NIEUW STAD van het NOORDEN
REPORTAGE

DAGWEEK

GVBen Gado niet
samen door groot

DAGWEEK

Studenten kennen
al 25 jaar
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Vakantiehooligans
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Segni's strijd tegen
Berlusconi
19

Jong formeert
paars kabinet

begonnen beraadslagingen van
de WD duurden tot na midder-

nacht. De fractievoorzitters
wórden vanmorgen om tien uur
bij formateur Kok verwacht om
over mogelijke aanpassingen te
praten.
• Het gisteren gepubliceerde
ontwerp-akkoord heeft, ondanks positieve reacties op onderdelen, geen oorverdovend
.
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Camping

't Noorder Sandt

Subtropisch zwembad met •
glijbaan en peuterbad
Recreatieteam met kindertheater
*

..."
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Aanbieding 13/8-3/9

:

7= 5

5 dagen betalen,
7 dagen blijven
LET OP:
alleen geldig indien gereserveerd.
Reserveringskosten ƒ 25,-- per plaats

Camping 't Noorder Sandt
Noordersandt 2
'1787 CX Julianadorp aan Zee
Telefoon 02230-41266
•

.Fax 02230-45600
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Vijftien mille
teruggevonden
in paraplubak
BRUNSSUM
Het verlies
was groot en bleef al die lange warme, droge weken van
deze zomer onverklaarbaar.
Maar de man uit Brunssum
die . een enveloppe met
14.950 gulden had verloren,
heeft zijn geld teruggevonden. De enveloppe lag in de
paraplubak van zijn eigen
woning. Door regen komt
zonneschijn, kon hij met een
toepasselijke variant'op het
spreekwoord zeggen.
■, -j 'j
, De 43-jarige man meldde
vorige week het verlies van
het geld toch maar bij de politie, al had hij weinig hoop
dat het teruggevonden zou
Worden. Nu net na.de wekenlange periode van droogte voor het eerst weer regen,de,, pakte hij paraplu en
vond het geld. Vermoedelijk
Was de enveloppe in de paraplubak gevallen toen hij zijn
jas uittrok en aan de kap-

s

-

*tok

hing.

applaus geoogst bij de diverse
maatschappelijke organisaties
en belangengroeperingen. ■De
organisaties in de gezondheidszorg reageren enkele punten
uitgezonderd positief en hoopvol op de paarse voornemens.
De onderwijswereld ië te
hoop gelopen tegen de voorgenomen reorganisatie in het hoger onderwijs en de korting op
de studiefinanciering. Ouderenorganisaties vinden ' een
aantal plannen nadelig voor de
positie van de groeiende groep
55-plussers. De politiebonden
hopen slechts dat het integrale
veiligheidsbeleid nu ook echt
van de grond gaat komen, maar
zijn het niet eens met de plannen voor het vormen van een
landelijk rechercheteam. De
militaire bonden staan zeer
sceptisch tegenover de voorgenomen bezuinigingen van meer
dan 900 'miljoen gulden op "defensie. Organisaties op het gebied van_ ontwikkelingssamenwerking vinden dat een krachtig beleid ontbreekt.

MARUM In de zaak van de haar advocaat mr. U. van Opéénjarige baby Andy Leroy Pahoven gistermiddag bekend getrick uit Marum, die maandag maakt.
De aangifte van mevrouw S.1 augustus onder raadselachtige omstandigheden om het le- T. betekent volgens officier van
ven kwam, is aangifte gedaan. justitie mr. M. Severein in GroDe moeder van het jongetje, ningen niet, dat terstond een
mevrouw 1.J.5.-T., heeft haar strafrechterlijk onderzoek teman P.T. uit Marum bij de pogen haar man wordt ingesteld.
litie aangegeven als mogelijke "De aangifte op zich overtuigt
doder van het kind. Dat heeft me nu niet van de noodzaak
van een strafrechterlijke vervolging. Voorlopig wachten we
eerst de uitslag van het laboratoriumonderzoek af, dat nog in
Rijswijk wordt verricht naar de
doodsoorzaak van het kind."
Mr. Severein verwacht dat de
uitslag 'zeker vóór het eind van
de maand' bekend zal zijn.
-

Artsen zonder
Grenzen wil
meer geld uit
Ruanda-actie

-

-

Organisaties van universiteiten, hogescholen en studenten verklaren gezamenlijk, dat
de plannen zullen leiden tot
een verlies van 10.000 banen
bij universiteiten en hogescholen. De organisaties, die zelden
zo eendrachtig optreden, zeggen er alles aan te zullen doen
om "de voorziene dramatische
situatie" te keren. Hun protest
leverde gisteren de eerste demonstratie tegen het nieuwe
kabinet op het Binnenhof op.
Zowel boeren- als natuurorganisaties vinden, dat het ontwerp-regeerakkoord de betekenis van het platteland onbelicht laat. Natuur en Milieu
acht de paarse voornemens erg
defensief en het Landbouwschap vreest, dat de bezuinigingen de noodzakelijke vernieuwing van de agrarische sector
zullen vertragen.

;

DEN HAAG Af en toe zijn er
sombere geluiden te horen
over de afnemende beheersing van vreemde talen onder
de Nederlanders, maar relatief doen we het nog niet zo
gek. Volgens de zogeheten
Eurobarometer van onderzoeksbureau Nipo spreken
Nederlanders nog altijd een
aardig woordje over de grens.
Van alle burgers uit de Europese Unie nebben wij nog
steeds de meeste kennis van
het Engels', Duits en Frans,
maar' Luxemburg

en Dene-

Artsen zonder
DEN HAAG
Grenzen (AZG) heeft de overige
Samenwerkende Hulporgani
saties gevraagd of ze een groter
aandeel van de opbrengst van
de Ruanda-actie kan krijgen.
Volgens directeur J. de Milliano is AZG met zon 120 medewerkers alleen al in Goma
zwaar vertegenwoordigd in de
hulpoperatie. AZG heeft nog
tien miljoen gulden nodig om
de hulpverlening de komende
drie maanden op peil te houden, zei De Milliano gisteren.
Het verzoek zal volgende week
donderdag worden besproken,
zei een woordvoerder van Novib namens de Samenwerkende Hulporganisaties.
AZG krijgt volgens een bepaalde verdeelsleutel 11 procent van de opbrengst van de
Ruanda-actie. Dat is bijna zes
miljoen van de tot nu toe binnengekomen 54 miljoen gulden. Ter vergelijking: het Rode
Kruis ontvangt 16,7 procent,
Novib 14,5 procent. AZG heeft
haar collega's gevraagd voor
nog eens vier miljoen gulden bij
te springen. Behalve van de
Ruanda-actie krijgt AZG ook
geld uit reguliere donaties.
:

■ Anna Corina Peeze wordt na haar vrijlating buiten de gevangenis begroet door haar vader en haar nicht.

©
....

Reuter

Nederlandse au-pair op borgtocht vrij
LEESBURG
Anna Corina
de
au
Peeze,
pair die van moord
op een baby wordt beschuldigd,
is gisteravond op borgtocht
vrijgelaten. Dat gebeurde nadat de rechter akkoord ging
met een verlaging van de aanvankelijke borgsom tot tienduizend dollar. De advocate van
het 19-jarige meisje overtuigde
de rechter met de mededeling
dat er voor haar een gastgezin
is gevonden tot het proces.
-

Ongeveer een uur na de uitspraak van de rechter kwam
Anna, die haar oranje gevangenispak had ingeruild voor een
blauwe spijkerbroek en witte
blouse, aanlopen, en viel haar
vader en nicht Ada Kelder om
de hals. Zij werden omringd
door een leger van fotografen,
cameraploegen en Nederlandse

Anna zei niets. Dat had zij

ook tijdens de rechtszitting niet
gedaan.'De advocaat maakte
duidelijk dat zij geen énkele
vraag zon beantwoorden. Alleen nicht Ada bedankte de Nederlanders die gul in de buidel
getast hadden om de borgsom
van tienduizend dollar bijeen
té brengen.
Omgeven door hetzelfde leger van cameraploegen en fotografen liepen daarop Anna en

Woodstock 94 opent hekken

haar vader gearmd weg naar
een onbekende bestemming.
Buiten het gerechtsgebouw
bleef slechts een dame achter
die met haar kleine kinderen
een bord omhoog hield. Daarop
stond te lezen: geen borg voor
moordenaars van kleine kinderen. Op de vraag waarom zij
dat harde standpunt innam
antwoordde de vrouw kwaad:
"Hoe zou u reageren als uw baby vermoord zou worden?"

Paarse partners

SAUGERTIES
Duizenden
rock&roll pelgrims verzamelden zich gisteren, 90 kilometer
van de plek waar in 1969 het
meest legendarische popfestival ooit werd gehouden, voor
Woodstock 94.
Maar het verschil tussen beide festivals is hemelsbreed. In
1969 werd het een love and
peace happening*, nu leek het
erop alsof het publiek een openbare gevangenis werd ingesluisd. Metaaldetectoren, prikkeldraad, patrouillerende politie, hasjhonden op zoek naar
drugs, honderden veiligheidsspeciaal
medewerkers
en
Woodstock-geld om voedsel en
souvenirs te kopen, voor, veel
bezoekers lijkt het of ze het
weekeinde onder huisarrest

beoordelen ook

-

staan.

.1

Er worden zon 200.000 mensen verwacht bij Woodstock 94.

■ Publiek vermaakt zich bij de eerste bands op Woodstock 94.
'-. i-

tv

©

De eerste groepen begonnen
gisteren aan hun optreden,
maar de grote sterren als Joe
Cocker, Melissa Etheridge, Metallica, Aerosmith, Bob Dylan,
Spin Doctors en Peter Gabriel
treden pas vandaag of morgen

elkaars kandidaten
DEN HAAG Voordat de ministers voor het nieuwe kabinet
worden aangezocht, zal eerst
een discussie worden gevoerd
over de kandidaten die PvdA,
WD en D66 willen voordragen.
Tot nu toe was het gebruikelijk dat de onderhandelaars
hun eigen kandidaten slechts
aanmelden bij de formateur,
waarna de benoeming bijna automatisch volgde. Maar volgens
Van Mierlo (D66) zullen de onderhandelaars eerst uitvoerig
discussiëren over eikaars kandidaten. Hierdoor hopen ze een
hecht kabinet te smeden. "Je
zou je kunnen voorstellen dat
de ministers van binnenlandse
zaken en justitie niet met elkaar door één deur kunnen.
Dat moet je zien te voorkomen", aldus Wallage'(PvdA).
-

marken volgen ons op de voet!
In de Europese landen
wordt de kennis van de Engelse taal als het belangrijkst beschouwd. De Nederlanders
zijn daar volgens de Eurobarometer het meest bedreven
in. Van de* ondervraagden, in
Nederland heeft 85 procent
ooit les gehad in het Engels
en geeft 71 procent aan zich
ook in die taal mondeling te
kunnen redden. Zes van de
tien Nederlanders kunnen
zich in het Duits goed redden.
Dat geldt echter niet voor het

In België is volgens de laatste stand van zaken in totaal
310 miljoen Belgische francs
(15,5 miljoen gulden) opgehaald voor Ruanda. Eerder
werd gemeld dat er slechts
330.000 gulden was binnengekomen op het gironummer dat
de Belgische hulporganisaties
speciaal voor de tv-actie hadden ingesteld.
Advertenties
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De Luxemburgers springen

In Zuid-Europa ontbreekt
les in het prototype van de
Germaanse taal volledig.
Daar is men de Duitse Ibaal
dan ook bijna niet machtig.
De Franse taal zorgt daar
voor minder problemen. Ook
de Engelsen spreken overj het
algemeen beter Frans idan

er uit in het Frans en het

Duits. Op beide taalgebieden
presteren zij beter dan de Nederlanders. In het Engels zijn
ze echter minder bekwaam:
62 procent van de Luxemburgers heeft de taal ooit geleerd
maar slechts 46 procent kan
spreken. De Denen

Duits.

!

Op pagina 3:
'Blauwe plekken op gezichtje
baby wijzen op mishandeling'
Advertentie

CO tm^ifrm
Osloweg 139, Groningen,
Aan de Oostelijke Ringweg
i

vrouw op de sportredactie
Een
was jarenlang de grote wens
van de heer H. HESSELING,
?

chef van deze redactie. En plotseling was ze er: JACQUELINE
WOUDA. Wij stellen haar daarom heden plechtig aan u voor.
Zelf doet ze dat met een uitstekend verhaal over de versnippering van de oosterse vechtsporten. Pagina 14.
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constructie
om maatwerk

noodzakelijk . is,
onderzoek
wordt dat volgens Severein ook
ingesteld. De advocaat Van Ophoven zegt het merkwaardig te
vinden, dat de aangifte van zijn
cliënte voor justitie niet voldoende aanleiding is om nu al
een strafrechterlijk onderzoek
in te stellen.

*

Omdat elke

volgen de Nederlanders op de
voet als het gaat om de Engelse taal, maar moeten afhaken
bij het spreken van Frans of
Duits.
i

Engels

tel die de Samenwerkende
Hulporganisaties
hanteren.
Vorig jaar gaf AZG al 40 procent meer uit aan noodhulpprogramma's. De verdeelsleutel is
vorig jaar ook al aangepast.
AZG kreeg eerder maar 5 procent. De Milliano verwacht dit
jaar een verdere groei van de
hulp van 35 procent.

Reuter

Frans. Hoewel ook in deze
taal zes op de tien Nederlanders ooit les heeft gehad,
spreekt slechts 16 procent een
aardig mondje Frans.
|

Directeur De Milliano wil,

gezien de groei van de AZG-activiteiten, ook gaan praten over
aanpassing van de verdeelsleu-

Advertentie

Nederlanders spreken hun talen goed
-

Als dan uit een combinatie
van gegevens (de aangifte, getuigenverklaringen en de uitslag van het laboratoriumonderzoek) blijkt dat een vervolg-

-

PvdA-vice-fractievoorzitter
Wallage verwacht geen grote
problemen over de kritiekpunten waarmee hij terug moet
naar de onderhandelingstafel.
De PvdA-fractie wil dat nog
eens wordt gekeken' naar de
spreiding van de lasten over de
verschillende" inkomensgroepen. Ook missen ze eèn visie op
de herverdeling van arbeid.
Wat de volksgezondheid betreft, bestaat er bij de sociaaldemocraten "een stevige zorg
dat we wel een heel smal pad
hebben geharkt voor de nieuwe
minister van volksgezondheid".
Dat vindt ook de D66-fractie.
Kamerleden van D66 hadden
verder vragen over emancipatie en ontwikkelingssamenwerking en zagen nog Wat onduidelijkheden in de plannen met de
studiefinanciering.

Meer nieuws over de kabinetsformatie op de pagina's 3, 4, 5
en 13.ï?»*ÉÉB*! f*

Vandaag half tot zwaar bewolkt.
Wind matig tot krachtig noordwest kracht 4 tot 5. Morgen overwegend droog en meer zon. Minder wind. Minima 12, maxima 18,
morgen 20 graden.

Moeder van dode baby
beschuldigt echtgenoot

f

-

AF EN TOE EEN BUI

27

Akkoord
paars wekt
nog weinig
geestdrift
DEN HAAG Uiteindelijk had
de WD veruit de meeste tijd
nodig om het 'paarse' regeerakkoord te accepteren. Bovendien
heeft de partij van Bolkestein
de meeste, wijzigingsvoorstellen. Eerder konden Wallage en
Van Mierlo melden dat de fracties van PvdA en D66 op hoofdlijnen akkoord gingen, al hebben ze nog wat indringende
vragen.
. De 's middags om twee uur

VANDAAG 30 PAGINA's
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TV-VANDAAG

FILMS OP TV

Nederland 1

2

NOS:
13.00 (TT) Journaal.
Vara:
13.07 (TT) De wereld van Boudewijn
'~
Büch.
13.40 (TT) Lingo!.
14.00 (TT) 10 voor taal. Taalstrijd.
14.45 Living stone. Serie over avontuurlijke onderwerpen.
15.10 (TT) Laat maar zitten. Comedyserie.
15.35 (TT) Alfrd J. Kwak. Tekenfilmserie.
NOS: .
16.00 (TT) Journaal.
KRO:
l.i ■:-■'.
16.05 (ZW) Morgen gaat het beter. Nederlandse speelfilm.
17.40 (TT) Hints.
NOS:
18.15 Sesamstraat.
KRO:
V.18.29 Next stop Europe. Serie informatieve documentaires.
AVRO:
18.40 Zevenmijlskoffers. Serie verhalen
over vluchtelingen.
19.00 Thunderbirds. Engelse poppenserie.
19.28 De achtbaan. Talkshow.
NOS:
20.00 (TT) Journaal.
KRO:
20.25 The big blue (Le grand bleu). Franse speelfilm.
AVRO::
22.27 Prinsengrachtconcert '93. Klassiek
*

concert.

■•'•""■

KRO:
23.27 (ZW) Alan Ladd-cyclus: The blue
dahlia. Am. film.
NOS:
01.09 Journaal.

f Nederland 3

tut!

?>

NOS:
13.00 Nieuws voor doven en slechthoren-

Waardering:
op het puntje van de stoel
'***'
lekker blijven zitten
**"
als er niks anders is
gewoon niet kijken
Eindredactie: Rob de Kam
-'*.*«

1 6.53 Nieuws voor doven en slechthorenden.
17.00 (TT) EK Atletiek.
NOS:
18.00 Vervolg EK Atletiek.
VARA:
19.15 (TT) Lingo. Woordspel.
19.40 Lois en Clark: De nieuwe avonturen van Superman. Am. serie. Afl.: Computervirus. ComputerprogrammeurLaderman wordt beschuldigd van moord op zijn
werkgever.
20.35 (TT) Oppassen!!!! Nederlandse comedyserie. Afl. 8: The Stones. Anna en
Rik willen naar een popconcert. Om aan
kaartjes te komen moeten ze echter kamperen op straat...
21.05 (TT) Fons Jansen
Zullen we
handhaven. Compilatie van het zesde en
laatste theaterprogramma van deze caba-

.

.

KRÖ/RKK:

10.30 Om roepparochie.

Morgen gaat het beter

-

(1939-NL) Een Nederlandse
komedie van Friedrich Zelnik,

**

16.05 NCRV op zondag.

17.44 Televizier-zomerspecial. Actuele
reportage.
NOS:
18.15 Sesamstraat. Kinderprogramma.
KRO:
18.33 (TT) Made in Holland. Programma
over Nederlanders die in het buitenland
bijzondere prestaties hebben verricht.
18.58 KRO's Tekenfilmfestival.
19.09 Star trek, the next generation. Am.

-

***

-

"

Eucharistievie-

-16.00 (TT) Journaal.

*

.

?

1

'waarvan de titel vaak als type-18.48 Wekelijkse lottotrekking.
rend voor de Nederlandse film18.51 Hoofdpunten uit het nieuws geindustrie als geheel beschouwd
volgd door het weer.
is. Lily Bouwmeester speelt een
EO:
V,>.'V;^
meisje dat hogerop wil.
19.00 Ik weet het beter. Spelprogramma.
19.30 Dieren rond de Noordpool. Natuur(Ned 1, 16.05 uur)
documentaire.
Return From Witch
19.55 De Rijkshemelvaartdienst. Repor(1978-USA)
Mountain
tage over 25 jongeren die in enorme
kraakpanden tussen snelwegen en SchipDisney familievermaak van
hol wonen.
£■'
•
"•.*
John Hough over een stel dat
20.31 Okavango. Am. serie.
-22.00 (TT) Journaal.
na een ruimtereis naar de
21.20 Het ziekenhuis. Documentaireserie
22.15 Studio sport.
terugkeert en over speaarde
over verschillende afdelingen van een zie22.50 Nova. Actualteitenprogramma.
kenhuis.
23.20 Trekking dagelijkse lotto.
gaven
ciale
beschikt.
22.00 Uitvinders. Documentaireserie over VARA:
Natuurlijk
zijn
kapers
er
op de
uitvinders.
23.23 (TT) Twee voor twaalf. Quiz.
kust. Met Ike Eisenman, Bette
22.33 (TT) Wereld van verschil. Jongeren 23.57 Museumschatten. Prof. Henk van
met Henk Binnendijk op ontdekkingsreis
Davis en Christopher Lee.
Os, directeur van het Rijksmuseum, geeft
door Israël.
achtergronden bij voorwerpen uit Neder(BBC 1, 20.10 uur)
22.59 Nederland zingt: Zomeravondlandse musea.
Marnie (1964-USA) Scan
-'-~.
zangvierdaagse. Koor- samenzangproNOS:
Connery
speelt een man die
gramma. '
00.03 Studio sport. Sportprogramma met
23.25 De keuze. Serie over mensen die
o.a. een samenvatting van de Breda Cup.
zich ontfermt over een kleptoiets positiefs gedaan hebben met moeilij00.38 Nieuws voor slechthorenden.
mane (Tippie Hedren) in een
ke situaties, omstandigheden of problethriller van Alfred Hitchcock
men.
die wellicht niet tot zijn beste
00.15 Lied.
behoort maar wel degelijk
00.20 Journaal.
onderhoudend is.
(Dld 2, 20.15 uur)
*f Le Grand Bleu (1988-F)
aangezet drama van Luc
5
Fors
RTL
Besson
over diepzeeduikers die
17.50 C.Ö.P.S. Cartoon.
met
het
elkaar aan de stok heb18.15 Sport: Futbol mundial. Nieuws,
Tweede Lijn zendt een reporen
vanuit
de
ben.
Met
veel onderwateropnaachtergronden
reportages
tage uit over een Engelse golfvoetbalwereld.
mes!
De
Fransen
waren er dol
club die zich als aarts-conser18.45 M.A.S.H. Am. comedyserie.
elders
op,
de
wereld
was men
in
vatieve 'stiff upperlip'-organi19.15 De Rabo Top 40. Overzicht.
er
wat
over
te
spreken.
minder
19.55 Studs. Amerikaans tv-spel.
satie staande houdt in een
20.25 Sport: Club Brugge Ajax. Live-verde
hoofdrollen
Jean-Marc
In
periode dat in Groot-Brittannië
slag.
een sociale ommezwaai gaande Barr, Jean Reno en Rosanna
is. De directeuren van de club, Arquette.
(Ned. 1, 20.25 uur)
die vervaging van normen vreIn de rust van de vriendschappeQuigley Down Under
lijke . voetbalwedstrijd
Club zen, zijn vastbesloten traditio(1990-USA)
Moderne western
Brugge-Ajax, waarvoor Jan nele waarden in stand te houvan
Simon
Wincer
met Torn
Roelfs het commentaar levert, is den. Tot nu toe zegeviert er de
Selleck
als
revolverheld
die
een samenvatting te zien van de traditie v(zondag, Ned.2, 19.50
zich
voor
een
klus
naar
vriendschappelijke ontmoeting uur).
Australië laat lokken. Het
Feyenoord
tussen
en NV De Wereld zendt reportages uit over daklozen in Parijs blijkt werk met een kwalijke
Manchester City. Het commenbijsmaak. (BBC 1, 23.20 uur)
taar voor die, wedstrijd wordt en de Khyber Pas, een vervaarThe Blue Dahlia (1946lijke bergweg tussen Pakistan
geleverd door Jaap Stalenburg.
USA)
Klassieke film noir van
en Afghanistan (zondag, BRT
George Marshall over een man
2, 22.00 uur).
22.20 Weer.
dié terugkeert uit dienst en zijn
Lief & Leed gaat over tatoe22.25 Nieuws.
vrouw
met een andere man
en
ages
piercing.
Maya
22.40 Palace guard. Am. serie.
betrapt.
Als zij sterft is hij een
Eksteen praat met mensen, die
23.35 Playboy late night. Erotisch magazine.
zich op een of andere manier logische verdachte. Met Alan
00.05 Weisse Fracht für Hongkong. Duithebben laten brandmerken, Ladd en Veronika Lake.
se actiefilm uit 1964 van Helmuth Ashley.
over het hoe en waarom. Ook (Ned. 1, 23.27 uur)
Met: Horst Frank, Maria Perschy, Dietmar
Doublé Exposure (1982Schönherr, Brad Harris, Dorothee Parker de partners van hen komen aan
USA)
e.a.
Thriller over een succes(zondag,
het
woord
r
■
RTL 4,
02.00 Hei elei, kuck elei aktuell..
fotograaf
volle
wiens minder
uur).
22.05
02.00 Nachtprogramma.
prettige dromen werkelijkheid
lijken
te worden. \ Regie:
William Hulman. '-\.
(RTL 4, 01.15 uur)
The Big Knife
(1955USA)
Regisseur Robert Aldrich
DeMunn, Louise Latham e.a. 22.05 Vlaanwhite shark. Natuurfilm. 19.00 The shark
deren Vakantieland. Toeristische tips.
attack files. Reportage over aanvallen op neemt Hollywood op de hak
22.15 Vandaag en sport. 22.35 Sport op
mensen door haaien. 20.00 Teeth of met een scherpe satire op de
death. Documentaire. 21.00 Shark shoozaterdag. 22.50 Weekendfilm: Victimless
handel en wandel van een stucrimes. Am. thriller uit 1990 van.Peter ters. Documentaire. 22.00 Australia: Prediobaas. Met Jack Palance en
Hawley. Met: Debra Sandlung, Craig Bierdatore of the north. Natuurserie. 23.00
ko, Larry Brandenburg e.a. •
Sharks of Pirate Island. Natuurfilm. 00.00 Rod Steiger.
Beyond 2000. Wetenschappelijk magazi(BBC 2, 01.25 uur) j
ne. 00.50 California off-beat. Excentrieks
-
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20.00 (TT) Journaal.
KRO:
20.16 (TT) Ook dat nog extra. Serie terugblikken op het afgelopen seizoen van
dit satirische consementenmagazine.
20.50 Brandpunt. Actualiteitenrubriek.
21.20 KRO detectives: Inspector Morse.
Engelse misdaadserie. Afl.: De fatale vergissing. :"•;•>;
23.04 De angst van het verleden. Documentaire over de terugkeer van een indiaanse vluchtelingenfamilie naar hun geboorteland Guatemala.
NOS:
23.35 Journaal.
23.40 Nieuws voor doven en slechthoren-

Nederland 2

08.53 Nieuws voor doven en slechthorenden.
11.23 Nieuws voor doven en slechthorenden.
12.00 Journaal.
TROS/VOO:
12.10 TV Sport. Sportmagazine.
NOS:
14.00 Studio I.M. Voorlichtingsprogramma's over uiteenlopende aspecten van het
leven in Nederland.
TELEAC:
17.10 Ontdek de chemie.
17.40 (TT) Knoop in je zakdoek.
18.00 Journaal.
TELEAC:
18.05 Lassen en lijmen. Informatie.
18.10 Ontdek de geologie.
18.40 Informatie.
18.45 Culturele antropologie.
19.15 Exotisch koken met kruiden.
VOO:
19.50 Tweede lijn: De golfclub. Documentaire.
.
TROS:
20.45 Allo Allo. Engelse comedyserie.
Afl.: René en Denise gaan trouwen. Edith
en luitenant Gruber willen dit huwelijk
dwarsbomen.
21.15 (TT) Postcode bingo. Spelprogramma.

21.55 Dempsey and Makepeace. Engelse misdaadserie.
TELEAC:
22.50 Op zoek naar de bronnen van onze
beschaving.

-

23.50 Journaal.

„

Nederland 3
NOS™"
?

•

08.20 EK Atletiek.

-;' .

.>_,•-:.VPRO:
11.00 Villa achterwerk. Kinderprogramma.
*"■ *"•"''
NOS:
13.30 (TT) Studio sport. Met EK Atletiek
te Helsinki en Wielrennen: Leeds International Classic.
16.30 Nieuws voor doven en slechthoren-

■'32SfiSHiM!

den.
18.00Journaal.

•

RVU:
18.05 Zoek, en ga maar weer weg. Korte
film van Jan van den Berg. Met: Wouter
Steenbergen, Paulien Geerlings, Olga

18.35 Socutera. MIVA brengt wielen in
beweging, film van de MIVA.
NOS:
18.45 (TT) Studio Sport. Sportprogramma.
VPRO:
20.15 Zomergasten. Avondvullende programma, waarin Peter van Ingen een gast
zijn of haar ideale televisie-avond laat bepalen. Vanavond: de theologe Prof. Dr.
Inez D. de Beaufort.

Nieuw dit seizoen is het decor
van Zomergasten. De oplettende kijker is inmiddels opgevallen
dat dat langzaam van rechts
naar links over het scherm beweegt. In vier uur tijd komt de
dag voorbij. Roel Schneeman
schilderde het immense doek.

,

RTL 4
1 3.35 Mark Twain: The innocents abroad.
Engelse speelfilm uit 1983 van Luciano
Salce. Met: Graig Wasson, Brooke
Adams, Luigi Proietti, David Ogden,
Andrea Ferreol e.a.
15.10 Klasgenoten.
16.10 The streets of San Francisco. Am.
politieserie.'
17.05 Life goes on. Am. dramaserie.
18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Disney Festival. Jeugdprogramma.
19.00 The Torkelsons. Am. comedy.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Beverly Hills 90210. Am. serie.
20.55 Soundmixshow.
22.30 Twilight zone. Am. dramaserie.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 Hickey and Boggs. Am. speelfilm
uit 1972 van Robert Culp. Met: Bill Cosby,
Robert Culp, Louis Moreno, Rosalind
Cash, Carmen e.a.
01.15 Doublé exposure. Am. speelfilm uit
1982 van William Byron Hillman. Met: Michael Callan, Joanna Pettet, James Stacy,
Pamela Hensley e.a.
02.50 Nachtprogramma.

TV-TOELICHTING
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RTL 4
..

06.30 Hei elei kuck elei. .
07.00 Telekids presenteert de cartoon express. .Kinderprogramma.
11.00 Teleteens in Amerika. Jeugdprogramma.
13.00 Love boat. Am. serie..
13.55 Something wicked this way comes.
Am. Disney-classic van Jack Clayton. Met:
Jason Robards, Roya! Dano, Vidal Peterson, Shawn Carson, Richard Davalos e.a.
15.40 The streets of San Francisco. Am.
politieserie.
16.35 Life goes on. Am. dramaserie.
17.30 Film & Videonieuws.
18.00 Zes uur nieuws.
18.10 De beste van Oprah Winfrey.
19.00 The Torkelsons. Am. comedy.
19.30 Half acht nieuws. .
19.45 Speelfilm overzicht. Vooruitblik.
19.55 Crime international. Am. documentaireserie.
20.25 Columbo. Ameriaanss detectiveserie.
22.05 Lief & Leed. Discussieprogramma.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 The great bank hoax. Am. speelfilm
uit 1977 van Joseph Jacoby. Met: Richard
Basehart, Ned Beatry, Charlene Dallas,
Burgess Meredith, MichaelMurphy e.a.
01.00 The Oprah Winfrey show. Am. talkshow.
01.45 As the world turns. Am. soapserie.
02.30 Nachtprogramma.

12.00 RTLText.
13.30 Sport: GP Formule 1 Hongarije. Live-verslag.
16.00 Sport: Major League baseball.
16.30 Mark Twain: Life on the Mississippi.
Engelse speelfilm uit 1981 van Peter H.
Hunt. Met: Robert Lansing, David Knell,
James Kaen, Donald Madden, John Pankow e.a.
18.20 Sport: Engels voetbal.'
19.00 M.A.S.H., Am. comedyserie.
19.30 Sylvania Waters. Austr. reali;

tysoap.

20.00 Woops! Am. comedyserie. •:.'''
20.30 Soldier, soldier. Engelse dramase.
•
rie.
21.25 Weer.
21.30 Nieuws.
21.45 Beavis & Butt-Head. Am. cartoon.
22.10 The real world. Am. realitysoap.
22.35 Sport: GP Formule 1 Hongarije.
Samenvatting.
23.10 Certo, certissimo, anzi probabile.
Italiaanse speelfilm uit 1969 van Marcello
Fondato. Met: Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Johs Phillip Law, Robert Hoffman, Nino Castelnuovo e.a.
01.05 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.35 Nachtprogramma.

**

-

TV-TOELICHTING

Zomergast nummer 4 is Inez
de Beaufort. Deze in 1954 geboren theologe promoveerde in
1985 aan de Rijksuniversiteit
van Gronmingen op haar proefschrift 'Ethiek en-medische experimenten met mensen. Inmiddels is ze bijzonder hoogleraar Gezondheidsethiek aan de
faculteit der Geneeskunde en

Gezondheidswetenschappen

aan de Rotterdamse Erasmus
Universiteit. Ondertussen publiceerde ze belangrijke artikelen over de ethiek in de gezond-

heidszorg. Haar ideale tvavondje bestaat onder meer uit
fragmenten van de speelfilms
The Providence', 'Sophie's
Choice' en 'Alleman. Verder
beelden van de tv-programma's
'Beter dan god' en 'Op leven en
dood' en van de opera 'La Traviata'. Ook komen Van Kooten
& De Bic even langs als draagmoeders in de post-menopauze
en Mémien Holboog (Ned. 3,

20.15 uur).
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Film Net

BBCI
■

■ .■■■■

■".■■■

.

