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AMSTERDAM
Politierechter mr. Lauwaars heeft vanmorgen in Amsterdam een
23-jarige actievoerder
G.A.S. tegen de,Olympische Spelen veroordeeld tot vierhonderd
gulden boete omdat hij
oktober vorig jaar de
commissaris der Koningin in Groningen,
H.J.L. Vonhoff, in het
gezicht had gespuugd.
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Günter Wallraff toont zijn nieuwe boek.
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Wolkenvelden en plaatselijk regen.
Minlmumtemperatuur omstreeks 6
graden. Middagtemperatuur rond
14 graden. Matige tot krachtige

VOOR
MORGEN
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oostenwind.

:

TEMP. HEDEN 14.00 uur 11° C.

.-.:

legatie een persconfe»

rentie gaf. De actievoerder was niet op de

verslindende campagne rond de kandidatuur van' Amsterdam
voor. de Olympische

Spelen spuugzat was.
Bij terugkeer van de
Olympische delegatie
uit Lausanne uitte S.

zitting aanwezig. Hij
protesteerde hiermee
tegen het feit dat hij
wèl is vervolgd en een
delegatielid dat twee
vrouwelijke actievoerders mishandeld: zou
hebben bij het Wereld-

handelscentrum niet.

O Joop
Uyl, de

Ziekenhuiskosten ver onder gemiddelde

noom,' omhelst

premie

Van onze verslaggever, Jan van Dijk

GRONINGEN Omdat de
Noordeling minder snel
naar de dokter stapt dan
mensen in het Westen en
Zuiden van ons land, bètalen'zij naar verhouding tevéél ziekenfondspremie. In*
woners van Groningen,

f Drenthe,

-

Zaterdag 4 april: 10-5 uur
Zondag 5 april: 13-5 uur
heringerichte
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Friesland,

noordwest-Overijssel
'en
een klein gedeelte van de
Velu we 'i betalen in totaal
rond 134 miljoen teveel.
Omdat.de hoogte van de premies evenwel door de politiek
wordt vastgesteld, is de kans op
terruggave, in de vorm van een
premieverlaging, klein. Wellicht
profiteert het Noorden in de toekomst wel van zijn zuinigheid
doordat er extra voorzieningen
komen of omdat er minder hoeft
te worden bezuinigd.
In ons land wordt jaarlijks per
hoofd van de bevolking 695 gulden aan ziekenhuiskosten uitgegeven. Friesland blijft daar 60:

vorige week een blauwdruk voor
een nieuw kostenbeparend gezondheidssysteem . presenteerde,

houdt rekening met de zuinigheid
van de Noordeling. De commissie
pleit ervoor om een deel van de 'overconsumptie' in het Westen ovver te brengen naar goedkopere
gebieden.

[

-

gezien.

De cassette, een montage die
de smaak van mevrouw Gorbatsjov
sjieke kleren en
opsmuk illustreert, -schildert
een weinig vleiend beeld van de

voor.

van sieraden.

:

Cardin en Yves Saint-Laurent,
De' correspondent van de
krant in Moskou heeft de indruk
dat bepaalde fragmenten met
een verborgen camera zijn gemaakt, wat kan betekenen dat
de videofilm werd gemaakt door
een inlichtingendienst. in , het
westen of de KGB.

V

Een andere scène toont Gorbatsjova in luxe winkels in Parijs, tijdens het officiële bezoek
van het echtpaar aan Frankrijk,
in oktober 1985. Mevrouw Gorbatsjov woonde bij die gelegenheid modeshows bij van Pierre

. De bedoeling van de cassette
zou zijn de Sovjet-leider bij te
brengen dat de luxe smaak van
zijn vrouw strijdig is met slechte
garderobe van de meeste Sovjet-

vrouwen.

Juwelengeld

NOORDELIJKE

OLDTIMER MANiFESTATJE

oldtimers op WdoÓ m 2,;;- ;!:'
za: rock &roll demonstraties,
vrijdag

zo:leatherfashionshow,

..:;

za/zo: golden oldiedicsoshow

GENEVE
Op de
eerste dag van de veiling
van de juwelen van de
Hertogin van Windsor is
gisteren voor 67 miljoen
gulden aan juwelen verkocht, bijna het vijfvoudige van het bedrag dat
het veilinghuis Sotheby
had verwacht. Overeenkomstig de wil van de
hertogin, die vorig jaar
overleed, is de opbrengst
van.de veiling bestemd
voor; aidsonderzoek in
—

nieuwe bezuinigingsronde
komt in de gezondheidszorg, moe-

ten de ziekenhuizen in het Noorden met een lager percentage
worden gekort dan ziekenhuizen
in het Westen en het Zuiden,
vindt Dees.
Ook de commissie Dekker die

Levenslang geëist
tegen mafia-baas

het Pasteur-instituut in
Parijs.
Voor sommige edelstenen werd zelfs het tienvoudige van de geschatte waarde neergeteld.
De meeste stukken in de

befaamde collectie waren geschenken van de
Britse Koning Edward
VIII, die terwille van
zyn huwelijk afstand
' .
van de troon deed.
Vandaag wordt de veiling voortgezet.

DEN HAAG De werkloosheidscijfers
kloppen niet. Dat zegt minister De Graaf
van Sociale Zaken aan de hand van een
herhal ings-onderzoek verricht door de
Stichting Research voor Beleid dat hij
gisteren aan de Tweede Kamer heeft
gestuurd.

VS-soldaat loopt
over naar Rusland
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Van onze redactie buitenland

MOSKOU Een Amerikaanse
soldaat die in West-Duitsland was
gelegerd, is met zijn vrouw uitgeweken naar Rusland en heeft
daar politiek asiel gekregen. Volgens Sovjet-woordvoerder Gennadi Gerasimov gaat het om W.' Roberts en zijn Westduitse vrouw P.
Neumann; een zegsman van het
Amerikaanse ministerie van Defensie verklaarde'dat de identiteit'
nog wordt onderzocht.
—

Gerasimov zei, dat Roberts in
de VS 'vervolging vreesde vanwege zijn progressieve ideeën. Het
paar zou op het ogenblik op huwelijksreis zijn in de Sovjet-republiek Toerkmenistan.
Sinds 1986 zijn drie, Amerikanen overgelopen naar de SovjetUnie, maar het is de eerste keer
na de Vietnam-oorlog dat een militair overliep.

wil zeggen 41 procent van het officiële
werkloosheidscijfer van 692.000. Maar ook
werden 42.000 mensen niet als werkloos
beschouwd, hoewel ze zonder werk zaten.
De stichting komt uit op een „vervuilings"-saldo van 241.000 teveel getelde
werklozen..
lemand telt mee in de werkloosheidscijHet Leidse bureau heeft uitgerekend dat fers wanneer hij by een arbeidsbureau
Collier met amethist en diamanten uit 1947.
vv eind vorig jaar 283.000 mensen ten onrech- staat ingeschreven en beschikbaar is voor
(Foto: AP) te als werkloos stonden ingeschreven. Dat een baan van meer dan 20
uur per week.
-

,:

zaterdag
zondag

•

De Graaf: Werkloosheidscijfers fout
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PALERMO In het proces tegen
474 mafia-verdachten in de Siciliaanse hoofdstad Palermo is
gisteren levenslange gevangenisstraf geëist tegen Michele „il papa" Greco, die door informanten
uit mafia-kringen is aangewezen
als de allerhoogste baas van de Siciliaansé misdaadorganisatie die
ondermeer de heroïnehandel met
de Amerikaanse oostkust contro,
leert.

„eerste dame" van de Sovjet-U-nie. Zij zou „buitensporig" en
„oppervlakkig" zijn, aldus de
New Vork Times.
De videofilm toont Raisa Gorbatsjov onder meer bij het tekenen van een cheque van American Express, voor de aankoop

aidsonerzkvor

Van onze redactie buitenland
MIDLAND Het begon allemaal toen Auburn Donald
Hudson merkte dat zijn
krant bewoog. Er was een vogel in zijn ochtendblad gekropen, net voordat hij deze had
bij de voordeur ,had opgeraapt en op de voorbank van
de auto had gelegd. Om de
vogel te bevrijden stopte hij
de auto. Met één been buiten
de auto staande, schakelde
de automaat onverwacht in
de versnelling en begon weer
te rijden, Hudson meeslepende. Tot overmaat van ramp
zakte zijn broek. Gelukkig
schoot zijn voet los, maar hij
smakte wel met zijn hoofd op
het cement. De auto reed
door, over het grasveld van
de buurman en kwam tot
stilstand tegen diens voordeur. Honderd dollar schade,
20 hechtingen en een hele serie kneuzingen voor Auburn
Donald Hudson.
„Ik heb wel erger dagen
gehad, maar niet zo vreemd
als deze", zei hij.
. De vogel is gevlogen!

.

-
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Auburn Hudson:
pech, pech en
nog eens pech

•

NEW VORK Raisa Gorbatsjoy, de echtgenote van de Sovjet-partijleider en haar garderobe vormen onderwerp , van kritiek op een clandestiene videofilm die ondergronds in Moskou
circuleert. Dit berichtte gisteren
de New Vork Times, die Moskovieten citeert die de film hebben

;;*;:

middelde worden veroorzaakt
doordat de Noordeling minder
snel een beroep doet op de voorzieningen in de gezondheidszorg en
doordat ziekenhuizen in het Noorden over het algemeen efficiënter
werken. .
De gezamenlijke ziekenhuizen
in Groningen, Drenthe en
Friesland hebben vorig jaar in
een briefaan staatssecretaris
Dees gewezen op de onrechtvaardigheid van deze situatie. Directeur R. Vleesblok van de vereniging van ziekenhuizen zegt dat de
staatssecretaris daar met begrip
op heeft gereageerd. Dees heeft
het Centraal Orgaan Tarieven in
de Gezondsheidszorg gevraagd rekening te houden met de zuinigheid van de Noordelingen. Als er

Raisa aan de kaak gesteld
op clandestiene videofilm

.•

gulden onder, Groningen 77 gulvoor een
■—■■—■ I den en Drenthe 131 gulden. ToGRATIS bezoek.
taal komt dat neer op 134 miljoen
gulden.
Een bezoek aan het Noordelijk Scheep- '
vaartmuseum neemt u gelijk mee (ook'
Directiesecretaris L.J.M. van
Vi • gratis!).
Beek van het Regionaal ZiekenBrugstraat 2-1-26, Groningen. :\;V.
fonds Groningen zegt dat deze afTelefoon 050-122202.
wijkingen van het landelijk ge-

(Foto:ANEFO)

,

Haisa
Gorbatsjov
Van onze correspondent
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den
eco-

Marjanne Sint,
de juriste. Of:
de oude lichting wenst de
'jeugd' succes.
Dat . gebeurde
gisteren op het
partijcongres
van de PvdA in
. Haag,
Den
waar Marjanne
Sint met algemene stemmen
werd gekozen
tot 'partijvoorzitter. Zij was
voor deze functie de enige
kandidaat en
volgt Max van
den Berg op.
Zie voor een
verslag van het
congres pagina
5. ■
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PvdA kiest nieuwe leid(st)er

zijn minachting bij het
,'t-'.
Wereldhandelscentrum
in
de
hoofdstad, waar de de-

Vonhoff bespuugd:
400 gulden boete
De uitspraak was conform de eis van de officier van Justitie.
Actievoerder I S., lid
van het Comité No
Olympics in Amsterdam, wilde hiermee uiten dat hij de geld-
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radio/televisie

Nieuwsblad van het Noorden ê vrijdag 3 april igJ

Het Spoor

TV vandaag
18.30 Die Sprechstunde: Die seelische Entwicklung des
Kindes (10). Vandaag: De ontdekking van de eigen wereld
.
;
1 9.1 5 Pazif ik, documentaire serie. Afl.3: Geben ohne zu neh-

1

Nederland

--

,

TROS
-.' '\
18.10 Wondere Wereld. Extra uitzending met o.a. een terugblik op vier seizoenen en reacties op het afgelopen seizoen. Presentatie: Chriet Titulaer
TELEAC
18.30 Cursus structuur in Basic. Les 4. (herh.)

men • "■_'■
■ .";< f
20.00 Tagesschau. (Teletekst ondertiteling)
20.15 Extra drei, aktueei weekoverzicht
20.45 Mathias Richting: Reden Sic! Jetzt red'ich (1). caba.•'*

•

..

.........

TROS

1 9.00 Alf, serie. Afl.: Onverwacht bezoek. Kate Tanner's bazi'i': ■ ge moeder brengt een onverwacht bezoek aan de familie. Dat betekent dat Alf zich voor een tijdje moet terug*
trekken in een kooi in de garage
19.25' Mijn Gehetm. Vier bekende Nederlanders proberen
geheimen te ontfutselen aan wonderlijke, grappige en
doodgewone mensen. Presentatie: Robert Long
..

retprogramma
21.30 Lesen und Schreiben für alle (7): Analphabetenspot
.

(herh.)
21.35 Leute, talkshow vanuit café Kranzler
-sr �."<--_ ■:
23.35 IJshockey: BSC Preussen-SV Bayreuth. Vanuit de
Berliner Eissporthalle. Kommentaar: Jochen Sprentzel
' '.'•
00.20 -00.25 Laatste nieuws
;
-

-,

■

.

NOS

'

,''.v.-'.--;

"

~

WDR

.

�" './.
20.00 Journaal. (T.T.) '
:
'
'''T' >TROS
V
20.28 De Ep Oorklep Show, comedyserie rond André van
v^'jKy. Duin m.m.v Frans van Dusschoten, Hans Otjes, Simone
. 'lV '■
Kleinsma en Lucie de Lange. Afl. 6. (T.T.)
21.20 De TV-show. Speciale aflevering in het teken van de
jaarlijkse uitreiking van de Edison populair 1987, een on:
derscheiding in de Nederlandse muziekwereld. Presen-

18.00 Telekolleg 11, cursus geschiedenis. Afl.: Geschichte

'.'.

1

18.30
19.00

-

■'■"■

;

>

T
-

%

,':V-

.
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de VS werd uitgezonden

00.40 Journaal '■>■■
00.45 -00.50 Nieuws voor doven en slechthorenden
'.-

Nederland 2
NOS
Nieuws voor doven en slechthorenden
Paspoort voor Spanjaarden
Sesamstraat
Jeugdjournaal. (T.T.)
Journaal
AVRO
19.12 Scheveningen: Internationaal muziek concours 1987
violoncello, fragmenten van de 1e finale-avond op 2
-.■'•','.; april. M.m.v. het Residentie Orkest 0.1.v, Othmar Maga
19.50 Prijs je rijk
20.40 (S) Schevenlngen: Internationaal muziek concours
1987 violoncello, rechtstreekse uitzending vanuit het circus theater te Scheveningen waar vanavond de twee finale-avond plaats vindt. In de pauze (± 21.15 uur) het
'"*u',i wekelijks gesprek met de minister-president
■.
'■

18.15
18.20
18.30
18.45
19.00

'vrv^C/

NOS

22.30 Journaal
IKON
22.45 Twee mensen, serie filmportretten. Vanavond deel 5;
■'.'. Johan en loannis. Een werkloze Amsterdammer komt
•: toevalig in aanraking met een Griek. Samen gaan ze op
'■' zoek naar een verdwenen vrouw (T.T.)
23.26 Een bericht van de Wilde Ganzen
■■-■'■
NOS
23.28 Nieuws voor doven en slechthorenden

..avro

■;::■-.•:.' ■■<

23.35-01.15 Schevenlngen: Internationaal muziek con
cours 1987 violoncello. (vervolg)
...

17.55 Berichte vomTage, actualiteiten ■■:. '_:■■
18.05 Auf Achse, serie. Afl.: Willkommen in Humberstöne
16.35 Zandmannetje
' '{'•■'
18.40 Auf Achse. Vervolg
19.15 Regionale programma's: Hamburger Joumal; Hallo
l

•

•

>

Niedersachsen; Schleswig-Holstein-Magazin

.<

•'

20.00 . Tagesschau. (Teletekstondertiteling) rH _,_:„^ if -.,r
20.15 Das Quiller Memorandum: Gefahr aus dem'dunkel
(The Quiller memorandum), Engelse speelfilm uit 1966
Anderson. Met: George Segal. Alc Gum
l:: van Michael
',ness.' Max von sydow_e.a. De Britse topspion Quiller
J'itV.
i> l
wordt in i West-Berlijn "op . een gevaarlijk. karwei uit'.",/j; gestuurd. Daarbij wordt hij verliefd op een jonge Duitse
lerares, die over verdacht goede contacten met de te'
genpartij beschikt
21.50 Gott und die Welt: Courage, Toleranz und Gottvertrauen. 750 jaar christendom in Berlijn ;y .
22.30 Tagesthemen met Bericht aus Bonn
23.00 Heut'abend. ARD-Talkshow met Joachim Fuchsberger. Gast: Hans Gunter Winkler
23.45 Die unglaubliche Geschichte der Mrt. K. (The incredible shrinking woman). Amerikaanse speelfilm uit
1981 van Joel Schumacher. Pat Kramer Is gelukkig
''getrouwd en moeder van twee kinderen. Haar man
■ werkt bij een bedrijf waar men nieuwe consumptie-artikelen uittest. Pat mag ze naar hartelust uitproberen. Op
een dag reageert haar lichaam allergisch. Ze krimpt tot
.

"•

~

i

"'

duimgrootte

01.10 Tagèsschau
01.15 -01.20 Nachtgedanken, beschouwingen door Hans
JoachimKulenkampff
-.■ -..j.
,

-

2

Duitsland
17.50
18.56
19.00
19.30

Ein Engel auf Erden. Serie
Programma-overzicht
Heute
Auslandsjournal, reportages van buitenland-correspondenten. Presentatie: Rudolf Radke
20.15 Aktenzeichen: XV... ungelöst, de politie vraagt de
'^.._ ; v kijkers om inlichtingen bij onopgeloste misdrijven. Presentatie: Eduard Zimmermann
21.15 Der Sport-spiegel: Teterow, dekleine Nürnbergring in
Mecklenburg, een motorsportidylle in de DDR
21.45 Heute-Journal
22.10 • Aspekte, cultureel magazine
22.50 Aktenzeichenzeichen: XV... ungelöst, reakties van
•
kijkers '
.■,
■ ■.;".",'"
22.55 Die Sport-Reportage. Met Christa Gierke
23.25 Nicht jugendfrei (Interdit aux moins de 13 ans), Fran.':•?■/:■_ se speelfilm uit 1982 van Jean Louis Bertuccelli. Met:
Patrick Depeyrat, Sandra Montaigu, Akim Oumacouche
e.a. Louis is ontevreden met zijn bestaan. Hij heelt een
saaie baan en houdt niet echt van zijn vrouw. Hij besluit
de supermarkt waar zijn vrouw werkt te overvallen. Hierbij wordt hij echter herkend en schiet in paniek twee
-

ophaler, reportage
22.15 Das Juwel der Krone (The juwel in the crown). Engel;.,'■.
se tv-serie naar de roman van Paul Scott. Afl.: Der Überfall. Met: o.a. Susan Wooldridge, Zohra Segal en Art Malik. De zwangere Daphne Marmers is naar haar tante gegaan in Kashmir. Met de keizersnede wordt haar kind op
de wereld gebracht, maar sterft zelf. Het jongetje blijkt
gemengd bloed te hebben. Lady Marmers, haar tante,
besluit het nu zelf op te voeden
23.10 Nachgespielt: Das alte Ladakh, documentaire over dit
in Westhimalaya gelegen land
<;""•;;>.'"■;
00.40 -00.45 Laatste nieuws
*;••-

BRT

17.55 Nieuws
18.00 Tik Tak, kinderprogramma. Af 1. 147. (herh.)
18.05 De tovenaar van Oz (The wizard of Oz), Japanse tekenfilmserie naar de boeken van Frank Baum. Afl. 2
18.30 Bingot Wekelijks hitparadeprogramma met: de bingoclip van de week; overzicht van de Sibesa top 50; studiogast; retroclip e.a. Presentatie: Bart Peeters en Paul de

Groeve
19.15 Uitzending door derden: Programma van de Socialistische Omroepvereniging
19.40 Mededelingen en programma-overzicht
19.45 Nieuws
20.10 Weerbericht
20.20 Extra Time
20.55 Cala Cala, documentaire van Wieslaw Hudon over de
Campesino-bevolking in Bolivia die wegens de droogte
hun dorp verlaten en in een lager gelegen gebied e"én

nieuw bestaan opbouwen
21.50 So what? Jazzprogramma: Martial Solal en Randy
Weston
22.45 -23.05 Nieuws met aansl. Coda.: Door de Getijden
Loop 11, van Hanriëtte Holst-Van der Schalk

BRT

■■^.V.iinAaj-WAj
UZ* ti n~ üife
18.45 Babel, magazine voor Turkse immigranten
19.00 Zonen en dochters (Sons and daughters), Australische serie. Afl.: 289. Met: Rowena Wallace, Pat McDonald. Peter Phelps e.a. Tony laat Patricia met slinkse
. middelen
opdraaien voor haar dubieuze zaakjes.
Amanda's komst bedreigt Stephen's en Patricia's geluk
19.23 Intermezzo: Sapphische Ode.' Brahms, uitgevoerd
•
door R. Bollen, zang en J. de Beenhouwer, piano,
(herh.)
.■■,;.
19.25 Oshin, Japanse serie van Yukiko Okamoto en Sugako
h
VU Hashida. Met: Ayako Kobayashi en Shiro Ito. Ad. 86
19.40 'Mededelingen en programma-overzicht '
19.45 Nieuws
20.12 Kwidam. Videospelletje met Marleen Gordts
20.25 (ZW) Frankenstein Junior (Young Frankenstein).
Amerikaanse speelfilm uit 1974 van Mei Brooks. Met:
Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman e.a. Freddy
Frankenstein heeft het landgoed van zijn voorvaderen in
Transsylvanië geërfd. Dan bekruipt ook hem de lust een
monster uit dode lichaamsdelen te creëren. (Originele
versie met Nederlandse ondertiteling)
22.10 -23.40 Première, uitreiking van de Oscars

Sky
18.00 Batman

Channel

20.25 EmeraldPoint
21.20
22.55
23.55
00.25
01.25

Courage
TOK Opel Dutch Football
Askdr.Ruth
Sky TRax. Popmuziek
Closedown

Super Channel
18.00 Children's Drama
18.30 Doctor Who
19.00 Game Show
'.'.
19.30 WildWorld
20.30. Some mothers do'ave'em
21.00 TheChallenge
22.00 Super Channel News
22.30 Supersport
23.30 Roxßox
00.30 Closedown
02.20 Power Hour
03.00 Boogie Box
04.00 Chart Attack with Simon Potter
05.00 Maximum Music Box
06.00 The Face
-

TV

'---:•->

-.'•.';

18.00 Hallo Spencer, jeugdserie. Afl.: April- April, (herh.)

interbellum-reeks staat het onradioprogramma Het Spoor derwerp Troelstra en de vergisvan de VPRO brengt vanaf sing van 1918' centraal. De anmorgenmiddag (Radio 5, 16.00 dere uitzendingen gaan over
uur) een achtdelige serie over Nedienstweigeraars en 'het 'gebroderland tijdens Het Interbellum, ken geweertje', cabaret, revue en
de periode dus tussen de twee wede opkomst van de radio, de landreldoorlogen.
arbeidersstaking van 1929, de
'Het Spoor' ging twee jaar gelesexuele hervorming, de Zuiderden 'de geschiedenis opnieuw verzeewerken, de crises, stakingen,
tellen. In de programma's waren de Jordaanoproer en de rol van
daarbij steeds mensen te horen, Romme en tenslotte op 23 mei het
die belangrijke gebeurtenissen in fascisme en anti-fascisme.
deze eeuw zelf meemaakten. Zij
'Oral history', zo bleek, levert
vertelden wat ze toentertijd haduitstekende radio-programma's
den beleefd, gehoord en gezien. op. Dat wordt ook in de AngelDat levert 'oral history' op ofwel saksische landen onderkend, zogesproken geschiedenis, die voldat daar regelmatig van dit soort
gens de VPRO dan misschien subuitzendingen zijn te beluisteren.
jectief en gekleurd kan zijn, maar Er is bijna geen lokaal station, die
die toch een waardevolle aanvulniet mensen voor de microfoon
ling en soms zelfs een correctie is haalt om te vertellen over historiop de 'geschreven geschiedenis. sche gebeurtenissen in de betrefEerder werden op deze manier sefende regio. Ook beschikt het
ries gemaakt over onderwerpen, BBC-archief in Londen over geld
als de hongerwinter, de opvang om daarmee journalisten te betavan
concentratiejoodse
len, die gesprekken gaan opnekampslachtoffers na de oorlog en men in het kader van 'gesproken
over de watersnoodramp van fegeschiedenis', zelfs al worden deze
bruari 1953.
verhalen niet j dadelijk voor een
In de eerste aflevering van de radioDroerramma eebruikt.

Het

18.00 Récréatlon
.18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Embarquement immódlat
21.20 Calibre
21.30 Montagne
22.00 Journal Télévisé
22.30 -23.00 Architecture et Géographie Sacrée

beurs te Hannover
14.30 Sesamstraat .

:\\
Nos r..i\'.
•
:■; ■;.
09.30 -09.35 Nieuws voor doven en slechthorenden
TÊLEAC
10.05 Personal Computer 11,les 4. (herh.)
10.35 Ca va?, cursus Frans voor beginners, les 17 (extra
'■:.-■
.
serie)
--

Duitsland 2

.-

•:

I FEDUCO
11.05 -11.25 Telebord, basiscursus lezen en schrijven, les 4.
.

11.00 (S) Programma-weekoverzicht
11.30 Biotechnologie, informatieve serie. Atl. 1. MikrobenWarum nicht?
12.00 Nachbarn in Europa, informatief magazine voor buitenlanders en Duitsers. (12.00 Italië. 12.40 Turkije
13.20 Portugal.}
14.00 DieseWoche (Ondertiteld)
14.20 Damals. Vor vierzig Jahren Bodenreform in der Sow.
jetzone
14.30 Wir stellen uns, prof. Dieter Stolte. voorzitter ZDF, in
gesprek met kijkers
•

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en slechthorenden

Nederland 2

'

.

Duitsland 1
Tagesschau und Tagesthemen
Die Sport-Reportage
Wenn der Herr nicht aus Haus baut. (S)
Ronny's Popshow. (herh.)
Auslandsjournal
Persoverzicht
Heute
Programma-weekoverzicht
Schautenster der Welt, reportage van de industriële
':

.•'-

Sky

Channel

08.00 Fun Factory ;
12.05 Sky Trax. Popmuziek
14.40 NHLIce Hockey

Super
07.00
08.00
11.30
12.30
13.30
14.30

Door Syp Wynia

Smakeloos
Evangelische

Omroep
Debesteedde gisteravond
anderbezwaarlijke

kan-

half uur aan de

Wondere Wereld
Op

—

Celloconcours

In

Knapper in conflict met VARA
Nico

TV-Show
Vanuit

Voetbal op tv

■

"

MEÜHSBUtD vm IM HBDUDI

Radio
Nieuws Show met om 7.09 Natuurrubriek; 7.20 Het

weer; (NOS: 7.30 Nieuws.); 7.40 Uitgaanstips; 7.48
Toerisme; 8.06 TROS Aktua; 8.24 Ontbijtgast van de
Radio 1
week; 8.03 Introductie Prijzenslag. 9 05 Ontbijtgast
NOS: leder heel uur nieuws. AVRO: 19.02 De burgev.d. week; 9.20 Overz. kranten; 9.30 Recept van de
meester is jarig. NCRV: 20.02 Water en vuur. 21.02 dag; 9.45 Kieskeurig; 9 57 Introductie Kamerbreed;
Mengpaneel. 22.02 NCRV-Vrijdag-sport. NOS: 23.05 10.08 Shownieuws: 10.20 Prijzenslag; 10.30 KiesMet het oog op morgen. VOO: 0.02 Stemband. 2.02 keurig op wielen; 10.40 Sportagenda; 10.50 Finale
Oh. wat een nacht. 5.02 Ook goeiemorgen
prijzenslag; 11.03 TROS Kamerbreed. 12.00 TROS
Nieuws Show, met om 12.00 Oud plaatwerk; (NOS:
Radio 2
12.56 Mededelingen voor land- en tuinbouw). 13.06
NOS: leder heel uur nieuws. AVRO' 18.03 Mmjon
TROS Aktua; 13.30 Financieel Nieuws; 13.40 Men" • ■
magazine. 19.00-07.00 Zie Radio 1
sen uit het nieuws; 14.40 Doe 't zelfrubnek; 14.50 Vijf
Radio 3
Herman Pieterde Boer; 15.08 Medische
NOS: 18.03 De Avondspits. VOO: 1902 Curry en van minuten van
rubriek: 15.20 Overz. avondkranten: 15.35 SportInkel. 22 00 CountdownCafé
agenda; 15.50 Jeugdsport; 16.10 Dierenmanieren;
Radio 4
16.30 Van boeken bezeten; 16.50 Film en videoNOS: 18.00 Nieuws. 18.02 Aspekten van de Kamer- nieuws. 17.06TROS Aktua magazine
muziek: susato Koper Kwintet. 19.00 De Bovenbouw.
".'"
20.00 Nieuws. 20.02 Europees concertpodium: Radio, Radio 2
NOS: leder heel uur nieuws. VARA: 7.03 De Wind.
symf. Ork. en Omroepkoor 0.1.v. Kenneth Montgomery m.m.v. solisten. 21.15 Poolse volksmuziek. 22.00 7.13 Hallo Hier Hilversum. (8.03 De rode draad. 8.55
Radio Kamer Orkest 0.1.v. Ernest Bour met viool Het Socialistisch strijdlied. 9.03 Het weer dit
weekend.) 10.03 De Stand van zaken. 11.03 Tussen
22.30 NOZ-jazzgesdhiedenis. 23.00 Hoorspel
Barend & Van Dorp. 12.03 De Rooie Haan. 14.03 Wie
Radio 5
in 't Nederlands wil zingen. 15.03 Hits van Smits.
EO: 18.10 België totaal. PP. 18.20 Uitzending van KRO: 16.03 Zin in muziek. 17.03 Glas in lood
de RPF. KRO: 18.30 Taal en Teken. NOS: 19.00
Programma voor buitenlandse werknemers. EO: Radio 3
20.30 De Bijbel open. 21.00 De Schoolagenda. 21.15 NOS: ledef heel uur nieuws. NCRV: 7.03 Vroegop.
Zicht op Israël. 21.40 Theologische verkenningen
7.30 Rabarbara. 8.03 Pop non stop. 9.03 Gospelrock. 10.03 Popsjop. 12.03 Los Vast Special. 14.03
Tussenuur. 15.03 Popstation. 16.03 NCRV-Zaterdag-Sport

Regionaal

Radio Noord (FM 90.8 kan. 13)
18.05 Actualiteiten en Regionaal weerbericht. 18.59
De week bekeken. Journalistenforum. Dagprogramma zaterdag: 9.03 Regio nieuwsbulletin.
09.06 Kinderprogramma. 09.15-09159 Goeiemorgen.
10.06-10.59 Groninger programma. 11.03 Reg. nws.
11.06-11.59 Drentsprogramma.
r
"-■
; Radio Friesland (FM 88.6 kan. 5)
Alle oeren regionaal ni|S nei ANP.
18.02 Aktual.
18.15-19.00 It Reade Ear yn debat. Dagprogramma
zaterdag: 11.02 Platen op lersyk. 12.02 Aktual.,
kwis mei harkers. waarbenochl Hans de Jong. taalrubryk en aginda.
•

NOS
£f:->;
'.'.sAi^-.iJuA
13.00 -13.05 Nieuws voordoven en slechthorenden

het persoonlijk beleefde te laten
vertellen. "Recht voor zn raap en
met alle emoties, die horen bij gebeurtenissen, die diep hebben ingegrepen in een mensenleven."
Volgens Slager gaat de geschiedenis, anders dan in boeken, dan pas
echt voor je leven.
Dat 'Het Spoor' de laatste jaren
op deze wijze te werk gaat acht hij
belangrijk. "Eer je het weet zijn
mensen, die wat hebben meegemaakt, dood of dement en dan
gaat ér'weer een stukje twintigste
eeuwse geschiedenis de mist in."

—

•

Nederland 1

De nieuwe VPRO-serie werd samengesteld door Kees Slager, die
eerder de uitzendingen over de
hongerwinter en de watersnoodramp maakte. Hem is opnieuw gebleken hoe verrassend het was om
ooggetuigen op te zoeken om hen

ten van de ontwikkelingen op hét
terrein van de medische techniek,
waarbij met name de strijdigheid
met de in orthodox-reformator},
sche kring gangbare opvattingen
aan bod kwam. In het dlgëmeen
moet gezegd, dat er alle reden' tot
is, de media-aandacht voorlhet
uiteenlopen van technieken
maatschappelijke opvattingen te
verruimen. Maar de smakeloze
de voorraadplank van de wijze waarop de EO gisteravond
angst en paniek zaaide ten behöeix
Wondere Wereld-redactie lagen nog zoveel nieuwtjes dat men van een enkele dagen eerder opgericht 'Keer Het Medisch Experibesloot tot het maken van een exment-instituut is op de Nedertra aflevering. Wie graag wil weten hoe hij warme handen kan landse televisie zelden overtroffen.
De methode die de EO toepaste
houden of hoe een camera werkt
die snelheidsovertredingen bij leek afgekeken van de Amerikaanspoorwegovergangen registreert se tv-dominees. In een Veronkakan vanavond (Nederland 1,18.10 achtig tempo werden genetische
uur) by Wondere Wereld terecht.
manipulatie (de afgelopen weken
In dit populair-wetenschappelijke voorbeeldig in kaart gebracht door
Kayzer), reageerprogramma verder ook aandacht
abortus,
buisbaby's,
uiterst
euthanasie en
hyvoor onder andere een
giënische WC-bril, en het leren de geslachtskeuze-mogelijkheid
bij embryo's door elkaar gegooid.
tekenen op de computer. Presende experimenterentator Chriet Titulaer laat zien hoe Het Kwaad
kwam zelden aan
in bestaande woningen alsnog een de medicus
kelder ingebouwd kan worden.
het woord, of het moest al zijn in
de personen van een obscure Duitse voorstander van genetische manipulatie, een mij onbekende
Australische hoogleraar en een
drie uitzendingen doet de Californische hondenfokker, die
AVRO verslag van het Internazich getransformeerd heeft in een
tionaal Muziekconcours Cello dat handelaar in Nobelprijswindezer dagen in het Scheveningse naars-sperma. Doorgaans kwam
Circustheater
werd gehouden.
In de eerste aflevering van 'Het Interbellum'komt Troelstra en de vergis' Vanavond (Nederland 2, 19.40, Het Kwaad alleen symbolisch in
sing van 1918 aan de orde. De staatsgreep van de Friese socialistenleider 20.40 en 23.33 uur) wordt bekend beeld aan de hand van een acteur,
die geacht werd de bedreigende
mislukte, maar eenjaar ervoor had hij na een lange politieke strijd het 'wie
van de finalisten met de winmedicus-robot van de toekomst te
algemeen kiesrecht verworven. Op de foto wenst hij (staand op het borgekroond
naarslauweren
wordt.'
spelen.
Herhaaldelijk richtte hij
des) het Nederlandse volk geluk met deze overwinning.
Alle solisten worden begeleid door de levensbedreigende injectiespuit
het Residentie-orkest onder leiopdetv-kijker.
ding van Othmar Maga. Na afloop
De zwartwit benadering kreeg
van de finale spreekt Cees van verder gestalte door de verbeelding
Drorigelèn met de deelnemers eh 'van Het Goede: medici, verpleegleden van'dé jury. f
kundigen, studenten en theologen
van de nieuwe VARA-tv-serie Nieuwe
(21.15 uur) vindt het
de
In
pauze
van Goede Wil, allen bezorgd,en
buren, is ini'conflict geraakt niet .VARA-tvrdirecteur Koopmiwekelijks:
de
allen
dankbaar voor de oprichting
man over het tonen van het Edah-beeldmèrk in de.eerste aflenister-président plaats."
van het Professor Lindeboom
vering van de serie. Koopman besloot, nadat hij de beelden voorInstituut
dat Het Kwaad moet keaf had bekeken, de omstreden supermarkt-scènes in 'Nieuwe buren.
enige
redding! Stort nu
Uw
ren' in spiegelbeeld uit te zenden. Dit tot ongenoegen van Knap*
'op
gironummer!
dit
Wie nog be"••'/.•'
per. "i£:
mocht
denkingen
hebben, werd téDat de ingreep van Koopman iets te maken heeft met de nieuHuizen presenteert Ivo
we reclameregels van WVC, ontkent een woordvoerder van de
Niche vanavond (Nederland gen het eind van de uitzending uit
VARA. "Ons beleid is allang dat we merknamen niet in beeld
1, 21.20 uur) een extra lange de droom geholpen door een soort
comité van aanbeveling: een ingeTV-Show die in zyn geheel is gebrengen. Daarvan was Knapper ook op de hoogte." De VARA
nieur van de Gereformeerde Bond
wijd aan de uitreiking van de Ediheeft nog overwogen om met balletjes de merknamen in de eerste
sons Populair 1987. Twee jury's in de Hervormde Kerk, een jongeaflevering af te dekken, maar dat bleek geen gezicht te zijn. Van(populaire muziek en popmuziek) ling van Jongeren voor het Ongedaar de spiegelbeeld-ingreep.
is
van
Knapper
mening dat de maatregel van Koopman een inbeoordeelden 317 platen die het boren Leven, een dito dame van
een dito Vereniging, een orthovoorbije jaar uitkwamen.
breuk betekent op zijn artistieke produkt. .'Nieuwe buren' moet
dox-joodse rabbijn en als klap op
een zo levensecht mogelijke serie worden, waarin dus ook een
de vuurpijl de rooms-katholieke
echte supermarkt moet voorkomen. Dat hij daarbij voor de Edah
bisschop Bür van Rotterdam.
koos, is puur toeval, aldus de VARA-woordvoerder. De winkel
Het is hoogst bedroevend, dat de
by
ligt vlak
de woonwijk in Almere, waar de opnamen op locatie
belangwekkende
en noodzakelijke
woensdag
april
NOS
zendt
8
worden opgenomen.
wijkende wegen
discussie
over
de
de Europacup 2-wedstryd ReHet is niet te vermijden dat de winkel nogmaals in de serie te
van
al Zaragoza-Ajax uit. Hoe laat de
medische techniek en medizien is. Een van de hoofdpersonen, een dochter van het centrale
wedstrijd begint is nog niet besche ethiek plat wordt gemaakt ten.
echtpaar in de serie, werkt in de winkel. Toevallig zit in de
kend. Er wordt getwijfeld tussen behoeve van een ordinaire geldintweede aflevering, die aanstaande maandag wordt uitgezonden,
zameling. Of heeft de EO deze pro20.00 en 21.00 uur.
die
geen scène
zich afspeelt in de Edah.
vocatieve weg doelbewust gekozen
Super Channel zendt zondagKoopman en Knapper zijn het nog niet eens geworden over een
(16.10
uur)
middag
oplossing. De Edah levert geen financiële bijdrage aan de
rechtstreeks om een Brede Maatschappelijke
de finale van de Littlewoods Cup Discussie uit te lokken? In dat getotstandkoming van 'Nieuwe buren-, aldus de VARA-woordvoeruit die gaat tussen Liverpool en val is de gekozen weg van angstder. Wel wordt het bedrijf op de aftiteling bedankt voor de medeArsenal.
zaaierij nog bedenkelijker.
werking aan 'Nieuwe buren. Tijdens een bijeenkomst, ter gelegenheid van de start van de serie, heeft Knapper verklaard, dat
de produktie mede door sponsoring van bedrijven, onder meer
een automobielmerk, tot stand is gekomen.

Vandaag

TV morgen

10.00
10.03
10.55
11.25
12.10
12.55
13.00
13.15
13.45

Van onze RTV-redactie

over het Interbellum

De

5

' :

Duitsland 3
■■

.

18.30 Gldget. I have this friend who
19.00 Three's Company
1 9.30 Spider-Man. Escort to Danger

..•-•.

00.50 -00.55 Heute

NDR

;..;

..

.

\'

mensen dood

het eiland Hainan

21.00 Wiedersehen mit der Revolution, documentaire se■,",' . rie van Daniel Cohn-Bendit en Steven de Winter. Afl!
Die Erben
21.45 Mach den Dreck weg... ervaringen van een vuilnis-

2

Duitsland 1
v

20.15

,

22.30 Het. Nationaal. Geschenk) . afl. 5 van een serie
programma's ter ondersteuning van het nationaal geschenk dat op 30 april a.s. wordt aangeboden t.g.v. het
50-jarig huwelijk van het prinselijk paar
22.35 TROS Aktua, actualiteitenrubriek
23.05 Oscaruitreiking 1987. Simon van Collem presenteert
:'>'" .'■', 'de 59e jaarlijkse Oscar Uitreiking die op 30 maart j.l. in

i*;'-.

20.00

1

.

;,-tatie:lvoNiehe

>'••"•

'

kontrovers Ost-West-Konflikt
Hallo Spencer, kinderserie
Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en
••-..••..
sport •
'-.y-".o
Tagesschau met weerbericht
Lander-Menschcn-Abenteuer: Der Scrrwanz des Tigers. documentaire over de bevolkingsgroep de Li op

Oral history

In Beeld

Channel

Boogie Box
Funbus
Roxßox
Chart attack with Simon Potter
Armcha ir Ad ventures
High Chapparal

'.

-

Dagprogramma zaterdag
Radio 1

.NOS: leder

.')'

heel uur

nieuws.

TROS: 7.03 TROS

Radio 4
AVRO: 8.00 nieuws. 8.02 Affiche 4.10.00 Caroline.
11.00 Kurhausconcert. VOO: 12.00 Strauss en Co.
13.00 Veronica Klassiek. 1. Radio Kamerorkest met
-

fagot. 2. The Academy of the Begijnhof Amsterdam.
3. Nieuws CD s en gr.pl. 16.00 Lang leve de opera

Radio 5
NOS: 9.00 nieuws. 9.02 NOS-Sportief. 9.25 Waterstanden. • FEDUCO: 9.30 Meer culturen in een
land. 9.45 Rekenen. 10.00 Hollandsse Nieuwe. EO:
10.15 De muzikale fruitmand. 11.15 Ti|dsein-Thema.
12.00 nieuws. 12.05 Hallo Nederland. 12.25 E0... in
de regio. 12.45 Vragen naar de weg. 13.00 nieuws.
13.10 Ronduit Praise. 13.30 Opo Doro. VPRO: 14.00
Euroburo. 15.00 Het spoor. 16.00 Het spoor terug
EO: 17.00Licht en uitzicht. OVERHEIDSVOORLICHTING: 17.46 Gesprekken met vrouwen. NOS: 17.56
Mededelingen en Nieuws
j

waarin opgenomen de Provinciale Groninger Courant opgericht in 1787
Uitgave en druk van dit dagblad: Nieuwsblad van het Noorden 8.V.,
werkmaatschappij van Hazewinkel Pers BV.
Gedempte Zuiderdiep 24, postbus 60, 9700 MC Groningen
Directie: R. Hazewinkel en drs. H. Aberson, directeuren
Drs. J. C. van Luyn, adjunct-directeur

Telefoon: (050) 652222, alle afdelingen
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Leek Tolberterstraat 42
telefoon 05945-14040
Stadskanaal, Lilienthalplein 8,
telefoon 05990-14481
Uithuizen. Hoofdstraat West 32,
telefoon 05953-1663 .
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~

Parlement:H.Harkema
ti-tl
Red. Opiniepagina: P. Swanenburg
Diplomatiek redacteur: P. A. Sikkens
Geestelijk Leven: A. J. van der Werf
Fotoredacteur: P. van Zwieten
Eigen fotodienst NvhN
Correspondenten buitenland:
H. Hoogendijk (West-Duitsland)
H. Thomas (Gr. Brittannië)
H . de Bruijn (België, EG en NAVO)
r. Bakker (Frankrijk)
H. Dam (Ver. Staten)
T . S |agter (lBraël)
drs . R . Kreut2er (Japan)
H. ten Kortenaer (Italië, Vaticaan)
mr. G. J. Hoek (Spanje) .
i
R . Sprenkels (Latijns-Amerika)
drs. R. de Wit (Zuidelijk Afrika)
'

-

Raad vo

°'

Kerkstraats6b(redactie),

telefoon 05987-22560 en 22288
Winschoten,Langestraatsa,
telefoon 05970-12705

Alg. verslagg.: Th. Koopman (chef)
Prov. Drenthe: R. H.v.dSleen (chel)
Prov. Groningen:J. Niemeijer (chef) ,
Stad Groningen: M. Hoexum (chef)
Binnen-/buitenland:J.Bakker(chef)
Lay-out redactie: C. C. Suurmeijer (chef).
Bureauredactie: L. van Eiick (chef)
Sportredactie: A. R van der Veen (chef)
Kunstredactie:S.Wyma(chef)
Bijlagen/RTV: J. Venema (chef)
s\
!
Entertainment: J. J. d'Ancona
Documentatie: A. Wilpstra-Stroeven (chef)
Wetenschap: K. Wiese
Economie: E. Zijlema

t

i;i„„.„ ton
R
Bijkantoren:
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Rubrieken:
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Assen, Brink 18,
•
telefoon 05920-11633 en 17274
Delfzijl, Oude Schans 1,
telefoon 05960-19991
>
Emmen, Hoofdstraat 116
telefoon 05910-11860 en 13848
Haren Rijksstraatweg 159.
telefoon 050-344371
Hoogeveen, Hoofdstraat 87.
telefoon 05280-65131
Hoogezand, Gorecht-Oost 30,
telefoon 05980-26030

>Sr

adj.-hoofdredacteuren:
H. Venhuls,

Klachten over de bezorging:
telefoon 050-652222
. in deweek tot 20.00 uur
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Examen grote hoogte...

3

regionaal/binnenland

Stukadoors

op zoek naar
leerlingen

Veiling Nieuw Amsterdam zestig jaar

Van schuurtje tot

miljoenenbedrijf

Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN
De samenwerkende stukadoors en afbouwerbedrijven in de drie noordelijke provincies zijn op zoek naar 35
jongelui die stukadoor willen worden en die de lts of de mavo hebben doorlopen. :
Bedoeling is dat zij een basisopleiding van zestien weken krijgen, afwisselend een week op
school en een week bij een baas.
—

Na deze zestien weken werken de
jongeluieenjaar bij een bedrijf en
doen vervolgens een examen voor
aspirant-gezel. Daarna kunnen ze
doorgaan voor hun gezel-diploma.
Van het begin af aan zijn ze in
loondienst bij een bedrijf en krijgen de garantie dat er ook na het
behalen van het diploma werk
voor hen is. '••".
De opleiding wordt gegeven aan
de Streekschool in I Groningen.
Volgens de heer J. Harms uit
Vries, voorzitter van het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Stukadoren Noorden des
Lands (SPSN) is deze voor het
Noorden nieuwe opleidingsmogelijkheid tot stand gekomen in
overleg met de Stichting Vak-

Af. Heidema uit Winschoten maakt de vang los om de
wieken in beweging te zetten.
Zij is sinds gisteren officieel
een vrijwillige molenaar. (Foto: Han de Graaft .

opleiding.

•

De heren Maassen (links) en
Anninga)
•

Van een onzer verslaggevers

Vaneen onzer verslaggevers
-

Voorjaarsziekte?

overgeplaatst vanuit Appingedam waar het monument
omstreeks 1834 werd gebouwd. Volgens mevrouw
-

-

E.N. Pouw-Schipper»van de
examencommissie worden er
zoveel mogelijk verschillende
molens in de regio voor de
examens gebruikt. Per jaar
doen ongeveer 55 mensen uit
heel Nederland examen. Zeventig
procent
daarvan
slaagt.

Het aantal cursisten, dat
wordt opgeleid door het Gilde
van Vrijwillig Molenaars, is
vrij constant. „Ons land bezit
ongeveer duizend molens en
met twee mensen per molen
heb je het druk zat," vertelt
mevrouw Pouw. Een opleiding bij het Gilde neemt
meestal twee jaar in beslag.
Daarbij is zowel de praktijk
als de. theorie heel belang-

rijk.

Ombudsman Rang:

'Politie-optreden tegen
Molukkers onbehoorlijk'

Amper een dag heeft de zon
iets van haar. mildheid vertoond, of een deel van onze
natie krijgt het op de heupen
en gaat gebukt onder de voorjaarsziekte bij uitstek: de gro•

Van onze correspondent
ASSEN/DEN HAAG De politie in Assen heeft zich op 6 februari 1984 niet behoorlijk gedragen tegenover een groep Molukkers door het lossen van waarschuwingsschoten en het doorrijden nadat één Molukker licht door een politiewagen was geraakt. Dat stelt de deze week vertrokken Nationale Ombudsman
Rang in een nog op de valreep door hem ondertekend onderzoeksrapport over deze zaak.
De klacht over de burgemeester moeten terugtrekken om escalavan Assen als hoofd van de getie te voorkomen.
f
V
meentepolitie was bij Rang ingeDe politie van Assen wilde vandiend door het Ondersteuningscodaag geen commentaar geven op
mité Molukkers namens drie Mode uitspraak van de ombudsman.
—

'•
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te schoonmaak. Citroenfris
moet alles worden, dus is het
boenen, poetsen en vooral veel
luchten geblazen. Weg met de
duffe wintergeur, alles naar
buiten, zoals hier in Pesse. En
als we dat hebben gehad,
slaat een andere onduidelijke
ziekte toe: voorjaarsmoeheid.
Is het een wonder?
(Foto:

Peter Kuiper)

lukse klagers.

litie een doodlopende straat binnen op zoek naar, de mogelijke
verdachte van een winkeldiefstal.
Eén van de klagers stond daar
met zijn fiets te wachten op drie
medewerkers van een Molukse
stichting toen hij werd geraakt
door de politiewagen. Deze reed
door, waarna de klager naar de
auto toefietste en de twee agenten
aansprak. Dat gesprek escaleerde
zodanig dat er een vechtpartij
ontstond waarbij ook mensen uit
het pand van de stichting betrokken raakten. Tijdens de schermutselingen
werden enkele
waarschuwingsschoten gelost. ,:'••'
De

Nationale Ombudsman
meent dat het beroep op noodweer
van de agenten niet opgaat omdat
dit slechts het geval is als „er
geen andere mogelijkheid zou zijn
geweest zich aan de onmiddellijke
en feitelijke aanranding te ontdekken". De agenten hadden zich

Een van de elf mdgo-scholen is
de prot.chr. scholengemeenschap
De Clinck in Groningen, waarvan
de dépendance voor de kappersopleiding in Paterswolde is gevestigd. Mevrouw J.S. Barkmeijer, die de dagelijkse leiding van
de afdeling Uiterlijke Verzorging
heeft, ligt niet wakker van het argument van de SEP dat haar leerlingen door het niet erkennen van
het mdgo-diploma minder kans op
een baan zouden hebben. "Na de
Paasvakantie doen 41 van onze
leerlingen
eindexamen.
De
meesten van hen zijn voor straks
al van een baan verzekerd. Ook
bij kappers die lid zijn van'de
werkgeversorganisatie ANKO".
Mevrouw Barkmeijer zegt dat
haar leerlingen al geruime tijd
worden blootgesteld aan de stemmingmakerij van met name de
ANKO. "Zij hebben geleden onder
al die schimpscheuten. En nu
wordt vlak voor het examen ook
nog even gezegd dat ze minder
kans op werk hebben en dat ze
niet volgens de cao kunnen worden beloond. Ik heb daar geen
woorden voor".
Bestuurder J. Visser van de
Kappersbond FNV in Utrecht is
ook al boos. Hij heeft begrip voor
de frustraties van de kapperspatroons die ook in zijn visie door
het ministerie van Onderwijs buiten de deur van de nieuwe mdgo'

.::.>.!

Op de betreffende dag reden
twee agenten van de gemeentepo-

PATERSWOLDE Er is trammelant in kappersland.
Binnenkort doen enkele honderden aankomende kappers
en kapsters examen aan de elf nieuwe scholen voor Middelbaar Dienstverlening en Gezondheidszorg Onderwijs
(mdgo), maar hun diploma's worden niet erkend door de
Stichting Examens en Proeven voor het Kappersbedrijf
(SEP), waarin de werkgevers en de vakbonden samenwerken. De voornaamste reden is dat de SEP niet betrokken is
bij het opstellen van de exanïentoets. Ook twijfelt de SEP
aan de kwaliteit van de mdgo-kandidaten.

Van ónze Justitieverslaggever
Jan van Dijk
GRONINGEN
De officier
van Justitie heeft gisteren voor de
Groninger rechtbank een gevangenisstrafvan zes maanden geëist
tegen de bekende kapper Wim W.
(41) uit Groningen. Mr. H.T. van
Voorst houdt hem voor schuldig
aan heling van enkele dure auto's. Tegen de 31-jarige Johannes
S.A. uit Ter Apelkanaal, die ook
in het complot zou zitten, eiste
Van Voorst een gevangenisstraf
—

12 maanden. Behalve de heling van auto's zou de man ook
van

verzekeringsfraude
en
een
mishandeling hebben gepleegd.
„Het is een complexe zaak," aldus mr. Van Voorst. Nadat hij de
zaak de afgelopen maanden heeft
ontrafeld,.vindt de officier dat de
malverstaties met drie dure auto's een Porsche van anderhalve
ton, een BMW en een Citroen wel
-

kunnen worden bewezen. . Het
komt er op neer dat de beide mannen door geknoei met kenteken-

examens zijn gehouden. Maar hij
is het volstrekt oneens met de bewering van tenminste twee ANKO-hoofdbestuursleden
dat
mdgb-leerlingen minder kans op
een baan zouden hebben en niet

Officier van Justitie: 'Net een moderne roman'

Eis van zes maanden
tegen helende kapper
bewijzen, nummerborden, chassisnummers en grondige verbouwingen van gestolen auto's zich
hebben verrijkt ten koste van de
eigenaars
en
verzekeringsmaatschappijen. '■- \'■ :-•■{]■
Het onderzoek is niet gemakkelijk geweest. Van Voorst vergeleek de hele geschiedenis met een
moderne romanstructuur, waarin
pas in het slothoofdstuk de stukken op hun plaats vallen. Het was
moeilijk om het bewijs rond te
krijgen, omdat beide verdachten
aanvankelijk hun verklaringen
op elkaar hadden afgestemd.
Het onderzoek is vorig jaar ook
twee weken opgehouden, omdat
de politie zich liet beetnemen door
SA. toen deze voor verhoor zou

worden meegenomen. Vlak voordat de politie hem zou afvoeren,
vroeg de man of hij nog even
oogdruppels mocht ophalen. De
politiemannen stonden dat toe,
maar de man maakte van de gelegenheid gebruik door te vluchten.
Twee weken later liet hij zich
alsnog vastnemen. Van Voorst
kon gisteren best waardering opbrengen voor deze stunt. „We
hebben er destijds even om
geglimlacht."
Hoe de fraude zich precies heeft
afgespeeld werd gisteren niet duidelijk. Beide verdachten beriepen
zich op hun zwijgrecht en de beide
raadslieden waren ook niet erg
spraakzaam. Mr. W.L.R. Schuurmans, de raadsman van kapper

volgens lde cao zouden t kunnen

worden betaald. "De cao-onderhandelingen moeten nog beginnen. Hoe durven die ANKObestuurders dat te zeggen op
briefpapier van de SEP, waarin
wij zelf als vakbond ook zitting
hebben. Dat noem ik stemmingmakerij, waarbij dé vakbonden
door de werkgevers op sleeptouw
zijn genomen. Een kwalijke verto-

Worst
Ook vakbondsbestuurder' Visdenkt dat afgestudeerde
mdgo-leerlingen wel degelijk een
goede kans op een baan hebben.
"Niet alleen in het Noorden, maar
overal in Nederland zijn kappers,
ook ANKO-leden, die mdgo-mensen willen aannemen. Het is de
meeste ANKO-leden worst welk
diploma hun personeel heeft". Dat
de ANKO zich zo druk maakt over
de mdgo-opleiding heeft volgens
de heer Visser alles te maken met
"broodnijd". "De ANKO wil gewoon voorkomen dat er teveel diploma's ontstaan waarmee je een
eigen zaak kunt beginnen. En dat
terwijl de Vestigingswet misschien wordt afgeschaft waardoor
straks bij wijze van spreken élke
buschauffeur een kapsalon kan
beginnen. Het FNV vindt het een
goede zaak dat er naast de
dagscholen een mdgo-opleiding op
mbo-niveau is gekomen, want
daar leer je veel meer dan alleen
maar knippen en scheren. Of hun
leerlingen slechter zijn dan die
van de kapperscholen moet nog
ser

,

vrijspraak.
Dat deed ook mr. C. Eenhoorn
namens Johannes S.A. „Van hard
bewijs is geen spoor. De opmerkingen van de officier zijn tenden-

tieus." Volgens Eenhoorn is zijn
cliënt slachtoffer geworden van
vooroordelen tegen mensen die
met dure auto's omgaan. „Dat is
soms wel begrijpelijk, maar voor
mijn cliënt is het omgaan met dure auto's zijn werk. Het is heel gewoon." Eenhoorn vroeg de rechtbank S.A. alleen een geldboete op
te leggen voor de mishandeling
die hij heeft toegegeven.
Uitspraak over 14 dagen

worden."

V,.
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3 April 1937
Steek
pj,—
en sporen voorMussolini
Mussolini heeft den steek en de zilveren sporen
iL schenke ontvangen, die keizer Napoleon tijdens zijn
Ia ballingschap op het eiland Elba droeg;

blijken".

Wim.W. hield het heel erg kort.
Hij diende zijn pleitnota schriftelijk in. Zijn verklaring: „Mijn
cliënt verkeert in een stressituatie. Door de publiciteit heeft hij
veel schade geleden." Schuurmans vindt dat het openbaar ministerie geen enkel bewijs heeft
en dat het requisitoir is gebaseerd
op hypotheses. /„Men heeft met
schroot willen schieten op een
vlieg." Schuurmans bepleitte

zond bedrijf te runnen. Maar
als je niks deed, dan ging je kapot," zegt Venhuis die al meer
dan dertig jaar op de veiling in
Nieuw Amsterdam werkt!
„De gemeente Emmen greep
in. Ze liet grote stukken grond
ontginnen en trok tuinders uit
Amsterdam aan! Daardoor is
de tuinderij in deze buurt gebleven. Hoogeveen was onze
grootste concurrent in die tijd,
maar van die zaak is niks meer
over. Als er toen niets was gedaan dan waren wij dezelfde
kant op gegaan.",;,." ,
De Amsterdammers die in
Drenthe snel een goed belegde
boterham dachten te verdienen, kwamen .van een koude
kermis thuis. „Op 26 maart
1952 schreven vier mannen uit
de hoofdstad zich in als tuinder
op! hét'gemeentehuis in Emmen. Ze waren in februari al
geweest, maar toen was het te
koud. Die kerels hadden een
keihard bestaan. Ze woonden
met zn vieren in een oude keet
en af toe kwam een winkelier
ze wat warm eten brengen.
Dat was echt pionieren. Later
kwamen er meer, en werd in
de Zuidoosthoek een gezonde
industrie vanjde grond getild."
In 1975 nam het toenmalig
bestuur van Spes Nostra een
gouden beslissing voor het bedrijf. Hope Onzer fuseerde met
Westland-Noord. De tuinders
in Nieuw 'Amsterdam verbouwden vooral komkommers,
terwijl hun collega's onder de
rook van Den Haag de teelt op
tomaten
had toegespitst.
„Daarmee kreeg Nieuw Amsterdam een flink stuk in de
melk te brokkelen," zegt Venhuis. Hij voorspelt dat het
tiental veilingen dat. anno
1987 nog in Nederland bestaat
op zal gaan in vier grote bedrijven. „Nu al maken we op de
wereldmarkt als Nederlandse
tuinders een vuist en dat zal in'
de toekomst nog veel sterker

jp
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Het Nieuwsblad van het Noorden volgt het dagelijks gebeuren al
bijna 100 jaar. Al 99 jaar informeert het Nieuwsblad u over het wel
en wee in onze wereld. Niet alleen over wat er dichtbij gebeurt,
maar ook over het nieuws van veraf.
Wie bij wil blijven en van alles op de hoogte wil zijn, lees» het
Nieuwsblad van het Noorden.
Letterlijk en figuurlijk het meest veelzijdige dagblad van Noord Ne-
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NIEUW AMSTERDAM",—
De veiling in Nieuw Amsterdam. Zestig jaar geleden begonnen in een houten schuur
op een grasveld. Nu onderdeel
van een florerend bedrijf met
een miljoenenomzet. De Veiling Westland Noord is de
grootste groenteveiling in Nederland. Een op handen zijnde
fusie met nog twee veilingen
in het. Westlandgebied in
Zuid-Holland moet de greep op
de markt verder vergroten "en
de omzet tot ver boven de miljard gulden laten uitstijgen.
Voorzitter S.H. Venhuis van
het . veilingbestuur in de
Drentse plaats en bedrijfsleider J. Maassen kijken bijzonder tevreden terug op de afgelopen jaren. Op 4 april tijdens
de.' jaarlijkse tuindersactie
'Kom in de kas' stellen de
groepte- en bloemenveilers de
deuren open voor het publiek.
Dè tuinders geven inde hallen
in .Nieuw Amsterdam een
beeld van honderd jaarveiling.
'Spes Nostra', Hope Onzer
luidt de vertaling, was de
eerste naam van de veilingcoöperatie. „Dat geeft ook meteen aan waarop de mensen
zestig jaar geleden hun
bestaan wilden baseren," zegt
Venhuis. „Het veen was op.
Door de crisis lag de industrie
in de veenkoloniën volledig op
zn gat. Je kreeg toen in de Zuidoosthoek van Drenthe een
grote groep arbeiders, waar
werk voor gevonden moest
worden. De tuinbouw lag voor
de hand. Hard werken op een
klein stukje grond, een arbeidsintensieve klus."
Pas na de Tweede' Wereldoorlog kwam de veiling in
Nieuw Amsterdam een beetje
van de grond. Voor die tijd
konden slechts met hangen en
wurgen de eindjes aan elkaar
worden geknoopt. „Er zaten
toen bijna 140 veilingen
verspreid over heel Nederland
en eigenlijk was er nergens de

i
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„Je bent aan
ZEERIJP
het malen en ziet een streep
boven de horizon. Wat ga je
doen?" Examinator L. Vellekoop van de Vereniging De
Hollandsche Molen in Amsterdam vuurt de vragen op
een arrogante en tegelijk elegante manier op de kandidaten af. „Kun je aan een bui
zien dat er neerslag in zit?" i
Gisteren viel molen De
Leeuw in Zeerijp de eer te
beurt voor de anderhalfuur
lange examens voor het vrijwillige molenaarsschap. Deze koren- en pelmolen staat
sinds 1867 in het dorpje,

Venhuis in de veiling. (Foto: Jan

-V.
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FNV: 'Kwestie van broodnijd'

aih tergronden en opinie

door Nico Scheepmaker
FALKLANDJES
Het is alweer vijf jaar geleden
dat de Falkland-oorlog tussen
Groot-Brittannië en , Argentinië
werd uitgevochten. Op BBC 1 'zag
ik in 'Day to Day' een discussie
over de Falklands tussen allerlei
soorten van betrokkenen. Mensen
die er woonden, of hadden gevochten. Die er boeken over hadden geschreven. Vrouwen wier man er
gesneuveld was. Politici. Engelsen
van Argentijnse afkomst, Argentijnen van Engelse afkomst, Argentijnen van Argentijnse af-

komst. Een admiraal. Zomaar
wijze oude mannen, of verstandige
vrouwen. En op één na spraken ze
allemaal vlekkeloos Engels, alsof
Engels en lucht de .twee dingen
zijn die alle mensen gemeen hebben. Die ene uitzondering zal wel
een Schot of ler geweest zijn, want

in elk Engels praatprogramma
tref je wel een Groot-Brit aan die
voor een doorsnee-Nederlander
niet of nauwelijks te verstaan is.
ledereen in deze discussie had,
vanuit zijn standpunt gezien, gelijk. Ik pendelde als een razende
heen en weer van de ene naar de
andere opinie. Dat krijg je ervan,
als een onderwerp zo'buiten je eigen belangensfeer ligt, dat je er
geen partijdig standpunt op na
houdt. Wij hebben, in de Tweede
Wereldoorlog gevochten voor gerechtigheid, vrijheid en democratie, zegt iemand. Waarom zouden
de Falkland-islanders daar dan
ook geen recht op hebben? Ja,
denk ik. Maar na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste koloniën afgeschaft. Waarom dan niet
in 'dit geval, zegt een ander. Ja,
denk ik. Argentinië is nu een democratie, en geen dictatuur zoals
in 1982. Daarom moet de Engelse
regering nu over de Falklands onderhandelen, zegt iemand.' Ja,
denk ik.'Maar als we de Falklandeilanden dan hebben afgestaan,
komt er weer een militaire coup, en
wat dan, vraag een ander. En ik
denk--ja, wat dan? Kun je het tegenover de nabestaanden maken dat
hun mannen en zonen voor de vrijheid van deFalklandeilanden zijn
gesneuveld, dm die dan 'vijfjaar
later toch aan de vroegere vijand te
overhandigen, vraagt iemand.
Goede vraag, denk ik. Ik heb familie en vrienden verloren in de
Tweede Wereldoorlog, maar vijf

Falklandeilanden te wonen? Zo
kun je ook redeneren, denk ik. De
Falklandeilanden hebben GrootBrittannië al zoveel billion pound

gekost, zegt een politicus. Dat is
ook een argument, denk ik. Wat
kan mij dat geld schelen, barst een
grijsaard woedend los; mijn zoon
is daar gesneuveld! Dan zou geld
ook mijn laatste zorg zijn, denk ik.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
hebben de Falklandeilanden 10%
van hun bevolking voor v de verdediging van de vrijheid verloren,
dat is een hoger percentage dan in
enig ander Gemenebestland, zegt
iemand, en hij voegt daar aan toe
dat de bewoners per hoofd van de
bevolking tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog meer geld ter ondersteuning van het moederland
hebben
naar Groot-Brittannië
gestuurd dan enig ander land.
Moeten we die mensen dan nu in
de steek laten? Die zit!, denk ik. De
Britten die op de eilanden wonen
hebben de oudste rechten, zegt iemand. Ik pak weerde encyclopedie
en zie dat de eilanden voor het
eerst betreden zijn door de Britse
kapitein Strong, die ze vernoemde
naar Lord Falkland. De eerste kolonisten waren echter de Fransen
in 1764, in 1766 gevolgd door honderd 'Britten. In 1767 verkocht
Frankrijk zijn nederzetting' aan
Spanje, dat daarna aanspraak
maakte op de hele eilandengroep,
daarin opgevolgd door Argentinië,
toen dat zich in 1816 had losgemaakt van Spanje. Een Argentijns
garnizoen werd, in 1832 verjaagd
door de Britten, die er in 1843 de
status van Britse kolonie aangaven. Ergo: de Britten zetten er het
eerst voet aan wal; dé Fransen
vestigden zich er "het£ eerst, de
Spanjaarden hebben het eerlijk
gekocht, de Argentijnen hebben
het geconfisqueerd, en de Britten
hebben de eilanden, die onder de
rook van Argentinië'liggen, ten
slotte eerlijk veroverde Rara, wie
heeft de meeste rechten? Tja, denk
'

-
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Piet Sikkens

Moskou-Israël
in het vrij recente verleden al gesignaleerde toenaderingspogingen tussen de
Sovjet-Unie en Israël krijgen een
vervolg. Na maanden van geheim
overleg tussen Sovjetrussische en
in
diplomaten
Israëlische
Washington en New Vork, wordt
deze maand in Israël het bezoek
verwacht van een Russische consulaire delegatie. Die delegatie
heeft als opdracht het omvangrijke bezit van de Russisch Orthodoxe Kerk in Israël te taxeren. De
bezittingen dateren nog uit de
tsaristische tijd. Een Israëlische

De

afvaardiging brengt volgend jaar
een tegenbezoek aan Moskou.
Hiermee lijkt er definitief een
wending ten goede te komen in de
relatie tussen beide landen. De
betrekkingen werden in 1967 verbroken naar aanleiding van de
-

Zesdaagse Oorlog.
Er is al vaker op gewezen,dat

Moskou heeft moeten erkennen
dat het verbreken van de betrek-

kingen destijds, een verkeerde
beslissing is geweest. De mogelijkheid om meer invloed te kunnen uitoefenen op de gang van zaken in het Midden-Oosten werd
met dat besluit aanzienlijk beperkt. Vooral nu er steeds meer
sprake is van de noodzaak een in-

vredesconferentie
ternationale
over het Midden-Oosten (inclusief
dus de Sovjet-Unie) te beleggen,
tracht het Kremlin de geleden
schade in te halen. Israël heeft
zich steeds op het standpunt
gesteld dat alleen landen die di•

plomatieke betrekkingen onderhouden met alle betrokken partijen, een rol kunnen spelen in het
vredesproces. Het verlangen van
de Sovjet-Unie om mee te kunnen
praten in deze regio, maakt het
dus nodig om de relaties met de
joodse staat te herstellen. Gelukkig voor Gorbatsjov is dit niet in
tegenspraak met de door hem beoogde hervormingen. De vrijlating van een redelijk groot (maar
7og steeds te gering) aaptal dissi-

denten, onder wie joden, past in
de glasnost-politiek. Dat geldt
eveneens . voor het veranderende
beleid ten aanzien van de Soyjetjoden'. Russische regeringsvertegenwoordigers hebben vorige
week overleg gevoerd met Amerikaans-joodse leiders. Er werd
gesproken over een grotere religieuze vrijheid voor de 2V2 miljoen joden in
de SovjetUnie. Verder word gedacht aan
uitbreiding van het aantal joden
dat naar Israël wil emigreren.
Dit beeld wordt vandaag in onze krant door redacteur Henk
Meier bevestigd, althans voor zover het het culturele vlak betreft.
Vanuit de Hongaarse hoofdstad
Boedapest bericht hij onder meer
over het optreden van hét Joodse
Muziektheater uit de Sovjet-Unie.
Dit reizende theater gaat eind
mei voor het eerst naar het
Westen, naar de VS en Canada.
Meiers vraaggesprek met regisseur Mikhail Gluz van het Joodse
Muziektheater, is optimistisch
van toon. Een bewijs, en er zijn er
meer voorhanden, dat Gorbatsjovs beleid ook op cultureel gebied
van de grond komt.
Wat de Sovjet-joden betreft, volgens de laatste gegevens zullen
een 12.500 joden dit jaar naar Israël mogen vertrekken. Het gaat
vanzelfsprekend te ver om te denken dat in de Sovjet-Unie nog
eens een keer een ideale situatie
zal ontstaan ten aanzien van de
mensenrechten. Een groep joodse
activisten in Rusland meent dat
de nu tot stand gekomen emigratie-regeling risico's inhoudt voor
anderen.
"Duizenden
zullen
toestemming krijgen te vertrekken en iedereen zal denken dat de
zaak geregeld is. Maar degenen
die achterblijven omdat ze zogenaamde staatsgeheimen zouden
kennen, verliezen alle hoop op de
toekomst", aldus constateert niet
ten onrechte deze kritische groep.
Het blijft dus oppassen geblazen.

vanhet

HAUFERS:

Meteen

'Lange dagen maken

het geval ze u straks om commentaar vragen, die kritiek van
de Rekenkamer slaat niet op
mij. Gemiddeld maak ik niet
meer dan 75 uur overuren per
'maand. Dat mag".
Vander Zalm (42) zorgt er al
negen jaar voor dat mevrouw

nelijke ministers langer blijven
hangen. Zo komen hun chauffeurs aan die overuren, ook al
rijden twee chauffeurs afwisseo;.^v,;.^,:Y
lend".
Van der Zalm is blij binnen de
gestelde regels te blijven. „Het
ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt de rijtijden voor
beroeps-goederenvervoer
het
vast. Dan moeten wij met de
vlag voorop ons ook aan de regels houden. Maar de regels
moeten wel soepel geïnterpre-

de snelle BMW stapte: „Voor

Door onze correspondent
Weert Schenk

Smit-Kroes eerst als staatssecretaris en al snel daarna als
minister- op tijd op haar
afspraak komt. Terwijl de
meeste andere ministers en
staatssecretarissen twee chauffeurs hebben, is hij voor SmitKroes de enige.
Volgens het rapport van de
Algemene Rekenkamer maken
de meeste chauffeurs van bewindslieden te veel overuren.
Tijdens een onderzoek bleek dat
20 chauffeurs 100 of meer overuren per maand maken. Sommigen zelfs 150 uur. Vrijwel alle
departementen lappen de regels
die op dit gebied bestaan aan de
laars.
Als enige chauffeur van
Smit-Kroes zou men veronderstellen dat Van der Zalm ver boven het maximum aantal overuren van 75 per maand uitkomt,
-

wat de Rekenkamer trouwens
ook veel te veel vindt. Maar hij
zit op een gemiddelde van 70,
:;
zegt hij.
„Mevrouw Smit èn ik hebben
goede werkafspraken. Ik rijd
van maandagmorgen tot vrijdagavond. In het weekeinde
rijdt ze vaak zelf. Zij neemt dan
vrijdags de auto mee. Het gebeurt dan wel, bijvoorbeeld na
een ministerraad, dat zij mij
naar Scheveningen rijdt. Dan zit
ik achterin". .
\

vrouw als baas heeft

teerd kunnen worden. De ene
maand rij ik 80\uur meer, de andere maand maak ik er maar

20". ;•■•;:;-.
Overwerk hoort bij zijn vak.
„Als je in het land bent, bijvoorbeeld in Groningen, kan je moeilijk je collega bellen om het over
te nemen. Het maken van lange
dagen is inherent aan het beroep". Hij weet niet anders.
Vroeger, toen hij nog taxichauffeur was, werkte hij ook onregelmatig met veel overuren.
Van der Zalm rekent globaal
op 800 gulden in de maand extra
als gevolg van de overuren.
„Het overwerk is structureel. Al
negen jaar is het een vast inkomen bovenop je salaris". De Rekenkamer constateerde dat som-

ook

over-

mieen.vaste

Volgens hem heeft
nister ook graag een

hoort bij beroep'

mige departementen

uren uitbetalen bij ziekte. Ook
wordt de tijd van lunches en di-

ners doorbetaald. Van der Zalm
loopt dat mis, zegt hij.
„Vorig jaar brak ik mijn voet.
Maar ik kreeg niets vergoed.
Dat vind ik niet logisch. Het
overwerk is structureel. Je rekent er op. Niet dat ik lig te kreperen van de geeuwhonger,
want ik heb een vast basissalaris. Maar toch...". Hij meldt dat
de dagelijkse schafttijd niet
wordt uitbetaald. Als een diner
op de lijst staat, gaat er ook tijd
van af.
De Scheveninger heeft.■ veel
plezier in zijn werk. „Mevrouw
Smit vind ik een wereldwijf. Ik
heb een goede verstandhouding
met haar. Ik moet haar toch
even ophemelen. Ze is erg sociaal-voelend. Ze komt wel eens
bij me thuis om een halfuurtje
koffie te drinken. Ze onthoudt
bijna alle verjaardagen van mijn
vrouw en kinderen. Toen ik vorig jaar ziek was, belde ze op en
kwam langs met een bloemetje".
Hij zegt met haar om te gaan
alsof ze iemand van de repröduktie-afdeling is. „Het moet
klikken tussen de chauffeur en
de minister. Je zit vele uren met
elkaar in een kleine ruimte. En
ik ben de enige die ook nog een

chauffeur. „Ik denk dat het
spanningen geeft als je meerdere chauffeurs hebt. Je hebt
vertrouwensrelatie.; 'L Je
een
brengt haar naar bepaalde
plaatsen voor geheime ontmoetingen. Of je brengt voor haar
'zeer belangrijke post weg. En
het loopt ook allemaal beter als
de minister even bij haar moeder langs wil of een boodschapje
moet doen. Bovendien is dat allemaal veel beter te organiseren
dan met meerdere chauffeurs".
Voor hem hoeft het beleid niet
veranderd te worden, zodat minder overuren worden gemaakt.
„Ik kan me wel voorstellen dat
het wat gek is als de chauffeur
van Sociale Zaken in feite het
werk voor twee man doet. Maar
je krijgt dan wel weer meer formatieplaatsen bij de overheid,
terwijl dat er juist minder moeten worden. Overuren zijn goedkoper dan een arbeidsplaats. En
daarbij, we betalen ook meer belasting".
;■';,;'■
V77'V
Voor zijn vrouw en vier kinderen is het niet nodig om minder te gaan werken. „Dié zijner
helemaal op ingesteld. Die wéten niet beter. Maar ik moet er
wel bij zeggen dat je een Vrouw
moet nebben die achter je staat.
Die het niet erg vindt dat je de
ene keer om zes uur en de andere keer om acht uur en soms
helemaal niet komt eten". '

Maar Van der Zalm gelooft
dat er nog een andere reden is.
„Mevrouw. Smit is de enige
vrouwelijke minister. Zij heeft
nog een man en een kind thuis.
Daar doet ze ook een beetje het
huishouden voor. Ze wil op tijd
thuis zijn. Dus na ëenreceptie of
een andere gelegenheid drinkt
ze een appelsappie en gaat ze
naar huis. Ik denk;dat de man-

De,

gemene Rekenkamer duidelijk aangetrokken. Al jaren
hamert dit college, dat de overheidsuitgaven controleert in opdracht van de Tweede Kamer,
erop dat de ministeries beter in
de gaten moeten worden gehouden, anders rommelen'ze maar.
wat aan. '
In haar laatste verslag heeft
de Rekenkamer berekend dat in
1985 7,7 miljard gulden is uitgegeven door de ministeries, zonder dat het parlement er vanaf
wist, laat staan daarvoor de wettelijk vereiste goedkeuring had
gegeven. Nu is dat ook weer niet
zó verwonderlijk. Als de ministers zich aan de wet zouden
houden, moeten ze voor elke gul-

den die

tussen verschillende
verschuiven, goedkeuringaan de Kamer vragen.
Begrotingen van ministeries
zijn opgedeeld in vele honderden
artikelen. Er zijn erbij waarop
bedragen van enkele miljoenen
of soms slechts enkele tonnen
staan. Als een minister, om
volstrekt, begrijpelijke redenen
eens wat geld wil verschuiven
ze

budgetten

van het ene naar het andere

Dagdromen
oris Voorhoeve heeft zijn eiWD-Kamerleden nog
maar net verboden om in het
openbaar te filosoferen overeen
andere coalitie. En nu begint de
PvdA opeens brood te zien;in
I

jgen
LJ

bespiegelingen daarover. 'Ver;
trekkend voorzitter Stan Poppe"
heeft gisteren bij de opening van
een congres van de PvdA \ betoogd, dat zijn partij met elke de-,
mocratische partij om de tafel wi
gaan zitten. Ook met een VVD die
inziet dat er voor de PvdA iets te
regeren moet zijn in een coalitie;,"
Poppe is zeer optimistisch over.
die mogelijkheid. Hij verwacht dat
de coalitie van CDA en WD het
niet zal redden tot 1990.', De
uitslag van de verkiezingen voor
de Provinciale Staten was een
duidelijk signaal dat Wim Kok in
elk geval in 1990 minister-president wordt, zo droomde Poppe
hardop.
In zijn bespiegeling liet hij maar
buiten beschouwing dat het inde
VVD momenteel flink rommelt. Er
vallen veel koppen in die partij.
Zoutendijk.voorspelt deze week,
dat het volgende slachtoffer van

dit.

bijltjesdag-complex;,:val
vaststaat:, dr. Rudolf de Korte.
Voorwaar een bondgenoot met risico's, als het ervan komt.
Het is voor de PvdA riskant, nu
al een uitgesproken voorkeur voor
een combinatie met de VVD Ite
etaleren. Het is nog te onduidelijk
hoe de stammenoorlog, die bij de
liberalen woedt, zal uitvallen. Het
CDA zit nog steeds in het
centrum van het politieke krach-,
tenveld en het is de vraag of de
VVD die positie zal kunnen aarv
.

tasten.

<**.-

Tweede Kamer heeft
zich de kritiek
• van de Al-
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nadat Dirk van der
Zalm woensdagmorgen
de krant had gelezen,
hij
waarschuwde
minister
Smit-Kroes, zodra die bij hem in

.

over
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Trijfel

jaar daarna onderhielden we toch
ook weer goede betrekkingen met
Duitsland, merkt een ander op.
Dat is ook weer waar, denk ik.
Maar vijfjaar na de Tweede Wereldoorlog wilden de Duitsers zich
niet Engeland alsnog toeeigenen,
en Argentinië wil nog wel steeds
deFalklandeilanden inlijven, zegt
iemand. Dat is ook weer waar,
denk ik. Waarom laten we de keus
niet gewoon aan de eilandbewoners zelf over, zegt weer een ander.
Heel juist, denk ik. Een gevaarlijk
standpunt, zegt een ander, want
wat gebeurt er in hetzelfde geval
met Noord-lerland? Ja, wat, denk
ik. Ik kijk het even na in de encyclopedie en zie dat de Falklandeilanden alles bij elkaar zon 2000
inwoners tellen,- eenvijfde minder
dan Broek in Waterland. Er leven
ongeveer 100.000 Britten met de
Britse nationaliteit in Argentinië,
merkt iemand op, dus wat is er tegen om als Brit op de Argentijnse

•
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Van derZalm én minister■Smi^roes^--_
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Kamer stort zich op

controle uitgaven

Een andere reden dat de Kamer zich te weinig bemoeit met
de financiële handel en wandel
van de departementen is, dat
het jaarlijkse- grote financiële
debat, de Algemene Financiële
tegelijk
Beschouwingen,
plaatsheeft met de Algemene
Politieke Beschouwingen. Daarbij houden de fractievoorzitters
het grote politieke verhaal,
waarna de financiële specialisten nog even wat mogen zeggen over de centen. Maar dat
laatste verdwijnt volstrekt in
,

begrotingsartikel, moet daarvoor elke keer weer toestemming van het parlement worden
gevraagd. Dat is natuurlijk on-

doenlijk.
.V,:.-- Vff -f
Nu komen van .de departementen na afloop van het begrotingsjaar nog vele wijzigingsvoorstellen naar de Kamer, die
daar niets anders mee kan doen
dan goedkeuren. Het geld is uitgegeven en daar is niets meer
aan te veranderen. Dat is dan
ook de reden dat de Kamer altijd
weinig belangstelling heeft getoond voor de controle van de
overheidsuitgaven achteraf.
Toch zit er wel enige kentering in. De voorzitter van de
Tweede Kamercommissie voor
de Rijksuitgaven; de D66'er
Maarten Engwirda, geeft toe dat
de Kamer het er in het verleden
schromelijk bij heeft laten zitten. Maar er zit verbetering in.
;

(.•

„We streven ernaar om vanaf
volgend jaar telkens op Prinsjes-

dag behalve de begrotingen voor
het volgende jaar, ook de

verantwoording van het vorige
jaar te krijgen, zodat we die tegelijkertijd kunnen bespreken".
„Kijk, tot voor kort kregen we
de rijksrekening meestal pas vele jaren na dato. In november
1985 hebben we bijvoorbeeld de
rijksrekening van 1978 behandeld. Dat is natuurlijk te gek om
los te lopen. Dan heeft geen enkele Kamerlid daarvoor nog interesse. Bovendien zijn die stukken volstrekt onbegrijpelijk.
Dus dat moet veranderen".

„Als er, nadat de nieuwe procedure van kracht is geworden,
toch nog ministers zijn die die
aan hun laars lappen, komen we
voor de keus te staan om zon
minister naar huis te sturen.
Maar ik hoop en verwacht dat
dat niet nodig zal zijn en dat we
de controle fors kunnen verbeteren". . ;

Tom Poes en de Geheimzinnige Gaper

Voelt Engwirda er iets voor
twee debatten van elkaar
los té koppelen? „Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, maar het is geen slecht
idee. Dan zal de belangstelling
voor de controle op de overheidsuitgaven misschien wel
wat groter worden. En bovendien kunnen we dan zowel de
begroting voor het volgend jaar
als de verantwoording over het
afgelopen jaar tegelijk behandelen. Dat kan het inzicht in de
manier waarop de departementen met hun geld omspringen,
aanmerkelijk vergroten".
om die

door Marten Toonder

Dat neemt echter niet weg dat
de dagdromen van Poppe verfris-'
send zijn. Gelet op zijn bewering
dat de PvdA vooral praktische
oplossingen wil zoeken voor problemen, kan die opening naar de
VVD nuttig zijn. Te lang is het
vanzelfsprekend geweest, dat
het. CDA hoe dan ook, bij een regering betrokken moest worden.
Door. de("recente opmerkingen
van Voorhoeve en nu van Poppe,
kan een klimaat ontstaan, waarij
de Nederlandse politiek met een
extra mogelijkheid wordt verrijkt.
Als PvdA en VVD niet uitsluitend
op morele punten gelijk gestemd
zijn, maar ook op het terrein van
buitenlandse politiek en inkomenspolitiek zoeken naar 'praktische' compromissen, dan heeft
Lubbers een concurrent.

Paus in Chili

Er

zitten nogal wat tegenstrijdigheden in het bezoek van
de paus aan Chili. Bij aankomst in Uruguay, dat hij eerst
bezocht, zei de kerkvorst onom-,
wonden dat Chili een dictatuur
heeft. Bij zijn bezoek aan het Moneda-paleis, waar in '73 de demo-,
cratisch gekozen Allende 'vermoord werd, schudde hij vriende-'
lijk
van de moordenaar Ph
nochet en verscheen hij later niet
de generaal op het balcon, toegejuicht door Pinochet-aanhangers
Terwijl het verzet tegen het regK
me zich luidkeels manifesteerde,'
de eerste dode en gewonden vie-'
len, bezocht de paus de krotten-]
wijk van de hoofdstad Santiago.'
Daar werd hij getuige van het leed
dat de regering deze arme men-]
sen aandoet. De bezoeker uit RÓ-,
me betuigde in woord en daad zijn
sympathie met de verschoppeling
gen. In een toespraak tot de Chileense bisschoppen riep hij hen op
zich ih te zetten voor de mensen-'
rechten, en sprak hij zich uit voor
een snel herstel van de demoera-,
tic. De pauselijke verwijzing naar,
de rol van de rk-kerk op de Filippijnen (de geestelijkheid steunde de
omverwerping van het regimeMarcos) sprak boekdelen.
Mogelijk zullen de velen in Chili.
die snakken naar vrijheid en veilig-;
heid. zich gesterkt voelen door
hetoptreden van de paus. Aan de
andere kant vindt ook Pinochet
baat bij het pauselijk bezoek. Zijn
officiële ontmoeting met Johannes Paulus 11, uitvoerig op het
tv-scherm gebracht, betekent
voor de dictator een stuk legitimering van zijn omstreden gezag.
een de facto erkenning van het regime. Het bezoek aan de krottenwijk, kregen de Chilenen niet op
hun scherm te zien.
•
Velen in en buiten Chili zullen
dat ene beeld niet kunnen vergeten: een beminnelijk glimlachende
paus schudt bij aankomst in het
Moneda-paleis
moordede
' «'f;
naarshand.
vertrokken,
paus
is
straks
De
de Chilenen blijven achter in de ellende, Pinochet gaat door het
bezoek gesterkt verder met zijn
moorden en andere wandaden.
II h 3(l
Paus
•

1437: Het zou mij te ver voeren om het wachten van heer Bommel en Torn Poes uitvoerig te
behandelen. Laat ik dan ook volstaan met te vermelden, dat ze na uren toegelaten werden tot de
referendaris tweede klasse Sprokkelmeijer, die
hun geval in overuren behandelde. "Begrijp
goed, dat het niet mijn gewoonte is om dit soort
zaken na mijn werkuren te doen!" sprak de
hooggeplaatste beambte. "Maar uw naam is me
niet onbekend en ik hoor daar, dat uw huis is
zoekgeraakt. Daarom zal ik u even te woord

staan." "Dat is mooi," sprak heer Bommel vermoeid. "Er moet hier op het kadaster een fout
zijn gemaakt. Vanmorgen heb ik een huisperceel
gekocht en toen bleek er geen huis te staan op
het stuk land dat ik gekocht had,'als u begrijpt
wat ik bedoel!" "Kom, kom," sprak de heer
Sprokkelmeijer kalmerend, "er wordt hier geen
fout gemaakt, omdat we nooit overijld te werk
gaan. Ik kan u dan ook zeggen, dat het door u
gekochte perceel overeenkomt met dat dat u wilde tapen.-De fout moet bij uzelf liggen. Goede

avond en geen dank!" Heer Bommel wilde iets' in
het midden brengen maar Torn Poes trok hem
met zachte dwang de kamer uit en voerde hem
naar buiten. Toen ze uitgeput en verslagen de
stoep afsukkelden, was de avond al gevallen.
"Komaan, jonge vriend!" zei heer Bommel mat.
"We gaan nog één keer naar die stadspoort en
dan zal ik even die werklieden naar huis sturen.
Het moet allemaal een droom zijn geweest."

-
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Johannes Paulus
beter wpg kunnen blijven.'
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Mogelijk visfraude

binnenland

Geen voorbehoedmiddel nodig

Inval stadhuis
in Vlissingen

binnenland

Op
HAARLEM
de reismarkt vooral
de Westduitse is een
aarzeling te bespeu—

-

ren in boekingen van
reizen naar gebieden
waar het risico van'
de 'gevreesde ziekte
aids groot is, zoals in
Afrika. Een woordvoerder van de Nederlandse reisorgani-

—

-

-

Een ooievaar laat de Durex-fabriek in Leerdam links
liggen en vliegt rechtstreeks
naar het nest in die plaats,
dat voor het eerst sinds jaren
bezet wordt door een ooievaarskoppel. De ooievaar
heeft geen voorbehoedmiddel
nodig. Nadat het paar is bijgekomen van de vermoeienissen van de vlucht naar Nederland, doet het nu op het
nest pogingen om tot gezinsuitbreiding te komen.
•

gewstn

'-'."

(Foto: ANP)

Van onze correspondent

AMSTERDAM
Het congres van de PvdA heeft gisteren tegen de wens van het partijbestuur
geweigerd het systeem voor het vaststellen van kandidatenlijsten voor verkiezingen voor de
Tweede Kamer te wijzigen. Dat betekent dat de gewesten blijven bepalen welke kandidaten op een
verkiesbare plaats op de lijst komen te staan. Het partijbestuur had voorgesteld het systeem zo te
veranderen dat het achteraf zou kunnen ingrijpen. Op die manier wilde het bstuur komen tot een
meer evenwichtige kandidatenlijst
Het voorstel, dat ontwikkeld
was door een onafhankelijke par;
(Advertentie)
.
.^v'
tijcommissie, werd na een 'debat
van anderhalf uur met een geringe marge door het congres verworpen. Woordvoerders, van de
gewesten,| aangevoerd;v door. het
gewest Overijssel, ■voerden
dat de ; huidige': decentrale
vaststelling van de lijst voldoende
waarborg inhoudt voor een afgewogen kandidatenlijst. In bepaalHxtra wcekendvoordeel:
de gevallen kan het bestuur imx&
*
f%
mers
altijd nog bepaalde geSupra koffie
x
*yfa'
benaderen om voor een
westen
Ncl,c 2
gram tsan
speciale kandidaat een verkiesbaWÊê'Êi''™
re plaats te bepleiten.
—

van-^
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'Leuren'

Rampenplan Borssele
en Dodewaard slecht

:

mijn-werk. Zo omschrijft de wetenschapswinkel van de Technische Universiteit Eindhoven de
rampenplannen voor de Nederlandse kerncentrales in Borssele
en Dodewaard in een rapport. De
Stichting' Kritische Massa heeft
daarvoor, uitgebreide literatuurstudie verricht. ,
De

rampenplannen schieten
vooral tekort wanneer de bevolking
na een ernstig nucleair,
ongeluk bedreigd wordt door radioactieve straling. Er is dan alleen maar sprake van een beperkte mogelijkheid tot evacuatie,
waarbij zich tal van problemen
kunnen ' voordoen. De rampenplannen zijn uitsluitend gericht
om op korte termijn de schade
voor de bevolking te beperken. Ze
zijn weinig doeltreffend, houden
geen rekening met milieu-, economische en sociale gevolgen. Er is
sprake van kortzichtigheid omdat
aan de kerncentrales te weinig
veiligheidseisen
aanvullende
worden gesteld, die. bij een ongeluk een eventuele ramp kunnen
verkleinen. Verder heeft de overheid nog geen inzicht hoe na een
radio-actieve ramp de oude situa)

—

De nieuwe partijvoorzitter Marjanne Sint zei in haar toespraak
tot het congres \ het .niet
waarschijnlijk te achten dat een
32-urige werkweek in 1990 nog
haalbaar fs. Zij vond daaron dat
dat deel van het verkiezingsprogramma opnieuw - moet
worden bekeken. Mevrouw Sint
zei er niets voor te voelen toenadering tot de VVD te zoeken na de
uitspraken van de liberale leider
Voorhoeve over de de nieuwe
koers van zin partij. „Ik wacht af
of zijn uitspraken ook inhoud krijgen", aldus Sint, die overigens
een samenwerking met de VVD
niet afwijst.

—

"

per dag. Dat zijn (ex-)patiënten en
hun partners, maar ook mensen
die. informatie willen .over bij

voorbeeld reanimatiecursussen.
Een team van twintig' opgeleide
vrijwilligers zit achter de telefoon
klaar om dè beller op te vangen.

De Nederlandse Hartstichting
stelt vast dat achter veel vragen
van medische aard grote angst en
onzekerheid bijvoorbeeld voor een
(tweede) hartinfarct schuil gaan.
Omdat de omgeving van.de patiënt daar niet goed op reageert,
dreigt hij in een isolement
te rav
ken. Volgens de Hartstichting

bellen echter steeds meer mensen
juist op advies van hun huisarts..
Na bepaalde berichtgeving in
kranten, op radio of televisie bellen duidelijk meer mensen voor
informatie, zoals na de ramp in de
kerncentrale van Tsjernobyl en
na de dood van tv-presentator
Willem Ruis. Ook toen de voormalige staatssecretaris van Volksgezondheid Van der Reijden zich begin juli vorig jaar uitsprak over
het minimale effect en de risico's
van een hartoperatie, steeg'het
aantal telefoontjes van ongeruste
hartpatiënten.

De souteneur die door geweld of
bedreiging daarmee een ander beweegt prostitutie te bedrijven
maakt zich voortaan schuldig aan
een misdrijf. Hij riskeert, een gevangenisstraf van 18 maanden of

re, een samen-

werkingsver-

band van dierenbeschërr
saties

fyü*;alle

EG-landeh

heeft

gisteren

Landelijke Beleidscoördinatie aids (van
de GG en GD) in Amsterdam afspraken
gemaakt om Nederlandse reizigers naar
de risicogebieden een
informatiefolder óver
de immuun-ziekte bij
hun- reispapieren te
verstrekken. Reizigers naar landen in
Afrika, ten zuiden
van de Sahara en
/

naar het Caribisch
gebied krijgen v bij

reisbescheiden

hun

zon

aids-brochure,
aldus Couvreur.

een geldboete van 25.000 gulden.
De woordvoersters van PvdA en,
WD, Jabaaij en Rempt, stelden
vast dat met het schrappen van
het bordeelverbod de prostituee
voortaan vrij zal zijn haar. beroep
uit te oefenen en daardoor uit de
criminele sfeer zal treden. Maar
voorkomen moet worden dat de
gemeenten uitsluitend onderhandelen met de grote seksbazen,
zonder dat de prostituees en met
name hun organisaties zoals VIP
en Rode Draad daarbij worden
-

-

betrokken. Minister Korthals Altes (Justitie) beloofde dit via de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te zullen regelen.

Speerpuntactie

WVC-ambtenaren
in pleegzorg
DEN HAAG 'Welzijnsambtenaren in de buitendienst van het
ministerie van WVC zijn gisteren
een speerpuntactie in de pleegzorg begonnen., Ze protesteren
"hiermee tegen een voorgenomen
afslanking die neerkomt op opheffing van taken. Dit is volgens de
ambtenaren niet in overeenstemming met, de .wil yan kabinet en
van de Kamer en bovendien.in
strijd met afspraken tussen WVC
<>;..::
en Justitie. ,'.U ( ««.'.'
Het personeel heeft minister
Brinkman het „onaanvaardbaar"
van de aanslag laten weten. Dè
twaalfhonderd instanties die een
kind in een pleeggezin kunnen
plaatsen, krijgen zo spoedig mogelijk bericht van de actie.
-

<..,:

in Arnhem het
startschot gegeven voor een in-

ternationale

campagne tegen de legbatterij. De organisaties eisen
van de EG■

Bij de afgelopen Kamerverkiezingen lukte het bijvoorbeeld
pas op het laatste moment om

VVD

prostituees.

f oir
Animal Welfa-

de foto v\nr
Paul Schaap
(Lekker Dier),
Ton
Dekker

oud-minister Jan Pronk,' via de
Limburgse lijst, op een verkiesbare plaats voor de Tweede Kamer
tè krijgen. Toch zeiden de, gewesten tijdens het debat dat de
huidige procedure tot een kwalitatief goede en evenwichtig samengestelde fractie leidt. In het
uiteindelijk 'aanvaarde amandement van de afdeling Almelo
wordt overigens' niet uitgesproken dat het partijbestuur geen enkele invloed mag uitoefenen.

Voortaan kunnen gemeenten
een prostitutiebeleid voeren door
het verlenen van vergunningen
voor het exploiteren van sekshuizen en dergelijke en het stellen
van voorwaarden aan werkomstandigheden, hygiëne en aan de
vrijwillige werkzaamheid van de

Eu-

latidbouwministerraad onder meer ,een
verbod op leg-

-

tie kan worden hersteld.

ODe ,>
rogroup

Juist dat „leuren" met kandidaten vormde voor het bestuur-reden om een wijziging voor te stellen.

van het betrokken wetsartikel.

Campagne tegen legbatterij

'Drink geen cola-week'
DEN HAAG
Een aantal organisaties begaan met het lot van
mensen in de Derde wereld, organiseert vanaf 5 april een „Drink
geen cola-week". Het geld dat
mensen uitsparen door geen cola
te kopen, kan worden overgemaakt naar de bewoners van het
Filippijnse eiland Negros. Volgens de organisatoren zijn zij
ernstig getroffen door het besluit
van Coca Cola en Pepsi om geen
rietsuiker meer van Negros te gebruiken.
—

batterijen. Op

(Dierenbe-

scherming) en
WOn' de Kok
(Animal

fare)

Wel-

bij een
legbatterij.
'

(Foto: ANP)

NIJMEGEN
Het Shell. Pensioenfonds heeft met Medicenter BV van dr. H.
Boerema en Vendex
International
een
voorlopig meerjarig
huurcontract afgeslo-.
ten voor het in janua-

ontruimde
toorpand aan de Mariënburg in Nijmegen. Naar verwachting is het 2100 vierkante meter grote
pand in de loop van

ri

juni bedrijfsklaar. Na

de
heer Boerema uit Japan, dinsdag, zal het
definitieve
huurcontract worden geteterugkeer

van

kend.

Direct na de ontruiming in januari van

Ontruimd
kraakpand
Shell voor
Boerema-

kliniek
het

vorig jaar gekraakte kantoorpand
van het Shell Pensioenfonds is Medicenter BV met Shell
gaan onderhandelen
over een eventuele
huur van het pand.
Dit heeft nu tot een

voorlopig

contract'

Onzekerheid kwelt hartpatiënten

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG Hart- of vaatpatiënten kunnen met hun angsten
en onzekerheden
nauwelijks
terecht bij huisartsen, andere
hulpverleners en familie. De patiënt kan zich niet goed uiten en
de omgeving pikt de vraag om
hulp niet op.'Dat is de conclusie
van de Nederlandse Hartstichting
na 3V2 jaar telefonische hulpverlening.
Bij ■de Informatielijn. van de
Hartstichting kwamen sinds de
oprichting ruim 23.000 telé-1 foontjes binnen, gemiddeld dertig

'

1

Vanaf vandaag betaalt u
bij Super voort zelfde
aroma 'n stuk minder.

.Volgens een woordvoerder
van de politie is het niet duidelijk waarom de man, die
aan drugs is verslaafd, koste
wat kost in de cel wil bly ven.

