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Ivan Lendl

Omroepen
Groningen
en Drenthe
mikken op
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AF EN TOE ZON
In het zuiden wolkenvelden en mogelijk regen, In het noorden perioden met zon en droog. Minimum- '
temperatuur omstreeks 10 graden,
middagtemperatuur ongeveer 19
raden. Zwakke tot matige zuidelije wind.
TEMP. HEDEN 14.00 uur 16.8' C.
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windsvrouwe deelde het nieuws
gistermiddag telefonisch mee aan
burgemeester Staatsen van Groningen. Tot voor kort werd steeds
Zwolle genoemd als vestigingsplaats. Dat toch Groningen
aangewezen is heeft alles té maken met de spreidingsóperatie
van de PTT, waarop Smit-Kroès
-

haalt uit

pagina 23
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de Groninger burgemeesters 4 miljoen moet bezuinigen. Dat betekent dat de spreiding haar Groningen twee jaar
langer zal duren. Burgemeester
Staatsen en de Groninger commissaris der Koningin Vonhoff
leggen zich neer bij déze vertraging van de spreiding.
Het hoofdkantoor , van hét

volgens

V. r pngmp*,s g

werkloosheid valt

Koopkracht

ietsv

Lubbers

Extra aandacht
voor opsporing
van Derk Klein

oruit
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iVan onze Haagse redactie
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DEN HAAG— Veel Nederlanders krijgen het volgend jaar iets ruimer door belastingverlagingen, maar grote groepen zullen duurder uit zijn door bezuinigingen op onderwijs, volkshuisvesting en gezondheidszorg. Het aantal werklozen daalt met 25.000 en dat
is de helft van wat het kabinet voor ogen stond. Dat blijkt uit de Miljoenennota die minister Rudihg van Financiën vanmiddag aan de Tweede Kamer aanbood.

een mo-vooruit, minima zonder kinderen Promotie in het buitenland.
dale werknemer in'het bedrijfslehelemaal niets.
r-. De economie heeft de afgelopen
er één procent op vooruitgaan .;;; Lubbers : wekte] verbazing door drie 'jaar een „hechter fundament", gekregen, constateert de
en I een : modale ambtenaar i een het gemak waarmee hij de. behalf procent. Gezinnen met kinlangrijkste doelstelling, van zijn regering in de Troonrede die vanderen die van een' minimüm-uitkabinet, een 'dalihg van de middag door koningin Beatrix
kering moeten rondkomen/ gaan werkloosheid met 200.000 in vier werd
voorgelezen.
„Blijvend
er
half tot één procent op jaar, op de tocht zette! Vorig jaar herstel van de economie is alleen
verbond hij zijn' politieke • toemogelijk_als de overheid minder
komst nog aan die daling. Nu zei schulden" maakt én als de collec0 Zie voor de Troonhij:';„We zitten in de goede richtieve lastendruk daalt. Aan beide
ting
gaat
en
daar
het
toch
maar
voorwaarden wordt Volgend jaar
rede pagina 4;
niet
om."
De
overheid
kan
nu
voldaan", aldus de regering.
© Het commentaar
meer doen, aldus Lubbers.:
Het financieringstekort komt
van de Groninger
1988 uit op ongeveer 7,2 proin
De
verlaging van de loon- en ineconometristen
cent,
0,4. procent lager dan in
komstenbelasting en verhoging
pagina 3:
1987.
Het kabinet verwacht op
van de' rente-vrijstelling voor
basis van cijfers van het Centraal
O Reacties op de
spaargeld kosten de staat 1,9 milen
belastinPlanbureau dat de de groei van de
jard. Sociale premies
Miljoenennota
economie nóg altijd een half progen hemen volgend jaar 53,1 pro5;
cent van' het nationaal; inkomen cent zal zijn. Dat komt vooral door
0 Meer nieuws over
in beslag, 0,4 procent minder dan het i.vöorspóedig" verloop van de
bedrijfsinvesteringen j en de '. uitdit jaar. Het kabinet.wil dè kinde begrotingen
De uitgaven van het Rijk
voer.
derbijslag zes procent verhogen.
van de départe^:flen volgend jaar van 172, miljard
Daar tegenover staan plannen naar 168 miljard gulden. Daarmenten pagina's
die veel mensen geld gaan kosten:
voor moet het kabinet in totaal ze15 17,19en21,
de huren gaan met drie in plaats ven miljard bezuinigen.
van twee procent omhoog;. ,
de premies voor koopwoningen
gaan omlaag;
r :
de inkomensgrens voor gratis
rechtshulp wordt verlaagd van
60.000 naar 40.000 gulden;
het collegegeld voor studenten
die langer dan zes jaar over hun
studie doen; wordt verdubbeld.
AMSTERDAM
Een nog onbekende
man
van
'ongeveer
Andere punten .uit. de Rijks:30
jaar «is gisteravond dood .aanbegroting voor 1988 zijn:
het defensie-budget groeit met getroffen in een pand aan de Jaeen half procent in plaats van de cgb van Lennepkade 'in Amsterdam. Hij had een steekwond in de
afgesproken twee procent;
NEW VORK RJR Nabisborst,
vermoedêlyk het-gevolg
nog dit jaar wordt voorgesteld de
co, een Amerikaans concern
van
een. vechtpartij. Het pand is
periodieke salarisverhoging j voor
op het gebied van voedingsde
bij
politie bekend als ontmoe-,
ambtenaren af te schaffen; • \
en genotmiddelen, werkt aan
woningbouwverenigingen krij-' tingsplaats voor gebruikers van
de ontwikkeling van een rooverdovende middelen.
gen 800 miljoen minder;
kloze sigaret. De techniek
geld
er komt meer
voor 'Holland
van de nieuwe sigaret is gebaseerd op verhitting in
plaats van verbranding. Het
is nog niet bekend wanneer
deze sigaret op : de markt

Van ónze verslaggever,

'

Volgens het kabinet zal

ven

-Henk Kuipers
HOOGEZAND
Derk Klein,
de Hoogezandstér jachtenböuwer
'die zich sinds begin januari niet
zijn gezin schuilhoudten die rti'ogelijk betrokken is bij een grootmarihuanasmokkel,
scheepse
wordt -nu ook verdacht van be-
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zuurstofloze

'

prop "in, het

water van het Linthorst Homankanaal ter hoogte van Noordsche
Schut is er de oorzaak van geweest
dat gisteren ruim 4,000 kilo witvis
het loodje moest leggen. De prop is
vorige week ■ donderdag ontstaan
toen de DOMO in Bellen een grote
hoeveelheid melk, loosde in de Beilervaart \en dit ' water niet goed
werd gezuiverd: Hierdoor kwam
het in de 'Drentse, kanalen terecht.
„De vissénwerdén als het ware opgejaagd door het slechte water en
raakten verstrikt in de netten van
beroepsvisser Kievit uit- NieuwAmsterdam," aldusadjunct-directeur van het laboratorium van
het'Zuiveringsschap'Drenthe de
heer G. Raspe: Beroepvisser Kievit
zegt een schadeclaim te zullen indienen, van zon 15.000gulden.
;
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"(Foto: Jacob Melissen)
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1IN DRACHTEN....
bij postma vindt u topmerk meubels
fraai geshowd op twee prachtig
."
.
ingerichte etages!
"Ondermeer treft u bij ons;./;:,:.;,-;
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leolux modellen aan:,'-*,
Wij adviseren graag aan huis
én inruil is natuurlijk mogelijk: hora".
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komt.
ï De fabrikant zegt de. rookloze sigaret op de markt te
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.rook die door de.roker wordt
."uitgeblazen zeer snel. Volgens het bedrijf blijven
'smaak en aroma hetzelfde.
de anJijtf-rookcampagnes
■". RJR heeft mede door
te* maken
fmet een vermindering van de
f afzet. Het, is volgens ' antirookorganisaties maar. 'de
; vraag of de rookloze sigaret
inderdaad de gezondheid van
-V""
.niet-rokers spaart.
■■

■'■■'

■'■■

Drachten Oosterstraat 11
-

-

05120-12397^.

Bardot in Nederland
voor demonstratie

-

Noordelijke boeren
dik in de problemen
Van onze correspondent
GRONINGEN/ASSEN fj£ Honderden akkerbouwers ïn Groningen en in mindere mate Drenthe komen in grote financiële problemen. Een groot deel van hen zal tot liquidatie van het bedrijf
moeten overgaan. Een combinatie van slechte opbrengsten, lage
prijzen en grote moeilijkheden bij het oogsten is daarvan de oorzaak. Bovendien is het voor veel akkerbouwers niet meer mogelijk een dergelijke financiële klap op te vangen.
Deze geluiden zijn te horen bij
de boerenstandsorganisaties en
het Consulentschap voor. de Akker- en Tuinbouw in Groningen,
Het ergst getroffen zijn de boeren
in Noord-Groningen, het Oldambt
en de Groninger en Drentse Veenkoloniën. Op de hogere zandgronden in Westerwolde en jin midden-Drenthe lijken de problemen
mee tè vallen. ..]".;/
Adjunct-secretaris J. Beerman
-

-

Korthals Altes:

van de Groninger 'Maatschappij
van Landbouw (GML): „Het?. ziet

er alarmerend slecht uit. De boeren hebben geen financiële

'Maximale straf
bij ontvoering
moet omhoog'

Van onze correspondent

;
weerstand meer."
DEN HAAG..
Minister
Secretaris drs. S.B. Swierstra
van de Veenkoloniale Boerenbond Korthals Altes van Justitie vindt
(VBB) schetst hetzelfde beeld, al dat de maximale straf bij ontvoewil hij' zich' niet wagen' aan ringen moet worden verhoogd.
voorspellingen voor wat betreft Die maximumstraf bedraagt nu
noodzakelijke bedrijfsbeëindigin- twaalf jaar. Daarnaast is', de bewindsman van mening dat bok de
gen: \
'voorbereiding
van een ontvoering
Bij
dè Sociaal-Economische
strafbaar
moet
worden gesteld..
Voorlichting' (SEV) van het
het, instellen
Hij
pleitte
voor
Drents Landbouw Genootschap
van
een
landelijk rechercheteam
(DLG) is nu al een duidelijke toespeciaal
zich
met ontvoeringsdat
name te constateren 'van boeren
bezighouden..■'■
gaan
zaken
moet
zitten.
die in de problemen
zie ook pagina 5
O
zie ook pagina 25
\
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brengen om' de' gezondheid
van niet-rokers, de passieve
meerokers, te sparen. De
nieuwe 'sigaret produceert
aan.het uiteinde geen rook
en as. Bovendien vervliegt de

'Situatie alarmerend'

Brigitte Bardot
HOLTEN
komt 4 oktober (dierendag) naar
ons land om in Vaassen een internationale anti-jacht demonstratie
bij te wonen. Dit is bekend I gemaakt door voorzitter, ir; Jansen'
van de Stichting Kritisch Faunabeheer tijdens de jaarrede in Hol-'
ten. De Franse ex-filmster zet zich'
ar jaren in voor de bescherming
van dieren.
fewS»^
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'Koningin Beatrix tijdens het voorlézen van de'Troonrede..Rechts

prins Claus..
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(Foto: ANP)
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Rookloze
sigaret
opkomst

•

-

Onbekende man
dood aangetroffen

'

district Noord/Oost, dat ontstaat
wanneer een reorganisatie hét
aantal: postdistricten in , Nederland terugbrengt van twaalf naar
vijf, zou aanvankelijk in Zwolle
komen. Zou de hoofdzetel .de
Overijsselse hoofdstad zijn toebedeeld, dan waren uit de Stad 70
tot 80 staffuncties van PTT Post
verdwenen. Nu' komen er •70 tot
100 bij..„Het gaat dus om 150 ,a
200 banen. Dat scheelt een slok op
een borrel", constateert Staatsen.

tegn

Daling

Groningen krijgt
PTT Post voor
uitstel spreiding
-

Wiarda

zijn Schot
in de roos

100ste jaargang hr; 217

Van een onzer.verslaggevers
GRONINGEN —; Minister
Verkeer en Waterstaat heeft Groningen aangewezen als vestigingsplaats voor
het; regiokantoor van PTT Post
voor Noordoost-Nederland. De be-

Oud-ABPdirecteur

Draverijen

3

—

Vissen leggen massaal loodje

Ivan Lendl NIEUWSBLAD VANDAAG
na vijf uur
28 pagina's
Weeroverzicht en
kunst op pagina 13

dinsdag 15 september 1987

t/m vrijdag 1 1,10; zaterdag f 1*25
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drieglijke bankbreuk. Al veel langer-wordt Klein gezocht wegens
verduistering. Justitie en'politie
zullen zich' vanaf nu" intensiever
met de zaak-Klein gaan bezighou-"

den.

:

-■'

■■''

: ' •

De Groninger officier van Justitie mr. M.H. Severein, die. van
plan is om op korte- termijn een
opsporingsteam te formeren dat
de verduistering en de bedrieglij-

ke bankbreuk verder moet uitdiepen, deelt de mening van de curator in Kleins faillissement, mr.
E.G.' ÏJspeert, dat het sinds december onbeheerd in de jachthaven van Lauwersoog : liggende
zeiljacht Thursday Island', tot de
failliete boedel van Derk Klein
kan hebben behoord. "In gesprek;
ken met de curator heeft Derk
Klein indertijd niet gezegd dat hij
zon schip bezat. Hetlijkt erop dat
hij niet de waarheid heeft gesproken, want • niemand claimt het
kostbare schip, dus denk ik aan
bedrieglijke bankbreuk", zegt mr.
Severein die.al begin dit jaar Interpol vroeg haar Klein uit te zien
omdat de jachtenböuwer ten nadele van zijn bank -verduistering
zou! hebben gepleegd. Ook heeft
Derk Klein een schuldenlast van
meer dan een miljoen gulden'achtergelaten.

~,

KORREL
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radio en televisie

Messiaen
NOS zendt vanavond

TV vandaag
T

.

.WDR

/

18.05 (TT) Minjon-magazine, programma gemaakt door
AVRO's jongerenomroep. Vanavond: Wintermode '87

TELEAC

:

,-■;■-;..*.».**.••5-•'.■• V '--'- '■-.';,

,

19.25 AVRO's Sportpanorama

:

/-Z:

NOS

00.35 Journaal
00.40 -00.45 Nieuws voor doven en slechthorenden

Nederland 2

•

BRT 1

Sesamstraat
(TT) Jeugdjournaal
Journaal

'

'\t:' ■;•" ;,.■'
:

-

19.45
20.10
20.20
20.50 21.40

■

2,21.15 uur)

'^i./"

Nieuws

Kunst-zaken
1.Q., kwis met denk- en weetvragen.
Sinja Mosa, 85-delige Braziliaanse serie '
Uitzending door Derden: Programma van de Liberar ;:v
le Radio-en Televisie Omroep .
22.20 -22.45 Nieuws en Coda: Allemande en Courante, van
Bach, uitgevoerd door Robert Kohnen, klavecimbel

Duitsland 1
Berichte vomTage, actualiteiten
Schiess in den Wind, Ho, serie.

17.55
18.05
18.35
18.40

Het Zandmannetje
Schiess in den Wind, Ho, serie. AH.: Aus Sicherheits' >',■■' . gründen
19.15 Regionale programma's: Hamburger Journal; Hallo
.
Niedersachsen:Schleswig-Holstein-Magazin
19.57 Programma-overzicht.
'V '
,
20.00 Tagesschau(TT)
20.15 Was bin ich? spelprogramma met Robert Lembke
21.00 Panorama, actualiteiten en achtergronden
?1.45 Dallas, Amerikaanse serie
22.30 Tagesthemen
'V-:
23.00 ARD-Sport extra: Europacup-voetbal: 1e ronde, re"

-

...

van vandaag zal
Methetingang
KNMI in het NOS-jour-

nüal regelmatig een weerfilm vertonen, waardoor de kijkers de wijzigingen in de weerssituatie op de
voet kunnen volgen. Het KNMI
gebruikt daarvoor opnamen van
weersatellieten die snel achter elkaar worden vertoond. Deze satellietopnamen worden door het
KNMI al enkele jaren gebruikt bij
de weersverwachting.. Dit heeft

-

Television
voorlaatste aflevering vana-

BRT 2

2,21.30
Devond
de dertiendelige documentai(Nederland

19.00 Zonen en Dochters (Sons and Daughters), Australi-

sche serie
■■-.■■; ;
19.23 Intermezzo: Highspeed rag, van Red Oscar, uitgevoerd door Quintessens (herh.) 5t
19.25 Oshin, Japanse serie van Yukiko Okamoto en Sugako
Hashida met Ayako Kobayashi en Shiro Ito. Af 1 .136
'

uur)

re serie Television kreeg als titel
mcci.'Hoc verkopen we de president?' Centraal in deze aflevering
staan. de veranderingen die zich
in het politieke bedrijf voltrokken
hebben bij de opkomst van de tele.
visie.

•.

Mededelingen en programma-overzicht

,
Nieuws
Kwidam, videospelletjes met Marleen Gordts
Modem: Het vuur van de Provence, programma over
de bosbrandbestrjjding in de Provence
20.45 Mike, praatprogramma met Mike Verdrengh vanuit Middelkerke
:.■•''
22.05 -22.30 Concert. Het Filharmonisch Orkest van Luik
0.1.v. Pierre Bartholomee
M.m.v. Yvonne Loriod, piano, Sheila Armstrong, sopraan, het Royal Philharmonic
'.
Orchestra en deLonden Sinfonietta
-

.

Verkeer, en

.Waterstaat meege-

turns

.

~

-.■■-..

,

'

,■

Duitsland 2
18.20 Der Apfel fait nicht weit vom Stamm, quiz
18.56 Programma-overzicht .--•.■
, '.r<jZ
19.00 Heute V
~,19.30 Die Reportage: Verzeih' ir. Polen, reportage van Geri

Goen

Nasaski

•

.».-.««-..-

--

,—»^.«.

f

20.15 Dlese Drombuschs, r sèrie
*f 21.15. Das waren Hits, internationale evergreens gepresen,eerd door-Bill Ramsey, InU'
'.5'„.,«... ,;„•.!,...,.
»-r>v
•"'•

.

~J2MS

Duitsland 3
■;■•■,,=•■•.

NDR -■•■..•■:

18.00 Sesamstraat, (herh.)
18.30 Manfred von Ardenne, serie over deze Duitse weV . tenschapper. Afl.' 2: Alle zewhn Jahre das Forschungs; gebiet wechseln .
19.00 Zwischen Masten und Deich, reportage,
19.15 Dörfer: Neuenkirchen -lm Schatten des Broeken.

Documentaire

18.00 The Monkees. A la carte

18.30 Hogan's Heroes. Hogan gives a Birthday Party ;;.-,,".
18.57 The Uniroyal Weather Report
19.00 Nanny and the professor. Professor' Pygmaliön
Plays Golf .
19.30 The quest. Portrait of a Gunfighter
20.25 A Country Practice. Sentimentalßloke. (deel 1)
21.17 The Uniroyal Weather Report
21.20 Van Gils Fashion Special
22.20 Dutch Football
23.20 Us College Football. 1987 Rosé Bowl /
00.20 UKDespatch
00.47 -00.50 The Uniroyal Weather Report

Super Channel

„„

18.00 Adventure of a lifetlme •' / f*&*
18.30. .Catch Kandy
f»
■-•'. V'v
19.00 Game fora Laugh
19.25 The Goodyear Weather Forecast
19.30 David AHenboroughs presents
20.30 The Kenny Everett Show
21.00 Tender Is the night
22.00 Super Channel News
22.15 Super Channel News
22.30 Super Sport
23.30 The Goodyear Weather Forecast
23.35 Tomorrow's World at large
00.00 Echo and the Bunnymen
01.00 Simon Potter
>
02.00 Amanda Redington
-"". . /
03.00 The Buzz
04.00 The Music Box Uve Show
05.00 Countdown with Adam Curry
06.00 The Face

;' -

20.00

""

•■

~

:>

Het

TV 5
Recreation
Des Chiffres et des Lettres
La chance aux Chansons
Julien Fontanes Magistrat
Journal Télévisé
-23.00 Cine Club de TVS

Duitsland 2

■ nos

r :

'■

'

;■

•'

/

■

09.30-09.35 en 13.00-13.05 Nieuws voor doven en
„slechthorenden

RVU

-

.;:,,''

-

15.00 Seabert, tekenfilmserie. Afl.: De slappe saboteur
15.10 Ghostbusters, tekenfilmserie. Afl.: Prime Evil's goede
ï> . .". daad (Prirhe Evil's good deed)
15.35 Club Veronica Clips, muziekprogramma met o.a. De
Clip van de maand .
16.10-Taxi, Amerikaanse serie! Afl.: De vreemde verhouding
,
van Elaine (Elaine's strange tiangle). :
16.35 (TT) Het kleine paradijs, serie portretten van tuinen in
Nederland. (Herh. op verzoek)
17.00 Family Ties, Amerikaanse serie. Afl.: De geboorte van
een Keatonll (Birth of a Keaton). Elyse zit nog steeds in
de tv-studio met hevige weeën, maar de sneeuwstorm
'.

woedt nog steeds

'

■;nos\

-

|

17.30 Journaal

,

waarin opgenomen de Provinciale Groninger Courant opgericht in 1787
Uitgave en druk van dit dagblad: Nieuwsblad van het Noorden 8.V.,
werkmaatschappij van Hazewinkei Pers BV.
,
GedempteZulderdiep24,postbus6o, 9700 MC 'Groningen
Directie: R. Hazewinkël en Drs. H.Aberson. directeuren
Drs. J. C. van Luyn en Ing. N. A. M. Potma, adjunct-directeuren

~NOS/NOT

.-

,--.•

.'

".

Keith dat vriendschap sluit met Ralph de muis
16.11 Kinderfilmnieuws, kinderfilmmagazine met o.a.
reportage van het Kinderfestival in Amsterdam

VPRO

Sky
07.30
07.35
08.35
09.05

16.17 -17.30 De wasserij (The

van Alexandersson en De Geer.

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Urteil des Monats: Juli 1986: Unterhalt
bei Scheidung nach neuem Recht
10.00 Tagesschau und Tagesthemen
10.23 Die Reportage
'"v
11.10 Diese Drombusches: In der Mittedës Lebens (herh.)
12.10 Panorama
12.55 Persoverzicht
~;.
\
13.00 Tagesschau
13.15 -13.30 en 15.30 (S)Teletekstoverzicht
15.50 Tagesschau
16.00 Auto '87, reportage over de 52e internationale autoten-

toonstelling te Frankfurt
v'„
16.45 Der Pickwlck-Club, kinderprogramma

<;-;••.■.*

Vandaag
Radio 1
NOS: leder heel uur nieuws. VPRO:
EO: 21.02 Residentie pauzedienst.
.

'19.02 Boeken.
21.35 Organist
Jan van Weelden 70 jaar. 22.02 Metterdaad. 22.06
Hemelsbreed. 22.30 Als mensen veranderen. NOS:
23.07 Met het oog op morgen. VARA: 0.02 De nacht
klinkt anders. 1.02 Muziek in de nacht. 5.02-7.00
VARA's Ochtendhumeur

13.05
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00

The DJ Kat Wake-Up Club
The DJ Kat Show
The American Show
'.'
,r
First Run
Sky Trax trom Germany
Young.Free and Single
lnth
ornlng
u
UKDespatch.
/
Another world
■',
Ask Dr. Ruth »Baldness' .
.
City Lights
,
;
Transtonners
■'.
Barrierßeef
The Funkausstellung Sky Trax Special From Berlin
The DJ Kat Show

Radio 2 ■
NOS: leder heel uur nieuws. VPRO:
Plastic. 19.00-07.00 Zie Radio 1

f

verwachte). 20.02 Popkrant. 21.02 VARA'S'Vuur-

22.02 VARA's Poppodium. 23.02-24.00 Tracks
Radio 4
NCRV: 18.00 Nieuws. 18.02Lied van de week. 18.15
Leger des Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije tijd.
19.30 Jozel de Beenhouwer,'piano.2o.oo Nieuws.
20.02 Rondom de symfonieën van Dimitrl Sjostakowerk.

■

•.

\

vitsj(ll).2l.3o

,

.

•

RadioS
NCRV: 18.10 Met andera woorden: Literam-Poêzie.
P.P.: 18.20 P.P.R. NOS: 18.30 Homonos. 19.00
Programma voor buitenlandse werknemers. (19.00
Turks. 19.20 Marokkaans. 19.50 Spaans. 20.00

Super Channel
,'."^";i"
'
07.00 Hippo.
08.00 Amanda Redington
09.00 Sons and Daughters
09.30 Floyd on Food
10.00 . Foliow me
10.15 Everyday.Yoga
10.30 Emmerdaie Farm
11.00 Whata picture
11.30 Simon Potter
12.30 Inatthedecpend
13.30 , Tomorrow's World at Large
14.00 The Goodyear Weather Forecast
14.05 Sons and Daughters
14.30 Hippo
15.30 Ghostbusters
16.00 The Muslc Box Live Show
17.00 Countdown with Adam Curry

18.03 Pluche en

Radio 3
NOS: leder heel uur nieuws. 18.03 De Avondspits,
VARA: 19.02 Dubbellisjes. (Met om: 19.02 Het vooroordeel. 19.10 Wie doet het met wie? 19.25 Oom
Bens radiocauserie. 19.31 Het thema. 19.47 Het on-

.

een

laündry), Zweedse speelfilm

.

Radio

Channel

h^

C

yv

Aft

tk

'.

:

Ï2«
12.35

09.00 -11.45 Informatica.Deel 1 t/m6
N
■■ V'
•
' ;.-; ',
NOS 13.00 -13.05 Nieuws voor doven en slechthorenden
,
VPRO
15.31 (TT) De muls en de motorfiets The mouse and the
motorcycle). film van John Matthews over het jongetje
\

'

09.35
10.05

Nederland 2

'•.•;

llilllUlraWfliiii

—

Programma In het Spaans)'TELEAC: 20.30-21.00
Personal computer 11, introductieprogramma
;

Regionaal
Radio Noord (FM 90.8 kan. 13)
18.05 Actualiteiten, regionaal weerbericht. 18.15 Koren en korpsen uit ons gebied voor het voetbal.
18.45-18.59 Programma voor en door ouderen. Dagprogramma woensdag: 7.15-7.59 Actualiteiten.
8.05-8.07, 9.02-9.04, 10.02-10.04, 11.02-11.04 en
12.02-12.04 Reg. nws. 12.05 Actualiteiten. Goeiemiddag. 13.05-13.07, 14.02-14.04, 15.02-15.04.
16.02-16.04,17.05-17.07 Reg. nws. •
Radio Friesland (FM 88.8- kan. 5) '
Alle oeren regionaal nijs nei ANP. 9.15-9.25 Fryske
skoalleradio: 'Wat im rommel' (gr. 3/4). 9.25-9.40
Fryske skoalleradio: 'Villa 'skoalleradio: 'Villa Aria' 1
(gr. 5/6). 14.00-14.15 Skoalle-tv: Fryske lanskippen:
'Op 'e klaai' (gr. 5/6). Dagprogramma woensdag:
-

'

■,-•■'■

•■voo:

toe hem te zullen doorverbinden
Op de achtergrond hoor je: "Mè,
Lee." Een nietszeggend gesprt\
volgt, terwijl de camera'iw»
terugpant. Eenmaal terug bijU
legt hij de hoorn op de /laoij
Tweeëneenhalve minuut film»
':'
sfeer te creëren.

:

■•

14.30 Een fijne neus, 2-delig programma over geur. Deel 2

■

Zie Duitsland 1 ,
13.15 -13.30 en 15.40(S)Teletekst•'...-■
15.56 Programma-overzicht
;
16.00
16-04 Morgen schon, serie. Afl.: Die Reise zum Mondschein
(herh.). Aansl.: Heute-Schlagzeilen .
16.35 Unterwegs nach Atlantis, een fantastische reis door
de tijd, jeugdfilm van Thbmas Fantl naar de roman van
Johanna von Koczian.Die Nacht der Zauberer. Met:
Lucie Vojtechova e.a. Afl.:
i . Thomas Holy, Josef Horacek,
.
.
-:'
?■ Die ratselhaften Götter \ ..
17.00 Heute. Aansl. :Aus den Landern
17.15 Tele-illustrierte, actualiteiten, sport en amusement

van het

programma-serie Land van verwarring, die de IKON vanavond
(Nederland 2,19.12 uur) uitzendt.
In deze uitzending staat het scholieren- en studentenverzet tegen
het bewind in Suriname centraal.,
Een IKÖN-team reisde naar
Suriname en probeerde er achter
te komen wat jongeren er willen,
hoe ze over de politiek denken,
over de economie, over Nederland, over hun toekomst. Een
achttal meisjes-en jongens, in de
leeftijd van 14 tot 20 jaar, wordt
onder andere, gevolgd tijdens een
feestje, bij de uitreiking van hun
diploma's en bij het winkelen. Ten
slotte gaat'de hele groep op bezoek bij de stafchef vari het leger,
Iwan Graanoogst. Zij confronteren hem met de realiteit van
Suriname en met hun angst voor
. .
het leger.

Van onze RTV-redactie
heeft meer dan vijftig jaar geduurd voordat Casque dOr
een film werd; Nog eens vijfendertig jaar later komt de film
eindelijk op de Nederlandse tv dank zij de AVRO die vanavond
(Nederland 1, 22.45 uur) dit Franse meesterwerk van «Jacques
Becker uitzendt:
Het verhaal speelt zich af in het Parijs van 1900. In een kroeg
wordt gedronken'en 10l gemaakt. Deze stemming wordt plotseling verbroken door de binnenkomst van Raymond (Raymond
Bussière), èën arrogante pooier die zijn hoertje Marie (Simone
Signoret) komt afhalen. Marie, zij heeft als bijnaam Casque dOr,
wórdt door velen aanbeden. Ook door Manda (Serge Reggiani).
Deze voormalige kruimeldief die na een verblijf in een heropvoedingsgesticht zijn brood nu verdient als timmerman, nodigt haar
uit voor een dans. Raymond pikt dit niet en er volgt een gevecht.
De pooier verliest het-gevecht en zijn leven en de timmerman
dreigt onder de guillotine te eindigen...
De film is een klassiek, j maar tevens tijdloos meesterwerk.
Reggiani en Signoret spelen een prachtig ongelijksoortig liefdespaar dat óp de vlucht ■ —wordt gefilmd in het Parijs van
rond de eeuwwisseling.

.

■■•'

-

typisch: Engelse
commissaris' afbeeldt j als 'eértp
wone man met frustraties ènpri
blemen. ':■ Het verkrijgen j-j' rai
afluisterapparatuur en een iètn,
auto kost dagen sabbelen.- En ë
serie geeft de indruk dat je dié $
gen ook mee moet uitzitten. Zaj
traag.rolt de driedelige /i/mÖii
het scherm. In een scène zit 1$
achter zijn bureau. De "camen
pant heel rustig een pad door waai,
gesproken wordt over de plaatm
lijke voetbalclub. Dan stopt'dem
mera bij de telefoniste! De telefoat
gaat en de telefoniste zegt de belli

in Suriname' is de titweede deel uit de

j Tongeren

~U tel

Frans meesterwerk

TV morgen
Nederland 1

verwarring

■

Casque d'Or

"•

18.00
18.40
19.00
19.30
22.00
22.30

*

".

'.

(TT) Tagesschau
2-"i
20.15 [ Treffpunkt: Weltraum, discussie 0.1.vl Robert Hetkamper over de toekomst van het Duitse ruimtevaartbe■'
/;. .
leid
. •,••>•
;••>
21.15 ' Fernsehspiel lm III: Spaghetti-house, Italiaanse
: tv-film van Giulio Paradisi. ■
••■,
22.50 Tanzabend: Dreimal solo: 1. Sally-Ann Friedland: First
person conversations. 2. Merce Cunningham: Blue stu.
dio. 3. Rêinhild Hoffman: Solo mit Sofa '

Landman

Simone Signoret en Serge Reggiani als het mooie, maar tevens ongelijksoortige liefdespaar', Marie en Manda. ~"~"' :T
■ •',

7.15-8.00 Aktual., waarberjocht . Piel Paulusma,
lénbourubryk, studiogast, aginda' en muzyk.
12.02-13.00 Mlddeisprogr. mei aktual., nije Mms en
video top 5, waarberjocht Hans de Jong, oersjoch
kranten en bieden, takatures, aginda en muzyk.
17.02 Aktual.

Telefoon: (050) 652222, alle afdelingen
voor zet-advertenties: (050) 652888
Te1ex: 77296 Gir0: 883863 -

...

•.

Bank: ABN nr. 57.03.13.244
«v
■
..f
Abonnementsprijs: / 67,85 per drie
ƒ
maanden (postabonnementen, 82.85);

Dagprogramma woensdag

•

•,

.

Hoofdredactie:
hoofdredacteur:
A. A. M. Schuurmans
ad|-hoofdredacteuren
H. Venhuis.

Radio 1

per mnd. / 22,90; per jaar / 267,00
Klachten over de bezorging: ■■'■.•
•..•'. ;':■:
'•:', telefoon 050-652222
in de week tot 20.00 uur
.'s zaterdags tot 19.00 uur
Losse nummers: ma. t/m vrij. ƒl.lO
zaterdags ƒ 1.25
Advertenties: / 1.75, zaterdags / 1.85
per mm excl. 6% BTW minimum 10 mm.
-3j
Advertenties tussen U-'iv
de tekst (1.M.):
2V* xde mm.prijs excl. 6% BTW. Voorpagina 5x de mm.prijs excl. 6% BTW.

NOS: leder heel uur nieuws. VARA: 7.03 De rode

draad. (NOS: 7:30 Nieuws.) (10.05- 10.45 De verbeelding in de wacht.) NOS: 12.56 Meded. voor landen tuinbouw. TROS: 13.07 TROS Aktua. 13.20 Het
Journalistenforum. 14.05 TROS Klantenservice. EO:
16.05 Tijdsein
Radio 2
NOS: leder heel uur nieuws. VOO: 7.03 Ook Goeiemorgen. 9.03 Muziek terwijl u werkt. (10.30 Nieuwsradio) 11.03 Kletskop. 12.03 ; Witl wil wel. (12.30
Nieuwsradio). 14.03 Terug In dé tijd. 15.03 Nederland
Muziekland. NCRV: 17.03 Hier en nu .
Radio 3
NOS: leder heel uur nieuws. EO: 7.03 Ronduit Music-time. 9.03 Muziek motief. 10.03 Gospelsound.
11.03 Country trail. 12.03 Ronduit op 3. VPRO: 13.03
Toga Party. 14.03 De Wilde Wereld. 17.03 Ronflon-

«._,..

-

flon met Jacques Plafond

_._.__.

NCRV: 7.00 Nieuws. 7.02 Preludium. 8.00 Nieuws.
8.02 Het levende Woord. 8.10 Platennieuws. 8.45 Te
Deum Laudamus. 9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek uit de Barok. 10.30 Orkestpalet: Radio
Kamerorkest olv Jan Krenz. 12.00 Symfonische muziek uit Engeland (18). 12.40 Promenade. Stuttgarts
Radio Symfonie Orkest 0.1.v. Paul Angerer. 13.00
Nieuws. EO: 13.02 Lunchconcert. 14.00 Songs of
praise. 14.30 Solisten: ShlomoMintz, viool en Yefirrj
Bronfmaii piano. AVRO: 15.00 In de kaart gespeeld.
NOS: 9.00 Nieuws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU: 9.30 Zo was het, all. 7. TROS:
10.00 De duvel Is oud. 11.00 TROS Postbus 270
Mieke Telkamp. NOS: 12.00 Nieuws. IKON: 12.05
Het oog van de naald. NOS: 13.00 Nieuws. 13.10
NOS Midweekmagazine. (Met om 13.13 Midweek actueel. 13.20 Randstad en Regio. 13.45 Wereldwijzer.
14.30 Frontaal. 15.00 Meer over minder) TROS:
1600 TROS Schlagerfestival. 17.00 TROS Huiswerklijn op vakantie. 37.41 Basiscode 3. OVERHEIDSVOORLICHTING: 17.46 Politie nu. NOS:
j
17.56 Meded. en Nieuws.
•

>

■, '.''••,

.'•.

■

,

■
•

telefoonos9lo-11860en 13848
Haren. Rijksstraatweg 159,
.telefoon 050-34437r
'

•.

•'->•-

Leek,Tolborterstraat42
£ 5 telefoon 05945-14040

«uiniSSSS. ÏÏS!nA

Winschoten, Langestraat sa,
telefoon 05970-12705
■•..'.

.

,

Eigen fotodienst NvhN
Correspondenten buitenland:
i», Hoogendijk (West-Duitsland) .
'
H. Thomas (Gr. Brittannié)
-; h de Brujn (België. EG en NAVO)
,
R Bakker (Frankrijk) .
H Dam (Ver. Staten)
T . S | agter ( | Sra ei) ' •
B Mantiri (Singapore)
H ten Kortenaer (Italië. Vaticaan)
, mr. G J. Hoek (Spanie)
R. Sprenkels (Lati|ns-Amenka) .
drs. R. de Wit (Zuideh|k Afrika)

-

~

Stadskanaal, Lilienthalplein 8.
telefoon 05990-14481
Uithuizen, Hoofdstraat West 32,
telefoon 05953-1663
Veendam, Promenadekiosk.
'r telefoon 05987-14882
Kerkstraat 56b (redactie),
ncaay ioc.cn

S,

Fotoredacteur:P.vanZwieten

:•

--.

..ui...

=

?ZZtf

Delfzijl, Oude Schans 1, A
|
telefoon 05960-19991
Emmen, Hoofdstraat 116

-.

•

„

w
Sportredactie: H Hesselmg (chef)
Kunstredactie: S. Wynia (chef) .
Bijlagen/RTV: J. Venema(chef)
Entertainment: J. J. d'Ancona •. |' :
Documentatie: mevr. P. Schreuder (erwt)
Wetenschap: K. Wiese . ■"
Economie: E. Zi|lema
■;,!;.
Parlement: H. Harkema.'
Red. Opiniepagina: P. Swanenburg ■
Diplomatiek redacteur: P. A Sikkens ■
Geestelijk Leven: A.J van der Werf ;>

,

*

Hoogeveen, Hoofdstraat 64,
telefoon 05280-74333
Hoogezand. Gorecht-Oost 30,
telefoon 05980-26030

mr rj y Dalmolen
\
Rubrieken:,. • .
Trt. Koopman (chef)'"
Alg.
Prov Drenthe: R. H.v.dSleen(chel): n
pra v Groningen; J Niemeijer (chef)
Stad Groningen: M. Hoexum (chef) .;/.

tf*'

'•■■".,

"

. .

Binnen-/buitenland
mevr. H. J. M. M. Oonk (chef) • .
01" re! da ,ie: CC Suurmeiieuchel)
,

Assen, Brink 18.
'
'*|§Fsiip|pj
telefoon 05920-11633 en 17274

:'

',•*'

..

......

n::i—
Bijkantoren:

\3 W\. ■
.

r d 0 yries

,«.,

■

'

.-.'

!

£;

l

werd geschreven door Herbert

Channel

-

22.10 Filmforum: Zum Beispiel Jerzy Bossak, portret van dé
; '.'•" pionier van de Poolse film
'
22.55 (ZW) Am Ende der Nach (Koniec Nocy), Poolse
: speelfilm uit 1956 van Juüan Dziedzina.
00.15 -00.20 Heute
v MrZ"

■

-

Garderen

Reinecker en geregisseerd door
Walter van der Kamp.
Het verhaal speelt zich afin een
klein dorp. Er ontstaat nogal wat
Opschudding onder de bevolking om de zware criminaliteit aan tt
pakken". Het plan houdt iridatjt
wanneerer een misdaad wordt ge"de criminelen in hun broódwm
pleegd. Het onderzoek naar de daning moet treffen". De -zöviehtt
der(s) wordt geleid door Inspecgroep
Nederlanders die door &
teur Kaptejm (Coen Flink). Het
probleem is* echter dat er meer VVD zal worden uitgezogen.^',
Maar waren er geen andere poliverdachten zijn, maar geen contici in Den Haag die Jan tè ivoo'rl
crete bewijzen. ,
Naast Coen Flink zijn in wilden staan, is de VARA van zijn
'Schande' te zien: Sjoerd Pleysier, geloofgevallen of had Jan bèwjii
Hein Boele, Bernard Droog, Jet gekozen?, Sinds hij; in het hegH.
van zijn journalistieke carrière en
Remmers de Vries, Diana Dobbelman, Jan Teulings, Arme Buur-, juichendportret maakte vdndeh
dónesische . dictator Soeharti
ma, Herbert Joeks en Emmy Lo".
houd
ik het op het laatste. .' • j
. .-.;..&■;&
pezDiaz.
Na een.lekker plaatje tës nebbn
gedraaid,' het -tweede deel mm
peration Julie' even bekekerQEn'

>

"**•

'

Schande

•

23.45 Kulturwelt: Bücherjournal, boeken-magazine
00.45 Tagesschau
00.50. -00.55 Nachtgedanken, beschouwingen door Hans
' Joachim Kulenkampff
•

van

odgt kleurloos grijs en praatahè
hij elk moment in hevig
kan uitbarsten. Als hij in de Ai!
ter het Nieuwsstudio het
gramma presenteert heb je
de neiging de knop om te draaien
("Er is niks op, zullen we' e%
plaatje draaien"). En als hij ein.
delijk op reportage mag, lijkt h$
heel wat maar is het niet meiréi
lucht. Een soort roomsoes'wm
van de room is afgesnoept.
. Gisteravond was Jan als stam.
porter uitgezonden riaar het poli.
tiebureau in Haarlem ■
laatste nieuws te vergaren over\
ontvoeringszaak Heijn. Eri\iaai
stond hij in het donker met een mi.
crofoon zo groot dat hij'[plannen
leek te hebben om in hoogst 'eigil
persoon de ontvoerders te ; gaan
afluisteren. Maar niets van dat si
"Er ia geen nieuws te meldén'M
gon hij zijn reportage en herhaal.
de vervolgens de laatste nieuwM
die het Journaal van acht uur oo(
dl had gemeld.
Toch had Jan niet stil gezeten.
Hij was naar Den Haag gerekt
om een politicus over de zaak'iittt
horen. Niemand minder dan Jón]
Voorhoeve van de VVD : liet'hj
zéggen dat "de VVD een plan heel

aarde waarnemen. De Meteosat
maakt elk half uur een opname.
Wanneer die snel achter elkaar
vertoond .worden, ontstaat een
soort film van de weersontwikkelingen in het gebied rond Europa,
de Atlantische Oceaan en Noordafrika. Wolkehpartijen en mooiweergebieden kunnen zo op de
voet gevolgd worden. Er is ook
"beeld' te zien uit nachtelijke uren
omdat gebruik • wordt gemaakt
van infraroodopnamen.

Fred

Plaatje
ik Jan de Graaffop televki,
zie, denk ik altijd: "Wat
Als
ik toch van die man

•
'
".«
deeld.
f
De'" meest gedetailleerde beelden komen van een satelliet die
op achthonderd kilometer hoogte
banen bm de aarde draait. Op
Flink speelt de hoofdrol in
36.000 kilometer hoogte draait
het televisiespel Schande j dat
ook nog een satelliet, de Meteosat. de AVRO vanavond (Nederland 1,
Deze kan een groter deel van de 20.28 uur) uitzendt. Het. stuk

.

Sky

Door

\

van

•'

,

19.40
19.45
20.10
20.15

'korte herinne-

ring aan haar leven en werk' te
zien. De KRO zond op 5 september
al een anderhalf uur portret van
deze beroemde operazangeres uit.
In december zal de NOS dé lange
documentaire van Alan Lewens,
'Maria Callas leven en kunst'
uitzenden.

overzicht

;

(Radio 1,17.15 uur)

van

weken .lang aandacht besteden aan hedendaagse popmuziek uit
Groningen en Drenthe. Naast veel muziek wordt in elk programma ook een muziekquiz gespeeld.
Aan bod komen onder meer The Cause, Irma Jiff, No LD., Villa
Dzava, Rotator, Savannah Smiles, Renate, Majnstreet, Go Bananas, Royal Rolation, No'Punto, Undercover en The Crawlers. Het
verleden en de toekomst wordt niet vergeten. Aan het einde van
elke uitzending wordt een regionale hit uit het verleden en een
opname van éen schoolband gedraaid.

(Nederland

.

-.

op

bij

.

20.00 Messlaen Het geloof in de muziek, portret van de
."'.-■'. ( componist Olivier Messiaen.
21.15 Maria Callas 16-9-1977, herinnering aan het leven en
'..•;
de kunst van deze dramatische zangeres t.g.v. haar
sterfdag, 10 jaar geleden.
21.30 Television, informatieve serie over het medium televisie. Deel 12: Hoe verkopen we de president?.
22.30 Journaal
22.45 Den Haag Vandaag, Beschouwingen over het regeringsbeleid voor 1988. Presentatie: Ferry Mingelen.
23.30 -23.35 Nieuws voor doven en slechthorenden
•

de zender van het
het motto 'Vloeiende akkoorden
Noorden' gaat Dé Inval, het jongerenprogramma van Radio
Onder
morgenmiddag
Noord, met ingang
vier

KNMI gaat 'weerfilm' vertonen
Maria deCallas
NOS wordt de tiende
Ooksterfdag 'van Maria Callas bij weersverwachting op tv
herdacht. Vanavond
is een

17.55 Nieuws
18.00 ' Tik Tak, peuterprogramma. Afl. 112 (herh.)
18.05 Plons, kinderprogramma. Afl.: Plons en het verliefde
.
egeltje, (herh.)' •
18.10 Het gebeurde hier. Afl. 1: De twee tinnen bekers
18.20 Europese volksverhalen, serie volksvertellingen
18.35 De kruisboog (The crossbow), 24-delige Amerikaanse/Britse jeugdserie ' :
-•''::.'.

19.15 Allemaal beestjes: Zonnekloppers in de kou. (herh.)'
19.40 Lotto-winnaars, mededelingen en programma-

Samenvatting van de Troonrede
-18.20 Nieuws voor doven en slechthorenden

,•

'

'•

19.00 Jukeßox

Regionale popmuziek

gel van Heilige Drievuldigheidskerk in Parijs, de hebbenaar hij
meer dan vijftig jaar de vaste organist was. Yvonne Loriod, echtgenote van Messiaen, speelt diens
'Catalogue d'Oiseaux'.' ■:
Verder wordt werk van Messiaen uitgevoerd door het Royal
Philharmonic Orchestra, het London Sinfonietta en het koor van
het London Sinfonietta onder leiding van David Atherton.

00.15 -00.20 Laatste nieuws

-'

19.12 Land van verwarring, 3-delige serie

;

reportage van Thomas Giefer over Pakistan
22.45 Formel Eins, de ARD-Hitparade met Stefanie Tücking
23.30 Deutscher Alltag, portret van de grimeuze Renata Ahrens
■.%*"")'

-~'Si:

20.28 Jos Brink bespreekt reacties op zijn toneelstuk Ëen
nieuwe dood t
■'-%•-:';'
20.29 (TT) Schande, tv-spel van Herbert Rienecker..
21.42 AVRO's televizler, actualiteitenrubriek. Vandaag:
'
.
Prinsjesdag .
22.45 (ZW) Casque dOr, Franse speelfilm uit 1952 van Jac;,,,.«ƒ; quesßecker. ,■;.
00.20 .Ontdek je plekje, filmimpressie van Nederlands
- mooiste plaatsen. Vandaag: Bergen op Zoom

17.45
18.15
18.30
18.45
19.00

;

Z&r?

■;.,

• ',

■ 'AVRO

■■;-

.

'.'"■:

•

20.00 Journaal

■

"-;

Pierewlet, serie naar een verhaal van Peyo
"en Yvan Delporte. Afl. 15:1. De eerste tand
&

■-

18.30 Sesamstraat
">
19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine
■'■':'■
.19.45 Raamprogramma van de regionale studio's
20.00 Rückblende: Vor 170' Jahren geboren
20.15 Sport im Westen extra met UEFA-cup-voetbal: Wenen-Leverkusen; Glasgow-Dortmund
22.15 Auslandreporter: Von Islamabad zum Khyber-Pass,

18.30 Voorlichtingsfilm over de cursus Italiaans Pronto
18.45 Voorlichtingsfilm over de cursus Sociale Zekerheid

AVRO
19.00 Johan

■.:..■'*

.

18.00 Zytinder, Kegel und Kugel: Mathematik, Analysis,
Folgen und Grenzwerte. Les 9- ":] ■■-.* ''■'■;,
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componist Olivier Messiaen. Messiaen vertelt hierin over zijn leven
en over de thema's die, door de jaren heen, zijn werk hebben bepaald. Hij improviseert op het or-
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Van een onzer verslaggevers
ASSEN Bij werkzaamheden in

Politierechter:

dienstverlening en voorwaardelijk

7000 gulden beter is geworden.
De raadsman van 0., mr. Pellinkhof, noemde deze eis absurd.
"Hoeveel Nederlanders zouden de
kracht hebben gehad om de verleiding te weerstaan het kistje
mee te' nemen?", zo vroeg de
raadsman zich af. De politierechter vond de eis niet absurd, maar
hield toch rekening met het feit
dat de verdachten niet vooraf van
plan waren geweest om een. strafbaar feit te plegen en veroordeelde De W. tot dienstverlening voor
de duur van 150 uur. Ook de politierechter vond dat O. een hogere
straf had verdiend en legde hem
naast 150 uur dienstverlening
twee weken voorwaardelijke ge-

-

dë kruipruimte van een woning in

Assen in december vorig jaar vonden twee slopers uit de Drentse
hoofdstad een geldkistje in een
plastic zak.- De Assenaren, de
27-jarige A. de W. en zijn één jaar
oudere collega 5.0., konden de
verleiding niet weerstaan en namen de 'schat' mee naar huis. Na
opening bleek het kistje 58.000
gulden te bevatten, die de slopers
broederlijk deelden. De vermissing van het kistje werd echter
snel opgemerkt.
Het geld behoorde toe aan de
bewoner van het huis. Deze had
het van zijn moeder gekregenkort
voor zü overleed en het vervol-

3

regionaal/binnenland

dinsdag 15 september 1987

Asser slopers konden schat
onder grond niet weerstaan
gens onder de vloer van zijn woning verborgen. Curieus is daarbij dat de Assenaar meende dat er
veel minder geld in het kistje zat:
zon 20.000 gulden. Groot was dan
ook zijn verbazing, toen de politie
hem bijna het drievoudige van dit
bedrag teruggaf. Niet al het geld

is overigens terecht: de verdachte
O. gaf in korte tijd 7000 gulden

■";•?''
uit.
De officier van Justitie eiste
een gevangenisstraf van vier
maanden tegen De W. en zes
maanden tegen 0., die naar zeggen van de officier van het geval

Onderzoek bij taalbeheersing Groningen

Personeelsadvertenties
conventioneel en saai

Groninger econometristen:

als

Groei economie in 1988
j
a
r
evenforsdit
Auto's

ben voor de werkgelegenheid. Als
de GRECON-onderzoekers gelijk
krijgen, daalt de werkloosheid
volgend jaar met maar liefst
60.000 mensen, waardoor het officiële cijfer op 620.000 uitkomt.
Het CPB daarentegen houdt het
erop, dat jde werkloosheid met
maar 25.000 personen afneemt
slechts de helft van het aantal dat
het kabinet-Lubbers jaarlijks beoogt 'weg te werken' en daardoor
zal blijven steken op het niveau

kijkt dan het Centraal Plan

Bureau (CPB).
De - GRECON-groep voorziet
met name een gunstiger ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen (investeringen en particuliere consumptie) en dat kan belangrijke, positieve gevolgen heb-

naar 'hoger niveau'

-

-

van 655.000 personen:
Het CPB komt in de vandaag
gelijk met de Miljoenennota
-.

verschenen Macro Economische

Verkenning (mcv) tot de conclusie, dat het beeld voor 1988 in het
algemeen" ongunstiger, uitpakt
dan dat voor dit jaar. Dit omdat de
binnenlandse bestedingen zouden
stagneren.. De particuliere ; consumptie stijgt onder invloed van
gematigde koopkrachteen
ontwikkeling slechts licht en het
investeringsniveau zou zelfs hele!,-■■-'
maal niet meer groeien.

verzoek>-yan- het
Nieuwsblad
Noorden ge(volgëris'= het
maakte
sinds j 1977 I ontwikkelde Grèconmödel) komende Groninger onderzoekers drs. H.W.A. Dietzënbacher, drs. N. Heerink, drs. V.J.
de Jong en dr. Wim Voorhoeve tot

;;vrln 'hun op
v

van het

O Op de autoweg van Hoogeveen richting Duitse
grens zijn op steeds meer plaatsen werkzaamheden
aan de gang. Deze zijn noodzakelijk omdat de kruisingen van gelijkvloers naar niet gelijkvloers worden gebracht. Op de foto is te zien hoe een eenzame

automobilist de werkzaamheden tussen Hoogeveen
en de afslag Nieuwlande passeert. Ook bij Zwinderen is men op dit moment druk bezig om de autoweg voor een deel op een "hoger niveau" te krijgen.
(Foto: Jacob Melissen)
; . ;■'
:
L

nogal wat optimistischer conclusies. Zij voorspellen niet alleen
dat de ■: particuliere consumptie
volgend jaar met 2,5 procent zal
toenemen (CPB: 1,75 procent),
maar ook en dat is heel opmerkelijk
dat de reële bedrijfsinvesteringen met maar liefst 9,5
procent zullen groeien, terwijl het
CPB meent dat de investeringen
zich zullen stabiliseren op het (op
zich zelf weliswaar hoge) niveau

'

'.

/
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Oprichters zitten op een lijn

Van een onzer verslaggevers
ASSEN Omroep Drenthe en
Radio Groningen starten hun
uitzendingen op 1 oktober
1988. Radio Noord moet tot die
tijd blijven uitzenden onder de
vlag van de NOS-nieuwe stijl,
die vanaf 1 januari start. Dat
scenario zijn het bestuur van
de Stichting Omroep Drenthe
en de werkgroep Radio Groningen in oprichting gisteren
tijdens een bijeenkomst in
Zwolle overeengekomen. Dit
vertelde voorzitter K. de Wilde
van Stichting Omroep Drenthe
gisteravond op een vergadering van het algemeen
bestuur van zijn club in Assen.
Volgens De Wilde zitten de
oprichters van Radio Groningen
op dezelfde lijn als Radio Drenthe.
Ook zij weigeren op voorhand in
een
samenwerkingsconstructie
gedwongen te worden. De aspirant-omroepen hebben afgesproken dat ze samen met de NOS de
gevolgen van de nieuwe situatie
voor het personeel van Radio

.

-

Noord zullen 'doorlichten. Met
deze bereidverklaring hoopt De
Wilde voldoende tegemoet te komen aan de eis van de Omroepraad, dat de boedelscheiding van
Radio Noord geregeld wordt. Eerder wil de Omroepraad de minister niet adviseren over een
zendmachtiging

Drenthe.

voor

Omroep

De Wilde noemde deze eis van
de Omroepraad „bijna in strijd
met de regels van goed bestuur."
„De grens van wat wij kunnen incasseren is bereikt. We zullen de
Omroepraad verslag doen van
wat we hebben afgesproken, en
we zullen nogmaals vragen een
positief advies aan de minister te
geven. We vinden dat de Omroepraad geen mogelijkheid heeft om
meer te willen," aldus de voorzit-

Het bestuur is met de rug tegen
de muur ,op de eis van de Omroepraad ingegaan. „Ik ben ervan

overtuigd dat de Omroepraad anders negatief zal adviseren. En ik
vermoed dat de minister dat advies niet naast zich zal neerleggen," aldus De Wilde.
Hij erkende, dat het overeengekomen scenario geen zekerheid
biedt: „Groningen moet het tempo
kunnen opbrengen, en de NOS wil
na 1 januari '88 niks meer met regionale omroep te maken hebben." Het laatste hangt samen
met de verzelfstandiging van de
regionale omroepen, die alle losgekoppeld zullen worden yah.de
NOS.
De Wilde hoopt vurig op sukses,
want als het Omroep Drenthe niet

lukt volgend jaar te starten, zal de
financiering volgens de regels van
de nieuwe Mediawet moeten. Dat
geeft opnieuw vertraging. : ; r/

Volgens De Wilde zitten de
personeelsproblemen bij Radio
Noord niet in de 'Drentse sectie.
Algemeen bestuurslid J. Weggemans was

ontstemd omdat Radio

Drenthe nu op Groningen moet
wachten. „Mij kan het niet zoveel
schelen wat "Groningen doet. Ik
vind het best dat het personeel
een baantje krijgt, maar daar
moet dè NOS maar voor zorgen.
Een stuk of wat hebben geen
verstand van radio maken en een
aantal is notoir tegenstander van
Radio Drenthe. Daar wil ik hier
niets mee te maken hebben." $
•:'

dit jaar.
De
GRECON-onderzoekers
(verbonden aan de vakgroep Econometrie van de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit
Groningen) schrijven hun optimistischer uitkomsten vooral toe
aan .toegenomen vertrouwen".
De positieve ontwikkeling van de
bedrijfswinsten en een groeiende
afzet zorgen voor. zulke gunstige
verwachtingen in het bedrijfsleven, dat een verder oplopen van
reainvesteringsniveau
het
listisch mag worden geacht. De
reële afzet van de bedrijven zal
volgens de Groningers met drie
procent groeien (twee . procent,
zegt het CPB). Het aandeel van de
binnenlandse produktie daarin
neemt met 2,5 procent toe (1,5,
meent het CPB). De GRECON
verwacht dat het prijsniveau zich
volgend jaar zal stabiliseren. Het
CPB daarentegen gaat uit van
een lichte prijsstijging.
van

,

Omroepen Groningen en Drenthe
mikken samen op 1 oktober '88

,
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De wekelijkse brij van personeelsadvertenties is grotendeels saai
Van een onzer verslaggevers

GRONINGEN
Hts'ers
vinden personeelsadvertenties
van de Nederlandse Spoorwegen uitstekend. En de Regio
Friesland Noord, die op zoek is
naar een Hts'er die ervoor
moet zorgen dat bedrijven zich
aan de Hinderwet houden,
moet maar afwachten hoeveel
reacties er komen. Hts'ers vonden die advertentie het
slechtst. Bij heao'ers schoot
een_ advertentie van Radio
Holland er positief uit en het
Ministerie van Defensie voert
bij die groep de lijst aan van
.

Inzamelingsactie in Scheemda:

Gospelzangeres
wil Poolse
vriendin
laten opereren

onaantrekkelijke werkgevers.
Dat zijn een paar elementen
uit een afstudeeronderzoek
van Petra de Jong van de vakTaalbeheersing. Dé
groep
schrijfster is meteen na het inleveren van de scriptie begonnen aan een wereldreis. Binnen de letterenfaculteit is haar
werkstuk opvallend, omdat er
vanuit die hoek nog nauwelijks onderzoek is geweest naar
het effect van personeelsadver-

Van een onzer verslaggevers
SCHEEMDA De 38-jarige Tineke Boomgaarden uit Scheemda
is een inzamelingsactie begonnen
om haar Poolse vriendin Elzbiëta
Olejnikzak (41) in ons land te laten opereren. Mevrouw Boomgaarden wil de Poolse over-ongeveer drie weken naar Nederland
halen zodat ze in het Academisch
Ziekenhuis in Groningen een
schildklieroperatie kan ondergaan. Die operatie kost tussen de
15 en 20 duizend gulden.
-

:

tenties.
Het onderzoek is gedaan onder een categorie potentiële
werknemers die soms ook op
een andere manier aan een
baan kan komen. Hts'ers en
heao'ers blijven vaak ergens
Tiangen' waar ze stage hebben
gelopen. Het is ook een categorie, vooral als er sprake is van
veel ervaring, die door headhunters wordt benaderd voor
vacatures.,
Uit het onderzoek blijkt dat
veel proefpersonen niet in de
eerste plaats afgaan op de inhoud van een advertentie.
Veel belangrijker is of een bedrijf al bekend is of niet. Een
ónderneming als Daf met een
grote reputatie, een bedrijf als
de Rabo-bank; dat trekt de mogelijke sollicitanten meer dan
allerlei spitsvondigheden in
advertenties.
Het i tegendeel is eerder
waar. Al te ludieke

Mevrouw Boomgaarden kwam
in 1983 in contact met de familie
Olejnikzak door een uitwisseling
tussen de gospelgroep 'Future' uit
Hoogezand en , het mannenkoor
'Arion' uit Poznan. „Sindsdien
zijn we een paar keer op bezoek
geweest en bevriend geraakt. Het
'contact tussen ons is steviger dan
je kunt hebben met je eigen broers
en zusters." Mevrouw Olejnikzak
werd vorig jaar ziek én kwam in
haar woonplaats op een wachtlijst
te staan voor een in Nederland
niet eens zo bijzondere operatie.
„Ze ziet er inmiddels uit als een
vrouw van zestig," aldus mevrouw Boomgaarden, die wordt
geholpen door ander leden van de
gospelgroep 'Future. Voor de financiering doet ze een beroep op
de bevolking van de drie noordelijke provincies en heeft ze in
Scheemda een haar bankrekening

ties spreken in het geheel niet
Over het algemeen hebbén hts'ers minder waardering
voor ! een enigszins moderne

aan.

beschikbaar
gesteld voor de 'operatie Elzbiëta'.
„Het zit 'm nu op het geld vast,
maar daar wachten we niet op. Ik
zet ons eigen huis er graag voor op
hét spel, maar ik denk eerlijk gezegd dat er genoeg mensen zijn
die mee willen helpen om de operatie mogelijk te maken. Er zijn
vast wel tweeduizend mensen die
contacten hebben gehad met Polen of dat land eén warm hart toedragen. Als die allemaal een
tientje betalen ben ik er." ':;, •
(38.26.20.224)

Voor de
-LEEUWARDEN
tweede i maal wordt tot en met
vrijdag de internationale kaasbeurs 'Cheese en Dairy Engineering' in Leeuwarden gehouden; Op de vakbeurs worden dit
keer nog meer mensen verwacht
dan in 1985. Toen kwamen er al
2500 deskundigen uit de hele wereld naar Friesland.
Gisteren werd begonnen met een
grote kaaskeuring. Tweehonderd
kazen uit dertien landen werden
door acht kaasmeesters gekeurd
op onder meer smaak, geur en stevigheid. Volgens de organisatie is
het regelrechte reclame als een
kaas Europees kampioen wordt in
een van de zes klassen. Het publiek mag de hele week verder
van de kazen proeven.
De hoofdmoot van de beurs is
-

toch de tentoonstelling van de
nieuwste machines op het gebied
van kaas maken. Op deze show
staan veertig stands uit onder
meer Frankrijk, België, Denemarken en Engeland. Maar de
kaasmachine-producenten uit Nederland zijn in de meerderheid.
Nederland vervult op dat gebied
een voortrekkersrol. Organisator
Jan Veenstra: ."Het buitenland,
vooral daar waar men nog maar
net bezig is, komt graag naar Nederland toe om te kijken hoe wij
hier kaas maken.". De vaklui
kunnen in drie kaasfabrieken in
Friesland zien hoe de machines in
de praktijk werken. Verder wordt
er een symposium gehouden,
waarbij internationaal vermaarde kaasdeskundigen lezingen zullen geven over onder méér het
maken vanbepaalde kaassoorten.

advertentie dan heao'ers. Punten die hen aanspreken zijn
wel de duidelijkheid over de
functie en.de toekomstmogelijkheden die een baan biedt.
Een ander punt waarover
men als sollicitant ook wel duidelijkheid wil, het salaris,
wordt in een zeer groot deel
van de personeelsadvertenties
niet meer genoemd. Om welke
reden dat wordt weggelaten,
wordt in de scriptie niet vermeld.
Bij de opmerkingen die de
geënquêteerde studenten van
heao en hts konden maken
naar aanleiding van advertenties die zij te zien kregen,
blijkt vooral dat men duidelijkheid wil over de inhoud van
een functie en welke eisen er
precies gesteld worden aan degene die regareert. Men vindt
het een nadeel als men moet
bellen om nadere inlichtingen
te vragen over een bepaalde
baan.,,.; ....-.■.....: ??«*;
Petra de Jong heeft in haar
duidelijk .veronderzoek een;
L
*
schil willen' maken tussen!
\

saaie personeelsadvertenties
en meer aansprekende. De
laatste jaren zijn die advertenties vaak al fors veranderd.
Bedrijven proberen soms ook
een beetje een image op te bouwen via dit soort advertenties.
Of ze daarvoor het meest geschikt zijn, is in kringen vanbetrokkenen nog een punt van
discussie. De een vindt enige
wervende woorden niet misplaatst, andere deskundigen
vinden echter dat de personeelsadvertentie in de eerste
plaats gericht moet zijn op het
aantrekken van de juiste figuur.
v-Kv.
Volgens De Jong is de personeelsadvertentie in reclamekringen momenteel al lang
niet meer een ondergeschoven
kindje. Sinds vorig jaar
bestaat er zelfs een speciale
prijs voor de beste personeelsadvertentie. De overgrote
meerderheid van de perso-

neelswervingsadvertenties is
volgens de schrijfster echter
nog saai en conventioneel. ',■■. •-j

(ADVERTENTIE)
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Gele banken voor Joden
1
jHet gemeentebestuur voor de.wijk Wilmersdorf in het \
Westen van Berlijn heeft besloten geel geschilderde
\
\ banken te reserveeren voor de Joden op de pleinen.
Jf

Kaasproeven mag in Leeuwarden
Van onze correspondent

—

:

Met

GRONINGEN
de
ontwikkeling van de vaderlandse economie gaat het volgend jaar (opnieuw) goed. Er is
sprake van een groei, die qua
-

omvang vergelijkbaar is met
de vooruitgang van verleden
jaar en dit jaar. Dat is althans
de mening van de GRECONgroep . (Groninger
econometristen), die in haar jongste
prognose duidelijk zonniger
tegen de nabije toekomst aan-

.