BBC 2

■■-.

13.00 Tagesschau. 13.05 Diese Woche.
Weekoverzicht. 13.25 Gefahrliche Ferien
(Kid Colter). Am.' speelfilm uit 1986 van
David O'Malley. Met: Jeremy Shamos, Jim
Stafford, Denise M. Frisino e.a. 15.00
Reiselust. Toeristische tips. 15.30 X-treme. Gevarieerd programma rondom extreme sporten. 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Landerepiegel. Regionaal magazine. 17.50 Moment mal. ZDFmagazine. 18.00 Die fliegenden Arzte
(The flying doctors). Austr. doktersserie.
Afl.: Sakrale Geschafte. 19.00 Heute.
19.20 Weerbericht. 19.25 Verliebt, verlobt.
verheiratet. Duitse serie. Afl.: Raum ist
auch in der kleinsten Hütte. 20.15 Alfred
Hitchcock-cyclus: Mamie. Am. thriller uit
1964 van Alfred Hitchcock. Met: Tippi Hedren, Scan Connery, Diane Baker e.a.
22.20 Heute-journal. 22.35 Das aktuelle
Sport-Studio. Sportmagazine. 23.55 Heute. 00.00 Die MondSchein-Show. Latenight-show. 02.00 ZDF Sport extra.

Duitsland 3 NDR
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13.00 Das Klavierwerk Johann Sebastian
Bachs. 14.00 Musik der Alten Welt. Documentaireserie over muziek uit de oudheid.
Afl.: Die Schluchten des Balkan. 14.45 N
kulinarisch. Kooktips. 15.00 Die drei, die
den Westen erschütterten (I tre che sconvolsero il west). Italiaans-Spaanse speelfilm uit 1968 van Enzo G. Castellari. Met:
Antonio Sabato, John Saxon, Frank Wolff
e.a. 16.30 José Carreras. Portret van deze tenor. 17.00 DASI Spezial. Magazine.
17.45 Vor vierzig Jahren. Serie oude
weekjournaals uit 1954. 18.00 Sesamstrasse. Kinderprogramma. 18.30 Country-Express. Country muziekprogramma.
19.15 NordSchau: Ostsée Report. Regionaal magazine. 20.00 Tagesschau. 20.15
Talk op Platt. Jubileumprogramma. 22.00
Ladies Night. Straatcabaretprogramma.
23.00 Stahlnetz. Duitse serie. Afl.: Das
Haus an der Stör. 00.25 Fussbroichs.
Duitse serie. 00.55 Tagesthemen. 01.15
Tagesschau Vor 20 Jahren: 14.8.1974.
01.40 N 3 Nachtprogramm.
-

■

13.15 Gunsmoke. 14.00 Craftsmen. 14.15
The essential history of the Troubles.
15.15 Ways of seeing. 15.45 Rockets galore. 17.15 Golf en Atletiek. 19.00 Showcase series. 19.30 Atletiek. 20.30 TV troubles. 21.55 The turn of the screw. 23.55
Screen two: The grass arena. 01.25 The
big knife.

/■

:

■

**'

MTV

-.

13.30 First look. 14.00 Rolling Stones
weekend. 17.00 Dance. 17.30The big picture. 18.30 News weekend edition. 19.00
European top 20. 21.00 Unplugged with
Mariah Carey. 21.30 Unplugged with
10.000 Maniacs. 22.00 The soul of MTV.
23.00 First look. 23.30 Live! with Suede.
00.00 Rolling Stones weekend. 02.00 Beavis
Butt-head. 02.30 Marijne van der
'
Vlugt. 04.00 Night videos.
&
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18.00 Frankie
komedie.

&

-

-

■:■
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13.28 Weerbericht. 13.30 Grandstand.
18.30 Nieuws en weerbericht. 18.40 Regionaal nieuws. 18.45 Tekenfilms. 19.00
Pets win. 19.40 A word in you ear. 20.10
Return from witch mountain. 21.40
Nieuws, sport en weerbericht. 22.00 One
foot in the grave. 22.30 Police rescue.
23.20 Quigley down under. 01.15 Flesh
and blood. 02.05 The perfect weapon.
03.30 Weerbericht.

■■.■■■..

n I L+

13.20 Der Prinz von Bel-Air. Am. comedyserie. 13.50 Full House. Am. comedyserie.
14.20 Eine starke Familie. (Step by step).
Am. comedyserie. 14.50 Knight Rider.
Am. actieserie. 15.45 Das A-Team. actieserie. 16.45 SeaQuest DSV. Am. sf-serie.
17.45 Beverly Hills, 90210. 18.00 Vervolg
Beverty Hills, 90201. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Melrose Place. Am. serie. 20.15
Das Horror. Blijspel. 22.00 Blutige Krallen.
Am. horror-film. 23.25 RTL Samstag
Nacht. Amusementsprogramma met comedy. 00.30 Josefine Mutzenbacher cyclus: Die Liebesschule der Josefine
Mutzenbacher. Duitse softsexfilm. 01.55
Blutige Krallen. (Strays). Am. horror-film
uit 1991 van John McPherson. 03.25 Beverly Hills, 90210. Am. serie. 04.10 Melrose Place. Am. serie. 05.00 Tekenfilmserie.
;.■.-;-.;.-.■-'.■■..
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CNN
13.30 Money week. 14.30 Pinnacle. 15.00
Larry King live. 16.30 Global view. 17.00
Earth matters. 17.30 Your money. 18.30
Evans and Novak. 19.30 Newsmaker Saturday. 20.00 World business this week.
20.30 Science and technology. 21.30 Style. 22.30 Futurewatch. 23.00 Inside business. 23.30 Showbiz this week. 00.00 The
world today. 00.30 Diplomatic licence.
01.00 Pinnacle. 01.30 Travel guide. 02.00
Prime news. 03.00 Larry King Weekend.
05.00 Both sides
with Jesse Jackson.
05.30 Capital gang.'
...

-

■

•

■

■'

07.00 Kijkdoos. 07.30 Teddy Ruxpin.
08.00 Dommel. 08.30 Buster's wereld.
09.00 Maple Town. 09.30 Pinokkio. 10.00
Bassie en Adriaan en het geheim van de
sleutel. 10.30Barbapapa. 11.00 Wickie de
Viking. 11.30 Ovide.
■'

'

•

TVS
13.00 Horizons. Zakenmagazine. 13.30
Autovision. Automagazine. 14.00 Reflets
images d'ailleurs. Magazine. 14.55 Sport
Africa. Sport uit Afrika. 15.50 Correspondance. Kijkerspost. 16.00 Nieuws en
weerbericht. 16.10 Methode Victor. Cursus Frans. 16.30 Génies en herbes international. Spelprogramma voor scholieren.
17.00 Les débrouillards. Magazine. 17.30
Clip postal. Muziekprogramma. 18.00 Perfecte. Modemagazine. 18.30 Nieuws en
weerbericht. 19.00 Embarquement porte
no. 1. Serie portretten van Europese steden. 19.25 La météo de cinq continents.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Lor et Ie papier. Frans-Canadese serie. 20.55 La
météo des cinq continents. 21.00 Frans
nieuws. Met internationaal weerbericht.
21.40 Les prouesses de Clement Dujar.
Tv-film van Hervé Baslé. Met: Roger
Jeudly, Michèle Gleizer, Julien Guiomai
e.a. 23.10 Demain il fera beau. 23.55
Nieuws en weerbericht. 00.15 Scoubidou.
Amusementsprogramma. 01.15 Bouillon
de culture. Cultureel magazine. 02.10
Sport Africa. 03.05 Correspondancs.
Herh. 03.35 Trente millions d'amis. 04.05
Pas de problème. 05.00 Claire Lamarche.

Eurosport

.

17.20 Regionale televisie. 17.50 Samsonclip. 17.55 Tik tak. Animatieserie. 18.00
Journaal. 18.10 Moeders mooiste. Engelse comedyserie. 18.45 Vlaanderen vakantieland. Toeristische portretten. 19.25 Joker- en lottotrekking, mededelingen en
programma-overzicht.
19.30 Journaal,
sport en weerbericht. Aansl.: Paardenkoersen. 20.05 Brittas Empire. Engelse
comedyserie 20.35 Weekendfilm: The
haunted. Am. tv-thriller uit 1991 van Robert Mandel. Met: Sally Kirkland, Jeffrey

17.00 Taputapua: Sharks of Polynesia.
Natuurfilm over haaien. 18.00 The great

***

-

**

-

Westernkomedie van
John Landis met Steve Martin,

USA)

Chevy Chase en Martin Short.
Met ; muziek
van
Randy
Newman die ook mee-schreef
aan het scenario."
(BRT,I, 20.20 uur)
Le Mouton Enragé
(1974-F) Zwarte komedie van
Michel Deville over een verlegen bankbediende die zich ras
tot een vlotte jongen ontwikkelt. Met Romy Schneider en
Jean-Pierre Trintignant.
(TVS, 21.40 uur)
Certo, Certissimo, Anzi...
Probabile (1969-1) Komedie
van Marcello Fondato waarin
Claudia Cardinale vergeefs
moeite doet in de grote stad
aan de man te komen. Ook met
Catherine Spaak.
(RTLS, 23.10 uur)
The Great Bank Hoax
(1977-USA) Bankroof wordt in
scène gezet om verduistering te
verhullen in komedie van
Joseph Jacoby. Met Richard
Basehart. (RTL 4, 23.15 uur)
To Sleep With Anger
(1990-USA)
Oorspronkelijk
drama
van
vormgegeven
Charles Burnett over groeiende
tweespalt in eèn zwarte familie. Met Danny Glover en
Rfchard Brooks.
(BBC 2, 23.55 uur)
Le Mépris
(1963-F/I)
Jean-Lüc Godard analyseert
zijn verhouding tot de filmwereld in een fraaie satire met in
de hoofdrollen Jack Palance,
Brigitte Bardot en Fritz Lang.
(BBC 2, 01.50 uur)
***

-

-

**

-

-

13.25 Trekking van de loterij. 13.30
Nieuws. 13.55 TGI.3 minuti di... 14.00Linea blue. 14.45 Uno straniero tra gli angeli. 16.40 Quell' Italia dell '43. 18.00
Nieuws. 18.15 Loterij. 18.20 Parola e vita.
Religieus magazine. 18.35 Documentario.
18.50 Atletiek. 19.50 Weerbericht. 20.00
Nieuws. 20.30 Sport. 20.40 Giochi senza
frontiere 1994. 22.15 Viaggi d'estate.
22.50 Nieuws. 23.00 Special TGI. Actualiteiten. 23.55 Nieuws. 00.00 Weerbericht.
00.05 II decalogo ski, Speelfilm. Aansl.:
Nachtprogramma.

TV-BUITENLAND ZONDAG
Duitsland 1
07.55 Sesamstrasse. Kinderprogramma.
08.25 Disney . Club. Kindermagazine.
09.50 Hundert Meisterwerke. Serie kunstbeschouwingen. 10.00 Musikreport. 10.30
Tagesschau. 10.33 Sonntagsmagazin.
Cultureel magazine. 11.30 Die Sendung
mit der Maus. Educatief kinderprogramma. 12.00 Presseclub. 12.45 Tagesschau.
Met Wochenspiegel. 13.20Twist total. Austr. comedyserie. 13.45 TELEwischen.
Jeugdmagazine. 14.30 Das war einmal.
Serie reportages. 15.00 Tagesschau.
15.05 Zurück in die Zukunft. Am. speelfilm. 17.00 ARD-Ratgeber: Recht. Juridische tips. 17.30 Erfolgreich! Hellsichtig!
Unsterblichl Reportage.
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. Duitse serie.
19.09 Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel.
Reportages.
19.50 Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
Programma-overzicht. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Duitse misdaadserie. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kriminalpolizei rat. Misdaadpreventie. 21.50
Kulturweltspiegel. Cultureel 'magazine.
22.20 Tagesthemen. 22.35 ZAK. Weekoverzicht. 23.05 Sieg der Liebe. tv-film.
00.35 ARD-Sport extra. Sportprogramma.
01.05 Tagesschau. 01.15 Der rasende
Gockel. Am. speelfilm. 02.45 Zuschauen
Entspannen Nachdenken.

****

-

around. 18.35 De groene pracht van Europa. 19.30 Journaal, sport en weerbericht.
19.50 Sportweekend. 20.20 Zondagfilm:
Three Amigos. 22.00 N.V. De wereld.
22.30 Vandaag en sport. 22.55 Ziggurat.

BRT

08.25 Sport extra: Atletiek. 13.00 Sport
extra: Autosport. 13.15 Sport extra:

Atletiek.

BBCI
08.20 Nieuws en weerbericht. 08.25 Atletiek. 10.50 Summer sunday. 11.35 Sec
hearl 12.05 Wichita. 13.25 Tekenfilm.
13.30 CountryFile. 13.55 Weekweerbericht. 14.00 Nieuws. 16.30 EastEnders.
17.50 Junior Masterchef. 18.20 The great
antiques hunt. 19.05 Nieuws en weerbericht. 19.25 Summer praise. 20.00 Small
talk. 20.30 2point4 children. 21.00 The tales of Para Handy. 21.50 Nieuws en weerbericht. 22.05 A fatal inversion. 23.05
Mastermind. 23.40 Everyman. 00.20 Voetbal en Atletiek. 01.30 Hands of the ripper.
02.55 Weerbericht.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Motorsport
magazine. 09.30 Autosport. 10.00Basketbal. 13.00 Atletiek. 14.00Autosport. 16.00
Wielrennen. 16.30 Mountainbike. 17.30
Atletiek. 20.00 Autosport. 21.00 Autosport.
23.00 Basketbal. 00.30 Autosport.

Discovery
17.00 Disappearing world. 18.00 Pirates.
18.30 Valhalla. 19.00 Wildside. 20.00 The
nature of things. 21.00 Mexico: Water of
the gods. 22.00 Discovery Sunday: Arrows against the wind. 23.00 Waterways.
23.30 The Arctic. 00.00 Beyond 2000.

Kindemet
07.00 Kijkdoos. 07.30 Barbapapa. 08.00
Pinokkio. 08.30 Dr. Snuggles. 09.00
Wickie de Viking. 09.30 Ovide. 10.00Buste r's wereld. 10.30 Wordt vervolgd. 11.00
Teddy Ruxpin. 11.30 Maple Town.

Filmnet

BBG2

-

-

Duitsland 2
07.00 Europas Jugend musiziert. Klassieke muziek. 07.55 Das Gespenst von Faffner Hall. Poppenserie. 08.20 ZDF Sport
extra. 09.30 Versöhnung über Grenzen.
10.15 ZDF Sport extra. 11.00 ZDF-Fernsehgarten. Live amusementsprogramma.
12.45 Heute. 12.47 Blickpunkt. Magazine.
13.15 Damals. Serie oude weekjournaals.
13.30 Mach mit. Balans van Aktion Sorgenkind. 13.35 ZDF Sport extra. 17.00
Heute. 17.05 Die Sport-Reportage. Sportprogramma. 18.15 ML Mona Lisa. Vrouwenmagazine. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute. 19.10Bonn direkt. Politieke actualiteiten. 19.30 Wunderbarer Planet. 20.15
ZDF Sport extra. 22.10 Der Fotograf oder
Das Auge Gottes. Duitse serie. 22.55
Meine bildergeschichte. Serie kunstbeschouwingen. 23.05 Kleckerburg verloren.
Reportage. 23.50 Heute. 23.55 Die
Münze. Duitse tv-film.

**

****

-

13.00 Autosport. Grand Prix van Hongarije. 14.00 Atletiek. EK. 16.00 Basketbal.
WK voor heren. 17.00 Voetbal. Halve finale. 18.30 Autosport. Grand Prix van Hongarije. 19.30 Boksen. 21.00 Basketbal.
WK voor heren. 22.00 Atletiek. EK. 00.00
Autosport. Grand Prix van Hongarije.
01.00 Basketbal. WK voor heren.

Wichita (1955-USA) Joel
McCrea speelt sheriff Wyatt
Earp die de orde herstelt in een
door gespuis beheerst stadje.
Regie: Jacques Tourneur. (BBC
1, 12.05 uur)
Something Wicked This
(1982-USA)
Way Comes
Rondreizend circus vervult de
wensen van de inwoners van
een dorpje, maar tegen een
hoge prijs. Disneyfilm in de
regie van Jack Clayton. Met
Royal Dano, Jason Robards en
Diane Ladd. (RTL 4, 13.55 uur)
Back to the Future
(1985-USA)
Michael J. Fox
reist met hulp van een' even
geniale
onaangepaste
als
wetenschapper terug in de tijd
en komt daar zijn ouders tegen
in een smakelijke SF-film van
Robert Zemeckis.
(Dld 1, 15.05 uur)
(1986Three Amigos!
***
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16.55 Sport extra: Atletiek.
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13.00 Tagesschau. 13.05 Europamagazin. Europees magazine. 13.30 Schatzsucher, Schieber, Sauberménner. Documentaire over de veelal illegale praktijken
van moderne schatzoekers. 14.00DisneyClub. Kindermagazine met gasten. 15.25
Weltreisen. Serie reisreportages. Afl.:
Whisky oder der Geist von Schotland.
15.55 Tagesschau. 16.00 ARD-Sport
extra. Sportprogramma. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. Lotto-trekking. 20.00 Tagesschau. 20.15 Nach langer Zeit. Tv-film
van Robert Mazoyer. Met: Maria Schell,
Jacques Godin, Stéphane Bierry e.a.
Afl.4: Die Versöhnung. 21.45 Tagesthemen. 22.05 Das Wort zum Sonntag. Overdenking door Ulla Struntz uit München.
22.10 Mr. Billion (Mister Billion). Am.
speelfilm uit 1977 van Jonathan Kaplan.
Met: Terence Hill, Valerte Perrine, Jackie
Gleason e.a. 23.40 Tagesschau. 23.43
Die Bombe (Day one). 2-delige Am. speelfilm uit 1989 van Joseph Sargent. Met:
Brian Dennehy, David Strathaim, Richard
Dysart e.a. 01.15 Tagesschau. 01.25 Zuschauen <■ Entspannen Nachdenken. Afl.:
Menschen in Hongkong Der Kalligraph.

■■
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TV-BUITENLAND VANDAAG

07.15 OperMJniversity. 10.10 Littl' bits.
10.35 Spacevets. 10.50 Eek the Cat.
11.15 The really wild guide to Britain.
11.40Teenage mutant hero turtles. 12.05
Dynamite. 12.20 Bay City. 12.45 Grange
Hill. 13.15 The O-Zone. 13.30 Sunday
Grandstand. 19.30 Rough guide to the
world's islands. 20.20 The score. 21.00
Under the sun. 21.50 Monty Pythons
Flying Circus. 22.20 The dead. 23.20 Autosport. 00.00 Moviedrome. 00.05 To
sleep with anger. 01.45 Moviedrome.
01.50 Contempt.

RTL+
05.30 Yogi Bar. 06.00 Bob, der Flaschengeist.
06.25 Transformers.
06.50
Winspector. 07.10 K-Men. 07.35 Die kleine Meerjungfrau Marina. 08.00 Li-La-Launebar. 08.30 Bill und Teds irre Abenteuer.
08.55 Feuersteins Lachparade. 09.10 Die
Feuerstein Comedy Show. 09.35 Power
Rangers. 10.00 Der rote Blitz. 11.00
Zurück in die Vergangenheit. 12.00 Tropical Heat. 13.00Major Dad. 13.30 Formel 1
Report. 14.00 Formel 1 Rennen. 16.15
Pazifikgeschwader 214. 17.10 Zwei Supertypen in Miami Die Formel des Todes.
18.45 RTL aktuell. Nieuws, sport en weerbericht 19.10 Mini Playback Show. 20.15
Die 100.000 Mark Show. 21.55 Spiegel
TV. 22.40 Prime Time Spatausgabe.
23.00 Streng vertraulich
Die letzten
Stunden eines Pop-ldols Der mysteriöse
Tod von Jimi Hendrix. 23.55 Kanal 4 Dokumentation. 00.30 Formel 1 Highlights.
01.10 Eine schrecklich nette Familie.
01.45 Wer ist hier der Boss?. 02.15 Explcsiv Das Magazin. 02.45 Hans Meiser.
03.45 llona Christen. 05.00 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.
-

Duitsland 3 NDR

-

06.00 Telespiel. 07.20 Hallo Spencer.
07.50 Kunst Kitsch Kurioses. 08.05 Lindenstrasse. 08.35 Tagesschau Vor 20
Jahren. 09.00 Hilferufe: Schönheitsterror.
09.30 The lost secret. 09.45 The lost secret. 10.00 Kapt'n Blaubar Club. 11.00
NDR Talk Show. 13.00 Theaterkinder
Jugendtheater. 13.30 Theaterkinder Jugendtheater: ZirkusderKuschltiere. 14.10
NaturWelt: Abenteuer Überleben. Natuurserie. 14.35Fury. Jeugdserie. 15.00 Totocyclus: Die Bande der Ehriichen. 16.45
Cash mit Kids. Reportage. 17.00 Züruck
nach Rom. Reportage. 17.45 Kunst
Kitsch Kurioses. Reportageserie. 18.00
Sesamstrasse. Kinderprogramma. 18.30
Die Sprechstunde. Medisch magazine.
19.15 NordTour. Toeristisch magazine.
20.00 Tagesschau. 2u.15 Kein schoner
Land. Muzikale rondreis. 21.00 Vietnam.
Documentaire. 21.45 Sport 3. 22.45 Der
Film-Club: Der 17. Breitengrad. Vietnamees-Franse documentaire. 00.30 Tagesschau Vor 20 Jahren: 15.8.1974.
01.05 N 3 Nachtprogramm.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Philip Brouwer

bIne ld

17.15 Bonkers. 17.45 Fried green toma-

toes. 20.00 Body heat.

'

Grof

Ik

draai er niet om heen. Ha
liefst had ik gisteravond de
televisie gewoon uit gelaten
Lekker onderuit op de bank, een
glaasje wijn in de ene hand, een
boek in de andere en het nieuwste werk van Neil Young in de
cd-speler. Wat kan een | mens
zich ter inwijding van het weekeinde nog meer wensen?
Het was mij niet. vergund.
Maar eerlijk is eerlijk, ook als ik
dit stukje niet had hoeven tikken
had ik -het dit hierboven'geschetste mooie scenario ten
spijt-' wellicht de verleiding toch
niet kunnen weerstaan vom
eventjes tv te kijken. Want het
aanbod viel zeker niet tegen. De
EK-atletiek levert de hele week
al fraaie beelden op, de Maigretserie die de NOS uitzendt is
alleszins de moeite waard en
een serie rond Sherlock Holmes, waarmee de KRO, gisteravond begon, doet het r bij mi
altijd wel goed. Had ik naar dit
alles gekeken, ik had een alleszins genietbare, rustig voörkabbelende avond gehad die al om
zou zijn geweest voordat ik er
erg in zou hebben gehad...
Maar -leve het avontuur-' ik
koos toch maar voor een onzeker zap-avondje. En dus belandde ik beurtelings bij 'Blind date'
en 'Lieve Martine'. Mijn poging
om 'Hans Kazans Magie Show 1
hier ook bij te betrekken mislukte jammerlijk omdat onze goochelaar juist op die momenten
steeds even plaats maakte voor
reclameboodschappen.
Een
verdwijntruc waar ik overigens
wel waardering voor kon opbrengen. .
Het koppelprogramma 'Blind
date' riep bij mij vooral associaties op met het oeroude talentenjacht-programma
'Rodeo',
waarbij de deelnemers nog tijdens hun act op verzoek van
het beweegbare podium konden
worden gedraaid. In 'Blind date'
verdwijnen jongens en meisjes
die de kandidaat niet bevallen
met stoel en al achter het decor.
Als verdwijntruc wederom "geslaagd, maar wel een tikkeltje
wreed. Het lijkt me tenslotte nog
altijd veel minder beledigend dat
een liedje van jou wordt afgekeurd dan je hele persoonlijkheid.

Wat meer tact verwachtte k
te zien in 'Lieve Martine', waarin
Martine van Os problemen van
kijkers tracht op te lossen. Maar
Martine ging ernstig in de,fout
toen zij een 34-jarige man, die
al tien jaar wanhopig op zoek is
naar een vrouw en daar over
vertelde, ongeduldig onderbrak
met de woorden: "Zouden de
vrouwen u misschien te lang
van stof vinden?" Dat was niet
erg lief, Martine, om niette
zeggen grof. Nog een paar van
die missers en je hebt straks
zelf een probleem. Namelijk
geen programma.

TV-MANDAAG
NEDERLAND 1

MTV
08.00 Rolling Stones Weekend. 10.30
News weekend edition. 11.00 The big
picture. 11.30 European top 20. 13.30
First look. 14.00 Sports. 14.30 Rolling Stones weekend. 18.00 The pulse. 18.30
News weekend edition. 19.00 US top 20
video countdown. 21.00 120 minutes.
23.00 Beavis & Butt-head. 23.30 Headbanger's ball. 02.00 Marijne van der Vlugt.
03.00 Night videos.
-

-

TVS
06.00 Autovision. 06.20 Evasion. 06.50
Télétourisme. 07.15 Corps accord. 07.30
Nieuwsflits. 07.35 Methode Victor. 08.00
Nieuwsflits en weerbericht 08.03 Canadees nieuws. 08.30 Nieuwsflits. 08.35 Les
Babibouchettes. 09.00 Envoyé special.
10.00 Les huit planos è la queue leu leu.
11.00 Revue navale a Toulon. 13.00
Frans nieuws. 13.20 L'école des fans.
14.05Le jardin des bêtes. 15.00 Evasion.
15.30 Le Canada en guerre. 16.00
Nieuws. 16.10 Fort Boyard. 17.30 Juste
poür rire. 18.30 Nieuws en weerbericht.
19.00 Trente millions d'amis. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30 Nieuws.
20.00 52 sur La Une. 20.55 La météo des
cinq contintents. 21.00 Frans nieuws.
21.40 Cinéma: Le mouton enragé. 23.10
Concert Zacharie Richard. 00.40 Nieuws
en weerbericht. 01.05 Divan. 01.35 Surprise sur prise. 03.05 Envoyé spécial. 04.00
52 sur La Une. 05.00 Les huit pianos a la
queue leu leu.

NOS: 07.00 Journaal. AVRO: 07.07 Alles
kits. NOS: 07.31 Journaal. KRO: 07.38
KRO's Tekenfilmfestival. NOS: 08.01
Journaal. NCRV: 08.07 Paperclips. NOS
08.28 Journaal. KRO/RKK: 08.31 Kruispunt extra. NOS: 09.00 Journaal. IKOr*
09.07
De
gebarenmakeisTROS/EO/VOO 10.00 Total workoul
TROS: 10.16 De familie Keuzekamp.
10.17 Buitenechtelijke zaken. 10.40 Po*
code bingo. 11.15 TROS aktua in bedrijf
TELEAC: 12.00 Klassieke mechanica I-12.30 Antiek. NOS: 13.00 Journaal. 13.07
Studio Sport. 14.34 American summerRVU: 15.30 J'accuse. NOS: 16.00 Journaal. AVRO: 16.08 Wild, wild worldof a»
mals. 16.32 Uit het plakboek van ds revue. 17.23 Tussen kunst en kitsch.

NEDERLAND 2
NOS: 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. TROS: 16.30 Johnyy Meijef-17.23 Voor de grap. 17.53 De familie Keuzekamp. 17.58 2 Vandaag.

NEDERLAND3
NOS: 08.53 Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.00 Nieuws voor doven e»
slechthorenden. VPRO: 17.30 Villa Achterwerk. 17.55 Studio Achterwerk.
■
"/

-

-

BRTI
09.00 Samson. 17.00 Animated classics:
Zwarte Pijl. 17.50 Samsonclip. 17.55 Tik
tak. 18.00 Journaal. 18.10 Clowning

RTÜ4

CNN

RAI-Uno

06.30 Global view. 07.30 Moneyweek.
08.30 On the menu. 09.30 Science and

technology. 10.30 Style. 11.00 Worid report. 12.30 World business this week.
13.30 Inside business. 14.30 Earth matters. 15.00 Larry King weekend. 16.30Futurewatch. 17.30 This week in the NBA.
18.30 Travel guide. 19.30 Diplomatic licence. 20.00 Moneyweek. 21.00 World report. 23.00 CNN's late edition. 00.00 The
world today. 00.30 This week in the NBA.
01.30 Managing. 02.00 Prime news. 03.00
CNN Presents
Special reports. 05.30
Showbizz this week.
...

06.00 Euronews. 06.45 II mondo di quark.

07.30 Aspetta la banda. 08.30 La banda
delle zecchino. 09.40 Parola et vita: le notizie. 10.55 Eucharistieviering. 12.15Linea
verde. 13.30 Nieuws. 14.00 Toto-tv radiocorriere. 14.15 Domenica in. 18.00
Nieuws. 18.10 Sport 90 minuto. 19.00 Domenica in. Vervolg. 19.50 Nieuws en
sport. 20.40 Parenti, amici et tanti quai.
22.25 La domenica sportiva. 23.25
Nieuws. 23.30 D.S. Tempi supplementi.
00.05 . ■■-..:.. Nieuws.
00.35
Nachtprogrammering. .
•

06.30 Hei elei kuck elei. 07.00 Nieuws •
krantenoverzicht. 07.07 Bob in the bott*
07.30 Nieuws & krantenoverzicht. 07$
Zasu Pitts & Thelma Todd. 08.00 NieuW
& krantenoverzicht.
08.08 The bold & tl*
beautiful. 08.30 Nieuws. 08.35 Santa Ba
bara. 09.00 Nieuws & krantenoverzicht
09.10 Santa Barbara. 09.30 Yogi Be*
09.55 Rescue 911.10.50 Showtime snep
10.55 As the world tums. 11.40 SM»
12.10 Telekids. 13.10 De vakantieman-14.20 Showtime shop. 14.25 As the wol»
turns. 15.10 Rad van Fortuin. 15.40 Sar»
Barbara. 16.30 The Oprah Winfrey shc*
17.20 Wie ben ik?

3
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Groninger astrologe trekt horoscoop van
GRONINGEN Onder welk gesternte het nieuwe kabinet is
geboren? Astrologe Nel Helder
(40) uit Groningen heeft er een
antwoord op. Zij trok een horoscoop aan de hand van het precieze geboortemoment van het
afgelopen
nieuwe kabinet:
woensdagmiddag om drie uur.
Dat was het tijdstip dat Kok,
Bolkestein en Wallage elkaar
na lang onderhandelen vonden.
"Kok kon geen mooier moment
uitkiezen, heel wat beter dan
toen hij destijds minister van
financiën werd. Toentertijd
trok de planeet Saturnus zijn
twaalfde huis binnen. ledere
astroloog weet dat je dan juist
geen beslissingen moet nemen," aldus de Groningse. V,
In de Schilderswijk heeft Nel
Helder een schoonheidssalon
en een praktijk voor astrologie:
"Ik ben de laatste tien jaar dagelijks met astrologie bezig.
-

I NEL HELDER
Lgeen mooier moment.