-

—

zaakvan

—

cogebieden verlopen
normaal en reisorganisaties en reisbureaus krijgen weinig"
vragen over dit onderwerp.
Toch
heeft
de

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG Met het schrappen van het bordeelverbod uit het
Wetboek van Strafrecht wordt de.
„oudste bedrijfstak" geschatte
jaaromzet 1 miljard gulden
enigszins
gelegaliseerd. Een
meerderheid van de Tweede Kamer zal zich, zo bleek gisteren,
niet verzetten tegen schrappen

Kandidatenlijst blijft

ROTTERDAM
Een bij
het kraken van een- auto
betrapte 27-jarige Rotterdammer wil per se in zijn cel
blijven. Hij moest na zijn
voorgeleiding wegens plaatsgebrek het huis van bewa-.
ring verlaten, en om dat te
voorkomen bekende hij nog
eens twaalf inbraken in
auto's en bedrijven met* een
totale buit van honderdduizend gulden. Hij zei met nog
meer bekentenissen te zullen
komen wanneer, hij onverhoopt op vrije voeten dreigt
te worden gesteld.

-

ANVR samen met de
aangesloten reisbureaus en -organisaties en het Bureau

Kamer gaat akkoord met
Opheffen bordeelverbod

Nederlaag PvdA-partijbestuur

Man wil graag
in cel blijven

bureaus. De boekingen ook naar de risi-

zegd.
Maar bij Nederlandse vakantiegangers is weinig te merken' van! die angst,
zegt directeur Couvreur van de Algeme-

Op verzoek van de Algemene
Inspectiedienst (AID) is een gerechtelijk
vooronderzoek ingesteld naar eventuele fraude bij
de vismijn. In het najaar van 1986
nam de AID al een deel van de administratie van de vismijn in
beslag.'Volgens de rechtercommissaris hebben de huiszoekingen
van dinsdag niets te maken met
het lopende onderzoek van de subcommissie visquoteringen onder
leiding van het Kamerlid drs.

—

Nederlandse
Vereniging van Reis-

satie . Neckermann
heeft dit gisteren ge-

•

•EINDHOVEN
Kortzichtig
wéinig doeltreffend, korte ter

aids in
toeristenindustrie

-

VLISSINGEN
Parketambtenaren hébben huiszoeking gedaan
in het Vlissings stadhuis en de'
woningen van twee gemeenteambtenaren en een oud-wethouder Ze waren op zoek naar delen
van de administratie van de Vlissmgse.vismijn. Volgens officier
van Justitie S. Tempel werden
verschillende papieren meegenomen! Er zijn geen arrestaties ver-

richt:

Vrees voor

Van. onze redactie

5

huur-

geleid,

waarvan de puntjes
nog op de i moeten
worden gezet.

EO-initiatief in Flevoland

Onderhandeld
wordt er nog met de

'Christelijk themapark'
voor f 34 miljoen

gemeente Nijmegen
over de huur van parkeerplaatsen in de

onder het kantoor-

pand gelegen parkeergarage. Reden
voor de verhuizing
naar het kantoorpand aan de Mariënburg is volgens
mevrouw
Boerema
ruimtegebrek
het
van zowel het medisch center als het

Medisch
Research
Bureau beide in Nijmegen. De twee ondernemingen zullen
in het kantoorpand
onderdak vinden.

onzekerheid.

Over reanimatie
gaat 12,? procent van de telefoontjes. Ook hoog scoren vragen
over medicijnen en medicijngebruik (6,2 procent) en over voeding en dieet (4,4). Bijna 4 procent
van de gesprekken gaat over problemen tussen patiënt.en hulpverlener. •'

—

Twee Nederlandse chauffeurs
gegijzeldin Zuid-Italië
uren
ROOSENDAAL
Zes
gangsters in Zuid-Italië hebben
de Nederlandse vrachtautochauffeur Ad van Aert (32) uit het Brabantse Etten-Leur, na zijn
vrachtwagencombinatie te hebben overvallen, urenlang in gijzeling gehouden, samen met zijn
maat Jan Dekkers (35). De Nederlanders waren met 218 levende
varkens op weg naar Sicilië en
werden zaterdag jl op een snelweg
bij Lago di Negro onder schot ge—

Van het totale aantal gesprekken gaat 16 procent over angst en

Van onze redactie binnenland
ZEEWOLDE
De bijbel weer
een centrale plaats in ieders leven
geven. Dat is het voornaamste
doel van het christelijk themapark Rainbow World, dat in de
Flevopolder • ten zuiden van
Zeewolde zal verrijzen. De bouw
ervan begint waarschijnlijk eind
volgend jaar. In 1996 moet het geheel zijn afgerond. De kosten worden voorlopig op 34 miljoen gulden geraamd.
Gisteren presenteerden de initi-

nomen. Wagen en lading -gezamenlijke waarde f340.00- zijn
sindsdien spoorloos.
Van Aert en Dekkers zijn
woensdag door hun werkgever uit
Roosendaal opgehaald en komen
thuis weer op verhaal. Zij zijn al
hun persoonlijke bezittingen, voor
f4OOO aan buitenlands geld en enkele fotocamera's kwijt. Hun auto
was . klem gereden door . twee
personenauto's in een bergachtig
gebied.

atiefnemers, EO-directeur drs.
L.P. Dorenbos, EO-programmamaker ds W.J.J. Glashouwer en
ondernemer G. Versteeg, hun
plannen.

Het themapark is onderdeel
de Rainbow Stichting van
drs. L.P. Dorenbos. Deze maakte
eind vorige maand zijn vertrek bij
de EO en zijn Rainbow-plannen
bekend. Daartoe behoren onder
meer eén ethisch instituut, een
educatief instituut en een mediacentrum. Met zijn activiteiten wil
Dorenbos bereiken dat Nederland
terugkeert naar de op de bijbel gebaseerde waarden en normen.
De uit beginjaren '80 daterende
plannen voor het themapark hebben dankzij de Nunspcetse ondernemer Versteeg een grote vlucht
genomen. Volgens dr. Tideman
van het Adviesbureau voor Toe"risme en Horeca zijn de plannen
zeker haalbaar. Hy verwacht
jaarlijks bijna 800.000 bezoekers.
De meer dan 100 attracties krijgen veelal de vorm van een diamant. Er komt bijvoorbeeld een
uitbeelding van de schepping,
waarin het ontstaan van de aarde
in zeven dagen wordt uitgebeeld.
In een als een enorme gloeilamp
vormgegeven gebouw gaat het
over het licht.
van

vrijdags april 1987
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Zaterdag 4 april en maandag 6 april
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2-jarige beroepsopleiding voetverzorger/ster.
Landelijk erkend examen/officieel erkend diploma.
praktische bijscholing voetverzorging.
Landelijk examenniveau (mogelijkheid toj afleggen
.•;_.y. tv
landelijk examen voor officieel diploma).
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Öücereri hétvoor u.

Undelijk erkend diploma(N.G.S.)
Voor inschrijving en alle informatie zaterdag 4 april van
'13.30 tot 17.00 uur en maandag van 10.00 tot 12.00uur
aan de school: gebouw „Reitdiepstathe",
Capellastraat 3, Groningen.

't IS GÓÉD DAT MEKURA ER IS

Telefonische informatie 05900-12977en 075-286646.
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POSTBUS 2161 7801 CD EMMEN
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rijdersblijvenHondatrouw.Logisch:hetzijnplezieri-
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ge auto's. Probleemloos in gebruik. En aan hét eind

V

M

REEF WEGENBOUW B.V.
V

r'

De Honda Civic is een betrouwbare partner op de
weg. Onvermoeibaar/vlot en temperamentvol in het
stadsverkeer. Sportief en met een groot uithoudingsvermogen op de autowegen. De Honda Civic is ontworpen om zich te onderscheiden. Van de sportieve
lage neus tot de opmerkelijke achterkant met de derde deur. En van de pittig accelererende lichtgewicht
motor tot en met hét ruime en luxueuze interieur.
Eigenschappen waarmee'de Civic in alle opzichten
'■: een neuslengte voorligt op alle konkurrenten in z*n
klasse. Een Honda Civic betekent steeds vaker het
begin van een blijvende relatie. Steeds meer Honda-

Mi-êf/

2 pers. DUBBELDEKS'
katoen

CHAUFFEUR m/v

BEL: 05990-13333

•

uit voorraad leverbaar
April aanbieding

voordieplader.
Schriftelijke sollicitaties aan:

,- ;

50 MODELLEN

voor een Caterpillar 930.
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vraagt

LAADSCHOP
MACHINIST m/v

dat letterlek aIIGS kan

heeft u een idee op industrieel of bouwkundig gebied, kom er mee bij ons: wij pro-

If

:

TENTENSHOW

ERVAREN

produceren tn kunststof.

Sportmassage^
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Ulgérsmaweg2la,973l BJGroningen,
:
\
,
Telefoon:oso-410075.
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een bedrijf

beroepsopleidingen in de verzorgende sector. Voorlichting en inschrijving voor:
*
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GROTE OVERDEKTE

....

Stoot me door in SfadSkCanCICSI

OPEN DAG
.

,

:
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REEF WEGENBOUW B.V.
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m MONTEUR m/yv
>;.'. /;
Onze wensen zijn: V
� ervaring in het monteren van binnen- en
ring en rolluiken
: *" in bezit van rijbewijs BE
. '
,
leeftijd tot circa 30 jaar/
';
� goed humeur en grote inzet
•v* op korte termijn kunnen beginnen
Gaarne zien wijuw reacties tegemoet..:/':. fi;

,

r

I LjAU^U»^U*aiinJ*kd

Een opwindende ervaring. Van huis naar werk of omgekeerd, tijdens een ritje in het weekend of 'n lange^.
vakantierit. Op de Civic kunt u altijd en overal reke-"
nen. Hij is funktioneel, flexibel en zeer zuinig in
gebruik en onderhoud..Dat is het karakter van de::
elegante Honda Civic. De Civic Shuttle doet er wat
ruimtemogelijkheden betreft nog een flinke schep |
bovenop. De ideale auto voor woon-, winkel-, en
werkverkeer. Voor het ruige werk levert Honda
overigens ook de Civic Shuttle met de zelfdenkende
vierwielaandrijving, die zich automatisch aan alle
weg-en weersomstandigheden weet aan te passen.
De Civic staat in heel veel uitvoeringen voor u klaar.
Maar voor welk type u ook kiest, een proefrit in een. ;
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v'Off. Hondacar-dealer
Off, dealer voor Noord-Drenthe en Zuid-Groningen
«
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HARMANNI "BORGHSTEPE" B.V.
___

.MMBMtirtl'■R. VOS AUTOBEDRIJF

Kalkwijk97
te 1.05980-26595
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1e Energieweg 18
tel. 05908-19229
Industrieweg3ob

Honda dealer
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tic over leaseprijzen. Wijzigingen voorbehouden. Honda Nederland BV, Nikkelstraat 17,2984 AM Ridderkerkjelefoon 01804-57333.
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(handg. 5 versa).
Leverbaar zijn: Civic 3 drs. 1.2 (handg. 4 versa), 1.3 Luxe (handg. 5 versn. en als Hondamatic), 1.5 CL (handg. 5 versn. en als volautomaat),
Prijzen Civic 3 drs. vanaf f 18.890,- voorde 1.2 Luxe tot (29.690,- voorde Civic 7.5/ CT. Civic 5 drs. Shuttlel.s Luxe (handg. 5 versn. en als volautomaat}, Shuttlel.sßT
vanaf •
4WD (handg. 5 versn.). Prijzen vanaf f 26.040- voorde 1.5 Luxe tot f 32.29- voor de I.SRT4WD. Alle Shuttle modellen zijn ook leverbaar alsVan. Prijzen
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'WASHINGTON
Bedrijven
uit onder meer Nederland, WestDuitsland, Zwitserland en GrootBrittannië leveren, ondanks het
tien jaar bestaande embargo van
'de Verenigde Naties, nog steeds
Wapens aan Zuid-Afrika. Dat gebeurt volgens een rapport van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zonder de goedkeuring van de betrokken regeringen., Het ministerie zei geen
schatting te kunnen maken van
de omvang van dè transacties.
' CDA-ondervoorzitter Frinking
van de Kamercommissie voor defensie heeft vandaag voor de
KRO-radio aangedrongen op een
gerechtelijk onderzoek, als blijkt
dat Nederland inderdaad betrokken 1 is bij wapenleverantiesaah
—

Zuid-Afrika.

buitenland

Amerikaans rapport:

en Zwitserland

Nederland betrokken
bij wapenleveranties
aan Zuid-Afrika
Volgens het rapport zijn wapenfabrikanten in Frankrijk, Italië en
Israël, waarschijnlijk met medeweten van hun regeringen, nog
steeds bezig met het onderhouden
en moderniseren van wapensystemen die zij voor 1977 leverden.
„Israël lijkt militaire systemen en

7

sub-systemen te hebben verkocht
en levert regelmatig technische
bijstand. Wij geloven dat de Israëlische regering volledig op de
hoogte is van alle of bijna alle
transacties," aldus het rapport.'
Bedrijven • in Nederland, de
Bondsrepubliek, Groot-Brittannië

hebben „bij gelegenheid" het wapenembargo geschonden. Dat gebeurde zonder
toestemming van de overheid, of
„in het schaduwgebied tussen ci-

Draken-

schip

viele en militaire bestemmingen".
Zuid-Afrika zelf heeft de afgelopen tien jaar zijn defensie-industrie sterk uitgebreid, om de afhankelijkheid van het buitenland
te verminderen. Ook wordt vaak
geprobeerd buitenlandse systemen in licentie te produceren.

zinkt

De belangrijkste wapensystemen waren al voor het embargo
van 1977 in gebruik. Het gaat om
Franse pantservoertuigen, Israëlische patrouilleschepen en
Italiaanse en Franse gevechtsvliegtuigen. Het onderhoud van
die wapens zou nog door de fabri-

kanten worden

gedaan."

•

De 20 roeiers
het Engelse
drakenschip-

•

Veiligheid (nog) niet in gevaar

van

team raakten
gisteren óp de
Thames in
Londen in
moeilijkheden
toen hun schip
plotseling zonk.
Zij werden op-,
gepikt door een
motorboot (foto
onder). Het team was in training voor het
jaarlijkse drakenschip-festival, dat in juni
in deBritse
kroonkolonie '
HongKong
wordt gehouden.

Staking kerncentrales

z
o
r
g
e
n
inDlbat

Van onze correspondent
BRUSSEL
De staking in de vier kerncentrales in Doel,
vlakbij Antwerpen, begint in België en Nederland steeds
meer zorgen te baren. Alle deskundigen beweren dat er
geen enkel gevaar voor de veiligheid, bestaat, maar dat
kan veranderen als de staking nog veel langer duurt.
Voorlopig is er volgens de Belgische overheid en de direc—

10 doden

Vliegongeluk:

(Foto: EPA)

tie geen reden om tot stillegging van de centrales in het
'kern-park' van Doel,- vijf kilometer over de grens van
Zeeuws-Vlaanderen, over te gaan.
Een van de centrales ligt overi'uitputtingsslag' met de vakbon-

gens sinds woensdag stil als gevolg van een lek. Dat ontstond in
een olieleiding van een van de
pompen, die het koelwater door de
centrale Doel-3 voert. De centrale
werd direct stilgelegd. Volgens de
directie is er geen gevaar voor de
omgeving en zal de centrale morgen weer worden opgestart.
Al twee weken is vrijwel het
voltallige personeel 750 man
van de vier kerncentrales in staking uit protest tegen het voorstel
van de directie voor een nieuwe
cao. De centrales
evenals de
drie centrales in Tihange en de
—

—

—

meeste randere-v,-elektriciteitscentrales van 'BélgiQ ' worden
geëxploiteerd door'de EBES, een
:

-

0 In het zuiden van Noorwegenis gistereneen'Nóbrs:taxivliégtuig kort
voor de landing neergestort en ontploft. Allé tien inzittenden kwamen om
het leven. Het tweemotorige toestel van u
kwam uit
Hannover in West-Duitsland en was op weg naar het vliegveld van
Skiën, op 180kilometer ten zuidwesten van Oslo. •■■'
'

•

'.

,

■

'■-"

'
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(Foto:AP)

Na spionage-zaak Ariane

Frankrijk wijst drie
Sovjet-diplomaten uit
Van onze redactie buitenland
PARIJS Frankrijk heeft gisteren drie diplomaten van de Russische ambassade in Parys uitgewezen. Dit heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De drie niet bij
naam genoemde diplomaten worden beschuldigd van „activiteiten die geen verband houden met hun missie en hun status".
•

'Steen stervende'
BEIROET
De in Libanon gegegijzelde Amerikaan Jesse Turner heeft in een gisteren vrijgegeven video-opname verklaard, dat
zijn landgenoot en medegevangene Alarm Steen nog maar enkele
uren te leven heeft.
Turner, Steen en twee andere professoren van de Universiteit van
Beiroet -een Amerikaan en een
Indiër- werden op 24 januari ont—

voerd door de Islamitische Jihad
voorde Bevrijding van Palestina.
De groepering heeft in ruil voor
hun vrijlating geëist dat Israël
40(TArabische gevangenen laat

~,.'
gaan.
Over de Britse afgezant van de
Anglicaanse bisschop.Terry Waite; is ook weer een levensteken
'gekomen. Volgens Dany Chamoun, leider van de rechtse nationale liberale partij in Libanon,
wordt Waite in West-Beiroet gevangen gehouden onder Syrische
controle.
;

Volgens waarnemers is het duidelijk dat de uitwijzingen het gevolg zijn van spionage bij het Ariane-ruimteprogramma,
hoewel
dat officieel niet wordt gezegd. Bij
die spionage-affaire is volgens
goedingelicfyte bronnen in Parijs
de
plaatsvervangend . luchtmacht-attaché van de Sovjetam-

dochter./;^van;F .:.:;de . Generale
Maatschappij.^
'■;
ofk
De stakers .en de vakbonden
hebben vanaf het begin van de acties gesteld dat zij de veiligheid
van de centrales zullen garan-!
deren. Voorlopig draaien de
centrales door, maar in de praktijk betekent dat dat niet mcci
dan 150 man kader- en kantoorpersoneel de vier centrales draaiende houden. Volgens Miei Daniels van het 'stakerscomité zijn
die mensen onvoldoende opgeleid
voor die taak.
"T:
Bovendien moeten nu 150 mensen het werk van 750 doen. Aangezien de meeste taken in de
centrales door meerdere mensen
tegelijk moeten worden uitgevoerd, staan die 150 onder zware
druk. De algemene opvatting is
dat zoiets niet gedurende lange
tijd valt vol te houden. Volgens de
EBES-directie is er niets aan de
hand. Zij zegt bereid te zijn tot een
-

:

.

den.
De

'

-

—

—

voorzien in 70 procent van de

elektriciteitsbehoefte

van.

het

•

Van onze redactie
buitenland ;*vfs**k
PEKING -De Sovjet-Unie is voor het
eerst sinds jaren bereid in haar onderhandelingen
met
China te praten over
Afghanistan en Cambodja. Dit heeft' de
Chinese.
vice-minister van Buitenlandse Zaken, Qian
Qichen, vandaag be.

-

kendgemaakt.

-

,

Deze ziekte, die wordt veroorzaakt door kwik, tast het zenuwstelsel en inwendige organen aan.
Duizenden mensen zijn er door
misvormd, verlamd en spastisch

geworden.
De milieuramp werd veroorzaakt door de lozing van een
kwikverbindingen in de Minainata-baai door Chisso Corporation.
De plaatselijke bevolking kreeg
kwik binnen door, het eten van in
miljoen gulden) schadevergoeding de baai gevangen vis. Het eerste
aan een groep slachtoffers die lijdt ziektegeval deed zich voor in mei
i -•aan de zogenoemde „Minamata1956. Volgens officiële cijfers
overleden 778 mensen aan de
'

Müryßeth

Chinese minister:

'Doorbraak
in overleg
met SU'

Whitehead

Moskou ! in

|de £weg

staand*' Dat -zijn*>de
Russische troepenmacht in Afghanistan,
de
Sovjetsteun aan de Viet-

bezetting
van Cambodja en de
Russische
troepenconcentraties langs
de grens met China.
Voor China zijn er Moskou weigerde tot
drie obstakels die een nog toe met name de
verbetering . van de kwestie-Cambodja op
betrekkingen
"met de agenda te zetten.
namese

Paus vraagt herstel
democratie Chili
Van onze redactie buitenland
SANTIAGO
Paus Johannes
Paulüs de Tweede heeft zich.in
—

Chili uitgesproken voor een spoedig herstel van de democratie in
dit sinds 1973 doof militairen geregeerde land. De tweede dag van
het pausbezoek aan Chili verliep
niet zonder gewelddadigheden.
Militairen openden het vuur op
daklozen, die op braakliggend
land aan de noordkant van de
hoofdstad Santiago hutjes bouwden. Eén-man werd gedood, 20
mensen raakten gewond.
Tijdens een „ontmoeting met de
armen", in een van de verpauperde arbeiderswijken in het zuiden
van Santiago, hoorde de paus een
reeks klachten aan. Met trillende
stem liet een moeder weten niet
genoeg geld te hebben om rond te
kunnen komen. Ze vroeg om een

leven zonder dictatuur, zonder
martelingen, zonder politieke gevangenen.

President Pinochet en paus Johannes Paulus II begroeten elkaar in
het presidentiële paleis in Santiago.
(Foto: EPA)

•

ziekte en werden er 2.158 ernstig
ziek. Sommige deskundigen menen dat tienduizenden Japanners
het vergif hebben binnengekregen. In de baai stierven de vissen
massaal evenals katten, die de dode vissen aten.
Dé rechter vond dat de regering
•

de plaatselijke autoriteiten hadden moeten optreden toen het
eerste slachtoffer viel. Zij hadden
de visserij in de baai moeten verbieden en de regels ter voorkon

ming van milieuvervuiling op
Chisso van toepassing moeten
verklaren.
,

Bijna zeven jaar geleden spande
een groep van 110 slachtoffers
van de milieuramp een proces
aan.-Van hen zijn er in de loop
van de juridische strijd 10 overle-

den. Waarnemers verwachten dat
deze uitspraak ook andere
slachtoffers de staat zullen
na

aanspreken.

*

Van ónze correspondent
WASHINGTON Mary Beth Whitehead, de draagmoeder van
„baby M." die door de rechter het recht op omgang met haar
dochter werd ontzegd, heeft gisteren gezegd tegen die beslissing
in beroep te zullen gaan.
„Er is geen einde aan de liefde besliste dinsdag na een emotionedie ik voel voor Sara! Er is ook le rechtszaak die maanden had
geen einde aan de behoefte die Sageduurd dat het draagmoederra voor haar
heefiL cpntract.dat was gesloten tussen
De beslissing van êen réchter dat mevrouw Whitehead en William
wij voor altijd, gescheiden moeten Stern, de natuurlijke vader van
zijn, is dan ook niet acceptabel", baby M., rechtsgeldig is.
'U^^ly--''zo zei ze.;
Het getouwtrek om het nu één
Rechter ï Harvèy
Sorkow
jaar oude meisje tussen de gezinnen Stern en Whitehead, een zaak
—

land. Het stilleggen van Doel zou
betekenen . dat de elektriciteit
voor bijna de helft van België ergens anders vandaan zou.moeten
komen.-De gewone elektriciteitscentrales zijn;, daar. niet. .toe ...in

Gerechtigheid 30 jaar na milieuramp
Van onze correspondent
TOKIO Meer dan dertig jaar
na de ernstigste milieuramp in
Japan heeft een rechtbank de Japanse staat en de provinciale regering van Kumamoto veroordeeld, als medeschuldige. Do
: rechtbank van Kumamoto veroordeelde- de autoriteiten en de
; betrokken
chemische onderneming Chisso Corporation tot beta■ ling van 674 miljoen yen (circa 9

Draagmoeder 'baby M.'
zoekt het hoger op

socialistische
vakbond
ABVV heeft minister van Arbeid
Hansenne al gevraagd de centrale
stil te leggen. Dat zou echter vergaande gevolgen hebben voor de
energievoorziening in België; De
zeven kerncentrales
vier in
Doel en drie in Tihange (bij Luik)

bassade, Valeri Konorèv, betrok-

ken.
Aangenomen wordt dat de regering in Parijs zo min mogelijk
ruchtbaarheid aan de zaak wil geven om de betrekkingen met Moskou niet al te zeer te schaden. In
de komende maand zal premier
Chirac een bezoek aan de Russische hoofdstad brengen.
.De Russische ambassade in Parijs heeft steeds ontkend iets mè*
de Ariane-zaak te maken te hebben. Beschuldigingen in de Franse pers werden „grove laster en
een provocerende lastercampagne" genoemd.
Twee weken geleden werden
zes mensen opgepakt op beschuldiging van het'verzamelen van
geheime raket-gegevens.

'Hoger gerechtshof zal mij gelijk geven'

De ruim een half miljoen same.ngedrongen „pobladores", zoals de bewoners van de arme wijken worden genoemd, vroegen de
paus ook om zich duidelijk uit te
spreken tegen de doodstraf. „Na
uw vertrek zullen er in Chili 14
gevangenen worden geëxecuteerd", zo kreeg de paus te horen.
Het gaat om mensen die betrokken zouden zijn geweest bij de
mislukte aanslag in september op
generaal Pinochet. Johannes Paulus wees er nog eens op dat hij aan
de kant van de armen staat. Later
kwam het tot vechtpartijen tussen krotbewoners en politie.
Tijdens een ontmoeting met de
bischoppen formuleerde Johannes
Paulus zijn wens dat het in Chili
„op korte termijn"-tot een herstel
van de democratie zal komen. Hij
vroeg de kerkleiders te blijven
vechten' voor de mensenrechten,
's Avonds riep de paus ook de jongeren op zich in te zetten voor de

mensenrechten.

;

=-

die de ethische kanten aan het
draagmoederschap scherp heeft
belicht, belooft nu een vervolg te

Veerbootramp

Redders moesten
te lang wachten
op materiaal
Van onze redactie buitenland
Reddingsploegen
LONDEN
die snel ter plekke 'waren om te
pogen de opvarenden van de bij
Zeebrugge gekapseisde Herald of
Free Enterprise te redden hebben
in de eerste belangrijke uren na
de ramp moeten werken zonder
-

reddingsmateriaal

en

plat-

tegrond.
Malcolm Shakesby van de Duke
of Anglia, het Britse vrachtschip
dat het noodsignaal van de veerboot opving, zei „Ontzettend

gefrustreerd" te zijn geweest toen
hij tot de ontdekking kwam dat
voor het reddingswerk geen onderwaterschijnwerpers en gewone
zoeklichten beschikbaar waren.
Evenmin waren speciale brancards voor het per helikopter
ophijsen . van gewonden, reddingsladders of zelfs maar een
plattegrond van het schip ter
plaatse aanwezig, aldus Shakesby.

..

De reddingsteams verzochten
herhaalde malen dringend om de
benodigde materialen die uifeindelijk pas na zes uur beschikbaar
kwamen, op een moment dat de
laatste aangetroffen overlevenden al aan wal waren gebracht en
voor de overige opvarenden de

hoop eigenlijk al was opgegeven.
Shakesby, die gisteren voor de
Britse tv werd geïnterviewd, heeft
een rapport over zijn bevindingen
gestuurd naar de Britse en Belgische autoriteiten die een onderzoek naar de toedracht van' de
ramp hebben ingesteld.
In zijn rapport doet Shakesby
aanbevelingen ten aanzien van
een verbetering in.de reddingsvoorzieningen in de havensteden
waartussen veerboten op en neer
pendelen. Deze week maakte rederij Townsens-Thoresen, de eigenaar van de rampveerboot, bekend dat het dodental hoger ligt
dan aanvankelijk werd aangenomen. Er wordt nu van uit gegaan,
dat ongeveer 350 passagiers en
bemanningsleden het ongeluk
hebben overleefd; het aantal doden wordt nu geschat op rond de
200.

krijgen.

.

Mevrouw

Whitehead

deelde

gisteren mee in beroep te gaan,
omdat „ik geloof dat er iets zo fundamenteel fout zit aan draagemoedercontracten dat ik zéker
weet dat een hoger gerechtshof
me gelijk zal geven";
Haar advocaat, Harold Cassidy,
heeft twee hoogleraren in de rechten en een nieuwe advocatenfirma gevraagd samen met hem het
verweer te voeren.

Weer autobom in
Barcelona: dode
en drie gewonden
Nog geen week na
MADRID
de bomauto in de haven van Barcelona, is gisteren in de Catalaanse hoofdstad opnieuw een aanslag
—

volgens het procédé-Beiroet gepleegd. Even na 10 uur ontplofte
een explosieve lading, aangebracht in een auto, die achter een
kazerne van de Guardia Civil was
geparkeerd.

•

Een 29-jarige kelner, Juan
Fructuoso Gomez, passeerde precies op dat moment. Hij was op
slag dood. Drie andere voorbijgangers en een Guardia Civil raakten

gewond.
Deze nieuwe aanslag lijkt een
provocatie van de ETA, die achteraf ook de aanslag van vorige
week vrijdag in de haven opeiste,
aan het adres van de Spaanse vei-

ligheidsautoriteiten. Deze hielden
gisteren ..een topconferentie in
Barcelona om de ogenschijnlijk
gewijzigde strategie van de ETA
•
te bespreken.

Weer ondergrondse
kernproef in SU
MOSKOU
De Sovjet-Unie
heeft vanmorgen een derde .ondergrondse kernproef uitgevoerd
na het ten einde komen van het
eenzijdige moratorium waaraan
het land zich 19 maanden heeft
gehouden. Tass meldde de proef
bekend, zeggende dat die werd
uitgevoerd „met het oog op het
perfectioneren van de militaire
technologie".
-

■••

vrijdag 3 april
••-I
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JANSEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF

'8é

met 12 mnd garantie
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ONZE SERVICE -UW ZEKERHEID
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FIAT CROMA TURBO
RENAULT 25 GTS ......!........!.........!......
OPEL REKORD 2.0 S

'
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P 4 Ljf,

renault 11
.0884
FIAT PANDA 34
REGATA
100
S
FIAT
JPT9B4
FIATPANDA4S
W 1983
MINI 850 HLE
1983
FIATPANDA4S
1982
jdßGfflF-- 1984
FIATPANDA4S
FIAT 127 1050
1984
FIATPANDA4S
A&fV 8T...... 1982
RENAULT4GTL
1981
FIATRITMO6OCL
1986
RENAULT 18 TS STATI
1980
RENAULT 18 TD
1982
JËF&S&SBT....
PEUGEOT3OS
1983
RENAULT2SGTS
1984
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A&-H WF•J&Gt&vW.....
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LANCIA

RENAULT 1 8
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1982

üF

1983
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1982

(Vanaf prijzen mcl. 8.T.W.): Cuore 850 f 12.999.-; Charade f 14.899.-; Charmant f 19.499.-. (Vanaf prijzen excL BXW): Hijet f 10.295.-;Rocky f 21.000,-.

EMMEN, GarageEnsing,Weerdingerstraat 195, tel. 05910 -12442. GRONINGEN, Autobedrijf Henk Otten, Akeleiweg 115.
tel. 050 420505. HAULERWIJK, Auto Sikkens, Oosterwoldseweg 7, tel. 05161 -1990. HOOGEVEEN,
Doorten Hoógeveen-Pesse 8.V., Industrieweg 68, tel. 05280 -67425. HOOGEZAND-SAPPEMEER, Autobedrijf Tulp 8.V.,
Borgercompagniesterstraat76-82, te 1.05980-93227. NIEUWE PEKELA, Autobedrijf J.R.Greven 8.V.,
J.de Weerdstraat G 9, te 1.05978-45467. PESSE, Doorten Hoogeveen-Pesse 8.V., Dorpsstraat 28,te1.05281 -396.
•BRODEN, Autobedrijf Zwaanstra, 2e Energieweg 20, tel. 05908 -19326. WESTEREMDEN; Autobedrijf Douwe de-Wilde,
Bredeweg 10, tel: 05965 -1414. WINSCHOTEN, Autobedrijf M. Rijks 8.V., Nassaustraat 70, tel. 05970-13768.
ZUIDLAREN, Autobedrijf R.Pol,Tienelsweg 2, te 1.05905-3060.
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Noodkreten in Mahler X
hóren bij de muziek
Het

in de buurt van het theater?
Dit kleine Mahler K-project
was georganiseerd door de redactie van het Mahler Bulletin van
de Statenschool in Emmen. Het
mondde 's avonds uit in een concert door Frans Bouwman en Katy Satur. Onder grote belangstelling speelde het Haagse echtpaar
op twee vleugels Bouwmans eigen
bewerking van de orkestversie die

—

PAUL BOLLEN

Jazzdrummer
Buddy Richt

Van onze kunstredactie
LOS ANGELES Buddy Rich,
de legendarische jazzdrummer en
bandleider, is gisteren aan een beroerte overleden. Hij is 69 jaar geworden. Vorige maand onderging
hij een' langdurige operatie, waarbij een hersentumor werd verwij—

derd,

vu

Buddy Rich heeft gespeeld met
Dizzy Gilen
lespie
Benny Goodman. Twintig jaar geleden richtte hij zijn eigen-band op. Toen hij 15 jaar oud
was verdiende hij al 1.000 dollar
in de maand, maar later liet het
fortuin hem in de steek.
De Buddy Rich Band maakte
tal van internationale tournees.
Hoewel de meeste bandleden tien-

groten als Count Basie,

tallen jaren jonger waren, weigerde Rich de rol van 'grootvader': hij
bleef spelen in het duizelingwekkende ritme dat zijn kenmerk was
•

geworden.

BUDDY RIUH

SNEEK
Bolwerk, 22.00 uur: Nico.

uur:

Demonstratie

STADSKANAAL
Geert Teis Centrum, 20.00 uur: Paul
Röttger e.a. in "Benjamin in het leger

.

BALKBRUG
Trefpunt, 09.30 uur: Reestdaltocht
wandelen over 5,10,20 en 40 km.
COEVORDEN
Sportpark De Pampert, 09.00-13.00
uur: Vestetocht, wandelen over 5, 10,
25 en 40 km.
DRACHTEN
De Lawei, 20.00 uur: Hoofdstad Ope

TERMUNTERZIJL
Spuitgat, 20.00 uur: Vendetta.
VRIES
Ontmoetingskerk, 20.00 uur: Rodens mannenkoor,gem. koor Animato

EMMEN
Zuidoosthal, 19.30 uur: Voorjaar- en
zomermodegala m.m.v. Black Lake.
ERICA EN OMGEVING
10.00-17.00 uur: "Kom in de kas", landelijke open dag van glastuinbouwsec-

crossterrein.

tor.

GRONINGEN
Oosterpoort, 20.15 uur: Smetana
Kwartet.
Kruithuis, 20.30 uur: Lucia Meeuwsen, zang en Theo Joling brengen "Het
Konsert".
Nieuwe Kerk, '20.15 uur: Utrechts
Barok Consort 0.1.v. Jos van Veldhoven met koor en solisten.
Huize Maas, 22.00 uur: Las Chicas
del Can.
De Spieghel, 22.30 uur: Sessie 0.1.v.
Erik Huele.
Kleinkunstcafé 1672, 21.00 uur:
Open Podium.
Grand Theatre, 20.30 uur: Vals
bloed & onafhankelijk toneel met
"Napoléon".
«,-.,.

HOOGEVEEN

Mauritshal, 12.30 uur: 26e int. ronde
van Drenthe voor amateurs over 193

km.

Desgebouw, 13.00 uur: Postzegelkaartenbeurs.
MEPPEL

Nijmeyer, 10.00-16.00 uur: Postzegel
N
ruilbeurs.
SCHOONEBEEK
NIEUW
Rumah Permuda, 22.00 uur: Blues
Power c.t.
~

ORVELTE

Voorlichtingscentrum, 19.00-22.00
uur:, Vanaf. 10.00 uur: Geweiententoonstelling.
Café-rest. Schapendrift, 15.00 uur:
Lezing door Wil Huygen over reeën.
RODERWOLDE
■Ohe.' en Korenmolen? Woldzigt,

—

—

APPINGEDAM
Discotheek Temptation, 21.00 uur:
Monaco Blues Band. ■":'"■:';■■'

rette.

Intrigerend is de voorstelling
zeker, zowel om de verrassingen
van de muziek als om de vorm die
er in theatrale zin aan gegeven is.
De ouverture doet al de oren spitsen door haar schommelingen tussen tonaal en a-tonaal en door het
plotseling : opklinkendeLionzicht-.
bare, koor. Meeslepend in dé traditionele zin van het woord is Busoni's muziek niet. _De in 1924
overleden componist vond dat in
de kunst geen plaats is voor directe emoties. De gedaanteverwisselingen die zijn muziek ondergaat,
van cool naar bijna romantisch,
van traditioneel naar bijna experimenteel, blijven de aandacht
vasthouden. In die zin is deze opera een drama dat vooral uit de
muziek geboren wordt
zeker
men
merkt
dat
bepaalde delen
als
van de handeling nogal moeizaam

UTRECHT/GRONINGEN
De Stripdriedaagse in Breda, ver10.00-16.00
olieslagers

kenmarkt.

.

Van onze kunstredactie

van vanavond 18.00 uur tot morgenavond 18.00 uur:

De Boerderij, 10.00-15.00 uur: Boe-

men.

verlopen.

Agenda
ASSEN

—

en het Ico-orkest.

WESTERBORK
Sportpark de Perkenslag, 14.00
uur: Crossation: 8 km hardlopen, 25
km fietsen en 35 ronden rijden op
':.".

>■

ZUIDLAREN
Sprookjeshof, 20.00 uur: Tomi met
"Mien vrund de perfester" van Herman van der Veer. ■ LVj
Prins Bernhardhoeve, tot 22.00
uur, vanaf 10.00 uur: Noordelijke Old
Timer manifestatie.
i

huist dit jaar naar Den Haag en
zal niet meer half september
maar op 28 november plaatsvinvi;;V r
den.
De stripdriedaagse is de belangrijkste jaarlijkse manifestatie op stripgebied in ons land en
wordt door tienduizenden beHet
langstellenden bezocht.
Stripschap, dat de manifestatie
organiseert heeft het plan om de
Driedaagse naar het Haags
Congrescentrum te verplaatsen
nog niet openbaar gemaakt. Het
plan heeft grote onrust veroorzaakt bij de eigenaren van de
verschillende . stripspeciaalzaken
/?''.■!?!! ; 1'
in ons land.
.;

:

Busoni heeft bewust een afstandelijke vorm van opera willen maken. Het is meer: muziektheater
als leerstuk, zoiets als wat Brecht
voorstond. Onmiddellijk na de ouverture is er een gesproken proloog. Het vervolg twee voorspelen, een intermezzo en een driedekomt traag op
lig 'hoofdspel'
gang. Dat heeft niets met de
afstandelijkheid van het verhaal
te maken. De traagheid van de
voorspelen wordt in deze produktie niet verdoezeld. Regisseur
Franz Marijnen en decorontwerper Paul Staples hebben de opera
namelijk in een volkomen zwart
en abstract decor geplaatst. Een
achterwand met loopgalerijen en
een draaibare constructie met op
en neer bewegende trappen, meer
is er niet. De bewegende trappen
zorgen voor enig spektakel en in
dit decor zijn alle, anders tijdrovende scènewisselingen bliksemsnel te realiseren.
fii
'é Bij de "ivoorspelen echter ,
Faust krijgt daarin een toverboek
en hij
op
moest
de dramatische meerwaarde Verder uit de belichting komen. De
demonen . immers zijn slechts
op. de lijfelijk
lichtcirkels,
verschijnende Mephistopheles na.
■*-

—

:

—

Moord in de kerk
Pas met het intermezzo (waarin

een moord in dè kerk plaats heeft)
en het hoofdspel ontstaat echt
theater dat meer dan abstract is

Problemen rond
Stripdriedaagse
Paul van Dam, eigenaar van de
Utrechtse stripwinkel 'Blunder',
verwacht dat de winkeliers in grote problemen komen. Van Dam
wijst in een open brief aan zijn
collega's op het feit, dat het eind
november vrijwel onmogelijk is
om een stand te bemannen op de
Haagse stripbeurs, omdat dan de
Sinterklaas-drukte in volle gang

is en ook al een andere stripverzamelbeurs gehouden wordt.
,
Ook de Groninger stripspeciaal-handelaar Piek Fokkens van
'Modern Papier' ziet moeilijkhe-

Ferd'nand

Films te Groningen
-

:

lesserGod(l6).

FILMHUIS: dag. 20.00 Vroeger is dood (16)
dag. 22.00 Tema (16); vr, za. 23.45 The Chi•-.:.:."
na syndromef 16).
THE MOVIES: dag. 19 00. 21 45 (beh. di.)
Round midnight.(a.l); vr., za. 0.15 Dood in
Venetië (16); za., zo., wo. 14.00 De speurneu-

zen (al).

het hof van Parma visueel het
dankbaarst: Faust roept daarin
als een soort illusionist bijbelse figuren op. Onverwachte maar toch
sobere effecten bleven ook daarna
meespelen en daar bewezen de beweegbare
trappen
zinvolle
diensten bij. Aan het slot, wanneer Faust sterft en zijn dode
zoontje wederopstaat, was het de-

plant', waaraan meer dansers
meededen, was beter geslaagd. ■-"

wordt gesproken
onder meer
en
over vakantie in Frankrijk
af en toe is er ruimte voor enige
humor. Zo is een gedeelte amuseménts-mime ingevoegd, bespeuren de dansers hondepoep onder
hun schoenen en wordt er soep opgewarmd èn gegeten. Een volgend
moment echter wordt een vreemde en bizarre sfeer opgeroepen.
'Cube-Nu' is afgelopen woensdag in Utrecht tijdens het Springdance Festival in première gegaan. Hieruit valt te verklaren
waarom de twee dansers nog niet
voldoende op elkaar zijn in'
-v^vty
gespeeld.
Een begeleidend stencil vermeldt 'performer' achter Kannekens naam. Takeuchi wordt 'dan-

TINEKE DE WIT

PANDA en de dubbelaar

-

-

Er is een nieuwe
Princessehof
commissie benoemd die in opdracht
van minister Brinkman (WVC) mqej
onderzoeken óf het museum Het PriE
cessehof in Leeuwarden in aanmeti
king komt voor de status van rijksmu!
seum, met bijbehorende financiële
—

rijkssteun

Baltimore-orkest
Het symfonie-orkest van Baltimore zal dit voorjaar vier concerten geven in Moskou
en Leningrad. Het is voor het eerst
sinds elf jaar dat een Amerikaans orkest op zal treden in de Sovjet-Unie.
De reis vormt het sluitstuk van een
Europese tournee, die 1 mei in Italië
begint en 30 mei in de Bolsjoi-zaal van
Leningrad zal eindigen.
—

Pressie zegt:

cor overigens alleen nog maar
voor het omhoog schrijtrap,

Frans frontje zal
in het weekeinde
passeren.

—

dende knaapje.

Zangers
Bij de Nederlandse Opera wil
men geen zangerstheater maken,
geen speelveld zijn voor grote
sterren. Goede zangers weet men
echter wel aan te trekken, zoals

nu bariton Victor.Braun, sopraan
Mary Janë Johnsön en tenor Mariooßrelli Zij zullen er niet voor
kunnen zorgen dat deze opera de
weg naaf het grote publiek vindt.

—

ZWIGGELTE
Café-rest 't Los Hoes, 14.00 uur
Kaartleesrit voor auto's.'

BEURS: dag. 12.30.14.30.18.45. 21.00, za.,
zo. 14.30, 18.45, 21.00 White hot (18); vr.,za
23.30 Junge Madehen Heisse Körper (18).
CAMERA 1 dag. 13.45.18.30, 21.15, vr., za.
tev. 24.00, zo. 13.30,16.00, 18.30, 21.15 The
golden child (12).
CAMERA 2: dag. 14.00, 18.45. 21.30. zo
13.45, 16.00. 18.45, 21.30 Flodder (a.1.); vr..
za. 23.45 Abel (16).
CAMERA 3: dag. 13.45, 18.45. 21.15. zo.
16.15, 18.45. 21.15, za., wo. .18.45, 21.15 A
room with a view (16); vr., za. 23.45 Jabberwocky (16): za., zo., wo. 13.45 Repelsteeltje
(il).
CAMERA 4; dag. 14.00, 18.45, 21.30. zo.
tev. 16.30 Iris (12); vr., za. 24.00 Last tango in
'!><,.'.
Paris (16).
CITY 1: dag. 13.45.18.45, 21.15, vr., za. tev
23.45N0mercy(12).
CITY 2: dag. 14.00 Dutch treat (al): dag.
19.00, 21.30, vr.. za. tev. 24.00 The trench
lieutenant's woman (16).
CITY 3: dag. 14.15. 19.15, 21.45, vr., za. tev
:;1 24.00 The fly (16).
CONCERTHUIS: dag. 18.30. 21.15, za.. zo.,
wo. tev. 14.00, vr., za. tev. 24.00 Children of a

en door veel mensen wordt bevolkt. Uiteraard was de scène aan

~.';'-'

De versie uit 1925 waarvoor de
slotscène was voltooid door Busoni' s leerling Philipp Jarnach is
dat al niet gelukt. De in Amsterdam getoonde voltooiing van Antony Beaumont (alleen de specialist
ontdekt de wezenlijke
verschillen tussen beide versies)
zal dat ook niet lukken. Dat de
Nederlandse Opera .zulke werken
brengt is wel buitengewoon zinvol.
i' i \t'
—

—

:/

den. "Tot dusverre brachten de
uitgevers in september en in november een deel van hun nieuwe
albums uit. Wanneer het festival
nu naar november gaat, valt de

verkoopronde van september met
zijn gebruikelijke promotie rond
de Stripdriedaagse natuurlijk
weg. En dat heeft grote gevolgen
voor onze inkomsten. Eind november kunnen onze klanten zich
met het oog op de feestdagen toch
echt niet meer uitgaven veroorloven".
De opstelling van Het Stripschap is voor de Groninger Stichting 'Modern Papier' aanleiding
te onderzoeken of vroeg in het na'

jaar een groot noordelijk stripboekenfestival in Groningen gehou-

Verwachting
voor

het

Noorden:

Wisselend bewolkt.

Morgen later op de
dag een buienkans
Matige langs de
Wadden krachtige

zuidoostenwind.

Vrij zacht overdag
12 tot 14 graden.

Eerst schraal, maar na
frontwer
Door Jan Pelleboer

matige
langs Se Wadden
krachtige zuidoostenwind kan
De
nog iets zachtere lucht
en

aanvoeren

met maxima van 12 a 14 graden.
Er zijn gebieden met zon maar ook
met veel bewolking. Toch zal het
ook deze derde aprildag droog
blijven. Het kwik komt niet tot 23
graden zoals op de warmste april
van deze eeuw in 1926.
Op de weerkaart een omvangrij-

ke depressie bij west-Frankrijk en
de Golf van Biskaje, een druk in
dat centrum van 975 mb. Hogedruk boven Zweden en Finland
waardoor de drukverschillen wat
gaan toenemen, merkbaar in de
toenemende wind. Een front gaf

vanmorgen regen tot in het gebied
van Parijs en komt dichterbij in
het weekeinde, maar nog niet precies is te zeggen wanneer dit front
met enkele buien passeert. Als dat
gebeurt wordt de droge lucht vervangen door wat vochtiger zachte
lucht. De temperatuur blijft ook
zondag dicht bij normaal. De depressie gaf het afgelopen etmaal
meer dan 30 mm regen aan de Engelse zuidkust, Brest 14 mm, Nice
vanmorgen 22 mm. In de morgenuren bereikte de regen het zuidelijke deel van België.
WAARNEMINGEN GRONINGEN (stad)

Temp. vanmorgen 8.30 uur 5.3 gr. C
Max. temp. gisteren 10.3 gr. C.
Min. temp. afgel. nacht 4.7 gr. C.
Wind vanmorgen om 10 uur ZO 4.
Barometer om 10 uur 1002 mb.

VOORUITZICHTEN
ZONDAG T/M WOENSDAG
Af en toe zon, ook enkele buien. Mid
dagtemperatuur rond 13 graden.
..„

In Europa
w.r.
en '

,

Weerropporten 3 april 8 uur

.
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De tentoonstelling van Mahle-

Van onze muziekredacteur
Paul Herruer
AMSTERDAM
Alsof het een
uit
vertrouwde opera
het repertoire was, zo werd er bij de Amsterdamse première van Doktor Faust
bravo geroepen. Maar de vijf komende voorstellingen van deze
opera van Ferruccio Busoni in het
Amsterdamse Muziektheater zijn
geen van alle uitverkocht. Bij de
andere produkties van de Nederlandse Opera was dat tothutoe
wel het geval. Doktor Faust wordt
waarschijnlijk wat de Fransen zo
fijntjes een,succes d'estime noe-

.;.',

Overigens deed de voorstelling
me weinig. De erotiek-vonk
sprong op mij niet over en de humor vond ik meestal flauw. De vorige produktie, 'Noon \of the

!

.

riana in het Instituut voor Muziekwetenschap is tot en met eind
volgende week nog te bezichtigen.

Doktor Faust van Busoni:
muziektheater als leerstuk

'worden.

.

en de dynamiek van het orkest effectief, vertaalden in vleugeltermen. Maar uiteindelijk moest je,
met de hulp van een beetje herinnering, de orkestkleuren van het
Mahler-palet zelf tevoorschijn toveren in de grijze massa.

postuur: hij is lang en zijn bewegingen zijn stroever. Wat mij
betreft had het verschil tussen de
twee wel meer uitgebuit kunnen

'Cube-Nu' is een afwissseling

van fantasie en realiteit. Tekst

'Doktor Faust' van Busoni door de Nederlandse opera. Op de voorgrond Mary Jane Johnson als de hertoging van Parma, rechts Victor Braun als Faust, schuin achter hem de figuur van Salomé en beneden links Jo•

ser' genoemd. Hoewel beiden tijdens de voorstelling dezelfde herwegingen uitvoeren, valt er inderdaad een groot verschil te bespeuren tussen de twee. Takeuchi is de
kleine behendige Japanner. Kannekens heeft een heel ander

■

—

perimentele muziek.

-

.

de Amerikaan Remo Mazzetti van
Mahlers Tiende maakte.
Hier werd de instrumentatie
voor de orkestbewerkérs de meest
geheel aan de
onzekere factor
fantasie van de toehoorder overgelaten. De twee pianisten hielpen een handje met hun levendige
voordracht, waarin ze de retoriek

-.

.

Verrassend was ook Jongbloeds

idee over de talrijke geëmotioneerde uitroepen (ook bijbelcitaten) die Mahler tussen de notenbalken schreef. Het stond allang
vast dat de crisis in Mahlers huwelijk van grote invloed geweest
moet zijn op het ontstaan van deze

len. Jongbloed wees in het handschrift enkele plaatsen aan waar
duidelijk bleek dat de verbale kreten direct met de muziek te maken hebben. Het curieuze is nu
dat de componist de woorden
exact hetzelfde overschreef in de
partituur. Daar kunnen ze dus
niet meer beschouwd worden als
zomaar in blinde emotie te zijn
neergeschreven. Komt zoiets niet

Gebeurtenis: dansvoorstelling. Groep:
Shusaku & Dormu Dance Theater.
.'.. Voorstelling: Cube
Nu. Choreografie en uitvoering: Wlm Kannekens en Shusaku Takeuchi. Muziek:
Joop van. Brakel. Plaats: Oosterpoort, Groningen. Publiek: 175.

:

woord finale doorgestreept.

Het

Shusaku Dormu Dance
Theater legt ook in Cube
Nu sterk de nadruk op het
erotische menselijke lichaam. De
beide dansers, Takeuchi en Kannekens, verschijnen aanvankelijk
slechts gekleed in een slipje op het
toneel. Felle lichtstralen beschijnen de vliegensvlugge handen en
welvende rompen.
Na deze openingsscène bevinden de twee dansers zich op een
spiraal (zonder matras) en zij
ontwaken uit hun liefdesspel. Ze
trekken een broek en een overhemd aan: hun dracht voor de rest
van de voorstelling.
Vervolgens voegt Joop van Brakel zich bij het tweetal. Hij
bespeelt de op het podium aanwezige instrumenten, waaronder
zelfs een vogelkooi. Boeiende ex-

.

vraagtekens bij de samenhang
van de vijf delen, die in de
verschillende bewerkingen één
symfonie vormen. Op het titelblad
van het tweede deel bijvoorbeeld,
een scherzo, heeft Mahler het

symfonie, althans op enkele de-

groeizam

ler X ook historisch en theoretisch
veel | interessante aspecten, Dat
bleek gisteren weer eens in een
Mahler K-programma van lezingen en een concert in het Conservatorium in Groningen. Het gaat
om een aantal al of niet volledige
delen en schetsen die algemeen
beschouwd worden als materiaal
voor Mahlers Tiende Symfonie.
Maar docent Jan Jongbloed zette

Dansend Shusaku-duo nog niet
goed op elkaar ingespeeld

"

,

gesnuffel in de niet voltooide Tiende Symfonie
van Mahler ontaardt wel
eens in het determineren van een
vliegenpoepje. Of de vele bewerkers van deze Onvoltooide in
Mahlers handschrift ergens een
fes of een g hadden moeten lezen
zal de meesten een zorg zijn. Voer
voor musicologen! Maar je speelt
natuurlijk gewoon wat het beste
klinkt. Clinton Carpenter, een
Amerikaanse verzekeringsexpert
en amateur-musicoloog, zegt nadrukkelijk dat hij zijn bewerkingen niet voor de muziekwetenschap gemaakt heeft maar
•
voor de man in de straat.
V..>
Toch heeft het onderwerp Mah-

9

hunst/agenda/uieer/strips
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ZON EN MAAN
Zon op morgen 7.01 onder 20.14 uur.
Maan op morgen 9.11 onder 2.58 uur
Eerste kwartier 6 april 9.48 uur.

HOOG EN LAAG WATER
Delfzijl:
Hoog morgen 4.08 en 16.21 uur.
Laag morgen 10.26 en 22.43 uur.
Lauwcrsoog:
Hoog morgen 2.14 en 14.24 uur.
Laag morgen

8.20 en 20.39 uur.
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LasPalmas

metontv.
metontv

Beiroet.
Tel-Aviv
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lEDEREEN KAN MEEDOEN.
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CAFÉ „DE VIERSPRONG" TE BUNNE.

3

.-VANAVOND'
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k

RIVIERENHOF 60 ''; fc
9725 HB GRONINGEN
TEL.: 050-271955;:
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SUPERBINGO.

Gron. richting Drachten, afslag Surhuister-..
veen, bij Standheem).: i•>
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GROOT
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bloemen, vlinders, portretten

van 3 t/m 30 apriL
ZjidPfdipp 74 NiPuw Bu.npn
n>i. 0S9«0-2Ö676. .
■

..

■

.

handgemaakte
kleding
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fotografie
van PAUL HÜF
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Elke londogmiddag een nieuw spektakel.
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ZEIL-EN SURFSCHOOL
ZUIDLAARDERMEER
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Voorverkoopadressen:
DELFZIJL:
Sporthuls Beuvlnk.
WINSCHOTEN:

■
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EVENIEfiVIEI\STEWHAL

).' "De Langeleegte"
//
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.

Aanvang 19.30 uur

\

/

j

\

<V

Sporthuls Sape Hoekstra.

X

HOOGEZAND/SAPPEMEER:

y\S

Slgarenmagazljn Bakema.

STADSKANAAL:

GROftSISVSGEN

VOGEL-en
ROMMELMARKT
vanaf 9.00 uur

i

m.m.v. DE BILTINO'S
vanaf 21.00 uur
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Voorverkoopadressen: Sigarenmagazijn Homan
(Zuiderdiep VVV. (Naberpassage)
Kassa Evenementenhal

Sportzaak Intersport.
VEENDAM:
Slgarenmagazljn't Opstekertje,
Slgarenmagazljn Vlsslnga, .
Lektuurhal, Beneden Westerdiep.
GRONINGEN:
Slgarenmagazljn Homan.
ASSEN:
Sporthuls Jan v. Dijk.
APPINGEDAM:
Tabaksspeclaalzaak G. Venema.
EES:
Cafó-restaurant Ees.

-

-

PUmH\

Café Bakker
Mensumaweg 42

Zaterdaa
_
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dagbladreclame het meest doeltreffend
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ncattj^

ÏP GRUPSKERK
O

Telefoon 05908-14166

Zaterdag 4 april
20.30 uur

P
| Henny Huisman

O

P|

Bé

gsOUNDEViIX-SHOW
bijpas

|p§|

.'"•"■

©

examens, excursies,
diners, koud buffet,
bruiloften, feesten.
Voor bruiloften
geen zaalhuur.

DANSEN

verhuur

ii riiVi»in ii jrrrrHiT

"*t

Inlichtingen en boekingen: tel. 050-271955
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Ook voor verkopingen,

TOLBERT
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sctH
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RESTAURANT
GRONINGEN
haiSontweg
'K.iX'.t-brandweerkazerne)..
(t.o.

's avonds

O LID HISWA

ZrJX
jujs|sft

I

Ipi BsmÊr

•

ÉIASHOA

ZATERDAG 4 APRIL

ZEIL-en SURFLESSEN
®

DELFZIJL

van 21.30-01.30 uur

Aanvang:

s Elke zaterdag 8-16 uur.
■VVITALIS, tel. 05910-10527.

:

OUDE SCHANS

■,

e
250 BLOEMENVEILINGHALLEN
«*

j

l•

;

VLOOIENMARKT EELDE

S

§

DEN BOSCH

7873880d00rn
Tel. 05919-12888

VLOOIENMARKTEN

\

]
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j
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-'Om"
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MOTORJACHTEN,
KOTTERS, VLETTEN

JII
JM>

bal ook verloofde en verliefde paren zijn welkom

|

DISCOTHEKEN

ij

,

;

tussen Assen en Vries
geeft a.s.
«§L*
za. 4 april *EÖ|«'

~

Voor uw avondje bowlen en personeelsfeesten
Oostereinde 10, Winschoten, tel. 05970-14073

I

I

505K1370

r

ÜBBENA

fgSSSÜ, INDENcgALLEN |

jj

\

1
1

'STARLIGHT'

>

%

Disciockey: Louis v/d Tuin (Veronica DJ.)

HOTEL
!

I BOWLING

|

KerklaanlB

j CARAVAN-IMPORT
\ JOPIE WESTERLING

Voor informatie A.G.EMS-NED. B.V.
Eemshaven, tel. 05961-6084/6026

I

>

|

'

Lijndienst dagelijks van de
Eemshaven naar het ;,';
Waddeneiland Borkum.

f,

f

Mede daardoor in 1987 een verhoogde produktie
Reeds v.a. 13.900,-(met eindkeuken)

BOOTTOCHTEN/LIJNDIENST

t

—

DANCING

25 modellen
Voor onze Paasshow vragen wij ter
~\V> 1 t j
Enorm succes in 1986.
|
en
|;1 bemiddeling voor relaties in binnen->•!>
h
Door
buitenland
■-'""~-:
laag gewicht en scherpe prijs. h p'j

|

20.00 uur.
15,-.
voor
Incl.
f
ronden
3.hoofdrondenaf 250,-.
12
. Aanv.

f

iT\

k==

(v.a.

;

-

|

biCAFÉJANBOS
te Opende-Groningcn
i

u

.

Elke vrijdag

■

Komt *■© vv

DRAVERIJEH
Kaarten in voorverkoop bij
sig.mag. HOMAN, Herestraat.

I

■

|:'

verkrijgbaar bij Huro Roden en
Sigarenmagazijn Roelfsema Roden.

SUPERB!ft§®@
in Wegrestaurant In de Klaver

teNiebert

Woensdag 8 april.;.

. .

Aanv.2o.oouur.
12 ronden voor f 15,-.
Incl. 3 hoofdronden a f 250.-
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BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Grijpskerk maken
bekend, dat belanghebbenden gedurende de periode 6 april t/m 19 april 1987 in de gelegenheid
worden gesteld kennis te nemen van het ontwerpuitwerkingsplan (nr. 1) van het bestemmingsplan
Grijpskerk-Óost nr. 25.01.14, gemeente Grijpskerk.
Wij hebben het voornemen vergunning te verlenen
voor de bouw van een negental woningwetwoningen, te bouwen door de Bouwvereniging in de gemeente Grijpskerk, met toepassing van vrijstelling
van de in artikel 3, lid 2 van de planvoorschriften
vereiste uitwerkingsplichtex artikel 11 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening.
De bouwaanvraag daarvoor is in overeenstemming
met het ontwerp-uitwerkingsplan 'voornoemd. De
bouwaanvraag en het ontwerp-uitwerkingsplan liggen voor belanghebbenden gedurende bovengenoemde termijn op de afdeling Algemene Zaken van
de gemeente Grijpskerk ter inzage.
Gedurende dezelfde periode kunnen belanghebbenden bezwaren schriftelijk kenbaar maken bij ons college tegen het verlenen van de eerdergenoemde
vrijstelling.
Grijpskerk, 31 maart 1987.
Burgemeester en wethouders van Grijpskerk,
W.J. de Graaf, burgemeester.
C.C. van Essen, 1.-secretaris.
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Na een moedig strijden is van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Woensdag 15 april a.s. zijn D.V. onze lieve ouders en
grootouders

HINDRIK OUDMAN

■

in de gezegende leeftijd van 80 jaar. , ,
,;,
9781 EA Bedum, 1 april 1987.
Emmalaan33
J.OUDMAN-WIERSMA
Haarlem: D. OUDMAN
Assen: T. OUDMAN
Buitenpost: W. VEENSTRA-OUDMAN
K.VEENSTRA
Henk $
Jacob
Groningen: H. OUDMAN
J.OUDMAN-SINNEMA

£•£s;

GERHARDUS JAGER

AALTJE JANTINA JAGER-WOLDA;
50 jaar getrouwd.
Er is die dag gelegenheid om hen te feliciteren vanaf

half 8 's avonds in het Boschhuis, Hereweg 95, Gronin-

HUN DANKBARE KINDEREN
EN KLEINKINDEREN . •
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Ford Taunus 1600L APK-gekeurd
Renault STL APK-gekeurd
Sunny Nissanl4oo Stationcar 5-drs, LPG, APK-gekeurd.
Honda Civic de Luxe 3-drs, APK-gekeurd
BMW 315 LPG, APK-gekeurd
.

Openingstijden:
!-

.

dagelijks van 10.00-18.00 uur
donderdags van 10.00-21.00 uur

� Kom vrijblijvend kijken in onze
verwarmde showroom!
�De koffie staat altijd klaar!

.

~

.

.

'80 I 5.950.'82 f 6.950.'81 I 6.950.'81 I 6 950'82 1 12.750.

Bij beschikking van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 27 maart 1987 is
het op 9 januari 1987 uitgesproken faillissement van
Jacob Brugge, wonende te.
Groningen aan de. Kamperfoeliestraat 24, opgeheven
wegens "de toestand van de
boedel.
_.-

naar WenS
met APK keuring
worden afgeleverd!

.'

'.

•

Nynke.Sikke-Robert
;
Assen: SIEKA NEUTEBOOM-MEIJER
JOOP NEUTEBOOM
. .
T ,
Chris, Edzko
Sappemeer: TINEKE DE BOER-MEIJER
HENK DE BOER
Marlies. Annemieke
Borne: ROEL MEIJER
i
GERDA MEIJER-ROELOFS
Nelleke, Janneke, Daan
Liever geen bezoek aan huis.
Geert Edzko is opgebaard in de aula Langeleegte 54 te
Veendam. Condoléancebezoek zaterdag van 13.30-14.00

V

.

I

—

Mr.A.M.AiM.KAGER,

Stadskanaal-S

'

Absoluut de
9713 AH Groningen.
111111111111111111111111111111111111111111111111 lichtste caravan
curatrice,
Petrus Campersingel 125,

in Nederland

■;

■

.•■•■••.

'

'.

~

Keuze uit 6

Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom de heer

Ook met eindkeuken

in de ouderdom van 76 jaar, echtgenoot van J. B. van
Hage.
■: ■,

modellen.

!

'...'"'

GEERT EDZKO MEIJER
"

;

u betaalt pas volgend jaan

."

Belangstellenden worden verzocht in de wachtruimte
van het crematorium samen te komen. Tevens is er na
de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.

■

ca. 370 kg.

'-.V

De crematieplechtigheid zal plaatshebben maandag 6
april om 11.00 uur in Aula 1 van het crematorium "Groningen".
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Poststraat 25 (aan het kanaal)
telefoon 05990-10462

'•
■
GEERT EDZKO MEIJER

9641 KD Veendam, 2 april 1987.
E. E. Stolperlaan 26.
J. B. MEIJER-VAN HAGE
Stad aan
't Haringvliet: ANNEKE BANGMA-MEIJER
SJOERDBANGMA

.-,

W

.-.'■

.

: .

ten kring plaatsgevonden.

I M,ie
Alle auto's
dUI S kunnen
Kunnen
|

■

op de leeftijd van 76 jaar.

Franeker: ROELIE KOIJMANS-WITHAAR
HEIN KOIJMANS
Marianne
Leeuwarden: HENKGRITTER
Geert-Jan
Anke
Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in beslo-

MERCEDESI9O E aeurvergr.,sportvelgen,getndglas,
metalic,autom,elktr.ramen,zeermooi 1983 f36.950,-
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Correspondentieadres:
Abraham Kuyperlaan 83,9722 PD Groningen.
Groningen: A. WITHAAR-HARTLIEF

l

CARAVAN IMPORT

Veendam, 2 april 1987.

IE
11181

.

Veendam: E.H.MEIJER-TERPSTRA ■
Schildwolde: L. H. BROEKEMA-MEIJER
E. A. BROEKEMA
Heemstede: M,J.DAPPER-MEIJER
J. DAPPER
f
Veendam: B. J. VAN DAM-VAN HAGE
A.G.VANDAM
.

...

KerklaanlB,
Oude Pekela
Tel. 05978-12370.

;ï&

.

Neven en nichten

BERGMANN ROOIMACHINES
DOSKRWAGENS

Met droefheid namen
wij kennis van het overlijden van onze geachte
buurman
GEERTEDZKO
MEIJER
Veendam,
2 april 1987.x•"«•«-"•
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Mies" ■•'■■■■■> "■ ' ■:■■••
Barbara ■•• '■-' L-'';\-J.:r:i
r..
Christa
■
Wij wensen de familie
veel sterkte.
•

■■

■

.
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Eeldé, "Else van dér Laanhuis";
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Met droefheid geven wij u kennis, dat heden van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en

op de leeftijd van 87 jaar.

......

•

■

r

ANNIE HARTLIEF

.........

..

IJ. OUDMAN
H. OUDMAN
T. OUDMAN,
W. MANNES-OUDMAN
F. MANNES
Groningen: E. OUDMAN
Michael
Angela
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in een van de
rouwkamers van "Bederawalda", de Vlijt 1 te Bedum.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op
maandag 6 april om 13.30 uur in de Goede Herderkerk
aan de Schultingastraat te Bedum, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid de familie te condoleren in de kerk.
Thuis liever geen bezoek. Geen bloemen.
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Op 30 maart 1987 is heengegaan mijn lieve, altijd zorgende zuster, onze tante en oudtante

'
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Een ieder die ons hiermee wil feliciteren is van harte,
welkom van 20.00-24.00 uur, in „Het Sprookjeshor,
Groningerstraat 10, Zuidlaren.
April 1987
Hogeweg 43b
9476 PC Schuilingsoord.
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JACOB MOESKER
GRIETJE MOESKER-TIMMER
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Uithuizen:
Groningen:
Uithuizen:
Haren (Gn):

■■'
, .
',■■'■: In plaats van kaarten
Op vrijdag 24 april a.s. hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 35-jarig huwelijk te herdenken.
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RenauKGLE APK-gekeurd, schuifdak, zeer speciaal
'84 110.750,'84 I 11.250.Peugeot 305 Break GL APK-gekeurd .
'84 111.950.Mazda 929 Sedan LTDautom.,elektr. ramen
Su2ukiAltoFX 5-drs, APK-gekeurd
'85 110.250.'81 I 6.950.M itsubishl Colt GLX 3-drs, APK-gekeurd
Triumph Acclaim HL APK-gekeurd.
'83 I 8.950,Honda Civic 5-drs, APK-gekeurd.
'82 f 6.950.Nissan Sunny 1400GL APK-gekeurd
'84 110.250,HondaAccordEX I,BSedan 12klepper,4-drs
type '85 116.950.Ford Orionl 600 GL 4-drs, autom., trekhaak
..."85 1 17.250.Ford Escort 1300GL 4-drs. LPG, sunroof
'83 112.950.ToyotaCarina Combi 1600 GL 5-drs, APK-gekeurd
'83 111.500.Toyota Starlet 1300 GL sportuïrvoering, APK-gekeurd
'84 111.250.Ford Sierra 1600 GL4-drs, sunroof.LPG, APK-gekeurd
'84 1 15.950.Datsun Bluebird 1600 4-drs, LPG, APK-gekeurd
'82 I 6.950.Alfetta 2000 1 . .;.
'80 I 4.950.;'...' . '82 110.750.Ford Escort 11001 3-drs, APK-gekeurd.
. '83 I .7.950.Fiatl27 l3oo Sport APK-gekeurd, eerste eigenaar.
Mitsubishi Galantl6ooGL LPG, APK-gekeurd.
'82 I 8.750.OpelKadett Caravan 1600 diesel 5-drs, APK-gekeurd.
'84 113.750.ChevroletMonzaTown coupé automaat, 6 cilinder ,
'78 f 3.750.Volvo 340DL 3-drs, APK-gekeurd
'83 110.950.Lada 2105LPG, 50000 km, 4-drs, eerste eigenaar. .
'851 8.250.3ISLPG,APK-gekeurd.
BMW
i
'82 1 11.750.DatsunSunnyl4oo APK-gekeurd. .
'82 f 8.750.type '84 124.950.Ford Sierra KR 4i 5 speed, 6 cilinder
.type '84 110.950.VWPoIoC 3-drs,APK-gekeurd
Opelßekord 2.0 SCorsa LPG, APK-gekeurd .'..
.10-8- '82 1 10.750.GolfDiesel APK-gekeurd
'81 f 8.950.Toyota Corolla 1300DX automaat, APK-gekeurd
.type '83 I: 8.950.Datsun Stanza 1600 4-drs, APK-gekeurd
'82 I 8.750....:....:. '81 I
OpelAscona 1900LPG,APK-gekeurd
7.950,OpelKadett Hatchback 1200 N LPG, APK-gekeurd
'82 1 10.250.Opel Commodore 2500 S LPG, 4-drs, Schuifdak, APK-gek.. '80 I 8.950.:

•

.

Veel kadootjes worden echt te dol
want hun huis staat al zo vol
Mogen we u daarom vragen
een 'envelopje' bij te dragen?
t >e

.

•

.

•
•

•

"

.

Aukje
Jacqueline

l

.

....

Sophiastraatll.

1

RenaultlBTSAPK-gekeurd

'

,

•

9724 AT Groningen, april 1987.

1

Volvo 343 DL 3-drs, APK-gekeurd

'80 ! 5.950.'80 f 4.950.OpelKadettHatchbackl3oo IV APK-gekeurd
.
'83 111.750.OpelAscona 1900 LPG, schuifadk, APK-gekeurd
'81 I 7.250.Amerikaan Coupé AMC Concorde 6 cil., aut., LPG, APK
'82 I 8.250.'82 121.750.BMW 732 i automaat, heel veel accessoires
Lancia 2.0 i Bèta stuurbekr, 5 speed APK, zeer apart 4-drs
'82 f 9.750.Ford Fiësta 1100L 3-drs.. APK-gekeurd
'83 I 9.950.OpelKadettCoupél2ooSzeermooi APK-gekeurd
'80 I 6.950*
Mitsubishi 1600 GL Wagon LPG onderb.. APK-gekeurd. type '84 1 11.750.type '81 I 9.250.Honda Prelude Coupé APK-gekeurd 5 speed
Ford 1600L Stationcar 5-drs, APK-gekeurd
'81 I 6.250.juli '81 I 9.750.Ford Escortl3ooL Stationcar APK-gekeurd,.
.type '84 111.250.Renault 9T diesel APK-gekeurd, 4-drs
type '85 1 17.950,Nissan Bluebird 2.0 GL diesel 4-drs.
Mitsubishi Galant 2300 GLX turbodiesel APK-gekeurd .84 I 13.950.Toyota Carina 2.0 DX diesel 4-drs, nieuw.model
'85 117.750.Opelßekord2.o S4-drs,LPG,APK-gekeurd
. . .
type '84 116.950,Talbot Horizon 1500GL 5-drs, APK-gekeurd
'82 I 5.950.Peugeot 305 GL stationcar 5-drs, LPG onderb. APK-gekeur. '84 1 11.950.OpelAscona 1600 diesel Hatchback 5-drs
type '85 (16.950,3 x Ford Sierra 1600 stationcar enl6oo GL . .'B4 vanaf '80 1 14.950.Mitsubishi Lanca 1200 GL 4-drs, LPG, APK-gekeurd
'82 f 7.750.FiatPanoramaSuper 1600 5-drs,APK-gekeurd
'81 I 5.750..
'83 112.950.FordEscortl3ooGL s-drs,APK-gekeurd .
.type '84,112.750.Ford Granada 2.0 LPG, 4-drs, APK-gekeurd. .
HondaClvlcWagonl3oos-drs,APK-gekeurd
'82 I 9.250.Opelßekord 2300 Diesel 4-drs, APK-gekeurd
.type '84 1 15.950.Ford TaunusComby 1600 Bravo LPG onderb.,APK-gek.
'82 1 10.250.Mazda 929 Sedan DX 5 speed, LPG, LPK-gekeurd
'83 111.950..type '81 111.500.BMW 320 6 cilinder, zeer mooi, LPG, LPK-gekeurd .
Mazda3231300 5-drs,APK-gekeurd
'81 I 8.950.'81 1 7.950.•VW Derby LS APK-gekeurd
Ford Escort 1100 Laser 3-drs, 16000 km
'85 115.750.-'
v# HondaQuintet s-drs,APK-gekeurd
'81 I 7.750.Opelßekord2.os4-drs,APK-gekeurd
'801 5.950.: $
\
.type '85 110.750.Citroen Visa RE 5-drs, 32.000 km, eerste eigenaar
Opelßekord 2300 diesel Comby 5-drs, APK-gekeurd.
..'B4 116.500.K
iMillll
§BÉI
•

■

r minimaal f
inruil voor
uw auto ongeacht welke staat!

11

.—

■-

'•

'

/boor de veelzijdige voorzieningen van de
Als u vóór 31 mei aanstaande een nieuwe
Peugeot 309 koopt en registreert, kunt u gebruik.
maken van 'n zeer interessant financieringsaanbod.
Nu rijden en pas volgend jaar betalen
zonder 'n cent aan rente en aflossing te betalea
Da's nog eens een aantrekkelijk aanbod!
't Komt erop neer dat Peugeot ü circa
8 maanden gratis krediet geeft Dat werkt als volgt:
na een aanbetaling sluit u bij Peugeot Talbot Financiering een renteloze lening af. Die aanbetaling
AFGEBEELD: W KR.

kunt vin de meeste gevallen eenvoudig oplossen }
Voorbeide leningengelden de gebruikelijke
door uw huidige auto in te ruilea
voorwaarden van een huurkoopovereenkomst,
. waarbij Peugeot de rente/rentereductie voor haar
De hoogte van derenteloze lening is afhankelijk van het bij te betalen bedrag na inruil van rekening neemt Dus óók als u even krap zit kunt
uw auto en bedraagt maximaal f 12.500,-. Op 5u nu zon ruime, comfortabele 309 gaan rijden.
januari 1988 rekent u af.
Kies één van de 19 uitvoeringen: 3Kleurs,
5 -deurs, benzine, diesel of zon supersnelle GTI
U kunt ook kiezen voor een lening over
48 maanden tegen 7.9% rente met een minimale -Sfe 1 met 130DIN pk.
f
aanbetaling van 25%. Déze rente wordt berekend ü3Cj Bijna allemaal hebben ze een Vhone'
over 'n te financieren bedrag van max. f 12.500,-. EI2E3 motor, waardoor niet alleen de schadelijke

PRIJZEN INa. BTW. EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN f 465.-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT TALBOT LEASE. DIRECT LEASEN

TEGEN EEN AANTREKKELIJKE

PRIJS. TIJDELIJK

uitlaatgassen, maar ook de Bijzondere Verbruiksbelasting wordt verminderd. En stuk voor stuk
blinken ze uit door hun zuinige brandstofverbruiken lage onderhoudskosten. Geen wonder,
datde 309 zo'h succes is.
;Eris al een Peugeot 309 vanaf f 20.240,-.
{
Kom 'm snel bij ons bewonderen en besturen.
en JPÈI
'*'

!?

|

C-/ng£llOOrCl gOCQ.
,

|

VANAF fs*B,- PER MAAND (EXCL. BTW) OP BASIS VAN

«•

MAANDEN EN 10.000 KM PER

JAAR

\BERGMANN MACHINES hebt u alle troeven in de handj
K9l
K 200 Rooiers uit voorraad leverbaar.
—

In standaardüitvoering en als verstekrooier (zijopname).
Loof- en transportstaven met kunsfstofrubber om-

•

kleed.
Nareinigingssysteem; kompleet met loofafneemrol,
en rubber sorteerschijven. .
O Rubber opvangdoek als tweetrapsvalbreker in de
bunker.
• Variator op het nareinigingssysteem.
• 3 versnellingen op de aandrijving van de machine.
;
0 Autom. uitschakeling tijdens de bunkerlossingen. ~
• Breed
invoer-Lange loofband-Grote bunkerinhoud,
hoge rooicapacifeit, schadevrij, minimale verliezen.

Ffprog VERKOOP & SERVICE

(ftêï

\fi&

HÏë* VOOrPeUaeOtOf Talbot

L. I. BLMUW
itl
J
t""Trf*ffi3

FÖ I

1

Groningen.Tel.:oso-181846

,'

.

,■*,"'

;

"11LZ::SJ.LL

REMMELT
DIJKSTRA
Wij wensen zijn vrouw
en zoon veel sterkte toe.
Vereniging Asser

•

•

Folders en prijzen worden op aanvraag gaarne
verstrekt (ook bij uw handelaar of smid).
Dlv. gebr. rooiers In voorraad. Inruil mogelijk.

t>a

lm P° rt Bergmann machines.
Electronicaweg 35/Ampèreweg 1,

mimnirrTi stadskanaal.

Telefoon: (05990) 13621-10573.
b.g.g. 13806. Vert. (05994) 13011.

woensdag 1 april
1987 overleed onze
vriend en collega

Op

•

Autorijschoolhouders
en Omstreken

.

Na een langdurige ziekte is toch nog onverwacht van ons heengegaan, ons mede-kampeerliddeheer •
F. R. SIENOT
i
Wij wensen de familie
veel sterkte toe.
Leden en bestuur ;
KampeerverenigingT.O.G.

*

.vrijdag 3 april 19Jt-

Nieuwsblad van het Noorden

ANNEKE en WIM

C.REINDERS
Simone en Pieter
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

.

"

•

'

"Vrees niet, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen,
gij zijt Mijn."

■

Met droefheid geven wij u kennis dat God tot Zich heeft
genomen onze lieve schoonzuster en tante

JANTINA MINKE
RODENBOOG
echtgenote van H. Hoekstra.

Groningen, 1 april 1987.
'■' Hillegom: W. A. HOEKSTRA
H. M. HOEKSTRA-HAVENAAR
's Gravenmoer: D. HOEKSTRA
.
E.Ch.HOEKSTRA-KLOOTSEMA
Veenendaal: P. HOEKSTRA
Th. E. HOEKSTRA-DORLAND
Veenoord: K. KUIPER
F. KUIPER-v.d. HEIDE
Arnhem: G. BOSCH-HOEKSTRA
1
A. J.BOSCH
Breda: H. F. MELOEN-HOEKSTRA
!

;^/.

.

'~

:

;:j.c,stijkel
y-Neven en nichten

|

-'■'•'-•'•""-""

■■■

:

■ c<::
~..„,

-

J. KOERS

Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde, zorg en begrip
die hij ons heeft gegeven, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader

Oud-medewerker van ons voormalig bedrijfin Winsum.

-..,,.- \

"■'

Hij zal in onze herinnering blijven voortleven als een
goed collega.
Winsum, 31 maart 1987.
DIRECTIE EN MEDEWERKERS

HENDRIK WARRINGA
sinds 23 december 1977 weduwnaar van Jantje Sijbring, op de leeftijd van 86 jaar.
Borger, 2 april 1987,
"Borgerhof\
Groningen: G. WIERING-WARRINGA
JANNYenOEDS
Steffen en Alice
Janenlda

COÖPERATIEVE

MELKPRODUKTENBEDRIJVEN
„NOORD-NEDERLAND" B.A.

'

4

Nw.-Weerdinge: HENK en GEERTJE

'

Maarten
Witteveen: MARGA en GERARD
Jan Willem
Inge
De begrafenis zal plaatshebben op maandag 6 april a.s.
vanuit de aula, Westdorperstraat 1 te Borger (ingang
begraafplaats).
Aanvang rouwdienst om 10.30uur.
Zij, die hem de laatste eer wensen te bewijzen, worden
vanaf 10.00 uur verwacht. Gelegenheid tot condoleren
na de begrafenis in bovengenoemde aula.
Corr.adres: G. Wiering-Warringa, Ger. Doustraat 109,
9718 RH Groningen.
-

-

Zeer onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

.

,

GEERT BOLHUIS
op de leeftijd van 75 jaar.

9713 LR Groningen, 1 april 1987.
Zaagmuldersweg 270.
H. BOLHUIS-SCHENKEL
Emmen: LOUWEenANNIE
Geert en Carien
»#& ï»m •
'
Michelenßia- ■' '
Groningen: ADOLPH en GINY
Robert
-U».ï v ' Miranda
■'■:':
Thuis geen bezoek.
De crematie zal plaatsvinden op maandag 6 april a.s.
om 13.00 uur in het crematorium te Groningen, aula I.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de koffiekamer van het crematorium.

r

.

.^..,^.,

"

;

In plaats van kaarten

•

-.

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het
plotselinge overlijden van onze geachte collega, de heer

NICO HAZELHOFF
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe dit
verlies te dragen.

Oude Pekela, 3 april 1987,
DIREKTIE EN MEDEWERKERS
KNPFREEB.V.

.

.-■■■..

■■

;■■

■■■

■■• ■'•

',

en opa

N. HAZELHOFF

-

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na"
het overlijden van mijn lieve man,

■

':••:■

.

.

COMMISSIE VEILIGHEID
GEZONDHEID WELZIJN
'TREE BV

~,..'

CHRISTIAAN KORNELIS BLAAUW
betuig ik u mijn oprechte dank.

72 jaar, geliefde echtgenoot van

'
TrientjeStol.
9601 BL Hoogezand, 2 april 1987.

Juist bij het aanbreken van het jaargetijde, waarvan hij
zo hield, is plotseling overleden onze vroegere werknemer en collega, de heer
\

Uit aller naam: FAM. ZUIDEMA
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in een der
rouwkamers van de EBO-stichting, K. de Haanstraat
44 te Hoogezand-Sappemeer.
Bezoek dagelijks van 17.00-17.30 uur (behalve zondag).
De crematie zal plaatsvinden op maandag 6 april a.s.
om 14.00 uur in aula I van het crematorium te Groningen.

'

Vries, april 1987.

.

In plaats van kaarten
Voor het medeleven en de grote belangstelling op welke
wijze dan ook getoond, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

.

+

Op zijn

89ste verjaardag is van ons heengegaan onze
lieve vader en opa

HARBERTUS SCHUT

/

sinds 6 april 1969 weduwnaar van Anna Koops.
9761 TE Eelde, 2 april 1987.
Weeakkerweg 1.
Hattem: J. SCHUT
M.SCHUT-SANTES
Marga en Andries
HarryenNoor
.

tiAJ

Plotseling werd uit onze
familiekring weggenomen onze tantezegger
LUITJEHEUN
Spijk, 29 maart 1987.
H. Moesker-Brondijk
A. J. Brondijk-Dijkhuis
A. Stoppels-Brondijk

*

In plaats van kaarten
Daar het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bév
danken voor de vele blijken van medeleven, zowel
schriftelijk als persoonlijk, na het plotselinge overlijden
van onze zoon en broer

PETER OLAV WIJK
betuigen wij óp deze wijze onze oprechte dank.

Winsum, april 1987.

ABHEUTE

S.C. WIJK
E.B. WIJK-OSTENSEN
CHRISTIAN

brauchen sic nicht
mehrnach
Deutschland zu
fahren.

•

Jopie Westerling
is goedkoper.
•

.

/fflÈk

///MM

JANSEN RENAULT WÊ
\;';;.. ASSEN
IMW:.
EEN OCCASIONSHOW
IN DE MARTINIHAL |

VOORTENTEN
'-'■■'~

-LET OP!!

X:, VOLGENDE WEEK HOUDT

Furbillige

.'.-'

Met pvc dak reeds

v.a.395,-.
-.

CITIZEN

•

CARAVAN IMPORT.
'

'

•

DAMESSPORTHORLOGES

SOMMIGE
KRANTEN
ZIJN
©BATE

.

...

staal waterdicht

JOPIE

hSJM f 129,-

ilil

GOUDEN

BEWAREN,

DAMESHORLOGES
14krt.kwarts* nnr
1 AQ3t m
NU....

KerklaanlB,
Oude Pekela
Tel. 05978-12370

f

GOUDEN

r

OORKNOPPEN

'

Op 23 maart 1987 is ter Griffie
van de ArrondissementsRechtbank te Groningen gedeponeerd een afschrift van
de akte houdende.huwelijksvoorwaarden aangegaan door
de echtelieden Y. Visser en
J. Mooibroek, wonende te
;

14krt.

w—t 130,-.
WERNGREEN

■

il

1

_-

,

'J

van f 139,-voor

79,-

SDiv.

modellen
MODERNE .'■WANDKLOKKEN
in div. kleuren,
1 jaargarantie,

(Hoek Oosterhamrikkade)
Tel. 050-730181
Ook uw leverancier
voor de juiste tijd.

Planting, notaris ter standplaats de gemeente Emmen.

2£hl

Waterdichttot'
30 meter diepte,
1 jaar garantie,':

W.

P. Hendrikszstraat 1
GRONINGEN

19 maart 1987 voor Mr. P. C.

en stopwatch.'.

jLZZmj.

.!
s

"V

JUWELIER ]
HORLOGER

Glimmen, Meidoornlaan 21,
welke akte werd verleden op

ANALOOG DIGITAAL:'
HEREN QUARTZ
HORLOGE
sg met alarm en

1
Li

van f 229,- nu

VOLGENDE WEEK HOUDT

f 179,DEGOUDSPECIALIS;

J

JANSEN FIAT

S;?FRIESESTRAA™IG
GRONINGEN

GRONINGEN

Gelkingestr. 34-46

050-120506
ASSEN
Oude Molenstr. 37-39
05920-12348
RODEN
Herestr. 21
05908-18709

EEN OCCASIONSHOW
IN DE MARTINIHAL

MBSfm

afil BB

B3È

E

1*

■

" |'<t

188

I

Eelde: A. SCHUT
A. SCHUT-BRINK
AnjaenTheo
Harbert en Susanne

Vader is thuis opgebaard.
De begrafenis zal plaatsvinden maandag 6 april om
14.00 uur op de oude begraafplaats te Eelde.
Zij, die de laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht om 13.15 uur in het „Loughoes", Kosterijweg 2 te
Eelde aanwezig te zijn.

Bedroefd delen wij u mee, dat na een lange en moeilijke
weg, waarin zij velen tot steun en bemoediging was,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

GRIETJE

SPINDER-BERGHUISg
nu rust gevonden heeft.
Zij mocht 80 jaar worden en wij zijn dankbaar, dat we
haar zo lang bij ons mochten hebben.

9781 AH Bedum, 2 april 1987.
Noordwolderweg 40.
Bedum: G.SPINDER
Bedum: J. SPINDER
G. SPINDER-EVENHUIS
KeesenPia
Roden: H.J.SPINDER
M. C. G. SPINDER-TINGA
Karin
Bedum: F. P. SPINDER
R. SPINDER-BOTTEMA
Gita
i
Geese
Mijn vrouw; onze moeder en oma is opgebaard in een
van de rouwkamers van „Bederawalda", De Vlijt 1 te
Bedum.
Een rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 7 april
'om 13.30 uur in Hotel „'t Gemeentehuis", Grotestraat 2
te Bedum, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in Hotel „'t Gemeentehuis".'

Het verdriet en gemis blijft, maar de belangstelling tijde zieke en na het overlijden van onze lieve moeder

idens

Pi

tlnafflV AH

f--'- f

lSft

%I' 1

f 1 wfl 9ta^

en oma

SIETSKE STRUIK-FABER

heeft ons goed gedaan. Daarvoor onze hartelijke dank.
KINDEREN en KLEINKINDEREN

CHESTERFIELDSHOW
PATERSWOLDE

Uitsluitend Engels
Schots leder.
Alleen op

INCLUSIEF

met

t^^PWÈScM
«^^fcï'i^^^^

zaterdag 4 april van
10.00-16.00 uur
eenmalige aanbiedingen W*J±t%i

50vo

van de winkelwaarde.
Groningerweg 10 hoek Meerweg Paterswolde (bij Autoservice/Paterswolde). Inl.: My Way 03212-2635.

["ißira
•

IKWIL EEN ABONNEMENT OP DE KRANT VOOR MN EIGEN STUK VAN
De eerste 2 weken ontvang ik de krant gralis, pas daarna belaal ik.

JA,

OD

Per maand*: 122,90

I

Naam.

I

Adres:

I

I

■■

'-

Postcode:

*

!

Plaats:

'

I

alleen automatisch afschrijven

—.'..-«...

_

~

NEDERLAND~~|

(Aankruisen wat van toepassing Is).

D Per kwartaal: f 67,85

Telefoon:

-..„

-.

„

„...

~

aan: Nieuwsblad van het Noorden,

■

J

(Deze aanbieding geldl mei wanneef u zichbinnen 3 maanden na opzegging weer abonncorl).

i

I

_

"

In een envelop doen en zonder postzegel sturen
Antwoordnummer 37,9700 VB Groningen.

NN 014Ï4

I
I

■

I

JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN DE KRANT
VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND.

uHßMmunona

fa
0
'
«

c
.

I
i

<

j

]

Exloo, april 1987.

!

27-08-1926

JAN REINDER NAP

L. VAN DER LAAN-STEENBERGEN
Kinderen en kleinkinderen

'

30-03-1987
Paterswolde.
Bijna 14 jaar lang heeft de heer Mekkring zich ingezet
voor onze vestigingen te Groningen en Winschoten.
We wensen mevrouw Mekkring en haar kinderen van
harte sterkte met dit verlies.
VENNOTEN EN PERSONEEL
ZIJLSTRA WISMAN GROEP
GRONINGEN/WINSCHOTEN
*

»

»,

1

In plaats van kaarten
t

-

!|l

willen wij u langs deze weg onze dank betuigen.
9715 CD Groningen, april 1987.
P. NAP-J ANSEMA
•
tM
■ • .
Kinderen en kleinkinderen

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

op de leeftijd van 60 jaar.

•

'il

mie.

ANDRIES VAN DER LAAN

Zij, die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen,
worden in het crematorium verwacht.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

H. MEKKRING

—T>,

A.RIDDER-HAM
Kinderen en kleinkinderen

T. A. BLAAÜW-REYNTJES

Wij zullen hem in onze herinnering houden als een fijne
collega met een grote betrokkenheid bij het bedrijf.

-

v

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Stedum, april 1987.

FILIPPUS HILKO ZUIDEMA
Tot onze grote ontsteltenis bereikte ons het bericht van
overlijden van onze collega, de heer

i>

JAN RIDDER

Na een langdurige ernstige ziekte is voor ons toch nog
plotseling van ons heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa
op de leeftijd van

>•".;■"
.

Voor uw belangstelling en medeleven, zowel voor als na
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader

'

'
:

■

-

;

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te bedan- 'y
ken voor de vele blijken van belangstelling en medele- 1
ven, hetzij persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van'
bloemen, ontvangen na het zo plotseling overlijden van 'f]
'^
mijn lieve man, onze zorgzame pap en opa

ALBERT HADDERINGH

.--

'

r

K

Meidoornpad 23.
Hillie Bakker
Lammert Bakker„
Jacob Bakker
Jan Bakker
Gerard Arends
Rust zacht lieve mam-

•

9461 JA Gieten, 3 april 1987.
Boddeveld 1, „Dekelhem", kamer 10.
H. HADDERINGH-NAAIJER
Gieten: HENK en TRIENTJE
Borger: KINA en ALBERT
Oss: LAMMIE en HANS
Borger: ROELIEenGERT
Gasselte: ALBERT en LIA
Buinerveen: ROELOF en JANNIE
Veendam: MINA en JAN
Jonkersvaart: WILLIE en JANNES
.
Assen: WIECHERenELS
Veendam: TRIJNIE en HILCO
Gieten: JANNIE en ROELOF
Armen: BERT en HERMIEN
Harderwijk: FOKKO
• •
en kleinkinderen
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in de aula te
Gieten..
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op dinsdag 7
april in het crematorium „De Boskamp", EuropawegZuid te Assen om 11.00 uur.
Zij, die de laatste eer willen bewijzen, worden verzocht
aldaar om 10.45 uur aanwezig te zijn.
Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in voornoemd gebouw./

9628 AT Siddeburen, april 1987.
Kerklaan23.
A. PUISTER
L. PUISTER-MEDEMA
Kinderen en kleinkinderen

Groningen,

op de leeftijd van 77 jaar.

Leonie-Margriet

I

ROELF PUISTER

2 april 1987.

Bedroefd geven wij kennis, dat na een bewogen leven
geheel onverwacht is overleden, mijn lieve onvergetelijke manj onze zorgzame vader en opa

Hans
JANS en INEKE
Michiel
Robert

"""

h&l

'

Algemene kennisgeving

■ ■. ■

-

,?Harderwijk- A. STIJKEL-HÖEKSTRA

»

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van
de heer

RUDI en HENK
FËNNIE en LEO
MIENEKE en HERMAN
HENK en ANNEKE
RITA en GEERT
: Kleinkinderen
en achterkleinkind
Moeder en oma is opgebaard in het Uitvaartcentrum
"Algemeen Belang", Esdoornlaan 187, wijk Selwerd te
Groningen.
Bezoek 's avonds van 19.00-20.00 uur. .
Een dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
op maandag 6 april om 13.00 uur in de aula op de
begraafplaats "SelwerderhoF te Groningen, waarna aldaar de begrafenis zal plaatsvinden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer op de begraafplaats.
•'-iPUu;

JAN en JANS VEENSTRA-BOLT
p.a. Clausholm 4,2133 BZ Hoofddorp:

jaar.

'm

■

77 jaar.
Dit te weten is ons tot grote troost.
Voor de liefdevolle zorg in "Huize BernleF en "Coendershof* zijn wij zeer dankbaar.
Groningen, 1 april 1987.
XV- j
"Huize Bernlef, kamer 505,
45,9742
Antaresstraat
LB Groningen.
Groningen: H. HOEKSTRA
Hattem:
Groningen:
Assen:
Groningen:
Groningen:
Groningen:

weduwe van P. F. J. v. d. Sluis, op 28 februari 1987 te
Grand Rapids (U.S.A.), op de leeftijd van 74 jaar.

Zuidlaren, 29 maart 1987.
Corr.adres: Borgercompagnie 112,
9631TK Borgercompagnie.
Borgercompagnie: T. J. T. REINDERS-REDEKER

op de leeftijd van

'

VAN DER SLUIS-BOLT

zoon, broer, zwager en oom

;

JANTINA MINKE
RODENBOOG

op de leeftijd van 77 jaar; sedert 26 juli 1977 weduwnaar van Antje Grietje Hateboer.

'

God heeft Zich ontfermd over mijn onvergetelijke
vrouw, onze lieve moeder en oma

;

Mr. SIMON PETRUS
Ü REDEKER

"Laat mij slapend op U wachten,
Heer, dan slaap ik zo gerust..."

-

Gez. 282
In Spanje bereikte ons pas vandaag het droevige bericht
van het overlijden van mijn zuster

'

,

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan, onze lieve
zorgzame vader en opa

Hiermee willen wij iedereen bedanken voor de belang. I <N'
stelling en het medeleven, na het overlijden van onze'|/>

Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder
HILLECHIEN
ARENDS
,•■■'<'
op de leeftijd van 45

.

Zie voor familieberichten ook pagina 11

-
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Promotie voor

Staden Streek

VST,

Gemeente ruimt rotzooi Keesje Brouwer op

Bloemenweek

Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN
"Een week
lang heb ik moeten zeuren om die
rotzooi kwijt te raken. Elke dag is
mij beloofd dat het zou gebeuren.
Nadat het vannacht in brand
heeft gestaan zijn ze eindelijk
vandaag gekomen." Beheerder
S. Bosgra van het Pelster Gasthuis heeft zich de afgelopen week
behoorlijk geërgerd aan de daadkracht van het gemeentelijk reiniginsgbedrijf. De toezeggingen
die hij dagelijks kreeg zijn niet
nagekomen. Het brandje vannacht, het gasthuis liep geringe
schade op, heeft uiteindelijk de

in Oldenburg

—

—

in verband met de Bloemenweek
die volgende week dinsdag (14

•

De rotzooi bij het Pelster Gasthuis.

(Foto: Duncan Wijting)

Keesje Brouwer heeft de gemeente in het verleden al meer
geld gekost. Twee jaar geleden
betrok hij een leegstaand pand op
de hoek van het Zuiderdiep en de
Gelkingestraat en dumpte ook
toen bouwafval op de openbare
weg. Een nog openstaande rekening bij de reinigingsdienst heeft

Toekomst Zuiderpark nog niet veilig gesteld

Brede steun voor

structuurplan
—

de
fracties
van
Alleen
PSP
en
CPN
verEVP/PPR, SP,
zetten zich tegen B en W. In grote
lijnen is hun kritiek dat de leefbaarheid en de woonvoorzieningen in de stad ondergeschikt worden gemaakt aan de grootstedelijke ambities.
Alle fracties spraken zich uit
voor behoud van de villa's in het
Zuiderpark. In een voorschot op
de beantwoording van de vragen
door het college (begin mei),

Groninger krijgt
vier maanden
voor bedreiging
GRONINGEN
De rechtbank
in Groningen heeft gisteren de
32-jarige Ahmed S. uit Groningen
veroordeeld tot een gevangenisstraf, van vier maanden wegens
eenpoging tot diefstal en bedreiging. De officier van Justitie had
twee weken geleden tien weken
vrijheidsstrafgevorderd.
De rechtbank acht bewezen dat
S. op 2 oktober 1985 heeft geprobeerd in de ijzerverzinkerij Dejo
in Wolvega dingen te stelen. S.
was daar samen met enkele vrienden. Toen ze werden betrapt door
enkele werknemers, vluchtten de
mannen. Daarbij heeft S. een
personeelslid van Dejo bedreigd
met een revolver.
—

Man grijpt vrouw bij keel

verklaarde wethouder. Ypke Gietema alleen de plannen voor deze
buurt zo veel, mogelijk in overeenstemming te brengen met de
mening.van de raadscommissies.
Een keiharde toezegging dat wat
hem betreft het park in stand
blijft, deed hij niet. Ondanks de
brede roep om extra aandacht
voor de instandhouding en het
voorkomen van verpaupering van
de karakteristieke villa's.
•Voor Gietema rest wellicht een
mogelijkheid om sloop van de wijk
op langere termijn toch ppen te
houden. De reikende hand daartoe werd hem geboden door de
CDAer Jan Faber. Hij verklaarde
ook tegenstander van sloop te
zijn, maar verbond aan het behoud van het park de voorwaarde
dat een onderzoek de haalbaarheid van dat streven moet aantonen.

Nochthans lijkt de meest
waarschijnlijk koers nu die door
de PvdA-fractie is uitgezet: geen
sloop in het Zuiderpark, maar wel
aan de Emmasingel waar de bebouwing moet wijken voor kan-

toorruimte, De sociaal-democraat
Willem Smink zette overigens
vraagtekens bij de door B en W
geschetste behoefte aan kantoorruimte. Hij onderkende de noodzaak voor een forse uitbreiding
van het aantal beschikbare vierkante meters, maar vond het niet
realistisch al. prognoses te doen
voor,een periode langer dan vijf
jaar. Ook vroeg hij meer inzicht in
de soorten kantoren (groot, middelgroot, klein?) waar vraag naar
is.