Door Egbert Zijlema
redacteur economie

—

-*

Het Nieuwsblad van het Noorden volgt het dagelijks gebeuren ai'
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, leest hèt
Nieuwsblad van het Noorden.
Letterlijk en figuurlijk het meest veelzijdige dagblad van Noord Ne-

derland.
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Kaasmeesters keuren de kaas op smaak, geur en stevigheid.
U-:

(FotoiPENN)
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basis voor een doeltref-

I Ifend
moet

overheidsoptreden
in een rechtsstaat
als de.onze gelegen zijn in de
wet. Regelgeving dient aan te
sluiten bij het rechtsbewustzijn
iVan brede lagen van de beyol-,
t'king; zij behoort goed;:uitvoer?'
baar te zijn. De wet mag geen
onevenredige last leggen op
bestuur en rechtspraak en moet
gehandhaafd kunnen worden
door middel van het strafrecht
en andere sancties. Verbetering
van de kwaliteit van de wetgeving is noodzakelijk. Door de
instelling van een toetsingscommissie onder leiding van een regeringscommissaris wordt daaraan een nieuwe impuls gegeven.
Voor het waarborgen van de
rechten van de burger zijn bescherming van de samenleving
tégen criminaliteit, en hulp aan
slachtoffers essentieel. De in het
beleidsplan „Samenleving en
criminaliteit" ontwikkelde visies op de beteugeling van veel
voorkomende criminaliteit en de
bestrijding van de'zware misdaad moeten in het komende
jaar merkbaar resultaten gaan
opleveren. Vandaag wordt u de
voortgangsrapportage
tweede
voorgelegd. Bij de voorgenomen
bezuinigingen op de overheidsuitgaven worden de organen belast met rechtshandhaving en de politie geheel ont-

zien.-Teneinde haar taak beter
te kunnen vervullen, staat* de
politie wel voor de noodzaak van
een aanzienlijke herschikking
van middelen.

Rechtsbescherming

is

be-

langrijk. De werklast van de

-

-

goede

bestuurlijke

overgenomen

praktijk

kunnen worden.

Kwam in de vorige kabinetsperiode een vernieuwd stelsel
van sociale zekerheid tot stand,
in deze periode moet het fundament gelegd worden voor een
-vernieuwde aanpak van de
volksgezondheid. Daarbij zal zo
véél mogelijk gebruik worden
gemaakt van de commissie-Dek.

ker.

Op het terrein van de arbeidsvoorziening zijn bij de Raad van
State voorstellen voor een nieuwe opzet aanhangig gemaakt.
Overheid en organisaties van
werknemers en werkgevers delen daarin de verantwoordelijkheid. Zo wordt ook op dit terrein
de rol van de overheid scherper
afgebakend.
. Dat is ook nodig op andere terreinen. Niet alleen om budgettaire redenen, maar ook omdat
veel regelingen in hun werking
negatieve. bijeffecten hebben.
Vaak gehoorde,bezwaren zijn
oneigenlijk gebruik, verstarring, bureaucratisering en problemen bij de controle. Dit alles
leidt tot de noodzaak;van soberheid en doelmatigheid bij subsidiëring en in de wet- en regelgeving.
De

onderlinge afstemming
van taken en heldere financiële
afspraken tussen Rijk, provincies en gemeenten zijn ook belangrijk voor de kwaliteit van
het bestuur. Daarom zijn bestuursakkoorden gesloten. Deze
dwingen de verschillende overheden bij de onvermijdelijke
herbezinning op tal van regelingen, zorgvuldig met elkaar om
te gaan.
Het opkomen voor het zwakke
en waardevolle zal door overheid èn samenleving moeten gebeuren. De regering wil meer
ruimte scheppen voor intiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties. Onderlinge
hulpverlening komt aldus tot
ontwikkeling en zal naast het
professionele werk nog verder
aan betekenis moeten winnen.
De fiscale tegemoetkoming voor
het vrijwilligerswerk is een positief signaal voor nieuwe initiatieven van vrijwillig hulpbetoon
op allerlei plaatsen in onze samenleving.
(
I
Onze economie heeft de afgelopen drie jaar een hechter fundament gekregen. Het driesporenbeleid werpt vruchten af. Investeringen en werkgelegenheid
zijn sterk toegenomen, ook al is

Tom Poes en het wroeg-wezen

-1575: Heer Bommel had nu alle schroom laten
varen. Ernstig trad hij naderen raapte de ring op.
„Natuurlijk is dit sieraad van mij," zei hij, „ik heb
het voor mijn verjaardag gekregen. Trouwens,
een Bommel houdt zich aan zijn woord, wat jij,
Torn Poes?" „Het is mogelijk," sprak het
wroeg-wezen uit het gat. „Ik heb daar niet veel
vertrouwen in. Maar ja, misschien kan ik nog iets
leren. Maar reken er op, dat ik je aan je woord

inspanning van overheid en sociale partners, gericht op
versterking van economie en
werkgelegenheid op langere termijn. Daarom blijft de nadruk
liggen op het zo laag mogelijk
houden van de arbeidskosten, op
het stimuleren van technologische vernieuwingen, op het zo
veel mogelijk scholen en op het
versterken van de infrastructuur. Dit alles onder de onmis-

bare randvoorwaarde dat het financieringstekort moet blijven
dalen.
Blijvend herstel van dé econo-

mie is alleen mogelijk als de

overheid

minder

schulden

maakt en als de collectieve-

lastendruk daalt. Aan beide
voorwaarden wordt volgend jaar
voldaan. Toch dreigen de
rijksuitgaven in hun totaliteit
nog steeds te stijgen. Om dat te
compenseren stelt de regering
bezuinigingen voor, vooral daar
waar de uitgaven het snelst toehemen. De overheid behoort immers de omvang van haar uitgaven scherp in het oog te houden.
Omdat onvoorziene uitgavenoverschrijdingen een bedreiging
vormen voor bestendig beleid,

acht de regering het noodzakelijk zich dit najaar verder te beraden over concrete versterking
van de begrotingsdiscipline.
De hoogte van de arbeidskosten, zo sterk bepaald door be-.
lastingen en premies over het
loon, heeft nog steeds een belemmerende invloed op de groei van
de werkgelegenheid. De regering tracht die negatieve invloeden zo beperkt mogelijk te houden door het scherp vaststellen
van sociale premies en . belastingtarieven. Waar mogelijk
worden deze verminderd, de ho-'
gere belastinginkomsten weer
voor hogere uitgaven gebruiken
zou niet de goede weg zijn. De
verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, waarvoor de
regering heeft gekozen, is broodnodig om de arbeidskosten zo
laag mogelijk te houden.
De financiële ruimte voor het
overheidspersoneel is ten opzichte van de aanvankelijke
voornemens enigszins vergroot,
ook om extra werk bij de overheid te kunnen scheppen en enige inkomensverbetering mogelijk te maken, daar waar* de
afstand tot het bedrijfsleven te
groot dreigt te worden.
Voor mensen met het minimumloon en uitkeringsgerechtigden is een verhoging van de
vakantieuitkering van 7,5 procent naar 8 procent voorzien.
Voorgesteld wordt de kinderbijslag te verhogen. •
•
■..
alles moet ertoe leiden
dat behoud van koop-

Dit
.

,

kracht ook zonder loons-

verhoging tot de reële mogelijkheden behoort. Dat dient de
werkgelegenheid en hierdoor
krijgen zo veel mogelijk mensen
kans op inkomen uit werk.Met ditzelfde doel voor ogen
heeft de regering zich gebogen
over, de hoogte van het minimumloon. Na rijp beraad is
besloten geen gevolg te geven

maatregel hoopt de regering een
bijdrage te leveren aan het
terugdringen van de hoge werkloosheid onder met name jongere werklozen met een laag opleidingsniveau.
Bevordering van werkgelegenheid is zeker niet alleen een

zaak van matiging van arbeidskosten. Ook de technologische

vernieuwing is van groot belang. De toepassing van technologische kennis in het middenen kleinbedrijf zal worden bevorderd door de oprichting van
regionale innovatiecentra. De
technologische veranderingen
stellen hoge eisen aan kennis en
vaardigheden van de beroepsbevolking. Scholing, vorming, het
opdoen van werkervaring en later ook bijscholing, zijn van

beslissende

betekenis

voor

werkgelegenheid en economische groei. De daarop gerichte
inspanningen worden nu in samenwerking met werknemers
en werkgevers sterk opgevoerd.
Hoewel deze inspanningen vooral vanuit bedrijven en bedrijfstakken zelf moeten plaatsvinden, zal ook de regering daaraan,
een grotere bijdrage leveren.

Het

accent op scholing èn
op een individuele benabenadering van werklozen is
nodig, omdat nog steeds te veel
mensen de drempel naar bedrijf
en instelling niet overkomen.
Met gerichte programma's moe-

ten meer mensen aan het werk
komen. In die zin gaat het 'niet
om banenplannen, maar om het
scholen en het aan werkervaring helpen van diegenen die nu
buiten blijven staan. Een voorbeeld van gerichtebenadering is
ook het Jeugdwerkgarantieplan. Dit plan, dat samen met de
gemeenten wordt uitgevoerd,
moet waarborgen dat jongeren
hoe dan ook aan de slag gaan en
niet aan' langdurige werkloosheid'gewend raken.-Herverdeling van werk blijft belangrijk.
Meer deeltijdbanen, ploegendiensten en flexibele arbeidsroosters kunnen ertoe leiden dat
meer mensen werk vinden; ook
vervroegde uittreding en flexibele pensionering geven aan
meer jongeren eerder een kans.
Met het oog op de emancipatie
moet de werkgelegenheid voor
vrouwen en de groei van deelname van meisjes aan het beroepsonderwijs extra aandacht
krijgen. Bij de overheid wordt
voorgesteld de VUT-gerechtigde
leeftijd tijdelijk met één jaar te
verlagen, het aantal deeltijdbanen te. laten toenemen en de
te
scholingsinspanningen
vergroten. Eerder goedgekeurde, maar niet opgeroepen dienstplichtigen, van wie een aantal
nu werkloos is, krijgen de kans
alsnog te gaan dienen. Dat geeft
de mogelijkheid aan anderen vaker uitstel voor scholing en studie te geven.
.

werkloosheid onder etnische mindereden is onrustbarend hoog. Daarom
is een beleidsplan „Etnische
minderheden bij de overheid"
ontwikkeld; maar ook de sociale

De

partners zullen een bijdrage aan
het verlichten van de werkloosheid van deze kansarme groep

door Marten Toonder

zal houden! Ha, groot zal je wroeging zijn!" Met sen!" „Dat doe ik altijd!" riep heer Ollie geprikdeze onvriendelijke woorden liet het ventje zich keld. „Dat 'moest jij weten! Hm! Overigens is het
in het gat zakken, dat zich weer netjes boven vreselijk van mijn verjaardagsfeest. Alle gasten
zijn gevlucht. De burgemeester moet nog kohem sloot. „Wel heb ik ooit!" mompelde heer Olraarmen, dat is mijn enige troost!" Op dat moment
lie, verbaasd naar de grond starend. „Een
cadeau dat je me daar hebt gegeven, jonge trad Joost het vertrek binnen. „Excuseer, heer
vriend! Heb ik nu gedroomd of niet?" „Ik ben Olivier!" sprak hij. „De burgemeester heeft zo
bang van niet, heer Bommel!" zei Torn Poes. juist opgebeld dat hij verhinderd is vanavond te
„En u moet nu maar erg op uw woorden pas- komen. Het spijt hem erg, met uw welnempni"

moeten leveren.
Ook in de onderwijswereld
wordt steeds meer aandacht gegeven aan de bestrijding van de
werkloosheid. Het overleg in de
Stichting j van de Arbeid met
betrekking tot de inspanningen
voor de scholing van jongeren en
volwassenen heeft al veel tot
stand gebracht. Het benutten
van de aanwezige, onderwijsvoorzieningen en -ervaring zal
worden bevorderd. Het vormen
van nieuwe sectorscholen in het
middelbaar beroepsonderwijs
draagt daartoe bij.
In het onderwijs zelf wil de regering enkele duizenden nieuwe
banen voor jonge leerkrachten
mogelijk maken. Mede gelet op
het probleem van de vergrijzing
van het onderwijspersoneel is
taakverlichting voor. oudere
leerkrachten voor dat doel een
goed middel. In de vorming en
opleiding van.de jeugd is een
evenwichtig fundament ■ van
kennis en kunde onmisbaar. De
invoering van de basisvorming
in het voortgezetonderwijs zorgt
voor zon fundament voor elke
leerling. Nog dit jaar zal de regering het wetsvoorstel indienen. De eigen bijdrage voor de
verschuilende vormen van hoger onderwijs wordt gelijkgetrokken. Daarnaast wordt een
hoger collegegeld voorgesteld
voor de student die de verblijfsduur van 6 jaar in het hoger onderwijs overschrijdt. Door deze
twee maatregelen te zamen kan
het collegegeld in het Wetenschappelijk Onderwijs iets om-

.

'
laag. ; \
De wetenschap ontplooit zich
dynamisch. Dit houdt kansen en
risico's in. In het geding zijn niet
alleen de technische en economi•

■■■

_

sche mogelijkheden, maar ook
hun betekenis \ voor de normen
en waarden in onze samenleving. In de nieuwe schets van
het wetenschapsbeleid voor/de
toekomst zal daaraan nader

aandacht worden besteed.

Het

milieu in ons land
ernstig is de situatie
wordt ondanks alle inrond
de Golf. De oorlog tusspanning nog steeds van
Iran
en Iraq gaat nog
sen
vele kanten bedreigd, en ver- altyd voort, ondanks de dringenslechtert zelfs in sommige op- de'oproep tot beëindiging van de
zichten. Om de kwaliteit van het gewapende strijd, die uitging
milieu te beschermen en te ver- van de Veiligheidsraad. De.rebeteren wil de regering de sa- gering acht verzekering van het
menwerking met de maatschap- recht van vrije scheepvaart in de
pelijke sectoren intensiveren. In Golf van vitaal belang en wil
een
Nationaal Milieu Bedaaraan met andere West-Euroleidsplan zal de lange-termijn- pese landen een concrete bijdravisie worden opgenomen.
ge leveren. Uiteraard zal de veiOm de - verzuring tegen te ligheid van de bemanning van
gaan is het noodzakelijk nog dit
de daarbij betrokken mijnenjanajaar verder gaande maatregegers zo goed mogelijk worden gelen te overwegen. Met de sane- waarborgd.
ring van vervuilde waterbodems
Met voldoening stelt de regewordt een aanvang gemaakt. ring vast dat het belang van de
Natuur, landschap en open- eerbiediging van mensenrechluchtrecreatie kunnen het niet ten en de waarde van de demostellen zonder schoon water, cratie in steeds meer landen
schone lucht, een schone bodem. wordt onderkend. Door extra
Maar zuivere hulpbronnen zijn hulpinspanningen in het kader
ook onontbeerlijk voor de conti- van de ontwikkelingssamenwernuïteit van de agrarische bedrij- king wil de regering jonge demovigheid in ons land. De mestpro- cratieën
ondersteunen.
De
blematiek heeft nog eens duide- Noord-Zuid-dialoog komt geleilijk gemaakt dat zorgvuldig nadelijk weer tot leven. Tijdens de
tuur- en milieubeheer een basis- Onlangs gehouden
conferentie
voorwaarde is voor een goede
over handel en ontwikkeling is
optwikkeling van het landelijke
confrontatie achterwege geblegebied. Met het oog hierop zal
ven en is met succes gezocht
het Natuurbeleidsplan worden
naar een beleid op basis van geuitgebracht.
meenschappelijkheid. Het. gaat
een Nota „Volkshuis- erom deze trend te versterken,
vesting in de jaren 90" zullen onder meer bij het overleg over
beleidsvoornemens worden de vrijmaking van de wereldgepresenteerd met betrekking handel.
tot de inhoud en de organisatie
regering volgt met grote
van de volkshuisvesting. Vooral
aandacht de ontwikkelinde verdeling van verantwoordein Suriname en hoopt
gen
lijkheden tussen het Rijk en andat
het
komende
referendum,
dere overheden, tussen maatontwerp-grondwet
de
en de
schappelijke organisaties en de over
het
Sumarktsector, zal daarin aan- algemene'verkiezingen
rinaamse
volk
zullen
in
staat
dacht krijgen. Rond de jaarwisdemoseling zal de Vierde Nota over stellen in vrijheid aan een
opnieuw
cratisch
Suriname
Ruimtelijke
Ordening
de
verschijnen. Deze zal zich rich- gestalte te geven. Daarna kan
begin worden gemaakt met
ten op de verbetering van de eennormalisering
van de betrekde
ruimtelijke kwaliteit van

Zeer

•

-

Onlangs

is een advies uitgebracht ter zake van wetten voor oorlogsgetroffenen. De regering zal overigens
zonder bezuinigingsoogmerk'
bezien welke onderdelen van dit
advies ter wille van de rechtszekerheid en in het belang van een

Met

de beleidsvoornemens
voor 1988 wordt getracht
een verantwoorde basis
te leggen voor de gezamenlijke

de meerderheid van de Sociaal-Economische Raad om het wettelijk minimumloon over de hele linie te
verlagen. Wel wordt voorgesteld
het wettelijk minimumloon tot
18 jaar af te schaffen en dat voor
een 23-jarige te verlagen tot dat
voor een 22-jarige. Met deze

'

gen één simpel en duidelijk

antwoord te geven; zeker niet
als men recht wil doen aan de
pluriformiteit die allerwegen in
ons land als waardevol wordt ervaren. Niettemin, de regering
moet keuzen maken. ;
De kern van het regeringsbeleid wordt gevormd door:
rechtshandhaving, opdat de
;' burger zich beschermd weet
door wetten en opdat wetsovertredingen op tal van terreinen
worden teruggedrongen;
meer vertrouwen op de ontplooiing van de burger en van
de maatschappelijke \ verbanden; v ■'>'
voortgaan met een driesporenbeleid, gericht op werkgelegenheid, economische groei en soberheid in 's Rijks financiën;
bevorderen van gerechtigheid,
vrede en veiligheid, ook over
de grenzen heen.
Bij dit alles wil de regering
haar beleid enten op solidariteit,
tolerantie en verantwoordelijkheid.

geschillen.
In verband met vragen rond
het levenseinde en sterven en de
steeds verder gaan ontwikkeling van de medische wetenschap en de geneeskunde, zal u
met betrekking tot euthanasie
een voorstel bereiken.
De bescherming tegen discriminatie zal worden verbeterd
door een aanpassing van het
Wetboek van Strafrecht en door
een voorstel van een Algemene
Wet Gelijke Behandeling, die
nadere uitwerking geeft aan artikel 1 van de Grondwet.

aan een advies van

■

Dat

gedecentraliseerde
berechting van administratieve

reiken tot

de werkloosheid nog steeds duidelijk te hoog. Met aller inzet
moet het mogelijk zijn aan de
opgaande lijnen vast te houden.
.Vorig jaar zijn met werknemers
en werkgevers afspraken gemaakt om samen de werkloosheid verder terug te dringen.

.

TRONED

Raad van State op dit punt is
echter te veel toegenomen.
Daarom zullen u voorstellen be-

Leden van de Staten-Generaal,
ik vandaag in uw midden kan zijn, stemt mij
dankbaar. Tijdens mijn
ziekte heb ik vele blijken van
medeleven en vele goede wensen
ontvangen uit alle delen van het
Koninkrijk. Graag maak ik van
deze gelegenheid gebruik om
hiervoor mijn bijzonder hartelijke dank uit te spreken.
In deze jaren is de vraag aan
de orde hoe de samenleving zich
verder moet ontwikkelen. Bij alle voorspoed zijn. er ook gevoelens van bedreiging, vervreemding en onzekerheid.
Het is niet gemakkelijk op
vragen naar de richting van
maatschappelijk ontwikkelin-

NIEUWSBLAD

vanhet

De

Europese Gemeenschap
staat in de komende periode voor enkele belangrijke, maar ook moeilijke, beslis. singen, met name op het gebied
van de landbouw en de financiering. Gezien het vitale belang
van ons land bij het herstel van
het evenwicht op de landbouwmarkten en bij een zich verder
gezond ontwikkelende Gemeenschap, zal de regering zich tot
het uiterste inspannen om in het
overleg met de andere lidstaten
tot verantwoorde oplossingen te
komen. Dat is ook nodig in het
belang van de mensen die werken in landbouw en visserij en
die geconfronteerd worden met
onzekerheden als gevolg van de
noodzakelijke beheersing van de
produktie.
Een positieve ontwikkeling is
dat in de Sowjetunie, alsmede in
enkele Oosteuropese landen,
hervormingen worden ondernomen. Hiervan kan een gunstige
invloed uitgaan op de OostWest-betrekkingen. Er is nu uitzicht ontstaan op een historische
ommekeer in de wapenwedloop,
die enkele jaren geleden nog
voor onmogelijk werd gehouden.
Complete categorieën wapensystemen komen in aanmerking
om te worden afgeschaft, waaronder ook de voor plaatsing in
ons land bestemde, middellange-afstandsraketten. De grote
overmacht van het Warschaupact op het gebied van de conventionele bewapening stelt
overigens grenzen aan de mogelijkheden voor nucleaire ontwapening en onderstreept het belang van beheersing van conventionele wapens. Een zekere
reële groei van de defensieuitgaven blijft nodig. Daarmee moet,
in samenhang met een verbetering van de organisatie, onze
defensie aan kwaliteit kunnen
winnen. Aan de West-Europese
Unie komt een belangrijke rol
toe bij het definiëren van wat
binnen het' Atlantische bondgenootschap specifiek van belang2
is voor de Europese veiligheid
en bij het harmoniseren van
standpunten3 daarover. Nederland zet zich als voorzitter daarvoor in.

In

De

ons
land en zal in het bijzonder aandacht geven aan de ontwikkeling van de marktsector.
Op tal van plaatsen, met name in de randstad, ontstaan
meermalen per dag files. Dat is
een bron van ergernis en ook nadelig voor de positie van ons
land in het internationale vervoer. Het is zaak de yerkeers- en
vervoersproblemen met een
reeks samenhangende maatregelen aan te pakken. Met provincies en gemeenten is voor de
randstad een mobiliteits-scenario ontwikkeld. Over deze problematiek worden in het najaar
besluiten genomen. Wel heeft
het kabinet reeds besloten in te
stemmen met de aanleg van vier
verkeerstunnejs, die particulier
gefinancierd zullen worden.
Ook de knelpunten in het telecommunicatieverkeer als gevolg
van de snel toegenomen vraag
worden aangepakt. De PTT zal

kingen.
De Nederlandse Antillen worden geconfronteerd met aanzienlijke financieel-economische
problemen. Op Aruba gaat het
geleidelijk beter. Binnen het kader van de beschikbaar gestelde
middelen zal worden getracht
het eigen herstelbeleid van beide landen zoveel mogelijk aan te
vullen en te ondersteunen.
Leden van de Staten-Gene'

raal,

In een pluriforme samenleving, vraagt herkenbaar beleid
om' intensief overleg en besluitvaardigheid. Op u, volksvertegenwoordigers, rust een zware
verantwoordelijkheid bij de vele
taken die u zijn toevertrouwd.
Van harte wens ik u toe dat
Gods zegen op uw werk rust.
15 september 1987.

NORDE
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Troonrede
Troonrede en
nota kan ditmaal;
den gezegd, dat ze
barende nieuwe beleidsvoer
mens bevatten. Het kabinet
bers-ll is nu halverwege de rit l
dat betekent haast per definit,
dat een periode van consote
is aangebroken. Doorgaan "op*
ingeslagen weg; dat is. is
modo. het thema.
Toch kan in zekere zin de Trój|
rede. die de Koningin vanmidd»
uitsprak, opmerkelijk worden j
noemd. Het is, zoals premier Lu
bers het .in een toelichting fomj

Van

leerde,

..een

een puur ideologisch (en dus 3
vrijblijvend) verhaal over hoe 4
samenleving zich dient te ontw|
kelen, maar ook niet uitsluiten
een droge opsomming van"rej
ringsvoornemens. Uitgelichtwj
den de kernpunten van hetfrej
in de filosofi
ringsbeleid, die
van Lubbers
moeten bijdrage
aan de kwaliteit van de samenle
ving van na 1990.
staat
. Voorop
daarbij' 4
rechtshandhaving,,,opdat de bur
ger zich beschermd weer/j Hej
staat niet voor niets voorop.' Es'
goede rechtshandhaving is essaj
tieel voor de kwaliteit van de sa
menleving en het is daarom zo bs
langrijk, dat nogal diep op des
zaak wordt ingegaan. Niet uitsfc
tend de bestrijding van de 'gewj
ne criminaliteit wordt aan deordt
gesteld. Uitvoerig wordt* teven
ingegaan op het gegeven,,dat be
paalde regelingen ten aanzien var
uitkeringen en subsidies „nep
tieve bijeffecten" hebben., Ge
noemd worden: oneigenlijk' gebruik, problemen bij de contrölj
bureaucratisering en verstarring
Het is de impliciete erkehniovan het feit, dat onze verzor.
gingsstaat op een -aantal esseii
tiële punten is dolgedraaid end»
we wat dat betreft de zaai
(verantwoord) terug moeten"dur
ven schroeven. De laatste jari
was al de trend merkbaar, dal
kwesties, die lang in dé taboe
sfeer hebben vertoefd (zoals te
gesignaleerde misbruik van sociale voorzieningen), .bespreekbaj
konden worden "gemaakt.' Dat eet
kabinet deze kwestie vandaat
hardop door het staatshoofd laai
zeggen, is even opmerkelijk'als
—

—

.

hoopvol.

:

Woensdrecht

Nu

de Sovjet-ministervva
Buitenlandse Zaken„Sê
vardnadze voor
zijn Amerikaanse collega Shultzï
Washington is ter bespreking vj*
een mogelijk
ons land de vraag opgeworpen)
"Woensdrecht" nog door-mol
gaan. Die vraag is begrijpelijk of
dat er de laatste tijd tussen Ito
kou en Washington irritaties ovê
en weer zijn ontstaan over e'ntó
details. De Sovjets willen at
Amerikaanse kernkoppen verni
tigd zien (inclusief die v00r,4
Westduitse Pershing lA-ratö
ten), de verificatie is nögW
puntgaaf geregeld en de'Brits
raketten schemeren op de a*
tergrond. De VS zijn nog steeSj
ontstemd over de late
Moskou ten aanzien ' vanTi
Pershing lA-raketten, heem

bondskanselier Kohl dit obstalj
zelf heeft opgeruimd. : .;;';'
Met andere woorden: een spo*
dig af te sluiten INF-akkoordk?
nog niet gegarandeerd word?'
Zelfs als dat dit jaar wél tot stazal komen, blijft nog het punt v*
ratificatie. De Amerikaanse" &

naat heeft steeds geweigerd[Si
II te ratificeren, hoewel een p* 1
cipe-overeenkomst bereikt wefj
Het verdrag is dan ook nooit
kracht geworden. Verder, duur!
het na het bereiken van een'a)

'f

koord aan de
fel in Genève, minstens nog 'è
jaar voordat de Amerikaanse fat'
ficatieprocedure op gang koe*
Voor een land als Nederland is të
derhalve belangrijk te wes
wanneer exact een overeenkqnf
als een paal boven waterstaat
Moet er per sé gewacht word?

op de ratificatie, of kan er ook! #
als Lubbers zegt,'een besluit o*'
Woensdracht vallen na een "pf

feet" rakettenakkoord?
bepaalt vóór de ratificatie of ti
overeenkomst perfect is?
. Vanzelfsprekend zal. dit : pit
bleem binnen de NAVO

deld moeten worden.
blijft het ook een Nederlandse f.
litieke kwestie. Het is de vraag?
de meerderheid van de Ned*
landse kiezers het redelijk vinf
toch kruisraketten te plaatse"
indien er wel een akkoord op tajj

komt. Helaas geeft de Troonfe?
ten aanzien van deze 'problemf
tiek geen enkel houvast.
nog één maal met de premierf
spreken, het gezonde verstand

.

—

i De twee regeringspartijen
zijn
verdeeld over de vraag of de be-

lastingen na volgend jaar nog verder omlaag moeten. Voorhoeve
vindt van wel, De Vries verwacht
dat er geen ruimte voor is. Eensgezind gaan ze niet akkoord met
de bezuinigingsplannen van minister Brinkman voor de gezinszorg. Hun commentaar op de andere bezuinigingsplannen houden
ze voorlopig nog even voor zich.

PvdA-leider W. Kok vindt dat
„de zelfgenoegzame conclusie dat
het economisch herstelbeleid
aanslaat", iedere grond mist. Kok
noemt de geringe daling van de

CDA en VVD zijn
verdeeld over

belastingverlaging
De Vries
werkloosheid „schrijnend". Volgens hem treffen de bezuinigingsplannen „mensen met een
smalle beurs het zwaarst" en
wordt de maatschappelijke ongelijkheid vergroot. De PvdA'er
meent dat het kabinet het oplossen van problemen voor zich uitschuift om geld vrij te maken voor
O Voorhoeve

#

belastingverlagingen.
H. van Mierlo (D66) vindt dat
de Miljoenennota wordt overheerst door de uitgavenoverschrijdingen. „Daardoor ontbreken de

Kok
O Van Mierlo
financiële middelen en de inspiratie, die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit van de samenleving." D66 steunt de belastingplannen van het kabinet.
Volgens Kok leiden de bezuinigingen op het ziekenfonds er alleen toe dat de laagste inkomens
twee keer zoveel kwijt raken als
wat ze aan belastingverlaging
•

krijgen. De gezamenlijke ziekenfondsen protesteren ook tegen een
reeks bezuinigingen. Daarbij verklaren ze dat het kabinet te wei-

nig geld uittrekt om de premies
geleidelijk te laten stijgen.
Het CDA is tevreden over de

Politie ontruimt PvdA-kantoor

verhoging van de kinderbijslag
met zes procent. De regeringspartijen CDA en VVD zien de belastingverlaging als een steuntje in
de rug voor de vakbonden en
werkgevers om de lonen verder te
matigen.
\
f.
De vakcentrales FNV en CNV
vinden het kabinet veel te optimistisch over de koopkracht. Veel
mensen gaan er juist op achteruit,
bij voorbeeld door bezuiniging op
de huursubsidie, stelt de FNV, de
grootste vakcentrale." De ambtenarenbonden zeggen dat de inkomens bij de overheid weer te veel
achterblijven bij het -bedrijfsleven. De FNV-ambtenarenbonden
noemen het „naïef, zo niet ongeloofwaardig" om te denken dat de
overheid beter en doelmatiger
kan werken terwijl er steeds verder bezuinigd wordt op de arbeidsvoorwaarden van hèt personeel.

AMSTERDAM—De politie van Amsterdam heeft

_.

gistermiddag

de

wijderd: Vol-'
geris een PvdA-

woordvoerder
verliep
de

ontruiming
zonder
noemenswaardige
'

incidenten.: :
Het ■ gebouw
werd gisteroch-

tend bezet uit

protest tegen
een eventuele

De werkgevers juichen de belastingverlagingen, toe, maar ze
vinden dat. de bedrijven te veel
het kind van de rekening worden,
waardoor de winsten nog meer onder druk komen te staan. Het
VNO meent dat de overheid de eigen uitgaven nog steeds niet in de
hand heeft en dat, verdere loonmatiging nodig is.

ontruiming

van het kraak-,
complex „Conradstraat" in
de hoofdstad.
Volgens de;
politie zijn er
bij de ontruiming 40 ar-;
restaties verricht, maar enkele uren later
waren 38 be-'
zetters heenge••

'Ik ben geen oud wijf dat
overal achteraan loont!'
—

De woe-

deuitbarstingen waarmee
de voormalige hoofddirecteur van het ABP, mr. dr.
N.H. Wiarda, gisteren de
parlementaire enquêtecommissie belaagde, riepen
sterke herinneringen wakker aan de grimmige wijze
waarop de voormalige pre-

sident-commissaris
De
van
destijds
Vries
de RSV
tijdens de verhoren optrad.

Mét details zei Wiarda zien niet
bezig te houden. Op gedetailleerde vragen van leden van de enquêtecommissie viel hij uit: „Hoe
moet ik dat weten? Dacht U dat ik
alle projecten haliep? Dacht U dat
ik niets beter te doen had als
hoofddirecteur? Het is toch een
belachelijke vraag. Ik ben geen
oud wijf dat 'overal achteraan
.

loopt!"

...

Wiarda verloor de eerste, keer
zijn geduld toen hij van voorzitter

l

over het feit dat de Tweede Kamer zich zo druk maakt over de
opgave van onjuiste stichtingkosten, terwijl het al tientallen ja'~
ren mogelijk is.
Toen Wiarda aan bleef dringen,
werd hij door De Vries zonder pardon'afgehamerd. Die gaf, na-het
verhoor als".verklaring'dat geen

énkele, getuige uit' kranten' vóór
mag lezehj'dat het artikeltje niet

ter zake deed en dat de commissie
bovendien'overweegt om Wierin-ga nog als getuige op te roepend
Wiarda zei na afloop dat zijn informatie de commissie blijkbaar
niet uitkwam: „Ze moeten wel objectiefblijven. Ik vind dat de commissie veel te suggestief is". Tussen neus en lippen verdedigde hij
nog even zijn voormalige directeur beleggingen Masson („Zijn
kwaliteiten mogen ook eens ge-'

noemd worden") en gaf een veeg
uit de pan aan de officier van
Ju,stitie en de rijksaccoutant die
het onderzoek naar de gang van
zaken bij het ABP doen: ,',Meneer
de Vries nodigt hier wel jongens
uit, die nog in de luiers lagen in
de tijd waar het allemaal om gaat.
Hij laat hier leken praten die niet
weten waar ze het over hebben".

'Onzin'
Tijdens het verhoor kon de commissie niet veel. goed meer doen.
Allé beschuldigingen '•■;- aan het
adres van het ABP waren onzin,
meende Wiarda. Hoewel Masson
in zijn brief uit 1973 over het herenakkoord aan de directie van
het ABP had gewaarschuwd voor
het feit dat: „Het niet meer dan
waarschijnlijk is dat agreement
zodra moeilijkheden dreigen, ontkend zal worden", vond: Wiarda
dat geen bewijs dat het akkoord
misschien toch een geniepige aangelegenheid was. •

r

Mr. dr. N. H. Wiarda tijdens
het verhoor (Foto: GPD) '..
•

Van onze
correspondent
DEN HAAG —Het
kabinet wil vrijdag
toch praten met de
organisaties van ondernemers en de vakbeweging. Vanavond
krijgen de sociale
partners een uitnodiging voor, het gesprek, zo werd vanochtend door het ministerie van Sociale
Zaken meegedeeld; o
3 i Gisteren |.-; riep e het
,

DEN HAAG

Klaas De Vries geen toestemming
kreeg een stukje uit een krant
voor. te lezen. Het ging om een.interview met een voormalige ambtenaar van het ministerie van
Volkshuisvesting, Wieringa, die
daarin zijn verbazing uitsprak

»

Christelijk Nationaal
Vakverbond (CNV)
overlegpartijen
de
nog op het gesprek
een maand uit te stel-

bezetters

Nicolaas Wit-'
senkade ver-

ABP-hoofddirestew Wiarda haalt uit:

Van onze correspondent

.

van het PvdA-]
kantoor aan de'

;

Van onze correspondent
De regeDEN HAAG
ringspartijen CDA en VVD leggen zich er bij neer dat de
werkloosheid volgend jaar met
slechts 25.000 zal dalen. De
twee partijen beoordelen het
economisch beleid van het kabinet positief. Dat blijkt uit de
eerste reacties van de fractievoorzitters B. de Vries (CDA)
en J. Voorhoeve (VVD) op de
Miljoenennota.
Voorhoeve
constateert „helaas" een lagere daling van de werkloosheid
en De Vries hoopt dat een grótere daling mogelijk jis door
goede afspraken met de bonden en werkgevers.
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zonden. ' Twee
arrestanten ■;
bleven in hechtenis omdat" zij
verzet hadden
geboden bij de
ontruiming,

De politie
voert een bezet-

•

ter af.
'\

FNV wil de indruk
vermijden dat zij in
een uitgesteld overleg wel iets ziet. De

Najaarsoverleg

Kabinet
wil vrijdag
toch praten

arbeidsvoorwaarden
voor het overheidspersoneel
worden
door de centrales als

len. Het CNV verwacht niets van het

overleg. De Federatie
Nederlandse Vakbeweging (FNV) liet
weten aan een uitnodiging gevolg te zullen geven. Ze ver-

belangrijk \ knelpunt
gezien.
De werkgeversorganisaties zijn er
steeds vanuit gegaan
dat het overleg doorgaat. Zij menen dat
de.v vorderingen ; die
zijn gemaakt in vier
werkgroepen,
voldoende: zijn om tot
een gesprek te ko-

(Foto: ANP)

Onderzoek muurvast

Ahold schakelt
Engelsen

in

bij

Heim

opsporing
Van onze correspondent

De oproep van de politie aan de
BLOEMENDAAL
Gerrit- eventuele ontvoerders van AholdJan Heijn is al bijna een .week topman Gerrit-Jan Heijn om hun
wacht èr evenmin
zoek maar de politie zegt nog geen eisen te bevestigen, heeft nog niet
iets van, maar de men.
tot enige reactie geleid, aldus
idee te hébben waar de verdwenen Ahold-topman zich bevindt.
Geelof. Het enige nieuws wat hij
Het onderzoek zit muurvast en er kan melden, is dat er inmiddels
zou nog steeds geen contact zijn 270 tips zijn binnengekomen, i f
■"'•'
•
'' '■.''
met mogelijke ontvoerders.
'V'
De televisie-uitzending van
Ondertussen heeft het crisisteam van het Ahold-concern de Opsporing Verzocht, waarin de
commissie
politie om inlichtingen over de
hulp ingeroepen van Engelse anti-terreurdeskundigen. Het gaat ontvoering vroeg, heeft 40 teleemancipatiefoontjes bij het recherchebijom experts van de Londense firma
standsteam opgeleverd. Deze tips
Control Risk, die over de hele wereld betrokken zijn geweest bij de worden vandaag verwerkt. De
eerder verkregen en inmiddels
oplossing van gijzelingen.
Van onze redactie binnenland
één | woord over voor de j nota
Politiewoorvoerder Geelof zegt nagetrokken, tips hebben weinig
„Waardeloos."
DEN HAAG De vaste Kamergeen bezwaren te, hebben als houvast geboden, zegt Geelof.
„Nena", een Filipijnse die via Ahold zich wil laten adviseren
commissie voor emancipatiebeEen groot aantal rechercheurs
een ambtenaar in eigen land een
leid is zeer ontevreden over de nois
gisteren in Bloemendaal, de geControl
Risk.
Maar
het
redoor
ta van minister De Koning van baan in Nederland dacht te krijniet
cherchebijstandsteam zal
acmeente waar . Heijn woont, een
Sociale Zaken over de bestrijding gen als receptioniste in een hotel, cepteren dat de Engelsen het' poliniéuw buurtonderzoek begonnen.
maar enkele dagen na aankomst
van vrouwenhandel in Nedertieonderzoek belemmeren. VolZe stellen daarbij volgens een beland. Dit bleek gisteren tijdens de werd gedwongen zich in een sexgens hem zal er ook geen sprake paald model vragen. De antwoorvijf uur durende hoorzitting die in club te prostitueren, kreeg als zijn.van enige samenwerking bij
den worden systematisch verallerijl was georganiseerd om eerste het woord: „Waarom doet de opsporing van Heijn en de kidwerkt. De politie hoopt hierdoor
alsnog van politiemensen, gede Nederlandse regering niets om nappers.
nieuwe inzichten te verkrijgen.
meente-ambtenaren, prostituees een einde te maken aan deze verschrikkelijke dingen die hier
en hulpverleners antwoord op een
overal
aan de gang zijn. Ik heb
reeks vragen te krijgen die in de
een aanklacht ingediend tegen de
nota van De Koning waren openbaas van de sexclub," aldus Nena.
gebleven.
Commissie-woordvoerster Jabaaij (PvdA) had maar Later hebben twee andere FiliDe tarieven voer en de Nederlandse SpoorweDEN HAAG
pijnse vrouwen dat ook gedaan,
het
openbaar vervoer gaan in gen. Gedurende de hele kabinetsvertelde ze. Ze zijn verkracht, voor
periode moet 150 miljoen gulden
mishandeld, bedreigd. „Maar hij 1988 niet omhoog. Dit heeft minister
van
en
worden bespaard. De openbaar
Smit-Kroes
Verkeer
is nog steeds niet gearresteerd. Ik
afgesproken
vervoerbedrijven willen dit bereigisteren
Waterstaat
word telkens opnieuw- onderken
door het vergroten van de onvertegenwoordiin overleg met
vraagd door de politie en de rechderlinge
samenwerking.
van
en
gers
het stadsstreekverUTRECHT
De cardioloog ter-commissaris".
prof. dr. F.L. Meijler en enkele ra.
.
j .(Advertentie)
diologen van het Academisch Zie■ ■.••-.••;
kenhuis Utrecht zijn vandaag wegens gebrek aan bewijs door de
rechtbank in Utrecht vrijgesproken. Ze stonden terecht omdat ze
aan patiënten declaraties zouden
hebben gestuurd die niet in overeenstemming waren met de gelland. Overal worden handtekeningen opgehaald tegen
fW#$ gehele
%5-*És!r
dende richtlijnen.
afbraak var| de gezondheidszorg. Steun die strijd! Het is nu
tjÊÊÊr
of nooit! Stuur nu de bon °P of bel: 010-4673222. Vandaag
kan het tot 22.00 uur. Vanaf morgen tussen 9.00 en 18.00 uur.
fs_\\
IB_F
t
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'Huidige aanpak

Kamer-

-

vrouwenhandel

beleid.

werkt averechts'

-

Openbaar vervoer niet duurder
—

Vrijspraak voor
cardioloog

Van onze redactie binnenland
IJMUIDEN De Maltese kust?
vaarder Junior is de afgelopen
nacht gekapseisd en circa twaalf
■

-

kilometer ten noordwesten van
Hoek van Holland in ondiep water gezonken. Dat gebeurde volgens de Kustwacht toen het schip,
nadat het eerder in de problemen
was gekomen door een schuivende
lading, door Smit Tak richting

Maltese coaster
bij sleep gezonken
Rotterdam werd gesleept
De bemanning was in de loop
van de avond al door een reddingboot van boord gehaald. Volgens
Rijkswaterstaat was de Junior in

Rotterdam geladen met ongeveer
380 ton sterk verontreinigd filterslib.' Daarin zitten onder andere giftig cyanideen de zware
metalen zirik en nikkel. Het schip
heeft „voorzover we dat nu kunnen overzien" geen lading verloren, aldus een. woordvoerster.
Vandaag zouden monsters van
het zeewater rond het schip worden genomen. W- ; ;;

—

~

t<t

Zeeland wil de zeehond terug

*

\
\

Van onze redactie binnenland
naar
zeehondenopvanghet
GOES Zeeland wil de zeehond centrum in Pieterburen overgeh'j';
terug. Rijks- en Provinciale Wabracht. '
terstaat in Zeeland zijn samen
Op dit moment zitten er zon
met de afdeling faunabeheer van tien tot vijftien volwassen zeehonhet ministerie van Landbouw en den in de Zeeuwse wateren. Die
Visserij bezig een plan te maken gedijen goed, gezien het grote
voor de terugkeer van zeehonden aantal jonge zeehondjes dat wordt
naar het Deltagebied. Volgens R. gevonden. De diertjes worden alRemijnse, districtshoofd faunaleen door hun moeder verstoten
van
aangelegenheden
het mials de rust tijdens het zogen wordt
nisterie, zijn er de afgelopen verstoord. De snel groeiende voortaaanden negen sterk verzwakte delta maakt het echter mogelijk
jonge zeehondjes vanuit Zeeland om de zeehond een gezond en
;

-

rustig leefklimaat te bieden, zegt
Remijnse. Maar dan moeten er
toch wat oudere, gezonde zeehonden van zes tot zeven maanden

worden uitgezet.
De Zeeuwse vissers kijken met
gemengde gevoelens naar dit
plan. Zeehonden consumeren na-

melijk per dag zon vijf kilogram
vis. In de jaren vijftig zwommen
er zon 300 zeehonden in Zeeland
rond, wat leidde tot klachten van
de visserij. Zover zal het nu niet
komen; verwacht Remijnse. In de
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ik wil meewerken aan de aktie tegen de
a f° raak van de gezondheidszorg. Stuur mij
e aktiefolder en een handtekeningenlijst.
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voordelta voor de Zeeuwse en
Zuidhollandse kust, waar in snel

tempo een nieuw waddengebied
ontstaat, is plaats genoeg voor deze zeehonden. Uiteindelijk zijn
hét de natuurlijke bewoners. Ze
hebben geen enkele economische
waarde, maar ze zijn wel nodig
voor een evenwichtige natuur, aldus Remijnse, die verwacht dat in
de loop van volgend jaar met het
uitzetten van de zeehonden in

Zeeland kan worden begonnen.

'
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Postcode:
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Opsturen in een envelop zonder postzegel naar:
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In Frankrijk

Van onze correspondent
CDU-premier
BONN
Barschel van de • Westduitse
—

deelstaat'

Sleeswijk-Holstein
heeft gisteren opnieuw ontkend
dat hij op illegale wijze heeft geprobeerd zijn politieke tegenstander, , de sociaal-democraat . Bjorri
Engholm, buiten spel te zetten.';

Ex-agent zei

te veel over

Barschel wordt hiervan be-

Greenpeace

schuldigd door zijn vroegere medewerker Pfeiffer. Het weekblad
Der Spiegel publiceerde Pfeiffers
verhaal, dat Engholm werd bespioneerd om er achter te komen of
hij homoseksueel was.
Barschel beweert dat deze poging om zijn loopbaan te vernietigen ook de verkiezingsuitslag in

PARIJS Een Franse ex-agent
van de veiligheidsdienst die in
ëen televisie-interview heeft geklaagd over de gevolgen van de
is
Greenpeace-affaire,
gearresteerd. Dit zei André Giraud, de
Franse minister van Defensie,
gisteren voor de radio. De klager
was al enkele maanden niet meer
werkzaam bij de dienst.
; De man,
wiens identiteit niet
werd bekendgemaakt, had zich
voor de televisie wel voorgedaan
als een veiligheidsagent. Hij zou
in 1985 betrokken zijn geweest bij
het laten zinken van de Rainbow
Warrior, het schip van Greenpeace, in de haven van Auckland in
Nieuwzeeland. Hierbij kwam een
Nederlandse fotograaf om het le\ ;
ven.
:

-

De ex-veiligheidsdienst beschuldigt de toenmalige Franse
socialistische regering van „verraad" ten opzichte van de geheime
dienst en van het ondergraven
van zijn bevoegdheid tot handelen.
Volgens de agent is de speciale
terreurgroep die de Rainbow War':

rior tot zinken bracht ontmanteld.
De basis op Corsica is gesloten en
de speciale duikersgroep die er
deel van uitmaakte is naar Bretagne overgeplaatst.

Akzo actief op
Sovjet-markt
Akzo presenteert
MOSKOU
zich binnenkort zelfstandig op de
Sovjet-markt. Ir. H.J.J. van der
Werf, lid van de raad van bestuur
van het concern, zei gisteren in
Moskou té verwachten dat de Sovjet-autoriteiten nog dit jaar de
toestemming voor een Akzo-kantoor in de; Russische hoofdstad
zullen geven en dat de vestiging
in 1988kan gaan draaien.
—

Van der Werf was in Moskou
ter gelegenheid van de internationale ' chemie-tentoonstélling,
„Chimia '87",-waarop Akzo,zich
voor het eerst met een grote eigen
stand presenteert;,
;.

'

■

"'.'■

,

•

Over de belangstelling van Sovjet-zijde heeft het concern voorlopig, niet te klagen. Chemié-minister Bespalov bleef een vol uur
bij Akzo. Volgens Van der Werf
zijn de vooruitzichten op een goede entree op de Sovjet-markt
,

?

gunstig.

Surinaams leger
vernietigt

kamp Brunswijk
Het Surinaamse leger heeft een basiskamp van de groep Brunswijk bij

.PARAMARIBO

-

hiet bosnegerdorp Pokigron ver-

nietigd. Volgens een legerwoordvóerder sneuvelden aan de kant
van het Jungle Commando de
meeste van de 40 in het kamp
aanwezige
Brunswijk-strijders.
Het leger meldde 'aan zijn kant
geen doden of gewonden.
Het kamp werd gevonden toen
het leger optrok naar" het zuiden,
na een confrontatie met het
Jungle Commando bij; Berg en
Dal. Dit dorp werd onlangs nog
bezocht door VN-mensenrechtenwaarnemer Amos Wako. Vlak na
diensbezoek werd een bus van het
bedrijf Victoria gekaapt, welke nu
in het kamp is teruggevonden.
Ook werd een bus van Suralco
aangetroffen, personenauto's, een
tractor en een hoeveelheid wapens en zendapparatuur.
:;.

Strauss mengt zich
in Der Spiegel-rel
Sleeswijk-Holstein
heeft
beïnvloed. Het CDU verloor daar
zo veel stemmen, dat alleen met
steun van de liberale FDP en de
Deens minderheid SSW, die een
zetel bezit, verder kan worden ge-

regeerd. De SPD heeft dé liberalen al een coalitie-aanbod gedaan.
In, Lubeck is na aangifte van
Barschel een vooronderzoek begonnen tegen Pfeiffer.
De Beierse CSU-voorzitter

raketod

WASHINGTON/DEN
HAAG
De Amerikaanse
regering wil alle Amerikaanse en Russische middellange afstandsraketten
in een periode van driejaar
vernietigd zien, en alle korte afstandsraketten binnen
een jaar. Dat staat in nieuwe, uitgewerkte voorstellen
over een akkoord rond de
verwijdering van alle middellange en korte afstandswapens, het, INF-akkoord.
De VS heeft de plannen
gisteren in Genève gepre—

kruisraketten

in Woensdrecht.
Volgens premier Lubbers zullen
de voorbereidende werkzaamheden aan de basis gewoon moeten
doorgaan. Hij wil pas afzien van
plaatsing wanneer het verdrag
tussen Washington en Moskou
„perfect" is, en dan nog pas na
overleg met de bondgenoten;
Het afgelopen weekeinde kwam

een groep Kamerleden terug van

een bezoek aan Washington met
de mededeling dat de ratificatieprocedure in de Amerikaanse Senaat geruime tijd in beslag zou
kunnen nemen. Dat kan betekenen dat het verdrag al wel getekend is, maar nog niet geratificeerd, als Nederland eind volgend
jaar moet plaatsen.
Volgens PvdA en D66 moet het
kabinet in dat-geval afzien van
plaatsing.

—

—

voor'

,

-

verklaard." \
Woordvoerders van de Tijgers
spraken van een

•

HAMDIJA POZDERAC*

men wanneer deze gevallen niet
in de doofpot waren gestopt'

•

Sovjet-minister Sjevardnadze van Buitenlandse Zaken bij aankomst in Amerika. (Foto: EPA)

Mijnenjagers-combinatie
met Nederland onder
Belgisch commando
Van onze correspondent
BRUSSEL
De twee Nederlandse mijnenjagers die binnenkort naar de Golf gaan, zullen met twee Belgische mijnenjagers
en een Belgisch bevoorradingsschip één eskader vormen dat onder Belgisch commando zal staan. Dat verklaarde de Belgische
minister van Defensie De Donnéa gisteravond in Brussel.
Commandant Herteleer van de Een woordvoerder . verklaarde:
in „Daar moet nog over gesproken
mijnenbestrijdingsschool
Oostende wordt de bevelvoerend worden." Er. werd overigens ontofficier van het eskader. Dat gekend dat er sprake zou zijn van
kozen werd voor een officier van onenigheid tussen de beide regede Belgische zeemacht hangt, volringen over dit punt. De Nedergens de Belgische minister, salandse schepen varen vrijdag uit.
men met het feit.dat de Belgen
De Belgische regering nam giseen bevoorradingsschip met de teren het besluit de twee mijnenmijnenjagers meesturen. Dat vegers en het bevoorradingsschip
schip functioneert tevens als comnaar de Perzische Golf te sturen.
mando: en verbindingscentrum.
Het Nederlandse . ministerie België volgt daarmee het voorbeeld van Italië en Nederland.
van Defensie in Den Haag ontNet als de Nederlandse schepen
kende vanmorgen dat er al forwas
zullen ook de Belgische worden
meel overeenstemming
bede
reikt met de Belgen over
combeschermd door fregatten
van de
v
mandovoering van het eskader. Britse marine. ."- 'V
—

:

twee of drie tegelijk. De laatste
bevalling leverde de zoveelste
tweeling op, die inmiddels acht
maanden oud is. De benjamins
Rosalia en Maria Eliana beschouwt ze als een geschenk van
God. Met enige trots vermeldt Leontina dat alle kroost afkomstig is
van vader Gerardo.
De bevolkingsexplosie ten hui-

ze Albina ging alle boekjes te bui-

ten. De burgerlijke stand moest
zelfs met meerdere trouwboekjes
over de brug komen om de registratie op peil te houden. Wat de
namen betreft heeft Leontina hét
laten afweten. Haar fantasie
raakte uitgeput. Zo lopen er nu
twee Estrella's, drie Miriams, drie
Susana's en twee Soledades rond

in huis. „Dat is soms lastig",
constateert ze.
'J';-;'iV.'
leder kind leverde kinderbijslag op. Met het inkomen van
vader Gerardo en de extra's die
Leontina zelf verdiende met de
verkoop
zelfgebakken
van
pasteitjes kwam het maandinkomen toch gauw op 30.000 pesos
(ongeveer 300 gulden) uit. Eten
maar vooral kleding leverde in
het verleden nog wel eens een probleem op.

vredesplan voor het noorden en

Van onze redactie

buitenland
PHOENIX —Paus
Johannes Paulus II
heeft gisteren aan de
Amerikaanse, katholieken gevraagd om
„liefde .en medeleven" voor de slachtoffers van aids. Hij
deed dit in een toespraak in Phoenix in
Arizona tot vertegen- Donderdag ontmoet
van hij in een katholiek
woordigers
medische
katholieke
ziekenhuis in San
organisaties.
Francisco in CaliforHet was voor het nië een honderdtal
, >
eerst dat de paus'in aidslijders.
een
De paus sprak geen
officiële toespraak over de im- veroordeling over de
sprak. ziekte uit, die in één
muunziekte
•

Paus vraagt
medeleven

voor
aids-lijders

,

oosten van Sri Lanka, overvielen
zondag wagens en kantoren via
kleinere groepen Tamil-verzetstrijders. Volgens 'deTröbmskatholieke bisschop van' Batticalao Joseph Kingsley Swamipillai
richtten zij daarbij
bloedbad" aan., Onder dèfdódei
zijn ook vrouwen en andere, ongewapende burgers.

Bewoners hebben gisteren gemeld dat aan de gewelddadigheden nog geen einde was gekomen.

ac-

tie". Ze zeiden uit noodweer te
hebben gehandeld omdat de anderen voorbereidingen troffen om
hen af te slachten. De Tamil-Tijgers, die zich hebben uitgesproken tegen het op 29 juli gesloten

s

uit de geschiedenis van de wapenbeheersing". „We . zouden met
niets minder dan dat genoegen
nemen", zo vulde hij aan.
In Nederland barstte ondertussen een nieuwe discussie los over
de vraag'of alsnog moet worden
afgezien van de plaatsing van 48

BELGRADO
Joegoslavische journalisten'hebbeir gistelgepleit"
eèn grondig onderzoek naar de rol, die vooraanstaande politici hebben gespeeld bij de grootscheepse Iran*
met het Agro-industriële bedrijf Agrokomerc.
Het dagblad Politka meldde dat in verband met het schanflaa!
tot nu toe 42 leden van de Bosnische communistische partij hy
partijlidmaatschap hebben verloren en dat tegen tenminste 13Q
anderen nog een onderzoek loopt.

Van onze redactie buitenland
Verzetstrijders
COLOMBO
van'de:LTTE-beweging van Tamil-Tijgers hebben dit weekeinde
minstens. 68 mensen gedood bij
aanvallen op, rivaliserende groepen Tamil-opstandelingen in het
oostelijke . district Batticalao.
Daarbij zijn ook onder de ongewapende bevolking slachtoffers gevallen, zo hebben bewoners en politie van het. gebied gisteren

:;

het protocol hiervoor gisteren
„het strengste verificatievoorstel

Van onze redactie buitenland

Tamil-rebellen bestrijden
elkaar: minstens 68 doden

-

Ook stelt de Amerikaanse regering, een uitgebreide verificatieprocedure voor. President Reagan

Pers wil aanpak van
schandaal Agrokomen

Zaterdagavond trad de Joegoslavische vice-president Hamdija Pozderac al afin verband met
het Agrokomerc-schandaal. Premier Branko . Mikulic heeft
verklaard dat in 1986 zeker 2403
bedrijven in het land ongedekte
promesses hadden,uitgegeven en
dat het" schandaal met Agrokomerc had kunnen worden voorko-

senteerd.
De voorstellen, die het afgelo-

pen weekeinde door president Reagan zijn goedgekeurd, kwamen
op de dag dat de Russische minister
Sjevardnadze (Buitenlandse Zaken) in Washington arriveerde om er met zijn collega
Shultz over het INF-akkoord te
praten.
Reagan zelf'zal Sjevardnadze
ook ontvangen. Die ontmoeting is
voor vandaag gepland, en de Russische minister zei zondag bij aankomst in Washington dat hij de
Amerikaanse president bij die gelegenheid een brief van de Russische leider • Gorbatsjov,■ zal over-,
handigen.*'•'■'"- Ij';
In de gisteren in Genëve gepresenteerde voorstellen laten de
Amerikanen weten dat zij, vanaf
het moment dat een INF-akkoord
van kracht wordt, een verbod op
de modernisering, produktie en op'
testvlüchten van alle INF-wapens
wensen. ''....,

In Joegoslavië:

Agrokomerc, een landbouw-industrieel concern, gevestigd in de
deelrepubliek Bosnie-Herzegovina, heeft voor miljoenen guldens
aan niet gedekte prómess'es uitgeschreven, waardoor ten minste 63
banken in het land in ernstige
moeilijkheden zijn geraakt.
Belgrado
Radio
berichtte
gisteren dat Bosko Krunic, de leider van de Liga van Joegoslavische Communisten, de federale
communistische partijorganisatie, op een partijbijeenkomst in
Kumrovec had gezegd dat het
bij' /Agrokomerc
schandaal
topje
het
van de ijsberg"
„slechts

Van onze correspondent

ker, licht Leontina toe. Abortus
komt al helemaal niet over haar
lippen. „God heeft ons geleerd dat
het leven moet worden gerespecteerd", zegt ze deemoedig als het
onderwerp voorzichtig ter sprake
wordt gebracht.
Op haar veertiende raakte Leontina voor het eerst in verwachting. Ze is niet rancuneus, eerder
laconiek over de eindeloze reeks
zwangerschappen. „Ik ben opgenaar de kamer van de zonen.
': De kroostrijke familie woont in
voed door nonnen in Argentinië.
een van de volksbuurten van de Toen zij me op een gegeven moChileense hoofdstad Santiago. ment vertelden dat mijn ouders
Het schamele onderkomen telt me aan de kant van de weg hadslechts twee vertrekken. Apart den achtergelaten, nam ik me
slapen was een noodgreep, vertelt voor dat ik mijn kinderen nooit
de Chileense. Want voorbehoedzoiets zou aandoen. leder kind is
middelen zijn „een zonde" en van even welkom".
De kinderen kwamen, soms met
de pil krijgt je alleen maar kan:

.

voor

Supermoeder breekt alle records
Van onze correspondent
SANTIAGO
Leontina Espinoza Ostenta kan met recht een
;,supermoeder" worden genoemd.
De 59-jarige Chileense baarde in
haar leven 56 kinderen, van wie
er nog 46 in leven zijn. Maar nu is
het genoeg, heeft ze besloten.
Sinds een week slaapt ze apart
met haar dochters. Echtgenoot
Gerardo Albina (72) is verbannen

haven.

Nieuwe voorstellen VS

Van onze correspondent
•

'Barschel ontkent opnieuw'

Strauss eist intussen dat kanselier Kohl consequenties trekt uit
de stembusnederlaag. Hij sloot
het terugtrekken van de CSU-ministers uit de regëring-Kohl niet
uit.
Alle partijen in Bremen hebben
er hun afschuw over uitgesproken
dat de neo-nazistische Duitse
Volks Unie met 16.000 stemmen
een zetel kreeg in Bremen. Kohl
noemde het succes,van de DVU
(een bondgenootschap tussen de
extreem-rechtse NPD en de beruchte Munchense uitgever: van
de National Zeitung Gerhard
Frey) een „uitzondering". De neo-nazi's! haalden. veel stemmen
weg bij de werklozen in Bremer-

Lubbers: Afzien plaatsing bij 'perfecte' overeenkomst

."•

<"-*••
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buitEnlanti

adem wordt genoemd
met gebruik van verdovende
middelen
door inspuiting en

homosexualiteit. Hij
had het over een „cri-

sis van enorme omvang" die voor de geneeskunde een "nieuwe uitdaging" vormt.
Vorige week donderdag had Johannes

Paulus het informeel
over aids gehad aan
boord van zijn vliegtuig van Rome op
weg naar Miami. De
Kerk

kan volgens
niet zwijgen
over de zedelijke oorzaken van de ziekte.

hem

0 Veiligheidsagenten verwijderen een jonge vrouw die dePausmobü
te dicht is genaderd in de straten van SanAntonio. (Foto: AP)

Uit strafkamp Siberië

joodse activist

Magarik vrij
Van onze redactie buitenland

MOSKOU

-

Aleksei Magarit,
dit

een 28-jarige joodse activist

ruim een jaar geleden naarëeii
werkkamp werd gezonden, is vrijgelaten. Hij keert morgen terpi
naar Moskou, zo is gisterendoor
een vriend van Magarik meege-

Magarik werd in juni 1985
veroordeeld tot drie jaar gevange-

nisstraf, nadat politiefunctionarissen op het vliegveld Tblisi vérdovende middelen zouden HebbS
aangetroffen in een pakje sigaret
ten in zijn bagage. Een vriend van
de Magariks, Kira Volvovskaja.
verklaarde dat Magariks'.vrouw,
Natalja Ratner, naar Omsk in Siberië is gereisd om haar echtger
noot op te halen.

dinsdag 15 september 1987
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Hoof dluh. Ken vaak voorkomend

jfiajHöv

Probleem; Wij hebben de juiste
middelen. Om er snel van af ie zijn!

A

*

mr

PIETERJAN
•NOORDMAN
's-Gravenhage,
5 september 1987.
AntoninDuyckstraatl63.

Nieuwe Ebbingestraat 46, Groningen
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HERINRICHTINGSCOMMISSIE OOST-GRONINGEN
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GRONINGS-DRENTSE VEENKOLONIËN
~

per
telefoon
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VERGADERING
-'De agenda-vermeldt 0.a.:
£'■ —concept-programma 1988, versnelde uitvoering II
derde deel taakopdracht H.I.C. aan D.G.C.
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beslist geen
.bezwaar.

MANEGE EELDE
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a.s. woensdagavond (en daarna om de 14 dagen) ,
OEFENSPRINGEN paard en ponies.
Aanvang 19.00uur. Telefoon 05907-2416."-
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05910-11464
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B.C.S.
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9845 AC Visvliet, 13 september 1987.
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een goedlopend..:.

SPORT-EN

zwager en oom

FITNESSCENTRUM
in zuid-oost Drenthe.
Oppervlakte plm. 600 m
Inl. tel. 05987-13591.
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in onze zaak: s mor9 ens om tien uur
's middags om twee uur
's avonds om zeven uur
Kaarten è f 2.50 vanaf heden aan de kassa
of per telefoon 050-130643.
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JAN HENDRIK TERPSTRA
?n> ■
■.
■ ■~..-■
op de leeftijd van 81 jaar, echtgenoot van A. Tonckens..
!FAM. TERPSTRA
■.
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Eddy.
Monique en Oomke
Yolahda en Henk

geliefde echtgenoot van A. Tonckens.
■'•' ■ Zuidhom: W. TONCKENS ,
G. A. TONCKENS-REINDERS
•,',,,
kinderen en kleinkinderen

'

Jan Willem
Wilma •

Visvliet, 13september 1987.-.
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Ordening en Milieubeheer
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
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overtoetsingscriterium opberging p
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radioactief afval
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In onze samenleving wordt radioactief afval geproduceerd. Dat gebeurt in kerncentrales,;
ziekenhuizen, onderzoekslaboratoria en bij de procestechnologie. Om mensen milieu te '
beschermen zal dit radioactief afval voor vele duizenden jaren veilig moeten worden.
opgeborgen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor definitieve opberging geopperd.
Voor Nederland lijkt opberging in de diepe ondergrond (bijvoorbeeld in steenzout of klei,
of in de zeebodem) het meest geschikt. Er is echter nog geen keuze voor een van deze
mogelijkheden gemaakt, omdat nog niet vaststaat aan welk criterium definitieve
opberging moet voldoen; Om dit zogenoemde toetsingscriterium te ontwikkelen wordt.
/ ;
een inspraakprocedure gevolgd, waarvan nu de eerste ronde is gestart.
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Inspraakprocedure.
.
De inspraakprocedure bestaat uit een aantal stappen:

.