Toen ik acht was kreeg een
vriendinnetje van mij een pen
met 'schorpioen' erop. Dat was
de allereerste keer dat ik hoorde dat er sterrebeelden zijn. Ik
heb' vier jaar lang lessen.gevolgd, maar het is voor een heel
groot deel zelfstudie. Er is wel
een vereniging, het Nederlands
Genootschap voor Praktizerende Astrologen, waar ■je een
toets kunt doen als bewijs dat
je integer en zuiver met astrologie omgaat. Maar het is absoluut niet erkend."
"De meeste mensen ] die bij
mij komen, zijn vastgelopen,"
zegt Nel Helder, "Ze vragen
zich af waarom ze steeds in dezelfde situatie terechtkomen en
daarvoor geen oplossing vinden. Maar ik krijg ook mensen
die me raadplegen voor beroepskeuze- en studie-ad vie
zen, of die: bijvoorbeeld een
zaak willen beginnen en zich

:

afvragen: Wat is een geschikt
moment? Is het financieel haalbaar? Ik heb zelfs een klant die
me raadpleegt als hij iemand in
dienst wil nemen."
"Ik sloof me nooit uit om as-

trologie uit te leggen," zegt Nel
Helder. "En ik ga nooit in de
verdediging. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat de
stand van de maan invloed
heeft op de waterhuishouding
op aarde;.En'de mens bestaat
voor het grootste gedeelte uit
water. Dus het is logisch dat de
maan ook invloed op ons heeft."
Maar nu de horoscoop. Wim
Kok kon dus volgens de astrologe geen mooier moment uitkiezen om zijn kabinetszaken te
regelen. Voor de astrologie is
het tijdstip van de totstandkoming van hét kabinet een belangrijk moment. Dat was dus
afgelopen woensdag om 15 uur,
aan de hand waarvan een horo-

nieuw

scoop is getrokken. Nel Helder:
"De cirkel in de afbeelding stelt
de dierenriem voor, met daarin
de standen van de planeten op
dat moment.
Uit de horoscoop blijkt dat het
dit keer zal gaan om een uniek
alternatief kabinet, op idealisgronden. opgestart.
tische
Paars met een roze brilletje
samenstelling
een
unieke
maar of het levenskans heef)
zal nog moeten blijken. Eigen
Hjk is het te vroeg gestart. Als
we èen jaar verder zijn en de
planeet Pluto in het teken
Boogschutter verschijnt, word)
het veel gemakkelijker. Vol'
gens de maanstand zal het nojf
26 dagen duren voor. het kabinet echt van start gaat: Dat ü
op 5 september."
Uit de horoscoop haalt de
trologe ook, dat er ■ gistërei
vruchtbare besprekingen gehouden zijn. Maar volgens haar

1994

kabinet Politie Groningen
sleept 280 auto's
uit de binnenstad

komt het er m de nacht van
zondag.op maandag echt op
aan. Nel Helder: "Dinsdag 16
augustus weten we meer over
de formatie en als de maan in
Vissen staat op een lijn met Saturnus zal hoogstwaarschijnlijk het kabinet gepresenteerd
worden. Dat is op maandag 22
augustus."^jKHßßßßMßjP
Uit het sterrebeeld van toekomstig
minister-president
Wim Kok (Weegschaal) haalt
de astrologe dat hij altijd bereid is naar de ander te luisteren, rechtvaardig is en niet uit
is op eigen belang.
Van Mierlo, een Leeuw, noemt
ze een geboren leider. "Voor de
VVD kunhen we beter kijken
naar de horoscoop van Wiegel
nu meer achtervechter. In 1995
zal hij toch overwegen.om de
politiek weer op te pakken.
Maart 1996 kiest hij," aldus'de
-

-

Groningse.

'Blauwe plekken
op gezichtje
baby wijzen op
mishandeling'
Vervolg van pagina

1

MARUM Volgens de verklaring van advocaat mr. U. van
Ophoven was de moeder van
het éénjarige jongetje Andy Leroy Patrick uit Marum dat onder raadselachtige omstandigheden overleed, niet thuis toen
het kind stierf. Toen ze die ochtend van 1 augustus naar haar
'werk in Leek ging, mankeerde
er niets aan haar zoontje.
-

:

Rond half één 's middags belde mevrouw S.-T. naar huis en
'sprak nog tegen het kind. Drie
kwartier later belde haar man
terug, met de mededeling dat
er iets niet in orde was met
hun zoon en dat ze thuis moest
komen. Het kind stierf korte

I 'Uit| een

getuigenverklaring

van' de overburen' in Marüm
blijkt, dat T. rond het middag.uur nog met het jongetje rond
het huis liep. "Het kind leek
toen al niet in orde. De buren
hebben hierover inmiddels contact gehad met de politie", aldus Van Ophoven.

Tijdens de sectie van het stoffelijk overschot werd officieel
echter niets abnormaals vastgesteld. De moeder vond dat
vreemd, aldus de advocaat. "De
blauwe plekken leken immers
te wijzen óp mishandeling. Al
met al. kreeg mijn cliënte de
stellige indruk dat haar man
een aandeel had in de dood van
hun zoontje. Tot vrijdag, de dag
van de begrafenis, Verkeerde ze
vermoedelijk nog in een verwarde : toestand, maar daarna

.

Rechtbank Groningen
veroordeelt stopzetting
aaw-uitkering vrouwen
GRONINGEN De afdeling bestuursrecht , van de rechtbank
in Groningen heeft het bezwaar
van een aantal vrouwen tegen
het stopzetten van hun aawuitkering per 1 juli 1991 gegrond. verklaard. De bedrijfsverenigingen, die de aaw-uitkeringen hadden stopgezet, gaan
vrijwel zeker tegen de uitspraak in beroep.
-

De stopzetting van de aawuitkeringen was het gevolg van
een wijziging van de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet per
1 juli 1991. Vanaf dat moment
werd recht op een aaw-uitkering, beperkt tot van-jongs-afaan-gehandicapten *en arbeidsongeschikten die betaalde arbeid hadden verricht.
jDeze wetswijziging was nodig
omdat sinds 1988 ook arbeidsongeschikte (huis)vrouwen
met een beroep op het gelijkheidsbeginsel een aaw-uitke-

-

-

ring konden claimen. Jaarlijks
zou dat de staat bijna 200 miljoen gulden kosten. .

Door nu het recht op een
aaw-uitkering afhankelijk te
maken van het verlies van arbeidsinkomsten, kwamen arbeidsongeschikte huisvrouwen
met langer voor een aaw-uitkering in aanmerking. Daarbij
zou geen sprake zijn van discriminatie, omdat de inkomenseis
ook voor mannen gold. Door de
reparatiewet raakten 8000
aaw-gerechtigden, merendeels
vrouwen, hun uitkering kwijt.
.

-

I. In haar vonnis volgt de
rechtbank een eerdere uitspraak van het Europese Hof.
Dat bepaalde dat. een maatregel die louter om budgettaire
redenen zo veel meer vrouwen
treft als mannen, op grond van
het gelijkheidsbeginsel niet is

.

ze kwestie. Volgens advocaat

mr. Bouke Klaassens is. het
vonnis opmerkelijk, omdat de
rechtbank
de reparatiewet
voorheen wel erkende. De betrokken bedrijfsverenigingen,
die de aaw-uitkeringen nebben
stopgezet, gaan vrijwel zeker in
hoger beroep. Pas na uitspraak
van de Centrale Raad van Beroep wordt duidelijk of de achtduizend betrokkenen hun aawuitkering zullen terugkrijgen.

Een woordvoerder van het
ministerie van sociale zaken en
werkgelegenheid zegt dat de
uitspraak wordt bestudeerd en
dat een eventueel hoger beroep
wordt afgewacht.

Hof een beslissing neemt in de-

GRONINGEN
Al 280 foutgeparkeerde auto's zijn sinds het
begin van dit jaar op last van
de politie weggesleept uit het
centrum van Groningen. De politie heeft het zo druk gehad
met het uitvoeren'van het arbeidsintensieve sleepbeleid dat
zij nog niet aan het plaatsen
van wielklemmen is toegekomen, wat toch een ander goed
voornemen was voor het nieu-.■'•■/"
we jaar..
Het was de bedoeling de
wielklem in de stad na 1 januari in te zetten als wapen tegen
automobilisten die de maximale parkeertijd bij een parkeermeter overschrijden. Daar is
domweg nog geen tijd voor geweest, aldus de politie. Al die
tijd liggen er in het politiebuzestig
reau
wielklemmen
maagdelijk te wachten óp hun
allereerste gebruik. "Het wegslepen van een auto kost ons
twee uur. Daarbij zijn telkens
twee man betrokken. Dus met
280 auto's gaat het al om 1120
Ook speelt mee dat er nu op
veel plaatsen in de binnenstad
manuren. Dat is nogal wat. Alvorens we met het plaatsen van bouw- en reconstructiewerkwielklemmen beginnen moet zaamheden worden verricht,
de grootste drukte van het slewat het slepen hier en daar onpen achter de rug zijn, hebben mogelijk maakt. Je kunt die
we afgesproken," aldus politieauto's moeilijk over pallets en
woordvoerder Reinder Klei.
zandhopen heentrekken." Het
De Nationale Ombudsman, slepen loopt dus terug, de wielconcluklemmen kunnen worden opgemr. drs. M. Oosting
deerde naar aanleiding van een poetst.
klacht dat de Dienst ParkeerHet terugkrijgen van een
beheer in Amsterdam te gretig weggesleepte auto kost de beis met het wegsiepen van auzitter 375 gulden, plus een boeto's. Lang niet altijd wordt in te van 50 gulden. De boete
moet contant worden betaald,
de hoofdstad ', de wegenverkeerswet gehanteerd als basis anders blijft de auto staan. Een
sleeppartij, constavoor
wielklem is iets goedkoper: 225
gulden plus een boete van ƒ
teert Oosting, en wordt er bekeken of foutgeparkeerde au63.50. Tot nu toe is er één autoto's zo staan opgesteld dat zij mobilist geweest die zijn auto
daadwerkelijk gevaar oplevetwee keer van de binnenplaats
ren of het overige verkeer hinvan het politiebureau aan de
deren. Ook 'gewone' foutparRademarkt kon ophalen.
—

een.

Ruimtestenen op Texel
bouwafval en grind
TEXEL De twee inslagen' op
Texel van gisteren zijn niet
veroorzaakt door meteorieten.
De faculteit Aardwetenschappen van ! de Rijksuniversiteit
Utrecht is na bestudering van
het materiaal tot de conclusie
gekomen dat het gaat om grind
en bouwafval. Dat is door de
krachtige wind meegezogen en
op het huis van de vuurtorenwachter terechtgekomen. Vuurtorenwachter P. Stam
van Texel 1 had gisterochtend
-

■ Zangpedagoge Lea Schepel organiseert op 2 september weer een sing- en swingspektakel in net cultuurcentrum De Oosterpoort in
.
;
.
Groningen.
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Veel kwaliteit op zangspektakel
Van onze verslaggever
Willem Sopacua
GRONINGEN Het begon zon
15 jaar geleden met een gewone leerlingenavond van een
zanglerares,. in een achterafzaaltje aan de Poelestraat in
Groningen. Aanwezig waren
acht leerlingen, de zanglerares
zelf en een kleine 30 mensen;
voornamelijk uit de stad Groningen. Inmiddels zijn deze
jaarlijks terugkerende leerlingenavonden 'lichte muziek', uitgegroeid tot • een groot evenement in cultuurcentrum De
Oosterpoort in Groningen. We
hebben het hier over het Sing
& Swing-spektakel van de Groningse zangpedagoge Lea Schepel. Op vrijdagavond 2 september zullen veertien . van haar
gevorderde leerlingen in de
kleine zaal van het cultuurcentrum aan ruim 600 toeschouwers weer laten zien en horen
wat ze kunnnen. Daarnaast
zullen ruim 36 muzikanten
voor de begeleiding zorgen.
Schepel: "Het voornaamste
-

doel van deze avonden is dat
mijn leerlingen op deze manier
meer ervaring kunnen opdoen
op een klein podium. Ik vind
dat, als je professioneel. les
geeft, je de mensen ook de gelegenheid moet geven hun kennis
en hun vaardigheden uit te
dragen. En dat kan alleen door
ook op een echt podium te gaan
staan, in een andere omgeving
met veel meer mensen. In ieder
geval anders dan in de veilige
beslotenheid van de woonkamer waarin ik les geef. Het was
dus 'ook nooit het streven om
elk jaar een grotere leerlingenavond te organiseren, moet ik
zeggen. Dat stond nooit voorop.
Het is iets wat om praktische
redenen gewoon vanzelf is gegaan." ,
. De begeleidende muzikanten
en de leerlingen komen voornamelijk uit de stad en provincie
Groningen. De pedagoge geeft
les aan mensen uit ondermeer
Bedum, Winsum, Zuidhom en
Hoogezand. Ook onderricht ze
een aantal zangers en zangeressen uit Drenthe. Er zijn

zelfs leerlingen die vanuit run
nieuwe woonplaats Utrecht of
Amsterdam nog steeds een
keer per week voor les naar
,
'
Groningen komen. .

Het niveau van zowel zangers, zangeressen als muzikanten is vrij hoog. Sommigen Iran
hen hebben inmiddels met succes een conservatorium afgeronde Ook dit jaar gaan veer
drie leerlingen van Lea Schepel
naar het conservatorium. Verder telt haar lijst van
lingen namen van bekmde
Groningers en andere Nederlanders als Tim Meeuws [van
Werk in uitvoering' en na te
zien in 'Goede tijden, slechte
tijden'), Dick Smit van Groen
Links en Hanneke Kappen .
"Verder wilde ik zeggen dat
de Sing & Swing-avónd beslist
geen soundmixshow iswiarin
mensen gewoon even cc» bestaand nummer na kunnei zingen. Het gaat om meer dai dat.
Op zon avond moeten de leerlingen er technisch meer uit

halen dan ze van zichzelf gewend zijn. En geloof me. Dat
geeft echt een kick, zowel voor
de leerling zelf die ontdekt dat
hij meer kan, alsook voor mij
en het. publiek. Ze zingen bovendien niet alleen bekende
nummers, maar ook genoeg, eigen nummers," aldus de zangpedagoge. Vv/.'.'■■■'■•'..-.De avond biedt een gevarieerd programma waarin de
meest uiteenlopende muziekgenres vertegenwoordigd zijn.
Van hardrock en stevige popacts tot jazz, musicals en gevoelige ballads. De veertien leerlingen zullen individueel optreden of zullen zich laten begeleiden • door gelegenheidsformaties, bestaande bands of koortjes..'
/•
>iv>^
De presentatie van de avond
gebeurt in een meer cabaretachtige sfeer en zoals gewoonlijk is ook aandacht besteed
aan het showaspect. Tot slot is
er vlak voor het podium ruimte
om tijdens de optredens van de
verschillende artiesten, eens
lekker uit je bol te gaan.

twee inslagen van ruimtester
nen gemeld. Eén veroorzaakte
een kraterachtige kuil op het
zuidelijk strand en een tweede
sloeg een gat in het dak van
.
zijn woonhuis.
Ook de Dutch Meteor Society
kwam tot de conclusie dat het
niet om meteorieten ging. Alleen veronderstelde die organisatie dat het gat in het dak van
de woning is veroorzaakt door
een brok ijs; mogelijk afkomstig van een j op grote hoogte
passerend vliegtuig. De kuil op
het zuidelijke strand blijkt te
zijn veroorzaakt door het opblazen van munitie door de politie van het eiland.
Volgens meteoordeskundigen waren de gemelde inslagen
van meet af aan verdacht "alleen* al omdat twee inslagen
kort na elkaar in Nederland
méér dan onwaarschijnlijk is".
Sinds 1800 zijn. er in ons land
>

'Groningen is gewoon een gemoedelijke stad'
Onze verslaggevers spreken
deze zomer regelmatig met
vakantiegangers in Drenthe en Groningen over hun
reisdoel en hoe ze zich in
onze regio vermaken. Deze
keer een Duits gezin uit
Hamburg.

Wie

regelmatig gedurende de vakantieperiode
in of rond de stad-Groninger binnenstad bivakkeert,
komt opvallend veel auto's met
Duitse kentekens tegen. Groningen blijkt een populaire vakantiebestemming voor onze
oosterburen te zijn, meestal
voor dagtochtjes naar speciale
evenementen als de bloemenmarkt op Hemelvaartsdag.
Eén van de aantrekkelijkste

locaties voor Duitsers is de Vismarkt, waarschijnlijk vanwege
de kneuterige, typisch Hollandse sfeer. Op een miezerige vrijdag, na weken van zonneschijn,
is de familie Meyersburg er
rond het middaguur op zoek
naar een leuke eetgelegenheid.
De fraaie aanblik van de Korenbeurs lonkt, en na een kort
maar vruchtbaar familieberaad
blijkt ook het dagmenu in de
smaak te vallen. De Meyersburgs besluiten.om hier een
warme maaltijd te nuttigen.
De familie Meyersburg, vader, moeder en hun twee zoons,
is regelmatig in de.stad Groningen te vinden. Ze komen uit
Hamburg, en 1 brengen de vakantie door in hun vakantiewo-

Met

andermans ogen

De rechtbank Groningen is

de eerste rechtbank die sinds
het arrest van het Europese

keerders moeten dikwijls hun
voertuig elders gaan ophalen,
tegen de letter van de wet in,
en in ruil vopr een fiks geldbedrag. .
Ook in Groningen is er
'slechts' bij 100 van de 280 verslepingen sprake geweest van
direct gevaar of hinder. De andere 180 keer geschiedde de actie onder bestuursdwang: als
uitvoering van het gemeentebeleid dat streeft naar een autoluwe binnenstad. Door de vakantie was er bij de gemeente
niemand met kennis van zaken
bereikbaar voor commentaar.
Het wegsiepen in Groningen
geschiedt alleen in het centrum, binnen de diepenring.
Vooral direct na de invoering
van het nieuwe beleid werd er
lustig oplos gesleept in de omgeving van het A-Kerkhof. Politiewoordvoerder Klei: "Het
wordt nu al een stuk rustiger.
Dat komt vooral door de voorbeeldfunctie ervan,' het heeft
geholpen, .er. wordt minder
foutgeparkeerd dan vorig jaar.
.

In het ziekenhuis constateerde mevrouw S.-T. dat er blauwe
plekken op het gezichtje van
haar zoon voorkwamen. Familieleden zagen hetzelfde bij het
opgebaarde kind.

Afgelopen zondag ontvluchtte de vrouw haar echtelijke woning -nf Marum. T. probeerde
dat te beletten, volgens Van
Ophoven. Mevrouw S.-T. deed
diezelfde dag nog aangifte bij
de politie. Zij heeft bij haar advocaat inmiddels een scheiding
aangevraagd! De vrouw heeft
tijdelijk onderdak gevonden bij
haar ouders.

Van onze verslaggever
Eric Nederkoorn

Door Abel Borghuis

ning in Emden, van waaruit
uitstapjes naar omliggende steden worden ondernomen. Eergisteren waren de Meyersburgs
bijvoorbeeld in Leer te vinden,
en vrijdag dus in Groningen.
Pa Meyersburg is geboren en
getogen in de grensstreek van
de provincie Groningen, en is
daarom al zon 30 jaar vertrouwd met het Groninger
land. Er. is geen speciale reden
om naar de stad te gaan, zo verzekert hij. De familie Meyersburg vindt Groningen gewoon
een leuke stad. "Het is hier zo
gemoedelijk, heel wat anders
dan het hectische Hamburg,"
zegt pa.

De rust is dan aantrekkelijk,
de weersomstandigheden waren dat vrijdag niet. "Het is
hier wel aan.de frisse kant,"
zegt mevrouw Meyersburg, die
desondanks optimistisch getooid is met een zonnebril.
Waarom gaan de Meyersburgs
dan niet naar een Zuideuropees
land? "We zijn jaren geleden
een keer naar. het voormalig
Joegoslavië geweest," zegt ma,
"maar daar krioelde het van die
enge slangen en bovendien was

het er bloedheet." Het Ifoordeuropese klimaat bevalt de familie uit Hamburg uiteirdelijk
toch het beste. Naast ïïoordNederland dragen de Meyersburgs Denemarken al jarïn een
warm hart toe.
Dat veel Nederlanders weinig met Duitsers oprebben,
heeft pa Meyersburg mar eigen zeggen nimmer aan len lijve ondervonden. Pa, lcchend:
"Zelfs niet na de wedstrjd Nederland-Duitsland tijdeis; het
wereldkampioenschap : ■ 'in
1990." Hij kan de afkeir van
Duitsers op zich wel begrijpen.
"Veel Duitsers hebben in het
buitenland de neiging cm met
de goed gevulde portenonnee
te zwaaien, alsof ze het er voor
het zeggen hebben. Als wij een
bezoek aan Nederland b*engen,
weten we dat we te gast zijn en
ons dus moeten aanpasien," zo
verklaart hij zijn goeds ervaringen in de lagelancfen. Ma
Meyersburg vult haar echtgenoot glimlachend aan: /Wij mogen Rudi Carrell ook." . ■
Hoe de rest van de dag in
Groningen wordt opgenild, is
,
nog een open boek.
.

...

■ De jaarlijkse bloemenmarkt op de Vismarkt
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slechts vijf geteld. In 1840 werd
een meteoorsteen gevonden bij
Uden, in 1843 sloegen er meteoorstenen van 3,5 kilo in bij
Blauwkapel en van 1,4 kilo bij
Gageldijk, beide nabij Utrecht.
In 1925 vond een inslag plaats
bij Ellemeet (Zeeland).
De. meest recent gevonden
meteoorsteen boorde zich op de
avond van 9 april 1990 door het
dak van een woning in Enschede. Deze 'steen van Glanerbrug'
veroorzaakte een heldere vuurbal, die door talrijke ooggetuigen werd gezien.

NS informeert
op Veluwelijn
reiziger over
vertragingen
ZWOLLE
De Nederlandse
Spoorwegen beginnen op 28 augustus op de Intercitylijn
Amersfoort-Zwolle met een
proefproject waardoor reizigers
reeds in de trein worden geïnformeerd over eventuele ontregelingen zoals vertragingen en
afwijkende aansluitingen. Is de
proef, die drie maanden duurt,
een succes, dan kan de service
landelijk worden ingevoerd.
Het project, 'Informatie over
de actuele verkeersituatie' genoemd, komt voort uit klachten
van reizigers over het ontbreken van informatie bij veranderingen in de dienstregeling van
de NS.
Met ingang van de winterdienstregeling van de NS op
zondag 28 augustus zal de
treindienstleider, die in het zenuwcentrum Zwolle overzicht
heeft over alle mogelijke calamiteiten in de regio, ter hoogte
van 't Harde contact opnemen
met Intercity-machinisten die
Zwolle naderen. De treindienstleider brengt dé machinist dan op de hoogte van de actuele dienstregelingen in rayon
Zwolle. De machinist geeft, als
dat nodig is, de wijzigingen
door aan de hoofdconducteur,
die de reizigers vervolgens informeert. '
Gekozen is voor de zogenoemde Veluwelijn naar. Zwolle, omdat in Zwolle veel reizigers uit het Westen overstappen op de lokale 'lijntjes' naar
bijvoorbeeld Emmen, Nijverdal
en Kampen.
Een aantal vaste klanten op
de Veluwelijn zal dagelijks een
enquête invullen over de nieu-

we

service.
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Formatie laat zijn sporen achter

Zonder CDA is
coalitie paars

De

vorming van het paarse
kabinet lijkt wel wat op een
kinderverjaardag met een
tegenvallend cadeautje, met
D66 in de rol van de jarige. Eindelijk is de rebellenclub van Van
Mierlo er in geslaagd om de
macht van de christen-democraten te breken, maar nu het zo ver
is wil het feestje niet op gang ko-

'Grittenborgh'

Vele

malen was de Grittenborgh in het nieuws en
meestal niet in positieve
zin. Ontsnappingen,, geluidsoverlast, gijzelingen, een hoog
ziekteverzuim, een groot personeelsverloop, falende . alarmpiepers en nu weer mis-management. .
In het bedrijfsleven zouden de
gevolgen van een dergelijk falende organisatie niet lang op
zich laten wachten. Daar gaat
de smoes van kinderziekten in
een nieuwe organisatie niet op.
Daar zou de eindverantwoordelijke directeur allang uit zijn
functie zijn ontheven. Als je
echter van ons belastinggeld
zon rotzooi maakt, dan kun je
blijkbaar gewoon blijven zit-

VVD-leidef Bolkestein heeft
dan wel zijn handtekening gezet,
maar wierp afgelopen week al
een flinke smet op de feestvreugde met zijn opmerking dat
hij niet meer van 'paars' wilde
horen. Het wordt een heel gewoon kabinet, dat kordaat aan
het werk gaat, riep hij, kennelijk
in het vooruitzicht dat hij in zijn
fractie nog heel wat uit te leggen
had.

Maar ook aanstaand premier
Kok had geen paarse feestmuts
op, toen hij gisteren de vrucht
van de langdurige onderhandelingen presenteerde. Dit regeerakkoord had ook gesloten kunnen worden met het CDA in
plaats van de VVD, erkende de
formateur. De verschillen zijn
niet zo groot, maar het CDA
heeft bij de verkiezingen enorm
verloren en zit in zon crisis dat
het als regeringspartner niet veel
te bieden heeft.

Hoewel de heer Kranendonk

maar een kleine jongen in het

justitiële web is, heeft hij volgens mij wel zoveel boter op zn
hoofd dat hij beter op kan stappen. Daar is geen derde (duur)
onderzoek voor nodig. Dat zou
voor alle .betrokken partijen
gevangenen, en
(personeel,
maatschappij) beter zijn.
Ik kan me 'nog herinneren
dat de heer Kranendonk in het
verleden vaak zelf de publiciteit zocht. Onlangs nog met
een rechtszaak tegen zijn
werkgever. Dat hij nu niet voor
commentaar bereikbaar is, is
tekenend voor de man. Wellicht dat de nationale ombudsman na zijn onderzoek,in de
gevangenis in Utrecht ook de
Grittenborgh onder de loep kan
>

'Onsportief'
m Moor Ajax blijft het gras

\m

lekker lang.' Als je
voetbal nog steeds als
sport beschouwt, is zon opmerking van een, man, die keurig
het Oosterparkstadion-veld onderhoudt niet alleen droef
Stemmend maar ook buitengewoon onsportief. ï
Ik kan me ook nauwelijks
voorstellen dat deze handelwijze de goedkeuring kan wegdragen van de sportieve 'Achterhoeker' die FC Groningen voetbaltechnisch begeleidt.
Ik vraag me af of je als vredacteur zon opmerking niet
beter kunt weglaten
de
man tegen zichzelf te beschermen. Maar misschien behoor ik
langzamerhand tot een minderheid, die voetbal nog als
sport beschouwt en mateloos
kan gemeten van het spel, dat
'soms' door Ajax wordt gew

om.

speeld.

'.';:

Voorlopig houd ik een triest
gevoel over van het kopje uit
uw krant van vorige week

'Voetbalvandalisme, hoe zoT?

GRONINGEN
WIM TEN DAMME

scherp
het
van de snede

De

HOOGEVEEN
W. KORT
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Rechters
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'Stuurlui'
pleziervaart
Wij hebben
w ons aan dit stuk nogal
geërgerd. Laat 'Schuttevaer'
zijn eigen boontjes maar doppen, want daar zijn er ook genoeg bij die zich niet aan de regels houden en die kennen ze
wél. Wij zwaaien hulde toe aan
de schipper van het vrachtschip 'Farmsum' die in de Oostersluis in Groningen de pleziervaarders adviseerde aan
zijn schip vast te maken, dan
ging hij wel het laatst uit de
sluis.
En waar haalt de heer Duurken de wijsheid vandaan iedere, pleziervaarder een leerling
te noemen, je ziet immers nooit
waterpolitie. En die beroepsvissers zijn ook net zo brutaal
als de recreatievaarders (ze
zetten hun netten tot bijna
midden in het kanaal).
Laat iedereen nou op zichzelf letten en heer in het verkeer zijn, en... de beste stuurlui staan aan wal.
DELFIJL

rechterlijke macht komt
in rangorde direct na Onze Lieve Heer. Het verschil is alleen, dat de eerste
uitsluitend aanspreekbaar is
via een dure advocaat en dat
de tweede ontvankelijk heet te
zijn voor gebed en goede werken. Voor de kleine man lood
om oud ijzer. Geld voor een
rechtsgeleerde , bemiddelaar
heeft hij niet en gebed brengt
zelden brood op de plank, laat
staan een einde aan een kwestie mèt de buurman.
De leden van de rechterlijke
macht worden, voorzover zij
recht spreken, voor het leven
benoemd en zijn in hun zegenrijke arbeid j onafhankelijk van
alles en iedereen. Eén keer
rechter, altijd rechter en je
moet het al heel bruin bakken
wil je de zak krijgen. En zo
toch, dan kan dat alleen maar
gebeuren door een tot de rechterlijke macht behorend gerecht. Dat komt min of meer
neer op een rechtbankje onder
collega's, maar tot een zitting
komt het zelden. Een rechter
die strafrechtelijk in de fout
gaat, krijgt meestal het advies
vrijwillig heen te gaan, om zodoende zichzelf én de gehele
bedrijfstak het affront te besparen van het bijeenkomen van
een 'tot de rechterlijke macht
behorend gerecht.'
, Het schorsen van een rechter vanwege verregaande mal-

Op

steeds, vijftig jaar later, Duitsland politiek, moreel en financieel aansprakelijk hielden voor
de holocaust en andere gruweldaden. Daar moest een
keer een einde aan komen, dat
zag Deckert goed, aldus de
rechters.

door Jan Beijert

in zijn gerechtelijke
uitspraken, is in ons land bij
mijn weten nog nooit voorgekomen. Dat kan ook moeilijk want
de onafhankelijkheid laat de
rechter het recht op buitenissige opinies en uitspraken. Bij
die benoeming voor het leven
zit bovendien bij de koop in
een eventueel vroegtijdig optredende aderverkalking of na
de penopauze opkomende ressentimenten en andere onlustgevoelens. Ik noem maar wat.
Liever strijkt men in hoger beroep de plooien glad.
In Duitsland zijn ze deze
week op dit stuk van zaken met
de kloten voor het blok geraakt.
De rechtbank in Mannheim
kreeg de rechtsradicaal Günter
Deckert voor het hekje wegens
opruiing en het oproepen tot
racisme. Samen met de Amerikaanse 'executie-expert' Fred
Leuchter had hij op een NPDbijeenkomst van neo-fascisten
wederom de 'Auschwitzleugen'
gedebiteerd en uitgelegd. Auschwitz en de holocaust hebben
nooit bestaan, aldus de beide
antisemieten, want het vergas-

sep

van al die joden zou technisch al onmogelijk zijn geweest. Enfin, de gebruikelijke
vuligheid van de rechtsradicale
NPD
Deckert. leiding

waaraan.
geeft.

De drie rechters in Mannhém lieten Fred Leuchter di-

rect tegen een schappelijke
bogtocht vrij, waarna de Amerikaan wegreisde en nooit weer
terjg kwam, en de felle neona:i Günter Deckert veroordeelden ze slechts tot één jaar
voorwaardelijk.
tot zover • bleef 'alles nog
rustig in Duitsland, maar deze
wesk kwam dan eindelijk de
toeichting op het vonnis. Uit
die toelichting bleek, dat de
réciters tri Mannheim zeer veel
becrip hadden voor Deckert.
Zelronden het een prachtkerel.

Deckert
met een
sterii karakter, aldus de rechters, bovendien een zeer goed
huisvader en iemand met een
groo:' verantwoordelijkheidsgevoel Geen wonder, dat zon
man opkwam voor zijn vaderland en fulmineerde tegen joden ien anderen ■ die nu nog
was een man

5

nemen.

■ De meer dan honderd dagen (in)formatie die Wim Kok, eerst als ondetiandelaar en later als formateur achter de rug heeft hebben hun sporen achtergelaten. Dat het een
®
zware klus is geweest om een paarse coalitie in elkaar te timmeren weerspiegelt zich in zijn gegroefde gelaat.
NP

.Inmiddels staat heel Duitsland op zijn kop, het zij tot hun
eer gezegd. Alles wat politiek,
maatschappelijk of bestuurlijk
iets te betekenen heeft, loopt te
hoop tegen de toelichting op
het vonnis. Men vreet zich op
van boosheid, schaamt zich de
ogen uit de kop vóór het buitenland en roept dat. dit een
klap in het gezicht is van de
holocaust-slachtoffers en hun
nabestaanden. Talloze Duitse
commentatoren op de televisie,
voor de radio en in kranten
spreken hun afschuw uit over
die drie rechters in Mannheim
die Duitsland te kijk hebben gezet als een land waar je nu ook
weer officieel begrip mag hebben voor de prima huisvaders
dieneo-fascisten blijken te zijn
en voor de verdedigers van de
'Auschwitzleugen' want aan dat
gezeur over die joden moet
eindelijk eens een einde komen.