GRONINGEN De politie arresteerde gisteren de 28-jarige
M.N. De man was bezoeker van de
Universiteitsbibliotheek aan het
Kwinkenplein en greep daar een
28-jarige vrouw bij de keel. De gealarmeerde politie stelde een onderzoek in naar de identiteit van
de inmiddels gevluchte N. Die
kwam uit zichzelf terug en begon
opnieuw een ruzie met de vrouw, Van een onzer verslaggevers
HOOGKERK
Radio Hoogdie niet begreep waarom. Daarop
wordt
door
goed
kerk
beluisterd
arresteerde de politie N.
uit
de Hoogkerkers. Dit blijkt
een
telefonische enquête onder 100
(Advertentie)
Hoogkerkers (1 procent van het
totaal) die door de student Eddy
Elsinga, eerstejaars aan de Hanzehogeschool in Groningen, werd
Elke dag-van maandag
gehouden. . ;j,'"
tot zaterdag nieuws en
Van de geënquêteerden zei
actualiteiten uit stad en
maar liefst 32 procent wel eens
streek.
naar radio Hoogkerk te hebben
Nu ook met een late extra
geluisterd. Een groot deel van de
actuele avondeditie.
'niet-luisteraars' verklaarde dit
door het „gewoon vergeten" van
Maak er een gewoonte van:
de uitzendingen. Hoogkerk, zo
Even inprikken op
blijkt uit de enquête, is zeer ingekanaal 60 UHF in Groningen
nomen met de regionale onderen Hoogkerk, kanaal 39 UHF
werpen die door radio Hoogkerk
worden behandeld. Alle ondervraagden vonden de omroep 'goed
ER ZIT EEN KRANT IN UW
-

GRONINGEN
Met in zijn handen
een tas vol horloges
die samen zon 20.000
gulden waard waren,
werd vannacht de
25-jarige Groninger
H.D.J. in de kraag reden in de Broergevat. De politie zag straat en ingesloten.
In V en D vond de po-;
bij rde- V en D-vestiging;-aan de.. Grote litie later vannacht
Markt twee mannen ook'een tas-vol fotowegrennen. Eén van en
videomateriaal
hen wist Via het dak die de twee voor 'vervan de nieuwe biblivoer' hadden klaarl
otheek
aan
het gezet.
Broerplein te ontkoVanochtend hield
men. J. had minder de politie de 21-jarige
geluk, werd klemgeD.S. staande. Hij liep
—

Inbraken
verijdeld

...*

:

GRONINGEN
Een brand
in casino Monte Carlo in de
Gelkingestraat
verwoestte
vanochtend het volledige interieur van de zaak. Rond tien
uur zag een schoonmaakster
van een belendend pand rook
in haar wc's. De gealarmeerde
brandweer ondervond bij het
blussen van de brand hinder
van de hitte in het luchtdicht
afgesloten casino. „We hebben
weinig water hoeven gebruiken. Doordat er niet veel
zuurstof bij de vuurhaard kon
komen, alles was er dichtgetimmerd, is geen grote brand
ontstaan." Bij de brand deden
zich geen persoonlijke ongelukken voor. De bewoners van
erboven gelegen kamers hebben niets gemerkt. De afdeling
recherche van de Groninger
gemeentepolitie zoekt uit of de
brand is aangestoken. De omvang van de schade is niet bekend. (Foto: Duncan Wijting)

KABf/^©

-

.TELEVISIE!

tot redelijk.

Grootste concurrent voor de

R.M.B,

gearresteerd

nadat hij uit een winkel in de Folkin-

gestraat 150 gulden
kasgeld ontvreemdde.

—

goed beluisterd
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Tandheelkunde viert 40-jarig jubileum

Doorgaan tot je op
je tandvlees loopt
Van een onzer verslaggevers

GRONINGEN Doorgaans waren ze te herkennen aan een pul,
met op de ene kant reclame van een firma die 'menig boompje
plant' en op de andere zijde de tekening van een gebit met daarbij de tekst "Achtste lustrum faculteit Tandheelkunde-KroegenBrouwer deze week wel voldaan. tocht." En ze zetten hun "tanden" gretig in het schuim dat in de
Dit pas nadat hij van de milieu'■ -].
pul zat. ' v.<
politie proces verbaal had
in de tent die de Grote Kromme
De 400 studenten van de Faculgen en enkele uren op het politieElleboog overdekte en die met
teit Tandheelkunde van de Grobureau vast was gehouden. De ninger Universiteit sloten gister- elektrische kachels werd verkosten voor het opruimen van de nacht hun veertigjarig jubileum warmd tot diep in de nacht onder
troep vandaag worden hem nog in af met een kroegentocht langs
nemeer zien hoe Teije Wijnterp op
rekening gebracht. j.V,:
gen cafés in en rondom de Kleine de gitaar Spaanse flamenco-danen Grote Kromme Elleboog in de seressen begeleidde, de grappen
"We hadden duidelijk opdracht Martinistad. Treurnis omdat het en grollen van het Groninger Stuvan de eigen dienst om niets te
wellicht, door toedoen van Onderen
dentencabaret
aanhoren
doen zo lang niet was betaald. Het wijsminister Willem Deetman, luisteren naar levende muziek,
gaat om ongeveer 230 gulden. We het laatste feest van de faculteit zoals bijvoorbeeld Stuck Herrie in
kunnen geen precedent accepcaféWolthoorn.
was heerste er geenszins.
teren, want dan gooit straks ieEr werd niet gelachen als een
dereen zijn sloopafval op straat en boer die kiespijn heeft. "Je moet
"We willen graag meer van dit
kan de gemeente het vervolgens optimistisch blijven," zegt een soort feesten houden," vertelt de
gratis opruimen. We hebben het student Tandheelkunde op de eigenaar van café Het Wapen van
nu toch gedaan, omdat het met vraag of er wel reden is om feest Brussel. "Het is hier geen haat en
die brand van vannacht veel te te vieren, nu vrij definitiefis dat nijd, zoals in andere delen van de
gevaarlijk wordt. Maar Brouwer de Groningse faculteit zal worden binnenstad. Hier kunnen we iets
zal nog moeten betalen," aldus de opgeheven.'
organiseren.. Afgezien van de drie
woordvoerder van RMH. ~
De studenten'die nu de studie dagen dat we dat in de zomer ie'.■!■'-'-'' ' : ■■''V;" ->.'■-<
derjaar doen, zit ik er aan te denvolgen mogen die uiteraard volken
om ook nog op de dagen dat de
Margriet
tooien.
is
tweedejaars en
VAN DE REGEN in de Drup, een
zondagsmarkten
uit
deze zomer worPretoria in Züid-Afrika.
tentoonstelling over daklozen, is nog komt
gehouden
den
Ze vertelt in café het Lokaal dat
iets te organisetot 27 april in het Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw te zien. ze "Groningen een erg gezellige ren."
In de Paasvacantie zijn in het muOver enkele weken zal het "Elstad vindt." Haar ouders zijn Neseum een aantal activiteiten rond dit derlands en naar Zuid-Afrika verlebogen-gebied" opnieuw een grothema.
huisd toen zij anderhalfjaar was. te .groep feestvierders te verwerZe wil na haar studie graag, terug ken krijgen. Voetbalvereniging
naar Pretoria "als ik niet aan een Be Quick viert er dan met 1500
vriend blijf hangen." "Er is daar personen zijn eeuwfeest. .
plaats genoeg voor tandartsen. En
"Wat dit soort zaken betreft is
het is echt niet zo dat je alleen de gemeente de afgelopen jaren
blanken mag behandelen," zegt veel welwillender geworden,"
ze.
vindt de kroegbaas. Voor de kroeMaar er waren niet alleen stugentocht was een vergunning afdenten-in-de-gebitsleer op de gegeven waarin de gemeente de
kroegentocht afgekomen. Marcafés toestond tot drie uur open te
leen, een vriendin van Margriet zijn. Een half uur voor die sluiuit Wieringermeer, schat dat ze tingstijd was het publiek al behooguit de helft van het publiek hoorlijk uitgedund. Slechts enkeuitmaken. Veel andere Groninlen lieten de "jubileumpul" bijvulgers profiteerden mee van dit "zolen tot ze écht op hun tandvlees
merse studentenfeest." Ze konden liepen.
•

;
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Brand verwoest Casino

Radio Hoogkerk
—

lëstraat £* Ook-. de.
werd.,

vanhet

|i

met een tas een steeg
in, en kwam er zonder tas weer uit. De
politie kreeg argwaan, arresteerde de
man, ging in de steeg
'kijken en vond daar
een I tas vol gestolen
goederen uit een winkel voor. geluidsapparatuur Jin dei. Poe22-jarige
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Van een onzer verslaggevers

GRONINGEN Het college van B en W kan rekenen op
brede steun voor het structuurplan van de gemeente Groningen. Uitgezonderd het voornemen om in het Zuiderpark ruimte voor kleinschalige kantoren te scheppen, betuigde een grote meerderheid in de raadscommissies ruimtelijke ordening en economische zaken zyn instemming
met de visie van het college.

doorslag gegeven.
Een woordvoerder van het reinigingsbedrijf kan zich de ergernis wel een klein beetje voorstellen.' "Maar het probleem zat een
beetje in de man die die rommel
daar neergegooid. Deze persoon
(Keesje Brouwer, red.) heeft in
het verleden vaker zijn grof- en
bouwafval op de openbare weg gedumpt in de hoop dat de gemeente
het gratis weg komt halen. Daar
doen wij dus niet meer aan mee.
Hij zal eerst moeten betalen, anderskomen wij gewoon niet."

NORDE

iVan een onzer verslaggevers
Vijftig leden
[j GRONINGEN
de toerfïetsclub Het Trapstel
uit Groningen vertrekken morgenochtend om acht uur vanaf de
voet van het Martinitoren voor
een tocht naar Oldenburg. Naast
'deze groep gaat nog een delegatie
mee waarin vertegenwoordigers
[van Groningen City Promotion,
'de VW, de Hortus de Wolf en de
gemeente zitten. Ook de Bloemenkoningin en het draaiorgel Martinistad gaan mee naar Duitsland.
De promotietocht wordt gehouden

april) in Groningen begint.
De fietsers en de delegatie zullen morgen onderweg Nieuweschans, Leer en Bad Zwischenahn
aandoen. Het is de bedoeling dat
de Bloemenweek onder de aandacht van de mensen wordt gebracht. In de plaatsen wacht de
Groningers een officiële ontvangst.
■':''';

13

amateurs blijken de professionals
van radio en tv. Ook het ontbreken van de kabel in delen van
Hoogkerk houdt een aantal
luisteraars buiten bereik.
Radio
Hoogkerk zendt uit via die kabel
tussen acht en negen op donderVan onze Justitieverslaggever

GRONINGEN De rechtbank
in Groningen heeft gisteren de
36-jarige Kai S. uit Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van
tien maanden wegens verkrachting.
;...■';:::;.
De rechtbank acht bewezen dat
S. op 22 mei vorig jaar zijn exvriendm heeft verkracht. Dat gebeurde in de woningin Groningen
waarin hij enkele jaren met de
vrouw had samengewoond. De relatie was stukgelopen en de man
-

'

'Niet alleen de Groninger vlaggen uit'

Weer grootse viering
van Gronings Ontzet
GRONINGEN
Hoewel de pleinen in Groningen meer en
meer worden bebouwd of met parkeermeters worden uitgerust,
gaat de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken stug door
met haar pogingen op de viering van het Gronings ontzet (28 augustus) de 'burgertf' een paar 'grote trekkers' te bieden. Daarvoor hebben ze ruimte nrfdig, vrije grote ruimtes. Een andere
wens van het bestuur is het halen van 1000 leden. Nu zyn het er
n0g772.
?>V ;
De financiële positie van de cart- of wielerevenement op de
vereniging, wiens bestuursleden Westerhaven, een melkpakkenra'elkaar op dagen van festiviteiten ce op het Verbindingskanaal,
in gestreept jacquet („onze werkvliegeren voor de jongeren en in
kleding") ontmoeten, hangt sterk het Be Quick-stadion het jaaraf van de kennisgrootte op de dalijkse Concours Hippique, waargen rond de 28-ste. De vereniging voor al interessante deelnemers
strijkt daarvan de pachtgelden op, met hun paarden inschreven;
haar voornaamste bron van inVerenigingslid Wierda stelde
komsten. „Daarin verwachten we op de ledenvergadering voor de
een lichte daling de komende jaGroningers te wijzen op hun
ren. Die zullen we moeten opvanvlag-mogelijkheden op 28 augen,"
aldus penningmeester gustus. „Veel Groningers komen
E.H.J. Horst. Het budget waar de uit andere delen van het land en
vereniging mee werkt ligt rond de vlaggen niet omdat ze geen Grotwee ton. Daarvan worden als ninger vlag hebben," vond mevoornaamste activiteiten de vievrouw Wierda. Dit misverstand
ring van 28 augustus betaald en wil zij uit de wereld door publicide aankomst van Sint-Nicolaas. teit. De vergadering beaamde op
volgens hem van verkrachting En een hoop andere 'liefdadigde haar gebruikelijke wyze, een
geen sprake was en dat de vrouw heids-feestjes'.
welgemeend applaus.
vrijwillig had meegewerkt.
Gisteravond maakte de vereniDe vergadering eerde gisteraJustitie nam de zaak vorig jaar ging tydens haar jaarvergadering vond twee 25-jarige leden, de hehoog op." Na zijn arrestatie werd de eerste programmadelen beren G. Steen en E.J.H. Horst.
de voorlopige hechtenis welis- kend van de ontzet-viering.
waar opgeheven, maar dat ge- 's Avonds vuurwerk op het Verbeurde op voorwaarde dat de man bindingskanaal, zestien politieGVAV's triathlonATLETIEK
afdeling Delta organiseert op woensniet' meer in Groningen mocht komuziekkorpsen 's middags op de
dag 8 april de Delta-loop van 2 tot 12
men. Om die reden pleitte zijn Ossenmarkt, een theaterschip en
raadsman mr. C. Eenhoorn voor bedrijfsvaartuigen op de Hoge en kilomeier. Start om 19.15 uur bij het
kon dat niet verkroppen. TegenoScholtenmonament aan de Coneen lage straf omdat hij die 'ver- Lage der A, een damtoernooi in de
ver de rechtbank verklaarde de*
courslaan in het Stadspark. Inschrijals
een
straf
ervatouwtrekken
de
Visbanning'
A-kerk,
op
heeft
vingen van 18.30 tot 19.00 uur. Voor
man twee wekou geleden dat er ren,
markt, skeelerwedstryden en een inlichtingen: 050-181348..
j
—

Tien maanden

voor Zwollenaar

na verkrachting

van ex-vriendin

—

t

'Samenleving
gespletenmevutil'

Predikbeurten
ringleiding voor slechthorenden)
Interkerkelijke diensten: Acad.
Ziekenhuis: 10.30 ds. Nagelkerke. Di-

handelt

(*

WIJSTER
Onze samenleving handelt gespleten. Dat
blijkt uit de wijze waarop we
met ons vuil omgaan. Deze mening gaf de Drentse commissaris der Koningin dr. ir. A.P. Oele gistermiddag toen hij de
nieuwe waterzuiveringsinstallatie van de NV Vuil Afvoer
Maatschappij VAM in Wijster
officieel in gebruik stelde.
„Er is geen fundamentele oplossing mogelijk waarbij verpakkingen op de stoep van de producenten worden afgeleverd, zodat ze
gedwongen, worden tot recirculeren. Nee, de hele handel wordt bij
de-gemeenten gedeponeerd, die
worden gedwongen de rekening te

loosd;

•:

'

akonessenhuis: 10.00 ds. Siebrand.
RK Ziekenhuis: � 11.00 ds. Schoonman. (Studentendienst) Martinikerk:
� 11.00 ds. Pais, 17.00 ds. De Leeuw.
Dienst voor gehoorgestoorden: Clubhuis voor doven, Violenstraat 2,
10.00 mw. Leefsma/mw. v. Kampen.
Beijum, 'De Beijumkorf: 10.00 ds.
Van Loon. Talmahuis: 17.00 ds. J.
Bouwers. Menno Lutterhuis: 17.00
dhr. G. de Jong. Huize Patrimonium:
17.00 ds. J.H.Koerts.
■•*■£'Ned. Herv. Gem.: Martinikerk:
9.30 ds. Zoutendijk; 11.30 ds.. Pais;
17.00 ds. De Leeuw. Nieuwe Kerk:
10.00 ds. Wielemaker; 17.00zie Geref.
K. (Westerkerk). Oosterkerk: 19.00
ds. v. d. Giessen. Helperkerk: 10.00
dr. Van Haarlem. De Kapel:
10.00
ds. Grolle. Immanuelkerk: 10.00 ds.
Oort. De Wingerd in Trefkoel: � 11.00
ds. Witvoet (HD). Eglise Wallonne
10.30 Pasteur Boogaart. Bernlef:
14.30 ds. Zwanenburg.
Geref.
Kerk:
Gron.
Zuid:
Stadsparkkerk:.
9.30 ds. Verspuy;
17.00 ds. De Haan. Gron. West:
Westerkerk:
17.00 ds. Westmaar.
De Garf (Paddepoel): � 9.30 ds.
Bulthuis; 17.00 dhr Lergner. De Regenboog (Vinkhuizen): 9.30 ds. Jurjens (HA); 17.00 ds. Blom. Gron.
Noord-Oost: Goede Herderkerk:
9.30 ds. De Ruiter (HA); 17.00 ds. Wielemaker. Oosterkerk: 9.30 ds. Jeltema; 17.00 ds. Jurjens. Lewenborg
(Emmaüskerk): 9.15 dienst; 18.30
Van Loon. Gron. Helpman: De Ark:
10.00 ds. Keizer; 17.00 Vesper.
Opstandingskerk: 10.00 ds. Baas.
Geref. Gem.: (Magnalia Dei kerk):
� 10.00 en 16.00 ds. Hakkenberg, wo.
20.00 Bijbellezing.
Geref. Kerk (Vrrjg.): Noord: Noorderkerk: � 9.30 ds. Van Dyk; 16.30 ds.
Kamer. Morgensterkerk:
9.30 ds.
Kamer; 16.30 ds. Van Dijk. Oost: Kandelaarkerk
9.30 ds. De Gelder (dovendiènst); 16.30 ds. Brandes. Mirtekerk � 9.30 ds. Brands; 16.30 De Gelder. Zuid: Refajakerk: 9.30 ds. Begemann; 16.30 ds. Urban.
Ned. Geref. Kerk: Het Tehuis �
9.30 en 16.30 ds. (HA) Storms.
Chr. Geref. Kerk: Jeruzalemkerk
� 9.30 ds. Velema; 16.30 kand. Vos.
Maranathakerk
9.30 kand. Vos;
16.30 ds. Velema.
, R.K. Kerk: Parochie H.H. Martinus
en Jozef (Radesingel): za. 17.30en zo.
10.30 past. Heymans. Parochie H.
Franciscus (Zaagmuldersweg): zo.
10.30 past..Diender. Johannes Parobij de twee academies. Van de af- chie (Zonnelaan): za. 19.00 past.
gestudeerden is na een jaar.nog Oostendorp; zo. 9.30 past. 'Alkemade.
za. 19.00
tachtig procent werkloos. Volgens Parochie H. Hart (Moesstr.):
'■'
Deetman zijn de weinige, banen past; Alkemade; zo. 10.00 past.
"waarop afgestudeerden kunnen
solliciteren, dezelfde als die voor SLAAPFYSIOLOGIE en depressies
zijn de onderwerpen van een lezing
afgestudeerden van het theateronderwijs. De Akademie voor van prof. dr. R.H. van den Hoofdakker
Ekspressie en Kommunikatie in (hoogleraar in de psychiatrie) die hij
voor het Koninklijk Natuurkundig
Leeuwarden telt zon 125 docenGenootschap houdt op dinsdag 7 april
ten en studenten. ƒ;«" ':'\:-fi'ik
in het Concerthuis. Aanvang 20.00
*

—

betalen," aldus Oele.
De wortel van het kwaad zit
volgens hem bij de producenten,
maar ook de gemeenteraden dragen verantwoordelijkheid,. omdat
ze een verdubbeling van de vuilverwerkingstarieven afwijzen. De
VAM zit vervolgens met het probleem: ze moet de rommel milieuvriendelijk maar toch goedkoop
verwerken.
Oele ziet er weinig heil in de industrie aan te pakken. Dat zou
„een discussie van 24 jaar" in
EG-verband veroorzaken, omdat
het vrije handelsverkeer daardoor
zou worden verstoord. Huisvuilscheiding in de huishoudens acht
hij om praktische redenen! niet
haalbaar.
„Daarom moet de VAM het
huisvuil scheiden en dat gebeurt
in toenemende mate. Daarvoor is
een breed draagvlak nodig. Het is
de vraag of het Drentse vuil daarvoor voldoende is.-Wat dat betreft
staat de deur op een kier," zei Oele, verwijzend naar de beweging
in het standpunt van de provincie.
Dat behelst officieel nog, dat de
VAM-stort in Wijster op den duur
alleen Drents vuil mag ontvangen. De VAM heeft daar altijd tegen geprotesteerd omdat ze meent
dan niet rendabel te kunnen werkend •'■:.'•■"' *'■■
:EjDe 'nieuwe waterzuiveringsinstallatie,' die 4,5 miljoen gulden
heeft gekost, zuivert het (regenswater, dat uit de vuilstort sijpelt.
Volgens.een nieuw systeem dat
speciaal voor de VAM is ontwikkeld, kan dit water schoon op het
oppervlaktewater worden ge-

=
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Leerzame, pittige oefening

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

'

*

*

*

O, JHet was een leerzame, pittige oefening. We hebben wel
enkele hiaten geconstateerd,
maar daarom oefenen we ook
om die op te sporen." Aldus

commandant B.Lahuis van
de brandweer van Oldehove
na afloop van de gisteravond
gehouden regio-oefening. Na.
een ernstig 'verkeersongeluk',
waarbij een tankwagen met
gevaarlijke stoffen was) bc-,
vetrokken, moest blijken of het
'draaiboek goedx, in ,elkaar
stak. Ruim zeventig, mensen
kwamen Hn actie;' dé brand-'.
weerkorpsen van , Oldehove,
Leens en Zoutkamp, de regionale brandweer uit Groningen, EHBO, Lotus-groep,
ZTM, Rijkspolitie .en de

:

dienst gemeentewerken.
v

'

(Foto: Ida Mulder)

*

In Leeuwarden

Opheffing dreigt voor

*

Academie Ekspressie
Minister DeetDEN HAAG
pman
van Onderwijs en
—

Weten-

schappen denkt na over de vraag
of het nog zin heeft om de twee
Academies voor Expressie in Nederland; in Leeuwarden en
Utrecht, te laten voortbestaan. De
minister meldt dit in een notitie
aan de Tweede Kamer.
De minister wijst op het 'dramatische werkgelegenheidsbeeld'

"

uur.'

'i'-i-

;>•;•-■

.

*

Christengemeenschap-Beweging tot religieuze vernieuwing,
Pelsterstraat 43: geen opgave.
Coehoornsingelkerk (Rem./Vrijz,

Vrije Evang. Gem. (Schoolst.
10.00 Br. Ensing, 17.00 ds. BonW

Zevende-dags
. Adventk
(Hofstraat 28): za. 10.00 BijbeW

ll.OOds.Kerssen.
DIENSTEN TE HAREN E.O.
Ned. Herv. Gem.: 'Avondt
10.00 dhr. Paap. Beatrixoord: \
ds. Bons.

ÜMI

Vrijz. Herv.: Haren (Witte ke
10.00 ds. Van Reyendam-Beek.*'
Doopsgcz. Gem.: Haren: zie

ningen.

Nw. Apost. Kerk: Bamshorns
16.00: wo. 20.00 dienst.
R.K. Kerk: H. Nicolaas Par«,
Haren: za. 19.00 Viering
chianen; zo. 10.30 past.
ten Hemelopneming, Eelde-Paif
wolde: za. 19.00en zo. 10.30
Communiedienst.
Randgemeenten Ned. He
Kerk: Engelbert: 10.00 dhr. Beiuj.
Hoogkerk: � 9.30 en 19.00ds.Scha,
Lewenborg: ds. Sevenster (oet. (
Middelbert: 10.00 zie Lewentj,
Noorddijk: zie Lewenborg.
Ver v. Vrijzinnig Herv.: geen.
*

gave..
Evang.

Gemeente: Hoogt
(Sporthal Zuiderweg): 10.00 br. \
-.'''".ISHBI
bers.
.

10.30 drs. Visser.
Doopsgez. Gem.: O. Boteringestr.
33: � 10.00 ds. Keyser/ds. Yetsenga

Herv.):

(HD).

-:-.

y'-

:

Ev. Luth. Gem. (Haddingestr. 23):
10.00 da.Ponstein-Troelstra.
Gemeente van Christus: Blekerstraat 16:10.15 dienst.
Gemeenschap van gelovigen: Zil
*

Weekenddiensten

verlaan 4:10.00 samenkomst.
Heiligen der Laatste Dagen: 9.30

Priesterschap/Vrouwenvergadering,
10.30 Zondagsschool, 11.30 Avond-

maalsvergadering.
Leger des Heils (Stichter William
Booth): Dirk Huizingastraat 15-17: *
10.00 Heiligingssamenkomst; Ie zondag v.d. maand 17.00, overige zondagen 19.00Verlossingssamenkomst.

Nationaal Kruisleger, Nw. Boteringestraat 73: za. 10.30 Jeugdsamenkomst, zo. 10.00 Heiligingsdienst,
19.30 Evangelisatiesamenkomst, woe.
20.00 Bijbelschool.
Ned. Leger des Heils (Pelsterstr.
16): zo. 10.00 Heiligingssamenkomst,
19.00 Verlossingssamenkomst, wo.
19.30 Contactavond.
Nieuw Apost. Kerk: Zuid, Vondellaan: .9.30 en 16.00 en do. 20.00.
Noord, lepenlaan 2: 9.30,16.00 en wo

20.00.
14a:
Pinkstergem.:
Singelweg
15.00 en 17.00 . dhr. Poeterraay.
Pinkstergem. 'Filadelfia', Helperwestsingel 25: zo. 10.00 samenkomst, wo.

20.00 bidstond. Pinkstergem. 'Gem.
10.00 en
Gods', Sophiastraat 25:
19.30 dienst. Pinkstergem. 'Andreas':
Nw. Boteringestraat 50: zo. 9.30 en
19.30 dienst.
Quakers, Heresingel 10: Eerste en
derde zondag: 10.30 Wijdingssamen*

komsten.

J

R.K. Kerkgemeenschap Sint Michaël (Sint Geertuidkerk), pet
perstraat 22: za: 17.30 Tridentijnse
H.mis.> /- i"P&sril*t>W&te*l'&
!
Russisch Orth. Kerk (Hereweg
93): vr. 19.00 H. Liturgie, za. 17.30
Vespers; zo. 9.30 Metten, 10.30 H. Li-

,

Volgens Drentse CdK ontbreekt fundamentele oplossing:

Oostendorp. Parochie Walfried I Lewenborg/Emmaüskerk: zo. 10.00 ds.
Sevenster (Oec. d.). Parochie Walfried
II Beijum/Mamrehoeve: zo. 10.00 past.
Bakels. Salvator-Maria Parochie (Hora Siccamasingel): za. 19.00 en zo.
10.30past. Saris. Hoogkerk, Theresiakapel (Zuiderweg): zo. 9.00 L. v. d. Mij.
Vereniging voor Latijnse Liturgie, Pepergasthuis, Peperstraat 22: zo. 9.30
Volledig Latijnse Hoogmis.
Hersteld Apostolische Kerk,
Geulstraat 14:10.00 Eredienst.
Gemeente v. Apostolische Christenen: 'Mauritshuis', Mauritsstraat
13:9.45dienst.
Adventgemeente: zie Zevendedags
Adventisten.
Bapt. Gem.: Groningen-Zuid: Kerk
(Meeuwerderweg) 10.00 ds. Vegter
(HD en HA). Groningen-Noord: De
Cirkel (Korreweg) �, 10.00 ds. Wijchers. De Vuursteen (Goudlaan)
10.00ds. Hofman (HD en HA).
Ver. v.d. Christelijke Wetenschap (Christian Science): Lutherzaaltje, Haddingestraat 23: iedere
eerste zondag v.d. maand 10.00 dienst.

,
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turgie.
Stichting

Gem.

van

Christus, Sophiahuis: ma. 8.00.

Jezus

Volle Evangelie Gemeente: 'De
Rank', Emmasingel 25: 9.30 dhr. Dalhuijsen. 'Nieuw Leven', Damsterdiep

231:10.00 dhr. Drent.

Apotheken:

Apotheek

Sissit

Grote Markt- 25, tel. J 12lü]j
Apotheek Toren, Nieuwe" Ehfe
gestraat 133, tel. 730225.
Voor de dienstregeling in ! Hat!
wordt verwezen naar de plaatseliji
dienstregeling.

Tandartsen: In het weekeinde wt
den voor spoedgevallen de dienste
waargenomen door tandarts: TJ.Jfe
jer, Bottelroosstraat 1, • tel.'' 71244:
privé 714812. Spreekuren: za. cm
11.00 en 18.00 uur.

Huisartsen: via dokterstelefoo-

-126161.

HULPDIENSTEN:
AA: tel. 419798 of 05928-13297.
Rutgershuis:
Weekenddienst
morning-afterpil. Damsterdiep6s,ttl
124203.

NVSH: tel. 133321.
Zwangerschapstelefoon:

Oj;

328200.

SOS: dag en nacht bereikbaar, ti
'-3SHII
JAC (Jongeren Adviescentrum
Zuiderdiep 17, tel. 183130. Sprei
uren: ma., di., do., vr. 13.00-18.00, b
13.00-16.00, woe. gesloten.
Adviescentrum Kinderbeschei
ming Konflikten: Jozef Israêlsste
7. Tel. 134179. Spreekuren: dag#
10.00-14.00 uur.
Kindertelefoon: van 8 tot 18 jaar,
dag. van 16.00-20.00 uur, tel. 14101
Het Groene Kruis: via dokterstè
fbon 126161."•■■-•$ •■-* •
Stichting Algemeen Maatschap
pelijk Werk: voor spoedgevallen:bt
ten kantooruren bereikbaar onder tel
250000.

123541.

■;-,

Garages voor spoedreparatïes (va
8.00 tot 17.00 uur): Garage Evenhé
Euvelgunnerweg 50, tel. 417041.
Loodgieters, gasfitters, gemeente
lijk gasbedrijf: tel. 145333.

Noorder Rondblik
Overzicht militaire geschiedenis
in gids 'Van Staats tot Koninklijk'
Om een duidelijk inzicht
te krijgen in de militaire

geschiedenis
culturele
van ons land van de prehistorie tot heden zult u
naar Delft moeten, naar
het vernieuwde Koninklijk
Nederlands Leger- en Wapenmuseum in het Armamentarium (Korte Geer 1).
Daar treft u alle mogelijke
voorwerpen aan, die een

streken geleidelijk aan meer economische groei. De steden kwamen op en er werden huursoldaten in dienst genomen. In de 14e
eeuw kwam er een eind aan de
overheersende positie van de ruiterij op het slagveld. De ruiters
bleken kwetsbaar voor de boogschutters, al probeerden ze door
het gebruik van een harnas het li-

rol hebben gespeeld in de
geschiedenis van de Nederlandse landstrijdkrachten. Dit museum heeft onlangs een gids uitgegeven, „Van Staats tot Koninklijk" waarin de militaire historie van ons land
uitgebreid uit de doeken
wordt gedaan.'
De auteurs, drs. P.H. Kamphuis
en dr. C.M. Schuiten zijn verbonden aan de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf. Zij hébben er een interessante publikatie van gemaakt, een
waardevolle, rijk geïllustreerde
documentatie,
voor
f9,95
verkrijgbaar bij het Legermuseum
(Korte Geer 1,2611 CA Delft, tel.:
015-146041). Jammer genoeg
staat er weinig in dat specifiek op
Groningen en Drenthe slaat.
Friesland komt er nog wel een
paar keer in voor, ook met een enkele foto.
De militaire historie begint in
feite in de periode van Karel de
Grote (742-814), toen gewapende
ruiters ingehuurd werden. Vanaf
de 11 e eeuw kwam er in onze

chaam zo goed mogelijk te beschermen, r-.

De Nederlanden, ook wel de
Lage Landen genoemd, bestonden in het midden van de 16e
eeuw uit een lappendeken van
zeventien aan elkaar grenzende
staten en staatjes, De onderlinge
verschillen waren groot en elk gewest had zijn eigen bestuursorganen, wetten en rechtspraak. In deze gids wordt de situatie geschetst in Europa ten tijde van karel V (1500-1558), Willem van
Oranje (1533-1584) en Filips II
(1527-1598). Na 1588 nam de
Republiek snel in kracht toe. Maurits (1567-1625) en Willem Lodewijk (1560-1620) hadden een grote belangstelling voor de Oudheid
en de geschiedenis! De keuze
voor beweeglijker infanterieformaties, de nadruk op exercitie en'
wapenoefening en de aandacht
voor discipline, waren het resultaat van hun studie. Met een aantal hervormingen maakte Maurits
het Staatse leger tot een betrouwbaar en geducht instrument. ;■
Het belangrijkste wapen van
het Staatse leger in de Tachtigjarige Oorlog was de infanterie, het
voetvolk. Geschetst wordt de wijze van bewapening en de betekenis van Frederik Hendrik (15831647) als stedendwinger. Een beleg trok altijd veel bekijks. Rijke
burgers lieten zich met koetsen
voorrijden om zelf het schouwspel
te bekijken, terwijl ook de boeren
uit de omgeving regelmatig een
kijkje kwamen nemen. Daarnaast
woonden veel buitenlandse edelen in de kwartieren van de prins
het beleg bij.
Tijdens het eerste stadhouder
-

Parade-tenue met het nieuwe geweer M-95 en bijbehorende uitrusting, ca. 1898. i

loze tijdperk (1650-1672) hielden
de regenten het roer stevig vast.
Zij waren afkerig van oorlogsgeweld, omdat dit handel en
scheepvaart belemmerde. Alleen
wanneer hun handelsbelangen
fundamenteel werden bedreigd,
waren zij bereid gewapenderhand
te reageren. Wel waren er allerlei
zeeslagen, die in deze documentatie . besproken worden. En uiteraard het rampjaar 1672. De betekenis van Groningen komt helaas nauwelijks ter sprake en het
beleg rond Groningen wordt met
20 regels afgedaan.
Een belangrijke rol zowel bij de
ontwikkeling van de verdedigingsfilosofie als bij de uitvoering ervan, speelde Menno, baron van
Coehoorn (1641-1704). Begonnen als infanterist, maakte hij grote furore als vestingbouwkundige.
Hij ontwikkelde een compleet
nieuw vestingbouwsysteem, het

bijzonder interessant (patriotten,
vrijkorpsen, .
exercitiegenootschappen). In de Bataafse periode (1795-1806) werden op tal van
terreinen ingrijpende hervormin-

gen doorgevoerd. De sterkte van
het Bataafse leger werd in 1795
bepaald op 35.000 man. De Franse organisatie werd in grote lijnen

overgenomen. Als uitvloeisel van
het bondgenootschap met Frankrijk nam het Hollandse leger deel
aan verschillende campagnes in
Duitsland (1806, 1807 en 1809).
Na de inlijving in. 1810 werden volwassen mannen voor de dienstplicht opgeroepen. De terugkeer
van Napoleon in 1815 zorgde
voor de nodige verwarring op het
Europese politieke toneel.

De Slag bij Waterloo maakte
diepe indruk op de tijdgenoten en
bleef ook nadien tot de verbeelding spreken. Ons pas gevormde
leger nad zijn eerste beproeving
met glans doorstaan, zij het ten
koste van 4147 doden, gewonden
en vermisten. Koning Willem I
kende een hoge prioriteit toe aan
de opbouw van het leger. Naast
het eigenlijke leger stond de
schutterij. De schutters in de steden kwamen van tijd tot tijd bijeen
voor exercitie en schietoefeningen. Op het platteland bleef het
een papieren organisatie., In de
gids wordt ccn schets gegeven
van het leger in die tijd, de Tiendaagse Veldtocht in 1831, het leven van de militair in het midden

v

nieuw-Nederlandse stelsel genaamd. Voor de vaderlandse cavalerie was 1672 een belangrijk
jaar. Toen immers deden de dra-

gonders hun intrede. Dit waren

ruiters bewapend met een vuursteengeweer en hun taak was te

strijden als infanteristen.
In vredestijd bestond het soldatenleven voornamelijk uit de garnizoensdienst. De militairen waren in de garnizoenssteden óf in
voormalige .kerken en kloosters
gelegerd, óf ingekwartierd bij burgers, die daarvoor van staatswege een vergoeding kregen. De ja-

ren tachtig van de 18e eeuw zijn
in staatkundig en militair opzicht

Het Hollandse 3e Regiment Grenadiers van de Garde Imperiale
(1810-1813). De afbeeldingen zijn ontleend aan Van Staats tot Ko,
'v,
ninklijk" van Kamphuis en Schuiten.
„

•'

••

Links: bespanning van de
ca.
1900.
veldartillerie,
Rechts: inspectie in Friesland op 14 maart 1940 door
de opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht, generaal H.G. Winkelman.

van de vorige eeuw, de mobilisatie van 1870 en de modernisering
van het leger in de periode 1870
tot 1914.
Interessant is ook de beschouwing over ons leger in de jaren
van de Eerste Wereldoorlog
1914-1918. Het gemobiliseerde
leger telde bijna 200.000 man.'
Voor de Nederlandse neutraliteitspolitiek betekende de Eerste
Wereldoorlog een vuurproef. Een
hoofdstuk is gewijd aan het leger
tussen . twee wereldoorlogen
(1918-1939), de bezuinigingen,
de crisistijd en de toenemende
dreiging van Hitler-Duitsland.ln
grote lijnen wordt de inval van
Duitsiand in Nederland op 10 mei
1940 in beeld gebracht, het verloop van de strijd in de meidagen,
de Koninklijke Landmacht in
Groot-Brittannië en het ondergrondse verzet van militairen in
ons land. Besloten wordt met een
schets van de bevrijding, van de
Nederlandse troepen in Indonesië
in de periode van 1946 tot 1950
en de opbouw van de Koninklijke
landmacht in de naoorlogse tijd
tot heden.. '
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Commissie van deskundigen:

Sportopleiding
niet in Eelde

Van onze parlementaire redacteur Harm Harkema
DEN HAAG
Er moet geen middelbare sportopleiding in Eelde komen. Omdat er in
het Noorden al een CIOS-sportopleiding in Heerenveen is, zou vestiging van nog nog zon
school leiden tot een tekort aan stageplaatsen. Dit is de kern van het advies dat een deskundigencommissie onder voorzitterschap van oud-minister F.H.P. Trip heeft uitgebracht aan staatssecretaris Ginjaar-Maas (Onderwijs).
Vestiging van een opleiding in commissie voorziet dan moeilijkonder druk zou kunnen komen te
Eelde, waarbij Heerenveen leer- heden, omdat de verscheidenheid staan. Ook is het te verwachten
lingen zou moeten inleveren, verin vakken die gegeven zullen woraantal leerlingen waarschijnlijk
dient ook al geen aanbeveling. De den per opleiding, dan wel eens niet groot genoeg om een tweede
opleiding in het Noorden terechtvaardigen, vindt de commissie.
(Advertentie)
De commissie is eind vorig jaar
door de staatssecretaris ingesteld,
als compromis tussen haar en de

,

—

UNIEKE VOORJAARSSHOW
VAN VERSTHBARE BEDDEN

Tweede Kamer.
Ginjaar-Maas vond dat de opleiding in Eelde er moest komen,
omdat er in het verleden beloften
in die richting zijn gedaan. De
Tweede. Kamer voelde veel meer
voor een sportopleiding in Zuid-

west-Nederland, waar er veel
behoefte aan zou zijn. De
deskundigencommissie vindt dat
nu ook. Ook de CIOS-opleiding in
Heerenveen heeft zich steeds heftig verzet tegen een tweede opleiding in Eelde.
meer

AMNESTY International' organiseert op maandag 13 april schrijfavonden in de Opstandingskerk (aanvang
19.00 uur) en het Mensenrechtencentrum (aanvang 20.00 uur).
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'Mosterdmuseum vóór de zomer open'
De inventaris van de
Belgische
•

mosterdfabriek

arriveert

Eenrum.
(Foto:

in

Wolter

Kobus)

EENRUM
„We gaan nu
hard aan de
gang. We hebben teveel ver-

traging gehad.
Vóór de zomer
moet de zaak
open." Klaas
Smit, horecaexploitant in
Groningen
(Panne-

•koekschip)

bestuurt
de
vorkheftruck
of hij nooit anders heeft gedaan. En toch
was het gistermorgen
voor
het eerst. Kort-

om, Klaas Smit
en zijn medewerkers zijn
met de inrichting van het Molenhuis begonnen, de grote boerderij,
aan de voet van de imposante
Eenrumer molen, die mosterdmuseum wordt. Een toeristische attractie en een herinnering aan
het verleden, toen in de Mamegebied vele mosterbedrijven waren.
Vanaf het moment dat Smit zijn
plannen voor het Molenhuis bekend maakte, najaar '86, is hij bezig geweest de inventaris van een
oude mosterdfabriek te kopen.
Daarbij werd hij geadviseerd en
geholpen door de 58-jarige Rotter-

dammer C. Schell, die tot voor
vier jaar bij een : Schiedams
mosterdbedrijf heeft gewerkt.
Schell is door Smit in dienst genomen en gaat straks de Eenrumer

mosterdfabriek,

die

de (vanzelfsprekende) naam Abrahams
Mosterdmakerij zal krijgen, 'run-

nen.

Na veel speurwerk vonden zij in
een klein plaatsje bij Leuven (België) een vorig jaar gesloten uit
1905 daterende mosterdfabriek.
Smit kocht de gehele inventaris
op, het bedrijf werd vorige week

door Schell gedemonteerd en eergisteren in een grote vrachtwagen
geladen. Gisteren kwam dat alles
in Eenrum aan.
Leek het niets meer en minder
dan oude troep, Smit en Schell
weten hoe het wordt, vooral als alles gepoetst en opgekalefaterd is.
„Het is een prachtige machine,"

aldus Smit, die volkomen door het

mnosterdgebeuren gegrepen lijkt.
„Hij is helemaal intact en werkt
perfect." Naast deze mosterdmachine komt in het Molenhuis nog
een azijnmakerij, waarvoor Smit

ook al een vakman heeft aangetrokken. Voor deze azijnmakerij kon niet alles meer gekocht
worden, daarom worden bepaalde
onderdelen momenteel gemaakt.
Het mosterdmuseum zal voorts
bestaan uit een uitvoerig informatie- en documentatiegedeelte
over de geschiedenis van de Groninger mosterd en een restaurant.
Klaas Smit is er van overtuigd
dat het een succes zal worden: „Er
bestaat nu al belangstelling voor,
er zijn nu al mensen die willen komen kijken."

Provincie herdenkt met naam
Kunt u in uw bed rechtop zitten om teontbijten, te lezen of tv te
kijken? Of is uw bedalleen geschikt om erin te slapen... Dan moet u nu
echt even binnenlopenbij uw Slaapvoorlich ter. Want daarkrijgt u een
compleet overzicht van alle mogelijkheden op het gebied van verstel.
barebedden.
■
Zoals: hoeveel scharnierpunten heeft uw ideale verstelbare bed; hoe wilt u het bedienen, welke ondergrond en
LIIIa ml
matras zijn voor u het best geschikt? Samen met uw Slaaprb IÜ%I

voorlichterbepaaltuuwkeus.lnhetbelangvaneengoede"
en gezonde nachtrust!
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nieuwe sluis ambtenaar Brons

Van een onzer verslaggevers
Groningen bij Garmerwolde. Het
GARMERWOLDE
Jan B. kanaaltje en sluisje zijn vanmorBrons sluis is de naam van de gen officieel in gebruik gesteld.
nieuwe sluis in het verbindings- Met de naam van Jan B. Brons
kanaaltje tussen Eemskanaal en herdenkt'de provincie Groningen
Damsterdiep even buiten de stad de in 1983 overleden technisch
—

Twee ton voor kunstgrasveld
Van een onzer verslaggevers
van de gemeente zelf aan, waaroHet college van B ver destijds enige opwinding
HAREN
en W van Haren wil voor het inontstond. Volgens de gemeente
middels aangelegde kunstgras- kenmerkt HMC zich echter door
veld van de hockeyvereniging een grote zelfwerkzaamheid en
HMC alsnog twee ton steun ge- moet een hockeyvereniging teven. Daarvan wordt 100.000 gulgenwoordig wel een kunstgrasden gegeven als subsidie en veld hebben. Daarmee worden de
100.000 als renteloze lening.
bezwaren tegen de steun, bijvoorHMC legde het kunstgrasveld, beeld dat de vereniging eigenlijk
dat in totaal ruim 630.000 gulden niet onder de sportsübsidieregegekost heeft, vorig jaar in afwachling valt weggenomen, aldus het
ting van een eventuele subsidie college.
—

ambtenaar Brons, een van de initiatiefnemers van de te ontwikkelen vaarrecreatie in deze provincie. De ambtenaar van provinciale waterstaat werd in 1976 voorzitter van de werkgroep Plan
Vaarwegen, die onder meer drie
vaarcircuits voor de recreatie
ontwikkelde. Brons was ook degene die het plan voor het nieuwe
verbindingskanaaltjebedacht.

■

In gezelschap van onder anderen de gedeputeerden G. Beukema en J. Remkes onthulde de
weduwe mevrouw Brons vanmorgen de bij de sluis aangebrachte
plaquette met de naam Jan B.
Brons sluis. Aanleiding tot het
graven van deze nieuwe verbinding tussen Eemskanaal en Damsterdiep vormde de aanleg van lage vaste brug van de oostelijke

Glorie jaren van 1926 tot 1935

ringweg in Groningen, waardoor

de doorgaande vaart naar Groningen door het Damsterdiep onmogelijk werd. De kosten hebben 1,7

miljoen gulden bedragen. Het kanaaltje maakt deel uit van het in
1988 te openen Damsterdiepcircuit voor de recreatievaart.
BASKETBAL
Programma voor
zaterdag 4 april. Play-offs eredivisie:
Ahrend Donar-Nashua Den Bosch
(19.00, Evenementenhal). Rayon heren eerste klas: Ahrend Donar 2-Verheyen (15.15, Vinkhuizen), Celeritudo
Jahn II (17.45, Lewenbórg), Celeritas-Penta
(19.15,
Lewenbórg)
HSV-Exercitia (19.15, Scharlaken
—

Agenda

Bé Tent bezorgd bij
jubileum Velocitas
Een beetje in de schaduw van het eeuwfeest van Be Quick, dat wel,
maar het 90-jarig bestaan van Velocitas mag gezien worden. Het jubileum kan onmogelijk in de anonimiteit worden weggedrukt. De rijke
historie bracht Velocitas immers een grote reputatie, die in de loop der
decennia nooit afbrokkelde. Nog altijd is Velocitas een van de toonaangevende voetbalclubs in de stad Groningen en wijde omgeving. Daarmee is voorzitter Bé Tent het eens, maar hij plaatst als realist wel degelijk vraagtekens over de toekomst. Tent beleeft het jubileum van Velocitas met gemengde gevoelens, want hij ziet de ontwikkelingen in het
amateurvoetbal met zorg tegemoet.
Eén ding staat vast: Bé Tent is
Enfin, een groots jubileum dus
in elk geval de man, die de daad van een grote club. Bé Tent onbij het woord voegt. Zo haalde Vemiddellijk: „Hoezo, een grote
locitas zich in het verleden af en club? Het heeft toch geen zin om
toe de woede op de hals van een zo te praten? We hebben acht sepaar
stad-Groninger nioren-elftallen. En kijk eens
andere
clubs, omdat de Stadsparkclub naar onze jeugdafdeling. Je
aan jeugdspelers van andere clubs schrikt je de pleuris. Velocitas
zou trekken. Bé Tent gaat gewoon heeft twee A-, twee B-, twee C- en
recht door zee en praat openhartig twee E-elftallen, een D-elftal en
over dit tere onderwerp. Tent mini-pupillen. Dat is het dus.
heeft trouwens ook recht van Daarom bekijk ik dit jubileum
spreken, want juist hij is de man, met gemengdegevoelens en vraag
die betalingen aan spelers en het ik me af, of we honderd jaar woraantrekken van jeugdspelers van den. We danken onze naam vooral
andere clubs door Velocitas defi- aan de rijke historie."
nitief heeft uitgebannen.
Je bent bij Bé Tent helemaal
het verkeerde adres voor de
aan
Bé Tent: „Velocitas is volledig
clean. Er gebeurt niets, dat het nog in te voeren landelijke jeügddaglicht niet kan verdragen. In competitie voor B-junioren. „Dus
het amateurvoetbal gebeuren din- krijgen de betaalde clubs B-elftalgen, die niet goed zijn. Clubs durlen. De jeugdspelers komen dus
ven daar niet over te praten. Als weer van de amateurclubs, die
ik er ooit achter kom, wie jeugd- toch al de grootste problemen met
voetballers naar Velocitas haalt, het ledenaantal hebben. Ik ben
krijgt van mij onderuit de zak. Ik bang, dat deze B-competitie binwens zelf niet zo behandeld te nenkort gestalte krijgt. En hoe
krijg je de Financiën rond?"
worden, laat staan dat ik het andere clubs aan zou willen doen. leHele andere zaken w.aren in de
dereen in de stad Groningen weet, gloriejaren aan de orde, de periohoe ik daar over denk. Jeugdspede van 1926 tot 1935. Velocitas
lers, die zichzelf aanmelden" zijn vergaarde acht noordelijke kamwelkom, maar we gaan er van te- pioenschappen. Eén keer was het
voren geen werk van maken." , Nederlands kampioenschap bijna

Mevrouw Brons na de onthulling van de plaquette met de naam van
haar man. Links van haar gedeputeerde Remkes, rechts gedeputeerde
,: ■ (Foto: Han de Graaf)
Beukema.
•

VOETBAL

Jubileumprogram-

Doorlopend in dit weekeinde: expositie met talrijk archiefmateriaal over
negentig jaar Velocitas in het clubgebouw in het Stadspark. Vandaag van
19.00 tot 21.00 uur, zaterdag van
14.00 tot 20.00 uur en zondag van
14.00 tot 16.00uur.
Vanavond: reünie vanaf 20.00 uur.
Zaterdag 4 april: receptie van 15.00
tot 17.00 uur in het clubgebouw;
feestavond voor alle leden, donateurs
en supporters vanaf 20.00 uur in het
clubgebouw.
Zaterdag 23 mei: voetbaltoernooi
voor dames Stadsparkstadion.
Zaterdag 30 en zondag 31 mei: internationaal jeugdtoernooi voor P- en
C-junioren Stadsparkstadion.
Zaterdag 13 juni: wedstrijd Velocitas-oud Velocitas Stadsparkstadion.
VOETBAL Programma voor zaterdag 4 april. Competitie: Oranje
Nassau-Flevo Boys (15.00), Lycurgus-BCV
(14.30),
Mamio-CVVB
(restant 18 minuten, stand 2-0, aanvang 14.30 uur), Potetos-Omlandia
(14.30), GRC Groningen-CEC (14.30),
SCN-Gorecht (14.30).
Bekervoetbal: Actief-FC Groningen 2

Bé Tent, de
voorzitter van
Velocitas, ziet
de ontwikkelingen in het ama~
teurvoetbal met
•

—

zorg tegemoet.
(Foto:

—

ma van het 90-jarige Velocitas.

Duncan

Wijting).

een feit. Dat was in het topjaar
1930, op 1 juni tegen Go Ahead.
De wedstrijd van het beruchte fototoestel-verhaal. Een van de supporters loofde een fototoestel, in
die tijd een kostbaar kleinood, uit
voor de maker van het winnende
doelpunt. Tent: „ledere Velocitaan wilde dat ding hebben en
ging voor zichzelf voetballen. Weg
kampioenschap van Nederland."
Go Ahead won met 4-1.
De troostprijs kwam vier jaar

later. Velocitas veroverde de lan-

delijke KNVB-beker. Dat gebeurde op 23 juni 1934 op het UVVterrein in Utrecht tegen Feijenoord. Velocitas boog een 2-0 achterstand om in 2-2 en de beslissing viel al na twintig seconden in
de verlenging. 'Schipper' van der
Velde was de matchwinner. Een
van de grote, illustere namen uit
de eindeloze reeks van negentig

j'iar Velocitas. Met Van der Velde

noemen we in een adem Otto Bonsema, Lex Blok, de Engelse trainer Jefferson (van 1926 tot 1933),
Eppie Meulema, Piet Fransen,
wijlen bestuurslid Henk Herder
en vele anderen als grootheden in
de geschiedenis van Velocitas.

Betaald voetbal
Velocitas haalde als een van de
eerste Nederlandse clubs Engelse
trainers in huis. De reeks van
acht noordelijke kampioenschappen tussen 1926 en 1935 werd één
seizoen onderbroken. In het voorjaar van 1932 werd Veendam -zoals gisteren gemeld- noordelijk
kampioen, toen Velocitas op de
volgepakte Esserberg tot ieders
verbazing met 1-0 ten onder ging.
Velocitas voetbalde vervolgens
tot 1952, een onafgebroken periode van 36 jaar, in de eerste klas.
De groen-witten kwamen twee
jaar na de defitadatie terug, pak-

ten meteen een nieuwe noordelijke titel en stapten in 1955 over
naar het betaalde voetbal.
Het eerste seizoen bij de semi-

profs in de eerste divisie, daarna
in de tweede. Velocitas moest in
1959 degradatiewedstrijden spelen. De club verloor op het veld
van AGOVV met 4-1 van Xerxes
en het avontuur in het betaalde
voetbal was voorgoed ten einde.
Velocitas bleef lange tijd eerste
klasser en verhuisde in 1969 van
het oude veld in het Stadspark
(met de houten tribune) naar het
stadionveld. Velocitas promoveerde in 1974 naar de nieuwe hoofdklasse, maar degradeerde twee
keer achter elkaar. De club meldde zich in 1977 weer in de eerste
klasse en daalde in 1979 opnieuw
af naar de tweede klasse. Velocitas werd vorig jaar kampioen en
heroverde andermaal de status
van eerste klasser.
f

(16.15).

Voor de Afdeling: 1B: Helpman-SV
(14.30),
Aduard
Wilper
De
Boys-GCSV
(14.00),
VVK-CSB
(14.00), Glimmen-OKVC (14.00). 2B:
Damacota-CSVH (14.30), Sportclub
Loppersum-PKC '83 (14;30).
Programma voor zondag 5 april.
Competitie: GRC Groningen-HSC '21
(14.30), Forward-Be Quick (14.30),
Hoogkerk-FC Wolvega (14.30), FC Lewenborg-Eenrum (14.30).
Bekervoetbal: Hoogezand-GVAV Rapiditas (14.30).

\

Voor de Afdeling: IA: ZevenhuizenBlauw Geel '15 (14.00), Astrea-Sportclub Loppersum(l4.oo).
,'.
Programma voor dinsdag 7 april:
Oranje Nassau-Blauw Wit '34 (18.30).
Programma voor donderdag 9 april:
SC Cambuur 2-FC Groningen 2
(19.30). Voor de Afdeling: WarffumBlauw Geel'ls (18.30).
Programma
ZAALHANDBAL
voor zondag 5 april. Eredivisie dames:
Vlugheid en Kracht-OSC (14.50,
Vinkhuizen). Eerste divisie A dames:
Vlugheid en Kracht 2-OSC 2 (13.30,
—

Vinkhuizen).

-

hof).

Programma voor zondag 5 april. Heren eredivisie play-offs: Nashua Den
Bosch-Ahrend Donar (19.00).
HOCKEY
Alle wedstrijden op
zondag 5 april. Heren: Groninger Studenten-Wageningen (14.30, Vinkhuizen), HMC-GCHC (14.30, Esserberg).
—

Dames:

Groninger Studenten-MEP

(12.45, Vinkhuizen).

WATERPOLO Programma voor
zaterdag 4 april: GZ & PC-GZVW
(21.00 uur, De Parrei). Programma
zondag 5 april: ZCG-De Walvisch
(15.00, Helperbad), ZCG-jeugd-AZPC
(14.00, Helperbad).
—

Programma zatefKORFBAL
dag 4 april: ROG-De Hoeve (16.00,
Van Starkenborgh). Mickels-VSV
—

(16.00, Glimmen).

Programma zondag 5 april: Club
Brothers-KIOL (14.00, Vinkhuizen).
VOLLEYBAL
Alle wedstrijden
op zaterdag 4 april in sporthal Selwerd. Heren: Olympia 3-DOVO
(21.00), Lycurgus 3-Vlug en Lenig
(21.00). Dames: VSC-De Meeuwen
(19.30), Lycurgus 3-Actief (21.00).
. DRAFSPORT
Acht draverijtjes
zonder hoofdkoers op zondag 5 april op
de Stadsparkbaan. Aanvang eerste
koers om 13.00 uur.
BADMINTON
Bondstoernooi
van de clubs Beijum en GBC op zaterdag 4 en zondag 5 april met 264 partijen. Op zaterdag van 08.00 tot 18.00
uur in de sporthallen Beijum en Selwerd; op zondag van 09.00 tot 18.00
uur in sporthal Beijum.
TAEKWON-DO
Noord-Nederlandse taekwon-do kampioenschappen voor junioren op zondag 5 april
vanaf 13.00 uur in sporthal Hoogkerk.
—

—

—

—

Sport

onderop

spart

Nieuwsblad van het Noorden

Van onze roeimedewerker
GRONINGEN
Het roeiseizoen dat zondag op de Amstel
in Amsterdam traditioneel van
start gaat met de Head óf the
River wordt voor de Groninger
"roeiers het begin van een belangrijk jaar. In dit pre-Olympische jaar willen drie stadjers
Greet Hellemans, Marjan Pentenga en Wim ten Have proberen een ticket te reserveren
"voor Seoel volgend jaar. Behalve bij dit trio is het de laatste
jaren mager gesteld met de
roeiers in het Noorden. Sport
Technisch Kaderadviseur Willem der Molen gelooft dat men

Belangrijk

—

de nationale vier brons won op de

wereldkampioenschappen in Engeland. „Ze heeft last van haar
rug. Hopelijk houden die klachten
niet te lang aan anders kon haar
plaats in de dubbelvier toch weleens in gevaar komen," vermoedt
de STKA-medewerker die tevens
deel uit maakt van de technische
commissie voor het toproeien.
Op de Head komt het kwartet
voor het eerst weer in wedstrijdverband aan de start sinds de
WK. In februari heeft Marjan met
Jos Compaan. (Willem III), Letty
Wessel (Rijnland) en Marijke
Zeekant (Okeanos) tijdens een
trainingskamp in Spanje veel samen kunnen trainen. „Het trainingkamp heeft een belangrijke
positieve bijdrage geleverd aan de
eenheid van de ploeg. Ze varen nu

door het dal is.
„Het roeien van de ploegen ziet
er in elk geval beter uit dan voorgaande jaren. Dat het dan ook beter zal gaan, daar ben ik van overtuigd," aldus Van der Molen. Enige zorgen maakt hij zich over
Marjan Pentenga die vorig jaar in

technisch beter. dan tijdens de

SC Angelslo

voor Groninger roeiers

jaar

WK," vindt Van der Molen. In
Groningen moest de Hunze-roeister meestal alleen roeien. „Dat is
een probleem en daarom was het
trainingskamp erg nuttig."
Hoewel het kwartet op nationaal niveau niets te vrezen heeft,
zal het zondag op de Amstel zware
tegenstand krijgen van een gele-

genheidsploeg. Nicolette Hellemans, die al een half jaar in
Nunspeet woont, is bij De Hunze
blijven trainen om samen met
haar zus Greet, Harriëtte van Ettekoven en Anita Meijland (Nereus) de vijfeneenhalve kilometer
achtervolgingsrace op de Amstel
te varen; Door de insiders wordt
deze combinatie in staat geacht de
nationale vier te verslaan.
Na de Head stopt Nicolette, die
nog vier dagen per week in Groningen is voor haar werk als fy-

siotherapeute er weer mee. Greet
Hellemans kan het roeien wel
blijven combineren met haar
werk bij de praktijk voor sportfysiotherapie. Samen met Harriëtte
van Ettekoven gaat zij in de ongestuurde twee door met als einddoel opnieuw de Olympische Spelen. Na Moskou en Los Angeles
wordt Seoel waarschijnlijk het definitieve eindstation van de Hunze-roeister. Lang heeft zij getwijfeld of ze het opnieuw zou proberen met de roeister uit Amsterdam hetgeen veel organisatorische problemen mee bracht. Het
trainigskamp in Spanje waar veel
vooruitgang werd geboekt, stimuleerde uiteindelijk om door te
gaan.

Niet naar het trainingskamp,
maar wel in de race voor de WK
en. misschien Seoel is Wim ten

Van een onzer sportmedewerkers
Sportclub AnGRONINGEN
gelslo plaatste zich gisteravond alsnog
voor de achtste finales van de strijd
om de noordelijke districtsbeker. De
eerste klassers klopten CEC na strafschoppen, nadat in de verlenging de
1-1 stand ongewijzigd was gebleven.
Het duel moest dinsdag na negentig
minuten worden afgebroken wegens
duisternis. :
Zwaagwesteinde (zat.) zorgde in een
andere vooruitgespeelde wedstrijd
van de vierde ronde voor een daverende verrassing door Blauw Wit'34 uit
het bekertoernooi te kegelen (2-0). Tabe Wijbenga opende de score reeds in
de eerste minuut. Peter Santema
maakte er op de valreep 2-0 van.
—

op

\' .." '■'
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RONALD SPELBOS

'Loopverbod'

voor Spelbos

Van onze sportredactie

Van onze 'sportredactie

ZEIST Zowel Ajax als PSV zal in
de competitiewedstrijden van dit
weekeinde één vaste basiskracht door
een schorsing moeten missen. In de
uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles is
bij Ajax Johnny van 't Schip niet beschikbaar. Hij kreeg tegen PSV zijn
derde gele kaart en moet één wedstrijd toekijken. Dat is ook het geval
met Eric Gerets. De twee gele kaarten
in de wedstrijd tegen Ajax, die leidde
tot het voortijdige vertrek van de
PSV'er, is de Belg bij de routine-afhandeling van de zaak komen te staan
op één wedstrijd onvoorwaardelijk. In
totaal werden acht spelers geschorst,
-'„'H-.i
allen voor één wedstrijd..

AMSTERDAM,

—

Van onze sportredacteur Jan Mennega
*;;.;>'
In 1983 zei Harm Horstede ook al eens dat hij
ROUVEEN
stopte met grasbaanracen. Enkele weken later begon hij weer.
Horstede was dus al in de voetsporen van Heintje Davids getreden. Zeggen dat je stopt, en enige tijd later even zo vrolijk weer
beginnen, de motorsport kent daarvan talloze voorbeelden. Net als vier jaar geleden is grondslag. „Daardoor ben ik een
Horstede onlangs wéér gestopt, al beetje op het grasbaanrijden uitneemt-ie dat woord zelf niet opgekeken geraakt. Ik heb er niet
nieuw in de mond. „Ik zeg nu niet zoveel zin meer in. Ben een beetje
dat ik er mee'ophoud, maar dat ik verzadigd geraakt".
niet weer begin. Of beter, voorloDe beste grasbaancoureür van
pig niet weer begin. Best mogelijk ons land treedt vervolgens wat
dat ik helemaal niet meer rijd, meer in details. Hij laat weten dat
maar je moet ook niet raar opkijzijn sponsoring dit jaar „wat proken als- ik halverwege het seizoen blematisch" verloopt. Dat hij het
toch weer op de motorfiets stap. in zijn beroep de laatste tijd „verVoorlopig staat-ie onder het zeil schrikkelijk druk" heeft Horsteen daar blijft-ie voorlopig ook de is werkzaam bij eèn machinestaan". Zondag, als in Vries tradifabriek in Harderwijk. En dal hij
tiegetrouw het grasbaanseizoen' zich enorm geërgerd heeft aan de
wordt geopend, zal hij in ieder geafloop van het vorige seizoen. „De
val niet van de partij zijn.
manier waarop de kampioen toen
• Aan 'zijn opmerkelijke besluit
aangewezen is, is toch waanzin.
ligt volgens de Rouvener een comWaar doe je het dan nog voor, kun
binatie
van
factoren
ten je je dan afvragen"."' ; 7 \

—

Ajax kan

zondag in het competitieduel tegen Go Ahead Eagles vrijwel zeker geen beroep doen op Ronald
Spelbós. De knieblessure die de
verdediger in het bekerduel tegen Vitesse opliep, is nog niet
voldoende genezen. Waarschijnlijk betreft het een lichte kneuzing van een knieband. Tot zaterdagochtend, als het gekwetste
gewricht nogmaals aan een on-

derzoek zal worden onderwor-

pen, heeft de laatste man bij
Ajax een 'loopvèrbod'. opgelegd

gekregen.

. 3jL
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Na protesten van Horstede zelf,
en van diens rivaal Tjalle

Réitsma, kon de Grasbaan'Motorrenners Bond (GMB) er vorig jaar
niet uitkomen wie kampioen van
Nederland in de specialklasse was
geworden.. Waarna de sportraad
van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging
Motorrenners

(KNMV) werd ingeschakeld, die
uiteindelijk een Salomonsoordeel

velde: zowel Horstedé als Reitsma
werden als nationaal kampioen

aangewezen. Een unicum in de
35-jarige geschiedenis van de

GMB.
Horstede (30) begon zijn motorsportcarrière in 1973. Hij
kwam eerst uit in de 50 cc, werd
daarin direct twee maal nationaal
kampioen, stapte over naar de
125 cc, vervolgens naar de 250 cc
en de 500 cc, om ten slotte in de
specialklasse te belanden. In zijn
eerst jaar in de belangrijkste
grasbaanklasse werd : Horstede
onmiddellijk Nederlands kampioen. „Ik geloof dat ik dat een keer
of zes ben geweest, dus dat ken ik
zo langzamerhand wel".

Tweede op EK

Een tentoonstelling met alle informatie over wonen in de ruimste zin.
Over grond-aankoop. architektuur, huis-aankoop, huur, rubsidies,
hypotheken, verzekenngen, gemeentegaranties, woon-en leefklimaat,
renovatie, isolatie, tuin- en binnenhuisarchitektuur. bouwwijzen en
bouwmaterialen, verbouw, interieur, keukens, technische installaties. .
beschikbare woningen in uw omgeving of bouwplannen.
voorts treft u op Huis 87 een tweetal kompleet gebouwde voorbeeldwoningen- van de toekomst aan, waaraan u zelf via een enquête mee

,

Kortom alles over een goed dak boven uw hoofd onder één dak.
'j
•i's"-.
r~-f.

••

t • ■."->■?

'"""

."

•

,

De Europese titel was steeds
net te hoog voor hem gegrepen, al
was de afgestudeerd HTS'er er in
1985 dicht bij. In het Franse,La
Réole werd hij toen tweede achter
de Engelsman Clayton Williams.
Verder klasseerde hij zich ook nog
driekeer als vierde, in 1981,1982
en ,1984. Vorig jaar bakte Horstede er op de baan van Eenrum
niets van. Hij eindigde toen als
•.."•'■;:
veertiende.
Horstede is nooit bijster populair geweest in GMB-kringen. Het
paradepaardje van de grasbaansport nam nooit een blad voor de
mond, waardoor hij nogal. eens
botste met de H.H. bestuurders.
Zoals in 1983 toen hij na een akkefietje bij wedstrijden in Joure
door de GMB werd geschorst. Een
straf die enkele dagen later bij gebrek aan bewijs weer werd opgeheven.

APPIE
HAPPIE
en
HAPTONOOM

D'OUE
•■:'!-;■:■:

Op de Head zullen de goede
prestaties vooral moeten komen
van de jongerejaarsroeiers van
Aegir en Gyas. „Na Sjoerd
Hoekstra en Joost Adema is er
een generatie weggevallen. Een
coachplan dat we opgesteld hebben is door de late vorstperiode
niet goed uitgevoerd. Dat wordt
nu vertraagd opgepakt. Bij Aegir
heeft men het geluk dat een aantal ervaren krachten zoals Jannes Munneke en Joris Grond de
coaches bij staan. Zij brengen een
stuk ervaring mee," legt Willem
van der Molen uit. Hoge verwachtingen heeft hij ook van de eerstejaars acht van Aegir. „Het zijn
grote sterke kerels en Jannes

Munneke brengt daar wel lijn in,"
aldus de STKA'er

A.
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2 april 1600-2200 uur 3 apf il 1400-2200 uur
4 april 1000-1800 uur 5 apnll 100-1800 uur
/

/
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Red Giants komt
nog ton tekort
voor eredivisie
Van onze basketbalmedewerker
De basketbal
MEPPEL
vereniging Red Giants
volgend seizoen onder voorfo
—

houd in de eredivisie
Voor 25 mei, de datum, waaro.
de inschrijving definitief moe;
zijn, moet er nog een b'edraj
aan sponsorgelden van 75,
100 duizend gulden op tafelt
men.

■.
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Voorzitter Jan Feenstra va>
Red Giants maakte dit 'gisteret
bekend en startte tegelijk een at.
tic onder het bedrijfsleven it
Meppel en omstreken. Evenai
vorig jaar wil de club probleret
.via een groot aantal deelspohsor,
van f2500- elk, dit bedrag' bij.
nen te halen.

Ondanks het al enige tijd zo*
ken naar een grotere naamspot.
!sor heeft het Meppeler bestuui
ook hiervoor de moed nog 'niet opgegeven. Feenstra denkt dat ui
Red Giants op eigen kracht &
eredivisie bereikt heeft ener "dus
zekerheid van een plaats op topniveau kan worden geboden, de at
tic meer kans van slagen : heelt
dan eenjaar geleden.
Over een eventuele uitbreiding
van
de spelersgroep 'wilde
Feenstra niets kwijt. „Eerst moeten we de competitie hebben afgesloten, dan gaan we pas praten
met eredivisiespelers. Zo hoort
het volgens ons", aldus de voorzit-

grasbaanraces

Unicum

::•-..:;:■

tijdens de WK niet eens de finale.
Willem van der Molen acht dit
tweetal toch niet kansloos: „Het
zijn geen mensen die zonder meer
voorin het veld varen* maar ze
kunnen in de twee zonder stuurman heel aardig uit de voeten. In
Nederland moeten ze de zaak
makkelijk kunnen regelen. Op internationaal niveau moeten Wim
en Wim het van hun techniek
hebben, maar de afgelopen winter
heben ze veel aan krachttraining
gedaan."
Op de Head starten zij in een
gecombineerde
■ Aegir/Phocas
acht. De gelegenheidscombinatie
behoort niet tot de favorieten op
de acht kilometer van de Head.
Wat dat betreft heeft Aegir dit

Vertraagd

—

Voetbalstraffen

V.; ;:■■•':•..■-:;.■:;

Have van Aegir. In de ongestuurde twee haalde hij vorig jaar met
Wim van der Velde van Phocas

Harm Horstede
weer uitgekeken

bekert verder

.':."■■'.'

jaar hogere verwachting voor de

Varsity. Nu al wordt er gespeculeerd opeen overwinning.

•

•

16

ter.

Hij ging er echter aan voorbij
dat de meeste eredivisieploegenal

•

Harm Horstede in actie tijdens een eerdere grasbaanrace in Vries.
(Foto:

ArchiefNvhN)

Sterk deelnemersveld
in Ronde van Drenthe

Van onze sportredactie
GRONINÖEN Dertig kilometer kasseien krijgen zaterdag de deelnemers aan de Ronde van Drenthe voorgeschoteld. Aan de start van deze Aklassieker over 193 kilometer
mét start en finish iri Hoógeveen verschijnt een bijzonder
sterk deelnemersveld. Het peloton, dat 144 deelnemers telt,
bestaat uit alle gastrennersverenigingen, zes districtsselecties, enkele clubploegen en
verder de nationale amateurselectie en buitenlandse selecties uit Denemarken, WestDuitsland en België.
De Ronde van Drenthe is een
-

Toto-tips
Van onze drafsportmedewerker
GRONINGEN —De drafsportliefhebbers komen morgenavond in Wolvega en zondagmiddag op de Groninger Stadsparkbaan niet voldoende aan
hun trekken. Beide banen hebben
slechts acht mager bezette nummers
op het programma. De samenstellers
van de overladen koersagenda, die te
veel is voor . fthet huidige draversbestand, hebben de noordelijke bezoekers hiermee een slechte dienst bewezen.
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Onze prognoses zijn:
GRONINGEN, zondagmiddag eerste
start één uur: Ie koers: Barry Woldberg,
Anja Prinses, . Agatha 2e koers: Anlield
Road. Alberdina Gerron, Zestful Dream 3e
koers: Zylja. Zeppelin. Alfred M 4e koers:
Zardina Narfeg. Astrid Suprème, Arie Meerswal 5e koers: Zarmunda. Victor Boekelte,
Ymir J 6e koers: Zazou Suprème, Zita Morgan, Zapelonie Z oudsider: Anton Woldberg
7e koers: Vilmar, Vork Fortuna, Vesper J 8e
koers: Upsalin H, Umberto K, Van Sickengha
outsider: Walko B WOLVEGA, zaterdag eerste start half
zes: 1e koers: Brother Guapa, Adelaar K,
Anegen di Robles 2e koers: Zeeboy Z.
Ahenko Top, Bonanza Ated 3e koers: Anquetil. Amor de Haar, Alstiegaat 4e koers:
Amerie Uithuizen, Zethes Crown, Wedni Corosa 5e koers: Vork Bennesse, Ajan top. Zucy van Echten Outsider: Yehudi 6e koers:
Woodsong, Ypie Maple Leal, VVidi Buitenzorg
Outsider: Zorro P 7e koers: Ymanza Komo,
Yodo Buitenzorg. Zita Morgan 8e koers: Yeoman, Vemen 11. You Bet Outsider: Ylona van
Echten

Onze voorspelling
zondag 5 april op de baan
van W 5
van Duindigt is: .

voor

1e koers: Berta Buitenzorg, Ace Regina,

Bonita de Queen (12,11,13); 2e koers: Yorki
Fortuna, Zodiac Victory, Ylva Teb (1,5,6); 3e
koers: Zozo Nevele, Zorro Hollyrood, Vet
Star Last (7,9,3); 4e koers: Turn Shy, Black
Bank. Ototo (6,7,8); Se koers: Yoboko du
Bois, Wikje Last, Vriend (6,2,13).

van de acht klassiekers die na de
nieuwe opzet van het amateurwielrenhen de A-status heeft behouden. Dat is ongetwijfeld te
danken aan het selectieve parcours in Drenthe. Vooral door de

kasseieristroken, die enkele jaren
geleden voor het eerst in het parcours werden opgenomen, heeft de
Ronde van Drenthe een eigen karakter. De Drentse Hel van het
Noorden 'is dertig kilometer lang
en verdeeld over meerdere stroken. .De' eerste kasseien liggen bij
Wezep na tachtig kilometer
wedstrijd. Honderd kilometer verder worden de renners voor de
laatste keer over een strookje kin-

derkopjes gestuurd.
De organiserende wielervereniging De Peddelaars heeft, in diverse
ploegen ondergebracht,
meerdere kanshebbers op de overwinning in de strijd. Allereerst
gaat voor de nationale selectie
Herbert Dijkstra uit Pesse van
start. In de ploeg van Piet
Hoekstra start Dick Dekker uit
Hoogeveen, die vorig, jaar de
wedstrijd won. In de gastrennersvereniging van Frits Schür zijn
Richard Luppes (Hoogeveen) en
Richard Mulder (Meppel) opgesteld, terwijl Rudy Nagengast
uit Hoogeveen in de ploeg van
Herman Krott zal aantreden in de
klassieker. Acht renners zullen in
het clubshirt van De Peddelaars
rijden, waaronder Gerard Dekker
(Hoogeveen) en Gerrit van Hall

uitZuidwolde.
In de nationale selectie staan
verder nog uit het Noorden de
Friezen Gerrit de Vries en Wiebren Veenstra opgesteld. In de
ploeg van Piet Hoekstra rijden
naast Dekker uit deze contreien
Eddy Schurer en Jan Hendrik
Dekker. Voor de districtsselectie
van Groningen komen onder meer
Piet Kleine en oud-prof Bert Wekema in actie. Verder zal de WSV
Emmen met een ploeg aan de
start verschijnen.
Route (met tussen haakjes verwachte
doorkomsttijden): Start Hoogeveen Mauritshal (12.30 uur); Pesse (12.46); Eemster
(13.08); Beilen (13.22); Assen (13.30); Rolde
(13.42); Schoonoord (14.10); Wezuperbrug
(14.15) keien; Schoonoord (14.24); Odoornerveen (14.29) keien; Odoorn (14.38); Exloo
(14.42) keien; Valthe (14.46): Weerdinge
(14.53); Emmen (14.57); Emmerschans
(15.09); Weerdinge (15.11);,Valthe (15.18)
keien; Borger (15.33); Buinen (15.39) keien;
Exloo (15.50) keien; Odoorn (15.59) keien;
Schoonoord (16.11) keien; Wezup (16.19);
Gees (16.33) keien; Noordscheschut (16.51);
Hoogeveen finish (17.00).

zijn uitgespeeld en bezig zijn mei
het vastleggen van de spelers voor
het volgende seizoen. Met dezeoverigens te prijzen instellingzou Red Giants, als de sponsoractie nu wel een succes wordt, wel
eens achter het net kunnen vissen.

Voetbal
Hoofdklasse A: NFC-DWV 2-2. Unit»
2-0, Elinkwijk-AFC'34 0-3
Hoofdklasse B: Drachten-ROHDA. M,
WKE-Hoogeveen 0-2, Achiries'29-HSC'2I
0-0, Sportclub Enschede-Rheden 0-1, GRC
Groningen-De Bataven 0-0. Hoofdklasse C:
Slormvogels

Limburgia-Caesar 1-2. Sparta'2s-BW ,1-2,
Wïlhelmina'oB-TOP 2-0, EHC-Sittard O-i
District Noord: Beker, vierde ronde:
Zwaagwesteinde-Blauw Wit'34 2-O,ICEO
Sportclub Angelslo 1-1 na verl., Spd.Angelslo wint na strafschoppen. .

Drafsport
HILVERSUM
EERSTE KOERS, 2000 m: 1. ZmarroA(J
Hennink) 2.42.9 -1.21,5. 2. Arme Neyenrode.
3. Zeno Dakota. TOTO: winnend 5,80. plaats
4.2 1.20.koppel 11.20. trio57,10.
TWEEDE KOERS. 2440 m: 1. Amiga |H
Langeweg) 3.18,0
1.21.1, 2. Armeriet. 3
Yver van Ludwig. Niet gestart: Antrapid Aldorp. TOTO: winnend 4.70. plaats 1,40 1.20.
koppel 8.20, trio 41,40.
DERDE KOERS. 1609 m:-1. Zodiaque Maike (C. Imming) 2.07.4 -1.19,2, 2. YmkeM
velde, 3. Youngstar. Niet gestart: Yuen Hee
Loy. Yento Rotary, en Yilma Star. TOTO: winnend 2.30. plaats 1,90 6,60, koppel 15.20. tnc

a

-

170,60.

.

'VIERDE KOERS. 2440 m: 1. Afrodite W[A
de Wrede) 3.15.7 1.20.2, 2. Zampa Power.
3. Another Notice. TOTO: winnend 2.50.
plaats 1.20 1.50,koppel 1,90, trio 9,20..
VIJFDE KOERS, 2000 m: 1. Yate Middelwijk (M. Bouwhuis) 2.41,4 1.20,7, 2. Anzona
Guapa, 3. Aronson Mac. TOTO: winnend
1,50. plaats 1,40 3,70 1,40, koppel 4,00. trio
'
17.10.
ZESDE KOERS, 2000 m: 1. Agamttë
Again (A. de Wrede) 2.40.2 1.20,1, 2. Wifr
am, 3. Wodjek. TOTO: winnend 2,50, plaats
3.20 1,40 1.50, koppel 10.30. trio 64,70.
ZEVENDE KOERS, 2000 m: 1. Wally Heynen (P. van Klaveren) 2.39,2
1.19.6.2
Yvere Westfrisia, 3. Wilgen du Bois. TOTO
winnend 2.10, plaats 1,00 1.20 1.00. koppe*
15.00. trio 42.00,
ACHTSTE.KOERS. 1609 m: 1. Ydelheid
Fortuna (J. de Leeuw) 2.04,1
1.17.1.2
Winston Jac, 3. Vina O. TOTO: winnend 2.40.
plaats 1.50 1.40 2.40. koppel 3.40. trio 41.60
Omzet van de totalisator is: 1 152.830.00
-

•

-

-
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Schapers strandt in
Milaan op Hlasek
MILAAN Evenals twee weken geleden in Rotterdam is Michiel Schapers blijven steken in de tweede ronde
van het indoortennistoernooi van Milaan. De Zwitser Jakob Hlasek
versloeg hem gisteren 6-3,7-5.
-

De Tsjechoslowaak Tomas Smid
zorgde voor een verrassing door Anders Jarryd, in Brussel nog winnaar
tegen Boris Becker, in twee sets te
verslaan: 7-5, 6-3. .Boris Becker bereikte de laatste acht via een zege op
de Spanjaard Sergio Casal, die hem
onlangs in de Davis-beker versloeg
Becker won nu simpel met 6-2,6-4.

Nieuwsblad van het Noorden
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.Van een onzer sportmedewerkers
GRONINGEN
De positie
hoofdklasse
B
'van WKE in de
biedt weinig uitzicht meer op
lijfsbehoud. De Emmenaren
gingen op eigen veld ten onder
tegen Hoogeveen (0-2). De
Hoogeveners sloten daardoor
aan bij de kopgroep, hoewel de
achterstand op . Rheden te
groot lijkt om nog een rol van
betekenis in de titelstrijd te
kunnen spelen. Rheden won
met miniem verschil van
Sportclub Enschede (0-1) en
constateerde met tevredenheid
het puntverlies van ROHDA
bij Drachten (1-1). GRC Groningen kwam niet verder dan
een 0-0 gelijkspel tegen De Bataven.

!
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Weinig hoop meer voor WKE
GRC-De Bataven 0-0
Scheidsrechter A. MaStita. Toeschouwers: 200.

De twee ploegen maakten geen
van beide aanspraak op de zege.
GRC kon door een aantal omzettingen niet het juiste ritme vinden en de gasten uit Gendt kwamen dan ook zelden in problemen.
Bij GRC moest Ruud Dokter zich
vlak voor het begin geblesseerd
afmelden en de ploeg moest het
ook stellen zonder Gen-ie Mannes
en Michiel Kompier. De evenals
Donny Smid en Hans Vos goed

spelende Grafton Holband was
dicht bij een doelpunt na een slippertje van De Bataven-doelman
Co Leenders, maar de bal verdween via de lat over het doel.

WKE-Hoogeveen 0-2
70 min. 0-1 Ron de Haas, 81 min. 0-2
Tonnle Neppelenbroek. Scheidsrechter:
B.G. Arling. Toeschouwers: 450.

Een enorme blunder van doelman Jan Wolters leidde WKE
naar de slachtbank. De voor de
geblesseerde Reinier de Vries spelende Wolters dook in de 70ste mi-

nuut potsierlijk over een van
twintig meter afgevuurd rollertje
van Ron de Haas heen: Ó-l. Ook
bij het tweede doelpunt van Hoogeveen ging de nerveuze doelverdediger niet vrijuit, zodat de ploeg
van Thiemo Meertens goedkoop
aan de goals kwam. WKE bleef
onder leiding van de weer van stal
gehaalde Hinke Wolters lang
overeind door massaal te verdedigen en de tegenstander weinig
ruimte te geven. De Emmenaren
misten behalve De Vries ook de
ernstig ,gekwetste Jan Kuipers,

Willem Zwikker

en Otto Hal-

mingh (beide geschorst). De
thuisploeg kreeg welgeteld één
kans. Een kopbal van Willem
Scholten na een pass van Arno
Kok vloog rakelings naast. Hoogeveen had een overmacht aan
kwaliteit, maar het had moeite
het klasseverschil tot uiting te
brengen.

Drochten-ROHDA 1-1
48 min. 1-0 Ronnle Kramer, 58 min. 1-1
Hendri Bronsvoort. Scheidsrechter:
E. Akse. Toeschouwers: 500.

-

koord

met een afkickbehande-

ling. ,JEr bestaan aanwijzigingen over druggebruik door
Gooden",
zei
manager
Cashen in New Vork. ,JDe
hoeveelheid is onzeker. Daar
zullen de medici wel achter
komen. Gooden zal behandeld worden en in de toekomst onder voortdurende
medische begeleiding staan".
Het soort drug dat Gooden
gebruikte, wilde Cashen niet
bekend maken. ,Jlet gaat er
ons om dat Gooden weer her-

stelt en terugkeert in de
ploeg". De 21-jarige werper, 1
meter 88 lang en 99 kilo
zwaar, had een groot aandeel
in de wereldtitel voor de Mets.

schouwers: 500.

,

ter dan vorig jaar in Eindhoven
Maar het schoot er niets mee op in
het toernooi met één indirecte en
drie rechtstreekse kwalificatieplaatsen voor de Winterspelen
van Calgary. Dat kwam niet alleen door pech. Ook het gebrek
aan kwaliteit en de onduidelijke
situatie rond de doellieden Hoogendoorn en Bruijsten speelden
een belangrijke rol.,

Mini-drama
Rond de keepers heeft zich een
mini-drama afgespeeld. Hoogendoorn was feitelijk de eerste man.
Na het openingsduel tegen OostDuitsland werd hij. gepasseerd.
Tegen Italië kwam hij bij een achterstand van 1-5 op het ijs ten
koste van Bruijsten. Nederland
leefde op. Hoogendoorn heroverde
zijn plaats, maar werd later op
verzoek van de spelers uit het team gehaald, omdat hij hen na de
wedstrijd onredelijk hard zou hebben aangepakt.
Hoogendoorns houding paste
niet in de lief-zijn-voor-elkaar-gedachte, die in de 22 man tellende
selectie heerste. Omdat de Hagenaar volgens Vairo niet perfect
speelde, kreeg Bruijsten tegen
Frankrijk de voorkeur. Door het
verlies van 3-5 en het slijten van
de wrok jegens hem werd Hoogendoorn tegen Polen opgesteld. Hij
speelde niet goed, maar erg goed.
„Als Hoogendoorn meteen op zon
hoog niveau zou hebben gespeeld,
hadden we zes of zeven punten behaald*', zei Vairo. „De jongens in
het doel hebben geen punt voor
ons verloren, maar ook niet gewonnen".

De Amerikaan was eerlijk genoeg toe te geven, dat de degradatie aan meer te wijten was dan
aan zwakke sluitposten. In de verdediging ontbrak een ijshockeyer

met voldoende overwicht voor het
uitzetten van de lijnen. Het uitbuiten van man-meersituaties ge-

ler Harrie van
Heumen : j;,
;

kan
ook wéinig beginnen tegen de
(rechts)

Polen.

Uitslag van de derde etappe: 1. Eric
Vanderaerden (Bel) 181 kilometer in vier uur
en 52 minuten (met tijdvergoeding 4.51.45),
2. Scan Kelly (ler) z.t. (met tijdvergoeding
4.51.55), 3. Jean-Pierre Heynderickx (Bel)

(Foto:

ANP)

beurde te Weinig.'Er werden nog
te veel straffen opgelopen. De Nederlanders konden niet wennen
aan de strengere internationale
arbitrage-eisen.
Tegen Polen liepen de Neder-

landers weer

eens

enkele onnodi-

ge strafminuten op. Die ontregelden het beslist niet slechte spel.
Polen, dat een dag eerder met 6-2
won van Frankrijk, maakte een

matte indruk, die voor Nederland
echter al „heftig" genoeg was. De
Oosteuropeanen waren in principe bereid Nederland aan één of
zelfs twee punten te helpen, indien zij al zeker waren geweest
van de eerste of tweede plaats.
Dat was een vriendendienst,
daterend uit 1985, toen Polen
naar de A-poule promoveerde
doordat Zwitserland van Nederland verloor. „Maar we hebben de
punten zelf hard nodig" zei Lejczyk. In de uiterste poging de eer
aan zich zelf te houden kreeg Nederland genoeg kansen. Van Gerwen, tussen Koopmans en Toren,
miste net als. Wensink, Berteling
en Stoer overtuiging en nauwkeu-

righeid.
De Polen beperkten zich tot uitvallen, die na de eerste periode

treffers opleverden van Morawiecki, Kwasigroch en uitblinker
Stopczyk. Door de verwachte zege
van de Oost-Duitsland op China
werd de degradatie 's avonds een
feit. Tegen
China
(zondag) kan Oranje zich troosten
met een zege, die nog iets goed
maakt in het toernooi, waarin Nederland had verwacht zich voor
Calgary te kunnen plaatsen.

Overige uitslagen: Oost-Duitsland-China
5-1; Italtè-Oostenrijk 1-4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Polen
Oostenrijk
Noorwegen

Oost-Duitsland

Frankrijk
Italië

Nederland
8. China

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
2
2
0
0

0 18
0 18
117
2 16
12 5
12 5
14 1
0 5 0

(29- 5)
(30-18)
(21-17)
(20-19)
(20-21)
(22-21)
(19-28)
( 9-41)

Volgens Stichting Nationale Sporttotalisator

—

een blessure.

Ajax is met vijf junioren de
grootste leverancier van Oranjespelers. Behalve met Albanië en
Bulgarije is Nederland in de poule
ingedeeld met Hongarije. Het
eindtoernooi wordt pas het volgende jaar gehouden met spelers

Van onze sportredactie
De Stichting
DEN HAAG
Nationale. Sporttotalisator (SNS)
heeft verbaasd gereageerd. op de
beschuldigingen van oud-voorzitter Fred Schweers van dé Nederlandse IJshockeybond. Schweers,
die twintig jaar voorzitter was
van de IJshockeybond maar enkele weken geleden door de clubs
aan de kant is geschoven, beweert
dat de bond vijftien jaar lang
dus ook tijdens zijn regeerperiode
subsidiegeld heeft verdonkeremaand
De oud-voorzitter van de Nederlansse IJshockeybond (NIJB) kondigde aan met name het geld van
de Sporttotalisator aan de kaak te
zullen stellen. Schweers: „Wij
maakten jaarlijks een begroting
—

—

—

voor reizen ,en materiaalkosten
van rond 600.000 gulden. Daarvan werd zestig procent, ofwel
360.000 gulden, door de SNS gefinancierd. De werkelijke kosten
waren echter slechts iets meer
dan de helft van die SNS-subsidie". Daardoor zou in die vijftien
jaar rond 2,25 miljoen gulden onrechtmatig zijn verkregen.
De heer Th. van Zweden van de
afdeling controle van de Sporttotalisator noemt de beweringen
van de oud-ijshockeybondvoorzitter onzinnig: „De subsidies aan de
sportbonden worden altijd verstrekt, via het accountantsrapport, aan de hand van de ingediende begroting, dus ook die van
de ijshockeybond. De ijshockeybond heeft vorig jaar 228.660 gul-

19-25
23-24
16-26

18-28,

Van onze sportredactie

Bestuurslid Wijnand Vermeulen: „Een heel vervelende zaak
voor AZ. We hebben de KNVB

De KNVB
ALKMAAR
heeft het bestuur van AZ laten
weten geen uitwykdatum te voorgesteld dan maar op 15 april
hebben voor de wedstrijd te voetballen, maar daar gaat de
AZ-PSV, die de competitieleibond niet mee akkoord. Eventueel
der voor 7 april in de Alkmaarwillen we uitwijken naar de vrijder Hout heeft vastgesteld. dagavond voor Pinksteren. Dat
Gisteravond bespraken bezal echter ook wel op bezwaren
stuursleden van AZ de situatie stuiten van de bond en de gemet de Alkmaarse burgemeente. Overigens is die 17 april
meester Cees Roozemond, die geen gelukkige datum voor AZ,
in eerste instantie vertelde omdat dan veel mensen met vageen toestemming te zullen gekantie gaan. Dan komt er waarvoor
ven
7 april. „Dan krijgen schijnlijk niet zoveel publiek. We
we problemen met de PSVkunnen dan ook alleen maar hosupporters in de binnenstad". pen, dat de burgemeester toeNa het gesprek met AZ liet stemming geeft voor AZ-PSV op
Roozemond weten, dat hrj in komende dinsdagavond".
de loop van vandaag officieel
zal beslissen.
Roelof-Jan Tiktak van AZ is
—

den ontvangen. Ook voor dit jaar
staat het bedrag al vast, namelijk
182.700 gulden, die we in gedeelten verstrekken. Het is dus onzin
om te zeggen dat wij 60 procent
van dé begroting betalen, en zeker geen 3,6 ton. Maar ja, de heer
Schweers roept wel vaker wat", i

Sjoerd Feenstra, de nieuwe
voorzitter van de ijshockeybond,
evenals Schweers aanwezig in
Italië bij het WK ijshockey in de
B-groep: „We hebben een jurist in
de arm genomen en die gaat het
verleden van de NIJB tot op de bodem uitzoeken. We hebben het
niet gemunt op Schweers, maar
als hij ons persoonlijk blijft, aanvallen, sluiten we juridische stappen niet uit".

1.41.

Fikse boetes
voor Lendl
en McEnroe
—

De Tsjechoslowaakse

nummer één van de wereldranglyst
Ivan Lendl en de inmiddels naar de ze-

vende plaats opgeklommen Amerikaan John McEnroe hebben van de
„Mené Professional Tennis Council
"(MIPTC) een boete gekregen van vijfduizend dollar. Zij zouden in een te
laat stadium hebben afgezegd voor het
315.000 dollartoernooi, dat deze week

in Chicago plaatsvindt.
Beide spelers kunnen binnen: tien
dagen in beroep gaan. Het is in principe mogelijk op medische gronden na
sluiting van de inschrijftermijn alsnog
af te zeggen. Lendl onderging op 11
maart een knie-operatie. Hij heeft
daardoor niet alleen moeten afzeggen
voor Chicago, maar ook voor het

WCT-kampioenschap, dat de komende
week in Dallas wordt gehouden.
McEnroe, die in Rotterdam last had
van een liesblessure, liet zich vorige
week vrijdag door zijn vader „op medisch advies" afmelden.

vandaag geopereerd aan zijn lies,
zodat de speler van AZ, die al geruime tijd niet actief is, de eerste
weken nog is uitgeschakeld. Paul
Nortan heeft rugklachten en kan
dus niet meedoen zondagmiddag

met AZ tegen Sparta in Rotter-

dam.
Achter de schermen is het AZbestuur momenteel bezig met de
voormalige sponsor Wastora om
het restant van het bedrag, waarop het meent recht te hebben, te
vorderen. Voorts zijn er besprekingen met Joop Brand, die eind
van dit seizoen moet vertrekken
bij de AZ-voetbalschool en nu
dreigt met een kort geding. „We
zijn er nog niet uit, maar gezien
de drastische bezuinigingen kunnen we straks niet verder gaan

met Brand en Rob Kramer als
jeugdtrainers".

O BONIEK

Poolse selectie
zonder Boniek
Van onze sportredactie
WARSCHAU
De Poolse bondscoach Wojciech Lazarek heeft zijn
voorlopige selectie van 22 spelers voor
het Europese kwalificatieduel van 12
april tegen Cyprus bekend gemaakt.
In de groep zijn drie in het buitenland
spelende Polen opgenomen. Het zyn
de in West-Duitsland spelende Wlodzimierz Smolarek, Roman Wojciki en
Miroslaw Okonski.
Smolarek en Wojciki werden al eerder door Lazarek opgeroepen, voor
Okonski is het de eerste keer sinds de
aanvaller bij Hamburger SV actief is,
dat hij wordt geselecteerd. Afwezig in
de groep is de beroemdste in het buitenland spelende Poolse voetballer,
Zbigniew Boniek. De vroegere aanvaller, die momenteel bij AS Roma tot
centrale verdediger is gebombardeerd,
is na een rode kaart enige weken niet
in actie gekomen. Lazarek durfde
daarom de selectie van Boniek niet
—

Biljartzege

voor

Arnouts

Van onze sportredactie
CAIRO
Jan Arnouts speelt bij de
wereldtitelstrijd driebanden in de
Egyptische hoofdstad Cairo nog steeds
mee in de strijd om de medailles. De
speler uit Etten-Leur behaalde zijn
tweede overwinning. In de vierde ronde versloeg hij met groot verschil de
Egyptenaar Diab: 50-27 in 49 beurten.
Net als alle andere wedstrijden in
Cairo, was ook die van Arnouts en Diab van weinig opzienbarend gehalte.
Na twintig beurten waren beide driebanders nog niet verder gekomen dan
zeven respectievelijk zes caramboles.
Tien pogingen meer hadden de score
niet al te zeer gewijzigd: 13-10. Op dat
moment achtte de Nederlander blijkbaar de tijd rijp iets van zijn klasse te
laten zien. In tien beurten maakte hij
achttien caramboles en zorgde er door
dat de Egyptenaar zich geslagen wist.
—

manoeuvreren.

Ondanks de afwezigheid van
noordelijke spelers heeft de
KNVB toch voor het veld van
Hoogeveen gekozen omdat voorgaande jeugdinterlands daar prima werden georganiseerd. Het
duel, dat om 19.00 uur begint, zal
worden geleid door de lerse
scheidsrechter Donnelly, bijgestaan door de arbiters Luinge
en Modderman als vlaggenisten.
De Nederlandse selectie: John
Karelse (NAC), Wim de Ron en

O Bert van hingen (links) en Dick Advocaat gaven in Hoogeveen
informatie over dejeugdinterland. (Foto: Peter Kuiper)

Roy en Richard Witschge
(Ajax), Marco Sas en Ron Triep

(Sparta), Richard de Graaf (FC
Den Haag), John Roubos en Edwin de Kruyff (FC Utrecht),

Roberto Lanckohr (PSV), Frank
en Ronald de Boer, Dan Hesp, Bri-

haerens
Lieckens
Jean-Philippe van den Brande (Bel), 13. Stetan van Leeuwe (Bel), 14. Mare Sergeant
(Bel), 15. Frits Pirard (Ned), 35. Jacques Hanegraaf (Ned) allen in dezelfde tijd als Heynderickx.
Eindklassement:
Vanderaerden
1.
14.07.30, 2. Kelly op 35 seconden, 3. JeanLuc Vandenbroucke (Bel) op 0.49, 4. Alan
Peiper (Aus) op 1.03, 5. Edwig van Hooydonck (Bel) op 1.15, 6. Gerrit Solleveld (Ned)
op 1.18,7. Sergeant op 1.22,8. Steve Bauer
(Can) op 1.25, 9. Ferdi van den Haute (Bel)
op 1.39, 10. Jean-Marie Wampers (Bel) op

KNVB zet burgemeester onder druk

onder 18 jaar. De Europese voetbalunie heeft dit systeem gekozen
in de plaats van het vroegere toernooi voor UEFA-teams. Oranje
zal de Bulgaren moeten verslaan
om zich in een kansrijke positie te

an

18-20
28-27
22-23

bevestigt

CHICAGO

Ex-ijshockeypraeses kraamt onzin uit

Oranje-jeugd zonder
noordelingen in act ie
Het NederHOOGEVEEN
lands voetbalelftal onder 17 jaar,
dat in zijn eerste poule-wedstrijd
voor het Europees kampioenschap
in Albanië met 1-1 gelijkspeelde,
treedt dinsdagavond in Hoogeveen aan voor het tweede kwalificatieduel tegen Bulgarije. De
bondsoefenmeesters Dick Advocaat en Bert van Lingen presenteerden gistermiddag hun selectiegroep, waarin geen enkele
noordelijke jeugdspeler een plaats
heeft kunnen bemachtigen. Cambuur-speler Frans Alma viel. af
omdat hij nog niet hersteld is van

34-20
24-17
30-21

in driagse

peloton reageerde aanvankelijk niet,
waardoor de voorsprong van het drietal kon oplopen tot twee minuten en
vijftig seconden. Talen had in het algemeen klassement een achterstand
van ruim twee minuten op Vanderaerden en waande zich enkele kilometers
winnaar van de Belgische etappewedstrijd. Onder aanvoering van de ploeT
gen van Jan Raas en Walter Godefroot
ging hét peloton in de laatste kilometers op jacht naar de drie koplopers,
die zich uiteindelijk gewonnen gaven.