:
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Bedroefd geven wij u kennis datVp de vooravond van
haar 81e verjaardag, na een zeer liefdevolle verzorging
in het verpleeghuis 'Nieuw Graswijk' zacht en kalm van
ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

y

JANTIEN
HOVING-FOLKERTS
■
■
■
■
■■
*"
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_.

*

*
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.•

sinds 5 oktober 1985 weduwe van Jan Jans Hoving.
'Assen, 13 september 1987.
Muntendam: L.HOVING
f* i
R. HOVING-LANDMAN V
Emmeloord! J. HOVING
M. HOVING-POPKEN
'..-.•,..-•■,..
■
Meeden: KOBA en KORWI
i.
~-vC.
Harm
;
n'-^ffr
■-'■
u
'■■'.'■■.
■
en BENNIE
Meeden:
JANNIE
:■'•,;•■.;••...,
■
■
Emmeloord: JAN JANS
-,
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basisnotitie ter inzage gelegd
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Hareld,Bert
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Corresp adres. J. Hoving, Gaastlaan 2, 8304 JB Em-
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opstellen van concept-toetsingscriterium
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-tLeidschendam;■'

de bibliotheken van de provinciehuizen van de twaalf provincies.

,

:-i ,'<=i!'-,;-r.

U kunt de basisnotitie ook aanvragen bij het secretariaat TOR, ministerie van VROM,
,
: ■
Postbus 450,2260 MB Leidschendam, tel. 070-209367 tst. 2773/2837.
Uw suggesties naar aanleiding van de basisnotitie kunt u tot en met 26 oktober 1987
schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat TOR.
■ ..'
Hoorzittingen
Naast de mogelijkheid schriftelijk te reageren, kunt u ook uw opvattingen op een
■'
•
hoorzitting kenbaar maken.
'i
Op woensdag 14 oktober is er een hoorzitting in Utrecht:
Hoog Brabant
Radboudkwartier 23, Utrecht (Hoog Catharijne)
•

~'

v

-

~

Met droefheid geven wij u kennis, dat heden geheel on-verwacht van ons is heengegaan; mijn Heve huisgenoot,
-■•»~<gfcn.
r
onze vader en opa

r:

JANS JAGER

''■
• ■
.' :
:■•••-..■•■•■ •
van
Pieterdina
leeftijd
jaar,
van
weduwnaar
58
op de

. -.)'•;
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Hoving.

:

12 september 1987.

9628 EJ Siddeburen,
Koningsakker 16.

y

Correspondentieadres: O. Struik,
Frans Spiekmanstraat 17,9645 AP Veendam.
Siddeburen: H.G.NÖORDMAN-BRAAM |
Utrecht: F,JAGER"
Ronald, Atje.'Veendam: K. STRUIK-JAGER ■
O. STRUIK
Willie.Jans, Petra
Muntendam: D. MOOIBROEK-JAGER
J.MOOIBROEK.
Patricia
Veendam: A. STRUIK-JAGER,
,
M.STRUIK
- Willem, Dina.Jonny
Vader is opgebaard in de aula, Langeleegte 54 te Veen','
dam. ■./■:.'
'v:-:
/'■■ j
De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 16
september op dé algemene begraafplaats „Buitenwoel•''
'
hoF te Veendam.
;. /'
'■' :
-.-...'
Samenkomst in deaula om 15.45 uur.
Na de begrafenis is er in de aula gelegenheid tot condo„
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u Kent Ude Nissan Stanza nog niet, dat is dan E
U wel jammer. Hij rijdt als een Mercedes en is fl
B super zuinig; verbruik 1 liter op 18 km, wegen- H

f]

U WEET HET NU!!
Wl

|>MliMJll.l*i>lll.l<.M.l.|JNI.t. il. M.I'.<»l!ll. l-t.'*l«UM»*-Wg*

WANDERDONG
'''•

'&«MB
*

•■

GREGORIUS JOHANNES
KROON
■:.
.

9751 PP

"'

•En op donderdag 15 oktober is er een hoorzitting in Groningen:'
Zalencentrum "Het tehuis"
•
Lutkenieuwstraat 13, Groningen (Centnjm-West)
aanvang: 19.30 uur.
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Haren..

:

;

Diep getroffen zijn wij
door het plotseling overlijden van onze vriend

Onverwachts ging van
ons heen onze broer,

JANSJAGER

KLAAS SLIJM

■;

Eltjo en Gerda
Ellaeh Johannes

•'

.

i

Hdogezand; 12-9-1937.

Ef. Vijver-Slijm

'

"

J.Pdt

A. Slijm-van Kalfsbeek
Neven en nichten

.

ANNA FREDERIKA

.

George

José : ;
Nijmegen: THEO en HARRY
Groningen: MARGRIET|
,?■
■,7
Den Haag: PIET .
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Zuid', Boerhaavelaah 19 te Groningen.
Gelegenheid om afscheid te nemen woensdagavond van
19.30 tot 20.30 uur. De uitvaartdienst zal plaatsvinden donderdag 17 september om 13.30 uur in de Nicolaaskerk, Irenelaan te
Haren, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin' .
den op de'Eshof te Haren.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
voornoemd uitvaartcentrum. '.
Zij,' die geen rouwbrief hebben ontvangen, dienen deze
advertentie als zodanig te
■

GASTJVïAN-SMIT

op de leeftijd van 80 jaar,

■ -■■,:.■'/

<

sedert 17 december 1977 weduwe van Eltjo Helenius
Gastman.'
Zuidbroek, 12 september 1987: .
Ileihgelaanbb.
;
j
Midwolda: G. F: TIDDENS-GASTMAN
"

.F.J.TIDDENS

:

Stadspolder: LAMPIETER en MAAIKE
-Nienke
Weesp: ELTJO en JEANNETrE
en WILLEM
Nieuwe Pekela: ANNERIEK
'
••[•■:
'.-■■"
■
Zuidbroek: H. E. GASTMAN
• A. H. GASTMAN-STIKKER
:■.

•

"

a
Al meer dan 20 jaar het succes in auto's!
PROTONSTRAAT 6 (IND.TERREIN HOENDIEP) H
GRONINGEN-TELEFOON: 050-139025.
J

-

'

-

...

Vrij onverwacht werd uit ons midden weggenomen onze
lieve zorgzame moeder en oma

'

Haren: F. C. J. KROON-WORTELBOER
Maastricht: BERT
Schiermonnikoog: BÉN en FRANSJE"

zwagerenoom

Siddeburen,

12 september 1987.
Lammert en Gréet

13 september 1987,
HugodèVrieswegl,

belasting slechts f 110,-per 3 mnd.
|
U BLIJFT ER IN RIJDEN.
1 We.hebben er een prachtig vijftal staan: UH
'85 v.a. 540.- p.m.*
H, Nissan Stanza 1.8 GL Trend, 5 drs..v
'83 v.a. 349.- p.m.*'
1.8
5
drs
Ipg,
Nissan
Stanza
GL.
H
'84 v.a. 480- p.m.*
H Nissan Stanza 1.8 GL Sport. 3 drs..'
dr
5......
'85 v.a. 450.- p.m.'
Optima,
GL
3
B Nissan Stanza 1.6
.'B5 v.a. 489- p.m.*
I . Nissan Stanza 1.6 GL Trend
s 'Via Vanderdong Credit Service!

'

...

•■

echtgenoot van F. C. J. Wortelboer, na ëen gelukkig huwelijk van ruim 45 jaar. :

I|

'

.

,

Voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken is op zijn
72e verjaardag, na een moedig en geduldig gedragen lijden van ons heengegaan, mün lieve man, onze zorgza'
me vaderenopa
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NISSAN STANZA

.;'

Vooroverleg'
De basisnotitie "Toetsingscriterium Ondergrondse Opslag Radioactief Afval (TOR)"
geeft aan wat er zoal in een toetsingscriterium kan worden opgenomen en op welke,:. ■'■; j
[-■
punten keuzes bij het opstellen ervan mogelijk zijn.
i ..;f
tijdens
en
met
26
basisnotitie
kantooruren
ter
•.,;
Van 15 september tot
oktober 1987 zal de
inzage liggen op de volgende plaatsen:
: i
.
de bibliotheek van het ministerie van VROM, Dokter Van der Stamstraat 2 te_ Z :
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Verl. Hereweg 59, Grohingen-2uid, Helpman
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.

'...',

-

leren.
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\'.'ï.'; ''.u"..■!
■
Het vooroverleg loopt van 15 september tot en met 26 oktober 1987.Afhankelijk van de
hoeveelheid aanvullend onderzoek die nodig is voor het opstellen van het toetsingscriterium, zal de regeringsbeslissing overhet toetsingscriterium ongeveer medio 1989 vallen.
;

■.

.'

°

~,.,..

behandeling in Tweede Kamer
.'''

ÈMBf

-■■""■■

*

regeringsbeslissing over toetsingscriterium

"■''.■-

-

-

''-'

—

.

Neven en nichten
De samenkomst zal D.V. worden gehouden op vrijdag
18 sept.a.s. om 13.30 in 't .„Toórnhuus" bij de Herv.
Kerk Torenstraat te Ezinge, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats tè Ezinge.
"Gelegenheid te condoleren na de begrafenis.
.
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vanw ,v

Aanbieding

.:'>

Advies Gezondheidsraad en Centrale Raad voor de Milieuhygiëne
L
.'....
.
:
.
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•-•'•-

v

■

~

:—| —~~|

,-,

■'

."

.-

■'
i
!av Vil ■ I•.■-.•-'

advies CMER

+

'v aanpassen van concept-toetsingscriterium

?'

.

.

--'■'.'
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|

■ ■-:
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•

Onze moeder en oma is opgebaard in de aula te Gieten,
ingang Julianalaan.
'V
septem16
woensdag
Condoleantie- en afscheidsavond
I
uur.
ber van
De crematieplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden te Assen.

,;.;•

"

•

......

meloord.
'

I

.

•.

- ; ;. : .'■ juf
vooroverleg publiek +
advies van Commissie voor de milieu-effectrapportage (CMER)

'

-;
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'

l

;

—i..

■

r-

Niezijl:; G. KOOI-NIJBOER

•

..■•.-

.

——

,

•

•

<>

..

O. VÜINÜMA.

-

|

'...;■•; 'j;

,;

.

'•

Liever geen bezoek.

:

•

.

,
Groningen, 13 september 1987.
.
„Maria ten Hoorn".
Corr.adres: ■•■•.■•
E. Kooi, W. Lodewijkstraat 1,9842 PP Niezijl.
•
Zevenhuizen (Gr): G. VENEMA-KOOI.

.

in de ouderdom
F. H.• de Vos-Ooiman.
'
i ■,•;•■',
: Ridder in de Orde' van Oranje Nassau;
Drager van het Kruis van Verdienste
'
van het Nederlandse Rode Kruis.
.
■:■'■ ■•■'■■■ I .•■"■,.:
■ ■ '
■ ■ " • ;».
9401HW Assen, 13 september 1987.
Brinkflat, Brinkstraat 9.
•
•
Uit aller naam:
.;
VOS-OOIMAN
F. H. DE
Op zijn wens zal de crematieplechtigheid in familiekring plaatsvinden.

I

ATE KOOI

op de gezegende leeftijd van 89 jaar.

geliefde echtgenoot van

"

f]

*

«

...

11

•'',"■'

geren oom

LEENDERT JOHANNES

•

,

.

:

...

.

.

Enige en algemene kennisgeving
Op Zijn tijd nam de Here tot Zich onze lieve broer; zwa-,

'

■

•

Rust in vrede.

"•.

Enige en algemene kennisgeving
Heden overleed mijn lieve, zorgzame man, vader, opa,

H

"~~

....

*

...

,

"

*
~

!

-

Vries,
10 september 1987.
„Kornoeljehof
Bewoners, bestuur, directie en personeel. '..'■'

ï

'

;

;.

',

;

t

k
•'

.

H. BOERÈMA*
JAGER
■
oud 91 jaar. V .

-

JAN HENDRIK TERPSTRA

van 99 jaar;

~

woonster, mevrouw ■

<

M

)[[

Heden overleed zacht en
kalm onze medebé-

Van ons is heengegaan
onze lieve
OMA POSTMA
13 september 1987.
Jack en Karma
Jeffrey ',;
Colin
Syi
'.•■■•• ,

-

|

:.--■■

.

Na een ernstige ziekte overleed te Visvliet onze beste
zwager en oom'

WIÈËÈ UT VOORRAAD-.

fïlfaa

."

Visvliet, 13 september 1987.

ËIMI of 'n studiebeurs!

H

nieuwe najaarskollektie

,
Bezoek woensdag van 19.00-20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 1 van
hel'crematorium te Groningen op donderdag 17 september a.s óm 13.00 uur, waarna er gelegenheid is totcon-'
doleren in de ontvangkamer van het crematorium.

:

MONTAREKKEN

iIAIAARS*All!

•■'

na een ernstige ziekte onze beste broer,

.Heden overleed

BRÜYNZEEL

Op donderdag 17 september tonen wij u onze

'

~

Ter overname aangeboden

1 voor iedereen, met een smalle
H

G3BBS SBBSH W&*1~

.

De crematieplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden. .
-:■.• vGelegenheid tpt condoleren op woensdag 16 september
a.s. van 19.30 tot 20.30 uur in de aula van „De Wierde",
Clantlaan te Grijpskerk. .

Il

yl

Ba.

Heirweg

•;

Appelscha: J. VAN HETTEMA-POSTMA
B.J.VANHETTEMA
Hornhuizen: A. KLOOSTERMAN-POSTMA : 0
J. KLOOSTERMAN
.y;
:
;
Roden: G. FABER-POSTMA'
•
;,.
S.W.POSTMA
_\
■ Ulrum: P.KOPENGA
' . Klein-en
.
; ■;.
! achterkleinkinderen
j" '
De overledene is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen.

T.H. TERPSTRA-RISPENS
Janneke
Annel
Visvliet: J.T. TERPSTRA

.

■v

50..

s Woltsbergen weg
(hoekWeerdingerstr.)

S.L.VENEMA'

Munnekezijl: J.J.TERPSTRA

~

M

GEWOON EVEN
BELLEN

B

.

'

*•*

.

MrSMIT-SANNES

,

Vader is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Cre•
matoriumlaan 2te Groningen,
f..Bezoek woensdag van 19.00-20.00 uur. :
De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 2 van
het crematorium te Groningen op donderdag 17 september om 12.30 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de ontvaggkamer van het crematorium.

I

Lopende leningen

kken liggen ter inzage en/of zijn verkrijgbaar, zolang de
ad strekt, bij het secretariaat, • •■.'.■
Kapelweg 13 te Ter Apel (tel. 05995-3600).

,

Sko
'

de leeftijd van .72 jaar, sinds 3 december 1967 weduwe van Willem Postma.
-..,v.
;,.
Ulrum, 13 september 1987.
yï
Correspondentieadres:
.
Bovensteegde 10,8426 CR Appelscha.
;
Kropswolde: D. VENEMA-POSTMA
op

'.r'

I

'

overlijden.

-

GEZINA PÖSTMA-KIESBRINK

,

Evert Jan
MarianneenTon

;

>-

}

9w

bij

**&<•£*&'

:

,

dé leeftijd van 81 jaar.. •
;':.'.'■■-'.'■ ■:
A. TERPSTRA-TONCKENS
.Veldhoven: J. O. ZWOLSM AN

:

inmjag.l

Subcommissie Agrarische Zaken en Infrastructuur
Woensdag 23 september 1987,9.00 uur in
:■;■■, café„Tuin"te2eExloërmond.

'

1-t.'*l«UM»Wg

'

op

.

'

pa
leningen I

:

1020 Vcrpaklf Krncf.middclcn 606 Chemicaliën
94 |>rupsKincn sJKMenic%74sH<>iiKupithi*.hc
gtnccunidiiclcn )2I Spccrriicn en gcnccskmhiigc

in

JAAR
FRVARING'

-

'

ij

JAN HENDRIK TERPSTRA

op de leeftijd van 85 jaar, sinds 21 augustus 1986 weduwnaar van Hinderiekje Wolfis.
'
Groningen, 14september 1987. ;.'•>'
Correspondentieadres:
Schaepmanlaan 3,9722 NP Groningen.

'

Tel. 050-136853/132766.

.

GERRIT SMIT'
'

kWL SPAANSE VLIEG

$**£?¥'

,

l

\'

Na een moedig gedragen"ziekte is van ons heengegaan
onze geliefde moeder, groot-, overgrootmoeder en huis'~.'■•■
genote
7-\

Na een ernstige ziekte overleed mijn lieve man, onze
•
vader en opa f.'-.

'

'

Getrouwd
CORINNE CONSTANCE
VANMOTMAN

VHOOFDBEWONERS"?

heengegaan onze lieve

7

—

■

.

nog onverwacht is van ons

vader, groot- en overgrootvader

■

last van
DIE VERVELENDE

*'.-.

Toch

"

'

.

.

f

.

familieberichten
ook pagina 8

l

'•

■

.'

'

■•'■

Noordbroek: HILDAenBERNHARD

Allegonda
Janet
De crematie zal in familiekring plaatsvinden. ;"■■
;

,

•

'

;

.

HENDRIK DRENTH
sedert 6 september 1983
weduwnaar van Matina
Oosting.

SijtzedeJong
Tine de Jong-Kuipers
JanEnno
Brenda

r

Zuidlaren,

14 september 1987.
Algemene kennisgeving
Intens verdrietig, maar dankbaar voor de fijne jaren die
we gehad hebben, laten wij weten dat de Heer heeft
Thuisgehaald mijn innig geliefde' man en onze lieve
.

DE WOLDE
JAN JAN
■
•'

..,,..

......

...

■

£v-

Gez.293
Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand
9981 TA Uithuizen, 13 september 1987
•
Héerdweg4
H. DE WOLDE-BOES
MARLIES en EKE '
JANenRIA
:.

,

.

.

ASTRID
Gelegenheid te condoleren woensdag 16 september a.s.
's avonds van 7.30 uur tot 8.30 uur in het gebouw „De
Rank", Hoofdstraat Oost 1 te Uithuizen. '
Een rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 17
september a.s. om 13.30 uur in de Nederlandse Hervormde kerk te Uithuizen, waarna de begrafenis zal
:

plaatsvinden.

Na afloop eveneens gelegenheid te condoleren.
Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van
.
ons zeer gewaardeerd lid
...

•i

.

~

■'.-.,-

PERSONEELSVERENIGING
AMROBANKN.V.

,

.

„.

..;

*~,.,,.

,

verlies te 'dragen.';
PERSONEEL AMRO BANK N.V.,
KANTOOR UITHUIZEN

Na een liefdevolle verzorging in „Neerwolde" is toch
nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder,
>
groot-en overgrootmoeder

MAGIELTJE
LUINING-BOSKAMP
in de ouderdom van 88 jaar, sinds 7 augustus 1971 weduwe van Berend Luining.
Rust zacht, lieve moeder.
\
Groningen, 13september 1987 '■'...'
'

.;

'

*

Correspondentieadres:
Turkooisstraat 1,9743 XX Groningen
,
Wolvega: H. J. LUINING
"

•

S.LUINING-DEBEL
Leiderdorp: Th. J. LUINING :"
M. D. LUINING-VOS
Groningen: J. M. SIELING-LUINING
H. SIELING
'.

Kleinkinderenen
achterkleinkind
Onze moeder is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2te Groningen '
Bezoek dinsdag en woensdag van 19.00-20.00 uur
De begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats
„Selwerderhof" te Groningen op donderdag 17 september a.s. om 12.00 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de ontvangkamer op de begraafplaats.
'

■

.

•

..-,-:

!.:•.<

i-r;-;.

•..«,■!

~.)'.<■■■-.■

■.:..:::.

.

,■

■,

■

.

op de leeftijd van 76 jaar, sedert'l9B4 weduwe van
onze vader, groot- en overgrootvader E Nieborg.

*

,

t 10-9-1987

-

Klem-eji

geliefde echtgenoot van

u

:

v.

.•■•:.

achterkleinkinderen
Correspondentieadres:

.

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis dat de Here van ons ';
heeft weggenomen mijn lieve
lieve vader en,£

SHETTEMA;,:.!,/;
A. DE VRIES-NIEBORG
J.DEVRIES •
:

V

Groningen; E. NIEBORG
.
E. NIEBORG-HELDER
Klein- en achterkleinkinderen
Dat wat ons lief en dierbaar was is opgebaard in één der
rouwkamers van het Uitvaartcentrum „Algemeen Be-,
lang", Esdoornlaan 187, wijk Selwerd te Groningen
.

.
Bezoek dinsdagavond van 7-8 uur
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatshebben op woensdag 16 september om 15.00 uur
in aula 1 van het crematorium te Groningen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid uw medeleven te
,

••

'■

<*7

V-

";;'

;
'•

"■■.'.'-

f'!'y

;

Hoofdweg 116.

,

'

op de leeftijd van 68 jaar.

9481 AD Vries, Tynaarlosestraat 42.
{ <'.' Uit aller naam: •
.
:
J. DRENTH-DUSSEL
;.-,.•■
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Heden overleed! onze
buurman
K. DRENTH /^
Vries, 11-9-1987.
Dat hij ruste in vrede.
Mevr. Klok
H.Lubbers
Fam. Meijers
Fam. Tolner
Fam. Venema
Mevr. Uildriks
Mevr. Molenaar

Enige kennisgeving
Rustig is van ons heengegaan, onze lieve moeder, groot|.'
en overgrootmoeder

.

■.'.'.'

'■■■.■

I

■;

Op *12 september overleed onverwachts onze
beste zwager en oom
HENDRIK HOVING

in dé ouderdom van 76
jaar.

.

Siddeburen.' f.| C;
-'

september 1987.;
Uit aller naam:
fam. Rumpff;

,

Bart Sikkens

maakt donsdekbedden in eigen atelier, op uw maat
en gewicht. Bij ons de grootste keus. Geef nu uw
donsdekbed een winterbeurt.
Bijvullen, repareren, reinigen of vernieuwen in 1
dag.;-

,■■. '_•-.''.

veld.
9722 KD Groningen, 14 sept. 87.
■
Chopinlaan9l.
;
De Klomp: G. BAARVELD
.■
Groningen: W. BAARVELD
Vries: Chiel en Rieta
Jens en Marlijn
De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden.
;

•

.

'

.'.■■■-

-■

: -..''....

Zeer verdrietig namen wij kennis van het overlijden
door een noodlottig ongeval van mijn lieve broer, onze
zwager en oom

v

■

■.•'■

'

■:.

•.'

:

'■

••

.'

-

Wij wensen Riek en de kinderen veel sterkte toe,
Groningen, 15 september
A. M. PEETERS
•
P PEETERS-VENEMA
A.M.E.PEETERS-POELSTRA
Neven en nichten.

Wij zijn diep bedroefd
door het overlijden van
onze

De Here heeft gegeven,
deHere heeft genomen,
De naanl des Heren zij
geloofd.
Door een noodlottig ongeval >is tot ons groot
verdriet van ons heengegaan onze lieve onvergetelijke zwager en
C. W. PEETERS
op de leeftijd j van 67
jaar, geliefde echtgenoot
van Henderika Rienks.
13 september 1987

■

;

A.G.Groenewold- f. ,\ o
.
Rienks
L. Groenewold

:

f

■

V

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en uw belangstelling na het overlijden van

ELSJE KOOISTRA-OP 't HOLT

.:-.•■.zeggen wij U heel hartelijk dank.

belangstelling missen.

Groningen, september 1987.
„Maria ten Hoorn", Boerhaavelaan 4 Kl3.
P.KOOISTRA
isftj&rt&A«
kinderen en kleinkinderen.

Marie-Louise, Karin,

Annemieke en Ronald.

.

.

■-

==;

• •

:.,-.

Op 16 september as. zal de heer,

Ing. B.

.■•.

de Boer

Kobfd Bëstuürssecretarïaat en Ledendiehsi
"Noord-Nederland", wegens het bereiken v
van de pensioengerechtigde leeftijd onzetr,
onderneming verlaten/
'^
Ter gelegenheid hiervan zaler op vrijdag
25 september een receptie worden
gehouden van 15.00 tot 17.00 uur in de
ontvangstzaal van Frico, Poolsterweg ; 1 te
"Leeuwarden.
Leeuwarden, september 1987.
<

;

;

;

;

'■;/ ■■■::

-..-..

~/

Coöperatieve
Melkpróductenbedrijven .
"Noord-Nederland" B.A.

-

-

Op 14-9-'B7 is geheel onverwachts overleden onze beste buurman

■

'-'

'•■'

■'

''
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""■■' : '.'■.-.'
.•".'.

'•'-""

:

»'

,-;

I*l.
■.

De Auping Auronde vindt u jn onze zaak.
.
Over het complete Auping
•VlJ^,//.:-■ .......;.■'„V',.1 Aurondeprogamma

JAKOB VENEMA
Armen:'
Fam. J. A. Steenhuis
Fam.H.W.Matthijsen
iFam.H. Kors
Fam. J. Lampe
Fam. R. Kuipers :
Fam. G. de Jonge
v
Mw. G. Klinkers. Klinkhamer
f;, •
Fam. K: Warring
Mw. G. Kors-Brands
Fani. A. Nijborg.
■'

t

u

willen wij

<

'

aurónde-:

"'

r~^r^g|:

*

VSSpi

auping

{

inde

-

OOM COR
Wij zullen zijn warme
Jan,Janny, Rob,.

-'"'■.

:

JAKOB VENEMA
geliefde echtgenoot van
Roelie Ramaker. .■
Uit aller naam:
Familie Ramaker

Bedum:

-

......

r......-\.'..

'

.

CORNELIS W. PEETERS

!

•

zwager en oom

•

:,

.-

u

-'

Plotseling is van oris
heengegaan onze lieve

-.

•

:

.

.;/;

'

■■.■-.■•

;
..

*

op de leeftijd van,B9 jaar, weduwe van Machiel Baar-

....

,

...

IDA BAARVELD-HOMAN

Kochstraat6i;k.l3B.

i■

■;

'

,

KRISTIAAN DRENTH

Heden overleed 13 september 1987 onze lieve
zuster
i GRÉ BOSKAMP
weduwe van Berend
Luining, op de leeftijd
van 88 jaar,
G. Kalk-Boskamp
H. Kalk
Groningen; sept. 1987.

..

-.-

■

"

Enige en algemene kennisgeving. '
Op 11 september 1987 is op de leeftijd van bijna 79 jaar
overleden

...

....

*'t:V :';

.

"~

'

.

.

■'

946&AS Armen, 14 september 1987.
Annerstreek94.
i
RVENEMA-RAMAKER
Mijn man is opgebaard in de aula te Anloo, Bosweg 6. \
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 18
september in het crematorium „De Boskamp", Europaweg-Zuid te Assen om 10.00uur. '\
Zij, die de laatste eer willen bewijzen, worden verzocht
.
aldaar om 9.45 uur aanwezig te zijn.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleantie in
voornoemd gebouw.

De begrafenis'zal in familiekring plaatsvinden.

Wij wensen; de familie
veel sterkte toe • .
Yde: .
Fam. H. Hooiveld
Zuidlaren.
Fam. G. Hooiveld

Delfzijl.
A. Visker-Rhijnsburger
Groningen:
S. Beekhuis
J. Beekhuis-Jager
Neven en nichten..

'ïIA

JAKOB VENEMA

Groningen: GRETHA T. STARKE
Wagenborgen: MARIE A. ZEEVAART-STARKE
JACOBZEEVAART
Jan Berend-Saskia

Groningen.

S.Schriér-Visker
H. Scririer

■'

■■

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en
begrip en voor datgene wat hij voor mij zal blijven betekenen, geef ik i| kennis, dat geheel onverwacht is heen. ; ,, f
..■
gegaan, mijn innig geliefde man

r; starke-kuiper

Op 12 september ; j 1.;
overleed onze beste
campingvriend
HENK ZUIDEMA
Ulgersmaweg 53,

Toch nog onverwacht is
van ons heengegaan onze lieve zwager en oom .
LIEUWE DE VRIES
op de leeftijd van 81'
jaar; geliefde echtgenoot
vanS Visker :
■
Delfzyl,
12 september 1987,
Hansweert:

' .

Namens de ;
fam. v.d. Veen

'''■•■

*

.....

v .

%M "V

in de gezegende leeftijd van 91 jaar.
9945 PK Wagenborgen, 11 september 1987.

l

$'*
\

.

Sinds 1945 was hij als een zeer gewaardeerd bestuurslid.
verbonden aan onze maatschappij. '.'.■'■■'■"•■■'■• s>~
Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden. ~'
NAMENS DE ONDERLINGE-'
.VEEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
';'' SLÖCHTEREN :-■: ;''"■■■/■'.■':
'''",.

'BEREND MENZO STARKE

\

■.

'•."-■-.,

»

Aduard,
13'september 1987.

-

ber .1987 overleed onze.
besteVriend
H. ZUIDEMA
Zijn vrienden:
J. Venema
D. Mermes
J. Schumacher
J. Brink ;

Een laatste groet lieve
OMA LUINING
Theo en Monique
Robin

•

t

HENDRIK HÖyiNG

>

.

Opa.

.

-

::

.

\

•

; ;
moet u beslist
even komen zien.
De.echte weer-; :■■'.
enwind-jas
In diversekleuren
en modellen.

Met grote verslagenheid namen ,wij kennis van het
;
overlijden van de heer
;

.

H. Mulder, Dr. D. Bosstraat 4,9671 CC Winschoten.} °;V
Overeenkomstig de wens van moeder heeft de crematieplechtigheid in familiekring plaatsgevonden.

-

Riek

...

Heden overleed onze lieve broer en oom :
HENDRIK HOVING
geliefde echtgenoot van
B.Runts.
Slochteren:
B. H. Sennema-Hoving
Siddeburen:
W. A. Degenhart!
Hoving
Siddeburen: ."'.'■.
A. S. Möedt-Hoving
Neven en nichten

.

Diederick en
Mieneke Slagter

Onze schitterende
origineel Oostenrijkse

■»

achte schoonzuster ■'■■■
HILTJE ALKEMA
in de leeftijd van bijna
71 jaar; echtgenote van
Willem'v.d. Veen. .

'.

sinds 20-2-1954 weduwe van Poppo Mulder.
Winschoten: H. MULDER
P.H.M.MULDER-REPKO
Leer (BRD): A. j! GRIJZE-MULDER
H. GRIJZE ,
Winschoten: K. LOMAN-MULDER ;'
J.E.LOMAN

Diepbedroefd moesten
wij na een ernstige ziekte afscheid nemen van
onze beste vriend
JAN J.DE WOLDE

Marga en Dolf

; j
Groningen, 12 september 1987
Corr.adres: Lijsterbeslaan 12,9741HR Groningen
Assen- G HETTEMA-NIEBORG

"

� 22-11-1898

Ronald
Hans'

FRANCINA JOHANNA
NIEBORG-VAN DEN HOOFF

betuigen

-

is\

LODEN DAMES
MANTELS

Nóg onverwachts ging
van óns heen onze ge-

;

_

■.:.-<■

Met dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend en met, weemoed in óns hart hebben wij afscheid
moeten nemen van . onze lieve moeder, groot-. en
overgrootmoeder

-

-

Onverwachts is van ons
heengegaan onze oudbuurvrouw
HILTJE VAN DER
VEEN-ALKEMA
Aduard:
Fam. Dijkstra
Fam. G. v,d. Veen
M.Talens

ALBERTJE
MULDER-MUTHERT

Op zaterdag 12 septem-

fHy was voor ons een lichtend voorbeeld, jy
„■
Hij zal in onze gedachten blijven voortleven.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe om dit

.

:

.<

.

;

Uithuizermeeden:

J. J.DE WOLDE

,

;

,'

/

;
Groningen.'
J
i .'■
• ■
• •■:';
'.■>,■.■. ■ • . ' '■' :
■
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer van het crematorium.

Metzij dan dat wij leven, hetzij
dat wij sterven, wij zijn des Heren".
Na een liefdevolle verzorging en verpleging van 4Vfe I
jaar in het geriatrisch verpleegtehuis „Vliethorn" te
Delfzijl is van ons heengegaan onze lieve moeder, grooten overgrootmoeder
','.■!..'

ff

WTTeI. 050-1326001M

*

Enige kennisgeving
."

.

.'-'

.

-

-

,

1987!

"

"

-

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden
van onze directeur
■.■■'••...'•■•.
kS

«

:

11 september

Hennie Boes.
Wij zullen je ontzettend
missen.
Oudeschip:
Gerrit en Geke Elzinga

J. J.DE WOLDE

Zrjn inbreng zullen wij missen.

Tinaarlo:
W. Oosting
J. Oosting-Eisses
Zuidlaren:
M. Sluiter-Oosting
Schipborg:
L. Oosting
T. Oosting-Wittenaar
Schipborg: .
'
J. Oosting
N.Oosting-dë Jonge
Midlaren:
A. Oosting
E. Oostihg-Lokhorst ;
'■•
■-.
Armen:
A. Scheffers-Oosting
Neven en nichten

...,■»■■-—.■.■■■

Grote Leliestraat 47, Groningen

'

Heden nam de Heer tot
Zich ons erelid, de heer
P. T. POSTMA
Grijpskerk, ,ï
14 september 1987. .
Bestuur en leden.
Chr. Muziekvereniging
„Excelsior" Grüpskerk

'■•'-'

■

.1

•

■

.;

op de leeftijd van 48 jaar

Roelof Kooistra
Geertje,,
Klaas
Grijpskerk,

Schipborg:
D. Oosting

I

.

Terwispel:
Roosje Kooistra- de Jong

G. Brouwer-Oosting
R.Brouwer ■:.*. i ,o;i

"■—

kasemir lijsten

""*"

•.

■

.....

'

.

papa

Hoogezand:

Schalsum:'

;

■■

,

\

■

Nabi| uw wijk Lewenborg.
Beyum en Ulqersmaborg'

,

bereikbaar, en
vrionfMj&fc

jmm.

.•.■.•.■.•.•.•.•.-.■.-.:.

•i w hi

.-.•■• �,

'

■.-

.

hw^hmbiuj^
«"
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'

.

■!

INLIJSTEN?^

'

Met leedwezen hebben
wij kennis genomen van
het overlijden van ons
geacht lid
P.TJ. POSTMA
Wij -wensen de kinderen
en familie veel sterkte
toe bij het dragen van
dit droevig verlies.
Bestuur en leden Bejaarden dansgroep te
Grijpskerk.

I

.

•

zwager en oom

üii •"■'•.)■

I.M—

\

■

•;>•

Na weken van spanning
is toch van mij weggenomen mijn lieve vriend
en onze fijne kameraad
PIETER TJALLING
POSTMA
in de ouderdom van 76
jaar.
Kollum:
G. de Jong-Koopmans

D. FOKKKMA-nUKSTR

r.

-

:

*

Onverwachts ging' van
ons heen, onze lieve

9801 GA Zuïdhorn, 13 september 1987.'
'
WesterburchtK: 18. ;'• |f; ;
W.C.deWithstraatl.
W. VAN DER VEEN
: Aduard: H. BIJSTERVELD-VAN DER.VEÊN
ï J.X
G. BIJSTERVELD
: "'7" ."."""
Roden: H.VAN.DERVEEN
G. M. VAN DER VEEN-NOORD
' Zuidhom:" K. VAN DERVEENr'v ■■■-'■■
'
'M. VAN DER VEEN-STURING :
Kleinkinderen en j
.■.. j ;,?..;
".. ■"., I
achterkleinkind '
\"
De overledene ligt opgebaard in de „Westerburcht". Bezoek woensdagavond van 7-8 uur. ./- '
■ X
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 17 september a.s. om 9.30 uur in aula II van het crematorium te

fam!s'vxi.wal

&&.£

Anloo:
A. Okkeh Zuidlaren:
G. A. Wolters-Drenth
H. Wolters
Neven en nichten
•

betuig ik mijn oprechte dank.
Groningen, september 1987.

;

Han
Onze vader en opa is opgebaard in de aula te Zuidlaren,
Zuiderstraat 2a.
De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 18 september
,
t
te Zuidlaren om 14.00 uur. .
Zij, die onze vader en opa de laatste eer willen bewijzen,
worden verzocht samen te komen in „De Zijbeuk" Kerkbrink 46 om 13.00 uur.,
"•-.',"'■''■
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
voornoemd gebouw.

,;
Zuidlaren,
14 september 1987.

/••'."..'-*

■

9471 EL Zuidlaren, 14 september 1987.
Telefoonstraat 47a.
Meppel: T.L. BAVING-DRENTH

op de leeftijd van bijna 71 jaar.".

<

'

.

op de leeftijd van 79 jaar, sinds 6 september 1983 weduwnaar van Matina Oosting.

'■■'■»■•"•■.

MARTEN FOKKEMA

.

VAN DER VEENr^LKEMA
,'.'•■;'
ei

Zijn opgewektheid en vriendschap zal in onze nagedachtenis blijven voortbestaan.
'•'•-'
FAM. F. v. STRATEN
fam. o. elsinga

HENDRIK DRENTH
op de leeftijd van 79

;'

~

.

HENDRIK DRENTH

HILTJE

oma/

■

overlijden van onze lieve zorgzame vader en opa

P.T. POSTMA

-

vrouw, onze lieve moeder en

.

~.

■

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis.van het plotseling

oom

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van
\
onze oud-werkgever de heer,
',

In plaats van kaarten
Voor uw blijken van medeleven ha het overlijden va
mijn lieve man';'.'

,

Geheel onverwacht is
van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en

Zie voor familieberichten bok pagina 7

Toch nog onverwacht is van óns heengegaan mijn lieve

'.

I

dinsdag 15 septembeMW
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Telefoon 050-110699
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Bij ons zijn

UUm
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uw oren in
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Identiteit van

9

Stadenstreek

ST.

Sloop RAC-garage begonnen

verdachte moord
Padangstraat bij
politie bekend
Van een onzer verslaggevers
De identiteit
GRONINGEN
van de vermoedelijk dader van de
schietpartij, waarbij zondagavond
de 39-jarige Harvey Mormon in de
Padangstraat werd doodgeschoten, is bekend. De politie is nóg
steeds op zoek naar de dader, die
zondagavond in eèn grijze auto op
de vlucht sloeg. De auto werd later aan de .Wilgenlaan teruggevonden.
'■ ?-}':'■ - ' •■' -~/. ri
—

■

:

•'

'

NIEUWSBLAD

vanhet

'>

De dader heeft waarschijnlijk
zelf zondagavond nog telefonisch
contact opgenomen met de politie.
Hij kondigde aan, dat hy zich de
volgende dag om twaalf uur bij de
politie zou melden. Dit is tot op
heden nog niet gebeurd.':

NORDE

'

VUit sectie is gebleken dat Harvey Mormon door harten longen
is geschoten. Hij is door een man
van dichtbij onder vuur genomen.
De politie heeft gisteren opnieuw
eèn buurtonderzoek verricht. Inmiddels is volgens een 'politiewoordvoerder duidelijk geworden,
dat het slachtoffer en de vermoedelijke dader al geruime.tijd verwikkeld waren, in eèn'vete. Er
zouden over en weer bedreigingen
zijn geuit. Wat de aanleiding voor
de. vete, is wilde'< de, politie niét
£&£
mpedëleh. .;..'■'■:. ■'~ > '■;''/•

Actie provincie-gemeente heeft succes

Verheugde reacties op
blijven PTT-postdistrict
. •
Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN
PvdA-gedeputeerde R. Vos (economische, zaken) is „uitermate verheugd" dat het de provincie en de gemeente Groningen is gelukt de minister te overreden het PTT-postdistrict in Groningen te laten (zie ook pagina 1). Volgens Vos was
het niet mogelijk én de vertraging van de PTT-spreiding tegen tè
houden én gelijktijdig de vestiging van het postdistrict zeker te
stellen: „Je kunt geen twee dingen tegelijk doen. Als je via
bestuurlijke pressie iets kunt behouden, wat je op bedrijfseconomische gronden onder de voeten vandaan wordt gehaald, vind ik
.
■'-'■'•*'
dat al heel wat."
Vbs tilt bovendien niet zo zwaar dag om : kwart voor vijf via een
aan de vertraagde spreiding van persbericht van de PTT te horen
de PTT-direktie. Hij vraagt zich dat de zaak rond was. Het ge•af of de PTT de al in gang gezette meentebestuur van Groningen
trein nog twee jaar kan stop zetwas iets eerder al op de hoogte geten. „Om bedrijfsorganisatorische bracht, v
gronden zullen bepaalde arbeidsplaatsen toch nu al ingevuld moeten worden," denkt Vos. Ook vermoedt hij dat door de verlerigde
sprèidingsoperatie nu ' eerder
mensen uit de regio Groningen
voor een baan bij de centrale
PTT-directie in aanmerking koGebeurtenis: concert door Trees Hoog. '■'
h-t, y
■■:
men.
wegt, blokfluit, Peppie Wiersma en
De principe overeenkomst met
Hans van der Meer, slagwerk (o.a.
minister Smit-Kroes en Groninvibrafoon en marimba). Programma:
Kondo, - Hoogwegt,. ' Matsunaga,
gen over de PTT kwam twee we-en r Louis Andriessen.
geleden al tot stand tijdens . . Rzewski
Plaats: Synagoge in Groningen. Pu•het bezoek dat zij aan Groningen
.bliek: 40.
:

—

Slopers zijn begonnen met
van de voormalige
RAC-garage aan de Hereweg
in Groningen. Het terrein
wórdt vrijgemaakt voor' de
bouw van kantoren, het nieuwe Riagg-hoofdkantoor en de
dependance van het psychia•

vindt beschuldiging onbehoorlijk

PvdA-bestuurder: Gietema
minachtr

trisch ziékehhuisDenhenoord
in Zuidlüren. De oude panden waren al gedeeltelijk vernield
door aangestoken

brandjes en baldadigheid. %■,
Er komt nog, een informatie-avond voor de omwonen-

den. De

adsbeluit

—

—

.

.'

Voor klachten

over;

'

"de bezorging in '','• :
GRONINGEN en HAREN
kunt vin de week
tot 20.00 uur bellen. ;
Op zaterdag tot 19.00uur
;

.

,

"•.

(050) 65 22 22

.

':

Van een onzer verslaggevers
De Hervormde
HAREN
Jeugdraad en de stichting Gereformeerd Jeugdwerk ;in Haren
starten óp 20 september,het 'win-,
terseizoèn'. Een week van festiviteiten, de 'startweèk', luidt het
seizoen in. Aanstaande zondag
zijn er onder meer jeugd- en startdiensten, maandag wordt \'sterrenslag' gespeeld, dinsdag 'is'er
een klaverjas- '. en sjoeltoernooi,
woensdag een kindermiddag, vrijdag een vossenjacht en een swingen dansavond.en tot slot is er zaterdageen playback-show. ';
—

KAB^©
7^»

Elke dag van maandag
tot zaterdag nieuws
actualiteiten uit stad en
streek.;:'
Nu ook met een late extra
actuele avondeditie.
-

-

en.

•..

Maak er een gewoonte van: .
Eveninprikken op , '4*«
X kanaal 60 UHF in Groningen
fin Hoogkerk, kanaal 39 UHF

.inHaren.

i er zit een krant in uw
televisie»

;;,;;

-

;

\,

Van";ëen

;

onzer

verslaggevers
GRONINGEN
De Economische \ Faf
culteit_ van de Rijksuniversiteit 'Groningen hoopt *. volgend
jaar september bij de
viering van het veertigjarig bestaan enige prominente gasten
te hébben. Hoewel de
uitnodigingen '/: nog
niet de deur'uit zijn,
laat' staan dat er al
zijlij
toezeggingen
wordt gehoopt op dé
aanwezigheid van de
voormalige : Duitse
—

Wethouder Ypke Gietema

DE AFDELING Groningen van de
PvdA organiseert op donderdag 17
september, in Huize Maas op. de
Vismarkt, een openbare ledenvergadering over de werkgelegenheid in dè
provincie Groningen. Aanvang iis

;

Deetman in
Huize Maas

-

•

bondskanselier .Helmut Schmidt,' de
Franse i oud-president
Valerie
Giscard
d'Estaing en de ! voor;
zittër van het Europese parlement Jacques Delors.
;

-Voorzitter

van

de

lustrumcómmissie
dr. J.G: Reuijl: j "De
brieven zijn al 'wel
klaar, 'maar. gaan
eind deze maand de
deur uit. Het kan nog
een hele tijd duren
voor we antwoord
zijn
hebben. r Op
vroegst, eind oktober
weten we iets meer".

.De
Economische
Faculteit is gestart in
september 1948. De

Rijksuniversiteit

Groningen zelf bestaat op 23 augustus
1989 375 jaar.

*'.-

-

-

1

20.00 uur. Er vindt .een discussie
plaats tussen de nieuwe directeur van
de • regionale ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en de gedeputeerde
voor werkgelegenheid. ledereen is
welkom:

Europese leiders
bij lustrum
economische
faculteit RUG

Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN
Minister
W.J: Deetman '.'■ van onderwijs
spreekt woensdagavond 16 september in Huize Maas,; aan de
Vismarkt in Groningen. Het thema van de avond is 'één dag'na
Prinsjesdag. De minister komt
naar Groningen op uitnodiging
van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. De avond begint om 20.30 uur. -.':.
—

-'

\-

"

VANAF donderdag 24 september is er
in "De Barak", aan' De Schakel 1 in
Haren een basiscursus toneelspelen
voor jongeren van ca. j 15 tot 20 jaar.
De duur van de cursus is 12 avonden,
van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten
voor de hele cursus zijn 25 gulden.

ding.!,

vliv;. •.,/;;..■

Volgens de oorspronkelijke
plannen moesten in 1990 2200
Haagse functies naar Groningen
zijn. verplaatst. Dat aantal moet
nu in '1992 worden bereikt.
Ofschoon de meeste fractie in de
Tweede Kamer zich al hebben uitgesproken tegen de bezuiniging,
lijkt wéinig de minister nog te belemmeren om de korting toch door
te voeren nu Vonhoff en Staatsen
akkoord zijn gegaan. Zij j zullen
zich op' het Binnenhof niet meer
beklagen. >
v De provincie kreeg gistermid-

Gescheiden inzameling probleemstoffen loopt goed
Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN
De geschei-

den ingezamelde'hoeveelheid afval uit probleemstoffen in de gemeente Groningen is het eerste

oorzaak voor het succes van de inzameling. "Als mensen hun próbleemstoffen-afval \ op één vast
punt moeten inleveren, dan zie je
'vaak dat ze het toch maar in de
zak bij het andere vuil stoppen. In
Groningen kun je het bij allerlei
winkels inleveren, dan is er altijd,
wel één in de buurt," aldus Van
Nes. De cijfers bevestigen de stelling van Van Nes. De enkele gemeenten die hetzelfde cijfer halen
als Groningen,' hanteren min of
meer. hetzelfde : ihzamelingssysteem.

I

NIEUWSBLAD

"

•

compromis evenwel nog met het
kabinet en de PTT doorspreken.
Burgemeester : Staatsen van
Groningen heeft steeds bepleit
dat het hoofdkantoor van de PTT
Post (Noordoost) naar de stad
moet komen. Hij vond het onlogisch dat er enerzijds door" de
PTT*spreiding werk naar Groningen 1 wordt gebracht,' terwijl het
aantal functies bij het postdistrikt
zou worden teruggebracht. PTT
;Post heeft steeds mede óp basis
van studies van twee adviesbureaus vastgehouden aan Zwolle
als-vestigingsplaats. :
De vertraging van de spreiding
levert 'de minister een besparing
óp.van 54 miljoen gulden. Die
ontstaat .voornamelijk . door
Haagse PTT'ers die niet naar Groningen willen verhuizen, langer'
te laten werken en zo wachtgeld
voor hén uit te sparen. Het kabinet stelt; in het bezuinigingsplan
nadrukkelijk dat. de vertraging
geen gevolgen heeft voor de omvangen de kwaliteit van de sprei-

f' VK '-*

D

{>

':'-''

■;''■' '■"%,-.

'•

e Groninger-StichtingiMusica Aritiqua Nova is voorzichtig begonnen niet hét
propageren van het hedendaagse
blokfluitrepertoire. "De eerste
\ aanzet daartoe is enkele maanden
geleden gedaan gedaan dóór de
Haagse blokfluitist Michael Barker. Nu was de beurt aan Trees
Hoogwegt, die twee .slagwerkers
had meegenomen voor een concert
met muziek voor blokfluit en slagwerk. .Die combinatie is origineel,
maar dat aspect van het repertoire bleek interessanter dan de iriu;.'\i!
ziek zelf.
i :
Het'programma bestond grotendeels uit werkjes in een 'minimale'sfeer, maar die misten alle de
spankracht die de overtuigende
muziek in deze stijl (van JSteve
Reich bijvoorbeeld) ,wél kan uitdragen. Niemand zal zeggen dat
Standing van Jo Kondo geen aangenaam doorgeefspel van nootjes
was tussen blokfluit, vibrafoon' en
'

.'

--

marimba. Meer dan lieve klanken
'leverde het procédé echter niet op.
Voor het j even minimale,, maar
anders opgebouwde Les Moutons
dePanurge vari Frederick Rzewski gold dat eigenlijk ook.-

Een compositie vari Trees Hoogwegt zelf ( Five Movements ) leek
eerder de vrucht van een improvisatie dan , een doordacht opgebouwd stuk. Als improvisatie was
het overigens een energiek gebeuren met een continue paukenslag,
enkele scherpe percussieklapjes
en een percussief J aangeblazen
basblokfluit. Sfeervol impressionisme met een exotisch tintje was
Reeds, twigs and winds van de Japanner Matsunaga
geen minimal-werk 'overigens, maar muziek s die vrijelijk; allé kanten
uitwaaide. Tenslotte kon men plezier beleven aan Ende van Louis
Andriessen: een kort hoekig stukje voor één blazer die twee altblokfluiten beblaast.
—

—

(Advertentie)

-

~:

bracht.-De'minister moest het

.

.Van een onzer verslaggevers
Het eerste
pop"concert dat de
na
van
zangroep BZN
de ziekte
'
geres Caróla Smit in Groningen
gaat geven was vanochtend in
korte tijd uitverkocht. Voor de
drie optredens op' 17,18 en 19 oktober 'waren 6000.: kaarten"beschikbaar die in zes', uur tijd van
de hand gingen. De kassa; van het
Martinihal Complex 'waar dè'con-'
cèrten .worden gegeven noteerde
bestellingen uit het hele land. De
meeste . klanten ', zijn; fanatieke
BZN dié' geen concert
overslaan.' Veél',kiezen juist voor
Groningen ;"omdat' hetcóncertèn
met de leukste sfeer zijn".

':'

-

jeugdwerk

'

snel uitverkocht

]

Concerten BZN

'"'

\;

'Startweek'

»

Het is niet na te. gaan van welke
data die dateren. ! '•.:'.'""'.'\ '
Huisman wil'om Schalijs brief
„geen geweldige stampij maken",
maar: Jk' wil daar/toch eens
rustig mét hem over praten; Het
standpunt van de fractie is duidelijk. Dat Ypke daar. redelijk mee
werkt, is volstrekt helder. Het jis
fout om zulke dingen te schrijven
zonder, overleg, vooraf en zonder
datje iets kunt aantonen." •■; ' .
Gietema is op vakantie en derhalve onbereikbaar voor commentaar.
'■'•>■• ■■"• > "....■■;'.': . ,

vreemde partners
,

;

leidsterreinen stadsvernieuwing
en volkshuisvesting, - stelt dat
Geerlings „de laatste jaren tal van
panden" kocht in het Zuiderpark
„voor prijzen die ver boven de
marktwaarde', lagen". Volgens
Schalij kan! Geerlings dat alleen
hebben gedaan met> voorkennis
over de op handen zijnde wijziging
van het.bestemmingsplan of in de
wetenschap de kans te krijgen de
panden „te laten verkrotten; tot
iedereen zegt: Moet", dat blijven
staan? (:.'.) Wat;Gietema doet is
Geerlings uitnodigen één prikker
in de dakgoot te steken. En raadsbesluiten minachten." Het steekt
hem dat.de wethouder „zn ambte*
lijk 'apparaat aan' Geerlings beschikbaar !blijft stellen om-denieuwbouwplannen verder ;te
•
ontwikkelen".'Uit door ons ingewonnen informatie blijkt vooralsnog niet dat
Géérlings met voorkennis heeft
gehandeld. Geerlings Vastgoed
blijkt uit gegeBV
vens van het kadaster, thans 'over
drie panden in het Zuiderpark: de
nummers 15, 16 en 17. De projectontwikkelaar kocht die" op 15
december 1986 van de OnderlingeWaarborgmaatschappij ; Regionaal Ziekenfonds Groningen .U.A.*
voor, 550.000 gulden. Uit de koopakte blijkt dat Geerlings op Tok-

•

Blokfluit met

het

project is Sanders Verenigde
Bedrijven in Groningen die
zo snel mogelijk met de bouiv
hoopt te beginnen. • , \
. (Foto: Duncan Wijting)

Van een onzer verslaggevers
PvdA-afdelingsbestuurder Maarten Schalij vindt dat de gemeente c.g.
. GRONINGEN
wethouder Ypke Gietema (ook PvdA) een dubieuze rol speelt bij de planontwikkeling
voor het Zuiderpark. In een ingezonden brief in het Nieuwsblad van het Noorden (zie pagina 24) stelt hij dat Gietema de uitspraak van de gemeenteraad voor behoud van het Zuiderpark minacht en voor projectontwikkelaar Geerlihgs de weg vrij wil maken om de vili
la's te slopen en nieuwbouw te plegen,
.Hij schrijft dat haar aanleiding Sjtadhuis heeft gehad-over de.-intober 1986een optie op de panden
van uitspraken"
in 4hiddèlS''döor vde raad verworpen-' had-genomen.vHet»ontwerp-struc*
deze krant, dat het Zuiderpark plannen voor kantoorbouw in het tuurplan, .waarin B en. W lieten
'„verrot" als de villa's onvoorwaarpark. PvdA-fractievoorzitter Piet
weten weten nieuwe kantoren in
delijk' behouden moeten blijven. Huisman pleit dej wethouder vrij het park te willen laten verrijzen,
De afdelingsbestuurder heeft aanwerd .in de . voorgaande maand
en noemt de ingezonden brief „ongekondigd binnenkort zijn functie behoorlijk". !
[
maart openbaar. ;
\a ' 3 : \\
beschikbaar te. stellen, omdat er
De afdelingbestuurder, die zich
Geerlings moet op nog drie. anvolgens hem binnen de afdeling vooral bezig hield met: de bedere panden. een optie hebben.

'geen ruimte is voor discussie over
het beleid.
", Schalij
suggereert zelfs dat
Geerlings' voorkennis van het

aannemer van

;

•-••..

•

Fractievoorzitter

de afbraak

-

half jaar van 1987 opnieuw géste-

gen. Als de trend van het eerste
halfjaar zich voortzet leveren de
stadjers dit jaar bijna de helft van
hun afval uit probleemstoffen geseheiden in.-Dat zou een toename

van bijna tien procent betekenen
ten opzichte van de toch al hoge
cijfers van 1986. Groningen zamelt daarmee vijf keer zoveel in
als het landelijk gemiddelde. Ook
het bedrijfsleven blijkt steeds milieubewuster te worden, j; :
' - Volgens A. van Nes, directeur
van het gemeentelijk reihigihgsbedrijf, vormen de vele verzamelpunten inde stad de belangrijkste
'

v

Ook het feit dat in Groningen
toch al.veel afval gescheiden opgehaald wordt speelt volgens Van
Nes een rol. "De'mensen zyn er
aan gewend dat diverse soorten
vuil apart ingezameld worden.
*

Daardoor kan de gescheiden inza-

meling van probleemstoffen-afval
aanslaan." Vooral de inzameling
van fotochemicaliën en verf- en
oplosmiddelen is het eerste half
jaar flink gestegen. Overigens is
het opvallend dat het bedrijfsleven op dit moment al nét zoveel
klein chemisch afval gescheiden
heeft ingeleverd als hét hele vorige jaar. "Blijkbaar wordt het bedrijfsleven steeds milieubewuster, een goede ontwikkeling," aldus Van Nes.

•

Steeds meer

fotochemicaliën

vinden hun weg naar de gescheiden inzameling van pro-

bleemstoffen.

(Foto: ArchiefNvhN)

De presentatie van dat' alles was

integer, maar,nét niet speels
wat dat betreft was het optreden
van Barker boeiender. Er moet nu
nodig een concert volgen met enkele typerende solo-stukken: van
Luciano Berio," Andriessen, Rob
du Bois en anderen die worden
vrijwel nooit gespeeld. .

—

-

PAULHERRUER
MINISTER Van Eekelen van Defensie zal maandagavond 28 september
a.s. spreken over de NAVO-problematiek m.b.t. de golfoorlog, in café "De
Radehoek", Herebinnensingel 39Jiri
Groningen. Deze avond is georganiseerd door de afdeling Groningen van
de JOVD. Aanvang is 20.00 uur. en
ook niet-leden zijn welkom.

Stad en Streek
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IJzelschade Groningen
kost meer dan
een miljoen gulden

Nieuwsblad van het Noorden •dinsdag 15 septemberiJ

ST.

Rails in Leek

gedicht met asfalt

Van onze Statenverslaggever
De gevolgen
GRONINGEN
'van de ijzelschade afgelopen
maart gaat de provincie Groningen meer dan een miljoen gulden
kosten. Hoe groot het financiële
debacle exact zal uitvallen is nog
niet bekend, omdat de schade aan
wegverhardingen nog in kaart
moet worden gebracht. Gedeputeerde J. Remkes (WD) verwacht
dat de herstelwerkzaamheden
daar ook in de tonnen zullen lo—

pen.

ï?v<£*
heeft, naar

"

door Jaap D. Homan

Noord-Nederlandse Heraldiek:
350 familiewapens in boek
j in de loop der jaren
.

De .ijzelregen
ra
ming, voor f570.000- aan provinciaal groen vernield. De ijzelgesel
zorgde er tevens voor, dat het gemiddeld verbruik van strooizout
; werd verdubbeld. De provincie
moest daardoor zon viereneenhalve ton extra uitgeven.
j Volgens gedeputeerde Remkes,
die de financiële resultaten van
de ijzelregen gisteren in de commissie Waterstaatszaken bekend
maakte, zal de schade aan de wegen uit de pot buitengewoon onderhoud moeten worden gehaald.
Dit betekent dat er mogelijk elders óp extra onderhoud aan provinciale wegen bezuinigd zal moe:

ten wonlen.-i«^iSKÉfiÉË&I

Kort nieuws
Onder dit' motto
wordt er op vrijdag 18 september
in het kerkje van Oosturn 'een
avond gehouden met liederen, gedichten en verhalen in het Gronings. Aanvang: 20.00 uur.?
-

O Sinds gisteren rijden vooral
fietsers met een geruster hart door
Leeks belangrijkste winkelstraat
en verkeersknooppunt, de Tolbérterstraat. De raad discussieerde er
enkele keren over, maar de rails
zijn nu werkelijk dichtgegooid met

Milieugroepen verspreiden folder over radioactief afval

,

CampagneNordentegn
opslag in zoutkoepels
-

gen campagne over de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutkoepels.
Deze organisaties, de Milieufederatie Groningen, de
Milieuraad Drenthe en het
'Zoutkoepeloverleg in beide
provincies, reageren hiermee op de inspraakprocedure die het ministerie van
VROM vandaag is begonnen over de eisen waaraan
een plan voor de ondergrondse opslag van radioactief afval zou moeten
voldoen, de zogenoemde
.

'toetsingscriteria.'
Dit heeft woordvoerder Herman

Damveld van de milieugroeperingen gisteren meegedeeld. De mi-

lieugroeperingen zijn tegen de
opslag van radio-actief afval in bij
voorbeeld Groninger en Drentse
Tevens zijn ze tegen
onderzoek
naar de mogelijkelk
heden hiervoor. De campagne van
de milieu-organisaties behelst het

Kort nieuws
S ADUARD
Ter gelegenheid van
de voltooiing van het omgevingsplan
van het multifunctioneel centrum organiseert het bestuur van de Stichting
De Meeden zaterdag 26 septbmer om
19.45uur een feestavond.
—

■.';;,

•■

verspreiden van een speciale fol-

der en drie voorlichtingsavonden
in* 1 Gassëltë, Assen en Dokküm.
Voor Gasselte is onder meer gekozen, omdat de milieugroeperingen
veel belangstelling voor de zoutkoepel aldaar vermoeden van de
-

zijde van de regering;
Bij de inspraak gaat het volgens VROM alleen om het
vaststellen van de criteria-waaraan een plan voor ondergrondse
opslag van radioactief afval moet
voldoen. Er zijn in het kader van
de campagne twee hoorzittingen
(in Groningen en Utrecht), terwijl
in de bibliotheken van de provin,

Van onze parlementair

redacteur Harm Harkema
DEN HAAG De Noordelijke Hogeschool en de Christelijke Hoge-,
school in Leeuwarden krijgen ieder een vaste kracht die het Friese taalonderwijs op basisscholen
en pedagogische academies moet
verbeteren; Deze krachten koméh
voor rekening van het ministerie

ciehuizen vanaf vandaageen discussiestuk van het ministerie ligt.
v"fri , dat' 'discussiestuk doet
VROM al enkeïe suggesties Voor
criteria. Zo zouden de risico's voor
mens en milieu „minder moeten
zijn dan een maximaal toelaatbaar niveau, maar meer mogen
zijn dan een verwaarloosbaar niveau." In het stuk wordt de suggestie gedaan om voor de ondergrondse opslag van, kernafval
dezelfde normen te laten gelden
als er al bestaan in het huidige
milieubeleid. Dat wil zeggen dat
er naar gestreefd wordt het individueel risico op overlijden door

lijk zou zijn.

(Foto: Sjors Visscher)

Friesland onderhandelt met kabinet:

Friesland is bang dat daarmee
de zelfstandigheid en de financiële positie van de Akademy op de
lange duur in gevaar komt, en
ziet de FA het liefst zelfstandig
blijven. Minister Deetman wil
daar niets van weten. Wel zegde
Ginjaar-Maas. namens Deetman
toe datxie FA de eerstkomende jaren financieel op peil zal worden
gehouden.
Evenmin is overeenkomst bereikt over het gebruik Van de
Friese taal in overheidsdocumenten. Friesland is vorig jaar akkoord gegaan met een concept-overeenkomst. In de concept-overeenkomst stond nog dat Friezen „het recht" hebben om zich
vrijelijk in hun taal te uiten.

-

van Onderwijs. Dit is een van de
weinige resultaten van het overleg over de Friese taal en cultuur,
dat gisteren in Den Haag
plaatshad tussen delegaties uit
het kabinet en Gedeputeerde Staten van Friesland. Over principiële kwesties kon men het niet
eens worden.
Het overleg ging met name over
het gebruik van de Friese, taal in

overheidsdocumenten, Fries ' in
het onderwijs en Friese televisie.
De Friese gedeputeerden Liemburg en Walsma waren gematigd
;

<
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Weinig toezeggingen voor
Friese taal en cultuur
tevreden over de onderhandelingen, die op de belangrijkste punten nog niet zijn afgerond.
Minister Brinkman voelt. er
niet voor om subsidie beschikbaar
te stellen voor de Friese televisie.
De minister vindt dat' Friesland
dat maar moet regelen met de
NOS, die ha de inwerkingtreding
van de nieuwe mediawet beperkte
zendtijd gaat reserveren voor culturele en maatschappelijke uitin-

_' :

De tweede Seniorenwijzer van dit jaar is

gen die anders niet aan bod komen. Het kabinet weigert verder
om Fries als vak verplicht te stel-

len in het voortgezet onderwijs.
Over Friese les in het speciaal Onderwijs wordt.later verder gepraat. Ook over de Fryske Akademy. kon Friesland geen zaken
doen. Die zal bestuurlijk ondergebracht worden bij een nog op te

richten

instituut.