'
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Het klinkt wel oprecht maar
bij sommigen heb ik toch het
gevoel, dat ze alleen maar voor
hun fatsoen staan te redeneren. Want niet valt te ontkennen, dat meer Duitsers denken
zoals die "rechters denken:
Evenals nogal wat politiefunc-

tionarissen die steeds maar
weer te laat en te laks optreden
tegen het nieuwe fascistendom. .
Het mag dan zijn dat Duitsland zich schaamt, deze week,
maar wie daar eerlijk is zal
moeten toegeven, dat ze een
koekje van eigen deeg krijgen.
Van al die rechters, die Hitler
zo trouw hebben gediend, is er
na 1945 nauwelijks een ontslagen. Zij vormden al gauw weer
de ruggegraat van de Duitse
rechterlijke macht na de oorlog.
Zij bleven rechter, kregen hoge
politieke functies of werden belast met de recrutering en opleiding van nieuwe rechters en
officieren van justitie. Er loopt
een rechte lijn van de rechterlijke macht die onder Hitler zoveel mensen aan de galg
bracht of in de concentratiekampen, naar de rechterlijke
macht die vandaag de dag onafhankelijk en voor het leven
benoemd met de Duitse rechtspleging is belast. Daar helpt
geen moedertjelief aan. De
eersten hebben de laatsten opgeleid. Ik zeg niet, dat ze allemaal troebel zijn, integendeel,
maar wat niet te loochenen valt
is, dat ze in 1945 niet met een
schone lei zijn begonnen. Men
stond besmeurd op uit dé poel
van onrecht en probeerde van
de ene dag op de andere weer
tot het fatsoen van een democratie terug te keren. Dat is niet
altijd en overal gelukt, zoals wij
deze week hebben gezien.

J \mVaarbewijs
nutteloos.
%

H. MELLEMA

'Warme hap'

Naar

aanleiding van de
protesten met de Mensasubsidie in Groningen:
zou een verhoging van 41.67
cent voor een warme hap in
een tijd van aanpassingen te
veel gevraagd zijn?
Natuurlijk nooit ' aan gedacht dat: 18.000 x 41.67 cent f

75.000.- maakt. Kan het een-

voudiger?' -;U"V
Worden er kerels/vrouwen
met pit opgeleid of wordt het
een

subsidiegeneratie?

GRONINGEN,

G. DE VRIES

Van onze parlementair
redacteur Harm Harkerha
DEN HAAG Opluchting. Dat
was de overheersende stemming in het CDA, toen.Wim
Kok twee weken geleden besloot zich aan de formatie van
een paars kabinet te zetten. De
eerste optie van de christen-democraten, namelijk uithuilen
en opnieuw beginnen in de luwte van de oppositie, werd immers alsnog gehonoreerd. Na
alle turbulentie over de zo desastreus verlopen verkiezingen, de daarop volgende keiharde analyse van de commissie-Gardeniers, de onduidelijkheid over de te volgen koers en
de twijfels over het leiderschap
van Elco Brinkman, was het
CDA blij dat het even op vakantie kon.
Die vakantie loopt inmiddels
ten einde, maar de berg problemen die even was weggeschoven, doemt alweer levensgroot
op. Het deze week verschenen
het blad ChristenDemocratische Verkenningen,
een uitgave van het wetenschappelijk instituut van het
CDA, geeft er duidelijk j blijk
-

van.

Het thema luidt: "Het CDA:
crisis en perspectief. Nu wil in
tijden van een persoonlijkheidscrisis zelfanalyse wel eens helpen, en dat is ook precies wat
het themanummer adviseert:
"Na wat er is gebeurd, kan het
CDA niet ontkomen aan een
grondige introspectie." Waarbij
wetenschappelijk
directeur
Van Gennip de even vage als
onomstreden hamvraag stelt:
"Welk antwoord weet de christen-democratie te formuleren

CDA zit na vakantie
nog diep

tegenover de moderne Westeuropese cultuur?"

Een eenduidig perspectief
wordt door de verschillende
partij-ideologen echter niet gegeven, en dat lijkt symptomatisch voor de verregaande staat
van niet-meer-weten, waarin
de partij op het ogenblik ver?->.";
' Vit
keert.
Weliswaar schrijft Europarlementariër Arie Oostlander
dat de Bijbel de baas is. in het
CDA, maar de geschiedenis en
Christen-Democratische Verkenningen leren dat men daarmee vele kanten op kan.
;:0.:
Zo schrijft de een dat het
CDA zich meer gelegen moet
laten liggen aan zijn uitgangspunten betreffende solidariteit,
rentmeesterschap,
gespreide
verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Een ander daarentegen meldt dat het maar de
vraag is of die begrippen nog
wel zo hoog scoren in een geseculariseerde samenleving die
zich losmaakt van zijn traditionele wortels.
De politiek als zedenmeester, omdat een samenleving hu
eenmaal meer is dan dan een
conglomeraat van voor zichzelf
Ja,
opkomende
burgers?
schrijft
oud-justitieminister
Hirsch Ballin, in overigens iets
andere bewoordingen. Nou nee,

in crisis

meldt' oud-CDA-voorzitter en
landbouwminister Piet Bukman: r"ln de veranderende
maats:happelijke omstandigheden is wat kjezers voor zichzelf bdangrijk vinden een factor vai toenemend gewicht bij
de keuie voor een politieke par-

ttei

'•■■■_

■

Als partij-ideologen al zo
fundanenteel van inzicht verschillet, hoe moet het dan
straks met die 34 CDA-politici
op de verkvloer in de Tweede
Kamer'
Daaiover is nog geen helderheid te. geven, en kamerleden
weigeren er ook over te filosoferen, allhans niet in het openbaar. "Ve zullen wel zien, we
hebben er nog niet over gesproken hoe we onze oppositierol
moeten invullen. Het zal erop
neerkonen dat we de ene keer
met pleinen van het kabinet
zullen instemmen, de andere
keer niet", zegt bijvoorbeeld vice-fractievoorzitter Frans Wolters, zicif zorgvuldig op de vlakte houdtnd.

Wennen
Duiddijk is wel dat de fractie niet alleen zal moeten wennen aan de oppositierol, die zij
nog nooï eerder heeft vervuld.
Ook is Ie klassieke rolverdeling van de baan, waarbij het

CDA lekker warm in het midden zat, tussen links de PvdA
en rechts de WD.
Gaat het CDA zich nu links
profileren, of juist rechts? Een
CDA-kamerlid zegt: "We hebben talrijke terreinen waarop'
we ons als CDA kunnen profileren. Zoals de rol van het maatschappelijk middenveld, medisch-ethische kwesties, het
bijzonder onderwijs. Wel bestaat het gevaar dat in de fractie uit electorale overwegingen
de neiging ontstaat de VVD
rechts te passeren." Gebleken
is immers dat het enorme verlies van het CDA te wijten is
aan het vertrek van de hardwerkende, belasting betalende
middengroepen naar de WD.
Wil het CDA na het eerste kabinet-Kok versterkt uit de oppositiebankjes treden, dan zullen dus die kiezers van de WD
teruggewonnen moeten worden. Met. een wat linksig 'sociaal gezicht' zal het CDA nauwelijks scoren.
Een akelig dilemma, want in
het actieve partijkader hebben
juist de op de PvdA georiënteerde protestanten, veelal
voortkomend uit de ARP, veel
invloed. In navolging van de
commissie-Gardeniers die aangaf dat het CDA een socialer
gezicht moet laten zien, is daar

de roep om vriendje te spelen
met de PvdA bijzonder groot.
Uit die hoek ook klinkt de roep
om het aftreden'van partijleider Brinkman het hardst.
Maar ook elders in de partij
heeft Brinkman nog amper
krediet. In het partijbestuur
overheerst al langer de opvatting dat Brinkman moet opstappen. Het krediet om in ieder geval gedurende de duur
van de formatie fractieleider te
spelen, heeft hij dan ook nauwelijks . vrijwillig gekregen,
maar veeleer opgeëist.
En in de fractie heeft hij
vooral door zijn verkrampte en
defensieve optreden nauwelijks
nog gezag. "Hij is loopjongen
van de fractie", aldus een ka,
:
ï"":~:
merlid.
De verwachting is dan ook
dat Brinkman, als de formatie
geheel rond is, vriendelijk
wordt verzocht terug te treden.
Arie Oostlander, voorstander
van . een progresieve koers,
heeft donderdag het vuurtje alvast aangewakkerd door in
Doetinchem diens aftreden te
eisen.
Als Brinkman inderdaad zijn
biezen pakt, rijst niet alleen de
vraag wie hem moet opvolgen.
Het CDA is namelijk zo van
slag, dat er zelfs al gekibbeld
wordt over de vraag of er één
dan wel meer leiders voor terug
moeten komen. "Versterking
van de eigen overtuiging, de eigen strategische keuzes, de eigen zeggingskracht", die in
Christen-Democratische Verkenningen zo nodig wordt geacht, verdwijnt op zon manier
wel heel ver achter de horizon.

Na alles wat er al bekend was
geworden, bevatte het regeerakkoord geen geweldige surprises
meer. Alom is al vastgesteld dat
het vooral een financieel verhaal
is, waarin nog niet veel inspiratie
te ontdekken is. Dat financiële
verhaal lijkt een redelijke poging
om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om de overheidsuitgaven terug te dringen
en toch de kerntaken van de
overheid in stand te houden.
De VVD had graag nog wat
meer lastenverlichting gezien en
de PvdA had de financieel zwakste groepen graag wat meer bescherming geboden, maar de
hoofdlijn wordt door' de partijen
als onvermijdelijk geaccepteerd.
Dat geldt kennelijk in veel mindere mate voor de maatschappelijke belangenorganisaties, voorzover die al hebben gereageerd.

nog moet aantreden, was hiervan een kenmerkend voorbeeld.
De werkgevers vinden de bezuinigingen te weinig en de vakbonden vinden er weinig garanties
voor uitkeringen en banengroei,
terwijl de ambtenaren echt afwijzend zijn.
Op zich is het niet verbazend
dat . vertegenwoordigers van
deelbelangen zich tekort gedaan
voelen door een akkoord dat die
belangen moet afwegen tegen
alle andere. De storm van protest zou daarom bij elke coalitie
zijn opgestoken. Desondanks
valt op dat vooral werkgevers en
werknemers lijken te willen benadrukken dat zij geen binding"
hebben met deze coalitie.', De
toon van de.vakbeweging is er
een die traditioneel gereserveerd is voor een regering met
de WD en omgekeerd tonen de
werkgevers weinig binding met
die liberale inbreng. Alleen!de
kleinere ondernemers reageren
opvallend positief.

Een regeerakkoord tussen sociaal-democraten en conservatief-liberalen is in de Nederlandse politieke verhoudingen geen
geringe doorbraak. Dat de PvdA
en de VVD over de historie van
wederzijdse verkettering konden
heenstappen is een felicitatie
waard, met name ook aan het
adres van 'koppelaar' D66. Desondanks overheerst de. indruk
dat die doorbraak geen euforie
(meer) veroorzaakt. De paarse
droom is verworden tot een zakelijke overeenkomst, de minst
slechte oplossing gezien de verkiezingsuitslag.
Wat betreft de beeldvorming
heeft het komende kabinet nu aleen achterstand opgelopen, érkende Kok gisteren. De uitstraling moet nog komen. Anderzijds
had de formateur evenzeer gelijk
met zijn vaststelling dat het de
ministersploeg is die uiteindelijk
bepaalt of het elan er komt.|§Bl

De demonstratie van de vertegenwoordigers van het hoger
onderwijs tegen een kabinet dat
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Werk staat centraal in het paarse regeerakkoord
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kinderopvang en zorg.
De hoogte en duur van de sociale uitkeringen. worden nog
niet aangepast. In 1996 wordt
bezien of verder ingrijpen alsnog noodzakelijk is.
De uitkeringen worden in
1995 niet gekoppeld aan de lonen en de jaren daarna voor de
helft, indien mogelijk.
Het afsluiten van verzekeringen voor de WAO en de Ziektewet worden overgeheveld naar
de marktsector.
De nieuwe arbeidsongeschiktheidspremie (AAW) komt voor
rekening van de werkgever.
De bonus/malusregeling in de
wao komt te vervallen.
De eisen om in aanmerking te
-

-

-

In de komende vier jaar moeten 350.000 nieuwe banen ontstaan, onder meer door beperkte stijging van cao-lonen.
Voor bepaalde. sectoren en
voor een beperkte tijd zal worden afgezien van de plicht het
wettelijk minimum-loon te betalen. ',-.■
■ ■..' . .■'■■ . '.':."■■
-

-

-

-

-

komen voor een WW-uitkering
worden verscherpt.
De werkloosheidsuitkering bij
vrijwillig ontslag vervalt. I*;
De wachtgeldperiode voor rekening van de werkgever wordt
verlengd tot drie maanden.
Vanaf het derde kind wordt de
kinderbijslag niet meer hoger.
De kinderbijslag voor het eerste kind wordt verhoogd.
De kinderbijslag voor 18 jaar
en ouder vervalt.
De aow blijft als basispensioen gewaarborgd.
■ :;t
Voor bejaarden met alleen
aow of een klein aanvullend
pensioen komt er een inkomensafhankelijke belastingaftrek.'-'."v'.-.;.',V";',*,"-! ■"■' "■'•''';■'. V
De wachtgelden van ambtenaren worden teruggebracht. '
De vut. voor ambtenaren
-

-

-

-

-

■

-

-

-

wordt beperkt tot werknemers
met veertig dienstjaren.
-Er wordt op 1 januari 1996
voor kleinverbruikers een heffing op energie ingevoerd. .
De hoge-snelheidslijn wordt
aangelegd.
De aanleg van de luchthaven
Rotterdam gaat niet door.
Onderzoek naar betaalbare
alternatieven voor de Betuwelijn moet binnen halfjaar duidelijkheid opleveren.
De openingstijden winkels en
publieke instellingen worden
uitgebreid..' •.v •.';-;,
Het aantal regels voor bedrijven wordt beperkt.
De spaarloonregelingen worden aangepast om 400 miljoen
te bezuinigen.
De mogelijkheid om een correctief referendum te houden,
-

-

-

:

-

-

-

wordt voorbereid.
-Er komt een onderzoek haar
wijziging van het kiesstelsel.
Het aantal politiè-agenten
wordt 'met enkele duizenden
uitgebreid.
Ï-. |l'
Het aantal cellen wordt uitge''.-'.,..
breid.
'■
landelijk
komt
een
recherEr
cheteam. 7". v--,'i-.:
De mogelijkheid wordt geschapen om na het 65e levensjaar te blijven werken.
V
Nieuwe inwoners van Nederland moeten inburgeringscon. i'
tracten sluiten.
-Euthanasie blijft in het wetboek van strafrecht.
f.
De aftrek van de rente op persoonlijke leningen komt te vervallen,
vï.' ■•'.■'v-v- v >;■'.'■!•'■'.■
De scholen worden zelfstandiger. De lokale overheid krijgt
-

-

■■

~

-

-

<

-

-

-

meer bevoegdheden.

-Studenten moeten gemiddeld
korter studeren. De meeste opleidingen worden driejarig,' met
selectief toegankelijke vervolgopleidingen.
'V?
De studiebeurs wordt omgezet
in een prestatiebeurs, alleen
voor de eerste driejaar. Ij
Er komt een regeling om beginnende kunstenaars te helpen bij het opbouwen van een
.f;.vi
beroepspraktijk.
De concessie voor publieke
omroepen wordt teruggebracht
van tien tot vijfjaar.
De minister van justitie wordt
verantwoordelijk voor asielzoe."..'.*":'
.-'••V-'"-^' r.
-Het leger moet beter worden
afgestemd op internationale taken. ■'• ; .v';'-"-' l - ; ;:'v|/.>- ' •
De huisarts moet het aantal
-

-'

-

-

-

Rotterdam legt
schadeclaims
Zestienhoven
in Den Haag

.

Dit betoogt het Rotterdamse
college van burgemeester en
wethouders in een • reactie op
het regeerakkoord van ■ het
nieuwe paarse kabinet. Daarin
staat dat er geen nationale en
economische noodzaak is i voor
een vliegveld in de directe nabijheid van Rotterdam. Vlieg

Toch verbod
herdenking
van Hess
STUTTGART
Het gerechtshof, in Mannheim heeft gisteravond het samenscholingsverbod voor neonazis alsnog legaal verklaard. Eerder op de
dag hadden lagere rechters in
de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. twee samenscholingsverboden opgeheven. Zij
vonden dat 'de maatregelen,
gericht tegen de 'extreemrechtse , Nationaal-Democratische
Partij van Duitsland (NPD);
niet konden worden gehandhaafd in Stuttgart en Heilbronn.De NPD houdt in deze
plaatsen
vandaag RudolfHessherdenkingen.

■

-

veld Lelystad zou moeten'worden uitgebreid en als reservecapaciteit • van Schiphol,gaan
fungeren..Over sluiting van de
bestaande luchthaven Zestienhoven spreekt de nieuwe regering zich echter niet üit.
Burgemeester Peper liet gisteren weten het zeer wel mogelijk te achten dat het bestaande
vliegveld nog jarenlang geopend zal blijven. "Ik sluit niet
uit dat Zestienhoven er over
tien jaar nog steeds ligt." Dit
staat ■ dan haaks op het program-akkoord van het nieuwe
Rotterdamse £ college.. Daarin
spreken de vijf deelnemende
partijen zich onvoorwaardelijk
uit voor zo spoedig mogelijke
sluiting en afbraak van het bestaande vliegveld.. Rotterdam
weigert daar echter pertinent
de consequenties van te dragen., "Daar zijn wij niét toe in
staat en bereid. Bovendien: wij
sluiten geen vliegvelden. Dat is
de verantwoordelijkheid van de
nationale overheid."
Volgens het Rotterdamse college is de logica in het regeerakkoord ver te zoeken doordat
aan een vliegveld bij de Maasstad geen economisch nationaal belang wordt toegedicht
en aan Lelystad, wel. "Geconcludeerd kan worden dat het
zwaartepunt van de economische activiteiten verder wordt
verschoven naar de noord vleugel van de Randstad." Burgemeester en wethouders
stellen dat het van het grootste
belang is dat de economische
infrastructuur in dit' gebied
wordt versterkt ten behoeve
van werkgelegenheid. De NV
Luchthaven Schiphol heeft
'zeer teleurgesteld' gereageerd
óp het feit dat het nieuwe kabinet geen nationaal economisch
belang aan een Rotterdamse
luchthaven toekent.
-

'•

Van terugbetaling van in het
verleden opgelegde boetes wil
het; OM echter niets weten.
Justitie-woordvoerder J. Merton:: "Die mensen hebben destijds een transactie-aanbod gekregen. Ga je daarop in, dan
verspeel je je rechten. Was, je
het er niet mee eens, dan had je
het voor de rechter moeten uitvechten."
Lopende zaken tegen automobilisten die ten onrechte op
de carpoolstrook reden, worden
■ Een Ruandees vluchtelingetje in het opvangkamp bij Goma tracht zich in een regenbui met een deken warm te houden. De in het kamp ook niet meer tot het bittere
werkzame doktoren vrezen dat in het naderende regenseizoen, door lagere temperaturen, het aantal zieken en doden zal stijgen. .© AP einde uitgevochten. "Die zaken
worden geseponeerd. We zullen
ook niet meer achter mensen
aangaan die de boetes nog niet
hebben betaald.".
',
Volgens Kortenhorst waren
KIGALI In Ruanda is gisteren VN-medewerkers hebben bij rug te keren, waarschuwden de terugkerende mensen in mensen die het omstreden
herhaling verklaard dat meer VN en hulporganisaties in aantal "verre overtreffen. "Dat 'Carpool 3-plus'-bord hebben
een nieuwe ( grote vluchtelingenegeerd, in overtreding.
zou de catastrofe nog rampzali'~■■.•'"■
genstroom op gang gekomen. dan een miljoen vluchtelingen Brussel.
"Weggebruikers hebben zich
Medewerkers van hulporganiUNHCR-woordvóerder \ Pager maken", waarschuwde Hude Franse veiligheidszone mogelijk zullen verlaten als de nos Moumtzis toonde zich niet bert Onidi van ECHO, die zelf bovendien niet af te vragen of
saties verklaarden dat duizenden Ruandezen het zuidwesten Franse troepen uit Ruanda optimistisch. Hij vergeleek de ook in het 'gebied is geweest. een verkeersbord wel of niet tevan hun land hebben verlaten weggaan. De Fransen vertreksituatie van de vluchtelingen Het bureau van de Europese recht is. Dat is niet in het belang van de verkeersveiligheid.
en richting Zaïre trekken. De ken volgens plan op 22 augusmet de Palestijnen in de door gemeenschap heeft met het Internationale Rode Kruis en anNeem een bord voor éénrichvluchtelingenorganisatie van tus. Op die datum loopt hun Israël voormalige bezette' ge'de Verenigde Naties (UNHCR) VN-mandaat af.
bieden. Het kan volgens hem dere hulporganisaties onmid-, tingsverkeer. Het verkeer moet
dellijk actie ondernomen om de er dan toch van uit kunnen
en het humanitair bureau van
wel een generatie duren voorde Europese Unie (ECHO)
De VS en de VN hebben er dat alle ontheemden zijn terugRuandezen in de Franse veiliggaan dat er van de andere kant
:
pleitten tegelijkertijd in Brusbij Frankrijk op aangedrongen gekeerd naar Ruanda, waar de heidszone van hulp te voorzien. niets aan komt?"
sel voor snelle politieke actie in in Ruanda te blijven totdat de. haat tussen Hutu's en Tutsi's
Woordvoerder Wouters van
Ruanda.
Franse troepen zijn vervangen diep geworteld is.
De Ruandese burgeroorlog Verkeer en Waterstaat sluit
■'..*
door een vredesmacht van dé
De UNHCR en andere hulpheeft in enkele maanden tijd al niet uit dat de strook later opVluchtelingen in de omgeVerenigde Naties die uiteinde-, organisaties proberen de Ruzon vier miljoen vluchtelingen nieuw uitsluitend voor carving van de stad Gikongoro, lijk uit 5500 manschappen an-dezen over te halen naar voortgebracht.
De meeste poolers zal worden bestemd, zij
dat in het oostelijk deel van de moet bestaan. De humanitaire huis terug te keren. Maar dat vluchtelingen bevinden zich in het dan voor auto's met miniverhouding het zuidwesten van Ruanda en maal twee inzittenden. "We
Franse veiligheidszone ligt, crisis in het gebied kan alleen gebeurt
naar
mondjesmaat. Voorlopig behebben hun persoonlijke bezitworden bezworen als de RuanZaïre, maar honderdduizenden zullen dat de komende maanden samen met de nieuwe mi'
tingen gepakt en zijn per voet dese vluchtelingen zich veilig staat het gevaar dat nieuwe zijn ook naar Tanzania, Ugan'
gevlucht.
met
auto
da
en
Burundi
genoeg
vluchtelingenstromen die van
of
hun
vertrokken.
voelen om naar huis tenister bekijken."

Ruandezen vluchten weer naar Zaïre
-

'

Ex-CD'er wil vervolging
wegens verborgen camera

De raadsman acht het installe-

■ Ondanks dat deze week nog een elfjarig meisje door een Servische sluipschutter werd doodgeschoten wagen de inwoners van Sarajevo zich toch buiten en zoeken verkoeling in de Miljackarivier. De stad
©
:
beleeft deze zomer de hoogste temperaturen sinds
Reuter
•'•J'i:
v?

strafbaar

volgens artikel 139~.van het
Wetboek van Strafrecht, waarmee een maximumboete is gemoeid van 25.000 gulden of een

gevangenisstraf van zes maan'-.;'.
•
den.
Met ,de verborgen camera
werden uitspraken van Graman vastgelegd, waarin hij
pochte op zijn misdrijven tegen
allochtonen. De registratie
werd uitgezonden in het TROSprogramma Deadline en leidde
tot de aanhouding van de
CD'er'. Hij is inmiddels door het
partijbestuur als lid geroyeerd.
'

..

den vader, moeder, vriend,
grootvader en een tante jarenlang regelmatig ontucht met
drie jonge kinderen.
De grootvader van de kindéren, de 61-jarige D.W. G. wordt
als grootste boosdoener gezien.

Hij misbruikte en bedreigde de
kinderen van 11, 9 en 5 jaar in
zijn huis. ; Hij zei tegen de kinderen dat hij ze zou uithongeren als zij erover zouden praten. De eis tégen hem luidde
vijfjaar gevangenisstraf.

Tegen de overige familieleden werden straffen geëist die
variëren van vier jaar (tegen de
vader) tot twee jaar.
Sinds. 1986 werden met de
kinderen alle mogelijke vormen
van ontucht gepleegd. De on-

der toestemming van de gesprekspartner is bij mijn weten
niet strafbaar. Het feit dat het
vervolgens -is uitgezonden is
mijn pakkie an niet. Daarvoor
is de TROS verantwoordelijk."
'

De journalist benadrukt dat
hij nooit een camera permanent heeft geïnstalleerd in de
woning. "Alles is gefilmd. met
een mobiele camera-unit. Op
die manier is er dus nooit een
camera achtergebleven in het
huis van Graman en dat maakt
voor de wet wel degelijk uit."

Volgens de strafklacht heeft
Van Hout de verborgen camera
vanaf 1 november 1993 in de
woning van Graman aan de
Transvaalkade in Amsterdam
Graman wacht volgens zijn
gedraaid. Tot 24. maart, 1994 advocaat op grond van de TVzijn er, niet alleen in dat huis, opnamen
vervolging
voor
beelden en gesprekken mee opmoord of poging daartoe, deelgenomen. De journalist werkte name aan een criminele organivoor de TROS-televisie en voor
satie en vuurwapenbezit. Hij
verblijft sinds 28 april in voorhet weekblad Panorama. .
Van Hout denkt dat de-strafarrest en moet. zich op 13 sepklacht geen hout. snijdt. "Het tember voor de Amsterdamse
rechtbank verantwoorden. Het
opnemen van een gesprek zonraadslid werd in mei 1994 door
Janmaat geroyeerd als lid van
de Centrumdemocraten.

Lange straffen en tbs geëist in zedenzaak Westerhaar
pleeg-

-

van een geregistreerde ,
pootring, heeft het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij bekendgemaakt. De maatregel is bedoeld om in het
wild levende vogels te beschermen tegen stroperij.
Tot nu toe was het toegestaan om een aantal Europese vogelsoorten onge- 1 [
ringd te houden. Alle Europese vogelsoorten moeten nu worden voorzien
van een ringetje uit één
stuk. Deze zogeheten
breekringen zijn zo klein
dat ze alleen bij gekweekte
jonge vogels kunnen worden aangebracht. Het is
dus niet mogelijk om in
het wild gevangen vogels
van een ring te voorzien.

Massagraf in
dierentuin
MOSKOU Bij graafwerkzaamheden in de dierentuin van Moskou is gisteren een massagraf ontdekt
dat volgens de autoriteiten
dateert uit de tijd van Stalin. De graafwerkzaamheden op de plaats waar een
nieuwe berekuil moet komen, werden direct stilgelegd, maar de bezoekers
bleven rustig van hun ijs
en de dieren genieten, zonder dat ze in de gaten hadden welke gruwelijke ontdekking was gedaan. Het
openbaar ministerie heeft
het werk stil laten leggen.
Het gaat bijna zeker om
resten van slachtoffers van
de Stalin-terreur in de jaren dertig. Veel van de
miljoenen slachtoffers
kwamen terecht in ahonioeme

massagraven.

Vervolging van
ex-DDR-rechter
BERLIJN De Duitse justitie heeft gisteren besloten tot vervolging van de
voormalige president van
het hoogste gerechtshof in
de ex-DDR, Heinrich
Toeplitz. De vroegere rechter en een andere jurist
staan onder verdenking
van rechtsverdraaiing en
vrijheidsberoving, aldus
een woordvoerder van justitie. Het duo zou in 1962
en 1967 hebben meegewerkt aan rechtszaken die
door de communistische V
machthebbers waren opgezet als zogeheten showprocessen met uitsluitend een
politiek doel. De Duitse
justitie spreekt dan ook
over een schending van de
'■«',
mensenrechten.
-

'•
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ren van de caméra

Overijsselse gemeente

DEN HAAG Volière-vogels móeten vanaf 1 maart
volgend jaar zijn voorzien

-

De Duitse politie heeft in

"'

-

-

Voor het uitzenden, van de
opgenomen beelden is aangifte
gedaan tegen de TROS. De
Goeij zal in een .civiele procedure van de TROS en .van Van
Hout schadevergoeding eisen.

-

'

HILVERSUM
De opheffing
van de carpoolwisselstrook op
de Al is volgens het openbaar
ministerie in Amsterdam op juridische gronden niet nodig.
"Het vonnis in de zaak-Westerterp had geen grond hoeven te
zijn voor het opheffen van de
strook", aldus persofficier van
justitie mr. P. Kortenhorst.
""Het OM ziet zelfs nu nog voldoende juridische basis om tegen overtreders op te treden,
maar nu het ministerie van
verkeer en waterstaat een andere weg is ingeslagen door de
strook binnenkort open te stellen voor alle auto's, is dat niet
Wfl'r
zo zinvol meer."

ALKMAAR/AMSTERDAM
Het geschorste Amsterdamse
Centrumdemocratische raadslid Yge Graman vindt dat freelance-journalist Bas van Hout
vervolgd moet worden omdat
deze zonder zijn toestemming
met een verborgen camera opnamen heeft gemaakt in zijn
woning. Graman heeft zijn advocaat, mr. J. de. Goeij uit Alkmaar, hiervan aangifte laten
doen bij de Alkmaarse politie.

ALMELO In de Westerhaarse
zedenzaak heeft de officier van
justitie gisteren voor de rechtbank in Almelo langdurige gevangenisstraffen en terbeschikkingstelling geëist. In deze

•'

-

hoeft niet dicht
van Justitie

het hele land voorbereidingen

getroffen om extreemrechtse
manifestaties te verhinderen.
Het is volgens minister van
justitie Sabine Leutheusser dé
bedoeling "het bruine spook
niet door Duitsland te • laten
marcheren". ■ Bondskanselier
Helmut Kohl noemt de omkleding van het milde vonnis over
NPD-leider Peckert "schandalig en onaanvaardbaar".
. Deckert kreeg in juni een
jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van
10.000 mark opgelegd. De motivatie van de rechters werd
afgelopen week openbaar.
Daarin wordt Deckert omschreven als een karaktervolle
huisvader zonder strafblad,, die
zijn mening had geuit.
7V

-

Carpoolstrook

Verkoeling in Miljackarivier

Spreker op beide bijeenkomsten is NDP-leider Günter
Deckert. Positieve uitlatingen
van, rechters in '. Mannheim
over Deckert, bij hun motivatie
voor een lichte straf wegens
aanzetten tot rassenhaat, hebben tot een storm van protest
geleid in de Bondsrepubliek;
Neonazi's, willen vandaag,
ondanks het verbod van de
autoriteiten, j op verschillende
plaatsen de dood van Rudolf
Hess herdenken. Hess gold als
mogelijke plaatsvervanger van
Adolf Hitler. De labiele Hess
vloog evenwel met onopgehelderde bedoelingen. tijdens de
oorlog naar Groot-Brittannië.
Hij werd op het tribunaal van
Neurenberg tot levenslang veroordeeld en pleegde op 17 augustus 1987 zelfmoord. ■ v : •';..

-

'

■

-

'

:

ROTTERDAM
De rijksoverheid is verantwoordelijk voor
het niet-bouwen van een nieuw
; vliegveld bij Rotterdam' en de
I sluiting van de . bestaande
luchthaven Zéstienhoven. Zij
moet daar ook alle consequenties van dragen. Alle schadei claims van bedrijven die nu nog
óp of rond het vliegveld zijn gevestigd, moeten door het Rijk
worden afgewikkeld. Daarnaast is de overheid volledig
aansprakelijk voor de kapitaalvernietiging en het verlies aan
werkgelegenheid. .' \\\'J%

verwijzingen naar specialisten
terugdringen.
-Medisch specialisten zouden
in dienst moeten treden van
ziekenhuizen.
Onverzekerbare risico's en
ouderenzorg worden ondergebracht in de AWBZ. . Geneesmiddelen, hulp- en kunstmiddelen gaan uit de AWBZ naar
het ziekenfonds of de ziektekostenverzekering. ,
De eigen bijdragen voor hulpmiddelen voor ouderen en chronisch zieken worden per 1 ja.
nuari afgeschaft.
Het ziekenfonds en de particuliere verzekeringen krijgen
een sober verplicht pakket.
Er wordt een eigen risico van
200 gulden ingevoerd voor zoWel ziekenfonds als particuliere verzekering.

j

Een overzicht van hoofdpun-

-Er worden 40.000 banen gecreëerd voor langdurig werklozen in de veiligheid op straat,

■

-

;

DEN HAAG De maatregelen
in het regeerakkoord van PvdA, WD en D66 moeten volgens formateur Kok zórgen
voor extra nieuwe banen, vermindering van de werkloosheid, lastenverlichting,voor zowel de burger als de werkgever, en verdere terugdringing
van i het tekort van de rijks-

Volière-vogels
moeten geringd

■

■

"R'

tucht gebeurde zowel individueel als in groepsverband. "De
kinderen werden door de
ouders gezien als een instrument om hun eigen lusten bot
te vieren", aldus officier van
justitie mr. Hendriks.