Oranje-spe-

•

30-13

—

C-poule

Van onze sportredactie
NEW VORK
Dwight
Gooden, de ster-pitcher van
World Series-winnaar New
Vork Mets, heeft zich vrijwillig gemeld bij een kliniek voor
drugverslaafden. Een i week
voordat het honkbalseizoen in
de Verenigde Staten formeel
begint, ging Gooden na overleg met de clubleiding ak-

Scheidsrechter: H.W.G. Janssen. Toe-

met ploeggenoot Eddy
Planckaert en de Belg Alain de Roo
vijftien kilometer voor de streep. Het

Eerlijk

Pitcher naar
drug-kliniek

Achilles'29-HSC'21 0-0

'

37-16

DE PANNE Eric Vanderaerden steekt drie dagen voor de Ronde van
Vlaanderen in een uitstekende vorm. De Belgische renner uit de ploeg
van Peter Post won voor de derde keer een etappe in de Driedaagse van
De Panne, en trok en passant ook de eindoverwinning naar zich toe trok.
In de laatste rit, over 181 kilometer met start en finish in De Panne, was
hy opnieuw de snelste in een massaspurt. Dit keer versloeg hij de ler
Scan Kelly met ruim verschil.
In de laatste etappe zag het er even 4.52.00, 4. Patrick Deneut (Bel), 5. Jacques
van der Poel (Ned), 6. Etienne de Wilde (Bel),
naar uit dat Vanderaerden de eindzeHerman Frison (Bel), 8. Patrick Versluys
7.
ge aan zijn ploegmakker John Talen
(Bel),
9. Stefano Zanatta (Ita), 10. Eddy Vermoest laten. De Nederlandse neo-prof
(Bel), 11. Jel
(Bel), 12.

•

zijn eigen prestaties.

13. Drachten
16 18 710 20-38
14.WKE
17 16 10 8 18-39
PROGRAMMA ZONDAG
RKHVV-Drachten,
GermanicusROHDA, WKE-De Zweef, Achilles'29De Treffers, Sportclub EnschedeHoogeveen, GRC Groningen-HSC'2I,
Rheden-De Bataven.

71 min. 0-1 Paul Leuslnk. Scheidsrechter: W. Hellemons. Toeschouwers: 200.

ontsnapte

CANAZEI Voor het nationale ijshockey is ver buiten de landsgrens een einde gekomen aan een gedenkwaardig seizoen. Drie
weken nadat de Nederlandse bond (NIJB) een stap vooruit deed
door de in.opspraak geraakte voorzitter Freddie Schweers te
vervangen door Sjoerd Feenstra, deed het A-team een pas terug.
De selectie van coach Lou Vairo degradeerde uit de B-poule, de
op één na hoogste internationale klasse. Zelden was zo vroeg in
een B-toernooi bekend, wie de degradanten zouden zijn, al werd
van China niet anders verwacht.

amateurs bezet de Nederlander Jos
80l de vijfde plaats *op 1.55 minuut
van de nummer een, de Fransman
Frébert. De winst in de derde rit was
voor Fréberts landgenoot Vivien.
TAFELTENNIS. Tang Cheng, een
van de twee Chinese tafeltennissers
bij Valkenswaard, is donderdagmiddag haar huis vertrokken. De weinig
succesvolle Chinees had last van
heimwee en was teleurgesteld over

Spel. Enschede-Rheden 0-1

17 10 6 1 26
16 9 5 223
17 7 8 222
4.Hoogeveen
16 7 6 320
5. Achilles'29
17 6 8 320
6. De Bataven
-16 574 17
7. Sportclub Enschede 16 5 6 516
17 4 8 516
8. HSC'2I
9.RKHW
17 46 714
10. Germonicus
16 5 3 812
16 457 13
11. GRC Groningen
16 2 8 612
12. De Zweef

vorm

Van een speciale verslaggever

BASKETBAL. Milaan heeft de Europese basketbalbeker voor landskampioenen veroverd. In de eindstrijd
versloegen de Italianen Maccabi Tel
Aviv met 71-69.
WIELRENNEN. Na de derde etappe van de Ronde van Normandiê voor

De stand:
l.Rhcden
2. ROHDA
3. De Treffers.

goede

naar

In het Noorditaliaanse dorp Canazei heerste gisteren in het Nederlandse kamp een tweeslachtige stemming: enerzijds de ontgoocheling, die na de met 0-3 verloren wedstrijd tegen Polen in de
kleedkamer gepaard ging met
fikse huilbuien, anderzijds de
blijdschap over het goede spel van
Nederland.
jgDé. Poolse trainer Lescek Lejczyk omschreef het zo: „Nederland
is hier de vechtmeester, maar ook
de pechmeester geweest". Het ongeluk zat hem voornamelijk in
het wegvallen van Tony Collard,
de beste aanvaller. In het tweede
duel, zaterdag tegen Italië, liep
hij een ernstige enkelblessure op.
Collards afwezigheid' scheelde
aanzienlijk in de score. Na de 6-6
tegen Oost-Duitsland verloor
Oranje met twee doelpunten
verschil van Italië, Oostenrijk en
Frankrijk. Zelfs het doorgaans gemakkelijk scorende Polen won
met gering verschil. Nederland
speelde ten minste een klasse be-

Drachten knokte voor wat het
waard was tegen de technisch
veel betere ploeg uit Raalte.
ROHDA wist zich geen raad met
de fel jagende en opportunistisch
spelende Friezen. In de slotminuut had Patrick Purvis de winnende treffer op de schoen, maar
alleen voor ROHDA-goalie Paul
Reinders krulde hij het ronde
ding juist naast de verkeerde kant
van de paal voor Drachten.

Vanderaerden

Degradatie
ijshockeyers

17

Arthur Numan en Arjan Engel
(Haarlem) en Zier Tebbenhoff
(Feyenoord).

Stand: 1. Blomdahl 3-6; 2. Sims 4-6; 3
Torres 2-4; 4. Arnouts 4 4; 5. Bone 4-4; 6.
Saad 4-4; 7. El Missiry 3-2; 8. Diab 4-2; 9.
Fernandez 3-0.

aan.

VOETBAL. Met onmiddellijke in-

gang heeft Fortuna Düsseldorf zijn
trainer Dieter Brei ontslagen. Het
ontslag volgt een dag na de uitschakeling van Fortuna in de halve finale
van het toernooi om de Westduitse

vdetbalbeker door het in de tweede li-

ga spelende Stuttgarter Kickers (O-S).

18

Nieuwsblad van het Noorden

vrijdag 3 april.l9B)

_

■

*r^^^^^^jSÊtkmÊÊÊÊL prester
y
kruisers
>if§PË *Ceekmantoër-In
*

f

■'■■i/r-r \

(

LAJIiV A[ A
■ VI 'M\l

/

nappamantels
leuke rokken 245,7,
b,az ers v.a.395,pantalons v.a. 279,-

—

|

/

heren

\

p')^»

*ésJL

'

'

:

>

V ï?

W#sfflm

«•r4tAroMAr*u <j.::<
Watersportbedrijf

a

ï£ 5

-

Boarnsterdyk 1,8491

iy

i/n•

iyerl. hereweg 59

groningen-zuicT

SPECIALE AANBIEDING

Originele eigen
ontwerpen
De eerste vervaardiger
van boeren eiken
meubelen

in moderne Fleurop-speciaalzaak.
Moet goed zelfstandig en creatief kunnen werken.
Sollicitaties:
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het
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Genieten van de mooiste
plekjes. Auto aan de kant en te
voet verder. Zwervend op Uw
Van Bommel schoenen door
pittoreske dorpjes, voelt U
zich pas echt vr U zou nog
uren kunnen lopen, want Uw
Van Bommel schoenen zijn een
*
verademing. De Nederlandse
leest, de hoogwaardige
en de unieke pasvorm
fff kwaliteit
verradende gelijk
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Eieren verven, de Paashaas, de
eerste krokussen: de dagen rond Pasen
hebben een feestelijk tintje.
En voor de lezers van het Nieuwsblad
van het Noorden gaat dat helemaal op.
Want zij kunnen van 18 t/m 26 april a.s.
extra voordelig naar het Dolfinarium in
Harderwijk.
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Hollands.

vakmanschap.
Vraa 2 daarom mdc betere
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De reis naart beroemde zeedierenpark, de aansluitende bus èn de toegang tot het Dolfinarium kosten tfslechts
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•En neemt u kinderen van 4 t/m 11 jaar
mee? Dan kunt u voor f
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De gereduceerde dagtochten van
f 20,-zijn t/m vrijdag 17 april verkrijgbaar
bij het Nieuwsblad van het Noorden.

Voor het Kinderdagtochtkaartje moet
uop het station zijn. Het is verkrijgbaar
bij elk NS loket
Bedenk echter wel dat er op één
persoon vanaf 19 jaar, maximaal 3 kinderen mogen meereizen met een Kin-
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derdagtochtkaartje.
Vanaf het 4e kind wordt het, bij afstanden langer dan 40 km, interessant om

De Nieuwsblad-trein vertrekt om 8.19 uur van
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Het Nieuwsblad stelt vin de gelegenheid op
zaterdag 18 april a.s. met een extra-trein
een bezoek te brengen aan de 7e Internationa-
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voor deze

Verblijf in Rotterdam van 11.10-17.20 uur.
Terug in Groningen om 20.10 uur.
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EMMEN, Hoofdstraat 116

HAREN,Rijksstraatweg 159

HOOGEVEEN, Hoofdstraat 87
"
O O jï?AND,Gorecht.Oo S t3o
P
LEEK,
Tolberterstraat 42-44

Telefonisch kunnen geen kaêrten worden besteld of gereserveerd!

STADSKANAAL,Lilienthalplein B
UITHUIZEN, Hoofdstraat W32
VEENDAM, Promenadekiosk
WINSCHOTEN, Langestraat 5a
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Kaarten voordeze aantrekkelijke dagtochten zijn—zolang de voorraad strekt—
vanaf dinsdag 7april verkrijgbaarbij onze kantoren.
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Geen geld om de orka Gudrun te kunnen bewonderen. En de dolfijnen
zien, of het zeeleeuwentheater.
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Van Bommel Schoenfabriek. Oisterwijkseweg
llfli 1 MLMU
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Om 15.00 uur precies vindt op de Coolsingel
de start plaats van de Marathon en de Rekreatieloop met zon 4000 deelnemers.
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DOLFINARIUM HARDERWIJK
MARATHON ROTTERDAM
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SPECIAAL AANBOD VOOR ONZE LEZERS
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Aanbiedingen 1x per klant ...en op is op!
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ALLE AANBIEDINGEN UIT DE WOENSDAGKRANT ZIJN OOK ZATERDAGS GELDIGi

Engelstilstraat 8
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05970-20126

TUINMEÜBÊÏCItY
GRONINGEN
:
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Informeer ook naar onze afdeling SCHEEPSBOUW. Wij leveren op bestelling: polyester
kruisers, stalen motorkruisers en mulli-knikspant vletten.
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Valthermond
Zuiderdiepl2s
Winschoten-
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, Aan de gemeentelijke school voor L.E.A.0., Amelande,laan 1 te Heerenveen wordt zo spoedig mogelijk gesa Yraagd een bevoegde :■;.
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begrip
Nu ook geheel
massieve keukens!

Snellingerdijk 4, Oosterwolde
Tel. 05160-3469

Uw off. Mazda-dealer

.

Al meer dan 20 jaar een

v/d VEEN'S BLOEMENCENTRUM

NU f 37.000,-

■:■■'■,*,

-

PTT ZIJN EX-TRA ZATERDAGKOOPJÉS:
~

Meubelmakerij

BeNDER/STER

pis
GEMEENTE

"«■■■■■

Gevraagd zo spoedig mogelijk een all-round

BLOEAAEN-

AUTOBEDRIJF
Oosterhamrikkade 84-86
;.
9714BH Groningen
Telef. 050-771023..

.—-■

____^

(Direkt bij afslag Akkrum, bij het viaduct Rijksweg 32).

T

zoterdagsvan 10.00-12.00 cnvnn 13.30-17.00 uür
zondags van 14.00-17,00 uur

*

• »>

AR. Tel. 05665-1337

dagbladreclame
het meest doeltreffend

|

uur

e We £ d
roe e
oten
Ruooerboten Zodiac, Bombard en serie 1 (ook voor reparatie)
� binnenboordmotoren Vetus, Daf, BMW, Volvo
buitenboordmotoren Mercury, Yamaha, Johnson
�trailers, aggregaten, waterski's, boegschroeven

AKKRUM
joop de schiSfart by.
A

Slj

dogelijksvai,

■ »■■■■'""■'■■■■

SEARAYenGlastronboten

'

Exclusief dealer voor NOORD-NEDERLAND
van de AMERIKAANSE SEARAY
searay sportrotpm
SPORTBOTEN

y.ö[3S9^i

■

speedboten
*excl. Amerikaanse
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Van onze redactie economie
IJMUIDEN
Na een daling
van de winst in 1986 verwacht
Hoogovens dit jaar op de staalpoot
een aanzienlijk verlies te lijden.
—

Een te ' verwachten bescheiden
winst in de aluminiumsector (onder meer Aldel Delfzijl) compenseert dat verlies niet, waardoor de
groep als geheel dit jaar in het
rood zal komen.
Die verwachting heeft de directie gisteren uitgesproken bij de
bekendmaking van de jaarcijfers
over 1986. Bij een gedaalde omzet
maakte de groep verleden jaar
155 mujoen gulden winst, tegen
279 miljoen een jaar eerder. De
sterke koersdaling van de dollar
was de voornaamste oorzaak.
Als gevolg van de naar verwachting laag blijvende dollarkoers zal de economische groei in
de EG nog sterker dan in 1986
worden bepaald door de vraag op

950-1550,

pinken

lammeren 125-215. Handel lammeren
rustig, prijzen gelijk. Aanvoer geiten
133. Bokken en geiten 25-100. Handel

stieren. Stieren Ie kwal.. 7,35-8,00, 2e
kwal. 6,40-7,35, vaarzen Ie kwal.
6,80-7,70, 2e kwal. 6,20-6,80, koeien
Ie kwal. 6,00-6,90,2 kwal. 5,50-6,00,
3e kwal. 5,15-5,50, worstkoeien
4,70-5,20. Handel stieren redelijk,
prijzen gelijk, koeien vlot, prijzen ho-

e

graskalveren
*

-

lan Smith, de oudpremier van het voormalige Rhodesië, is gisteren voor eenjaar uitgesloten van het parlement van
Zimbabwe. De Kamerleden stem*
den met 38 tegen 10 stemmen
voor een motie om Smith te
schorsen wegens verklaringen die
mj in Johannesburg heeft afgelegd. Hij keerde zich daar tegen
internationale sancties als straf,
voorde apartheid in Zuid-Afrika.

Van oorsprong waren de Neptune en Golden Rosé 24 meter.
Schellingerhout
P.R.A.
van
Niestern Sander wil niet kwijt
hoeveel de order precies oplevert
wil hij niet kwijt. „Een flinke order, het loopt in de miljoenen. Het
gaat niet echt slecht met ons,
maar.we zouden best elke week
zon order willen hebben."

Oorlogsmisdadiger
voorkomt uitlevering

De vermeende
SAN JOSÉ
oorlogsmisdadiger
Varkens (gulden per kg lev.gew.): Oekraïense
Aanvoer 499 varkens. Slachtvarkens Bohdan Koziy heeft gisteren in
2,45-2,50, zeugen Ie kwal. 2,30-2,35, Costa Rica zijn arrestatie kunnen
2e kwal. 2,20-2,30. Handel redelijk, verhinderen door een pistool teprijzen gelijk.
gen zijn hoofd te houden en te
Slachtschapen en -lammeren (gulden dreigen dat hij de trekker zou
per kg gesl.gew.): Aanvoer 2009. overhalen als iemand hem zou
Schapen 5,00-6,00, lammeren (rammen) 8,00-11,00, lammeren (ooien) aanraken. Hij zou gearresteerd
7,00-10,50, (gulden per stuk) schapen worden om te worden uitgeleverd
•
(rammen) aan Rusland.
lammeren
150-180,
190-275, lammeren (ooien) 170-210.
prijshoudend.

-

-

-•■'.'

ger.

Gcbruiksrunderen (gulden per stuk):
Aanvoer 300, waarvan 27 graskalveren. Melk- en kalfkoeien Ie soort
1850-2350, 2e soort 1575-1850, melken kalfvaarzen Ie soort 1550-1925, 2e
soort 1275-1600, guste koeien Ie soort
1300-1800, 2e soort 900-1400, en1550-2150,
pinken
terstieren
950-1175, graskalveren 800-1100.
Handel koeien redeljk, prijzen gelijk,
pinken redelijk, pryzen gelijk, kalveren redelijk, prijzen gelijk, enterstieren rustig en gelijk.
Nuchtere kalveren (gulden per stuk):
Aanvoer roodbont 315. Stierkalf
400-675,
stierkalf extra kwal.
675-775, vaarskalf 325-460. Aanvoer
zwartbont 1323. Stierkalf 270-420,
stierkalf extra kwal. 420-525, vaarskalf 175-300. Handel roodbont goed en
prijshoudënd, zwartbont goed en

-

Ian Smith jaar uit
parlement Zimbabwe

-

-

-

de interne markt.

Van een onzer verslaggeefsters
De scheepswerf
DELFZIJL
Niestern Sander in Delfzijl heeft
een
miljoenenorder
binnengesleept. Twee lerse visserskótters moeten met ruim negen meter worden verlengd. Tevens zullen, nieuwe hulpmotoren en een
ombouw worden aangebracht. Op
deze klus zijn dertig werknemers
gezet. De werkzaamheden zullen
voortduren tot aan de zomerva-

geitenrustig, prijzen gelijk.
UTRECHT
(Veemarkt).
Slachtrunderen (gulden per kg
gesl.gew.): Aanvoer 993, waarvan 100

600-1000. Handel en prijzen: koeien
redelijk iets hoger; kalveren rustig
gelijk; enterstieren rustig gelijk en
pinken rustig
gelijk. VLEESKALVEREN: (gulden per kg levend gew.).!
Aanvoer 50. Ie soort 6,50-6,75, 2e
soort 6,25-6,50, 3e soort 5,50-6,25.
Handel en prijzen: rustig
gelijk.
NUCHTERE KALVEREN: (gulden
per stuk): Aanvoer roodbont 1297.
Stierkalf 350-630, stierkalf extra
kwal. 660-720, vaarskalf 250-420.
Aanvoer zwartbont 1083. Stierkalf
200-420, vaarskalf 140-270. Handel
roodbont redelijk, prijzen iets hoger,
zwartbont handel redelijk, prijzen iets
hogeri VARKENS: (gulden per kg
lev.gew.). Aanvoer 1212. Slachtvarkens 2,30-2,40, zeugen Ie kwal.
2,27-2,37, 2e kwal. 2,12-2,27. Handel
redelijk
prijzen iets hoger.
SLACHTSCHAPEN- EN LAMMEREN: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 675. Schapen 4,00-6,00, lammeren (rammen)'7,so-10,00, lammeren»
-

voor Niestern

schapen- en lammeren 345. Weide-

(Veemarkt).
BOSCH
DEN
SLACHTRUNDEREN: (gulden per kg
gesl.gew.). Aanvoer 2148, waarvan 38
stieren. Dikbillen 9,85-13,50, stieren
Ie kwal. 7,85-8,60, 2e kwal. 6,40-7,85,
vaarzen Ie kwal. 6,85-7,75, 2e kwal.
5,80-6,85, koeien Ie kwal. 6,65-7,45,
2e kwal. 5,60-6,65,3 e kwal. 4,80-5,60,
worstkoeien 4,50-5,55. Handel stieren
redellijk, prijzen iets hoger, koeien
handel redelijk, prijzen iets hoger.
GEBRUIKSRUNDEREN: (gulden per
stuk): Aanvoer 1463, waarvan 510
graskalveren. Melk- en kalfkoeien Ie
soort 1500-2350, 2e soort 1150-1500,
melk- en kalfvaarzen Ie soort
1500-2400, 2e soort 1150-1500, guste
koeien Ie soort 1650-1900, 2e soort
1250-1650, enterstieren 1250-1900,

7,50-9,50 en zuiglammeren
11,00-13,00. SLACHTSCHAPEN- EN
LAMMEREN: (gulden per stuk) Schapen 145-190, lammeren (rammen)
160-260, lammeren (ooien) 150-200.
Handel schapen flauw, lammeren redelijk. Prijzen schapen lager, lammeren iets hoger. GEBRUIKSSCHAPEN-, LAMMEREN EN GEITEN:
(gulden per stuk) Aanvoer gebruiks(ooien)

'~-j

—

Handel schapen slecht en gelijk, lam-

GROTE VAART

Soyo,

CARDISSA 3 te Curacao, FELANIA 4

me.

verw. te Savannah, FELIPES 7 verw. te
Boston, FLAMMULINA 2 rede Gibraltar nr
Odessa, FOSSARUS 3 te Singapore, FUL-

ARCTIC 21 Gloucester verw., ATLANTIC
10 Abidjan verw., BALTIC 3 Taboga, CARIBIC 1 vn Abidjan nr Italië, CELTIC 3 Algiers, COLD EXPRESS 18 Matadi verw.,
COLDSTREAM 3 Taboga, FREEZER LEOPARD 14 Hamburg verw., FREEZER LION
31 Marseille. FREEZER LYNX 10 Ravenna
verw., FRIO SANTOS 4 Falklands verw.,
FROST CASTOR 8 Dieppe verw., FROST
DELPHI 23 Pusan verw., FROST EXPLORER 3 Douala verw., FROST EXPRESS 4
Pusan verw., FROST HECTOR 41 p. Madryn, FROST ITALIA 9 Barry verw.,
FROST OLYMPOS 3 Falklands verw.,
FROST POLARIS 3 v. Urnuiden, ICE EXPRESS 6 Tenerife verw., ICELANDIC 4 Algeciras verw., IGLO EXPRESS 4 Barry, INDIANIC 4 Necochea, JOINT FROST 9 Umuideh verw., NAUTIC 3 Lissabon, NAY-

GUR 3 te Genova, FUSUS 6 verw. te FalcoVAN DIEMEN 3 te Lome, NEDLLOYD HOORN 2 Zeebrugge nr
Hamburg, NEDLLOYD LEUVE 2 Willemstad nr Cristobal, NEDLLOYD LINGE 3 te
Buenos Aires, NEDLLOYD MANILA 2
Acajutla nr San Lorenzo, NEDLLOYD
MARSEILLE 3 te Lyttelton, NEDLLOYD
NAGOYA 2 N Saluis nr Ilheus, NEDLLOYD VAN NOORT 2 Nagoya nr Yokohama, NEDLLOYD WISSEKERK 2 ZZW
Reunion nr Singapore, NISO 2
nr
Ras Tanura, STELLARIS 3 te Fujairah.
nara, NEDLLOYD

KLEINE VAART
AMANDA SMITS 3 te Bremen. ANITA
SMITS 2 te Sydney, BARENTZGRACHT 2
te Amsterdam, BASTIAAN BROERE 3
Rotterdam nr Dordt, BATAAFGRACHT 3
te Haraholmen, BROUWERSGRACHT 2
Gavle nr Brake, CARLINER 2 Vaya nr
Holmsund, DUTCH ENGINEER 2 te Rotterdam, DUTCH GLORY 3 Rotterdam nr

Dordt, DUTCH MARINER 2 Rotterdam nr
Tees, ENGELINA BROERE 3 te Rotterdam, FAIRMAST 6 verw. te Hodeidah,
FRISIANA 2 Rotterdam nr Colchester,
FRISIAN EXPLORER 2 Salerno nr Laspezia, GULF SPIRIT 3 Rotterdam nr Bremerhaven, HEEMSKERKGRACHT 3 te Durban, JACOBUS BROERE 3 te Rotterdam,
JUMBO CHALLENGER 2 WNW Palermo
nr Porto Marghera, KONINGSGRACHT 4
verw. te Auckland, MAERSK TEMPO 4
verw. te Algeciras, MARE NOVUM 2 Rotterdam nr Antwerpen, MENNA 2 NW Arcona nr Gent, MERWEGAS 3 te Rotterdam,
MIDSLAND .2 te Rotterdam, PACIFIC
PEERESS 2 ONO Algiers nr Djeddah,
PARKGRACHT 3 te Lyttelton, PAUWGRACHT 3 te Tauranga, PEGGY DOW 2
NO
San
Juan -nr
Antwerpen,
PIJLGRACHT 4 verw. te Paranagua, REGULIERSGRACHT 2 Amsterdam nr Oostzee, RINGGRACHT 2 Amsterdam nr Beverwijk', SINGELGRACHT 2 te Bilbao,
THEODORA 2 Amsterdam nr Middlesborough, VANDA 2 te Rotterdam, VENTURA
2 Rotterdam nr New Holland, VICTORY 3
Rotterdam nr New Holland, VISCOUNT 3
te Rotterdam, WORKUM 3 Z Lagos nr

NHK. Beroepen te Elburg:
L. Westland, predikant voor buitengewone werkzaamheden wonende te
Amersfoort. Bedankt voor Scherpenzeel (toezegging): A. van de Meer te
~.'.',"
Wierden.

1,70

0,80

a

11,00 b phil

a

14,00 phil
1,30
2.70
4.00

1,00
0,20
0,20
2,60

1,40
0.90

.

phil
olie
olie
olie
olie
olie
Olie
unil
unil

apr

45.00

apr
"c /apr]

34.

50,00 142

3-4
13.45 u.

slot

Binnenl. obligaties (staatsleningen)
12%NL 86-96

138,80
116,80
114,10

12%NL81-91

12%NL81-91

12'/4NLBI-88
12NL81-91
12NL81-88
11%NL81-91
11%NL80-90
11%NL81-91.
11ViNL81-92
11V!>NL82-92
11V.NL81-96

11V4NL82-92

106,80
113,30

104,10
'■■■■■ 112,30
110,60

J 10.50
113,20
113,70

121,30

113,70
104,20

■

11NL81-88
11NL82-92
10%NL 80-95
10%NL81-91

•114,10

113,60
110,20

..

10'/2NLBO-O0

127,80

10'/2 NLB2-92
10</2 NLB2-89

m,90

106,10

10V4NL80-90

108,30

10'A NL 86-96

123,95
.

10/4NL 80-87

XP*
0 NL 80-90

111.90

0 NL 82-89-1

104,55
106,20

mV%£
L 9s
S°"
f M
9V4NL79-89
Zilt

109.<°
106,20
1,3,70

ovm,

105,30

•

m

'

&

106,50
i 04,,0°
11, ' 9
105,30
103.40

»NL 79-89

S?«Sf*
8/2 NL 78-93

8% NL 78-89

8/2NL79-89

JA
BANLB4-94-1
8/2NLB4-94-2

,

NL 83-94

,09,80.

„6,90

!vKü!
8/2NLB4-9,.2

H

' 112' 30
,06,45

1" 3

106.65
„2,40
1 030
,04,00
,03,30
106,00
109 5

'

1

*

„0,60

103,10
100,90
101,90

,06,80
109.30

.

L

595

g«NL 77-97

»

103,70
,03,35
,05,70
,09,80

J*Nl77-92
% NL 82.93
[* NL 85-00

ifiSr**

103,50

,01,80

78 - 88 2
3* l

71/

101.70

"

TvX*

102.80

103,10
107,90

LB4 -°0
85 95

7Vm,

Tia^
J^B6-93
'«NL
72-97

'

"

'NL66-91

102,80

109.80

SvS-2*
JANLNL 77.93
79-89
JANL 83-93
JA 4 4
«Vu!
JANLBS-95
L 97
bm 2"
87
BM^"
JïfJ-88

.

114,05
10660
113,25
10410

112,30

11040
110,30
113,15
113 50

12130
113,70
104,00
11410
113 60
11000
127 80
W»

10600

10810
12395
102,50
.M
106,40
111,60

M 125

125'
106,40

'

NLB2-92.

■SiK**

102,80

138,80
116,80

104,55
10600
109,40

106,20
113,65

105,30
106. M
106,50

104,00

i ll ' 9o

105,30
103,40
102,80

109,70

109,70

116,80
106,40

1°665

112,30
103 > 10

104,00
103,30
106,00
'09 0
110,50
103,10

2

100,90

101,80

106,80
109,30
103,70

103,35
105,70
109,75
103,50
101,80

101.70

102,80
103,10

.107,85

106,85
107,00 107,00
105,40 105,40
100,85 , 100,85

106,85

apr
jul
Okt
apr

C
C

c

250,00
250,00
250,00

240.00
c apr 580,00
c apr 600,00

p

101,60.101.50

101,60

.102,25
104,80
102,45
103,40

6% NL 86-96
6VaNL6B-93-1
6V4NL6B-93-2
6Va NL 68-94

103,60
100,80
100,85
100,70

103,40
101,30
101,10
101,00
101,80
101,25

6'/2NLB6-96
6'/i NL 66-91

6V4NL67-92
6V4NLB6-92/6

;>

6'/i NL 86/96
6'/4NL86p95
6'/4NL87p95
6NL 67-92

5%NL65-90-1
5%NL65-90-2

SV4NLB4-89-1

5V4NL64-89-2

SNL 64-94
4/2 NL 59-89
4V? NL 60-90
4V4 NL 63-93
4/4 NL 60-90

4V.NL6I-91
4V4NL63-93-1
4'/.NL63-93-2
4NL62-92

5,50

28

2,50
15,50
7,30

52

3/4 NL 50-90

.

v

102,15
104,85
102,55
103,50

103,70

100,75
100,80

100,70

103,35

101,30

101,10
101,00
101,80
101,20

100,00
99,40
99,30
98,40

100,00
99,40
99,30

100,30
100,00

98,30

6V28NG84-09-2
8 BNG 69-94 .
8 BNG 71-96
7.60 BNG 73-98
7/2 BNG 72-97

97,90

97,70

97.00
97,70

96,90
96,70
97,60

124,10
119,00
114,30

„3,90
103,00
102,70

103,70
103,00 103,00
102,80 102.80
101,40 101,40

7V48NG73-98-1
78NG66-91-1
78NG66-91-2
7 BNG 66-92-4
78NG72-97

101,50
101,70

101,80
101,30

6%8NG67-92

6V48NG68-93

101,60
100,80
100,80
100,60
100,60

.

6%8NG67-92-1
6</4 BNG 67-92
6 BNG 65-90-1
6 BNG 65-90-2

5%8NG65-90-2

99,90
99,50
99,10
99,10

101,30
101,50

101,80

101,30
101,60.
100,80

100.80

100,40
100,40

99,90

,

99,00'

'

99,10

99,50
99,10
98,90
99,30
99,00
99,10

97,80
97,80

97,80
97,80

~-••..

',

99,30

98,30

98,30

Pandbrieven
104,00 b 104,00
101,30 101,30

7VzAEGHypB4
6%AegonhypBs

7FGH72-87

100,20
98,30
97,90

6FGHDW73OI

6Westl.Xl

98.20

;

97,50
97,00
100,50
98,30

100,20
9830
97 90
9820
97,50
9700
-

_

-

100,85

102,20

102,60

.

-

103,20

102,20

.

.

97,80
104,50

103,30
100,85

7 WUH 85-95

102,60

Banken, handel & industrie
10%Akzo82

10V4ABNK74
9%A8NK79
9V2A8N74
9ABN ecu 85
8% ABN 84
BABNKap.73
7V4A8N86
9%AmroKBo
B%AmroK73

' '

108,30

108,30

105,20
104,40

101,70

104,40

-isggggpi^g,;;;;g3E-Sy|!a

I
/

Alle merken leverbaar met

|(

iril \

t^]^t —'

99,00
101,50 a 101,00,

-

96,20

96,20
101,30
109,00
99,00

101,30
109,00

7KLM6B-88

BNat.NedF.76.

99,00
101,30
101,00

7V2NGU69
7V4NGU73

6V2NGU6B

7N0866-91
7 NOB 64-89

9%NM8K74

6V4NMBK76
6%NM8K72

i

6%NMBbbBS

.

7V4N572
6'/2NedWatßnkB6

101,30
101,00
100,40

100.40
101,30
100,00
103,10
103,00
100,00
101.40
102,40

101.30

100,00

103,10
103,00
100,00
101,40

102,40
100,30

100,40

100,50
101,70

7%0TRA72

BP&CGr.72

100,50

102,00

100,50
100,70

7%Pakh.73 .
7 Pakhoed 68
7 Pakhoed 72
6'/2Pakh.67
6PGEMS7-87

100,50

100,70
100,00
100,00
99,50
98,80

100,00

100,00
99,50
98,80
-98.60

s'/2PGEMSB
SPGEMSB-88
6PGEM64-89
6'/2RRynP67
6Schiphol66

,

8.45HV72

8.45HV73

98,00
99,40
98,10
117,50

117,80
90,60

4St.Bank.B6

100,20
102,00
100,50

7'/4T0ta172
6Unilev.66

7VnVMF69
Premie obligaties
2'/2A1km.58

82,00
79,10

2VjAsdslkl

80,00

91,00
91,50

\

79,10

80,05
79,00

...

85,05
88,05

103,50

105,50
85,50
.103,00

103.05
,

88.55

96,00

:V -89.00
.89.55

98,60

98,00
99,40

98,10

.

1,49-1,59
1,4525-4625

1,1650-1750

1,1725-1825

1,1300-1600
1,1350-1750
54,65-54,90'
5,3400-3450

1,1375-1675

-

117,50
117,60
90,90
100,20

102,00
100,40
82,50
79,10

78,60

93,00
91,00
7910
8005
8055
8525

88,05
103,50
103,05

85,50

103,05

103,05
89,05

95155

89,55
8780

AUTOMATISERING

26,35-26,60

-

2,3385-3435

H.B.G.

5A8N85-95
6A5d.R.64-92
6%Amr073
8V4A.1.R.85

114,80
124,00
110,00
126,00

.

.

114,20

124,00
109,00

126,00
114,80

115,001

6'/2BobelB6a

70,50
2,00
190,00
240,00
98,50
100,00
105,50

11Bredero81
6%8r/MolBs
6'/4Bührm.73

7'/.Bührm.76

6V«ChamB6
7CreditLßN74
5 Enral-N.86
7V.Furness73

100,50
100,70
125,50

6H00g0v.85

B'/4HolecBs

99,70

sHoopCoB7
-

2,00
200,00

255,00
98,50
100,00

105,70

99,50
100,00
125,50

;

99,70
105,50

105,50
235,00
102,50
340,00

235,00
100,00
340,00
195,00

200,00

"■■:•■'

lOPönt74-89
6ViR01.67
14SHV61
B%Stevin76

77,00

101,00
9WO
169,00

101,00
96,50

167,00

95,50
92,00

B'/jVolker7B

95,50

92,50

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd
ACF-Holding
AhrendGr.c
Asd Rubber

\

Amst.Rijtuig
Ant Verft. ■

128,00
11,30

$3s£

280,00
190,50
112,00
95,00

88,00
99,50
226,00

Begemann

'

Blyd.-Will.
Boer De, Kon.
Boskalis W.
Boskalis pr

89,00

99,00

227,00

54,50

400,00
20,00

41,00

180,00

7,00
5,30

320,00

60,00 b 61,00

Burgman-H.

50,00
50,00
2980,00 3000,00

■'

Catvé-Delftc
Calvéprel.c

786,00 790,00
3865,00 3825,00
61,90
61,90
219,80 218,00
219,80 217,00
15,30
15,00

)

Centr.Sulker
Ceteco ;
Cetecocert
ChamotteUnie

'

Cindu-Key

76,50

.
-

Dordtschepr
Dorp-Groep

Econosto

77,50

395,00
69,00

395,00
67,50

55,40
159,00
220,00
347,00

55,00
164,00
219,50

120,00

119,00
802,00
53,50
272,00
44,50
341,00

345,00

800,00
53,70
273,00
44,50

■;.

Enraf-N.c.
Erikshold.
Furness
Gamma Holding
Gamma pret
Gelatine 0.
Gerolabriek
GevekeEl.
GevekeT.H.
Giessen-deN.
GoudsmitEd. |
Grasso's Kon
Grolscheß.c
GTI-Holding
Hagemeyer

—

191,00
112,00
. 94,00

320,00

Bredero
Brederoc

;

,'

>

Braatßouw

EMBA

11,40.
775,00

55,00
400,70
20,70
41,50
173,00
7,00
5,70

Belindo

Berkei's P."

128,50

775,00

Audet
Aut.lnd.R'dam
BAM-Holding
Batenburg
Beek, Van
Beers' Zonen

Claimindo
Cred.LßN
DatexHold.
Desseaux

29,30
63,50

29,50

63,20

340,00

.
.

■

25,00

25,50
211,00
108,50
137,00

210,00

108,50

137,00
-41,10

41,40

115,00
191,00

123,00.
.108,00

*

141,00
83.50

115,00
;

193,00
117,00

107,00

142,00
84,00

109,50
17,50
153,50
171,00

.

HCSTechn
HeinHold

Hoek'sMach.

HoldOhHout

'-,

Holec

H.A.LTr.b
Holl.Am.Line
Heineken Hld
HoH.SeaS.

154,00
170,00

470,00

467,00

31,001

32,30

870,001

883,00

886,00

153,50

154,00

2,70
445,00

2,73

442,00
19,80

19,70
4,00
!.■■;■' 36,00

ICAHolding
IGB Holding
IHCCaland
Industr. My

:*—O
36,00
33,00
32,30
23,20
23,10
150,20 153,00
424,00 424,00
63,50
64,00
189,00 189,00
282,00 284,00
950,00 975,00
105,70 107,50

■

Ing.Bur.Kondor

Kas-Ass.

Kempen &Beg.
Kempen & Co

Kiene's Suik.

KBB
KBBfcert.)
KBB(pref.)
Kon.Sphinx
Koppelpoort H.

Krasnapolsky
Landré&Gl.
Leidsche Wol
Macintosh C.
Maxwell Petr.

105,50

107,00

37,00

37,00

65,00

65,00

333,00
121,50
480,00
94,00

335,00
120,00
480,00
89,00

89,00

Medicopharma

•' ?•

Meneba:-'
MHV Amsterdam
Moeara Enim

554,50
71,50

O

65,00

90,00

555,00
72,00

63,00

7,90
1075,00 1100,00
13600,00 13800,00
64,50
64,00

MoolenenCo
Mulder Bosk.

49,00

Muttihouse
Mynbouwk. W.
Naeft

'

7,90

M.EnimOß-cert

49,00

24,30
24,00
285,00 285,00
225,00 a —
46,50
46,00
560,00 560,00

',

NAGRON

NIB
NBMBouw
NEDAP
Ned.Part.Mij

10,70
11,20
286,00 287,00
30,80
30,80
17000,00 17000,00
366,50 362,50
232,00 226,00
247,00

Ned.Springst.
Norit

Nutricia

ldemdiv.B7
Orcoßankc.

—

79,00

OTRA
Palthe

Pont, Kon.

Porcel. Res
Pronam
Proost en Br.
Reesink

423,00
104,50
105,00

125,00

126,00

62,80

Riva '
Riva(cert)
,Samas Groep

61,00

65,90
380,00
36,30

-

44,80
299,00

135,00

Text.Twenthe

57,30
82,50
96,00

TulipComp.
Tw.KabelHold

Tw.enGudde

232,00

Übbink

176,50

V6r.Glaslabr.
Verto
VolkerStev.
Vredestein
VRGGemßez.
WesihavenAsd.

129,00

42,20
51,50
58,50
63,00
62,00

66,50

382,00

37,00

1102,00 1101,00
129,50 119,00
23,10
23,90
159,00 157,00

Sporth.Centr.C.
St Bankiers c.
Telegraaf De

Wegener's

78,80

423,00
106,00
103,00
130,60
42,00
50,50
58,00

■

Sanders Beh.
Sarakreek
Schuitema
Schuttersv.
Smit Intern.

17,50

:.866,00

'

Holl.Kloos
Hoop en Co
HunterD.pr.

Ravast

109,80

39,00
21,40

29,50

44,40
299,50
135,00
56,00

85,00

95,00

235,00

176,50
38,80

23,40
29,70
125,50
110,00

.

■

125,00
110.00
295,00

298,00

WoltersSamsom
Wyers

117,00
53,00

'

120,00

.

53,50

Beleggingsinstellingen
ABNAand.l.

342,50

344,50

ABN Beleg.).
Alg.Fondsenb.

53,30
244,50
297,50
69,40
71,10
110,00

53,40

AmericaFund

AmroNeth.F.
AmroEur.F.

Amvabel
BemcoAustr.
Bever Belegg.

243,50

297,50
69,20
71,20
109,10
62,50

80,00

:

34,50

BOGAMIJ,

34,00

140,60
15,70

140,20

15,60
27,00
26,80
1140,00 1140,00
61,40
61,30
60,00 b 60,00

ChemicalFund
DPAm.Gf.F.
Eng-Hoil 8.T.1
Equity Mort.F.
Eurinvest(l)

Eur.Ass.Tr.
EurGrFund

9,50

9,50

51,80

Hend.Eur.Gr.F.
Holland Fund

205,00

Interbonds
Intereffekt
JapanFund
MX Int.Vent.

541,00

65,20
60,70

Holl.Pac.F.

51,70
204,50
65,30
80,50
541,00
31,20
' 36,50

■

29,50
36,00

63,00

63,00
1275,00 1300,00
34,90
35,30
187,50 189,00
8,80
8,60
44,00
43,90
1256,30 ■ 1256.80

Nat.Res.Fund

NMBDutChFund
Obam, Belegg.

OrcoAust.M.F.

Orcur.Ned.p.
Rentalent Bel.

-

28,30

RentotaalNV

Rolincocump

-

104,80

102,50

17,60

17,40
27,40
186,20

Sd/Tech

27,30

TechnologyF.

187,20

TokyoPae.H/

Trans Eur.F.
Transpac.F.
Uni-lnvest

65,40

65,80

445,00
160,00

•

Unifonds
Venture F.N.
VIBNV
Viking Res.

109,00

5%E1865

99,05
95,00
123,00

'

4NorskHyd37
6'/4Rothmans

'

99,80
-

-.

135,00b

Orig. n.amerik. aandelen
44,50

Allied Signal Ind
Amer. Grands
Amef. Expres

Amer. Motors

Am.Tel.&Tel.

AmprovestCap.
Amprovestlne.

ASARCO
All. Richf.
BATlndustr.

'

BellSouth
Bethl. Steel
BoeingComp.
ChevronCorp.

Citicorp.
Colgate-Palm.

•

ControlData

86,00
5,43

6650

550

4020
10 75

DowChemical
Du Pont
Eastman Kodak
Elders IXL

57,60
50,70

46,25

29,20
78 50

112,50
76,10
5,30

'

7670o
s'
4

52,30
3,95

128,00

48,25

40,80

64,70
35,00
26,40
33,75
86,40

33,50

84,50

16,00

15,80

75,90

76,20
47,50
56,70

47,50
56,50

Schlumberger

Searsßoebuck
Southw.Bell

Suzuki(yen)
TandyCorp.

Texaco
Texaslnstr.
UnionCarbide
UnionPacilic
Unisys
USXCorp

.

.

-

AMAXInc.'

Am.HomeProd.
Am. Motors
ATTNedam
ASARCO Ine..

AlßiChf.

BoeingCorp,
Burroughs
Can. Pacific
ChevronCorp.

47,00

41,50

46,60
42,80

52,00

52,75

116,10

115,70

540,00
47,60
37,90
190,00
28,00
75,00
97,50
27,90
54,60
74,30
65,70
50,50

542,00
49,10
38,50

193,00
27,40
77,00
99,00
28,10
54,50
74,50
65,40
51,00
76,50

.

76,40

41,00
171,00
7,20

40,00
171,00
7,70

49,50
30,00

49,50
-

167,00

170,00

108,00
196,00
36,50

104,50
198,50
36,50
119,00

117,00
108,00 -110,50

Chrysler
Citicorp.

101,50

Colgate-Palm.

105,50

93,00
93,00
57,00 j 59,00
158,00 159,00
155,00 160,00

ControlData
ExxonCorp.

.

-

15,83
1,51
1,25
44,25
0,15

2.86

ten gekomen.
De obligatiemarkt lag iets lager dan
donderdag. Bij de hoofdfondsen noteerden Bührmann, KNP en Nationale-Nederlanden nog wat hoger. Ook de
uitgevers bleven stijgen. VNU was
vroeg in de middag op f330 op een
winst van f 4 gekomen en Kluwer had
de winst uitgebreid tot f 6,50 op f270.

Merck&Co.
N.Am.Philips

,
.

Dresdnerß.

Hitachi (500)

Hoechst

Mits.El.(soo)
Nestlé

Siemens

87,50

72,00
170,00
30,50
146.50

184.00

30,00
146.50
184.00

107,00
63,00
392,00

55,00

58,00

99,20

152,00

154,00

5,90
132,50

5,90
131,50

102,50
145,00

102,50

152,00

40,50

Akzo<

AMROwarr.

28,10
4,75

Bever Bet. •
Bogamij
Bredero
FalconsSec.
Honda motor co.

4,20
32,60
6,00
16,00

AsiaPacGrF

4,70
4,00
32,60
4,20

'

16,15
970,00

282,50

285.00

183,00
5,80

185,00

5,60
2950,00 2950,00
2630,00 2630,00
44,40
43,80

■

274.00

275,00

15,70

St.Bankiersa

St.Bankiersb

40,00

27.50

994,00

K.L.M.B
KLM. 85-92
MX Int Vent.
Nat.Nederl.76
Nal.Nederl. 78
Philips Gem.B
Philips 85-89

14,20

.

-

16,20
14,20

Euro-obligaties & conv.
10'/4AegonBs'

11%Aegcn84

15ViAegcn82
Aegocwarr.
10V 2 ABN 87

13V8Amev85
13%Amev85
10%Amev85
11 Amev 86

-

.

106,00 106,00
- 105,50 .
105,50
100,10 100,10
30,00
30,00
103,40 103.40
. 97,80- •
97,80
99,10
99,10
111,25 111,25

14'AAmro87

13Amro-BankB2 •
10%Amro83 ,
10V2 Amro86
10%Amro87 ':

Amroßankwr

.

AmrozwB6
9 BMH ecu 85-92
7yB BMHB7

'

11CCRabo83
9%CCRaboBS

11% DSM 84

,

1

12NIB(A)85-90
12NIB(B)85-90

IMNGUB3

NMB warrants

6%Phi1.83
12/4Unil.

4¥«Akzo69

100,40
113,10
105,40
104,00
104,00

103,25
100,25
65,00
77,50
104,25
99,25
111,80
106,60
109,20

16,70

/

2V4NM886
8%Phi1.86

100,40
113,10
105,40

103,80
112,00
94,60
105,65
62,00
102,50
110,50
110,70
105,50
108,30

9%E18-ecuBs

U'/iNGUB4
10%NGU83
NGU warrant

106,40

105,75

•

10y6EEG-eeuB4

12'/«HIAirI.F
HollAirl warr.

106,00

104,00

5%Amr066

12'AHIAM.F

316,00
260,00
. 83,50
70,00
175,00

105,00
58,00
97,00
383,50

Warrants

113,40

95,00

92,00
85,50

698,00 676,00
361,00 360,00
880,00 880,00
279,00 277,20
450,00 450,00
9200,00 e 701,00 705,00

Deutscheß.

7ViCCRaboB4

121,00
118,00
64,00
105,00
315,00
262,00

'

92,00
83,30

Certificaten buitenland

33,50
213,50
161,00
123,50
31,50
295,50
91,00
120,00
118,20
63,00
107,00

■

USXCorp
VantyCorp
Westinghouse
Woolworth
Xerox Corp.

179,00

302,50

Lockheed

Searsßoebuck
Shell Canada
TandyCorp.
Texas Instr.
Union Pacilic

33,50
212,00
161,00
122,50

31.50

Int. Flavors
ITTCorp.
Kraftlnc

Quaker Oats
Schlumberger

179,00

no.oo

IB.M.

PepsiCo.
Philip Morris C.

46,60

40,60
65,00
34,00
26,40

RJRNabisco
Saralee

Procter&G

90,00

3,25
130,50

Pepsico
Philip Morris C.
Phiß. Petr.
Polaroid
Quaker Oats '

Polaroid

60,70

51,20

Occ.Petr.Corp
PacTelesis

Phill.Petf.

109,60

60.20
85,50

N.Am.Phill.
Nynex

Minn.Min.

105,60
78,20
61,00
70,75
148,50
46,60

109,60
';'

MobüOU

52,20
4625
3100
7900

5900

85,90

47,30

LTVCorp.
Minnesota Mining

Kroger

16,00

70,40

Uttonlnd.
Lockheed

52!ö0

—

152,00

Intern.Flavor
Intern. Paper
ITTCorp.

FluorCorp.
Gen. Electric
Gen. Motors
Gillette
Goodyear
Inco •

23,00

.

Honeywe»
lnt.Bus.Mach.

23,80

130,50
24000

9,80

52,30

Gillette

DowChemical
Eastman Kodak

88,50

5,40
66,40
5,50
39,60

Gen.Electric

Gen. Motors

48,70
71,50

4,10

23,90
88,90
130,50
240,00
22,50
84,00

Ameritech

BellAtlantic
Bellßes.Adlr

45,00

48,30
74,80
4,10

88,75

87,20
105,40
78,40
60,30

84,40

109,00
38,00

38,30
99,80

Ford Motor

Certificaten buitenland

Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I)
3V»EngWarL
7%E1872

FluorCorp.

81,90
31,00

81,00
167,00

168,00

WereldhaveNV

1,00
15,90

Westinghouse
Woolworth
Xerox Corp.

36,00

80,20

WBOInt.

88,60

FirstPaclnt

436,50

44,30

.36,50

ExxonCorp.

USWest
Warnerlamb.

162,50

81,90
31,00
44,30
84,20

Unicolnv.F.

28,50

.

28.25
28.25

f241.
Schuttersveld werd ex-claim f 1,50
hoger verhandeld op f123. De claims
brachten f 8 op. Daarentegen zakten
de claims KBB nog een stuiver tot 25
cent. Ceteco, waarvan de winst is gehalveerd, werd slechts weinig lager
verhandeld op f217, wat een verlies
betekende van f2,80. De slechte
ontwikkelingen by dit handelshuis
zijn al in een vroeg stadium naar bui-

HOCKEY. Riek Volkers heea zich
teruggetrokken uit de nationale hockeyselectie. Hij kan zich om studieredenen niet meer vrijmaken. Volkers is
de derde speler van Kampong, die na
het toernooi in India heeft afgezegd.

DRACHTEN TORENSTRAAT 25
TELEFOON 05120-23054.

IJ4-1.18
54.90-55.15

1.52

32,50
133.00
30,50

Oost.schill(IOO)
Spaanse pes (100)
Griekse dr. (100)
Finse mark (100)
Joeg. dinar (100)
lers pond

'
—

1,6050-6150

Converteerbare obligaties

9 Meneba74
7% Nutr.72
6V2 Nijv.Bs

49,00
99,50
132,00

132,50

7'/4CMC72

1,4475-4575

102,40
100,80
103,20

99,50

1,4900-5900

BV4KNSM7S
8V4K8875

99,70

47,00

3,0070-0170

1,25

Franse fr. (100)
Zwits.fr. (100)
Zweedse kr. (100)
Noorse kr. (100)
Deense kr. (100)

'

:of zonder tape-streamer. y.

5.28

110,75
14,90

Can.'dollar

15.805-855

3,0130-0230
1,6050-6150

109,20

102,30

99,60
103,80

7V48PN72
„Ceehom7l

2/2Rdms7-97
2*Ulr-52kl
2/iZd-H0157
2ViZa4to©9

108,30
108,30
105,20
104,40
101,70
104,40

100,80

7'/2BredBs

2'/2Asds9-99
2/2 Breda 54
2'/2D0rd156
2/2 EtJh.s4kl
2'/2Enscs4kl
2'/2SGrS2(I)
2'/25Gr52(2)
2%NdRodK67
2'/ 2 Rdms2(l)
2V 2 Rdm52(2)

113,30
104,80

102,30
102,40

B%BqPaK7S

2VSïAsd56(l)
2'/2A5d56(2)
2'/2A5d56(3)

113,30
104,80

109,20

B'/zAmro73
7VïAmroK73
6V48MH87

„V2NIBBO

96,00

'

'

97,80

!

97,90
98,10

.102,70
103,70

97,90
99,00

-

97,90

119,00
114,30
113,90
103,00

Saoedirial
Ecu gulden

104,50

7'/4H00g0v.85
7HunterD.B6

124,10

„BNGBI-06
BVÏBNGB4-09-1

14,50
5,50

98,00
97,70

Binnenl. obligaties bng-leningen
.

Surin.gulden

98,40

97,60

12 BNG 81-06

Antill.gulden

7WUH72-88
7 WUH 86-91

\i

140,25-140,35

26,25-26,50

Nieuwz.dollar

2,30

98,50
98,00
97,70
98,00

97,20
96,90
96,70

'

-

6Westl.XB23ol

101,70

135,105-155

32,310-360

v

7,50

s%Westlßl69
11WUH 80-88
10'/2 WUHBO

■tan

"

lers pond
Spaanse pes
Gr. drachme
Austr.dollar
Hongk.dollar

6,00

7,60

33,895-945

5,4505-4555

_

6We5t1.X34121

100,90

97,90
97,70
97,20

3'/. NL 848-98

4ttFGHxBl
7VWVsIIHypBZ

_

2,50 b 2,80

67
95
44

67

100,85
100,25
100,00

98,10

3% NL 53-93

6FGHDWBIOOI
4%FGHx63701
4V<FGHx9SSOI

1,00

33,905-955

5,4505-4555
134,925-975
139,77-139,87
15,825-875

a«^m*ii\

EPSOiM

112,65-2,90

32,355-405
Deensekroon
29,90-9,95
29.910-960
Noorse kroon
29,950-30,000 30.025-30,075
Canad. dollar ,-'■ f 1,56875-57125 1,57425-57675
P Oostschill
■' 16,0470-0570 16,0550-0650

-

7NL 85-92/96
6% NL78-98
6%NLI-285-95

5'A BNG 65-90
s'/. BNG 64-89
s/4 BNG 64-90
5 BNG 58-88
5 BNG 64-69-1
4% BNG 58-88
4V2 BNG 58-88
4/2 BNG 62-92
4 W BNG 62-93

4,70

3,50'
4.60
I,oob

"

7M 66-92
7NL69-94

3'/.NL54-94
3'/. NL 55-95

3,30

112,655-905

ItaUire
•Zweedse kroon

•'

b

vrijdag

5.50 b 5,70

55,00"' ii9\ 16,30**0,30
50,00 139 ! 2,70'v-2,70 '
-'"C..'jul
55,00 28 . 1,30 j 1,20*
. c jul
p jul
55,00 105 \ 6,90 : 6,70
c apr 230,00 41 16,80 18,00
8,20
c apr 240,00 .60
B,Boa

Amsterdamse Effectenbeurs
2-4

a
a
a

3.2805-2855

3,2685-2935

2,12
3,43
5,58
114,75
16,90
1,75
1,64
35,50
137,50
33,50
31,25
31,25
16,33
F 1.76
1,85
.47,25
0,50
3,16

d

117
121

phil
4,50_ phil
/'9,00 •• 7phM

—

02/04

2,05225-05475 2,06175-06425

Amer. dollar
Brits pond
Duitse mark
Franse frank
Belg. (rank
Zwits.frank
Japanse yen

Verkoop

2.00
3,13

.

.

40,00

apr' 30,00

•

'

35,00
40,00
45,00
35,00

2,00
3,30
.1,00

—

5,30
1,90- 2,30.
2,00
1,50
0,60
0,90
2,00
1,60
3,50
3,50
1,00
0,90b

c

11,50
| 14,20
1,20
139
3,00
35
57 ' 6,20
2,30
364
0,70
80
53 0,10
3,40
253

10,00

aug 117,50
nov 105,00
apr 75,00 66
apr
60,00 68
jul, 75,00 242
jul
80,00 117

4,10

c

c

hoog' p

'11,00 b

natn
natn
natn
natn

4,40

24

01/04

c

C

hoog

30,00

apr
apr
apr
jul
jul

4,00

c
p
c
c
c
c
c
c

40,00

5.00 a 6,90

Aankoop
Amer.dollar
Brits pond
Belg. frank (100)
Duitse mark (100)
It. lire (10.000)
Port. esc. (100)

c c

hoog
hoog
hoog
hoog

apr

1,00

.

Wisselmarkt

3,U0

i

c
c
c
c

hoog

3,90

•—

45,00
45,00

apr
cjul'

1.80

aan

Goud en zilver

i

aug ;440,00

1,90 a kim
I.ooa 0,90 a nis
nlx
4,00 a 4,50
4,30
9,40

In de uitgevershoek lokte de opmerking van Elsevier-topman Vinken dat
er een fusiegolf in de branche op
komst is, vraag uit naar Kluwer. De
notering trok f 3,50 aan tot f267. Elsevier zelf, waar wordt verwacht dat
de bomen niet tot in de hemel blijven
groeien, moest eenzelfde bedrag omlaag naar f257. VNU steeg fl tot
f327 en De Boer trok f 3 aan tot f 176.
De andere hoofdfondsen gaven geen
eensgezind beeld te zien. De weer ingezakte dollar gaf hier en daar reden
tot enige terughoudendheid.. Zo verloor Unilever f 2 op f586 en moest
ABN f 3 terug naar f521. De drankaandelen stonden licht onder druk,
al kon Bols de bonus van 2 procent
goed verwerken.
tot
Borsumü Wehry trok f 2
f 144,50, evenals Bührmann op
f51,80. Océ-van der Grinten werd f
meer waard op f4Ol. Stork ging veertig cent vooruit naar f 25,60 en Van
Ommeren werd twee kwartjes duurder op f39,80. KNP kon de mooie
winst van donderdag ruimschoots behouden op f 149.
Op de lokale markt was Stoomvaart
Maatschappij Zeeland vast ondanks
aanhoudende verliezen. Blijkbaar had
men een groter negatief resultaat verwacht, want de notering trok f23 aan
tot fBlO. Twentsche Kabel werd f 2,50
omhoog getild naar fB5 en uitgever
De Boer liep f 6 op tot f179. Kiene
werd f25 meer waard op f975. IMN
en Pont stegen elk f 2 tot respectievelijk fBl en flO5. NBM Bouw voegde
vier dubbeltjes aan de koers toe op
f 11,10. Op de parallelmarkt werd
voor Verkade f 4,50 meer betaald op

Goud: onbewerkt 27.570-28.070, vorige 27.380-27.880; bewerkt verkoop
29.670 laten, vorige 29.480 laten.
Zilver: onbewerkt 385-455, vorige
375-445; bewerkt verkoop 500 laten,
vorige 490 laten.

a

goud
goud
gist'
gist.

jul 130,00 49
jul 140,00 170
apr 70,00
28
apr 60.00 41
apr
85,00
15
jun 205,00- 10
apr:'
mei 420,00
14

4,40

35,00 179
40,00 275

2,00

d

els?,

126

4,70
2,30

35,00 337
40,00 132

e

d/ff

140,00

taald.

Kerk

'■

e e

amrö

apr

0,30

apr
apr
p jul
c apr
p jul

,

amev
amro

150.00.151
160.00 43

jul
jul

I,Bob

0,40

p
p

hoog
hoog
hoog
kim

sk

2,00

•

Vreemd geld

t

akzo

•

140,00
apr 150,00 143
jul 140,00 223

c
c
c
c
p
p
p
c
c
c
p
c
c.
c
c

akzo

128

apr

C

AMSTERDAM Op een gemêleerde Amsterdamse effectenbeurs is de
koers van Hoogovens vrijdag verder
achteruit gegaan. Na donderdag al
met f 2 te zijn onderuit gezakt als reactie op de winstdaling en de verwachting van een verlies in 1987, verloor
het staalaandeel in de loop van de ochtend nog ongeveer f3 op f32,50. Hoewel daarna enig herstel intrad, bleek
dit niet erg overtuigend, want tegen
tegen het middaguur werd f 33,30 be-

verw., NORMANDIC 8 Hachinohe verw.,
NORTHERN EXPRESS 30 vn Liverpool,
NOVA SCOTIA 6 Southampton verw., NYANTIC 7 Castries verw., OCEANIC 7 Berkeley Sound verw., PACIFIC FREESIA 22
Port William verw., PACIFIC LILY 6 Port
William verw., PACIFIC MARCHIONESS
11 Engeland verw., PACIFIC PRINCESS 3
te Vlissingen, PACIFIC QUEEN 3 Ban,
PACIFIC ROSÉ 3 Alexandrië, PACIFIC
TULIP 4 Libreville verw., PACIFIC VIOLET 7 Port Said verw., ROYAL KLIPPER 7
Port William verw., SPITSBERGEN 5 Urnuiden verw., STENSTRAUM 3 Bremerhaven, TEMPO 26 Japan verw.

Gebruiksschapen, -lammeren en -geiten (gulden per stuk): Aanvoer gebruiksschapen- en lammeren 175.
Weidelammeren 130-200. Handel matig. Aanvoer geiten 17i Geiten 20-100.
Handel geiten matig en gelijk.

.

akzo
akzo
akzo
Akzo
akzo
akzo

.vk

omz

,

Hoogovens
verder omlaag

ADIC v 2 Busan nr Kaoshiung, NEERLANDIC 6 Marseille verw., NORDIC 4 Vigo

Optiebeurs
Opties

Beursoverzicht

ZEPHYR 2 Rotterdam nr Killinghol-

KLEINE VAART

(Advertentie)

meren matig en gelijk.

19

Scheepstijdingen

4

Hoogovens verwacht dit
jaar aanzienlijk verlies

HARARE

Miljoenenorder

Handel en markten

.
.

100,25

'

.

''

65,00
77,30
104,25
99,25
111,80
106,60
109,20

105,75

103,80
112,00
94,40
105,65
62,00
102,50
110,50

110,90
105.50
107,80
16,70
84,50
27,00

64,50
27,20
103,65
98,50
101,00

103,40

190.00

188.00

97.80

98,50
101,00
97.80

375,00
460,00

sttAmro69
5% Gist 69

s'/. Hoog 68

-

460.00

99,20

98,20

Binnenland (niet officieel genoteerd)
Breev.aand.
Breev.cert.
Rademakers
RSV.cert
7'/»RSV69

4.00
4,00
18,20

4,50

4,00
18,20
3,35
40,50

'

':•-'

e

Winst 1986al lager

ammiieel/Btanamisih

AS.NRD.ST.

3,40

41,00

Parallelmarkt
.-;■•'•'

lm. Mij Ned.
Alanheri

81,00
16,80
36,50

79,00
16,90
35,50
115,00
27,30
30,50

i

AsdOpt.Tr.
Crownv.G.
DeOrieElectr.
Dentex Groep
DOCdata

115,00
27,30

30,20

129.00

130,00

17,50

17,30
265,50
18,00

94,50
94,50
312,00 312,00

Geld.Pap.c.

Hes Beheer
InlotheekGr

M*

265,00

Porynorm
TextLite

116,00
13,80

PieMed.

.18.00

117,40
13,80

Binnenl. aandelen
AEGON

90,70
108,80
138,00
133,00
524,00
144,80
69,80
83,60
83,50
128,40
160,00
142,50
1 49,80

Ahold

Akw
WemdivB7
A.B.N.

Alrenta
Amev
Amro-Bank
ldemdiv'B7
Ass.R'dam
Bots

:

BorsumijW.

BührmJet.
idemdiv'B7

■

C.SM.eert

•'•'•

OordtscheP. .•
FJsevier
Fokker
Gist-Brocc.
ldemdiv'B7 .■
Heineken
~

Hoogovens

HunterDougl.
Inl.Müller

KLM.

'

....

'

_

62,80
'226,00
260,50
50,80
45,50
'

45.00

178,00
35,60
54,40
64,20

>

90,40

108.50

137,00
132,00
522,00
144,90
70,00
83,30

82,80
128,50

157,50

d
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143,00

52,00

5090

62|80

226,70
259,50
50,70
45,30

45,00

177,50

33,90
54,00

65!o0

42,00
41,70
Kluwer-: . iü'tJ'j 263,50 274.00
Kon.Ned.Pap.
148,50 149^50
idemdiv'B7
145,80 146,30
Kon, Olie
246,10 246,30
Nat. Nederl.
77,50
77,50
165,00 166,00
NM.B.
NedltoydGr, |
174,50 175,00
Nljv.Cate
127,50 127,90
129,00 126,00
idemdiv'B7 .
397,00 400,00
Océ-v.d.Gr.
k»drv*B7*
394,00 397,00
Ommeren Van
39,30
39,70
69,90
Pakhoed Hole).
70,10
Philips
49,701 49,70
idemdiv'B7
48,60
48,60
Rooeco
102,00 102,20
143,30 142,70
Rodamco
Rolinco
90,90
91,00
Rorento
51,30
51,30
25,20
StorkVMF
25,50
588,00 586,00
Unllever
Ver Bezit VNU
326,00 335,00
Wessanen
63,20
63,20
r
Verklaring voor de letters achter de ellectennoteringen: a Is laten, b is bieden, d is ex-dividend, e is gedaan-bieden, I is gedaan-laten g bieden en exdividend, h laten en ex-div., k gedaan-

e

laten en ex-div.. I gedaan-bieden en
ex-div.

,r

vrijdag 3 april 198)
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SMANT
voor HOUT
en plaatmaterialen, wij zagen en bezorgen

/

Zaterdag 4 april zijn wij geopend van:
08.00-18.00 uur.
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Opgave binnen 1 week aan:
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Van Neckstraat 1.

postbus 45,
9600AAHoogezand
te 1.05980-92733
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"GROTE BEER"

■
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Van 20 t/m 23 mei
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MACHINEFABRIEK

Noorderstraat 91
05980-93043.

05970-23031
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O.Verhuur;..;

WINSCHOTEN
.;';;

Gebruikt

•

.

Vraag naar:
:
NvhN 3-47
...;..?.'.
O Onze katalogus
'y™,:
D Gratis bezoek thuis
offerte
.
G Gratis en vrijblijvende offerte volgens bijgaande
. tekening (svp. merk vermelden)
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s

-

/
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,'-

|

dezeklasse
Ruim, comfortabel bestuurderscompartiment

-

;

' ;/'

O Unieke snelheden
• Laagste geluids- en trillingsniveau in
•

I

STANDHOUDERS GEVRAAGD
VOOR BRADERIE

DAMSTERDIEP 70-72 GRONINGEN, TEL. 128731

apparatuur

i
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W9amm'.7niï
Hün
11 aan
waarom-zou u

pn
7 nmno r pvpn>
cvcii ccii

en;

wpl
wei

-

lpnina «uaiuucii
iciiiug nf<:lllitf»n

:

m*»t
mei f
maana.
i ouu- npr
per 'maanH

:

'

;

voor
vuui een
ivcun.cn. Zonder uaf
«it
te
wil keuken?
ir
utuuulu
vragen ofu misschien te duur leent. hetïialt

nsooo.-

Ph«:t!vink uciaaii
hrtnilr
Rii
uc rusuranK
oy Hp

1rtó maanden y f
maanden
u.ujiiiaaiiuuiAuuu,.
(
'Dat betekent dat ui mis- ;
Wantalzouumaandelyks
Übetaalt dus 8 maanden
hetzelfdebedragbetalen,danbete- schien zonder het te weten.te duur -korter,dat is ca. f2.400 r (8 xf3oo-)
kent dat niet dat elke lening in
leent, waardoor uw keuken onno- minder dan bij het hoogste tarief.
'

f2OOOO.-

■■

Een

dig duurder wordt.
i: :p »■
Bij de Postbank heeft u
j namelijkde mogelijkheid eendoorlopend krediet van f
minder maandelijkse termijnen van
:f3oo r "aftelossen.
.
Volgens hetzelfde aflossingspatroon*. U kunt dat zelfbekijken in de tabel hiernaast.
De Postbank is één van de financiële

-

<

15.000r in

:

Voor

meer informatie,

1089%(i3.9%) 0 8i%(i0.2%)
1.052% (13.4%) o si% (10.2%)
i.020%(i30%) 08i%(i0.2%)
0.993% (12.6%) 0.8i%(i0.2%)

f3OO.f4OO.f6OO.-

f30.000- rsoo,f40.000-

;

'JiiudiiutiiAuuu,.

*

,

evenveel termijnen kan worden afgelost Niet alle leningen hebben
namelijk dezelfde prijs.
Er zijn wettelijk voor dit
soort kredieten maximumtarieven
vastgesteld.En een aantal financiële
instellingen hanteert deze hoogste
tarieven, terwijl dit geen verplichting is. Er kunnen ook lagere tarie'
ven worden gehanteerd.
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Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel
naar: Postbank NV., Directoraat ConsumptiefKrediet,
4.8900 PE LEEUWARDEN.. .
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+
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ook over onze persoonlijke lening, | DOiI
j :g' Antwoordnummer
kunt ude bon insturen.U krijgt
—:———__l—l__
de folder met aanvraagformulier , ■-. j
—:
'■-'■■'■'■■" '■
thuisgestuurd.U kunt de folder ook 1
-■' ■■■'■' ' :
■■•'•■•■ '
telefonisch aanvragen: 06-0400.
1 Postcode/Plaats:
Ü!
Wilt u meer specifieke informatie? Bel 058-958001 (beide
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11.750,- M
veel ace. '80 APK
9.750,-.:,*: 1
OpelKadett 13SBerlina'81 APK
Opel Kadett 12 S Combi'B3 +APK
11.750,- • f|
Opel Kadett 12 N LPG '81 APK■;.„....:......
9.750,-1.1
Opel Rekord 2.0 S automaat eirid '80 APK
8.950,- fT
Opel Ascona 16B 4-drs. LPG'B3+APK
13.950,- H
8.750,-"S M
Peugeot 305 GL 4-drs. LPG '82 +'APK
6.950,-" ■, E
Renault STL '82 APK„..;
9.450,- : Il
Renault 9TC 4-drs.'B2 +APK
10.750,-" M
Renault 18Turbo eind'Bl+APK
Toyota Corolla DX LPG zeer sportief '80 APK
7.950,- /tl
M
VWPassatGL Diesel Turbo
!, 15.950,|H
5-drs. eind'B3 APK .......;...:.;
9.750,-. -• ii
Volvo 345 L LPG 5-drs. '82 APK
'.
6.950,- .M
Subarul6GLF4-drs.eind'Bo APK
„v.a.
7.750,- Kj
2x Talbot Samba GL'B2-'B4 +APK
3.950,- .Ij
Volvo 244 DL LPG'77+APK
FordTaunus2ltrGL6cil. '80+APK....;............. 5.950,- M
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur. / H
Zaterdag: 10.00-17.00 uur. Donderdag koopavond tot i;l
:
K
21.00uur.
SOEPELE FINANCIERING
M
Wij verzorgen een passende \ autofinanciering voor |:|
iedereen en nemen lopende leningen over, snelle afwikke- |1|
I
ling, meestal binnen 2 uur.
EIGEN WERKPLAATS
|l
Vakbekwaam personeel zorgt voor een uiterst correcte ||
aflevering en ook blijvend onderhoud van iedere Tip-Topï'4
occasion.
M9
M
INRUIL
Wij geven f 1.000,- voor uw oude auto in welke staat dan
11
y\
ook. Wij ruilen ook uw motor-boot-auto in.
Ï-A
GARANTIE
Op alle Tip-Top-occasions geven wij 3-6 maanden garan-•;: K
+

Ij
| j
13
Iflr
Irj

&

...;'.

+

OpelKadettHatchbackl.3SK • .

I
I I
I }
II

•:

(

+

f J
J
fI |i

'

r en

....;

+

Ij

'

-

+

tl

instellingen die tarieven onder het [~
Enkele voorbeelden van maximumtarieven en Postbankdoorlopend krediet (huidige tarieven; wijzigingen voorberekent.
tarieven
voor
wettelijk maximum
Uat
de cijfers voor
houden).
spreken.
;_.
; Stel dat u bij de Postbank
Rgnte
maand
!~
:
een doorlopend krediet neemt
voor- bSr^
van f 15.000
idat aflost met K" ?%"d.
'Sjk bü' verschil
by
maximum
ca.
limiet)
limiet
Postbank
maximum Postbank
npr m-j'inH
fi
per maana.
84
65 , i9xfioo.-;
r 5.000.- noo.- U39%(i7.3%) 0.8i%<i0.2%)
l
65
1.187%(15.2%) 0.81%(10.2%)
12xf200,-;
77
fIO.OOO.- f2OO.-

+

+

+

|,J

We zullen u aan de hand van een
.voorbeeld laten zien welke consequenties
Stel dat übij zon
instelling een doorlopend krediet;
afsluit van f 15.000dat aflost

Ij

v.a. 5.950,- tl
Lada2los4-drs.'Bl
2xAustin Mini Metro L4-drs. LPG '82-'B3 APK 8.950,- ||
2xAudiBoLS4-drs.'Bo APK.....
v.a. 6.950,- M
.'..
7.950,- W
Audi 100GL Diesel '81 APK
7.950,- tl
Alfasudl.s'B2 APK
M
13.750,LPG
eind '81 APK
BMW 320/6
9.750,320/6
automaat
veel
ace.'Bo
IJ
BMW
+APK
3.950,- li
Citroen Break Club eind'Bo +APK
.14.950,- h]
Citroen BXI6 RS'B4 +APK
7.950,- U
Citroen GSAX3 5-drs. LPG'B2 +APK
11.750,|J
Nissan Sunny 1.5 Coupé 5-drs. LPG '83 APK
6.950.- §]
DaihatsuCharadeX4'B2 +APK...
8.500,- fel
Ford Taunus 1.6L '82 APK
14.950,- ||
Ford Sierra 2.0 L Combi 4-drs.'B3 +APK
[f
Ford Taunus 16L Combi Bravo
LPG 5-drs.'B2 +APK
9.750,- M
5.950,-/Il
Fiat 127zeer zuinig'Bl APK
9.750,- hl
Fiat Ritmo 70 5-drs. '83 APK
6.950,- tj
Ford Taunus2.o GL'BO +APK
7.950,Ford Taunus 16L LPG 4-drs. '81 APK
tl
7.950,- H
Ford Fiesta 1100S '81 APK
6.750,- M
Ford Escort 13L automaat'Bo +APK..
12.750,- fc|
Ford Escort 13L '83 APK
9.750,- ||
Fiat Uno 45 zeer zuinig'B3 +APK
5.950,- | i
Honda Accord 3-drs. automaat '80 APK .'.
9.750,- |i
Honda Accord 4-drs. de luxe '82 LPG APK
9.750,- tl
Honda Quintet 5-drs. '82 APK
6.950,- tl
HondaCivics-drs.automaat'Bo +APK....
8.950,- t]
Mercedes2ooLPG'79 APK
2xMazda323Nßl.3LPG'Bl-'B2 APK v.a. 9.250,- H
7.950,11
MitsubishiSapporol6GL'Bo APK
\\
11.750,MitsubishiTrediaï.4GLXLPG'B3 APK..
6.950,- [J
MitsubishiCelestel6ST'Bo APK
13.500,- ,tl
Mercedes 300 Diesel automaat '80 APK
M
Mazda 6261.6 Sedan automaat
8.950,- tl
LPG '82 APK
i
8.750,- l'l
MitsubishiGalant 1.6GL'82 +APK
11.500,- RJ
OpelKadett 1.6 Diesel '82 APK
+

IJ
f j

Een keuken koopt u niet zomaar
even. Daarvoor is hij veel te duur.
Ulet idus, behalve op gebruiksmogelijkheden en afmetingen, ook
scherp op de prijs. Dat is logisch,
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Meerdan7sTip-Top-occasions
in alle merken.,'
Een Tip-Top-occasion wordt met extra aandacht afgeleverd.
Eerst grondig gereinigd van binnen en buiten;
door ons geïnspecteerd.
Mechanisch en technisch; een volledige 10.000
.
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'Tema', Gouden Beer-winnaar I Günter Wallraff slaat opnieuw Jaap Nanninga aan de
van de Rus Panfilow nu in
I om zich heen; regionale
I vergetelheid ontruktin
'The
Golden
Groningen;
I literatuur oflndië in Drenthe I scriptie; Het bootje van
Child', komedie met Eddie
I Delacroix in Amsterdam;
Murphy ri
I Twee nieuwe galerieën
--"»»

Boedapest Voorjaars Festival:

I muziekreportage
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Er is een tijd geweest dat het
enige contact van Matthijs met
zijn vader de ansichtkaarten uit
Japan waren. Die afbeeldingen

•

deden hem later besluiten
kunstenaar te worden, zo
verklaarde hij enkele jaren

geleden.
Het effect van de schilderingen in
het huis in Eelde is werkelijk
verbluffend. Bevrijd van de
beperkingen van het
I
schilderijen-formaat heeft Röling
werkelijk een topniveau bereikt.
De klassiek-exotische .; u)'•:
onderwerpen zijn vrijer, losser en
speelser geschilderd dan hij ooit
in zijn schilderijen heeft kunnen
doen. Allerlei ideeën en grapjes
uit de kunsthistorie werden .
verwerkt in een uiterst moderne
aanpak. Details zijn zowel
impressionistisch als abstrakt
geschilderd. Daarbij werd met het
perspectief van de vertrekken en
de positie van de beschouwer
rekening gehouden, zoals in de
horizonlijnen op verschillende
hoogtes. In de 'Japanse' kamer
verwerkte Röling anamorfose
-grapjes: bewust vertekende
figuren die zich pas bij het kijken
in de spiegel boven de schouw
openbaren.
De wandschilderingen in Eelde
hebben het eigenhandig door
Janneke en Jos van Groeningen
verbouwde, 17e eeuwse huis sterk
in waarde doen stijgen. Het
psychologen-echtpaar doet alle,
moeite om het pand perfekt te
restaureren en het toch een
eigentijds gezicht te geven. Als
alles klaar is willen ze een boekje
samenstellen waarin de
geschiedenis van het huis en het
ontstaan van de
wandschilderingen beschreven

Groningen. Steigers

onttrekken het werk nu nog
vooreen deel aan het oog.
Maar zeer binnenkort
wordt er de laatste hand
aan gelegd en op 12 juni is
er een feestehjke
;
onthulling.
makers
van
deze
en
De
talrijke andere
schilderingen die de laatste
jaren de aandacht trekken
,
zijn Matthijs Röling en
Wout Muller,
respectievelijk uit Ezinge
en Wehe-Den Hoorn.

Beiden hebben inmiddels
veel ervaring met het
verfraaien van wanden en
plafonds in het Noorden.

Zoals in het voormalige
gemeentehuis van Eelde en
in het gerestaureerde"
kerkje van Wehe-Den ;
Hoorn. ,
In de aula van de
;

universiteit wordt een

allegorie geschilderd: de
Boom der Kennis, omgeven
door wetenschappers. Het
idee voor dat projekt kwam
van professor Henk van Os.
Passanten staren onwennig
naar de 'Groninger Giotto
en Tiepolo' op de steigers.
Eric Bos keek zijn ogen uit.

worden.

Schildpad
Dé Aula van de universiteit in Groningen met de kunstenaars Matthijs Rolling (links) en Wout Muler voor hun wandschildering met de Boom der Kennis.

(Foto: Han de Graaf)

A (;ls

het aan Matthijs Röling
en Wout Muller had
zou de oostelijke
wand van de aula van het '~
Academiegebouw in Groningen
riü niet een fresco bedekt zijn. '..['
Maai* dat is in deze tijd
nauwelijks meer haalbaar.
"Dan heb je een goede stucadoór
nodig die met de fresco-techniek
op de hoogte is; waar je mee
samen kunt werken tijdens het
schilderen. Zo ging dat in de
renaissance tenminste", zegt
Matthijs Röling. "Bovendien
verkeert het Academiegebouw in
een slechte staat. Dus zal hét me
niet verbazen als het er ooit eens
ernstig gaat lekken. Wrakke
constructies, slecht geïsoleerd. Bij
ons onderzoek van de muur
ontdekten we holle plekken. Dus
kun je nagaan in welke staat die
wand verkeert. Het is dan ook
geen kunst voor de eeuwigheid,
die wij hier maken. Net zomin als
het gebouw, een raar modern
neorenaissahce samenraapsel,
voor de eeuwigheid bedoeld is. We
werken daarom met acrylverC.

Z\

:

"De omstandigheden in het

Academiegebouw zijn verre van

•

florissant. Allereerst heb je daar
heel beroerd licht, ook al door die
donkere glas-in-lood ramen van
Johan Dijkstra. De sfeer is daar
echt somber. Maar het plafond en
vooral de balkonnetjes zijn wél
'-■
mooi".
'.

Wehe-Den Hoorn
"De samenwerking met Wout was

in het begin wél wennen. We
voelen eikaars wereld goed aan,
maar hoe ieder nou precies werkt,
dat wisten we eigenlijk niet. In

iiiilisß!! ifflffife® piifffliiii®!
Eelde bij Jos van Groeningen
werken we ieder aan een eigen
schildering, in separate
vertrekken. Dat schilderij in
Minerva, dat daar op die
bibliotheek overigens uiterst
ongelukkig hangt, was een begin.
En daaruit volgde het plafond in

de kerk van Wehe-Den Hoorn. ■?■
Daar hebben we overigens nooit
iets voor gekregen, dat was ook de
afspraak. Achteraf reageerden ze
daar echter wel erg zuinig. Een
kaartje hebben we later wel.
gekregen. Maar de lampen
verstoren nu het zicht op de
plafondschildering. En er.werd

een afschuwelijke nieuwe
preekstoel geplaatst. Geheel
overbodig omdat de kerk een
hoofdzakelijk culturele funktie
zou krijgen. Ik ben achteraf
eigenlijk blij, dat we aan de
ontkerstening van die kerk
hebben bijgedragen door zon
grote schildpad te schilderen. Dat
beest komt in de Bijbel niet voor. I
Het is een heidens dier, het
symbool van drager van de

wereld".

"En nu werken Wout en ik samen
in de aula en ik denk, dat alleen

van het kerkje in Wehe-Den Hoorn.

hele goede kenners van ons werk
zullen ontdekken wie wat gedaan
heeft. Het belangrijkste van onze
samenwerking vind ik, dat we
eikaars oog waren. Als je op zon
groot oppervlak werkt, verlies je
het geheel uit het oog. Als ik een
partij schilderde, stond Wout op
een afstand en stuurde me bij
vanuit de verte. En andersom.
Een ideale samenwerking".
Het tafereel in de aula blijkt een
allegorie te zijn van de
wetenschap, zo bevestigt ook
opdrachtgever Henk van Os, de
Groningerhoogleraar
kunstgeschiedenis. Hij ziet
zichzelf overigens niet als
opdrachtgever. "Ik heb alleen
beide kunstenaars voorgedragen.
Het College van Bestuur van de
universiteit is in feite de .
opdrachtgever en het project is
betaald uit het referentiefonds
van de universiteit. Achteraf ben
ik bijzonder blij met het resultaat.
Ik had de schilderingen in het
huis in Eelde al eens gezien; bij
Jannéke en Jos van Groeningen,
maar-dit is naar mijn smaak nog"

mooier.' Het heeft iets Italiaans en
Japans tegelijk. De aula krijgt er

(Foto: Han de Graaf)

andere afmetingen door, het
werkt enorm. Ooit is er op die
plek boven het spreekgestoelte
een andere wandschildering
geweest, van een Duitse :
kunstenaar, een zekere

ouderlijke woning van Matthijs
Röling. Drs. Jos van Groeningen,
eigenaar en bewoner van het
voormalige gemeentehuis in
Eelde, vertelt hoe Matthijs in
Groenestein als kind al de
'.-

wandjes van het gemak
beschilderde. Toen Röling in 1980

Linnemann",

Schoolplaat
Van Os laat bij de bode beneden .
de ingelijste foto van die vroegere
wandschildering zien. Ook dat
was een allegorie, maar dan in de
typische stijl van rond de
•'"

eeuwwisseling en duidelijk
betrokken op de stad Groningen.
De voorstelling doet denken aan
dé wandtableaus van Antoon
Derkinderen: neoclassicisme mét
romantisch-middeleeuwse
trekjes. Een historische
schoolplaat van Isings, zou je
kunnen zeggen. Van Os: "Die
wandschildering was indertijd
heel prettig voor de dames die bij
een promotie aanwezig moesten
zijn. Die begrepen niet waar het
over ging en hadden dan toch iets
te doen doordat er zon grote
muurschildering te bekijken
was
"Aanvankelijk had ik Matthijs en
Wout gevraagd die oude
muurschildering te restaureren.
Maar toen we de geluidspanelen,
die er in de jaren vijftig voor
waren geplaatst, verwijderden
bleek de schildering verdwenen te
zijn. Zo kwamen we op het idee
voor een nieuwe schildering. En
wat daar nu gebeurt kun je gerust
uniek noemen in Nederland. Zo
langzamerhand krijgen heel wat
muren hier in het Noorden een
fantastisch aanzien. Het is ook ,
heel jammer, dat ze niet het •' '•
plafond van de schouwburg ;
hebben beschilderd. Dat was pas
echt prachtig geweest".
"Weetje dat de twee kunstenaars
zich presenteren als
'behangschilders'? Dat is toch !
curieus, niet? De hoofdkleuren
zijn blauw en wit. Het is heel
decoratief gehouden. Vanwege
het unieke van deze
muurschildering wil ik er op 12
juni een feestelijke onthulling
omheen organiseren. En op ;■■
Minerva wil directeur Adri van
Hijum een boekje uitgeven over,
de wandschilderingen van
Matthijs en Wout".
Het begon in feite allemaal in het
toilet van Huize Groenestein, de
'

.

madrigalenen

en 1982 een portret maakte van
respectievelijk Jos en Janneke
van Groeningen kwam de
restauratie van het oude
gemeentehuis van Eelde ter
sprake.' Het idee om ook daar de •
muren van een schildering te
voorzien ontstond gelijktijdig bij

•
alledrie.
Hetresultaat in één van de, '
kamers in de woning is een . (
acryl-olieverfschildering op kalk,

kerk

-

Monteverdi-opera's. Daar heersen
de klassieken, in landschappen
die gedomineerd worden door de
ruïnes uit een antiek verleden, i
bevolkt met Helleense sculpturen
en speelse, mythologische
figuren, onder wie de schilder
zelf. De overheersendekleur is
—

Italië en Japan

i

hoofdzakelijk in de kleuren wit en
blauw. De voorstelling is een aan
Japanse kunst refererend, '
exotisch landschap met uitheems
geboomte en tropische dieren. De
sfeer is die van een nocturne, die
als zodanig een groot contrast
vormt met de zonnig-Italiaanse i
beschilderingen in de kamer aan j
de andere kant van de entreehal.
Die werden later aangebracht en
zijn nog niet voltooid. Daar hoor je
in gedachten de klanken van

"Matthijs maakte als jongeman
met zijn broers, zussen en ouders
reizen naar Italië. Tot verbazing
van de ouders waren ze niet uit .;'.
die oude kerken weg te slaan",
zegt Jos van Groeningen.
"Kennelijk maakte dat grote
indruk op Matthijs en die
indrukken zie je in deze kamer
uitgebeeld. Na het beschilderen
van de andere kamer, heeft hij
een tijdje in tweestrijd gestaan of
hij nog met schilderijen maken
door zou gaan of voortaan
uitsluitend als wandschilder door
het leven moest. Zijn schilderijen
zijn nadien dan ook duidelijk
veranderd. De wandschilderingen
staan, ook wat het onderwerp',
betreft, kennelijk veel dichter bij

i

.

. '

hem".;

De 'Japanse' wandschildering in het huis in Eelde.

Wout Muller vervaardigt kleinere
panelen voor een vertrek in het
achterhuis. Dat doet hij in zijn
eigen atelier. Op deze panelen
komt de typische
Muller-iconografie voor: erotische
taferelen met naakte vrouwen en
mannen, deels vervloeiend in
achtergrondkleuren en
schaduwen: Onder de figuren
bevindt zich ook een 'zelfportret'
van de kunstenaar, zittend op een
schildpad. Dat dier verwijst weer
naar de grote schildering in de
van Wehe-Den

Hoorn.

Daardoor is de schildpad niet
alleen symbool als drager van de
wereld maar ook als drager van
de omvangrijke Muller. De
kleuren stralen een zinderende
; ■'■■'•• .v ;
gloeduit.

Monumentaal
De wandschilderingen-cyclus die
nu in het Noorden groeiende is

neemt monumentale vormen aan.
Afgezien van eenaantal ,
geslaagde ontwerpen van andere

kunstenaars voor publieke >
gebouwen, steken veel recent
aangebrachte muurdecoraties
fantasieloos en armoedig af bij het
werk van Wout Muller en
Matthijs Röling. In hun ,
wandschilderingen gaat het niet
alleen om technische kwaliteit.
Het is vooral de eigenzinnige
verbeeldingswereld van beide
kunstenaars, gecombineerd met
het humoristische putten uit het
erfgoed van tweeduizend jaar
kunsthistorie, die de taferelen
hun uitstraling verleent. Het
werk berust niet op pretenties en
is toch diep in de westerse cultuur
geworteld. Het gaat om een
vrolijke diepzinnigheid. De!
aardse paradijzen van Röling en
Muller zijn met recht uniek te

•

Steeds meer interieurs van
openbare gebouwen en
statige behuizingen in het
:; Noorden worden
beschilderd met
fantastische taferelen. Op
dit moment gebeurt dat in
de Aula van het
"Academiegebouw* in

.'

noemen.

'":-> : .' 4

ERIC BOS

(Foto: John Stoel)

Nieuwsblad van het Noorden

vrijdag 3 april 198]

sjGsx™**

Engels echtpaar zoekt eenn
huis (liever, gemeubileerd)il
binnen een straal van 30 km n
van
Groningen.
Bel.I.
*

Haasjes
•;;..'
•

■'—'•

•

;;

-

.

05905-3401
N000515

£

:

■

05910-41736. N001651
Vriend en vriendin, studerend, zoeken nog steeds woning/etage voor twee! Tel.
050-143003, vragen naar Jacqueline. N000668

Uitzonderingen hierop zijn advertenties
betreffende koop en verkoop van onroerende
goederen, aanbiedingen onder „toerisme"
en onder de rubriek „te huur aangeboden".
Deze worden berekend tegen het normale
tarief, dat f 1,75per mm, zaterdag f 1,85 per
mm per kolom exclusief 6% BTW bedraagt..

Kamers
Nette jongeman zoekt kamer met kookgelegenheid,
Groningen-zuid.
liefst
*

'

'

05900-49261. N000533
Twee studenten zoeken 2of 3-kamerwoning. Huur

!

*

(mcl.)

max.

bij

f6OO,-

centrumi Tel. 05987-23627.

N000534
Studente zoekt rustige kamer. Heleen
Maat, tel.
05955-1225. N000551
2e jaars studente zoekt kamer in Groningen, max. f3OO
mcl. Tel. 126719 Jolanda.
N000712
Werkende jongere zoekt
etage of woonruimte met
max. 6 pers. Tel. 050-255608.
*

De volgende „Haasjes" plaatsen wij
uitsluitend na vooruitbetaling: „ruilen", „te
.. huur gevraagd", „aanbieding personeel",
en „diversen allerlei"

*

*

•../•

:

-"-

Bonafide, financ. sterke onderneming zoekt

.NOOO7ll

:.

I

U kunt uw advertenties schriftelijk opgeven onder
vermelding van uw naam, adres en postcode aan:
Advertentie-afdeling Nieuwsblad van het Noorden,
postbus 60,9700 MC Groningen of telefonisch van
maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur

Nadere ml. 050-136246 (kantooruren).

-

Gebruikte kantoormeu� Deskundige verzorging
van administraties, jaar- beien H.T.C, voor gebruikte
stukken, aangiften inkom- kantoormeubelen en machisten-, loon- en vennoot- nes. Showroom geopend ma.
schapsbelasting,
enz. t/m vrij. 13.00 17.00 uur, tel.
Vraag vrijblijvend offerte.■. 05910-18785. Weerdingerstr.
42a.Emmen.N20142
Tel. 050-252183. N39310
Koelvitrine, 4 m, onder- en
Te koop: Supermarkt met
bovenkoeling en koelceldeur. inventaris te Ten Post, totaal
Tel. 05903-1416. N021470
500 m 2 bebouwd. Ook voor an*

-

*

Bouwmaterialen: vloerhout f 14,60 m grenen rabat 19 mm f 14,50 in*, hardhouten buitendeuren v.a.
f 130,-, Velux dakramen hoge korting, multiplex 9 mm
v.a. f 14,- m
panlatten
f 0,60 per strekkende meter, regels 40x60 f 1,80 p.m.
geschaafd. Aannemersbedrijf, en bouwmaterialenhandel Etten-Balinge, tel.
05935-280. N020164
Wilt u ook iets verhuren?
2,

2,

*

*

I

I

;

N020477

:

.

*

*

Huizen <^^*

-

*

Studentenwoning? Twee

gerenoveerde

•

huizen onder

.;

een kap, gelegen aan rustig

woonerf in centrum Gronin-

gen vlakbij de Grote Markt.

*;•

Indeling beneden: ruime living, open keuken met koelbar, badkamer en hal/berging. Boven: twee kamers en
grote patio. Aankleding zeer
onderhoudsbestendig nl. plavuizen, badk./keuken betegeld, hardhouten kozijnen en
cv. Kale huuropbr. p.m.
f950,-. Prijs resp. f 84.000,-en
f79.500,-. Inl. 05220-52896.

*

'
•

*

1

N020510
T.k. rec.bung. met cv. op
1060 m e. gr. te Norg. Incl.
inb. Vaste pr. f67.500- k.k.
Tel. 08340-46497 .
Luxe verbouwde woon-

■

'

r,^;.:

Gasselte (Dr.) te huur ge. zoomge- zell. récr. bung. v.v. alle comving, schitterend uitzicht, tel. fort, i Tel.
05990-13218.
:
02153-82494.'N021499
N021238
Vakantie in Hoog Sauerland. Schitterend, gel.. app.
voor 4 pers. nabij Winterberg,
paasvakantie nog vrij. Tel.
•k T.hr. vouwwagen, Walker
05945-16222. N021209
Valiant, 6 pers., huurpr. p.w.
f 150,-. 05922-2436. N021227 ■
Ruime stacaravan j vrij
Boten/Caravans

merhuis in'

>

f 117.000,-.
N021205

Boten/Caravans '!'lj

*

A^

land.
Tel.
050-710483.
Agde (Z.-Frankrijk): 6-pers. N021006
:'v*■••"•'■•■
stacar., 150 m. v.d. MiddelWat dacht u van een ligdouche
plaats in de Jachthaven 'De
landse Zee, m. eigen
en wc 05738-1984. N021469 ■ Welle' te Heerenveen, f2O.- p
Ermelo Veluwe, t.h.'luxe m\ mcl. BTW. Inl. tel.
stacaravans, voll.- inger., gr. 05130-295671N020140
Haasjes kopen het snelst
tuin. 02520-17129. N020543

*

lig fam.bedrijf in bosrijke
omg. Geulhem bij Valkenburg
:.| ■'.+
o v.a. f29,75, h.p. v.a.
f 44.75, Weekvak. v.a. f310,p.w.p.p. Tel. 04406-40443.

.

|

"

*

S^&^**

Huizen

Keurige flat in Goudlaan
Bste etage met lift, vrij uitzicht, 2 slaapk., grote keuken,
geschikt voor ouder echtpaar
(met
medische indicatie).
Gevr.: liefst hoekwoning
met 2-3 slaapk., vrij uitzicht,
met ruime douche, kl. tuin.
Huur n.o.t.k. Liefst in omg.
Stadspark, Peizerweg. Brieven bur. dez. o. no. N001266
*

bur.dez.o.nr.No2lso3
Of te huur: burgerwoning
appartement met schuur op
Assen.
Tel.
stand,
'~>]
05920-12259. N021055
Groningen, een geheel gerenoveerd woonhuis. Indeling: entree, woonkamer (36
m 2) met open keuken en mogelijkheid tot open haard,
open trap naar bovenverdieping, 2 slaapkamers, badkamer met bad, toilet, douche en
v.w.t. Plaatsje op zuiden,
nieuw dak. Geheel verwarmd
door cv. Vraagprijs f75.000,k.k. Inl. tel. 267296. N020728
Net burgerwoonhuis in
centrum van dorp, plm. 4 km
Drachten.
tel.
v.
Inl.
05125-1660. N021504
Garmerwolde: Lageweg
10,
half
vrijst.. . huisje
f46.000,-; Overschild: Grauwedijk 65, vrijst. woonhuis
met grote tuin f69.000,-; Groningen:
Hamburgerstraat
boyenwoning
42b, ruime
eig./bew.
Lop75.000,-;
f
persum: Middenstraat 7,
vrijst. huisje
plus tuin
Krewerd:
Holwier39.500,-;
f
derWeg 5, vrijst. huis plus
tuin en garage (geringe
brandschade» f30.000,-; Ten
Post: Rijksweg. 221, vrijst.
woonhuis f29.000,-. Inl.: R.
van der Veen, Kapelstraat 7.
Thesinge. Tel. 05902-2689.
N021019
Vrijstaande premie A woning met"subsidie'en garage.
Tel. 05940-3963. N20067

■

~,„,...

050-773875. N000704

-

I

GRANDIOZE

CARAVANSHOW

„Als u toch in Friesland naar surfplanken gaat kijken":

f 695

•

-

-

*

En dus niet een tweede keus met deuken, overjarig of ouder-'
wets model .uit een failliete boedel, maar een modern 1987

-

•

•

ard en de speelse 335 fun-all-round.

mtr., magazijnruimte/werkruimte 88 m Tel. .0599020168, tijdens kantooruren.
:
N021244
2.

Kleine

benedenwoning

centrum, Hoogezand/Sappemeer. Huurprijs f425,-. Inl.
05980-92796
N021017

(na

18.00

uur).

Kamers
�

Wegens omstandigheden.

JachtbemiddelingsburO::i:;

*

Appartement te Engel-

*

*

'

...

*

-

-

*

J

,

Meersweg 28 9001 BH ml. 05662-3180

GEBR. WATERBORG, Lage der A 2, Groningen.
Ook zaterd. 10-17 u.' .

Buitenboordmotoren
Polyester zeilboot
mo-.
'Moby Dick', dealer Yamaha- tor. Scherpe prijs. Tel.
Tomos-Honda, 'Elan' boten, 05978-12554. NOOOOBO
Altenaweg 8, Peize, tel.
Flying Arrow type Scha05908-33773. N39970 J
kel mcl. trailer,4 pk b.b. dekKano's. WITO
Kano- en kuipzeil, i.z.g.st. f3000,-.
werf,
Delfzijl.
Tel. Tel. 05933-32986. N000303
05960-16211. N38715
Finnjol solo zeilboot, lattenZeilmakerij Oldenburger bouw, extra zeil, autotrailer
BV,' Hoofdstraat-54,-Odoorn, en dekzeil, prijs fl5OO. Tel.
tel. 05919-13610. N44006.
05952-428. NU00485
*

.1.

I.

"'■

"

-

'■'

■"'

-

-v

-

*

-.

.<

*

/

Otten Trekker LSI9BO
Munsterland 320 1979 ,
Eifelland 300 1978
Verder keuze uit 25 stuks, o.a. Bürstner, Kip, 1.T.,
Fendt Karaat, Astral, Kleinz, Dethleffs enz.
Gebruikte vouwwagens 0.a.:
Scout Routier, Alpen Kreuzer Sr., Vocatour met hefdak
'i Gebruikte Camper VW type LT 28 diesel, 19-12-'B3,
\-'
verhoogden verlengd, f 37.500,-

.

Ook voor reparatie en onderhoud het juiste adres.

-

Recreama Caravans

*

:.

;•■",""

Protonstraat 22, Groningen.
Tel. 050-133271 b.g.g: 346965.

OZO-Oude
Haske-Friesland

Gelegen aan de autosnelweg Joure-Heerenveen, industrieterrein Oude Haske. Tel. 05130-77444. Ma. t/m vrijdag van 9
tot 6 uur, donderdagavond koopavond tot 9 uur, zaterdag tot
5 uur.