I leidden zelden tot reacties
van de lezers. Dat zal in de loop
van deze week wel anders worden wanneer dit boek verschijnt."
Met 'dit' boek bedoelt de heer
G.A. Brongers (70)' uit Middelstum de nieuwste uitgave van
Stubeg bv in Hoogezandi "NoordNederlandse Heraldiek, Familiewapens Drenthe-Friesland-Groningen','. Met de heer A.B. Buil
tot Backenhagen (66) uit Leeuwarden heeft hij ongeveer zes
jaar aan de samenstelling gewerkt. Wapentekenaar P. Bultsma (34) uit Joure heeft met,de
schat aan gegevens de ongeveer
350 in het boek voorkomende wapens gemaakt. Het zijn stuk voor
stuk ware kunstwerkjes geworden, die, voorzien van een bijpassende blazoenering, in kleur zijn
uitgevoerd. Morgen kan de buitenwacht kennis nemen van dit
moderne monnikenwerk; dan
worden in Leek de eerste exemplaren officieel uitgereikt. Brongers heeft al de nodige ervaring
met reacties want tijdens de voorbereidingen voor het boek kreeg
hij al een paar van mensen wier
wapen in het boek is opgenomen.
"Wij zijn echter zeer zorgvuldig te
werk gegaan. Maar het kan heel
goed gebeurep, dat in het verleden een familie in een wapen een
wijziging heeft aangebracht."
Aan het hoofd van Stubeg, een
uitgeverij die zich toelegt op de
uitgave van specialistische boeken, staat de heer R. Staats. Het
idee voor dit boek is ook van hem.
Aanleiding was een brief met een
vraag over familiewapens, die hij
in 1980 kreeg van wijlen de heer
B. van der Veen Czn. uit Groningen. Hij legde al snel contact met
Brongers en Buil. tot Backenha-

Maar de ministerraad vond dat
wat óverdreven en nu staat er dat
het „wenselijk" is dat Friezen zich
„waar mogelijk" vrij kunnen uiten in hun eigen taal.

para-wetenschappelijk

..'(Advertentie)..

net.uit.

Seniorenkaart voor iedereen die
Dat is de speciale krant van de Nederlandse Spoorwegen zestig wordt U kunt de SeniorenuENIORENs
voor senioren
«'. wijzer krijgen op elk station.
L^i^@HSS|S^
{ÉS|?;l|Ï
Een krant boordevol interessante informatie,
.
En als u 'm nu telefonisch
artikelen, bestemmingen, evenementen en ideeën voor bestelt, krijgt u.'m voortaan auto| ,
l.''-'.i- j JCafc,""""
gezellige dagjes uit.
matisch toegestuurd.
'Haal de gratis Seniorenwijzer op het station
In-dé, Seniorenwijzer leest u ook alles, over'de'
voordelige 60+ Seniorenkaart en over de gratis proef 6o+ ■-of bel 020-802802 (ma. t/m za. tussen 8.00 en 24.00 uur).

*

Brongers en Staats zeggende
belangstelling voor de genealogie
en heraldiek momenteel Veen
enorme hausse kennen?, ; ;„ie.

dereen interesseert zich.'er voor,
de archieven puilen uit van mensen, die gegevens over hun voorouders willen vergaren,": zegt
Staats. Die belangstelling blijk: I
ook uit de groteledenaantallen |
van genealogische verenigingea
Brongers zelf is al meer dan 50
jaar bezig met de heraldiek,'die
een rijke historie kent en teruggaat tot de 12e eeuw. Tijdens de
toernooien droegen de ridders,
die door hun harnassen onherkenbaar waren', toen als herkenningsteken al een familiewapen,
"Mijn vader was al byzonder
geïnteresseerd in de geschiedenis van onze familie Hij sleepte
mij overal mee naar toe, onder
andere, naar begraafplaatsen,
vooraf omdat op veel grafzerken
familiewapens werden, gegraveerd." Die zerken geven leen
schat aan gegevens; alleen op de
vraag van de kleuren werd geen
antwoord gegeven. De kleuren
worden gereconstrueerd op heraldische
gronden,
waarbij
vaststaande regels zijn. Zo mag
er bijvoorbeeld nooit metaal op
metaal, dus zilver op goud,Voorkomen.

Brongers schat dat er alleen in
het Noorden al meer dan 20.000
wapens zijn. De uiteindelijke keuze voor het boek, dat 350 wapens

-
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Een van de pagina's uit het boek „Noord-Nederlandse Heraldiek".
Links het familiewapen van dè familie Stirum en rechts het wapen mei
de twee (kleine) varianten van de families Linthorst Homan en Homan.
Onder elk wapen staat een omschrijving.
•
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WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER DE TREIN? €&

meer een

gen. Nadat de plannen wat verder
waren uitgewerkt ging een groot
aantal fraaie folders de deur uit.
Zou het aantal voorintekenaren
beneden de 800 blijven, dan zou
de uitgave niet doorgaan. De reacties waren echter zo positief,
dat het plan verder werd uitgewerkt. "Het resultaat mag er zijn,"
zegt Staat nu trots, het is een
boek geworden, dat generaties
lang meegaat."

telt, is volgens hem

En ook over het commerciële
succes is hij tevreden, want het
grootste gedeelte van de oplage,
1.100 exemplaren, is al verkocht.
Het boek kost 225 gulden. "Het is
een heel bedrag maar ga eens
met een gezin uit eten. Het is
maar net waar je prioriteiten liggen." Het is de vraag of er nog

Het is volgens Staats' onzinnig
om te denken dat alleen mensen
van.adel een familiewapen.hebben en alle wapens een lange geschiedenis hebben. Er ontstaan
nog alle dagen nieuwe wapens en
anderen worden aangepast, doof
bijvoorbeeld huwelijken of omdat
families in mannelijke of vrouwelijkë lijn uitsterven. "De wapenkun-,
de heeft al een lange geschiedenis, die dus nog elke dag wordt
aangevuld." Bij de samenstelling
van dit boek hebben de auteurs
en de uitgever er naar gestreefd
zoveel mogelijk wapens op te ne-,
men, die niet elders kunnen worden gevonden of waarvan de re-.
gistratie voor het eerst plaats-*
vindt. "Maar nogmaals, het is een
misverstand te denken, dat een
wapen een adellijk privilege is.
Niets is minder waar, ieder van
ons stamt af van edelman of bedelman," zegt hij. •',
■

"

eens een tweede druk komt. Wel
is nu al zeker dat er een tweede
deel komt.'Staats zegt dat mensen, die een wapen hebben met
de nodige gegevens, zich zonder
verplichtingen tot het kopen van
een boek bij hem kunnen melden.(Stubeg, Postbus 172, 9600
AD Hoogezand). De enige beperking is dat de geslachten uit het
Noorden moeten komen.

*
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goud een zwarte
f
en in goud drie groene hulstbla-1
deren. In de verkleinde wapens is j|
de schoorsteenhaal in blauw I
zilver en in goud en zwart.',ln
rechtse deel is sprake,van in al
ver drie eikebladeren van gr'oenot
in blauw een gouden korenaar,
Ook zijn er variaties iri het schild

,

1

Milieü-organisaties in Groningen! en
Drenthe komen'"niet eenl ei_;GRÖNINGEN

asfalt. Hoewel elke fietser die door
Leek reed op de hoogte was met de
gevaarlijke situatie, kwam toch
menigeen te vallen. Vooral bij regen- én sneeuwval smakten de fietsers doordat zij met hun banden in
de rails kwamen tegen het wegdek.
De frakties in de gemeenteraad
voelden aanvankelijk niets voor
het dichtgooien van de rails. Ze
wilden wachten tot de NS een begin zou maken met de ontmanteling van de spoorlijn Drachteneen behaalde activiteit of stof te Groningen: Inmiddels hebben de
beperken tot een kans van één op frakties een ander standpunt ingehonderd miljoen; Deze kans wordt nomen. Er X bestaan sinds enkele
in het milieubeleid als „nog juist maanden namelijk plannen om de
acceptabel" beschouwd.
Tolberterstraat zodra de rondweg
Volgens Damveld is de discusRoden-Leek-Rijksweg A 7 gereed
sie daarmee teruggebracht tot de is, te reconstrueren. Die herinrichvraag „hoeveel straling mensen ting zal waarschijnlijk, nog drie
in de toekomst mogen oplopen jaar op zich laten wachten. Men
door de opslag van atoomafval." vindt het in Leek niet nodig om de
Over het discussiestuk van 'Tolberterstraat twee keer op te breVROM is Damveld niet tevreden. ken. De rails blijven voorlopig dan
Hij, noemt het „vaag en onbegrijook liggen en worden pas opgepelijk." Het stuk is volgens hem ruimd als de rondweg en het definiet geschikt voor inspraak omdat nitieve plan. voor herinrichting
het voor het publiek veel te moeivan de straat gereed zijn.'

heb ik al

I veel boeken geschreven. Die

Bij de samenstelling van het

boek kwam men weinig 'hobbels'
tegen. Het moet op louter toeval
berusten dat uitgerekend de familienaam van de Rondblikker voor
een probleem zorgde. Het wapen
van de familie Linthorst Homan en
Homan kent twee varianten en die
moesten volgens de auteurs en
de uitgever ook worden opgenomen. In het grote wapen op pagina 125 van het boek vindt men in

spontane en toevallige dan een
uitgerekende. Daarbij zijn wapens
van families waarbij elke leek wel
een wapen verwacht zoals Van
Beyma thoe Kingma, Van Echten
tot Arendhorst, Van Holthe tol
Echten en De Marees van Swinderen. Maar in het boek staan ook
wapens van 'alledaagse familienamen' zoals Beekhuis, Geertsema, Hekman of Visser.

Stad en Streelt
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Weer old-timers op Eelde

Het fiasco van Hans Kraus

Zo langzamerhand komen ze
allemaal wel een keer langs, de
vliegende veteranen uit de Tweede
Wereldoorlog. Gistermiddag stonden er vijf tegelijk op het platform
van Eelde, waaronder een voor deze luchthaven nieuwe verschijning, de Grumman Bearcat.
•

'Ik was zo

kwaad, ik

Dit éénmotorige jachtvliegtuig,
dat vanaf vliegdekschepen opereerde, kwam destijds net te laat
om de oorlog tegen Japan nog te
kunnen meemaken. Nu maakt het
deel uit van de uitgebreide 'Fighter Collection' van het Imperial
War Museum op het Engelse vliegveld Duxford.

heb alles

Een aantal toestellen uit de Britse verzameling had het afgelopen
weekend deelgenomen aan een
het
Zweedse
in
vliegshow
naar
huis
Vasteras. Weer op weg

maakte het gezelschap een tussenlanding op Eelde om te tanken.
Behalve de Bearcat verschenen
daar een Spitfire, een Kittyhawk
haaietanden)

(met

en

twee

Mustangs. Op de foto de Bearcat,
met rechts op de achtergrond de
Kittyhawk. (Foto: Sjors Visscher).

GSsnel

wilen

trein naar Westen

Van onze Statenverslaggever
GRONINGEN Het provinciaal bestuur van Groningen zal,
-

nu de aanleg van een Zuiderzeespoorlijn is geflopt, op korte termijn pleiten voor een
snellere treinverbinding tussen Groningen en Amsterdam.
Door het instellen van een
baanvaksnelheid van 160 kilometer per uur, kan de reisduur
van Groningen naar Amsterdam met tien minuten worden
beperkt. Gelijktijdig willen Gedeputeerde Staten zich sterk
maken voor een verbetering
van de spoorlijn GroningenBremen.
De Statencommissie Waterstaatszaken reageerde gisteren
tamelijk nuchter op het afketsen
van een snelle Zuiderzeespoorlijn.
Alleen PPR-Statenlid K. W. van
der Hoek vond dat Groningen 'een
illusietje armer is.' Gedeputeerde
J. Remkes (VVD) was het niet
met hem eens. Hij had het fiasco
wel een beetje' zien aankomen.
Maar Remkes legde de kritiek
van Van der Hoek naast zich

neer, dat de gedeputeerde het allemaal niet zo veel kon schelen.
'Op korte termijn dient nu wel gepleit te worden voor verbetering
van. bestaande spoorverbindingen. Er is zeker geen gelatenheid

bij het college,' verweerde Rem-

kes zich.

;

>

Volgens de gedeputeerde zijn er
twee mogelijkheden de huidige
trein via Zwolle en.Amersfoort
sneller te laten rijden. Dat kan
Van onze Statenverslaggever

GRONINGEN
Het
van
het
uitbaggeren
verontreinigde slib uit
het Eemskanaal en het
Oude Eemskanaal bij
Delfzijl valt drie miljoen
gulden goedkoper uit
dan was begroot. De
meevaller is volgens gedeputeerde J. Remkes
(VVD) grotendeels te
danken aan lagere baggerkosten. Ook de grondaankopen, nodig om
het verontreinigde slib
pp te kunnen slaan, kun—

door technische aanpassingen die
onder andere met de beveiliging
te maken hebben, maar ook door
het verwijderen van een aantal
bochten bij Meppel, Hoogeveen en
Harderwijk!. Die tweede optie is
veel duurder.;-;
Naast' een snellere treinverbinding met het Westen, die in de
ogen van Remkes al zeer goed te
noemen is, willen de drie noorde-

lijke provincies de komst van een
snelbus Z Lelystad-HeerenveenGroningen. Reizigers kunnen in
Lelystad overstappen op de snelle
intercity naar Amsterdam.
'
.
Een
van
de
drie
voorstel, afkomstig
noordelijke provincies, ligt al bij
de minister! van .Verkeer op het
bureau. Indien zij akkoord gaat,
kan volgens Remkes de bus halverwege volgendjaar gaan rijden.
•

Uitbaggeren Eemskanaal
f 3 miljoen goedkoper
nen beneden de begroting blijven.

■ De schoonmaakbeurt

van het gedeelte Eems-

kanaal, tussen de Woldbrug en de zeesluizen in
Delfzijl, zou eerst zeven
miljoen gulden gaan
kosten. De rijksoverheid
zou daarvan zon vier
miljoen op tafel leggen.
De rest kwam voor het

miljoen uit zal komen.

Het opruimen van het
slib en het gelijktijdig
uitdiepen van de be-

grootste deel voor reke-

ning van de provincie.
Het Havenschap Delfzijl

moest een half miljoen
uit de beurs opdiepen, f.
De meevaller komt
voor een deel ten goede
provincie.
de
aan
Verantwoordelijk gedeputeerde Remkes zegt
dat de provinciale bijdrage hu op ruim een
'.

,

langrijke . scheepvaartroute is al aanbesteed.
De provincie heeft voor
de .opslag van het met
kwik verontreinigde slib'
een bijna 17. hectare
groot terrein . van het
Havenschap Delfzijl gekocht. De provincie beschuldigt Akzo Zout
Chemie in Delfzijl ervan
zware metalen in het
Eemskanaal te hebben
V JÏ
geloosd.

weggegooid'

•

HansKraus tussen ruim 900 niet verkochte fietsroute-pakketten.

(Foto:SjorsVisscher)

Hans Kraus uit de Uranus-

straat in Groningen is regiocoördinator van het Foster
Parents Plan (FPP). In ver*
band met het 50-jarig bestaan
werd afgelopen zaterdag een
speciale Filipijnse fietsdag
gehouden. Gerekend werd op
een kleine 1000 deelnemers,
maar door het slechte weer
kwamen er slechts 50 mensen
opdagen. Waardoor Hans
Kraus nu op zolder ruim 900
niet verkochte fietsroutepakketten heeft liggen.

jTk was afgelopen zaterdag zo

I kwaad, ik heb alle papieren

-I» weggegooid. Alles was tot

in de puntjes georganiseerd. We
hebben foldertjes, en postertjes
verspreid, er was veel publiciteit, het leek allemaal goed te
gaan. . Bovendien was het ook
monumentendag, de monumenten langs onze fietsroutes konden dus ook nog bezocht worden.
We hebben acht kringen, drie in
de stad Groningen en één in Haren, Eelde, Zuidhorn, Bedum en
Winsum. In die plaatsen kon
gestart worden. We hadden gerekend op 125 deelnemers per
kring, dus duizend mensen in totaal. Dat moet toch haalbaar
"Het ergste is natuurlijk dat
35 vrijwilligers ér zoveel werk
in gestopt hebben.. Ze hebben
uren bij dé startplaatsen gezeten. Twee dames hebben acht
uur in de keuken gestaan om alle hapjes en drankjes voor het
Filipijnse feest met muziek en
dans in het Stadsparkpaviljoen
klaar te maken. Er waren zelfs
15 Filipijnen uit het hele Noorden met vrouw en kinderen naar
het Stadsparkpaviljoen geko<

Ongeveer twee jaar achtereen verscheen op deze
plaats iedere twee weken de rubriek „De andersdan-anders-winkeltjes". De verhalen over de curieuze zaakjes in de stad waren een succes. Een goede
rubriek stopt evenwel op het hoogtepunt. Zo ook deze. Vanaf heden iedere twee weken een nieuwe rubriek in deze kolommen over mensen en de dingen
die hen bijzonder bezig houden. Vandaag de eerste
aflevering: Het fiasco van Hans Kraus.

men om het feest bij te wonen.
Maar er is niet dat gebeurt, wat
we verwacht hadden. Alles zat

behalve het weer,
dat heeft alles verpest. Ik vind
het ook zo zielig voor die boeren.
Langs de route waren drie boer-

gewoon mee,

derijen speciaal voor- onze
fietstocht- te bezichtigen. Die
mensen hadden melk en kaas
klaargezet en speciaal de stallen
schoongemaakt en zo, maar er is
bijna niemand geweest. Hét is
gewoon heel jammer. Maar de
vrijwilligers hebben' het heel
eerlijk gezegd: alles was tot in
de puntjes in orde, maar het
weer zat enorm tegen. Anders
was het een succes geworden."
zouden er trouwens niets
aan over gehouden hebben. Het
doel van deze fietsdag was promotie van het Foster Parents
Plan om zo meer pleegouders te
.vinden die een kind financieel
willen adopteren. Via sponsoring door een verzekeringsgroep
hoopten we toch wat over te houden. Van dat geld zouden we
meubilair gekocht hebben voor
zes schooltjes op het eiland Cebu
in de Filipijnen. Maar dat gaat
dus voorlopig niet door. Eigenlijk is het enige positieve punt
dat mensen die de route wel ge-

Prinsenbal
Eerder

Oosterpoorters
de
afgelopen tijd in twijfel
Vele
gestaan hebben. Gaan we naar de

voerder van de RVD ontkennen
noch bevestigen. „Maar," zegt de
Woordvoerder, „ik heb een verras?

sing. Pieter van Vollenhbven is
bereid gevonden voor prins Bernhard in te vallen. U bent de eerste
die dat hoort." Toch leuk voor de

club op het prachtige landgoed De
Poll (en voor het Nieuwsblad van
het Noorden dat een 'primeur' in
de schoot geworpen kreeg). Maar,
alsof de duvel dr mee speelt, gaat
even later de telefoon op de redactie. Het is opnieuw de woordvoerder. „Ik dacht het zeker te weten,
maar heb me vergist. Van Vollenhoven geeft net te kennen dat zijn
agenda geen bezoek aan Glimmen
toestaat. Dus zal mijnheer Vonhoffhet toch moeten doen." .' ■

Gerucht
is er toch geworden van
die briljante wethouder Bert
Barmentloo die vorig jaar het gemeentebestuur van Groningen de
rug toekeerde en ook vlot daarna
de stad verliet? Hij zou in de Verenigde Staten aan de universiteit
vanHarvard studeren was het
eerste gerucht dat de kop op stak.
Snel daarna was het een topfunctie bij een grote Nederlandse bankinstelling die graag met de klant
meedenkt.'-"
Beide geruchten bleken niet te
kloppen, Barmentloo kwam in
dienst van de gemeente Den Haag
om de organisatie voor de nieuw
te vormen Haagse Hoge School
(HBO-fusie) op poten te zetten.
Vlak voor de vakantie was die
klus geklaard. Barmentloo had al
eerder te kennen gegeven niet bij
de gemeente Den Haag in dienst
té willen blijven. Dat bracht ge-

Wat

wilde zomaar 160 gulden geven,
dat is toch prachtig."
"We geven de moed niet op.'
We gaan nu proberen die pakketten via winkels, supermarkten, WV's en benzinestations
alsnog te verkopen. Dat hoeft ze
zelf geen geld te kosten, we vragen alleen of ze de pakketten in
consignatie willen verkopen.
Zon pakket bestaat uit. één
fraaie fietsroute, een mooie rijleuke
wielfolder en
een
FPP-fietsvlag. Die monumenten
en boerderijen kunnen niet
meer bezocht worden, maar het
blijven natuurlijk fraaie "fiets-"
routes. En het kost maar 'drie
gulden. Of ik nog eens iets der-'
gelijks organiseer? Nou, die'
vraag is gelukkig niet aan de orde. Dit was echt iets groots in
verband met het 50-jarig
bestaan, dat hoeft de eerste tijd
niet meer. Als coördinator moet
je meestal alleen kleine dingen
organiseren. Maar het was wel
een teleurstelling, ja." isgï>ïs

Boos

Jammer

Er viel een enkele krachtterm.
Volgens voorzitter A. F. Onnes
zegde de prins af omdat hij verplichtingen elders wilde nakomen. Die waren economisch van
meer belang voor het vaderland
dan het feest in Glimmen.
Een hele teleurstelling voor de
vereniging. De gebouwen en terreinen waren al door veiligheidsagenten onderzocht, de te serveren wijnen reeds doorgesproken. De naam van prins Bernhard
staat in de officiële presentatieboekjes, die aan bezoekers en
genodigden worden uitgereikt.
Niets blijft de golfers bespaard,
want ook op de maquette, die
feestelijk wordt onthuld, staat
juist de naam van de man die
dinsdag zo vreselijk zal ontbreken. Gelukkig was 'tweede keus'
commissaris
der
Koningin
H. J. L. Vonhoff bereid in te vallen voor de openingshandeling.
Die laat Glimmen niet vallen.
Een telefoontje gistermiddag
naar de Rijks, Voorlichtings
Dienst in Den Haag met de vraag
wie prins Bernhard dinsdag dan
wel niet op bezoek krijgt, levert
eerst niets en vervolgens een verrassing op. Of het klopt dat de
prins een sjeik zal ontvangen die
vliegtuigen in Nederland (Fokker?) wil kopen, wilde de woord-

reden hebben het prachtig vonden. Ze fietsten allemaal veel
vaker, maar zon mooie route
hadden ze nog nooit gezien. Een
ontdekking, zeiden ze. En er belde iemand die begrepen had dat
het een fiasco was geworden. Hij

Eindredactie: Jan Stevens

Bijdragen van: Menno Hoexum, Wilco Dekker, Hans Leber en Jelte Homburg (foto)

dit jaar meldde een bestuurslid van de golfclub in
Glimmen met trots dat prins Bernhard was gestrikt voor
een plechtigheidje in Glimmen: de ingebruikneming van een negental nieuwe 'holes', baanonderdelen. Gisterochtend zat een
bestuursdelegatie van de Noord Nederlandse Golf en Country
Club (NNGCC) met zure gezichten rond de tafel. Bernhard zegde de afspraak anderhalve week vantevoren af.

1
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ze, de ouders van
leerlingen van de St. MichaelBoos
school aan de Butjesstraat in Growaren

zullen

VOLLEDIGE
VERGUNNING
lijk weer nieuwe geruchten in de
wereld. Het ministerie van Financiën werd genoemd en de Vereniging van Nederlandse. Gemeenten. Om iedereen nu gelijk uit de
droom te helpen, Barmentloo is
gisteren begonnen bij.de Rijks
Planologische Dienst in . Den
Haag. En niet als jongste bediende, maar als directeur van de directie Algemene • en Bestuurlijke

Zaken.
Voorlichter Hans Leeuwenkamp noemt het een zware functie binnen de RPD. De Rijks Planologische Dienst is een adviesorgaan van de regering op het gebied van het ruimtelijk beleid,
maar tevens onderdeel van het
departement
van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (VROM). De directeur Algemene en Bestuurlijke Zaken is
o.a. verantwoordelijk voor de bibliotheek en documentatie, personeel en organisatie, financiën en
interne zaken en algemene zaken.
•

Maar daar zijn we er nog niet
mee. De directeur is ook verantwoordelijk voor de eindredactie
van de rapporten die in de richting van de ministerraad gaan,
het functioneren van de Rijks Planologische Commissie, de Waddencommissie en de Raad voor de
Ruimtelijke Ordening. En om het
ook nog een beetje leuk te houden,
de nieuwbakken directeur is ook
verantwoordelijk voor de internationale aspecten van de dienst.

ningen. Zonder dat hen iets ver-

teld was, waren een tijdje geleden
de voetgangerslichten bij de Eb-

bijeenkomst over de planontwikkeling van het Zuiderpark in de
kleine zaal van het cultuurcentrum d'Oosterpoort, of kiezen
we voor de eerste vergadering van
Vereniging huiseigenaren 'Oosterpoort (VHO) in de Polderij? .
Daar de gemeente in deze buurten voor veel opschudding zorgt,
achtte het buurtoverleg Oosterpoort een advies noodzakelijk:
huiseigenaren worden geadviseerd naar de VHO-vergadering
te gaan, de rest mag naar de bijeenkomst over het Zuiderpark.
Alleen jammer dat de 500 beschikbare kaarten voor die bijeenkomst allang uitverkocht zijn.

binge-, Boteringe- en Kijk in
't Jat-brug ooit geplaatst bij de
invoering van het VCP op non-'
actief gesteld. Waardoor, zo stelden de ouders, een gevaarlijke situatie ontstond bij het oversteken
van de kinderen.
-

-

De heer Timmermans van de
Groninger politie kan zich die
boosheid wel voorstellen. Hij geeft
een verklaring: "Het gaat hier om
een proef tot eind oktober. Door
allerlei verkeersmaatregelen, onder meer de opening van de oostelijke ringweg,.is de verkeersdruk
op de singels afgenomen. Daardoor valt de noodzaak van die
voetgangerslichten eigenlijk ook
weg. Bovendien waren de drie
voetgangerslichten . met elkaar
verbonden. Als die bij de Boteringebrug op groen sprong, dan de-

(W.D.)

Traag
T

aten we maar eens beginnen

J_Jmet een open deur; ambtelijke

molens draaien traag. Nu moeten
alle ambtenaren zich niet direct
aangesproken voelen, dit keer
betreft het alleen de medewerkers
van de Dienst der Domeinen in
Meppel en Den Haag. Wat wil het
geval, een hoge ambtenaar van de
Koninklijke Marchaussee had het

genot van een dienstwoning in
Groningen. Een leuke woning in
een rijtje aan Groenendaal in het
populaire zuidelijke deel van de
stad. Woningen die in deze straat
in de verkoop komen gaan zo gemiddeld voor 180.000 gulden van

de hand..

.

Vorig jaar werd de militaire poen
overgeplaatst
litie-agent

kwam de woning leeg te staan. Op
zich niets bijzonders, er staan wel

den de beide andere lichten dat.
ook, terwijl er misschien helemaal geen voetgangers waren.

De nog steeds niet verkochte woning aan Groenendaal
meer woningen in de stad leeg als

de huurder vertrekt. Toch was het
opvallend dat deze populaire woning leeg bleef staan en tot op de
dag van vandaag nog steeds leeg
staat. De buurt sprak er al schande van. Afgezien van het feit dat
een leegstaande woning verpauperend werkt liet de overheid toch
een mooie grijpstuiver liggen.
De Dienst der Domeinen in
Meppel weet er wel van maar kan
er niets aan doen. De heer Van
Hiemst kent het geval want de
laatste weken is hij herhaaldelijk
lastig gevallen door omwonenden
en aspirant-kopers. "We zitten te
wachten op toestemming van Den
Haag om de woning in de verkoop

te gooien. Ik weet ook niet waarom het allemaal zo lang duurt. De
stukken liggen in Den Haag. Als
ze terugkomen gaat het zeker nog
twee maanden duren voordat de
advertentie om te verkopen in de
dagbladen verschijnt. Het is natuurlijk wel jammer van het geld,
maar we kunnen er weinig aan
doen."
■
Belangstellenden die bellen
omdat ze het pand wel willen kopen krijgen dan ook steevast nul
op het rekest. De woning komt in
de publieke verkoop. Dat betekent dat de meest biedende zich
straks eigenaar mag noemen van
deze voormalige dienstwoning.

Dat houdt het verkeer onnodig op,
vandaar dit experiment."
De klachten van de ouders zullen serieus onderzocht worden,'
maar een bezoekje gisteren aan
de plaats van het onheil heeft
Timmermans toch een wat andere
kijk op de zaak. gegeven. Ten
eerste blijkt er.geen enkel kind
overgestoken te zijn, ze worden allemaal door hun ouders gebracht.*
-

-

•

(M.H.)

Dat maakt de zaak toch al een
stukje minder gevaarlijk. Bovendien hebben we geconstateerd dat
een groot deel van de ouders met
het kind achter op de fiets door
het rode stoplicht rijdt. Dan geven
die klachten van de. ouders over
een gevaarlijke situatie mij een
beetje een raar idee." (W.D.)
-

-
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hogere kaderfunktionarissen? Is daar soms geen behoefte

Zeker wel, de belangstelling is zelfs sterk groeiende. Vedior heeft hier een specialisme van gemaakt en voorziet dan ook al geruime tijd
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E.M., afkomstig uit de Gebeurtenis: Optreden van de Amerikaanse groep R.E.M. Bezetting: Mistudentenstad Athens in
chael Stipe, zang; Pete Buck, gitaar;
band
met
Georgia, is een
Mike Milis, bas; BUI Berry, drums.
een vooral intellectualistische
Voorprogramma: Railway Children.
Plaats: Vredenburg, Utrecht. Puachterban: studenten en persmenbliek: uitverkocht.
r.
sen. R.E.M, is namelijk ongrijpbaar. Geen makkelijk herkenbaar tot slot twee ingetogen ballads
concept, geen hogere boodschap. met Stipe, die slechts spaarzaam
wordt begeleid" door de bijna
Hoezen, teksten, de haast impressionistische muziek, alles lijkt akoustisch klinkende gitaar van
mysterieus en geheimzinnig. Pete Buck, in de hoofdrol. Kaal,
R.E.M. is een een emotionele en bloot, heel kwetsbaar . staat hij
intellectuele uitdaging van de daar. De stem.- klinkt in ■ So,
ï"jv,l'-- Central Ram soms even onzuiver,
eerste orde.'. '/; . ".. •',
De artistieke eigenzinnigheid maar niemand, in de zaal durft
van R.E.M, blijkt ook uit het feit een kik te geven. Een j moment
dat de groep na-de door Mitch van vervoering. Het goedkeurende tikje dat Mike Milis hem naEaster en . Don Dixon geproduderhand uitdeelde en de innige
ceerde eerste-twee elpees vervolwaarin Buck en Stipe
omhelzing
met
gens steeds
een andere produFolkspecialist
podium
Joe het
verlieten toonden aan
cer in zee ging.
dat dit onderdeel niet geprogramBoyd (op Fables of the Reconstruction), de heldere, harde productie meerd was, maar een spontane invan Don Gehman (op Li fes Rich val betrof. Een gedenkwaardig
Pageant) en de meer melodieuze slotstuk. .
MAXPALFENIER
aanpak} van Scott Litt (op de
laatst verschenen elpee Document), ieder benadrukte op zijn
manier weer een ander aspect van
R.E.M. .
:■;"■■■:.:.:
. De'muziek van,de groep laat
zich ook moeilijk in een hokje duwen. Live wordt dat nog beter
aangetoond, omdat'dan de hand
van de producer achterwege blijft.
Tijdens . het concert in het
Utrechtse Vredenburg zijn folk-," Van onze kunstredacteur
jaren zestig punk- en rockinvloeGerlofLeistra
den weliswaar nadrukkelijk aan
AMSTERDAM
De consute wijzen, bij R.E.M smelten al die ment wordt eindelijk serieus geingrediënten samen tot een genomen in letterenland. Binnenheel eigen, apart en hypnotise- kort mag hij immers niet minder
>."-',' j
rend geluid.
•dan twee heuse prijzen uitreiken.
Met dit eenmalige Nederlandse Middels een enquête maakt het
concert presenteerde R.E.M, zich Nederlandse publiek de komende
als de belangrijkste band die
maand.uit wie van een lijstje van
Amerika in de jaren tachtig heeft elf
genomineerde' auteurs ;de
.voortgebracht. Met een been in de eerste Publieksprijs vóór het Netraditie en het ander stevig derlandse Boek krijgt. En volgend
verankerd in het heden slaat de jaar mag een geheel uit kinderen
groep een brug tussen een oud en bestaande jury zeggen welke drie
jong publiek, tussen diverse muboeken, de Prijs, van de
ziekstijlen, tussen club- en stadimoeten heblandse
oncircuit.
i-V'Ci}
.:
ben. £:>£,
Tijdens het bijna twee uur du'.." Uitgever Geert
van Oorschot
rende concert stond natuurlijk had graag nog eenstapje verder
werk van dè beide laatste elpee willen gaan.
In een brief aan micentraal. Finest Worksong was nister Brinkman deed hij dé sugeen wervelend swingende opener, gestie gratis aan alle leerlingen
Begin the Begin sloot vijfkwartier van de hoogste klassen der midlater het' reguliere optreden af. delbare scholen een bloemlezing
Daartussen in uitvoeringen van uit het werk van
Multatuli; te
onder andere Fall On Me (met een verstrekken. "De overheid heeft
mooie tweede zanglijn van bassist nog altijd een ereschuld in te losèn ; Abba-fan Mike , Milis), de sen tegenover, deze grote schrijsingle The one I Lovè t \ hetiknap ver."-'Van Oorschot had uitgeregearrangeerde / Believe | en een kend dat het één en ander twee
doof het geluid van een snerpende ton zou kosten. Hij kreeg 'zijn
slaggitaar' bepaalde Fireplace. gesprek met Brinkman en dacht
Technisch is er weinig op de vier dat het geramd zat. "Zijn ogen bemuzikanten aan tè merken. Gitavielen me wel, want ze keken me
rist Pete Buck treedt een enkele recht aan.' Maar aan het eind van
maal op de voorgrond met loeienhet gesprek zag ik er toch weer
de soli, zijn begeleiding is smaakeen spoor van twijfel in."
vol, gevarieerd en vol dynamiek.
Blikvanger van de band is echter
Van Oorschot had het goed gezanger Michael Stipe. Regelmatig zien. Na een paar maanden liet
maniakaal rondtollend om de miBrinkman.weten slechts een ton
crofoonstandaard geeft .hij het voor het project over te hebben.
concert visueel vaart. Dat de man Tijdens de ontvangst van het
ook uit een ander, rustiger, vaatje eerste exemplaar van de bundel
sprak Van Oorschot gistermiddag
kan tappen bewijst hij in de toegiften. Na eerst nog voorgegaan in Amsterdam voor de verzamelde
te zijn S in. een strakke, heavy pers op norse toon; "Dit boek van
versie van Wire's Strange volgen ruim zeven gulden*is niet.mijn

Programma

werk te zien in de Kinderboek
winkel in Groningen. Godert
Walter,'eveneens in Groningen, laat werk zien van Tonke
Dragt en Margreet Stcinhauser. In Haren organiseren de
bibliotheek en boekhandel
Boomker tijdens de Kinderboekenweek elke dag een andere activiteit.

Tijdens de Kinderboeken-'
week signeert Harriët van
Reek haar werk op 10oktober
tussen 15.00 en 16.00 uur in de
boekafdeling van Vroom &
Dreesmann in Groningen.
Van dezelfde schrijfster is van
30 september t/m 25 oktober
'"

;

•

DIETER SCHUBERT.
...GoudenPenseel... '■'*'..

HARRIET VANBEEK
...Gouden Griffel...

•

•

»"

~

Kinderboekenweek
Ter gelegenheid van dè 33ste

Kinderboekenweek, die dit jaar
gehouden wordt van 3Q, september
tot en met 10 oktober, verschijnen
nóg twee andere eenmalige uitgaven: Die van hiernaast en van de
overkant van Paul Arnoldussen
en Marja Baeten en Florrie van
Burny Bos en Hans de Beer. Thema .van dé kinderboekenweek is
'Kinderen en boeken iri Europa.
De'offïciële opening vindt woensdagmiddag 30. september plaats
met een kinderboekenbal. in de
Stadsschouwburg in Amsterdam.
Daarvóór moet:langs de Bosbaan in Amsterdam het grootste
gedicht ter wereld zijn onthuld:
een gedicht van ruim vierhonderd
meter lang en gemaakt door'Willem Wilmink. Het is geschreven
op dertig autobussen die vol kinderen vanuit het hele land naar
Amsterdam j komen. \ Op elke
staat één regel en als ze in de goede vojgorde staan valt het gedicht
telézeh., •.'. '•"."■ ~...'■ ■. ] $
:

.;

•

Gistermiddag presenteerden de
Nederlandse uitgeverijen hun na-

Beverly Hills Cop II

Dé
Eddy
Amerikaanse
komiek
Murphy keert terug als de vrijgevochten agent Axel.Foley. Opnieuw belandt hij' in Beverley
Hills en opnieuw weet hij daar de
boel op geheel eigen wijze flink op
•

—

Daar

stond, hij dan, in

zn

eentje .in de schijnwerpers
van het Danstheater aan 't
Spui in Den Haag: de,75-jarigé
Lucas Hoving. In het Engels vertélt hij zijn informatieve dans-autobiografie GrowingfUp in public
die hij illustreert met danspassen
én '-poses. Het was een hartvermwarmende en vertederende performance.' Het publiek; bedankte
hem met langdurig applaus en
luidgejuig. :
Zoals we zaterdag meldden, is
deze in Groningen geboren en in

stelten'te zetten alvorens het
kwaad gestraft wordt. De,kritieken in Amerika waren negatief,
maar het publiek daar.dacht er
duidelijk anders over. (Camera 1)

t Whos That Girl

Kort na de
gigantische Madonna-golf nu de
derde speelfilm rond het popidool.
Haar eerste film was een hit, de
tweede een flop, dus het kan alle
kanten op met deze produktie van
Jamie Foley,' waarin naast Madonna ook Griffin Dunne en Coati
Mündi meespelen. (City 1)
O Een maand later
De eerste
Nederlandse film van dit seizoen
—

—

van vanavond 18.00 uur tot morgen
18.00 uur.

GRONINGEN
Oosterpoort, 20.00 uur: Promcóncert

/■■;^-:^'doorhetNFO. .
Kruithuis, 20.30 uur: Gatver met
„Droeve schoenen". van'Boal. •'■.'.'.
'-:

ORANJEDORP
Bij de brug, 19.30 uur: Theater te
Water met „Circus Sjaak Spier".

Exposities
'
'

■

14-17

uur!

Blijvers

derik Hermans, A. Alberts, Maarr
ten 't Hart en A.F.Th, van der Heijden. Maar ook de autobiografie
van schaakgrootmeester Jan Timman, een verhalenbundel over
aids, dagboeknotities van Liesbeth 'den Uyl en de eerste Belasting-diökette • voor uw personal
computer. En
'onverwacht ['—{
het Dagboek . uit Pretoria van
Klaas de Jonge,'die dus niet helemaal stil heeft gezeten. V
Wat het Noorden betreft, dit
najaar verschijnt nieuw werk van
onder anderen Gerrit Krol en
Max Dendermonde en wordt oud
werk verzameld van de dichters
Driek van Wissen en Saul van
Messel. Verder onder meer' boeken over de geschiedenis van de
Groninger , .Oosterpoort, 't£; over
't' Hart
én övér-Drentse boeren in de periode
f slot""- brengt
Veen één facsimile herdruk van
Hendrik Werkmans vermaarde
tijdschrift 'The Next Call'.
—

11600-1910

Amerika getogen' dansmeester
van enorme betekenis geweest
voor een generatie moderne dansers uit Nederland dié hij, hetzij
in Amerika, hetzij in" Nederland,
enthóussiast heeft gemaakt voor
deze kunstvorm.' '
■ v T*':l
Tijdens zyn optreden ondervind
je ook zelf de magische aantrek-

Gebeurtenis:. De. José
:

.

Limón Oance
Compagny mét 'A tribute to Lucas
Hoving. Choreografieën: There's a
time, Icarus, Growing up in public
en The Moor's Pavane. Plaats:
Danstheater aan 't Spui in Den Haag.
Publiek: 900. Bijzonderheid: herha;
:'/;
ling vanavond.
v
:

kingskracht van deze man. Een
voorbeeld: Hoving haalt een pendel uit dé zak van zijn jas. Hij laat
deze bungelen en vertelt dat hij
als als docent zijn leerlingen
vraagt deze beweging in dans om
te zetten wat hij vervolgens zelf
doet. Dan begrijp je waarom iedereen altyd zo vol lof over hem
spreekt: Hy danst en doceert met
hart en nieren.
In 1984 «-Lucas Hoving had
hét toneel al sinds 1970 niet meer
ontstond bij een
betreden,
vriend van hem, Remy Charlip,
het idee om Hoving in een
voorstelling over zijn leven te la—

—

Ferd'nand

Burglar/Extremities (Camera
2),, The Secret of My Success
(Camera 3), The Living Daylights (Camera 4), Outrageous
Fortune (City 2), Oxford Blues
(City 3), An American Tail/Blue
Velvet (The Movies), Gand-

hi/Sid and Nancy (Filmhuis)
Overmorgen weg

.

_

BEURS: dag. 12.30, 14.30. 18.45, 21.00
'n Lekker toetje (18).
CAMERA 1: dag. 13.45,18.30. 21.30 The 11*
.
ving daylights (a.1.).
■>'.CAMERA 2: dag. 14.00,18.45 Critical condition (a.1.); dag. 21.00 Extremities (16). '■
CAMERA 3: dag. 13.45.18.45,21.15 Burglar

■:■"

. -;■■
(a.1.). .•■.••
CAMERA 4: dag. 14.00, 18.30, 21.00 The
secret ot my succes (a.1.).
CITY 1: dag. 13.45, 18.45, 21.15 Blind date
(a.1.). 3&%
CITY 2: dag. 14.00. .19.00, 21.30 Predator
(16).
CITY 3: dag. 14.15, 19.15,.21.45 Oxtord
.
.
.
blues (a.1.).
■
CONCERTHUIS: dag. 18.45.21.15 Outrage-

—

Orgelconcert"*-»* I Organist Jan van
den Berg van de Nieuwe Kerk in Delft
concerteert woensdagavond in de Groninger Martinikerk. Op het programma o.m. werk van Schuurman, Bach
en eigen composities. Aanvang 20.00
uur.

ten vertellen. In New Vork ging
de voorstelling in première en het
was meteen een groot succes.
Hoving treedt in Den Haag op
in een dansprogramma van de José Limón Dance Compagny. met
de ondertitelJEen hommage aan
Lucas Hoving. Van Hovings hand
danst deze groep Icarus' (1964),
een aangrijpende dans met als
thema het verhaal van Icarus die
te dicht naar de zon vloog.
In THere's a time (1956) en The
Moor's Pavarie (1949), beide van
choreograaf José Limón,' is dé Limón-stijl duidelijk te'herkennen:
het zijn emotionele/ expressieve
en geladen dansstukken. Hoewel
deze werken gedateerd zyn —*de
choreografieën neigen naar het
pathetische
zijn ze zeer ontroede
rend: niet in laatste plaats omdat ze prachtig worden gedanst.
TINEKE DE WIT
—

Postzegels

De PTT zet de paleizen-serie
op 27 oktober voort met een
postzegel van 65 cent waarop
het paleis Noordeinde in 's Gravenhage wordt afgebeeld. Het
ontwerp van de zegel werd ge-

Redactie: Jan Kiewiet

Prijzen van

'Nederland'
stijgen licht

maakt door Vincent Mentzel,
fotograaf . van NRC Handelsblad, uit Rotterdam en Kees

Voor de verzamelaars die de
afgelopen maanden de situatie
aan de prijzenkant in de gaten
hebben gehouden zal het geen
verrassing zijn: de prijzen van
de Nederlandse postzegels zijn
licht stijgend en de weerslag
van die ontwikkeling is dus
terug te vinden in de Speciale
Catalogus 1987-1988 die de
Vereeniging
Nederlandsche
van Postzégelhandelaren vorige week op de markt bracht.:.

De commissie die belast is
met het vaststellen van de prijzen constateert in het voorwoord van de catalogus dat verzamelaars weer bereid zijn geld
te steken in postzegels. Hiermee wordt de tendens van dé
laatste jaren doorbroken toen
er onder de kopers min of meer
een 'staking' was uitgebroken
met als gevolg dat de prijzen
fors daalden. Voor de commissie was dat vorig jaar aanleiding Om de prijzen in de catalogus flink en dan in negatieve
zin aan te passen. Maar die situatie ligt achter ons, hoewel
geconstateerd moet worden dat
de prijs van minimaal 90 procent van de zegels niet is gewijzigd. En van de zegels die wel
in waarde zijn gestegen, gaat
•

•

PANDA

en de meester-wil

•

'

•

ous fortune (a.1.); wo. 14.00 Een avontuur met
een staartje (a.1.).
FILMHUIS: dag. Gandhi (16); dag. 22.00 Sid
and Nancy (16); wo. 14.30 Feestelijke revue

(a.1.).
sitf&K*THE MOVIES: dag. 19.00,21.45 Blue velvet
(16). ■

bruikelijk als het om dit soort

zegels gaat, nader vastgesteld.

Paleis Noordeinde wordt
sinds enige tijd door koningin
Beatrix gebruikt als werkpaleis, nadat het kapitale pand
vanaf 1977 in de steigers stond.
•

Agenda
Appelscha: 15 sept. De Hanenburcht, 19 uur ruilbeurs De Verzamelaar. Bergum:! 19' sept. De
Plaats, 14 uur ruilbeurs De Verzamelaar. Heerenveen: 19 sept. rest.

Tropenfauna, 13 uur ruilbeurs De
Verzamelaar. Stadskanaal: 19
sept. De Scheepsjoager,.l3 uur ruilbeurs De' Verzamelaar. Winsum:
19 sept. Ons Centrum, 10 tot 17
Uur ruildag van de Philatelisten
Vereniging Winsum en Omstreken. Tafelreservering: 05951-2053.
Bezoekers hebben gratis entree..

Hè...hè eindelijk

een paar droge
dagen met zon

Verwachting

voor het
Noorden:

Droog met flinke |
zonnigeperioden.
Matige zuidwestenwind. In de middag
17 d 18graden,
's nachts iets kou.'
der niet plaatselijk
grondmistvorming.
.

«

Hogedruk is reddende
engel voer landbouw
Door Jan Pelleboer .
Trien 'niet onbelangrijke weersEj verbetering. Gisteren al droog
met zon en veel wind. Regelmatig
ook boven land windstoten tot
kracht 7 harde wind. Zoals verwacht bleven de buien beperkt van
Schotland noordelijk van de Wadden naar de Duitse Bocht. Op enkele Waddeneilanden werd gisteravond , nog een bui gemeld. Ook
was weerlicht te zien hetgeen op
onweer wees, ver weg ergens boven
deNoordzee. Inmiddels is de barometer verdergaan stijgen.
, Van Noordwest-Frankrijk komt

hogedrukgebied naar
Noord-Duitsland en dat geeft een
goede garantie op enkele. dagen
droog weer. De wind neemt af en
de nachten worden wat kouder. De
septemberzon is daarbij nog' in
staat in de middag het kwik tot ongeveer 18graden op te jagen. •
In geheel Midden- en Zuid-Europa opvallend warm. Tot in de
Alpenlanden werd gisteren hier en
daar de 30 graden overschreden.
Zo ook in Frankrijk, terwijl in
Spanje en Portugal 33 tot 38 graden wordt \ gemeten. Het ' regenfrontje dat gistermorgen ons land
via Limburg verliet, reikte tot Parijs.
Op de valreep wordt vanmorgen
nog gemeld dat er toch, zeer plaatselijk nog een bui over een deel van
Drenthe trok, Iwaar bijvoorbeeld
Gieten nog 5 mm regen van opnu

,

een

WAARNEMINGEN GRONINGEN (stad)
Temp. vanmorgen 8.30 uur 13.1 gr. C.
Max. temp. gisteren 18.9 gr. C.

Min. temp. afgelopen nacht 11.8 gr.,C,
Wind vanmorgen om 10 uur ZW 2,'•,
Barometer om 10 uur 1020 mb. j
'*

'.

.

Nieuwenhuijsen • ' (Tyvan
pograaf) uit Amsterdam. De
oplage van deze semi-permanente zegel wordt nog, zoals ge-

Pressie zegt:

; "•

Blind Date, Predator, Critical
'■'
■-.
Condition
;

—

I
1

het; in veel gevallen om een
!.
.
paar gulden.

:

STAD GRONINGEN
Groninger Museum, Praediniussingel
59. T/m 25 okt. Francesco Clemente", tekeningen en aquarellen. T/m 27 sep. Japans Kakiemon porselein. Open: di. t/m za. 10-17, zo.
13-17 uur. Natuurmuseum Groningen,
St. Walburgstraat 9. T/m 25 Okt. "Nederland uit water". Open: di. t/m vr. 0-17, za.;

&■».

ties. (Concerthuis)

Films te Groningen

Agenda

.

.

die ook het Noorden bereikt. Monique van de Ven en ReneeZoutendijk spelen de. hoofdrollen in
deze film van Nouchka van Brakel. De één is een brave huismoeder, de ander een vrijgevochten
dame. Ze ' besluiten een maand
lang de rollen om te draaien.en
dat heeft verregaande consequen-

het eind van Droeve
Schoenen van de Braziliaan
:
Augusto Boal krijgen we
met een zelfmoord te maken. Het
stuk gaat over zes ballingen, politieke vluchtelingen in Zuid-Amerjka. Drie stellen zijn het. Eén
sfel bestaat uit een 'strijdbare
dichter en een kwetsbare vrouw,
type geestelijk verwaarloosd. Nadat de dichter nog eens flink heeft
verteld hoe een goede balling zijn
zaakjes moet regelen, belt de inook
middels zwangere vrouw
zichtbaar-op het podium'—hem
op. Ze zit dan al pillen in te nemen. De zaal houdt de adem in.
. Zon scène moet werkelijk goed
zijn. Rammelt het ergens dan kan
het niet erger. Het rammelde.
Niet eens wat betreft de enscenering of het spel. Het waren weer
eens de woorden. Daardoor werd
het pathetisch en dus vreselijk
dun. Al eerder schoven scènes
voorbij die de ingebouwde zwakte
van het geëngageerde theater illustreerden. Boal
een theatermaker die in'Zuid-Amerika beroemd werd door zijn experimenten met toeschouwer-participatie
is zelf gemarteld en verbannen.
Zijn stukken zijn nog steeds noodzakelijk in de politieke probleem:
gebieden, maar werken veel minder in omgevingen als de onze. .
Deze fors uitgevallen kanttekening is niet bedoeld om de Gatver-voorstelling het predikaat
waardeloos toe te kennen. Het
stuk heeft zeker interessante momenten door een behoorlijk individuele portrettering van de zes
met koffers rondzwervende ballingen. Scènes waarbij je dus niet
aan politiek denkt, maar aan
mensen. Zeker drie* van de zes
amateur-acteurs tonen een aanwezigheid die verrast. Toch zou
het niet zo stom geweest zijn om
dat goeie, ouwe; rooie potlood
weer eens te hanteren. Ik miste in
de aftiteling dè dramaturg. Het
blijft moeilijk om'lekker links te
zijn en tevens artistiek trefzeker.
PETER BLOM

Indrukwekkende dansbiografie Lucas Hoving

"

De nieuwe films

jaarsaanbieding op Vers voor de
Pers, de traditionele boekenbeurs
die halfjaarlijks in Amsterdam
wordt gehouden. Er staat de consument weer veel moois te wachten. Nieuwe romans bijvoorbeeld
van Gerard . Reve, Willem Fre-

:

boek en had niet aan mij aangeboden moeten worden."

—

-

Brongers, Remco. Klop, Gedy van
Dijk en Gert Jurg. Plaats: Het
. Krulthuis In Groningen. Publiek: 103
,' (uitverkocht).
Bijzonderheid: ook
-

—

leidt Kinderboekenweek in
in

'•

-

Aan

Gedicht van 400 meter lang

•

Gebeurtenis: première 'Droeve Schoenen' van Augusto Boal door Gatver.
.Regie: Ria Rottier. Spel: Louise Kiewiet, Evert-Jan van Brussel, Marjan

vanavond, 20.30 uur.

.'.

*

Links theater
als zelfmoord

ZON EN MAAN
Zon op morgen 7.08 onder 19.47 uur.
Maan op morgen 00.14 onder 18.26 uur.
Laatste kwartier 15 sept. 1.44 uur. '.'
HOOG EN LAAG WATER
Delfzijl:

Hoog morgen 6.04 en 18.37 uur.
Laag morgen 12.22 uur.

Lauwersoog:

Hoog morgen 4.17 en 16.54 uur.
Laag morgen 10.25en 22.48 uur

VOORUITZICHTEN

DONDERDAG T/M ZONDAG
Af en toe zon en toenemende kans op
regen. Middagtemperatuur ongeveer
19 graden, in het weekeinde iets koeler.

:.■-}-"

In Europa
w.r. "■ mox min n.sL
'en.; lemp lemp mm
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R. E. M. slaat brug tussen
sixties en jaren tachtig

R"

13

kunst/agenda/uißer/strips

Nieuwsblad van het Noorden O dinsdag 15 september 1987

w

;

.

-

btanbul
LasPalmas
Bayrut

Tet-Aviv

nietontv.

zwaarbew.
nietontv.
onbewolkt

,'M.

33

windst
'•

mo2

•■

.-.O
■0-."/b
23

/

.

30

TARVO MOUT OF

U

I§j? B

fdeze week voor

"■

VELUCO
fc-www

IQfHIINEfFN
OVniWIVCN

Heerlijke, sappige
en erg magere ham

mm
M©
T| f%t%

(f
v^
STEGEMAN
SLAGERS.iw»«wlT.%
LEVERWORST
0
]°29 9

''

;

?nnor«mvl
9

'■■■•'•■'
■'•-'

Is~^$

139
1-

mm-

:

:

van,

''

:'

i.yo

nu voor

:;

"

ËJO

::

J•' mSB—

fe
'.-P

ll&

k""

:

'—'

'

;

•""

'

fe^^^

-.'B?Il
#p

'

>ïïv a?"'W

J-

tm£=isdL

-v

!

Hl

~i

;

•

1

]

-

'

"

■•-"

"l

•

J

'"

tff

;

I

II

fi ■

.-;'':' '
:

I

Geldig van woensdag 16
t/rn zaterdag 19 september
,

1987.1 1 VUUK Ut HUND

fI

-.van 1.59 voor

_,

:

;

;v

I

29 1

ÜD

damty
Diverse kleuren,

Ivanl.99voor

amctci diic

EB^ME^
JASVICO UKICVt
De bekende fijne

,

'#■

.

1 D'verse 9euren,

II

nu van 3.98 voor

2 25^

FRAAI

:^CllCMAiv**'*^Ssl

UCIVICNbU

5Q
WB

I'I

OMPHE
TR
f^i» i#■■■*■»■»■

;sSs

;

ei'AaJ
T|
981
0 U
Ua

:

..

„■::',

lïï/

handappel,
2 kilo

J

l^^!;r l'y*fyi,l,

B

'

I

;

50

-f

:

U,^ES

79»

\\

;i
H

189 1

'-S

S

tropisch cocktail,
abrikoos/sinaasappel,

exlra
A#
QQ mooie nu slechts

■■:■■•■ ■;■-.

-

KWALITEITSMENU I
IBlfA
AA AC U AAI IN

Sikn è4oogram

-

;;!,:

}

appel/bessen/druif, M#w%
sfnaasappel/perzik,
W
literpak van 2.29 voor |

-

fff
,

i

qash

nuvanB.69voor

''„

Keuze uit 5 smaken,.

"

wasverzachter,

*

«

—

opbankofgiro
Met ingebouwde

''

_

ft?-;,

DUBBELDRANK

WIWfUCÜCK
Nu met aktie 2.75 retour

X/AD'fCrJC

RDAAHCTIItf
DlUwwvlUll

:

:

II

innri r\n A mi/

I

?hf

-

(citrusvruchten,

DIXAN
WASPOEDER
b j
i

—

■

RIEDEL

I

**W

'

•

""

:

BICTICC

§

'
•

f

SS

*

■'-

AA

|90

ietsmpórLer

Een ,ekkernij emmert Je

f

*

GEKRUID

Deslampt

1

I BItTJES
ff&éßï
SOOgram
OM
-41 slechts.
fh7o

. :;.■,■;■■'■■.■:■■■.
n

...

ACFfDlim

SLAMIX

|

niIWFUAIUn :
■;VU™t"AWll;
■
L\3ï\Si flAKliiw

:

groente, kip,tomaat l|
en wme crème, nü
■
3 zakjes voor slechts ÜD

Iw'II vfpq
"Kb rcirnni™.
GEKOOKTE

It

»■'

-'

IA
IR CACD
AJP SUEP

ciariiv

ïH

•

Ig n

indesmaken

M

E

"

.

b

3B

aA
h]

«

KIPKARBONADE
perkilo

'

~H

Keuze uit 4 smaken,
aardbeien, zwarte bessen
836
abrikozen en kersen,

f

**

Hl

f7o nuvoor

:

Extra fijn, literblik

Bakjeèlsoqram
va m.79v00r

f
iMOKJIMBfyEIYI |PE
mAhMCITIIDC
g
VIX,riIWS^C
V-/^
|

~

;

M

'

I

~~

,____

HLL~* f
Jóh: 4m
Êm&
fh\
-%Jlk
I'T- 119.,SS2™»
HL
H rfW «»SSSSI

j

H

'

DOPERWTJES
Y\ l ?.7

i

Van

vTcwrnhJtmol

.
'

1.._.

AAIDAIIPU

.

MONA FRANSE

■'

ja

ünu slechts

'

98 I

®lt B

|

'

'Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden • dinsdag 15 september 1987

Minister Van Dijk van Bin-.
henlandse Zaken wil af
van hèt systeem van automatische periodieke
'salarisverhogingen voor
ambtenaren. Hij wil een
—'

soepeler systeem waarbij niet alle ambtenaren
over dezelfde kam worden geschoren. Ambtenaren waar meer 'behoefte aan is of die beter
functipneren moeten ook
beter kunnen .worden

beloond. De minister zal
hierover nog dit jaar
voorstellen doen aan de
bonden
voor
overheidspersoneel
zodat

Geen automatische
verhoging voor
ambtenaren meer
nog voor januari besluiten kunnen vallen.
In de toelichting bij
zijn begroting voor 1988
kondigt de minister dit
aan. Het is nu al mogelijk bepaalde ambtenaren waarnaar in het bedijfsléven veel vraag is
(bijvoorbeeld computerdeskundigen) iets extra's te geven. Van Dijk
wil hiermee verder gaan

bovendien, verschillen in het functioneren
van ambtenaren onderling bij de ' beloning,
betrekken. In dit nieuwe
stelsel zullen de departementea zelf en de lagere
overheden . (provincies
en

.

;

■

en gemeenten) een gro-

tere bevoegdheid krijgen
voor de vaststelling van
de salarissen van hun
ambtenaren! De rol van

Minder bijstand Politie-agent
jongeren onder de 21
wordt jonger

jongeren in .overheidsdienst tot hun 23e onder

het minimumloon mallen. Nü ligt die grens bij
22 jaar. Deze Verlenging', van*, het 'mini-,
mum-jeugdloon . i sluit
aan bij wat'het.kabinet
voor '.> het bedrijfsleven
.wil, maar de ambtenarenbonden zijn er tégen.

Van onze redactie binnenstad
DEN HAAG
Het recht op een bijstandsuitkering wordt ver-,
der beperkt. Het kabinet komt binnenkort met een '.voorstel om
jongeren onder de 21 jaar die het ouderlijk huis verlaten om
zelfstandig te gaan wonen, niet de bijstandsuitkering te verstrek','
•;•.'*•'
ken die voor 'uitwonenden' geldt.., ;
—

]-

Dit hogere bedrag dan dat van

thuiswonenden zal nog slechts

Al daalt werkloosheid onvoldoende

gaat goed

•

Het
met Nederland

RUDING

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG Het gaat goed met de Nederlandse economie, al daalt de werkloosheid onvoldoende en l leeft de
overheid nog op te grote voet. Dat is de teneur die minister
Ruding (Financiën) heeft gelegd in de Miljoenennota. Wie
verder leest, ontwaart een tweede Leitmotiv: ontevredenheid over ministers die teveel geld uitgeven, het voortwoekeren van allerhande subsidieregelingen, en een te; hoog
ftriHWjßSSSßßgßjfeli'j
sociaal minimum.
—

BELASTINGOPBRENGST 1987
(raming) in miljoen gld. (kasbasis)
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R
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LOONBELASTING
OMZETBELASTING |
VENNOOTSCHAPSBELASTING
INKOMSTENBELASTING
TABAK, BIER, WIJN. ALCOHOL
.
OLIE /
MOTORRIJTUIGEN !
DIVIDEND- EN VERMOGENSBELASTING
DIVERSEN
i

34.200
36.500

12.800
j 6.000 -..-.

''-31835': ; .
•

;•

■

.'■■■

-4.880- ■

2.940
2.900

•.'..■■

j

7^845
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kend wordt, zal dat over vijf jaar
wel gebeuren. Dat is dus allemaal
relatief. Ik zeg niet dat dergelijke Belastingverlaging
' Ruding is, erkent hij, niet hele:voorzieningen -makkelijk, te mismaar
het
wel
dat
maal
tevreden over de Miljoenen::
eisen:
ken'zijn,
nötal .iDatiséenministervahFi:
pakketstijgt".;
".-',' De 'minister:
van Firiahcièn
hanciën'' nobit, "én :ik laat ; het
heeft nog geen nota kunhen nedoorklinken.'De grote överschrij-'
men van de studie van'de direcVdingen van sommige departementeuren van sociale dienstennaar tale begrotingen zijn niet helede verkommerende positie van maal gecompenseerd; en er zijn rimensen met een minimum-uitke-'
sico's en bedreigingen voor de ecoring. Maar hij verzet zich tegen nomische' ontwikkeling.' De olieelke suggestie dat de zorgzame saprijs, dollarkoers en het rentepeil
menleving van het CDA aan een zijn', factoren- die we niet in de
groeiende „onderklasse", voorbij hand hébben,;maar dié van groot
gaat. In de Miljoenennota noemt ~belang zijn. Een ander punt is het
het kabinet dan ook de economifinancieringstekort. ■'.-, Dat j. daalt
sche voordelen van een verdere
hérkenbaar,' maar dat hadjjwel
verlaging van het minimumloon,
iets meer gemogen en 'gekund.
en dus ook van de daaraan gekopToch vind ik déze miljoenennota

worden gegeven als de jongere al
zelfstandig woonde'ruim voordat
het recht op bijstand ontstond.
Het zal ook gelden als er sprake is
van een „wegloopsituatie".
: Volgens het kabinet is er in
veel gevallen'geen sprake van
échte noodzaak om zelfstandig te
gaan wonend Voor het rijk levert
het volgend jaar een besparing op
van 35 miljoen, gulden; in latere
•jaren zal dat oplopen tot 75 mil-

Lage prijzen voor

de graanboeren
BRAKS
• DEN HAAG
Graanboeren moeten de komende tijd rekening'
houden met lagere prijzen voor, hun produkten. -Hiervoor
waarschuwt minister Braks van Landbouw in zijn toelichting op
de begroting voor 1988. Het komend jaar zullen de problemen in
'de graansector volop aan het licht komen. Volgens dé minister
kan de strijd tegen de overschotten het beste worden gevoerd
door verlaging vari de prijzen en niet door opgelegde produktiebeperking zoals een aantal lidstaten in de. Europese Gemeenschap wil. Braks kondigt aan zich tégen dit laatste fel te zullenblijven verzetten. y.) ,
Wel wil Braks bereiken dat de
graanboereh minder gaan produceren. Hij denkt aan maatregelen
om de boeren te dwingen om de
vijfjaar een ander produkt op hun
grond te telen. Hij 'wil voorlopig
voorkomen dat zeer goeie landbouwgronden uit de produktie
.V
worden genomen.
de
veehouderij betreft ziet
Wat
Braks het einde van de melkquo! DEN HAAG
Het ministerie tering naderen. Als dejarodüktiè
van Justitie';, wil, de inkomens-* nog' met 1,5 procent teruggegrens -waarboven mensen niet bracht wordt volgend jaar is de toméér in aanmerking komen voor tale melkproduktie; op het peil
van de jaren zeventig gekomen.
gratis rechtshulp verlagen van
Braks denkt dat 'ondanks' de
60.000 gulden naar 40.000 gulmaatregelen van y het terugdrinden. Daarmee wordt een bespagen van de melkproduktie en de
ring van 9,5 miljoen gulden bereikt. Daarnaast wordt nog eens daarmee samenhangende super3,5 miljoen gulden bezuinigd door heffing ' het j, inkomen : van de
veehouders op peil is gebleven.
het mes te zetten in de aftrek„Ik ben me
posten
bewust dat
voor
de
betaalde
het bijzonder moeilijk is om de
rechtshulp.
'De Vereniging van Rechtshulp productiviteit, van 'de agrarische
(VVR) .'•"' is
'buitengewoon sector naar een aanvaardbaar peil
verontwaardigd' over de plannen terug te brengen en tegelijkertijd
van de_ minister. Steeds minder de export op peil te houden", zei
mensen komen in aanmerking de minister. Hij vindt het een uitdaging om te werken aan eengevoor gratis rechtshulp op.het mozonde agrarische i sector voor de
dat
de
daarnaar
sterk
vraag
ment
aldus
de
Met
name.
VVR.
groeit,
toekomst: „Tot nu toé zijn ,we
daarin aardig geslaagd. Dit jaar
door de veranderingen in het stelexportoverschot
ons I
sel van sociale zekerheid en de
zal
Studiefinanciering is. de vraag waarschijnlijk de 20 miljard gulnaarrechtshulp toegenomen.
den overschrijden", zei hij.'