Het Purmerendse CD-raadslid
R. van der Plas deed op de uitgezonden videoregistratie racistische uitspraken, die eveneens tot royement leidden.

De TROS liet gistermiddag weten nog geen commentaar op de
aangifte te hebben.

Bosbranden in
toeristengebied
DEN HAAG Nederlandse
toeristen in Spanje lopen
volgens de ANWB geen gevaar door de bosbranden.
"Het vuur wakkert vooral
in de binnenlanden en de
toeristen zitten voornamelijk aan de kust," aldus
een ANWBT woordvoerder.
De grote bosbranden die
de afgelopen dagen Spanje
teisterden, zijn volgens het
Spaans Verkeersbureau
voor een groot deel onder
controle. Ook elders in Europa worden bosbranden •
gemeld. De brand op het
Italiaanse eiland Sardinië,
is inmiddels onder controle. Ook in de omgeving
van Florence en Rome
hebben bosbranden gewoed.
-

Asieltoeristen
in Schalkhaar
RIJSWIJK De vreemdelingendienst gaat vanaf
maandag alle Oosteüropese asielvragers in het opvangcentrum Schalkhaar
bij Deventer concentreren.
Steeds vaker melden jongeren, vooral uit Roemenië, zich bij de vreemdelingenpolitie met het verzoek
om politiek asiel. In werkelijkheid willen zij enkele
weken gratis kost en inwoning plus zakgeld. ,
Justitie-ambtenaren, die
hun asielverzoek beoordelen, gaan de 'asieltoeristen' binnen 24 uur behandelen. Als het verhaal van
een aanvrager wordt doorgeprikt, moeten zij Nederland binnen nog eens 24
-

uur, verlaten.
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Je bent op zoek naar
een leuke baan?

«fr

«\

%

\^

:'ï£: Automobielbedrijf J.K. van der Molen Haren bv is officieel
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Opel-US Car-dealer in de regio Haren (Groningen).
Om ons volledig voor onze klantenkring te kunnen blijven
inzetten, zijn wij op zoek naar een

'

''

Sintmaheerdt is een woonbuurt voor geestelijk gehandicapten in de
• nieuwbouwwijk Sintmaheerdt te Tolbert. Op het terrein staan 27 wonin-.
gen, in de wijk 1 logeerhuis en 5 buitenhuizen in Tolbert, Leek en de stad

:

Wie komt de spannendste bank van
Nederland bewaken?

werk plaats-recept ioniste
Wij verwachten een vriendelijke en klantgerichte medewerkster die geheel zelfstandig kan werken.

Binnen de dienst personeelszaken ontstaat per 1 oktober een vacature

opleiding op Havo/Heao-niveau;
leeftijd tussen 20 en 25 jaar;
:"-goede contactuele en organisatorische vaardigheden.
enige technische kennis spreekt in je voordeel.
-

,

De Holland Casino's zijn de enige officiële casino's die ons
rijk is.\Wat betekent dat de gasten er uit zijn in een onbesproken enTüitere! sfeervolle omgeving. Maar ook dat er heel wat geld'
en jetbnsi omgaan. Daarom zoeken we voor de afdeling bedrijfsbeveiliging van Holland Casino Groningen een parttime

Medewerk(st)er personele administratie

-'vi'v

..'

,'",v''i'..:!

.

lemand die volgens rooster zorgt voor de bewaking van het
gebouw en de ingangen, die toezicht houdt op werkzaamheden van
derdeh/de telefooncentrale bedient en de sleutelregistratie doet
Behalve een opleiding op MAVO-niveau en het basisdiploma
beveiliging, is ervaring nodig in een beveiligingsfunctie, evenals

.
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Wat verwachten wij van u?

■
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Voor deze functie zoeken we iemand met ruime werkervaring, waarbij we
vooral werkervaring op een salarisadministratie erg belangrijk vinden.

De Boer Winkelbedrijven N.V. is een groeiende organisatie met De Boer Supermarkten,
Gebr. de Jong Supermarkten, TP- Voordeeldrogisten, Mitra Slijterijen en een franchiseformule.

Belangstelling?

'

.

•

•

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw
D. Postma, personele administratie en de heer P. Cordemeyer, hoofd
personeelszaken. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 29 augustus 1994
richten aan dedienst personeelszaken van de Stichting Sintmaheerdt,
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(APOTHEEK TOREN"

Produktie-krachten m/v

zoekt,

APOTHEKERSASSISTENT m

voor een aluminium-verwerkend bedrijf in de stad
Groningen. U bent gemotiveerd om seriematig werk te
doen en bezit hiervoor werkschoenen en een overall.
Ervaring in de metaalsector is een pre evenals in of rond
. Groningen wonen. Wilt u per 22 augustus voor langere
tijd aan de slag? Kom dan a.s. maandag na 14.00 uur langs.
Informatie: 050 13 44 43, Jeanet Thiewes
Groningen, Stationsweg 3a

voor 4-5 dagen
in de week.
Sollicitaties en inlichtingen
binnen 14 dagen richten

Totaal zo n 350 filialen, waarin ruim 9600
mensen werkzaam zijn. Gezamenlijk wordt
een omzet gerealiseerd van 1,5 miljard gulden.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Assen, maar
zal medio 1995 verhuizen naar Hoogeveen.

"
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Voor het Direktiesekretanaat Supermarkten
zoeken wij op korte termijn een ervaren

'

j

Mevr. G. S. Klok,
Nieuwe Ebbingestraat 133,
9714 AM Groningen.
Tel. 050-730225.

voor metaalverwerkende bedrijven in Groningen-stad.
Je hebt al enige werkervaring in deze branche en wilt
per 22 augustus voor langere tijd werken. Werkschoenen
en een overall zijn onmisbaar en je bent tot 1 9 jaar.
Informatie: 050 -1 3 44 43, Jeanet Thiewes
Groningen, Stationsweg 3a

BESTB.V.
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Jonge gemotiveerde
mensen gezocht

-

ALL-ROUND TIMMERLIEDEN
MAATVOERDERS
�TEGELZETTERS
*STUCADOORS
*ISOLEERDERS

*-

uitzendbureau
tempo-team
■
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duizendpoten die gaan helpen complete nieuwbouwwijken
; 3-."v
in Duitsland op poten te zetten.
Wegens sterke uitbreiding van onze orderportefeuille in
Duitsland en Nederland, zijn wij op zoek naar ondernemend ingesteldecollega's.

leeftijdsindikatie 25-40 jaar.
Sollicitaties die met aan bovengenoemde
eisen voldoen, zullen niet m behandeling
worden genomen.

|

vgr* BOUWCOMBINATIE
IS OP ZOEK NAAR:
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LTS'en-Metaal m/v
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richting en/of een opleiding tot managementassistente
■ '
ruime ervaring in het werken met WP 5.1
'
.
en Lotus 123
goede schnftehjke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheden
zowel zelfstandig als in teamverband
kunnen werken
enige jaren ervaring in een soortgelijke
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Emmalaan 3 1 Haren. Telefoon 050-34804 1 Vrijdag koopavond
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De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen.
De salariëring zal binnen FG 35 worden vastgesteld.

-

1 cl: 050-123400.

Ben je geïnteresseerd en wil je in een leuk team van medewerk(st)ers komen werken, schrijf dan binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze krant een korte en
bondige sollicitatiebrief aan:
\
J.K. van der Molen Haren bv, ta.v.
de heer H.). Veltman. Postbus 105,
f ;
\ 9750ACHaren

,

Wij stellen daar een salaris tegenover van f 20.000 f 26.000
bruto per jaar. Voorts ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eigen pensioenfonds.
Rent u tussen de 25 en 40 jaar, dan kunt u, binnen 10 dagen,
een schriftelijke sollicitatie met een recente pasfoto sturen aan de
Chef Personeel en Organisatie van Holland Casino Groningen, de

Gedempte Kattendiep 150,97 JiPV Groningen.

CULINAIR INSTITUUT
NEDERLAND leidt op tot
beroépskok en hobbykok.
Ook cursussen koken en
bakken voor speciale
groepen of personeels-.
verenigingen.

*
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Het Direktiesekretanaat Supermarkten
verricht ondersteunende werkzaamheden
voor de direktie Supermarkten. U werkt onder
direkte leiding van de Adjunkt Direkteur
Supermarkten/Hoofd Operations. En
nauw samen met kollega sekretaresses.
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■

. Wat zijn uw werkzaamheden?

voorbereiden en notuleren van
•
•
vergaderingen
post- en telefoonbehandeling
'
verzorgen van schriftelijke kommumkatie
vastleggen en regelen van interne en
externe afspraken
ondersteunen van de direktie.
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Wat zijn onze eisen?
minimaal HAVO aangevuld met een direktiesekretaresse opleidmg of MEAO-sekretanële
-
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Voor nadere informatie over deze funktie
kunt u kontakt opnemen met de heer
j-r j Stoter, Adjunkt Direkteur Supermarkten/
Hoofd Operations. Telefoon 05930-93435
(tijdens kantooruren).
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die veel geld willen verdienen

*
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werkt.

''.

een plezierige werkomgeving
een salans overeenkomstig de zwaarte van
..
de funktie
een prima pakket sekundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals: een studiekostenregeling,
kollektieve verzekeringen en kortingsregelingen op aankopen bij onze filialen,

Heeft u belangstelling? Stuur dan uw solhcitatiebnef, voorzien van C.V. en onder vennelding van vakaturenummer C5.008.94.08,
binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad
naar: De Boer Winkelbedrijven N.V., t.a v. de
heer P.G. Euwema, Hoofd Personeelszaken
Supermarkten, Postbus 25000, 9400 HG Assen.

met de verkoop van een uniek produkt
in binnen-en buitenland.

,

.

sekretaresse m/v

I "HET BORGJE"

PANNENDEKKERS

Gezien de omvang en het belang van uw werkzaamheden
is ervaring absoluut noodzakelijk.
Verder dient men er rekening mee te houden dat men gedurende de werkweek in Duitsland verblijft.'
Een prima salariëring en goedesecundaire arbeidsvoorwaarden vormen de pijlers voor een solide werkverband.

■"' *r"

•■V-

De Maas 25,5684 PL Best

Telefoon 04998-99399
I

Wij zijn een massiefkartonproducent, gevestigd
in de stad Groningen. Sinds mei 1992 is
De Halm Karton een 100% dochteronderneming van de lerse Jefferson Smurfit Group.

Voor de markten in Europa, met name de Benelux, zijn wij ter versterking van de afdeling
:[
verkoop op zoek naar een energieke en creatieve
./
'
y
■
medewerker buitendienst-(m/v) in de functie van
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duceerd. Onze afzet is de afgelopen 10 jaar
verdubbeld. De uitstekende resultaten van de
afgelopen jaren werden behaald door de
inzet van 190 enthousiaste en vakbekwame
■medewerkers.
De onderneming heeft een platte organisatiestructuur met korte en directe communicatie-

De sfeer is informeel en collegiaal.
Ca. 80% van ons product wordt geëxporteerd
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DE HALM KARTON

y

.

(hoofd P&O)

-

Voor nadere informatie kunt u zich
richten tot mevrouw N. Holstein
(Hoofd Personeel & Organisatie).
y

--

Telefoon overdag 050 566 466,
's avonds na 19.30 uur 05989-1656.
-
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TUINIE-

REN

9944 EB Nieuwolda
■ ■•■■..
Telefoon 05964-1481/1337.

Nieuwsbladlezers
V
Relatiegeschenken houden
en
van
tuinieren;
maar
■ Keus uit meer dan 2500 artikelen O
liefst
■ Wij drukken uw tekst of logo op elk
325.200
artikel H
lezers*
afspraak komen wij met onze Fj
hebben
,|
collectie bij u aan de zaak.
thuis een
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Vreelanden 12 eigen
9407 EM Assen
Tel. 05920 72694 *summo
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gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid betrokken te worden bij het verder

Bij
ontwikkelen van markten binnen en buiten Europa, (waaronder Amerika).
Kandidaten dienen te (gaan) wonen binnen een straal van 30 km van de onderneming.'
Wij bieden, naast een afwisselende en verantwoordelijke baan, een prima pakket primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden.

r£ en psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Het dienstverband zal in eerste instantie bestaan uit een jaarcontract welke bij bewezen
geschiktheid wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
'.: v'•-.'
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goede sociale vaardigheden
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uitstekende beheersing van de moderne
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De afdeling verkoop bestaat momenteel uit 7 medewerkers. De te benoemen kandidaat
wordt binnen het verkoopteam belast met het aansturen van plaatselijke agenten en het
onderhouden van bestaande en het uitbouwen van nieuwe relaties. Veelvuldig reizen is .
een belangrijk onderdeel van het werk. Er wordt rechtstreeks gerapporteerd aan het hoofd
van de afdeling verkoop.
.
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Bent ude area sales manager die zich
aangesproken voelt door het hiernaast
vermelde? Stuur dan uw sollicitatiebrief en
curriculum vitae, binnen 14 dagen naar
ons op.

*

=ai

naar nagenoeg alle Europese landen, het
.
.'/.
Verre Oosten en Oceanië.
Ons kwaliteitsproduct vindt als halffabrikaat
zijn
weg naar verschillende afnemerscatego-.
:
'
neen, waar het wordt ingezet voor de productie
van o.a. ordners, boekomslagen, puzzels en
1
■ ',
£>y Ten aanzien van de functie-eisen gaan onze gedachten uit naar:
spellen, transport- en luxe verpakkingen.
Teneinde aan de kwaliteitseisen van onze afne• ' :
' talen, waaronder de Franse, in woord en
H BO werk- en denknivo
&&«
mers te kunnen blijven voldoen Zl jn deafgelo'geschrift, kennis van de Spaanse en
aanvu |, ende re| eVante opleiding strekt tot
pen laren forse investeringen uitgevoerd.
Italiaanse
is een pre
Dré
aanbevelina
tal aanse taal
taai is
aanoeveing
Wij hebben de laatste jaren ons bedrijf uit kunleeftijd
minimaah
3
commerciële
24-35
jaar
ervaring,
jaar
nen bouwen tot een upto date procesindustrie. ■"
een
en
.
•
ervaring
pré
resultaatgerichtheid
internationale
is
creativiteit
i,
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Bouwcombinatie Best b.v.

DE HMMKARTON

"'""""

"

Hoofdweg West 12/14

Schriftelijke sollicitaties met uitgebreide cv. z.s.m. naar:

bij De Boer is het leven goed

gratis koffie en hapjes.

ook verhuur van hourversnlpperaar

nu

Zaterdag 10 september
OPEN DAG:
demonstraties: bakken,
warme nagerechten,
";'.
Indisch koken,
suikertrekken,
snijtechnieken,
magnetronkoken.
Pelsterstraat 2,

10.00-17.00 uur,

minikraanverhuur

•■■

:

.<

*

spreekvaardigheid in het Engels en Duits en een representatief

lfi:00l

•

■
Samen met twee (part-time) collega's verzorgt u de personele administratie. Organisatorisch ressorteert de personele administratie onderhet hoofd
personeelszaken. De functie omvat alle voorkomende administratieve
werkzaamheden op de personele administratie. Daarnaast moet deze
functionaris ook op de salarisadministratie kunnen worden ingezet.

Mfledewerlier Lokale BeveiMigsgroep (m/v) voor 40%.
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Publicatie aangeboden door du blad in samenwerking

mei

de Stichting Ideële Reclame.
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Nieuwsblad van het Noorden

zaterdag 13 augustus 19947
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Familieberichten

Heden nam de Heer van ons weg onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

"Soli Deo Gloria"
Op zaterdag 27 augustus hopen wij,

■ Familieberichten kunnen dagelijks tot 17.30 worden
opgegeven voor plaatsing in de krant van de
volgende dag.(geldt niet voor standaard geboorte-

MEINDERT J. TOREN
FIEN

,

,

TOREN-MEIJEr"

samen met onze kinderen en kleinkinderen, de dag te
herdenken, dat we 40 jaar getrouwd zijn.

Spoedeisende overlijdensberichten kunnen op werkdagen ook nog 's morgens op het hoofdkantoor,
tussen 08.00 en 08.30 uur opgegeven worden voor
plaatsing in de krant van dezelfde dag. U kunt op
werkdagen tot 06.30 's morgens overlijdensberichten
deponeren in de brievenbus van ons hoofdkantoor voor
plaatsing in de krant van dezelfde dag.

J

leder die ons wil feliciteren is van harte welkom op deze dag
tussen 14.00 en 17.00 uur in Restaurant "Luchthaven Eelde",
lBurg.
J.G. Legroweg 59.
Gratis parkeren: knop indrukken, bon meenemen.
IUw aanwezigheid is voor ons hét cadeau!
;
Wilt u tóch iets geven dan:

f

(

•

Oosterland 4,9765 BM Paterswolde.
Maandag 29 augustus 1994 zijn wij

GERRIE DE RINK

[Op de envelop vermelden:
Advertentie-afdeling Familiebericht)

en

TRIJNTJE DE RINK-EIKEMA
25 jaar getrouwd.

Hoofdkantoor Nieuwsblad van het Noorden:
Lübeckweg 2, 9723 HE Groningen
Opgave per telefoon: 050 844000
Opgave per fax:
050 844408
050 844409

'.

Graag willen wij dit met onze kinderen vieren.
leder, die ons hiermee wil feliciteren, is op 3 september van
harte welkom vanaf 20.00 uur in Café Zwaneveld te Norg.

'

-

'

-

Klinkenkampweg 38,
9331JM Norg.

]

-

..,

GERARD OLSDER

Zie voor familieberichten ook pagina 8

JOLANDA WAGENAAR
—

gaan trouwen op 19 augustus 1994 om 13.30 uur in het
Museum-Gemaal "De Hoogte" en om 14.30 uur in de Neder-

i

i

Geboren|

vanaf 17.30 tot 19.00 uur in het dorpshuis "'t Trefpunt" te

ELLY ROELOFFS-BARON

(Ties)

We wensen Jack, Marjolein en verdere familie veel

zoon van Constant en Flin Herfst-van Diepen.

MEDEWERKERS

HEMATOLOGISCH LABORATORIUM
9761 HV

Eelde.'

■

:

C

I'

condoleren.'."

;.;'

■?

LUKAS STEVENS
9406 BC Assen, 12 augustus 1994

Mr. P. J. Troelstralaan 345.

_|

.

L. J. STEVENS-SPIERENBURG

MARRIE
'

STEVENS'"'

SAMMY en LUCIA DJABABOE

SPOED LABORATORIUM CHIRURGIE '
ACADEMISCH ZIEKENHUIS GRONINGEN

ALEX en PETRA JOSEPH
Rachel
De samenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 16 augustus
a.s. om 13.00 uur in het rouwcentrum TDe Boskamp',
Boskamp 5 te Assen (Europaweg Zuid), waarna de
begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats
TJe Boskamp.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de
koffiekamer van het rouwcentrum.
Mijn man is opgebaard in het rouwcentrum TJe Boskamp', bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.30uur.

HERMAN ZARKEMA
8 december 1918
t 11 augustus 1994
direkteur Delfzijlse Verffabriek Devefa B.V.
Door zyn werklust en zijn bescheiden en integer karakter
zal hy' in onze herinnering blijven.
9934 CW Delfzijl
Oude Schans 117.
:;'. • H. A.
ZARKEMA-DOST
*

;,

9331VJ Norg, 12 augustus 1994.

Oosterduinen C4.

KLAAS

Kontomari (Kreta): HERMAN
Groningen: JAN WILLEM
Mijn man en onze vader is opgebaard in het Rouwcentrum, Zwet 30 te Delfzyl, dagelijks geopend van
.

LINDA, ALEX, ANDRIES

Zevenhuizen:

De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 16 augustus a.s.
om 11.00 uur in het Uitvaartcentrum, Acacialaan 61 te

IDAenROB
TONY, FERDY, NATHALIE
Bovensmilde:

Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het Uitvaartcentrum.

RIKAenJENNE
SEMMY, GARSON, EFISIA, JOHNNY

h'

op de leeftijd van 75 jaar.

Tot onze droefheid is na een slopende ziekte van ons
heengegaan nüjn lieve man en onze zeer zorgzame vader

HARRY HUT

f

Een schat van diepe herinneringen
zal intens verdriet en pijn,
overwinnen en verdringen,
en veranderen in een dankbaar zijn.
Dankbaar voor alles wat hij heeft: gegeven,
zal hij in ons voort blijven leven.
Na een liefdevolle verzorging in "Nieuw Graswijk' te
Assen is plotseling van ons heengegaan mijn lieve man,
onze lieve vader, groot- en overgrootvader

>.Jl

op de leeftijd van 31 jaar.'.;

Op maandag 15 augustus te 12.00 uur zal een korte
afscheidsbijeenkomst worden gehouden in de aula van de
begraafplaats "SelwerderhoP, lepenlaan 204 te Groningen, waarna aldaar de begrafenis zal plaatsvinden.
Daarna is er in de koffiekamer gelegenheid de familie te

Sharon
Chiara

Verbijsterd zijn we door het plotseling overlijden van

'Constantmus Quirinus

&

;:

� Zandeweer, 3 januari 1895 t Haren, 11 augustus 1994
Wij zijn erkentelijk voor de toewijding waarmee ze de
laatste vier jaren van haar leven in "Dilgtoord" werd
verzorgd.
Correspondentieadres: Parklaan 16, 9724 AN Groningen.
Nuenen: W. G. WITHOFF-BIRZA
J. J. H. WITHOFF
Groningen: G. W. KREMER-BIRZA
J. KREMER
Dieren: J. B. CUPERUS-BIRZA
. A.J. CUPERUS

landse Hervormde Kerk te Nieuwolda.
Een ieder die ons hiermee wil feliciteren is-van harte welkom
Hoofdstraat 32,9944 AG Nieuwolda.

>l

weduwe van Popke Birza.;

"

ACHTERKLEINKINDEREN

'Overlijdensberichten voor de zaterdagkrant kunnen tot
vrijdagavond 21.30 uur gedeponeerd worden in de
brievenbus van ons hoofdkantoor.

TT JE VAN KOLDAM

■a,

t
Hij heeft alleen
je"-^HeMBHBiIMIMIIJ""''lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet watje zei.
t■' ,',- Ik zal nog altijd grapjes met je maken.
We zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
[.*•":
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
Door een noodlottig ongeval ging van ons heen nüjn lieve
zoon, onze lieve broer, zwager en oom

. Haulerwijk:
WIEBE en ROSITA
GESIDA, CHRISTA
Haulerwijk:
TRIJNIE en GERARD

Diep bedroefd heb ik afscheid moeten nemen, na een
langdurige ziekte, van mijn vader,

HERMAN ZARKEMA
direkteur Delfzijlfse Verffabriek Devefa B.V.

JAN HENDRIK en ALETTA

8 december 1918
t 11 augustus 1994
Zijn werk was zijn leven, tot op het laatst bleef hy zeer
betrokken bij het bedryf.
Meer dan 50 jaar heeft hy zich met groot enthousiasme
en gedrevenheid voor ons bedryf ingezet. Ik zal hem erg
missen, zowel vanwege zijn zakelijk inzicht als zijn
warme persoonlykheid.
JAN WILLEM ZARKEMA
Dir. Devefa B.V.
In verband met het overlijden van myn vader zal ons
bedryf op dinsdag 16 augustus de gehele dag gesloten
zijn.

ALICE, MELISSA
Harry is thuis opgebaard.' •_■

*

'_:

De crematie zal plaatsvinden op woensdag 17 augustus
a.s. in crematorium "De Boskamp", Boskamp 5 te Assen,
waarbij zij die met ons afscheid van Harry willen nemen,
aldaar om 14.00 uur worden verwacht.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren.
Geen bezoek aan huis.
Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwbrief te
sturen, wil diegene deze advertentie dan als zodanig
beschouwen.

God zal alle tranen van haar ogen afwissen.
Na een liefdevolle verzorging in het' verpleeghuis
T)e Twaalf Hoven" is overleden onze lieve moeder, groot-

Tot ons leedwezen ontvingen wij het bericht dat op
75-jarige leeftijd na een ernstige ziekte is overleden onze
.
direkteur, de heer

en overgrootmoeder

H.ZARKEMA

PIETERKE
DE VRIES-DIJKMAN

Hij blijft in onze herinnering als een zeer gewaardeerd en
gerespecteerd werkgever. Met grote inzet, maar met een
bescheiden karakter is hij tot het laatste toe voor het
bedrijf en personeel van grote betekenis geweest.
Delfzijl, 11 augustus 1994.
PERSONEEL DELFZIJLSE VERFFABRIEK
DEVEFAB.V.

weduwe van S. N. de Vries, overleden 30 juni 1972
weduwe van W. van Dyken, overleden 11 mei 1966
op de gezegende leeftijd van 80 jaar.
Winsum, 11 augustus 1994.
Correspondentieadres:
Reddingiusweg 48,9744 BM Groningen.
Muntendam: B. LANING-VAN DIJKEN
B. LANING
Groningen: A. B. KOOPMANS-VAN DIJKEN
A. KOOPMANS
Bergen (N.H.): J. ERKAMP-VAN DIJKEN
N.ERKAMP
Ten Boer: W. VAN DIJKEN
T. VAN DIJKEN-KLINGE
KLEIN-en
'■?s'> :.! .

Wel uit het oog,
niet uit het hart.

Van ons is heengegaan,
de heer.

MOE en OMA

Wim en Rika
Silvia, Marcel

ACHTERKLEINKINDEREN

Onze moeder

en oma is opgebaard in het CVU Uitvaart-

centrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen.

OMA
LIEVE
j/

De dienst voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben
in aula 2 van het crematorium te Groningen op dinsdag
16 augustus om 11.30 uur, waarna er gelegenheid is tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

■--■•■

We blijven van je
houden.

H. ZARKEMA
medebewoner en pende
ningmeester van
"Oude Schans" flat.
Moge de familie veel
sterkte ontvangen bij
het verwerken van dit
verlies.
Namens de flatbewoners
R. F. Balinge (voorz.)
Delfzijl,
11 augustus 1994.
-

We missen je nu al.
Manfred
Anita |
Patrick

Je had zo graag nog bij ons willen blijven .
maar het was je niet gegund.
Nooit meer uitje mond te horen
'..
Jlet was uut de kunst".
Verbijsterd en verdrietig, maar heel dankbaar voor het
vele goede dat wij van hem mochten ontvangen, geven wij
u kennis dat na een kortstondige, ongeneeslijke ziekte,'
met zoveel moed en dapperheid gedragen, is overleden
mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Heden overleed onze lie■ve

schoonzoon, zwager

en oom

DDX B. GOSLINGA
in de bloeiende leeftijd
van 58 jaar.
Adorp,

Dag, lieve

DIK
We zullen je missen.
Adorp:
Merhjn

HARM FEIKEN
op de leeftijd van 69 jaar, na een gelukkig huwelijk van

11 augustus 1994.
Oma Bolhuis
Bertus en Annie
Jan en Epie
Neven en nichten

Ewoud/Kendra

bijna 46 jaar.
9501VR Stadskanaal, 12 augustus 1994.

Westerwoldselaan 20.

M. FEIKEN-LOKKEN

Stadskanaal: PIETER

'
"Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon

en ANNIE

Armemarie Peter
Soest: RIA en PIET
-

•

.*

Stadskanaal.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden óp woensdag
17 augustus a.s. om 15.00 uur in het crematorium

„De Boskamp", Europaweg-zuid te Assen.
Zij die met ons de laatste eer wensen te bewijzen, worden
vanaf 14.45 uur in het crematorium verwacht.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de
koffiekamer van het crematorium.
Liever geen bloemen. Geen bezoek aan huis.

Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan mijn
lieve man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader en

KORNELIS KALMA

lilr

sommige abonnees alsmaar

doen gewoon hun werk.
Zodat

PA's IPAS WDNIDr

ze niet uit dat ze soms windkracht 10 tegen hebben. Of dat

u zes keer

per week de

zeuren over

het weer. Welnee, dagbladbezorgers

i

ncyvaPTTTb
BMOWffi"U ° L<^

al die duizenden jongens en meisjes jonge helden. Ze hebben gewoon nèt iets
I meer in hun mars- U mais
m/KT) VlPln,
. daar best

krant in de bus vindt. En als 't een keertje tegenzit? Ach, daar halen

*ZONPERv,NIEUWE

schouders over op. Want er zijn wel ergere dingen. Kijk, die houding maakt van

ze

hun

u

'ns aan denken, als
de krant in de bus vindt. Want zonder dagbladbezorgers is uw krant nergens.

HELDEN I S'rÖ E KRA N T NERC E N 5

.

Geïnteresseerd? Bel: Nieuwsblad van het Noorden 050-844745

DIRK BERENDINUS GOSLINGA
.

in de leeftijd van 58 jaar.
9774 PE Adorp, 11 augustus 1994.
Spoorlaan 36.

S. GOSLINGA-BOLHUIS
Oosternieland: GEA en RUDI
Adorp: JOHANenMARTY
Dennis
Adorp: BERTenELLY
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het
uitvaartcentrum Algemeen Belang, Esdoornlaan 187 te
Groningen. Bezoek aldaar van 19.00-20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op maandag 15 augustus om 10.00 uur in aula 1 van het
crematorium te Groningen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer.
•

Na een ernstige ziekte is uit ons midden weggenomen
nüjn lieve zoon, onze broer, zwager en oom

DIRK B. GOSLINGA

zwager

Het maakt

hoe ik was, toen ik alles nog kon."
Verdrietig geven wij u kennis dat wij afscheid hebben
genomen van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Riek

Rianne
Balk:. ANNEKE en WIEBEREN .
.
.. Marieke
Milou
Drachten: ELLY en REINER
Folkert
Harmen
Leeuwarden: TINEKE en ARJEN
Musselkanaal: HARMA en JOHN
Kirsten
Amsterdam: JANET en PIETER
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het
uitvaartcentrum „Maarsstee" aan de Vlaanderenlaan 1 te

•

in de ouderdom van 87 jaar; na een gelukkige echtvereniging van 59 jaar.
Winsum, 12 augustus 1994.
Twaalf Hoven".
Kloosterburen: A. E. KALMA-MULDER
Enschede: F. KALMA
H. M. VERMEULEN
Niezijl: LH. KALMA
A. K KALMA-SCHRIEMER
Kollumerpomp: E. B. KALMA

KKALMA-NAUTA
Broek: L. MULDER
KLEIN- en
ACHTERKLEINKINDEREN

De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 16 augustus
op de Hervormde begraafplaats te Pieterburen.
Samenkomst om 14.00 uur in café-restaurant
"Het Wapen van Hunsingo" te Pieterburen.
Na de begrafenis is er gelegenheid' tot condoleren in
voornoemd gebouw. .
Correspondentieadres: Hoofdstraat 90,9842 PJ Niezyl.

op de leeftijd van 58 jaar.

Adorp, 11 augustus 1994.
Adorp: G. GOSLINGA-SIEGERS
Adorp: DINUS
Opende: INA en JOB

JOHAN

.

Noordwijk: EKKE en MARTHA

Met leedwezen namen wij kennis van het overhjden van
onze oud-medewerker, de heer

D. B. GOSLINGA
Gedurende vele jaren is de heer Goslinga werkzaam
geweest in ons bedrijf.

,

j

.

Met grote toewyding heeft hij zyn werkzaamheden
vervuld.
Wy zullen hem in dankbaarheid blijven gedenken.
Assen, 11 augustus 1994.

DIREKTIE en MEDEWERKERS

C&A NEDERLAND

■

8 Nieuwsblad van het Noorden.

!

zaterdag 13 augustus 1994

Volledig onverwacht is van ons heengegaan mijn maatje,
mijn zo innig geliefde zoon, onze warme, liefdevolle broer,

op de leeftijd van 49 jaar; echtgenote van Herman

zwager en oom

9501 CN Stadskanaal, 11 augustus 1994,

111

�16 mei 1930

5 augustus 1994

Het is voor ons onvoorstelbaar dat hij niet meer bij ons is.

9731 BH Groningen,
Pop Dijkemaweg 86b.

augustus 1994

JANNY GRITTER-HOUTMAN
HENK GRITTER t-

Zij die de laatste eer wensen te bewijzen, worden vanaf
12.45 uur verwacht.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

HENDRIET DE FEUTER-GRITTER
HANS DE FEIJTER
Jeantine en Rozemarijn

ALDERT GRITTER

Liever geen bezoek aan huis.