Veel surfplezier.
Watersport & Surfcentra
„DeOtter'iï

'

0.a.:

Knaus Azur 380 H eindkeuken 1985
390 Q de Luxe 1984
Knaus 450 Q de Luxe 1981

?:

:

■

™*

.

+

In de Wayler-fabriek op het Van Houten industriepark nr.
22-1, telef. 02840-11424. Ma. t/m vrijdag van 9 tot 6 uur, vru%
dag koopavond tot 9 uur, zaterdag tot 5 uur.

/p I

Gebruikte caravans

Jachtbesl., elektron., tuigage, zeilkleding,
zeilmakerij. Scherpe prijzen.

*

—«■■■!■.

Recreama Caravans

iy

Warfhuizen, tel. 05957-1773, 's maandags gesloten.

*

■!.

showroom.

Buitenboordmotoren
Brands,

*

.-II

Dealers van Knaus en Dethleffs caravans en Scout
vouwwagens permanente show, meer dan 39
verschillende modellen, allemaal te zien in onze.

Aqua Marina Grouw

•

■

.1.1 —■■■■

Caravans

vraagt voor verkoopbemiddeling gebruikte motorjachten.
Verkoophaven gelegen aan het Pikmeer

*

*

Beschaafde heer, 50 jaar, niet bert, plm. 4 km vanaf Groninroker/drinker, middelbaar ni- gen.
Tel.! 050-416768.
veau, wil graag net kosthuis N021041
in Gron. stad (geen relatie).
Brieven naar zijn adres, Jan
Lievenstraat 102b, Leeuwarden, of bellen tel. 058-155918 Auto's
na 20.00 uur. N000514 '-■:. ■-'
Wilt u iets'(verkopen?
Plaats dan een,Te Koop Aanvertent ie in hel
Allerlei >^™^ geboden-ad
Nieuwsblad van hel Noorden.
Mobiele graafkraan noAutoverhuur Gar.VcneKraanbedrijf ma, 4* t/m 9-pers. en goed. ook
dig? ■ B.V.
B.K.F, verhuurt ook mobieleasing." : . Hoek
contract
le graafkranen, compleet Geulstraat-Barestraat 3-39.
met div. bakken, kantel- Tel. 261515. N69064
bak, hijshaak etc. etc. LeWilt u ook" iets verkopen?
10,
ningradweg
tel. Plaatseen
Haasje!
050-422422.N021059 v*>•■
*

AMG

'

•

OZO-Weesp-Nrd.-Holland

I

\

Huizen
*

Intersurf Drachten
Stationsweg 30, Drachten. Tel. 05120-32191.

'

Bedrijfspand in Stadskanaal met 2 kantoren, 6x4
mtr.,'4 x 4 mtr., keuken 3x3

OZO-Breda-Brabant

Beslis nergens voordat u deze boardSvgezien hebt,
alleen verkrijgbaar bij de echte surfspeciaalzaak:

i

Huizen

Gelegen aan de Al5, 10 km van Arnhem, industrieterrein
10a, telef. 08880-1222 en 2344. Ma. t/m vrij. van 9 tot 7. uur?
vrijdag koopavond tot 9 uur, zaterdag tot 6 uur.. £?.
Gelegen aan de autosnelweg Breda-Noord, Industrieterrein
Noord, Spinveld 21a, telef. 076-228500. Ma. t/m vrij. van 9
tot 6 uur, donderdag koopavond tot 9 uur, zaterdag tot 5 uur.

-

]

Te huur aangeboden,
"*

*

!

|

OZO-Andelst-Gelderland

board, kompleet met mastrail, voetbandpositie's en een modern zeil in de twee lengtes: 368 het ideale all-round-fun bo-

+

'

j ' Te huuroongeboden

-P

geheel kompleet natuurlijk!!.

•

-

-

Meer hoeft een nieuwe surfplank u niet te kosten,

In Marum: Hobby Munsterland Sunseeker Constructam
Home-car Walker Chateau
In Veendam: Bürstner Hobby Walker Home-car Chateau
•

Wayler '87 modellen met inruil f 600,- tot f 900,- retour.
Nu gelijk naar uw buurman, kollega, familie, vriend of gewoon naar de zolder. Ruil uw oude surfplank in. Defekt geen
bezwaar, wel kompleet. Wij accepteren alle ongeacht de
staat. Bij aankoop van een Ie keus Wayler '87 gelden de volgende inruilprijzen:
Wayler '87 tot f 1.100,- uw inruil f 600,Wayler'B7 tot f 1.600,-uw inruil f 700,Wayler '87 tot f 2.100,- uw inruil fBOO,Wayler'B7 tot f 2.600,-uw inruil f 900,-. ..■/.'■-■',:
Wayler, 's wereld grootste fabrikant, nu eksklusief bij OZO
te Andelst, Breda, Weesp en nu ook te Oude Haske. Geeni an*
dere vestigingen.

*

*.

wen boerderij met perceel
groenland in rustige omgeving. Aannemelijke prijs. Br.

Aankoopplan 3

Wegens tijdgebrek Tjalk,
20 m, moet nog ingetimmerd
worden. Zeer geschikt voor
Charter of per. bewoning.
T.e.a.b. Inruil mogelijk. Tel.
05904-2507. N000707
Motorkruiser, 8 m, met
A.K. en dubb. besturing. Tel.

*

I

.

'

*

I

N,38375

Foxhol. Ruime helft v.e.
dubb. met 580 m 2 tuin en stenen garage. Beg.gr.: keuken,
bijkeuken, douche, 2 kamers,
2 si.kamers. Ie verd.: 1 sl.kamer, grote zolder. Vr.pr.
f85.000,-. Tel. 05980-92337.
N020724 ;
Aan de rand van het dorp
Warffum gelegen woonhuis
met bijbehorende grond. Inl.
05960-19001. N021048
•k Een event. nog te verbou*

05920-70049.
■

KU " e "

050-135378. N000651
Hardhouten zeilschouw,
5 m i.z.g.st. met b.b.-motor
f4000,-. Tel. 050-124054 na
18.00uur. N001333
Te' koop Flits jeugdzeilboot. Prijs f500,-. Tel.
05980-23399. N000640
Diesel, 12 pk, 1 cil. 3000
toeren/min.,
f550,-. Tel.
050-415588. N001432
*

peerauto, 5-pers. Mercedes

508D. Tel.
N021025 ■

*

mast en geheel compleet. Tel.

Te huur aangeb. kam-

*

+

SLAPEN'f: 1

•

Bungalowpark Libra
Ommen, te huur : moderne
6-en 8-pers. bungalows voorzien van comfort in een modern park gelegen midden in
de bossen. Zwembaden met
waterglijbaan 40 m, uitgebreid recr. team, speeltuin en
kantine aanwezig. Folders op
aanvraag 05291-7224. Tevens
nóg enkele bungalows' te
huur.No2o7o9
Hotel Schoonzicht gezel-

N001136
16 Kwadraat BM'er, met
trailer, 2 stel zeilen, z.g.a.n.
dekzeil, evt. met b.b.-motor.
Tel. 05910-27541. N001267
16 m 2 nr. 3337 bouw Helder topwedstrijdschip. Perfecte conditie: 05668-277/468.
NOOOO7B

*

*

+

'

*

05155-1253. N39733
F. J. zeilboot polyester en
O.K. jol, hechthout. Beide alu

*

*

:

*

schroefaskoppelingen,
div.
soorten motorsteunen, keerkoppelingen enz. Technisch
bedrijf
IJlst,
Bakker

Tot 'a avonda 10 uurook zaterd.

y^TOJUftV

-

Kajuitmotorboot, opknapper, 7,5 x 2,35, 10 pk, solo,
f3000,-. Tel. 05915-52916.

Schecpsbenodigdheden-

motorombouwdelen. Scatra

05169-1750/1941

*

Allerlei

CENTRUM VOOR'GEZOND

*

BEL NU:

*

OZO-Wayler

*

Boten

Lopende leningen geen enkel
. bezwaar.

"

*~

,~

'STOELDRAAIERSTRAAT4B-GRONINGEN''
.
-V ■

Kwl|tscheldlng bij over».

haven, laag tarief, ± '/a uur 05900-12714. N021046 ..■
van Groningen. "De Lits"
Te huur stacaravan camOostermèer,
05129-1482. ping Klein Vaarwater Ame-

*—

*

'

Alléén voor hele goede betalen
In vast dienstverband.
Zeer lage maandlasten.

voor 5-6 en van 26-6 t/m 24-7,
Formerum, Terschelling. Tel.

~

+

05959-1516.
.

*~

™

TELEFOON :05Ö-180127:

*

N40183

v«w

k:~ wvTiris
Leuk gel. 2/1 kapwoning
met garage te Eenrum. Ruime
tuin 'op zuiden. Vr.pr.

..

250 ligplaatsen in nieuwe

«w. w

,

*

*

*

■

*

%

*

N020127,.;\.

r

.:.;>.>,;

\

—^—

Een goed bed een hele verlichting.

*

Vuursche
i■'* fThr.. Lage.bosrijke

>^«-j^\;^

-.:

boerderij, landelijk gelegen
bij bos en hei, op 1.3 ha grond,
Vr.pr.
omg.
Marum.
f240.000,-. Tel. 05946-59381.

*

+

*

*

Toerisme

voor

«

*

2,

$lj

Tornado, Sailboard etc.
Ook kunt u een regeling treffen en betalen op 1 juli a.s. 1987
;•"•'; -V
WAYLER 50% (schoonheidsfoutjes)
Surfplanken semi-kompleet
f 375,Wayler one design 1987 van f 750, t
Chipper 1987van f825,-voor f410,Ipsi Winger 1987van f 900,- voor f 450,Ypsi TR1987 van f 1.000,- voor f 500,Breez TR 1987 van f 1.070,- voor f535,Wayler 350 P Speed 1987 van f 1.135,- voor f 565,Wayler 350P Fun 1987 van f 1.135,- voor f 565,. ■
Masthoes, Neil Pryde f 15,Wayler
290 P Slalom 1987 van f 975,- voor f 485,div. Steamers v.a. f395,Wayler
350 A Race 1987 van f 1.435,- voor f 715,- '•■
O'Neill jacks en schoenen 30-50% korting
Wayler
320 A Pro 1987van f 1.435,- voor f 715,- {
div. goedkope zeilen v.a. f 125,■= Inkl. mastvoet en alle voetbanden,
Semi-kompleet
Letop!
skeg en zwaard.
Voorraad is beperkt, dus voordeel alleen, voor de supersnelle
1986
WAYLER 50%
'""'.\'-i,:'■'■' -.'■.■ surfer.
./";.Surfplanken kompleet
Skilanglaufsets mcl. schoenen, de laatste f 150,- -V;;;
Breez Eco 6.3 zeil van f950- voor f 475,Euronoord Windsurfing
Ypsi Eco 6.3 zeil van f 950,- voor f 475,-,
• Noordlaren, Kerkstraat 4, tel. 05905-4306.
Wayler one design 6.4 zeil van f 1.050,- voor f 525,Groningen, Damsterdiep 24. tel. 050-127512. .-;.-;
Wayler one design 5.2 zeil van f 1.080,- voor f 540,-.
Wayler one design 6.0 zeil van f 1.175,- voor f 5.85,Zinker Rocket 83, met
Wayler one design 5.9 zeil van f 1.210,- voor f 605,mast, mastvoet, masthoes,
Wayler one design 6.1 Mylar zeil van f 1.260,- voor f 630.05960-26669. N001834 ö%
. Chipper 5.4 AR zeil van f 1.130,-voor f 565,Chipper 5.2 sportzeil van f 1.155,- voor f 575,- .
Attentie: Alleen advertenChipper 6.0 HA zeil van- f 1.260,- voor f 630,ties waaronder staat Brieven
Chipper 5.8 profiel zeil van f 1.295,- voor f 645,bur. dcz. onder nummer
Chipper 6.1 HA Mylar zeil van f 1.345,- voor f 670,dient u voorzien van het numYpsi TR 6.0 HA zeil van f 1.435,- voor f 715,mer in de linkerbovenhoek
Ypsi TR 5.9 profiel zeil van f 1.470,- voor f 735,van de enveloppe te zenden
Ypsi TR 6.1 HA Mylar zeil van f 1.520,- voro f 760,- ,
naar ons kantooradres- Zuiderdiep 24. Groningen.
Breez TR 6.0 HA zeil van f 1.495,- voor f 745,Breez TR 5.9 profiel zeil van f 1.530,- voro f 765,Surfplank
toebeh.
Breez TR 6.1 HA Mylar zeil van f 1.580,- voor f 790,.'
3-pers. caravan 1968, moet
350P Speed sport-I zeil 5.7 van f 1.635,- voor f815,weg. Vaste prijs f500,-. Tel /
: 320 P Fun sport-I zeil 5.7 van f 1.635,- voor f 815,05993-13598. N001654
290 P Slalom sport-I zeil 5.7 van f 1.495,- voor f 750,Spanel Viva a.r. fun. i.g.st
•>~
350 P Speed light-I zeil van f 1.745,-voor f 870,compl. met 3 zeilen en voet
320P Fun light-I van f 1.745,-voor f 870,banden. Pr. f7OO,- jTel
290 P Slalom light-I van f 1.615,- voor f 805,05940-2493. N000698
350 P Speed-I van f2.075- voor f 1.036,I.z.g.st. verkerende all
320 P Fun Speed-I van f 2.075,- voor f 1.035,round surfplank, merk Stij
290 P Slalom speed-I van f 1.945,- voor f 970,Hollyday mcl. stormzeil. Tel
320A Pro SP-I van f2.375- voor f 1.185,050-268829 na 18.00 uur
s
350 A Race SP-I van f 2.375,- voor f 1.185,- .
zJm- N000495
Surfplank Bic 210 S com
pleet f950- Stormzeil 5m2
giek
mastverlenger f450,Persbericht 1987
Droogpak large f200,-, surf OZO en Wayler werken nauw samen in 1987. Sterker .V,
pak small f 75,-, trapeze, laar- wist u dat OZO de Wayler fabrieken heeft overgenomen?
zen, muts
handschoenen Niet zomaar een fabrikant, maar een van 's werelds grootste
Tel. 05980-25119. N001298
merken. Nu ook tegen meerprijs als enige in de wereld FLUNet als u zijn er iedere dag ORISERENDE boards. Dus op kilometers afstand wordt u al
vele tienduizenden; die de ru- gezien en dat in vele kleuren. Uniek, uniek. OZO en Wayler
briek haasjes lezen b.v. op brengen u meer dan sensatie. Kwaliteit hoort bij kwaliteit,
zoek naar een huis of naar een daarom mochten Gaastra en LVB de Wayler zeilen leveren!
baan als hulp in de huishouMast en giek is een hoofdstuk apart. Alleen het beste teltl
ding, als verkoper enzovoort. Opgelet.
OZO/Wayler hebben de grootste permanente
Zoekt u een medewerk(st)er? surfshows ter wereld, in Andelst, Breda, Weesp en nu ook te
*!
Plaats dan een Gevraagd Oude Haske. Tevens presenteren wij u het volledig assortiPersoneel advertentie in het ment van de andere goede merken, zoals: Mistral '87, Fun
open v.a;ÏO.OO u.
Nieuwsblad van het Noorden. and Function '87, Wailer '87, Alpha '87, Klepper '87, Tiga
,
|
'87, BIC '87. OZO reeds meer dan 12'Zs jaar de meest verGrote keuze boards, kleding en access.
trouwde en gerespecteerde verkoper van de grote merken.
Zeilmakerij. Scherpe prijzen.
Aankoopplan 2
GEBR. WATERBORG, Lage der A 2, Groningen.
WAYLER'B7 MODELLEN MET
*\V" Ook zaterd. 10-17u.
. 50% GRATIS SURFEKSTRA'S
Wie voor 1 mei een komplete Wayler 1987 (alles Ie keus
nieuwste types) koopt voor de bruto adviesprijs, ontvangt een
gratis Wayler surfpak, gratis Wayler surfschoenen, gratis
Wayler surfkar, gratis Wayler imperial, gratis Wayler sjorbanden, gratis extra Wayler giek en gratis Wayler extra zeil.
Alles naar keuze tot een waarde van 50% van de Wayler '87
aanschafprijs, of ontvang de helft van de gratis surfekstra's
in mindering op de aanschafprijs. Dus 25% korting. Aan u de
keus.
%

der doel geschikt, event. te
huur.
Tel.
05920-15007.
N020517
Te . koop: bioscoop-gebouw .te Appingedam, 245
m ook geschikt voor winkel,
Ie stand. Dijkstraat (event. te
huur).
Tel. 05920-15007.
N020518
Systeemplafond/verlichting. Snelle levering en montage v.a. f25- p.m 2 mcl. montage.' Bouw Montage Noord
Assen, tel. (059201-45826.

*

..-

-,

*

Ij

Aankoopplan 1
Absoluut krankzinnige aktie. Liefst 50% echte korting. Geq
waardebonnen, coupons of andere lokkertjes, maar werkelijk
50% korting in geld op alle Wayler '86 surfplanken,
vaarklaar inkl. Gaastra-sails of ivb. De aktie duurt tot 1 mei
a.s., zolang de voorraad strekt. Alles fabrieksnieuw: boari
met waterschade of lichte schoonheidsfoutjes. U magdebestt
uitzoeken.
BIC, Klepper, Fanatic, Surfpartners, Alpha, Speedy,"
•

-

|

-

8icv.a.f1.690,Pacificv.a.fl.99s,Protho rondbodem wedstrijdplank compleet f 1.995,'.
v'; Hurricanef 895,Topsails zeilen doorgelatte en Camber div. maten v.a. f 295,F 2 zeilen doorgelat tot 25% korting
Farla en Hartzeilen nog enkele stuks 25% korting
F 2 semidroog pak (4 seizoenenpak) op op slechts f 195,Wetsuits v.a. f 179,-

-

:.

Plaatseen Haasje!

Te koop aangeboden

y^SS^n.

Alles mag je missen, maar die super voorjaarsaanbiedingen
bij Euronoord Windsurfing niet.
De vroege surfer pakt nu nog honderden guldens voorjaars:.-'.voordeel.
■■..
1.795,Lightning
Strato
Cornet
v.a.
f
F 2
F 2 Starlit Sunset s.e. wit. uitv. v.a. f 1.090,Alphav.a.f 1.890,Fanaticv.a. f 1.690,-

noordelijke bedrijven ter overname (of deelnem.)
Discr. gewaarborgd.

•

'

OZO-Wayler
OZO nu in het Noorden.
Oude Haske Friesland;
Sensatie!!!

Tel.

Koopje.

z.g.o.h.

05908-18736. N000552

Surf-Surf

-

De tweede soort „haasjes" biedt de .
mogelijkheid aan bedrijven, maar ook aan
anderen, te adverteren in deze veel gelezen
advertentiekolommen tegen het normale
tarief, dat f i ,75 per mm, zaterdag f 1,85 per
mm per kolom exclusief 6% BTW bedraagt.
Wanneer men over twee kolommen wil
adverteren, dan is het tarief f 1,93per mm,
zaterdags f 2,02 per mm per kolom exclusief

Brieven onder nummer f 5,00 extra.
(exclusief 6% BTW).
Bewijsnummer op aanvraag: f 4,60
(mcl. 6% BTW en portokosten).

yjfmsiM**

*

Zeilboot, O.K. jol. hout,

*

Surfsport

05953-2338. N0215147"-

I

Zaken/Transacties

*

'

•

*

Jong gezin zoekt in verband
dringend woonin stad Gron.
ruimte
met werk

,

J
-

Boottrailers. Dino trailer*Te Groningen: G.o.h. en ge- � Oude Fekela: Zeer ruim
5
Kerklaan
boüw.
Lijtsebuorren 12.. Gawoonhuis
aan
de
boyenwoning,
in
renoveerde
gezellige buurt, gelegen dicht op 2.12 are grond. Pr. f29.500 rijp. Tel. 05117-1486. N29588
bij centrum en station. Vr.pr. k.k. Inl. G. v. d. Veen, Trekf69.000 k.k. Tel. 050-130435. weg 36, Doodstil. Tel.

's avonds.;. N021026T~

*

Er zijn twee soorten „Haasjes". Een soort
biedt de mogelijkheid tot adverteren door
particulieren tegen een sterk gereduceerd
tarief. Dit tarief is 80 cent per woord inclusief
BTW. Minima&l 15 woorden is f 12,00

-

;

overdag,;,

:

/

050-603432

V^^**

'm

Boten

Huizen

ijl

Te koop acngebodén

•

Huizen

I

Te koop aangeboden

,

'
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Roegeweg 9, Steendam, tel.: 05983-1543.
Raaltepad 36, Almere, tel.: Ó3240-40590.
BIC: 210 8 voetbanden semi f 995,-.
Jazz'B7 semi f 995,-. Compl. f 1195,-+ 6.0 fun zeil.
Regea'B7 semi f 1095,-. Compl. f 1695,-.
Rock'n Roll '87 semi f 995,-. Compl. 4.9 zeil f 1595,-.
Hard Rock '87 semi f 1195,-.
SAILBOARD: Slalom TD.-TDC.-330TD.-TDC. v.a. f 1395,-"
\
360TD-TDC.-RaceTDC.v.a.fl49s,-. '
TIGA-JET: Modellen '87 compl. allr. fun v.a. f 995,-.'-,
STEAMERS: v.a. f298,-. HKUPTRAPEZE: compl. f 99,AFYER-SURF & VRIJETIJDSKLEDING: '
Hart Campri Tesco F 2 Sunshine.
M.Q.P. ZEILPAKKEN v.a. f 198,-.
Alle dagen geopend.
+

•

•

-

•

-

'

Zie ook voor Haasjes

pagina 24,26,28,30 en 32
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ENV
tot 'DeM

Russische film staat op dit
moment volop in de belangstelling. Het liberale
beleid van Michael Gorbatsjov
heeft ook binnen de filmwereld
vooreen frisse wind gezorgd. Vakbonden worden overgenomen door
meer verlichte regisseurs en ondergestofte filmblikken met politiek beladen films worden van de
plank gehaald. Tema van Gleb
Panfilow is zo'ri film. De westerse
pers kende de faam van deze uit
1979 stammende film, maar bijna
niemand had hem gezien. Dat
veranderde begin dit jaar met de
filmfestivals van Rotterdam en
Berlijn. In de laatste stad kreeg
deze produktie direkt éen Gouden
Beer uitgereikt. Genoeg reden om
nieuwsgierig de zaal in te stap-

De

pen.

■.

' ,

Films naar Russische literatuur in Simplon

ERD.

Van 'De Idioot'

antel'

Aanraders

Kort

landstalige
boeken
er in Groningen opnieuw
een programma gepresenteerd
waarin literatuurverfilmingen
centraal staan. De filmclub van
het jongerencentrum Simplon
draait in april mee in het filmfestival 'De Idioot verfilmingen Van Russische literatuur.
Het programma werd samengesteld door het Amsterdams
'.':'}■
Filmhuis.
»-vi
de
Op
lange lijst met deelnemers ontbreekt het Groninger
Filmhuis. Wellicht heeft de exclusieve deelname van Simplon
iets te maken met het feit dat
er met Anton Rock en Frank
Lucas momenteel twee voormalige medewerkers van Simplon aan het Amsterdams

wordt

-

\

Uitgeblust
De openingsbeelden zijn fascinerend. Een auto glijdt door een
kaal, winters Russisch landschap

afstand horen we de
inzittenden kibbelen. In de auto
zitten drie mensen, een schrijver,

en van grote

en één van
een
diens leerlinges. De toneelschrijver Kim Jesenin is de aanstichter
van het geruzie. Hij is op zijn
vierenvijftigste geheel uitgeblust,
mist elke inspiratie en heeft last
van nierstenen. Via zijn uitgesproken gedachtenstroom vangen we op dat hij alles bereikt
heeft wat er binnen het gecontro-,
leerde cultuursysteem te bereiken
viel. Toch is hij niet gelukkig.

programma van 'De
Idioot' bevat zeer uiteenlopende produkties: van de stomme
film De mantel van Kosintzev
en Trauberg tot Witte nachten
van Visconti en van De Idioot
van Kurósawa tot L'Argent van
Bresson. In het voorwoord van
de begeleidende brochure zeggen de samenstellers dat zij gekozen hebben voor films die
hun autonomie als zelfstandig
kunstwerk bewijzen. Ze willen

Het

Decevan

corrupte meeloper

ris

Het drietal in de auto is voor
een werkvakantie op weg naar
hun geboortestad, maar de'verwachte rust zal grondig verstoord
worden door de crisis van Kim Jesenin. Hij beseft dat hij een laffe
meeloper geworden is, die nooit
meer iets bijzonders zal produce-

Filmhuis verbonden zijn.

Michail Oeljanow en één van zijn leerlinges In 'Tema' van Gleb Panfilow. (Filmhuis)

einde maken aan de 'vermoeiende discussies' waarin
film en literatuur tegen elkaar
worden afgewogen. Ondanks
die goede bedoelingen ontkomen de meeste auteurs in de
brochure zelf ook,niet aan dergelijke vergelijkingen.
een

ren;'■•.

•

Lef
Regisseur Gleb Panfilow voert
naast Sasja nog andere personages op die een tegenpool zijn van

de anti-held Jesenin. Zo ontmoeten we een jonge luitenant van politie en een gefrustreerde wetenschapper. Beiden hebben zij op
hun manier wel het lef om eerlijk
te zijn.. De politieman doet dat

Eddie

binnen het systeem door ook partijbonzen als Jesenin op de bon te
slingeren. De
wetenschapper
kiest voor een oplossing buiten
het systeem door te kiezen voor
emigratie naar Amerika. Sasja is
de motor van het verhaal. Zij is
ook de enige die kritisch is en toch
probeert haar idealen in het eigen
land te realiseren.
De kritische strekking van
Tema is duidelijk en je kunt je
voorstellen.dat de Sovjet-autoriteiten er, niet echt gecharmeerd
van waren.- De Nederlandse kijker heeft natuurlijk weinig
~

Murphy

THE GOLDEN CHILD. Regie: Michael
Ritchie. Met: Eddie Murphy, Charlotte
Lewis en Charles Dance. Te zien in:
Camera 1, Groningen; Apollo, Assen;
Euro 1, Emmen; Smoky 1, Stadskanaal

De

TEMA. Regie: Gleb Panfilow. Met: Michail Oeljanow, Irma Choerikowa, Stanislaw Lyoebshin. Te zien in: Filmhuis, Groningen.

Amerikaanse regisseur

Michael Ritchie is bekend
geworden door prima actie-

in

boodschap aan de binnenlandse

betekenis van een Russische film.
Gelukkig is de crisis van de gecorrumpeerde intellectueel Jesenin
ook voor ons zeer begrijpelijk.
Dat Tema je toch niet echt aan
de stoel nagelt ligt dan ook niet
aan de inhoud, maar aan' de vorm.
Die is afstandelijk en dwingt geen
moment tot meevoelen. Daarbij
komt dat de gesproken innerlijke
stem van Kim Jesenin op den
duur knap vermoeiend werkt.
Soms heeft die een mooi komisch
effect, wanneer, hij cynisch commentaar levert op wat de anderen
zeggen. Vaak is 1 deze gedach-

films en leuke komedies. In het
laatste genre leverde hij onlangs
Wildcats met Goldie Hawn af. In
The Golden Child probeert Ritchie beide genres te combineren.
Zoiets pakt meestal verkeerd uit.

Maar het gaat helemaal niet
vanzelf in The Golden Child. De
film is tijdens actie-scènes niet
spannend en op komische momenten niet leuk. Eddie Murphy probeert het nog te redden door zijn
ondergrondse giechellach of met
Kennelijk waren de producenten zijn bekende mimiek, maar haldaar ook bang voor. Daarom werd verwege een grimas draait de cade populairste komiek in Ameri■'/-, .',, ; .
mera al weer weg.

Het verhaal is dezekeer wel erg
onzinnig, maar dat ligt meer aan
het scenario dan aan het basisgegeven. In Tibet wordt de zes-jarige Heerser van het Goede door het
Kwaad ontvoert. Alleen de Uitverkorene kan het Gouden Kind
redden. De Uitverkorene is Eddie
Murphy. Met behulp van een Indiase lady (Charlotte Lewis) weet
hij het kind
dat intussen blijkt
te kunnen toveren te redden en
de duivel (Charles Dance) te liquideren. Maar helaas is de lady in
de strijd gesneuveld. Het Gouden
Kind brengt de lady echter terug
uit de dood en Eddie en Charlotte
leven samen met het kind nog
lang en gelukkig.
Eddie Murphy is een aardige'
jongen, daar houd je het wel anderhalf uur bij uit. Maar. in een
'Sneeuwwitje-en-één-dwerg' film
past hij toch niet echt goed. Daar
heeft hij veel te veel talent voor.
—

—

Geluidsversie
van Nosferatu
Van onze kunstredactie
MUNCHEN
De beroemde
film Nosferatu van Friedrich
Murnau uit 1922 wordt nu van
geluid voorzien. De Duitse, expressionistische horror-klassieker
werd in 1984 door Enno Patalas al
eens ingekleurd en was toen tijdens de Berlinale te zien. Enno
Patalas, een Münchener film—

historicus, werd vooral bekend
door zijn restauratie en re-

'

.'

De Gouden Beer die Gleb Panfilow in Berlijn in ontvangst mocht
nemen lijkt vooral bedoeld als een
steuntje in de rug voor progressie-

constructie van Metropolis van
Fritz Lang. Die werd ingekleurd
en van popmuziek voorzien enkele jaren geleden opnieuw uitgbracht. Met Nosferatu zijn Patalas en zijn medewerkers al zon
tien jaar bezig.
Patalas wijst naar de filmhistoom
zijn
ingrepen te
rie
verantwoorden. Zo zou er al vóór
de oorlog een ingekleurde versie
van Nosferatu gemaakt zijn. Ook
bestaan er oude versies met dialogen als tussentitels. In de stomme
film zijn duidelijk de mondbewegingen te zien die de acteurs maken. Aan de hand van de spreekbewegingen en de bestaande titel-dialogen is Patalas nu bezig
met een nagesynchroniserde
versie.

Onverwoestbaar
Waarom speciaal Russische
literatuurverfïlmingen? Willem; Weststeijn probeert in de
brochure de keuze te motiveren
door te wijzen op de onverwoestbare kwaliteit van de
Russische literaire meesterwerken. Volgens deze auteur
zijn de werken van Gogol, Toergenjev, Dostojevski, Tsjechov

filmers. De kwaliteit
van Tema alleen kan er in elk geval nauwelijks aanleiding toe gegeven hebben. De bewondering
voor de moed van de regisseur
kan niet verhullen dat Tema niet
het meesterwerk is waar de geruchten van repten. Daar kan ook
die fraaie kop van de hoofdrolspeve Russische

ler weinig'aan veranderen.

ROB DE KAM

en één

ERIC BOS

Eddie Murphy als de Uitverkorene beschermt het Gouden Kind in 'The
Golden Child' van Michael Ritchie. (Groningen, Assen, Emmen en Stads•
kanaal)
fl

van hoofdrolspeler Michail Oeljaheeft

now spreekt boekdelen en
helemaal geen uitleg nodig.

tenstroom echter volkomen' overbodig en daardoor alleen maar

'Sneeuwwitje

ka gecontracteerd: Eddie Murphy
(48 Hours, en Beverly Hills Cop ).
Bovendien werd gezocht naar een,
scenario, dat een mengsel moest
zijn van Ghostbusters en Indiana
Jones and the Temple of Doom.
Dan moet het wel vanzelf gaan.

storend. De treurige hondekop

dwerg'

en Tolstoi veel moderner dan
andere Europese literatuur uit
de negentiende eeuw. v Daarbij
wordt het werk vanschrijvers
als Zola en Dickens wel erg gemakkelijk in een hoek geveegd,

feit blijft dat de Russische literatuur ook nu nog
maar een

een grote aantrekkingskracht

uitoefent op intellectuelen.
Weststeijn zoekt de reden daarvoor in het eigenzinnige, geïsoleerde karakter van deze literatuur, die grote aandacht
had voor de psychologische
ontwikkeling van het individu.

Onbekendheid
Het festival is alleen al
aantrekkelijk door het feit dat
er films op het programma
staan die je anders nooit onder
ogen krijgt. Over de kwaliteit
valt door de onbekendheid lang
niet altijd iets zinnigs te zeggen. Maar de gerenommeerde
namen van de regisseurs maken in de meeste gevallen een
gokje wel verantwoord.

Simplon vertoont slechts een

selectie uit het totale aanbod.
De spits werd gisteren afgebeten door De Idioot uit 1958van
Ivan Pyriev (ook vanavond nog
te zien) naar het gelijknamige
boek van Dostojevski. Jammer
genoeg ontbreekt in Groningen
de versie die Akira Kurosawa

in 1951 maakte..
Op 9 april wordt het in 1935
door Von Sternberg verfilmde
Misdaad en straf vertoond, ook
naar Dostojevski. De film gaat
over een arme student die een
woekeraarster
vermoordt,
maar door schuldgevoelens uiteindelijk ten onder gaat. Eeri
dag later is het de beurt 'aan
het gigantische epos Oorlog en
vrede. Sergei Bondartsjoek
maakte in de jaren 1964 en '65
een meer dan zes uur durende
film naar dit boek van Tolstoi,
dat zich afspeelt ten tijde van
de invasie van Napoleon in
Rusland.
De 'speler van Aleksei Batalov staat op 16 april op het
programma en De dame met het
hondje vanJoseph Cheifitz op
23 en 24 april. De slotfilm Witte
nachten is voor de'talrijke fans
van Marcello Mastroianni een
'must. Hij speelde zijn eerste
rolin deze film van Luchini
:
Visconti uit 1957. :
-

-

ROB DE KAM

Folklore Film Festival

De

.vereniging Nova Noord
organiseert dit jaar voor het

raal aan het begin van deze eeuw doorbreekt.
De jonge vrouw beleeft op vakantie in Florence een kort romantisch moment. Ondanks pogingen keurig in de pas te lopen blijft de herinnering aan dat ene moment van hartstocht
haar achtervolgen. Uiteindelijk neemt zij een
rigoureus besluit. Oe trage, wat literaire stijl
waarin dit verhaal verteld wordt vergt in het
begin enig geduld, maar wie zich gewonnen
geeft beleeft een bijzondere avond. (Camera

3, Groningen)
• 'Round Mldnlght, een bijzonder portret
van een aan lager wal geraakte jazz-musicus
en een Franse fan in het Parijs van de jaren
vijftig. Saxofonist Dexter Gordon speelt onnavolgbaar zichzelf in deze fragmentarische film
van Bertrand Tavernier. Ondanks het feit dat
het scenario in dramatisch opzicht aan alle
kanten rammelt, trekt Gordon je toch mee in
een betoverende schemerwereld van bebop,
wijn en whisky. (The Movies, Groningen)
• Blonde Dolly, overtuigend spel van Hilde
van Mieghem en Peter Tuinman in een verrassende film van Gerrit van der Eist en Jonne Severijn over het mysterieuze dubbelleven
van de Haagse hoer Blonde Dolly die op tragische wijze aan haar einde kwam. Het verhaal
is niet de sterkste kant, maar door de bijzondere sfeertekening toch de. moeite waard.
(Scala, Winschoten)

The Fly, Jeff Goldblum verandert na een
mislukt experiment langzaam maar zeker in
een hele enge vlieg in deze nieuwe thriller van
David Cronenberg. De bijzondere speciale effecten vereisen een sterke maag, maar voor
doorgewinterde liefhebbers valt er een hoop
te genieten. (City 3, Groningen/ Luxor 2,
Hoogeveen)
•

The French Ueutenants Woman, terug
in Groningen, de prachtige film van Karet
Reisz over de strijd van een jonge vrouw (Meryl Streep) voor zelfstandigheid en tegen de
verstikkende moraal in-het Victoriaanse Engeland. De vrouw beleeft een romance met
een natuurkundige (Jeremy Irons) die zich zowel in het verleden als tijdens de opnames
van een film over dat verleden afspeelt. Naar
een scenario van Harold Pinter op basis van
de als onverfilmbaar beschouwde roman van
John Fowles. (City 2, Groningen)
• Wetherby, een magistrale rol van Vanessa Redgrave in deze verbluffende psychologische thriller van David Hare. Redgrave speelt
een wat ingedutte vrouw op het Engelse platteland die een mysterieuze jongeman op bezoek krijgt. Deze jaagt zich plotseling in haar
aanwezigheid een kogel door het hoofd. De
speurtocht naar de motieven van deze jongen
brengt de hoofdrolspelers oog in oog met de
problemen in hun eigen bestaan. (Filmmuseum, Groningen;6,7 en 8 apr.)
•

De aanslag, nu weer in het brandpunt van
de belangstelling, deze eerste Nederlandse
speelfilm die een Golden Globe en een Oscar
won. Fons Rademakers verfilmde de bestseller van Harry Mulisch over een man (Derek de
Lint) die op zoek gaat naar zijn oorlogsverleden. Prachtig gemaakte film verliest gaandeweg aan spankracht maar is niettemin zeer de
moeite waard. (Luxorl.Hoogeveen)

eerst een landelijk Folklore
Film Festival. Het festival staat
open voor alle amateurfilmers op
film en video. Het thema van de
(video )film moet een folkloristisch
karakter hebben. De inzendingen
worden door een volgens de Nova
'vakbekwame jury' beoordeeld.
Wie
wil
mee
doen ' kan
05980-96576 bellen. Het festival
zal op 19 september in Assen gehouden worden. . ■

verpakte haar emanciperende boodschap in
de vorm van een plattelandsthriller die niet
geheel overtuigt maar door het spel van Van
de Ven ert de prachtige fotografie van Frans
Bromet toch heel boeiend uitpakt. (Camera 4,
Groningen)
• A Room With A View, James Ivory overtreft zichzelf in deze ingetogen maar ook
ontroerende en subliem gespeelde film over
een meisje dat de stijve Britse seksuele mo-

•

*

Death Of A Salesman, Volker
Schlöndorff maakte van het wereldberoemde
toneelstuk van Arthur Miller een zeer theatraal, verstikkend drama over de weigering
van een handelsreiziger (Dustin Hoffman) zijn
middelmatigheid onder ogen te zien. (Smoky
2, Stadskanaal; 7 apr.)
•

Scène uit 'Oorlog en Vrede' van Sergei Bondartsjoek (Simplon, 10
april)

GRONINGEN
CAMERA 1 The Golden Child. CAMERA 2:
Flodder. CAMERA 3: Repelsteeltje; A
Room Wlth A View. CAMERA 4: Iris. CITY
1; No Mercy. CITY 2: Dutch Treat; The
French Lieutenant's Woman. CITY 3:
The Fly. CONCERTHUIS: Chlldren Of A
Lesser God. THE MOVIES: De speurneuzen; 'Round Mldnlght. FILMHUIS: Vroeger is dood; Tema. BEURS: White Hot.
:

Een brave
ennieuws d

dorpsgek,

horrorfilms

NACHTVOORSTELLINGEN

anderuitflmb

De wonden van de gefrustreerde toneelschrijver worden nog
verder opengereten door zijn ontmoeting met een jonge vrouwelijke museumgids. Deze Sasja troeft
hem voortdurend af en is niet te
beroerd de waarheid te zeggen,
wat hem zowel irriteert als fascP
neert.' . .

Children Of A Lesser God, aangrijpende film van Randa Haines over de moeizame
liefde tussen een doof meisje (de met een Oscar onderscheiden rol van de dove Marlee
Matlin) en een idealistische leraar op een doveninstituut (William Hurt). Ondanks veel Hollywood-dramatiek toch een film die aan het
denken zet. De overdadige clichés blijven
verteerbaar door het prachtige acteerwerk.
Een krachtig pleidooi voor emancipatie in een
zeer Amerikaans jasje. (Concerthuis, Groningen) ■■....
•
Iris, Monique van de Ven is op dreef als
een .veearts uit de grote stad die zich vestigt
op het Friese platteland. Ze wordt vol argwaan ontvangen en ondervindt veel tegenwerking van een haatdragende hereboer
(John Kraaykamp). Regisseuse Mady Saks
•

een cyclus met
verfilmingen van Nederna

De Filmkrant
Traditiegetrouw biedt de gratis verkrijgbare De Filmkrant een overzicht
van alle festivalletjes in ons land.
Dat zijn er nog al wat, al merken
we daar in Groningen zelden iets
van (zie elders op deze pagina).
Gerdin Linthorst schrijft een
cursief over de veranderingen op
de Nederlandse Film- en Televisie-academie. Lange tijd werd er
'filmkunst' gedoceerd. Nu gaat
het uitsluitend om 'vraag en aan—

bod,

marktmechanismen,

be-

drijfsleven en groeisector. Met

andere woorden de studenten lefilm meer maken maar
zich bekwamen in audio-visuele
vormgeving voor het bedrijfsleven. Linthorst vraagt zich terecht
af wat de academie nog doet als
onderdeel van een Amsterdamse

ren geen

school voor de KUNST.

Verder een interview met Theo
van Gogh ('Een dagje naar het
strand') wiens nieuwste film
Terug naar Oegstgeest' binnenkort in de bioscopen te zien is.
Van Gogh: "ledere vrome roddelgemeente heeft een brave dorpsgek nodig. Ik vervul die rol met
verve want het geeft me precies
de gelegenheid te zeggen wat ik
denk".
Behalve zeer veel informatie
over recente en komende films
ook een cursief van Jan Heijs over
de distributie van kwalitatief
waardevolle films. Over de wrak-

ke positie van met name Film International (FI). Heijs vraagt zich
af of er nog wel een toekomst is
voor kunstzinnige films en doet
verslag van alle krampachtige pogingen van FI om 1987 te overleven. Maar hij haalt ook uit naar
de Hollandse zuinigheid als het
om films gaat.
i
Cinema
De mooiste foto.van
Hilde van Mieghem als Blonde
Dolly prijkt op de cover van het
maartnummer van dit Belgische
blad. Daarin wordt de nieuwe James Bondfilm 'The Living Daylights' aangekondigd met Timothy Dalton als de nieuwe 007.
—

En met Jeroen Krabbé als de Sovjet-schurk Koskov. Liefst tien pagina's over de Oscar-winnaar
'Platoon' en evenveel over 'Blonde
Dolly'. Actrice van de maand is
Debra Winger (Terms of Endearment' en 'Legal Eagles'). Cinema
staat verder propvol informatie
over films die hier kort draaien of
nog moeten komen.
Vanwege de uitThe Movie
breng van de griezelfilm 'Little
Shop of Horrors' biedt het Belgische filmblad voor maart een 'speciaal gruwelnummer'. Dus veel
aandacht voor de nieuwe golf aan
horrorfilms. Zo is er een gesprek
met de jeugdige organisatoren
van het vorige week gehouden
vijfde Festival International du
Film Fantastique et de Science
Fiction in Brussel. Een opvallend
—

succesvolle festival (35.000 bezoekers vorig jaar!).. Voor zoiets
bestaat in Nederland geen pu-

bliek.
De leuke serie 'De Outsiders' is
weer terug in het blad. Maar ditmaal gaat het om een insider, de
enige Belgische special effectsman Ronny de Potter en zijn
slechte ervaringen met de Belgische filmindustrie, die wel speciale effecten wil maar er geen cent
voor over heeft. De Potter: "Wat
de filmmakers in dit land nog
steeds niet doorhebben is dat een
langspeelfilm maken geen spelletje is. (..) Voornaamste gevolg
daarvan is een hopeloos geïmproviseer".

CAMERA 1 The Golden Child. CAMERA 2:
Abel. CAMERA 3: Jabberwocky. CAMERA
4: Last Tango In Paris. CITY 1: No Mercy.
CITY 2: The French Lieutenant's Woman. CITY 3: The Fly. CONCERTHUIS:
Children Of a Lesser God. THE MOVIES:
Dood in Venetië. FILMHUIS: The China
Syndrome. BEURS: Junge Madehen
Heisse Körper.
:

•

FILMCLUBS ENZ.
FILMMUSEUM: Wetherby (2,6,7 en 8 apr.);
De Kkkkomediant (9 apr.). SIMPLON: De
idioot (2 en 3 apr.); Crime And Punishment (9 apr.). VERA: Llght Years Away (7
apr.). RKZ: Joe'sBed-Stuy Barbershop (6
apr.). USVA: 5.0.8. (8 apr.). DE LAWEI
(Drachten): Narayama (9 apr.). HIPPOLYTUSHOES (Middelstum): 100 jaar "De Nijverheid" (8 apr.).

HET NOORDEN
ASSEN (Apollo): geen opgave ontvangen.
(Diana): geen opgave ontvangen. COEVORDEN (Holman): Flodder. DELFZIJL (City 1):
The Mission. (City 2): Field Of Honor;
Down And Out In Beverly Hills. DRACHTEN (Cinema 1): No Mercy. (Cinema 2):
Flodder; Ferrls Bueller's Day Off. DROUWEN (Autobios): II Dlavolo in corpó; Gluren. EMMEN (Euro 1,2 en 3): The Golden
Child; Down And Out In Beverly Hills;
Jumpin' Jack Flash; tabyrinth. HOOGEVEEN (Luxor 1): De aanslag. (Luxor 2): The
Fly. (Luxor 3): Flodder. KLAZIENAVEEN
(Astra): Running Scared; Youngblood;
Dutch Treat. MEPPEL ('t Swaentje): Big
Trouble In Little China; Heartbreak Ridge. SAPPEMEER (Centrum): Heartbreak
Ridge; Dutch Treat. STADSKANAAL
(Smoky I): The Golden Child. (Smoky II):
Running Scared; Legal Eagles; Flodder;
Pietje Kortstaart; Death Of A Salesman.
(Luxor): Gastvrije meisjes. VEENDAM
(Veenlust): Red Desert Penitentiary (4
apr.); The Unanswered Question, Stravers (6
apr.). WINSCHOTEN (Scala): Blonde Dolly;

Pudding Tarzan. Attack Force Z (Scoop
1): Big Trouble In Little China. (Scoop 2):

Jumpin'%'ackFlanh.

■
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gels. Absoluut kampeerklaar.
f6OOO,- vaste prijs. Tel.

*

*

05973-2486. N001614
Knaus 365Q, heel mooi en
compleet bj 81 f7950. Tel.
05908-17704. NO2lBlO .'. iA 050-734267. N000417
*

05944-3011. N33955

*

+

*

*

N020418

N38687

sf*&^

Caravans
Kussen-stoffeerwerk. Uw
caravan- en bootkussens stofferen, zowel oud als nieuw.
Vraag dan prijsopgave, bel
dan Koersen. Delfzijl, ZeilmaTel.
kerij-stoffeerderij.
05960-15585. Na 5 uur 30243.
N34579
Caravancentrum Pollehoek. Toercaravans: Sterckeman, Dethleffs en Roller.
Vouwwagens: Conway. Tevens goede occasions. Cara- .
vancentrum Pollehoek, Son- .
bij Wolvega. Tel.
nega
05610-2051. N38680.

r

�

*

2-pers. caravan, Kip Kuj.'
ken, '63, gew. 250 kg/JeU
*

05990-15448. N00134 5:
Wegens omst.heden staca.
ravan 9 m, merk Lincolq,
Oudhollands interieur,4 ji
inventaris,- }
oud,
schuurtjes, antenne. Te bet
/,

+

+

.

.

.

Camping Helios, Zeegse zo.}
april van 14.00-16.30 uur m
91.N001339
Mooie stacaravan op cam.
ping Norgerberg te Norg. Tel'
*

05920-42236 na 18.00 uur'
N021031
Paradiso vouwwagen
1972 met voortent en reserve.'
wiel. Pr. Bernhardstr. 1 Zout:
Tel.
kamp.
05956-1311!
N001670
Car. 4-pers Sterekenau
Evasion 380, bj. 1984, ge».
530 kg, met kachel, koelk.,
voort., enz. .Vr.pr. 'f7750,
Tel. 05910-24063. N001665 •
Bürstner Florida 1979
reg.bewijs met toiletruimte,
met Gerjak voortent.+. uil-;
bouw, het geheel. als nieu»
(voortent kostte f 2150,"-). T*
taal nu f8750,-. IJzeren S
3 m met Johnsóh4V
boot
pk b.b.-motor f1150,-:(Te|
bevr. 05920-44323 of 57375.'
■'•':--:■■;•!
N001661
Kip Goldstream 1974,544
*

•'

;

•;.:

� T.E. Sprinter 4.75 m, bijzonder g.o.h. mcl. voortent,
plus luifel plus serviesgoed,
potten en pannen, autospie-

[

•

*

*

Wielinga caravans presenteert in Noordnederlands
grootste overdekte showroom
de nieuwste modellen van
Hobby Lux Prestige, Chateau,
Lacar-Cantara. Tevens meer
dan 50 inruilcaravans. Veenwouden, Industrieterrein 14,
tel. 05110-2534. N40871
Paradiso vouwcaravans
met hefdaksysteem. Verkoop
voor geheel Friesland, Groningen en Drenthe. Jonkman
Caravans, Compagnonsweg 4,
Waskemeer. Tel. 05161-1277.
*

+

,

Toercaravan Chateau
320 Elite plus nieuwe voortent, geschikt voor wintersport, met koelkast, kachel, 2 gasflessen. Prijs
f5000,-. Tel. 05958-1876.
NOOl6ll
Caravan 3-pers. Vraagprijs f500,-. Tel. 05966-507.
,r^vf
N000656
*

Stacaravan 10 m 2 si.kamers
w.e. mcl. stageld.
f6250,-. Tel. 050-711636.
N000420
6-pers. stacaravan 9x3 m.
Camp. De Vossenburcht IJhorst. Vr.pr. f7000,-. Tel.
050-121236. NOOO4OO
Stacaravan te Lauwersoog
met 2 sik., koelkast, elektra
schuur.
Te
bevr.
tel.
050-349540. N000075
Hanomag bus type Mercedes 407 (omgebouwe tot camper). Bellen alleen zaterdags.
05941-1695. N001585
*

*

~]

;

ALPENKREUZER vouwwagens.
Ruime keus in gebruikte caravans. Tevens verhuur.
Meppelerweg 153, Steenwijk, tel. 05210-15554.
;

*

sfi^K

.

*

Te fcoop onngeboden

|

Caravans

Caravans

I.z.g.st. vouwwagen merk
Z.g.o.h. vouwwagen Tago
1 toercaravan merk
Walker type Victor 4-6-pers. Knaus, 4 slppl., met voortent, Settler, geremd. Met voorbj. '80. Na 18.30 uur tel. in zeer goede staat. Vr.pr. tent, luifel etc. Geheel com05940-4049. NOOl5Bl
f3000,-. Tel. 05940-5680. pleet. Prijs f2850,-. Tel.
* 4-pers. caravan
Chateau N000648,
050-414923. N000637
bj. '79, 3.50 m lang, plus ka- *
Z.g.o.h.
caravan
Toercaravan 5-pers. Kip
chel, plus nieuwe koelkast, Constructam, type Choral 1 Cavalier in prima staat, met
voortent en reservewiel. Prijs de luxe, geheel compl. bj. '78, kachel, koelkast en voortent.
f6800,-. Marne 59, Veendam, f6750,-. Tel. 05908-18161. Opbouw 4 m/750 kg. Hofste76,
tel. 05987-15945. N001253
denlaan
Roden
N000085.,
Stacaravan met schuur en * Gronland Hefdak cara- 05908-14929. N000460
2 si.kamers + w.c, staan- vans nu nog mooier, occ.
Solide stacaravan afm.
plaats 1987 betaald. Pr. tour-sta-vouwvagens. Miede- 2.80x7.80, redelijke prijs. Zeln.o.t.k. Op Camping De ma Caravans, Noorderling- denrust BV, Englumstraat 39
Hondsrug te Eext. Tel. weg
Marum.
Tel. Oldehove. Tel. 05949-631.
6

Caravan Centrum Steenwijk
van
CHATEAU en ERIBA toercaravans en
Dealer

Te koop aangeboden

j
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Caravans

Caravans

||le koop aangeboden I

[

.

ITe koop aangeboden

|
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Van alle topmerken ziet u bij Vesta de complete collecties in de showroom. De grote namen op het gebied van moderne
vormgeving en kwaliteit. Van Leolux tot Hülsta. En van Lookline tot Pastoe. Kortom, te veel om op te noemen. U kunt het
beste gewoon zelf komen kijken. En neem gerust de kinderen mee. We hebben op ze gerekend

GROTE KEUS UIT

MODERNE TOPMERKEN
Wie van modern wonen houdt, komt bij,/

"B

I
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Vesta kijken. Want in de grote showroom
vindt u een permanente show van alle
grote meubelmerken. Behalve merken
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LEOLUX
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Milos, aktueel van Leolux. Leverbaar als fauteuil, en als 3-, 2V 2 -en
2-zitsbank. Optimaal comfort in bijzonder ontwerp. Tafel Maya, strakke
vormgeving met fraai lijnenspel. In vele lakkleuren leverbaar.
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gebruik kunnen maken van onze interieur-specialisten, die van te voren graag
een ontwerp voor u maken.
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05928-13124. N001660! C
Occasions: Biod 300 T'Bl,
Biod 300 '82, Chatcau 330
'78, Eifelland '80, Avento
315 '85 kachel tent, Aveu.
to 385 TL '78 luxe, Avento
385 '78 luxe, Avento 34571
luxe, Eriba Taiga, Campl,
'82 luxe, Adria 410 LT '82
luxe, Wilk Safari 380 '83
luxe, Knaus Monsun 380 78
luxe, Knaus Jet 380 '76 tent,
Knaus 310 '76 luxe, Otten
Trekker LS'7B.
Vouwwagens:
Travel
Sleeper '77, Camp-Let GT
*

.'"■■'

JjÉy

;

ƒ

ClubB, Lamous Castle Furn.tureAkt.v
Linie, enz., enz. En juist bij het inrichten

*

kg met koelkast, voortent,
grondzeil en reg.bewijs. Alles
i.z.g.st.
f2500,-.. Tel

Mellow Mink, het beroemde nieuwste ontwerp van
Leolux, met internationale allure.
;'•;■;; ';,-';..''/ ■/,.•■,. -

geremd '85, Holtkamper
luxe '81. Caravan-Auto-bedrijf Egberts, SanteewegS,
Nietap-Leek.
Tel
05945-12464. N020240
Wilk 5.40 m, compl. m. bui-

*

toiletruimte f6750.
05928-56362. N021530;'.
Avento Magiore de Luxe
4-6 pers. mcl. inventaris en
tentent,
*

bj

voortent

v*

■

77.

(Tel'

05945-14800. N001852 WM
Astral 3.70 bj 73. Prijs
f1950. Tel. 050-413524.
N001258
Z.g.o.h. vouwwagen, merk
Scout Routier II bj 75, met losse 3-pits keuken
gasfles,s
vaste 51.p1., veel" ace.J- nwe
banden. Tel. 05995-41311
N001829
*

*
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Pullman Nocturne, van de uitvinders van de
beroemde boxspnng. Voortreffelijk slaapcomfort ■..
gecombineerd met een exclusieve eigentijdse vormgeving. Bij Vestakoopt ü niet uiteen boekje;maar u,
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Z.g.o.h. Construciam
Condor 4, kachel; koelkast,!
voortent. ' '..' Tel.'
nwe
05220-55083. NOOlB3O
Niet van nieuw, te onderscheiden Bürstner City
3.60 m, 550 kg, kachel, koelk,
voortent bj 81 f6750.
*:

*

2 en 3-zitsbank Clio. Verfijnde belijning met evenwichtige
verhoudingen. Met alle bekledingsmogelijkheden in stof en leer.
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Het komplete Arena-programma van Musterring ziet
u bij Vesta. Het fraaie, ruimtewinnende elementensysteem dat zich laat stapelen en schakelen tot elke
combinatie. Perfekt afgewerkte kasten, vitrines en laden. In maar liefst 7 hoogten, 6 breedten en 3 diepten.

Lookline, Nederlandse ontwerpen van toonaangevend niveau.
Fauteuil 1120, aktuele vormgeving in eigentijdse kleuren, 2- of 3-zitsbank 3060, perfecte styling voor het moderne interieur.
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05998-87386. N021510

Camper Hanomag, F 46
Diesel. Knijpslaan 12, Hooge: ': ■■
zand.Nools97
Z.g.o.h. toercaravan 3a4
pers. m. kachel r +l;voortént,
nieuwe luifel en banden? Redelijke prijs. Tel. 05983-1345.
N001602 ;
Al vanaf f 1000 hebt u een
prima toercaravah bij Middelbos Caravans, Nr.'Lokstr.
41, Raveriswoud bij JAppelscha. Bemiddeling;.' inkoop/verkoop. ;./.'. 'Tel
05162-1835. N021518
Tabbert Comtesse de Liixe
3.80 m, zeer compleet mcl. toiletruimte en z.g.a.n. voortent.
t.e.a.b. Inl. tel. 050-346363,
's avonds tussen 19.00-en
21.00 u. N000669 '■['■ '.v./
VW Kampeerbus, volledig
ingericht luifel bj 72. Vr.pr.
f 1500. Bellen na' 18.00 uur
05940-3335. NOOlB3B ( V
I.z.g.st. verkerende caravan Wilk Sport 400TD bj 79.
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Romantiek voor moderne mensen. Een
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woonprogramma, vervaardigd uit natuurlijke mdterialen zoals hout, marmer, pitrie».
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Nu ook het
oostelijk

tI

deel van
de ringweg
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vesta-adviseurs u graag om tot de beste
De beroemde Amsterdammers van
, keuze te komen. En de Vesta -monteurs
~7T Slaapkamer Silhouette, een van de vele '■'.&'[
Pastoe. In de Vesta-showroom ziet ude
doen de rest. Zij zorgen dat alles perfekt in eigentijdse ontwerpen van Hülsta bij
Vesta. [ , •
volledige Pastoecollectie.
uw kamer past.
'
■
■"
•
.--:;■■
ó,-■■*: ' ■':;: , ■
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WONINGTEXTIEL HOORT ER BIJ
8000 2 PUUR WOONPLEZIER Vl U BENT VAN HARTE WELKOM EN...
VESTA GRONINGEN, VAN ALLE v
UW KINDEREN OOK
1116^
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Auping is zeer royaal vertegenwoordigd in de Vestashowroom. Natuurlijk de beroemde Auronde in verschillende uitvoeringen maar ook de allernieuwste
decomplete collectie

molenen

'om Groningen

gereed is,
' komt u ook
vanuit Bedum

■

cromncek

\
\

""K"

adviseur van Noord-Nederland.
Met zon grote collectie meubelen,
/.
„JX dat ook uw smaak er ruimschoots
vertegenwoordigd is. ledereen die
zich op woongebied wil oriën>\
teren, komt even bij Vesta langs.
.>/.
|Om te kijken of er nog iets nieuws

""^i^"

000'""'

""'

Want niemand hoeft de stad meer
door. Vesta ligt aan de Westelijke
ringweg bij het Stadspark; op de
Peizerweg na 500 meter links.
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Tapijt en gordijnen kies je het
beste in een omgeving waar ook
de meubelen staan. Vesta
?
een grote afdelmgop
n
e
waar alle be langrij

Vesta is meer. Vesta is gezellig.
Uw koffie staat klaar. En uw
kinderen kunt u gerust meenemen. Want die zullen zich niet
vervelen bij Vesta. Er is een
grote speelhoek en er
zijn steeds leuke
aciviteiten.

Dat is Vesta, de grootste interieur-

I I
'

'

I II
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grote collecties te

v
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met kachel, koelkast, voortent, enz. Tel. 05915-64160

N001436

Koop nu uw gebruikte toercaravan met Bovag-garanuV
Nu nog keuze uit vele merken
0.a.: Avento, Adria, Constructam, Corsar, Eriba, Tabbert,
Sprite, Kip, Dethleffs, v,Wilk
*

Chateau

en nog

kope

enkele "goed-

ingeruilde toer-, .«•
vouwwagens. Maak uw kei*
bij: Caravancenter De Hoornse Plas, dealer van Kip-'» 1
Eriba Caravans, Eelderwold*
Tel. 050-264343. N021866
Tentenmakerij Olde»burger BV, Hoofdstraat 54
Odoorn. Tel. 05919-13610
*

N44007
*

Cara vantenten maken*!

Tentenateli"
v.d. Hom BV, Mr. W.M.O*
Veenweg 36a, Bergunvv*
v. elke caravan.

2Jr

ï

VESTA

'

e eeroostt
stemeubel
VT voo ?DC
v'

'

3

'
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Hardegarijp. Ind. terr. Noord
Tel. 05116-2120. N24693
Caravan voortenten ft
399,-:
o.a. Brand Gerjak, I*
f
*

bella, Mehler.Obi, Populo
Trio, Walker. Raamluifel *

frame f 29,-. Schuifluifels v*
f 129,-. Dakluifels v.a.■ f99r
Beslist het grootste en gof
koopste adres van Noord-M
derland. Wielinga Caravan»
W
Veenwouden.
05110-2534. N38694
a.s.v •J*'
Zaterdag
13.00-17.00 uur: verkoop
ingebrachte of teruggehaal*
toercaravans. BloemstrJ1'

*
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Met Omn.aß.egell benut u alle hoeken nissen en
schuine plafonds. B.| Vesta ziet ude vele mogeli|K-

Groningen, telefoon 050-261020.
Maandagmorgen gesloten. Donderdag koopavond. Vesta is ook gevestigd in Heerenveen.
SHOkVROOM; /fe/zerweg 7JÖ,
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STADSPARK,
GRONINGEN. MAKKELIJK BEREIKBAAR VLAKBIJ HET
..

■..•■,..<...<.■

19a, Roden. Tel. 05908-17$
Wij verkopen ook uw toert*
ravan voor u. N021806
1>

Zie ook voor Haasjes

Mgina22,26,28,30en3|
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Oud-Indiëstrijder
in vernieuwde Roet

als later de Vietnam-veteranen.
Men liet ons vallen. ledereen die
in de laatste Wereldoorlog 'boeh'
had geroepen tegen een Duitser

kreeg een lintje en een uitkering, maar wij moesten opnieuw
vechten voor. onze rechten. Nog
steeds".

Onrechtvaardig
Het gevoel onrechtvaardig te
zijn behandeld, ginds en na
terugkeer ook in Nederland.is
diep ingesleten. Jan Zantinge
verwoordt !dit in aangrijpende
korte verhalen. Het hoofdthema
van zijn werk is; vervreemding.
"Wat ik •in mijn jeugd heb
meegemaakt, Indië, het niet
begrepen worden, de negatieve
kanten van het dorpsleven, dat
alles komt nu weer boven", zegt
hij. "Ik ben een vreemde voor
mezelf geworden. Ik héb mensen
doodgeschoten..."

Ondanks deze ervaringen benadrukt hij dat hij niet in alle
opzichten een ongelukkige jeugd
heeft gehad, ook_ al- lijkt dat
fcomszo. ■? '.tój' '--wb.v'.r;
Een uitgebreid vraaggesprek
"mét Jan'Zantinge en een kort
verhaal. .over zijn Indië-tijd
staan in het nieuwste nummer
van ROET, het Drents letterkundig tijdschrift dat volgende
week verschijnt.

.

z'n negende jaargang begint, is
in een nieuwe jas gestoken.
•
Het eerste nummer in de
nieuwe vorm. bevat naast het
vraaggesprek met en het verhaal van Jan Zantinge bijdragen van J.B. Klönne, Suze Sanders, Klaas Kleine, Wim Hulst
en Rieks Siebering. Drents statenlid Dineke Uildriks j schreef
een reisverhaal, Hans Werman
bespreekt de dichtbundel 'Dialoog met een eilaand' van Jannie Boerema en Ton Kolkman

Het sinds kort tweetalig li-

dat aan

,

kritisch

naar

de

Drentstalige LP van Ab Drijver.
De opleving van de Drentse
schrieverij is duidelijk merkbaar. Hoofdredacteur Martin
Koster: "ROET is'een podium
voor nieuw talent. Het aantal
schrijvers dat voor, de eerste
keer een verhaal of gedicht afgedrukt ziet, groeit nog steeds. Do
gevestigde schrijvers moeten
langzamerhand ruimte maken
voor de nieuwe generatie."

Naast werk van Drentse bodem bevat deze dubbeldikke
ROET vertaalde poëzie. In samenwerking met-Radio Noord
zijn gedichten, die vorig jaar op
Poetry International in Rotterdam zijn voorgedragen, vertaald. De resultaten van dit vertaalprojekt staan in deze ROET.

Steenbergen
De schrijver, tekenaar en schilSteenbergen
der
Albert v
(1814-1900) uit Hoogeveen heeft
toen hij 73 jaar was, een aantal
jeugdherinneringen vastgelegd.
Albert Metselaar bestudeerde in
het Rijksarchief in Assen de notities en verwerkte. ze tot een
handzaam boekje. Steenbergen
viel, anderhalf jaar oud, door
onachtzaamheid van een dienstmeid van de tafel en raakte gedeeltelijk verlamd. Een carrière
als soldaat, zijn grootste wens,
was daardoor niet voor hem
weggelegd. Deze en andere zaken Uit het léven van een Drent
uit de 'vorige eeuw zijn in het
boekje,; dat :. 20 pagina's./..tejt',
terug te vinden! Het is te bestellen'door ƒ 7,75 over te maken"op
postgiro 3709722 van Albert
Metselaar, Hoogeveen.

GERARD STOUT
Drents

ROET
terair, tijdschrift ROET,

HET
NOORDEN

luisterde

Letterkundig

;

Tiedschrlft

ROET, losse nrs. f 5,-. Jaarabonnement (4 nrs.) ƒ15,-. Stichting Het
Drentse Boek,
Hoofdstraat
68,
Zuidwolde.

150.000
exemplaren verkocht.
In dit boek beschreef

Wallraffde
wantoestanden onder
Turkse gastarbeiders
in Duitsland.
Wallraffwerd
geprezen maar ook
verguisd en had er in
Duitsland weer heel
wat vijanden bij. De
Duitse BVD deed een
inval in zijn huis en
Wallraff Vluchtte'
naar Nederlands
Interview met een
gedreven journalist die
nooit een blad voor
zijn mond heeft

bos

Harry's Oscar

genomen.

ünter Wallraff woont sinds
---enige
tijd 'hier en daar in
ff
Nederland. Hij staat al geruime tijd ingeschreven als woningzoekende in Amsterdam.
Wallraff is niet op de vlucht, maar
kwam in West-Duitsland door allerlei processeri nauwelijks meer
toe aan zijn journalistieke arbeid.

Vooral de Bundesriachrichtendienst, de Duitse BVD, laat Wallraff niet met rust. Zijn nieuwe
boek Opening van Zaken waarvan deze week bij uitgeverij Van
Gennep, éen Nederlandse vertaling verscheen, gaat over het
werk van die veiligheidsdienst.
De eerste druk van 12.000 exemplaren is nu al bijna weer uitver-

GUnter Wallraff
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kocht.
Wallraff heeft last van bronchitis wanneer ik hem spreek. Hij
hoest voortdurend, maar maakt
verder een redelijk fitte indruk.
Zijn boek is het regelrechte gevolg
van zijn woede over een inval van
de.BND in zijn huis. Met veel
machtsvertoon werden op verzoek
van het "Beierse. Openbaar Ministerie zijn woon- en werkvertrekken doorzocht na publicatie
en verfilming van Ik (AU).
- In Duitsland
verscheen Opevan
zaken
reeds
in februari.
ning
Hoe waren de reacties? "Ik heb
veel reacties van lezers gekregen.
Helaas heeft de.BND nog niet. met
een proces gedreigd. Dat zou pas
echt aardig zijn, want dan kan ik
ten overstaan van de pers de handel en wandel van die dienst aantonen."

1

gebruiken."

Dictator Strauss
Met. name Beieren geldt volgens Wallraff als een bolwerk van
de BND. Toeval? "Ik weet wel zeker van niet. Beieren vormt in
Duitsland

Duitse

veiligheidsdienst
een lange
voorgeschiedenis. "Die dienst
stoelt nog steeds op de ideeën van
een hoge nazi-officier, die in Beieren zijn zetel had. Het netwerk
van medewerkers van die dienst
heeft zich zelfs in de redacties van
het Springer-concern ingewerkt.
In mijn boek kun je lezen over
afluisterpraktijken door Bild,
waarbij later dan wel de twee
betrokken, journalisten veroordeeld werden, maar niet de mensen die er achter zaten. Die werden beschermd."
"Alleen al in Keulen had die
BND. een heel groot pand, waar

heeft volgens Wallraff

soort derde staat

een

waarin Strauss de dictator is.
Daar worden nog altijd innige

contacten
onderhouden
met
Zuid-Afrika en Chili.. Dienstreizen en vriendschapsrelaties zijn
er aan de orde van de dag. Het is
ook niet voor niets dat juist
vanuit deze deelstaat het proces
tegen mij geopend is naar aanlei..-..'
ding van Ik (AU)."
"In Duitsland zijn de wortels
van dat oorspronkelijk nazistische apparaat izo weinig aangevreten, dat ér< nog steeds nieuwe
loten aangroeien. Maar waar nationalisme bij ons de bron is, daar
is het kolonialisme en superioriteitsgevoel bij de Fransen zeker zo
sterk. Denk maar aan die Greenpeace-affaire."

Nazi-officier
De

dig. En dan schromen ze niet om
eigen mensen als provocateurs te

Maar ze \ verhuizen nu naar de
buitenwijken van Keulen, naar
een kantoor dat twee keer zo groot
is. Het is een bureaucratisch apparaat geworden dat zichzelf in
stand moet houden. Ze lopen hun
eigen fantoom na. Dat maakt het
zo serieus. Ze hebben succes no-

Vreemdelingenhaat
Wat,heeft Ik (AU) meer opgele-.
verd dan dat het een bestseller is?

nieuw verschenen/agenda
• Hans
van de Waarsenburg, • Nescio en' anderen, OnverWaar het blauw eindigt. Gedich- wacht gezelschap. Een door Roten;
Uitgeverij Meulenhoff, bert-Henk Zuidinga gemaakte
ƒ26,50
keuze uit verhalen van zeven
•
Frans Kellendonk, De veren klassieke Nederlandse auteurs.
van de zwaan. Essays. UitgeUitgeverij Nijgh & Van Ditmar,
verij Meulenhoff, ƒ29,50
ƒ12,60
•
Alfred Birney, Tamara's, lunapark. Roman. Uitgeverij In de O Susan Minot, Aapjes. Verhalen uit hei Engels vertaald door
Knipscheer, ƒ 25,Eva
Wolff. Uitgeverij Contact,
• Rudi Hermans, Bijna het
paƒ25,50
radijs. Roman. Uitgeverij Kritak,/21,50.
©Jlené Stoute, De kale tijd. No• Ben Cami,
Dorothy
aan
Brief
tities 1979-1986. Uitgeverij In
en andere verhalen. Uitgeverij de Knipscheer, ƒ 23,50
Kritak, ƒ.22,50
O Hugo Pos, Een uitroep zonder
• Stef
Vancaeneghem, Zonde uitroepteken.Kwatrijnen. Uitgevan Nini. Roman. Uitgeverij verij In de Knipscheer, ƒ 19,50
• Bea
Hadewych,/18,90
Vianen, Over de grens.
• J.H. Donner,
Slecht nieuws Gedichten. Uitgeverij In de
voor iedereen. Nieuwe stukjes Knipscheer, ƒ 25,uit NRC Handelsblad, met een
,
voorwoord van Renate Ru- 9 Wenen. Verhalen van een
Met een inleidend verhaal
binstein. Uitgeverij Bert Bak- stad.
van
Huub Beurskens. Nieuw
ker, ƒ 12,90
deel in de bibliotheek voor de liO E.M. Torster, Een kamer met teraire reiziger van uitgeverij
uitzicht. 'Roman uit het Engels Meulenhoff, ƒ 25,90
vertaald door Bas Heijne. De O Jeroen Brouwers, Kroniek
van een karakter
verfilming is momenteel in,diDeel 1
'

verse bioscopen,te zien Uitgeverij Tabula, ƒ 29,50
• Julia
Voznesenskaja, De derde engel. Roman over het lot van
een familie in Tsjernobyl. Uit
het Russisch vertaald door Loes
Visser. Uitgeverü AWB, ƒ 24,90

1976-1981 De Achterhoek: Uit-

geverij Hadèwych, ƒ 49,50

'V

O Guillaume Apollinaire, Ketterpaus & Cie. Poëtisch proza uit

het.Frans vertaald door Rein

Bloem.

ƒ27,50

Uitgeverij.

Querido,

Van
De

Het kan in het léven altijd nog
voor het overige doet
Manx' verhaal er niet zoveel toe.
Hij, de andere patiënten en vooral
de verpleegsters en de schoonmaaksters zijn niet méér dan het
behang waarop Frits, de hoofderger.

—

.

persoon, zijn gedachten en overpeinzingen projecteert. Zusters lopen in en uit, allemaal hebben ze
een andere naam en in verschillende mate vindt Frits hen aardig
of juist onsympathiek. Het zijn er
zoveel dat het voor de lezer bijna
onmogelijk wordt Frits in zijn
kleine liefdes en ruzies te volgen.
Met de herinneringenaan een
jeued in Nederlands Indië erbij
-

die dat zullen willen
bestrijden. Maar mijn eigen ervamensen zijn

ringen zijn duidelijk genoeg."
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H. KLOMPENHOUWER

Günter Wallraff, Opening van zaken.
Over spionnen, infiltranten en lastercampagnes. Uit het Duits vertaald door
Tinke Da vids. Uitgeverij Van Gennep,

1 14,50.

•

van
griezelromans
Stephen King verschijnen
aan de lopende band. Afgezien van de, bundels korte verhalen beginnen de grote romans wat
sleets te raken. De formule raakt
bekend, de structuur is voorspelbaar en hoe vaak kan een schrijver voor een groot, publiek experimenteren zonder zichzelf te herhalen? Gelukkig zijn ér nog de
verfilmingen van bijna alle romans en een groot aantal verhalen van King. Omdat ze van
verschillende filmmakers zijn is
daar nog enige verrassing aanwe,
.;■ y ■
;■
zig.
De nieuwste verfilming is SUver Bullet, naar een superkort
verhaal, dat echter veel visuele
mogelijkheden biedt. In de Neder-

landse vertaling, bij uitgeverij
Luitingh verschenen, is het verhaal een apart boekje geworden.
Dat het nog om een redelijk dik
boekwerkje gaat heeft te maken
met de lay out
als een jaarkalender opgezet maar vooral ook
met de tekeningen van Benny
Wrightsón. Dat is een in kringen
van liefhebbers van horrorstrips'
bekende tekenaar. Vooral de tekeningen, vaak verrassend van
kwaliteit, maken deze bijzondere
uitgave
met een verhaal over
—

—

—

een-ronddolende weerwolf— tot
een must.

:

,

Günter Wallraff als Ali

den Bosch

man in de blauwe kamerjas, die verantwoordelijk
werd voor de titel van de
nieuwe verhalenbundel
van
F. van den Bosch,, is niet een
hoofdpersoon maar een van de vele nevengeschikte karakters in
een los geconstrueerde vertelling
over het verblijf in een kankerziekenhuis. Hij heet Manx, was
mijnwerker in Heerlen en zijn
geslacht is geamputeerd om een
verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Met het stompje
dat hem rest kan hij nog een erectie krijgen ook: v^;

handig gebruik van gemaakt. Er
is een soort instinct waarbij het
publiek zich als wolven werpt op
aangeschoten wild. En een deel
van de pers in Duitsland maakt
zich daar evenzeer schuldig aan."
; Maar }s Nederland dan zoveel
béter dan zijn eigen land? Wallraff: "Ik wil niet spreken over
schuilhouden. Ik ben een paar
maal bedreigd en in die zin is het
wel verstandiger om de grens over
te gaan. Maar ik zoek in Nederland eerder de rust om weer opnieuw verder te gaan. Eerst met
een vervolg op Ik (AU), gebaseerd
op de reacties die ik gehad heb en
die gestaafd worden met documenten die nog veel ernstiger zijn
dan ik heb meegemaakt. Nederland is toleranter. Ik weet dat er

Nieuwe Stephen King: must
voor
liefhebbers van horror

De

-

(Foto: Gerard Stout)

Wallraff: "Er zijn tot nu tóe inderdaad geen landelijke wetten veranderd en wat erger is koppelbazen en dat soort lieden hebben
nieuwe methoden bedacht om zich
aan de wet te onttrekken.. Maar
bijvoorbeeld in het; Ruhrgebied
heeft het boek er wel voor gezorgd, dat er allerlei onverwachte
controles kwamen op de werken.
Dat ook de werkgevers aangepakt
werden en dat er een beter pasjes-,
systeem kwam. Maar het blijven
regionale maatregelen. Aan de
andere kant heeft het veel mensen met de neus gedrukt op het lot
van de buitenlanders. De vreemdelingenhaat is in geen land groter dan juist in Duitsland."
• De macht yan de BND
wordt
nog eens getypeerd door Wallraff
als hij opmerkt dat enkele jaren
geleden iedere Duitser die met
een anti-atoomsticker op zijn auto
reed als staatsgevaarlijk individu
werd geregistreerd. Alléén al dié
registratie moet kapitalen gekost
hebben..ls de BND dan niet èeh
verlengstuk van het Duitse denken? "Laat ik zeggen, er wordt

•

-

zon , 20001 medewerkers werken.

Jan Zantinge

(foto: Roland de Bruin)

Stephen King, Het uur van de weerwolf.
Uitgeverij Luitingh. ƒ 14,90

te fragmentarisch

ontstaat een kaleidoscopisch
beeld van de gang naar en de dagen in een ziekenhuis, zó fragmentarisch dat het alleen door de
doorgaans gedegen stijl bijeengehouden wordt.

:

Autobiografisch
'De man in de blauwe kamerjas'
is veruit het langste verhaal in de
bundel, wie Frits is komen we in
de beide andere verhalen aan de
weet
'Marinekind' en Thuis—

komst. In het eerste wordt nader
op die Indische afkomst ingegaan,
het tweede beschrijft een kort verblijf in Malmö, waar Frits een jongere zus van zijn moeder bezoekt
na uit het ziekenhuis te zijn
ontslagen. Het is alles sterk autobiografisch, wat bovenal blijkt uit
de vorm van het laatste verhaal:
een brief van Frits aan zijn

vrouw, geschreven in september

1986.

ERIC BOS

Zouden we in alle opwinding over
de Oscar-uitreiking toch bijna het
genie achter.'De Aanslag', vergeten. Of, zoals schrijver Harry Mulisch dinsdag zei: "Het boek mag
niet achter de film weggedrongen
worden". De schrijver troonde
vergenoegd in het Mariott-hotel in
Amsterdam terwijl journalisten en
fotografen zich verdrongen om
een audiëntie.Terwijl de filmmaker zijn geluk in de Verenigde Staten verwerkte, stond in ons land
de schrijver even in de schijnwerpers van de roem. Ten slotte had
hij het toch maar even geflikt, een
boek op zon manier schrijven dat
iemand er een redelijk scenario
uit kon trekken en een cineast een
winnende film kon maken. En nu
eens geen gezeur over de onzin
van zon Oscar-show, de doorgestoken kaarten, de valse
uitstraling, de discutabele keuzes
en het stelselmatig achterstellen
van gekleurde acteurs en filmmakers. Laten we niet Hollands
doen, uiteindelijk is de Oscar de
meest begeerde prijs in de filmindustrie. Betere films zijn er nu
eenmaal altijd, net zoals Miss Universe ook nooit de mooiste vrouw
van het heelal is. Het is allemaal
zeer betrekkelijk.
En dat geldt ook voor de uitspraken van de man waaruit het allemaal voortkwam. De man dié zich
ziet als een miskend radertje van
gans het universum. Het genie
'\
dat gedoemd is in een veel te
klein land te leven, waar te weinig
mensen wonen om van een literaire creatie een echte bestseller te maken. Want was het Harry
Mulisch niet, die tijdens het uit-' j
brengen van 'Dé Aanslag' nogal
ontstemd was over de kwaliteit
van de film? Dat hij zich er liever
van wilde distantiëren en zo?
Fons Rademakers stond toen wel
even verstomd. Immers, tijdens
de voorpremière had de naast .
hem gezeten Muüsch gepreveld:
"Dit is een meesterwerk". Had hij,
kijkend naar 'De Aanslag' zijn eigen boek bedoeld? Zo van: 'als ik
deze film zie, wat is mijn boek dan
eigenlijk een meesterwerk'? Het
zit Rademakers nog hoog. En wat
zei Mulisch dinsdag? "Ik heb direct na het zien van 'De Aanslag'
al gezegd dat het een goede film
is, omdat hij het boek op de voet
volgt". Wat zon Oscar allemaal
niet teweegbrengt.
Mulisch vond het in ieder geval
geweldig dat zon landje als Nederland genade kan vinden in de
ogen van die grote Amerikanen. I
Geen wonder, dat je je dan wendt
. en keert. Je vindt de film slecht,
maar durft het niet tegen de maker te zeggen. Maar de film mag
niet beter gevonden worden dan
het boek. Toch, als iedereen de
film goed vindt, vindt iedereen het
boek misschien ook wel goed.
Terwijl je die film zelf niks vindt
reiken die grote Amerikanen nota
bene eenprijs uit voor de film.
Wat een toestanden voor een Nederlandse schrijver.
Wat moet je nu zeggen? Dat de
film het boek op de voet volgt,
dus. Daardoor is die Oscar eigenlijk een Oscar voor'het boek. Harry's Oscar.

•
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Hoewel

van de 100.000
dienstplichtigen die eind
jaren veertig in Indië onder de wapens zijn geweest, zeker een groot aantal uit Drenthe
afkomstig was, is daar maar
weinig van terug te vinden in de
Drentstalige literatuur. ' Jan
Zantinge is tot nu toe de enige
die korte verhalen schrijft met
de politionele akties als thema.
Deze Drentse schrijver, hij
werd in 1927 in Dwingeloo gebovertrok in oktober 1947 als
dienstplichtig militair naar Indië. Ruim twee jaar bracht hij
door in de Gordel van Smaragd.
De ervaringen die hij daar opdeed, bepaalden voor een groot
deel de rest van zijn leven. In de
tijd dat leeftijdgenoten studeerden voor een goede baan, vocht
hij tegen Javaanse vrijheidsstrijders.
. Na zn vervroegde pensionering in 1983, hij was hoofd van
de basisschool in Niëuwleusen
(Ov), komen herinneringen boven. Zelf zegt hij daarvan: 'Toen
we uit Indië terugkwamen, wilde iedereen ons zo snel mogelijk
vergeten, wat dat aangaat verkeerden we in dezelfde, positie

Van Günter Wallraffs
vorige boek 'Ik (Ali)'
zijn in Nederland al

K

Hoewel deze beide verhalen inderdaad een breder licht werpen
op de problematiek van de hoofdpersoon in het. eerste verhaal,
blijft het me als geheel allemaal
te zeer los zand: min of meer willekeurige notities die amper een
verdergaande 'strekking hebben

dan hun persoonlijke betekenis
de auteur en de hoofdoersoon.
voor

Uitglijders
Al in Het regenhuis (1978) en In
een plooi van de tijd (1983) liet
Van den Bosch zien dat hij met so-

ber proza, veel sfeer weet te
creëren, en ook in De man in de
blauwe kamerjas schort het.niet
aan die kwaliteit. Bij een zo zorgvuldig stilist vallen uitglijders
echter des te meer op op pagina
34 bijvoorbeeld, waar eerst sprake
is van 'eén stuk nederlandse gemeenschap' en twee regels verderop van 'een stukje straat.
Zo ook zijn er zinnen die worden
.
onderbroken voor de mededeling
dat de auteur de draad kwijt is
(zie
pagina 33) en eindeloze herj
halingen van mededelingen in het
Maleis, Engels of Zweeds, die vervolgens in het Nederlands worden
—

vertaald.

Vooral

dat

draagt bij aan de algehele

laatste
indruk

datDe man in de blauwe kamerjas
te fragmentarisch boek is.

een

ANTON BRAND
F. van den Bosch, De man In de blauwe
kamerjas, verhalen, Querldo,' Amster~'
dam, 1 987,108 pp., / 22,50.

F. van den Bosch

(foto: Chris van Houts)
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nebergingen,
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veldschuren,

aardappelbewaarplaats- !
loodsen en bedrijfswoningen.
Aannemersbedrijf Van Veen,
tel. 05985-2538. N41951Pootaardappelen eigenheimer klasse A, maat 28/35,
Irene B maat 28/35 en 35/45.
Tevens rode star en irene
cons.aardapp. H. B. Rozema,
Hoofdstraat 2, Niezijl. Tel.
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Maak eens eenproefrit op de Rolls Royce
onder de fietsen en ontdek het verschil
met een gewone fiets. .
■•

r APKUIK-FIETSENMAKER

*

*

Eeldersingel 12, Groningen, tel. 050-128440.

GEERT BELGA- FIETSEN

■ ■,'■ Winkelcentrum Lewenborg,

05947-12486. N021003
•k Of te huur: weide voor
paarden en/of pinken op de
klei.
Tel.
05946-58276.
N020806
Pootaardappelen Producent A en C, Mentor S, A en
C. Gebr. Sattler, Vorrelveen8,
Tel.
Hijken.
seweg
05930-2180 of 05927-59339.

tel. 050-422252.
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190 D .'B5,
Mercedes
prachtstaat, 48.000 km, veel
extra's, inruil mog. Tel.
05968-1990. NO2lOlB
� Visa Super 11 E bj. '81, 05*946-12108. N001586
-vervanging:
+.
zonnedak. � Wegens
i.g.s.v.o.
bedr.wagen
Mercedes
Benz
.
05905-3474. N001647
608
en
307
bj.
D
D bj.
type
'78
stationaire
motoren
Div.
Bamford, Bernhard enz. Te- '82, alsmede 2 hogedrukrejnivens veel Vauxhall Cresta en gingsinst., geheel compl. en in
onderdelen: goede staat' verkerend. Tel.
Lloyd
05990-15492. Za.mor. vanaf 9
08330-21761. N021049
bj.'
� Opel Corsa
'85, kl. uur te bezichtigen. N020060
Vraagpr.
blauw.
f 15.500, � Z.g.o.h. Eend bj. '84, APK050-254727.
Inl.
km.st. 35.000. Bellen na 19.00 gek.
N000545 \
uur 05908-15091. N000657
� Ford Taunus 1600 bj. '77, � Peugeot 304 bj. '78, dielpg, APK, nw. banden, mooie sel, motor in prima staat, carauto, vr.pr. f 1800; Opel Man- ross. redelijk. Te bevr. tel.
ta 16S, APK, bj. '75, zeer 771546. NOOl3OO
mooi, vr.pr. f2OOO. Tel. � Datsun Bluebird station
'81, gas, vr.pr. f4.950,-; Rl 6
05966-507. N020679
Z.g.o.h. Honda Civic 1200 TX '79 automaat, gas, APK,
bj. '78, mrt. 1987 APK-gek. vr.pr. f3.760,-. 050-140590,
Tel. 05940-3180. N000548
268831. N000675
Buick Skyhawk, APKgek., bj. '78, prijs n.o.t.k: Tel.
*
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Wij kennen alleen jaarcontracten, die u-als u dat al zou

willen-elkjaarkuntbeëindigen.Eenjaarvaltimmersnogte
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Aansprakelükheidsverzekering voor particulieren dekt uw schade, al
wordt het ook een miljoen, en kost maar ƒ44,- per jaar.
"'/

nOrC VQOT Më*'
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Vergelijkt u eens uw huidigepremie met die van ons:
Extra uitgebreide gerarenrerzekering: dat is tegen brand, storm.

Adres
jI Postcode:
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c\r\V vriihliivpnH
vraag ook
vnjDiij venu
nadere mtormatie over onze
kostDaarnedenverzekering
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komt u tegemoet
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Verzekerineen DLG
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Naam:.

| Onze man,
N.
i
luw verzekeringsadviseur. I§k
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9400 AA Assen
I1

j

i

„'
Wij zijn u graag van dienst als u woont m Drenthe. Friesland of de Kop van Noord-Holland.
..

/

*

.

'

Als uw brand-of a.v.'p.-polis in 1988,1989 of 1990 afloopt,
neem dan nu al contact met ons op. Het loont NU meer dan
mr>
\\r-nog verder is verlaagd. Wij
ooit, omdat de DLG-premie
"helpen u dan aan een prima dekking.
j

nyp

-

Zie ook voor Haasjes pagina 22,24,28,30 en 32
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"120 maanden doorlopend" zijn veel polissen, in het bijzonder
voor brandverzekering en algemene aansprakelijkheidsverzekering. Deze 10-jarige contracten, die (als ze niet tenminste 3
V: maanden vóór het einde van de 10-jarige periode worden
opgezegd) automatisch opnieuw voor 10 jaar gelden, kunt u

.|

:

-llltl'

Tel. 05900-12321. N44913 '
Systeemloodsen, machi-
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N45930
Bekalken!
Vloeibare
deren, 05924-1570. N021065
schuimaarde met magnesiIrene pootardappelen. umtoevoeging. Ook lage doseTel. 05969-1201. N021373:.,
ring mog. voor, noodzakelijke
bestellen? onderhoudsbemesting
voor
Dryfmest
bellen.
Tel. bouwland en grasland.' Nu
DOGM
v
05939-318. N21071 .
ook in het voorjaar beschikWij vragen jnais- en bie- baar. Exacte verdeling, gerintenland te huur. Tel. ge insporing, directe werking.
Bos,
05939-318. N021072
Bedum.
Tel.
Inl.
Bierbostel, maïs, scherpe 05900-12777, b.g.g. 13182.
05137-1287. N021009
Tel.
prijs.
Pootaardappelen: Darwina-C Jt. Knijp, óldend 2, An*

*

*

26,
minga,
Talmaweg
Uithuizen, tel. 05953-1770.

*

,

hengst ■ enter v.•' Zuidhom,
moeders Keur, verder geuur).Nool2Bs
A.
Berner Senhenpups, met weldige ' afstamming. J. kroonkraanvogels.
Dijkstra,
Dierenpark
ApTel.
Dijkstra,
"
ontw.
Aduard.
stamb. ingeënt en
Tel.
pelscha.
05162-16.96.
05903-1386. N021513
05933-46205. N020553
N021932
Staat ter dekking: de trekDobermann pihehers, m.
Haasjes
.'paardhengst
Albion ' van stamb.,.
ingeënt. ,
Tel.
zig-zag van vraag
rennen
't Molenhof. Tel;. 05952-451. 05953-2681. N021517,
,:-.\fr-->'
naar aanbod.
;N020547
■■~;■.,
7-jr. ruin, stokm. 1.67 v.
1-jarige vosbles met 2 witte achtervoeten. V. Pele, M. v. Notabell; 4-jr. ruin stokm.
Meridiaan. Tel. 050-255419. 1.62, v. Legaat. Tevens nog
enkele jongere paarden, geen
N021037
Gewolmaniseerde en ge. Tel.
tel.
stabijprijsopgave.
Nestje hele mooie
creosoteerde afrasteringpa,
b.g.g. len, balken, planken, in dihondjes, 6 week oud. J. Lise, 05920-43164
05939-428.
N021519
tel. 05945-49067. N021036
verse maten en lengtes, biels,
tuinhout,, hekken. Harkema,
Noordwolderweg 79, Bedum.

Prijzen excl. BTW. Vert. D.
Visser, 05951-2923. Ham-
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*
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pomp, f 650,-;
Hobby koudwaterreiniger,
vanaf f 580,-;
Koudwaterreiniger 5,5 pk.
150 ATO, f 1.500,-;
Heetwaterreiniger, f 2.470,Heet waterreiniger
100
ATO f 2840,-.

-

tel. 05120-10273. N001251'
� Mercedes 190D „..."..;1.'85
.'.....'82
Mercedes 240 D
VW Golf C dies. 4-d......;:.'83
,
VW Golf dies. Stayer
JtiL
5 versn
;....;.:.'B2
VW Golf C dies
;.;.....'Bl
C
dies
Golf
VW
VW Golf diesel ....;..:.........'BO
Opel Kadett met APK .."75
Inruil, garantie, financ. Autobedrijf F. Mulder, Olgerweg 2, Middelbert, tel
050-416130. N020019
� Golf GTS, bj. '86, km.st
29.000, LPG, 100% schademer, Citroen-specialist (Bovaglid), Molenstreek (naast vrij, mcl. radio stereo cassetde molen) Noorderhooge* terecorder. Inruil kleinere au-!
050-717702, to mogelijk. Tel. 05920-45313.
tel.
brug,
137738. N021482
N001673
� Oldsmobile Omega, bj. � Alfa Romeo GT 1300juni'81, kl. rood, i.z.g.st., prijs-3 or bj. 1969, taxatiewaarde,
n.o.t.k. Tel. j 050-731789. f 12.000; vaste prijs f 6000.
Kleur* kobaltblauw: Tel.
NQ01437,., ;
� APK goedgekeurde au05920-47676. NOÓOOi4 '
to's voor een smalle beurs. � Audi 80 LS, z.g.0.h., op
Voor u ingeruild: Lada lpg, APK.goe.dgek., bj. '79,
1200 '79, beslist leuke auto, nieuw
model.
Tel
f 1.450,-; Renault 16 '78, rui- 050-567718. N001615 /
me auto voor weinig geld, � Citroen 2CV6, okt. '80,
f 1.450,-; Opel Ascona '79, i.z.g.s., vraagpr. f2500..Tel
degelijkheid, 050-127993 vragen naar Joke."
Duitse
f 2.450,-; Renault 20 TL aut. N001612
'79, Frans comfort, voor � Wegens
omst.heden
f 1.950,-; Peugeot 504 '78, Citroen DS23 (duurste uilv.l,
mcl. schuifdak, f 1.500,-; met zeer veel extra's, APKFord Taunus '76, goedko- gek. tot maart '88, vripr.
per kan het niet, f 650,-; f4250. Tel.
05987-22525.
Toyota Corolla '76, bekend N001255
door zijn zuinigheid, f 950,-; � Citroen 2C V AZ, 18 pk, bj
Ford Fiesta '77, de grote '68, APK tot nov., gerev. moonder de kleinen, f 750,-; tor, nwe. remmen, fusees in
Mitsubishi . Lancer
'78, zeer goede staat, vr.pr. f 1200
klein maar fijn voor f 850,*; mcl. verz. Tel. 050-713636 na
Opel Kadett '77, leuke auto, 18.00 uur. N001642 '■-.-'
� G.o.h. Golf L bj. '79, APKmet LPG, f2.450,-. Vanderdong 6, ind.terr. Hoendiep, gek.,
vr.pr. f5500.-,Tel.
Groningen. Tel. 050-139025. 05920-13541 na 18.00 uur.
N021066
N001644
� Nette wagen VW, Polo � Golf diesel Stayer, bj. '82,
APK gek. tot dcc. '87. bj. '76. 5 versn., blauw-met., perfecte
f 1750,-. Tel. 05990-18837. staat, f9.850,-. 05947-12875.
N001441
N021940
� Opel Ascona diesel, goede � VW Passat LD, g.0.h., bj.
motor,
km.st. 84.000, in goede okt. '79, APK gekeurd, 3-drs,
i
sstaat, laat '79, APK gekeurd. grijsmetall., plus trekh.
05920-16601. N021069
Tel.
05990-14377. N000575 ./^
'
.

+

*

+

+

-

*

grijsmet., 4-drs., APKTgekeurd, t.e.a.b. Na 18.00 uur

'

N55130
2 merrie enters

*

Amerikaanse motorzitmaaier tractor model 11
pk.,Bversn.,f3.4oo>;
Compressor 50 1. tank 220 1.
*

,

.

Wijk, Boonstraplantsoen 5,
05945-12313.
Tolbert,

*

05947-12360. N020137
� VW . Jetta C, bj. -'82,

I

*

-

J

+

I I

*

05111-2036. NO2OlOl
Alle soorten vlees voor uw
huisdier: hart, kopvlees,
pens. Slachterij Jacob van

I

1

05921-41317. N021865
� Lada 1500 S bj. '80, motorisch i.g.s., op gas, div. onder1 delen, erbij, vr.pr. f5OO. Tel.
. Feerwerd.
05941-2014,
N001239
� 2x VW motor 1600 cc, evt.
Opel Kadett 13S stat.car compl. met Kever, pr. f350 p.
Tel.
05945-17522.
bj. '81; lpg-onderbouw, f7900; st.
Fiat 600, APK-gek. f750. Tel. N020559
� F.F.B, eamperunit, ge05939-602. N001293
schikt
voor bijna alle auto's,
Wegens lease-auto een Kapr.
fl7OO.
Tel. 05920-54806.
dett 1.6 LS diesel, 5-drs.,
N020571
sept. '86, kl. wit, nog'een '/ajr.
� Volvo 343 DLS bj. '81, Ipg.
garantie. Tel. 05985-1444.
Tel. 05160-5098. N001232
N001240
� Volvo 245 GLI, lpg, zilBMW 316 bj. '77, APK- vergrijs, bj. '81. Tel.
rubinroodraet.
gek.,
kl.
050-349986. N000324
05963-392. NOOlll5
� Opel Kadett 12S bj. '84, op
Ford Escort 1.6 L Bravo, gas,
in onberispelijk st.,
kl. wit, bj. maart '86, km.st. km.st.
Tel.
63.000.
. 16.000, plus div. access., prijs
N020556
05987-19637.
f18.750. Inruil stat.wagon � Mercedes 200 D '79, met
Opel Rekord 19 L/20 L 5-drs. stuurbekr., in zeer goede
bj.
'79/80 mogelijk. Tel. staat, APK-goedgek. Tel.
05960-29022. N001230
N000065
Opel Rekord 2.3 D Berli- 05990-13792.
'80,
� Renault
18 GTS
na '79, Engels rood, trekh., i.pr.st., APK-gek., f3500.
nw. banden, in uitst; st., pr, 05905-1486. NOOllOl '; '
n.o.t.k.
05971-54219. � Zeer "zeldzaam: Peugeot
• .
•
NOOlll9
304 coupé Pininfarina bj.
VWGolf bj. 11-*79, oplpg, 1973, APK, vr.pr. f2500. Tel.
kl. rood, in feb. APK-gek., 050-264482. N000513
05978-46132. � Suzuki SJ4IOV bj. '83,
i.z.g.s. Tel.
N001244
grijs kent., weinig km, vr.pr.
Camper Ford Transit,
Tel.
05195-1913.
f9250.
Ipg, hefdak, voortent, APK, NOOOOl9
en veel bergruimte, 4 lichtme� Opel Ascona 2.0 L SRE
talen velgen 155-13; 2 velgen '81, extra's o.a. ATS
velgen,
Golf met banden 145-13. side skirts, vr.pr. f 11.500.
050-772744. N000569
Tel. 05120-19680 na 18.00
Suzuki jeep 4x4 '83, wit uur. N000456
.
soft top, div. extra's, f 11.000. �
bj.*77, APK1502
BMW
Tel. 05118-1556. N021368
gek. Tel. 05945-14490 na
Wegens, vervanging: beuur. N000458
drijfswagens
Mercedes �18.00
Opel Ascona 19S
W.o.
Benz type 608 D bj. '78, Berlina 4-drs., bj. '78, APK307 D bj '82, alsmede 2 hogeTel.
gek.,
lpg-inst.
druk reinigingsinstall., geh. 05945-13599. N000459
compl. en i.g.s. verkerend. Te � BMW
320 i bj. '77. Prijs
bezichtigen: zat. 4 april v.a.
Tel.
05953-1759.
n.o.t.k.
09.00 uur tel. 05990-15492. N000447
N020096
� BMW 520 op lpg, APK-gek.
I.v.m. emigr. te koop zeer tot febr. '88, defecte motor, pr.
mooie Ford Escort 1.6 L fBOO. Tel. 05980-25609, b.g.g.
lpg, stereo-inst, bj.
Bravo
05993-12380. N000409
'84, APK-gek., vr.pr. f 11.500.
� BMW 2002 Touring bj. '72,
Tel. 05945-13742.-N000536
g.0.h., APK tot mrt. '88, pr.
BMW 518 nw. mod. '83, n.o.t.k. Tel.' 050-718934.
lpg, vr.pr. f 11.750. Tel. N000062
050-411437. NQ00646
Fiat 128, bj. '77, pr. � Mercedes 200 D, bj. '77,
05939-318.
f 1.750,-. Tel. 050-772887. nieuw model.
•
N001856
N021070

PROTONSTRAAT 6
(INDUSTRIE TERREIN HOENDIEP)
GRONINGEN TELEFOON 050-139025

~,

I i i i i

*

Bouvierpups, prima stamboom, ouders aanwezig. Tel.
*

|

+

|

*

2

Opel Ascona '81 rood LPG
trekh.;
Fiat Uno 1.3 dieselrood '8f;
Citroen Visa Super' '81
l.groen.
Diverse nieuwe Volvo
Mitsubishi uit voorraad levërbaar. Mitsubishi'.Tei
Volvo-dealer Autobedrijf
J. ter Veld, Stationsstraat
Grijpskerk,'
25,
tel

'

„

m

Saab99GLrood'Bo;

;

Tel. 05120-23626. N001235
Chihuahua en een Vlinderhondje, met goede papiereutjes.
ren, V
Tel.
05908-14794. N021013
Mechelse Herder, teef, 7
mnd. gesch. voor africhting.
Tel. 05978-12020. N000067 .
Mooie ruin, half Arabier
Welsh, 8 jr, stokmaat 1.47,
vos, lief, verkeersmak, mooie
gangen, geschikt voor zowel
springen,
dressuur
als
3000,-,
geen
-handelaren.
f
Tel. 05999-64486 (vanaf 17.00

*

iO.OOO

+

"

-

verlengd en verhoogd, bj.
1986, 34.000 km, wit, in
nieuwstaat. Geba Auto, Asserstraat 9, Vries, tel.