Van onze redactie binnenland

•

—

Minder mensen

krijgen gratis
rechtshulp

:

—

■

ervan

•

pp hoofdpunten bevredigend en
ben; ik voorzichtig optimistisch
over de Nederlandse economie. De
collectieve uitgaven blijven dalen,
tegenover de. overschrijdingen

staan substantiële ombuigingen,
en een nieuw element, in de goede
zin van het woord, is de verlaging
ons omringende buitenland. Wan-;' van de loon- en inkomstenbe;••;!'.; ■:.. ■■::: ■, • u.
neer we, met onze open economie, lasting". \
niet letten.op de normen die:elders gelden, heeft-dat tot gevolg
\De lastenverlichting van 1,9
dat de werkloosheid toeneemt; En
miljard noemt Ruding „substandaar zijn de mensen op het minitieel". Verdere verlaging in latere
mum weer als eerste de dupe van. jaren is -„wenselijk", maar. „ik
Bovendien: de verlaging van de steek m'ri hand er niet voor. in het
jeugdlonen heeft toch geresulvuur. Er kan zo een kink in de kateerd in een snelle daling van de bel komen. 1 Voor mij is een vert
werkloosheid onder schoolverladere lastenverlichting; ook niet
Ni .:.:::;';.■> ■/-.'-.:.
persé gebonden aan de bestaande
ters".
~Mag ik het anders zéggen? Als plannen tot vereenvoudiging van
de Nederlandse' samenleving : zo het belastingstelsel."
r'
;•

•

'

Minister waarschuwt:

Grote zorgen om
zware misdaad
Van onze redactie binnenland
DEN HAAG
Minister
Korthals Altes van Justitie
maakt zich ernstig zorgen "over de
groei van; de georganiseerde misdaad in ons land. Vooral de orgar
en
'het
vak T
nisatiegraad
manschap' van de zware criminaliteit zijn' de laatste jaren sterk
verbeterd, i ,„Onze.
sombere
voorspelling van twee jaar geleden over de zware misdaad is helaas bewaarheid geworden", aldus
de bewindsman in een toelichting
op de begroting van zijn departe,

.

ment.

•

Dé georganiseerde misdaad begint zich in ons,land te nestelen
en lijkt voor niets en niemand
terug te deinzen. Ingewikkelde
-afpersing,
fraudeconstructies,
dreiging met geweld en onderlinge afrekeningen komen steeds vaker voor. Het aantal dodelijke
slachtoffers als gevolg van het gebruik van vuurwapens en het
aantal overvallen, op banken,
postkantoren en geldtransporten

bepaalde gemeenten de sterkte
bepalen aan de.hand,van dé

.de . minister onrustbarend tóe. Dat geldt ook voor
fraude met girobetaalkaarten en
Eurocheques.

,

'

Daarnaast maakt Korthals Altès zich ongerust over. brandstich-

tingen uit politieke, motieven,'zoals bij de Makro. . ..
De praktijk heeft geleerd dat
met criminaliteit verkregen geld
wordt gebruikt om andere onwettige activiteiten te bedrijven. Dat
bleek nog onlangs bij de aanhou-

ding van exploitanten van illegale gokhuizen die betrokken bleken '-tè zijn by de georganiseerde
drugshandel. Criminelen gebruiken hun fortuinen om machtsposities te 'veroveren in het
maatschappelijk en economisch
leven, aldus de minister. ■:
*

-

Diefstal uit de bewoonde' woning is, volgens de i minister de
meest irritante vorm. In het afgelopen jaar is het aantal-inbraken
met 50.000 gestegen tot meer dan
400.000.

—

\

windslieden verwachten dat
zowel meer als betere mensen
kunnen worden aangetrokken.
Dat staat in het Beleidsplan
Politie 1988, dat vandaag aan
de .Tweede Kamer.is aangeboden en dat beoogt de doelmatigheid van het politie-apparaat te verbeteren.
De ministers willen een andere opzet van de .vaststelling

Bijna een half miljard bespaart

mum-uitkeringen blijven. daardoor ook bevroren. Wel wordt het
vakantiegeld voor,: mensen met
een uitkering van-7,5 weer op 8
procent gebracht. In. dè Tweede
Kamer is daarop al geruime tijd
geleden aangedrongen, : omdat
•voorde ambtenaren al tot een dergelijke. maatregel was besloten.
Het vakantiegeld was tot voor énkele jaren ook al 8 procent. Is een
bezuinigingsronde. werd het' verlaagd tot 7,5 procent.
Het verhogen van de leeftijdsgrens waarbij het minimumjeugdloon overgaat in het minimumloon voor volwassenen, zal doorwerken in de uitkeringen op minimumniveau voor alleenstaanden.,
'

"

Het beleidsplan is gericht op
automatisering, intensievere
samenwerking en een herverdeling van taken. Extra geld is
daarvoor niet' beschikbaar.
v
. Het
aantal arbeidsplaatsen
kan
met
'enkele duizenden'
;
oplopend tot maximaal 6400
worden teruggebracht. • Dat
moet' gebeuren door een doel. matiger werkverdeling, onder
meer door het stellen van prioriteiten op het gebied van de
bestrijding van de criminaliteit, "het afstoten van oneigenlijke taken ; en het vervangen
van te dure politiemensen door
goedkoper
burgerpersoneel
voor administratief werk.
-

-

van de sterkte van politiekorpsen. De omvang vani het

korps wordt nu alleen bepaald,
door het aantal inwoners: en
het aantal woningen binnen
een gemeente. Maar omdat dé
werkdruk van de politie voor,
een groot deel wordt i bepaald
door de mate van criminaliteit,
moet die factor bij de vaststelling- van ; de sterkte een rol
gaan spelen.
,In de afgelopen maanden is
daarnaar onderzoek gedaan in
21 gemeenten met gemeentepolitie. Bij de rijkspolitie zal
nóg dit najaar eenzelfde onderzoek worden gedaan.
Vooruitlopend op de uitkomsten van het rapport wil mi;

,

•

Sanering vissersvloot
op vrijwillige basis
Van onze redactie binnenland
Minister Braks
DEN HAAG
van Landbouw gaat er vooralsnog
yanuit dat vissers-vrij willig bereid zijn in te gaan op zijn
voorstellen ' tot sanering van de
overcapaciteit van de Vloot. Lukt
dit'niet; dan'zullen volgens hem
andere .>\ maatregelen ' genomen
—

-

-

-

-

-

moeten wórden.; Dé kottervloot
moet met .160.000 .PK worden
teruggebracht: Dé grote zeevisserij met ongeveer 26.000 PK.
In het beleid voor. het komend
jaar krijgt de sanering van de kottervloot de meeste aandacht. De
omvang van de vloot moet terug
met 25 procent! Daarnaast wil de

sanering

Van onze redactie

Belastingdienst
stelt meer
controleurs aan

.

binnenland
'f-'Shi
DEN HAAG
Oók in 1988 zullen
-

—

vrijwilligers

en

werklozen met '. • behoud van uitkering
zich • inzetten voor
*

Van onze redactie

DEN; HAAG
De voornaamste doelstelling van de
belastingdienst voor de komende jaren is dat de boeken
van ondernemingen* gemiddeld een keer in de vijf a zes
jaar worden gecontroleerd.
Het ministerie van Financiën gelooft dat verbetering
van de, controledichtheid. zal
resulteren ;■ in hogere belastingopbrengsten. 'Op die
manier kan een belangrijke
bijdrage wórden geleverd
aan het behalen van één miljard gulden in 1990 aan extra
opbrengsten in het kadervan
de fraudebestrijding. [-•'.-;
—

":

'

Om het gemiddeld .aantal
keren dat bij een onderneming de boeken. worden'
derzocht, te verhogen, is een
verschuiving van zon 200 arbeidsplaatsen van de administratie naar met name de
cön trolesector noodzakelijk.
Voor die sector gaat het om
een aanwas van circa 350 accountants, 300 controleurs
en 1200 commiezen! Dit alles

on-.

nemen volgens

criminaliteit;

\

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG
De ministers
■Van Dijk (Binnenlandse Zaken) en Korthals Altës (Justitie) willen de minimumleeftijd
voor- politiemensen verlagen
van 19 naar,lB jaar. Zo'ri verlaging sluit f beter aan op de
werving van nieuw personeel
onder, schoolverlaters. De be-

het rijk zich door het bevriezen
van'het minimumloon. De mini-

:

pelde uitkeringen.
Ondanks alle 'verzet: „Welke
grote bedragen besteden het;rijk
en de gemeenten niet nu .reeds
aan de minima? Daar mogen we
de ogen toch niet voor sluiten.
Hun koopkracht is beter, dan die
van vergelijkbare groepen in hét

.nister Van Dijk nog dit jaar in

•

:

;

-

enorm solidair zou zijri, dan kun je
voorstellen de belastingen en premies te verhogen. Maar deze samenleving heeft: steeds I meer.
moeite met die solidariteit. Dat
merken we op dit ministerie he-;
laas aan de belastingontduiking,
het zwarte en grijze werken: Dat
zijn toch alarmschellen die gaan
rinkelen als de grenzen van de solidariteit in zicht zijn", - v

Ruding: „Watis een normaal
sociaal minimum? Tegenwoordig
horen daar ook een' telefoon en
een televisie bij. Ik weet niet of er
vijftien jaar geleden ook onderzoek werd gedaan naar de situatie
van minima, maar in die tijd zou
een tv wellicht niet meegeteld
zijn. Terwijl nu j: een video
waarschijnlijk nog niet meegere-

.

15

Begroting
:

I DEN >HAAG

de minister van Binnenlandse Zaken (in feite dé
'baas' van alle ambtenaren) zal kleiner worden.
';
De • minister wil voor
dit soepeler salarisbeleid wat extra geld proberen te krijgen door te
beknibbelen op de sala-'
rissen van jonge ambtenaren. Hij wil i dat. oók

;

.'

vor

Van onze redactie

binnenland;'

~--

kan, naar. Financiën verwacht, intern worden opgelost. \ '■■:'■. '---". Vv v -■--*■
,

landschapsonderhoud. Het afgelopen
jaar hebben meer dan
20.000 vrijwilligers
een bijdrage geleverd
aan . het wegwerken
van achterstallig on-

derhoud.

-

Minister

Braks van Landbouw

minister een verdere aanscherping van de controle op naleving
van de vangstverboden. In dit verband wil hij zo snel mogelijk een
nationale veilplicht invoeren en
zal de visser worden verplicht binnen! éen ■ half,üür \ na aanlanding
een ingevuld' vahgstformulier in
te leveren, ij V "■?«!*' ../ ,
j Voor. het overige ; wil»Braks de
dit'voorjaar tijdens het zogenaamde visfraudedebat in het parlement aangekondigde maatregelen doorvoeren. \ Het betreft hier
voornamelijk de verkorting van
dé.boomkor en het terugbrengen
van het maximale motorvermo-

J

Ruim 20.000

vrijwilligers
onderhouden
landschap
verwacht dat volgend
jaar door grote groepen vrijwilligers achterstallig, onderhoud
kan..; worden weggewerkt bij 230 kilometer, houtsingels,-beken en bomenrijen en

op 110 hectaren ruigten, dobben' en wie-

len.
In het oosten varr
het land is het aantal

mensen dat 'betrokken is bij vrijwillig
landschapsonderhoud gestegen met
1500. In het westen
van het. land is het
aantal gedaald met
900. Bij de uitvoering
van het werk zijn ongeveer 700 werklozen
met behoud van uitkeringbetrokken.

Raketten moeten
havens beschermen
Van onze redactie binnenland •
Voor een goede
DEN HAAG
Nederland,
van
voorverdediging
al de zeehavens, tegen luchtaanvallen moét Defensie beschikken
over minstens vier squadrons met
Patriot-raketten en nog eens vier
HAWK-systemert. Dat betekent
dat Nederland twee Patriot-systemen extra zou moeten aanschaffen, maar vier HAWK-squadrons

Defensiebegroting voor 1988.
-Het Nederlandse aandeel in de
luchtverdediging.van de Bondsrepubliek, vier Patriots en vier
HAWKS, behoeft volgens het ministerie geen wijziging. Wel wordt
overwogen het aantal afvüurrichtingen te verhogen tot het door de
NAVO . gevraagde aantal van
acht. In de havengebieden moeten
wel • aanpassingen plaatshebben,
onder meer door de sterke toename van elektronische storingsapparatuur bij het Warschau Pact.

Bestrijding van

lang er nog te veel vervuilende
stoffen de lucht in worden geblazen. In 1984 werd als doel gesteld
om de meest ernstige schade aan
natuur en monumenten te voorkomen. In het jaar 2000 moet de
uitworp van zwaveldioxide met 70
procent en van stikstofoxiden met
30 procent zijn teruchtgebracht.
In de bossen is de schade als gevolg, van de verzuring het duidelijkst te zien. De vitaliteit van de
bossen vermindert zienderogen.
Met name in de Peel is de
toestand zorgwekkend.' '■■' "■"" '\

—

kanafstoten.
■ Dit blijkt uit een speciale notitie over de luchtverdediging bij de

:

Van onze redactie binnenland
Minister NijDEN HAAG
(Milieubeheer)
vindt dat de
pels
vermindering van de uitworp van
verzurende, stoffen te langzaam
gaat. De economische groei, het
sterk toegenomen autogebruik en
het stoken van kolen door elektri;
citeitscentrales zorgen er voor dat'
de beoogde doelstellingen,, niet
worden gehaald. Om die reden
gaat Nijpels bekijken hóe het verzuringsbeléid kan worden aangescherpt. Dit schrijft hij in de Milieubegroting voor 1988.
—

verzuring gaat

te langzaam
De schade door de verzuring
kan niet worden aangepakt, zo-

•
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-Te koop aangeboden
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Uitzonderingen hierop zijn advertenties
betreffende koop en verkoop van onroerende
goederen, aanbiedingen onder „toerisme"
en onderde rubriek „te huur aangeboden.."
'Deze worden berekend tegen het normale
tarief, dat f 1,75 per mm, zaterdag f 1.85 per
mm per kolom exclusief 6% BTW bedraagt.

6% BTW.
'C De volgende „Haasjes" plaatsen wij '
' uitsluitend na vooruitbetaling: „ruilen", „te
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Caravans:
Munsterland 550 Tandemasser voortent met registratiebewijs.
Tel.
058-150719. N 1768.
G.o.h. stacaravan 7x3 m,
event. ruilen tegen 4-pers.
toercaravan. Tel. 05997-1798.
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Enigma-variaties
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U kunt
advertenties schriftelijk opgeven onder
vermelding van uw naam, adres en postcode aan.
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N 1897

Munsterland 3/4 persoons,
bj. 1974, met voortent en stabilisator. Vr.pr. f 3.000,-. Tel.

.

05980-25559. N 1996 . .'.
Voor snelle beslisser: als
nieuwe AMS stacaravan 9x3
m, 2 slaapkamers, groot aanrecht, koelkast enz. schuur,

V

'-.

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'
05q-652888. ' ':

'■

vr.pr. f 6.800,-. Na 19.00 uur

050-411559. N1894
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Dieren

yj^®^,

Wegens

omstandigheden

*

Yorkshire terriër teef, met
stamboom, ruim 3 jr. Perzische poes, kl. blauw-smokezonder stamboom 1 Vfe jr. Tel.
05996-2327. NlB6B
Kuikens tegen.de leg. J.
Oomkens, Engelbert 89, tel.
050-416368. N43026
i 3-jr. 6-jr. D-pony, grote
maat. 05912-3537. N43034 .
2 Shetland vos merrieveulens ! met papieren. Tel.
05960-23094. N42683
Nestje Golden Retrie+
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vers, ingeënt en ontwormd,

l

prima stamboom. 05955-2754.
•

Toerisme
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Allerlei
Skiën in de herfstvakantie Ton Solden op de Ötztaler
gletscher voor. beginners en
tel i'Alhambra, mcl. bezoek gevorderden, 8-dg. j j busreis
Nachtclub K Grand ~ Palace mcl. skipas halfp. slechts
f 349,-. Blaries, hotel Marski, f 498>. Vertrek: 17/10. Rekro
hp.' f 298,-! Calella, hotel Oa- Reizen 010-4142233 tot 22.00
sis Park f339,-. Benidorm, ho- uur.N38716
•■•••;
tel Rambla f 369,-! Salou, hotel Venecia Park mcl. 2 excursies en bezoek nachtclub
diner f 398,-. Vertrek 16/10 en
Reizen,
Rekro
17/10.
010-4142233 tot 22.00 u. Huizen
'
'
N43321
Plm. 20 km van Gron. ged.
boerderij, woonk. plus
v.e.
Te
keuken plus 2 sl.k., badk. en
toilet in overleg. gemeub. of
vrij, voor plm. 1 jaar. Huur
n.o.t.k.
Tel. 05982-2798.
Kamers
N42540
•'■■-■ ~'•■
Ruime kamer met balkon
voor studente m. gebr. v. douche, toilet, keuken, f 375,- Te Auto's
bevr. Toplicht 12. N43123
Vanderdong lease en au-Personen- en
toverhuur.
Boten/Caravans
bedrijfswagens (voor alle
Of te koop, stacaravan, vervoer). Ook Rolls Royce
18 km van Groningen. Tel. Service. Bel 050-139025.
N37307
■-•!
05945-49362. N42674
Spanje stunt... herfstvakantie 9- en 10-dgse.. busreizen met vp. naar: Malgrat, ho*
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huur aangeboden
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Je huur aangeboden

Protonstraat 6
.Tel. 050-139025.

Jachtlaan 4
Tel. 050-344813.
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HOOGEZANÖ:

RODEN:

HAREN:

Ceintuurbaan N. 107
Tel. 05908-10100.

■

Kerkstraat 70-72 ~\,
Tel. 05980-23116.
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HOLLANDS SS
GELOOGDE MEUBELEN
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SAIONTAFEISBANKSTEUENEETKAMERS-KASTEN-ENZ.
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Te huur gevraagd
Kamers
Ouders zoeken kamer voor
Met spoed woonruimte gestuderende zoon (19), liefst in vraagd in Groningen
of omgecentrum Groningen. Tel. ving, kunstwerk als beloning.
085-422581. N 1799
Tel. 050-120474. N1576
le-jrs, studente zoekt kamer in Groningen, max.
f3OO,- mcl. Tel. 050-771089,
' Te
|
Marijke. N1575
■
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OPEN HAARDEN
INZET HAARDEN
ALLESBRANDERS

1

STRATING
OPENHAARDEN

(.]

Burg. Legroweg 75

I'

I

interieur
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Hoofdweg 87-88,9422 AL Smilde
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Tevens
Wielewaal 10-Hoogeveen
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reduceerventiel en
snelkoppelmgen.
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Goed ondel iiyuileti zomerhuis te Eelderwolde. Ind.:
woonkamer met open keuken,
3 si. kamers,* 2 toiletten/douche, warm en koud water,
vaste wastafels, gekleurd' sanitair. Grote schuur moestuin
eigen parkeerplaats. Alles ge*

•

Tel. 05907-1218, Eelde.
(naast het vliegveld) '",

iiïtel'pomp

\
! Compl.met

I

koop aangeboden

Huizen

S^^^*

Meeden, Badweg 34a,
vrijst, woning met garage op
goede stand op 6Vv are grond.
*

Huizen

Parterre: hal, woonk., keuken, bijkeuken; étage: 3 sl.k.,
douche. Geheel cv. Vr.pr.
f 145.000,- k.k. Onroerendgoedcentrale,' ' Lijsterbeswal
tel.
Drachten,
14,

05120-24242, voor aan- en
Groningen,
in
legen op vijf are eigen grond. verkoop .
Drenthe.
en
Prijs f35.000- k.k. Tel. Friesland
N42561
05906-2763. N 41807
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Te koop aangeboden
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Compl. met
reduceerventiel
en snelkoppelingen.
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Auto's ".>j*~^
;

Dierenvoeding

*

Speciaalvber voor
pups en kittens ,'.
Natuur'- en homeop.
produkten
nierdieet (graan en blik)
Speciaal voor bij
maag- en darmstoornissen
Posthumus
■Nw. Ebbingestraat 99
Gron., tel. 050-126720.
.-N36328
staande
2 Duitse
korthaar reutjes, 12 week,
met
stamboom.
Tel-.
*

05219-1796. N43320
Voor gemotiveerde dierenvrienden hebben wij af
te geven Méch. Herder,
Duitse Herder en Poedel.
*

Dierenhulp

Groningen

050-419928. N 1847
Alle soorten nieuw en

-

ns<m-31715.N1990

'

*

14Q0," inkl .btw

f 1166,67 exki.btw
•
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Garage Bakker
Kerkstraat 55, Veendam. Tel. 05987-19525 of 12288. ,
� Lancia Bèta 2000, bj. '81, � Schitterende Mercedej
5-bak, met APK, f 3.500,-. 230 automaat,
Tel. 05907-3792. N42679
v.v. '■ alle denkbare extra's.
� Simca Horizon 1100 GL Vaste prijs f 9.950,-. ' Tel
'79, APK tot 10-'BB, mooie 050-127834. N1919 ■'•
nette auto, f 1.150,-. Tel. � Ford.Taunus 2.0 Bravo
050-424298. N43030 '
4-cil., vinyldak, bj. '81,
� Peugeot 104 SL, bj. '78, lichtgroenmet., APK gek,
zeer mooi, km.st. 68.000, zr. mooi, f 5.750,-. v Tel
gek. 050-710378.N42671 . i";.
APK
f 1.500,-,
05112-686. N1786.
� Z.g.o.h. Fiat 128,'%:%
� Zeer goede VW Golf, APK APK gek., vr.pr. f 2.750,-. Tel
gek. tot '88.* Vr.pr. f 1.750,-. 050-415847. N1920
Event. ruilen mogelijk. Tel. � G.o.h. Seat Fura GL 1984,
05921-42489. N1765
33.000. km, ';■ getint glas,'s
� Datsun Sunny 1200 de versn., kl. zwart, vr.prijs
Luxe '82, APK 3-'BB, LPG, f8.000,-. Tel. 050-733305 na 6
90.000 km, prima onder- uur.Nls7B
Tel. � Opel Rekord stationcar
houden,
f 2.900,-.
050-120637. N235
diesel luxe 5-drs., uitvoering,
� Ford Escort GL 1978, goe- bj. '82, APK, perfecte staat
de staat, nieuwe banden, Te1.05120-20090.N232106.000 km, f 1.200,-. Tel. � Unieke aanbiedingvan
050-773340. N 43154,.
particulier zeer goed on� Zeer mooie zwarte BMW derh. Volvo 340, kl.' wit,
320.4, APK 9-9-'BB, met 5-drs., bj. okt. '83, km.st
voorspoiler en rechthoekige 68.000, APK gek." Tel
enz.
Vr.pr. 05280-74314.N1767 ./,' "
koplampen,
f3.250.-i Ripperdalaan 3b, � Zeer mooie rode BMW
<■
Groningen. N1783
318, met LPG, bj. '81, APK
� Austin Allegro 1100 1978, Tel. 050-346885. Nl7Bl.
nwe. uitlaat, techn. goed, � VW Golf C diesel, bj.'B2,
APK keuring tot febr. 1988, i.z.g.st., met APK,, kl. zilvr.pr. f450,-. 05980-21823. vergroen, ■ f9.950,-. ' Tel.
N1997
05907-3792. N 42680;
� Volvo 66 L, bj. '79,'APK
gekeurd, 68.000 km, in
nieuwstaat. Vr.pr. f 2.950,-. Aanhangwagens
Tel. 05905-4318. N 1869
� Seat 124, APK gekeurd, bj. � Aanhanger? Wieldraayer
'76. Tel. 05926-2263 na 17.00 bellen.
Tel. ; 05990-14599.
;;r ::
uur.NlB7s
N46963
>
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gebr. aanhangwagens',
paarde-en veetrailers.
Importeur Germania
trailer. Dealer Titan Grand
Prix trailer 1 "/2-paards
6.250,-. Eigen werkplaats.
Impex BV, Legr.oweg 76,
Eelde, 05907-3810.
Naast de bloemenveiling.
.

*

>

*e:

� Wegens bedrijfsbeëindiging

Clayson maaidorser 14 voet
2e. maaibord en pennenpic+,

küp':;j ;,Tei. p\ 05960-14015.
N42883 ': v"
r;^"r\.
� Kola Rivala 3 pers, in prir".
ma staat. Tel. 05910-17002.
N43305
.-•.•■•■■ '
•" ■'
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Motoren
Alle onderdelen, kleding
en accessoires voor niotorbromfiéts-off the road. Motorcrossrijders: specialist in alle
speciale zuigers o.a. extra
overmaten. Bel voor info of
kom langs. Önzé prijs is al genoeg bewijs! Mulders Motoren, Nóorderkwartier/Ommelanderwijk 14,9644 TL Veen-dam.
Tel.
05987-14506.
N41623
*

Lada 1200 79, met nwe.
uitlaat en banden, prima auto, f550,-: Tel. 050-424298.
N43031
� Fiat Panda 45, bj. '81, in
zeer mooie staat, APK gek.,'
vaste prijs f3.500,-. Tel.
050-130219. N42553
� Renault 5 TL bestel, bj.
'84,
50.000, pr.
km.st.
f7.500,-. Tel. 050-137145 na
20.30 uur. N 1879
� VW Golf diesel '81
f 7.950,-; VW Golf diesel '80
f 5.950,-; BMW 520 LPG '80
f5.500,-; Fiat Panda 45 '82
f4.950,-; Fiat 131 '81 f3.500,-;
Ford Fiesta 1100 79 f3.950,-;
Toyota Starlet 5-drs. 79
f 2.950,-; Opel Ascona aut. 78
f 3.000,-; Toyota Carina LPG
'80 f2.000,-; Datsun 120 .V
aut. LPG 78 f 1.000,-; Fiat
Ritmo '80 f2.950,-; Ford Escort 78 f 1.500,-; Renault 14
78 f 1.500,-; Mitsubishi Galant 79 f 1.750,-; Ford Taunus
stat.car 6 cil. 78 f950,-; Ford
Taunus 78 f 1.200,-; Fiat 132
2 L 78 f750,-; Ford Taunus 20
S 78 f750,-; Mazda 323 aut.
.78 f 1.500,-; Ford Taunus
stat.car Bravo '81 f5.950,-. De
meeste auto's APK gekeurd.
Autobedrijf K. Boer, Het Lage
van de Weg, Lageweg 10,
Uithuizen, tel. 05953-3330.
N43032
� Zeer mooie VW Passat diesel stationcar 5-drs., 100% als
nieuw, bj. 79, APK tot 3/'BB,
■;•*: 05960-15999.
f 4.750,-.
N36789
� Fiat Uno 55 S, bj. '83,
55.000 km, 5 bak, met APK,
kl. zilvergroen, f 8.250,-; Tel.
�
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f500,-.
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Yamaha's,

05967-1354,

15.00 uur.

Puch Maxi's. Inruil mog. Tel.

■'■.■*Il TOC
f

JHÖOGEZAND^
RIANTE 2/1 KAP;

Muziek

18"™^

Basgitaar Kramer zwart,
3 mnd. oud, f500,-. Tel.
050-730987. N1999
*

Accordeola piano V;
Hammond met ingebouwde
Lesley; viool en Casiotone
keyboard.. Tel. 05990-14472.

Deze iuxe 2/1 kap woningen
hebben de volgende indeling: |
Hal en toilet,ruime woonkamer
keuken, bijkeuken en garage, ie
verd.: 3 ruime slaapkamers en
badkamer met ligbad en 2e toilet
Vaste trap naar 2e verdieping. \
Prijs: f. 179.500.Bel voor Mn broehun:

05940-3040

AA

N 1917

LANGEWOLD?;
De Gast 27.9801 AA ZUIDHORN

sf9

Antiek

*

Bezoek vrijdag 18 september a.s. de ■

■

ƒ.'

-

te Veendam in het winkelcentrum „Sorghvliet"
van 1-9 uur 's avonds. Vele attracties.

.
Inl.: 05990-48425.
'.'"viInboedelverkoping i.v.m.
Pedan-kastje mahonie et
verhuizing, o.a. fraaie ronde een Duitse' Biedemeier-stoel
salontafel, antieke ronde tafel opnieuw
bekleed.. 'Tel
3-poot, Pander herenbureau, 050-123970. NlB4B .'.
*

*

grote herenfautëuil, 4 antieke
Franse eethoek (tafel J
biedermeier stoelen, klokstel stoelen) 3 fauteuils met Smirmet 2 5-armige kandelaars, na bekleding, alles eiken. Tel
+

*

Lodewijk XVI Luikse hookklok, 18e eeuw, groot hand-

gésmeed
haardstel.
Hoofdstraat 161, Hoogezand,
tel. 05980-95593. NI79P
Voor f25- hebt u al een
standplaats op de vlooienmarkt in Eelde (bloemenveilinghallen). Elke zaterdag:
u.
Vitalis:
Inl.
8-16
*

05910-10527. N020420

05959-1688^42682;;:^

inkl.btw

sj**™^^

Allerlei
*

Bruine PVC bakgöot H

cm. breed a f 7,95 p.m. Des
goot is tevens verkrijgbaarju
wit. Boumar-Zwaagwesteintel
22,
Tolweg
de,
05113-4747. N 39411'

Zie ook voor Haasjes pagina 18en 20

5. fi
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1495,83 exw.ww
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braderie feestmarkt

AA
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Vertegenwoordiger D. Visser, tel.
05951-2923
Uithuizen-Talmaweg 26
aan de spoorbaan en Provincialeweg
lIITMIII7PM lIITMIII7CDMPPnnü
UITHUIZERMEEDEN
-.

f l/» üü
'm
*****

na

N42672 ■-■•'■•

koppelingen.

'■'"

Gieten, .'tel.
Postmus
05926-1287. N2440 ..^■•.Jj

*

cSmSeS'mS

voor

Stadion cross Nijmegen,
nog enkele tribunekaarten.

Kreidler RMC
Tel. '05967-1349.

SSSO; Zündapp,

wa.erafscheider, reduceerventiel en snel-

-

Te1i05229-1860.N1998':
;•*

N42544
Honda MTS, MBS, MBB en

NlB9l

* 8s /

BMW R 60/6 74, f 3.000,-;
Yamaha KT 500 78, f 1.500,-.
*

Bromfietsen

Auto's

«

-''!

1/1 AA

+

.

In keurige staat Simca
Fpurgonnette, bj. '80, APK
gekeurd tot mei '88, pr.
f 1.200,-. Tel. 050-713446.
N1791
� Toyota Tercel coupé, bj.
'80; Toyota Carina (nw. model), bj. '80; Fiat 127 x type
1050, bj. '80; Ford Taunus
1600 car./bestel (LPG) bj.
'80. Interess. prijzen. Inr.
050-121600,
Tel.
mog.
266659. N42677
� MitsubishL bj. '79, APK
gekeurd 4-' BB, LPG, zeer
mooie en goede auto, vr.pr.
f 1.450,-, Tel. 050-120362.
N1572 . !
� Grijze 2CV6 Club, i.z.g.st,
km.st. 26.500, bj. '86, prijs
n.o.t.k. Tel. 050-120322 na
:'.
17.00uur.N1435
� Lada 1500 met LPG, bj.
'81, APK gek., f 1.500,-. Tel.
050-774628. N 1849 •
� Suzuki Alto '82, vr.pr.
f4.300,-. 05902-3539. N 1577 .
� Mercedes 409 D Meubelbak 1984, 140.000 km, WB
Stet
B.V.
370.
Theo
02207-18088. N43295
� VW LT 28 D, dubbele cabine met laadbak, bj. '79, APK
tot mei '88, grijs kenteken,
ruilmotor 60.000 km. Tel.
05924-2863. NlBBl
05907-3792. N42678 . .
� Fiat Kitmo 60, g.0.h., bj. � G.o.h. Golf diesel; bj. '80,
1984, vr.pr. f7.500,-. Tel. APK tot 8-*BB, 050-346657.
�

sne |k oppelingen.

#

•

+

I1 ceeTenïel en

~
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Case 1694-4 wd, als nieuw;
Case 1690-4wd 1400 uur; International 744 ger. en gespoten; David Brown
1412,
1212Q, 996VQ, 996, 990 en
850; Massey Ferguson 290,
165, 65 en 35; Lely kopegge 3
mtr.; Pegoraro kopegge 3 mtr.
Div. ploegen Capon, Rabe,
Ransomes, Vicon schudegge
4/2 mtr. Div. bietenladers, cyclomaaiers, kunstmeststrooiers, enz. Mechanisatiebedrïjf
Oosterhuis BV, Case-International-dealer voor Roodeschool 05954-12810 en Ten
Post 05902-3614 of 's avonds
05902-2081 óf 05954-12560.
■■■•-■•■••
N43262
■

■■■

*

GRONINGEN:

Dieren

Landbouw/tuinbouw

*

+

Renault 18 GTL LPG, 1983, f 8.850,- '.
Lada 2105, wit, 1986, f 9.700,Sunny 1.3 DX, erg mooi, 1984, f 12.650,Mitsubishi Colt 5-drs. GL, 1984, f 13.950,v Bluebird 1.6 GL, grijs, 1982, f8.550,Renault 9 GTL, km.st. 32.000,1984, f 14.150,Micra GL, km.st. 22.000, radio enz. 1986, f 16.350,-.

•

•
N42889
American pittbull teef,
leeftijd 6 mnd., met stamb.
Tel. 05980-90610, 96328.
N42676 •
1 Drie rammen. Tel.
N34978
05909-1938. N42670
*
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v TEKST-EN
REKLAMEPLATEN

*
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KENTEKENPLATEN

*

*
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TELEFAX 050-566437

-
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TELEFOON 050-566520

+
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HOOGKERK

*

*

-

.?S

•

-'?(;

+

.

.

Brieven onder nummer f 5,00 extra

(exclusief 6% BTW).
Bewijsnummer op aanvraag: f 4,60
(mcl. 6% BTW en portokosten). ; >V ; >

■

*

huur gevraagd", „aanbieding personeel",
„kennismaking" en „diversen allerlei".

,

Sunny 5-drs. diesel, 1986, als nw. f 22.850,Sunny Trend diesel, dcc. '85, km.st. 23.000, f 20.450,Cherry diesel, 1984, km.st. 65.000, rood, f 14.750,- -'
Mitsubishi Galant Turbo diesel, 1983, grijs, f 13.750,Mazda 323 1.5 sedan LPG, 1986, f 19.750,- ■/•.:.
Mazda 2.0 GLX + LPG, 1985, f 20.950,Fiat Ritmo 70 CL + LPG, nov. '85, km.st. 37.000, f 14.900-

Te huur aangeboden cafébedrijf met boyenwoning
in. grote plaats Noord
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Boetiekcigenaren opgelet!

omruilgarantie dus 100% zekerheid.;"
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Nu ook in Drachten: VitrineArt met het bekende klembuis-syst. Tevens gaasramen, Drenthe. Voor veel doeleinvitrines, etalagefiguren en den geschikt. Br. bur. dezes o.
confectierekken. Verbouw nr.N042156
Systeemplafond/verlichnu zelf uw winkel. Bezoek
onze showroom: Vitrine-Art, ting. Snelle levering en mon
Drachten, Het Anker >7, tel. tage v.a. f25- p.m.' mcl.
montage. Bouw Montage
05120-33030. N040350
tel.
Assen,
Boekhouding, alle bran- Noord
ches, ook achterstand, 05920-45826. N037880
jaarstukken, belastingproblemen etc. Overal te ontbieden. Tel. 050-124606.

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 1,75.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 1,93 per mm,
zaterdags f 2,02 per mm per kolom exclusief

;

Charles de Wolff

*

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. Minimaal 15 woorden is f 12.00..
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■ biedt u ruime keus aan ABC occasions met

f 6,58 per pak
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Nissan dealer Bakker"""
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Telefoon 050-253592
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Auto's
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WJHUIZEN
Telefoonos9s3-1770
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Eigen parkeergelegenheid voor 250 au-\.
'<
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Vervanging oudere

leerkrachten kost
veel extra geld
gen en de salarissen hebben
daarmee gelijke tred gehouden.
Dat leidde dit jaar tot een forse
overschrijding van de begroting.
Ook komend jaar is er meer geld
nodig dan normaal om de

r

■

-;

leerkrachten te betalen. Het kabinet heeft er 785 miljoen extra
voor uitgetrokken. Dat bedrag
zal de daarop volgende jaren nog
toenemen.
Deze aanpak is noodzakelijk
om de structuur van de salarissen in het onderwijs niet aan te
tasten. Tegelijkertijd worden
maatregelen getroffen om te komen tot een evenwichtiger leeftijdsopbouw 'bij leerkrachten.
Ouderen worden zoveel mogelijk
vervangen door jongeren die
aanzienlijk minder geld kosten.

Belastingverlaging houdt
de koopkracht op peil
Van onze redactie binnenland
Onder meer door belastingverlaging moet het
DEN HAAG
mogelijk zijn dat de koopkracht in 1988 voor grote groepen burgers iets omhoog gaat. Volgens de Macro Economische Verkenning 1988 (MEV) zullen modale werknemers in bedrijven (40.000
gulden, getrouwd en twee kinderen) hun koopkracht met ongeveer 1 procent (dit jaar 1,5 procent) zien toenemen. Salarisverhogingen door bijvoorbeeld promoties zijn in deze becijferingen
niet meegenomen, zodat het beeld er voor mensen die daarmee te
maken hebben, nog iets beter op kan worden. '•<. L~^}.:j
Voor minima met kinderen taris Koning van Financiën stel—

Volkshuisvesting bezuinigt 1,2 miljard

Huren

omhg,

wordt de koopkrachtverbetering
op 0,5 a 1 procent geschat (hetzelfde als in 1987). Dat komt neer op
pakweg tussen de 7,50 en 15 gulden per maand. Er is bij deze berekeningen echter geen rekening
gehouden met de verlaging van de
individuele huursubsidie en wijzigingen in de Ziekenfondswet.
Worden . de, negatieve gevolgen
daarvan wel meegerekend, dan
zal voor vrij grote groepen mensen de koopkracht volgend jaar
dalen.
Volgend jaar zullen de sociale
premies op ongeveer hetzelfde niveau liggen als in 1987. De loonen inkomstenbelasting gaat met
in totaal 1,35 miljard gulden omlaag. Dat wordt voornamelijk gefinancierd uit een deel. van de
belastingopmeevallende
opbrengsten
en
uit
van
brengsten

premies omlaag
Van onze redactie binnenland

De forse bezuiniging van 1,2 miljard op de begroting van VolkshuisDEN HAAG
vesting wordt vooral betaald door de woningbouwverenigingen, de huurders en de kopers van premiekoopwoningen. Het is het ministerie van VROM gelukt de gevolgen van
de bezuinigingen voor de nieuwbouw, stadsvernieuwing en woningverbetering in de
hand te houden. Maar de kosten van die inspanningen worden voor een groot deel door
—

Huurders staat een huurverhoging van drie, in plaats van twee
procent te wachten, woningbouwverenigingen moeten 800 miljoen
gulden ophoesten en de premies
voor premiekoopwoningen gaan
omlaag.

meest in het oog.
springende punten uit de begroting is het plan om 800 miljoen bij
de woningbouwverenigingen weg
te halen. Veel corporaties hebben
afgelopen tijd geld verdiend door
leningen met hoge rente af te lossen en daarvoor leningen tegen

Een

van de

lagere rente terug te nemen. Die
dure leningen waren bij het rijk
afgesloten, de nieuwe, goedkopere
bij particuliere kapitaalverschaffers. De 800 miljoen die staatsse-

cretaris Heerma wil kunnen volgens hem uit dit rentevoordeel
worden betaald. Hij wil dit geld
onder meer gebruiken voor de
oprichting van een Centraal
Fonds, een onderling solidariteitsfonds, waaruit armlastige
corporaties gesteund kunnen worden. Tot nu toe had het ministerie
daar een pot van 50 miljoen gulden voor.

Collegegeld f 1500per jaar

Deetman straft
trage student

DEETMAN
Van onze redactie binnenland
j DEN HAAG Studenten die meer dan zes jaar nodig hebben
om de eerste fase van een opleiding in het hoger onderwijs af te
ronden, moeten voortaan.twee keer zoveel collegegeld betalen
als normaal. Bovendien hoeven deze studenten niet meer te rekenen op studiefinanciering. Studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs betalen voortaan beiden
1500 gulden collegegeld per jaar.
om verder te gaan. Wie minder
Minister Deetman wil zo op trage studenten 9000 gulden per jaar belangstelling of talent heeft,
'besparen. Volgend jaar levert de moet binnen de universiteit naar
maatregel al 63 miljoen gulden een andere studie doorverwezen
worden. Zo wordt in het eerste
op. In zijn toelichting op de begroting zegt Deetman geschrokken te jaar strenger geselecteerd dan nu
zijn van het aantal studenten dat en er kan beter rekening gehouveel langer over de de studie doet den worden met de vraag op de ardan de maximaal toegestane zes beidsmarkt.
jaar. Het gaat hier om ruim
•

■—

20.000 studenten.
Het hoger beroepsonderwijs en
het wetenschappelijk onderwijs
groeien steeds verder naar elkaar
toe. Een gelijk bedrag aan collegegeld is daarom goed te rechtvaardigen, vindt Deetman. Studenten
die een hogere beroepsopleiding
volgen gaan 200 gulden meer betalen en universiteitsstudenten
betalen voortaan 100 gulden minder dan nu.
Deetman wil een eind maken
aan het systeem van loting en studentenstops in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit het ontwerpHoger Onderwijs en' Onderzoekplan (HOOP), dat tegelijk met de
begroting is gepubliceerd. Hij wil
een situatie waarbij iedereen toegelaten wordt tot de studie die hij
of zij ambieert. Zo wordt voorkomen dat belangstellenden zich
jaar najaar laten inschrijven voor
bij voorbeeld de studie medicijnen
en telkens opnieuw uitloten, terwijl anderen die misschien minder gemotiveerd zijn, wel aan de
bak komen.
' Gedurende het eerste jaar van
de studie blijkt wel wie geschikt'is

Openluchtrecreatie
krijgt 54 miljoen

straf

Verder moeten de corporaties
deel van hun woningverbetering zelf gaan betalen. Het rijk
kort zelf in totaal 252 miljoen gulden op het zogenaamde verbeterbudget, maar verwacht wel dat. er
komend jaar meer woningen verbeterd zullen worden dan dit jaar..
een

Een ander belangrijk punt is
het afschaffen van de rijksleningen voor woningbouwverenigingen. Corporaties zullen in de toekomst voor al hun nieuwbouwprogramma's geld op de kapitaalmarkt moeten vinden. Volgend
jaar zal het rijk bij al die leningen
nog wel een rijksgarantie afgeven, maar dat is het jaar daarna
ook afgelopen.
We zitten in Nederland met een
tekort van 127.000 woningen. Dat
is aanzienlijk hoger dan vorig jaar
nog werd aangenomen. Desondanks gaat het gesubsidieerde
bouwprogramma ten opzichte van
1987 fors omlaag.. Voor dit jaar
werden 'er 91.000 nieuwbouwwoningen gepland, komend jaar gaat
het ministerie uit van 79.500 woningen. Daarnaast hoopt het departement dat er 15.000 woningen in de vrije sector gebouwd zul-

len worden.
woningbouwHet
sociale
programma daalt van 36.000 dit
jaar naar 29.500 komend jaar, 500
woningen minder dan in de meer-

jarenramingen van vorig jaar
aangekondigd was. Wel gaan de
gemiddelde stichtingskosten voor
woningwetwoningen met bijna
7000 gulden omhoog. Dat is vooral een aanpassing aan de forse
stijging van de bouwprijzen afgelopenjaar.
. In de begroting komt eindelijk
duidelijkheid over de lang aangekondigde veranderingen in dé
premiekoopsfeer. De premie B- en
D-regelingen worden afgeschaft.
De DT regeling (een eenmalige bijdrage van 20.000 gulden voor
koopwoningen in stadsvernieuwingsgebieden) wordt samengevoegd met de C-regeling (een eenmalige bijdrage van 6500 gulden).
De overblijvende premies worden
bovendien verlaagd. De jaarlijkse
bijdrage bij de A-regeling gaat
omlaag van maximaal 4000 tot
3600 gulden en de bijdrage voor
premie C wordt 5000 gulden.
Huurders zullen komend jaar
op een extra huurverhoging moeten rekenen. Die wordt drie, in
plaats van de vorig jaargeraamde
twee procent.' De extra huurverhoging wil Heerma gebruiken om
in versneld tempo de oude subsidieverplichtingen van het ministerie in te lossen.

•

De koopkracht blijft op peil dooreen belastingverlaging.
(Foto: Ger Dijkstra)
'•'■,/'<'
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lenvoor:
de eerste schijf van 16 procent te
i'; ,
verlagen tot 14 procent
de andere schijven met 1 procent
te verlagen, met uitzondering van
de 32-procents schijf en de 72-procents schijf
-de 32-procents schijf met 300
gulden in te korten.
De in 1983 ingevoerde tijdelijke
verhoging van de tarieven zal niet
meer worden verlengd.! .
-

:
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Ontwikkelingshulp ontzien
Minister
DEN HAAG
Bukman van Ontwikkelingssamenwerking is er in
—

geslaagd zyn begroting grotendeels buiten schot te houden bij de discussies in de ministerraad over de extra bezuinigingen. Ook in 1988 zal
1,5 procent van het netto nationaal inkomen worden
besteed aan ontwikkelingssamenwerking.
totale
begrovan
Bukmans
bedrag
ting komt volgend jaar- op
5,272 miljard gulden, waarvan ongeveer 4,2 miljard
voor hulp aan ontwikkelingslanden is bestemd.
Voor de keuze van landen
waar , Nederland actief is,

fraudebestrijding. •
Minister Ruding en staatssecre-

Overdaad cultuur ten
koste van kwaliteit
DEN HAAG
Het aanbod op
cultuurgebied is zo overdadig dat
dit ten koste "gaat van kwaliteit
en diepgang. Er zal een nieuw
evenwicht moeten worden bevorderd waarbij veel meer groepen
uit de samenleving aan kunst en
—

cultuur kunnen deelnemen. I Dit
staat in de toelichting op de

Dat de kunsten volgend jaar opnieuw in, het bezuinigingsbeleid
van het departement van WVC
'relatief worden ontzien', betekent
niet dat dit de komende jaren zo
blijft. Er moet in elk geval meer
aan directe en indirecte spreiding
van kunst en cultuur worden ge-,
daan. Qpnieuw pleit, minister
Brinkman voor een Fonds ter stimulering van culturele produk-

".

lanceerde de minister eerder
dit jaar een nieuw criterium:
'jonge democratieën', met name die in Midden-Amerika,
verdienen extra steun. Voor
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua en El Salvador is op de begroting voor
1988 in totaal 40 miljoen gulden uitgetrokken. Het totale
bedrag aan hulp moet tot
1990 uitgroeien tot 90 a 100

begroting van cultuur voor 1988.
Voor kunsten wordt volgend jaar
bijna 7 miljoen gulden meer uit- ties binnen de omroep.
:Op het gebied van de vrije tijd
getrokken (totaal ruim 386 milen cultuur wórdt steeds minder
:•
joen gulden). ■*• '■
tijd uitgetrokken voor contacten \
| Duidelijke voorkeuren van' het
in huiselijke kring, familie en bepubliek voor bepaalde vormen kenden,
.en
lezen.
Het
van cultuur ontbreken. Daarom beeldscherm (televisie, video) is
zullen .de kunstinstellingen in nog steeds in opmars en dat gaat
hun beleid en management, zich ten koste van alle andere media,
veel meer op het publiek moeten behalve de krant. Het deelnemen
richten. Wat tot nu toe gebeurt is aan cultuur verandert wél van
in feite niet meer dan het finanpatroon:"er is een daling in de ver...overdaad...
cieren met algemene middelen koop van boeken, het bioscoop- én
van de voorkeuren van bepaalde toneelbezoek daalt, er worden gekocht en het museumbezoek
groeperingen.
steeds meer platen en cassettes neemt toe.
;

"""

"
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Openbaar onderwijs

moet

;r
•vmiljoen gulden.
Voor de Andeslanden Bolivia, Colombia en Peru is in
1988 35 miljoen vrijgemaakt.
In het hulpbedrag de Neder-

landse Antillen en Aruba
komt weinig verandering; in
totaal is 264 miljoen gulden
beschikbaar. Voor Suriname
verandert er eveneens weinig. In de begroting is voor de
voormalige kolonie wederom
100 miljoen gulden opgenomen, maar dat geld wordt
vastgehouden totdat de deSuriname is
mocratie

zuiniger

Van onze redactie binnenland
Scholen voor
DEN HAAG
openbaar onderwijs zijn minder
zuinig dan scholen voor bijzonder
onderwijs. De regering vindt dat
dat moet veranderen. Met beter
en zuiniger beheer van gebouwen
kan op de onderwijsbegroting volgend jaar 75 miljoen gulden
bespaard worden. In de jaren
daarna loopt dat bedrag op tot 185
miljoen.
—

hersteld.

natuurgebieden
Minister
DEN HAAG
Braks van Landbouw is een
tegenstander van de aanleg
van golfbanen in duinen, bossen 'en natuurgebieden. Wel
—

Als gemeenten geld beschikbaar stellen voor openbare scholen in het basis-, voortgezet of spe-

ciaal onderwijs, zijn zij wettelijk
verplicht eenzelfde bedrag ter beschikking te stellen van het bijzonder onderwijs. Bijzondere
scholen zijn zuiniger en hebbendus meer geld vrij te besteden.
Minister Deetman van onderwijs wil graag dat openbare scho-'
len zuiniger worden, omdat hij
voor iedere gulden die zo bespaard

sm

Geen golfbanen in

wil hij plannen om golfbanen
aan te leggen op landbouw-

ondersteunen.
„Daarom ben ik bereid golfers die een zak met geld beschikbaar hebben om banen
aan te leggen de boer op te
sturen", zei hij bij de presentatie van de landbouwbegro;

.

,

O Er moet bezuinigd worden op openbaar onderwijs. (Foto:: Ger
Dijkstra) '.
derwijs. Het mes snijdt dus aan
wordt, automatisch ook een gulden bespaart op het bijzonder ontwee kanten.

ting.

Werkloosheid verder
De
HAAG
werkloosheidscijfers zullen de komende jarenaanzienlijk hoger komen te liggen. Het ministerie van
Sociale Zaken waarschuwt daarvoor in zijn jaarlijkse rapportage
over de arbeidsmarkt. Dit jaar zal
de werkloosheid uitkomen op een
gemiddelde van 680.000 mensen,
30.000 minder dan het er gemiddeld in 1986 waren. Voor 1988
wordt gerekend op een gemiddelde van 655.000. „Al hoop ik dat
we het een stukje beter zullen
doen", aldus minister De Koning
bij de presentatie van zijn begroting voor volgend jaar.
De herziening van het socialemaakt
de
zekerheidsstelsel
de
werkloosheidscijfers van
arbeidsbureaus er ondertussen niet
doorzichtiger op. Voortaan moeten mensen die gedeeltelijk ar-

DEN

DEN HAAG Op de begroting
van Landbouw is 54'miljoen gulden uitgetrokken voor nieuwe
voorzieningen ten behoeve van de
openluchtrecreatie. Het overgrote
deel van dit bedrag (40 miljoen
gulden) is voor de aanleg van
voorzieningen bestemd, de rest
voor de aanleg van bossen met
een recreatief karakter. Daarnaast is 11,5 miljoen gulden gereserveerd voor de instandhouding
van de recreatieve waarden van
bepaalde recreatiegebieden.
Voor een aantal kleinschalige
projecten is 1,2 miljoen gulden beschikbaar. Het betreft hier voornamelijk bewegwijzering en voorzieningen in particuliere bossen.

17

'

Van onze redactie binnenland
Ondanks verDEN HAAG
dere bezuinigingen van 680 miljoen gulden is er het komend
jaar voor onderwijs meer geld
beschikbaar dan dit jaar. Voor
1988 is 29,2 miljard gulden uitgetrokken, vorig jaar was dat
28,2 miljard. Deze situatie
wordt voor een belangrijk deel
veroorzaakt doordat de vergrijzing van het lerarenbestand zijn
tol eist.
De gemiddelde leeftijd van de
leraren in Nederland is "geste-

_

—

beidsongeschikt zijn en zonder
werk zitten, zich laten inschrijven
bij het arbeidsbureau. Tot voor de
stelselherziening kwamen zij geheel voor rekening van de ar-

beidsongeschiktheidsfondsen en
kwamen zij in de werkloosheidscijfers niet voor.

Nu.echter vallen zij voor het
deel dat zij niet arbeidsongeschikt
maar werkloos zijn, onder de

werkloosheidsregelingen. Gevolg
zal zijn dat de geregistreerde
werkloosheid in de komende jaren
aanzienlijk zal toenemen. Tot
dusver is er overigens nog geen
verhoging als gevolg daarvan
waar te nemen geweest.
De afname van de werkloosheid
blijkt volgens de Rapportage Arbeidsmarkt vooral ten goede te
zijn gekomen aan jongeren. Sinds
1984 is het aandeel van werklo-

omlaag

zen onder de
van ruim

23 jaarflink gedaald:
240.000 tot bijna

160.000.
Door het minimumjeugdloon te
laten doorlopen tot het 24e jaar
(in plaats van, zoals nu nog, tot
het 23e) zegt minister De Koning
te willen bereiken dat deze langdurig werkloze groep niet te duur
wordt en daardoor nog enige kans
op een baan zou kunnen behouden. Het verlengen van de periode
waarin het minimumjeugdloon
geldt wordtbeschouwd als een minimale uitvoering van een meer.

derheidsadvies van de .Sociaal-E-conomische Raad. De werkgeversvertegenwoordigers daarin en de
zogeheten Kroonleden bepleitten
in dat advies een verlaging van
het minimumloon met 15 procent.
Zo ver wil het kabinet (nog) niet
gaan.

r—.

-dinsdag 15 september 198?

Nieuwsblad van het Noorden—
i: Te koop

[

.

+

,

+

*

Allerlei

*

;

*

*

Verzamelaar geeft f 150,tot f6OO,- voor een oude pop
van vóór 1940, ook ander oud
speelgoed gevraagd. Tel.
05147-498. NlB5l
Gevraagd: commode, redelijke prijs. Tel. 05945-16901.
N1843
Haasjes ruilen het snelst

BOEKEN-\

\KASTEN\

*

I

fcaJJkk

•

koop gevraagd

■••..:;.;,.•
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Ongehuwde werkster vin
9-12 uur, 2 ochtenden.pet
week. Tel. 05929-650. Nl79]

Kennismaking ,MJ,.,;,^nfaUM^ MJEg

„liiii.iiiliill.i.llii.H.TT*."."".""*". . 3

ii,-,;

Welke vrouw, gehuwd en
leeftijd
geen , bezwaar,
wekt minnaar, vlot, goedogend, serieus en dertiger. Dis:retie verzekerd. Br. m. tel.nr.
jur. dezes ond. nr. N 1737
Zoekt u: een ser.' homo/lesb. relatie in uw omjeving? Vraag de brochure
)75-312499. N034650
*

part-time verkoopsters

.:

.

*

*

Wil je meerdere dagen per week werken?
±
je
Ben
18 jaar oud en zoek je een zelfstandige job in een
winkel waar modieuze artikelen worden verkocht?
Bel dan eens met de filiaalmanager, de heer B. Kramer,
telefoon 050-122123.

Uitgeverij zoekt ter uitbreiding van het verkoopteam voor
het rayon Friesland-Groningen •

2 vertegenwoordigers

*

sf&™^

Als wij u mogen-helpes
heeft u ± 66 pet. kans een
passende partner te vinden
Bel gerust De Cirkel,'-te[
(*
05987-20310. . 05960-20323. N41129
Echtpaar, 33 en 39 zoet
leuk stel voor partnerruil. Br
bur. dezes o. nr. N6242 ■
Haasjes ruilen het snelst
*

*

*
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Voor keuken wc douche riool!
Bel gratis Groningen 06-0991313.
. Drachten 05120-30333.
Gemakkei yk, discreet en � U wilt geld lenen? Frisii
snel geld lenen. Desgewenstt helpt u binnen 4 uur! Bel nu
bij u thuisbezorgd. Elk be- 02263-7171. Desgewenst bij i
drag tussen f 1000,- en thuisbezorgd;
meestal
f60.000- in 4 uur. Elders kwijtschelding bij overlijden.
goedlopende leningen geen Voorschotbank Frisia./gebezwaar.
Meestal opend tot 9 uur 's avonds
kwijtschelding bij overlij- N40746
Ontspanningsmassage
den. Bel snel 02265-3344.
gediplomeerd | masseur,
Bemiddoor
Nationale Krediet
deling. Tot negen uur weldaad voor lichaarrrai
geest. Tel. 05980-91084.1 Te's avonds.
Geld nodig. Bel even yens masseuze gevr. N42687
)5954-12445/13531. DoornWees nieuwsgierig! Ophef.
josch
Uithuizermeeden. fingsuitverkoop Prins HenSpeciaal tarief voor ambt. gelsport, Kerkstraat 159,
Desgewenst
ge- Hoogezand. N42481 •'■
thuis
bracht. N4lBll
-

-
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*

•
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Afvoer verstopt? R.R.S.
'

m/v, leeftijd 23 t/m 30 jaar,
eigen vervoer en verkoopervaring is een vereiste.
Bel vanavond tussen 19.00-22.00nur:
03210-5360, de heer Krol.
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Huish./Personeel

*

NlBO2

exclusieve modeschoenen en tassen
zoekt voor haar filiaal in de Herestraat te Groningen
enthousiaste

*

N040392

"

Gehuwde dame biedt zich
aan te helpen bij bejaarden off
gezinnen. Br, bur. dezes o. nr. N42667
*

Manfield

*

I

j

Aanbieding personeel

Gevraagd personeel

/

*

Tel.

slooptrappen.

05219-1575. N1794

*

*

2

*

*

>

*

*

*

+

*

'W,

en
en zeker werk, fijne baan,'ei.
gen rijschool en een;
toeksomst met Kaderschooi.
diploma. Vraag gratis sit .
diegids bij enige Kaderschooi
04998-99425 (ook 's avonds;'

ï

opheffingsuitverkoop

*

*

*

*

*

Datsun Violet 160 J, 140 J � Met spoed 80 of 120 bas ac !
Urvan, schade geen bezwaar. cordeon, defect geen be- .
Tel.
05944-3347
Tel. 020-999542, na 19.00 zwaar.
NI 798
uur. N42121

Brill gazonmaaiers, als
Open-haardhout, ongebeste
getest, v.a. f95- H. Niekloofd f5O,- per m', gekloofd
horen, pomp e.d. Pr. n.o.t.k. f65- p/m 3 Kan event. be- boer, IJzerhandel, Oosterstr.
Tel. 050-777755. N1761
zorgd
worden..
Tel. 45,Gr0n.N36787
Replica's antieke porselei- 05959-1560. N42688
Allesbrander fornuis
'van huish. artikelen, papierwaren, textiel, toiletartikelen
Tel.
nen
poppen.
Aard., Dorés en Lekker- oven Etna, wit, f500,-. Tel.
enz. Korting 20-50%.
'/a 9-'/jl2
05960-13454.N42548
127439.
landers, 0,40 per kg bloem- werkd.
Gjaltema's Groothandel, Nw. Kerkhof 10', Gron.,
Zeer
mooie
noten
salon/"iW,
■
kool, rode-, witte-, savooie-, NlBOO
tel. 050-121531.
kast met wortel noten deuren kappertjes, boeren- en spitsf* ; Klassiek bankstel. Tel.
Aardappelschrap-schilbijpassende boekenkast. kool, sjalotten, uien, prei,
dunschillers, Tel. 05945-16152. N1899
05971-32680 (na 17.00 uur). machines,
knolselderie, peterselie, rode
groentesnijmachines. RechtN234 ,
Diepvrieskist, Liebherr bieten, ahdijvie, spinazie,
± 750 oudholl.
\
dakpanstreeks van Alexanderwerk. 400 1; petroleumlamp met 9 wortelen, bruine bonen, gele
nen, f 200,-. Na 18.00 uur Dalmolen
Wolvega, kandelaars; Philips | keuken- (spek)bonen. Kwekerij E. de
05957-2031. N43156
machine; hanglamp met leren Vries, Hoofdweg zuid 36, VAN VLOER TOT PLAFOND\
05610-7210. N38394
WAND. :., v
kap; kolenkit; glazen Keulse Spijk.
05969-1538. VAN WAND TOT
Tel.
pot; step; skelter; speelgoed- N42556
kist; 2 kinderstoeltjes; Fisher
Vloerhout, regels, schro\
~y fi i
\\
\
ij Pricé auto; driewieler. Tel. ten, latten, dakhout, wasbak■
05921-42477.N1922 '~:
ken plavuizen, 200 Durox steN A-Kerkhof 25, Groningen
Kruissnarige . piano nen, allesbrander, kacheltje VgV
Telefoon 050-125446
"Adam" f 1200,-; elektronisch PVC buis met hulpstukken, 5
orgel "Crumar" f 750,-; strijk- kozijnen met deuren, 6 balken
Stereotoren Akai digitaal
machine z.g.a.n. met ther- 18x8, 4.50 m lang. J. Aalwatt, 1 jr. oud, tuner Sony
100
mostaat en tafel f 275,-; 3 In- moes, Dr. Mansholtweg 10,
digitaal,
1 jr. oud. Tel. na
donesische schilderijen. Tel. Tolbert. N43245 J
N1876
17.00
uur
05926-2263.
05909-1938. N1921
Unieke aanbieding hangRechtstreeks van impor- en legkasten vele maten en
Te
teur naar consument, uit de uitvoeringen, ook schuiftopkwaliteit
USA:
Natu- deuren., Houtmarkt Nijrestwaterbedden. f. Hydr. dam, keukencentrum, Grogestab. geh. compl. mcl. ningen, Ruischerbrug, tel. Hulzen
verw. en 2 pers. ledikant, 050-416135. N23352
Woning te koop'gevr. in de
géén f 4000,- maar f 1750,-;
Z.g.a.n. kleurentv, wasauTel. tomaat, leatherlook bankstel stad of prov. Groningen. Tel.
jr.
fabr.gar.
15
05921-43297. N42551
Tel. 259287 b.g.g. 05120-12114. N022493
2 jongensfietsen tot 15 2+3.
131716.N42675
jaar, meisjesfiets 4-6 jr. kleine *.U Opheffingsuitverkoop
Dieren
damesfiets (opknapper); dres- Prins Hengelsport.
gaat
Alles
grootmoeders
tijd, voor zeer lage prijzen de deur
soir uit
Ooilammeren, Swifters of
dressoirtje, pick-up (iets de- uit. Kerkstraat
159,
HoogeNoordhollanders.
Tel.
fect), kinderwagen/wandelwazand.N424B2
N43025
05987-20179.
gen. 05945 16901. NIS44
*

Word rij-instructcurmy
of rijschoolhouder m/v.'JDj,
kan al in een halfjaar. Insep.
tember starten nieuwe dag.

Gevraagd met spoed, eer
i.b.v
bloemenchauffeur
groot rijbewijs, voor plm. 3 dagen per week, op bloemenroute in Noord-Duitsland. Schriftelijke sollicitaties richten
aan Wynia's bloemenhandel
BV, Postbus 45, 9765 ZE Eelde.N42BB6 i ,
Jongeman/vrouw gevr.
voor amusementshal, liefst
met enig techn. inzicht genieten de voorkeur, leeft. v.a. 23
jr. Bellmatic, Peperstraat 27,
Gr. Tel. 050-125630. N42434
Flinke part-time afwassers voor de avonduren, lft.
17 jr. Br. bur. dezes onder nr.

•

Aquarium met houten omlijsting + stander met toebe-

H.H. Winkeliers

I Gevraagd personeel

4**** Muziek

Auto's

Allerlei

Allerlei

gevraagd
,

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop oongeboden
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Huize Parisienne, de parel � "Les Etoiles topless bevan het noorden, onbeperkt diening, doorlopende video en
relaxen, met alle meisjes, ook stripteaseshow. Warmeerwej
huisbezoek.
05980-90754. 40, Emmen. Tel. 12649. Ooi
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59161km.-'B2-HR-57KX

62000 km. '83-JZ-45-VV
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39000 km
Ford Fièsta I.OL -blauw
19000 km. 84-KZ-64-VY
Nissan Sunny sedan -bruin
.21000 km. '84 -KR-68-RS
Toyota Starlet 1.0 3-D DX

O
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D
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85 ; NB-65-LB

Renaultß4GTL -blauw
39000 km. -'83 -JP-74-KG
n Toyota Corolla
liftback DX -groen
••■- 58000 km. -'81 -GZ-27-SN
Q Toyota Tercel -grijs
70000 km.-'B2-HK-66-PZ
Ford
Taunus 1.6 luxe -bruin
D
73000 km. -'81 -HB-54-XF
D Nissan Bluebird -blauw
53000 km.-'B2-HB-73-TV
.
Fiat
127 1050CL -wit
D
45000km.-'B4-LK-15-GY
a Citroen Axel II rood
53000 km. -'85-PD-63GY
D Toyota Starlet 1.0
3-D special -rood
34000 km.-'B3-JZ-59-ZX
D Toyota Carina -blauw
56000 km. -'82-HK-02-DB
D LADA 2105 -geel
20000km.-'B5-NV-01 NX
.
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Mazda 000
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40000 km.
-KS-35-KT
Mitsubishi Colt 1.2 GL-blauw
L J"j 7 GN
42000 km
Toyota Corolla 1.3 HB
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55000 km.-'B4-LB-84-TH
Opel Corsa luxe 3-D -silver M.
6528 okm -'84 -U-70-HZ
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32900 km. -'85-NT-39-DG
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Toyota Carina 1.6 DX -wit

70000 km.-'B5-NN-57-TN
Toyota Corolla 1.3 HB SXL
3-D -d-gray M.
16000 km. '86 PD-33 GJ
Toyota Carina 2.0 DX DSL
-blauw M.
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Toyota Corolla 1.3 4-D GL
-blauw
.