ELINE JANSSENS en LUCAS STRAATHOF
Dongen:
HUGO JANSSENS en CAROLA VAN DEN HENDE

Veel te vroeg is van ons weggenomen mijn lieve dochter,
onze zus, schoonzus en tante

WIM VAN NIEUWENHUYSEN

Geschokt hebben wij kennis genomen van het plotseling
overlijden van onze buurman
,

HARRY GRITTER

■

/Dedemsvaart: MOEDER
Dedemsvaart: ANNELIES en GER,
JACQUELINE, MARK
Sneek: YVONNE en SIEM
ROB, BAS
Staphorst: ANNET en ROEL

-,

KOOS JANSSENS en SYLVIA ROOS

Velp: RENÉ en HANNEKE
Dedemsvaart, 11 augustus 1994.

Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van
ons staflid en collega

HARRY GRITTER

Voor de manier waarop Marie-José met haar korte ziekte
omging hebben wij veel bewondering.
Haar optimisme en vechtlust pasten bij haar karakter.
Wij zullen haar allen zeer missen.
Stadskanaal: A. M. J. CASPERS-REKER
Groningen: TINEKE
Paterswolde: JOHN en SJOERDTJE
ANNE-MARGREET, TON, HUUB
Tegelen: LEEN en ANJO *'. ■:
META, SUZANNE, YVONNE
Groningen: HANS en KLAUS
Veendam: HARRY
Peize: ANKYenJACOB
ELKE, KASPER, BIRGIT
Stadskanaal: MARJOLEIN
MATTS, EDMEE

HARRY GRITTER
Wij zullen zijn collegialiteit en inzet missen.,
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe in
deze moeilijke dagen.

/

samen huilen

Na een vriendschap van ruim 22 jaar hebben w\j toch nog
onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve en
• .
dappere vriendin

MARIE-JOSÉ CASPERS
Wij wensen Herman en Patrick alle sterkte toe.
Veendam: HENK en GERDA OOSTERHOF
;;■;.;..' CHRISTEL

De moeder van onze grote vriend Patrick

HARRY GRITTER
Rederijkerskamer

Nicolaas Grijp

HARRY GRITTER
■ overleden.
We hopen < dat Renate
kracht ontvangt om verder te gaan met

Geheel onverwacht is
van ons heengegaan

.WILLY

OOSTERHUIS
op de leeftijd van
23 jaar.
Roden:
Harm-Jan Arends
Louise Arends-Velting
Dagmar, Anouk

Grijpskerk, 13-8-1994.
Sjoert
Marlies
Patrique .
Chris-Gille

Ik kende je nog maar kort
je werd 't Zonnetje in m'n leven
veel te vroeg en zeer onverwacht
moest ik je weer uit handen geven

JE VRIEND WESSEL & FAMILIE
Veel sterkte ouders, Arjan & Margriet.

MARIE-JOSÉ CASPERS

SWOBKJEN IJBEMA-

KLEINKINDEREN en

ACHTERKLEINKINDEREN

*"s Nachts dromen
's morgens verdrietig wakker worden".
Maar veel steun en troost hebben wij ondervonden na het
overhjden van mijn man, onze vader en opa

'Apeldoorn: Ad en Cathrin
Ugchelen: Hans en Twiggy
. Correspondentieadres:
Hoofdweg 187,9678 PK Westerlee.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vel
gelukwensen, in welke vorm dan ook, die wij bij ons 40-jari
huwelijksfeest mochten ontvangen.
Het was voor ons een onvergetelijke dag met blijvend
herinneringen.
Beilen, augustus 1994.

jjj^Oö
.

Zij die samen met ons afscheid van haar willen nemen
worden om 13.20 uur verwacht in de aula aan de

H. TILLEMA-HADDER!

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula.

KOOS JANSSENS

Praktijk hervat

Il

tandprotheticus P.J.A. van Kleef
Specialist in het aanmeten en vervaardigen van
de volledige gebitspröthese.
Particulier en ziekenfondsverzekerden
Rijnstraat 15, Groningen, tel. 050-268447

I.p.v. kaarten

-

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familieleden
veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
DIRECTIE en PERSONEEL
KDC DE ZUIDOOSTHOEK ■

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle
aandacht en steun die wij mochten ontvangen bij het
overlijden van mijn lieve man en vader

DREWES MOES
•'

Emmen, 12 augustus 1992.

'i

Uit aller naam, /'..;.,
TINY WIERSEMA-WIEGMAN
Groningen, augustus 1994.

Moeder is opgebaard in de aula te Westerlee.
De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 15 augustus

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het zeer
onverwacht overlijden van onze gewaardeerde collega

Wij zullen hem missen.'

JOHNNY WIERSEMA
Langs deze weg willen wij allen bedanken die ons in die
moeilijke tijd hebben bijgestaan.

.

Groningen, 11 augustus 1994.
Plutolaan 525. '

In het bijzonder willen wij daarbij noemen het Z.T.M.-

"Be Here zegene U uit Sion,
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft"
Psalm 134:3
.

Na een rijk gezegend leven, waarin zij ook voor anderen
tot zegen was, is door haar Here Thuisgehaald mijn lieve
en dappere vrouw, onze lieve moeder en oma

JANTJE

BOLHUIS-VAN HOUTEN
inde leeftijd van 77 jaar.
9781 NP Bedum, 11 augustus 1994.
De Vlijt 1, kamer 107.
Bedum: J. BOLHUIS
JANenRIA
'':;
Arjan en Renate
Henk en Aaltje

R ECT IFICAT I E

[

ambulancepersoneel.
Ulrum, augustus 1994.

In de advertentie van jl., zaterdag 6-8-94 vermeldden wij als hoofdsponsor abusievelijk
Gamble Stars te Assen.

RINY en GERT-JAAP MOES

Dit moet zijn:

What's going on?
Hé, wat gebeurt er?
Ongelooflijk was het ongeluk op 18 juni waarbij we

Jubileumcommissie v.v. Armen.
Overweldigend was de enorme belangstelling de dagen

Verhuisbericht

Hartverwarmend waren alle handen, woorden, blikken,
die ons hebben geholpen dit verdriet te delen.

Per 6 september a.s. verhuist de

praktijk voor fysiotherapie
bij kinderen.

Hierbij willen we iedereen bedanken.

Ook hen die, op welke manier dan ook, Johan, Anja en
Gerard hebben geholpen na het ongeluk op de SI.

P 1Tehuizen:

Het nieuwe adres wordt:

Bernhard •
Bedum: KLAAS en JANNIE
Erik-Jan en Cindy

mr. P. J. Troelstralaan 85

Nijkerkerveen, augustus 1994/

want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht."

Bedum: ANNE en INEKE
Jeroen

'4v

HIELKJE
HOLWERDA-DE VRIES

weduwe van Klaas Holwerda.
Delfzijl, 11 augustus 1994.
"Vhethoven".

Uithuizermeeden: TITIAenDRÉ

Correspondentieadres:
Marsumerweg 10, 9901TP Appingedani.
Lelystad:

ENNY en HARM BOS-HOLWERDA
■'
Onderdendam:
UILKE en GÉ HOLWERDA-DE VRIES
*

*;

'-•>:Zwolle:.,

-

Formaat 74x52 cm, prijst 39.50 p.st.
,

Middelstum: GEA en KLAAS.

in de leeftijd van 88 jaar, sinds 21 september 1989

,".

TRIJNIE en KLAAS SMIT-HOLWERDA
Appingedam:

i

noemde H.N.Werkman zijn creaties.
Een zelf bedachte naam voor een in 1923
volstrekt nieuwe vorm van prentkunst.
Tien van zijn druksels zijn gereproduceerd
en verkrijgbaar in het Grafisch Museum.

Garrelsweer: GEZINUS en INA

In dit vertrouwen is door de Here-Thuisgehaald onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

9402 BB Assen
05920-46263
Harry Jan Keizer

Druksels

Bedum: GRÉenDRÉ

"...

,

vf 1 annnmiiD>
/

Enige kennisgeving.

Onze medewerker, de heer

Grafisch Jrfuseum

Op 80-jarige leeftijd is overleden

ALFRED SALTEN
M H. SALTEN-FUTTERKNECHT
FRED en JOLANDE SALOMON

Deborah

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in stilte plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Eiklaan 12, 3737 RL Groenekan.

C.

Otto H. Nieboer
zal per 1 oktober 1994 de Woningstichting
Volkshuisvesting verlaten in verband met het
bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd.,
Ter gelegenheid hiervan wordt de heer Nieboer

Open: dinsdag t/m vrijdag.
enook op zondag van 13.00 tot 5.00 uur
Rabenhauptstraat 65, Groningen

een

receptie

Een dienst van Woord en gebed zal worden gehouden op
D.V. dinsdag 16 augustus om 10.30 uur in de Maranathakerk, Grotestraat te Bedum, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het

aangeboden op vrijdag 26 augustus aanstaande

15.30 tot 17.30 uur in het Stadsparkpaviljoen,
Paviljoenlaan 3 te Groningen.
Een ieder die op feestelijke wijze afscheid wil
nemen van de heer Nieboer is van harte welkom.

"Uitvaartcentrum", Schoolstraat 55.
Wil degene die geen rouwbrief ontvangen heeft, deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Op 2 september 1994 is het 25 jaar geleden dat onze
adjunct-direkteur de heer

Na een moeizaam leven is in volle geloofsvertrouwen van
ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante
op de leeftijd van 77 jaar

G.J. Kauw

JANTJE
BOLHUIS-VAN HOUTEN

in dienst trad bij Stavasius BV.
Ter gelegenheid hiervan wordt
de heer en mevrouw Kauw een

geliefde echtgenote van J. Bolhuis.
Stedum: T. VAN HOUTEN
H. VAN HOUTEN-DE GRAAF
Bedum: Z. VAN HOUTEN
.;,■_•
A. VAN HOUTEN-WIERSEMA
Uithuizen: J. VAN HOUTEN
C. VAN HOUTEN-BANNINGA t
Groningen: W. VAN HOUTEN
S. VAN HOUTEN-HAVEMAN
Bedum: M. DE WEERD-VAN HOUTEN
H. DE WEERD t,
Bedum: A. VAN HOUTEN
A. VAN HOUTEN-KORTHUIS
Bedum: E. VAN HOUTEN-GROENEWOLD
H. GROENEWOLD --/
Bedum: M. VAN HOUTEN
B. VAN HOUTEN-VAN DIJKEN
NEVEN en NICHTEN

/

.

PIET en MARTHA HOLWERDA-WESTERDIJK

KLEIN- en ACHTERKLEINKINDEREN
De dienst van Woord en gebed wordt gehouden op
dinsdag 16 augustus om 13.30 uur in de Geref. kerk,
Dijkstraat (O) te Appingedam, waarna aansluitend de
begrafenis plaatsvindt op de algemene begraafplaats
"Rusthof.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in gebouw
"KabzeeT naast de kerk

>

Automatenhandel Assen

-

Wij wensen Herman en Patrick heel veel sterkte.

in de leeftijd van 95 jaar, sinds 1 maart 1975 weduwe van

Marum, 11 augustus 1994.

U£A.G. DE GROOT-VAN KALKER

weduwe van Andries van Zonneveld.
Winschoten, 11 augustus 1994.
Westerlee: M. R. VAN ZONNEVELD
J. VAN ZONNEVELD-DODDEMA
, . i Ugchelen: J. J. VAN ZONNEVELD
W. VAN ZONNEVELD-HESSELING
Westerlee: André en Janny
Westerlee: Ineke en Fred

(Koos)

GERARDenGONNIE

is overleden

dirigent
In dankbare herinnering aan hetgeen zij voor ons heeft
betekend, is overleden onze lieve Beppe en 'oud-Beppe'

Roden, augustus 1994.

'.'

Appingedam, 12 augustus 1994.

Het toneel was het begin
van een onvergetelijke
vriendschap;
geen schrijver had een
dramatischer slot
kunnen bedenken.
'Op 5 augustus 1994 is
onze lieve vriend

betuigen wij u onze oprechte dank.

en KINDEREN

plotseling overleden in de leeftijd van 64 jaar.
Wij wensen Anne-Marie en de kinderen veel sterkte toe.

:

COLLEGA'S WAUKESHA ENGINE DIVISION
DRESSER INDUSTRIAL PRODUCTS B.V.

Wij zijn geschokt door de
onbegrijpelijke dood van
ons lid en oud-bestuurs-

RENSE DE GROOT

Na een liefdevolle verpleging in "Old Wolde" is zacht en
kalm van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en
overgrootmoeder

Tot ons verdriet is onze oudste broer en zwager

Vriendschap

;--'

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van onze collega

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader

VAN ZONNEVELD-BIJHOLD

JOHN, HANS, PETER
Geldrop: RIET en JAAP

'■-'

In hem verliezen wij een toegewijd en zeer gewaardeerd
medewerker. In de vervulling van zijn functie heeft hij
zich doen kennen als een enthousiast collega, die ons
steeds met zijn kennis van zaken wist te inspireren. 1
Met respect en dankbaarheid zal hij in onze herinnering
voortleven.
T
Zijn echtgenote en familie wensen wij heel veel sterkte en
kracht toe bij het dragen van dit zo zware verlies.
DIRECTIE en STAF
WAUKESHA ENGINE DIVISION
DRESSERINDUSTRIAL PRODUCTS B.V.
Appingedam, 12 augustus 1994.

Correspondentieadres:

Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er in het crematorium vanaf 10.15 uur gelegenheid om van Koos afscheid
te nemen.
tï :.;:.;
Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer

ALI BUIST

mocht ontvangen, zeg ik u, mede namens mijn kinderen,
hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel
medelevende vrienden wij hebben.
SEAN, LIAM-CHRISTIAAN EN FAM. BUIST

B. R. Melinga, Veemstede 15,9665 EA Oude Pekela.'.-."
Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze
advertentie als uitnodiging te beschouwen, i

,

RIEKS en HENNIE

.

Renate, we zijn er voor jou. ;
Zuidlaren: JANenJANKE
Beilen: DURK ANNY, WIEKE

.

koffiekamer.

Koos is opgebaard in het EBO/Monuta uitvaartcentrum,
Weerdingerstraat 201 te Emmen. Er is gelegenheid om
afscheid te nemen van Koos op maandag 15 augustus van
,
17.30 uur tot 18.15 uur in het uitvaartcentrum.

Stadskanaal, 11 augustus 1994.
Wij zijn sprakeloos."

HARRY GRITTER

Voor de overstelpend vele en hartverwarmende bewijzen
van medeleven, die ik "na het overlijden en bij de
teraardebestelling van

Na de plechtigheid.is er gelegenheid tot condoleren in de

JACOBUS JANSSENS
Met groot verdriet moeten wij afscheid nemen van onze
lieve schoondochter, schoonzus en tante '■

,

G. SEUBRING-JANSEN
KINDEREN en KLEINKINDEREN

om 13.45 uur in het crematorium verwacht.

49 jaar. Te jong om te sterven.

Verbijstering en ontzetting na het zo plotseling overlijden
van onze vriend

Zweeloo, augustus 1994.

in de leeftijd van 82 jaar,. sinds 25 november 1971

MARIE-JOSÉ
CASPERS-RÖBEN

'

JAN SEUBRING

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag
15 augustus om 14.00 uur in het crematorium "Oost-Groningen", Acacialaan 61 te Winschoten.

-

Ons medeleven gaat uit naar Renate en de familie.
Groningen: KLAAS en HILLIE

FOKKO en THOMAS

n^v

'.'■■.'

De crematiebijeenkomst wordt gehouden op dinsdag
16 augustus om 10.30 uur in het crematorium De
Meerdijk', Meerdijk 74 te Emmen.

MARIE-JOSÉ
CASPERS-RÖBEN
,

Graag willen wij langs deze weg allen oprecht bedanken die op welke wijze dan ook blijk hebben gegeven van
medeleven tijdens zijn ziekte en na het overhjden van
mijn man en onze vader en opa

Zij die moeder de laatste eer wensen te bewijzen, worden

.

ALEID KAMPSCHREUR-GRITTER
LOU KAMPSCHREUR
Rogier en Stephanie
Meppel:
MARJO DE GROUW-GRITTER
KOOP DE GROUW
ter
De samenkomst
gelegenheid van het afscheid van
Harry zal plaatsvinden op 17 augustus in aula I van het
crematorium te Groningen om 14.00 uur.
Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
ontvangkamer aldaar.

Namens de
FAMILIE ZEVENBERG

-:

Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze
advertentie als zodanig beschouwen.

AKKIE GRITTER-HILVERDA
Marianne, Mark en Henk

zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank.

geb. 6MU-1916
ove'rl. 11-08-1994
Sliedrecht
Delfzijl
Sinds 1 januari 1978 weduwe van Comelis Harm Schoonbeeg.
"Als leven lijden wordt, is sterven een verlossing".
Beerta: M. L. ZOMER-SCHOONBEEG
F. ZOMER
Oude Pekela: L. A. MELINGA-SCHOONBEEG
B. R. MELINGA
Ditzum C. H. BÜLTJER-SCHOONBEEG
(Duitsland): J. BÜLTJER
KLEIN-en ••>■'•'
3
ACHTERKLEINKINDEREN

\

RENATE GRITTER-JANSEN

KEES ZEVENBERG

HUIBERTJE
SCHOONBEEG-VAN DER WAAL

Utrecht:
Gelegenheid om afscheid te nemen en het condoléantieregister te tekenen op zaterdag 13 augustus van
19.00-19.30 uur in het uitvaartcentrum "Maarsstee',
Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal.
De crematie vindt plaats op maandag 15 augustus\oni
13.00 uur in het crematorium "De Boskamp' aan "de
Europaweg-zuid te Assen.

Voor de blijken van medeleven die wij hebben ontvangen
na het overlijden van

en overoma

ANNE-MARIE JANSSENS-VISSCHER

Bielsa (Spanje)

3 januari 1959

JACOBUS GERHARDUS
JANSSENS

Caspers.

HARRY GRITTER
Emmeloord

is de dag na morgen

,

.

MARIE-JOSÉ
CASPERS-RÖBEN

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat een
verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij kennis
van het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, oma

I

Slechts over blijft de herinnering
van hoe jij leefde op aarde
en voor degene die achterblijft
heeft dat de meeste waarde

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw en nujn fijne
moeder

!

I

Zie voor familieberichten ook pagina 7

aangeboden welke zal worden gehouden op vrijdag 2
september a.s. van 19.00-21.00 uur in het restaurant van
de veiling, de Eendracht, op het veilingterrein,
Peizerweg 95 te Groningen.

.

Belangstellenden worden bij deze uitgenodigd de
receptie bij te wonen.

'■

Dit lerse jongetje heet Scan. Hij leeft al twaalf jaar
in een oorlog tussen Protestanten en Katholieken.
Scan is serieus aan vakantie toe. Voor kinderen als
Scan zoekt Europa Kinderhulp voor de komende
zomervakantie gastouders. Geef een kind drie weken
lang de vakantie van zijn leven.

Steun Europa Kinderhulp. Wordt gastouder
of donateur. Tel. 01869-1881. GIRO 9662.

tel. 050-252889/267664
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Booteigenaren richten eigen bewakingsdienst op
dacht aan de diefstallen besteedt. "Die zegt,' dat ze er geen
tijd voor heeft." De vaartuigen
liggen afgemeerd in de Hunze,
een water dat zich lopend vanaf het Zuidlaardermeer, splitst
in het Havenkanaal (richting
Zuidlaren) en de Oostermoersevaart (richting De Groeve). '"■'''.•
Gisteren meldde de politie in

gerecruteerd.

de pers een inbraakpoging in
boten, afgemeerd in de Oostermoersevaart. "Hierbij werd
echter niet gezegd, dat er eerder al tot negen keer toe een
eind verderop is ingebroken in
pleziervaartuigen in de Hunze," zegt de woordvoerder van
de verontruste eigenaren. De
pleziervaarders hebben nu zelf
maatregelen genomen en vanaf

gisteren een uit eigen gelederen gerecruteerde bewakings-

dienst ingesteld. De boten liggen in het havencomplex van
de stichting De Hunze.
Eigenaardig is, aldus de
woordvoerder, dat de inbrekers
kennelijk niet uit zijn op dure
spullen als verrekijkers, mari-

1

Eigenaren die hun boot
hebben afgemeerd in het ,
Zuidlaardermeer bij Zuidlaren zijn steeds vaker het
slachtoffer van dieven. Volgens hen geeft de politie
onvoldoende aandacht aan
de diefstallen. Daarom hebben de booteigenaren nu
zelf een bewakingsdienst

GRONINGEN/ZUIDLAREN
Eigenaren van pleziervaartuigen die liggen afgemeerd bij
Zuidlaren, hebben zelf een bewakingsdienst voor hun drijvende bezit ingesteld. De reden
hiervan is, dat de boten momenteel veelvuldig worden bezocht door inbrekers. Een
woordvoerder meldt, dat de politie zijns inziens te weinig aan-

foons

en

televisies,

maar

slechts geïnteresseerd lijken te
zijn in voorwerpen, het dagelijks levensonderhoud betreffende. Dus verdwijnen er zaken
als drank, schoenen, scheerschuim en kleding, waarbij de
dieven ook nog eens zorgvuldig
de beste merken uitzoeken.
j Woordvoerder R. van Driel
bevestigt, dat de politie in het
district Noord- en Midden-

Drenthe in deze vakantietijd
slechts een minimaal aantal
mensen kan inzetten en dus
niet alles kan aanpakken. Volgens hem is de instelling van
een particuliere bewakingsdienst een prima oplossing.
"Dat is een stukje sociale preventie,'daar moeten we in de
toekomst toch naar toe," zegt

cv;

hy.

Belangstelling
voor OU daalt
in Stad minder
dan elders
-

-

GRONINGEN De politie hield
gisterochtend rond 7.00 uür
aan het Boterdiep twee Groningers aan wegens het vernielen
van twee fietsen en een regenpijp. Eén van hen werd na verhoor heen gezonden. De ander,
de 25-jarige E.G., werd overgedragen aan de parketpolitie
voor het 'uitzitten' van een aantal geldboetes.
-

Het jubileumjaar van de
Open Universiteit (opge-

richt in 1984) gaat niet gepaard met een toename in
de studentenaantallen. Het
studiecentrum in Groningen weet zich enigszins
aan de malaise te ontrekken.

-

Niet iedereen
moet meedoen
aan prijsvraag
GRONINGEN Om de natuurwaarden : van -de Piccardthofplas te beschermen en verder te ontwikkelen, is in 1992 de Stichting
Platform Piccardthofplas
(SPPP) in het leven geroepen. Het lijkt erop dat de
SPPP in twee jaar tijd zelf
niet echt overtuigd is geraakt ' van het unieke karakter van de plas, omdat
derstichting een beloning
van 250 gulden uitlooft aan
diegene die met de fraaiste
onderwateropname op de
proppen weet te komen.
Het voltallige bestuur
van de SPPP, aangevuld
met enkele 'erkende deskundigen', buigt zich 7 oktober over de inzendingen
en maakt daarop de winnaar bekend. Gezien de
maximale diepte van de
Piccardthofplas -cira 25
roept de \ SPPP
meter
-

;

-

kandidaat-deelnemers

zon-

der .veilige duikuitrustihg
op de vette vis van 250 gulden aan zich voorbij te la-

ten gaan.

-

Studenten op
zeilcursus

de Oude Boteringestraat staat

voor later dit jaar op hèt pro-

gramma- blijft daarmee in
grootte de zevende van de 18
centra in het land.
In totaal telde Groningen vorig jaar 2816 OU-studenten, tegen 2870 in '92. Ook de studiecentra in Leeuwarden in Emmen konden vorig jaar minder
nieuwe studenten begroeten
dan in 1992. In de Friese hoofdstad bedroeg de daling ruim 20
procent, in Emmen zelfs bijna

GRONINGEN De afdeling Groningen van de internationale studentenver-.
eniging AEGEE ontvangt
van 14 augustus tot en
met 29 augustus dertig
buitenlandse studenten
voor een uitwisseling. Centraal in deze twee weken
staat een zeilcursus, die de
studenten uit heel Europa
krijgen aangeboden op het
Paterswoldsemeer. Tijdens
het slotweekeinde kunnen
de buitenlandse gasten in
het Friese Eernewoude '■';
kennismaken met het
skütsje-zeilen. De uitwisseling van de AEGEE valt
deels samen met de eerstejaars-introductie van de f*
Rijksuniversiteit Groningen, de KEI-week. De buitenlandse studenten maken naast de zeilcursus
een deel van het KEI-programma mee, zoals een
film op 18 augustus.
-

25.

De OU verwacht voor dit
jaar een verdergaande daling
van de studentenaantallen.
Halverwege 1993 werd de inschrijfduur voor de cursussen
die de universiteit aanbiedt
met een jaar ingekort. Het aantal studenten dat OU-inschrijfrechten heeft zal in de loop van
dit jaar 'drastisch' dalen, aldus
het jaarverslag;
Minstens zo belangrijk voor
de OU is het aantal studenten
dat niet alleen een of enkele
cursussen wil volgen, maar
doorgaat voor een doctorandusof meesterstitel. Dat aantal
vertoont een sterk stijgende
tendens, vorig jaar plus 27,8
procent.

■ Sikke Bart Frieling: "Praktisch al mijn bouwwerken zijn fantasie-objecten."

nusstraat, café Santana aan de
A-kerhof, de Cinema Bar aan
de Grote Markt, café-biljart
Streetlife en shoarmazaak
King David, beiden aan de Peperstraat. Deze vijf horecagelegenheden moeten tot de zogenaamde 'laagdrempelige in-,
richtingen' worden gerekend.
In de in 1993 door de gemeenteraad van Groningen vastgestelde verordening op de kansen behendigheidsspelen is een
verbod opgenomen op gokkasten in laagdrempelige inrichtingen. Belangrijk kenmerk
van laagdrempeligheid is dat
er veel jeugdige bezoekers over
de vloer komen. Alle vijf de horeca-eigenaren vrezen een behoorlijke inkomensachteruitgang door het verbod gokkasten te plaatsen.

©

GRONINGEN
Sikke Bart
Frieling (27) is een nationaal
erkende grootmeester op het
gebied van de zand-sculpturenbouw. De vierdejaars architectuur-student van de
Groninger Hanzehogeschool
kan zich langzamerhand zelfs
al meten met professionele
zandkastelenbouwers uit de
Verenigde Staten en Canada,
gezien zijn uitnodiging om in
september deel te nemen aan
een internationaal toernooi in
de nabijheid van het Canade-

se Vancouver.

bouwwerken uit zand legde
hij al op 10-jarige leeftijd aan
de dag, toen hij in de grote
zandbak in de achtertuin van
zijn ouders in het Friese Kollum de eerste schreden op het
pad van de zandkunst zette.
Toen hij enkele jaren geleden naar Groningen verhuisde, verdween de mogelijkheid
om regelmatig te bouwen in
de zandbak. Inmiddels was
zijn ster echter al dermate gerezen, dat hij regelmatig verzoeken uit het hele land kreeg
om zijn vaardigheid te etaleren.

Frieling bouwt hoofdzakelijk zandsculpturen op verzoek, omdat hij vanwege zijn
studie weinig tijd heeft om
zich met zijn voorliefde bezig
te houden. Die voorliefde voor

Zo heeft hij onder meer in
1992 meegewerkt aan een
tentoonstelling van zandsculpturen in Leens. In datzelfde jaar sierde een Martini-

toren uit zand de etalage van
het KEI-gebouw aan de Oude
Boteringestraat, die overigens
na drie dagen, waarschijnlijk
door
boorwerkzaamheden
even verderop, als een kaartenhuis ineenstortte. Een replica van deze zand-Martinitóren staat nu op de vensterbank van Frielings woning te

Zo af en toe bouwt hij een
bestaand object na, zoals het
parlementsgebouw van Boedapest. Een foto van dit
kunstwerk is overigens opgenomen in een Amerikaans
boek met afbeeldingen van
zandkastelen, en illustreert
daarmee de internationale erkenning van Frielings werk.

pronken.

Hoewei Frieling sinds november een eigen atelier
heeft, is hij daar door tijdgebrek niet vaak te vinden. "Ik
heb in het begin een fantasiesculptuur van een hoofd gemaakt, en die staat er nog
steeds. Praktisch al mijn
bouwwerken zijn fantasia-objecten, die al bouwend ontstaan." '
"

In september mag hij zich
onder meer gaan meten met
professionals uit de Verenigde
Staten en Canada. "De Amerikanen leveren echt perfect
werkstukken af, maar die zijn
nogal groot en weinig fantasierijk. Typisch Amerikaans
eigenlijk, terwijl ik liever ter
plekke bepaalde beelden in
het kunstwerk verwerk. Dat
heeft zo zn charmes." Zelf wil

bijvakkengids
GRONINGEN
De bijvakkengids van de letterenfaculteit
van de Groninger universiteit
behoeft geen herdruk. Een verzoek hiertoe van docente vrouwenstudies drs. H.A. Paasman
is gisteren door de kort-gedingrechter afgewezen. Wel mag zij
vanaf 1 september weer les
gaan geven. De faculteit start
echter een procedure om haar
uit haar functie te ontheffen.
Prof.dr. B.F.H. Scholz, voorzitter van de vakgroep algemene literatuurwetenschap waaronder Paasman resorteert, ziet
samenwerking met de docente
niet meer zitten. In voorgaande
jaren stond Paasmen wel in de
bijvakkengids vermeld, maar
dit jaar ontbreekt zij. De faculteit wil deze fout alleen herstellen door een inlegvel aan de
gids toe te voegen. De rechter
ziet geen reden om de gids te

hij van zijn gave geen broodwinning maken, omdat hij
verwacht dat daardoor zijn
creativiteit wordt beperkt.
Welke vorm en grootte een
object krijgt en hoe duurzaam
het is, hangt volgens Frieling
in sterke mate af van het gebruikte zand. Perfect geel
rechthoekige
zand
bevat
zandkorrels, gemengd met
leem. Met een dergelijke kwaliteit zand is het mogelijk om
enorm grote kunstwerken
neer te zetten. Frieling zelf
heeft vorig jaar met een groep
studenten van de Technische
Universiteit Delft op het
strand van Scheveningen een
object met een hoogte van 15
meter' en 42 centimeter gebouwd, het grootste ooit in
Europa gerealiseerd.

Werken aan nieuw lied voor Margriet Eshuijs
GRONINGEN Onder een Groninger groep muzikanten is een
ongekend enthousiasme ontstaan naar aanleiding van een
landelijke liedjeswedstrijd, die
door zangeres Margriet Eshuijs
sinds kort ambassadrice van
de hulporganisatie Terre des
Hommes
is uitgeschreven.
Het beste liedje, dat dé opvolger moet worden van de klassiek geworden hit 'House for
sale', maakt kans opgenomen
te worden op haar nieuwe cd,
die in het najaar verschijnt.
Mogelijk zal het liedje ook in
haar nieuwe theatertournee
worden opgenomen.
-

-

Docente RUG
hoeft niet in

NvhN/Han de Graaf

Bouwer zandsculpturen naar Canada

Geen gokkast voor
horeca-exploitanten
DEN HAAG/GRONINGEN Het
door de gemeenteraad van Groningen in 1993 vastgestelde
anti-gokbeleid is door een uitspraak van het Haagse College
van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) bekrachtigd. Vijf horeea-exploitanten hadden het
CBB verzocht een voorlopige
voorziening te treffen waarmee
het verbod om per 1 mei 1994
nog gokkasten in hun zaak te
hebben omzeild zou kunnen
worden.
Volgens het CBB is echter
terecht geen vergunning verleend aan de exploitanten van
cafetaria Selwerd aan de Pru-

GRONINGEN Het Groninger jeugdcircus Fantastini heeft de toernee door
Tsjechië en Oosterijk voortijdig moeten afbreken,
omdat de Oostenrijkse organisator niet voldoende
geld bijeen wist te krijgen
voor het tweede deel van
de trip. De organisatie in
Wenen kon geen garanties
geven omtrent de verblijfsen reiskostenvergoeding.
Desondanks spreekt L.
Akker van het jeugdcircus
van een "zeer geslaagde
trip", en denkt hij over enkele jaren opnieuw met
het jeugdcircus door beide
landen te kunnen toeren.
In Tsjechië trad Fantastini
op in de plaatsen Budéjovice en Hluboka, waar de
toeschouwers volgens Akker buitengewoon gecharmeerd waren van het gegeven dat de aankondiging
van het optreden geschiedde in hun eigen taal. Ondanks geldgebrek van de
Weense organisator trad
Fantastini in Oostenrijk
op in de plaatsen LinS,
Steyr, Leonding en Wels.
Het programma 'Lang leve
het circus' trok in beide
landen meer dan 4.200
toeschouwers, die daarvoor
de soms extreme' hitte
moesten trotseren.

.