Mazda 626 goudmet.'79;
Honda Accord'B4;;

I

Bijna 4-jarige forse D-po-,
ny, ruin. V: Baccarat, LI
dressuur, zeer goede springer.
*

Posthumus
Nw. Ebbingestraat 99
Gron. Tel.
050-126720.
N42357 •
Grote vogelmarkt in De
Klinker te Winschoten op zat.
4 april van 12.30-17.00 uur.
handelaren welkom. Tel. inf.
05971-54243. N020102

*

met;'Bl;

05953-3018. N021938
� Fiat Uno 55 S 3-drs.,
blauwmetallic. bj. '84, APK
20.000 km. Tel.
gek.,
05907-1174. N001458
� 1 VW Golf, bj. 1982; 1 Opel
Kadett City, bj. 1979; 1 Ford
Fiesta 11 L, bj. 1982; 1 Fiat
Panda 45, bj. 1982; 1 Opel Rekord 2.0 S, bj. 1983; 1 Volvo
340 aut., bj. 1983; 1 Volvo 240
stat. diesel, bj. '85. Boxen Garage v.d. Leij BV, Friesestraatweg 24-2, 9718 NJ
Groningen. Tel. 050-129956.
N020689
� Gerestaureerde Citroen
bj. '74
DS 23 Pallas inj.
bj.'7s
DS
break
Citroen
20
Citroen 2CV6 club
bj. '84
als nieuw
bj. '79
Citroen Visa club
Citroen Acadiane...... bj. '80
Citroen GSA break bj. '82
bj. '80
Citroen GSA
bj. '78
Citroen 2CV6
bj. 11-'B3
Renault 4 GTL
bj.'7B
Renault 16TL
bj. '78
Mazda 323
Alle met APK keuring, mr.
en fin.' mog. Garage Tim-

•

~

,

N020177

produkten
nierdieet (graan en blik)
Speciaal voor bij
maag- en darmstoornissen

*

..

)

mogelijk. H: v.d. Wal, Wittewierum,
tel.
05966-280.

-

*

.

Mitsubishi
Galant' U
st.car. GL groenmet. '8j
LPG onderbouw;
Mitsubishi Galant .2301
Turbo diesel '81, bruinmet;
Opel Ascona 2 ltr. S goud-

'

pen en krielen, fazanten,
pauwen, parelhoenders, ganzen en eenden n.o.z. Inruil

*

*

zilvermet.'B4;

|

*

*

.

+

j

*

*

1 occasion gaat u
I naar:

-^

]

+

*

fVoor eengarantie

Volvo 244 GL I.blauwinet
'78'
r'
Volvo 360 Sedan GLS 1i
schuif-kanteldak LPG;
Mitsubishi Lancer 1200 Cl

]

*

*

;.

silvet.l

met.'7B;

'

"+

...

*

.......

;.

<

*

*

*

*

Volvo 343 DL autom. 1
10-79;
Volvo 343 DL autom. rood \
'79;
I
Voivo 343 DL aut.

1

•

±

Deutz Fahr 570
1985, tandem; 1 Vicon strooier type 802 800 ltr.; div. andere strooiers, Vicon, PZ,
Amazone. Div. gebr. hooimach., cyclomaaier en harken. Div. hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt. Div. nieupups met stamboom, ingeënt, we hooibouwwerkt. en cycloontw., getat. f450. Ouders maaiers,
weidesiepen,
aanwezig. Tel. 05979-2756. grondschuiven, tranportbak■',
N021073 .
ken. Voor levering van HasBruine leghennen, aan-te- sia, Rau, Sieger, PZ, Cruse,
gen de leg. Pluimveebedr. Rumptstadt en Kverneland.
14, Vraagt informatie en prijzen
Overgaauw, Diepswal
Leek.
Tel. 05945-17444. vekroop en service van Ford,
N021485
New Holland en Claas. OudNest bijzonder mooie hond- man
Thesinge,
tel.
jes, 7 wk., ontwormd, klein 05902-1321-1352. N020752
soort, 'f 100 per stuk. Tel.
Oudebosch heeft nóg volop
05945-49112. NOOO7lO
appels van eigen oogst, o.a.
Shetland pony, hengstje, 2 Lombarts 4 kg f 3 en f 4; Karjr. vos, met goed papier. Tel. mijn 4 kg. f4,50; Gloster 4 kg.
05943-2181. N001832
f4,50, Melrose 4 kg. f3,50; roWegens beëindiging fokke- de Goudreinetten 4 kg. f 3 en
rij, de 10 j. New Forest, Ie pr. f4; Golden Delicious 4 kg f 3
merrie Long End's Fiona, en f4, verder Granny Smith 3
L.dr. w.p., met haar 4 w. ou- kg. f5,50; Jonagold 3 kg. f6,
de merrieveulen. Moeder van Elstar, stoofperen, zoete apde voor Ermelo aangewezen pels, handperen, 2 kg. f3, Nahengst Merten (zie Hoefslag vellina's 15 voor f5, Cal. walnr d.d. 26 mrt 87). Geen tel. noten 1 kg.f 6, prima kleiaarprijsopg. Geen fantasieprüs. dappelen Eigenheimer 25 kg.
Denemarken 8, Slochterem f9,50, Irene 25 kg. f9,50,
N021063
Bintje 25 kg. f8,50, Rode Star
Zoekt u een vertrouwd en 25 kg. f 13, Bildtstar 25 kg.
goed pension voor uw huis- f 10. Het adres: Fruitschuur
dier? Komt u dan eens langs Oudebosch, Paterswoldseweg
bij Honden- en Poezenpen108, Groningen. Fruitteeltbesion Eelde. Al 25 jaar een drijf Oudebosch, Heereburen
begrip. Aangesloten bij de 17 bij Kommerzijl. N021372
Ver. Ned. Dierenpensions,
G.o.h. 2-wielige tuintracr
Lugtenbergerweg 16, Eel- tor • wentelploeg
frees, 9
de. Tel. 05907-1590. N40497 pk. 05990-20579. N021467
Generator op frame 35
Crematorium voor huisdieren. Info. tel. 05960-24820. KVA 1000 t./min. met uitgebreide meterkast. Degelijk en
N51507 ;
Huisdierencrematorium mooi. Kan prima door tractor
bijv',
voor
Noord-Nederland.
Info: aangedreven,
fl4OO.
Vr.pr.
noodstroom.
05125-3300. N33361
Zwanen, ganzen, siereen- Versteegh a/b De Hoop,
den, duiven, fazanten, pape- Oosterkade, Postbus 1042,
gaaien, vogels, parkieten, Groningen. N020743

rotorwagen

'86;

<

*

*

*

.

Volvo 66 GL goudmeLty
Volvo 340 GL Sedan auto^
l.blauwmet. '85;
Volvo 340 1.7 GL silvertnei

]

.

Khrelische Berenhond uit
import ouders (Poolhond),
reu, 10 wk.oud. 05228-1270.
•
N021051
Dobermann teef, met
stamb. erg lief, bijna 2 jr. oud.
Vaste prijs f 300,-. Tel.
05122-1785. NOOO4Bl
Duitse Doggen 5 weken
oud, geel
geel gestroomd.
Vader kampioen van Nederland, Bremen. J. Postma, Zevenhuizen, tel. 05943-1483.
N021044
v, 3 jaar
2 pauwen m
oud, broedkl. Tel. na 6 uurr
•05990-10944. N001646
Grijze roodstaart en
Amazone papegaaien, Geelkuif kakatoe en een span geelmantel Lorie's, tevens jonge
muisparkieten, dierenspeciaalzaak Tilman, Mulderstraat 13, Assen 05920-17734.
N021050
Verschillende soorten kip-

ltr, geheel compleet; 1 Moreau
vac.tank op brede banden; 1

i

'

:

1

s/ü*™m^

N021474 .
Roodbl. dekstier met zeer
goede lijsten. J. Heslinga, Oudeweg 27, Westerbroek. Tel.
05904-1558. N021375
New Forestpony, 8 jaar,
zeer mak, lief bij kinderen.
05920-50027 (geen handelaren). N001676
5 prachtige Duitse herder-

-.;...•.

3-drs.'Bs;

<

Dieren

Rubinstein x Godolphin;
2-jr. sjieke merrie OldenburgxDuc de Normandie;
Stübben veelzijdigheidszadel,
G. Huisman. Tel. 05907-2304.
N021030
Drachtige enter schapen,
25 st. J.B. Westerhof, Wagenborgen.
05963-454.
N001668
Belg. stieren, 3-14 mnd., 1
dikbil stier. Jonkersvaart 91,
Tel.
Zevenhuizen.
05943-1361. N021060
grijze
Handtamme
papegaai
roodstaart
met
kooi. Goed pratend en fluiPrijs
tend.
f675,-.
05912-1586. N001664
Jonge konijnen, 3 mnd.
oud. Tel. 050-257035. Bellen
tussen 6.00 en 18.00/ uur.
N021464
7'/2-jarige pinken. J.Hamming, Annerweg 17, Zuidlaren. N020072
Dierenvoeding ; .'•}
Speciaalvoer voor
pups en kittens
Natuur- en homeop.

Opel Ascona 19 N 4-drs.
APK '79
f4.250,Opel Kadett 16S Berlina
4-drs. APK '78
f3.950,Ford Fiesta 11L (zwart)
APK '79
f4.800,Ford Fiesta L APK
;.f 2.100,'77
Toyota Corolla 13 DX LPG
APK '80
.....f 5.950,Opel Kadett Special APK
'79
f 4.500,Suzuki pick-up '81 f 3.950.»
Fiat 127 900 (nieuw model)
APK '82
f 5.500,Ford Escort 13L Ie eigen.
APK '80
f4.950,.
Innocenti Bertone '
i
f 3.950,.
'81
Opel Kadett Special 4-drs.
f 4.^50,APK '79
VW Golf MX 4-drs. APK
f 4.950,'79
Inruil, garant, en finan. mogelijk. Vrijdagavond koopavond. Autobedrijf Roggeveld, Borgstraat 15 (naast
de Gado) Uithuizen. Tel.

j

'82. Tel. 050-122607. N001243 V.

f 6.950,- Volvo 240 GL bruin' 79;Volvo 340 GL diesel*

•79

N001460 -.
� First Class occasions. Bovag garantie.
Toyota Cressida stationcar
diesel
1982
Toyota Supra 2.8 i
open dak
......1984
Toyota Celica 20 KT
LPG
1984
Camry Turbo diesel
4-drs
1984
Camry 4-drs. LPG
1986
Carina 2.0 Sedan
1984
diesel
1983
Carina 16 4-drs
Carina 16 4-drs
......1982
Corolla Sedan 16 GL ....1984
Corolla Sedan 13 GL ....1983
Corolla Sedan 13 DX ....1981
Corolla Hatchback 13DX
3-drs
1985
Corolla 2-drs
1982
Tercel 5-drs
1983-1982
Audi 100cc LPG
1983
1983
Peugeot 305 GT
Renault4GTL
1983
Inruil, financ. mogelijk.
Auto Ceintuurbaan Roden, 05908-18353. Toyotadealer. N021863
� Mitsubishi L 300 diesel,

;

km;

OpelMantal9NAPK

]

*

18.30 uur. N001582
� Mini bj. '79, pas APK-gek.,
vraagpr. f 1350. 05905-5050.
N000342
05954-12560/12810. N021043 � Opel Kadett SR, bj. '80,
Pootaardappelen eigentot '88, vele access. o.a.
heimer A en E maat 2835 en APK
get. glas, spoilers, radio cas3550. B. Zandt, Baflo, sette, vr.pr. 8.950,-. Tel.
f
05950-2517. N021217
05920-41564. N001679

*

,

tent,

type
vergrote Zilvermeeuw, comp.
met hordeur en zijluifels. Bj.
*

� Peugeot 305 GLtaJ
kent.
• PT-77-JS, ' vu
f 9.500,-, bj. nov. 1982. tf f]
05950-5210. N001435 .
� Volvo 740 GL wit,*.. .
glas, '85 mod. '86,30.(5

(

Waard

*

'

De

sf*™™^

•

Tenten

�

,

'

BMW 316 LPG Ie cig.
f9.950,APK '80
Ope! Kadett 13 N Luxe LPG
......f9.500,APK '81
VW GolfLS APK
f 6.950,'80

GTL, zwart, *79, � BMW. 320/6, bj. '81, LPG,
3-88,60.000
km, f3OOO. sportvelgen, blauwmetallic,
APK
05114-2600. N001578
vaste prijs f 12.000,-. Geen inTel.
050-146199.
� Jetta diesel GL turbo bj. ruil;
'83. Tel. 05980-75780 na 16.00 N001609
� Mercedes. Benz 207 diesel
uur.Nooll2l
� R 4 GTL bj. '83, APK-goed- bestelwagen, APK gekeurd,
gek. t/m 31-3-'BB, 67.000 km, pr.. f 5.250,-. 050-130219.
in prima staat, vr.pr. f7150. N021532
� Zeer mooie Fiat 127 SpeciTel. 05947-13.041. N001583
� Simca Chrysler bj. '79, al, bj. '81, APK tot 4-'BB,
05987-15662.
mooie auto. 05940-4049 na f3.450,-. .
�

,

*

.

]

-

.

•;■; ?. •

,

N021807

*

;if

i

*

*

:•

J

3.10 m, geheel compleet, 470
kg, type 78, 3-4 pers. f4750.
Tel. 05908-17704. N021809Uw toercaravan verkopen. Tel. 05908-17704. Voor
verkoopbemiddeling.

Vos ruin pony 2-4-78, ■k New Holland persen, type * Te koop nog enige aandeJonge ■ toekomstige rijpaarden. V. o.a. Nocturn, L-dressuur springen 1.48. 376, 386, 278, 269; 1 Ford len AVeße. N021042
Zuidhom, Furst Ferdinand Eerlijk en lief dier met veel 6700 met Super Cab. cabine, * Voorjaarsshow van tuinen Kibrahimm. S. Tonkens, pit. Tel. 05612-436.N001603
geheel compl. en keurige machines. We showen het
Boxerpups,
Noordbroek.
Tel.
kamstaat; 1 Ford 4600 met Super komplete programma van o.a.
pioensafst., ingeënt en ontw. Cab. idem als boven; 2 Ford Ferrari 2-wlg.. tuintrekkers,
05985-1565. N021033
2- 3-jarige ruins rijpaar- 050-413389. N021479
5000 65 en 75 pk; 1 Corm. 453 Wheel Horse zitmaaiers, Fl'yden met goede papieren; 3-ja- * Nestje Rottweilers, in- met beugel; 1 Sieger sproei- mo en Stiga gazonmaaiers etc.
rige schimmel merrie. V. geënt en ontwormd. Tel. mach. 21 mtr., in prima staat; Nu tijdens de show diverse inWagner, m. Komeet. Tel. 05945-12297. N021472 ;.'
aanbiedingen.
2 Hassia pootmach. 2-rij GLO; teressante
05999-64727. N021029
Dr. New For. pony; dr.+ 1 Stokland zaaimachine; 1 Showdagen vrijdag 3 april a.s.
*
Weimaramer pups met 1-j. v.b. Shetlandpony. Tel. Wifo 11-tands culti, met op- van 14.00-21.00 uur; zaterdag
st.b., ingeënt en ontwormd. 05921-59387. N021460
Kaweco 4 april a.s. van 09.00-17.00
1
breekt.;
*
1 pr. Adeleida Rosella vactankwagen 6000 ltr.; 1 uur. LMB Oosterhof BV, TilTel. 05247-1408. N021228
4-jr. aangereden merrie. broedstel.
05987-26393. Schuitemaker vac.tank 4300 weg .1, Roodeschool. Tel.
*

:
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kunst
Scriptie van Erik Slagter over vergeten kunstenaar

Het

Nanninga terug

Het

Van Gogh-museum mag
niet mopperen. Het expositie-beleid, dat de laatste
tijd veel gelijkenis vertoont met
dat van het Grand Palais in Parijs, is.goed voor stromen publiek.
Of het nu Van Gogh zelf betreft,
• wiens
'Zonnebloemen' deze
week voor 74 miljoen over de
toonbank van Christies ging
Moriet in Holland of het onbekende oeuvre van Strindberg. .
En nu zijn de Franse impressionisten uit Amerika in Amsterdam
te zien. Want in de States waren
ze in de vorige eeuw zo slim het
werk van de in Europa verguisde
impressionisten op grote schaal
aan te kopen. •

in

hering

—

Onder tragische omstandigheden verongelukte precies 25
jaargeleden de Haagse kunstschilder Jaap Nanninga. De
Winschoter van geboorte was toen op het hoogtepunt van
zijn roem. Met zijn verdroomde thema's en ongelooflijk
subtielekleurnuances had hij vienjaar lang in binnen- en
buitenland successen geboekt. Diverse musea waaronder
het Groninger, eerden hempostuum met een
tentoonstelling: Nadien verdween zijn werk echter
geleidelijk in de museumdepots. De Voorburgse
kunst-criticus Erik Slagter ontrukt Nanninga nu aan de
vergetelheid. Zijn Leidse doctoraal scriptie werd door
Openbaar Kunstbezit tot een prachtig boek verwerkt. Het
Haags Gemeentemuseum presenteert ter gelegenheid van
de publicatie tot 4 mei een overzichtstentoonstelling.

Laatbloeier
De bij vlagen geniale laatbloeidie Nanninga was, moet deze
doorbraak als een schijnsucces ervaren hebben. Slagter beschrijft
hoe Nanninga bij zijn moeizame
pogingen 'om het onzichtbare,
zichtbaar te maken vertwijfeld
raakte door de mensen in zijn omgeving.' Hij vroeg zich af of die het
'mysterie van het leven' nog wel
herkenden. Of die de knoppen aan
de bomen nog wel zagen uitbotten. Nanninga kende ook grote
aarzelingen over zijn eigen werk.
Tijdens één van zijn vele depressieve buien klaagde hij: "Ik ben
kapot, ik kan niets meer en ik begin er niet meer aan". Op 6 januari 1962 woonde hij in het Haagse
Letterkundig Museum een lezing
bij óver zijn lievelingsdichter
Slauerhoff. Nadien bezocht Nanninga het kunstenaars'café De
Posthoorn. Aangeschoten stapte
hij in zijn auto en reed op het
Scheldeplein met grote vaart teer

sière en PoliakofT. Slagter vermeldt, dat Corneille Nanninga
ook daadwerkelijk als zijn navolger betiteld heeft.
Slagter doet Nanninga ook onrecht. Naar aanleiding van
uitheemse titels als Tao, Lhasaoi
Thibct merkt de criticus op, dat
hierin de gedichten van Slauerhoff doorklinken. Slagter ontzegt
aan die titels echter een diepere,
ikonografische betekenis. Nanninga 'verwees niet naar de werkelijkheid, hij gebruikte exotische
klanken als zinnebeeld voor het
mysterie. Een schilderij als Tao
waarmee Nanninga in 1952 de
materiaalprijs van de Jacob Maris-stichting won, doet Slagter
daarmee tekort. Werkend 'op de
grens tussen Oost en West, tussen
figuratief en non-figuratief (de
formulering is van de vroegere
Groninger
muséum-directeur
W. Jos de Gruyter), koos Nanninga hier duidelijk de levensweg, in
het chinees Tao, als onderwerp.
De associatie is verleidelijk om in
de zwart-witte figuratie het yin/y-ang-principe voor vrouwelijk en
mannelijk, aarde en hemel te on-

Alledag
A

Za

nne Marie Kamp, fotojour-

nalist bij de Drents-GroPers, toont in de USVA in Groningen een selectie uit
gepubliceerde, foto's van het afge*
lópéh jaar.' 'Foto's van Alledag' is
de Jitel van deze presentatie, die

vooral opnames laat zien van
mensen in hun sociale of politieke
context. De foto's van Kamp be-

dat de (pers)fotograaf
moet beschikken over een scherp
waarnemings- en inlevingsvermogen en daarnaast sterk afhankelijk is van een portie geluk.
Zo zit tussen" een rijtje prominenten minister Elco Brinkman,
die zich zo te zien totaal niet bewust is van de aanwezigheid van
een fotograaf. Hij is duidelijk niet
bij de les en zit met half geloken
ogen leip voor zich uit te kijken.
Kamp zag het en maakte een ontluisterend portret van een bewindsman. Ook de foto van een
verkiezingsbijeenkomst van de
Duitse CDU, waar tussen de bezield zingende aanhangers een
wijzen,

—

.

Het impressionisme is opnieuw
'in. Daar wordt wel eens smalend
over gedaan, Als ergens veel publiek op af komt moet er met het
werk iets mis zijn. Zijn de. impres-

Jaap Nanninga in 1961 op een foto van Martien Coppens

derkennen. De concrete voorstelling lijkt die van een man achter
een kar. En daarin verwijst Nan-

ninga wellicht naar zijn eigen
trektocht door Duitsland en Polen

.■'.'•'
in 1936.
Slagters boek is op zijn aantrekkelijkst, wanneer hij ooggetuigen
opvoert. De schilder Hermanus
Berserik bijvoorbeeld die verhaalt
over Nanninga's Haagse studietijd. Of 'good old' Siep van den
Berg.die vertelt hoe Nanninga
zich in het begin van de jaren dertig als sneltekenaar verhuurde
aan de firma Niemeijér. Over
Nanninga's Groninger jaren kon
Slagter
weinig
achterhalen.
Vanaf 1930 moet Nanninga op de
Vrije Academie getekend hebben.
In'hoeverre hij toen contacten met
Ploeg-leden had, blijft volstrekt
onduidelijk. Rond 1935 associeerde Nanninga zich met de rekla-

meisje haar oren stijf dichtdrukt
is een voltreffer. : '■'•'■..'

Dat een fotograaf voor een overtuigende opname exact op het
goede moment moet afdrukken,
bewijst een foto van een cyperse
poes. Zij doet vastberaden de

een.

poging., een
eerste stap. in.
fietspad over te steken. Een horde
fietsende dames nadert onheilspellend. Had Kamp de foto
één moment later gemaakt, dan
had de opname beduidend aan
dramatiek ingeboet.
-

De beste foto's van Kamp heb:
ben vaak iets merkwaardigs. Een
goed voorbeeld is de registratie
van een
op het eerste gezicht—
doodgewone strandscènè, waarin
een oudere man zijn vrouw
insmeert met zonnebrandolie.
—

Achter hen staat een legertje
strandstoelen, die alle voorzien
zijn van reclame voor
jawel
hetzelfde merk zonnebrandspul
—

—

Dat feitje geeft de foto net even
een andere dimensie.

ANNEKE MIEDEMA

de tram.

'Objectiviteit'

■

Nieuwe Kijk In 't Jatstraat 104. T/m 27
apr. 'Van de Regen in de Drup'! tentoonstelling over daklozen. Open: di. t/m vr. 10-16,
za,zo. 13-17 uur. .
Galerie Anderwereld, Folkingestraat 28.
T/m. 15 apr. Antoinette van Brussel, keramische beelden en brons: Gerrit Westerveld.t
grafiek. Open: wo. t/m za. 12-17.30 uur. Ar- .
totheek, Ged. Zuiderdiep 35. T/m 13 apr.

FRIGGO VISSER

Twee galerieën

stad Groningen is twee
nieuwe galerieën rijker. Galerie 'Strandgoed' op de
hoek; van de HaddingestraatNieuwstad is een ondiepe ruimte,

De

maken?

Maar iedere keer blijken de
echte schilderstukken veel en
veel mooier te zijn, dan we van de
reproducties in de kunstboeken
gewend zijn.
"

Vincent van Gogh had, een duidelijke voorkeur voor een aantal
Franse kunstbroeders. Hun werk
trof hij aan in de kunsthandel van
zijn. broer Theo.
voorkeur
vormt de leidraad van de tentoonstelling 'Franse meesters uit
het Metropoli tan Museum of Art.
Tussen al die Pisarro's, Renoirs,
Cézannes, Millets en Manets
hangt een klein schilderstuk. Een
bootje op het water. Niet het water van de Seine maar van het
meer van Gennésareth. De toets
wijkt af van dat van de meeste andere schilderijen. Géén licht-enschaduw stippeltjes, maar wel
ruiger gekwast dan de ook aanwe-

zon-schilder Daubigny. De kleuren doen denken aan Rubens, de
theatrale gebaren van de opva-.renden aan de Grand Opera. De
schepelingen verkeren in een paniektoestand. Slechts één figuur,
zijn hoofd omgeven door een aureool, ligt ontspannen te slapen.
'Christus op het Meer van Gennésareth' heet het schilderij uit
1850,. geschilderd door Eugène
Delacroix. Zeker, Van Gogh zal
aangetrokken zijn door de religieuze strekking van het ónderwerp, dat bij de impressionisten
nu eenmaal ontbreekt. Maar het
'pittoresque van het tafereel (een
dreigende schipbreuk in de storm)
verwijst meer naar opvattingen
,uit de 18e eeuw dan naar de impressionisten. Van Gogh zag het
echter goed: die schilderijen van
Delacroix zijn niet zomaar voorbeelden van gedateerde' romantiek. Delacroix was met zijn lichten kleur-experimenten de tijd ver
vooruit. In zijn schilderij gaat het
rode vlak van bootje met inhoud
een spannende strijd aan met het
groen van het water. Een complementair conflict dat bij impressio-,
nisten en later fauvisten als fundamenteel werd ervaren. En zo
bestaat de compositie uit een zuiver St Andreaskruis: religieus en
abstrakt tegelijk. Dat bootje van
Delacroixis eigenlijk ; een sleutelschilderij op de expositie.
Tot 1 juni
ERIC BOS

..

stripboeken bezaaide tafels zijn
net zo bepalend voor de ruimte als
de geëxposeerde kunstwerken
van Elisabeth en Peter Kerkhof.
;

De ruimte waar eerst een antroposofische winkel gevestigd was
"is in handen van de stichting Factory, die ; bestaat uit kunstacade-

hét atelier"'-,yan' 7 Peer
Holthuizéh gevestigd is/ Voorbij* mie-studenten; 'muzikanten en
gangers hebben wellicht éérder geïnteresseerden.
De stichting wil
door één van de drie ramen van vooral ruimte
geven aan 'kansardit hoekpand gegluurd, want me' kunstenaars.
heeftsinds mei vorig jaar organiseerde geen programma enFactory
wil in princiHolthuizen doorlopend "kijk-inpe de ruimte beschikbaar stellen
expositiés" van zijn eigen werk.
aan iedereen die daar behoefte
Holthuizen, die aan de kunstaaan heeft. "Wij selecteren niet,
cademies van Utrecht en Düsselnee", aldus' bestuurslid. Robert
dorf. studeerde, heeft zijn atelier van Duysenburg.
"We willen
nü omgedoopt tot galerie, in de het zwaartepunt leggen op wel
jonge
hoop dat kunstenaars en publiek kunstenaars.
hebben
gevoelig zijn voor deze status. In ons niet nodig.Kopstukken
Ik hoop, dat Factode toekomst wil Holthuizen de orde
ry in
toekomst een
ganisatie van en de exposities in tingsplaats wordt, waar ontmoekunsteStrandgoed niet meer alleen ,voor naars uit alle disciplines een kop
zijn rekening nemen.
koffie komen halen. Wij zijn ie| De haam Strandgoed geeft iets
dere dag tot. tien uur 's avonds
weer van Holthuizens ideeën over open en soms is het hier al aardig
kunst. Voorwerpen die de zee ach- rfnik
■> ■'
uruii. 1
terlaat op het strand hebben alFactory wordt voor
grootste
leen betekenis' voor degene die ze gedeelte gefinancierdhet
door de
vindt en er oog voor, heeft. Het- bestuursleden van de stichting.
zelfde geldt, volgens Holthuizen, Voor de ontbrekende bedragen
voor kunst. Bovendien roept
zijn zij afhankelijk van donaties.
Strandgoed associaties op mét uitHet bedrag, dat vóór rekening
gestrektheid en openheid. De komt van de exposerende kunstenaam symboliseert zo de brede innaars, is zo laag mogelijk gehouteresse van de galeriehouder. Hij den..
heeft geen voorkeur voor een.bepaalde kunstrichting. "Ik wil wel
iets nieuws brengen, iets dat dingen openbreekt. Ik wil geen kunst
laten zien, die voor de toeschouwordt nog ,lang
niet aangezien voor een
wer bevestigend werkt."
volwaardige,
Strandgoed heeft geen vaste
autonome
openingstijden, bezoekers moeten plastische richting. En dat hebvan te voren een afspraak maken.
ben keramisten vaak aan zichzelf
te danken. Zeker wanneer zij eerClubhuis
der . ontwikkelde motieven in
De nieuwe ruimte, die een steen of brons letterlijk vertalen
maand geleden geopend werd aan in klei. Zon aanpak speelt Antoide Oude Boteringestraat 70 heeft nette van Brussel (Eindhoven,
1948) ook enigszins parten, wanmeer weg van een kunst-clubhuis
dan van een galerie. De/ popmuneer zij steles en vrouwe-idolen
ziek, de stoelen, de bar en de met uit de jongste steentijd tot onderwaar'

.

werp kiest. Haar thema's zijn
overbekend. Zij plaatst fallische
vormen tegenover vruchtbaarheidssymbolen. Wat zij daardoor
aan oorspronkelijkheid inboet
compenseert Van Brussel echter
met een ronduit schitterende materiaalbehandeling. Zij werkte
met meerdere kleisoorten tegelijk
cri juist die 'verontreiniging' geeft
haar'keramische wand een.unieke,_geaderde huid. Her en der zijn
bij het. krimpen, drogen en stoken
gaten gevallen die een doorzicht
geven op de binnenruimte. Een
typisch keramische kwaliteit: wezenlijk is de spanning tussen binnen-en buitenvorm.
-

De grafiek van Gerrit Westerveld (Aalten, 1949) straalt veel
minder spanning uit. Westerveld
heeft er een mooi verhaal bij hij
ziet zijn prenten als 'verkeersborden in het dagelijks leven'—,
maar zijn werk biedt niet veel
meer
dan
vrijblijvende
kleurplaatjes.
—

,

FRIGGO VISSER

Armemarie Kamp: 'Huishoudbeurs Amsterdam, 3-4-'B6.

Zuidwaarts van Horizon tot Horizon', Mark
Lisser, schilderijen. Open: di. t/m vr. 10-16,
za. 12-16 uur. Ateliers 32, Schoolholm 32.
T/m 26 apr. Frank Breuking, beelden. Open:
wo. t/m za. 13-17 uur. Galerie Biemolds
Belang, Turfsingel 11. T/m 5 apr. Oavid
Pietersma. schilderijen. Open: vr. t/m zo.
14-17 uur. Galerie Detail, Folkingestraat
53. T/m 4 apr. Nicolaas van Beek, muïtiples/
Open: wo. t/m vr. 12-18, za. 11-17 uur. Galerie Factory, Oude Boteringestraat 70.
T/m 19 apr. Peter Kerkhof;Elisabeth KerkhofMay, diverse technieken. Open: ma. t/m za.
11-22. zo. 11-18 uur. Galerie Galli, Steentilstraat.'T/m 26 apr. Poolse textiele en
weefkunst. Galerie Gazendam, Oude Kijk
in 't Jatstraat 57. T/m 11 apr. Tekeningen
en grafiek van diverse kunstenaars. Open'
ma. 13-18. di. t/m vr. 9-18, za. 10-17 uur. Galerie-antiquariaat Steven Hartog, Nieuwe Ebblngestraat 103. T/m 25 apr Leo

Vroman, tekeningen.

Mes, Radesingel 22

sous. T/m 26 apr. Sievert Bodde, schilderijen. Open vr. t/m zo. 14-17 uur. Niggendijker, A-Kerkhof ZZ 18. T/m 5 apr. Ruud Dijkers, beelden, tekeningen. Open: wo. Vm zo.
14-17 uur. Pictura, St. Walburgstraat 1.
T/m 26 apr. 5 kunstenaars van De Ploeg, recent werk. Open: di. t/m za. 1230-17, zo
14-17 uur. Galerie Puntgaaf, Stoeldraaierstraat 56a. T/m 2 mei sièradentent. Ves,
diverse ontwerpers. Open: wo Vm vr 13-18,
za. 11-17 uur. Galerie Strandgoed, Haddingestraat 47. T/m 13 apr. Peer Holthuizen, 'Ontsnappingspoging Wachten. Open.
op afspraak. Galerie Tint, Parkweg 123.
T/m 2 mei Wouter Okel, aquarellen. Open: vr.
t/m zo. 14-17 uur. USVA, Oude Boteringestraat 49. T/m 23 apr. 'Foto's van Alledag', Armemarie Kamp. Open: werkdag.
11-17 uur. Voorheen-Schoolholm, Ged.'
Zuiderdiep 74. T/m 26 apr. 'Verzamelaars
Kiezen', Siebe Hansma. Open:'za. zo. 14-17
uur.- Wiek XX, Korenstraat 7-7a. T/m 30
apr. Geert Hoefste; Joop Kemp, schilderijen.
Open: wo. t/m vr. 13-17.30, za. 12-17 uur. De
Zaak, Turftorenstraat 18-20. T/m 5 apr.
Owen Griffith, schilderijen, teksten; Marco
Klaassen, installatie. Open: wo. t/m zo. 14-17
Diakonessehuis, Van Ketwich Verschuurlaan 82. T/m 11 mei Joop Severijnse,
Joodse traditie en religie, schilderijen. Grand
Theatre, foyer, Grote Markt 35. T/m 5 apr
Ruud Pols. gemengde technieken. Gezondheidscentrum Lewenborg, Kombuis

174. T/m 8 apr. Dorrit Asselbergs, schilderij-

en; Willy van der Duyn, schilderijen, houtsnedes, tekeningen; Huib Holewijn, Rekeningen,

houtsnedes. Open: werkdag.': 9-17 uur.
Groepspraktijk Antonius Deuslnglaan 4.
T/m 17 apr,« Henriëtte Karssen, collages
Open: ma. t/m vr. 8-12.45,14-17 uur. Humanistisch Centrum, W.A. Scholtcnstraal
2. T/m 26 juni Ben Zweerink, schilderijen,
aquarellen. Open: ma. t/m vr, 12.30-13.30
uur. De Schakel, Rijksweg 15. T/m 24 apr.
Willy Meijer; Marijke Holt, gemengde technieken. Slmplon, Boterdiep 71. T/m 11 apr.
Zes
vrouwelijke
kunstenaars.
Stadhuis/Trappenhal, Grote Markt la. T/m 30
apr. Jos Dijkstra, schilderijen. 'Stadhuis,
Guldenstraat la, t/m 19 apr. 'De Grote
Markt, nieuw op de wederopbouw', di. t/m zo.
12-5, do. tot 21 uur. '.-.•'

PROVINCIE GRONINGEN

Ter Apel, Museumklooster. T/m 26 apr.
Peter Hoogendoorn, foto's; Elly Smidt, gemengde techniek. Open: werkdag. 9-12,
13.30-17.30, zo. 13.30-17.30 uur. Appingedam, Noordelijke Kunsthof. T/m 5 apr.
Bert-Jan Botschuyver; Riny Bus; Jan Velthuis, aquarellen, gewassen inkt. Open: wo.
za. zo. 15-17, uur. vr. 15-17, 19-21 uur. Bedum, Openbare Bibliotheek. T/m 24 apr.
Warner Hemstede, tekeningen, etsen. Delfzijl, Molen Adam. T/m 26 apr. Annemane
de Groot, gouaches, schilderijen; Anita
Andriesse, beelden. Open: wo 14.30-17,
19-21, vr 14-17.H9-21, za 10-12, 14-17. zo.

14-17 uur. Ezlnge, Allersmaborg. T/m 26
apr. Poolse textiele en weefkunst. Open: za.,
zo. 13-17.30 uur. Ezinge, Kerk. Zie Allersmaborg. Finsterwolde, Galerie Waalkens. T/m 12 apr. Harald Falkenhagen, fotowerken, boeken met tekeningen. Open: za.
zo. 13-18 uur. Franssurn, Kerk. Zie Ezinge,
Allersmaborg. Grootegast, Gemeentehuis. T/m 17 apr. Marten Klompien. Hoogezand, Gemeentehuis. Open: werkdag.
9-12, 13.30-17 uur. Leek, Bibliotheek.
T/m 28 apr. Dina Belga, diverse technieken.
Leek, Gemeentehuis. T/m 14 mei. Peter
Dral, landschappen. Open: werkdag. 8-12,
13-16.30 uur. Oosturn, Kerk. Zie Ezinge, Allersmaborg. Slochteren, Fraeylemaborg.
T/m 7 juni 'Gedenkwaardige Momenten', 150
Oranjeborden en bekers. Open: di. t/m zo.
10-12, 13-16 uur. Stadskanaal, Refajaziekenhuis. T/m 31 mei Zeven Fotograten.
Open: ma. t/m zo. 8-17 uur. Tripscompagnie, Dorpshuis Nooitgedacht. T/m 14 apr.
Jur Bosboom, foto's. Open: ma. za. 19-21, zo.
14-17 uur. Veendam, De Nieuwe Associatie. T/m 25 apr. Henk Parijer, schilderijen.
Winschoten, De Klinker. T/m 30 apr. Bekroonde ontwerpers, 6 jaar Kho Liang le-prijs.
Open: werkdag. 10-17 uur. Winschoten,
Galerie Frans ten Hom. T/m 25 apr. Lammert Boerma, schilderijen. Open: di. Fm za.
10-12.30. 13.30-18 uur. Winschoten, St.
Lucasziekenhuis. T/m 22 apr Kleingrafiek
uit Polen Open: dag. 8-19 uur Winsum,
VVV Marengebied. T/m 1 mei Geurt Bus-

Overigens
Toulouse
Driehonderd kunstacademies
uit dertien landen zijn vanaf

morgen vertegenwoordigd in
de Franse stad Toulouse. Tien
dagen lang tonen al die academies hun kunnen. En geven op
deze manier hun identiteit
bloot. Nederland 'is met drie
academies vertegenwoordigd:
De Koninklijke uit Den Haag
(schilders), de academie in Den
Bosch (beeldhouwers) en 'last
but not least' Minerva in Groningen. Minerva presenteert
een staalkaart van studiemogelijkheden. Vier studenten
van Minerva werden uitgezonden en hebben hun werk staan
of hangen in Toulouse. Hoewel
de Groninger academie geen
informatie verstrekte over de
opmerkelijke ; : participatie. : in
Toulouse nebben we de namen
van twee van' de vier deelnemende studenten kunnen achterhalen: Trudy van den Berg
en Wim Bosch.

Beeldenstorm
De Beeldenstorm is alweer
éen tijdje uitgewoed. Van de
serie groots opgezette tentoonstellingen onder die titel
in diverse musea in ons land
was'in het Noorden overigens
niets te bespeuren. In de Groninger Synagoge wordt echter
teruggegrepen op dat tijdperk
in onze vaderlandse geschiedenis met een serie lezingen. Op
29 maart hield dr.F. Postma
van de Rijksuniversiteit al een
lezing over 'De Beeldenstorm',
politieke en sociale achtergronden. Op 5 april volgt
drs.RP. Zijp van het Catharij-,
neconvent in Utrecht met 'Religieuze voorstellingswereld in
de 16e eeuw. Op .12 april
spreekt drs. W.Th. Kloek van
het" Rijksmuseum Amsterdeairi over 'Onderwerpskeuze
voor schilderijen in de 16e
eeuw' en tenslotte zal op 26
april dr.W. Bergsma van de
Fryske Akademy een lezing
houden over 'Fries en Oramelander volksgeloof in de 16e
eeuw. De lezingen worden gehouden op zondagmorgen'; 12
uur. De entree is overigens
niet gratis.
'l*'Jï'l

Luns-expositie
Het Paleis Het Loo in Apeldoorn is bezig tot een cultureel
centrum voor de adellijke minderheid uit te groeien. Er worden ook regelmatig chique concerten gegeven. Zo bloeit het
paleisleven in de vorm van een
-

museum-aangelegenheid
alsnog in een tijd waarin de opvatting heerst dat alle mensen
gelijk zijn. Sinds 1984 is er ook

het Museum van de Kanselarij
der Nederlandse Orden in on-

dergebracht.

Het' Museum

bestaat dankzij de financiële
steun van ca '5500 Nederlandse ridders. Het lijkt hier
Groot-Britannië . wel. Ook
oud-minister en oud-Nato-se-

cretaris mr. Joseph. Luns 'is
een echte ridder. Zijn enorme
verzameling door gebrek aan
'vrees en blaam' ontvangen decoraties wordt nu geëxposeerd
in Het Loo. Het zijn er 53, voor
een belangrijk deel door dictators in de Derde Wereld aan
hem uitgereikt. Ook het'ministerscostuum van Luns (inmiddels een museumstuk) is te
bewonderen. Liefhebbers mogen dit staaltje van antiek leven niet missen.. ;

Eeramiek

"

EXPOSITIES

STAD GRONINGEN
Academie Minerva, Ged. Zuiderdiep
158. T/m 4 apr. 'Opleiding in Beeld', presentatie afdeling ruimtelijke vormgeving. Open:
ma, t/m vr. 10-17, za. 13-17 uur. Groninger
Museum, Praediniussingel 59. T/m 20
apr. H.N. Werkman, honderd schetsen. T/m
17 mei. Sits, Oost-West relaties in textiel.
Open: di. t/m za. 10-17, zo. .13-17 uur.
Oosterpoort, Palmslag 10. ' Kunstaankopen Provincie Groningen 1986. Open: ma. t/m
vr. 10-17 uur. Volkenkundig Museum,

me-schilder Ben Walrecht. Die
was wel korte tijd Ploeg-lid.
Ploeg-documentalist
Lammert
van Dijk achterhaalde nog een advertentie waarin het duo aankondigt schilderlessen te willen gaan
geven. Lang kunnen die niet geduurd hebben. Walrecht ging met
een woonschip op zwerftocht en
ook Nanninga koos korte tijd later voor een
'Wandertocht'. Veel sporen liet Nanninga in Groningen niet na. De
Winschoter collectioneur Jansonius kocht een reeks werken. Ook
W. Jos de Gruyter sloeg voor het
museum' zijn slag. En zowaar
kreeg Nanninga in het Groningse
nog één navolger: Martin Tissing.
Die laat niet na te beklemtonen
hoe schatplichtig hij zich voelt
aan Nanninga.

zige appelbomen van de Barbi-

Van Brussel

,

Slagters studie staat in 't teken
van 't streven 'naar een zo groot
mogelijke objectiviteit. Dienovereenkomstig zocht hij met ui
terste precisie naar stijlovereenkomsten met Nanninga's oeuvre.
En hij boort nogal wat invloeden
aan. Zoveel, dat een slordige lezer
wel moet denken met een typische
epigoon te maken te hebben. Nanninga zou beïnvloed zijn door Rouaults krijtkleurige 'expressionisme, door Geer van Velde die hij
regelmatig opzocht aan de Franse
Rivièra en door vertegenwoordigersvan de Ecole de Paris als Bis-

sionisten niet een beetje burgerlijk? Hangen de reproducties van
de - Nederlandse impressionist
Van Gogh niet in iedere van
kunst gespeende huiskamer? En
heeft die 74 miljoen voor een bosje
bloemen daar niet alles mee te

■

Het

beeld van de Nederlandse schilderkunst'in de
jaren vijftig werd tot voor
kort geheel bepaald door de lawaaierige inbreng van de Amsterdamse COBRA-leden. Sandbergs
Stedelijk Museum was hun podium.'Vitale, spontane expressie
was het allesverblindende recept.
Bij al dat tumult vielen Haagse
pogingen om aansluiting te vinden bij de na-oorlogse geest van
abstrakt-expressionisme in het
niet. De verstilde kalligrafische
tekens van Pieter Ouborg, Willem
Hussem, Wim Sinemus en rond
1952 ook even Jaap Nanninga
bleven buiten Sandbergs gezichtsveld.
,' In oktober 1949 oriënteerden de
Amsterdamse
Experimentelen
Appel en Rooskens zich overigens
wel in Den Haag. Nanninga werd
tijdens een atelierbezoek te licht
bevonden voor toetreding.
\ Het duurde tot 1957 voor Sandberg Nanninga's atelier bezocht.
De schilder lag toen in het ziekenhuis. De Amsterdamse museumdirecteur reageerde verrast, kocht
direct werk aan en een uitnodiging tot exposeren volgde. Het gevolg was een reeks toonaangevende internationale presentaties.
Met Gerrit Benner werd hij in
1958 afgevaardigd naar de
Biënnale van Venetië. Een jaar
later vertegenwoordigde hij ons
land op de toen hooggeschatte
Biënnale van het Braziliaanse
.->.
•
!$\
SaoPaolo.
'i

gen

van Delacroix

bootje

Bijdragen: Eric Bos

Keramiek Antoinette van Brussel

Open: ma. t/m vr. 9-12,
13.30-17 uur. Zuidhom, Bibliotheek. T/m 3
apr. Carolien Feldbrugge, objecten. Open:
ma. t/m vr: 14-17.30, do. 10-12.30, di. vr.
18.30-20.30 uur.
PROVINCIE DRENTHE
Assen, Drents Museum, T/m'26 apr. Marcus Delanjo, schilderijen-: T/m 5 mei 'Oude
Grieven-Nieuwe Idealen' Patriotten in Drenthe 1780-1787. Open: di. t/m vr. 9.30-17, za..
zo. 13-17 uur,. Assen, De Kolk. T/m T/ 23
apr. Johanna van Welzen, aquarellen, gemengde techniek. T/m 29 apr, Ruud Anthonio, zeefdrukken; Bart Pots, tekeningen,
aquarellen, litho's; William van Veen,
houtsneden. Open: di. t/m vr. 10-15, za. 12-15
uur. Emmen, Bruggebouw. T/m 5 apr.
'Goed Bekeken', 3 jaar provinciale kunstbevordering. Open: ma. t/m vr. 9-16.30, za. zo.
14-16 uur. Emmen, Galerie De Lange. T/m
9 apr. Hans Sieverding, pastels, collages, object-kastjes; Lambert Recour, Bart Soubry,
beelden. Open: do. t/m za. 13-17, zo. 14-17
uur. Hoogeveen, De Tamboer. T/m 6 apr.
Lydeke von Duimen Krumpelmann, keramiek.
Meppel, Beeldende Kunst Centrum. T/m
24 apr. Jan de Wilde, fotografie. Open: do. t/m
za. 13-17 uur. Meppel, Meppeler Expositiecentrum. T/m 2 apr. Het Palet. Open: di.
t/m za. 9.30-12.30, 13.30-16, vr. 1830-21
uur. Norg, De Brinkhof. T/m 25 apr. Joke
Jansen, schilderijen, collages. Paterswolde,
Gemeentehuis.' T/m 15 mei Kap Ensing,
schilderijen Open: werkdag 8.15-12, do.

ser,'aquarellen.

14-16 uur. Yde, De Brink. T/m 5 apr. Robin
d'Arcy Shillock, tekeningen, aquarellen, schilderijen. Open: zo. t/m wo. 13-17 uur.
Zuidwolde, Gemeentehuis. T/m 30 apr.
Rodrigo, schlderijen, tekeningen. Open: werkdag. 9-12,13-17 uur.
PROVINCIE FRIESLAND
Drachten, It BleekerhOs. T/m 31 mei Skiczuk, zeefdrukken. Open: di. t/m za. 10-17 uur.
Franeker, t Coopmanshüs. T/m 2 mei
Krijn Giezen, Bertus de Jong 'Bos Franeker',
verslag ontwerpproces. Open: di. t/m za.
10-12, 13-17 uur. Harlingen, Galerie De
Vis. T/m 2 mei 20 realisten. Open: wo. t/m vr.
13-18, za. 10-17 uur. Heerenveen, Museum Willem van Haren. T/m 12 apr.
'Licht', educatieve tent. T/m 19 apr. De Tram,
geschiedenis van de N.T.M. Open: di. t/m vr.
10-17, za. 11-16. zo., ma. 14-17 uur. Leeuwarden; Fries Museum. T/m 12 apr. Piet
van der Hem, overzicht 1885-1961. Open: di.
t/m za. 10-17, zo. 13-17 uur. Leeuwarden,
Princessehof T/m 20 apr. Willem van Leusden, overzicht. T/m 3 mei 'Borneo: Culturen
op Drilt. Open: ma. t/m za. 10-17, zo. 14-17
uur. Leeuwarden, Galerie Eewal. T/m 22
apr. Bouko Ulstra. schilderijen, tekeningen
Open: di. t/m za. 11-17 uur Leeuwarden
Galerie Van Hulsen. T/m 6 apr. Jan
Stroosma,
aquarellen, gouaches. Surhuisterveen. De Estrik. T/m 30 apr. Jantien Kuipers-Bouwkamp, tekeningen; Ina
Snoeying, keramiek. Open: di t/m za. 10-1
.

14-18. zo. 14-18 uur.-

—vrijdag 3 april jJj
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Saab96voordeliefhebber,opknapper,4-'76f2.500,Tbyota Corolla, metbruin, APK-gek., 2-79 f2.500,Bij alle bovenstaande auto's boven f 6000,-. krijgt u het
ANWB-Keuringsrapport met controlecoupon
3 tot 12 maanden Bovaggarantie.
Dat spreekt vanzelfbij de zaak met persoonlijke service,
waar de koffie klaar staat.
+

+

ken:

Industrieweg 40, Assen, tel. 05920-41111.
Peugeot 205 GRD diesel 5-drs. 1984, bl.metall., get. glas,
Pioneer stereo cass.ree, 165/70 banden, 26.000 km
VW Golf diesel 1980, l.groenmetall.
Lada 1200S 1984, ivoor en beige, met gasinstall.
ï',>,';
'Lada 1200 1979, r00d,'56.000 km
Lada 2105 1.3 1985, wit, 10.000 km
Lada 2105 1.5 1983, ivoor

;.',;,

Lada 2105 1982, rood
Lada 2105 1981, groen
Lada 1500 SI9BL rood :
„'. Zastava Yugo 45 1985.'mosgroen, 30.000 km
• Opel Kadett City automaat 1979, groenmetall.' .
Fiat Panda 34 1985, rood, 20.000km
Fiat Ritmo 65 L 1979, rood
■'-;.,''.•.'■ Fiat Mirafiori CL 1600 1979, groen
Datsun Cherry 1200 Luxe 1980, blauw
Datsun Sunny 140 V 1979, zilvermetall.
Citroen Visa 11 Super 4 1981, groen
Ford Escort 1979, goudmetall., met br. skai dak, 50.000 km
Renault 4 GTL 1978, ivoor
Toyota Carina 1600 DL 1980, bruinmetall.
Volvo 66 automaat 1978,"rood
:

•

-

Alle auto's zijn door ons APK gekeurd.
Diverse kleuren Lada's 2105 en Samara in-voor: raad. Tevens diverse goedkope inruilauto's,
/eventueel APK gekeurd.
•

•

Autobedrijf Piet Brands
'

Lada-dealer, Hoofdstraat 17, Zeijen (20 km vanaf Groningen,
richting Assen). Inruil en financiering mogelijk.

\;-:

>

Alfa Romeo occasions

•v'"- Alfa GTV 2.5 6 cyl. grijsmet. okt. '86 14.000km

.'.' ■

Alfa Sprint Q Verde 105 pk rood '86 3.000 km
Alfa Sprint Q Verde 105 pk wit '85 38.000 km
Alfa 90 motronic 7.000 km '86 £
Alfa 90 Q Oro 2.5 6 cyl. '85 '86
Alfa'7s 1.8 Turbo zwart'B6
'

-

S

*

+

lfa Giulietta 2.0 Grand Tourismo 1985
Alfa 33 Q Verde grijsmet. '85 '86,
Alfa 33 1.5 ivoor/grijs Ie eig. 2x'B4
Alfa 33 1.3 Milano en Junior '86
Alfa Giulietta 1.6 ivoor Ie eig. '83
Alfa Giulietta 2.0 50.000 km 1983
lfa Giulietta 1.6 en 2.0 rood Ie eig. '81
.

+

+

+

Alfa Romeo klassiek

rs\-i{

Ook opknappers, uiteenlopende prijzen.

Italië.

Bertone/GT/Giulia/Montreal

Ingeruilde vreemde merken
Citroen Visa 1.7 diesel Ie eig. 65.000 km 1985
VW Polo C Shopper Ie eig. okt. '85
Fiat Uno 70 SL 6 mnd. oud'B6
vw.ï, . .OpelKadettl.6GTleeig.roodaug/85
fö*i
Renault 4 GTL Ie eig. wit nov. '83
Renault 18TS Ie eig. rood 66.000km'Bl
Mazda 323 Hatchback 1.3 bj. '81
1
Ford Escort 1.6 blauwmet. '84
Seat Ronda 1.6 GLX LPG Ie eig. '84
Ford Escort 1.1 Bravo blauwmet. '83
Mitsubishi Galant 1600zilvermet. bj. '80
Mitsubishi Galant GL rood Ie eig.' 80
Fiat Uno 55 S 41.000 km Ie eig. '84
i Fiat Uno 55 S wit Ie eig. '83
1 ■;>** . .' Opel Rekord 2.3 diesel Ie eig. d.bruin '80
Datsun Sunny Coupé 1400 «opknapper» '80
>•_>.;_
+

Alfa33'l.3Miv.a.f
■m(

19.990,-

A-Garage B.V.

*

Peizerweg 285-286 t.o. PTT-toren Groningen.
Off. Alfa Romeo-dealer voor Groningen e.o.
;,'.•;■
Telefoon 050-261321-264235.-

•

-
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15-3-'B7, puntgaaf, in perfecte
staat,

f 4.750,-. 05908-15441.

N001337
Volvo 66 GLS combi, bj.
'76, APK gekeurd, mech.
*

tevens onderdelen
beugelzaagmachine.
Tel.
1000É,

+

05990-17272. N001341
*

Autosloperij Th. Broek-

huis BV, biedt aan plm.
1200 gebruikte motoren uit
jonge schadeauto's met 2
mnd. schrift, garantie tegen lage prijzen. Tev. miljoenen andere onderdelen

van schadeauto's.. Dagel.
geopend van 8-12 uur en
van 13-18 uur. Zaterdag tot
16 uur. Broekhuisweg 5, Albergen (bij Almelo). Tel.

05494-1166. N33568
BMW 524 Turbo diesel,
*

eind '83, nieuwstaat, weinig
km. zilvergroen-melallic, automaat," schuifdak, getint
glas, sportvelgen elektr. spiegels . enz. Nw.pr. f 67.000,-,
Tel.
prijs..
f22.75,0,-.
r

05908-33989. NO
Mercedes 240 D, kent. '77,
(opknapper),
model
Tel.
05902-2689.
2.900,-.
f
14KO

*

Inw.

,

voor'taxi of ambulance. De
Specialist De Boer Transmissies Midden'lB4, Wapserveen,
Tel. 05213-289/385. N021237
Opel Ascona 2.0 D bj. '79,
APK gekeurd t/m 4-'BB, in prima staat. Te.a.b. 05905-2075.
'
N000709 v.
Volvo 240 GL 1978 rood,
APK, 100.000 km f3950,-.
Tel. 05920-44046. N021908
BMW 320 APK gek., lpg,
bj. '76, vr.pr. f 1850,-. Tel.
05987-24125. N001427
Talbot Horizon 1980
brons 80.000 km f3750,-. Tel.
05920-44046. N021915
B-Kadett met schade achter. Tel. 050-416546. N001592
Talbot Horizon '79 mot.
uitst. vr.pr. f750,-. Tel.
050-142894. N001126
*

*

*

.

.

.

Alfa 33 1.5 QV-uitvpering, bj. '85, alfarood, schuif*

achterspoiler,

kanteldak,

,

-

±25.000 km f 19.250,-. Tel.

05124-1693. N021522
Citroen CX 1978 groen
20.000 km APK f 750,-. Tel.
*

Friesestraatweg 231a, Groningen
•Telefoon
Telefoon 050-719900
18.00
uur05907-1162dhr.
na
uur 05907-1162 dhr. H; N. E. Dijk

05920-44046. N021913
Nette Citroen 2 CV 6, nov.
*

'.'•:..

Martinistad BM W-Centrum:
W-Centrum
:

75.000 km beige f 13.950,198275.000
BMW 315 1982
90.000 km LPG rood ff 24.950,198490.000
BMW 316 1984
BMW3IBi 1985 16.000km beigemet. f 29.900,BMW 320 i 1984 115.000km blauwmet. f 20.900,8MW325Ü986
8MW325Ü986
km blauwmet. f 58.500,BMW 518 198363.000
198363.000 km wit f 21.900,BMW 520 i 1984 57.000 km grijsmet. f33.900,BMW 524tdA 1984 94.000 km antrh.met. f42.500,BMW 732 i 1983 93.000 km grijsmet. f44.850.315 1984 90.000
90.000 km groenmet. f 16.950,BMW 315
8MW316 1986 55.000 km roodmet. f 31.500.BMW32Oi
BMW
320 i 1985
1985 48.000 km grijsmet. f 37.900,BMW 323 i 1986 35.000 km grijsmet. ff 42.900,198457.000
57.000 km grijsmet. f26.900,BMW 518 1984
BMWS2Oi 1984 99.000
99.000 km groenmet. f29.90083.000 km beigemet. f46.500,BMW 524tdA 1985
198583.000
BMW 728 i 1981 107.000
\
\
107.000km blauwmet. f24.950Ter inruil gevraagd: bouwjaren '79, '80, '81, '82.
■;. VW Golf 1983 63.000
63.000km
km grijsmet. f 15.950,28.900,88.000 km anthr.met. f28.900,Peugeot 505 GRD 1986
198688.000
Ford Granada 2.3 197975.000
197975.000 km beigemet. f 8.950,- .
Alfasud 1.5
1.5Ti
198367.000 km zwart f 13.950,Ti 198367.000km
Nissan Stanza 198563.000 km grijsmet. f 16.900,2.900,- \
Renault 18
18 GTL 197984.000
1979 84.000 km blauwmet. ff2.9001978 98.000 km geel f3.950,VW GolfLS 197898.000km
Boven f 5.000,- met 3 maanden BOVAG-garantie.
Eventueel aangevuld mét 9 mnd. extra garantie:
'

.

.

.

,

Financiering moge!ijk v . :
wórden overgenomen.
Lopende posten kunnen worden
,
Donderdagavond koopavond..
koopavond.
—
—

~

%A
«||
Martinistad BMW

'79, f750,-.-Tel. 05948-780,
b.g.g. 262. N001430
�: Golf MX APK tot 1 april
'88, vr.pr. f4000,-.
Tel.
+

050-415358. N001429
Citroen CX 1981 blauw
160.000 km f4950,-. Tel.
'
05920-44046. N021914
I.v.m. verkrijgen leaseauto:
z.g.o.h. Volvo 245 GL 2,3 bj.
1983 met gas-onderbouw, pr.
f21.500,-. Tel. 05230-15426.
NOOOO9O
Weg. omst. Lada 2105 1.5
kleur roomwit, okt. '86, lpg,
km. 10.500. Div. ace. prijs nw.
f 15.000,- prijs nu f 12.500,-.
Tel. 05951-3193. N000659
Volvo 240 GL stationcar bj.
'83, lpg f 24.500,-;
Volvo 245 GL stationcar bj.
'81', lpg f 16.900,-;
Volvo 244 GL bj. '81 lpg
f 13.750,-; '.
Volvo 245 GL stationcar bj.
'80 diesel f 12.750,-;
Volvo 245 GL autom. bj. '80
lpg f 12.500,-;
Volvo 244 GL bj. '80 f 8500,-;
Volvo 244 GL bj. '80 lpg
*

*

*

*

f8750,-;

Volvo 245 DL stationcar bj.
'77 lpg f 3750,-;.
Garantie inruil mogelijk,
APK. Salverda auto's De
Vaart 73,', Ureterp.. Tel:
05125-2227. NO2lBOl
Revisie van diesel- en benzinemotoren, gedeeltelijke revisies. Cilindèrkoppen. LPG
geschikt maken e.d. Motorenrevisie L. Ausma, Wolddijk 128. Groningen. Tel.
050-774887. N46113 V
Z.g.o.h. Opel Kadett 12 N,
1982, met Vialle gasinstallatie, van binnen en van buiten
niel van nieuw te onderscheiden. Pr.
f8500,-. Tel.
05953-2903. N020084
*

Antillenstraat 1, Groningen.
18.00 uur 05900-15260.,
Tel. 050-717273. na 18.00
05900-15260.;

P'oninger

Groninger Motorenrevisie
Motörenrevisie
revisie van benzine- en dieselmotoren
/'/ cilindèrkoppen geschikt maken vóór
voor
'

Automatische'•

versn.
voor alle merken, revisie of ruil.-Ook extra üitv.
*

*

-

'-:>-'..

-

*

;■>

■:■:,"

f

*

Veldma

gebruikte Mazda's 323 en 626
te koop. Off. Mazda-dealer

Passat diesel '80. APK

■

,

>rHondaCivlcferija4^of4;9sÖÖs>?*>^^^fe''
Honda Civic grijs
f 4;950;^ L K^f|^ bakken

51983, gasinst. f 11.550,Renault 18 T 51983,
Mazda 323 Wagon 1982 f 9.950,..■■■■
..■
ToyotaTercel
Toyota Tercel 1982
1982ff 10.950,6.950,Citroën Visa II RE 1981
Citroen
1981ff6.950,Nissan Sunny 1300 GL 1983 f 9.950,-,
9.950,- ,
9.850,Citroen GSA Spec. 1982 f9.850,VW Passat Diesel 1982 f 11.950,- ;
Ford Taunus 1600 1980f
1980 f 6.950,Citroën GSA Spec. 1984 gasinst. f 14.500,Renault 11 TL 1985 f 14.950,., Peugeot 305 GT1985 f 17.500,-.
Ford Fiesta 1.11982f
1.11982 f 9.950,Citroën2CV6Spec. 1984f
1984 f 7.950,.,
.
Citroen Visa 1984
1984ff 11.250,Citroen Visa 17 Diesel 1986
Citroën
1986ff 18.950,Citroën GSA X 11984f 12.950,Mitsubishi Tredia GLX 1983
1983ff 12.950,12.950.- ,
Citroen BK 14 1985 gasinst. ff 18.850.18.850.'-

*

*

-'

~

:

Veldma occasions

05910-29277. N001663
Fiat Ritmo diesel '82; Ford
Orion diesel '85; Ford Taunus
'79; Ford Taunus '78; Ford
Taunus station LPG '80; Honda Civic '82; Honda Civic Wagon '80; Nissan Cherry '80;
Opel Ascona LPG '82; Opel
Ascona LPG '79; Renault 9
'82; Talbot Solara '82; Volvo
360 '84; VW Golf'B4; Talbot
Horizon '83; Volvo 340 aut.
LPG '86; Volvo 345 aut. LPG
'82. Verder hebben wij diverse

Ó5135-2182.N020132 i

-v:f^*v■

y

Tel. 050-184260; na sluiting 05987-20933.

*

*

ZoridèV
Zonder garantie!:

"'

:

05967-2482. N000046
Wegens omstandigheden
Honda Quintet, bj. '81,
z.g.0.h., APK gekeurd, 80.000
km, prijs f 7.350,-. Tel.

*

iiiglz

-

"

-

Autohuis Groningen
Honda-dealer V r
Energieweg 11, Groningen.

+

*

...

..,

i

-i

-

*

N021058
G.o.h. VW Scirocco, bj.
'77, APK gekeurd, alleen op
zat. 05945-49039. N001667
Citroen GS, bj. '77,
i.z.g.st., APK gekeurd tot
febr. '88. Prijs f 1.275,-. Inl.
050-271801. N00166P
Citroen D-super g.0.h.,
APK tot 3-'BB, prijs n.o.tk.
Tel. 050-713424. N001259
Chevrolet Camaro, bj. '78,
Tel.
i.z.g.st..
APK.

JW</Arf^ïïTllnmlTP'^^*^^i

Autohuis 'Groningen'
Honda-dealer

+

*

Alfa Alfetta 2.6 rood gasinst. '83
\lfa Alfetta 2.0 grijs gasinstall. '79
Alfa Alfetta 1.8 d.blauw '82
lfasud 1.3 SC wit Ie eig. '83 60.000 km
isud 1.3 SC 5-drs. d.blauw '83 36.000km
„.««oud 1.5 Quadrifoglio '83 metall. 80.000 km
Alfasud Ti 1.3 zwart bj. *83 sportwielen perfect 47.000 km
Alfasudl.sTi'Bo;Alfasudl.sSuper2x'Bo
■-.;. '■•£•
Alfa GTV 2.5 6 cyl. rood '81
Alfa
1.5
Sprint
Veloce
wit
'80
f;./••
■
en recent geïmporteerd uit

tel. 05945-12464. Meer dan
25 jaar ervaring. N020241
Schadeauto's:.BMW 315
'83; Fiat Ritmo 60 L '86; Mercedes 200 D '83; Opel Ascona
diesel '81; Opel ,Manta GSI
'86; Volvo 340 GL '86; Audi
100 cc '83. Event. rep. in geh.
of ged.
mr.' mog.' Tel.
05284-1840
1856.
b.g.g.
N021459
Z.g.o.h. Ford Escort 13 L
'79, grote beurt
APK, trekhaak en radio, f3.750,-. Tel.

Autobedrijf
Haren
e.o.
Deen, Rijksstraatweg 50,
Glimmen. Tel. 05906-1364.

+

Diverse geheel perfect

Toyota Tercel '79,
90.000 km; Opel Kadett 1.2
N '81, 81.000 km; VW Jetta
C '82, 49.000 km; Zastava
'84, 50.000 km; Ford Fiesta
1.1 '84, 50.000 km; VW Golf
diesel '81.'Voor de sportieve rijder: Fiat Croma Turbo lE, kl. metall. grijs,
km.st. 9.600, ,1986/9; f9OOO
minder dan de nieuwprijs.
Autobedrijf Egberts, J.P.
Santeeweg 6, Nietap-Leek,

Siii ni

*

•

Lavendelweg 17, Ulgersmaborg, Groningen.
Groningen.'.
' '
. .
' '
'•■
.
■ Tel. 050-410387.
'

'

-"-

~

;?
■

•

.

Stationsstraat 25, Grijpskerk,
•
tel. 05947-12360.

j

'UV

.

Grote keus occasions bij uw Mazda-dealeroa.
Mazda, Ford, Opel,Toyota, Talbot en Nissan/'-'

Autobedrijf Boekhoudt §V,
Oosterhamrikkade 84t86 Groningen
Telefoon 050-771023

■

-

,:

f 14.900.-.

Volvo 760 GLE 1986, automaat met alle extra's, 50.000k»
in nieuwstaat.
VW Passat CL diesel, 90.000
Inruil en financiering mogelijk..
km, nov. J983, f 16.500,-; Peugeot 305 SR, 71.000 km, apr.
1983, f 13.500,-; Peugeot 305
Groningerweg 90, Peizermade (a/d weg Gron.-Peizei.
GL, 90.000 km, febr. 1983,
Telefoon 050-257329.
f 10.900,-; Talbot Horizon LS,
1983,
80.000 km, juli
f 10.500,-; Nissan Cherry DX,
;
68.000 km, nov. 1983,
Peugeot 205 Accent 198614.000km rood f 15.500,f 10.900,-; Mitsubishi Colt
Peugeot
205 GL 198527.000 km blauwmet. f 15.500,1983,
jan.
GL, 56.000 km,
Péugeot
205
GR 198437.000 km blauwmet. f 15.950/'
11.900,-;
Talbot
Horizon
Pref
Peugeot 205 GR Diesel 1984 54.000 km wit f 17.900,mium LPG, 130.000 km, jan.
Peugeot 305 GL 1983 62.000 km roodmet. f 10.900,- ■
1983, f8.950,-.
.
Peugeot
305 GTX 198570.000 km roodmet. f 18.750,-',
1982 en ouder
Peugeot
305 GT1984 43.000 km beigemet. f 15.900,-,
Opel Ascona 1.9 4-drs., een
Peugeot
305
GL Break 198351.000km blauw f 13.900,plaatje, okt. 1979, f4.500,-;
Peugeot
505
SR
Aut. 198396.000 km groenmet. f 15.900,CL,
km,
Golf
70.000
febr.
VW
Peugeot 505 GR 198587.000 km blauwmet. f 19.900/
1982,, f 12.500,-; VW Golf CL
Peugeot 505 GRD Turbo 1984
diesel, 88.000 km, mrt. 1981,
■•.'.
67.000 km blauwmet. f28.900f 11.900,-; Toyota Corolla couPeugeot
26.900,505
GTI
44.000
km blauwmet. f
1984
pé LPG, 120.000 km, apr.
Peugeot 604 TI 1983110.000km grijsmet. f 13.900,-,/•
1981, f 7.500,-; Peugeot 305
. Talbot Horizon 1.3L 198532.000km rood f 11.900;- '
GL, 64.000 km. nov. 1982,
Talbot Horizon 1.3 GL 198370.000 km blauw f 8.950,-r
GR,
9.750.-;
505
Peugeot
f
Talbot Samba 1984 301000 km rood f8.900- [\
105.000 km,
jan.' 1982,
Nissan Sunny 1.3 GL 198262.000 km rood f 9.750,-;
f8.500,-; Peugeot 305 !GL
Volkswagen
Jetta Diesel 198369.000 km wit f 16.900,- ;
schuifdak, 67.000 km, apr.
Volkswagen
Scirocco GTS 1.81984
1982, f 9.750,-; Peugeot 305
' ..>:-«
27.000
grijsmet. f 24.900,km
SR LPG, 90.000. km, mei
.Volkswagen Jetta CL 1985 23.500 km rood f 22.900,- :*i
1981, f 8.900,-;. Peugeot 305
GL,diesel, 160.000 km, apr. t < Volkswagen Golf 1600C 1984 62.000 km rood f 17.900.'Renault 4 GTL 1984 63.000 km rood f 9.500,-.;.;
1981, f 7.900,-; Talbot 1100
Opel Kadett 1.3 51985 57.000 km rood f 17.900,- \'
GLS, 80.000 km, apr. 1981,
Fiat Ritmo Diesel 1984 102.000km blauw f 9.750,"
f3.500,-; Fiat 127 1050 Ie
Fiat Panda 34 198438.000 km rood f 9.650,-'
eig., 64.000 Rm, nov. 1980,
Ford Fiesta 198611.300knvzwart f 15.900,Opel
Kadett 1.2 S,
f3.500,-;
Ford Escort 1.1 L }983 97.000km blauwmet. f 12.900,"
1978,
121.000 km, juli
Demonstratieauto:
f2.950,-; Peugeot 305 Sedan,
44.000 km, nov. . 1980, Peugeot 309 GR 1600, sept. '86, 12.000 km., beigemetal.
f4.950,-; Talbot Horizon GL, radio/cass. stereo, nieuwprijs f28.659,-, demoprijs f 23.900.
100.000 km, mei 1981,
f4.900,-; Mazda. 323 LPG,
120.000 'km, apr. 1978,
Energieweg 11,9743 AM Groningen 050-181846.'''
f2.500,-; Peugeot 305 GL,
Na 18.00 uur H. Werkman 05160-3577.
100.000 km, mrt. 1980,
f3.950,-; Talbot Horizon GLS,
116.000 km, apr. 1982,
f9.750,-; Peugeot 305 GL,
staat de occasioadie u zoekt! 'ƒ>
120.000 km, apr. 1980,
104 3-drs.-5-drs. diverse type's '81-'B4
Peugeot's
f4.900,-; Peugeot 104. GL
Peugeot's
205 diverse type's'B4-'B6 • 1
jan.
APK, 101.000 km,
1978,
Peugeot's
benzine, diesel-LPG 79-'B5
305
Peugeot;
2.500,-;
GL,
104
f
.
Peugeot's 305 Combi break benzine en LPG '81-'B3
80.000 km, mei
1979,
Peugeot's 505 benzine, diesel, LPG '80-'B4 . sV .
f 2.95Ó,-; Talbot Horizon LS,
Talbot Samba Horizon Solara diverse type's '82-'B5
126.000 km, mei 1979,
Opel Kadett Luxe en Stationcar diversen '81-'B3
f 3.900,-; Ford Taunus 2.0 GL
1979,
Ford Escort Bravo wit 38.000 km 1983
APK, 167.000 km, apr.
. <:
Mazda 323 HB wit 18.000 km 1984
2.900,-;
Mercedes
200
Ie
D
f
Nissan Cherry 1500 GL 3-drs. 50.000 km 1983
eig. APK, 183.000 km, febr.
•
1975, f4.750,-; Opel Ascona
Nissan Sunny 1500GL LPG 70.000 km 1983
'Daihatsu Charmant helemaal nw 18.000 km 1985 ,
1.9 automaat APK LpG, juni
Daihatsu Charmant blauw 40.000 km 1984
1977, f 2.500,-; Toyota Tercel,
Mini 1000HL rood 40.000 km 1983
.
1979,
67.000 km, nov.
4.000,;;
.Peugeot
SR,
f
305
en nog plm. 30 andere uitstekende occasions
100.000 km, febr. 1980,
bouwjaren van 1977-1983
f3.500,-. Verder ook diverse
Donderdag koopavond.
auto's van f5OO,- tot f 1.500,-.
Verkoop
met Leeuwekeur garantie.
Onderstaande. auto's komen
binnenkort binnen. Citroen
Inruil mogelijk, gunstige betalingsvoorwaarden.'!
Visa 1981; Ford Fiesta nov.
1,982; Citroen Eend okt. 1984;
205 GE mei 1984; 205 GLD
;
Peugeot-Talbot dealer, occasioncenter,'.."
mei 1984; 205 KR 1.3 mei
Kastanjelaan 24, Roden, tel. 05908-196911,
1985; VW Derby 1980; VW
Golf 1983; 309 Profil 1986;
305 GL LPG 1983; 305 GLD
VW Passat diesel '84, 3
VW Golf GLD, bj.
1984; R 5 GTL 1980. .
innd. garantie, nwe. banden, 133.000km. Tel. 05944-288?
Thalen
scherp
geprijsd. N001422
zeer
Officieel Peugeot- en Talbot- 05950-3891. N001291
Volvo 264'GLE, izg*
dealer voor midden Drenthe,
Autosloopbedrijf De Jong' Tel. 05985-1562. N001423Asserstraat 54, Beilen. Tel. Twijzel,
Volvo €6, 1978,
Rijksstraatweg 21.'
'05930-2839. N021056
92.000
km f 1250,-'. 'W
te koop ge-'
Opel Ascona 20 N Ipg, '80, .Schadeauto's
vraagd v.a. 1979. Tevens' 05920-44046. N021909
APK f5950.-;
slooponderdelen van jonge bj
MitsubishiColtGLl?01
Ford Taunus 16 L '80, nw. moTel.
05115-1966
bee bj. '85 met trekhaak,;kWTel
del, APK f 5500,-;
blauw, 28.000 km.
05110-2102.
N59170
Audi 80 APK'79 f4500,-; •
Opel Kadett 1.6 D, okt. 05905-4902. Nool6oB' •'-';
Skoda' 120 LS '83 APK '82, 103.000 km, vr.pr.
Ford Escort 13 GMJ>
f4950,-;
13.500,-. G. Jansen, Lelystr. blauw 5-drs. Pr. f 10.50C;
f
Ford Fiesta 13 Sport '78 APK 87, tel. 05987-18283, na 18.00 Markelaan 8; Rolde.'!: W
f4500,-;
.
05924-2854. N021935
Ford Escort 13 L Ghia APK uur.Nol49l
Fiat Ritmo diesel 19Volvo 244 GL, bj. 79, op
f4250,-;
rood
92.000 km f4950,-. T«
geOpel Ascona 16 S aut. APK gas, km.st. 160.000, APK
keurd, prijs n.o.t.k. Tel. 05920-44046. N021911 *■.$
f3950,-;
lets moois Peugeot
Ford Granada 23 L '78 APK 050-135987. N001297
GLD.bj.'Bo.
rood
Combi
1980
Lada
f 2950
05990-18837. N021939 '
Opel Rekord 4-drs. '78 APK 104.000 km f750,-. Tel.
Volvo 244 DL, dcc.
05920-44046. N021912
'
f 2950
donkekrrood, lpg.'
kleur
acVW Kever 1303 S vele
Fiat Ritmo 65 APK '80
extra's,'
i.v.b.m. bedryfsau
Porsche
_
cessoires APK
f2750,-;
alleen
liefhebben
serieuze
versnellin'gsbak.
Na
16.00
■
Mazda 323 '78 APK f 2500,-; ' uur
Pr. n.o.t.k. Tel. 05990-21*
N001594
05980-96916.
Ford Escort 13 L .78 Ipg APK
Peugeot 305 Super S open tussen 6 en 7 uur. N001855
f2950,-;
Ford Tuunus Combi 1»
Ford Escort 13 L '80 APK Ipg dak, trekhaak, 7-'B3, Ie eige- beige
198095.000 km f5950
naar.
05612-436.
Tel.
f4500/-.
:■-••;,.
Tel.
05920-44046.
N021910
N001604
Inruil, garantie en financieWegens omstandigheden:
VW' Golf GL serie II $
ring mogelijk. Autobedrijf K.
mijn
Cherry
fraaie
Nissan
1600 cc metallic beige,'ï"'V
Boer, Lageweg 10, Uithuizen.
APK
km,
1979,
BB,
65.000
3-'
5-drs..
5 versn., 60.000 1
Tel. 05953-3330. N020172
blauwmetallic,
vr.pr.'f34so,-.
f 14.500,-:
garantie
voll.
Peugeot 305 GLD, beige,
okt. '82, 95.000 km, vr.pr. Auto 100%. Tel. 05980-26738. 05920-44347 (na 18.00 \i*
N001672
:Ji
f 11.000. Goed onderhouden, N001598
geen inruil. Tel. 05970-17955.
Zie ook voor Haasjes pagina 22,24,26,30 en 32 •
N000026 ,
1983

,

Autobedr. Van Gelden

Nefkens Noord B.W

„

.-•.

■

'"

■

:

Nefkens Noord B.V.

Bij Louwes Roden;
'.*

'

,

•

-

;

+

-

v..

Autobedrijf Louwes

*

*

JJ

*

*

*

*

.

+

*

i

geeft bij aanschaf van een
nieuwe Mitsubishi
tot 1990 garantie.

*

*

*

-'

.

*

*

-

*

*

-•

"

*

'

'f

-•

*

+

1

Simcaßancho,'79f2.7so,-

*

~1

*

*

.

■

*

km, febr.
1984,
f 15.900,-; Mitsubishi Colt
GL, 56.000 km, jan. 1983,
f 11.900,-; Mitsubishi Tredia
GL, 82.000 km, jan. 1984,
f 12.500,-; Opel Kadett LPG,
km, aug.
71.000
1984,
Opel
Kadett,
f 14.900,-;
1984,
juli
31.000 km.

Grijpskerk

*

*

*

i

Volvo 340 DL, 3-drs., li.blauwmet., 4-'BO f 4.950,Honda Civic, wit,'Bo f 3.950.Austin Allegro 1.3 HL, Ie eig., APK-gek., 11-'Bl f3.950FordFiestal.lL,rood,APK-gek., 11-'78f2.750,-

f,

-

-

52.000

Garage J. ter Veld

;

*

*

Peugeot 205 GTI, 51.000 km,
nov. 1984, f 20.900,-; Peugeot
205 GE 1.1, 50.000 km, mrt.
1984, f 13.500,-; Peugeot 205
GR 1.3, 55.000 km, jan. 1984,
f 14.900,-; Peugeot 305 break
GL, 95.000 km, apr. 1984,
f 14.000,-; Peugeot 305 GL,
40.000 . km, apr. 1984,
f 15.900,-; Peugeot 305 GL,

i

'

Verder diverse goedkope auto's o.a.

+

-.

-•

'

,

*

*

Autobedr. Van Gelder

<

:

,

'

*

*

•'

•

Hoofdweg 80,

;.

'

drijf Walma,

Siddeburen. Tel. 05983-1721.
N021505 ;
Auto Century biedt aan:
VW LT 28 diesel bestel, verl.
verhoogd, bj. '84; VW LT 35,
diesel, bestel, verh., bj. '83;
VW LT 28 diesel, best. '83;
VW combi diesel, met noodluik, '84; VW piek up, diesel,
bj. '85; VW piek up turbo diesel, met huif, bj. '86; Daihatsu
850 bestel, bj. '83; Suzuki Carry Van, bj. '86; VW piek up
diesel met dubb. cab., bj. '83.
Auto Century BV, Paterswoldseweg 139, Groningen.
Tel. 050-255858. N020570
Wegens omstandigheden:
Suzuki Alto GX, bj. '84,
44.000 km, roodmet., febr. '87,
APK gekeurd, grote beurt,
koopprijs
Tel.
f 8.000,-.
05900-13388- N001415
Occasions: Fiat Panda 45
'81, 78.000 km; Fiat Panda
34 '83, 50.000 km; Fiat Panda 'White' '85, 26.000 km;
Fiat Panda 750 L '86,15.000
km; Fiat 127 1050
LPG
'84, 56.000 km; Fiat Uno 45
3-drs. '84, 35.000 km; Fiat
Ritmo diesel 3-drs. '83,
57.000 km; Fiat Argenta 100
LPG '84, 61.000 km; Fiat
Ritmo 60 L 3-drs. '84,40.000
km; Fiat Ritmo 70 CL 3-drs.
'85,46.000 km. Diverse mer-

'
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Thalcn Bcilen '
•■■'•
1986
Renault 9 GTL, 5.900 km, mo300 '86
extra's
del 1987, f 21.750,-; Peugeot
Ö'B6, diamantblauw schuifdak automaateit I
200
505 GL diesel, 26.000 km,
300 D '87 parelgrijs schuifdak automaat etc./
aug. 1986, f 28.900,-; Peugeot
200 D '86 keus uit diverse kleuren
505 GL, 39.000 km, jan. '86,
D'B6 wit schuifdak donker glasetc.
200
f 25.900,-; Peugeot'3o9 GL
200
'85 surfblauw schuifdak 5-bak etc.' ..
D
Profil 5-bak, 21.000 km, apr.
200 D '85 ivoor schuifdak
1986, f 19.950,-.
300D'83donkerwitschuifdak: ;
1985
z 240 D '81 zwart automaat schuifdak ' ',■
Peugeot 205 XE 1.1, 44.000
240 D'Bl wit schuifdak
km, mrt. 1985, f 14.900,-; Peu- vfcra
240 D 78 wit schuifdak
geot 205 XE 1.0.55.000 km,
200
D '79 rood schuifdak
juli 1985, f 13.900,-; Peugeot
200 B '83 petrolmetallic schuifdak:
205 GE 1.1, 30.000 km, april
• 200 B '80 geel schuifdak LPG,
j j .'■
1985, f 15.500,-; Renault 11
financiering mogelijk.
Inruil
en
TL 5-bak 5-drs„ 52.000 km,
mrt. 1985, f 15.900,-; Talbot
Horizon Ultra LPG, 60.000
km, apr. 1985, f 13.950.-.
Groningerweg 90, Peizermadè (a/d weg Gron.-PejW [
1984
')■
Tel. 050-257329 .
.\
*

'

*

Gebruikte auto's in uitste-

kende staat, Bo'vaggarantie.
Uw Alfa Romeo en Mitsubishi dealer voor
Renault 21 TS mët.groen,
•
Groningene.o.
slechts 16.000 km gereden,
Altijd scherpgeprijsde occasions!
'86;
Renault
9
GTX
met.blauw, zonwerend glas,
Mitsubishi
4.000 km gereden, '86; RePajero 2300 TD wagon verl. verhoogd, 15 mnd., nu f 37.950,nault 9 GTX donkerrood,
Colt 1800 GL diesel 1984,90.000 km, nu f 17.000,Renault
9
'86;
Galant 1600 GLX nw. mod. 1984,70.000 km, nu f20.950- ' 3-drs.
gakm,
Broadway,
30.000
Galant.l6oo GL stationcar 1984,46.000km, nuf 17.950,sinst., trekh., etc. eind '85; ReGalant 2000 GLX stationcar 1984,88.000 km/nu f 16.995,nault 11 GTL 5-drs. donkerColt 1200 3-deurs zilver gr. 1984,48.000 km, nu f 13.500,rood,
40.000 km, '84; Renault
Tredia 1600 GLS automaat 1983,75.000 km, nu f 11.500,TL,
div.Jsj. '83-.85; Talbot
5
.
10.950,nu
Galant 2300 Turbo diesel 1982,200.000 km,
f
Horizon
1.5 LS, 21.000 km,
km,
Turbo
diesel
nu
f 13.500,1982,128.000
Galant 2300
'85; Opel Rekord stationcar
Galant 2300 Turbo diesel 1981, groenmet., nu f 9.450,bestel'B3; Renault 18 TL, TS,
Galant 2000 GLS automaat 1980, groenmet., nu f 7.950,Colt 1400GLX 3-deurs 1979, mooie auto, nu f5.950- -.'ly ook stationcar, '79-'B2; VW
Golf diesel '80; VW Derby gaAlfa Romeo
sinst. '79. Autobedr. Schoon
Sprint 1500 Veloce 1985,27.000 kim, nu f 18.995,BV, Handelsstr. 62, StadskaGiulietta 2000 Lusso 4-deurs 1982,60.000 km, nu f 13.950,- • naal,
tel.
05990-13380.
Giulietta 2000 4-deurs 1982,88.000 km, nu f 9.950,N021371
Alfa 6 2500 4-deurs 1980,90.000 km. nu f 9.950,-Als nieuw VW Golf GTI,
Giulietta 1600 4-deurs 1979,113.000 km. nu f 6.950.APK gek. tot 12-'B7, km.st,
Diversen
117.000, net een beurt gehad
.
Audi 80 GL diesel 5 cil. 1980, groenmet., nu f 7.000,(nieuwe 205/60 serie banden
Datsun Stanza 1600 4-deurs 1982,70.000km, nu f 9.950,v.schokbr. enz.),.pr. f5.500,-.
Ford Fiesta 11003-deurs APK 1981, beige, nu f6.950,Tel.
050-347472
of
. Mazda 323 1300 4-deurs 1981,98.000 km, nu f 9.500,05940-4249. NOOJ 601
Mazda 626 4-deurs LPG 1982,108.000 km, nu f 9.500,Renault 5 TL, i.z.g.st., aug.
Nissan Vanette LPG dubb. cabine verhoogd 1985,
'81, APK goedgek., vr.pr.
nu f 16.950,- ,
f3.950,-. Tel. 05992-6269.
Renault Ril TL 5-deurs 1985,49.000km, nu f 15.950,- , N001123 .
•
Fiat Ritmo diesel 1983,165.000 km, nu f9.950,Luxe en bestelwagens in
Fiat Uno 70 SL, div. access., 5-d., 1986,16.000km,
div. prijzen. Inruil mogelijk.
nuf 18.500,Fina Station, Hoendiep 147,
1979,100.000 km, nu f6.750.Golf
1500
S
rood
VW
Hoogkerk. Tel. 050-137008.
Opel Kadett 1200 N 1979,80.000km, f4.950,N021032
Toercaravan: Musketeer Sprite in nieuwstaati
Renault 16, bj. '79, LPG,
,
slechts f 2.500,plus trekhaak, f 1.000,-. Tel.
Inruil en fin. mog.
05928-13581. N001262
.
Z.g o.h. Mercedes 200 D
Auto Actief B.V.
'82; Mercedes 200 D '81; MerHelperwestsingel 19, Gron. Tel. 050-250012.
cedes 200 D '79; Mercedes 240
D '79; Mercedes 200 D '77;
Mercedes 200 D 75; Mercedes
280 S '78. Inr. mog. Tel.
050-419626. N021232
Daihatsu Kocky diesel,
Van, 3.500 km, bj. '86; Daihatsu Charade CS, 30.000
km, '86; Daihatsu Charmant
LD, 18.000 km, '85; Daihatsu
Charade
TS diesel, 45.000
V
lil
km, '85; Daihatsu Charade
diesel, 40.000 km, '83; Daihatsu 850 bestel, window, 45.000
km, '84; Fiat Uno 45, 63.000
km, '84; Citroen Axel 1.2 TRS,
11.000 km, '86; Citroen 2CV6,
74.000 km, '83; Lada 2105 GL
•
Renault 5 GTL
GTLB-'B4
8-'B4 42.000
42.000km
km f 11.900,LPG, 82.000 km, '82; DaihatPeugeot 305 GTX l-'B5 70.000 km f 18.750,su Charmant LE 1.3, 46.000
Fiat Ritmo 70 6-'B4 35.000km f 10.900,km, '83; Fiat 127, 70.000 km,
Honda Civic 1.5 S 11-'B4 f 16.500,'80; Renault 18 GTS LPG,
Suzuki Swift 2-'B4 33.000km f 10.900,140.000 km, '81. Autobedrijf
8.950,Talbot Horizon 9-'B3 52.000 km f 8.950,Zwaanstra, 2e Energieweg 20,
■ Peugeot 205 GR 5-'B4 37.000 km f 15.950,- .
Roden,
tel. 05908-19326,
Renault 4 GTL 4-'B2 67.000 km f 6.950,.
19569. N020566 .
km f 9.750,Datsun Stanza GL4-'B2 55.000
55.000km
Volvo 240 GLbj. '81,4-drs.
Fiat Ritmo 60 blauw 4-'B3 f 8.950,model '83, donker blauw
CLS-'8523.Ó00
VW
VWJetta
Jetta CL
5-'B5 23.000 km f22.900f 22.900,i.nw.st. mét radio,
prijs
12.900,- <-:■■,:'.
Ford Escort 1.1 L4-'B3 47.000
47.000 km ff 12.900,-i:
f
>.&èlt&>:'
f 13.500,-. Tel. 05980-92186.
19.900;-.;■- -~-■.
-~■■.
Uy.
■'■■■. Peugeot 305 Christal 4-'B6 10.000 km f 19.900,-.
H-ïïêi
N001249 ,',.
;.f :
'■'■■ v
•.:*

'

,

*

;

4/

;

Tel. 05998-34305. N001590
Zeer goede en nette VW
Kever van een juffrouw. Is
net APK gekeurd tot 31-3-'BB.
Inr. mog. Tel. 05970-22094.
•*•;'•
N001653 '
Opel Kadett diesel '83,
Opel Kadett '80, Datsun
Cherry '81, Suzuki busje '81;
Honda Civic APK 78,
f 1.000,-. Garage Drent BarCömpascuum,
ger
05913-49312. N021052
Ford Escort Laser 16 D
trekhaak;
'85, kl. bruin
Ford Fiesta 1100 L '84, kl.
wit; Volvo 340 1400 '83, kl.
rood; Golf 1600 D '86, kl. wit,
km.st. 38.000; Opel Kadett
1300 '81, kl. bruin. Autobe-

Auto Actief B.V.

j

;

i

T*%',
Mercedes-Benz j:
astralzilver veel
E

Auto's
:>;;•

SPI

'

LPG.
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Te koop aangeboden
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Mercedes 190 D, wit, di v. access., als nw 7-'B5 f 42.500,Mercedes 280 S, Ie eig., vele extra's,
antraciet-met.,B-'B2 f 39.500,• .
Mercedes 190, div. ace, 38.000 km!!, 10-'B4 f39.750,-'
Ford Sierra 2.0 L silver div. ace. 27.000 km 6-'B6 f 23.950,Ford Sierra 1.6GL, 5-drs., 42.000 km, 8-'B5 f 23.750,Honda Civic EX stuurbekrachtiging, met.blauw
:: -":':
12.000km 4-'B6 f 18.950,-..
Volvo 340 L, 5-drs., aut.; rood, 28.000 km, 8-'B4 f 16.950,Subaru 1600 DL St.car, LPG-ondèrbouwd; 2-'B4 f 15.950,.Nissan Bluebird 2.0 met.groen 52.000 km 8-'B4 f 15.750,Peugeot 205 GL Diesel, met.blauw, Ie eig., 11-'B4 f 14.950,Ford Escort, li.blauwet., LPG, 59.000 km. 4-'B4 f 14.950,Ford Escort 1300L Bravo.'2o.ooo km!! 5-'B3 f 14.500.VW Golf diesel automaat, silver, als nw. '82 f 13.750,Opel Kadett 12 S HB 26.000 km!! 8-'B3 f 13.750.Volvo 340 DL Special, rood, LPG, 11-'B3 f 12.950,VW Jetta diesel, sil vermet.,'B2 f 12.950,Ford Escort 1300 L, champ.met., 53.000 km, l-'B2 f 11.950.ffl& Ford Escort 1.6 L, 3-drs., met.blauw, 4-'B2 f 11.950.Subaru Mini Jumbo SDX, 25.000 km, 4-'B6 f 11.950,VW GolfDiesel, div. ace, blauw, 112.000 km, 2-'Bl f 11.950,Opel Kadett 1.2 S. div. ace, rood, 65.000 km, 4-'B2 f 11.950,Fiesta 1.1 Festival, 51.000 km, rood, 4-'B3 f 10.950,•.
.
.VW Golf D. met.groen 8-'Bl f 10.950,Honda Civic Luxe met.rood 48.000 km l-*B3 f 10.950,Subaru 1600DL St.car., beige, 5-drs., 4-*B3 f 10.750,. Mazda 929 Legato, 4-drs., met.groen, 6-'B2 f9.950,Subaru 1600 GLF, met.groen, '83 f 9.750,,
Subaru Jumbo SDX, met.blauw, 10-*B4 f 9.500,Fiesta 1.1 L, zonnedak, div. ace, li.blauwmet.'.
69.000 km, 11-'Bl f 8.950,.
Fiat 127 1050,5-versn., met.blauw, 11-'B4 f 8.950,Fiat Panda 45 S, antracietmet., keurige auto, 7-'B3 f8.950,;■.; Mazda 929 Legato Stationcar, bruinmet., 4-'Bl f7.950,Mazda 323 nw.model 60.000 km 3-'Bl f6.950,Ford Fiesta 1.1 Sport, div. ace, zilvermet., 4-'BO f 5.950,Volvo 66 DL, rood, 41.000 km,'Bo f5.950VW Passat LPG, keurige auto, 12-'Bl f.5.950.;

Volvo 340 5-drs.

bj." nov. '82, vr.pr. .f7.800,-.
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Reflex elders
en Fransen in
Groningen

Een

Voorziening speelt zwarte
komedie van Bodo Kirchhoff
De

Westduitse auteur van romans en verhalen Bodo
Kirchhoff debuteerde in
tl 1979 als toneelschrijver met het
!| stuk 'Das Kind oder Die Vernichttung von Neu-Seeland'.- De VoorIziening introduceert nu stuk en'
j schrijver in Nederland. Het Kind
lof De vernieling van Nieuw-

De
,

Zeeland, vertaald door Martin
| Hartkamp, wordt in de regie van

tot nu toe een voorliefde getoond
voor zwarte komedies. Voorbeelden waren 'De macht der gewoonte' van Thomas Bernhard, dat zij
vorig seizoen ook bij De Voorziening regisseerde; en het hilarische 'Biedermann en de brandstichters' van Max Frisch, eerder
dit seizoen bij Carrousel.

\

[JLidwien Roothaan morgen en
ij overmorgen gespeeld in de Grojninger Stadsschouwburg. Later
j volgen nog voorstellingen in
J Hoogeveen (8-4), Emmen (9-4),

I
I

|

|

I

Drachten (22-4), Leeuwarden
(23-4), Winschoten (7-5) en op-

nieuw Groningen (19-5).
Hoofdpersoon van HetKind... is
een puber die een gat graaft dat
hem in Nieuw-Zeeland (zijn Utopia) moet brengen. Zijn ouders beschouwen hem als geestelijk gestoord en huren een therapeut inj
Kirchhoff toont het gedrag van
zijn personages op een meedogenloze, maar desondanks komische

manier.

Regisseuse Lidwien Roothaan,
die komend seizoen deel gaat ui tmaken van de nieuwe Toneel-

groep Amsterdam van Gerardjan
Rijnders, heeft in haar loopbaan

Sunda

Akt-Vertikaal is een spraakmakende Vlaamse toneelgroep,
die komend seizoen zal fuseren
met De Witte Kraai en dan De
Tijd gaat heten. In de laatste produktie van Akt-Vertikaal, Bacchanten van Euripides, spelen al
enkele Witte Kraai-acteurs mee,
•

onder wie Warre Borgmans. Regisseur Ivo ten Hoove heeft van
Euripides' tragedie, waarin hij
nauwelijks een letter schrapte,
een visueel en muzikaal spektakel gemaakt, dat maandag 6 april
te zien is in de Groninger Stadsschouwburg.

Lopato is een jonge

1 1(32) Newyorkse pianist, die
■U morgen in het Groninger
Jazzhuis De Spieghel optreedt!

Een van zijn muziekdocenten was
Steve Reich; het titelstuk van zijn
soloplaat Giant Mbira (Lümina
Records L 009) getuigt van zijn
minimale kennis van zaken. In
andere stukken toont Lopato zijn
affiniteit met de vooroorlogse
Harlem Stride-pianisten. Andere
referentiepunten zijn Thelonious
Monk, Paul Bley en Olivier Messiaen. Alsof dat nog niet voldoende is, heeft David Lopato (via
I Reich) ook nog de Sundanese gamelanmuziek ontdekt met zijn
Sunda Suung-ensemble heeft hij
onlangs plaatopnamen gemaakt.
• De
Groninger Noodband is
een dier dat van tijd tot tijd van
vel wisselt. Die verkleedpartijen
zouden vermoedelijk nog 'n stuk
frequenter plaatsvinden indien
—

Kort aangestipt: Kitty Courbois speelt de titelrol in Moeder
Courage van Brecht, dat in regie
van Leonard Frank gespeeld
wordt door Baal (9 april in De
Klinker, Winschoten). En morgenmiddag voor de kinderen in
•

VRIJDAG 3 APRIL
Groningen, Oosterpoort. 20.15 uur: Het Smetana Kwartet met strijkkwartetten van
Beethoven, Janacek en Smetana. Nieuwe
Kerk, 20.15 uur: Het Utrechts Barok Consort (koor, orkest en solisten) met de passionspasticcio 'Wer ist der so van Edom
kömmt' van Carl Heinrich Graun.
Noordlaren, Herv. Kerk, 20.15 uur: Kamerorkest Clemens Schröner 0.1.v. Marinus Verkuil.
Vries, Ontmoetingskerk, 20.00 uur: Gemengd

Koor Anlmato, het Rodens Mannenkoor

.
en het ICO-orkest.
Drachten, De Lawei, 20.00 uur: De Hoofdstad Operette met 'Der Bettelstudent'.
'

•>,..,

ZATERDAG 4 APRIL

Groningen, Martinikerk, 20.15 uur: Het Bachkoor Holland, het Noordelijk Filharmonisch Orkest en zes solisten 0.1.v. Charles
de Wolft met de Johannes Passion van J.S.
Bach. Noorderkerk, 19.30 uur: Jan Luth, orgel, en het Gereformeerd Vocaal Ensemble 0.1.v. Henk Valk. Programma: koor- en
orgelwerken van Buxtehude. Pelstergasthuiskerk, 20.15 uur: Het Leonardo da Vinci
Consort (zang, traverso en continuo) met
geestelijke cantates van Bach, Handel, Telemann en Kuhnau.
Ter Apel, Hotel Boschhuis, 19.30 uur: De Ter
Apeler Harmonie.
Assen, Jozefkerk, 20.00 uur: Klaas Jan
Mulder, orgel, en het Chr. Vocaal Ensemble.
Drachten, De Lawei, 20.00 uur: De
Hoofdstad Operette (is uitverkocht; zie
gisteren).

het personeel van Noodband en
het mateloos . populaire Greetje
Bijma Kwintet niet zo zou overlappen.
~

Zondagmiddag speelt de Noodbluesband in de 'NH-Kerk"te
Garnwerd; Na elektrofunk en
New Orleans is nu dus het thema
Blues. Daartoe heeft Noódbandleider Alan Laurillard gitarist
Fred Reining aangetrokken, van
wie de oude bluésbaas Son Thomas uit het vlek Leiand, Mississippi heeft gezegd: "Laat je niet
van de wijs brengen door zijn
blanke vel, hij heeft een aangeboren gevoel voor de blues!"
# This, that and the
other heet
de muziektheatergroep van celloperformer Tristan Honsinger
die zondagavond in het Groninger
Grand Theatre optreedt; Honsinger zagen we eerder met andere
combinaties in de weer en dat was
."

semble Het Snarenspel met oud-Hollandse
en Groninger liedjes.
Middelbert, Herv. Kerk, 11.30 uur: Edy Convent, fluit. Harry Hulst, cello, en Stet
Tuinstra, klavecimbel. Programma: Bach,
Telemann en Handel.
Uithuizen, Menkemaborg, 11.00 uur: Ensemble A Corde Dolci (gamba, viool en klavecimbel).