27000 km. '84 -KN-08-FH
Toyota Corolla 1.3 Hatchback
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Special -rosé gray
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32000 km.-'B4-KP-47-HG
Toyota Corolla 1.8 4-D GL
-

„

Q

cno,

9|J" Ö^Jnw^

n

.

.»

'M

*

'

f§T^P
--i

|W

«-«•■

7
ƒ
f

ƒ [TV

f>3

/ö
|ET

I

'

.

'jffl

Mi
»■
f

AFLEVERING

....

If

1':'�, REGENPAKKEN

1

j

'Bfi"pt ?7 fr*

,

-

_

IEMMSEiMBSI

geel en groen. Sterk geplast.

weefsel..

Zeer degelijk. Kompl. jas en
broek
f 49,50

m

ff. 7Rnn
7500,-

Alle
boven de
vallen onder de BOVAG garantie,
gHg-J
onze First Class
&=&-:'•%]
Occasions worden m£&%.Vi
r zelfs een vol jaar r'"
H
l gegarandeerd!
c
occasions
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GARANTIE
,

FINANCIERINGSKANTOOR
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Door goede preparatie van de
occasions voordat ze de showroom
ingaan, kunnen wij een vlotte
af levering33garanderen.

:

In een dag hebt u kontant geld.

HB£^:<fl|

voor U meest geschikte mogelijkheid.
Qkiri | r

60x

fll2,-

05928-12323*
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36x. 24x
48x
f133- f 168,- f 239,-,
f165- f196- f247- f 351,f217- f258- f328- f 468,f252- f322- f383- f487- f 695,
f 336,- f 429,- f 511,- f 649,- f 927,-.
f30.000- f505- f644- f767- f974- f 1390,effektieve rente vanaf 10.100,-; 11%; tot 10.00a-: 12,3%
U kunt ons dagelijks bellen van 9 tot 18 uur
84x

f 5.100,f 7.500,f 10.100,f 15.000,f 20.000,-

WSB'->*m

Wij regelen op prettige en diskrete
manier snel de financiering van Uw
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000Okm. 85 PIK-87-FR
q
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Opel Kadett \"S
1.2 LS sedan

rt

20547 km.-'B5 :NX-06-GJ

Toyota Celica 1.6 coupe ST

58000 km.-'B4-KX-71-NL

Toyota Camry 1.8 4-D GL
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21000 km.-'B6-PN-99-RF
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Toyota Starlet 1.3 3-D autom.
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Deze
U ÖÈË
gemakkelijk reeds nu de occasion Ve?
\
\
uit de door U gewenste prijsklasse Völl
te kiezen.
.-A
Wij hebben inderdaad voor iedereen
een passende auto!

74000 km -'85-LX-94-VJ
M azda 626 coupe LX -wit
69000 km '84-KY-95-DZ
Toyota starlet 1.3 3-D S -wit
15000 km.-'B5-NJ-83DY
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Lopende leningen geen bezwaar.
Geen informatie bij uw werkgever.
Elk bedrag van f 3.000,-tot 40.000,-met looptijd van'
12 tot 96 maanden.
Voor alle doeleinden zoals: boot, caravan, kampeer-^
auto, meubelen en woningverbetering e.d.
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Toyota Celica 1.6 coupe
H ST
.wit
53000 km -'85-JR-81-VB
Nissan Sunny coupe -blauw
25000 km '85 -NB-36-GY
Toyota Starlet 1.3 3-D DX
automaat -d-gray
40800 km.-'B5-LY-55-KX
Mitsu bishi Colt 1.8 Diesel
-

Toyota Tercel 1.3 3-D DX

LJ

W

MAAK THUIS
IJCY^iit».
VAST UW

.

D

PER TELEFOON

APK gekeurde veilige automobielen, stuk voor stuk
geprepareerd om U nog heel
lang
a rÜDlezier te geven

40000 km. -<85-LV-77-TT
Nissan Laurel -silver
53000 km.-'B4-LD-55-LD

D

v
Toyota Corolla 1.8 4-D DX
DSL -zilver M.
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120 L
48000 km.-'B4-KN-47-VH

50000km..'82.HV-18.SY
.v,
Fiat 127 -grijs
57000km. -'82-HR-80-XB
Mitsubishi Galant
Turbo Diesel 2.3 -bruin. M.
-163000 km. -'81 -GT-26-JH
.TH

n
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D

SNEL EN VOORDELIG

zijn grondig geinspekteerde,
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Nissan Cherry -grijs
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LADA 1600 GL -groen
43000 km. -'83-JK-46-LF
Nissan Cherry -blauw
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67000 km.-'B2-HJ-88-YD

-108000 km.-'BO-FF-45-DD
Skoda
-geel
•
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Toyota Celica coupé ST -rood
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Nissan Cherry -rood
81000 km. -'81 -GS-10-SB
Fiat 127 beige

38567 km.-'B5-LZ-41-VY
Toyota Starlet 1.3 3-D DX
-d. gray M..
30305 km. -'86 -PD-37-ZB
Nissan Cherry 1.5 automaat
-wit
49000 km.-'B5-LZ-26-PL
Ford Escort 1.3 de luxe
-groen M.
-

-

/

MOORD
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Toyota Corolla 1.3 Hatchback
DX -rosé gray

D

,

-115000 km.-'B3-JZ-56-RH
U Opel Kadett 1.2 3-D -blauw M.
43000 km.-'B3-JZ-16-SL
Q Toyota Corolla 1.3 Hftback DX
-blauw M.
64000 km. '83 -RN-51-KS
D Peugeot 505 GL -blauw
82000 km. '83-JR-55-JB
•••.•■
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Toyota Carina 1.8 4-D DLX
Diesel -blauw M.
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D

LADAI2OO + LPG rood
46000 km. -'82 -HT-89-XV
Citroen Dyane 6 -beige
62000 km.-'Bl-GZ-96-JN
Toyota Corolla 1.3 DX -bruin
98271 km.-'BO-SF-52-KF
Triumph A claim -crème
70000 km.-'B2-HY-27'88
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Zie ook voor Haasjes pagina 16en 20
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� Uitgebreid .assortiment ademende
en reflekterende
REGENKLEDING
� ZEILKLEDING
� VERHUUR DEKKLEDEN
Voorb.:Afm. 6x4 tien
dagen
f26,90
daarna f 1,10 per dag.
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� LICHTGEWICHT DEKKLEDEN

■ID
D

48000 km. -'85-NG-34-HY
Fiat Ritmo Diesel -silver M.
-110000 km. -'84-KV-58-VF
Opel Kadett 1.6 Diesel
Hatchback -groen
-105000 km.-'B2-JG-09-NF
-

O

Toyota Corolla 1.8 4-D

D

-grijs
GLDSL.
-103000 km.-'B4-LJ-06-JF
Toyota Starlet 1.0 3-D DX
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Vele standaard maten.
Ook geschikt voor party's. Vanaf
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WEU wil grotere
invloed in NAVO

Van onze redactie

binnenland
.DEN HAAG

De
Unie
West-Europese
(WEU) zal op 10 oktober
een definitieve beginselverklaring formuleren
waarin de veiligheidsbe—

breng in het Atlantisch
bondgenootschap
te
vergroten. Dat wordt
noodzakelijk geacht nu
Amerika én de Sovjetunie op het punt staan
een akkoord te sluiten
over 'verregaande, vermindering van kernwapens.; Een dergelijk akkoord zou West-Europa
extra kwetsbaar maken
voor de overmacht die de
Sovjetunie heeft op het

langen van West-Europa op een rij worden gezet. Dat blijkt uit de me:
morie van toelichting op
de begroting van het ministerie van Buiten-

landse Zaken. >:~>
\ Een dergelijke begin-

selverklaring van dé
WEU, het Westeuropese
defensieve samenwerkingsverband, heeft tot
doel de Europese in-

\

Afrika blijft het Nederlandse beleid gericht op
de volledige afschaffing
van de apartheid. Uit de
begroting blijkt de regering, van mening te zijn
dergelijke
dat een
opstelling ons verplicht

Egbert Zijlema

"

gebied van conventione-

le wapens.
De Nederlandse regering denkt met zon principeverklaring . van de
WEU-landen Frankrijk
te
kunnen
nauwer
bij
betrekken
het gemeenschappelijke veiligheidsbeleid. Nederland bekleedt op dit mo-

ment
het
voorzitterschap van de WEU.

Ten aanzien van Zuid-

over

tot het meedenken over
de vraag hoe Zuidafrika
er na de apartheid uit
zou kunnen zien. Daarom heeft' Nederland in
GeEuropese
de
meenschap een politieke
discussie' op gang gebracht over de beginselen waarop een rechtvaardige regeling voor
dat land gebaseerd zou
kunnen

Miljoenennota

Het

zijn.

Croei- en krimpscenario bij Volksgezondheid

Meer geld voor

277 pagina's tellende
drukwerk, dat het kabihet vandaag als Miljoenennota 1988 heeft gepubliceerd, heet eigenlijk Nota over
de toestand van 's Rijks Financiën. Welnu, over die toestand
kunhen we kort zijn: ze is nog altijd niet rooskleurig.
'Het is opnieuw een bijna onmogelijke opgave gebleken, de
tot miljardenhoogte opgelopen
staatsuitgaven echt in bedwang
te krijgen. Maar liefst vier miljard gulden aan extra ombuigingen zijn nodig om dreigende
begrotingsoverschrijdingen ongedaan te maken en om het financieringstekort dat verleden
jaar door de scherp teruggevallen aardgasbaten was gaan stijgen weer op de dalende lijn te.
krijgen. Let wel: vier miljard extra wat het totaal aan ombuigingen en bezuinigingen voor
volgend jaar doet oplopen tot
niet minder dan zeven miljard
gulden. De drie miljard, die het
kabinet Lubbers-II j aanvankelijk (in het regeerakkoord) voor
1988 was overeengekomen, zijn
dus
aan de wel erg optimistische
I
gebleken.
kant
I
In de context van de hier geschetste problematiek doemt natuurlijk onmiddellijk de vraag
op: Waarom dan toch een.belastingverlaging, die de staat
volgend jaar 1,3 miljard gulden
kost? De minister van Financiën, dr. Onno Ruding, gebruikt
vóór de mondelinge beantwoording van . die vraag gelukkig
heel wat minder gezwollen taal
dan de Miljoenennota: „Omdat
we simpelweg wilden voorkomen, dat de belastingdruk zou
stijgen".
Hetgeen uiteraard een kabinet, dat zo graag op de noodzaak
van lastenverlichting wijst, na
de belastingverhoging van dit
jaar (accijns, btw) ook nooit met
-

-

,

Voor de volksgezondheidsuitgaven in 1988 hanteert staatssecretaris
DEN HAAG
Dees een zogeheten groei- en krimpscehario. Dat wil zeggen: hier en daar wordt meer uitgegeven, maar voor andere doeleinden juist minder. Zo is er meer geld voor aids-onderzoek gepland, maar wil Dees de subsidiëring van de herstellingsoorden stoppen. Die
instellingen moeten dicht in het kader van het eerder bekendgemaakte bezuinigingspak—

■.

:

y-

Van onze redactie binnenland
Extra middelen in de sector
volksgezondheid zullen beschik.

'r-m-M:- ■

-r

;

baar zijn voor het onderzoek naar
aids en de voorlichting over die
ziekte (17 miljoen). Voor de.uitbreiding van de zogenoemde basisgezondheidsdiensten wordt 10

miljoen opgevoerd. Dit netwerk
van regionale diensten (preventie
en ziektebestrijding) moet volgend jaar in het gehele land functioneren.
, Ook is meer geld nodig in verband met de zogeheten vergrijzing (33 miljoen). Onder méér zal
'

worden

onderzocht hoe de
verpleeghuizen kunnen worden
ontlast j van de druk doordat
steeds meer verpleging wordt gevraagd. En hoe deze beter kunnen
samenwerken met de bejaarde:: ; T
noorden. ~y
pDe opbrengsten van de hogere
;

eigen bijdragen yoor verpleeghuizen.worden ook voor de ouderenzorg besteed. Verder wordt'geprobeerd de kwaliteit van de bejaardenoorden te verbeteren en worden het kruiswerk,en de ambulante geestelijke gezondheidszorg

groei en krimp

HOE DE STAAT EEN GULDEN UITGEEFT
(Op kasbasis en vooraftr.)
afgeronde bedragen

'/;•:'■"-

speciaal

voor

,

r-^

ouderenzorg

v De consultatiebureaus voor alcohol en drugs krijgen meer
(bestedings)ruimte. Dees heeft de

knoop doorgehakt in het probleem
van de huisartsenopleiding. Die
mag nu van een tot twee jaar worden verlengd, zoals al jarenlang is
bepleit. Wat meer geld gaat ook
naar de zogeheten topklinische
zorg in ziekenhuizen (zoals
bestralingsapparatuur en apparatuur voor nierspoeling).. :"-|
Wat de bezuinigingen betreft,
de subsidiëring van de herstellingsoorden moet stoppen, zoals
was aangekondigd. Dees vindt het
belang Van deze : instellingen
betrekkelijk. Hij denkt dat in deze
gevallen. aan de ene kant meer
aah!; thuiszorg moet,'worden gedaan. Aan de andere kant kan beroepshulp worden geboden in het
maatschappelijk werk, de ambulante geestelijke gezondheidszorg
of de psychiatrische ziekenhuizen.
Dees blijft er bij dat op de gezinsverzorging 50 miljoen noet
worden bespaard. Dat had via een
budgetkorting gekund, maar dat
is „laf en beleidsarm", zei hij ter
toelichting. Nu wordt dit geld
voor een deel, gevonden doordat
bepaalde gebruikers een hogere
eigen bijdrage moeten betalen.
Voor het andere deel wordt kortdurende hulp niet meer gesubsidieerd. Daarvan wordt verwacht
dat er informele hulp voor in de
plaats komt. Bejaarden, gehandicapten en stervenden worden
>

De zogehetenverschuivingen in
de financiering van dé gezondheidszorg moeten ook. in 1988

Begin 1989 komt de regering met een standpunt over de toekomstige
Kt'■';.#''
Ger Dijkstra)

energievoorziening. (Foto:

"•

Regering komt in

1989met standpunt

Welke energie
voor Nederland?
Van onze redactie binnenland
DEN HAAG De regering wil begin 1989 een standpunt bekendmaken over de toekomstige energievoorziening. Minister De
Korte (Economische Zaken) schrijft in de toelichting bij zijn
begroting, dat de studies naar aanleiding van het ongeval in de
Russische kerncentrale bij Tsjernobil maanden langer in beslag
zullen nemen dan was verwacht, terwijl ook een zorgvuldige advisering meer tjjd gaat vragen. De bedoeling was eigenlijk om dit
najaar al de parlementaire discussie over de inzet van kolen, gas
■"'"' ■'' ■
of uranium voort te zettend
—

Uranium,' brandstof. voor kerncentrales, blijft volgens de memorie van toelichting een betrouwbare grondstof voor energie-opvan
Na
wekking.
jaren
maatschappelijke discussie was
het kabinet vorig jaar net aan de
parlementaire behandeling begonnen voor de bouw van twee of
drie nieuwe kerncentrales, die in
de jaren negentig in dienst genomen zouden worden. Na de ramp
in Tsjernobyl werd een bezinningsperiode echter raadzaam geDie bezinningsperiode gaat nu
in ieder geval tot begin 1989 duren en in politieke kringen in Den
Haag wordt betwijfeld of dan
alsnog, zon jaar voor nieuwe verkiezingen, een.moeizame parlementaire behandeling zal worden
begonnen. >} De elektriciteits-wereld moet échter beslissingen nemen over de capaciteit aan elektriciteit in de tweede helft van de
jaren negentig, zodat in deze kabinets-periode in ieder geval ook politiek besluiten genomen zullen

Smit-Kroes:
steun voor
vervoerswezen
Van onze redactie binnenland
Het beleid van
DEN HAAG
Verkeer en Waterstaat' is er de
komende jaren op gericht om.de
internationale vervoer- en distributiefunctie van Nederland te
versterken. De. Nederlandse vervoerders kunnen rekenen op de
steun van minister Smit-Kroes
zodat ze in vrije competitie beter
—

uit de voeten kunnen.
Om de slagvaardigheid van de
vervoerders te vergroten, zal de

vervoerwetgeving worden vereenvoudigd. Voor de Rijnvaart komen volgend jaar nieuwe, op de
praktijk gerichte: bemanningsvoorschriften en op stapel staat
ook een nieuwe wet die de oneerlijke concurentie van de Oostbloklanden in de binnenvaart moet te-

s

verko.-,

pen.* Én zonder de verlaging van
loon- en inkomstenbelasting zou
de belastingdruk inderdaad zijn
gestegen; dit als gevolg van de
automatische inflatiecorrectie.
Die pakt dit jaar negatief uit
voor de belastingbetaler, omdat
de prijzen verleden jaar over de I
hele linie gemeten zijn gedaald :
(vooral onder invloed van de lagere energieprijzen). Terwijl de

belastingpercentages, volgend
jaar met een procentpunt dalen,
gaat onder invloed van de negatieve inflatie tegelijkertijd de zogeheten belastingvrije voet (het
eerste stuk van het inkomen,
belasting
geen •
waarover
verschuldigd is) eveneens omlaag, wat in feite een belastingverhoging betekent. Van de 1,3
miljard gulden voordeel raken
de gezamenlijke belastingbetalers op die manier direct weer
een half miljard kwijt.
Rudings nuchtere en tegelijkertijd : wat. ontnuchterende
antwoord is in elk geval een redelijker verklaring voor de
lastenverlichting dan de met
veel retoriek volgestopte zinsneden,'die in de Miljoenennota
over deze maatregel zijn neergeschreven. Daarin wordt de noodzaak van verdere lastenverlichting in komende jaren uitvoerig
bezongen en wordt de nu aangekondigde maatregel maar vast
gepresenteerd als een mogelijke
eerste stap in die (goede) richting. Andermaal een nuchtere
Ruding. tijdens zijn jaarlijkse
persconferentie daarover: „Ik
. kan op dat punt geen enkele garantie geven".
Op zichzelf ontkent ook hij de
-

-

lastenverlichting niet. Uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen ,is de belastingdruk volgend jaar praktisch gelijk aan die van dit jaar,
te weten 29,6 procent. De collec*
tieve lastendruk (belastingen en
sociale premies samen) is 53,1
procent en geeft met een daling
van nog geen half procent ten
opzichte van' 1987. dus geen
indrukwekkende vooruitgang te
zien als het gaat om de inkrimping van de veel te omvangrijke
collectieve sector in de vader-

landse

volkshuishouding. . .I ■:, ,-•";

Economie
Dat Ruding geen garanties
geeft over belastingverlaging in
de toekomst, heeft te maken met
de vele risico's, die het kabinet
nog loopt, met name voor wat
betreft de ontwikkeling van de,
economie. Daarop heeft het zelf
nauwelijks invloed, maar omgekeerd heeft een tegenvallende;
economische ontwikkeling wel
direct'gevolgen voor de staats-"
uitgaven.

».!;■;

De hamvraag rond het kabinetsbeleid is nog altijd of het zal
lukken het financieringstekort
in 1990 terug "té brengen naar
een niveau van 5,25 procent van
het nationale inkomen en de (officiële)
werkloosheid
naar
500.000. De samenhang tussen
die twee wordt duidelijk als we
weten, dat tienduizend werklozen méér de staat honderd- tot
tweehonderdduizend gulden extra kosten. Lukt het dus niet de
werkloosheid te bestrijden (tussen haakjes: volgend jaar wordt
daar een miljard gulden voor
uitgetrokken) dan dalen de collectieve uitgaven te weinig en
dan is er, met andere woorden,
geen ruimte de lasten verder te
verlagen, terwijl...... dat laatste
nu juist zo nodig is om economie
en i werkgelegenheid te bevor-

Stagnatie
Los daarvan. De economie zou.
goed
gebruiken. Volgens de gelijk
met de Miljoenennota verschel
nen Macro Economische
van hetkenning (MEV)
Centraal Plan Bureau gaat het;
volgend jaar allemaal wat min-'
der goed met ons land. Door een
verhoging van de invoerprijzen
is het met de prijsdaling afgelopen. Het CPB schat dat de prijzen volgend jaar met een half tot
een procent zullen stijgen. Ondanks . een geringe verhoging
van de koopkracht (niet door
forse loonstijgingen; maar onder
meer door de belastingverlaging) zal de binnenlandse consumptie volgend jaar minder
uitbundig groeien dan dit jaar;
hooguit met anderhalf a twee
procent. Ook de investeringen
groeien niet meer. Er wordt dus
in zekere zin een rem gezet op de

zon impuls toch al

binnenlandse economische

ex-

pansie, waarvoor de exportgroei
dele compensatie
maar ten
biedt. Het leidt er toe dat de
kans op- een aanzienlijke vermindering van de werkloosheid
kleiner wordt.
Het verwezenlijken van de
doelstellingen, die het kabinet
voor het einde van zijn rit (1990)
heeft geformuleerd met betrekking tot werkloosheid, financieen
collectieve
ringstekort
lastendruk, zullen dan ook meer
inspanningen vergen dan eerder
werd verwacht, concludeert het
CPB. Het is een conclusie, die
Troonrede en Miljoenennota in
een gematigd "somber, perspec-.
verdere tief plaatst.
-

■

voortgaan. .Vooral de geweldige
groei van de'uitgaven voor geneesmiddelen moet onder controle
worden gebracht. De maatregelen
die al zijn voorgesteld ter beperking van het medicijnenpakket en
regeling van prijzen zouden per 1
januari 1988.van kracht moeten
worden. : '-'\

•

■

■■■./■.-.

ket.
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Van onze regionale
parlementsredacteur
. DEN HAAG
Volgend jaar
wordt al begonnen met de aanleg
van een aquaduct in het Prinses
Margrietkanaal bij Grouw, ten
behoeve van de verdubbeling van
rijksweg 32 tussen Leeuwarden
en Heerenveen. Dit is een jaar
eerder dan oorspronkelijk de be-

(1)

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

(2)

DIVERSEN

(3)

NATIONALE

Jj>

■

WERKGELEGENHEID

21
u;y

9

Van onze redactie
binnenland
NieuDEN HAAG
we berekeningen van de
dit jaar te verwachten
—

;

(5) VOLKSHUISVESTING/RUIMTELIJKE

8

ORDENING/MILIEU

WELZIJN/VOLKSGEZONDHEID/
CULTUUR ■

doeling was.
Volgens plan wordt ook volgend
jaar begonnen met de verdubbeling van het tracé Werpsterhoek-

keerstechnische

redenen

'

ver-

vroegd in uitvoering genomen.
Verwacht wordt dat het in 1991
klaar is. Met het stuk Heerenveen
Grouw wordt een begin gemaakt
tussen 1989 en 1992.

wenselijkheid

van

-^

(4) SOCIALE ZAKEN EN

©

Aquaduct Grouw
eerder aangelegd

Grouw. Een en ander blijkt uit de
begroting van Verkeer en' Waterstaat.
Het aquaduct wordt om ver-

6

■\

(7) DEFENSIE

(8)

VERKEER EN WATERSTAAT

(9)

BUITENLANDSE ZAKEN/

:

;

7
5
3

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
00)

ECONOMISCHE ZAKEN

00

LANDBOUW/VISSERIJ

02) GEMEENTE-EN PROVINCIEFONDS

2
1

7

belastingontvangsten
hebben een nieuwe meevaller van 1,7 miljard
gulden aan het licht gebracht. Een groot deel
van die meevaller," 985
miljoen, valt weg tegen

onverwachte extra uit-

gaven en overschrijdingen van departementale
De
begrotingen.
resterende 722 miljoen
is gebruikt om het finan
cieringstekort te ver-

Zomer bracht

meevaller van
f 1,7 miljard

men bovenop de belastingmeevaller en overschrijdingen die ; minister Ruding vlak voor de
zomer bekendmaakte in
dè 'Voorjaarsnota.

:

minderen. Minister' Ru-

ding (Financiën) maakt
dat bekend in de „Vermoedelijke uitkomsten

1987". De bedragen ko-

ministeries van
Volkshuisvesting en Onhet
derwijs
gaan
sterktst over hun begroting voor dit jaar heen.
Nijpels
Minister

De

193,1 mildan in de
werd
Voorjaarsnota
overschrijDie
voorzien.
ding komt vrijwel geheel
voor rekening van extra
uitgaven aan individuele huursubsidie (185,4
miljoen).
De .begrotingsproblemen van minister Deetman (Onderwijs) binken nog eens
130,8 miljoen groter te

(VROM) geeft
joen meer uit

Station Visvliet
eventueel dicht

zijn dan verwacht werd,
wat vooral komt door ex-

tra salaris-uitgaven. Minister De Koning (Sociale Zaken) geeft 234 miljoen minder uit dan verwacht aan 'de Wet
Werkloosheidsvoorzie-

ning.

.

-

i

de EG-uitgaven
dreigt 'dit jaar nog een
tegenvaller van circa
één miljard door veranderingen in de landbouw-regelingen. Aan
de andere kant liggen er
meevallers van 500 miljoen in het= verschiet
door een grotere bijdrage van de PTT aan de
schatkist, en nog eens
500 miljoen in het landBij

bouw-egalisatiefondsr;;'

DEN HAAG De Nederlandse
Spoorwegen hebben nog j geen
besluit genomen over de eventuele opening van een station in de
Leeuwarder wijk Cammingaburen. Mocht hiertoe besloten worden, dan moet het station in Visvliet, dat ook aan de lijn Leeuwarden-Groningen ligt, dicht. Dit
blijkt uit de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Eind 1990 zullen alle Intercitytreinen tussen de Randstad en
Groningen en Leeuwarden vérvangen zijn door nieuwe treinstellen, waarvan er ook nu overigens
::*
al een aantal rydt.

meevaller

'-
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Diversen
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Diversen

Diversen
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Allerlei

~
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O:

Allerlei
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Club Irma la Douce

Voor discreet en vertrouwd relaxen Nwe. Compagnie 20, 05980-25335, tevens gastdames gevraagd.
N42557
'Maxime', safe relaxen
met meerdere nette meisjes
mcl. trio f 150,-. Tevens meisjes privé. 05284-1455, Geesbrug. N42684
Opruiming Betamax,
VCC, VHS en S 8 sexfilms.
Sefiru Filmshop, Zuiderdiep ■ 113/1, Groningen.
.
• '
•
j\
N43161
Discreet en safe relaxen
vanaf 14 uur. Ook huisbezoek. Tel. 05980-21408.
N43164
Heren opgelet, Eric weer
terug van weggeweest. Tel.
050-714082. N43124
Twee Thaise meisjes geven

De
Sex'o'foon

*

dé meest vooraanstaande club van het Noorden

*

met zwem-, bubbelbad en sauna, heet u van harte welkom.

Richting Hoogezand, Westerbroek bij Groningen

320.320.01

*

na 9.00 uur

$C erotisch hoorspel
livesex

U eet toch ook niet iedere dag hetzelfde?

Sexlijn Nederland
Maandag: SM live
Dinsdag: 2 meisjes

'■.'.■

Woensdag: avontuur
Donderdag: sexles

;'\.

*

-

*

+

*

Niet geschikt voor personen onder 18 jaar!

en hygiënsch. 050-418550. vangst, gratis drankje. Tel.

N43126
Lief huisvrouwtje ontvangt uitsluitend nette heren
privé. 05910-25949. N43033
*■ Jonge vrouw, 29 jaar ont-

050-710605. N43155

Love-Line

WÊkstéÊ Groningen

:.,;.
N43002 ,
Jong huisvrouwtje, alleen
voor een heerlijke bodymas-

:•;;

*

*

*

*

*

*

JMmÜi fitii'**' ltli yiwr '
'

Dansschool

PAUL SLUITER

*

I

TGI. 718090

:

is een samenwerkingsverband
tussen de 5 Groninger F.D.O.-

SS;
SS

....

.

§ Zij organiseer, gedurende he, sei-

*

zoen verschillende

iljlj::

sage, ook weekends mogelijk.
050-423448. N42808
Contactbureau Amore
voor discreetrelaxen bij geselecteerde dames. Huisbezoek
mog. 05910-15551. N40994

-

evenementen.

~■.,,,,,

jgx

(Lel op aankondigingen m deze krant),

f

dansinst,tuut
r

BlllFllTTßOffi

JQJL&lllAlflËy**

$&-0

dansscholen.

,

S&&

Jm Stichting Groningen Danst T " I

*

1

"

j 7a. Groningen

I Ml.

'<ffl

128335
fcvvw

'

fe

v>f Sil

'

:^:;:-:jSJjiBhÖr^^

f

ILII DANSINSTITUISII
I
• PyH
fIÜS
: |an r Tel. 127402 j-|^S r Tel. 127803) I

*

Mededelingen
Nog niet geweest? Domdom-dom. Opheffing Prins
Kerkstraat
Hengelsport,
159, Hoogezand. N43248 .
*

a
g

29

;.:

9

•'•

50 et. per minuut.

.

';« ■'•
Tele-sex
06.320.320.70
50 cent per min.
N41135
Nieuw huisbezoek voor
een billijke prijs. 05964-1502.
,
,
N43302
v
Volslanke dame ontvangt
vanaf 19.30 u. Ook huisbe-/
zoek.
Tel... 05980-21408.
~\\;
.:'
N43122
■ir', Vera, jong en geringd op de
fijnste I plekjes. 050-134747.
:
N43151
Vanessa, leuke jonge gescheiden vrouw zoekt bijverdienste. Ook video en massagé. 050-131955. N43149
*

*

,

betrouwbaar. ' 05980-96218.
N42559
Met mij, Jolanda, slank
en blond, bent u beter uit.
Ik verwen u tot het einde.
05980-90662. N42560
Voor huisbezoek of safe
relaxadressen? Bel dan BeTel.
middelingsbureau!
050-420584. N43163
Jan Bik. Sinds 18 jaar de
beste;
voor
rust/beschaving/continuïteit; part. dames/meisjes afwisselend aanwezig en nwe. welkom. Ulsda,
100 m van de afslag Bellingwolde,
aan . het
water.
05977-270. Club/privéhuis 7
dg. v. 14.00-3.00uur. N34653
Erg sexy huisvrouwtje
12.00 uur tot
Tel.
05280-74299, ook weekends.
-

05903-1669. N43162
� Tel. 050-146147
voor als het echt
leuk moet worden.
N43167
Lief meisje, 21 jr., gewillig,
slank, privé ook voor huisbezoek. 05960-28914. N42686
Discreet, safe relaxen
met stevige dame, 28 jaar.
Tel. 050-417497. N43165
Donna verwent heren. Tel.
050-734645. N43125
. Pittige
blonde jonge

� Moonlight Escort, een
vertrouwd en goed adres
voor een ongehaast en discreet huisbezoek, met leu- vrouw verwent privé en onvangt privé van maandag t/m ke meisjes welke veel doen. gehaast . heren.' '■' Tel.
vrijdag. 05280-77320. N42564 05983-2694. N42099 . ' •/",'' ■ 050-270509.
N43159
*

;

u heerlijke ontspanningsmassage. Huisbezoek mogelijk.

Uniek sexy blondje ver2 sexy meisjes, lief en
spontaan, doen alles rustig went u gewillig en spon-'
aan.
rustig
aan, 10-19.00. (050-131280) taan,
050-146186. N43153
N43127
Relaxen; sportmassage
Nieuw. De Ahita ontvangt heren zèèr discreet van 13.00-23.00, sexy ont-

06-320*322.00

;.

*

Viditel pag. 320.50 cent per
*

Zaterdag: SM live

*

"Escort Annelien" voor
uw huisbezoek. Discreet en

*

.

*

:

..•

•'

1

Sex Hotline. De heetste
tussen Moskou 'en
\Washington. 06-32032022.
50
ccent per minuut. N38062,7>0
•,
Kma, privé aanwezig.
Van
13.00 tot 18.00 uur.
1
Vanaf f75- ongehaast. Tel.
(
050-124248. N042166
% '"/,
Tape-O-Phone
06-320.322.08
50 et. per minuut
*

llijn
*

*

N40900
sexlijn Je t'aime.

Live
;
040-525033, f35- all creditcards accepted. N 41122
Sensuele erotische massa}
ge
I door Yvonne, masseur PeHuisvrouwtje ontvangt tter is ook terug. 050-716339.
sexy. Tel. 05280-74299, ook fN43150;:;V;r ;
weekends. Grieks en Frans 1 Nu Carmen thuis. Tel.'
00k.N42433 <!
C050-732410. N43148
+

u vaak stad en land afzoeken om aktuéle mode
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Mode. Bij ons vindt ude meest uitgebreide
collectie herfst-en winterkleding voor de
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WINKELPAND
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250 m op 1 e stand in Appingedam.
2,

Telefoon 05960-14125.
'■'

IK

l 8
il

'

l9''''¥V3|:®
nodigen u uit om samen met ons de opening te
vieren. Tijdens ons open huis kunt u genieten van
wervelende demonstraties en is er de gelegenheid
om zeil te dansen. Voor een drankje en hapje wordt
gezorgd. ledereen iswelkom vanaf 20.00 uur.
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Ruiten blouse,

.

polyester/katoen,
zwart/wit,

||

t/m5

Vw)

polyester,

-

49n
„

~

Tricot deux-pièces,
100% acryl, taupe/ecru
engrijs/ecru, CQ
t/ms °

69

AQ_

~

Crêpe blouse met

ingeweven dessin,

100% polyester,

Sms2

•

49-

viscose, zwart en

■-

©PIN HUIS
ZATERDAG 19 SEPTEMBER as.
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ROLDERSTRAAT 9, ASSEN
TELEFOON 05920-17283

f

ALS KLAP OP DE VUURPIJL

|| wordt iedere inschrijving als paar. na het voldoen
H van inschrijfgeld, beloond met de nieuwste
F.D.0.-DANS-LP
M
y
Voor de jeugd hebben wij een single uit de Top 40.

H
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Black-watchparka,
blauw/groen, polyester/

•-

:

ï.'\SÊ

%■""■?'■. ;W

•

*
'

t/ms °'
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Pullover met col,
100% acryl,

Pullover met polosluiting, wol/acryl,

modekleuren,

marine,

..

rq

M&S MAAKT MODE

RFTAA RAAR

t/mLOy,"

IM&SF
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Van onze redactie
binnenland
De
DEN HAAG
twaalf provincies in ons
land krijgen . volgend
jaar 18,8 miljoen gulden
minder dan dit jaar. Van
dat bedrag stond 14,4
.

—

miljoen gulden al in het

van
regeerakkoord
komt
vier
Daar
1986.

mij bij als gevolg van extra bezuinigingen. Op
grond van de overeenkomst tussen het rijk en
de provincies moeten de
provincies een evenredig
deel bijdragen aan de bezuinigingen van de

J&*m acum*.

ifliir «Tirr

jêMjlm

Wlr~ Tï~l

<

worden verwerkt.
De provincies ontvangen volgend jaar in totaal bijna één- miljard
gulden. De verdeling is

als volgt:

65,9 mij
Friesland
79,2. mij
Drenthe •'"?:. 62,4 mij
79,4 mij
Overijssel
Gelderland- 104,4 mij
Utrecht
67,0 mij
Nrd-Holland 117,3 mij
Zd-Holland
144,0 mij
Zeeland
L 57,0 mij
Nrd-Brabant 113,7 mij
73,3 mij
Limburg.
Flevoland
34,1 mij
Groningen

juni bekend worden gemaakt.. Op dat moment
werd verwacht-dat het
aandeel, van de provincies niet meer dan vier

mij zou bedragen. In augustus bleek dat echter
zes mij te worden; die extra twee miljoen aan ombuigingen mogen nu pas

Voor gemeenten maar
f 15 miljoen meer

HOE DE STAAT EEN GULDEN ONTVANGT
(Op kasbasis en vooraftr.)

\Gs\ ■

afgeronde bedragen

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG De gemeenten krijgen als gevolg van extra bezuinigingen in 1988 slechts 15 miljoen gulden meer dan dit jaar.
De gebruikelijke toevoeging aan het Gemeentefonds van 1 procent per jaar(134 miljoen) en de extra investeringsimpuls (50 miljoen) worden bijna geheel teniet gedaan door de.bezuinigingen
van zon 170miljoen gulden. De meer dan 700 gemeenten hebben
volgend jaar gezamenlijk 12,5 miljard gulden te besteden..
keringen volledig aan de gemeenOp grond van het. regeerakkoord moeten de gemeenten ruim
ten te vergoeden. Het rijk neemt;
bezuinigen.
hu tweederde van. die extra
140 miljoen gulden
Bovendien'ontkomen ze niet aan kosten voor zijn rekening en : is'
niet van plan, het bestuursak-:
de door het kabinet aangekondigde • extra ombuigingen; Volgens koord op dat punt open te breken.;
het bestuursakkoord dat vorig
Ook een ander advies van de, Raad
'. om voor het wegwerken Van ach-,
is
jaar tussen .rijk en gemeenten
afgesloten, moeten de gemeenten terstanden bij investeringen een'
.bedrag van 136,9 miljoen guldeneen evenredig deel van die bezuinigingen dragen, voor 1988 vast-' -beschikbaar te stellen, is door mi-:
nister Van Dijk ,van Binnen-*
gesteld op 30 miljoen gulden.
landse Zaken afgewezen. Hij;
• ; '■.•■•
■
■
is
niet
ingegaan op meent dat de gemeenten voldoen-;
Het kabinet
advies van de Raad de hebben aan de extra in-'
I . het dringend
voor de Gemeentefinanciën om de vesteringsimpuls van 50 miljoen'
extra kosten van de bijstandsuit—

*

<

rijksoverheid.

Provincies moeten
ruim f 18 miljoen
gaan bezuinigen
De provincies mogen
van geluk spreken dat
het kabinet het totale
pakket van \ ombuigingen (4 miljard gulden)
pas" in de zomer heeft
vastgesteld. Volgens de
overeenkomst moeten de
bezuinigingsmaatregelen voor de provincies in

hFjfëÊ

in de begroting van 1989

S

Investeringspremie verlaagd

:

Minder steun

.

'

voor

-

*

"

;

©LOONBELASTING

onze regionale parlementsredacteur
.
(IPR) wordt het komende
DEN HAAG Het budget voor de Investeringspremieregeling
I jaar verlaagd met f 28 miljoen. Er blijft dan nog een. bedrag over van f 262 miljoen. Dit
blijkt uit de begroting van Economische Zaken.
[ De IPR heeft tot doel om bedrijven te stimuleren tot het plegen van investeringen in economisch zwakke regio's, zoals Friesland, Groningen en -nu nog Drenthe.

Smit-Kroes verwacht

®

De overige rijksgelden voor het
regionaal beleid blijven -zoals afI gesproken- het komend: jaar
I ' onaangeroerd. Het gaat hier onI der andere om f65 miljoen'voor
\ het Noorden (het integraal struct tuurplan noorden des lands); en
■ flO miljoen als extraatje voor
| Oost-Groningen.

Van onze regionale parjementsredacteur
DEN HAAG. Friesland en Groningen krijgen volgend jaar
minder geld van het rijk voor het .onderhoud van hun. belangrijkste vaarwegen. Friesland krijgt zes ton minder, Groningen f 1,3 miljoen. Friesland krijgt nu volgend jaar precies f 10
miljoen voor het onderhoud, Groningen f 14 miljoen.

-

i Wel staat zoals bok eerder.al:,
gemeld -.de jaarlijkse bijdrage
-

van f5l miljoen uit het Europese

geen geld voor een

nieuw

project als de Oostersluis in Groningen. Dit blijkt uit de begroting
van het ■ ministerie van Verkeer
en Waterstaat..

>

Drenthe krijgt volgend jaar f3

miljoen voor de verbetering'.vanj
deiverbinding tussen-Höogeveen'
en het Meppelerdiep én zeven ton
voor verbetering van de jachtha-'
veninMeppel.
/:,.'/

Voor onderhoud

Fonds voor.de

en verbetering

van de waterkeringen

staat voor
}
Groningen negen op de begroting,"
voor Friesland f 5,4 miljoen.
j
Vóór dé aanleg van de Marneweg in •:■ het Laüwerszeegebied
wordt f1,5 miljoen bijgedragen
door Verkeer en Waterstaat. Verder is er vijf ton gereserveerd voor
het maken van een spui- en
j- geld'krijgt.
schutsluis -bij Nieuw Statenzijl.
De totale kosten hiervan belopen
r Met behulp van door de provinversfrekf 3 miljoen.
i cies én de rijksoverheid
Voor het verbeteren van de Pe.te investeringspremies hebben J
kel A trekt verkeer en waterstaat
bedrijven in Groningen het afgelopen jaar voor „slechts" f,152 volgend jaar f 2 miljoen uit, voor
miljoen
geïnvesteerd,in. de afwatering Veendam-MusselFriesland voor f 255 miljoen en in kanaal f 1,2 miljoen.
! Drenthe
.voor maar liefst f 715
x
miljoen.
i
Deze investeringen leverden in
' Friesland de meeste banen op:
827. Drenthe kreeg er zo 440 ba' nen by en Groningen 229. Dit.
Van onze regionale
blijkt uit de begroting van Econoparlementsredacteur
. '•;".'/■'■• -;l
mische Zaken.•<•;
DEN HAAG Stad Groningen
en Leeuwarden kunnen van 1990
Overigens kunnen uit deze cijaf profiteren van een nieuwe
fers geen algemene. conclusies sidie voor grote bouwplaatsen, de
worden getrokken. De cijfers kunsubsidieregeling Grote Bouwloka\ hen namelijk worden vertekend
tiesVHet gaat hierbij om subsidie
door eenmalige grote investerinop boyenmatige kosten.
gen, die toevallig, vorig jaar hebDe regeling geldt alleen .voor,
ben plaatsgevonden.
herstructureririgsgebieden ■■.'."
nen'dë stad, waar meer dan 1000*
woningen bij zijn betrokken,' en
kleinbedrijf voor nieuw te bouwen wijken met
meer dan 2000 woningen. De re-,
gelirig is nog niet nader uitgewerkt, meldt staatssecretaris
: De werkgelegenheid in het midzijn
den- en kleinbedrijf is in 1986 met, Heerma (Vblkshuisvesting)in
V woningbouw
meerjarenplan
34.000 arbeidsjaren toegenomen
1988-1992.
en zal volgens de verwachting in
1987 een uitbreiding met 12.000
arbeidsjaren te zien geven. Hiermee levert het midden- en kleinbedrijf voor beide jaren samen
meer dan de helft van de groei
van de werkgelegenheid in het totale bedrijfsleven (88.000 arbeids-

I

:

:

•

keling, waar het Noorden in bclangrijke mate van meeprofiteert;
op de tocht. Door de toetreding
van enkele" arme landen ', tot. de
Europese Gemeenschap, zoals
Portugal en Griekenland, zit het
er dik in dat Nederland met ingang van volgend jaar minder

'

;

-

DEN HAAG,- De.
Centrale Archief- en
Selectiedienst (CAD)
in Winschoten, heeft

het'

Geen nieuwbouw
Justitie Assen
en Groningen
DEN HAAG De rechtbanken
in Groningen en Assen kunnen
voorlopig nieuwbouw wel vergeten. Dit blijkt uit de toelichting op
de justitiebegroting. Wegens financiële;-. moeilijkheden bij de
rijksgebouwendienst is hier geen
geld voor,,
-

afgelopen jaar
meer dan 4 kilpmeter.
overheidspapier. verwerkt tot bruikbare
archieven, om precies
te zyn tvier-kilometer
en honderdzestien en,
een halve meter.
Dat is dertig procent meer. dan in

1985. ■ De' verwachting is dat dit jaar
zon 5,2 kilometer archief zal worden geproduceerd.
Dit
schrijft minister Van
>

Dijk

.

(Binnenlandse

CAD zette
35 procent
meer aan
papier om

hoeveelheid . 'docu-*
menten in zijn maag
zat, die nog gearchiveerd moest worden.

Overigens is de
CAD nog lang niét
klaar met het wegwerken van die
terstand. Eind 'vorig'
jaar lag er nog drie
kilometer papier voor
in.
bewerking
Winschoten .'klaar,
terwijl er nog eens 45
kilometer in Den
Haag op archivering
lag te wachten," zo,
blijkt uit een brief die
de CAD begin dit jaar
naar
Den
Haag

ach-1

Zaken) in een

toelich-

ting op zijn begro-

ting. I ■{■ ■ ' i
De CAD is in het
begin van de jaren
tachtig
opgericht,
omdat de overheid
toen met een grote
.

:

stuurde..

Minister De Koning bezorgd

over

werklo sheid in Noorden

Ook in andere opzichten gaat
het deze ondernemers redelijk, zo
blijkt uit de ramingen van het
Economisch Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf, die in de

begrotingstoelichting van economische zaken worden gepresenteerd- In 1986 werd 18 procent
meer winst geboekt; voor dit jaar
wordt vijf procent. stijging ver-

wacht.
:

Het werkelijk besteedbaar

inkomen in het midden- en klein-

bedrijf stijgt met respectievelijk 9
en 3,5 procent. Vorig jaar kwamen er ongeveer 3000 zelfstandige ondernemers bij; dit jaar naar
. .^1
verwachting 2000..

-

van Den Haag naar Groningen
wordt met twee jaar verlengd. De
spreidingsoperatie zal nu eind
1992 afgerond zijn. Totnutoe was
het de bedoeling om de spreiding
in 1990 te voltooien. Dit schrijft
minjster Smit-Kroes (Verkeer'en
Waterstaat) in een toelichting op
haar begroting. Hiermee worden
eerder uitgelekte berichten* bevestigd, i
Door de spreiding te vertragen

Minister Smit-Kroes laat zich in
haaf begroting gereserveerd uit
over de plannen tot baanverlenging van het vliegveld Eelde. Zij
wijst erop dat de financiële positie
van het rijk, „een bepalende factor" zal zijn bij het nemen van een
besluit over baanverlenging.

'

O Minister De Koning

Spreiding
2verlngd ja

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG De spreiding van
de centrale directie van de PTT

Een geprivatiseerde RLS, in de
van een naamloze vennootschap, zou zijn inkomsten
moeten halen uit het in rekening
brengen van : de prijs per leerling
aan de opdrachtgevers (de overheid, de luchtvaartmaatschappijen en individuele leerlingen).
vorm

'

en

:

|

-

-

jaren).

afgerond, aldus de minister.

Van onze redactie binnenland
PEN HAAG Minister De Koning maakt zich ernstig zorgen
over de ontwikkeling van de werkloosheid in het Noorden.en
Oosten van het land. Met name de noordelijke rand van Groningen en Friesland hebben te kampen met een hardnekkige
t
werkloosheid.
w
Stad-Groningen
heeft
de
," De ontwikkeling van industrieIe vestigingen in het Noorden en hoogste werkloosheid van het
Oosten is een zorgenkindje. De land (22,7 procent) en heeft.zodoende Oost-Groningen verdrongroei is,zeer gering in vergelijking met het westen en het zuiden gen van de eerste plaats op het
Oost-Grovan het land. Dit kan er op duiden werkloosheidslijstje.
ningen staat nu op de vierde
dat de werkgelegenheid in de industrie in het Noorden en Oosten plaats j (18,6 procent),j na Stadniet zonder bedreiging is, aldus de Groningen, Arnhem-Nijmegen en,
r >\'.
Groot-Amsterdam.
'/
minister.
Op grond. van cijfers conclu■ Zuidoost-Drenthe stond in 1983
deert De Koning dat de werklozen
nog
op de vijfdeplaats, maar komt
in het Noorden wat hoger. genu niet meer in de top zes voor. Op
schoold zijn dan gemiddeld landeeen gedeelde vijfde plaats staan
lijk. Uitzonderingen zijn Zuinu
Noord-Friesland en Zuid-Lim-/
doost-Drenthe en Oost-Groningen
burg
met een werkloosheidsperwaar relatief vrij veel werklozen
centage
van 17,9 procent.
uit ongeschoolden bestaan.
Noord-Friesland en ZuidwestFriesland zijn de enige twee gebieden in het Noorden waar. de

Bouwsubsidie
voor Groningen

Midden-

|

-

■

■

[

QQ) DIVERSEN

DEN HAAG
De Rijksluchtvaartschool in Eelde (RLS) zal de
komende jaren kunnen rekenen
op een volledige bezetting. Door
de sterke groei van het luchtvervoer is de vraag naar verkeersvliegers geregeld groter dan het
aanbod.' Aldus minister SmitKroes (Verkeer en Waterstaat) in
een toelichting op haar begroting.
De minister verwacht eind dit
jaar iets meer zicht te hebben op
de mogelijkheden tot privatisering van de RLS. Een eerste verkenning met de Nederlandse
en
luchtvaartmaatschappijen
eventuele andere gegadigden voor.: '
deelname in de RLS zal dan.zyn,

•

Minister Smit-Kroes

Vertraging bouw
gevangenissen
valt erg mee
Van onze redsactie
binnenland
DEN HAAG De vertra-

ging in de bouw van de nieuwe gevangenis in Hoogeveén
blijft naar verwachting beperkt tot een halfjaar. De gevangenis, met een capaciteit
voor< 252 gevangenen, moet
nu in het derde kwartaal van
1989 gereed zijn. De nieuwe
gevangenis in Leeuwarden,
met een zelfde capaciteit,
wordt zonder vertraging eind
1988 opgeleverd.
De vertraging in de nieuwbouw bij Esserheem en Norgerhaven te Veenhuizen,
wordt geschat op ruim een
halfjaar. De uitbreiding van
deze inrichtingen met in totaal 192 cellen, moet nu in
het derde kwartaal van 1989
gereed zijn. De vertragingen
zijn het gevolg van financiële
moeilijkheden bij de rijksge-

bouwendienst.

j

[

DIVIDEND-EN VERMOGENSBEL.

Van onze redactie binnenland

.

•

I besteed mogen worden is nog onI bekend, omdat er druk gestudeerd
I wordt op andere manieren om reI gionaal beleid te voeren.'Nog dit
E jaarkomt daarover duidelijkheid.v>
I

OLIE ACCIJNS

6
2
3
2
22

•.

Er. is

;

|

3

(6) AARDGAS
(7) MOTORRIJTUIGENBELASTING

■®
■"©

volledige bezetting
Rijksluchtvaartschool

-

| ;-Hoe die gelden' volgend 'jaar

[

VENNOOTSCHAPSBELASTING

©TABAK, ALCOHOL ACCIJNS

Bijdrage onderhoud
vaarwegen verlaagd

:

25
9
4

©INKOMSTENBELASTING

-

I

24g
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©OMZETBELASTING

-

De IPR wordt vrij algemeen
i aanvaard als het doeltreffendste
;
instrument van de overheid om
j, zwakke regio's op.te stoten'in de
f vaart der volkeren.

-

;

bedrijvn

IVan

>

werkgelegenheid de afgelopen
vier jaar is afgenomen. Overal elders is die toegenomen, het meest
in Zuidoost-Friesland (6,8 procent) en Oost-Groningen (5,2 procent). Overigens is de minister
nóg lang niet enthousiast over de
situatie in Oost-Groningen. Omdat er in die streek relatief veel
ongeschoolden zeer langdurig
werkloos zijn, blijft dit gebied een
zorgenkindje. Ook in Stad-Groningen zeer veel langdurig

PTT:

wil minister Smit-Kroes f54 miljoen besparen op. wachtgelden.
Er komt nu namelijk meer gelegenheid tot omscholen en het vinden van ander werk voor Haagse

PTT-ers die niet naar Groningen
willen. Volgens de minister worden aard en omvang van de spreiding door deze ingreep niet aangetast. De te besparen f 54 miljoen
zal worden aangewend voor Verhoging van de pot voor Investeringsregeling
Zeescheep-

vaart.

■

:•

•-

'

werklozen.

....spreiding J;.

De afgelopen drie jaar zijn in
Zuidoost-Friesland de meeste
inindustriële
noordelijke
gepleegd,
daarna
vesteringen
volgt Noord-Drenthe.
Minister De Koning merkt op
dat. Stad-Groningen met Den
Haag, Utrecht, Amsterdam en
Rotterdam de enige stad is, waar
de werkloosheid tot 1987 is blij-

ven stijgen.

•

Havenschap krijgt
36 miljoen gulden
Het rijk
draagt volgend jaar, net als
dit jaar, f36 miljoen bij in de
tekorten van het havenschap
Dit
Delfzijl/Eemshaven.
meldt minister Smit-Kroes
(Verkeer en Waterstaat) in
haar begroting. De bijdrage
beslaat 50 procent van het
geraamde tekort voor volgend jaar. De andere helft,
wordt omgeslagen onder de
overige deelnemers in het,
Havenschap: de provincie,
Groningen en de gemeente
Delfzijl. Overigens gaat het
hier om voorlopïgebedragen,
gezien de onderhandelingen
over de schuldsanering van
het havenschap, die nog niet
afgerond zijn. Met die
schuldsanering is een bedrag
van zon f225 miljoen, ge-

DEN HAAG

Uitbreiding Directie
Onderwijs Groningen
Van onze redactie binnenland
DEN HAAG Het ministerie
van Onderwas (Directie Onderwijs)
Groningen
in
-

hoogstwaarschijnlijk uitgebreic
met. een „niet onaanzienlijke'
hoeveelheid personeel. Dit staal
in de memorie van toelichting oj
de onderwijsbegroting. De uit
breiding is het gevolg van de lesgeldinning, die over wordt genomen van het ministerie van Financien, en veranderingen in hel

sociale zekerheidsstelsel.

moeid.

-

'«'''.*
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Een Scheidegger opleiding heeft méér dan 'n streepje
voor in het bedrijfsleven.
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Compact, draagbaar en elektronisch, de drie basiseigenschappen van de Xerox 575 schrijfmachine.
Niet alleen handzaam van formaat, maar ook gemakkeiijk in het gebruik.' De kleinste van onze elektronische schrijfmachines, met verrassend veel mogelijk-

e
iS

Zoa,s bijvoorbeeld: automatische papierinvoer en

—fcrMl

AVONDCURSUS SECRETARESSE/STENO
NU SPECIAAL VOOR UIN UW EIGEN OMGEVING

Ü5

XEROX 575*
GEBRUIKSVRIENDELIJKE ELEKTRONICA OPZ'N KLEINST

-transport/centreren, onderstrepen, decimaal tabuleren nsP nn 9 en en rechtslijnen.
n c,oor het correct e9 eheu 9 en van maar liefst 2 volle
regels (tot maximaal 500 tekens), brengt u
'

Voor vrijblijvende informatie, stuurt u onderstaande antwoordstrook binnen 5 dagen in een open
enveloppe zonder postzegel naar:
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voor chiropodiste/pedicure/voetkundigé

aangesloten bij Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) Lid Vereniging
ders Voetverzorging (V.0.V.)
.

Wij zijn binnen het midden- en kleinbedrijf gespecialiseerd in automativ; sering van de
Finandë | e odmM^^
Voorraadadministratie
I
r.

verhuurt ook mobiele
graafkranen, compleet

met dhr. bakken, .
kantelbak,hijshaak
etc. etc.
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—Proiektadministratie
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Voor-en nacalculatie
.
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(groot-) handelsbedrijven.
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voor produktiebedrijven en

;

Bel Selekt Automatisering, uw leverancier dicht bij huis.
Deskundige voorlichting, advies en bemiddeling.
Onze vrijblijvende en gratis doorlichting geven u een beter beeld.

M

CHIROPODISTE/PEDICURE/

B.V. Kraanbedrijf B.K.F.

—

Inkoopadministratie

Oplei-ij

Vanaf 1 oktober a.s. start onze avondopleiding voor:

_

-

%

in

Winscho-j

Groningen, Assen, Emmen, Hoogeveen, Delfzijl,

■

.".■

ten, Leeuwarden en Drachten.

■,;.,

■„.

Wij leiden op tot het landelijk examen.

BV KRAANBEDRIJF BJCE

■

Leningradweg 10
tel. 050-422422

'

!

0.a.:

Voor inlichtingen en/of een prospektus kunt u bellen tussen 10.00 en 11.00'•[
uur en 19.00 en 21.00 uur haar mevrouw I. Siegertsz-Nieborg, Düinerlaan 8,
9761 CT Eelde, telefoon 05907-2776.
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BOS-EN
TALUDMAAIERS
'Bijons in voorraad:

KOSTER

GLASSERVICE
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PLAATSING ALLE
DUBBELE BEGLAZINGEN
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Voor deze f unktie vragen wij:
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Als leider van een kantoor draagt ude verantwoording
voor. de verkoop van het totale produktenpakket en'
voor het handhaven en vergroten van het marktaandeel van onze bank.
: ,;Het produktenpakket omvat onder andere spaarrekeningen, bankgirorekeningen, hypothecaire leningen,
kredieten, verzekeringen en vakantiereizen.
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hebben wij ons ontwikkeld tot een regionale retailbank met een volledig dienstenpakket dat voortdurend
wordt aangepast aan de behoeften van meer dan 28.000
\w*:
zakelijke en particuliere cliënten; <>«'«/ F& •
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Funktie-inhoud:
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De Bondsspaarbank voor de Eemsmond
'. ■:"' ■■
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■"''.'". :I.
is een moderne gezinsbank met een omvangrijk spaarbedrijf én een balanstotaal.van plm. 200 miljoen. De laatste
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Wij zoeken op korte termijn voor ons kantoor te Ten Boer
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Pc advertentiepagina's in deze tait; £
De meest bekeken etalages 1in Noord-Nederland

ERVAREN KANTOORBEHEERDER,.
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Eigen parkeergelegenheid voor250auto's.
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UITHUIZEN TALMAWEG 26
aan de spoorbaan van de Provinciale
:
weg Uithuizen Uith.meeden.
Telefoon 05953-1770
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schriftelijk.
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� al uw kózijnveranderingen
� plaatsing aluminium voorzetramen
� aluminium schuifpuien 'M
Indien Voorde winter geplaatst, nu bestellen!
Vraag vrijblijvend offerte, tevens
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(lOjaarKomokeur)
10 jr.verz. garantie
:
Tevens vejzorgen wij:.
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BLUEBIRD
TIGER-BRUSH

•

Nw. Ebbingestraat 121 Groningen'
Telefoon 050-731202 of 714915
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HUSQVARNA
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opleiding op middelbaar niveau
goede contactuele en commerciële eigenschappen
leidinggevende kwaliteiten
ruime ervaring in het bankwezen
vakstudies als bv. MBA, reizendiploma, assurantie-B
en Nibe-opleidingen en/of spaarbankcursussen
•—leeftijd ca. 25-35 jaar
—■ Rijbewijs BE -.;:
Woonachtig in het werkgebied van de spaarbank of de
bereidheid om daarheen te verhuizen.
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Wij bieden:
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een zelfstandige werkkring met veel ruimte tot het ontplooien van eigen initiatieven en mogelijkheden.
Wij kennen naast een goed salaris, aantrekkelijk secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maandsalaris,
ten minste 25 werkdagen vakantie, een vakantietoeslag
van 8% en een stüdiekostenvergoeding.
..-..-■•'.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direktie van de
,
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bondsspaarbank
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Spijk! Ten Boer. Rqodeschoól.
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ligt nu voor je klaar bij het
Het
CJP
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Handtekening:

•

jaar.komt niet in aanmerking voor het CJP en ontvangt een spaarprèmie van I 7,50.
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Voor de Eemsmond Wijkstraat 17 Postbus 11, 9900 AA APPINGEDAM
Vestigingen te: Appingedam. Bierurn, Garrelsweer, Loppersum,
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't Zandt.
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Met het CJP krügje een jaar lang korting op/ ;
; .
j ~;. ;m
IkwilhetcJPgratisen
alles
JaZZ-,
concerten,;
nog
popvan
en
wat.
en klassieke
Dopen een ABN Prima-spaarplan (Prima-spaarrekening . ;
theater, toneel, tijdschriften,Cartotheken, musea.:. Teveel; . ■+spaarplan). ■
jkwiihetcjpvobrrs.-en
om op te noemen. De prijs van het GIP is f 15,-. .
'öopen een spaarrekening of
danïcrijg
Op'enje
Prima-spaarplan,
ABN
een
r
r
.
.
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i-fD open een spaarplan op spaarrekenmgnr._
•':,■•■■■
jejé CJP gratis! Met een Prima-spaarplan Spaarje automa-: fq verhoog mijn bestaande spaarplan op spaarrekeningnr. ;
'-•'•■' ■''•
_-—'
' i—: ;• •■' "■' '■'■'■•"■ ;'•"• ■■■:'■■■ :■■-■
tisch een vast bedrag per maand (minimaal f 10,-) op een
'Kantooradres:
Prima-spaarrekening. Open je alleen een spaarrekening,
——'.'/,•"•."■■"•' - : '
• .
',
of,
hebt, alleen een spaarplan
fs£s ■'■
ofalsje al een spaarrekening
r
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.■••■'.■ Svp. één van de mogelijkheden aankruisen.
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verhoog je je huidige spaarplan? Dan krijg je hetCJP voor . Ni aam
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slechts f 5,-. Een fikse korting dus. Op al déze
lij
PostcodeAVoonpiaats:
:
spaarvormen krijg je ook nog een prima rente. Alle reden:
Geboortedatum*:^-—;;• i ' iei.=
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om snel langs te komen bij het ABN-kantoor. :
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-Z worden 'door
Ladbroke aangevuld,- waardoor de
vereniging geen strop lijdt: Op
sis van de omzetcijfers wórden de
té

gaan■ kijken?;.'

'

prijzengelden 'voor.; hét
seizoen bepaald i en' hoe hoger dè
prijzengelden dés/ të I betere paarr
den er'aan de start verschijnen,
hetgeen weer'.vah invloed is op dé
wedinzetten. '■■ Een , ingewikkeld
verhaal, maar als alles klopt dan
zit Groningen in de "spiraal naar
boven. Lèkay:.: „Dat "< klopt. Het
volgende 'seizoen zitten we goed.
We beginnen op een maandag en
daarna" volgen,er 28 zaterdagen,
waarbij wij het alleenrecht hebben en dus zijn aangesloten op de
kantoren.",V/;:;; V' ':'■ '-\y. '■' :'-}\ i ■'.•
Lèkay

r
is zo enthousiast

over

HAAKSBERGEN
Een
kolonie kraaien heeft de voetbalvereniging Haaksbergen
voor j zeker enkele maanden
verbannen naar een bijveld.
Ruim een kwart van het

■

:

hoofdveld

is omgeploegd, nadat de vogels in het gras een
grote hoeveelheid larven ontdekt hadden. Het
lijk sportveld is daardoor onbespeelbaar. De gemeente
een

onder-

komst van de larven. Men
vermoedt ; dat het om engerlingen óf larven van de boktor
gaat.
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LISSABON; £2 I De Portugese
tó'pvoetballers nebben maandaga,<

.

vond aangekondigd zich weer be-

schikbaar te stellen voor het natir
onale elftal. Met dié beslissing is

woon. ' ,n naar-; de; ; luidsprekers
luistereii: Die waren:anders, naar,
de baan gekomen; maar. ik denk
toch dat ze de koersen op den duur
wel eens in levende lijve willen
zien. En in de toekomst komen er
wellicht bezoekers in-.dé-kantoortjes die nog nooit op een drafbaan.zijn geweest.. Die.zullen.de
races toch ook wel een keertje in
het'echt willen zien.' '^r- i , .'i. T: '

een einde;gekomen aan:eén'conflict,'- dat'vorig jaar .ontstond kort
voor het eindtoernooi van het.wereldkampioenschap in Mexico.

Tevens- boodsßui_-• Seabra,~ de
verantwoordelijke man voor het
nationale team, zijn ontslag aan.
; Hét'conflict, dat véfdér leefde
onder de naam'„Saltillo affaire",
ontstond' toen de 21 geselecteerd
den, weigerden uit te komen vin
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openingsrohde van ; het; toernooi
om de Europese beker voor landskampioenen zijn goed voor een recette van 350.000 gulden. „Het
had een half miljoen gulden kunnen zijn als wé niet 3500 vrijkaarten hadden', uitgegeven",, lichtte
manager Kees Ploegsma I tijdens
de i gebruikelijke persconferentie
toe. Dat de landskampioen zo vrij-;
gevig was heeft een reden/De problemen met de dakspanten van de
hoofdtribune! zijn er de oorzaak
van dat de houders van de jaarkaarten voor de competitie door
de ondersteunende constructie in
hun uitzicht, worden. belemmerd.
Als tegenprestatie gaf de Eindhovense, vereniging hen gratis tóegang tot de wedstrijd tegen Gala.'•,■';...•■: '..
tasaray.'
'■-■-. !
Hoofdtrainer .Guus' Hiddink
verwacht weer, te- kunnen, beschikken over Frank Arnesen, die
zaterdag de competitiewedstrijd
tegen Volendam wegens een blessure miste, i )'.'; v '■■'• '■' •'■-'.'
i Wim Kieft j heeft gisteren de
training': van „PSV wegens, wat
Hiddink noemde „kleine 'pro-f
bleempjes" niet j kunnen \ meemaken. De technisch leider van PSV
rekent er echter op dat de nieuwe
aanwinst uit Italië morgen ook in
actie kan komen.