GRONINGEN De Open Universiteit ziet haar aantal studenten voor het tweede achtereenvolgende jaar dalen. Ook
het studiecentrum in Groningen ontkomt niet aan deze tendens, maar de afname van
nieuwe studenten doet zich
hier minder gelden dan elders
in het land.
Landelijk gezien is er in
1993 sprake van een afname
van ongeveer 18 procent nieuwe studenten ten opzichte van
het jaar ervoor. In Groningen
daalde dat aantal van 945 in
'92 tot 867 het afgelopen jaar.
Dat is een daling van ruim acht
procent. Dit staat te lezen in
het algemeen jaarverslag 1993
van de Open Universiteit, dat
het zogenaamde studeren op
afstand aanbiedt. De OU is
reeds overgegaan tot bezuinigingen en efficiency-maatregelen, die enkele gedwongen ontslagen tot gevolg hadden.
Het Groninger studiecentrum nu nog gevestigd aan de
Sint Walburgstraat, de verhuizing naar het Calmershuis aan

Fantastini
breekt reis af

-

-

In de Red Light Studio, die
de Groninger geluidstechnicus
Tiemen Smit sinds februari
1993 aan de Nieuwstad drijft,
wordt momenteel de laatste
hand gelegd aan de opnamen
van een uitgebreide demo op
cd-kwaliteit, die als basis nioet
dienen voor de plaat van Eshuijs. Initiatiefnemer, gitarist
Fries Wolma van de Groninger
groep The Javelins, werd in
eerste instantie gegrepen door
de opdracht en kwam meteen
met een geschikte melodie op
de. proppen. In samenspraak
met een bevriende Groninger
tekstschrijver werd het nummer, dat luistert naar de titel
"What the children need', afgemaakt.

~l'.s£-x.

■'

Hoewel Margriet Eshuijs in
de door haar uitgeschreven
wedstrijd uitsluitend om een
goede tekst voor haar nieuwe

V.l.n.r. Quincy Jones, gitarist Fries Wolma, geluidstechnicus Tiemen Smit en koortjesspecialist Harrie
. >
© EFG/Jan Willem van Vliet
Zandstra.
cd en single vroeg, besloten de
Groningers er op eigen initiatief een professionele demo-opname aan te wagen. Tiemen
Smit, die aanvankelijk wat
sceptisch was en eigenlijk weinig tijd voor het project had,
werd uiteindelijk toch over de
streep getrokken. De oorspronkelijk uit Wales afkomstige
zanger Quincy Jones van de

Groninger groep Wild Rosé
werd benaderd voor de leadzang. Hij werd echter pas echt
door het liedje gegrepen nadat
zijn twee kinderen positief op
een eerste opname reageerden
en het nummer spontaan begonnen mee te zingen.
De koortjes en de keyboardpartijen werden respectievelijk
verzorgd door de Groningers

Harrie Zandstra van de groep
Barflies en Ben Hesselink van
Invitation. Tiemen Smit werd
echter pas echt enthousiast
voor het project nadat Quincy
Jones de leadzang voor het
eerst had ingezongen. "Naarmate steeds- meer muzikanten
uit pure geestdrift meededen,
werd het voor mij ook veel interessanter. De gitaar- en zang-

partijen van respectievelijk
Fries Wolma en Quincy Jones
staan inmiddels op de band.
Maar er komen steeds weer
nieuwe ideeën bij. Het nummer
groeit daardoor enorm en gaat
steeds beter klinken."
Volgens Smit is sprake van een
uniek project omdat de betrokkenen allemaal bevlogen en belangeloos meewerken, en het
uiteindelijke resultaat een zeer
pakkend nummer is geworden.
"Het is een uitdaging op deze
basis aan één nummer te werken. Je zit enerzijds vast aan
dat thema van kinderen in de
derde wereld maar als ik 'last
van ideeën' krijg, kan ik die in
dit project kwijt en dat is bij
gangbare opnamen lang niet
altijd het geval."
Mocht het liedje, niet op de
nieuwe cd van Margriet Eshuijs opgenomen worden dan
zitten de Groninger muzikanten niet meteen in zak en as.
Overwogen wordt het nummer
in dat geval zélf uit te brengen.
"We hebben iets heel moois en
kwalitatief goeds neergezet.
Dat vind ik misschien nog wel
het belangrijkste. Het is een
signaal dat er vanuit Groningen wel degelijk op muzikaal
gebied iets bijzonders kan komen. Dat is weer eens wat anders dan het zoveelste liedje
van een bekend songschrijversduo als Van Thijn en Fluitsma.
Als dat landelijk doordringt,
ben ik allang tevreden. Dat
gaat zich vroeg of laat verta-

len."

Avond over
bulletinboards
GRONINGEN

-

De HCC

afdeling Groningen houdt
op woensdagavond 18 augustus vanaf acht uur in
het Treslinghuis een bijeenkomst voor computerliefhebbers. De avond
staat in het teken van
multi-media en bulletinboards. Op een bulletinboard, een soort elektronische postbus, kan de gebruiker persoonlijke berichten achterlaten. Ook is
het mogelijk om nieuws en
tips over bepaalde onderwerpen uit te wisselen.

Abraham zelf
op kaasmarkt
EENRUM Het NederLands Kaasdragersgilde
heeft Abrahams Mosterdmakerij uit Eenrum uitgenodigd haar mosterd te
presenteren op de Kaasmarkt in Alkmaar. In
hoogst eigen persoon zal
Abraham, met grijze baard
en lang kostuum, vandaag
worden ontvangen in het
Waaggebouw. De mosterd
wordt in Eenrum op ambachtelijke wijze gemaakt.
-

Soos voor
75-plussers
GRONINGEN De Stichting Welzijn Ouderen
(SWOG) houdt op donderdagochtend in het zuiden
van de stad weer soos voor
75-plussers. Elke week
-

kunnen ouderen hier in
een rustige omgeving anderen ontmoeten en bijpraten. De soos wordt begeleid door zes vrijwilli-

gers. Deelnemers kunnen

tegen betaling van f 1.2,50
gehaald en gebracht worden. Belangstellenden

kunnen zich opgeven bij
de SWOG.
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Zingen over vrouwen tijdens het Zeeliederenfestival
Van onze medewerker

Het Zeeliederenfestival
volgend weekeind in Amsterdam stelt dit jaar de
vrouw centraal. Het motto
'Van Liefde tot Lichtekooien'.
-

Bernice Breure ■

-

DEN HAAG Een bekende reclamespot: Een stoere schipper
staart over de zee. Plotseling
doemt het beeld van zijn vrouw
en kinderen in zijn gedachten
-

op, en een traan glijdt langs
zijn ongeschoren wang. Maar
zodra zijn maat ook op het dek
verschijnt, begint hij een onzin-gesprek over een scherp

snoepje. Nee, dan gingen de
zeemannen in de 19e eeuw wel
anders met hun heimwee om.
"Wij zijn niet meer te houden,
we gaan naar Holland toe.

Waar is het beter leven dan bij
je eigen vrouw, vervloekt zijn
de hoeren van,het eiland Cv-

racao," zongen ze luidkeels op
het dek. Dit oude zeemanslied
staat op het repertoire van het
Amsterdams Havenkoor, dat in
het weekeinde van 20 en 21 augustus op het Zeeliederenfestival zal optreden. Het jaarlijkse
evenement van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
staat deze keer in het teken
van de vrouw. Onder het motto
Van Liefde tot Lichtekooien'
zullen acht binnen- en buitenlandse koren liederen uit de

tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie en het klippertijdperk, dus uit de 17e, 18e en
19e eeuw, zingen.

"Het was niet moeilijk om
voor het festival liederen te selecteren die over vrouwen
gaan," vertelt John van Doorn,
zanger en roadmanager van
het Amsterdams Havenkoor.
"Het gros van de zeeliederen
gaat daarover." Meestal brengen ze hulde aan de vrouw en
kindertjes thuis maar minstens
zo vaak gaan de liederen over
de meisjes-van-plezier die in
verre havens wachten. En de financiële gevolgen van deze uitstapjes: "Met vrouwtjes van de
lichte avond, raken zij op het
wild. Zij moeten weder op de

vaart, als het geld is verspild."
Een ander favoriet onderwerp
zijn de vrouwen die zich vermomden als matroos in de hoop
aan de armoede aan wal te ontsnappen. 'Daar was laatst een
meisje loos' is waarschijnlijk
het bekendste liedje over deze
vrijwillig gekozen travestie.

Het repertoire van het Amsterdams Havenkoor beperkt
zich als enige van de genodigde koren
tot louter Nederlandstalige zeeliederen. ""What
shall we do with the dranken
sailor' vinden we zo afgezaagd,"
vertelt Van Doorn. Samen met
de dirigent zoekt hij nog steeds
naar oude liedjes uit de 18e en
19e eeuw. "De meesten zijn opgetekend in geschriften van do
-

-

:

minees en schoolmeesters,
maar dan wel in een heel gekuiste versie. Wij passen de
tekst dan wat aan, om het niet
al te ouderwets te laten klinken."

minder zwaar is geworden. De
zeeliederen kwamen in opmars
doordat aan het eind van de
achttiende eeuw de schepen
groter werden, terwijl wegens
bezuinigingen het aantal bemanningsleden niet werd uit—

-

De leden van het Havenkoor
hebben stuk voor stuk in en
rond de haven gewerkt. In de
repetitieruimte van het koor,
een café bij de hoofdstedelijke
haven, vertelt Van Doorn over
zijn tijd als ladingsofficier bij
de koopvaardij. "We voeren
bijna twee jaar lang onafgebroken door Zuid- en Noord-Amerika. Maar er werd geen noot
gezongen, hoor. Dat is helemaal verdwenen."
'■'

'

t"V
licha"

ten reden is dat het
melijke werk aan boord wat
_

.

gebreid.

.;-,,:"■:

Op het ritme van zeeliederen
was het zware tempo makkelijker bij te houden. Maar de ondergang van het zeemanslied
wijt Van Doorn ook aan de samenstelling van de bemanning.
„Tegenwoordig varen er zoveel
verschillende
nationaliteiten
op een schip, we verstaan elkaar gewoonweg niet meer."
Het Zeeliederenfestival (20 en 21 augustus) wordt op het terrein van het Scheepvaartmuseum, op het Kattenburgerplein 1
-in Amsterdam gehouden.

Discussie over prijs
cd's blijft actueel
GRONINGEN/HILVERSUM
Uit nog niet gepubliceerde
cijfers van de NVPI, de
branchevereniging voor platenmaatschappijen in Nederland, blijkt dat de verkoop van compact-discs in
de eerste zes maanden van
1994 vrij fors is gestegen.
Volgens
directeur
R.
Edwards van de NVPI heeft
de detailhandel ruim 6,5
procent meer cd's ingekocht
dan vorig jaar in dezelfde
periode. Een daling van de
cd-prijzen zit er volgens
-

hem echter niet in.

Waaruit de huidige toe-

name van de cd-verkoop te

Bob Bouma keurt
filmkeuring af

Amsterdam herkent iets

Bob Bouma, oudpresentator van onder meer de
filmquiz Voor een briefkaart op
de eerste Rang, stapt uit de
Nederlandse Filmkeuring uit
onvrede over het beleid. In de
brief aan de minister van
WVC, waarin Bouma zijn ontslag aanbiedt, schrijft hij dat
de Filmkeuring hard op weg is
de aansluiting met de samenleving te verliezen. Zij zou zich
ook isoleren van de film- en
bioscoopwereld.
Vooral het aannemingsbeleid is daar de oorzaak van. De
wet schrijft voor dat de 40
keurders een evenwichtige afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking. Maar
daar is volgens Bouma geen
sprake van. De huidige 37 leden (er zijn twee vacatures)
zouden een veel te elitair
groepje vormen. Bijna iedereen
is hoogopgeleid en ruim 55 procent is verbonden aan een
kerkgenootschap, zegt hij. Vijf
leden komen uit het onderwijs,
twee zijn oud-burgemeester.
Bouma . beschuldigt
C.
Crans, directeur van de keuring, er van dat hij de 'licht
beïnvloedbare' filmkeurders 'zo
gek' heeft gekregen te 'spioneren' bij de bioscopen. De keurders zouden, aldus Bouma,
moeten nagaan in hoeverre
voorfilmpjes voor films van boven de twaalf jaar, al dan niet
in kindervoorstellingen zijn opgenomen. Die werkwijze vergelijkt Bouma met de praktijken
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Van onze kunstmedewerker
Siebrand Vos

-

GRONINGEN
Ruim vier
maanden vormen Richard Cameron (muziek), Lennert Vader (vormgeving) en Pinky
Keyser (kleding) nu het collectief VOLVO (Vereniging Onder
Leiding Van Ons). En dat is
niet onopgemerkt gebleven.
VOLVO viel op met themaavonden in de hoofdstedelijke
discotheek RoXY. Het collectief
verluchtigde het Aids-benefiet
Loveball met ludieke performances. En men zette de clientèle van de exclusieve eetgelegenheid de Supperclub al eens
genadeloos te kijk. Als tegenprestatie mogen de 'kunstenmakers' nu, in navolging van
Erwin Olaf en Jiskefets Michiel
Romein, het Ideale Diner opluisteren in diezelfde Supperclub. Met een budget van tienduizend gulden.
t.
Dat die activiteiten soms de
geur van gebakken lucht verspreiden, deert Richard Cameron (29) niet. VOLVO slaat aan
en hij heeft zich nog nooit zo
vrij gevoeld. "Hoe minder ik het
zoek, hoe meer dingen me overkomen. Heel lang ben ik gefixeerd bezig geweest. Met platen, met cd's, met het vooruithelpen van mijn band. Ik liep
helemaal vast in mijn eigen
hersenspinsels. Op' een gegeven ogenblik zat ik bij het management van The Softparade.
Konden we in Londen spelen,
wat wéér geld zou kosten. Toen
brak er iets. Ik had er geen zin
meer in. Van dat geld heb ik de
spulletjes gekocht waar ik nu
ARENDS OVERLEDEN Henmeewerk."
"Het gaat tegenwoordig vanri Arends, de oud-dirigent van
het Noordhollands Philharmozelf. VOLVO krijgt steeds meer
mogelijkheden en opdrachten.
nisch Orkest (NPO), is afgelopen zaterdag overleden. Hij is Binnenkort gaan we een CDdinsdag in stilte gecremeerd. Rom maken voor het magazine
Arends, onder meer de bedenMediamatie. Zijn we echt kunst
ker van de Hartewensfestivals geworden. Dat wordt gemaakt
voor een heel heavy kunst-scein Haarlem, is 73 jaar geworden. De Limburgse musicus ne van internationale compuvolgde in 1957 Toon Verhey op terexperts en multimediakunbij het NPO, nadat hij furore stenaars. ledereen die beschikt
had gemaakt als remplacant over een printer en èen CDvan Van Beinum bij het AmRom-apparaat kan dan zijn eisterdamse Concertgebouworgen produkten maken. Je print
kest. In Haarlem bouwde hij je bier-etiket uit en je hebt
het NPO uit tot een beter enVOLVO-bier. ledereen kan een
semble en sloeg hij met een VOLVO-mens worden. Het
drietal, live via de tv uitgezondraait, cru gesteld, inderdaad
den Hartewensfestivals een om de verpakking en meer nog
brug naar de jeugd èn een brug om de opwinding van het juiste
tussen pop, klassiek en jazz.
moment. Dat lijkt misschien
-

'Phantom' best bezocht
SCHEVENINGEN The Phantom of the Opera is nu al de
best bezochte Nederlandse musical aller tijden. Vanaf de première in augustus vorig jaar in
het Circustheater in Scheveningen, zagen 625.000 mensen
de voorstelling, zo meldt Joop
van den Ende Theaterprodukties. Het totaalaantal verkochte kaartjes inclusief reserveringen ligt boven de 750.000.
Les Misérables staat wat bezoekersaantallen betreft op de
tweede plaats. Daar kwamen
in anderhalfjaar ruim 650.000
toeschouwers op af.
Komende week wordt de
375ste voorstelling van the
Phantom gespeeld. Het jubileum wordt op 25 augustus gevierd met een Gala ten bate
van het Rode Kruis. The Phantom is de eerste Nederlandse

open-end musical. Dat betekent
dat het stuk net zolang wordt
gespeeld als er belangstelling
voor is. De woordvoerder van
Van den Ende zegt nog niet te
weten hoelang de Spook-opera
blijft staan. Hij vermoedt dat
de show het komend seizoen zeker nog zal draaien.

.GEEN SEPULTURA Het optreden dat de Braziliaanse
trashmetal-formatie Sepultura
zou geven op het driedaagse
festival A Flight to Lowland's
Paradise (26 t/m 28 augustus)
is van de baan. Zanger-gitarist
Max Cavalera moet een spoedoperatie ondergaan aan zijn
meniscus. De band moest daardoor alsnog afzien van de
twaalf laatste concerten van
haar wereldtournee.
-

Agenda
Devils, Roekin' Tigers.
ZONDAG
AMELAND

ZATERDAG
AMELAND
Ons Hol, Hollum, 20.30: Riek Engelkes & Isa Hoes De minnaar.
GRONINGEN
Vera, 22.00: Drive Live Jehu.
De Spieghel, 22.30: Sessie olv Ger
rit de Boer.

HAVELTE

Openluchttheater De Speulkoele,
20.30: Toneelgroep Havelte Fusie

SCHOONOORD
Feesttent, 20.45: Goud van Oud
met Toni Macaroni & The Swinging

nen."

■ Richard Cameron: niet bang voor de geur van gebakken lucht

De Groninger muzikant Richard Cameron zong ooit
in de inktzwarte doemband
Desert Corbusier. Later
probeerde hij het met ambachtelijke popsongs. Maar
pas nu voelt hij zich 'vrij':
in het Amsterdamse collectief VOLVO draait alles om
toeval en verpakking.
*

wat dunnetjes, maar het kan
heel goed uitpakken."
"Veel mensen die we kennen,
zijn bezig met
vergelijkbare disciplines.
Vereniging Onder Leiding Van
Ons impliceert al een beetje
dat iedereen er lid van kan
worden. Het is een platform
voor ideëen die men ergens anders niet kwijt. kan. Dat kan
moeilijk buiten een stad als
Amsterdam gedijen. Groningen
is een heel relaxte stad, echt
okay, ik woon er ook nog

steeds, maar een bepaalde categorie freelancers en kunste-

naars kan er riiet rondkomen.
In Amsterdam circuleert veel
meer geld en er zijn veel meer
mensen. Ook meer mensen die
je verder kunnen helpen. Gerald van der Kaap introduceerde ons bijvoorbeeld bij de
RoXY.",

"Onze muziek (Cameron
maakte o.a. met Gerry Arling
het toepasselijke nummer Airbag) wordt geremixt door topdeejay's als Dimitri Kneppers
en Ardy Beesemer. Dat is een
enorm voordeel in een wereldje
waar zo gruwelijk veel mensen
actief zijn. Tot die moeilijk benaderbare jongens dring je normaal gesproken niet door. Ik
heb ze toevallig leren kennen
in die RoXY-scene. Goed zijn is
niet voldoende, je moet ook contacten hebben. Daar ben ik de
afgelopen jaren wel achter gekomen."
Het zit hem nog wat dwars
dat zijn carrière als 'ambachtelijk' songschrijver en zanger
nooit 'echt' van de grond is gekomen, ondanks twee cd's en

©

geslaagde" optredens

in" het

voorprogramma van artiesten

als Lenny Kravitz, Mare Almond (volledige Brel-tour) en
INXS. Op zijn tijd als 'colbertjepunk' kijkt hij daarentegen
glimlachend terug. Camerón
was amper 17 toen hij als een
getergde jongeling zijn ontblote
bovenlijf tot bloedens toe verwonde tijdens Sterren in het
Park. Desert Córbusier was begin jaren '80 Groningens bekendste doemband.
"Ik had veel te verwerken,
een streng-religieuze opvoeding (Jehova-getuige). Dat
moest ik doorspoelen. Je ziet
wel vaker dat mensen die
streng zijn opgevoed, heel extreem gaan doen. Het was een
therapeutische periode. Als'ik
die alternatieve scène van nu
bekijk, zie ik mezelf wel eens
zitten. Dan kijken ze je aan
met zon blik van ach gut.... Nu
ben jij die burgerlul."
Wie Richard Cameron hoort
en ziet praten, zal beamen dat
dat wel meevalt. Hij ziet VOL-

NvhN/Wladimir van der Burgh

VO ook" niet als een vorm van
carrière maken. "Anderen misschien wel. We krijgen nu
waarschijnlijk een vaste avond
in de RoXY. Omdat ze iets in
ons herkennen. Maar we zijn
echt niet bezig om avantgarde
te zijn. Op het moment datje je
daar te bewust van bent, gaat
het helemaal mis. Dat weet ik
.
zeker."
'a

OPROEP ZWEEDSE MOSLIMS
Een radicale islamitische leider in de Bengalese hoofdstad
Dhaka heeft zijn moslim-broeders in Zweden opgeroepen om
de terugkeer van de feministische schrijfster Taslima Nasrin
naar Bangladesh te forceren.
Een moslim-leider in Zweden
zei eerder dat de gevluchte
Nasrin van de Zweedse moslim-groepen niets te vrezen
heeft, maar hij voegde er aan
toe dat hij niet kan instaan
voor de daden van individuele
-

moslims.

Ons Hol, Hollum, 20.30: Riek Engelkes & Isa Hoes De minnaar.
EXLOO
Marionettentheater Flierefluiter,
15.00: Marionettenvoorstelling.

GRONINGEN
Irish Pub OCealleigh, 17.00: Folk
sessie.
NORG
De Brinkhof, 11.15: Gronings Salonorkest.
MAANDAG
DIEVER
Centrum, 14.00: Shakespeare
markt.

In de stad Groningen
houden de meeste platenzaken zich aan de richtlijnen
die de grote platenmaatschappijen geven. Hoewel
de meeste verkopers "aangeven de prijzen te hoog te
vinden, lopen die onderling
weinig uiteen. Alleen Drent
cd-shop aan de Nieuweweg
stunt tot ongenoegen van
vele andere handelaren
regelmatig met de prijzen.
Nieuwe, populaire titels
worden daar aangeboden
voor 30 tot 35 gulden. "In
feite is er sprake van oneerlijke concurrentie," zegt Jan
Gorter van Elpee over de
handelswijze van Drent.
"Als wij een advertentie
plaatsen met nieuwe aanbiedingen, dan gaat hij er
gelijk onderdoor met dezelfde titels. Dat is een wat
kleinzielige reactie."
Het prijsverschil tussen
Drent en de andere platenzaken is volgens Gorter niet
moeilijk te verklaren. "Hij
loopt weinig risico, want
zijn overhead-kosten zijn
heel laag. Hij zit op een
goedkope plek en heeft wei-

-

Zomerdepressie van korte duur
Van Bouwe de Jonge
om een venijnig lagedrukgebied
de
op
Noordzee, zon 100 km
ten noorden van de waddeneilanden, stroomde gisteren met
westelijke winden vochtige en
onstabiele lucht over onze provincies. De zon had weinig in
de melk te brokkelen en nam
een baaldag achter een dik
pakket bewolking. De droge
grond en het hier en daar geel
wordende gras konden de behoorlijke hoeveelheden neerslag best gebruiken.
Vandaag hebben we te maken met de naween van het
naar het oosten wegtrekkende
lagedrukgebied. De stevige
noordwestelijke wind neemt
nog wel een paar buitjes mee
naar onze regio. Slechts aarzelend breekt de zon door de bewolking om naarmate de dag
vordert wat vaker in beeld te
komen. De vooruitzichten zien
er goed uit want een uitloper
van het Azorenhogedrukgebied
trekt in de richting van ons ge-

Verwachting voor het ,
Noorden:
Vandaag half tot zwaar bewolkt en van tijd tot tijd een
bui. Matige, af en toe vrij
krachtige
noordwestelijke
wind, kracht 4 tot 5. Morgen
overwegend droog en meer zon.
Afnemende wind. Minima rond
12 en maxima vandaag 18 en
morgen 20 graden.
VOORUITZICHTEN VOOR
ZONDAG T/M WOENSDAG:

Achter

Flinke perioden met zon en overwegend
droog. Na het weekeinde geleidelijk
warmer.
WAARNEMINGEN METEO EELDE:
Temp. gisteravond 20 uur: 16.3°C.
Max. temp. gisteren: 18.5° C.
Neerslag afgelopen 24 uur: 3.6 mm.
Wind gisteravond 20 uur: ZW 5.
Luchtdr. gisteravond 20 uur: 1003 hPa.
ZONENMAAN
Zon op morgen 06.12 onder 21.04 uur.
Maan op morgen 15.24 onder uur.
Maanstand: EK 14 aug. 07.58 uur.

,

*

-

bied en bedient ons morgen alvast van meer zon. Vergeleken
met de afgelopen periode ziet
het weekeinde er nog mager
: '-"t- '.uit.
Begin volgende

voornoemd

week ligt
hogedrukgebied

DE RECHTER

mum."
'.«■•.'
Dirk Drent van de gelijknamige cd-zaak vindt niet
dat hij andere platenhandelaren in de weg zit.' fik'
krijg geregeld de schuld van
de omzetdaling van andere
winkels, maar vaak wordt
vergeten dat er de afgelopen
vier jaar nog drie zaken bij
zijn gekomen. Dat ik goedkoper kan zijn komt enerzijds door de lagere kosten,
anderzijds door een slim
aankoopbeleid. Zo koop ik
regelmatig failliete partijen
op."

De werkwijze van Drent
wordt niet alleen door zijn
collega's afgekeurd. "Ik heb
ook . wel last van boycots
door platenmaatschappij-,
en," zegt hij. "Daardoor
moet ik mijn handel op tijd
via allerlei omwegen zien te
versieren."
De discussie over [de
hoogte van cd-prijzen is niet
nieuw. Een jaar geleden bfr
Konsumehten,
schuldigde
Kontakt de platenindustrie
ervan de inkoopprijs voor
detaillisten bewust hoog te',
houden. Een opmerking die
de veertig bij de NVPI aangesloten platenmaatschappijen in het verkeerde keelgat schoot. "Dat was werkelijk een schandelijk ver-,
haal," vindt directeur R.
Edwards van de branchevereniging. "Omdat Konsumenten Kontakt niet wenste te rectificeren, hebben we
een onderzoek laten uitvoeren door het ministerie van
economische zaken. Hoewel
het rapport al rond de afgelopen kerst klaar was, zijn
de uitkomsten nog steeds
niet gepubliceerd. De reden
laat zich raden."
Onder de platenhandelaren in Groningen ontstond
ruim twee jaar geleden grote opschudding door .de
komst van electronica-gigant Megapool. Deze winkel
bood top 40-cd's voor" bo-"
démprijzen aan, in de hoop
klanten te trekken die ook
hun TV of wasmachine bij
hen zouden afnemen. "Aanvankelijk konden we de in-.
vloed van Megapool wel dvi-,
delijk merken," zegt Cor
van Schijndel van De Cirkel
in de Nieuwe
straat. "Nu is dat anders.
Mensen komen blijkbaar
toch liever naar een speciaalzaak."

Jan Gorter van, Elpee
merkt op dat Megapool, na
aanvankelijk cd's te hebben
aangeboden voor rond de 25
gulden, nu niet meer zoveel
goedkoper is dan de Gronüv
ger speciaalzaken. "Er is ak
soluut geen sprake van een
prijzenoorlog, ofzo. Maar als
Megapool het groot zou aanpakken zouden er wel dege
lijk een aantal winkels aan
onderdoor gaan. In het zuiden van Nederland zijn
daarvan voorbeelden .' te
:

over."

HET WEER

over onze streken waardoor er

weinig wind verwacht wordt.
Een meer dominerende zon
zorgt er dan voor dat de temperaturen in het algemeen tussen
de 21 en 24 graden liggen.

HOOG EN LAAG WATER:

Hoog morgen 05.36 en 17.49 uur.
Laag morgen 11.51 en uur.
Lauwersoog:
Hoog morgen 03.55 uur en 16.17 uur.
Laag morgen 09.35 uur en 22.10 uur.
-

«

van vanavond 18.00 tot maandag
18.00 uur.

-

'

-

-

VOLVO

.

DEN HAAG

in

verklaren valt, is nog niet
duidelijk. Vanaf 1991 daalde de omzet in geluidsdragers en de omstandigheden
lijken zich sindsdien niet
wezenlijk te hebben veranderd. De twee belangrijkste
oorzaken van de toen dalende verkoop -het feit dat
veel mensen hun basiscollectie langspeelplaten inmiddels op cd hebben aangeschaft en de stagnatie in
de verkoop van cd-spelers
gelden nog steeds. Edwards:
"Ik ben blij verrast door de
voorlopige cijfers, maar
vrees dat de resultaten van
juli het optimisme al weer
zullen indammen."
Het lijkt onwaarschijnlijk
dat de prijzen door de stijgende verkoop van cd's zullen dalen. "De vaststelling
van die prijzen is een rollenspel," zegt Edwards. "De industrie berekent een inkoopprijs die de detailhandel moet betalen. Gemiddeld is dat nu 15,45 gulden
per schijfje, tegen 16,40 gulden in 1993. Voor een top-cd
ligt de inkoopprijs voor detaillisten al gauw tussen de
25 en 28 gulden." Hierdoor
blijft volgens Edwards de
prijs van een populaire cd
rond de veertig gulden
schommelen. "Ondernemers
bepalen die prijs zelf door
een winstmarge te bereke-

nig personeel. Bovendien is
zijn aanbod kleiner. Wij wil.
len niet alleen de bekendste, maar ook de meest interessante titels. In dat geval
is een prijs van 34,90 of
36,90 het absolute mini-

door Jesse van Muylwijk

Boes

•
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Shantykoor Ameland wil volledige bezetting zeeverkeersposten Parkeerprobleem
Lauwersoog weer
heeft wind
'in de doofpot'
in de zeilen
BALLUM De gemeente Ameland heeft een brief gestuurd
aan het ministerie van verkeer
en waterstaat, waarin nogmaals wordt aangedrongen op
een volledige bezetting van alle
zeeverkeersposten
in hoofdzaak vuurtorens -,op de waddeneilanden. Ameland vindt
het 'ongewenst' dat over het
voortbestaan en de bezetting
van de posten een besluit wordt
voorbereid, terwijl het onderzoek naar het vergaan van de
viskotter Arme Jenny (de OL-26) nog niet is afgesloten.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Raad voor de
-

-

Open dag bij

biologische
melkveeboer
NIETAP Melkveehouder Arjen Boer in Nietap wil collega's
en andere belangstellenden
graag tonen dat duurzaam produceren kan samengaan met
goede bedrijfsresultaten. Daartoe wordt op woensdag 24 augustus een open dag gehouden
in het kader van het project
'Stimulering Biologische Landbouw' van, de. provincie Drenthe. Het bedrijf van Boer beschikt over 65 hectare grasland
en 80 grootvee-eenheden. Met
de biologische landbouw speelt
hij het klaar om milieuvriendelijke produktie te combineren
met een gunstig bedrijfsresultaat. Nieuwe strakkere milieuregels zijn voor hem daarom
minder bedreigend dan voor
veel collega's.
De open dag gaat in op de financiële en de milieurresultaten van het bedrijf. Aan de
hand van enkele getallen wordt
inzicht gegeven in de mineralenbalans, de ruwvoerproduktie en de bedrijfsresultaten.
Speciaal aandachtspunt is de
bemesting en het beheer van
grasland. In de biologische
landbouw is klaver een veel gebruikt middel om bij lage mestgiften de stikstofvoorziening en
de voederwaarde op peil te houden. Op de open dag zijn medewerkers van de Dienst Landbouwvoorlichting uit Dronten
en Nieuwland Advies uit Wageningen, die de dag organiseren,
aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Rondleidingen
over het bedrijf beginnen om
-

10.00 en 13.30 uur.