Middelstum, Hippolytuskerk, 16.00 uur: Ede
Szentkereszti, cello, en Rieuwing Pilon,

piano. Programma: Hellendaal, Beethoven en
Kodaly.
Assen, De Kolk, 1 1.45 uur: Martin Berkowitz, piano. Programma: Mozart, Chopin en
Liszt.
Emmen, Muziekschool, 11.30 uur: Saskia
Kna ven, harp
Grijpskerk, Herv. Kerk, 20.00 uur: Ensembles
van de Engelse muziekschool Nelson and
Colne College.
Weener (Dld) St. Georg Kirche, 17.00 uur: De
Groningse Bachvereniging 0.1.v. Rein de
Vries met Theo Jellema, orgel. Programma: Sweelinck, Goudimel, Boscoop en Scheidemann.

DINSDAG 7 APRIL

Veendam, Veenlust, 20.00 uur: Theadora
Geraets, viool, en Carlos Moerdijk, piano.

Programma: De Klerk, Beethoven, Prokofjef
enßavel.
Emmen, Muzeval, 19.00 uur: Toonkunstkoor Emmen met het NFO en solisten 0.1.v.
Arme Eenkhoorn met de Mattheus Passie
van Bach.

WOENSDAG 8 APRIL
Drachten, De Lawei, 20.00 uur: Het Colorado String Quartet. Programma: Mozart,
Bartok en Mendelssohn.
DONDERDAG 9 APRIL
Groningen, Oosterpoort, 20.15 uur: Musica
Antigua Köln met werken van Biber, Böhm,
J.C. Bach en Mozart.
Assen, De Kolk, 19 30 uur: De Chr. Oratoriumvereniging Assen met solisten en het
NFO 0.1.v. Wim Stoppelenburg, met de
Mattheus Passie van Bach.

Breede, Herv. Kerk, 15.00 uur: Corry Blom,

VRIJDAG 10 APRIL

viool, en Nanne van der Werft,

piano.

Programma: De Fesch, Marais, Schubert,
beethoven, Dvorak e.a.
enteren, Fraeylemaborg, Iï.oo uur: En-

week met interessante
dans in Groningen, vanwege het. bezoek van enkele
'Springdance-acts'. Maar in den
vreemde spant het er ook om:
Reflex waagt zich in het hol van
de leeuw als men zondag in de

Amsterdamse Stadsschouwburg
voor het eerst Place Six danst, een
choreografie van dg Amerikaanse
Amsterdammer Bob Foltz op muziek van Soft Verdict. Na de
danstheaterachtige start nu eindelijk 'echte' dans, opzwepende
beweging zelfs.
O In het Groninger Grand Theatre wordt dezer dagen de laatste
hand gelegd aan Napoleon, een
co-produktie. van Vals Bloed en
Onafhankelijk Toneel. Het cement tussen beide partijen is Har-

Groningen, Stadsschouwburg, 20.15 uur: De
Nederlandse Opera met 'De Barbier van
Sevilla' van Rossini. ' Goede Herderkerk,
20.15 uur: Het Goede Herderkerkkoor

Reflex repeteert 'Place Six' van Bob Foltz.
ry de Wit, die componeerde en
meedoet, als Napoleon uiteraard.
Verder zijn actief in dit stuk over
strijdhaftige onsterfelijkheid
officieel vandaag en morgen als
Springdance-try out in Grand
Kees Hulst, Patrice Kennedy
Helga Langen en Ton Lutgerink
Torn van den Haspel coördineert.
O Ook in Grand
woensdag
Dédoublé van de Franse Stépha-

—

—

—

—

Muzikantesk ideaal Klassiek
Het

ensemble Musica Antigua Köln
een van de
vooraanstaande groepen op
het gebied van 'authentieke' barokmuziek
komt op 9 april
naar Groningen. Voor de Groningsche Muziek Vereeniging
brengt; het ensemble dan een
programma met de titel "van consort tot strijkkwartet". Helemaal
een soort overkomt deze titel
zicht van ensemblemuziek in
twee eeuwen
er bij het concert
niet' uit. Naast 17e-eeuwse en—

—

zart. Daarvoor hoort men een van
Mozarts voorbeelden: Johann
Christian Bach. De allure waarmee het Keulse ensemble zijn
historische instrumenten dienstbaar maakt aan een muzikantesk
ideaal maakt wel dat men, los van
'musicologische' bedoelingen, er
eigenlijk heen moet.

—

semblestükken van Biber en Rosenmüller hoort men bijvoorbeeld
ook een klavecimbel-solo van Georg Böhm. De achttiende eeuw

wordt vertegenwoordigd met een
vrij vroeg strijkkwartet van Mo-

altijd fascinerend en meer dan
eens subliem. Honsinger is het
prototype van een instant composer, iemand die over lijkt te lopen
van

creativiteit..

O Interessant is ook het concert

van symfonieorkest De Harmonie; de amateurclub van dirigent

Gerard Wiarda, die altijd zoekt
zelden gespeelde werken.
Zondagmiddag voert het orkest in
Groningen het Allegro voor vier
strijkkwartetten uit van de negennaar

tiende-eeuwse Nederlander Van

Jazz

De bezetting van zijn huidige,
internationale gezelschap is
Toshinoro Kondo (trompet), Scan
Bergin (saxofoons, stem), Tristan
Honsinger (cello, theater), te.d.) ï
-

...

>

;

ZONDAG 5 APRIL
Groningen, Oosterpoort, 15.00 uur: Symfonieorkest De Harmonie 0.1.v. Gerard Wiar4a, met René Berman, cello. Programma:
Van Bree, Elgar en Beethoven. \
Winsum, Herv. Kerk, 11.30 uur: Ensemble
Knerp (twee violen en een bas) met oude*

Nederlandse (volks)muziek.'.,

het Grand Theatre in Groningen
Mimegroep Oceaan met Elflog
en de toverberg, een theatersprookje, (h.s.)

en Noodblues in kerk

AGENDA
Klassiek

Toneel

—

Swing
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TuitlichtEL

•

Bree. Het is een van de weinige
vaderlandse werken uit die periode, die men sporadisch hoort.
Even sporadisch zijn uitvoeringen
van het volbloedig romantische
Celloconcert van Edward Elgar,
met René Berman als solist. Het
orkest besluit met de Zevende
Symfonie van Beethoven, die door
Richard Wagner treffend omschreven werd als 'dè apotheose
van de dans', (p.h.)
<

Mini-festival

The

European Sons, The Cause en Eton Crop vormen het
programma van . een minipopfestival dat zaterdag 4 april
in jongerencentrum Sjangpouk in
Delfzijl wordt gehouden. The European Sons is een viermans band
uit Groningen die trashy rock met
een vleugje psychedelica maakt.
The Cause uit Bedum levert keurig afgewerkte popsongs af. Het
uit de omgeving van Amsterdam
afkomstige Eton Crop bestaat inmiddels al zeven jaar. De groep leyerde in haar zevenjarig bestaan
reeds vijf elpees met "frisse, aangenaam rommelige popmuziek"
af. Volgens de bekende Engelse
dj. John Peel is Eton Crop de

beste band

Tristan Honsinger: meer dan eens subliem.

(met solisten) 0.1.v. Geert van der Heide.
Programma: 'The Crucifixion' van John Stai-

ner.
Drachten, De Lawei, 20.00 uur: Het Frysk
Orkest 0.1.v. Arpad Joo, met Jaap van
Zweden, viool. Programma: Gounod, Bruch

enHaydn.

Jazz

VRIJDAG 3 APRIL
Appingedam, Discotheek Temptation, 21.00
uur: Monaco Blues Band.'
Nieuw Schoonebeek, Rümah Permuda,
22.00 uur: Blues Power C.T.
Groningen, Huize Maas, 22.00 uur: Las ChicasdelCan.
r
Groningen, Jazzhuis De Spieghel, 22.30 uur:
Sessie onder leiding van Erik Huele.
ZATERDAG 4 APRIL
Steendam, Clubhuis Boei 12, 21.00 uur: Superior Dance Band.
Groningen, Jazzhuis De Spieghel, 22.00 uur:
David Lopato.
Groningen, Café De d'Jam, 22.30 uur: Rudy's Corner.
Assen, Cafó De Beefeater, 22.30 uur: Blues
Power C.T.
ZONDAG 5 APRIL

Donkerbroek, Hotel Het Witte Huis, 1 1.00 uur:
Combo Jaspers en La Grande Bande.

Garnwerd, NH Kerk, 15.00 uur: Uitvoering
Bluesworkshop onder leiding van Klaas
Boon en Noodband Bluesproject,

Leek, Ontmoetingscentrum De Oude Ulo,
20.30 uur: Slide, Sticks and Pedats.
Groningen, Grand Theatre, 20.30 uur: This,
that and the other.

(Foto: Anko C. Wieringa)

Bluesband (met o.a. Eddy Koekkoek én An

ne Kraster).

Nieuw Schoonebeek, Ruhma - Permuda,
22.00 uur: Blues Power C.T.
Appingedam, Discotheek Temptation, 21.00
uur: MonacoBlues Band.
Sneek, Bolwerk, 22.00 uur: Nico.
Termunterzijl, Spuitgat, 20.00 uur: Vortex
(zie elders op deze pagina).
Gieten, The House, 20.30 uur: New Newz
(funkrock).
Groningen, De Troubadour, 24.00 uur: The
Avenue.
ZATERDAG 4 APRIL
Zwolle, IJsselhal, 20.15 uur: Gary Moore.
Delfzijl. Sjangpouk, 21.00 uur: Popfestival
met European Sons, The Cause, Eton Crop
(zie eldersop deze pagina).
Assen, Café De Beefeater, 22.30 uur: Blues
Power C.T.
Sneek, Bolwerk, 21.00 uur: 3 Mustaphas 3.
Groningen. Vera, 22.00 uur: Green on Red.
Simplon, 21.00 uur: Rod Harry & The Decibels (rock and roll uit Kampen). De Troubadour, 24.00 uur: The Avenue. Café De
d'Jam, 22.30 uur: The Theory of Everything. Café De Parel, 22.00 uur: Coos and
the Coseys.
ZONDAG 5 APRIL
Leek. De Oude Ulo, 20.30 uur: Sllck, Sticks
and Pedals.
Garnwerd, Kerk, 15.00 uur: Noodband
Blues Project (met Fred Reming).
Groningen, Simplon, 15.00 uur: Wintcrswijx
Chaos Front. Café/Lunchroom Het Binnenhof. 22.00 uur: Get Caught in the Act. De
Bronx, 22.30 uur: Popsessie 0.1.v. Piet Roovers (met het Lodewijk de Bruyn Trio).
DINSDAG 7 APRIL
Groningen. Simplon, 21.30 uur: Broken
Bones (zie elders op deze pagina).

WOENSDAG 8 APRIL
Groningen, Café Van Diepen, 22.00 uur:
Sessie onder leiding van Kees van Boven
met gasten Jenne Meinema en Winlred Bu-

ma.
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Groningen, Bar-dancing De Troubadour,
23.00 uur: Sessie onder leiding van Kier van
der Werf.
■
".

WOENSDAG 8 APRIL
Groningen, De Troubadour, 23.30 uur: Sessie met Kier van de Werf. Platform Theater,
's avonds: Bonnie and the Boersma's. De
Bronx, 22.30 uur: Pigs In Arabia. Café De
.
d'Jam, 22.30 uur: Sessie.
'

DONDERDAG 9 APRIL
Groningen, Vera, 22.30 uur: Doug Sahm en
Band (zie elders op deze pagina). De Troubadour, 23.00 uur: Sessie met Fred Matulesi.
VRIJDAG 10 APRIL
Hoogezand. De Nije, 21.30 uur: Punkavond
met Cry of Terror en Winterswijx Chaos Front.
Groningen, Troubadour, 24.00 uur: Swish.

Toneel
VRIJDAG 3 APRIL

Stadskanaal, Geert Teis Centrum, 20.00 uur:
Paul Röttger, John Leddy, Huub Stapel e.a. in
'Benjamin in het leger' van Neil Simon.
Zuidlaren,' Sprookjeshof, 20.00 uur: Tomi
met 'Mien vrund de pertester' van Herman
van der Veer.
Winsum, Ons Centrum, 20.30 uur: Saspel
met 'Vreemde Vogels.
Groningen, Simplon, 20.30 uur: Soufflee met
'Op weg naar Tar' van Arrabal.
ZATERDAG 4 APRIL
Groningen, Stadsschouwburg, 20.15 uur: De
Voorziening met de première van 'Het Kind
of De vernieling van Nieuw-Zeeland' van Bodo Kirchhoff (zie elders op deze pagina).
Grand Theatre, 14.00 uur: Mimegroep Oceaan met 'Elflog en de Toverberg' (zie elders
op deze pagina), 't Vinkhuys, 20.15 uur: Toneelgroep Solo. Winitheater, 14.30 uur:
Poppentheater An Alkema met 'Het ei van
Oeki'.
i ■;,"•...
Zoutkamp, Havenstraat 3,15.00 uur: Poppentheater Eya Popeya met 'Handen thuis.
Veendam, Veenlust, 20.00 uur: Pleuni Touw
en Hugo Metsers in 'Het kan vreemd 'gaan'
van Bernard Slade.
ZONDAG 5 APRIL
Groningen, Stadsschouwburg, 20.15 uur: De
Voorziening met 'Het kind of De vernieling
van Nieuw-Zeeland' van Bodo Kirchhoff.
Assen, De Kolk, 14.00 uur: Poppentheater
Pandoera.

-\

DONDERDAG 9 APRIL
Groningen, Café De Drie Uiltjes, 22.00 uur:
Sessie onder leiding van Van Lier.

MAANDAG 6 APRIL
Groningen, Stadsschouwburg, 20.15 uur: Akt
Vertikaal met 'Bacchanten' van Euripides
(zie elders op deze pagina).

VRIJDAG 10 APRIL
Meppel, Jazzcafé.'t Keldertje, 21.00 uur: La
Vida Jazz Band.
Groningen, Jazzhuis De Spieghel, 22.30 uur:
Sessie onder leiding van Erik Huele.

DINSDAG 7 APRIL
Groningen, Kruithuis, 20.30 uur: Guts met
'Equus' van Peter Shaffer.

Popmuziek
VRIJDAG 3 APRIL
NÓrg. Wapen van Norg, 22.30 uur: TBR-

van Noord-Europa.
O De Engelse hardcore/trashlmetal groep Broken Bones speelt op
dinsdag 7 april bij Simplon in
Groningen. De groep werd opgericht door gitarist Bones, die
daarvoor in de bekende punkband
Discharge had meegedraaid. Terwijl Discharge meer de heavy meto/-kant koos, bleef Broken Bones
de hardcore-principès trouw. Dat
is onder meer te horen op hun platen Crucifix, 1.0.U. Nothïng en
F.O.A.D. Hard, snel, strak en
ruig.

Broken Bones

WOENSDAG 8 APRIL
Groningen, Kruithuis, 15 00 uur: Het Gevolg
met 'De auto. Winitheater, 14.30 uur: fop-,

nie Aubin die het stuk zelf danst
met Martha Moore. Onderwerp is
'verdubbeling' en de 'Manorine',
een geluid- en beeldmachine die
op beweging reageert, speelt een
belangrijke rol. Een zinsbegoocheling wordt ons in het vooruitzicht gesteld.
O Een dag eerder treden andere
Franse Springdance-bewegers in
Groningen op. In de Oosterpoort

Rob valt vrij

De

tijden zijn mooi voor Rob

de Nijs. De zanger van het
romantisch lied is enkele jaren geleden herontdekt en het opmerkelijke is dat heel jonge mensen al zijn oude hits kennen (Malle Babbe, Zet een kaars..., 't Werd
zomer, Foto van vroeger, Zonder

jou, enz.). Zijn hofcomponist Gerard Stellaard en de tekstschrijvers Belinda Meuldijk, Lenna'èrt
Nijgh en Joost Nuissl hebben dagwerk aan het repertoire.
Met Vrije Val is Rob de Nijs zijn

Popmuziek
0 De Amerikaanse groep Green
On Red heeft zojuist opnieuw een
prima elpee afgeleverd. The Killer
Inside Me laat Green On Red van
een wat rustiger kant horen dan
we van deze vijf musici gewend
waren. Mèt name aan de gospelinvloeden moet men als luisteraar
wennen. Na vijf,'zes keer draaien
echter ben je voor zanger Dan
Stuart, gitarist Chuck Prophet en
de rest van de groep gevallen:
Prachtig! Green On Red geeft zaterdag 4 april een concert bij Vera
<
in Groningen.
O Mendocino, Nuevo Laredo,
She's About A Mover kent u ze
nog? Natuurlijk, het Sir Douglas
Quintet. Oprichter, zanger en gitarist was Douglas Saldana, beter
bekend als Dpug Sahm. Momenteelt tourt het voormalige wonderkind weer met een band door
Europa. Zijn muziek is een mengeling van pop, tex-mex, blues en
country and western, zijn optreden is een langdurige feestpartij.
Dough Sahm treedt donderdag 9
april op bij Vera in Groningen.
Voor de laatkomers: het concert
begint om 23.00 uur precies.
.

(m.p.)

voeren choreograaf/danser Angelin Preljocaj en zijn vijf collega's
A Nos héros uit, een streng stuk
waarin Preljocaj zijn isolement
van oorsprong
als
Albaniër
in Frankrijk aan de orde stelt.
Een ode aan de eenzaamheid, met
veel verwijzingen naar de situatie
achter het IJzeren Gordijn. Een
andere kijk op de heroïek van het
individu, (p.b.)
—

—

Entertainment
vierde concertseizoen ingegaan.
Hij is niet meer te vinden op de
schnabbeltoer en trekt met zijn
avontuur van een avondvullend
programma met de Springband in
Nederland en in België veel publiek. De toptienhit Alles wat
ademt heeft veel tot het wilde succes bijgedragen en hij ontving een
gouden harp en een Edison voor
de elpee Pur Sang.
Het concert wordt rykelijk met
lichten en effecten omspoeld en de
groep van zes muzikanten en een
zangeres krijgt een groot aandeel.
Het programma bevat oud, nieuwer en splinternieuw materiaal,
successen van Cliff Richard en de
Shadows en een aantal stevige
rocksongs. '
Rob de Nijs is woensdagavond
met de show in Groningen in de
Oósterpoort, op 22 april in Hoogéveen, op 8 mei in Leeuwarden en
op 20 mei in Drachten.
• De
vorige week meldde dit rubriekje dat Jenny Arean haar
tournee met En voort gaat-ie weer
afsluit. Dat klopt, maar ze komt
ook naar Hoogezand: volgende
week vrijdag, 10 april, (j-j-da.)
\'

—-
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RobdeNijs

pentheater An Alkema met 'Het ei van Oeki'.
Platformtheater, 20.30 uur: FloVißu meteen
try-out van 'Eenvoudige gevoelens'; |
Groningen, Oosterpoort, 20.30 uur: Theater
groep Babyion met 'Stak A, een groteske.
Hoogeveen, De Tamboer, 20.15 uur: De
Voorziening met 'Het kind ol De vernieling
van Nieuw-Zeeland' van Bodo Kirchhoff.
Zoutkamp, Havenstraat 3.15.00 uur: Poppentheater Eya Popeya met 'Handen thuis.

WOENSDAG 8 APRIL
Meppel, schouwburg Ogterop, 20.00 uur: Peter Faber in Cupido.
Groningen, Oosterpoort, 20 15 uur: Rob de
Nijs met orkest in theaterconcert Vrije Val.—•
Groningen, Stadsschouwburg, 20.15 uur:
Lustrummusical Waan-zinnig? van de studentenvereniging Albertus Magnus.
Groningen, De Trefkoel, 20 00 uur: Poolse
folkloristische dansgroep Zespól Tarica Lu'-.".;
dovvego uit Poznan.

DONDERDAG 9 APRIL
Winschoten, De Klinker, 20.00 uur: Baal met
'Moeder Courage' van Bertol! Brecht (zie elders op deze pagina). '
Emmen, De Muzeval, 20.15 uur: De Voorziening met 'Het kind of De vernieling van
Nieuw-Zeeland' van Bodo Kirchhoff.
Groningen, USVA, 20.30 uur: Spuma met
een try-out van 'De fysici' van Friedrich
Dürrenmatt.
Groningen, Oosterpoort, 20.30 uur: Theater
groep Babyion met 'Stak A, een groteske';

DONDERDAG 9 APRIL
Hoogeveen, De Tamboer, 20.15 uur: Paul
van Vliet met combo in OverLeven.
Drachten, schouwburg De Lawei, 20 00 uur:
Liesbeth List en Ramses Shaffy met combo Nico van der Linden in Kussen.
Westerbork, zaal Meursinge, 20.00 uur: Herman Finkers in EHBO is mijn lust en mijn leven.
.^i-!
Veendam, schouwburg Veenlust, 20.00 uur:
Modetheater Adrien Grall.

VRIJDAG 10 APRIL

Groningen, Oosterpoort, 20.30 uur: Theatergroep Babyion met 'Stak A, een groteske.

Entertainment
VRIJDAG 3 APRIL
Groningen, Kleinkunstcafé 1672, Ged. Zuiderdiep 15, 21.00 uur: Open Podium met
Wilfrid Speekenbrink, Marcel Boon, Jan
Veenkamp, Herman Jager en 'Er kunnen nog
meer bij.
Delfzijl, Dancing Starlight, 22.00 uur:
Nieuwsblad van het Noorden Discoshow met Louis van der Tuin. \
ZATERDAG 4 APRIL
Delfzijl, De Molenberg. 20.15 uur: Tineke
Schouten met combo in Tien in Topvorm.
Emmen, De Muzeval, 20.15 uur: Herman
Finkers in EHBO is mijn lust en mijn leven
(uitverkocht).
Groningen, Kleinkunstcafé 1672, 20.30 uur
Rob Haverkort en Elisabeth Cats met salon- en zigeunermuziek.
Bedum, Hotel 't Gemeentehuis, 20.00 uur:
Cabaretduo Haring en Mannot en folk en
blue grassgroep Sistrum.
Roden, De Brinkhoeve, 20.30 uur: Soundmixshow met Henny Huisman.
ZONDAG 5 APRIL
Roden, Winsinghhof, 15.30 uur: Licsbcth
List en Ramses Shaffy, begeleid door Nico
van der Linden.
Vlagtwedde, De Schutstal, 21.30 uur
Nieuwsblad van het Noorden Discoshow met Louis van der Tuin.
DINSDAG 7 APRIL
Assen, De Kolk, 20.00 uur: Modetheater
,
Adrien Grall.

Amsterdam, Theater Carré, 20.15 uur: Première musical Sweet Saturday Night.

.

VRIJDAG 10 APRIL
Groningen,Oosterpoort, 20.15 uur: Tango-orkest El Choclo.
Veendam, schouwburg Veenlust, 20 00 uur:
clownsduo Ham en Hoppa in Ham & Hoppa
Compagnie.
Hoogeveen, De Tamboer, 20.15 uur: Jules
Oeelder in Ja! Deelder.
Meppel, schouwburg Ogterop, 20.00 uur:
Paul van Vliet met combo in Over Leven. ;
Hoogezand, 't Kielzog, 20.00 uur: Jenny
Arean met musici Cor Bakker en Paul van
Vlodrop in En voort gaat-ie weer.
Groningen, Kleinkunstcafó 1672, 20 30 uur:
Marcel Boon met cabaret en liedjes in Daar
heb ik u precies waar ik u hebben wou.
■

••"
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Beweging
VRIJDAG 3 APRIL
Groningen, Grand Theatre, 20.30 uur: 'Napoleon' door Vals Bloed en Onafhankelijk
Toneel.
Winschoten, De Klinker, 20.00 uur: Dansproduktie met 'George'.
ZATERDAG 4 APRIL
Groningen, Grand Theatre, 14.00 uur: Mimegroep Oceaan met 'Eltlog en de Toverberg'. Grand Theatre, 20.30 uur: 'Napoleon'
door Vals Bloed en Onafhankelijk Toneel.
ZONDAG 5 APRIL
Amsterdam, Stadsschouwburg, 20.15 uur:
Reflex met o.a. première 'Place Six' van Bob
Foltz.

Veendam, Veenlust, 14 .30 uur: Aldjamal.
DINSDAG 7 APRIL
Groningen, Oosterpoort, 20.15 uur: Angelin
Preljocaj met 'A Nos Héros'.
WOENSDAG 8 APRIL
»

Groningen, Grand Theatre, 20.30 uur
StèphanJ» Aubin met 'Dédoublé'.
n
—
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N021529

Wegens omstandigheden, rechtstreeks van par*

ticulier Opel Kadett Combi
1.6 diesel, bj. juni 1986,
75.000 km, kl. donkerrood,
f4.000- beneden nw.prijs.
Te bevr. Autocenter Groenewold, Rondeboslaan 5,
Delfzijl. Tel. 05960-31031.
N021067
Daihatsu Cuore 1983,
lichtblauw; Talbot Samba
1100 LS 1982, kl. rood. Tel.
05920-44340. NOOl6BO
Renault 20.TS, bj. '80,
deuren,
LPG, elektr. ramen
schuifd.,
2.800,-.
vr.pr.
f
05960-17998. N021242
*

*

+

*

*

35.000 km, 1982
Citroen 2CV6 Special,
rood, 75.000 km, 1983
Citroen 2CV6 Special,
blauw, 36.000 km, 1983
Visa II Super X, blauw-

*

met., 46.000 km, 1982
Visa GTI3OO, grijsmet.,
i 38.000 km, 1984

gen, met oprijaanhanger,

compleet, bj.
helemaal
1975, APK. Alle keuringen
toegestaan.

AA

blauwmet, 60.000 km, 1985
Peugeot 308 GL 1.15-bak,
r00d,.16.000 km, 1986
Citroen BK E, trekhaak,
blauwmet., 37.000 km, 1985
Citroen BK E, rood,
47.000 km, 1985

r\cr\

I 1 ,90Ü.-

4 0

Volledige garantie.
Kom kijken bij uw

cnr\

I £.000.a

Citroën-Suzuki dealer.
Auto-Oosterhof

r-r\r\

14.500.r? i-r\r\
1 0.500.AA ArA
1 4.950.*

Grijpskerk.

Tel. info 05947-12356,
na 18.0005907-1958.
Vr.avond open tot 20.00.
N020402
Golf diesel, nieuw type, bj.
'84, 5 versn. 05928-56362.
N02152R
Autobedrijf Post, off.
Mitsubishi-dealer: diverse
gebruikte auto's. Inruil en
financiering mogelijk. Paradijsvogelstraat 14 (tel.
183222) Groningen. N52823
� VW Golf LS 1600, bj. '76,
geen roest, geen gebr. trekhaak, toerenteller, APK gek.
l-4-'B7, uiterste prijs f 2.250,-.
Tel. 05970-21365. N001678
VW Passat stationcar
diesel, bj. '84; Mazda 626, bj.
'83; Oldtimer Ford Populair,
bj. '55, met nieuw kenteken,
f 1.950,-. Autobedrijf Wieringa, tel. 05975-2026. N021805
Wilt u uw eigen auto verkopen? Bel dan Timmer's autobemiddeling en taxatie, Molenstreek (naast de molen)
Noorderhoogebrug,
tel.

•*

4

.

ArA

*

1 4.90Ü.-

..

nPA
17.950.-

4

-

Ar\

r\t-e\

A

r-t\e\

—

*

I 7.500.-"

c\j. ACA
950.

«.

-

00 ft rft

j£0.950.-

.....:........

.

...................

wit, 65.000 km, 1984
Daihatsu Cuore, wit,

23.000 km, 1984
Opel Rekord Caravan 2.0 S,
gasinstallatie, als nieuw,

Kadett2drs. I.6diesel
groen. 1982
Kadett 3drs. 1.6 diesel
rood, 1982
Kadett sdrs. 1.6 diesel LS
zilver, 1982
Kadett3drs. 1.6 diesel Spec.
rood. 1983
Kadett 3drs 1.6 diesel+opties
..;....
m.rood. 1983
Kadett sdrs 1.6 diesel Spec. .
m.groen, 1983
Kadett3drs. 16DSpecial
wit. 1984...
Kadett sdrs. 1.6 diesel
blauw, 1985
Kadett Bestel 3drs. 1.6 diesel
wit, 1985
Rekord sdrs. 2.3 D. Car. de luxe
m.rood, 1983
Rekord 4drs. 2.3 diesel
groen, 1984
Rekord 4drs. 2.3 diesel
blauw, 1984
Rekord 4drs. 2.3 diesel GLS
crood, 1984
Rekord sdrs 2.3 D Car. Trav.
m.blauw, 1985
Renault Express 16-D
rood, 1987
Toyota Corolla Stat.car 18D
goud met., 1984
Toyota Cressida 2.2 Diesel
groen 1984
.....

Ford Escort Laser, 5-bak,

050-732502.

N000671

'

,

"

*

.

.

*

r\r\ r\r-f\

2^.950.rt#> t?e\r\
Z 0.500.rrne\
0
<24.500.4A r\e\r\
1 0. 000.-

*

.

*

4 > CAA

1 0.0U0.A' c Qnn
I 0.900.-

050-717702,137738.N021484

SPONSOR FC GRONINGEN

13J
I 'M
jj

\A

De zaak met de persoonlijke service
Oosterhamrikkade 119
Emmalaan 31 Haren
Groningen. Tel. 050-184000
Tel. 050-348041
-

I
I

|

� Peugeot 305 bj. okt. '80,
vr.pr.
Tel.
f2400,-.

050-349989. N001122
� Peugeot 205 GL diesel,
'85, grijs kenteken, 65.000
km, 5-drs., 5-bak, metallic
groen, trekhaak, in absolute
nieuwstaat,

vaste

prijs

beige f 3.390,-

Citroën Visa Club 1980
rood f 3.850,Suzuki Alto FX 1982
wit f 5.900,Peugeot 204 GL 1980
blauw f 5.500,Suzuki GX 1000 coupé 1983
zwart f 5.900,Kom eens kijken bij uw
Citroën-Suzuki dealer
Auto Oosterhof BV Leek
tussen hotel Leek en
De Boer Supermarkt,
tel. info 05945-17866,
vr.avond tot 20.00 uur.
N020403
� Altijd
kwaliteitsoccasions
tegen
scherpe prijzen.
Garage H. Winter,
Eenerstraat 57, Norg.
.Tel. 05928-12598. N50056
� Renault 4 GTL '79 f750,-.
Tel. 05941-1300. N001593
� VW Golf diesel, bj. 1979.
Tel. 05980-90734. N001419
� Mazda 626 1980 beige
Tel.
115.000
f4950,-.
05920-44046. N021919
� Z.g.o.h. Colt '79, Ie eig.
75.000 km nwe. banden met
velg. en nwe. uitlaat. Tel.
05960-22830. N001835
� Opel Kadett 1200, 3-drs.
bj. v '83, scherpe prijs. Tel.
05904-2050. N021803
� Z.g.o.h. Mazda 818, bj.
5-79, goudmet., 60.000 km,
gekeurd.
Tel.
APK
05946-13597 na 18.00 uur.
...,-•■
N001837
� Honda Civic automaat
1981 brons
54.000 km
f3950,-. Tel. 05920-44046.
N021920
� YW Golf benzine bj: '81,
lpg, APK gekeurd, i.z.g.st.
Tel. 05928-56362.
f
N021527
� Lada 2105 eind '82 zeer
goede staat Ie eigenaar
f3350,-. Tel. 05910-17707.

f 16.500,-. Tel. 050-133675.
N021524
N000705
.
;

1988.
Mini 1000 APK gek. bj. 1977.

Tel. 050-715863. N020682
Saab 99 Combi 1977 bruin
22.000 km APK lpg f 1750,-.
Tel. 05920-44046. N021917

*

*

.
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Aanhangwagens

*

Henßa aanhangwagens,
sterk en volgzaam. Vriezer2,
weg
Tynaarlo,
05921-43301. N42508
Alle soorten nieuw en
*

*

*

gebr.

aanhangwagens

vanaf f975- mcl. BTW.
Paarden- en veetrailers,
dealer van Titan Germania
trailer (imp. Duitsl.), fabrikant van de Berko trailer. Impex
BV Trailerhandel,
Burg. Legroweg 76, Eelde
(naast de bloemenveiling), tel.
05907-3810. N40623
Aanhangers, Wieldraayer.
05990-14599. N46962
Aanhangwagen torsivering, 190x105x30. Hoendiep 121. Tel. 050-180770.
N020750

*

*

*

*

*

*

Verkoop aanhangw. veeen paardentrailers. Tevens
verhuur van div. aanhangw.
*

De Boer, Pesse, 05281-1676.

Tel. 05962-1210. N001652
Van mooi-weer-rijder:
Honda GL 500 D Silverwing 82, 18.000 km. Krauser
kofferset.
Tel.
05980-97529. N001346
G.o.h. Honda CB 650 bj
kuip. J.
1979 blauw-met.
Tel.
PooL
05943-1501.
N001666
Z.g.a.n. Suzuki GN 400
Shopper bj 1981, km.st.
14.000. Vraagprijs f 2800. Tel.
05950-2136.N001662 '
BMW 100RS bj 78, 53.000
km., kleur zwart. Tel.
05945-17671
of
16246.
N001854
Bandenaktie
Zaterdag spec. bandendag.
Alle merken. Spec. prijzen.
Gratis mont. en balancering. Klaar terwijl u wacht.
Koffie gratis. Bandenhal
geopend van 11.00 tot 16.00
uur, tel. 133656. Henk Borkhuis Motors, Zuiderdiep 42,
Gron. Tel. 124056.N020734

N001254
,
Let op! Let op!
25,Bromfietsbuitenband f
Bromfiets binnenb. f 7,90
Castrololie T.T. f 6,951.
Snelle cylinder v.a. f 45,Martini
Bromfietsen
Kraneweg 92
hoek Friesestr. weg
*

-'Va

"Fieldsheer" zomerkollektie leren handschoenen voor
de sportieve en veeleisende
motorrijder. ,
Speed f 65,Quatro f 95,Racerf 99,Marino f 95,Imola f 95,Relay f 99,Fijnste kwaliteit soepel rundleer. Grote keuze, meer dan
200 stuks. Fieldsheer-specialist Henk Borkhuis, Zuiderdiep 42, Gron. Tel. 124056.
N020667
Z.g.a.n. Yamaha PD 125
off the road, 8000 weg km.
Tel. 05967-1349. N020831
Voor een BMW én alles
p wat daarbij hoort naar,
Motor Center Noord,
Euroweg 8, Leek Tel.
*

Groningen
Tel. 050-133775.
N020239
. ;
Henk Borkhuis
de helmenkoning v.h. Noorden, heeft de grootste kollektie integraalhelmen voor de
scherpste prijzen v.a. f 59,50.
Zuiderdiep 42, Gron. Tel.
124056.N020668
Kreidler RMS sterwielen
5 bak zeer snel en diverse
onderdelen. Tel. 05945-14490
na 18.00 uur. N000457
Honda MBS, als nieuw.,
km.st. .
Tel.
8000.
05910-19834. N001650
Wij hebben bijna alles
*

*

+

'

*

jö
I

Muziekhuis Leo BV
Hoofdstraat 100, Stadskanaal 05990-12316.

*

'"-; '||

-

+

ledere .vrijdag en zaterdag
verkoop van goede gebruikte Computers
piano's en vleugels, ruime
� IBM portable
keus, al vanaf f1750. Amaf PCfl
deus, Stationsstraat 1, Assen. KB/20 MB, harde'Ml
Ook op afspraak: 05930-6078.
*

*

jl

f "I
\"J

05990-13887.NonifimUil. I

N021053

*

.]

.."

Antiek

"

|

1

*

Grote voorjaarsopruiming

"|
kastal I

Al onze meubelen w.o. Hollandse, Franse en Duitse
tafels, stoelen, linnenkasten, kroonkast en nog. veel

nHI

Braam's Antiek, Hoornweg 108, Marum.

I

Variërend 10-30r/f korting. Opslag is
Tel. 05944-3348/2146.

I

,

1

IS '-.-'j
-

'üW''

~Hf§

Vlomarkt

ledere zaterdag van 9.00-16.00 uur in verwarmde halienl | l ■■'.
Antillenstraat 7, Groningen. Int. en reserveringen: Ida ï •
050-137104, b.g.g. 05906-1594.
"||i

~

25Öe Vloöfenmarkt Eelde~

05903-1431. N001833
Bromscooters Benelli v.a.

Bloemenveilinghallen

ZATERDAG 4 APRIL: B—l

*

B
\

6 UUR.

VM

f2.645,-; Wij vieren ons 250 e jubileum met live muziek, de doldwas gp
Honda, Yamaha f2.299Franse artiestengroep „Les Etoilet de Paris"
400 ff
f 1799,-; Vespa

v.a.

en...

( +

elekt.
standhouders zorgen voor een paradijs van antieke en ottl
tweewielers
Zuidbroek,
spulletjes!! Inl. Vitalis: 05910-10527/25631.
JJe
05985-1578. N45106
Constant enorme voorraad nw. en gebr. bromfietsen. Altijd aanbiedingen.
Inruil, financ. Rovag-lid.
Gerard Mulder, Engelbert. Met koffie-, lunch- en theeconcert door een volksmuziekta jH(
050-416226. N38865
in De Brinkhoeve te Roden. Maandag 6 april van 10.00-18.if ]
uur. Verder iedere Ie maandag van de maand. Tevens mogt cc
lijkheid tot inbreng van klein antiek door particulieren.
Uj
start).,

Dijkhuis

Ikr.

Roder
Kunst- en Antiekmarkt

*

Rijwielen

ju

Inlichtingen en reserveringen 05908-14619/15441:',
:

'■

:

Zij

:

Vlomarkt „De Toekomst"

Wij kunnen door de grote
verkoop van nieuwe fietsen
u goede gebruikte fietsen
aanbieden voor speciale
prijzen. Wagenaar Rijwie*

m

st

Een van de grootste markten van het Noorden.
ledere zaterdag van 09.00-16.00 uur.

yi

Nieuwe Compagnie

len, Bosweg 12, Leek. Tel.

.

„

tussen Kiel-Windeweer en Hoogezand.
Elke 50ste bezoeker een verrassing.

*

*

*

*

*

*

:::.:

<-.

±

*

*

+

*

*

*

*

*

*

*

•

*

*

■

'
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De Rover 200. Stijl gekombineerd toch al grote kofferruimte nog toeganmet sportiviteit Het fraaie resultaat van keiijker is geworden.
een jarenlange traditie. Het nieuwe 1987
Bovendien heeft het nieuwe model
model staat nu in onze showroom.
een toerenteller, getint glas, een verstelMet een aantal opvallende verbeteringen, baar stuurwiel, een brede sierstrip over de
De belangrijkste vindt u aan de gehele zijkant en een hele reeks interieurachterkant. Het kofferdeksel opent
verfijningen. Zoals verstelbare hoofdnu vanaf de achterbumper, waardoor de steunen en 4of 6 ingebouwde speakers.

uitvoeringen.

topmodel.
f

nodigen
overtuigende proefrit.

,

j

bijzondere

(jggzül)

lllHfjfl/Jlf
ug| |gff

*

*

*

05924-2800 of 05926-2929. Na 18

keyboard; gebruikte orgels
v.a. f3OO. Tel. 05120-13055.

Schuurtjes, bergingen
vanaf f710,-. Kom kijken en
zie het verschil. Voormalige
melkfabriek Vries a.d. weg
Vries-Zuidlaren.
Tel.
05921-42371. N020 114
Bleijenberg Zonneschermen Ten Post. Alles op het
gebied van zonwering:
markiezen, sereens, jaloezieën. Vraag vrijblijvend
informatie. Tel. 05902-2169.
N020106
Z.g.a.n. v.d. Vinne garage.
Tel. 050-346258. Tussen 18 en
20 uur. N000446
Z.g. zuinige Junckers geiser i.g.st. 4 ouderwetse eikeeetkamerstoelen,
houten
f50,-. Tel. 050-268829, na
18.00 uur. N000494
*

N021468
Tenorsaxofoon Buffet
flB5O.
05960-23119.
N000665
*

*

Keyboardstunts:

JVC van f 4495,- nu f 2995,Siel van f 2795,- nu f 1895,Viscount van f1495- nu
f 1150,De nieuwste GEM en
Yamaha keyboards
geprijsd
voordelig
nu
vanaf f 225,Muzickhuis Westerhaven
A-straat 15
Groningen 050-144444.
N020238
De nieuwste Gem digitale
keyboards nu voorradig bij
uw grootste keyboardspecialist. Muziekhuis Westerhaven, A-straat 15, Groningen
050-144444. N45839
Keyboards, de grootste
sortering. Muziekhuis Zwezerijnen,
Assen,
tel.
05920-11573. N020459
Elektr. gitaren, versterkers, effectpedalen enz. eerst
in onze popafdeling kijken!
.Muziekhuis Zwezerijnen, Rolderstraat
27,
Assen,
05920-11573. N45413
Piano's huur met kooprecht van f65 tot f125 per
mnd. Gratis transport. Alle
merken. Van Urk, Westersin42,
gel
Rotterdam.
010-4363500. N020038 .
Mijn jonge hondjes verkocht ik door het plaatsen van
een haasje in het Nieuwsblad
van het Noorden.

*

,

*

+

■

*

•
'

*

Damsterdiep 273.9713 EE Groningen, tel. 050-128999
Flemingstraat 5.9728 GZ Groningen, tel. 050-256172
Philipsweg 21-23,9403 AE Assen. tel. 05920-14400

Marktstraat 8,9581 AA Musselkanaal, tel. 05994-17577
SUBDEALER: HAREN, Shell Station 'Esserberg*. Rijksstraatweg 14,9752 AD. tel. 050-344233.

Stekpalen (alle maten)
hout en ijzer. Callinger schriSchrikdraad,
kapparaten.
puntdraad en rood schrikdraad. Isolatoren. Schapegaas
80 cm x 50 m (zwaar en licht)
1601. kruiwagens (met groene
bak) 80 1. kruiwagens (met
geg. bak). Alle maten en dikten landbouwplastic en afdekzeilen. Verder kunt u voor
*

*

Y:V>.'- ■"''■

881

DAAR ZIT MUZIEK IN

+

1 KENNIS TE MAKEN MET DE ROVER 20a

::

BB

05945-13071. N020242
m
Welkom bij Luytink'
Opgave
b.g.g.
en
03499-83580
ml:
82947.
hl
tweewielers voor nieuwe ol
fietsen,
Viogebruikte
u
een
Zoekt
mooie antieke
Originele . petrob jfk<
lenstraat 39. Tel. 050-125080. klok? Kijk dan eens bij Hoge- hanglamp, zeer oude tof f
;
.
op bromfietsgebied. Joop N44238
veen, specialist in antieke klok, grenen ladenkast (lm 'f"
Noordhof, i Garmerwolde.
klokken (met veel keus). Nije modemodel 80 jr. oud), té [i
Bekend om de beste servi41, Bakkeveen. Tel. 05994-13302. N001417/: L
4HW™^' Buorren
ce. Tel. 05902-1624. N41451
Muziek
05169-1366. N020068
Wegens verhuizing aniia mi
05945-12979. 's Maandags
Antieke, klokken, zeer Broodkast
Z.g.a.n. Honda PK bj 84,
95x137"« j0
gesloten. N42320 '...-. met elektr. starter 1100. Tel.
Elektr. orgel Gem GBO fraaie collectie. Hogeveen An- f750,-;
f
meidental L
met musicorder (stereo). Na tiek, Nije Buorren 41, BakkeGebruikte toer- en off the 05953-1572. N001265
145x205 cm f 1600,-; 3Bi r a
Kreidler brommer met 19.00 u. tel. 050-268152. veen, 05169-1366. ledere za- dermeier stoelen f 50,-pf J
road motoren voor een redelijke prijs. Bel Mulders Moto- sterwielen, veel chroom, Ie N000644
terdag geopend. N020027
stuk. Inl. tel. 05909-14Ï \ c >
Prima
Duitse
kruissnari'gf
ren, voor het bewijs! Noor- klas. Tel. 050-348592. WaterAntieke en oude geloog- N000553
40, . Haren. ge piano, merk Rosenkranz; de grenen meubelen, zoals
derkwartier 9, Veendam. Tel. huizerweg
Antiekhandel ...OU (za
eiken kast, mcl. stemabonne- keukenkasten, linnenkasten; Landschap In- en verkot; ]n
[
05987-14506. N45479
■ N001857
ment:
Tel. ladenkasten, stoelen, tafels en van 17 en 18e eeuwsepl» (jj
f2.000,-.
05904-1604. N000497
salontafels. (Ook op maat ge- telandsmeubelen. Tevu ?-„,
Orgels keyboards. Alle maakt). "Anno 1850", Herevakkundige restauratie,! i<
merken: o.a. Yamaha-Tech- weg 55, Groningen. Tel. loogwerk van uw meuk | p
nics J.V.C. Gem, Casio Emi- 050-267731. N021243
len. Brinkstraat 14, Aal» [E
nent etc. Nieuw! Yamaha
05922-ML l
Antiek in diverse stijlen. TeL
Synth. DX7-2. Aanb. Fender Veel eethoeken en kasten Hoofdstraat 36, Hooghalei
gitaren-versterkers-zangvoor interessante prijzen. Tel. 05939-373. N20116' IL
install. Saxofoons-trompetten Open: alle dagen, ook zondags
Keii's antiekhallen, KM f 1
kleininstr. etc. Ook voor klas- van 13.00-17.00 uur. Antiek- m* antieke en grooti» J
sieke orgels o.a. Johannus- boerderij Joh. Dijks, Stroeten- derstijdmeubelen. De grootst "(
Domus-Content, nu spec. prij- weg 5, Nooitgedacht (a.d. weg keus, de laagste prijzen. Stat )
zen. Nergens betere voorlicht Rolde-Borger).
Tel. onsweg 159, Drachten.'M
ting en demonstratie. Vrijd. 05924-3106. N021466
05120-31600. N41079
j
Het 1987 model Rover 200 is er , koopavond. Muziekhuis Da
Capo J. P. Santeeweg 41 Niein 5
Met de snelle
tap/Leek
05945-13776. Allerlei
N42947
Rover Vitesse als
Alle reden
Bouwmaterialen:
Elektr. orgel met ritmeomkennis te maken met deze
partij
Grote
handvormstenen
Ixhxb=2sxl2x6, vr.pr. f 2 per
box.
Tel.
05954-13586.
stuk,
plm.
waaltjes
30.000
in één koop f 10.500
N001434
auto. Hij is er al vanaf 25.950,-.
Lindbergh,
Piano merk
Antiek
kleur
zwart..
Tel. Grenen kroonkabinet, in perfecte staat, vr.pr. f3600, grenen
We
u uit voor
05280-71625. N001433
kuifkast (zgn. kroonkast) is nog op de originele kleur, in perMooie collectie piano's in
een
fecte staat, vr.pr. f 2400
noten, eiken, zwart en wit.
Diversen:
Prijs-enspedfikatiewjzigingenvoorbehoudea vsa/
Studiepiano's v.a. f 1000.
babyhuisje, vr.pr. f 250.
Demontabel
Nieuwste modellen Yamaha
uur;
Tel.
*

1 1 ER ZUN NU NOG MEER REDENEN OM I

AUTOBEDRIJF HEITLING
AUTOBEDRIJF CASPERS B.V.
AUTOMOBIELBEDRIJF TAPPEL
AUTOBEDRIJF E. M. POT

lip

Komt u ook???
Enkele aanbiedingen: Yamaha keyboardsJlfPl
f260; digitaal huisorgel v.a. f2895, mooiegtf'Hll!
i lilf 1
Duitse piano's v.a. f 1995

* Z.g.o.h.
Honda MT 5 Pa- * Prachtige MTX 80 1975
rijs-Dakar, nov. '85. Tel. surfplank (zinker) Limited
050-717161 na 17.00 uur. Edition, 2.60 m, 9 kg. Tel.

wagen, lengte 3.50 m, breedte 1.85 m (pers.-autovervoer);
1 twee-assige aanhangwagen,
lengte 4 m, breedte 1.90 m
(achter tractor). Schriemer
Westernieland.
Tel.
05952-253. N021015

Motoren

Wegens omst. t.k.a. g.o.h.
Moto Guzzi Californië II bj
85, km.st. 12.500. P.n.o.t.k.
*

Bromfietsen

1 twee-assige aanhang-

*

05944-2968.N020112

I

G.o.h. Yamaha KT 350
'85. Vr.pr. f 5700,-.
Tel. 05970-12152, na 17.00
uur.Nool64l
Hele mooie Honda CB 750
C, met volle Windjammerkuip, bj. '82, 19.500km. gelopen. Vr.pr. f 5250,-. Tel.
050-719145, na 16.30 uur.
N000549
Honda XL SOOS off the road, bj. '82, i.z.g.st. f 2750,-.
Tel. 05920-10413. N001584
Crossmotor Yamaha 80
cc, bj. '84, crossmotor Yamaha
125
bj.
cc,
'85. Tel.
05908-16293. N021005
Suzuki GS 450 bj 81 met
kuip en nw accu. Pr. f2500.
05240-14155. NOOll2B
Suzuki 750 cc GT 73,
mooie
f 1200.
staat
05169-1596. N001124
Z.g.a.n. Yamaha XT2SO,
km.st. plm. 11.000 bj 80,
vr.pr. f2750. 05987-17405.
N001426
Voor Honda motoren
Honda Speciaalzaak
Jan
Oosting, Motors, Anloo. Tel.''
05922-1379. N36969
*

(0.t.r.), bj.

l il

Yamaha keyboardsën
digitale huisorgel

|

05928-56362.

*

•

'79, prachtauto, 4-drs.,

f4.750,-.

*

05229-2324. N001675
Opel Rekord automatic
lpg, APK gekeurd tot maart

I liijp

bespeelt onze huisorganist de hieuwste

*

-

i

*

*

1 i

*

dan Timmer's autobemiddeling en taxatie. Molenstreek (naast de molen),
Noorderhoogebrug,
tel.
050-717702,137738. N021483
Datsun Cherry '80, moet
opgeknapt worden, vr.pr.
f2.200,-. H. Mollema, tel.
050-734533. NOOl5BB
Lada 1600 GL, nov. 1982,
met LPG en trekhaak, 65.000
km, t.e.a.b. Tel. 050-184476.
N001616
Volvo 242, loop of sloop,
500,-.
Tel. 05960-25458.
f
N021465
Talbot PTT bestelbusje
'81, APK gekeurd tot 3-'BB.
Tel. 050-259646. N000670
Goed onderhouden Mercedes Benz L 508 oprijwa-

*

*

jöP

<

05990-18837. N021934
Saab 99 2-d. 1973, rood,
200.000 km, f2.950,-. Tel.
05920-44046. N021916
VW Passat MX benzine,

05910-17707. N021523
� VW Jetta, bj. '82, benzine,
in nieuwstaat, 70.000 km.
Tel. 05928-56362. N021528
� Saab 95 stationcar 1975,
APK goedgekeurd, prima
staat, f4.000,-. 05960-30678.
N001132
Perfecte Eurocasions. ,
Nu keuze uit:
Citroen Axel 1100 wit,
17.000 km, 1985
Citroen Visa 11 RE, beige,
45.000 km, 1984
Citroen 2CV6 Club, rood,

Van Houten Motoren MaSuzuki SP 370, 7500 km,
rum, grote collectie dames f 1500,-. Tel. 05905-4182.
motorkleding o.a. Dino compl. N000326
f 399,-; Caravelle compl.
Van Houten Motoren Maf 360,-; ook in extra grote ma- rum. Zeer specialistische
ten.
Tel.
05944-2968. BMW-werkplaats voor al uw
Tel.
voorjaarsbeurten.
N020113

Wegens bedrijfsauto z.g.o.h.
BMW 315 lpg, '83, blauw,
105.000 km, APK gekeurd
door ANWB, nw. banden,'
vr.pr.
f 13.500,-.
Tel.

<

*

eigenaar, alle keuringen toegestaan,
f 13.500,-.

Perfecte Eurocasions.
Nu keuze uit:
Fiat Uno 55 S 1984,
55.000 km, d.blauwmet.
Citroen BK 19 diesel 1984,
89.000 km, d.rood
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.
1983,68.000 km, groenmet.
Citroen Visa 11 E 1983,
70.000 km, blauw,
Citroen 2CV6 Club 1984,
33.000 km, blauw
Citroen 2CV6 1985,
45.000 km, robd
Citroen BK 16 TRS 1984,
70.000 km, groen
Citroen GSA 1982,
65.000 km, wit
Daihatsu Charade TS diesel
1985,46.000 km, rood
Daihatsu Charmant 1984,.
49.000 km, beigemet.
Suzuki Alto automaat 1983,
15.500 km, zilvermet.
Volledige garantie.
Div. autokoopjes.
Volvo 66 GL 1300 1979
APK f3.695- .
Citroen Dyane 6 1981
blauw f 3.800,Mitsubishi Galant 1980
*

■...■"■•O- L-flrt

/WllBt;
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Morgen zaterdagj HH

j
Muziek

Motoren

i

*

*

i
Te koop aangeboden

'

■

Opel Rekord 20 S 11-'B4,
LPG, beslist keurige staat, Ie

i 1i

It

I

Te koop aangeboden

■

*

I I

sjfßtoiïïriK

Auto's

Peugeot 305 SR 1981,
Ma/da 626 4-drs., bj. '81,
blauwmet., 100.000 km, lichte APK gekeurd als nieuw,
Tel. f6.750,-. .
schade.
05928-56362.
f3.950,-.
N021525
05920-44046. N021918
Goede Talbot 1100 bestel,
Zoekt u een goede gebr.
bj. '80, pr. f2.250,-. Tel. auto, in uw prijsklasse, bel
*•

Te koop aangeboden

1

yyflfitfri

AutO'S

bj.

1 I

Te koop aangeboden

.

i

|

■

Te koop aangeboden

|

-

30

boerengereedschappen, werk-

Ouderwetse kast met gl« ]
hoogte 2 m. meidenkast pi*
1.45 m hoog, ouderwet*
schoorsteenmantel met 2 pil*
ren. Tel. 05966-401. N000332
D.bruin leren bankstel lï
en 3-zits). Tel. 05(M234Ï>
NOOOOB6
. Grundig
luidspreker
boxen 18 luidsprekers (*'
box met ingebouwde verstek
kers
elk
250W, af»
64x125x37. Vr.pr. f2500.Tel. 05987-18290. N001229 \
VHS video nieuw. v>
860,-!
Gebruikt v.a. f 395,<
f
KTV's v.a. f 150,-. Repar» I
tic video
KTV. Nerg-Pl
dipl. Tevens videotheek
Woldendorp RTV, Krom»?
Elleboog 5, Haren, 34«3»
N020130
*

*

*

*

+

*

Motorkettingzaag (ben*;
met toebehoren. Tel

ne)

05905-2899. N000535
*

Industrie

Hlcijenberg

deuren Ten Post Alles »P
deurengebied:

Kantel

schuif-, vouw-, overhea*
roldeuren, uut. deuren r» e
radar, beveiligingshekke
v. winkels, enz. Ook rePjj
,

'

raties. Vraag vryblijve»?
informatie. Tel. 05902-21»*
N020105
Van particulier: Fra»*(
eethoek met 6 stoel*'
i.z.g.st. Tel. 05998-3601*
N020509
N01290
Mob.foon-oproep-alarmSloopmaterialen •}.
tel. systemen. Venema BV, hout, steen, dakpannen.
Gasselte. Tel. 05999-64280. 05946-12660. N021206_
-X

kleding, laarzen en klompen
steeds bij ons terecht. Kom
eens langs of bel. A. Riemersma, Keegensterweg 7,
Burum. Tel. 05947-49169.

*

*

*

*

™

*

I

zie ook voor Haasjes pagina 22,24,26,28 en
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Mikhail Gluz, regisseur van het Sovjet-Joods Muziektheater:

belangrijk

'Hetiswedat

ook in Nederland optreden'

|

Het Joodse Muziektheater uit de Sovjet-Unie
kreeg in Boedapest om meer dan alleen
artistieke redenen veel belangstelling. Het
culturele 'LentefestivaP dat vorige week in de
Hongaarse hoofdstad werd gehouden, bevatte
een aantal hoogtepunten dat in juni op het
Holland Festival te zien en vooral te horen zal
zijn. Niet dit Joods-Russische
muziekgezelschap. Eén persvoorlichter meldde
streng dat de groep géén interviews geeft.
Maar achter de verboden-toegangsdeur naar de
Bühne trof redacteur Henk J. Meier een uiterst
mededeelzame regisseur Mikhail Gluz: "Het is
heel belangrijk dat we ook naar Nederland

Gluz: "Ons bezoek aan Amerika zal
een sensatie zijn..."

1949opgeheven. In 1977 besloot
de minister van Cultuur op
initiatief van de Autonome Joodse
Sovjet-Republiek Biro-Bidzjan
opnieuw een Jiddisch
Muziektheater op te zetten. Ik
werd door het ministerie
benaderd en kreeg de vrije hand.
-

Dat was een boeiende opdracht en
bovendien was het heel
humanitair te proberen de
Jiddische cultuur in leven te
houden.

Soyjet-Unie zijn de meeste joden
sterk geassimileerd, dus weinig
jongeren spreken nog Jiddisch.
Bovendien'moesten we een
synthetisch soort acteurs vinden:
mensen die niet alleen konden
acteren, maar ook nog konden
dansen en zingen. Er werd dus
een auditie voor jongeren uit de
hele Soyjet-Unie gehouden.
Daardoor komen de leden van
onze groep niet alleen uit Moskou,
maar ook uit Minsk, Baku, de
Oekraïne en Biro-Bidzjan.
Onze groep is ook officieel
gevestigd in Biro-Bidzjan. Die
republiek ligt ten oosten van
Mongolië. Het is een heel
interessant gebied, daar moetje
eens heengaan. Het heeft een heel
eigen atmosfeer. Alles is
tweetalig. Naast Russisch alles in
't Jiddisch: straatnamen,
kranten.
In Moskou heb je ook een
Jiddische krant, de Sowjetische
Heimat. Want Jiddisch is één van
de vele officiële talen van de
Soyjet-Unie. Hebreeuws niet,
want daarmee hebben we geen
historische banden. Er was ooit
één toneelgezelschap, Habima,
dat ook in 't Hebreeuws speelde.
Maar Jiddisch heeft een hele
lange traditie in de Soyjet-Unie
en Oost-Europa: de traditie van
de Shtettl, de kleine
dorpsgemeenschappen.
In Biro-Bidzjan wordt nog
Jiddisch gesproken. In Moskou
niet meer, ofschoon er aan de
universiteit wel een taalkundige
vakgroep Jiddisch is. Op dit
moment hebben we in de
Soyjet-Unie dus ons Jiddisch
muziektheater, een joods
toneelgezelschap, een paar

Naar Amerika
Mijn grote probleem was het
vinden van de acteurs. In de

Jiddische kranten, een aantal
tijdschriften en veel boeken in het
Jiddisch. We hebben een Jiddisch
ABC en onlangs is er een heel .

goed Jiddisch-Russisch

woordenboek verschenen.
Ons gezelschapkrijgt een
subsidie van 250-duizend roebel
per jaar, ongeveer 800-duizend
gulden. Met die subsidie en de
inkomsten van onze
voorstellingen kunnen we de
salarissen en kosten van de hele
groep betalen: honderd mensen,
inclusief de chauffeurs van onze
twee vrachtwagens.
Ons vaste theater staat in
Moskou aan het Taganskaya
Plein. Maar eigenlijk zijn we een
reizend theater. We treden op in
Letland, Georgië, Litauen en
Armenië, in socialistische landen
buiten de Soyjet-Unie. En eind
mei gaan we voor het eerst naar
het Westen, naar de Verenigde
Staten en Canada. !

Lechaïem
Ik verwacht dat het een hele
sensatie zal zijn, als het Joods
Muziektheater uit de Soyjet-Unie
naar de Verenigde Staten gaat.
Want dat zal voor het eerst in de
geschiedenis zijn. Het is een hele
goeie stap van de Sovjet-regering.
Voor ons is het dan ook een hele
verantwoordelijkheid, die reis
naar Amerika. Bovendien is er
daar geen muziektheater zoals
het onze. En er wonen daar veel
joden: in New Vork alleen al meer
dan drie miljoen. Daaronder
zitten veel immigranten uit de
Soyjet-Unie.
■ Realiseert Gluz zich dat hij in
New Vork het middelpunt van
demonstraties en conflicten kan
worden?
"Ik weet dathet heel moeilijk zal
zijn. Maar met de veranderingen

Onder-links: het dansend muziektheater in actie. Rechts Gluz
en de acteurs danken voor een
ovationeel Hongaars applaus.

'"
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Zijn

Engelstalige kaartje

vermeldt dat Mikhail S. Gluz

.

Componist en artistiek &
muzikaal regisseur van het
[Joodse Kamer Muziek Theater
lvan de USSR is. Die omschrijving
] is verwarrend: het Jewish
Chamber Musical Theatre brengt
geen kamermuziek maar is een
zang-&-dans groep met een
repertoire van veel bekende
Jiddische liedjes over de
"smullende .Rebbe en der Tatte und
dieKinderl. Maar ook met Gojse
Pop zoals Can-Can, Toreador en

Donna-donna-donna.

in de huidige buitenlandse
politiek van de Soyjet-Unie moet
het toch mogelijk zijn... Ik kan je
verzekeren dat veel joodse
gezinnen tegenwoordig
toestemmingkrijgen om naar
Israël te emigreren. Uit mijn
naaste omgeving ken ik twee
families die onlangs nog
geëmigreerd zijn.
Ik'denk dat het heel belangrijk is
dat we ook in Nederland gaan
optreden. Want ik denk dat /
Nederland

de landen is
waar men echt belangstelling
heeft voor joodse cultuur."
■ Datklinkt heel aardig. Zou hij
hetzelfde zeggen over Portugal
een van

-

tegen een Portugese journalist?
Portugal? Ik weet niks van
Portugal. Waarom Portugal?
Holland ja, Engeland ja. Maar
Portugal? Wat moet ik met
Portugal..? Ofschoon... onze
muzikale taal is internationaal en
ik denk dat er in èlk land wel
belangstelling zal zijn. Vooral
omdat onze groep uniek is. Ik
denk wel dat er groepen in het
Westen zijn die niks met ons
theater te maken willen hebben,
omdat ze willen volhouden dat de
joodse cultuur in de Soyjet-Unie

wordt gediscrimineerd."

■ Zou hij in het Westen
deelnemen aan een forum over de
rol van de joden in de
Soyjet-Unie?
"Natuurlijk. Waarom niet?"
□ Een van de weinige
Hebreeuwse woorden in het
programma is Lechai'em. Zou hij
naar Israël willen?

"Ik zou de Hebreeuwse cultuur
wel willen bestuderen, want daar
weet ik weinig of niets van. Maar
ongelukkig genoeg hebben we
geen culturele betrekkingen met
Israël. Daarom zou ik met m'n
ensemble Israël graag bezoeken,

maar we hebben geen
uitnodiging.

Levenstango
In de Sovjet-Unie voel ik me als
jood niet 'anders' dan de andere
Sovjet-burgers. Maar ik heb wel

joodin mijn intern paspoort
staan. Want ik ben absoluut een
jood. Als je naar de Sovjet-Unie
komt, zal ik je m'n paspoort laten
zien. Toen ik werd aangenomen
op het Conservatorium in Moskou
(en dat is heel moeilijk) ging dat

,

ook zonder enige protectie."•-...

■ Wat staat er in het intern .
paspoort van mensen die als jood
worden beschouwd maar dat niet
willen? Wie maakt uit wie jood is?
"Dat is geen probleem. Als je het
niet wilt... Maar weetje, ik hou
me nooit met dat probleem bezig,
echt nooit. Ik ben een musicus,
geen politicus. Ons theater is
puur en alleen kunst en heeft
geen enkele politieke lading. Toch
hebben we binnenkort de
première vaneen nieuw stuk dat
meer dan alleen muziek is: dé
Tango ofLife. Het speelt tijdens
de Tweede Wereldoorlog en is
gewijd aan de Ghetto's. In
Auschwitz had je de nazi-officier
die een joodse componist opdroeg
een dodendans, de Tango ofDeath
te schrijven. Ons stuk gaat uit
van dithistorische gegeven. Op
dit tragisch gegeven hebben we
een Jiddische musical met een
prachtige driehoeksverhouding
en een sprankje hoop geschreven.
Die problematiek zal niet alleen
de joden, niet alleen de Russen,
maar ook het publiek elders in
Europa en de wereld
aanspreken..."

HENK J. MEIER

Sachalin, ten noorden van Japan.
Als Mikhail daar iril9sl wórdt""
geboren, is zijn vader Rode
Legerarts: "Met de rang van
majoor" meldt de zoon mét
verholen trots. Hij is tien
wanneer zijn vader overlijdt; het
gezin verhuist naar Moskou.
"Ik ben een echte Moskoviet,"
zegt Mikhail met nadruk. Net als
in andere landen geeft het ook in
de Sovjet-Unie status als je uit de
-

hoofdstad komt.
"Aan het muziek lyceum heb ik
een dirigenten-opleiding gevolgd.
Daarna compositie gestudeerd
aan het conservatorium.
Componist dat is nu mijn beroep.
Ik heb klassieke stukken
gecomponeerd en jazz geschreven.
Met mijn filmmuziek heb ik in
Japan en Tsjechoslowakije
internationale prijzen gewonnen.
-

De jongeMikhail Sjimonowitsj
leerde de eerste Jiddische liedjes
"op de schoot van zijn grootmoeder.
Dat was in de noord-oostelijkste
uithoek van de Unie van
Socialistische Sovjet Republieken
(USSR), op het schiereiland

Het laatste Jiddische muzikaal
ensemble in de Sovjet-Unie was in

Veertig kilo goud in een suikertaart aan de Donau

HONGARIJE IS MUZIEK
JXTongarije is niet makker—l lijk te vinden op de
■*■ -i-kaart. Ons land beslaat
dan ook maar één procent van
Europa." Met die bescheiden
plaatsbepaling introduceert dr.
Istvan Meggyes het Boedapest
Voorjaars Festival. Meggyes was
directeur van het Hongaars Bureau voor Toerisme (HBT). Tot
voor kort werden in het buitenland de toeristische honneurs
waargenomen door vestigingen

van de nationale luchtvaartmaatschappij Malév en het reisbureau Ibusz. Na het Voorjaars
Festival gaat Meggyes. naar
Frankfort, als directeur van het
eerste buitenlandse HBT-kantoor.
Het Voorjaars Festival is niet
in de eerste plaats een toeristenattractie:
jaarlijks ontvangt
al
Hongarije
15 miljoen toeristen

-evenveel buitenlanders als

er

Hongaren zijn. Vijf van die vijftien miljoen Hongaren woont

echter in het buitenland in de
door buurlanden geannexeerde
grensgebieden als Transsylvanië
en in West-Europa en Amerika.'
De Nederlandse delegatie op
het Boedapester Lentefestival
bestond dit jaar niet alleen uit
kunstredacteuren: er was ook
een tien man sterke delegatie
van 'politieke' journalisten, onT
der wie Hans Geleijnse die zich
als correspondent voor onze
krant metterwoon in Boedapest
gaat vestigen. De 'zware' delegatie sprak in vier dagen ónder
meer met de directeur van de
Kamer van Koophandel, de
staatssecretaris van Buiten-

landse Zaken, de onderminister
van Cultuur, de minister van
Buitenlandse Handel en met Judit Csehak, de vice-minister-presidente. Dit jaar waren Nederlandse journalisten extra welkom: een aantal hoogtepunten
van het Boedapester festival zal
in juni ook figureren op het
programma van het Holland
Festival. Bovendien komen de
Magyaren onder de slogan Holland wordt Hongaars en met de
werktitel "Daarom Hongarije"
een week lang zaken doen in
Holland. Het excellente Boeda-

pester Forum Hotel zal in het

Amsterdamse American Hotel
een Hongaarse keuken verzorgen en in het World Trade
Centre bij Schiphol geven vijftig
Hongaarse bedrijven tussen 9 en

13 juni een wervende tradeshow.
Terug naar dit zevende Festival: tussen 20 en 30 maart boden
de theaters in Boedapest vooral
veel muziek. Want Hongarije Is
muziek: van de Benkó Dixieland
Band in de sporthal tot Bartóks
Blauwbaard in de stralend gerenoveerde opera. Van Klari Katona en haar Popgroep tot Zoltan
Kodaly en zijn muziekmethode
in Kecskemét. Van het zigeunerstrijkje in de eetzaal van Gundel
tot het Franz Liszt Kamerorkest
in het verweerde Art Nouveau
gebouw van de Muziekacademie.
Francois Pigeaud, de hoofdredacteur van het zeer toonaangevende Le Monde de la Musique,
is speciaal voor het Mozart-programma van het Liszt Kamerorkest een dagje naar Boedapest
gevlogen. In zijn hotelkamer ligt
een kaartje v00r... de opera. Pigeaud ontsteekt in Gallische fureur.. Zijn gastheren bezweren
hem dat de opera ook heel mooi

is. En ik kan dat beamen. Maar
Pigeaud moet én zal en gaat
naar de muziekacademie. De mini-anecdote is typerend voor de
ontspannen en deels ongeorganiseerde sfeer van het festival.
In de Muziekacademie zit Istvan Meggyes twee rijen achter
me. Niet in functie maar als muziek-minnende huisvader: met
vrouw en dochters.
Van Eine Kleine Nachtmusik
mag je niets méér verwachten.
Onder de intense leiding van
Janos Rolla geeft het orkest het
schijnbaar versleten 'genrewerkje' vederlichte voeten en nieuwe
vleugels. Het pianoconcert in
Bes (KV 595) valt tegen doordat
de vleugel met gesloten klep
klinkt alsof hij in een aangrenzende kamer staat. Maar dan, na
de pauze, het Divertimento in D
(KV 205): een stormachtige vir-

De synagoge met de moorse

uien: koud maar hartverwarmend concert.

tuositeit die Mozart nauwelijks
verdraagt. Die muziek in woorden vangen, is even makkelijk
als dronken over wijn schrijven.
De Muziekacademie is een van
de vele indrukwekkende èn
charmante gebouwen die Boedapest het air van een centraal-Europees Parijs geven. De bouwstijlen van rond de eeuwwisseling
zijn zwaar vertegenwoordigd,

met als monumentaalste voorbeeld het Parlementsgebouw:
een kapitale suikertaart aan de
Donau waarin in microdunne
laagjes veertig kilo goud zit verwerkt. Het Hotel Gellért, de musea van toegepaste en beeldende
kunst en het West-station van
het : Parijse architectenbureau
Eiffel zijn even zovele monumenten voor de Fin de Siècle. De grote synagoge aan de Dohanystraat is iets ouder, werd in 1859
in Moorse stijl gebouwd. De twee
torens met de ui-vormige koepels
detoneren harmonisch in deze
oude wijk.
Een avond slechts staat de synagoge op het festivalprogramma, wanneer er woensdag 25
maart een Cantor Concert wordt
Het aangrenzende
gegeven.
Filmmuseum en de Tanacs Boulevard zijn die avond neon-verlicht, maar de synagoge licht in
het duister. Op het trottoir dringen en drommen honderden
mensen samen. De grote deuren
gaan vroeg open. Ik vind een
strategische plaats achteraan,
bij het gangpad. Een foute strategie, want de hele avond blijven
de deuren open. En er is geen
verwarming. En geen veiligheids-controle, zoals je dat in Israël en Amsterdam verwacht.
Op de banken een gestencild
programma in onbegrijpelijk
Hongaars. Aan mijn voeten de

oude affiche waarin de drukker
de programma's had verpakt.
Rood-wit-groene tulpen. Hollandia Magyarorszégon lees ik: Holland in Hongarije. Het is de
poster van Jan Cremer die vorig
jaar hier de Nederlandse week
en het bezoek van koningin Beatrix inluidde. Dan, onverwacht,
een ander bekend gezicht uit Nederland: Jenö Veer is er, met
vrouw en dochters. Jarenlang
was hij in Amsterdam manager
van Malév, de Hongaarse luchtlijn. Dankzij hèm sta ik nu hier:
in ,1983 bracht hij voor 'teerst
zijn aanstekelijk enthousiasme
voor Boedapest op me over.
Kwart over acht 's avonds. Het
koor begint rank en ijl met het
'ochtendgebed': Dan heet opperrabbijn Schoner de buitenlandse
gasten in het Engels welkom. De
synagoge (vertelt hij) is hard toe
aan onbetaalbare restauratie:
het plafond zit dan ook verscholen achter een plastic baldakijn.
Formeel is er plaats voor vijfhonderd man. De mensen blijven
binnenstromen. Na de speech
van Schoner de cantor-gezangen
van Laszló Fekete en voorzanger
Emil Tóth. In de immense ruim-

te komen hun stemmen ook letterlijk van heel ver. In de tochtige kou is het een hartverwarmend concert. De balkons zyn
vol. De mensen staan nu in het
middenpad en tegen de zijmuren.
Het zijn er samen zeker duizend.
In de slotzang mengt zich de sirene van een auto van de Rendörség. Het gehuil sterft langzaam weg: de politie-auto moet
duidelijk ergens anders heen.
Hier, in de synagoge, is het vredig. En koud.

HENK J. MEIER
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Gezocht, freelance mede-

werkers m/v voor het verrichten van enige verzekeringswerkzaamheden. Hoge beloning. Br. bur. dez. o. nr.
N020707
•k Een ervaren kraan/shovelmachinist m/v, Loonbe-
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Hotel

de Nederlanden,

Aspelt (Lux.) vraagt voor direkt een serveerster, intern
voor seizoen 1987. Enige kennis van de Duitse/Franse taal
gewenst.
Soll.
tel.

*

jongeman om mee te reizen
met autoscooter. Liefst met
rijbewijs. Anmelding: Koop-

*

*

f325-

(mcl.
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Bakplaat, au bain Marie's,

'koelvitrine, Volkernr buffet,

Kasregister. Tel. 050-262503.
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(centrum). N34899
05908-32024. N43198
Meer kans op een baan in Zuidlaren
de bouw! Ben je werkloos en
niet ouder dan 27 jaar? Dan
|
kun je gedurende een jaar
werkervaring opdoen en een
opleiding volgen bij de
Postmus, 05130-26738. NO2OlBl
Grondwerken,
Doorlopend
krediet werkleerprojekten
\>
.
Tel.
Kropswolde.
NS treinstel
500,25.000,p.m., 0.88%, Westerkwartier. Bel voor in05980-22510. N27816
05945-17222.
700,- p.m., 0.80%, formatie:
Gebruikte dakpannen, 35.000,0.80%.
N38903
40.000,800,p.m.,
05987-16633. N 41208
* Rij
goedkoop, rij op gas,
* Garages,
Nieuwe Herpa en Albedo modellen.
loodsen, paarde- Bel nu tot 21.00 uur
bij uw
hem
inbouwen
laat
02263-7171
Voorschotbank
Natuurlijk bij . ; ï
boxen. Folders K. J. de Vries
merin
gasspecialist
alle
Frisia.
N020443
Industrieterrein
en Zonen,
Modelbouw en Speelgoedcentrum
*
Sauna-Turks stoombad, ken installaties en automoBuitenpost. Tel. 05115-1273,
A-Kerkhof 39, Groningen
•;.
Noord Neb.g.g.
1507, 1653, 1656. zonnebanken, verwarmd bui- bielen. Autostad
' Protonstraat
derland,
6.
tenbad,
zonneweide.
Zeven
-■■-;:■■::.:'-;"
N55339
Te koop helikopter, 2 radiVerzameling Nederlandse
dagen per week open. Sauna Ind. Hoendiep, Groningen.
auto's, munten, ook wel ruilen. Teografisch
bestuurbare
State, Stationsweg 94, Gorre- Tel. 050-139057. N3329?
passends,
roeiboot (houten), kinderwa- gen
iets
dijk. Tel. 05133-1482. N48624
Afvalproblemen?
gen. Tel. 05980-90621, na 05980-23938. N001133
Bouwman nemen!
Invullen belastingpapie16.00 uur. N001228
Tel. 050-142233.
ren. E-formulier f 100,-. Tel.
N34624
050-268693. N46930
Huizen

--'

i
(

-

I

■•■■

.^9»mmmf.

■■*■■:■■'■<■■■

'

'

,

'
'

*

*

.

I

*

/)*^

Allerlei

]

onze SHOWROOM te

:

voor echte pottekijkers
.•;

50centp/m

?

:J..-.\!.

<

van 1 0 00- 1 7 00
uur en volgensalspraak

Heren, zoekt u gezelligheid en sfeer, kom dan met uw
zakenrelaties naar de Rode Roos, bad en video aanwezig.
Open vanaf 19.30 uur. Rozenstraat 2, Winschoten,
tel. 05970-17482. Leuke gastvrouw altijd welkom.

*""

Donderdagavondkoopavond
,

*

Club V.I.C. de Rode Roos

(K*

Roswinkelefslraat 70. Tel. 03912-2967

Attentie: Alleen advertenties waaronder staat Brieven
bur. dez. onder nummer
dient u voorzien van het nummer in de linkerbovenhoek
van de enveloppe te zenden ■
naar ons kantooradres: Zui-

?

'T?ïii

is daqpli|ks geopend

050-125082. N020591

06-320.321.00
,

aÜEORGE HEllEinE

Bezig zijn met boetseren,
tekenen, schilderen, onder begeleiding op eigen atelier, 10
maal a f 15,-, excl. mat.
*

.

ROSWINKEL^fv

Cursussen

<

Verhuurde studentenwoning, liefst kleine eenheden.
*

'

'

U bent van harte welkom en de
koffie staat klaar.

*
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Te koop gevraagd

THKf2SH!
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Zie onze vernieuwde Gazellezaak
do
DDinnn

derdiep 24, Groningen.
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Nw.Ebbingestraat67

i

Tel. 120952

'

DBaanaßDaßainiil
*

'
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N001836

Opening

'

'

Geloogde hang-legkast,

*

geloogd meidenkastje, eiken
meidenkastje, beide 1.20 m
Redelijke
prijs.
hoog. ■

schuurtjes, tuinhuisjes, paardeboxen, recr. bungalows, etc. Landbouw/tuinbouw
j
tegen betaalbare prijzen en
degelijk materiaal moet u bij
Gevraagd: half autom.
Vekam houtbouw zijn. Wij pootaardappelmachine.

Op vrijdag 3 april openen wij onze nieuwe club

Villa Romantica

*

spinne-

6 gastdames aanwezig

.

wiel,

werken uitsluitend met 22 Tel. 05902-3102. N021216
mm grenen rabbat. Bekijk en

F

>

Hoofdstraat 265, Hoogezand.

'■

='

•

vergelijk geheel vrijblijvend

+

showmodellen. Vekam
Houtbouw, Nijewei 40, Harkema. Tel. 05124-3297, b.g.g.
3643. N37192
Hout, gebruikt: vloerj
hout,
regels, balken, panlatten, spanten voor afdak
of carport. Oregon-Pine
10x35 cm, mooie kwaliteit,
i
tot 6 m. Pitch Pine
lengten
15x30 cm., lengten tot 6 m.
Verkoopadres
Aalberts,
Lutjerijp 4, Leermens. Zaterdag van 9.00-12.00 uur.
05968-1645
of
Tel.
050-424114. N36032
Voor al uw rond-, bouwen tuinhout naar Drenthens

Cupido

Auto's >^™**

-

'

:

'-

''V':ÏV

V<■ v*ÏBT>-)7V

W

COMTRONIX
COMPLEET IN BEDRIJFS- EN TELECOMMUNICATIE
i

.

A.s. vrijdag en zaterdag

Toyota Corolla 4-drs. bj.
'77 t/m '83; Toyota Starlett
4-drs, bj. '78 t/m '80; Toyota
*

groeps-live-show

,

(doe

Hi-Ace alle benzine modellen

■

,

\

]
(

-

(

S^^^*

Cementmolen.'
05991-2572. N000413
*

Viditel pag. 320

Hout-, . Impregneeren
Constr.bedrijf. Div. klim- en
speeltoestellen, Assen. Sleen189,
dijk
05920-13384.
Verzamelaar geeft 1-6 gld
Valthermond, Kavelingen 46,
voor oude ansichtkaarten
05994-13392. N46033
Opruiming wand- en dorpsgezichten vóór 1955. Anvloertegels 10 30r/f korting. dere ook welkom. 050-125976.
Keuze uit meer dan 300 soor- Komzelflangs.Noll93
Ca. 5000 gebruikte of nieuten. Boumar Zwaagwestein(de,
we
handvorm stenen (ook
Tolweg
Tel.
22.
(
05113-4747. Na 6 uur gedeelten). Tel. 05960-22210.
(
N001591
05111-1785. N42162

Allerlei

S^^^-

'

]

(

1

*

■

*

05985-1565. N 40027

(

'

"

*

*

+

*•

Haasjes ruilen het snelst'

<

*

f i 1 i

'

N021516
Gravecrmachine met toevraagprijs
behoren.
Merk
I
(opgeven br. bur. dez. o. nr.
IN020736

«JBpWiö

tijdelijk aan vele artikelen uit de
nieuwe voorjaarscollectie
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schitterende lamsnappa broeken

in div. kleuren nu v.a
leuke h.jacks in alle maten
en kleuren nu v.a
mooie broeken en colberts
van o.a. Panmo nu

Leer-suède

*

*

*

Donderdagavond koopavond.

298.298.halve prijs

KOM, WANT ER IS NU NOG VOLOP KEUS!

(

I

I

/

*

f i

verkoop-bemiddeling.
NO2lBOB
Schrikdraadinstallatie op
lichtnet. Tel. 05953-2681.

«

Uw toercaravan verko-

iKIJI

*

*

]

*

pen. Tel. 05908-17704. Voor
'

Inruil

videorecorder?
Koop geen risico. Voor 13x99,maandelijks de nieuwe VHS
\van Philipsmet(l+s)jaargabjj Radio Video, Midranjie
i
c(denstraat 7A, Zuidlaren. Tel.
05905-5472. N46953
/* Puike Irene ectaardappelen
van de klei, f25- per hl.
1 Tonkens,
SappemeersterS.
i
>weg
15, Noordbroek. Tel.
*

*'

-

Compleet ingerichte privéflat
beschikbaar
in
privérelaxen
05987-23430
centrum
voor
Tel.
«astdames.
(na
uur)
of (goedlopend).
20.00
Tel.
050-145708. N020677
05980-91530. NO2OllO
Hilda en Corrie voor origeZaterdag relaxen van
11-6 uur. Gevraagd jong meis- haast privé. Tel. 050-719685.
je.
j Tel. 050-710056. N020587 . N42773 .
Leuke man zoekt contact
Thea van 11.00 t/m 23.00
met aardige leuke vrouw uur. 050-145067. N020740
voor hem alleen, omg. GroninJong meisje voor sportgen, Postbus 154, Veendam of
ook
bodymassage,
en jongeman zoekt dames te- weekend. Huisbezoek mogen vergoeding. NO2lOlO
gelijk. 050-423448. N020739
Jenny, 25 blond en volslank
Huisvrouw 36 jr. privé ongehaast. Tel. 050-124248. voor rustig privé relaxen.
massage,
N020474
Tevens
Droomlijn Sex per tele- 050-422118. N020748
foon, bel nu, betaal later,
Privé relaxen bij Sandra,
100tf discr. Tel. 013-553534. 25 jr., gezellig en ongehaast.
j
N44600
Tel. 050-417469. N020735
*

ï

(

*

■-■

-

(

'

<

-

ïï*
f mÏÊÊÊÊ&wi^'\

'

Gevraagd voor binnenkort
nieuw te openen privéhuis,
*

j i

,

*

Kom nu bij ons langs en let op de

[

De sex'o'foon draait er niet omheen...

i

*

1 LENTE AANBIEDINGEN?
'

en u hoort een bandje met de meest erotische verhalen.
Dagelijks spreken diverse opgewonden dames nieuwe
avonturen in. f 0,50 per minuut.

Tel.

•

*

Geopend maandag t/m vrijdag, vanaf 18.00 uur;

Sex'O'Foon
06-320.320.01

tel. 05908-19747. N021035

Antiek

mee).

zaterdag 20.00 uur.
Tel. 050-123143. Dwarsstraat 1, Groningen.
Draai eens de

bj. '78 t/m '82; Datsun 120 V
en 140 V (Sunny) 4-drs. bj. '78
t/m - '81; Peugeot 504 fam.
benz. bj. '79 t/m '82. APK nit
noodzakelijk. Aanbiedingen:

j

j

,

*

f 150,- all-in. Gratis drankjes en hapjes.

Ons adres is:
O. Ebbingestr. 86 (hoek Ebbingebrug).
Groningen, tel. 050-123776.

J
-^

t

onze

i I

en begeleiding. Vrijd. koop-

■-''

v

,

Dru gashaard, huisjesmodel, Benraad keukenkachel.
Tel. 05986-631. Na 18.00 uur.
*

avond. Naai-breistudio DACapo, J. P. Santeeweg 41
(Nietap weg Leek-Roden -in
muziekwinkel).
de
Tel.
05945-13776. N45074.

-

=

*

05987-26425. N001425

tastische aanbiedingen. De
grootste sortering van Nrd.
Ned. Gratis lessen aan huis.
Nergens betere voorlichting

:!;:

VAN DE BEURS ZUIDUREN
MU SHOW IN ONZE EIGEN ZAAK

=

*

+

Brcimachines: Brother,
Toyota, Passap etc. Nu fan-

LTN'■

=

*

+

*

BOSWINKEL

Nu leverbaar

.

j

Z.gia.n. dieselaggregaat 5
Kva, zeer compleet. Tel.
05904-2507. NOOO7OB
tafel
4 rotanstoelen
2-pers.
slaapk.ameuble300;
f
ment (bed
3 kastjes) f250;
fauteuil f200; berber 2x3
f 150; koffer alum. f5O;
4-pers. eetservies f5O. Tel.
*

.-..

Dl NOBST

RoswMwlBr Blrßat7o

Hobby

*

-.

>H

[[MEUBELBOERDERIJ

*

(

■

*

Tel. 050-416236. N021942
Goed onderhouden stenen
40/60, 45 cent, grote sorTel. 05943-1654. zomerhuis in het bos en bij
tering.
vaarwater gelegen. Br. bur.
N021230
Wegens sterfgeval buffet, dez.o.nr.No2lool
2-delig met veel glas f 1700,-;
hoekkastje f500,-; 3 bijzettafels f500,-; 4 stoelen lange Boten/Caravans
rug fBOO,-; 4 oude ontbijtta4-pers. toercaravan, max.
felstoelen f6OO,- (alles eiken); 6 jr. oud. Tel. 05920-45366.
koffiepot f300,-; droogtromN001336
mel klein f200,-; diepvries
Gevraagd goede werfscheklein f 150,-; wandmeubel pen. Eista Jachthaven
Prof 200,-. Tel. 05902-1786. Aqua Meppel: 05250-54007.
NOOOOB9 .
' ',Voor sierlijke garages, .N21353

N020746

*

hiii™»^«^^■■■»■■■■■■■

'

j

'

*

*

*

Groningen, telefoon 050-772266

"

*

|

*

*

/

V

•

*

,

'*

*
uit? Dan naar
snack-bar Petit Paris, Molenstraat 29, Zuidhom. Tel.
05940-5827. N021480
*
Psoriasis op tv
op 3 of 10 april
in Tros Aktua
op aandrang van de
psoriasisverenigingen.
Word ook lid (f4- p.m.).
Bel 050-410909 of

OOSTERHAMRIKKADE 2 z

';

;.^
!No2isii
!� HH. Handelaren: Uit fail :
lissement partij kleding en
schoeisel. Bezichtiging na tel.
afspraak. ::;.;:; 05953-2338.
N021515 ',ru-* Partij
veldkeien, granietbasaltkeitjes;
partij
en
pvc-hulpstukken, rond 125 en
rond 110, lijmverbinding a
f 1,50; ventilator 380 V, RVS
500 1. tank. Tel. 05903-1416.
N021471 '■ <cy^-:r-.
Tevens gokautomaten,
ook uitbetalers v.a. f250 of alles in. één koop. Tel.
050-715863. N020683
Kerstdennen voor tuin en
erfafscheiding 1.50 tot 2.00
hoog
f3.75. 05989-1527.

motormaaier.
05905-4799. N001677
Zonnescherm van winkel,
1. plm."6 m. Prijs f3OO. Té
bevr. Singelier, Oude Boterin'gestraat 5, Groningen. Tel.
142030.N021075
Coniferen in vele soorten
en maten. Sierheide fl, rozen
f 1,75, vaste, planen fl en
f 1,50. Enz., enz. Kom kijken
bij boomkwekerij Jan Land,
Hoofdweg 3, Een-West (gem.
05161-1586.
Tel.
Norg).
N020139
Grote partij oplangen, zeer
geschikt voor het maken van
speeltoestellen en pergola's,
tuinplanken
4
mtr.,
afrasterïngspalen, brandhout
om zelf te kloven en verder alle maten palen op aanvraag.
Rondhouthandel Anlo BV, Esweg 8. 05926-3272 Eext.
N021245
Morgen bij Intersale: Eiken bankstel groen rundieder f 1295; kuipbankstel
rundieder f 1995; 4 eiken stoelen zadelzit f595. Morgen van
10.00 tot 17.00 uur. Intersale,
A. Reyndersstraat AlOO,
Nieuwe
Pekela.
Tel.
05978-14822.N021074

Info 05969-2370
vakkundig
■ Even

•

Transportband
met
voorplateau, tot. lengte 7 m
t.e.a.b.
05980-27586.

Betonstempels,

KEUKEN FABRIEK en
KEUKENSPECIALIST

markt.
Gewone braderie-artikelen niet meer reageren.
U dient ingeschreven te zijn bij de K.v.K.

'

■

05902-2038. N021481

KEUKENDEUREN
WERKBLADEN

<

N020737

*

KEUKENBUFFETTEN

voor: kaashandel, tuincentrum, souveniers, antiekhandel
(geen rommel), handelaren met artikelen voor de Duitse

*

Diversen

KEUKENKASTEN

1

*

osoteerde,
afrasteringspalen, balken, planken in diverse maten en lengtes, biels, |
tuinhout, hekken. Harkema.
Noordwolderweg 79, Bedum. * Stoppen met roken? Laat
helpen!: Tel.
u • hierbij
Tel. 05900-12321. N44902
* Tuingrond, zuiver, schoon'
050-128483. N020726
Rinkini,
goochelaar,
met bemestingsadvies v.h. *
Proefstation v.d. Tuinbouw. buikspreker, clown, gastheer,

KEUKENS

f

standhouders

Voor het
Man, 40 jr. geb. acad. slank,
goed ogend, zoekt.een sport.' snoeien en rooien van bomen,
v.d. • Horst,
intell. vriendin voor een vrij- Boomrooierij
blijvende, erotisch getinte re- 05959-1560. N021497
latie. Omg. Gron. Discr. van- i Han en Jannie prettige
zelfspr. Br. bur. dez. o. nr. \vakantie. NOOO7Ol
NOO2BB
'■> Discotheek Music Box.
Haasjes ruilen het snels!
Iledere zaterdagavond van
21.00-03.00 uur en zondagsmiddags v.a. 15.00 uur
geopend. De Millystraat 7,

I

'

i

|N001674

*

I

Bemiddelingsbureau.

Discrete en betrouwbare
privé-adressen. Ook huisbezoek of hotel. Tel.
050-420584. N42789

<

*

(

*

'

{

*

-

te Nieuweschans (2 dg) vragen wij

*

iii

19

;

*

■

ii

.

Voor de grote Paasmarkt

*

«

i

straatklinkertjes voor sier•
• Tel.
bestratingen.
05121-2525. N021040 ,
Kreidler RMC, vr.pr.
f6OO, huifkar, geremd. H.
Wever, Oostermoer 39, Assen.

*

Mededelingen

'

*

■ i i

*

f

*

*

I

Kennismaking

05905-2003. N37990
Mogen wij u, alleenstaanRep. cil. koppen, rep. den v.a. 25 jr. helpen een passtarters en dynamo's, rem- sende partner te vinden?
schijven, vlakken. Autoser- Ons huisbezoek en voortduvice Mulder, Boven Ooster- rende begeleiding voorkomt
diep 71, Veendam. Tel. zinloze, risicovolle Vontacten.
05987-14872. N36907
Inf. rel.adv.buro De Cirkel,
Gewolmaniseerde en gecre- 059(50-20323. N020186

.

*

1 I l

j

BTW), Van der Vinne, Zuiderstraat 34, Zuidlaren. Tel.

32.950-f!
12.600.

*

*

'

v.a.

>"

I24.500
#»#%*!■••«

laxen met Irene, Petra, Ellen en Evelien bij boetiek
Natasja, Muurstraat 19-21.
N020725
De sexlijn live. Telefoonsex
05910-42707. N020045
Wilt u ook iels huren?
Plaats een Haasje!

;

laksch.)

!

*

:

<

*

;

-

"

_

N020598
Nu rustig en uitgebreid re-

.'

950,,|

20
«I
26.500 1

*

*

*

■

17

a^l

_

*

*

al's Autoscooter, kermis Oude
Pekela
.
t/m zondag a.s.
09-35267201. N020175
Een d./h.-kapster, event. N021064
Mondelinge avondoplei'
als part-time. Kapasalons Ten
rij-instructeur te Groding
Cate, Sappemeer, Noorderstr.
HEBEI
■_■
ningen
f 3000,-, termijnbetaa,
232-232 tel. 05980-92473.
ling
mog.
Info. ook voor schrifj N020052
telijke cursussen 070-458215.
voor
alle
Rij-instr.
prov.
H
/mW' /■
studiek. bijdr.asp.-instr. Tel. Verkeersschool Tempo Den
Haag.N466B4
.
(iets 070-548306. N43087
Kanteldeuren
■
*

'

*

*

drijf Mechielsen, Oldehove,
05949-331. N020147

i

Voort 11. 29-31, Ashh. Tel. 05920-13W1/12752.
Filiaal: Muilrieweg 30. Tel. 05923-40256

Satelliet antenne, 22 kanalen. De toekomst nu op de
tv-buis. H.O. Furore, . tel.
05992-6516. N33226
Wegens verhuizing 2
1-pers. houten bedden,
f65- per stuk. Berber
vloerkleed,
180x275 cm
tel.
05909-1436.
200,-.
Inl.
f
N000554
Gaskachel huisjesmodel,
Helperkerkstraat 7a, tel.
252139. N000703
3000 rode dakpannen.
tel.
Nord,
Tuile
du
05904-1610. NOOl4lB
Spoorbiels, wisselhouten,
grond,
zwarte
zand,
mijnsteen, hoogovenslakken.
Bok 8.V., tel. 05949-306 of
418.N54798
AS stereo autoradiocassettespeler,!
ingebouwde
equalizer, 2x 20 watt, AS
boxen 2x 50 watt, samen
f 150,-; 05947-12871 na 17.00
uur.N001659
Bankstel, zo goed als
nieuw. Grote emaille wasketel, 501. Tel. 050-257035. Bellen tussen 6.00 en 8.00 uur.
N001420
Houtbewerkingsmachines. Vlak- en Vandiktebank
50 cm, f850,-; 2/kettingfreesmachines, f650,-, f900,-;
langgatboor
1
f 950,-;
freesmachine f750,-; 2 cirkelzagen f250,-, f375,-; 2 zagenslijpmachines, j
Tel.
05225-1402. N021061
Kerstspar voor aanplant,

+

'<

DesportieveQpel-dedkr

';.

§

*

:

ping van 27 juli t/m 14 aug.
Inl. 05980-92091 na 18.00
uur. N020564

'

'

I

05993-54316. N021047
Unieke 16 mm stomme
hoofdfilm 20'er jaren, Ned.
tussentitels
enkele korte
films.
Tel.
050-261682
(N.0.z.). N000574 •
■ Ouderwetse gebakken

-

.

*

WAnDERASSEn

,

,*

*

<

I

+

*

Particulier vraagt onderhoudsschilder en onderhoudstimmerman voor werkzaamheden in de stad Gron.
Br. bur. dezes onder nr.
N20569
Gerout. perser voor het afpersen van kwaliteitsmantels, geen ondervoerperser
voor 25 uur per week. MencoRicardo BV, Boterdiep 58,
Groningen. Tel. 050-137365.
N020733
Voor direct gevr. een
erv. automonteur m/v '
Ucnault-dealer. Garage J.
M. Postema b.v. Rijksstraatweg 115, 9752 BA Haren.
Tel.
050-349444.
NO2OlOO
Kermisbedrijf vraagt flinke

Filmmaker Nico Kuizenga zoekt extra vrijwilliger
grimeur m/v voor horrorpsychofilm „Bijbelmoord".
Tel. 050-120431. N001613 ;
2 spelleid(st)ers op cam-

'

*

Heeft u interesse? Loop dan even binnen op bovenstaand
adres en vraag naar de heer Den Hartog.
*

*

zaterdags,
05954-13432
22-4'??? uur. N020594
Gevraagd dame voor privéhuis. Br. bur. dezes onder
nr.N021057
Sun City zo gaat 'n ....Heer
uit de bocht. Pannekoekendijk
Erica,
18,
tel.
05914-1375. N021637
Nieuw!! Heren hebt u een
raar gevoel!! Dan is Monalidoel!!
goede
uw
sa
05972-1772. N43172
Leuke jonge vrouw (heel
lief) ontvangt heren zeer
Tel.
privé.
discreet
050-422579. N42621
Geheel nieuw! Privé relaxen met lekker jong
volslank meisje. Veel mogelijkheden.
050-732714.

I I i

Papierbaan 60-62, Winschoten. N020053
groefschroot
Vuren
16x100 f 0.90 p.m 1 excl. btw.
,Bos •en Sluiter, Bourtarigerstraat 2, Vlagtwedde. Tel.

:*

*

I Nr.l

*

*

verkoper/verkoopster

I

jes) voor kastenvervoer, magazijnstanders op wielen voor
bankstellen, compl. bar mcl.
krukken. Fa. Oost, Papierbaan 60-62,
Winschoten.
N020051
, Prof.
koffiezetautomaat
(v. Nelle) altijd vers! Fa. Oost,

KSU part-time

Qoêïll

'"

*

)

*

*

Noorderstat.str. 16-18te Groningen, heeft plaats voor:

*

*

*

dinsdag t.m. zaterdag. 14 tot 4
uur. Stadjers, inlichtingen
gratis
halen-brengen

Leenbakker BV

*

-'OWII

"*'

*

Schildersbedrijf L. S. Dekker, Schipborgerweg 53,
Zuidlaren, tel. 05905-2199.