.-/.'•

Vrede getekend in
Portugese voetbal
een oefenwedstrijd in Saltillo. De
spelers waren ontevreden over de
vergoedingen en premies die voor
het toernooi om het wereldkampi-

oenschap door de.Portugese bond

waren

vastgesteld.

Omdat de

bondsbestuurders' niet \ méér
wensten te. onderhandelen weir

gerden ;de spelers in een oefenwedstrijd uit te komen.;

(Advertentie);. .'.- •/'.'•■••'"■•.
■•'';'■•■•■'■■-'"'.'■'•■''.
;>■'/'•''. :
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Najterügkeér uit Mexicoj waar
Portugal in de eerste ronde sneu-'
velde; ;werden- acht spelers- gestraft met uitsluiting voor het na
:

tionale team!,De andere spelers
toonden J zich solidair en f stelden
zich niet meer. beschikbaar. Het
gevolg was dat Portugal met eèn
C-team moest uitkomen in- de
voorronden van het toernooi om

het Europees kampioenschap,
waarin het onder andere in maart
gelijkspeelde . (2-2) tëgën" Malta:
Die-wedstrijd werd door de Portugese pers: omschreven als de
„wedstrijd van de schande".
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Ajax
Johan Cruijff heeft niet het oog
op het Europa-Cupduel tegen FC
Dundalß
geen/ disciplinaire
maatregelen genomen tegen zijn
spelers. Ondanks de zwakkecompetitiestart in de eredivisie, drie
nederlagen in zeven wedstrijden,
straalde Cruijff gisteren vlak voor
het vertrek j naar het j trainingskamp in Wassenaar een en al optimisme uit. „Het zit er dik in; dat
het bij ons fantastisch zal lopen",
zei Cruijff over. de partij in. de
eerste ronde 3 van \ het Europese

der bekerwinnaars,
waarinAJax titelhouder is. 'S-'ii
.>

„.

lerse semi-profsskan:
Cruijff in stadion De Meer niet beschikken over de geblesseerde linkermiddenvelder Sörensen. Ook
Blind, Witschge en Dick kampen
met kwetsuren, al is het waarschijnlijk, dat de eerste twee op
,"'■.'■
tijd fit zullen zijn. ;

Feyenoord
~

Waar gaat u naartoe als u het
ZieKeiiionds verlaat?

Europa Cüp-wedstrijd tegen Spora Luxemburg alleen zonder doelman Joop j Hiele moeten stellen.
Volgens coach Rinus Israël zijn de
licht geblesseerde Mario Been en
Keje Molenaar vrijwel zeker inzetbaar.. Hiele wordt in het duel
vervangen door Ricardo de Jongh.
Op de ' reservebank '. neemt de
jeugdspeler Harold Wapenaar

plaats. ';.
' -*i"T;
: Israël waarschuwde zijn spelers
voor onderschatting: „Ik heb de
ploeg één keer aan het werk gezien: in de eerste competitiewedstrijd; Het niveau is vergelijk-

-'.■■''■"

.VoorkomA/errassingèn'm
Want;dieVergoeclt bijvoorbeeld dok de huisartsymédicijnen, fysiotherapie en alternatieve
; geneeswijzen. Voor de laagst mogelijke premie.
'■■''■)'■}■, wKÈf&
•;;

l|l!ll VGNN verzekert u goedkoper tegen ziektekosten.

baar met

een amateur-hoofdklasnationale .team. verloor
vorige week echter, slechts met
1-2 van lerland. Dat zegt voldoenser. Het

de."

."'

;.
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FC Den Haag
i Ujpest Dosza, in wezen de sport-

club van het , Hongaarse ministerie van Binnenlandse Zaken

(politie),'• heeft : de ; veiligheidsmaatregelen "voorde
wedstrijd tegen Den Haag uitgebreid. Hét normale contingent politiemensen bij éeh wedstrijd in de
noordelijke voorstad bedraagt een
man of honderd.'Voor het Eürope1

se-bekerduel zal dat aantal verdubbeld tot verdrievoudigd worden.
Bovendien zal er tussen de tribunes en het speelveld op iedere
tien meter een politieman staan.
„Dat" legde een bestuurder van
de club uit, „moet niet direct gezien worden als een bijzondere
maatregel. Ons stadion heeft geen
hoge afscheiding tussen tribunes

(ruimte voor ruim 20.000 kijkers)
en speelvlak. In feite zijn die

agenten er in plaats van.de hek-

ken.:.'-

APPIE
HAPPIE

ALS
'VLIEGENDE
KIEP'

Wij verwachten geeri moeilijkheden met de Haagse supporters",
voegde hij er aan toe. „Wij rekenen wij op een betrekkelijk kleine
groep, voor wie een apart vak-zal

worden gereserveerd."

.

•

-

VOETBAL. SV Waldheim, dat in
de onderste regionen van de Bundesliga verkeert, heeft gisteren met de
27-jarige Joegoslaaf Zvezdan Zvetkovic een nieuwe libero aangetrokken.
Zvetkóvic, die afkomstig is van Dynamo Zagreb tekende een contract tot
eind juni 1989. Waldheim betaalde
een transfersom van ruim 550.000
;
gulden. .'„,
..■

Egbert Streuer
Naam: Egbért' Streuer.; geboortedatum en -plaats: 1-2-54, Assen.
Burgerlijke staat: getrouwd met
Karin, één zoon, Ben.
Adres: Middenstreek 5, Grolloo. .
Beroep: 'Coureur/ ':'
Religie: geen.;
Lengte: 1 meter 80.
Gewicht: 68 a 69 kilo.
Schoenmaat: 42.
Opleiding: MAVO met wiskunde,>
MTS (3 jaar, niet afgemaakt).
Hobby's: Vissen, modelvliegtui
gen en klassieke auto's, vooral van
Mercedes. M'n eerste auto was een
200 D Mercedes. Ik was 18 toen ik
dat ding kocht; ik rij er nu nog in,
maar alleen voor het dagelijks gebruik. Veel ;tijd voor m'n' hobby's
heb ik trouwens niet.
Andere, sporten: Vissen, als je
dat tenminste een sport. wilt noeEn schaatsen, maar alleen op
natuurijs, anders vind ik er niks aan.':
Bijgelovig: Nee, daar geef ik me
niet aan over. Ik daag het bijgeloof,
soms wel eens uit. Als ikdenk.dat
iets op bijgeloof begint te lijken, doe
ik juist het tegenovergestelde.
Rookt: Niet. •
;V-.^r
Drinkt: Jawel, dat kan. ik moeilijk
gaan ontkennen/Alleen bier.
Merk auto: Mercedes 230 Coupé.
Huisdieren: ; Geen, Ik ben vaak
van huis en dan zou iemand anders
er voor moeten opdraaien.-'
Favoriete coüreur: Op dit
ment Loris Reggiani. 1 Hij moet met
eèn motorfiets van pakweg 40 tot
50.000 gulden opboksen tegen dé
Honda's van bij 'voorbeeld Mang,.die een vermogen kosten.
Slechtste coureur: \ ' Watg'heet
:

'

:

:

men.

:

(

Er! zijnatuurlijk • wél min--!
slecht?'
«V; Nee,' vind ik moeilijk. |
goden
d^rè
Favoriete lectuur: Leerzame
lec-»

tuur. Informatie. Vakbladen. Auto-

bladen, motorbladen. Voor boeken

enzo heb ik geen geduld.
Slechtste ; lectuur:, Doktersromannetjes. Dat is j wel het laatste
dat ik zou gaan lezen/
Favoriete gerecht: Biefstuk van
de haas. ':;' ".*■''■•'.'■'.'" ' ;.■•.
Afschuwelijkste gerecht:. lets
met warme, gesmolten kaas, dat
lust ik absoluut niet. Kaasfondu, dat
-.■--..
is het. --■■■■:Favoriete, radioprogramma: Dat
is nu. afgelopen. Het programma
waarin Dolf' Brouwers allerlei mensen belde. Hij deed dat eigenlijk op
een beetje een vieze manier, maar
ik kon er wel om lachen.
>>4
radioprogramVervelendste
ma: Weet ik niet. jlk ken die
programma's niet zo goed. .•-"
Favoriete j tv-programma: De
wondere wereld van Chriet Titulaar.
Daarin krijg je dingen te zien, waarvan je denkt, verrek, dat dat kan.
Vervelendste
tv-programma:
Cijfers en letters heet dat programma geloof ik. En quizzen vind ik ook
'.
niks.
|
Favoriete film/video: Porky's Pikante Pretpark,' nummer 1. Een te
gekke lachfilm.
Vervelendste film/video: Die
zijn er natuurlijk genoeg, maar daar
ga je niet naar kijken.
Favoriete vakantie-oord: Holland. Ik ben hier nog lang niet uitgekeken. En volgens mij is het hier,
beter dan ergens anders.
Afschuwelijkste
vakantieoord: Italië.
Favoriet avondje uit: Met bekenden een avondje in de kroeg zitten.
Vervelendste avondje uit: Verjaardagsyisites. , •."'*:
Hoogtepunt: Het winnen van de
'•'■'■ J.'.!y-,*. l V^-',V^:?^
TT
Dieptepunt: Heb ik nog niet gehad. Moet nog komen.
Sterke punt: Dat ik niet snel in paniek raak. Ik bewaar meestal mijn
;
kalmte wel.
Zwakke punt: Dat ik een beetje
individualistisch ben; m'n eigen
gang ga. Maar misschien is dat wel
helemaal geen slecht punt, voor dé
racerij is het denk ik zelfs een
pluspunt.
Wat verschaft je veel plezier?
Rust. '
j.
Waaraan of aan wie heb je een
hekel? Aan mensen die een hele
dag kunnen praten zonder iets te
zeggen.
Politieke partij: Heb ik niet
Idool: Heb ik niet..
Vurigste wens: Volgend jaar|
weer wereldkampioen worden.
Wat zou je met een miljoen gulden doen? Ik zou dat in een bedrijf
stsksn "
JAN.MENN§B£y«iÉW,..-'
,
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Feyenoord zal het in de eerste
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heeft inmiddels
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de

Kraaien jagen
voetballers weg

zoek ingesteld naar de'her-
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van:
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hoog tempo het commando en zetvijf aankomende paarden alle nate het. veld op zon dertig meter: komelingen van de tophengst Heachterstand. Jan van Dooyeweerd res.
had met zijn Brahms Melodie
't In de volgende koers om de
voorlopig geen haast, doch bleef' Bóshoeve-prijs', het internationale
de leider attent volgen. In dé nummer, nam Luut Doóper zeer
beslissende . ronde mocht dé overtuigend revanche. Hij stuurhengst gaan en zonder veel.moei-- de zijn rappe Yoboko du Bpis.metté veroverde de Heres-zoÓn : het. een in hoog tempo naar het frórit
commando,; onmiddellijk gevolgd en had; daar ■de • zaken'volkómen
door trainirigsgenoot Bennie Cononder controle. Het werd tenslotte
-fiancé, die door zoon Jan werd geeen ruime zége /.'•>..!I £'v ïï|l«■:
jRoelof Kromkamp boekte als
reden. \. Toen Bennie. Confiance
het
par'echter wegensJ telgang
trainer. drie overwinningen..'-Hij-v
cours moest veirlaten, rook Loesje
zelf [won \ met Bonafide i het j ope-;
Knol mét haar Blib the Throtle ningsnummeri en ging ook met
haar kans.' Brahms Melodie was Zierat..Kandia winnend;• over.-de
niet meer te kloppen, maar met de
streep in |de slotkoers. | Zijn i astweede plaats was de vrouwelijke
sistente Sienie Glee .beheerste
pikeur iUit;Wolvega.-meer dan té-' met Zorba'ter'Lünê., vaft'sjtartïtqt
in« vrédeh»f Ö-verigèns azijn de eerste; finish de zevende koers.-r-ir-^^i^a

■

;

voor Brahms Melodie

Van onze drafsportmedéwerker ,"!
GRONINGEN De met vijfen-'
gunstige ontwikkelingen, dat hij
twintig mille .', gedoteerde. Grote
reeds praat over renovatie van de j Prijs der Vaderpaardérï heeft op
drafbaan in het Stadspark en dede Groninger" Stadsparkbaan een
aanleg van een kunstverlichting,
ruime ■ overwinning;": opgeleverd
die het mogelijk zou maken meer voor Brahms Melodie met dé : gekoersdagen te plannen. Lèkay:
routineerde Jan van Dooyeweerd
„Die baan moet nodig aangepakt aan de leidsels. Deze combinatie
worden. De gemeente is eigenaar kreeg een dankbare gangmaker
en zalmoeten betalen. Die baan | in de snel -vertrokken j Betram
ligt hier al twintig jaar zonder dat Rodney, ; die , tenslotte| genoegen
er iets aan gebeurd is. Als je hui . \ moest .nemen; niet een'i vierde
seigenaar bent, kun je zoiets tege-1 plaats achter. Blibjthe Thrbtlé,en
'•',
hover je huurder, ook niet maken. r Brandaris.
■■_■;■•/■.■
De favoriet BZN j zorgde bij
Op zichzelf vind'ik dit een van de •
■;
mooiste drafbanen die ik ken. Als start: voor sensatie,; ; toen;-de
de drafsport inderdaad weer in de j onstuimige; voshengst-meteen
lift zit, moeten*we die baan hier in galop sprong en even later uit dé
\
góéde staat zien te
strijd -„w-ejrd ; >g|nólneiC, Betram

pHèt enige Ihadeel .van|,4ei£ijin'
haar de wedkantoren;is volgens
Lèkay. een wat jriinder, massaal
gedoe op de baan. ;,Er zijn natuurlijk mensen die, in de Poelestraat
hun wedbriefjes invullen, en (ge-

ven de tribunes van het stadion
bevolkt zijn Turkse' gastarbeiders
uit Nederland, België en WestDuitsland.
■
'
De 25.500 toeschouwers bij het
eerste-Vtreffen tussen PSV en.de
•Turlcse: kampioensploeg voor de

;

:

Sjórs Visscher)

~;,

tal, toeschouwers dat Ün Eindho-

'~'

als winnaar ■'

over.de

speelt. Rond de helft van het aan-

..

'
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Van onze sportredactie
EINDHOVEN
Twaalf-: tot
dertienduizend supporters: zullen
morgenavond, in het PSV-stadion
de'spelers van.Galatasaray trachten te doen vergeten dat de club
uit. Istanbul een uitwedstrijd

Melodie gaat

Van onze.spörtredacteur Henk Hielkema
maandag ;waren 'in het
I i GRONINGEN' —. Draverijen
Stadspark nog nooit vertoond, maar gisteren was het meteen
raak: omzet bijna 290 mille. Het zoveelste schot in de roos van de
Engelse gokgigant Ladbroke? Je moet het zo langzamerhand wel
aannemen. Als een verenigingsbestuurder zijn koersdag zou mogen bepalen dan is de maandag zon beetje de laatste dag die hij
zou kiezen. Sinds de invoering van de wedkantoren is er echter
veel veranderd. Op alle dagen van de week worden er dit seizoen
draverijen gehouden die in het hele land in de circa dertig kantoren rechtstreeks te beluisteren zijn en waarop live'gewed kan
worden. Vandaar de topomzet van gisteren, terwijl er slechts een
handjevol bezoekers naar de drafbaan kwam.
■•;'? ?t'2T

van.

weeën

van

Portret

Turkse invasie

■

•

De Koninklijke harddraverijën renvereniging Groningen verhuisde een .paar weken, geleden
de zaterdag haar de. vertrouwde zondag, maar dat werd
een flop omdat Duindigt eveneens
op de zondag koersten die baan
was aangesloten op de wedkantoren." Alkmaar is er op de maandag
echter mee gestopt en dat j 'gat'
wordt door 'Groningen' maar al te
graag j opgevuld • tot en mét de
eerste week van november. De uiterst pessimistische geluiden die
de inmiddels afgetreden voorzitter Zwanépol en penningmeester
Van Voorn aan het begin van het
drafseizoën lieten horen, zijn dooide
legd.-;
■'k:,\^'.-'':f':]^i"' r
. Waarnemend ï; voorzitter
W.
Lèkay kan ; zich hög 'steeds een
beetje boos maken om het destijds
sombere geluid'van 'het duo'dat
een verhuizing naar éen -andere
dag helemaal niét zag 'zitten en
Ladbroke verweet eéri commercie)el spelletje te spelen. Ze voorspelden -zelfs een begin van het einde
de Groninger draverijen.
Lèkay: „Ik was het helemaal niet
met hen eens. Ik geef toe dat niemand had kunnen voorspellen dat
het allemaal zo goed zou worden,
maar . Ladbroke r krijgt met; zijn
professionele instelling wel gelijk.
Het ziet er haar uit dat we dit seizoen al honderd 'duizend gulden
beter zullen uitkomen met onze
exploitatie "dan.- "we" hadden
begroot.";..:';:^.\;;ii.J,';;,.'.
. |
': De mindere, inkomsten . uit de
recettes ;wie.heeft'er op.maandagmiddag tijd bm; naar koersen

„Nog deze week moeten
oplossing vinden." :

-

Pd

,

gevolg. Overigens. zou
voorzitter Rerize 'de Vries
gisteravond nog geprobeerd hebben' Jacobs.alsnog aan te trekken. De Vries wilde daar niet op
in gaan, maar. gaf uiteindelijk
wel toe dat hij inmiddels met
Zwartkruis ■ heeft gesproken.'

kan deze opzet: geen doorgang
'.»
vinden.
Naast Zwartkruis was ook de
werkloze Bert Jacobs (ex-Förtuna Sittard) een gegadigde; maar
die wordt trainer van Vitessè als
opvolger van , de ■..- gisteren op

en

Eindhoven wacht

•

FC Groningen

ook de spelersgroep Koeman de
geeindverantwoordelijkheid
het
ontbreken
wegens
maar
venj
van de benodigde paperassen

JAN ZWARTKRUIS

•

Het liefst wilde het bestuur

staande voet ontslagen Niels
Overweg die volgens het Vitesse-bestuur geen greep op de
groep had met slechte resulta-

:

*

|

GRONINGEN
Ex-bondscoach Jan Zwartkruis is de belangrijkste gegadigde om de ontslagen Rob Jacobs voor de rest
van dit seizoen op tdvolgen als
trainer-coach van .FC Groningen,, in samenwerking metjiriterim-trainer Martin Koeman.
.

Bij cupduel PSV-Galatasaray

Zwartkruis
in beeld big

Van onze sportredactie
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Sterk zaalhandbaltoernooi in Borger
Van onze handbalmedewerker

BORGER De Stichting Organisatie Hondsrug Sportevenementen organiseert het komende
weekeinde in de sporthal De Koel
te Borger haar eerste internationale zaalhandbaltoernooi voor herenteams. De organisatie is erin
geslaagd een aantrekkelijk deelnemersveld samen te stellen,
waarby de noordelijke eredivisieteams HAKA/E en O Emmen en
Jahn II Stadskanaal hun krachten kunnen meten met de Deense
eredivisionist Aarhus, de Luxemburgse kampioen Eschois Fola en
de Nederlandse subtopper Aals—

wa|l|w rag f J |

f

i
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I
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NEW VORK Ivan Lendl en Mats Wilander hebben gisteren op de baan van Flushing Meadow
een record gevestigd. De eindstrijd tussen de als nummer één en drie geplaatste spelers vergde 4
uur en 48 minuten. Na vier sets behaalde de 27-jarige Lendl voor de derde achtereenvolgende maal
de Open Amerikaanse titel. De setstanden waren: 6-7 (9-7), 6-0,7-6 (7-4) én 6-4. ';
ook een dag later dan de bedoe' De finale van het enkelspel van
gende
Amerikaanse
titel,
de heren vond 24 uur later plaats ling was de baan op.
evenaarde
Lendl
het
van
record
dan de bedoeling was. Langdurige
■ Voor Ivan Lendl was het maan- de Amerikaan John McEnroe.
regenval had de organisatoren dag de zesde maal dat hij in de fiHet kampioenschap leverde de
van het toernooi in het voorname nale van de Amerikaanse-Open Tsjechoslowaak een bedrag van
stadsdeel. Queens van New Vork stond. Na drie verloren eindstrij250.000 dollar (ruim een half milgedwongen tot uitstel; Het was de den, werd de Tsjechoslowaak nu joen gulden)
op. Wilander moest
tweede maal in de geschiedenis voor de derde achtereenvolgende tevreden zijn met de helft van die
van de Open Amerikaanse timaal winnaar.
som..'
''1-/.VV..''
Voor minder dan 10.000 toetelstrijd dat een dergelijk besluit
moest worden genomen. In 1969, schouwers, die zich in een weldatoen het toernooi nóg op Forest dig | zonnetje
koesteren,
Hills werd gehouden, moesten de kwamen de beide finalisten kort Van onze sportredactie
Australiër Rod Laver, de latere na 14.00 uur (plaatselijke tijd) op
winnaar, en de Zweed Björn Borg de baan voor een duel dat uiteinMartina NaNEW VORK
delijk bijna vijf uur zo duren maar
heeft
gisteren
vratilova
op
nimmer echt spectaculair werd.
Beide spelers wensten nauwelijks Flushing Meadows de recordrisicoé te nemen en' het werd prestatie van de Australische
daardoor een tactisch duel. De Margaret Court geëvenaard, die
eerste set ging naar de 23-jarige in 1970 drie Open 'Amerikaanse
Wilander, die voorde wedstrijd titels op haar naam bracht. Na de
Van onze rugbymedewerker
verklaard had dat het uitstel van overwinning in.' het enkelspel
GRONINGEN Ook de rugbyde finale'toch behoorlijk op zijn werd Navratilova in „overwerk"
ers hebben hun activiteiten weer zenuwen had gewerkt. Lendl ook nog kampioene in het damesdubbelspel met haar landgenote
hervat. Het eerste team van rugdaarentegen zei met het verschuiPam Shriver en later titelhoudbyclub Groningen won dé eerste ven van de finale totaal geen prowedstrijd met 36-6 van Greate blemen te hebben gehad.
Ik ster in het gemend dubbelspel,
Pier uit Leeuwarden. Groninger houd van de atmosfeer van deze
Studenten, • uitkomend in de destad en dit toernooi. Zelfs als rezelfde klasse, verloor.: met 14-4 gent voel ik mij in New Vork op
-'.:.,'
van en in Den Helder. .
'mijn gemak."
.'Cï^'A
Groningen, dat zeer voorzichtig
Met zijn derde achtereehvolbegon, was sterker dan Greate
■ AALTEN -In de maatschappij
Pier., Tegen het einde van de
getuigt tegen de stroom inzwem"éérste helft scoorden de Gronin
Sport in 't kort
van durf. In de zwemsport
men
gers drie keer via mooie combinatot succes. De Oostduitleidt
het
ties (12-0). Na de rust. bouwde
WIELRENNEN. Een internationasers
doen
het al jaren. Dat bleek
Groningen, dat een veldoverwicht le wielerwedstrijd in Zwevegem heeft
bij
driedaagse
congres dat de
het
had, de voorsprong uit naar 36-6 gisteren j een dubbele. Nederlandse
Nederlandse Vereniging van
waarin uitblinker Auke de Jong overwinning opgeleverd. Na 183 kiloZ wemtrainers 'voor .zon 150
meter
kwamen
Frank
Pirard
en
Leon
een groot aandeel had. '.
(4.49.00) als
tijd
Nevels
deelnemers in Aalten heeft gein
dezelfde:.
.
Groninger, Studenten speelde
respectievelijk eerste en tweede over
houden.
?niét; onverdienstelijk < tegen Den de meet. De Belg Eteinrie de Wilde
Dé Amerikanen hebben nogal
Helder. De Groningers boden pri- Werd derde óp tien seconden. Met een
Ophef gemaakt van; \ hun plan
ma-tegènstahd,"maairkwamen in achterstand tvan 1 minuut en 15 sezwemtanks te ontwerpen, waarde eerste ,hèlft opeen 4-0 achconden eindigden Leon Boelhouwers
in het water met hoge snelheden
en Hennie Kuiper als vijftiende en
terstand door een fout in de verdewordt rond gepompt. De zwem.
:
„ïiSzestiende.
\i
diging, jDe tweede helft gaf hetmer
moet al de weerstanden die
BOKSEN. Romeo Kensmil heeft in
zelfde spelbeeld te zien, maar Den
op hem afkomen overwinnen en
Helder strafte fouten in de defen- Den Haag zijn eerste nederlaag in zeblijft op één plaats, zoals een
sie van de Groninger Studenten ven partyen als prof geleden. De Amsterdamse
zwaarwelter
verloor
dóór
hardloper op een lopende band.
goed af, terwijl de stadjers slechts
interventie
van de scheidsrechter in
Inde DDR gebruikt men '■ die
éénmaal konden, tegenscoren via de zesde ronde van de Fransman Paseen try van Leon de Veld.
; .
cal Lorcy. v.
v-> i
-

:

Het bestuur van de Stichting,
elk voorjaar actief met de organisatie van het internationale veldhandbaltoernooi, hoopt ook het
zaaltoernooi tot een jaarlijks
terugkerend evenement te kunnen laten uitgroeien. De Stichting
kan rekenen op de steun van de
gemeente Borger, de provincie
Drenthe en het. bedrijfsleven.
Voor de Nederlandse clubs vormt
het toernooi in Borger de laatste
voorbereiding op de competitie die
één week later begint met de confrontatie tussen E en O en Jahn
11. Beide ploegen ontmoetten elkaar het afgelopen weekeinde ook
al bij het toernooi van Hurry Up
in Zwartemeer. Jahn II bleek
geen partij voor E en O, dat in de
nieuwe mensen keeper Dick Mastenbroek en de gebroeders Fiege,
de meest opvallende spelers kende. E en O won met 23-11 en won
ook het toernooi.

.

RC Groningen

/

goed van start
—

.

'

-

O luan

lander.

Lendl slaat met alle kracht in zijn finale'pdrtij tegen Wi':: : :

waarin zij een duo vormde met dé
Spanjaard Emilio Sanchez.
Martina Navratilova werd met
de drie titels op Flushing Meadow
306.413 dollar (ruim zes ton) rijker. Haar verdiensten tijdens de
Open Amerikaanse kampioenschappen, waarin zij tot nu toe
vijftien maal uitkwam, belopen
nu 1 miljoen 135.446 dollar, een
'.";*.;?

;

'

„

methode al jaren, zij het dat het
bassin, waarin het plaats vindt
slechts twee bij vijf meter meet
en de ' proefpersoon letterlijk
voor zijn leven zwemt, omdat hij
anders tegen de kant wordt ge-

:

-

Grand Slam toernooi drie titels
veroverde was :de Amerikaanse
Billie Jean King. Zij deed dat in
1973 op Wimbledon. Navratilova
vertelde na het voor haar zo succesvol verlopen toernooi in Néw
Vork dat haar enige ambitie nog
is de positie van nummer één van
de wereld te heroveren. „Als de
kans daartoe bestaat wil ik dat zo
snel mogelijk'doen. Ik zal uitzoeken welke toernooien Stefii Graf
nog speelt. Daarin zal ik dan ook
uitkomen. Ook al stonden zij tot
nu toe niet op mijn programma."

Bij E en O hoopt de aan zijn
knie geopereerde Henk de Boer op
korte termijn de training te her-

tegen de stroom in

Zwemmen

:

.

(Foto: AP)

De'laatste speelster die in een

Record voor
Navratilova

absoluut record.

;

worpen:

'

„Het is één van de redenen,
waarom de Oostduitse zwemmers „en zwemsters/hun wedstrijden zo effectief èh gelijkmatig zwemmen," aldus Renate Vogel. ,T Dé»öud-werëldkampioene
heeft enkele jaren geleden de
DDR als verblijfplaats geruild
voor de Bondsrepubliek en" kan
dus oordelen over de verschillen
en overeenkomsten in trainingsopzet in beide landen. Het belangrijkste verschil is wel, dat

de DDR geen talent verloren
laat gaan. De opzet van de tien a
twintig trainingscentra is zodanig, dat de ontwikkeling van de
aankomende 'topsporter voorrang heeft boven alles.
De Belgische wetenschapper
Ulrich Persyn jj. introduceerde
met zijn team het gebruik van
de computer gekoppeld aan video-apparatuur, als het gaat om
het verkrijgen van een deugdelijk trainingsadvies. De Leuvense professor ziet kans persoonlijke gegevens, trainingsresultaten 'en de mate van doelmatigheid waarmee men zich door het
water beweegt in de computer
op te slaan en daaruit bruikbare

adviezen te destilleren.

Zo zou het succes van de Belgische schoolslagzwemster Ingrid Lempereur bij de Europese
kampioenschappen in Straatsburg voor een groot deel zijn te
danken zijn geweest aan; de
krachttraining, diè de computer
aanbeval. De software, , die
Persyn heeft ontwikkeld, begint
langzaam zijn weg te vinden in
het zwemwereldje.
Maar wie zich volgend jaarbij
de Olympische Spelen van Seoul
met de wereldtop wil meten zal
het toch vooral moeten hebben
van veel en langdurig trainen in
'-

;

—

;<w

meer.

hetrwater. „Zon tweemaal twee
uur per dag en dat zes dagen in
de week is toch wel het minste,"
aldus bondscoach Bert Sitters.

y

%

Iners

Het woord is aan de lezer
antwoord op het artikel van
de heer Jan v.d. Vlis van 1-9.
Zijn "getuigenis", dat de heer H.
Muller zijn geloof heel wat consequenter j uitleeft, dan de meeste
christenen, die wel "belijden",
maar niet "beleven", is juist. Een
"levend" geloof ontstaat en wordt
gevormd door een levende verbinding met de Christus van de "Heilige Schrift", en is niet alleen, en
kracht, en geluk voor heden,
maar voor. eeuwig! Hoe perfect
een ; Christen kan zijn, en een
voorbeeld yoor anderen, toch mag
hij zich niet'als "voorbeeld" stellen! Niet de sterfelijke dwaalzieke
mens,.maar Christus is ons volmaakte Voorbeeld, waarnaar wij
in Godskracht gevormd moeten
worden voor de ideale en eeuwige
wereld, die komen 5 gaat. Het
betrachten van dit ideaal dringt
des te sterker t.a.v. de korte tijd
die ons nog rest ter voorbereiding
op Zijn komst. In dit komende ware Pinksteren, waardoor, volg.
Opb. | 18: 1-4 de ganse aarde
"geestelijk yerlicht zal worden;

Een

zullen alle eerlijke strevers en
zoekers uit welk volk of ras, in
korte tijd ontwikkeld en geschikt,

d.w.z. "vervolmaakt" worden

voor

"tenhemelopname,", maar de wereld overgelaten aan de macht der

duisternis.
Uit het betoog van geachte inzender komt ook het wereldverbreide geestelijk zeer gevaarlijke
'"dwaalbegrip" van het herstel van
israël "als natie" naar voren. Om
de Bijbel te "verstaan", moeten we
'..

de "Schrift" zichzelf laten verklaren! Inzake het begrip "jood", beter "israëliet", kunnen we beter
luisteren naar de grote christenjood "Paulus", als hy ons uitlegt in
Rom. 10:12 dat, wat het "geestelijk" leven betreft, er geen on-

-

.

Vrouw traint
heren Sparta
Van onze handbalmedewerker

GRONINGEN
Hét bestu»
van de handbalvereniging Spar
ta '75 uit Groningen werd afgelopen week opgeschrikt met de mededeling van Henk van Gils, trainer/coach van het eerste herehteam dat uitkomt in de eerste divisie, dat hij als gevolg van eet
veranderde werkkring zich" genoodzaakt zag 'op korte;termijn.
zijn activiteiten bij de Groninger
vereniging te beëindigen. In de
ontstane vacature is voorzien met
de benoeming van Gièneke
Niestijl. Het afgelopen jaar. was
zij actief als trainer/coach bij het
reserveteam van de dames van V
en K Groningen. Eerder,trainde
zij de dames van Sparta '75. Van
Gils was zes seizoenen trainer/coach van het eerste herentèam na
een actieve loopbaan als keeper
bij Olympia Groningen,' • Spar
ta '75 en tussentijds ook nog een
periode HAKA/E en OEmmen
Hij bracht de Sparta-heren tenif
in de eerste divisie en realiseerde
het afgelopen jaar met een vierde
plaats een plaats in de-subtop
Gieneké Niestijl neemt een selectie over die ten opzichte van het
vorige seizoen is uitgebreid met
Dick Korpel en Angus Drenth,è
beide na. een uitstapje bij HAKA/E en O Emmen, op het oude
nest zijn teruggekeerd. Gieneke
Niestijl debuteerde het afgelopen
weekeinde óp het toemoor vat
Olympia Hengelo. Sparta'...wed
derde. In principe geldt de
Gieneke
overeenkomst
met
Niestijl voor één jaar. .'•;.
—

•

;

Uitslagen Cijfers
tal

'KERKEN'

∙

en.

derscheid is tussen jood en griek
(=heiden), want ze hebben één
Heer! Sterker zegt hij het nog in
Rom. 2, vers 28-29, Want die "is
niet" een jood, die het in het
"openaar" uiterlijk dus bij "aanzien" is, en besneden "in het
vlees", maar "hij", die het "in het
verborgen" is, en besneden van
hart." Een waarlijk "bekeerd"
mens! Bij God is,volg. Rom. 2:11
geen aanneming van "de' persoon". Geen onderscheid!
Hoevele besneden joden zijn helaas op hun reis door Egypte naar
het aardse Kanaan door de God
van,het oude Verbond niet gedood, en voor. eeuwig verloren gegaan vanwege hun "ongerechtigheid"? Zo zijn er ook onder de "verzegelden" uit alle v.olkeh bij Jezus
wederkomst die Zijn Naam, karakter, getal 144.000 dragen, relatief weinig joden. De schare is
echter in 12 groepen ingedeeld, iedere groep de naam dragend van
een der heilige "stamvaders van
Israël"
Wildervank,
C. DEKKER

maar eens de Bijbel naast zich
leggen, met de heer v. d. Vlis en
de ernstige lezers? Matth. 23:9 v..:
niemand uw Vader noemen op de
aarde... noch zult gij Meesters genoemd worden..." Christus bedoelt hier het: „kerkelijke" leven
vanzelf, vgl. Rom. 13 begin over
de „burgerlijke" overheid. „Gij
zijt allen „broeders", één is uw
Meester, Christus, verklaart de
Heere zelf. Welnu: weg Paus
'Papa', Vader, maar wel 'Kerk' als
"wat van de Meester, de Heere is" t
"kuriakè'. Goed zegt de heer Taris, dat Christus inderdaad, met
zijn apostelen een kerk heeft
gesticht, die „dus" de katholieke
wordt ge=;, wereldwijde, kerk
noemd, welk „dus" te ver gaat:
want dat geldt alleen van 'het karakter van de Christelijke Kerk,
niet van deze „bedéling", omdat
het volk van Israël nu buitengesloten is als OTisch volk van
God; wij zijn „Jafet", tijdelijk in

'KERKWETTEN'

die het Pausdom is naar het eigen
bisschopelijke woord van Rome
als bovenbedoeld, de ware christenen Volgens Gods Woord en in het
spoor van de Gemeente van de
Pinksterdag heeft aangedaan,
hun die zich naar de „analogia fidei" van de oude Christelijke gemeente enz. voegen? Voor ditmaal
genoeg ik reken op u, heer Taris!.
Hoogeveen,
G. TAVERNE,
V.D.M.
Door de redactie bekort.

=

'-'•'
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Die

bedoelt de heer J. Taris
blijkbaar met zijn artikel
„Wetten" in het NvhN van 9 september jl., tegen het ingezonden
betoog van de heer v. d. Vlis van 1
dezer. Tegenover het kerkisme
van de Kerk van Rome verwerpt
de heer'v.d. Vlis allé kerkehdom,
in de sektarische lijn, De waarheid ligt als steeds net in het midden...
De heer Taris beweert, dat het
voor een goed Bijbeflezer („lezer"
schrijft hij, maar wij moeten de
Bijbel zelf lezen, wat „Rome" verwoed heeft tegen-gegaan!) „geen
enkele moeilijkheid zal opleveren
om uit te zoeken welke kerk van
Christus is". Wil hij dan nu zelf

'=

Sems tenten.
Komt de heer Taris bij mij eens
het Protestants martelaarsboek
lezen cri inzien wat de Antichrist

-

ZUIDERPARK

Zuiderpark verrot als
Het
niets gebeurt" dreigt projekCóntwikkelaar Geerlings in het

er

NvhN d.d. 10/9/87. Als een kat
lijkt hij iri het nauw te zitten.
Geerlings kocht de laatste jaren

van panden op in het'Zuide-

bruiksmogelijkheden
drastisch
.
is./.',:;.;'
verstoord
Wanneer de panden in het Zuiderpark voor
waarde
(dus zonder speculatie op wijziging van het bestemingsplan) van
de hand zouden gaan, is er alle
ruimte om tot zinvolle, passende
funkties te komen met sluitende
exploitaties. Daar is het gebied
veel te aantrekkelijk voor.

rpark. Of nam er een optie op. Voor
prijzen die ver boven 'de
marktwaarde lagen. Dit te duur
aankopen -of speculeren- doe je
als projectontwikkelaar slechts in
•¥■}.'.
drie gevallen: !':;'•-,;.•- ■■"■=
a) wanneer je geschift bent. Dat
•
.
mag.
;?-*;.•■./
b) wanneer je over voorkennis
beschikt dat de gemeente bereid
is middels wijziging van het
Dat evenwicht kan ook zeer wel
bestemmingsplan
de . beboualsnog bereikt worden. Maar daar
wingsmogelijkheden: te verruiis wel een wethouder voor nodig
men waardoor de waarde van dè die loyaal achter raadsbesluiten
grond in één klap drastisch stijgt! staat en de vereiste maatregelen
De rol van de gemeente is hier neemt. Wanneer een wethouder
twijfelachtig; het riekt; naar echter zijn ambtelijk apparaat
'$£'<•
persoonlijke bevoordeling. -,
aan Geerlings beschikbaar blijft
c) wanneer je de kans krijgt de stellen om de nieuwbouw plannen
boel bewust te laten verkrotten; verder te ontwikkelen en blijft
tot iedereen zegt: „Moet dat blij- roepen "dat het Zuiderpark zichven staan?". Voor die ' optie is zelf zal moeten redden, omdat het
oogluikende medewerking van anders alsnog gesloopt gaat worhet Stadhuis nodig: Dat mag niet. den" wordt dat evenwicht niet beKonklusie: aangezien Geerreikt. Wat Gietema doet is Geerlings niet geschift is kun je de rol lings uitnodigen een prikker in de
van de gemeente c.g. de wethoudakgoot te, steken. En raadsder op zn minst dubieus noemen.
besluiten minachten. ■•-..' [■ ;i ;
Nu de gemeenteraad bij de behanDe vraag die hier speelt is wiê
de
stad regeert. De gemeenteraad
deling van het Struktuurplan anders besloten heeft dan. een die daar voor gekozen is. of een
wethouder in gedachten had, wethouder die zich daarboven
moet Geerlings niet gaan zeuren. verheven voelt.
Zo is het (gok)spel.en zo zijn de,
Maarten Schalij. Groningen.
(demokratiesè) regels. De raad
had voor haar besluit om het Zuiderpark in haar huidige vorm te
Dieren op drift
handhaven goede redenen. Zij
vond, dat wanneer je een stad of
Vermist 6/9: blauw-grijze poes met
binnenstad in totaliteit aantrekvlooienband
en zwart elastiekje. Omkelijker wil maken je terughouHerebinnensingel. . Tel.
geving
dend dient tè zijn met het slopen 141420.
van waardevolle elementen of deGevonden 13/9: jong zwart katje
len. Bij sloop' .t.b.v. nieuwe met witte bef, Beijum. Tel. 410807.
ontwikkelingen < diende in; haar
Weggelopen 11/9: ongecastreerde
kater,
zwart met witte sokjes en bef.
ogen het accent gelegd te worden
Zuid Es.' Tel.
Zuidlaren.omgeving
op die gebieden die het minst
05905-4656.
waardevol en funktioneel zijn;
Vermist 9/8: rode cyperse ongeDaar valt het Zuiderpark zeker castreerde
kater. Omgeving Engelniet onder.
bert-woonschepenhaven. Tel. 419145.
;

,

;.":

:.

Wielrennen

Vijfde etappe van Catalonlö: 1. Alvaro
Pino (Spa) 185 km in 5 uur, 15 minuten en 34
seconden, 2. Miguel Indurain (Spa) op 33 se-

conden, 3. Patricio jimenez (Col) z.t., 4. Edgar Corredor (Col) op 0.43, 5. Angel Arroyo
(Spa) op 1.32,6. Israël Corredor (Col), 7. Inaki Gaston (Spa), B. Pedro Oelgado (Spa), 9.
Alirio Chizabas (Col), 10. Laurent Fignon
(Fra) allen in dezelfde tijd als Arroyo, 12.

Gert-Jan Theunisse (Ned) op 2.24, 54. Mare
van Orsouw (Ned) 9.34,59. Gerard Velschotlten (Ned) z.t., 93. Erwin Nijboer (Ned) 25.19,
94. Matthieu Hermans (Ned) z.t.
klassement:

Algemeen

Pino

1.

22.39.19, 2. E. Corredor op 0.58, 3. Jimenez
op 1.10, 4. Gaston op 1.20, 5. Delgado op
1.35, 6. Arroyo 1.38, 7. 1. Corredor op 1.53, 8.
Chizabas op 1.58,9. Fignon op-1.59,10. José
Regio (Spa) op 2.15, 13. Theunisse op 2.33,
18. Kelly op 3.11,41. Muller op 19.36, 52. Laguia op 19.48, 54. Veldscholten op 19.50,77.
Van Orsouw op 202.20, 85. Hermans 26.03,
89. Nijboer op 29.34.
Zesde etappe EEG-ronde: 1. Kari Myyrylainen (Fin) 144,5 km in 3 uur, 57 minuten
en 7 seconden, 2. Per Pedersen (Den) z.t., 3.
Stephane Guay (Fra) op 51 seconden, 4. Di-

mitri Konisjev (Sov), 5. Henry Dorgelo (Ned),
allen in dezelfde tijd als Guay.
Algemeen klassement: 1. Mare Madiot
(Fra) 20.59.29, 2. Laurent Bezault (Fra) op
1.43. 3. Yves Bonnamour (Fra) op 1.53, 4
Abelardo Rondon (Col) op 1.57, .5. Pjoti
Oegroemov (Sov) 0p2.13./.fy
-

Sportprijsvragen
Geen van de deelnemers
DEN HAAG
heeft de uitslag van lotto en toto 37 «juist
voorspeld. De resultaten van de sportprijsvra■
•,
gen zijn:.
■
LOTTO 37. Eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: geen winnaar; derde prijs: 54
winnaars, elk bruto f 7304,40; vierde prijs:
3543 winnaars, elk f 111,30; vijfde prijs:
67.090 winnaars, elk f 5,00.
TOTO 37. Eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: 12 winnaars, elk bruto f 1210,70;
derde prijs: 151 winnaars, elk f 240,50. •.
TOTO-GELIJK 37. Eerste prijs: geen winnaar; tweede prijs: 1 winnaar, f 343,60; derde
prijs: 19 winnaars, elk (90,40; vierde prijs:
640 winnaars, elk f 4,20.
—

'

Rugby

-

".

Geerlings stelde verder dat de
panden in het Zuiderpark niet te
exploiteren zijn. Dat is volkomen
onjuist. Het probleem is, dat door
toedoen van de gemeente en speculanten het evenwicht tussen de
aankoopprijs en de reële ge-

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken te be-

korten. Anonieme inzendingen of
brieven zonder duidelijk adres van
de inzender verdwijnen in de prul-

lemand.

Eerste klasse Noord: Den Helder-Gronr
Studs 14-4, Phoenix-Wrotters- 44-o,' Pioneers-Drachten 18-6, Groningen-Greate Pier
36-6. Afdeling Noord: Sneek-Big Stones
24-22, FRC-Gr. Studs 2 78-0, RoppendallyDwingeloo 2 47-0, Groningen 2-Emmen 4-35.

Tennis
Open Amerikaanse kampioenschappen
op Flushlng Meadow:
Lendl (Tsj)-Wilander
Herenenkelspel:
(Zwe) 6-7.6-0.7-6, 6-4

Gemengd ' dubbel: Navratilova/Sancte
(VS/Spa)-Nagelsen/Annacone (VS/VS) W
6-7 en 7-6.
Dames
dubbel: . Navratilova/Shrive
(VS/VS)-Jordan/Smylie (VS/Aus) 5-7, Me

6-2.

Drafsport
GRONINGEN

EERSTE KOERS, 2260 m: 1. Bonafide I?
Kromkamp) 3.09,0 1.23,6,2; Bink Uithuizen
3. Byblow Promise. Toto: winnen 2,30, plaas
1,503,70 2,40, koppel 23,70, trio 77,60.: ■
TWEEDE KOERS. 1760 m: I..ArmanaG
(L Kokkes) 2.24,9 -1.22,3, 2. Anjo, 3. AS
Rodney. Niet gestart: Ashley, Albertine H.T»
to: winnend 5,50, plaats 3,30 2,60, kops
'•'
8,50. trio 152,30.
1700
ZazadeM?
m: 1.
DERDE KOERS,
pelou (H. Streng) 2.17,0 1.20,6,2. AjanTï
3. Yvet Buitenzorg. Niet gestart: Yvonne Rf
pa. Toto: winnend 19,40, plaats 2,90 I,J!
2,50, koppel 25,90, trio 432,20.
VIERDE KOERS, 2260 m: i: Zanou*
Pearl (P. Barendse) 3.10,1 -1.24,1,2. Zan*
kan O, 3. Akassan Ashton. Niet gestart: Zo»
•

'

-

d'Almere. Toto: winnend 7,00, plaats 2,7C
1,70,koppel 9,10, trio 75,20.
VIJFDE KOERS, 1760 m: 1. Arapao dißf
bles (T. Smeding) 2.19,3 1.19,1, 2.Zaz»
Suprème, 3. Ylbode Spirit. Toto: winnet
9,00, plaats 2,20 1,60 1,60, koppel 30,10, U
•

214,20.,

•

.

•

,

■

It-Xl'Aj r 'iM/y

vatten. De eerste competitiehe|
zal hij naar verwachting niet kun.
nen worden ingezet.
Jahn II kent geen persons
treedt op oorlog
problemen
sterkte aan. Jahn II won in Z%
temeer van het Deense Silkebor»
en Hurry Up, maar verloor van f
en O en Swift Arnhem.' Beide
ploegen ontmoeten elkaar hetkj
mende weekeinde de
speeldag. De wedstrijden, duren
zaterdag van 16.30 tot 22.001$
en zondag van 10.00tot 15.00 uu
De dames en heren van Ha.
KA/E en O Emmen treden vrijdag
voor eigen»publiek' in een oefen,
wedstrijd aan tegen Aarhus nj
Denemarken. De wedstrijd van 4
dames begint om 18.15 uur dif
van de heren óm 19.45 uur. Beidt
wedstryden worden gespeeld in 4
Sporthal Angelslo te Emmen.

ZESTE KOERS, 2260 m: 1; Ylona van Ecfr
ten (M. Vos) 3.02.1 1.20,6, 2. Wickeyde
Sol, 3, Yte Volo. Toto: winnend 5,80, plaats
2,402,402,80, koppel 16,20, trio253,10. /
ZEVENDE KOERS, 1700 m: LZorba»
Lune (K. de Glee) 2.16,1 1.20,1, 2: Yrrttó
Zuidvelde, 3. Atinkatranss. Toto: winnetf
1,90. plaats 1.60 1,90 3,00, koppel 6,30. t*
57,30.
ACHTSTE KOERS, 1760 m: 1. Anna
dorp (H. Hamming) 2.21,4 -1.20,3, 2. We*
Belwin, 3. Wilderik M. Toto: winnend 4,50.
plaats 1,80 2,30 3,70,. koppel 7,60,' 0
-

-

143,70.

.

NEGENDE KOERS, 1700 m: 1. Brah*
Melodie (J. van Dooyeweerd) 2.15.0 \M
2. Blib the Throtle. Toto: winnend 2,60, plaaß
3,50 43,60 13,60, koppel 108,60, f
1.226,80.
TIENDE KOERS, 1700 m:.l. Yoboko*
Bois (L. Dooper) 2,14,2 -1.18,9,2. Taxcoh*
3. Vdlo Vrise. Toto: winnend 1,40, plaats I.*
1,00, koppel 10,50, trio 28,30.
ELFDE KOERS, 1700 m: 1. Zierat Kano*
(R. Kromkamp) 2.15,2 1.19,5, 2. Anjaß.»
deadheat Alibi F (8) Akka Tonnawerd (')
Toto: winnend 7,00, plaats 1,70-1.30 W
1,30, koppel 8,80, trio (5-4-8) 66,00 (5-*' 1
-

■

•

•

87.40.

''sÜS«ffIMOTrI

Omzet totalisator: f 289.322,

ATLETIEK. Daley Thompson,'*

Engelse tienkamper die by de stw
om de wereldtitels in Rome teleurstë
de, gaat zich volgend jaar
voorbereiden op de Olympische Spc' f .
van Seoul. De Brit wil de laatste
weken voor de Speken in Japan w
laatste voorbereidingen houden.
*•

reportage
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toeleggen op oogst
gen waren. Nu ligt de zaak
duidelijk anders:; de prijzen
voor de landbouwproducten
zijn gekelderd,, er is sprake
van quoteringen en dat ge.(Advertentie) V

,•■'..".

voegd bij de nu tegenvallende
oogst betekent dat er in veel
gevallen dit jaar dik geld bij
W-J
moet.
De opgelegde quoteringen ge-

.

,

'..

.

:",

-..

-

ven al aan dat er, sprake ïs van
oververzadiging van de markt.
Om die reden gaat nu het principe, dat prijzen in geval van
schaarste stijgen,- niet meer op.
Toch probeert sociaal-economisch

voorlichter J. Fokkens van .de
CBTB eèn lichtpuntje te zien:
„Het slechte weer hebben we niet
alleen in het Noorden gehad'; een
groot deel van Europa had er mee
te kampen: Dat zou misschien nog
iets aan de prijs kunnen doen,
maar dat zal in geen verhouding
staan tot de correcties die vroeger
in geval van j lage opbrengsen
plaatsvonden".;
Hoewel half september staat er
in zowel Groningen als Drenthe
nog een behoorlijk aantal hectares granen op het veld. Het meest
getroffen lijkt het Oldambt. Daar
zijn boeren die nog zon zeventig
bunder op het land hebben staan,
terwijl er per dag per boer maar
zon zeven bunder kan worden geoogst. Dat meldt de heer S. Meerman van het Consulentschap in
Groningen. „Ze hebben dus
minstens tien dagen goed weer
nodig". Hij spreekt van „een
drastische stagnatie en enorm
kwaliteitsverlies". De'CBTB heeft

DE AMBITIEUZE SPAARDER ZIET
ZN RENDEMENT GRAAG STIJGEN.
Steeds meer spaarders zien hun rendement
stijgingen en dalingen, maar door de grote sprei-,
ding blijft met dë Ro-totaal Rekening uw risico
graag uitstijgen boven het rendement van gewone spaarrekeningen.Zonder zich daarbij in allerHet is een unieke spaarvorm voor
Dus
spaarders
lei onverantwoorde avonturen te storten.
die ambitie willen combineren met
~rrj
voorzichtigheid.
met beide benen stevig op de grond.
Stel dat de Ro-totaal Rekening al vijf jaar
Speciaal voor deze 'spaarders met ambitie'
heeft de Robeco Groep de Ro-totaal Rekening
geleden had bestaan en u had f 1.000,- gestort,
ontwikkeld.
dan zou uw spaargeld nu gegroeid zijn tot
l\%
Uw spaargeld wordt volgens een vaste ver- f 1.901,-(augustus 1987).
deelsleutel verdeeld: 25% aandelen (Robeco/
Dit betekent gemiddeld 13,7%per jaar.Die
25%
obligaties
(Rorento),2s%onfoe- ■ 13,7%is een voorbeeld uit het verleden en kan
Rolinco),
rend goed (Rodamcö), 25% 'rente én winstde- '■; geen'garantie zijn voor de toekomst. ü?s ö
■'■*'■"-■
fc
'| 3
ling' (Roparco). '"'■■"
sparen met ambitie vult u
waarde
van
de
ondergaat
De
dan onderstaande bon in.
beleggingen
'f-
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Ja, ik wil graag meer weten over de Ro-totaal Rekening.
.„:.,■•;.-,'..•.'.,■•■■■:-,;
■ j
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De coupon zonder postzegel sturen naar: Robeco Groep, Antwoordnummer 5555,
3000 VB Rotterdam. Tel. 010-466 33 33 of 466 77 77, op werkdagen van 8.00 21.00 uur
-

en zaterdag van 9.00-12.00 uur.
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de loop der laatste vijfjaren

heb ik twee keer een periode
van enkele weken in het Diakonessenhuis te Groningen
doorgebracht in verband met
een heupoperatie. Na de ingreep
voor de tweede heup had ik
vanuit mijn kamer een fraai uitzicht op het parkeerterrein,
maar vooral ook op het ten
oosten daarvan gelegen boscomplex van de bekende villa 'Gelria'. ledereen die wel eens via
Helpman zuidwaarts is gereden,
kent deze opmerkelijke buitenDe buitenplaats is in 1878 ge-

melijk een open dag georganiseerd, waarbij iedereen op be-

„t Is natuurlijke verre van ideaal
maar je zoekt een methode om nog
een beetje van dé oogst binnen te
halen. Maar als er een flinke regenbui overheen komt, kun jé het
wel vergeten. Gras kun je in zon
situatie schudden; doe je dat met
tarwe, dan ben je meer dan de
helft kwijt". In de ogen van Fokkens is het ook de vraag of het 01dambster bakwaardig tarwe nog
wel bakwaardig is.

Erwten

slecht staat het
Ronduit
met de erwten, In het gebied
rond Slochteréri
Schildwolde
er voor

en

blijkt nóg een kwart op het land te'
staan, maar het moet als verloren
worden beschouwd. Voor hetzelfde gebied geldt dat ook voor de
granen. En wat al geoogst is heeft
een zeer hoog vochtigheidspercentage. Die boodschap brengt
VBB-secretaris
drs.
S.B.
Swierstra. Hij omschrijft de huidige situatie als „erg somber"' en
hoopt dat de bieten en de fabrieksaardappelen de totale balans positief kunnen beïnvloeden.
„Maar de vraag is: krijgen we ze
er uit? Want nu is het echt te nat.
De boeren mogen dan wel creatief
zijn door bij het rooien extra wielen te gaan gebruiken, maar daarmee wordt de grond weer vernield. De situatie is buitengewoon
problematisch".

Rampjaar

lm

Drenthe lijkt het minder
rampzalig, al is er bijvoorbeeld
van de voedererwten weinig
terecht gekomen. SEV-er H.
Reindsen van het Drents Landbouw Genootschap (DLG) geeft
aan dat nog lang niet alle erwten
zijn geoogst. „Voor sommige boeren wordt dit een rampjaar en de
schade is voor velen niet meer in
te halen". A. Maris van het Con-

sulentschap voor de .Akkerbouw
in Drenthe: „De verliezen worden
met de dag groter. Het spul ligt te
rotten op het veld. DeJ erwten
springen uit de peul en bovendien
zit er rot in. Hier en daar hebben
boeren de erwten al omgeploegd".
Over bieten en fabrieksaardappelen valt nog weinig te zeggen:
dat zit grotendeels nog in de
grond. Maar problemen worden
wel voorzien: „Als het zo blijft,
dan komen zand of klei én kluiten

Vsan onze redactie buitenland
PARIJS £- Bijna vijftien maanden na de mislukte lancering van

de telecommunicatiesatelliet Intelsat hervat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA (European
Space Agency) in Parijs haar lanceerprogramma. De VS is er.na de
'ongelukken met hèt "ruimteveer
„Challenger" en de Titan-en' Deltaraketten begin vorig jaar nog
niet in geslaagd het commercieel
aantrekkelijke deel van de ruim.
tevaart opnieuw op te pakken.
Met het in de ruimte brengen
van exploitatiesatellieten heeft

Europa nu vrijwel een monopoliepositie. De ESA beschouwt de
Sovjetunie, Japan en China nauwelijks als concurrenten op de
miljardenmarkt.
% De
status van de Europese
ruimtevaart is grotendeels afhankelijk van het welslagen van de
lancering van de Europese communicatiesatelliet ECS, die tegelijk met de Australische kunstmaan Aussat vanaf de Europese
basis bij Kourou in Frans Guyana

Levende

natuur

door Fop. I. Brouwer

zoek kan komen, ook wanneer

of
men. geen oud-patiënt
is.' Men kan

medewerker

oud-

terecht

tussen 10 uur v.m. en 16 uur
n.m. en er wordt voor aanduiding: van de .wandelroutes gezorgd.
De Stichting ■ Landschapsonderhoud Groningen heeft voor
het geheel een beheersonderzoek ingesteld en aan de directie
van het ziekenhuis adviezen gegeven, die vooral betrekking
hadden op het eigenlijke Gelria-gedeelte. Daartoe zijn ook inventarisaties uitgevoerd, die te
maken hebben met de plantenwereld en de vogels.
'
Het oude landgoed Gelria was
omvangrijker dan thans en omvatte vroeger: villa, koetshuis
en tuinmanswoning, wandelbos,
groentetuin met kas, boomgaard
en percelen weiland. Van de
weilanden is nogal wat voor angebruikt.
dere
'doeleinden
Groentetuin en kas zijn niet
als zodanig aanwezig en
van de boomgaard is nog een ge-

meer.

deelte over.
Dat de restanten zo zeer de
moeite van een bezoek ten volle
waard zijn, vindt zijn oorzaak in
de ligging van Gelria. Het land-

toereikend

voor

verschillende

Doordat er destijds en ook later nog wel vrij veel grondwerk
heeft plaatsgevonden is de oorspronkelijke ligging der lagen
nogal wat verstoord, maar hierdoor zijn gradiënten ontstaan
die voor bepaalde planten weer

enkele maanden kan duren voordat er een eventuele oplossing
komt. Dat geldt voor de gemeente
als het gaat om het Bijstandsbesluit Zelfstandigen; dat geldt
voor de banken als het gaat om
hypothecaire zaken".
„Er zullen zeker bedrijven sneller dan gewenst moeten beëindigen", zegt Reindsen. De slechte situatie van dit moment en de consequenties daarvan voor de boe-,
ren is ook dagelijks merkbaar bij
de GML. Beerman:,„Onze leden
zijn ook zeer verontrust over het
toekomstig landbouwbeleid. Het
is duidelijk wat deze regering
voor ogen heeft: impopulaire
maatregelen voor de landbouw en
dat zal het antwoord op de vraag
of er een punt achter moet worden
gezet zeker . beïnvloeden". En
Reindsen: „Bij ons komen boeren
in nood in de hoop dat wij iets
nieuws kunnen brengen. Vroeger
zeiden we: probeer dit-es of probeer dat-es. Maar nu zijn alle
markten vol of afgeschermd. Het
is nu erg moeilijk voor de boeren
weer uit het dal te klimmen"

in een baan om de aarde wordt gebracht. Directeur H. Le Fèvre van
ESTEC, het technisch onderzoekcentrum van ESA in Noordwijk,
heeft echter het volste. vertrouwen in een correcte lancering met
de ƒ Europese Ariane-draagraket.

Anderhalf jaar.geleden,.nog vóór

de mislukte lancering, had hij de
leiding van de lanceerbasis in de
Franse kolonie.
Op 31 mei 1986 "besloot de leiding van de lanceerbasis in Kourou 4 minuten en 36 seconden na
de lancering van de 18e Arianeraket de telecommunicatiesatelliet Intelsat om veiligheidsredenen in de lucht te vernietigen. De
ontsteking van de derde trap van
de raket weigerde. Om elk risico
te vermijden ontwierp ESA een
geheel nieuw ontstekingsmechanisme. De ontwikkeling daarvan
en het uitvoerig testen van het
systeem vergden veel tijd. Nu pas
is de Europese ruimtevaartorganistie zeker van haar zaak. Volgens Le Fèvre kan er nu niets
meer mis gaan.

Vroeger werden bij dergelijke
buitenplaatsen' altijd bepaalde
planten aangeplant die samen
„stinsen-flora" genoemd worden. Dat is' hier in 1878 eveneens gebeurd: boshyacinth, crocus, sneeuwklokjes, daslook,
knikkende vogelmelk, holwortel
en nog veel meer. Een aantal
van die stinsenplanten zijn nu
nog aanwezig, maar ook deze komen in het voorjaar beter tot
hun recht dan in het najaar.
Het spreekt vanzelf; dat een
dergelijke variatie in begroeiing
ook voor de vogel wereld aantrekkelijk is. Er komen dezelfde
broedvogels voor als in elk goed
van soorten voorzien park of gemengd bos. U ziet en hoort er de
grote bonte specht, er broeden fitis, tjiftjaf, boomkruiper, mezen,
zanglijster, Vlaamse.gaai, tuinfluiter,. vinken,. winterkoning,
gekraagde roodstaart en j nog
meer. In mijn jeugd broedde er
de nachtegaal en die gingen we
ook beluisteren. Daarvóór is de
omgeving nu echter veel te lawaaierig geworden. Het ziekenhuis'zelf heeft gedurende de
laatste jaren eveneens een
fraaie omlijsting gekregen van
aangelegde tuinen met zeer veel
bijzondere planten en prachtige
waterpartijen, zoals de foto die
laat zien. Ik wil daarvoor graag
een compliment maken aan
chef-tuinman Kamstra, die mij
gastvrij rondleidde en die u ook
graag te woord zal staan wanneer u hem tijdens uw wandeling op 19 september ontmoet.
Natuurliefhebbers mogen deze
kans óm veel fraais te zien niet
'

gunstig zijn.

O De fraaie tuin met waterpartij bij het Diakonessenhuis
nodig te vervangen en aan te

Als u er gaat wandelen op 19
september moet u eens letten op
de fraaie linden langs de oprijlaan, op de mooie oude beuken
en op de indrukwekkende taxusbomen. Verder staan er veel ei•

ken, kastanjes, esdoorns en essen. Er zijn naderhand ook nieuwe bomen aangeplant, maar die
zult u onmiddellijk herkennen
aan hun geringere afmetingen.
U zult ook' uitheemse houtgewassen aantreffen en ik wil
vooral uw aandacht vragen voor

uit 't

Oostereind

.

•

typen van plantengroei.