+

*

|

*

voor

2 schildersgezellen m/v

*

*

05994-17513. N021021
Gekloofd open-haardhout
f65- per m* voor uw nieuwe
wintervoorraad. Open-haardhouthandel v.d. Horst. Tel.
; ■
05959-1560. N021496
30 stuks karretjes (hond-

Gevraagd personeel

|

iSS! I fi
Of-Oc \'l

Kadert 3drs. 12S Caravan LPG
Club 94, fijn relaxen met
bar,
gezellige
meisjes,
wit, 1985
leuke
U '"s(lli
vrij entree, di. t/m zat. vanaf
Kaden Caravan 3drs. 12S
15.00 uur, Pasop 15, Midwolm.groen, 1981
s,, öQoiS
de. Tevens leuke gastvrouwen
Kadert Caravan 12 LPG
mogelijk.
•
gevraagd. Intern
wit. 1982
>:-■■■/•;■■
Q% *<M
N020804
Kadert Caravan 3drs. 12S LS
„Moonlight" Escort voor
beige, 1984
"|ftftc A '|
ongehaast en discreet huisKadert Caravan sdrs 12S LS
bezoek, met leuke dames,
U,
welke veel doen, ook meerKadert Bestel'3drsi.6 diesel'
7
dere malen relaxen. Tel.
wit, 1985
snrT \
05983-2694. N020573 :.-,,
Rekord sdrs. 2.3 D. Car. de luxe
Topless is mijn favoriete
m.rood. 1983
QPn"''
dracht, waarin ik op u wacht.
20S sdrs.
Rekord
Car.
Trav.
Tel. 050-418692. N42623
m.blauw, 1985
Met mij, Jolanda, slank
uu
Rekord sdrs. 2.3 D. Car. Trav.
M
en blond bent u beter uit.
m.blauw,l9Bs
Ik verwen u tot het einde
Isuzu Trooper TD
05980-90662. N020480
rood, 1985.
Angelique! Spontaan lief
--«ï I
Renault 18 TL Stationcar aut.
,
A
Indisch meisje verwent u op
g0ud.1983
onvergetelijke
wijze.
' ;
Express 16-D
Renault
An
050-131280. N020599
1987
I
rood,
0.0QQ,.
Melissa, grote borsten
ja...
Toyota Corolla Stalcar 18D
(echt waar» is terug op
1984
I D.OUU,'
met,
goud
nieuw
adres.
Tel.
mmm I
050-421156. N42622
SPONSOR FC GRONINGEN
Ik ontvang u discreet in
i
■
I
mijn flat, om rustig te re- L
De zaak met de persoonliike service
F
laxen, samen in bed. Van EJ
's middags twee tot middernacht. Tel. 05980-21408.
Ook huisbezoek of hotel.
Emmalaan3l Haren I
Oosterhamrikkade 119
''•'.•,>
N42788
Tel. 050-348041 \
Groningen. Tel. 050-184000

Thais en Spaans meisje
al uw sex-ontspanningsmassages, intiem, etc.
Ook voor hotel of huisbezoek.
Tel. 05903-1669. N020720
Concorde-Hefswal open
*

*

Compl. spuitcabine mcl.
Onderhoudsplarinenüü
afzuiginstallatie. Fa. Oost Pa- Voor al uw hardhouten- en
pierbaan 60-62, Winschoten. kunststofkozijnen, ramen en
deuren naar de man die het
N020054
Tevens
1 z.g.a.n. trekhaak geheel ook plaatsen kan.
compleet voor Volvo 747 GL voorzien wij alles van isoleslechts. Vz jr. gebruikt. Tel. rende beglazing, vensterglas
Levering van
05940-5680. N000649
of sierglas.
Carbolineum nu kopen alu. voorzetramen voor binvoor aktieprijzen. TijdelijIsolerende
nen en buiten.
ke . voorjaarsaanbieding beglazing reeds vanaf f79,per vat a 60 1. f2.40 per 1. per m 10 jaar schriftelijke
Vraag vrijblijper bus a 25 Itr. f 2.55 per 1., garantie.
per bus a 10 ltr. f 2.75 per 1. vend inlichtingen: Regro BV,
zolang de voorraad strekt Tolweg 24, Zwaagwesteinde.
Ook voor Copperant en Tel. 05113-4242. N28554
Garages, schuurtjes, tuinWijzonol produkten. Afman, Verf, Zuidhom, Rijkshuisjes, recreatiebungalows,
straatweg
19, •
tel. e.d. leverbaar als bouwpakker
05940-2253. N20675
of geplaatst voor uiterst
. Houtbouw
schuurtjes, scherpe prijzen. Vraag een fol'garages, \ kippehokken, enz. der bij Broersma systeemo.a. garages 6x3.10 m f2350.-; bouw. Opperkootsterweg 6,
6x3.50 m f2600.-; 6x4 m (Rijksweg E-10 Twijzel) 9288
Kootstertille.
Tel.
f3100.-. Schuurtjes vanaf GK
fBOO.-, mcl. fundering btw en 05115-2698. N27044
franco. Schoolstraat. 123.'
Musselkanaal.
Tel.'
*

nr.

'

■/

1

s/mSte*

Allerlei

.

nemen.

Br.

vraagt

Grijze steenslag, zeer geschikt voor erf- en laanverharding. Min. afname 20 ton a
f22- per ton, ex. 20tf BTW.
Bok b.v. Tel. 05949-306 of
418.N36717
Draagbare
kleuren-tv
(hieuw) JVC 36 cm, 30 kan.
afst.bed., monitor model, van
f998- voor f725,-. TV Shop,
20,
Hamburgerstr.
tel.
NO2OOU
050-715422.
Profiteer nu. Rode gevelstenen, eerste soort. Vanaf
f345- per 1000 st. Boumar,
Zwaagwesteinde, Tolweg 22,
tel. 05113-4747. N020457
Hardhouten buitendeuren op maat geleverd, ruime keuze, scherpe prijzen.
Houtmarkt Nijdam Keukencentrum,
Ruischer050-416135.
brug.
Tel.
N4llOO
Machinehandel,
Rutgers Eelde.
Mach. voor hout en metaal.'
Tel. 05907-2607,
b.g.g. 05221-2571.

Diversen

*

\

Te koop aangeboden

:

I

Aanbieding personeel
||1e koop aangeboden I I
Stukadoorsproblemen?
rietdekker
I Allerlei s^^*^* Vakbekwame
Tel. 050bur. dezes Gnodde
werk.
414140. N49949
N020729
onder

[

.

j

Zie ook voor Haasjes pagina 22,24,26,28 en 30
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Toerisme wordt steeds belangrijker bron van bestaan

Tunesië
onbedorvenv

en

nog

TOERTIPS

akntield

goedkoop

Redactie: Roelof Hoekman en Jan Venema ■

Het was een impuls, die ons deed besluiten acht dagen
naar Tunesië te gaan, maar zelden hebben we zo
verschrikkelijk veel plezier gehad van een impulsief

Zwitserland
verspreidt

genomen beslissing. Tunesië, dat zich mag verheugen in
een sterk groeiende belangstelling van de Nederlandse
toerist, is een verrukkelijk land, waar de lente in januari al
begonnen is. Lammetjes dartelen mee met de kudde en de
bomen staan in knop of al in prille bloei. De temperaturen
aan de Tunesische kust noden duidelijk tot overwinteren.
Het toerisme is in dit land bezig zich grootschalig te
'ontwikkelen, maar op dit moment zijn daar de aanzetten
alleen nog maar van zichtbaar. Het land zelf is nog redelijk
'onbedorven, figuurlijk althans, want de Tunesiërs
i springen uiterst achteloos om met hun afval. De bevolking
is over het algemeen allervriendelijkst en het landschap is
*erg afwisselend en overal zeer boeiend. Het biedt woestijnjen berglandschappen, dorpjes, waar nauwelijks nog een
[vreemdeling is geweest, Romeinse ruïnes en boeiende
eigentijdse architectuur. Tunesië is momenteel een relatief
goedkoop vakantieland. Het eten is er goed en niet duur
jen bovendien biedt het ruime mogelijkheden om voor
[weinig geld erg mooie souvenirs te kopen, zoals leerwerk,
prachtig aardewerk, koperen schalen en geknoopte en
\;£&
geweven tapijten.

pussen

bedrijvigheid.
triële
I 'Het toerisme wordt
v

duidelijk

[een steeds belangrijker bron van
■ bestaan en daarmee een steeds
■ belangrijker

werkgelegenheids-

I factor..Arbeidskrachten zijn er rè-

llatief'goédkóópTVooral aan*'de

■ kust is men driftig bezig percelen
■ bouwrijp te maken en verwacht

I mag worden, dat daar hotels zul
llen verrijzen. In de buurt van MoInastir was een casino in aanbouw,
I dat zes verdiepingen gaat tellen.
Klimaat
:

Het noordelijk deel en de oostvan Tunesië hebben een subtropisch klimaat. Vooral in de
binnenlanden kent men hete, droge zomers en zachte winters. Aan
zee wordt het 's zomers, dank zij
een voortdurende bries uit zee,
doorgaans niet ondragelijk heet.
In feite biedt Tunesië elk seizoen
leuke mogelijkheden, maar dat is
dan wel afhankelijk van wat men
er eigenlijk zoekt. Wie door middel van excursies of op eigen
houtje veel van dit prachtige land
wil zien, doet er goed aan de zo-1
mermaanden te mijden. De bussen zijn doorgaans wel voorzien
van airconditioning,, maar het
voormalige zeeroversdorp Sidi
bou Saïd en het amfitheater in El
Jem niet. Voor de zwemmers en
de zon-aanbidders is het belangrijk te weten, dat* de Middellandse Zee relatief schoon is bij
Tunesië en dat het land prettige
zandstranden heeft.
De vele hotels langs de kust variëren over het algemeen van
comfortabel tot luxueus. Bijna alle hotels hebben een grote en goed
aangelegde tuin, een eigen zwembad en een eigen stuk strand. De
kuststrook van Tunesië heeft wel
iets van het Spanje van zon 25
jaar geleden en dat is een reden te
meer, om er nu gauw naar toe te
gaan, eer het er allemaal veel te
toeristisch wordt.
;

kust

'

Gesluierd
De Islam is de belangrijkste
godsdienst in Tunesië, maar in de
moderne maatschappij is ook op
godsdienstig terrein veel versoepeld. Toch lopen opvallend veel
vrouwen, ook in de grote steden,
nog gesluierd. Tunesië is een
Noordafrikaans land, een Arabisch land, maar het ligt dicht genoeg bij Europa om veel aanpassingen te gedogen. Bovendien had
het land nogal te maken met invallers uit Europese gebieden. De
Romeinen beheersten een belangrijk deel van wat nu Tunesië
heet, van de tweede tot de vijfde
eeuw na Chr. De Vandalen kwamen en gingen en Byzantijnse invloed deed zich gelden. De Fransen tenslotte maakten van Tunesië in 1881 een Frans protectoraat
tot het land in 1956 onafhankelijk
Werd. Bourguiba werd president
en hij is dat nog steeds, hoewel hij
ruim 83 jaar oud is. Gidsen spreken tijdens excursies over "onze
teerbare president", maar niet ie-

aan folders
Tweehonderd jaar toerisme in
Zwitserland en dat moet gevierd
worden., De ene brochure is nog
niet verschenen of de andere ligt
al op de pers. Kort achter elkaar
zagen meerdere boekjes, folders
en brochures het licht. Daaronder
onder meer een evenementenkalender, 'Veranstaltungen in der
Schweiz, 1987' met daarin een
overzicht van allerlei evenementen op het gebied van sport,
feesten, theater, markten en
folklore die de komende zomer
plaatsvinden. >
Ook verscheen er een brochure

dereen onderschrijft dat. Zo heeft
het bewind van Bourguba in Tunesië een einde gemaakt aan het

'Zomerreistips Zwitserland 1987.
Daarin opgenomen tal van bruikbare tips die van pas kunnen komen bij het voorbereiden van een
reis naar Zwitserland. Ook in deze brochure: een overzicht van
Zwitserse reisbestemmingen die
de komende zomer door Nederlandse reisorganisaties worden
aangeboden. Vragen als „hoe
huur ik een huisje in Zwitserland" „hoe kan ik voordelig

recht van de islamitische man om
vier vrouwen te mogen hebben.
Wettelijk heerst er monogamie,
maar dit betekent nauwelijks een

stap op weg naar de emancipatie
van de vrouw. Die heeft nog een

lange weg te gaan.
De Tunesiër mag in principe
zijn vakantie wel buiten zijn

landsgrenzen doorbrengen, maar
hij mag dan niet meer dan 100 dinar, per persoon, dat is f 270,meenemen naar het buitenland
en dan ben je daar natuurlijk wel
gauw uitgepraat.

Excursies
Monastir, de plaats, die wij kozen voor onze vakantie, bleek een
ideaal uitgangspunt voor' excursies. De gelijknamige luchthaven bezorgde ons geen geluidsoverlast. Zo "nu en dan kwam of
ging ér eerfvliëgtüig. Wie twee of
meer vakantieweken in Tunesië
doorbrengt, kan een meerdaagse
Sahara-safari maken en dat is een
redelijk
doch
fantastische,
inspannende, bezigheid. Wij hadden slechts die ene week en kozen
derhalve voor twee grote excursies. Eén naar het zuiden van
in totaal 700 kilometer en eèn
kortere naar het noorden. De
grootste excursie kostte per
persoon ongeveer f 50,-, lunch en
diner inbegrepen, maar in Tunesië betekent dit vrijwel altijd, dat
de drankjes voor eigen rekening
zijn. In El Jem, bezichtigden we
het magnifieke amfitheater uit de
derde eeuw na Chr.vHèt is een

OP
DE
TOER
KORTE

De

republiek Tunesië is een

relatief klein land in
Noord-Afrika. Het ligt aan
ie Middellandse Zee, ingeklemd
Algerije en Libië. Het
zuidwestelijk
deel van Tunesië
i
[maakt deel uit van de grote Sahafrawoestijn. Landbouw is in Tunei sië een voorname bron van
bestaan. Aan weerszijden van de
[weg ziet men zeer uitgebreide
[olijfgaarden, maar ook rijke sinaasappel- en mandarijnboom[gaarden. Dadelpalmen zijn er en
[bananenbomen en grote percelen
[amandelbomen eveneens De in[dustrie is geconcentreerd rond
LTunis en Sousse en voorts is er in
[de buurt van de kuststrook nog
[wat verspreid liggende indus-

veelvoud

Rijles in vakantie
■ De zojuist verschenen zomerbrochure van Sauerland biedt een
overzicht van vakantie-aanbiedingen in meer dan 350 vakantieplaatsen. Overnachting plus ontbijt blijkt al mogelijk vanaf 15
Duitse Mark en voor 10 Mark
meer wordt er een lunch en een
diner bij geoffreerd. Opvallend is
het grote aanbod aan hobbycursussen. Je kunt in een Sauerlandse vakantie zelfs autorijlessen nemen. De catalogus is 'Unterkunftverzëichnis
Sauerland
87' geheten en kan worden aangevraagd bij de Touristikzentrale
Sauerland, Postfach 1460, D-5790
Brilon, telefoon (vanuit Nederland)

09-49296191-229;

Fotograficamuseum
■ In Doesburg (Gelderland) is
kortgeleden een museum geopend
over de historie van de fotografie.
Er is onder meer een studio uit
1900 met complete uitrusting te
zien. Ook een donkere kamer uit
die tijd en een nostalgisch fotowinkeltje staan opgesteld. Bovendien is het museum in het bezit
van enkele zeer oude fototoestellen, waaronder een van de eerste
Kodakboxjes uit 1850en een vroege Nederlandse houten refiexcamera uit 1900. Het museum is gevestigd aan de Kerkstraat 11 in
Doesburg en te bezoeken op vrijdag-, zaterdag-, en zondagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur. Meer informatie op tel. 08334-74498 •

Paleis op de Dam
■ Een van de meest indrukwekkende gebouwen van Amsterdan
is het Koninklijk Paleis op de
Dam. In principe wordt hier elke
woensdagmiddag een rondleiding

:en karakteristiek sfeerbeeld van Tunesië

schitterend monument van drie
verdiepingen hoog, waarvan
overigens de bovenste alleen nog
maar in een stukje silhouet aanwezig is. In Rome staat het
grootste amfitheater ter wereld;
dit in El Jem is het tweede op de
wereldranglijst. Gabes is een
kustdorp, een stadje eigenlijk, dat
een aantal oasen telt. Eén ervan
is toeristisch ingericht en slechts
bereikbaar per paard én'karos. De
plek was mooi/ maar verwaarloosd en vergeven van de kraampjes en de vrij opdringerige kooplieden.
Matmata was het einddoel van
deze excursie. Het is een klein
dorp, ten zuidwesten van het eiland Djerba en er zijn troglodytenhuizen opengesteld ter bezichtiging voor toeristen. Troglodyten
zijn holbewoners. In dit zuidelijke
deel van Tunesië hebben zij hun
woonruimte uitgegraven in het
mcrgelachtige bergland, koel in
de zomer en redelijk behaaglijk in
de winter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren overigens
alleen maar vanuit de bus te zien.
gegeven. De rondleiding voert
door alle belangrijke vertrekken
van het gebouw, rijk versierd met
beeldhouwwerk en schilderijen
die de macht en de rijkdom van
het zeventiende eeuwse Amsterdam demonstreren. Het meest in>
posant is ongetwijfeld de 28 meter
hoge Burgerzaal. Indrukwekkend
zijn ook de Galerijen en de
Vierschaar, waar destijds de doodvonnissen werden uitgesproken.
Aanvang van de rondleidingen:
14.00 uur. De kassa opent een
kwartier eerder. Een kaartje kost
f 1,50. Jongeren tot 16 jaar betalen een gulden minder.

Evenementenkrant
voor Finland
■ Zojuist uitgebracht: de evenementenkrant 'Finland, Vakantie
a Ia carte'. JMet deze krant op
schoot kan de toerist die naar Finland gaat, al van tevoren een keu-

Ten behoeve van de toeristen, die
werkelijk met tientallen bussen
per dag worden aangevoerd, is
een restaurant ingericht in dit
troglodytendorp, waar uitstekende inlandse maaltijden worden
geserveerd. De bij dit restaurant
behorende sanitaire voorzieningen waren wat erg primitief.

Carthago
De andere excursie bracht ons
het voormalige zeeroSidi
versdorp
bou Saïd én Carthago. Een prachtige collectie mozaïeken, stammend uit de Romeinse tijden, is bijeengebracht
in het museum Bardot in Tunis en
zoiets prachtigs moet men gezien
hebben. Ditzelfde geldt natuurlijk
voor Carthagb. Met zijn Romeins
theater op de fundamenten Van
een Punische necropolis, met de
ruïnes van de baden uit de tijd
van keizer Antonius Pius en een
kathedraal plus klooster van de
Witte Paters, voelt een mens zich
in Carthago heel gering en zeer
overspoeld door een rijke historie.
naar Tunis,

tic van het Postmuseum. Het

Postmuseum is dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur, op zon- en
feestdagen van 13.00 tot 17.00
uur.

Gezondheidsgids
■ Ziekte kan een vakantietrip in
een klap grondig verpesten. Het is
'dus van belang de kans om ziek te

worden zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt vooral voor buitenlandse trips, wanneer verandering van voedsel en klimaat
soms vervelende consequenties
heeft. De 'Gezondheidsgids voor
Reizen en Vakantie' door dr. Rudolf Simon vormt een goed hulpmiddel voor wie zich al bij voorbaat zoveel mogelijk wil indekken
tegen ziekte. Het boek kost
ƒ 22,50 en wordt uitgegeven door
Mingus BV.

maken uit alle iriogelijke
uitstapjes. Verdeeld over zeven
rubrieken is in de krant een groot
aantal activiteiten opgenomen.
Via een vernuftig opsporingssysteem kan' vervolgens worden
uitgezocht in welk deel van Finland die 'activiteiten' zich afspelen. Ook worden onder meer
adressen van 'VW-kantoren vermeld. De krant is verkrijgbaar bij
het Fins Verkeersbureau, Stadhouderskade 69, 1072 AD Amze

sterdam, telefoon

020-719876.

Postzegels
■ Tot 24 mei biedt het Nederlandse Postmuseum bezoekers
een bijzondere blik op de technologische ontwikkelingen, die een
grote invloed hebben op het dage-

lijks leven. Dit gebeurt via een
speciale expositie: 'Postzegels als
technologische
spiegels
van
ontwikkelingen. Uit internatio-

nale bronnen zijn vijfhonderd oude en nieuwe zegels samengebracht, die betrekking hebben op
technologie. De zegels zijn aangevuld met voorwerpen uit de collec-

Antieke fietsen
■ De Stichting Internationale
Driedaagse voor Historische Rijwielen organiseert tijdens de
aanstaande pinksterdagen een
wereldkampioenschap wielren-

(Foto: Archief NvhN)

Men kan zich mee laten voeren
door •de stroom van toeristen,
maar men kan ook.(heel goed)
zelfstandig op stap gaan. Een taxi
is niet duur. Zo vonden we in Monastir een uniek museum in een
islamitisch klooster. Het bood een
kleine maar, kostbare collectie
handwerken en handschriften en
Iraanse en Iraakse miniaturen uit
de eerste paar eeuwen na Chr.
Onvergelijkelijk"mooi. "v
Dit verhaal over Tunesië heeft
niet de pretentie compleet te zijn.
Het portret van dit land heeft nog
aanzienlijk meer facetten. Zeker
is in ieder geval, dat Tunesië ideaal is -voor zonaanbidders, maar
ook een intrigerend land voor de
belangstellende toerist.
Overigens is een goede voorbereiding de helft van de vakantiepret. Voor wie zich wat wil verdiepen in het land, zijn geschiedenis
en cultuur, is de reisgids Tunesië
onder redactie van Ben Smit, uitgave Kosmos een uitstekende
handleiding. ■■•;.
'

TOOS BARTELDS
nen voor bezitters van antieke
fietsen. Uit de hele wereld komen
deelnemers naar Nijmegen, waar
een afstand van honderd Engelse
mijlen binnen veertien uur op een
antieke fiets moet worden afgelegd. Er doen allerlei historische
fietsen mee, van een loopfiets uit
1820 tot een van de eerste luchtbandfietsen uit 1895. Niet-Europese deelnemers maken een toertocht rond het IJsselmeer en op
Eerste Pinksterdag is er een toeristische tocht rond Nijmegen.

Dat alles uiteraard allemaal op
antieke tweewielers. Verdere informatie: 080-225851 (mevr. Van
Dijk)..':;.:

Instructiedagen
kano-kamperen
■ De ANWB organiseert van
donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei een kano-kampeerweekend op het ANWB kampeerterrein 'Het Larserbos' in Flevoland. Tijdens dit weekend wordt
uitleg gegeven over een voorbereiding op een kanovakantie.
Tochtvoorbereiding, aanschaf van
materialen en vaarmogelijkheden
in binnen- en buitenland zullen
worden behandeld. Mensen die
een dergelijke vakantie vaker
hebben ondernomen zullen vertellen over hun ervaringen. Het
weekend wordt afgesloten met
een tweedaagse kanotocht om het
geleerde in praktijk te brengen.
Prijs voor het evenement is voor
ANWB-leden 110 gulden, niet leden betalen 140 gulden. Deze prijzen zijn exclusief voeding. Wel inbegrepen zijn verblijfskosten en
kanohuur. Verdere informatie op
tel.: 070-264426.

Reis Zuid-Molukken
■ Een rondreis van 43 dagen
waarbij de eilanden Java, Flores,
Cerarri en Sulawesi worden aangedaan, is één van de zeetrcktoch-

Nieuwe collecties
in Verzamelmuseum

Iln

het Stadskanaalster. Verzamelmuseum wordt een deel
van de collecties om de drie
maanden gewisseld. Tot eind
juni is een groot aantal nieuwe
particuliere verzamelingen te

bekijken.
Het museum vestigt extra
de aandacht op een verzameling schoenmakersleesten en
-beelden, een deel van de
5.0.000 tinnen figuren van E.
Allers uit Roermond, oude tijdschriften (met veel 'Koningshuis') en de door Klaas
Ritsema uit Stadskanaal bijeen gebrachte electra-attributen. Ritsema geeft elke zondagmiddag een demonstratie.
-.-"*

Het Verzamelmuseum (H.J.
Kniggestraat 31) is elke dag
van 9.30 tot 17.30 uur geopend

ten per schoener .in zuidelijke
richting van de reisorganisatie
'Sea-trek'. De passagiers gaan per
vliegtuig naar Jakarta, stappen
daar aan boord van een schoener
en reizen 43 dagen door de ZuidMolukken. Het retourticket naar
Schiphol blijft een jaar lang geldig, zodat de reiziger die er na anderhalve maand nog niet genoeg
van heeft er nog even kan blijven.
De 43-daagse toertocht kost 6225
gulden. Verdere inlichtingen over
Sea-trek zijn verkrijgbaar op tel.:
020-244656.

Riemenwagens
■ Het Nationaal Rijtuigenmuseum Nienoord in Leek opent 10
april zijn deuren voor de tentoonstelling 'Nederlandse riemenwagens'. Er zullen rijtuigen te
zien zijn uit de periode van de
zestiende tot en met de negentiende eeuw. Het museum is maandag
tot en met zaterdag geopend van
09.00 to 17.00 uur. Zondag van
13.00 tot 17.00. Meer informatie
over het rijtuigenmuseum op
tel. 05945-12260.

Werken voor
zeilcruise
■ Eerst een week lang hard werken aan het opknappen van een
grote tweemaster in de haven van
Dubrovnik en dan als beloning
een week lang zeilen langs de Joegoslavische kust. Dat is de aanbieding van het zeilcharterbedrijf
Sunnyline Sailing. Het is de bedoeling dat vervoer en maaltijden
samen worden betaald door deelnemer en organisatie; het verblijf
en de vaarkosten komen voor rekening van Sunnyline Sailing. Er
zijn twee periodes gepland: van 18
tot 30 april en in de tweede helft

oktober. Dan zullen het werk
en de zcilcruise plaatsvinden in
Spanje. Meer informatie via tel.:
020-153670 of 173012>
van

rondreizen" en „moet ik mijn
hond laten inenten als hij
meegaat", worden in deze brochure eveneens beantwoord.
Tot slot verdient de folder met
een overzicht van de regionale va-

kantie-abonnementen aandacht.
Deze abonnementen zijn vooral
geschikt voor toeristen die in de
zomervakantie een bepaalde
streek van Zwitserland per boot,
trein en bus nader willen verkennen: Er is keus uit acht verschillende abonnementen.' De meeste
zïjnlö dagen'"geldig en biedeh's

dagen vrij reizen en 10 dagen voor
half geld, maar die van Lugano en
Locarno zijn bijvoorbeeld een
week geldig en bieden alle dagen
vrij reizen. Het Vierwoudstedenmeer heeft een 15-daags en een
7-daags regionaal abonnement;
het laatste heeft 2 dagen vrij rei-

Spanje in '86
populair
bij toeristen
Het Nederlands toerisme naar
Spanje is in 1986 met bijna tien
procent gestegen. Vorig jaar bezochten in totaal ruim anderhalf
miljoen Nederlanders het Zuideuropese land op het Iberisch schiereiland. Om precies te zijn kwamen er 138.467 meer Nederlanders naar Spanje dan in 1985.
Daarmee is ons land het vijfde
aanvoerland van toeristen voor de
Spanjaarden. Deze cijfers zijn bekend gemaakt door het Spaans
Nationaal Bureau voor Vreemdelingenverkeer. .

In totaal bezochten ruim 47,3
miljoen buitenlanders het land,
en ook dat is een stijging van bijna tien procent ten opzichte van
het jaar daarvoor. Tevens waren
er voor het eerst in de Spaanse geschiedenis in één..maand (augustus) meer dan negen miljoen
buitenlanders binnen de grenzen.
De inkomsten uit het toerisme
stegen hierdoor ook fors. De ruim
.12 miljard Amerikaanse dollars
(bijna 25 miljard gulden) betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van 1985.
De meeste Nederlanders bezochten Spanje over de weg, dat
wil zeggen per auto of per bus:
876.020 personen, een stijging
van 13,2 procent. Ook het vliegtuig bleek een geliefd vervoermid-

del. Meer dan 600.000 Nederlanders reisden door de lucht naar

hun
vakantiebestemming in
Spanje. Daarbij bleek dat de
luchthaven Malaga de meeste toeristen verwelkomde (117.684) en
daarmee Palma de Mallorca van
de eerste plaats verdrong. In totaal kwamen er 11.354 minder
mensen aan op de luchthaven van
Palma de Mallorca dan in 1985,
hetgeen nogal opvalt omdat de
andere luchthavens vrijwel dein de meeste
zelfde aantallen
gevallen iets meer
toeristen
verwelkomden als een jaar eer,
der,
tv'
'f.
—

—

—
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ücnksporten

Puzzel

van de prijzen dient u alle achtletterwoorden in te zenden plus de
namen van de drie stoffen. Veel

Dr. Denker
Postbus 60

9700 MC Groningen

3461
elke regel komen drie
woorden te staan. Het middelste woord van acht letters wordt gevormd uit de nevenstaande vierletterwoorden. De
omschrijvingen daarvan zijn volgens de nummering gegeven, de
omschrijvingen van de achtletter-

Op

Schaken

1. groot; bijbels figuur
2. muntstuk; bedwelming
3. bult; vreemde munt
4. golf; Engelse titel
5. Zuidamerikaanse plant;
xovereenkomst
6. vreemd; vrouwelijk dier
7.geheimtaal;kruid ',;i;'.
8. smaad; drinkglas
9. deel van een wiel; echtgenoot
10. niet weinig; grond
11. fijngemalen schelpen; Nederlandse rivier
12. desalniettemin; schenkpijpje
13. kleine spil; reservoir
14. ontvangstbewijs; innig; 'V.

letterwoorden:
omarming; verhandeld; draagconstructie; bescheid; schaakterm; vrucht; bevatten; vrucht;
bergplaats voor brandstof; deel
van Canada; geurig kruid; gereedschap; helder; bloem; buitenstaander; beroep; verslag; muziekinstrument; kijkhulpmiddel;
'
vertrek. •,'.••
De oplossing moet vóór maandag,
13 april, in het bezit zijn van Dr.
Denker. Onder de inzenders van
goede oplossingen verloten wij
een prijs van f 50,- en twee prijzen

Maar nu is Karpov te optimistisch. Met het solide 23.... DdB
had hij de betere stelling kunnen

Indisch in openingsmoeilijkheden
gekomen. Hoewel Karpov enkele'
zetten tevoren remise door herhaling van zetten vermeed, lijken
die moeilijkheden in de diagramstelling wel voorbij. Slechts vijf
minuten dacht Sokolov na over
het volgende offer. Hij was er zeker van dat Karpov het niet gezien had en vermoedelijk heeft hij
gedacht te zullen winnen.

verkrijgen.

24. Tal-el Dc7-d7? Hij volhardt
in zijn fout. Noodzakelijk was
meteen 24. De 7 met overgang

door: Paul Boersma
Korreweg 226a
9715 AN Groningen

15. deel vaneen korf: wand
16. vel; deel van de dag
17.zout; vertrekken
18. teleurstellend; schoeisel
19. tolbeweging; dorsvloer
20. veelkleurig;-Europese
hoofdstad
Omschrijvingen van de acht-

:..

van f 25,-.

v^j.

naar een soortgelijk eindspel als
in de partij.
25. Tcl-c5? En hier mist Sokolov
zijn kans. Die bestond in het omspelen van zijn paard naar e4. Als 31. LfB-a3! Volgens velen was
het paard op f 6 belandt valt het Karpov inderdaad verrast, maar
maar liefst vier zware stukken
hij liet \veinig merken. Er zit imaan. Dat moet beslist voorkomen mers niets anders op dan het offer
worden, maar hoe? 25. Tfs?-26. aan te. nemen. Hij antwoordde dus
Dxfs! verliest meteen. Ook het tamelijk snel:
Txd4; 26. Pcs Dds
trucje 25.
32. Db2xa3 La6xe2t! Nu zou
faalt op 27. Pxb7 Tg4; 28. f3. Werslaan met de koning als volgt tot
kelijk het enige is 25.... Ths maar de ondergang leiden:.32. ...Pc3+;
dan verkrijgt wit met 26. Pg3 33. Kd2 De 2+; 34. Kxc3 TcBt; 35.
Tds; 27. h 5 een sterke aanval. Les Dxdl en de witte koning zal
nergens rust vinden. Ook 33. Kd2
Volgens Svesjnikov, van wie boredt
wit niet. Er volgt niet 33.
vengenoemde varianten afkomPxdl?;
34. Pf6t gf6; 35. Lxe6
stig zijn, zou die aan val'winnend
maar 33. Dg6t! en wit kan opzijn.'
25.
Dd7-e7. In zijn nood geeft geven.
Karpov een pion. Op 25.
Td4 33.
Pe4xg3t; 34. Kfl-g2. Het
volgt natuurlijk 26. Pxf7!
enige.-Na 34. fg3, zou de zwarte
26. Telxe6! De7xf6. Slaan op e dame achtereenvolgens twee toverliest wegens 27. Dxg6t.
rens en een loper van het bord ne27. Te6xf6 Tds-d7. En de witte mpn
uien.
pluspion was niet voldoende voor
34.
De6xe2. Slaan met het
serieuze winstkansen.
paard ging niet wegens de dreiNaar mijn mening viel de beslissing in de 88 zetten lange zesde -35. Da3-cl Pg3-h5. Er dreigt nu
partij. Hierover moet Sokolov wel 36.
Pf4t en 36. Te 4, terwijl
bijzonder teleurgesteld geweest 37. Dgs faalt op 37.
Dxdl; 38.
zijn. Hij moet, na aanvankelijk Pf6t KhB! Velen dachten dat Soaan de winst geroken te hebben, kolov hier zou winnen en daarmee
na 11 uur spelen toch,nog het de score rechttrekken.
hoofd buigen. Dat zal een funeste
36. Kg2-h2! Maar na deze kolos-,
uitwerking' op zijn moreel gehad
sale zet was het de beurt aan Sohebben. Hij zal het gevoel gekreom lang na te denken. Het
kolov
gen, hebben, dat niets wilde lukprobleem is dat 36.
Pf4 sterk
wordt:
Tgl
37.
beantwoord
met
37.
Pxh3; 38. Ph6+. Ook op 36.
DIAGRAM 2
f 5 wint wit fraai met 37. Ph6t!
36.
TdB-d6! 37. Ddl-d2
De2-f3? Hier had Sokolov een
veel gunstiger versie van hetzelfde eindspel kunnen krijgen, dat in
de partij ontstaat, als hij 37. ...■
Dxd2; 38. Txd2 Pf4; 39. Lfl Tel
gespeeld had. Winst zat er ook
dan overigens niet voor hem in.
38. Pg4-e5 Df3-f4t; 39. Dd2xf4
Phsxf4; 40. Lg4-d7 TeB-d8; 41.
Ld7-b5. Hier werd de partij afgebroken. De stelling is, zoals
Kortsnoi bevestigde nog geenszins verloren voor zwart. Maar. in
de volgende zitting van zes uren
bleef Karpov kansjes houden, totZoals meestal in deze match was dat Sokolov in het laatste uur de
Sokolov met zwart in het Dame- beslissende fout maakte.
...

De

En toch was het geen saaie match.
Afgezien van enkele Caro-Kannpartijen, waarin Sokolov een snel

|

DIAGRAM 1

...

...

...

...

...

..:

...

met dameverh 6 Pe2+
~;"-•:
.
lies.'
22.... h7xg6; 23. c3xd4 Td7-d5?

Dxc 3; 23!

...

en Zandvobrt-Zunneberg.

Bridge
Just van der Kam
Viaductstraat 6a
9725 BG Groningen

•

De.

parencompetitie

Distrikt
'

■

van
Groningen van de

•

Nederlandse Bridge Bond is
meestal net afgelopen als de lente
begint. Deze competitie beslaat
zes avonden, verspreid over het
bridgeseizoen, en wordt in twee
verschillende plaatsen . gespeeld.
In de stad Groningen speelden de
Hoofdklasse, een Eerste en een
Tweede Klasse. De kampioenen
waren respectievelijk: Pot-de

Vries, mw. Wiedeman-Moltmaker

Horoscoop

De andere Eerste en, Tweede
Klasse speelden hun zes wedstrijden op de maandagavond in Pa-'
terswolde. Hoewel.het de eerste
keer was dat er een aparte competitie ten zuiden van de Stad werd
georganiseerd deden er maar
liefst 38 paren mee. Veel paren
grepen dus de gelegenheid om
eens tegen andere bridgers dan
clubgenoten te'spelen met beide
handen aan. De meeste deelnemers zullen wel meedoen voor de
gezelligheid, maar ongetwijfeld
zijn er ook enthousiaste deelnemers die doorhebben dat hun
bridgeniveau danig zal stijgen als
men eens ergens anders speelt
dan alleen maar op de eigen bridgeclub. De Eerste Klasse werd gewonnen door echtpaar Beks, voor

dhr. en mw. Smit. Een zeer fraaie
prestatie leverden de dames Bos
en Werkhoven door 27 paren achter zich te' laten en de Tweede
Klasse te winnen. De heren Buys

OPLOSSING

3459

oplossing KRUISWOORDRAADSEL
LINKERBE E N
D R A L ER
ODERERG O
ME
L O R I
BEO
BERK
TAB
AMEN
HES
ORG E L : ENG
BEF
E •
PEL .SNUITER
V
SPOOK
G E L E I
K U D D E

A.LEERLEEP

,KERN

MELIG
R
RAAM
BIG
TEGENVALLER
EH
SE
CE L
NO L
I
KELEN, R
HIER
TANEN
R/ONS
ONDER
S T A.B IJ
TREIN
.
E
BELE G EN
AS E :
K
RAP
L O V E N
PR E
L IJM
BO M
AREN.
YE L
DE Z E
RIT,EERM A R E
U I E R
MASKER
ACHTERWERK

Dammen
door: Harm Schurer
Gorechtkade 99
9713 BK Groningen

en Hos werden net voor echtpaar

Idzerda tweede.
Spel 3:
Z/OW

1

■■'-. *AV109862
°10 7
*AV

*A4

�H

�B7'
OAHVB3

0H8654
�VlO9 5

0108732
*H
� 543
O 54 2

09

887632
Noord: Oost:
«

West:
—

pas

2R

pas
4H
pas

—

1 Sc
2Sc
3 Sc

y ■

—

!

Dbl
3H
pas
pas

pas
pas

Zuid:
pas
pas
pas
pas

4 Sc

pas; Ij
Bovenstaand spel komt uit de
competitie
van Paterswolde.
Naarmate het biedverloop vorder-

dammers die het spel
beter willen leren spelen is
het verstandig studie te maken van bepaalde spelvormen en
systemen. .De . sterkste spelers
hebben verschillende spelsystemen geanaliseerd, uitgediept en
uitgewerkt en daarna in boekvorm aan minder sterke damcoryfeeën toevertrouwd. Deze ijverige
en leergierige dammers kunnen
een keus maken uit een honderdtal damboekjes en er hun voordeel
mee doen door het goede lesmateriaal grondig te bestuderen.
Klassiek, halfopen klassiek, Roozenburg-, Mollimard-; Keilersystemen zijn termen welke men
regelmatig in deze boeken tegenkomt. In vorige rubrieken heb ik
de lezers, reeds kennis laten maken met diverse varianten zoals
Springer-contra attaque en het
Drost-systeem.
In deze rubriek gaat het over de
Keiler-opening, ook al een spelsysteem waarin men zeer explosieve stellingen kan tegenkomen.
Deze opening wordt in verschil-,
lende variaties gespeeld; b.v. met
39-33 of 38-33 als tweede zet, de
witte ruil 32-28 naar het centrum,
of andersom de zwarte ruil 19-23,
of de zwarte doorstoot naar de zesde of zelfs de zevende rij. Kortom
gezegd: de Keiler-opening is een
spelgenre boordevol gevaren met
zeer explosieve standen en/of omsingelingsmogelijkheden.
De Keiler-opening vraagt van de
speler een sterke berekenings-

Voor

-

:

de begon iedereen zn hand mooier
te vinden. Wat begon met een
'deelscore-gevecht' eindigde mét
twee manche-biedingen. Zuid
toonde inzicht door uiteindelijk
nog 4 schoppen ,te bieden. De
singleton ruiten bleek zeer waardevol té zijn! Noord troefde de derde hartenronde en speelde ruitenaas en ruiten getroefd." Vervolgens speelde noord een schoppen
en alleen een klaverslag ging nog

verloren. ~v~.
Een ideale gelegenheid om eens
tegen topbridgers te spelen is het
AEGON-EGBC-viertallentoernooi. Dat toernooi wordt op 18 en

19 april in Groningen gespeeld en
het is het enige toernooi in
Noord-Nederland waar een groot
deel van de Nederlandse top aan
meedoet. Door de 'Zwiterse indeling' speelt men steeds tegen teams die ongeveer even hoog op de
ranglijst staan. Voor de minder
goede spelers is een deel van de
prijzénpot gereserveerd zodat ie-

kunde hetgeen veelal tijdnood
veroorzaakt. Laten we eens enkele . mogelijkheden . bekijken.' In
1973 demonstreerde de Belg Gregoire in zijn partij tegen Teer hoe
het niet moet.
1. 33-29 17-22, 2. 39-33 11-17, 3.
44-39 .7-11, 4. 50-44 20-25, 5.
35-30 19-23, 6. 32-28 23x32, 7.
37x28 16-21, 8. 41-37 14-20, 9.
30-24 21-27, 10. 28-23 9-14, 11.
46-41 3-9, 12. 31-26 1-7 en u ziet
dat de Belg het niet goed heeft geDaan omdat een goede voortzetting, vanwege de dreiging 13-19
,
enz. ontbreekt. !
Geheel anders speelde de Franse
kampioen L. G. Guignard tegen J.
Rabateldeze opening.
I. 33-29 17-22, 2. 39-33 11-17, 3.
44-39 6-11, 4. 50-44 1-6, 5. 31-26
16-21, 6. 32-28 19-23 en het is nu
zwart die met de ruil 32-28 naar
het centrum slaat. 7. 28x19
14x23, 8. 35-30. 10-14, 9. 30-24
21-27, 10. 37-31 20-25? en de
Fransman won door een bekende
afwikkeling.
11. 24-19 13x24, 12. 29x20 15x24,
13. 34-29 23x34,-14. 39x10 5x14,
15. 33-28 22x33, 16. 31x13 9xlB,
17.38x29 en wint.
De Groninger Berend Plijter een
verwoed correspondentiedammer
liet zich tegen Gerard Bakker in
de Keller-opëning aan de rechterzijde opsluiten.
1. 33-29 17-22, 2. 39-33 11-17, 3.'
44-39 6-11, 4. 50-44 1-6, 5. 31-26
16-21, 6. 32-28 19-23, 7. 28x19
14x23, 8. 35-30 10-14, 9. 30-24
22-28 (gebruikelijk jis 23-28 te
spelen), 10. 33x22 18x27, 11.
29x18 20x29,12.34x23 13x22. Zie
de cijferstand..
Zwart: 2-9, 11, 12, 14, 15, 17, 21,
.
'
22,27.. '
Wit: 23,26,36-49.
Op 13.38-33 b.v. 9-13 33-28 22x33
39x28 13-18 43-39. A. B. 18x29
39-34 27-32 34x23 14-19 23x14
wint.
A. 43-39 18x29 37-31 29-33 12-18
enz. wint.

dereen de kans heeft om met een
prijs naar huis te gaan. Men kan
inschrijven door 110 gulden over
te maken op rek.nr. 641170157
t.n.v. Penningmeester EGBCtoernooi. Inlichtingen kan men
inwinnen bij dhr. Rouwendal, tel.
050-180679.

N/Allen

�43

>7

«AHVBB4
�104

�HlO2

48652
095
©8862

�V76
� AHVBIO9 . .
01073

ontwikkeld.

Op 13. 37-31 9-13 38-33 22-28
31x22, X. 28x19 33-28, Y. 12-18
41-37, Z. 18x27 37-31 5-10 31x22
19-23 28x19 14x23 wint.
Z. 39-33 18x2744-39 19-24 wint.
Y. 33-28 42-37 17x28 33x22 12-17
43-38 wint.
X. 33x22 17x19 31x22 12-17 42-38
enz.

In 1981 omsingelde A. Dijbman
huidige wereldkampioen) in
A. Dijbman
het toernooi kampioen van de
zijn
rivaal
Rewoenet
1.
U.S.S.R.
hier het verhaal hoe wit deze stelvia de Keiler-opening.
ling verder haar 2-0 speelde.
il! 33-29 17-22, 2. 39-33 11-17, 3. 32. 14-20,33. 15x24 19x30, 34.
44-39 6-11, 4. .50-44 1-6, 5. 31-26 36-31 9-14, 35. 31-26 14-19, 36.
16-21, 6. 32-28 19-23, 7. 28x19 26-21 33-39, 37. 21-16 8-12, 38.
14x23, 8. 35-30 10-14, 9. 30-24 2-11 30-34, 39. 11x44 18-22, 40.
22-28,10. 33x22 17x28,11. 26x17 44x8 3x12, 41. 16-11 19-23, 42.
11x22, 12. 38-33 20-25, 13. 24-20
11-6 23-29, 43. 41-37 13-18, 44.
15x24,14. 29x20 (In de partij Plij42-38 12-17, 45. 38-32 17-21, 46.
ter-Bakker werd de slag 18x27 ge32-28 21-26, 47. 28-23 29-33, 48.
14-19, 15. 20-15 23x12 en zwart geeft op.
nomen), 14.
5-10,-16.43-38 10-14. Zwart heeftPrijsprobleem nr. 6509
een opeenhoping van schijven in
het centrum staan, maar de bewegingsvrijheid van deze houtjes
zijn minimaal. 17. 38-32 6-11, 18.
42-38 11-16, 19. 40-35 16-21, 20.
44-40 7-11; 21. 36-31 11-16, 22.
41-36 (met 31-26 krijgt .zwart"
meer ruimte en dat mag niet de
21-27, 23.
bedoeling zijn), 22.
32x21 16x27, 24. 48-43 2-7, 25,
46-41. Zie het diagram..
Zwart: 3,4, 7-9,12-14,18,19, 22,
23,25,27,28.
Wit: 15,31,33-41,43,45,47,49. •
U ziet dat zwart met een bord vol
schijven zeer beperkt is in zijn zetZwart: 3, 4, 9, 12-15, 17-19, 21,
tenkeus. De lange vleugel is 22,24,28.
machteloos en zwart koos dan ook Wit: 25, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 39,
voor 25.
12-17 waarna de jonge 42,43,46-49,50.
Dijkman liet volgen: 26. 34-30! Uit "De Flankaanval" van Hijlke
25x34,27.40x29 23x34,28. 39x30 Hijlkema vond ik deze combina28x48, 29. 47-42! 48x25, 30. tiestand, "Een niet alledaagse
35-30! 25x32,31.37x28 22x33,32. slagzet", schrijft de auteur. Welke
31x2 voor de liefhebbers volgt afwikkeling kan wit nemen?
(de

-'••

...

...

•

...

">'-

...

dacht de leider de kans op een
overslag mee te móeten nemen.
Zuid was leider geworden in vier
schoppen nadat west harten had
tussengeboden. West begon met
hartenaas, hartenheer en harten-,
vrouw. Noord troefde met schoppen 7 en oost troefde over. Oost

speelde klaver na en zuid was
verplicht om meteen de hoge ruiten te incasseren. De derde ruiten
werd door west afgetroefd en het
contract was één down. In een
viertallenwedstrijd had zuid het
contract zeker moeten maken
door de derde harten niet te troeven! OW kunnen daarna niet
voorkomen dat zuid in de hand
komt om de troeven te trekken en
het contract wordt probleemloos
gemaakt.

Als men een viertallentoernooi
wiU winnen zal men de spellen
zorgvuldig moeten afspelen. Het
veiligstellen van het contract is
bij viertallen belangrijker dan
een riskante overslag. Op spel 13

Nr.6508
J. Rewoenetz

B.' 37-31 31x22, C. 14-19 40-34
29x40 45x34 19-23 28x19 enz. en
.''."'
schijf 19 staat slecht.
C. 29-34 40x29 21-27 26x17 11x24
en de lange vleugel is niet goed

..{;

*

Op spel 7 opende zuid twee SA en
noord besloot het bieden met drie
SA. West kwam uit met hartenboer en zonder zich veel zorgen te
maken speelde zuid een ruiten uit
de hand. Oost nam meteen ruiten-

aas en speelde schoppen na. Zuid
schakelde nu over op de klaverkleur maar de afloop laat zich raden: zuid verloor twee schoppen-,
twee klaverslagen en ruitenaas.
Meteen in slag 2 met klaver beginnen is echter ook niet goed.
Ziet u het winnende speelplan?

Z/Allen
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Zuid moet beginnen met ruitenvrouw! Als oost duikt schakelt
zuid over op de klaverkleur. Als
oost neemt en schoppen naspeelt,
geeft zuid meteen nog een ruitenslag af aan oost. '
'Z."■■ '. .-;^;_
-.
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RAM

TWEELINGEN

LEEUW

WEEGSCHAAL

BOOGSCHUTTER

WATERMAN

21 maart-21 april

22 mei-22 juni

22 juli-24

24 september-24 oktober

23 november-22 december

21 januari-19 februari

Een week van voorbereidingen en f
aanloopjes. En dan ook nog spanningen omtrent een liefdesgeschiedenis
in uw vriendenkring. Pas ervoor op,
dat enige emotie uw inzicht zou verduisteren. lemand heeft een plan met
u, denkelijk op een,meer zakelijk terrein.

Van 3 april
tot 10 april

TB Assen.

...

...

...

De prijs,van f5O,- is gewonnen
door mevrouw A. Vos, Reviusstraat 189, 9721 KS Groningen.
De prijzen van f25- gaan naar
mevrouw E.L. Benus-Weites,
Frankrijkerlaan 2-14, 9801 HB
Zuidhom en mevrouw P. Japenga-Bultena, Obrechtlaan 7, 9402

...

...

Deze stelling ontstond na Karpóvs 20.
DdB-c7. De opening
had van beide spelers veel tijd gevergd. In plaats van een remiseeindspel, dat ontstaat na 21. Dxc 7
Txc7; 22. d 5 Pd 4 (ook 22.... Pas is
voldoende voor remise); 23. de6
Pxe6; 24. Lb3 Txc3 te aanvaarden, stort Sokolov zich vol bravour in de verwikkelingen.
21. Df4-f6?! Pc6xd4! Dat heeft hij
waarschijnlijk onderschat.
22. Lc2xg6. Met matzetten komt
wit juist een zet te laat: 22. h

3459

...

...

5

|

afglijden naar remise niet kon
voorkomen, waren er volop interessante momenten. Sterker
nog: er zijn zelfs kansen voor
Sokolov geweest.
In de eerste "partij bestreed hij
Karpovs Caro-Kann onbevangen
met de Panov-aanval. Door origineel openingsspel verkreeg Karpov gelijk spel.

...

6

kandidaten-match tussen
Karpov en Sokolov is voorbij. De toernooizaal in Linares was sfeerloos en Karpov demonstreerde een groot overwicht.

PRIJSWINNAARS

■

woorden staan in alfabetische vol-

gorde. De eerste letters daarvan
vormen de namen van drie stoffen. Om mee te dingen naar één

Gemenge gevoelens over vrienden.
Een beetje speelse liefde is in deze
weekhoroscoop zeker te zien, maar
voor ernst is het nog te vroeg, menen
de sterren. Zeker geen al te rustige periode voor de meeste jongeren. Neem
een beetje afstand van andermans
problemen.

augustus

Indien u, jonge Leeuw of Leeuwin,
door een pijl van Amor plotseling bent
getroffen, kan dat wel eens heel goed
raak zijn! Een gunstige horoscoop voor
vriendschap, samenwerking en kennismakingen. Ook zit er wel een reisplan in met een zakelijk doel.

U moet zich afsluiten voor roddelaars,
want die kunnen het plezier van veel
zaken grondig bederven. Neem
afstand van vrienden, waarvan u toch
wel weet dat het geen echte vrienden
zijn. Wees met deze horoscoop maar
een beetje radikaal.'Er is een reisje in
het verschiet.

Een geschikte week voor genoegens
die niet zoveel betekenen. En juist
daarom geen week voor belangrijke
onderwerpen. Wel hoort u nieuws van
iemand uit uw verleden, maar die ü
uit het oog verloor. Het herstelde contact brengt een verrassing met'zich
mee.

Er wordt iets van u verwacht, waarbij
u voordeel kunt hebben. Niet aarzelen
als het aanvankelijk niet zo gunstig
lijkt te zijn. Watermannen zijn woelwaters. Ze zijn dol op veranderingen
en zijsprongen. Geen al te rustige
week. Laat Amor even wachten, Wa;
terman!. .'
■.
;

STIER

KREEFT

MAAGD

21 april-22 mei

22 juni-22 juli

SCHORPIOEN

STEENBOK

24 augustus-24 september

VISSEN

24 oktober-23 november

22 december-21 januari

19 februari-21 maart

Vluchtige.ontmoetingen kunnen mét
deze pinkelende sterren gemakkelijk
tot vriendschappen opbloeien. In een
moeilijke zaak met scherpe kantjes
komt meer rust en evenwicht. Het
verenigingsleven eist u op en zet u wel
vooreen klein probleem.

Een gunstige week waarin u het wat
kalmer aan moet doen. U bent een idealist, hoewel u toch de zakelijke kant
op het laatste moment zeker niet uit
het oog verliest. Er zijn in uw directe?
omgeving enkele veranderingen op
komst, die u waakzaam moet ga..',
deslaan. •
*

Maagden zijn uitgerust met mierenvlijt, maar tracht dat met deze
waarschuwende sterren een beetje in
te tomen. Vergeet afspraken niet. Op
een bijeenkomst maakt u kennis met
iemand, die zich tot u voelt aangetrokken. U komt een merkwaardig geheim
te weten van eenLvróuw.

Er is veel overleg vor nodig

om een
voorgenomen plan of plannetje snel
uit te kunnen voeren. In de liefde
schiet de olijke Amor snel met scherp,
maar wel met tussenkomst van een
vriend of vriendin. Een kennis van
een kennis kan een nieuw tijdperk
voor u inluiden.'
'T . V

De Steenbok ziet'altijd goed waar de
moeilijkheden liggen; en de tijd is dan
ook gunstig om rustig orde op enige
warrige zaken te stellen. In de liefde
kan het soms wispelturig toegaan.
Onderneem niet te veel en maak er
een prettige, afwachtende week van.

Bij de meeste Vissen verdringt hetene
plan snel het andere. Het is geen al te
goede tijd om een liefdesrelatie aan te
knopen. Nu ja, volgende week beter!
Zo u merkt zit er wat onzekerheid in
het Viswater. Maak het nu maar prettig en wacht even op meer zekerheid.
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GROTE BOEDELEN ANTIEKVEILING
6,7,8 april telkens om 18.30 uur t.o.v. Not. R.J.H, van
Terwisga te Oldeberkoop, uit div. nalatenschappen, o.a.
de heer T. Klein, laatst wonende te Oldeberkoop.

a. 18e eeuws orgelgebogen
schrijfkabinet
secretaire, empire kabinet, chaise longue, buffetkast, kaptafel, klokken, orchestrion, div. gouden en
zilveren sieraden, munten, Perzische tapijten,
porselein, schilderijen, koperwerk, hanglampen,

veel antiek enz.

b. huishoudelijke goerderen
,'

slaapkamerbankstellen, linnenkasten, T.V M fornuis,
koelkast, gaskachels, grote partij serviesgoederen,
elektronisch orgel, enz.

'NFQRMEer bij
.»„-««.«,-,-„

2 Union fietsen, pracht partij garage-gereedschap-

d. de complete ijsbaanverlichting
*Uw Isuzu-Opel dealer informeert
u graag over de lage leasetarieven van deze bedrijfswagens.

van de IJsvereniging Vooruitgang, deels houten,
{■-•• deels stalen palen.
Bez. 4 en 5 april telkens van 11.00 tot 18.00 uur in vei~";~
lingzalen 't Kompas te Steggerda.
Veilingmeester Henk Dijkstra, 05614-1876. '}■

„■.

ACCCM
assen

U

1977;;{•

c. auto merk Ford Escort

HllTOp^

De nieuwe modellen bedrijfswagens van Isuzu en Opel zijn
gemaakt om hard te werken. Moeiteloos vervoeren ze
indrukwekkende hoeveelheden vracht over grote en kleine.afstanden
tegen zeer scherpe kilometerprijzen.
.
Het genot is voor de chauffeurs.
%r De volledige uitrusting, de snelle wendbaarheid en de
uitstekende wegligging maken van hard werken comfortabel wérken.

„..,,,!!^Ï!ï!?^n!V
het business<:enter van uw opelvisuzu dealer

vaart z.z. 29.31. Tet. 05920-13441
Finaal industrieweg 30. Tei. 05920-40266

AMriCD
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2SEE3S
GRONINGEN

ENNAM

Hereweg 36. Telefoon oso-255888

WINSCHOTEN

WIELING

Tran«port b aanl.Te l e,oonos9 7 Q,6Blo

GRONINGEN

m
oosterhamrikkad
1 050184000
J.K. V.d. MOLEN Fi°\faren
Emma?aan11931.t Vei.
05*0-348041
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EXPOSITIE-VERKOOP
van

150 SCHILDERIJEN
'

inCAFÉKEERNPUNT

Hoofdstraat 43 te Diever
op zaterdag 4 april
van 10.00-17.00 uu?
lage prijzen, gratis toegang

m

ja o

1b
GGGI^GKIIG^VICKniCI
iw

HERINRICHTING OOST-GRONINGEN
EN DE
GRONINGS-DRENTSE VEENKOLONIËN

'n
GEWELDIGE
KEUZE j/m
EN BROEKEN

DEELGEBIEDSKOMMISSIE
OUDE VEENKOLONIËN

Donderdag 9 april 1987 om 09.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Veendam.

VERGADERING

De agenda vermeldt 0.a.:

behandeling koncept-inspraakverslag in tweede instantie.
De vergadering is vrij toegankelijk. De stukken liggen ter inzage

—

op de gemeentehuizen van Hoogezand-Sappemeer, Oosterbroek, Muntendam, Veendam, Meeden, Anloo en Gieten.

MANNENMODE

UW
I

Paterswoldseweg

I

122 -24-26-28 1

MET HET NIEUWSBLAD NAAR DE
In de Vriidagbiilage ivan het Nieuwsblad van het Noorden verschijnen regel-,
matig bonnen,'die rechtheven op korting voor voorstellingen in de
Jijke theaters.; Vrijwel ; alle ■noordelijke; schouwburgen nemen deel aan; deze.

april doet met de prijzen wat-ie wil

Deïondërstaande bon geeft recht op een korting van f 2.50 per.persoon
(maximaal twee personen per bon) bij voorstellingen van

vier weteen lang extra voordeel
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Degelijke 3-2 kombinatie in sterk leder. Praktisch in gebruik.
Extra hoge rug waardoor extra komfortabele zit.
Vele toepassingsmogelijkheden.Leverbaar in diverse kleuren.
.
Ook als fauteuil.
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EN ROSANNA]
I'ANGELO
van
Lodewijk de Boer

Toneelpep Theater
Angelo en Rosanna is een nieuw Nederlands toneelstuk
van Lodewijk de Boer. De zwarte Angelo heeft de illusie,
dat hij door een huwelijk met de blanke Rosanna kan binnendringen in de wereld van de Italiaanse maffia. Vrij naar
'Othello' van Shakespeare en gespeeld door Glenn Durfort,
Mette Gramsberg, Gees Linnebank en anderen.
De voorstellingen van Toneelgroep Theater waarop de korting van toepassing is, hebben plaats op
14 april om 20.00 uur in De Harmonie in Leeuwarden
15 april om 20.00 uur in De Lawei in Drachten
16 april om 20.15 uur in De Tamboer in Hoogeveen
12 me'hom 20.00 uur in Schouwburg Ogterop in Meppel
De korting geldt niet voor al gekochte kaarten en evenmin voor entreekaarten ; waarop ol een andere korting (Cultureel Jongeren Paspoort, Pas
65-plus, abonnement,■; etc.) van I toepassing; is. De bonnen i kunnen worden
Ingelevertj aan de

£eze;borh geeft;recht op een; korting vanƒ 2.50.per persoon (maximaal
twee personen,per bon); op de normale toegangsprijs voor de voorstellingen
*van Theater in Leeuwarden.(l 4-4); Drachten (15-4), Hoogeveen (16:4),'

en
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een artikeltje in het
Blijkens
Nieuwsblad v.h. Noorden van

13-l-'B7 werkt de PvdA aan een
wetsontwerp kernrampen. Dit.
lijkt ons een zeer goede zaak dat
mensen die het slachtoffer worden

van een kernramp, zoals in Tsjernobyl, recht krijgen op schadevergoeding. .
Bij echte slachtoffers kan met
geld helaas niets meer bereikt
worden...! In Tsjernobyl zijn volgens de Sovjet-lezing ware heldendaden verricht door mensen
die bereid waren zich binnen de
levensgevaarlijke straling te begeven. Andere berichten spreken
van mensen die als dwangarbeider te werk gesteld worden om
Tsjernobyl te "reinigen". Alsof cesium met een halveringstijd van
30 jaar "te verwijderen" zou zijn.
Hoe het ook zij, onder dwang of
domdriest zich zelf in gevaar begevend (zich als "held" gedragend) zyn er vele slachtoffers gevallen. Laten we ons eens
voorstellen dat zoiets in Nederland gebeurt. Waar halen we dan
■

»

aan de lezer

Geestelijk Leven

doorstroomt naar het middelbaar
(MDGO
beroepsonderwijs
of
MHNO). De LHNO-leerlingen
een verlies incasseerde
hebben daarbij praktisch dezelfde
Groningen .tegen FC
FC
mogelijkheden als b.v. MAVOUtrecht.
gaat maar steeds
Het
leerlingen. Het TV-journaal drukbergafwaarts
met
FC Groningen
te het LHNO nog iets verder in de
en
er
zal
nu eens pas op de plaats
hoek door bij de tekst een stukje
gemaakt
moeten worden en een
kookles en een stukje les in texbeter
beleid
wat betreft het aantielwerkvormen te tonen. Alsof
kopen
van
spelers.
Dure aankodat de hoofdmoot van het onderEijkelkamp,
pen,
zoals
Olde Riewijs op het LHNO zou zijn. Jamd.
Berg,
kerink
en
nebben
het
v.
mer genoeg voor de commissie
niet
waar kunnen mazijn dat nou juist twee vakken die toch zeker
ken,
tegenover
de spelers die FC
zijn.
erg belangrijk
Dat gezond eten eén levensvoorwaarde is zal niemand willen
ontkennen. Dat in deze tijd van
depressie in de economie en de
steeds groter wordende hoeveelheid vrijetijd werken met textiel
heel waardevol kan zijn lijkt me
ook waar. Waar de LHNO-leerlingen dan wel naartoe zouden moeten werd ons door de nieuwsdiensten niet medegedeeld. De
meest LHNO-scholen maken tegenwoordig deel uit van een scholengemeenschap. Na de brugperiode maken de jongens en meisjes Groningen heeft laten vertrekken
zelf uit welke richting ze op zullen naar FC Veendam (o.a. Steenge,
Huistra en Wiebing). \
gaan.
Naar mijn. mening zou een
Precies zoals b.v. een LEAOleerling kunnen leerlingen van Steenge en Huistra een betere inbreng hebben kunnen geven aan
het LHNO in hun eindexamenhet middenveld en voorhoede, dan
pakket, wiskunde, verkooppraktijk, kantoorpraktijk en handel èen Eijkelkamp, die als speler een
momenten voetballer is, nooit stahebben. De leden van de mij onbekende commissie weten ook wel biel traag en te veel pingelt.
dat bij een eventuele invoering Daarbij heeft FC Groningen een
van het Voortgezet Basisonderzeer duur betaalde trainer Jacobs
aangetrokken,
die tot heden de
wijs alle nu nog bestaande schohelemaal
niets heeft- gelen
voor . vervolgonderwijs dag
drastisch : zullen veranderen. presteerd ten opzichte van het elfWaarom dan nu deze dolksteek tal. Hij heeft de hele;competitie
voor onderwijs dat al jaren lang geen enkele lijn of spelpatroon in
het elftal weten in te brengen.
zijn bestaan heeft gerechtvaarMaar wel steeds komt hij met exdigd?
In de tijd dat de gastarbeiders cuus, zoals wij hebben een te
naar ons land werden gehaald smalle basis, slecht kunnen traipraatte "Het bedrijfsleven" onze nen, of het middenveld viel weg
leerlingen voortijdig van school (uitgevallen J. van Dijk en Rosien).
met het argument dat een diploHet hele elftal zit als los zand in
ma of getuigschrift niet zo beer is geen vechtlust; geen
elkaar,
was.
maar
wou
langrijk
Als je
traag en te doorzichtig
vuur;
te
werken. Zo zie je maar, het kan
*.
er
wordt gespeeld.
verkeren.
FC Groningen let op uw zaak en
Gewoon doen wat je niet laten
kunt, opgeven als leerling bij het besef goed voor het te laat is. Met
LHNO, als je dat reeds van plan dit geploeter gaat het nog verder

'VOETBAL'

Weer

-

die arbeidskrachten vandaan die
bereid zijn zich in te zetten om ten
eerste: een totale "melt down" te
voorkomen en ten tweede: de
troep op te ruimen. Onder dwang
zal niet'gaan. De eersten zullen,

wanneer ze het er al levend afbrengen, zoveel'straling hebben
ontvangen dat ze vervangen moeten worden door anderen en deze
na verloop vari tijd door weer
nieuwe mensen.
Zou het niet verstandig zijn nu
reeds te denken aan het werven
van personen die in geval van een
kernramp bereid zijn 'als held op
te treden? De voorstanders van
(kernenergie misschien? Maar
;nee, we vrezen
meesten,,,
jmocht het tot een kernramp kommen in Nedeland, plotseling op
j zakenreis moeten naar andere
;

werelddelen.
Gastarbeiders misschien? Vooral diegenen die nog geen krant in
-

-

"

bergwaarts af. Waar wil de TC
Groningen de hoge kosten aan
spelers,; trainers en: stadion van

was.

H. J. STOFFER

Deventer,

'SLAAPHUIS'

Slaaphuis
naar alle
.

"Groningen"

;

gaat

waarschijnlijkheid

dicht en verhuist naar |de
Hoekstraat.
Al doet dè gemeente
het Nederlands kunnen lezen...
alsof
het hier om een verbetering
Wie weet, voor goed geld...? Maar
helaas, ook gastarbeiders zijn niet in de situatie voor daklozen gaat;
zó dom dat ze.totaal onwetend zijn niets van dit alles is waar. De
van de gevaren- Nee, zonder Hoekstraat is absoluut te klein
dwang zal het niet gaan. Ook met om een goed daklozenopvangbeeen emmer zand onder de trap en leid te voeren. Zo zal er geen moen bezem om het radioactieve stof gelijkheid zijn voor ontspanningsof "uitraas"-ruimtes, wat noodzaop te ruimen komen we er niet.
kelijk
is voor de mensen waar het
- Maar we zien een oplossing: Miom
gaat.
hier
litairen inzetten! Vanouds kun je
De
gemeente blijkt, door zn
deze groep jonge mensen de dood
insturen 'om het goed van anderen grootheidswaanzin m.b.t. de stad
te beschermen.' Mogelijk kan de Groningen, vergeten te zijn dat
PvdA dit aspect bij één voor te be-

reiden wetsontwerp meenemen
zodat de financiële gevolgen van
een eventuele ramp zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.
Wanneer we het zekere voor het
onzekere willen nemen dan is de
eenvoudigste manier de beide
kerncentrales te sluiten en voor
elektriciteitsvoorziening over te
gaan op o.a. warmte-krachtkoppeling, zonneënergie, windenergie
en dergelijke.
Zuidwolde,
G. LUBBERINK een goede daklozen (= mensen!)
WED Hoogeveen-Zuidwolde opvang net zo belangrijk is als bijvoorbeeld een ziekenhuis: van levensbelang dus. De overgang
naar de Hoekstraat zal in de winter betekenen dat er per nacht ±
zaterdag .28 maart 1987, zon 15 tot 20 mensen op straat
keurig getimed, want in april zullen moeten slapen.'Deze menmoeten de nieuwe leerlingen aan- sen zullen (terecht) hun best doen
gegeven worden/werden we door om niet te bevriezen en alsnog een
de nieuwsdiensten tot vervelens slaapplaats te bemachtigen in
toe in kennis gesteld van het feit
dat een Groningse commissie had
De gemeente faalt met zn dakgeconstateerd dat het LHNO lozenbeleid dus in het bestrijden
maar moet verdwijnen. Reden: de van de criminaliteit, in de opvang
leerlingen met alleen een LHNOvan mensen die recht hebben op
diploma komen zo moeilijk aan een opvang en daarnaast nog de
v>..;.« :
werk.
opvang van de low-budget toeristen. Het lijken middeleeuwse
Hoeveel procent van de LHNOleerlingen na het behalen van het toestanden te worden en dit in het
diploma werk gaat zoeken werd jaar van de dakloze!
niet vermeld. Eeh feit is dat het Groningen,
MARTIEN AALDERS
grootste deel van deze leerlingen

'LHNO'
Op

gunstig te stemmen niet de dictator zelfs de staat van beleg op

betalen,' 'wanneer «het"«publiek*
massaal weg blijft, omdat er niets
gepresteerd wordt? Ook tégen FC
Utrecht werd weer geen inzet getoond. Zou het system Ajax bij FC
Groningen van toepassing kunnen zijn? Bijvoorbeeld om meer
straatvoetbaljeugd van 10-16 jaar
aan te trekken en wedstrijdjes te
laten spelen en daar talentjes uit
te pikken en deze te begeleiden.

redactie Ton van der Werf

Paus op bezoek bij Maar
dictator Pinochet

Woensdag

is paus Johan-

nes Paulus II voor een

meerdaags bezoek in
Santiago de Chile aangekomen.
Dinsdagavond arriveerde hij in
Montevideo (Urugay) en reisde
vandaar door naar Chili, waar
hij "als boodschapper des levens" kwam op een moment dat
de spanningen tussen de R.K.Kerk jen het militaire bewind
van generaal Pinochet tot grote
hoogte zijn opgelopen. "Kijk,
kijk, er komt een nieuwe politieke partij tevoorschijn", riep de
generaal enkele weken geleden
nadat hij kennis genomen had
van de vastenbrief van de Ghi
leense bisschoppen. Twee weken
geleden eiste de dictator openlijke excuses van bisschop Carlos
Camus Larenas van Linares
(een stad op 400 kilometer ten
zuiden van de hoofdstad), die
begrip had .getoond voor degenen die vorig jaar september een
aanslag op Pinochet pleegden.
De generaal heeft zich ook bij
het Vatikaan over de uitlatingen van de bisschop beklaagd.
Deze had gezegd dat de daders
van de aanslag zich in moreel
opzicht onschuldig achten, omdat er sprake zou zijn van een
:

"oorlogshandeling".

Wat de dictator vooral steekt

is de organiserende rol die de
kerk sinds de staatsgreep is
gaan spelen aan de basis van de
bevolking. Na de mislukte
aanslag op het leven van Pinochet werd de populaire Franse
priester Pierre Dubois met een
geweerloop in de rug het land
uitgezet. Eind januari van dit
jaar besloot de Belgische pastoor
Guido Peeters na 15 jaar actief
te zijn geweest in de volkswijk
van La Legua stilletjes te vertrekken. Peeters was een paar
dagen eerder ontvoerd door een
commando in burger, geslagen,
naakt '.gefotografeerd,' seksueel
mishandeld en met. moord bedrèïgd.^^^^'^^'-

begrip voor het standpunt van
de communisten en stelde dat
een nationale verzoening zo
goed als onmogelijk zou zijn met
Pinochet aan de top van het leger. "Ik zie de aanwezigheid van
de duivel in ons nationale leven", zei Camus. Het optreden
van de Chileense veiligheidsdiensten vergeleek hij met dat
van de nazi's. "Maar ook Hitler,
met een Duitsland dat op alle
fronten triomfeerde, viel van het
ene op het andere moment als
een kolos met lemen voeten", zo
bisschop.
waarschuwde . de
Sindsdien is Camus verschillende keren met de dood bedreigd.

Voor Johannes Paulus II betekent zijn bezoek aan Chili ongetwijfeld een van de moeilijkste momenten uit zijn leven.
Zo zal hij op het vliegveld oog in
oog staan met de wereldwijd gehate dictator. Vanwege de ceremoniële plechtigheid zal de paus
dan ondanks alles toch vriendelijk moeten lachen, ook al is het
dan niet naar Pinochet maar
naar de Chilenen die van hem
hoop verwachten voor een betere toekomst. Maar tussen het
volk en de paus zal een dikke rij
soldaten staan. En hij zal de
grond moeten kussen waarop
sinds de bloedige coup van 1973

volgens cijfers van zijn eigen
kerk minstens 30.000 mensen
zijn vermoord of vermist. De
paus komt in een land waarin
uit opinie-peilingen blijkt dat 94
procent van de bevolking tegen
de huidige dictatuur i's, een land
waar 346 politieke gevangen al
sinds langer dan een.maand in
hongerstaking zijn en zweven
tussen leven en dood, een land
waar alle mensenrechtenschenders vrijuit gaan, waar de talloze werklozen omkomen van de
honger en,waar de gemiddelde
arbeider maar amper 50 dollar

Bisschop

Camus riep, nadat
iemand van zijn eigen familie slachtoffer was geworden, van het bewind, op tot
_

poging

lijkt

per maand verdient^»"^»-I
Pinochet; had oorspronkelijk

*-»"-*»-'

gehoopt op steun van de paus om
de Chileense kerk, en zo ook de
voor 90 procent katholieke bevolking, weer enigszins in het
gareel te brengen. Om de paus

met een boodschap van nationale verzoening komen. Maar nu
heet het in Vatikaanstad dat hij
in het Nationale Stadion van
Santiago, waar na de staatsgreep tegen Salvador Allende
alle 'staatsvijanden' werden samengebracht, zal bidden voor alle slachtoffers van de militaire
dictatuur. En ook zal de paus
geen speciale mis opdragen voor
Pinochet, zoals de dictator zou
hebben gevraagd. -.'■'Het resultaat van die ontwikkeling is dat Pinochet zijn goede
voornemens alweer begint te
vergeten. Vorige week werd een
nationaal protest letterlijk en figuurlijk uit elkaar geslagen. En
de socialistische voorman Clodomiro Almeyda, vice-president en
minister van Buitenlandse Zaken ten tijde van Allende, is
nadat hij illegaal het land was
binnengekomen en zich vrijwillig aangemeld had bij justitie
verbannen naar een onherbergzaam oord in Zuid-Chili.
Met zijn opmerking inzake
een politieke partij in wording
heeft Pinochet persoonlijk zijn
eerdere beschuldigingen dat
sommige sectoren van de kerk
zich op 'subversief terrein' bewegen, doorgetrokken tot de hele

-

-

kerk.

De breuk lijkt compleet. Van
Johannes Paulus de Tweede
wordt dan ook verwacht dat hij
duidelijk zal laten zien welke
kant hij gekozen heeft.
•,

Koele relatie

Na

Chili bezoekt de paus
Argentinië, waar de relatie tussen de kerk en de
democratische regering van president Alfonsin zonder mee koel
te noemen is. Dat komt niet alleen doordat de overgrote meerderheid van de bisschoppen de
terreur onder het militaire regiem van 1976 tot 1983 heeft geaccepteerd. De bisschoppen hebben ook ernstige krftiek op de
plannen van Alfonsin tot; een
ingrijpende ft wijziging** van de
grondwet, waarbü de scheiding
-■-

<

tussen kerk en staat wordt doorgevoerd. Ook is bij het parlement een wetsvoorstel in behandeling tot legalisering van de
echtscheiding. De bisschoppen
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hebben gedreigd parlementsleden die vóór dit wetsontwerp
stemmen, te zullen excommuniceren.
De paus blijft zes dagen in Argentinië. Het is zyn tweede bezoek aan dit land. In juni 1982
was hij er ook. Argentinië was
toen in gewapend conflict met
Groot-Brittannië
over
de
Falkland-eilanden. Bij het uitbreken van het conflict stond de
paus op het punt Engeland te
bezoeken.
Als
tegenwicht
besloot hij ook naar Argentinië
te gaan. Tot zijn eigen teleurstelling slaagde hij er niet
in de partijen dichter bij elkaar
te brengen. Integendeel: tydens
het pausbezoek nam het conflict
in hevigheid toe.
De grote meerderheid van de
bevolking van Argentinië is
katholiek (87%). In de grondwet
is de vrijheid van godsdienst gegarandeerd.
.

Tijdens

de militaire dictatuur van 1976 tot 1983
steunden veruit de meeste
bisschoppen de militairen en lieten geen woord van protest horen tegen de verdwijningen en
de martelingen van tegenstanders van het regiem. Slechts
vier van de tachtig bisschoppen
spraken zich in het openbaar te-

gen de.grove schendingen van
de mensenrechten uit. Een van
hen kwam op mysterieuze wijze

om het leven. Ook andere
priesters en kloosterlingen werden ontvoerd en vermoord. Anderen echter collaboreerden
openlijk met het bewind. Berucht is het geval van de aalmoezenier van de politie in Buenos Aires, mgr. Antonio José
Plaza. Nog onlangs vergoeilijkte
hij de moord in 1976 op twee
priesters door erop te wijzen dat
zij "een beetje links geo-

riënteerd"

waren, j Mensenrech-

tenorganisaties hebben geprobeerd mgr. Plaza voor het gerecht te slepen, maar tot een
aanklacht is het niet gekomen.
Duizenden Argentijnen heb-

ben zich de afgelopen maanden
gekeerd tegen de "Punto Final"-wet (punt erachter), die een
eind maakte aan de verdere berechting van militairen wegens
schending van de mensenrechten. Ook een enkele bisschop

heeft zich daarover uitgelaten,
maar de meeste hebben in deze
niets van zich laten horen.
;
Ook tijdens het pauselijk bezoek, aan. Argentinië zullen op
het Plaza de Mayo donderdag-

middag de 'dwaze moeders' hun
stille tocht houden. Er staat echter geen ontmoeting tussen de
paus en de 'Madres' op het
programma.
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ONTDEK EEN SFEERVOL MEUBELDORP
4000 m* woonideeën voor letterlijk elke smaak.
Meubeltlp
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Wij stelen de show met onze

nieuwe
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'TRAINER'
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slaap kam
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VOORJAARSCOLLECTIE
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MULDERS MEUBELDORP

alle mensen er op atWijtentwillen
maken, dat het zo niet

Grootegast,
VAN HOLLANDER EN ZN

zijn

mislukt. Oorspronkelijk
zou de paus alleen maar

Ook een technisch directeur zou
toegevoegd moeten worden aan
het beleid, zoals b.v. een oud bekende voetballer (Piet Fransen).
In ieder geval: er moet verandering in gebracht worden voor
het te laat is, ajiders komt er geen
hond meer kijken. &i
Groningen,
R. HULSHOF

goed gaat met FC Groningen. Het
publiek blijft weg, dat heeft Jacobs toch ook in de gaten. Hij
heeft nog nooit met een vast elftal
gespeeld. Geef ze allemaal een
eerlijke kans. Ze zijn allemaal
slecht. Als Gall een halve
wedstrijd slecht is, zetje hem er al
weer naast. Zet hem maar 3
wedstrijden in het veld, en dan
pas kun je zien of hij het kan of
niet. Dan pas kan je stappen ondergaan. Zo niet, die jongen is zijn
zelfvertrouwen helemaal kwijt.
Schande gewoon, want hij kan
het; dan moet je Eikelkamp ook
niet weer; opstellen. Maar die
staat er elke week weer bij.

en liet hij lijsten publiceren met
de namen van ballingen die
weer naar Chili mogen terugkeren. Sinds begin deze maand circuleert er in Chili zelfs weer een
onafhankelijk dagblad, het
eerste sinds de staatsgreep.

Bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Assen van 20 januari 1987 is Jo«
landa Geertruida Venema,
verblijvende te Assen in het
Hendrik van Boeijen-Oord,
onder curatele gesteld,'met
benoeming van Trijntje Venema-Visser en Derk Venema,
beiden wonende te Drachten
aan de Leidijk 21, tot respectievelijk curatrice en toeziend
curator.

Mr. R. SMIT
ADVOCAAT
TE DRACHTEN

Vriescheloo. Tel.: 05974-1214

GRATIS ANTI-ROEST
til•■■■■l-' INSPECTIE!
1
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Ten behoeve van u als weggebruiker is er ook de afgelopen winter weer veel gebruik van zout en pekel gemaakt
om de wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden.
Dat is mooi! Uw auto is daar echter niet zo blij mee, aanf gezien zout en pekel de carrosserie van uw auto kunnen
aantasten.

Daarom kunt u op ZATERDAG 4 APRIL a.s. vanaf
09.00 uur bij AUTOBEDRIJF VENEMA aan de
GEULSTRAAT aan uw auto GRATIS een volledige anti-roest inspektie laten uitvoeren.
Tevens kunt u de onderkant van uw auto voor f 25,- met
een hogedrukreiniger laten schoonmaken.
DOEN! UW AUTO IS HET WAARD!
DINITROL CENTRE
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Kunststoframen me * stalen kern
Werukunststof kozijnen
Ducana aluminium voorzetramen
Thermobei Isolerende•"""""■
beglazing
Ducana deurtuifels
Rolluiken kunststof en aluminium
Aluminium en kunststol winkelpuien
Het beste adres Weru vakbedrij)
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A.S. Zaterdag 4 april
Staat Onze mobiele Showroom
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TC UADCKI
op p arke erterreln De Schakel
van 10.00 tot 17.00uur.
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I Wïm Dijkman
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LET OOK OP ONZE
LAGE BENZINEPRIJZEN!

,

lezing van het artikel
Na
Marja Sol
AFS, Interculturele Jongerenuitwisseling,

van

over

in
de krant van 23 maart 1987, voel
ik mij min of meer verplicht te reageren. Dat er AFS-studenten en
gastgezinnen zijn waarbij het om
wat voor een reden dan ook onderling niet klikt, is niet meer dan
waar. Een derde van alle AFSstudenten verwisselt tijdens zijn
verblijf in Nederland of welk land
ter wereld dan ook van gastgezin.
l AFS doet al het mogelijke om,
êen geschikt gastgezin te vinden
en dan blijkt inderdaad nogal
eens dat profielschetsen op papier
-niet corresponderen met de werKelijkheid. Wanneer dij* het geval

'GASTEN'
is, dat AFS al het mogelyke om
alsnog een passend gezin te vinden, wat eigenlijk altijd lukt. Zo-

wel student als gastgezin kunnen
'altijd op de organisatie terugvallen en dat is een fijne gedachte
Zelf ben ik een aantal jaren geleden dank zij AFS een jaar in de
Verenigde Staten geweest. Tussen mijn gastgezin en mij ont-

stond vrijwel meteen een hechte
band, die er nu, weliswaar per
post en telefoon, nog steeds is. i
Juist omdat ik zulke goede ervaringen heb gehad met AFS, was
ik bereid nogal wat tijd en energie

vrij te maken om de regio Groningen-Drenthe nieuw leven in te
blazen. Dit was ook het geval bij
andere „ex-AFS-studenten" ,die
net als ik momenteel in Groningen studeren. Dank zij onze inzet
en de inzet van families, zoals de
familie Hofsteenge, waarbij het
inderdaad niet klikte met hun
Amerikaanse AFS-er, reilt en
zeilt onze regio thans weer vrij efV"
fectief.
Het enige wat nog ontbreekt,
zijn een aantal lieve gastgezinnen
die zich hopelijk door de eenzijdige belichting.van Marja Sol niets
in de weg laten staan om alsnog te
reageren.
Groningen,
RIEKE JANSEN
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IDEE LAAT ZICH NIET VANGEN DÓÓR STANDAARD KASTEN OF STANDAARD KASK
UW KAST IDEE IS NIET ALLEDAAGS HIJ MOET GEGOTEN ZIJN IN DE DOOR U
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EIKEN MEUBELEN
IN BLANK;ESO EN HÖNINGKLEUR

DESIGN MEUBELEN
IN STÖFEN LEERv
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HEFTRUCK
inruil
service

verkoop
verhuur

!

ROMANTISCH GEBLOEMD

IN LUXESTOF'OF FRAAI LEER

IMPORTEUR

Mitsubishi, 2,5 ton diesel, nieuw
ca. 90 gebruikte trucks waaronder:
elektr. rijdende stapelaars
elektr. vorkheftrucks
diesel vorkheftrucks....:

v.a.
v.a.
.....v.a.
v.a.
v.a.

f 6.500,f 8.500,f 5.000,f 8.000,LPG vorkheftrucks
f 5.500,gebruikte autolaadkranen
Verder: pallettrucks, zijladers, reachtrucks, containertrucks, stellingen, schaarhefplateaus, autolaadkranen,

■

■

voor het lesgeven en/of organiseren

bestel-verkoopwagen,.
die de agrarische markt
en aanverwante takken
wil bewerken. Goede inkomstenbron door exclusieve verkoop. Unieke
kans voor starters.

f 38.750,-

.:

MOP/CIOS

in Nrd.-Nederl. zoekt verkoper in bezit van
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SPORTLERAREN m/v |
SBakte

GROOTHANDEL

*

GEVRAAGD
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van cursussen aerobic
bodycontour/ski-aerobic
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in of bij uw woonplaats.
Informatie VER. S.A.C.N.
O
Noordeinde 17
2514 GB Den Haag
B
tel. 070-469600
Q Contactpersoon A. G. M. Vollering

B

Brieven met uitvoerige
gegevens gaarne onder
nr. 80492 van dit blad.
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VERHUUR VAN HEFTRUCKS t/m 12 ton

PTB transportmiddelen b.v. ty^^j
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05940-5412of 05954-12904.
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HOLLAND-ELEaRO
garantie.

■

*éssT W$M
stellen. Bi| Julius van der Werf
aktuele
Vf?-;;
vindt u dan ook een showroom vol
elke beurs.
modellen. Van klassiek tot modern. Voor iedere smaak,dervoor
Werf, ook voor
aannemers werken graag met Julius van

wie^eer'vanln
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interieur wil maken
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zeevenhooven b*
3002AC rotterdam,postbus6ll4,tel.olo-153522
8300 AA roden, postbus 18. lel. 05908 194 05
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Adviesprtjss49~Bl)Handyman J 329;r

3 Jaar garantie.
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HOLLAND-ELEaRO

Luxe model met katrotsnoer.

Adviesprijs

3 Jaar garantie.
--
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MIELE
115 W3tt
s
huxhulpstukken
De
2ttten erin.

Wij importeren luchtkompressoren,
luchtgereedschappen en bouwmachi- .
nes zoals mobiele kranen, graafma.
chines etc.
■.
Voor uitbreiding van onze vestiging te Rdden (Dr.) zoeken wij voor de afd. kompressoren met spoed een

°
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en 100,- voor

MONTEUR
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garantie
uw oude stofzuiger

NILFISK

De oerdegelijke Noorman.
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Tijdelijk met scheerapparaat 'gratis.
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ELECTROLUX

zeevenhooven

ssïï

Jaar

Luxe sledemodel met 3

.

Petrus Campersingel 119-121
LeningradwegB,Groningen
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voor de buitendienst
WIJ VRAGEN:
M.T.S. of gelijkwaardige opleiding.
Ervaring o.g.v. kompressoren.
Goed uitgeruste servicewagen. :

;
.
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ONDERDELENSHOP

WIJ BIEDEN:

CCCIS CCC/y oude Ebblngestraat

Goed uitgerustte servicewagen.
Goede soc. voorzieningen.

■'*

Prettige werkkring..

I

'Schriftelijke sollicitaties kunt u'richten aan Zeevenhoo-'
ven B. V. Postbus 18 9300 AA Roden, t.a.v. Dhr. P. J.
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wijze waarop hij in haalt of een bocht neemt. Over zn veiligheid die
tot de beste ter wereld behoort.
Over zn geavanceerde elektronica zoals de Service-lntervalmelding: een micro-computer die afhankelijk van de rijstijl exact
het tijdstip aangeeft voor een servicebeurt. Maar wat we precies
bedoelen, begrijpt u pas als u voor het eerst achter het stuur zit.
Tijdens een proefrit bijvoorbeeld.
Endanhopenwemaardatunogoorvooronsheeftalswe
het hebben over zn gunstige aanschafprijs en hoge inruilwaarde.
Immers, 't gaat goed met uw zaak. En dat moet zo blijven. /o^^
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Mensen die gekozen hebben voor een BMW 316 krijgen
£aa* ze^er Soe(^
e* no£a ' eens *e ' 10ren: ou nou
de zaak.
En eerlijk is eerlijk, in de meeste gevallen zullen ze
dat bescheiden toegeven. Maar er haastig aan toevoegen dat de
euze voor deze BMW voor een belangrijk deel bepaald werd door
n
•
z gunstige aanschafprijs.
Het financiële plaatje van de BMW 316 neemt in zn klasse dan ook een uiterst concurrerende positie in. Een nuchtere
constatering die we gemakshalve wel eens vergeten te vermelden,
an * a ' s we Pra^en over de BMW 316 hebben we het liever over
zn verrukkelijke rij-eigenschappen. .'.
|
Over het starten, accelereren en de letterlijk onnavolgbare
'

ir

'.

■

I

■

"

■

'••.•.••■■•.■■.■

\

|

til
PrlW MAAKI rVÜUbM UEWcLUKj.^r

»■-;,

„•

i

-

:,

'

■

1

'

__

"■

'i-7

■

I

':■

*

-

Schilder.
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52,9712 HL Groningen
tel. 050-127 22 98
Raadhuisplein67,Drachten
tel. 05120*1 18 81
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ASSEN: GERANT BV, KLOEKHORSTSTRAAT 31, 9401 88, TELEFOON 05920-10127. BEDUM: VELTING BV; STATIONSWEG 7-9, 9781 CE, TELEFOON 05900-144,40. GRONINGEN: MARTINISTAD BV,
ANTILLENSTRAATI,97I4 JT, TELEFOON 050-717273. LEEK: VISSER, KALKOVEN 2,9351 NR TELEFOON 05945-16600. SIDDEBUREN: GROENEWOLD, HOOFDWEG 18,9628 CR TELEFOON 059831262. VEENDAM: BOLTENDAL, BENEDEN OOSTERDIEP 177-179,9645 LR TELEFOON 05987-22400. WINSCHOTEN: HOEGEN DIJKHOFBV, PAPIERBAAN 8,9672 BH, TELEFOON 05970-21888.
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INTERGEMEENTELIJK

H Uitbeenbedrijf Mc Cabe te Borculo is een 13
h\ vleesbewerkingsbedrijf met een sterk groeiend if

OVERLEG EEMSMOND/
REGIORAAD NOORD-GRONIN.GEN

|| kliëntenbestand in het noorden en oosten van het ||

BEKENDMAKING
AAN HUISARTSEN
Op 1 februari 1986 trad het Besluit Vestiging en Parktijkomvang
Huisartsen in werking. Sindsdien is het niet toegestaan om zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders te starten met
de uitoefening van de huisartsenpraktijk.
Burgemeester en Wethouders van navolgende gemeenten hebben besloten het Besluit Vestiging en Praktijkomvang'Huisartsen
in gezamenlijk overleg uit te voeren: Adorp, Appingedam, Baflo,
Bedum, Bierurn, Delfzijl, Eenrum, Hefshuizen, Kantens,
Kloosterburen, Leens, Loppersum, Middelstum,'Stedum, Ten
Boer, Termunten, Ulrum, Usquert, Warffum, Winsum, 't Zandt.
Zij hebben hun overlegorganen, het Intergemeentelijk Overleg
Eemsmond en de Regioraad Noord-Groningen, belast met voorbereidende en coördinerende werkzaamheden.
*'-v.
Alle huisartsen in bovengenoemde gemeenten hebben voorzover zij voorkomen in de ons ten dienste staande bestanden
het verzoek ontvangen om nadere informatie te verstrekken omtrent hun praktijkomvang, etc. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het berekenen van de huisartsencapaciteit in NoordGroningen/Eemsmond en voor het opstellen van een sprei-

wensen op modegebied, daar neemt
L. de Vries graag alle tijd voon
Goede smaak is één ding. Het bijbehorende
'%
\ advies geeft L. de Vries aan de Brugstraat
\\ (bij de A-Kerk) in Groningen. Oog voorsfp
'\
&£
"".%
ik 'É\ details, kwaliteit en perfekte pasvorm
•■••'%" • ■m^\^2it^n^eun^evoor

fT?
m

-

•

dingsplan.
Indien u een dergelijk verzoek niet hebt ontvangen, doch naar
uw mening wel had moeten ontvangen/dan wordt u verzocht
kontakt op te nemen met medewerkers van het Intergemeentelijk
Overleg Eemsmond (de heer H. Wolda, gemeentehuis Delfzijl,
tel. 05960-39911) of de Regioraad Noord-Groningen (de heer
W. P. M. Mulder, tel. 05950-3764).
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Namens het Intergemeentelijk Overleg Eemsmond,

l-?:'''••-.'
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Kies voor advies: L. de Vries
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Brugstraat

7 (Bij de A-Kerk) 9712 AA Groningen Tel. 050-125015
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Delfzijl/Warff urn, maart 1987.

II ■■umi-UiIM

■

:

i. '■".-'.IjI #%V.'.'MfA

j

-^ft,<

HmSGaV

Wie eigenlijk al lang van plan
was om Seat Ibiza te gaan rijden, kan '*§^
dat nu inderdaad al vanaf 189 per
maand doen. Dank zij onze nieuwe

zowel rundvee m
Hals varkens assisteren wij onze kliënten desge- M
hlvraagd met het afsnijden, kantsnijden, inpakken M
p]
Ij en andere werkzaamheden.

f J Ons bedrijf met circa 85 werknemers behoort vol- M
flgens de bedrijfsvereniging: "De Samenwerking" Iq

|j tot één van de meest serieuze uitbeenbedrijven. |i

l| Wij zoeken op korte termijn

H

IM
II
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vm Bh

een bedrag van 4.500- over. Dit restbedrag kunt u dan afbetalen, of u ruilt
uw auto in Daarbij kunt u er van uitB aan dat de waarde van uw Ibiza
financieringsvorm. Daarmee worden jj|,,
aanmerkelijk hoger zal liggen dan het
4\
zaken als schoonheid, sportiviteit \;
restbedrag.
en exclusiviteit nu voor iedereen jgKC
Van deze financieringsvorm
bereikbaar.
kunt u niet alleen gebruik maken bij de
foiza serie maar bij alle Seat modellen,
Even een rekensommetje. Stel
u koopt een Ibiza 900 Playa met een
U kunt dus ook besluiten om voor een
aanschafprijs van 15.495,-. U betaalt
bijzonder laag bedrag per maand in
4.895- (ca. 30% van de nieuwwaarde) con- Marbella,Ronda of Malaga te stappen. Zo kunt
tant. In de meeste gevallen zal de inruilwaarde u voortaan zorgeloos Seat rijden en tegelijkervan uw huidige auto daarvoldoende voor zijn. tijd geld overhouden voor andere zaken. BijVervolgens betaalt u4B maanden een bedrag voorbeeld een vakantie naar Ibiza.
van 189,-• Dit bedrag is gebaseerd op een
stnrAi^r-Ai
effectieve jaarrente van 9,9%. Dan blijft er nog AUTOTECHNIEK ZOLDER OKE^ZEN.
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v\ Naast het slachten/uitbenen van

II

Namens de Regioraad Noord-Groningen,

l
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UITBENERS m/v (rundvee en varkens)
AFSNIJDERS m/v (varkens)
SLACHTERS m/v (rundvee en varkens)
WINKELSLAGERS m/v
FLINKE MEDEWERKERS m/v tot 21 jaar

bellen na 18.00 uur
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7271 KM Borculo

Il
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Telf.: 05457-1197
Telt.: 05450-3181

§8

Moret & Limperg Registeraccoun-

tants behoort tot de grote accountantsmaatschappen van ons land. Zij heeft een
hechte relatie met Moret Cudde Brinkman
,
Belastingadviseurs, een van de grote
adviesbureaus voor belastingzaken in
Nederland. Tevens is er een nauwe
samenwerking met ACAAA Accountants
en Belastingconsulenten.
Het aantal vestigingen bedraagt ruim
40, het aantal personeelsleden in totaal
zon 2.700. Door het lidmaatschap van
Arthur Young International reiken de contacten bovendien tot ver buiten de grenzen.
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Administratief Medewerker m/v
Voor ons kantoor in Groningen zoeken
wij een administratief medewerk(st)er.
De werkzaamheden zullen bestaan
uit het invoeren van boekhoudkundige
gegevens in de computer en het telefonisch
behandelen van vragen van cliënten en

medewerkers.
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Voor een goede uitvoering van de

werkzaamheden dienen kandidaten te
beschikken oven
een MEAO-opleiding, administratieve
-

-

-

-

ervaring in het werken met computers;
goed boekhoudkundig inzicht;
ervaring in het invoeren van gegevens

(data-typen);
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Stadskanaal Autoservice Ensing, Semsstraat 12, Tel.: 05990-10600. Midwolda Automobielbedrijf J.Jansingh, Hoofdweg 115,te1.: 05975-1357.
Hoogeveen Autobedrijf De Wieken, Industrieweg 102, Tel.: 05280-77878. Groningen Auto Pruys Groningen 8.V., Timpweg 19 (md. terrein Ooster Hoogebrug), Tel.: 050410008.
Niekerk Garagebedrijf S. Vegelin, Bloemersmastraat 37, Tel.: 05940-2400. Wildervank (gem. Veendam) Autobedrijf Atse Schuringa, J. Kammingastraat 16-21, Tel.: 05987-18066.
v ...•";• .-•.
Eenrum Autoservice Bolt, Oudeweg4s, Tel.: 05959-1397. Emmen Autobedrijf Jo Wielage, Pioniersweg 9, TéT:O59lO-25399.
Assen Automobielbedrijf de Wieken, Winkter Prinsstraat 2a, Tel.: 0592047474.Farmsum Autobedrijf Delfzijl 8.V., Nieuwstad 6-8, Tel.: 05960-16625.
!

;

Prijs md. BTW, excl. ajïeveringskosten.

:

;

Wijzigingen voorbehouden. Het
gebruikelijke voorwaarden, geldendbijaanschajvóór3l meien

i

;

;

.

betreft hier een huurkoopovereenkomst in samenwerking met onze financieringsmaatschappij op d
15juni 1987. Importeur: PonCar BV,

.

te kunnen

'
werken;
een leeftijd tussen de 19 en 23 jaar.
Voor nadere informatie en/of
schriftelijke sollicitatie kunt u zich richten
tot Moret & Limperg Registeraccountants,
de heer D. Smit, Chopinlaan 12,9722 XE
Groningen, telefoon: 050-201200.
■
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'■- capaciteiten om in teamverband
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160.Ö00mensen,datisindeogen
van Randstad, honderdzestigduizend
O
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maal een indlVldu.
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Een individu
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160.000 mensen. Dat zijn bijna
drie volle Olympische stadions bii elkaar. Maar zo denkt Randstad niet.
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nieuw honderdduizenden
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individuele kwaliteiten. Die zijn voor
Randstad erg belangrijk.

Randstad heeft ieder jaar

op-
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juiste mensen bij.

zonder welkom.

Met de nadruk op'juiste'. Mensen
meedie niet alleen de Jjuiste diploma's
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randstad uitzendbureau

PT
leesbaar boekie geschreven
evenoverW
over wat
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We hebben een beknopt en
~

,

.

J^esc^

Randstad doet voor mensen en
]ven.Stuurdezebon.neen
on gefrank eerdeenvelopnaarßandstadUit2endbureau,antwoord-;

VA:, '
maar bijJ voorkeur de Jjuiste instelling.
.!>£.s
Mensen die, op hun eigen manier,

nrs3os,3ooovßßotterdam H «wordtud an
gratistoegestuurd,
Yraa & u het boek Je ° voor uzelf of
D voor uw bedrijf aan?

en die net als Randstad
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eigenschappen, individuele wensen en
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voor tijdelijk werk. Daar zoeken we de

vacatures

niet alles),
brengen
(een diploma Zegt
7
Ö
5
g

individuele
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ledereen die zich daardoor aan^
gesproken voelt, is bii Randstad bij-
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met
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ambitieus zijn

vinden dat er aan tijdelijk werk de no|
dige eer te behalen valt.
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Naam: Dhr/Mevr
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RANDSTAD HOUDT NIET VAN HALF WERK.
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Postcode/piaats:
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