De vijverpartijen en voor- en
achterzijde zijn enkele jaren geleden geheel uitgebaggerd en
hierdoor kregen verschillende
waterplanten een nieuwe kans.
De borders, en andere lage beplantingen vlak bij het huis vertonen geen belangrijke bijzonderheden. Heel anders is dit ten
aanzien van de werkelijkmoriumentale houtopstanden rondom
de villa, die geheel passen bij de
beplantingen, zoals die. eertijds
ook bij andere grote landhuizen
op de Hondsrug aanwezig waren. Het beheer is er dan ook op
gericht deze te handhaven en zo

veringsschemas gaat opstellen.
„Anders worden de problemen alleen maar groter" v,. i
De problemen zijn er al duidelijk en dat brengt Fokkens er toe
de mededeling te doen dat boeren,
die de bui nu al zien hangen, zo
snel mogelijk in contact moeten
treden met hun standsorganisaties: „Dan valt er nog wel iets te
regelen. Want doe je het. op het.
laatste moment, moetje er wel rekening mee houden dat het nog

~

O De villa Gelria

Bericht

naamde rooipremie. Beerman
hoopt dat de suikerindustrie, nu
niet aan het vroege rooien kan
worden voldaan, nieuwe le-

de omvangrijke Magnolia in de
achtertuin aan de vijverrand.
Die moet u in het voorjaar tijdens de bloei ook eens gaan be-

landgoed Gelria
goed ligt namelijk op de helling
van een uitloper van de Hondsrug! en vertoont hierdoor een
zeer bijzondere structurering
van de bodem. Deze | vertoont
zeer veel overeenkomst met die
van het vroegere landgoed 'De
Wolf in Haren, waarop zich
thans de hortus bevindt.
' Er is een ondergrond van keileem en daarop bevinden zich
zandgronden die sterk lemig tot
zwak lemig zijn. Er is een behoorlijke variatie in samenstelling en de waterhuishouding is

Dan

krijgje dus rot", aldus Meerman.
De noordelijke akkerbouwers
staan normaal gesproken garant
voor een vroege levering van de
bieten, waarmee de fabrieken hun
opstarten.
campagne kunnen
Daarvoor krijgen zij een zoge-

Europa hervat ruimtelanceerprogramma

Open dag op het

plaats van aangezicht.

bouwd in opdracht van Willem
Albert Scholten, de grondlegger
van het bekende zetmeelbedrijf
in Foxhol. Hij was in Loenen op
de Veluwe geboren (1819) en
stichtte eerst een klein fabriekje
te Warnsveld, dat echter door
brand werd verwoest. In 1842
opende hij een klein bedrijf in
Foxhol, dat eerst nog met paardekracht gedreven werd. Nadat
het bedrijf een grote vlucht genomen had overleed hij in 1889,
terwijl zijn in Foxhol geboren
zoon Jan Evert (1849) de hoofdleiding had overgenomen.
De naam . van 'Gelria' heeft
uiteraard te maken met de geboorteplaats van Willem Albert,
die immers uit Gelderland
kwam. Hoewel ik reeds vrij lang
plannen had om eens iets over
dit landgoed te schrijven, is het
er steeds bij gebleven.
Nu bestaat het Diakonessenhuis dit jaar honderd jaar en dit
is een mooie gelegenheid om de
lezers er op te wijzen, dat er een
mogelijkheid is om het landgoed
en tevens de andere fraaie tuinen te bezichtigen. Op zaterdag
19 september a.s. wordt er na-

enkele akkerbouwers inmiddels
zwad-maaien als laatste reddingsmiddel aan de hand gedaan.
Het platgeslagen koren, waar het
kweek al door,komt, is namelijk
niet meer te combinen. Fokkens:

GML'-woordvoerder J. Beerman
heeft ook slechts negatieve geluiden: „Dertig tot vijftig procent
van de granen moet nog worden
geoogst, de aardappeloogst ondervindt moeilijkheden omdat het te
nat is, het premie-rooien van de
suikerbieten lukt niet, oogsten
van het koren gaat nu gepaard
met enorme kosten terwijl de
oogstkwaliteit ronduit slecht is,
en de herinzaai komt in de problemen".

mee in de bewaarplaats.

voorbij laten gaan!!

door
Simon
van
Wattum

Twee mensen
y| fschuiven maar, vooral geen

f\

interesse tonen, gauw naar

J- ■A een ander verwijzen, zo ziet
de wereld er vandaag de dag uit
voor wie iets gedaan wil krijgen.
Alsof iedereen bang is persoonlijk
bij iets betrekken te raken. "Wat
zegt u meneer, geen stroom ?1 Een
ogenblik, ik verbind u door."
"Maar juffrouw, dit is m'n laatste
kwartje, ik ben al zes keer doorverbonden. We zijn pas verhuisd, we
hebben nog geen telefoon en alleen
in de stad zelf is een telefooncel,
dus u begrijpt..." Toet toet, het
geld op en naar huis hoeft ie ook
niet te gaan, want zn vriendin is

al een keteltje kokend water. Er
hoeft niet dat te gebeuren of de
fluit vliegt er af en de hete 'stoom,
van haar woede en paniek om de
chaos van de verhuizing blaast
hem recht in zn gezicht. Lachen is
het beste. Blijven lachen om dat
hele absurde theater dat daar opgevoerd wordt om een argeloos stel
huurders, dat wel geacht wordt
om maandelijks eventjes meer dan
zevenhonderd pegulanten neer te
tellen, voor eens en altijd in te peperen dat ze niks in te brengen
hebben als lege briefjes. Hij wil alweer instappen. Maar net komt erop zn dooie gemak een man aan
fietsen en zonder er bij na te denken vraagt hij: "Meneer, kunt u
misschien een tientje wisselen ?1 Ik
moet bellen en nu is m'n kleingeld
op." De man is dl van zn fiets en
trekt zn portemonnee. Zeven
.kwartjes kan hij bij elkaar zoeken.
Maar hij kan onmogelijk een
tientje wisselen. "Hier, neem ze
maar," zegt hij dan, "ik woon
daarginder, kom me die kwartjes
maar-een keertje brengen? Een
mens. Echtwaar. Het is haast niet
te geloven na al die afschuivende
automaten die hij aan de telefoon
had. Weer werpt hij een kwartje in
de gleuf. En weer draait hij het
nummer

,

•

•

Dé

problemen onder een
groot deel van de noordelijke akkerbouwers zijn niet
alleen het gevolg van een zeer
nat en weinig zonnig groeiseizoen. Hoewel de woordvoerders van de verschillende
standsorganisaties het er óver
eens zijn dat de omstandigheden nu wel erg extreem zijn
geweest („Als het KNMI gaat
praten over allerlei records,
kun je het voor de landbouw
wel vergeten") benadrukken
ze dat een aantal jaren geleden dergelijke tegenslagen
voor de meesten wel op te van-

Problemen niet alleen

gevolg van slechte zomer

~T~\e woningstichting. "Mag ik
ide automaat die gaat over de
stroom in uw huurwoningen?" "De automaat?" Wat gepikeerd! Tenen hebben zé in elk geval. "O neem me niet kwalijk, de
meneer of de juffrouw. lemand in
elk geval die me uit de nood helpt.
m

Ik heb alles betaald wat u vroeg
De' huur in het voren, de administratiekosten zoals u nu het sleutelgeld,noemt, alles wat u maar
bedenken kon om mij op kosten te
jagen, heb ik betaald. Maar dan
mag ik ook eens wat vragen. We
hebben geen stroom ziet u. Of eigenlijk hebben we wel stroom,
maar niet voor lang. Ik loop naar
de meterkast om de stroom er weer
op te zetten en ik ben nog niet boven of het licht i's alweer, uit"
"Voor de meterkast moet u bij het
elektriciteitsbedrijfzijn "Maar ik
huur toch van u, ik betaal me
blauw, dan mag ik toch.. Klik
Ijskoud opgelegd. De stroom gebeld. "De meterkast? Dat lijkt me
zeer onwaarschijnlijk," zegt \ een
meneer van de stroom. "Maar
waarom doet het licht het dan niet
en valt de koelkast uitï We hebben
net een spiksplinternieuwe. Met
een 'mooi diepvriesje bovenin. We
hebben lekkere karbonaadjes gekocht. En kippeschnitseltjes. En
nu durven we het niet meer te eten
Misschien |is het nog goed, misschien ook niet en als het niet in de
meterkast zit, waar. dan wel."
"Hebt u de lampen wel goed aangesloten," vraagt de meneer, "of
misschien zit er kortsluiting in uw
koelkast." "Maar wat moet ik dan
doen." "Een elektricien bellen. Of
alles ; zelf. controleren en kunt u
dan nog niks vinden, belt u dan
nog maar es." ''Maar ik kan niet
naar huis zo, mijn vriendin eist
dat er stroom komt." "Een ogenblik. Wat zeg je, Derk?' Meneer,
'bent u daar nog? Mijn collega hier
wil wel even komen kijken. Wat is
uw adres?" Eindelijk weer een
mens. Eindelijk weer een man die
niks afschuift, die het leuk vindt
een probleem op te lossen. Aha,
daar heeft hij het al De vorige bewoner heeft zn buitenlamp gewoon van de muur gesneden en het
regenwater drupt zo op de blote
draden en dat is mis natuurlijk,
dat verhelpt hij wel even. Hij
krijgt hij koffie, hij krijgt koek
aangeboden, ze kunnen hem wel
zoenen, maar hij wimpelt lachend
alles af, hij heeft nog meer klusjes

j

Van onze correspondent
Jan Chris de Boer
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Zoekt u een passend geschenk?
Je denkt er misschien niet zo gauw aan, maar een abonnement op het Nieuwsblad van het Noorden is een waardevol,
origineel kado, waar degene die het krijgt elke dag weer
plezier aan beleeft!
En omdat het dan voor u ook een beetje feest is krijgt ü van
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óns een presentje;
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U kunt kiezen uit: %
.
Een Parker pen (Roller-pen)
Een handdoek
Een oplaadbare zaklantaarn
Wanneer u nu een kado-abonnement opgeeft ontvangt degene aan wie u het kado schenkt het Nieuwsblad van het
Noorden 30 dagen voor slechts f 15,75.
: —~~"l
rU P,
l\ zullen wi| de krant bezor- De rekening sturen wij
■*■■
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nüur
l. gen op het volgende adres:
Naam:
J
Straat:
j Naam:
j
Poste/plaats:
j Straat:
j Poste/plaats:
H etkadootje van mijn
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DONDERDAG 77 T/M DONDERDAG 24 SEPTEMBER A.S.
KOMT DE KONINKLIJKE LANDMACHT INFORMATIEBUS NAAR RODEN. lEDEREEN IS VAN 10 16 UUR
VAN HARTE WELKOM TIJDENS DE BRADERIE.
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(voor controle op de bezor-

j.ging).
|

l.v.m. de verwerkingstijd wordt u verzocht een week voor de schenk-datum de bon in .
te sturen
In een enveloppe doen en zonder postzegel sturen aan: Nieuwsblad van het Noorden.
Antwoordnummer 37,9700 VB Groningen.
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Hoe dan ook, keus genoeg, voor wie echt iets
anders zoekt. En in principe niets heeft tegen
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Vooral vrouwen, sportieve jonge
vrouwen zouden wij willen uitnodigen eens
te informeren naar wat er aan diverse, ook

||;
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tijdelijke, banen bij de Koninklijke landmacht
zoal te vinden is.
Dat we iedereen een ander leven kunnen
bieden dan waar hij of zij aan gewend was, is
een ding dat zeker is. Vraag in de 'bus' maar
eens naar je mogelijkheden bij de Landmacht,
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Hij staat er voor.
Op bovengenoemde data ben je welkom.
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Wie droomt er niet zo af en toe van ander
werk, een ander leven? Natuurlijk is het niet
iedereen gegeven er daadwerkelijk werk van
te maken; seneus een verandenng te
overwegen Maar ben je bijvoorbeeld in de
leeftijd van 16 t/m 26 jaar, en heb je de
Nederlandse nationaliteit, dan behoort een
baan bij de Koninklijke landmacht tot je
mogelijkheden Dat kan dan voor een
kortere of langere periode zijn
Welke schoolopleiding je ook hebt, er is
bijna altijd een militaire, functiegerichte
opleiding, die op jouw niveau aansluit. Soms
zelfs uitmondend in een burgervakdiploma.
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'Afspraken in cao's'

Handel en markten

protectionisme VS'

gram wit 8i49 en bruin 8,48-8,69,
55-56 gram wit 9,72-9,88 en bruin

(Veemarkt). Slachtrun-,

LEIDEN
deren (gulden per kg gesl.gew.): Aanvoer, 1021 waarvan 175 stieren. Dikbillen, extra kw. 8,25-13,50 per kg,
stieren Ie; kw. • 7,00-7,90, 2e kw.
6,25-7,00, vaarzen Ie kw. 7,25-8,25,2e
kw. 6,25-7,25, koeien Ie kw. 7,00-8,05,
2e .kw. 6,40-6,95, 3e kw. 5,75-6,40,
wofstkoeien 5,40-5,90.
Handel en prijzen: stieren redelyk
gelijk; koeien rustig gelijk.
Slachtschapen- en lammeren (gulden per kg gesl.gew.): Aanvoer 186,
Schapen 4,05-8,09, lammeren (rammen) ,7,75-8,50, (gulden per stuk)
schapen 150-190, lammeren (rammen) 165-200 en lammeren (ooien)
150-165.
Handel en prijzen: schapen flauw
lager; lammeren flauw lager.
Totale aanvoer 1187 stuks.
H ARLINGEN (Visafslag Insula
BV). Weekoverzicht van 7-12 september. Geveild werd er: 52.912 kg pelletong
4.27-4.62,
rijgarnalen'
wijting
I
21.46-26.44, schol 3.39-5.42,
2.94-3.01, schar 1.40-1.85, schelvis
3.36-3.75, rode poon 2.13-4.21, griet
17.53-19.21, steenbulk 1.21, leng 2.70,
koolvis 2.99, haai 1.94, hake 4.01, bot
0.82-1.25, allerhande 1.12, zeewolf
6.52, krabbepoten 4.10, zeeduivel.
11.21-12.11,
ham
4.08,
ket
15.02-19.98, heilbot 9.72, harder
2.17-2.81, tongschar 5,56-7.70. Totaal
85.793 kg vis en ca. 53 ton pellerijgar-

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG Als het Congres
in Washington akkoord gaat met
de voorstellen voor een nieuwe
handelswetgeving, dan,moet die
met vergelijkbare EG-wetgeving
worden beantwoord. De tijd is
lang achter ons dat de VS op handelspolitiek gebied de lakens uit—

wit
9,88-10,04.' 60-6 i gram
10,86-11,04 en bruin 11,29-11,50,
65-66 gram wit 12,48-12,52 en bruin
12,39-12,93.
; ■l'
.
,;.
(Veemarkt). Slachtrun-.
SNEEK
deren: aanvoer 1. Nuchtere kalveren
.voor de mesterij: (gulden per stuk).
Aanvoer 691 nuchtere kalveren
zwartbont. Prijzen: stierkalf 400-540,
stierkalf extra kwal. 540-565 en
vaarskalf 240-390. Handel en prijzen:
redelijk'- iets lager. Varkens: (gulden
per kg levend gew.). Aanvoer 14
Zeugen
slachtvarkens.
Ie kw.
en
2e
kw. 1,70-1,80. Handel
1,90-2,00
rustig, prijzen gelijk. Slachtschapen(gulden per kg
en lammeren:

"

-

—

*

.

-

.»

-

deelde.

Deze dreigende taal aan het
adres van Washington uitte
staatssecretaris Van Rooy voor
buitenlandse handel gisteren in
Den Haag. Zij sprak ter gelegenheid van de opening van de 36ste
leergang buitenlandse betrekkingen in het instituut „Clingen-

-

gesl.gew.). Aanvoer

-

dael".

—

Van Rooy vindt dat de handelsbeschermende maatregelen in de
Verenigde Staten steeds zorgwekkender vormen aannemen. De
nieuwe handelswetgeving, die nu
bij het Congres in behandeling is,
weerspiegelt volgens haar op tal
van punten een hang naar protectionisme. „Verschillende onderdelen van deze wetgeving zijn onverenigbaar met de \ verplichtingen die de VS in het kader van de
Gatt zijn aangegaan," zo zei zij.
De Gatt is de- internationale
afspraak over handel en tarieven.

•

BOKSEN. De bokscarrière van
Terry Marsh, de Britse wereldkampioen in het lichtweltergewicht, is
abrupt beëindigd. Hij zou aan epilepsie lijden. Zijn arts heeft hem gewaarschuwd, dat één klap zijn dood
kan betekenen. Voor de verdediging
van zijn titel was de als bokser ongeslagen Marsh ruim een miljoen gulden in het vooruitzicht gesteld.

HARLINGEN Ladende/lossende
schepen, 14 september vertrokken:
Kimya naar Purfleet, Gezina naar
Rotterdam, Liana naar Rotterdam.
Doorvarend: Vlieland, Zwartewater,
Ameland, Anna Maria, Atlas 11, Fivo.
—

nalen..

(AardappelterAMSTERDAM
mjjnmarkt). In Bintje 35-50 mm werden 3 contracten verhandeld voor levering april tegen f 13,00 per 100 kg.
De stemming was kalm. In Bintje 50
mm werden 135 contracten verhandeld voor levering april bij een prijs
van f 20,50 tot f 19,70 per 100 kg en 10
contracten levering juni tegen f22,00
tot f21,90. De stemming was voor
april nauwelijks prijshoudend en voor
juni kalm.

Marokko is niet
welkom in EG

(Eïerveiling
BARNEVELD
stuks,
bv)..
Aanvoer
3.099.600
,veba
stemming vriendelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51
—

b

a

a

"

.

a

.

Amèr.dollar

Brits pond
.
5,24.
Belg. frank (100)
110,25
Duitse mark (100) .
14,50
It. lire (10.000)
Port. esc. (100) ■".•'.. 1,25
-

.

_

Can. dollar

*

1,65
1,61
35,25
138,00'
33,25

1,49-:

.

32,25
Franse fr. (100) ,
133,50
Zwits.fr. (100)
,30,25
Zweedse kr. (100)
29,00
Noorse kr. (100)
Deense kr. (100)
l 27.25
15,78
Oos(.SChill(100) ■■".'■
•
1,56
Spaanse pes (100)
1,30
Griekse dr. (100)
Finse mark (100)
44,50
.:'j 0,12
Joeg. dinar (100)
2,84
lers pond

32,00
30,25
16,28
1,81

,-•

1.70

;

-,

.

47,50

<

'3,14.

0.32

.

a

I

a

Goud:

onbewerkt 29.650-30.150
bewerkt verkoop

(29.870-30.370);

•

v

31.750(31.970).

Zilver: onbewerkt . 455.00-525.00
(475.00-545.00); bewerkt verkoop
570.00(590.00).

*.

-

:

5.4105-4155

5,4135-4185

-

136,055-105
135,755-805
Japanseyen
142,30-142,40 141.56-141,66
15,580-630
Itai. lire .
15,510-560 '
31,895-945
31,920-970
Zweedse kroon
29,080-130
29,155-205
Deense kroon .
'.
Noorse kroon.
30,595-645
30,655-705
Canad. dollar • j 1,54025-54275 1,54825-55075
15,995-6,005 '15,9890-9990
Oost. schill
lerspond
-2,994-3,004
2,0010-0010
Spaansepes . , 1,6710*810
1.6740-6840
Gr. drachme
1,4250-5250
1,4250-5250
Austr.dollar ..-■'■ : 1,4750-4850
1,4800-4900
26,00-26,25 , 26,15-26,40
Hongk.dollar ■
-

"

Nieuwz.dollar
Antill.gulden

.

Surin.gukJen

1,1250-1650
54,05-54,30

.

Saudischerial
Ecu gulden

1,2600-2700
1,1250-1550

•

■

1,2700-2800
1,1300-1600

'

1,1300-1700
54,40-54,65

•

2,3315-3365

2,3300-3350

De AmeriWASHINGTON
heeft
de vliegkaanse luchtmacht
tuigfabriek Boeing gisteren een
opdracht verleend voor een onderzoek naar de mogelijkheden de
tienkoppige MX-raketten op mobiele lanceerinstellïngen te plaatsen om de raketten minder kwetsASSEN —. Indien de verkoop
baar te maken voor een kerriaanvan de meeste dochterbedrijven
val. Met het contract is een bevan Furigas aan de Amerikaanse
drag van 470 miljoen gulden ge- Dyson-Kissner-Moran Corporatimoeid. .
on (DKM) doorgaat, is Bunnel
een
brief
aan
de
voorzitter
In
Holding bereid de aandelen Furivoor
senaatscommissie
de
van de
gas (gasbranders, elektronica)
strijdkrachten, Sam Nunn, liet de over te nemen tegen de nettoprijs
luchtmacht weten dat Boeing het van f26 per stuk. Na de transaconderzoek in 1992 hoopt af te rontie met DKM zullen de bezittin-,
den. Het Amerikaanse Congres gen van Furigas vrywel' geheel
heeft toestemming gegeven voor bestaan uit vorderingen. Uit \ de
de plaatsing Van 50 MX-rakétten pro forma balans per 30 juni,'die
in ondergrondse silo's in het de vermogenssituatie weergeeft
westen van de Verenigde Staten, alsof de transactie met DKM toen
maar weigert geld uit te trekken haar beslag had gekregen, blijkt
voor nog eens 50 van deze raketeen eigen vermogen van f 31,8
ten, tenzij zij beter worden bemiljoen overeenkomende . met
tegen
aanvallen.
schermd
f 25,85 per aandeel Furigas.

Bod op aandelen
Furigas f 26

.

:

•

b

:

Goud en zilver

'

J 33,680-730

33,615-665

•
'

Zwits. frank'-.-:'

Onderzoek Boeing
naar mobiele
MX-raketten

16,50

■

—

;
'
.14/09
-11/09, :
-2,03225-03475 2,04325-04575
3,3475-3525
3,3470-3520
112,565-615. 112,525-575

Amer. dollar
Brits pond
Duitse mark
Franse frank
Belg.trank

Ladende/lossende schepen llt/m 13
september: aangekomen: Atlantic Cape vn St.Malo, Finnrover vn Emden,
Trans Sund vn Antwerpen, Juraj Dalmatinae vn Amsterdam. Vertrokken
llt/m 13 september: Nörrland nr
Karlstad, Finnrover nr Emden..

5,54
114,25'

AMSTERDAM Ahold was dinsdagochtend van de belangrijkste aandelen de enige uitschieter op een zeer
rustige effectenbeurs. Dank zij de
vaste dollar bleven de koersen over
het algemeen wel goed liggen, maar
grote verschuivingen kwamen onder
de hoofdfondsen vrijwel niet voor. De
omzetten waren' in de ochtenduren
zeer bescheiden.
De beperkte stijging op Wall Street
viel daar gedeeltelijke als oorzaak
voor aan te wijzen, maar ook nemen
beleggers gewoonlijk op Prinsjesdag
een afwachtende houding aan.
licht kan de handel na de publikatie
van de Miljoenennota wat aantrekken.
Een uitzondering vormde Ahold, die
na de koersstijging van de vorige dag
f4,10 vooruitging naar f 109,20. Volgens een handelaar is er een buitenlandse koper in de markt die bij de
dunne handel de koers opdrijft.
. In de internationale sector deed Akzo het goed. Het chemiefonds noteerde
tegen het einde van de ochtend bijna
Olie
f 2 hoger op fde178,50.Koninklijke
internationals die het
en Unilever,
gevoeligst zijn voor de dollarkoers,
bleven goed liggen maar kwamen toch
niet verder dan een paar dubbeltjes
winst. KLM werd aan het eind van de
ochtend twee kwartjes hoger verhandeld op f53,10 en Philips trok enkele
dubbeltjes aan tot f 53.
De financiële sector was vriendelijk
gestemd, maar ook daar waren de
winsten niet groot. Wel slaagde
AEGON erin een vooruitgang van f 1
te boeken op f 88,80 en werd ook Nationale-Nederlanden bijna f 1 duurder
op f77,70. NMB echter zakte 70 cent
weg naar f 168,80; Elders op de markt
was er een winst van f 2 op f 192,50
voor Nedlloyd.
In het begin van de middag begon
de koers van Hoogovens, die in de ochtenduren nauwelijks beweging had
vertoond, op te lopen. Even na 12 uur
werd het staalfonds f 1,40 hoger ver
handeld op f5O. Ook VNU, die in het
begin van de ochtend al even vast was
geweest maar later weer, wegzakte,
kwam terug en noteerde in het begin
van de middag f 1,30 hoger op f 98,30.
ARM, die in de morgen een gelijke
winst maar een lagere winst per aandeel meldde, werd f 5 duurder op
f635. Center- Parcs zag de forse
winststijging in het eerste halfjaar
schraal beloond met en vooruitgang
van twee kwartjes op f 93,50.
Parallelmarktfonds Furigas reageerde vrij onverschillig op het biedingsbericht waarin f26 per aandeel
Furigas wordt geboden op voorwaarde
dat,de verkoop van een aantal .delen
van het bedrijf aan de Amerikaanse
DKM doorgaat. In het begin -vanjle
middag betaalden beleggers op f 24,50
vier dubbeltjes meer voor dit fonds.
De lokale noch de parallelmarkt,
hield voor het overige veel verrassingen in. Evenals bij de hoofdfondsen
bleven de meeste koersen op peil,
maar vielen er geen opvallende
verschuivingen te ontdekken, i

Wisselmarkt

Eemshaven

:

Rustige beurs

mingham, ROZENGRACHT 14 Rahja nr
Mantyluoto, SALINEKE 14 te Amsterdam,
SNOEKGRACHT 14 Z Nordvalen nr La
Pallice, STELLA POLLUX 14 NW
Landsend nr Duinkerken, STELLA SIRIUS
14 N Hanstholm nr Dramman, VILLE DU
LEVANT 15 te Barcelona, VISSERSBANK
14 ZO Ouessant nr Bilbao.

KLEINE VAART
BALTIC SUN 22 te Albany verw., BARKEN '16 te Papenburg, BLACK SEA 9 vn
Koverhar, ELISE 16 te Cork, EOS 16 te
Slemmestad, ICECRYSTAL 15 vn Zaan-'
dam, MANGEN 16 te Gruvon, NOREN 12
vn Holmsund, OUVIER 16 te Rotterdam,
CARIB BIRD 15 vn Tonnay Charente, CARIB SUN 15 vn Sluiskil, SILKE 16 te Rochèfort, UNDEN 15 te Karlstad, VISTEN
14vnTofte.

Door de banken :
.Aankoop -Verkoop
2,10
,1,98
3,19
' 3,49.
\

.

~~

.

—

—

Brussel besloten.
De huidige voorzitter van de
EG-ministerraad, de Deense minister van : Buitenlandse Zaken
UiTe Elleman Jensen, cri de Europese Commissie zullen Hassan in
de brief laten weten dat de EG wèl
prijs stelt op een uitbreiding van
de al zeer goede handelsrelatie
met Marokko.
brlêT' maanden "geleden legde
koning'Hassan II in Brussel een
officieus verzoek op tafel om lid te
de Gemogen worden
het
geen
Hoewel
offimeenschap.
ciële aanvraag was, wordt zij in
EG-kring echter wel als zodanig
beschouwd.

:

Van onze redactie binnenland
UTRECHT Alle bij het CNV
aangesloten vakbonden gaan bij
de komende cao-onderhandelingen proberen meer mensen die behoren tot etnische minderheden
aan werk te helpen..Dat hebben
de CNV-bonden gisteren in dè

'

meegedeeld. De ministers v van
Buitenlandse Zaken van de
twaalf hebben dat' gisteren in

a

14 te Kri-

bi, NEDLLOYD BAHRAIN 14 Singapore
nr Sydney, NEDLLOYD DELFT 17 verw.
te Suez, NEDLLOYD VAN DIEMEN 16
verw. te Port Louis, NEDLLOYD HOLLANDIA 14 Ponce nr Felixstowe, NEDLLOYD KEMBLA 14 Durban nr Itajai,
NEDLLOYD KINGSTON-15 te Sydney,
NEDLLOYD VAN NOORT 14 Monrovia nr
Trinidad, NEDLLOYD SANTOS 14 NW
Tristandacunha nr Durban, NEDLLOYD
SAN JUAN 15 Willemstad nr Kingston,
NEDLLOYD SINGAPORE 14 Nagoya nr
Yokohama, NEDLLOYD ZEELANDIA 14
Rio de Janeiro nr Recife, POLYDORUS 14
Algeciras nr Puerto Cabello, ROCHESTER
'..
'"..
13 Charleston nr Felixstowe/

Vreemd geld

—

.'vVVomi tvk
sk
gist
c apr 45,00 100 7,50 8,20
50,00 157
.hoog c okt
1,50
I,Bob
abn
c okt 46,00 103 3,60 b 3,50
8,30 (
0.60
kim
abn
c okl 52,00 159 0,70
c okt 45,00 100 ' 8,00
6,50.
5,90
3,80
4,50
c , okt 50,00 206
aegn c okt 85,00 200
kim
2,90' : kim
aegr, c jan 100,00-. 84
2,40
1,70
c okt 55,00 195 1,50
3,00
1,60
0,50
ah ' c okt 110,00 190
c okt 60,00 113 0,50
kim
kim
akzo c okt 160,00 124 . 19.00 , 20,10
c jan 50,00 158 6,40 .6,70
3,80a. 3,90
akzo c okt 170,00 611 10,70 12,10- . kim
c jan 55,00 618
2,80
2,20
c apr. 55,00 137- 5,30, 5,60
akzo c okt, 190,00 564
kim
p jan 50,00 113 2,20 b 2,20'
akzo c jan' 160,00 98 22,70
24,00 kim
4,60
p jan.. 55,00 130 5,00
akzo c jan 170,00 166 16,00 16,90 ' kim
5,20
p apr- 55,00 145 5.60
kim
akzo c jan 180,00 194 11,20 11,90
7,00
7,20; ,-natn
akzo c jan 190,00 169
c jan 80,00 153 3,80. 4,50
3,60
4,00
akzo . C apr 180,00 '115 15,00 15,80 ' phil :.C okt . 50,00 300
1-phil E c .-okt -55,00-353—1 r 10~->. 1,20
150,00 K 88^-48,50•':.50,00
2,10
phil ,c, jan 55,00 332 ; 2,80 -2,90b,
akzo-- p okt 170,00.,118' .2,60
4,50"
akzo p okt 180,00 "248."-' 7,oo'T "W"^ olie""'c okf""270,00 176 '4,70
3,30
akzo p jan 160,00 -110
3,20 b -: -olie c okt 300,00 106 0,90 0,60
0,60.
olie r c . jan 270,00 107 12,80 13,00
amev c'okt 70,00-514 0,50
3,40';
1,80
p okt. 250,00 145
1,80
olie
amro c okt' 85.00 161 3,40
p okt 260,00 255. 4,70 b 4,30
1,30 '1,20
olie
amro c okt 90,00. 135
p-okt ,270,00 • 179 10,80 11,00.
coc
c scp 270,00 138 5,80 6,80 ' olie
8,00
unil
c Okt 140,00 82 8,50
eoe
c nov 270,00 116 15,70 16,00
5,40
unil , c Okt 144,00 334\ 5,7Q
3,80
4,00
gist •'c jan 50,00 116
' unil
gist
p jan 144,00 125
1,60
1,60
8,20
7,70
c jan 55,00 151
Opties

AMANDA SMITS 14 W Valparaiso nr Sanantoniodecille, BAKENGRACHT 15 te
Setubal, BATAAFGRACHT 14 W Monrovia nr Moss, BEURSGRACHT 14 te Lissabon, CAROLA SMITS 14 ZO Mozambique
nr Durban, CHRISTIAAN BRUNNINGS
14 Rotterdam nr Hoek van Holland, CORRIE BROERE 14 N Monastrie nr Aliaga,
DUTCH FAITH 15 te Rotterdam, DUTCH
MARINER 15 te Tees, EENDRACHT 14
Chetbourg nr Le Havre, FRISIAN GAS 14
ZW Hango nr Porvoo, HEEMKERKGRACHT 19 verw. te Chatham, HOUTMANGRACHT 15 te Mostaganem, KHYBER 14 Fujairah nr Karachi, LENNEBORG'IS NVV Mariehamm nr Zaandam,
LOUISE 14 NO Amazone nr Rio de Janeiro,
MARE IRATUM 15 te Rotterdam,
MATHILDE 14 Rotterdam nr Rauma, PACIFIC GOVERNESS 14 te Luanda, PACIFIC LILY 14 t.a. baai van Cadiz, PACIFIC
ROSÉ I 14 t.a. rede Bombay, PALMGRACHT 15 NO Natal nr Rio de Janeiro,
PHILIP BROERE 14 Rotterdam nr Im-

-

Van onze correspondent
Marokko is niet
BRUSSEL
welkom als lid van de Europese
Gemeenschap. De Marokkaanse
koning Hassan II krijgt dezer dagen een brief waarin hem dit in
bedekte termen zal worden

Optiebeurs

minderheden

'bo, NEDLLOYD AMSTERDAM

Beursoverzicht

KLEINE VAART

GROTE VAART
CARDISSA 15 te Buena Ventura, CAURICA 15 te Las Palmas, FELANIA 14 Punta
Cardon nr Yokohama, FELIPES 25 verw. te
Buenos Aires, FOSSARINA 23 verw. te
New Vork, FOSSARUS 15 te Sriracha,
FULGURIS te Curacao, FUSUS 15 te Yan•bu, NEDLLOYD ALKMAAR 15 te Coquim-.

-

Haven Harlingen

,

CNV in bres
etnische

' \
vèrbondsraad besloten.
De bonden willen via de cao's
concrete afspraken maken over
het. aannemen van aantallen
werknemers die tot de minderheden behoren. Die aantallen kunnen per regio of per bedrijf va-'
riëren maar ze moeten in ieder geval een redelijke afspiegeling vormen van de bevolking in een bepaalde regio. Als over twee jaar
blijkt dat .werkgevers er niet aan
willen dan moet de overheid maar
ingrijpen, vindt het CNV.
CNV-bestuurder A. Westerla'i ken verklaarde' dat het geen zin
heeft om een voor het hele land
geldende uniforme „quoteringsregeling" af te spreken. Dat werkt
niet. Maar wel móet de.steeds groter worden kloof tussen.de etnische minderheden en de rest van
de bevolking kleiner worden. Terin het algemeen de
wijl
werkloosheid daalt, stijgt het aantal werklozen (70.000) onder 'de
ethische minderheden nog steeds.

-

-

Sport in 't kort

1966. Schapen

4,00-4,75, lammeren (ooien) 6,75-9,50,
zuiglammeren! 7,75-8,50. Prezen per
stuk: schapen 150-180, zuiglammeren
160-190. Handel en prijzen, schapen
iets.lager, gebruiksschapen,
rustig
-lammeren: (gulden per stuk). Aanvoer .140 stuks. Weidelammeren
120-150. Handel' schapen rustig.
Voorts werden 4 geiten aangevoerd.
Totale aanvoer 2816 stuks.

27

Scheepstijdingen

.

'Desnoods vergelding

■

Staatssecretaris Rooy:

finnntieel/eianomisth

AS.iNRD.ST.

10% NL 81-91:
10V2 NL 80-00
•

10V4NL82-92
10V4NL87-97

111,70' 111,70
121,30 "121,30
107,10 107,10
110,15 110,05

.
.

10NL82-92

10NL82-89-1 •
10NL 82-89-2 .

104,90
104,20
108,00

.

•

.

9'/2NLBO-95
9% NL 83-90

9V2NLB6-93
9VUNL79-89
9NL79-94 .
9NLB3-93

8% NL 79-94

,

•
'

.111,10
104,00

111,20
104,00

106,40

106,40

;

~*

:8%NL79-89.
8% NL 84-94

B'/2NL7é-93
BV2NL7B-89
BV2NL79-89

.

108,90
105,50
103,10
109,20
104,50

102,10

102,10

103,35
.

BV2NLB4-94-1

BV2NLB4-94-2
BV2NLB4-91-I
BV2NLB4-91-2
BV2NLB4-91.3
BV2NLB7-95

-

107,40
107,40
112,20
104,60
104,80

105.15

-

108,75'
103,50

BV4 NL 77-92
BA NL 77-93 :
BV4 NL 79-89
BV4 NL 83-93
BV4 NL 84-94
8% NL 85-95.

103,25

102,20
105,30
106,70
107,40

]

BNL7B-88
«NL 83-93
6NLBS-95
ƒ% NL 77-97
ƒ% NL 77-92

102,40

"

;

.
.

Z%NLB2-93
ƒ% NL 85-00
/%NL7B-93

•"

■

-

;'/2NL7B-88-1
7/2NL7B-88-2
(V2NLB3-90-1
'/2NLB3-90-2 '
'V2NLB4-00
7ViNLBS-295

108,80
105,50
103,10
109,20

104,50

'

BV 2 NL 83-94

ƒ% NL 85-95

105.90

105,90

.

-

104,90
104,20'
108,00

105,20
106,10
102,90
103,35104,50
105,70
102,80
101,10.
lOl.tK)
102,00

102.20

103,80.
103,80
103,95

103,35

107,40
107,50

112,15

104,80

104,90
105,25

108,80

103,50
103,25
102,20
105,50

106,80

107,40
102,40

105,30

106110

102,90
103,25
104,50
'105,70

102,80
101,10

101,00

102,00
102,20
103,90
103,90
103,95

6'/. NL 86/96
6'/4NL86p95

-

;

6NL 87-94

'

'

5%NL65-90-1
5%NL65-90-2.
5V4NL64-89-1
5V4NL64-89-2
SNL 64-94 '
4/2 NL 59-89

'

,96,40
100,20

100,20
100,50
99,70

99,60

98,70
99,05
98,50
98,10
98,70
98,40
98,20

98,10

98,70
98,40

98,00
98,00
97,80

.

98,00

97,80

'97,60

3V4NL848-98

3'/t NL 50-90
3'A NL 54-94
3/4 NL 55-95

99.80

99,80
96,40

99,05
98,50

4ViNL63-93-1

4'A M63-93-2
4 NL 62-92
3% NL 53-93'

97,30

98,70

'

f

4/4 NL 61-91

97,40
97,40

99,40

•

4 1/2 NL 60-90.

1

97,70
96,80
97,70

100,50
"99,60

.

4V2NL63-93

.-

97,30

', '

4 /4 NL 60-90

■■•-

97,70
96,70
97,65.

'.

61/4NLB7-1/95
61/4NLB7-2/95
6NL 67-92 ■

.

99,90

-.

'

97,60

97,50

97,50

98,10

98,10

96,80

96,90

101,70

100,80

7WUHBS-95'.

10%Akzo82
10V2 ABNK74
9%A8NK79 '■

9'/ 2 A8N74

121,40
115,80

11BNG81-06

•

109,70 109,70
109,70 ■ 109,70

BV2BNGB4-09-1
BV2BNGB4-09-2
88NG69-94
7.608NG73-98'
7V48NG73-98-1

'

101,10

101,00

"■

101,80

101,80

101,60
101,40

7 BNG 66-91-1
78NG66-91 2
7 BNG 66-92-4
7 BNG 72-97
6% BNG 67-92

.

:

6 BNG 65-90-1

6 BNG 65-90-2
5%8NG65-90-2
s/2 BNG 65-90
s/4 BNG 64-89
s/4 BNG 64-90

;

5 BNG 58-88
5 BNG 64-89-1
4% BNG 58-88
4% BNG 58-88
4W BNG 62-92
4V2 BNG 62-93

101,60

101,50
101,70

'.

98,70

97,40

-

97,70
97,40

Pandbrieven
7'/sAEGHypB4
6%AegonhypBs

7FGH72-87 '
6FGHDW73OI
6FGHDWBIOOI
4%FGHx63701

102,70

.102,70
100,10

■

100.00
98,30

99,60
97,80

'

106,40
101,80. 101,80

. ''■

9ABNecuBs

BV2ABNB4
BABNKap.73

.103,80

7V4A8N86
9%AmroKBo
B%AmroK73
8%Amr073

102,70

107,20- .
102,00

i

'

101,80
101,00

.:

7V2AmfOK73

6V48MH87

'

B%BqPaK7S
11Ceehom71

7V4CMC72

103,60
101,50
,102,50
107,20
102,00
101,50
100,50
98,80
103,50
127,00
98,00
100,50
95,50

101,50

98,80
.103,50

'
.

126,00
98,00

•

..

7'/4H00g0v.85
7HunterD.B6

..100,50

.

-95,50

7KLM6B-88
11V2NIB80

'

100,50

•

107,30

BNat.Ned.F.76

.

;
'

7'/2NGU69

7y4NGU73'.
6V2NGU6B

.

7N0866-91

7 NOB 64-89

9%NM8K74
BV2NMBK76
6%NMBbbBS
6'.4NedWalßnkB6
7%Pakh.73

SV2PGEMSB
SPGEMSB-88

6 /1 4Postt>.
6Schiphol66

8.45HV72
8.45HV73

,

99,50
101,60
102,00
100,50
94,00
100,30
100,00
100,00

•

■;',: V
'

■

99,00

99,20

99,20
98,60
98,00
'97,50
97,10

98,60
98,00

97,50

97,10
113,00 113,00
113,50 .113,50
90,80 ' 90,80

'
'
.

100,20

-

101,00
98,70

101,50
98,70

64,60

64,60
86,60

i

87,00
65,10

85,10
91,00

91,30'

-'

'

■
.

.'-91.20
•

91,10

84,10
84,80

86,10
64,80

84,55

84,55

87,00

88,55

•

107,10

89,00
88,55

107,10

105,20 105,20
97,00' 97,00

2ViNdRodK67
2y2Rdm57<97
2'/jütr.s2kl

101,10

100,00
99,00
-

■

107,30
99,50
'101,20
100,70
100,10

94,00
100,30
100,00

2%5Gr52(2)

2'ARdms2(l)
2y2Rdm52(2)

100,50

102,00
100,50

<.

6PGEM64-89

99,50
101,20

100,70
100,10
101,10
99,50
101,70

"

.

98,70
97,40

106,40

'

4St.Bank.B6 7ViTotal72 •■
101,30 101,40 6 Unifev. 66
101,50 101,50 7 /1 sVMF69
100,80 101,00
100.80 101,00 Premie obligaties
100,50. 100,60 2Vz Alkm.s6 .
100.10 100,10 2'/iAsdslkl-,
99,90
99,90 2V2 Asd56(l)
99,90
99,90 2</2A5d56(2). .
99,40
99,40 2'AAsds6(3)
99,20' 99,20 2'/sAsds9-99
99,00 2V2 Breda 54
99,00
98,70
98,60 2V2Dordts6 ".
99,20
99,20 2ViEdlvs4kl
98,90
98,90 2'AEnscs4kl
98,80
98,80 2'/2sGrs2(l)
'

101,60

'

;

6%8NG68-93
6V28NG67-92-1
6V4BNG 67-92

121,40
115,80

110.00 -110,00
105,10' 105,10
107,50 107,50

■;

■ 97,30 7Pakhoed6B '
7 Pakhoed 72
Binnenl. obligaties bng-leningen
6PGEMS7-87-'
12BNG81-06

100,80

Banken,handel & industrie

97,20

'

101,70

107,20

107,20
107,90 105,60
92,40
92,10
-110,10'
110.10

,

100,10 2%Zd-H0157

92,10

100,00
98,20

91,00
2'/2Zd-H0159' .
99,60 Converteerbare obligaties
97,80 5A8N85-95
112.20
-

.

;

92,10
90,10

112,20

99,60 b 99,80
101,00
97,20
97,00
98,50 , 99,20
106,90 106,90
103,50 • 103,50
88,00
87,20'
101,00

7CreditLßN74
sEnraf-N.86

7V4Furness73

6H00g0v.85
BV4HolecBs
sHoopCoB7

120,00 b 120,001

300,00

Industr.My

.
'

B%KNSM7S
9Meneba74-

100,70
295,00
164,00
104,20

-100,70

'.".

7V4Nutr.72
6%Nijv.Bs

.166,00

10Pont74-89
6V?R01.67
14SHV81 ••■
B%Stevin76

104,10
105,50

.

105,50
160,20
99,80
98,50

159,50

'v. -.99,50

, ;
.

>

-

.

•

98,50
i.—

—

'

•

•

'

'

60,30'
121,00

122,50

60,60

'

■

-

.
•

130,00

68,00

67,50

7.10* .7,30
6,00 . 5,70
455,00 460,00

13300,00 3300,00

:

960,00 965,00
4230,00 4240,00
93,00
93,00
63,50 . 63,00
229,50 230,00
219,50 .224,50
15,80
15,80
74,30
• 74.50
432,00 428,00
71,50
'72,00
97,70
99,50

Calvé-Delftc

Carvéprel.o

.

Cetera

Ceteracert.
ChamotteUnie '■■
Ondu-Key
Claimindo

<

28,50
157,50

28,50

.

157,50

," '

233,00 d 234,50

'

425,00 424,50
152,00 151,50
1005,00 1010,00

•

EMBA
Enraf-N.c.
Eriks hold.
Frans Maas c.
Furness
Gamma Holding
Gamma prei
GevekeEl.

46,60

239,00

31,40
38.70

68,50

6,30
130,00
34,30

GevekeT.H.

Giessen-deN..

GoudsmitEd.
Grasso's Kon.
Grolscheß.c
GTI-HoWing

66.50

216,00 • 214,00
51,00
51,80
432,70 432,50
13,90. 13,90
33,00 ' 33,00
145,00 142,00

-

''

'■■
Desseaux
Dordtschepr.
Dorp-Groep

-49,10
41,80

119.00

66,00
130,00

'

Begemann
Belindo
Berkei's P.
Blyd.-WiH.
Boer De, Kon..
deßoerWinkelbedr.
Boskalis W..
Boskalispr ;
Braatßouw
Burgman-H. v

CredlßN
Crownv.Gc
DatexHold.

,

118.00

Beek, Van
Beers'Zonen.

CenterParcs
Centr.Suiker-

42,50

-

Batenburg

Hagemeyer

23,80

9,70'
9,60
630,00 639,00
280,00
216,00- 212,00
78,00
-■ 77,00

-

Aut.lnd.R'dam
BAM-Holding

Econosto

24,00
49,00

Alg.Bank.Ned
-

'

'

IHCCaland

'

158.20
2,91
2,95
413,00 412,00
14,50
14,50
3,70
3.70
37,00' . 37,00

■

,

v 28,80

55,20
55,2a
233,00. 234,00

■

'

-24,20

;

-

110.00

184,00

116,50
88,70
123.50
83,20

.

46,70
238,00
31,50
38,00
. 70,00
6,30
129,50
34,70
.108,00
188,20
115,00
88,70

122,50
83,20

.

Landré&Gl.
LeidscheWol
Macintosh. '
Maxwell Pelr.

111,00

108,00

49,80
242,00

.50,00

420,00-420,00
.74,50 ■ 74,20
77,50
77,50

-,'.-'
*;

621,00 d 625,00

Medicopharma

'.

■

Meneba
MHV Amsterdam

MoearaEnim

7,20
63,00

.7,20
63,50
•

Mynbouwk.W.'■'•
.

17,00
530,00

;

V

-

-

211,00

■

95,00
111,50 :
141,00

.
•

127,00

.152,00
55,20
57,00

•

60,20
60,00

Samas Groep
Sanders Ben.
."

!

•

- :

41,90
55,80

■

57,20

59,50

59,00
65,60
73,00

65,70
73,20
38,20 . 38,40
1035,00. 1035,00
112,00 112.50
21,50
21,50
37,00.
36,80
298,00 301,00

'

'

95,50

112,00
141,00
127,00
154,00

.41,00

■

Reesink '
Riva ■
Riva (eert.)

.

SLBankiersc.
Telegraaf De

156,00

Text.Twenthe

.•

Tw.enGudde

'

Übbink

Ver.Glasfabr.'

.

Verto

VolkerStev. '
Vredestein .
VRGGem.Bez.

i

Wegener's
WeithavenAsd

■

.

-■

152,00

56,00
81,50 .80,00
91,00
90,50
270,00 269,00
171.00- 170,00
r«4joo
45.50
23,40
23,80
32,10
32,20
127,50 128,00
55,00

TulipComp.
Tw Kabel HoM

ABNBeleg.f.
'Alg.Fondsenb.

■

AmericaFund
AmroNetftF.

.'

130,50

250,00

130,20
251,00

57,90

374,00
58,40

261,00

262,00

321,00
71.70. 71.70

.

AmroEur.F.

.74,10

.

a

34,20

.'

Eng-H011.8.T.1

•
:

r

Henderson Spirit
Holland Fund-

HolLPacF.

■

.

Intereflekt

Giüette

lnt.Bus.Mach.,-::.
lntern.Flavor ■

NMBDutehFund
Obam,Belegg.

37.30
211,10 213,00
11,50.11.50.

'

•■

OrcoAustMF.

40,10

Orcur.Ned.p.
Rentalen! Bel.

.

RentotaalNV

Rolincocum.p
SciH'ech

107,80

'

107,80

19,60 b 20,35

TechnologyF.

26,10

26,10
187,20 187,70
71,20
71,80
489,50 483,50
175,00 174,00
81,60. 81,70

•

TokyoPacH..
Trans Eur.F. I
TranspacF.
Uni-lnvest :

Unicolnv.F
Unlfonds

40,10

1264,40 1264,50
28,90
28,90

,

'

'

32,70

32,50

.

Venture F.N.
VIBNV

50,00. ' 50,00
81,30 . 81,30
86,30 -87,00
195,00 '196,00

,

Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I)

3'/2EngWarl

..

5%E1865

106,20
38,60

.99,10 b 99,30

'

Orig. n.amerik. aandelen
53,00

.

■
.
'.-

Amprovestlnc.

ASARCO '
AU. Richt.
BATlndustr.
BellAtlantic

■!■

37,20
4,10

—

32,90
94,60

130,10

235,00

31.50
90,00

6,60 d 6,65

74,90
39,70

74,20
39,70

BellCanEnterpr

5,35

-.5,35

BellßesAdlr
BellSouth
Bethl. Steel
BoeingComp.

39,90
18,00
50,60
54,00
42,75

ChevronCorp.
Chrysler
Citicorp.
'

ControlData
DowChemical

38,30

32,90
94,00
130,10
235,00
'31,90
88,90

.

Colgate-Palm.

44,00
54,00

44,00

AlliedSignallnd
Amer.Brands
Amer. Expres
Amer. Motors
Am.Tel.&Tel.
Ameritech
AmprovestCap.

'

,

58,90

48,50

,49,00

33,70
. 99,00
119,20

40,10
18,30
51,30

54,00
44,00

-59,90

-

;

•

.

33,00
99,00

1.18,00

162,60
54,40

,

50,80

63,10

29,10
40,75

100,00
55,30'
4,10
76,70
49,00
22,80
53,60
73,70
35,50
29,50
40,25

118,00

116,50

4,50

79,00
49,00

22,80

73,60
35,00

•',

:
..

~

53,60
.

:

17,00
35,00

'

:

■

Southw.Bell

16,70
35,90

53,60 d 54,00
68,70
66,50
46,00- ',45,20
46,10' 45,30
54,00,

39,20
649,00

.

Suzuki(yen)
TandyCorp.

53,50
39,90
649,00
48,20
40,25

\

47,70

Texaco :
Texaslnstr.
Union Carbide
Union Pacific

40,40
73,20

.

Unisys
USXCorp
USWest
WarnerLamb.
Westinghouse
Woolworth
XeroxCorp.

-

:

78,50

55,10
84,80

45,00
35,10
56,40
84,10

70,00

70,00,

51,00

79.70 v'

:

AMAXInc

Am.HomeProd.
.

•

.

-

•

.

EastmanKodak
ExxonCorp.
FluorCorp.

-

180,00.

103,00 105.00
39,00 .'39,50
110,00 110,00
88,00 .91,00
120,50 120,50c)
100,00 100,00
64,50
66,00
204,00 205,00
203,00 201,00

Can.Pacific

ControlData
DowChemical

—

66,00

176,50

-

ChevronCorp.
Chrysler
Citicorp.
Colgate-Palm.

.

.35,00

.

■

Atl. Richf.
BoeingCorp.

52,00

79,50

54,50 ', 54,50
178,00 179,00

8,70
66,00

Am. Motors

Gen.Motors,.

28,30

44,90
,35,90

Certificaten buitenland

Gen.Electric.

73,20

.

v

ATTNedam'

\

28,50
78,50

ASARCOInc

106,20
39,00

■

"

63,50

,

,

—

18,80
106,70
62,00
88,40
44,00.
83,25

100,00
55,10

-

-.

d

44,50
84,50
162,25
54,10
50,80

•

Honeywetl

'

Japan Fund'
MX IntVent.
Nat.Res.Fund

.:
,

85,70

•■

•

Interbonds

47,00

61,20

l

.

48,07

.

2,70

-

EurGrFund
Hend.Eur.Gr.F.

101,10

18,60
103,60

'

"

DpEnergy.Res.

Du Pont

-

Intern. Paper '
-128,50 129,00, inCorp. ' 15,90
15,90 Lfttonlnd.
Lockheed
43,30
43,00
27,50
27,40 LTVCorp.
44,00. 44,00 Minnesota Mining
1100,00 1100,00 MobilOü .
NewsCorpAusS :
58,50
. ■ 58.30
, 6»,10
65,00 N.Am.Phill.
7,40
7.40 Nynex
Occ.Petr.Corp
•
54,20 '54.10
212,00-212,60 PacTelesis
Pepsico
84,80
84,80
66,80
67,30 Philip Morris C
125,00 125,00' PhilLPetr.
'..'
Polaroid
97,50
97,50
QuakerOats
553,00 555,00
32,70' 32,00 RJRNabisco
41,00 . 41,00
Saralee
Schlumberger '
71,20 .71,20
1760,00 1760,00- Searsßoebuck

34,30

-

DPAm.Gr.F.

EquityMort.F.
Eurinvest(l)
Eur.Ass.Tr.

74,30

105,50 107,00
99,00 '101,50

Amvabel
BemcoAustr.
Bever Belegg.
BOGAMIJ ,
ChemicalFund
Delta Lloyd

370,00

321,00

WBOInt
93,80
93,80 WereldhaveNV
"413,00 .409,00

Porcel.Fles
Pronam
Ravast

16,60
545,00
42,00

211,00

."

Proost en Br.

7,30

616,00
• 10,70
10,90
289,00 288,00
28,70' 28,70
13650,00 13400.00
430,00 430,50

."■■'

OTRA
tS
Palthe
Polynorm
Pont, Kon- •

'

615,00

'

'

.

215,00
42,00

•

NAGRON

Ned.Part.Mij.
Ned.Springst.

•

39,00

40,00

Multihouse.

Norit
Nutricia
Orcoßankc.

64,50

1100,00 d 1110,00
14050,00d14010,00
'
43,80 • 43,80

•

Mulder Bosk.

NBMBouw
NEDAP '

63,30
7,30

M.EnimOß-cert
MoolenenCo

ABNAand.l.

•

-'241,001 Holl.Obl.Fonds
116,00 118,00

'

-

24,00

.'

1000,00 1000,00
118,00. 118,00

-V

'

Schuitema
Schuttersv.
Smit Intern.

408,00

•

;

Sarakreek

23,90
166,50

166,50
408,00

Kempen &Beg.
Kempen Holding
Kiene's Suik.
KBB
KBB(cert.)t
Kon.Sphinx

NIB

28,80

23,60

:

Naeff

.

953,00
158,80

Ing.Bur.Kondor
Kas-Ass.

Melialnt

21,30
953,00

Beleggingsinstellingen

.

-

'

Krasnapolsky

Aalbertslnd

AsdOpt.Tr.
Asd Rubber
Amslßijtukj
Ant. Verft. :
Audet

,

KoppelpoortH.

Binnenl. aandelen
ACF-Holding
AhrendGr.c

•

,

HALTr.b ' l.
Holl.Am.üne
HeinekenHld
Holl.SeaS.

HoO. KIOOS
HoopenCo
HunterD.pr.
ICA Holding
IGB Holding

•

•*

B'/2Volker7B
BV2iduitg-.

317,00

HoldOhHout
Holec

'

158,20
161,00
446,00
21,00
958,00
955,00

b

7WUH72-88
7WUHB6-91

'

•

ExxonCorp.
Rrst Paclnt
RuorCorp.
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Motors

102,10
5,30

196,00

.197,50
"•

'

.

.

.

36,50
248,00

35,00

245,00
172,50

.
'

90,00
143,50

180,00.

Minn.Min.
N.Am.Philips

88,00
145,00
41,50
41,00
336,00 328,00
109,00 109,00
126,00 127,00
117,00 120,00
65,00" 67,00
113,00 113,00
432,00 426,00
156,00 157,00
103,00 103,00

PèpsiCo.
Philip Morris C.

243,00

Gillette

Goodyear.
Inco
1.8.M..
Int. Flavors
ITTCorp.
Kraftlnc
Kroger
Lockheed .

■'

''

•

'

Merck&Co.:

Phill.Petr.

>

■

78.00
31,50

•

82,00

234,00
31.5Q

Polaroid

•

Procter&G.

QuakerOats
Schlumberger'

'

•
-

Texaslnstr.

71,00
207,00

109,00

108,00

102,00

93,00. 91,00

.-'

•.'

Searsßoebuck
Shell Canada
TandyCorp.

67,50
196,00
101,00

68,00
96,50

68,00

:

96,80
144,00 .147,50

;

-'■■'- 156,00.

Union Pacific

157,00

96,00

94,00

UnisysCorp*
USXCorp
VarityCorp
Westinghouse
Woolworth

71,00
5,20

70,50

,'

5,20
■139,00

141,00.
101,00. 104,50
166,00 162,00

•

XeroxCorp.

Certificaten buitenland
695,00

Deutscheß.

697,00
365,00

360,00

Dresdnerß.."

1050,00 1050,00
331/X) 329,50
500,00 500,00
10750,00
652,50 . 668,00

Hitachi (500)
Hoechst -■■'.'
Mits.El.(soo)
Nestlé '
Siemens
(

-

AMROwarr.
AsiaPacGrF.
Bever Bel.

68,80

66,00
22,30

Akzo

•

•

4,90

'

2,10.
25,00

Bogamij

FalconsSec.
Honda motor CO.
K.L.M.B '

,

22,10

,5,00

2,10
25,20

22,30

22,00

285,00

300,00.
8,20

1210,00 1210,00
455,00 470,00

K.LM. 85-92

.

8,40
2930,00 2950,00

MX Int Vent.

Nat.Nederl.76

Nat.Nederf. 78 V
PhilipsGem.B
Philips 85-89
St.Bankiersa

2550,00 2550,00
.40,10 -41,20

.
'

'

273,00
10,10

276,00
10,30

10,10

10,10

103,20
103,50
13,90
99,00
99,70
100,60
.102,25
100,25
102,10

102,75
103,50
13,80
99,00
99,70
100,40
102,75

106,50

106,50
103,00

•

■

Stßankiersb

.

Euro-obligaties & conv.
10ViAegon85
11%Aegon84
Aegonwarr
lOVfe ABN 87
13%Amev85 £

.

13yeAmev85

10%Amev85
11Amev86

14 /1 .AmroB7

'

13Amro-BankB2
10%3 AmroB3
10%Amro86
10%Amro87

.

100,00=

101,80

103,00
103,70

103,70

-

'

s'/iHoog.6B.

99,40

Bredere aand.

Amroßankwr
AmrozwB6
9 BMH ecu 85-92
7%8MH87

99,00

Brederowarr.

•

11 Bredero

Breev.aand.

.' .

Bfeev.cert.'

Rademakers
RSV.cert

.

.

7'/aRSV69

Parallelmarkt
Alanheri- ■

11CCRabo83

Gekf.Pap.c.'

Gouda Vuurvc

9VsCCRaboBS

PieMed.
TextLite

103,60

9%E18-ecuBs
12'/2HIAifI.F
12'AHIAirl.F
HollAirt.warr.

'

12NIB(A)85-90
12 NIB(B) 85-90
;

106,75
95,60
103,00
37,00
37,00
102,00 102,00
107,00 107,00
105,50 l
102,50 102,50
104,00 104,00
0,60
0.60
86,25 .86,25
-.''. 31,70
31,70
93,75
94,00
' 94,50
94,25
100,75 100,75
100,00 100,00
-

.

NMBwarrants '<--;
8% Prul. 86
6%Phi1.83 14'/4Un.BecumyB6
12V4 Unfl. • •

:

-

.

1,00
30,00

3,55

3,50

50,10

50,10

13,80

13,60
25,70
25,50

296,00
• .10,90
,14,00
200,50

..

Verkade Kon.

.

15,70-

74,20

21,00
296,00

10,90

e 14,30
200,00

Hoofdfondsen
AEGON

Ahold

AkzO

87,80

89,00

-105,10
176,60

107,70
178,20,

49,20
148,20

A.8.N..

Alrenta
Amev

:

Amro-Bank
Ass.R'dam
Bols

:

'

,

.

Bührm.Tet. '■
C.S.M.eert.
DordtsctieP.
Elsevier.

Fokker

'

.'

'

Gist-Broc. c.

'

-

•

'

Nijv.Cate

,

63,30

62,80'
57,00

60,60

68,50

49,50

179,50

49,30

61,10
69,30

190,50
111,20

191,50
110,50

84,50

85,30
52,80
111,40

450,00' 449,00
34,80
34,50

Océ-v.d.Gr.

•

Pakhoed Hold.
Philips

52,60

111,30

.

142,60

Rodamco
Rolinco
Rorento

106,20
51,70
22,20

J

StorkVMF
Unilever

Ver.BezitVNU
Wessanen
.

129,50
63,60

52,60 ,53,00
168,50 168,70
261,50 d 261,80
76,80
77,20
169,50 v 168,50

•

WoKKhwer

85,70

122,60
151,50
.63,50

180,50
48,60

Kon. Olie

Robeco

'

49,10

148,20
62,80

64,60

57,00
49,10

Heineken
Hoogovens .
HunterDougl.
Int.Mülter •■•',••'•
KLM
Kon.Ned.Pap.

Ommeren Van

.

237.5 M 238,00

■.

N.M.B.

62,30

85,80
123,00.
151,00
129,50
64,00

'

BorsumijW..

102,00
96,50
104,50
104,00
106,00
105,50
103,40
106,75
95,60
103,00

11% DSM 84
10VeEEG-ecuB4

2,10
1,00

'

15,90

Melle

102,00
.
96,50
.■"'■ 97,25

104,00
106,00
102,00

0,30

74,00e.
21,70

•

Kuehne+Heitz

NedlloydGr.

7yeCCßaboB4

-

InlotheekGr

Inv.MijNed.

6,00
5,00

25,00
82,60
82,60
■ 55,00 55,60
105,80 . 105,80
79,00 '79,00
.238,00 - 236,00

DOCdata

71,25

'

.

26,00

De Drie Electr.
Dentex Groep
Dk» Intern.

Nat.Nederl.,

-

5,80
4,60
0,20
2,00
1,00
■ 0,90
'31,00

.

BrederocerL

97,50
50,50

'

-

.

Binnenland (niet officieel genoteerd)

97,25
49,00
70,75

5%Amr086

245,00 ■ 245,00
410,00 '■• '
520,00 520,00
106,00

•'.

5%Amr069
5% Gist 69 •

HesBeheer

Warrants •'■

11</.NGUB3
11V4NGU84
10VeNGU83
NGU warrant
2'/4NM886

4%Akz069

t

111,40 •"■ 111,40
104,90 104,90
112,10 112,10
112,30 112,30
108,40 108,40
123,00 123,00
110,10 110,00
106,50 106,40
107,00 107,00
119,70 119,70
100,60 100,60

.

10V2NL82-92
10'/2NLB2-89
10V4NL80-90
10'/. NL 86-96
10/4 NL 80-87

119,30

.99,10
100,90

101,35
100,50 ;100,50

10'/2WUHBO

7'/4Bührm.76
6'/4ChamB6

Hoek'sMach.

ElderslXL

e

119,30

•

11V«NL82-92
11NL81-88
11 NL 82-92
10% NL 80-95

10 NL 80-90

111,40

111,40

liy4NLBl-96

'

6 ,/4NL67-92
6V4NLB6-92/6

98,60
99,10

98,60

■'

*

100,60

.'102,25

247,00
317,00

6'/4Bührm.73

158,80
163,00
446,00

Hein Hold

:

Eastman Kodak

;

11'/4NLBI-91
11VfeNL81-92
JI'ANLB2-92

6'/ï NL 68-94
6/2 NL 86-96
6V2NLB7-94,
6V4NL66-91

100,70
100,60

•

99,30
102,15
101,30

1,40

108,00.
"107,00

.16,10

16,00

'

138,00
66,00

ISB,OO
'66,00

Idempref.C
Wyers

.

11'/sNLBO-90

6V2NL6B-93-2..'-..'

100,80
,100,70

-

Ij

106,60
1,40
247,00

.

123,00

b

104,90 104,90
112,40 ,112,40
108,30 108,30
110,50 110,50
.111,10 111,10

11%NL8Ï-91

100,80

*

'

100,45 100,55
100,30 '100,30

•

.

-

115,50

123,00

H.B.G.
HCSTechn

.

104,20
111,00

12V4NL81-88
12NL81-91 '
12NL81-88

"

.

s%Westlßl69
11WUH60-88

-

'

i

108,00
115,50
108,00

■

114,50
114,10

.
•

6%NLI-285-95
6%NL86-966V2 NL6B-93-1

101,60
101,80

-'

108,00

>

'

e

■

133,45
'114,50
.114,25
104,20
111,00

101,50
101,00

•-,

-

BAsd.R.B4-92
6V4Amro73
B'/4A.1.R.85
6VißobelB6a
6%8r/MolBs

e

133,45

'

'

101,65
101,80

■

12V4NL86-96
12%NL61-91
12V4NL81-91

101,95

101,95
101,00

7NL69-94

6%NL78-98
'

103,75

101,50'

7NLBS-92/96

Binnenl. obligaties (staatsleningen)

103,70

6Westl.Xl
6We5t1.X34121
6Westl.XB23ol

'100,40
98,00
98,00
101,30
99,30

96,40

.

13.45 u.

-l

7NL66-91
7NL66-92

\

'96,40

.

slot

7/2 NL 86-93

97,60
-

t

Amsterdamse Effectenbeurs
dinsdag
14-9
15-9

97,60

4%FGHx95501
4%FGHxaI
7'/2WstlHypß2

144,10
'

97,00

90,50

\-

138,00

142,90

106,40

51.90

22,30
143,90
98,30
90,80
138,00

Verklaring voor de letters achter de effectennoteringen: a is laten, b is bieden, d is ex-dividend, e is gedaan-bieden, f is gedaan-laten g bieden en exdividend, h laten en ex-div., k gedaanlaten en ex-div., I gedaan-bieden en

ex-div.

'

j

m ■
■ WSEr

Dames:

■p"P"SffIHÏ

K«r "*y
,

'M?-'

t%,

mj

lieren:
8
1 Dress-shirtinfijn

*—,>■<**
| -HHF
,

W
"

I&flS

C,

folklore-motief. Acryl.

/S 5 J£ n

hinderen:
imiiwvi

w».

-Vrolijk geruite jurk met
dobby-effect Katoen. 128-1 52

liP^S^
Wkleur.128-152
'f»»BÉ
f'

!