Drenten weer

naar Minsk
RODEN
In oktober vertrekt
voor de tweede keer een delegatie, bstaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Roden,
de provincie Drenthe, het DETI
en het Roder bedrijfsleven naar
Minsk in Wit-Rusland. Doel is
eerder gelegde contacten te
verstevigen en nieuwe contacten te leggen. Gemeente-ambtenaar C.J.J. Kuiper, hoofd van
de afdeling Sociaal-Economische Zaken van de gemeente
Roden, is deze week in WitRusland om het bezoek van de
Drentse delegatie voor te bereiden. Het bezoek komt voort
uit een bezoek, dat een Russische regeringsdelegatie enige
jaren geleden bracht aan de
Noorddrentse gemeente. Inmiddels hebben de contacten
de eerste vruchten al afgeworpen; een bedrijf uit Roden importeert ' piano's uit Wit-RusWd.
-

-

Een 24-uurs bezetting van
de zeeverkeerspost op Schiermonnikoog, die momenteel
door het ministerie in overweging wordt genomen, mag volgens de gemeente Ameland
niet ten koste gaan van de be-

zetting van de overige zeeverkeersposten in het Waddengebied. Sluiting van enkele posten is volgens Ameland helemaal uit den boze. "De vergroting van de veiligheid voor het
zeeverkeer in een deel van het
Waddengebied mag niet betekenen dat de verkeersveiligheid in een ander deel van het
gebied verslechtert," aldus de
gemeente. "Het zal duidelijk
zijn dat Ameland tegen een
dergelijke gang van zaken ernstig bezwaar zal maken."
Ameland beroept zich op een
brief van het ministerie aan de
Vaste Commissie voor Zeeën in

februari 1993, waarin wordt
meegedeeld dat tot 1999 de
huidige formatie van de zeeverkeersposten in het Waddengebied gehandhaafd blijft. "Daarbij staan wij op het standpunt,"
aldus de gemeente, "dat dit betekent dat een uitbreiding van
de bezetting van een zeeverkeerspost in dit gebied niet ten
koste mag gaan van de bezetting van de overige posten".

In de brief van Ameland
wordt dan ook benadrukt, dat
ook dit eiland voor een volledige bezetting van de verkeerspost in aanmerking dient te ko-

men. "Zeer recent is gebleken,

hoe kwetsbaar de geautomatiseerde systemen kunnen zijn.
Een groot gebied is gedurende
bepaalde periodes ook vanuit
een centrale post op Schiermonnikoog niet te controleren,"
schrijft de gemeente.
Ameland verwijst verder
naar de Waddenadviesraad en
de Landelijke Vereniging tot
Behoud van de Waddenzee
(LVBW), die beide hebben aangedrongen op een volledige bezetting van de zeeverkeersposten. De LVBW voert momenteel een landelijke actie voor
het behoud van de posten.

Oud-Indiëgangers doen aan liefdadigheid
SURHUISTERVEEN
Tweehonderdvijftig
Indonesische
vrouwen bidden iedere avond
voor de gezondheid van 'tante
Griet' Folkerts.in Surhuisterveen: teken van een vriendschapsband, die de wereld omspant. Toch is, paradoxaal genoeg, tante Griet de vrouw van
een vroegere vijand van het Indonesische volk. Toen Indonesië om de onafhankelijkheid
vocht, was haar man Nederlands militair in 'ons Indië'.
Nu is Geert Folkerts een
zeer betrokken lid van de werkgroep Pikulan ('Samen de Lasten'), die ijvert voor het in
stand houden van een aantal
ontwikkelingsprojecten [in Indonesië. . 'Geïnspireerd, en in
gehoorzaamheid
het
aan
Woord van God', heet het in de
statuten van de werkgroep. Bij
Pikulan is een aanzienlijk aantal oud-Indiëgangers aangeslo-

stellen de leden van Pikulan
zich op de hoogte van de voortgang van de uitverkoren projecten.

-

ten.

'

Het nog jonge Eelder
Shantykoor heeft de wind goed
in de zeilen en gaat met volle
kracht vooruit. Het koor ontstond vorig jaar in maart en
verzorgde enige maanden later
al met veel succes de eerste optredens. Ook dit jaar stond het
koor al diverse keren op de
planken. Nu is het voor het
koor weer alle hens aan dek,
want in de komende maanden
hebben de 60 leden een druk
programma voor de boeg.
Zondag 28 augustus heeft
het koor een 'thuiswedstrijd'
want dan treedt het in het kader van de Corsoweek Eelde op
in de feesttent. Het gaat bovendien met een geheel nieuw programma in zee, waarbij als primeur, het Eelder Piratenkoor
het ruime sop kiest. Het programma bevat een grote verscheidenheid aan shanties en
zeemansliederen.
Het Eelder Shantykoor, dat
onder leiding staat van Willem
Hoiting, is ook bezig met de
voorbereidingen voor de opname van de eerste cd, die begin
december wordt gepresenteerd.
Het wordt een cd met verschillende soorten Engelse, Duitse
en Nederlandse shanties. Een
ander hoogtepunt moet de deelname worden aan het 6e Internationale Shanty Festival .in
het Duitse Rheda-Wiedenbruck
op 24 en 25 september.
De basis voor het Eelder
koor werd begin maart 1993
spontaan gelegd toen tijdens
een reis naar de Duitse partnergemeente . Wardenburg enkele deelnemende Eeldenaren
het idee opperden om shanties
te gaan zingen. Na een oproep
in een plaatselijk weekblad
meldden zich direct 40 leden en
nu bezoeken elke donderdagavond 60 mannen de de repetitie-avonden.

EELDE

Scheepvaart. Als een besluit
wordt genomen over het voortbestaan van de verkeersposten
zonder de uitslag van het onderzoek af te wachten, is er volgens de gemeente Ameland
geen zorgvuldige afweging gemaakt van alle feiten met betrekking tot de veiligheid op de
Waddenzee.

"Wij kennen de verschrikkingen van de oorlog," zegt Folkerts. "De oorlog in Indonesië
was een onbegrepen oorlog, een
vies politiek spel. Zowel het Indonesische volk als de Indiëgangers zijn daarvan het
slachtoffer geworden. Maar
verbroedering en liefde overwinnen alles. Het is hu onze
taak om de wereldvrede te die-

nen."

Net terug van een maand
durende missie naar West-In-

D Geert Folkerts (rechts) licht tijdens de persconferentie in Surhuisterveen de bezigheden van de werkgroep Pikulan toe. Naast hem zit© Roelof Stroetinga
ten J. Stienstra (links) en H. Schievink.

donesië, hebben Folkerts en de
zijnen (onder wie de stad-Groninger Roelof Boer) een,persconferentie belegd in Folkerts'
woninginrichtingzaak in Surhuisterveen. In de kantine van
de meubelwinkel prijkt (in
kleur) het staatsieportret van
een jeugdige koningin Juliana
en prins Bernhard aan de
wand. Op een tafel staan ereblijken die dit jaar in Indonesië
aan de werkgroepleden zijn
overhandigd. Foto's liggen er
ook: een zwart-wit, ingelijst

portret van een jonge Indiëganger en foto's van Indonesiërs.

Liefst 92.000 gulden heeft de
Pikulan-missie de afgelopen
maand uitgedeeld in 'de gordel
van smaragd'; het grootste bedrag sinds de werkgroep in
1983 is opgericht. Het geld is,
zoals ieder jaar, persoonlijk
overgevlogen, met uitzondering
van een bedrag van 42.000 gulden, dat via de bank is overgemaakt aan het (dit jaar niet bezochte) lepra-dorp Batulelling
op Sulawesi. Persoonlijk ook

Zo kon het gebeuren dat het
eerste bezoek in Indonesië op
een teleurstelling uitliep. Er
bleek het een en ander misgelopen te zijn met een sociaal project in Belawan op Noord-Sumatra, waar zon 25 ex-prostituées een opleiding tot coupeuse, kapster of verpleegster kregen. "Ja, we hebben daar niet
het contact gehad, waarop we
hadden gehoopt. Er is dan ook
geen geld afgedragen," zegt
Folkerts. Het sociaal werk van
de familie Sitaniapessy in de
krottenwijken van Jakarta
bleek eveneens 'een aflopende
zaak', omdat de Sitaniapessy's
reeds hoogbejaard zyn en geen
opvolgers in het liefdewerk
hebben.
Niettemin werd het sociaal
medisch werk van zuster Franceska op Midden-Java gesteund met 2500 gulden, kregen de bijbelschool en de lagere
school Yayasan Persekutuan
Pekabaran Injil Indonesia op
Oost-Java tesamen 4530 gulden en werd het weeshuis Usaha-Mulia op Bali verblijd met
een gift van 16.500 gulden. Het
kindertehuis Bina-Sejahtera in
Jakarta ontving een schenking
van 9700 gulden.
"Jakarta was voor mij persoonlijk erg emotioneel," ver-

telt Folkerts. "Daar stond zuster Jane van het kindertehuis
op het vliegveld. De handen in
de lucht, zwaaiend. Met een
kaal hoofd, want ze heeft borstkanker in , een vergevorderd
stadium. Ik heb vorig jaar gedacht dat ik haar nooit meer
zou zien, maar toch. Daar
stond ze. Een dappere, gelovige
vrouw. Ik heb gehuild, was op
de borst nat van tranen." .'...
De besteding van de rest van
het liefdadigheidsgeld werd
min of meer door het toeval bepaald. Dan kwam de missie een
student tegen die wegens de
door Foster Parents toegepaste
leeftijdsgrens van 18 jaar geen
geld meer kreeg en daardoor
zijn studie bijna moest opgeven, dan passeerde de werkgroep een, bejaardentehuis,
kwam door achterbuurten of
langs scholen.
Het geld dat Pikulan ter beschikking wordt gesteld, is afkomstig van grote sponsors en
vaste donateurs uit heel Nederland, en zelfs uit Canada. Een
vaste bron van inkomsten is
verder de kringloopwinkel in
Harkema, die is vernoemd naar
de werkgroep. Incidentele wervingen brengen ook nogal wat
geld in het laatje. Zoals de jaarlijkse actie in het 500 inwoners
tellende Frieschepalen. Een
trotse Folkerts: "Dit jaar werd
daar op één morgen 10.000 gulden binnengehaald voor Piku-

De koning van de grote lege ruimte
*Van Punt tot Pierenend' is
het verslag van een tocht
langs de Groninger waddenkust van de Punt van
Reide tot het paviljoen Pierenend op Lauwersoog. De
verslaggevers van de edities Groningen en Westerkwartier leggen het traject
in estafette af. We zijn inmiddels in Noorpolderzijl
beland. Ger Blokzijl stapte
bij waddenschilder Geurt
Busser aan boord om de
kustlijn eens van de andere
kant te bekijken.

De

ruim zestig jaar oude ijzeren Hendrik pruttelt
licht schommelend de haven van Lauwersoog uit. Voor
de boeg rekt de Waddenzee zich
uit. De Romeinse geschiedschrijver Plinius trof een soortgelijk gebied aan toen hij 79 na
Christus in het Noordgroningse belandde. Hij schreef: "De
bewoners verwarmden hun
verstijfde ingewanden met aarde die ze met hun handen gegraven en in de wind gedroogd
hadden. Zij dronken regenwater dat zij in een kuil bewaarden en vingen vis die met de eb
naar zee schoot met netten van
....v.,
riet."
Wanneer Plinius bij ons aan
boord was geweest had hij daar
ongetwijfeld aan toegevoegd:
"En op een wal hadden zij steketsels neergezet, enkele honderden turf hoog, met zoevende
zwaaiende armen. In zee stonden enorme huizen op palen die
soms vuur spuwden, gelijk de
boze Vesuvius."
De grote lege vlakte van toen
is niet meer zo leeg. De kustlijn
wordt regelmatig onderbroken
door hypermoderne windmolens. Een vijftal staat er bij
Lauwersoog, verderop bij de
Eemshaven torenen er meer
dan veertig boven de dijk uit.
De
Nederlandse
Aardolie
Maatschappij heeft eveneens
ontdekt dat er geld te verdienen valt met het grootste natuurgebied van het land. Aan
de kim' tussen Ameland en
Schiermonnikoog, ten Noorden
van Engelsmanplaat, zweeft
een van de booreilanden boven
het water.
Geurt Busser, vermaard
waddenschilder uit Warffum,
brengt de voormalige garnalenkotter op westelijke koers. Hij
heeft de UQI2 eigenhandig tot
zijn atelier verbouwd. De kotter verving de sloep, de houten
Hendrik, waar Geurt eerst het
wad mee afstruinde.
In het binnenste van de ijzeren

Hendrik

hakkepufl

een

manier alsof hij van mij iets
meer inzicht had verwacht. En
terecht. Maar hij blyft vriendelijk. "Jongen, dat kin nait. Als
er iets is, wat er overheen
schreeuwt," heb je geen rust om
te kijken naar wat je wilt schilderen. Net als bij een concert
waar vijfduizend mensen zitten
te luisteren en er één baby
huilt. Dan kun je ook niet zeggen: luister er maar omheen."
Met een verrekijker lijkt het
booreiland boven . Ameland
dichterbij dan het vogelwachtershuisje van Engelsmanplaat. Toch staat het booreiland zes kilometer verder weg.
Geurt: 's Avonds gaat daar de
tl-verlichting aan. Dat schalt je
tegen de kop. Gaat de zon daar
onder, zie je er niets van. In '92
waren ze aan het affakkelen.
Vlammen van wel twee flatgebouwen hoog. Eén massief
vuur."
Hij wijst weer naar de waddenkust. "Je moet eens zien
hoe mooi stil zon kustlijn is.
Dat kerktorentje, ontroerend,
aandoenlijk. Dat torentje is
zes-, zevenhonderd jaar oud.
Daar hebben de mensen voor
gesappeld om die er neer te
kunnen zetten. Dat torentje,
dat is ons dorp. En dan blèrt
zon windmolen door alles
heen. Bijna iedere boer heeft er
straks een." Aan de Friese zijde
van het wad overtreft
daad al het aantal molens de
kerkjes.
Via de marifoon waarschuwt
de Kustwacht Schiermonnik;

Van Punt tot

Pierenend

meer dan dertig jaar oude motor, een Ford Majoor, afkomstig
uit een landbouwtractor. De

eerste anekdote rolt door de
stuurhut. Enige tijd terug voer
dè Hendrik een zeilbootje achterop, waarvan de schipper in
slaap was gesukkeld. Bij het
inhalen raakte de zeiler kompleet in paniek. Later bleek,
dat de man, opgegroeid op een
boerderij, wakker was geworden door het geluid van de tractormotor en hevig geschrokken
dacht de dijk op te zijn gevaren.
Geurt is een smakelijk, verteller, een levensgenieter en
een natuurliefhebber. Vanaf
1986 legt hij het wad op onnavolgbare wijze vast op zijn
aquarellen. Voordien werkte
hij rond het Lauwersmeer,
maar daar kwam steeds meer
bebouwing. Geurt week uit
naar het wad, de grote lege
vlakte. Het gebied dat hem bekoort, betovert. Is het in mensenwoorden uit te leggen?
Geurt, hangend over het roer,
de vilten hoed diep in de ogen:
"Ik heb er zoveel theoriën over

bedacht. Het is een uitdaging.
Tachtig procent van wat ik
schilder is lucht. Ik zie nergens
meer lucht dan hier. Alles verandert zich ook steeds, de geulen verplaatsen zich. ledere
winter denk ik bij een storm
hoe gaat het met dat geultje of
hoe slijt die bocht zich uit."
De horizon komt vrijwel in
elk werk van Geurt voor. Soms
als scheidslijn tussen wad, zee
en lucht, soms is het de dijk
met een kertorentje, een groepje bomen bij een terp of wierde.
De schilder: "Alles wat boven
de horizon uitkomt, schreeuwt
om aandacht." Hij knikt met
zijn hoofd richting Wierurn.
Een windmolen op de dijk flikkert in het zonlicht. Het kerktorentje ernaast valt in het
niet. Geurt knijpt zijn ogen tot
streepjes: "Ik heb laatst net zo
lang heen en weer gevaren todat de molen achter de toren
was verdwenen. Maar het bleef
er langs flikkeren."
"Kun je er niet gewoon omheen schilderen," vraag . ik.
Geurt kijkt me even aan op een

■ Waddenschilder Geurt Busser op zijn omgebouwde viskotter,

"
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Omke Oudeman

oog dat er seismologisch onderzoek wordt verricht boven de
eilanden. Er wordt gespeurd
naar nog meer gas en olie. Op
de wal staan ook diverse boortorens, bij Anjum, Wierurn,
Zoutkamp en Vierhuizen. Volgens Geurt staat er ook in Rottum een gepland, in het verboden gebied. "Ik ben drieëneenhalf jaar bezig geweest om er te
mogen schilderen. Daar zitten
zij straks met hun boortorens,
hun rubberboten, hun ondergrondse explosies. Ik heb gehoord dat ze bij Noordpolderzijl
zelfs een ponton willen neerleggen met woningen erop..."
"Dan denk ik: wat is het belang? Hoeveel gas willen de
Russen wel niet aan ons leveren, en Noorwegen en Engeland? Ik kan niet inzien dat het
een gebrek aan energie is. Nederland en België zijn de best
verlichte landen ter wereld, die
zijn 's nachts vanaf de maan te
zien."
Hij had de NAM gevraagd of
hrj een lijstje met data zou kunnen krijgen wanneer de torens
afgefakkeld worden. De NAM
weigerde. "We kunnen niet iedere particulier of recreant op
de hoogte houden van onze
werkzaamheden," was het antwoord. Geurt zocht het hogerop, bij het ministerie van Natuurbeheer. Daar kreeg hij te
horen dat niet hij maar de
NAM zich heeft aan te passen
aan bestaande werkzaamheden. Zijn lach overstemt het gepuf van de tractormotor. "Nu
doet de NAM heel aardig tegen
mij." Het wad begint droog te
vallen, alsof ergens een stop
uitgetrokken is. De stroom
zuigt langs het scheepje. Een
hoger gelegen zandplaat komt
te voorschijn. Duizenden spiegeltjes weerkaatsen het licht.
De meester brengt zijn schildergerij in gereedheid. Zijn bijna
twintig jaar oude verfdoos
komt rechts naast het papier,
"Mijn bedrijf," lacht Geurt.
Schilderen is een explosie,
had hij eerder gezegd. In een
kwartier tijd is een aquarel
klaar. Het krijgt niet de goedkeuring van Geurt, te snel opgedroogd. "Het is als schieten
op een doel waar negen man
voor staan." Wat later wordt
een nieuw papier op het bord
gelegd. Geurt snuift de waddenlucht op en tuurt over de
tintelende vlakte: "Voor de een
is dit de top van een berg waar
je je koning kunt voelen. Voor
een ander is dit een diep dal
waar je in moet wroeten, gas
uit kunt halen."
GER BLOKZIJL

LAUWERSOOG Het gesprek
tussen de pachter van het parkeerterrein op Lauwersoog, de
gemeente De Marne en Rijkswaterstaat over de parkeeroverlast in het hoogseizoen
heeft geen enkele oplossing gebracht. Dat is althans de conclusie van parkeerwachter Leo
Wieringa, . schoonzoon
van
pachter D. Scheepstra.
"ledereen heeft aangegeven
het probleem te onderkennen,
maar er is geen geld voor een
oplossing. Het hoogseizoen
duurt immers nu nog maar drie
weken. Daarmee is de kwestie
weer in de doofpot gestopt tot
juli volgende jaar. Dan wordt
iedereen weer duidelijk dat er
toch wel weinig ruimte is voor
de grote stroom auto's van de
bezoekers van Schiermonnikoog. Dat gaat nu al zes of zeven
'.'. ~',">•.
jaar zo."
De conclusie van Wieringa
strookt niet met helemaal met
de lezing die de gemeente De
Marne geeft van de uitkomst
van de gesprekken. "Er zijn
weliswaar geen concrete toezeggingen gedaan, maar er is
wel een aantal afspraken gemaakt," zegt de heer J.K.
Fleurke van Bestuurszaken.
"Zo zal de heer Scheepstra een
kostenopgave maken van de
eventuele bouw van een overkapping van het parkeerterrein."
De parkeerwachters zien een
goede mogelijkheid in de bouw
van een dak boven de parkeerplaats," waar een deel van de
auto's op zou kunnen worden
geparkeerd.. Maar volgens
Wieringa zit zon garage er financieel niet in. "Toen de kosten ruwweg op drie miljoen
werden becijferd, werd iedereen tijdens het gesprek opeens
erg sceptisch."
De heer J.B. Zeevaart van
Openbare Werken van de gemeente De Marne is niet erg
hoopvol over de alternatieven
voor Scheepstra: "Er is nog een
terreintje van Rijkswaterstaat,
waarover de stilzwijgende afspraak bestond dat daar in geval van nood auto's neergezet
konden worden.'Die mogelijkheid blijkt er na de reconstructie van de veerhaven niet meer
-

te zijn. Er is ook nog een terreintje van Provinciale Waterstaat, dat voornamelijk gebruikt wordt voor opslag van
onder meer sluisdeuren. Dit
terreintje is echter zo klein dat
het geen echt alternatief biedt.
Een derde uitwykmogelijkheid
is , een terrein aan de Friese
kant van Lauwersoog, dat bedoeld is voor dagrecreanten. Ik
heb van Scheepstra begrepen
dat de provincie Friesland dit
terrein vrij toegankelijk wil
,',':
houden."
Zeevaart legt de hete aardappel voor een belangrijk deel
op het bordje van de gemeente
Schiermonnikoog. "Dat ïs een
belangrijke participant in deze
kwestie, omdat het om bezoekers van dat eiland gaat.
Schiermonnikoog kan de toestroom van toeristen voor een
deel reguleren." Burgemeester
H. Boekhoven van Schiermonnikoog heeft zich in woorden al
enige keren sterk gemaakt voor
oplossingen van het parkeerprobleem ,op
Lauwersoog.
"Maar die laat zich iedere keer
'verexcuseren', om het maar
netjes uit te drukken," aldus
'.'.'.''
Zeevaart.
. Volgens
parkeerwachter
Wieringa is er ondertussen
sprake van een ernstige situatie op Lauwersoog. "Dat er nog
geen ongelukken met dodelijke
afloop zijn voorgekomen, is
voor mij onvoorstelbaar. Maar
ik vrees dat het eerst zover
moet komen wil de gemeente,
Rijkswaterstaat of de politie in
actie komen." 7 .T
Vooral van de kant van de
politie had Wieringa gerekend
op meer medewerking. "Ik heb
afgelopen donderdag zeker wel
zeven keer met de politie gebeld om te vragen om assistentie bij het verwerken van de
stroom automobilisten, maar er
is niemand deze kant op gekomen. Persoonlijk verwacht ik
nu niet meer dat er ooit nog een
agent naar Lauwersoog rijdt.".
Wieringa is de de hele zaak
duidelijk beu. "Ik ga er er nu
niet meer heen. Er worden alleen maar beloftes gedaan, die
niet nagekomen worden. Het
begint heel vervelend te worden." ';;,-:.v
"

Forse schade bij
Methanor na
stilleggen fabriek
DELFZIJL
De methanorfabriek van Akzo Nobel in Delfzijl heeft door de brand van vorige maand zeer aanzienlijke
schade geleden. De fabriek
moest door de brand vier dagen
worden stilgelegd. De economische schade bedraagt volgens
Akzo Nobel-voorlichtster M.L.
Gregoire enkele miljoenen guldens. Over de exacte hoogte
van de financiële strop wil ze in
verband met de concurrentie
geen nadere mededelingen
doen; Behalve de economische
schade, richtte de brand ook
voor vele tonnen materiële
schade aan.
De brand ontstond zondag-ochtend 10 juli doordat er
een leiding in het synthese-deel
van de fabriek lek raakte.
Aardgas is de belangrijkste
grondstof voor de produktie
van methanol. Een gasmengsel
wordt bij een hoge temperatuur
en onder een bepaalde druk in
een met katalysator gevulden
synthese-reactor
gevoerd.
Daarbij vindt de omzetting tot
methanol plaats. j^v"
Door het lek in de leiding
ontsnapte er gas dat onmiddellijk vuur vatte. De fabriek werd
-

daarop direct stopgezet en gasvrij gemaakt. Het gas dat in de
synthese-reactor nog aanwezig
was, brandde geheel op.
Bij de calamiteit deden zich
geen persoonhjke ongelukken
voor. Ook was er volgens het
chemieconcern geen sprake
van gevaar of hinder voor de
omgeving. Wel werd uit voorzorg de dijk achter de fabriek
door de politie afgezet en werden de baggerwerkzaamheden
in de haven stilgelegd. Ook het
laden van een vrachtschip
werd gestaakt.

Uit onderzoek is gebleken
dat de oorzaak van het lek een
gevolg was van corrosie op een
plaats waar dit niet werd verwacht. De fabriek heeft inmiddels maatregelen genomen om
herhaling te voorkomen.
Methanör is de enige methanolproducent in Nederland.
Methanol wordt onder meer gebruikt in de spaanplaatindustrie, de verfindustrie en bij de
produktie van kunststoffen. De
methanolfabriek in Delfzijl is
een joint venture van Akzo Nobel, DSM en het Noorse Dyno
Industrier.

Sandmann sluit filiaal
in Veendam definitief
VEENDAM/LATHEN De Duitse keukenfabrikant Sandmann
heeft het verkoopfiliaal aan de
Ceresweg in Veendam definitief gesloten. De activiteiten
zijn enkele weken geleden al
gestaakt. Het opvallende ronde
pand met rondom etalages
staat te koop. Op het hoofkantoor in het Duitse Lathen (Emsland) is men niet al te scheutig met informatie, maar uit
mededelingen van een woordvoerder kan opgemaakt worden
dat de omzetten sterk bij de
verwachtingen zijn achtergebleven. Om dezelfde reden
werd het verkooppunt in januari van het vorig jaar ook al een
keer gesloten. Vijf maanden later werd een nieuwe start ge•
-;'
.
maakt.
De komst van Sandmann
naar Veendam werd vijf jaar
-

geleden met veel bombarie aangekondigd. Het bedrijf, dat op
bedrijvenbeurzen in Oldenburg
en Groningen met de gemeente
Veendam in contact was gekomen, wilde van het filiaal in
Veendam een centraal verkooppunt voor heel Nederland maken. Het bedrijf dacht in Nederland veel keukens te kunnen shjten omdat vanuit de
hoofdvestiging in Lathen al
veel keukens aan Nederlandse
klanten verkocht werden.
Volgens een woordvoerder
van makelaardij Suurland in

Veendam, die het gebouw in de
verkoop heeft, heeft zich inmiddels een kandidaat-koper voor
het pand gemeld. Omdat de onderhandelingen nog niet zyn
afgesloten wil men niet zeggen
om welk bedrijf het gaat.
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Wall-street
De effectenbeurs in New Vork is
gisteren duidelijk hoger gesloten onder invloed van de publikatie van
geruststellende inflatiecijfers. De
Dow Jones-index van de dertig belangrijkste aandelen steeg met
17,81 punten tot 3.768,71. Over de
hele week was er een winst van 22

punten.
Op de valutamarkt in New Vork

zakte de dollarkoers nog wat vertier
weg. Tegen het slot van de handel
werd f 1,7425 genoteerd na een slotkoers van f 1,7460 in Amsterdam.
Donderdag sloot de dollar in New
Vork op f 1,7520.
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ZOETERMEER
De uitvoer
van groenten en fruit naar de
landen in Oost-Europa zit in de
lift. De export groeide in de eerste zes maanden van dit jaar
met 14 procent in vergelijking
met dezelfde periode een jaar
Het ging, aldus het
Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen (CBT), in totaal
om ruim 123.000 ton. Oost-Europa is nu na Duitsland de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt van de Nederlandse
groenten- en fruitsector. Vooral
het GOS neemt in toenemende
mate produkten af. Het CBT,
stelt dat in de komende tijd
moet blijken hoe structureel de
uitvoermogelijkheden zyn.

Wisselmarkt
amerik. dollar
antill. gulden
austr. dollar
belg. frank (100)
canad. dollar
deensekr.(loo)
duitse mark (100)
engelse pond ,
franse frank (100)
grieksedr.(lOO)
hongk. dollar(100)
lerse pond
ital. lire (10.000)
jap. yen (10.000)
nwzeel. dollar
noorsekroon(IOO)
oost. schil!. (100)
portug. esc (100)
spaanse pes. (100)
zweedse kr. (100)
zwits. frank (100)

e.e.u.

,

.

11/08
1,7800
1.0000

12/08

-

.1,7425
0,9800

1,2915
5,4440
1,2585
28,2900
112,3100
2,7340
2,6960
32,8100
32,7100
0,7440
0,7430
23,0600
22,5500
• 2,7000
2,6700
'11,1600
.11,0100
176,350.
175,1000
1,0440
,■■■•,. . 1,0690
25,6800
■V' 1 -25,5100
15,9660
15,9620
1,1050
1,0930
1,3640
1,3470
22,7800
22,3700
133,9000
133.2500
2,1450.'
2,1350
1,3275

.

5,4550
1.2915
28,4600'
112.3300

1,310
29,30
113,70
2,81
34,75
23,00
2,80

11.75

177,00

-.

26.50

•

, '

16,18
1,17
1,42
0,0070
0,48
23,35
135,25

Goud en zilver

Ivo

daehanS

daieiiic
dai-ichYen
daiwasyen

ford mot S

taster bg

=

=

=

s*

;

ONQ officiële not. geschorst;
niet te
berekenen; B
bieden; L
laten; +«■
gedaan en bieden; gedaan en laten; •
< *

»

»

=

«

29.20

,107.00

j

ibm$

,

'

indcapfS

22.10

-'

.
'

12.80
—

46.20
41.70
30.10.
54.00
10.30

10.50L ';•—,'
500.00X
1770.00
1610.00 1570.00
'71.00
53.20
58.80
48.20
47.50
59.00 ■ 57.50
4.20
52.20
51.20
30.20
29.60
1.20 ■
, 48.50
48.10
50.30
50.30X
69.00
68.50
34.50
34.00
39.50
39.80
32.00
32.00
10.00
63.80
63.60

.

—

11.20

10.90

tandyS
tdkYen

texacoS

—

ONG

•

263.00
40.00
21.10
33.20

.

tip europ pd

toshibaYen
uncarbidS
unisyscpS
usxmarath
westingh.s
woolworthS
xerox i

—

-

21.00

33.30

5.00 X

.

31.30
0.85
55.00
32.00
33.80
77.00
719.00
425.00
703.00
21.00
59.20
5.80
45.10
1290.00
43.00
39.10

-

31.30
—

54.50
31.80
33.80
-

-

—

vk

58.50
5.80
i
—

—

43.00
39.10

62.50

-

0.40 L

—

768.00 755.00
33.20 ■
8.80
B.Bo'
17.60
17.50
11.80 • 11-60
-15.30 .15.40
104.00 104.00

-

"

ond.w.
60.10
60.10

sk
2.00

211 2.20
67.50 476' 1.40 1.10
55.00 470 1.70 1.70 60.10
45.00 400 5.00 4.00 46.90
220.00 148 4.20. £30 218.70
175.00 339 3.80
I.oob 174.80
175.00 346 4.70
2.55 174.80
180.00 389 4.00
2.80 ■ 174.80
185.00 147., 2.40 a 1.50 • 174.80
175.00 180 7.60 b 6.10 174.80
175.00 236 0.30
1.35 174.80
180.00 1144 2.00 6.00 174.80
175.00 131 1.20
2.40 174.80
180.00 1011 3,30 5.70 ,174.80
150.00 151 4.30 b 4.30 144.50
170.00 140 7.00 '7.00 171.20
385.00 123 32.00 28.00 b 414.43
400.00 604 16.00 15.00 414.43
410.00 2923 8.80
6.20 414.43
415.00 835 4.60 b 3.10 414.43
420.00 537 2.50
1.30 414.43
400.00 287 18.50 17.20 414.43
94 410.00 431 11.00 - 09.70 '414.43
94 415.00 312 8.50
7.40 414.43
94 420.00 284 6.00 5.20 414.43
94 410.00 131 15.50 a 13.00 414.43
95 420.00 216 17.50 15.00 b 414.43
94 395.00 130 0.40 . 0.20 414.43
94 400.00 170 0.50 o.Boa 414.43
94 405.00 1034 0.70
0.60 414.43
94 410.00 1418 1.40
1.40 414.43
94 415.00 904 2.90
3.10 414.43
94 420.00 314 5.20 b 6.40 414.43
94 400.00 249 2.60
3.00 - 414.43
94 405.00 295 3.20
4.50 414.43
94 410.00 318. 5.50 5.80 414.43
94 410.00 250 . 2.00
2.20 378.15
94 75.00 144 2.40
2.30
80.50
94 75.00 347 5.70
4.60 b 79.60
94 80.00 155 2.80
2.30 79.60
95 85.00 140 2.60
2.10 79.60
95 90.00 135 1.50 , I.oob 79.60
97 80.00 214 11.50 '10.70. 79.60
94 75.001500 1.00 '1.40 79.60
94 85.00 170 ■ 6.70 B.ooa 79.60
95 • 70.00 131 I.loa 1.30 79.60
95 80.00 130 4.00
4.50 ' 79.60
97 80.00 327 09.20 09.30 b 79.60
1.80 48.70
94 50.00 130 2.10
95 50.00 129 3.50 . 3.40 48.70
95 45.00 180 2.00 i 1.80 48.70
94 55.00 244 .0.70 . 0.70 53.50
95 50.00 325 2.40
2.40 49.70
95 95.00 ■ 158 4.60 a 4.10 97.70
95 102.00 125 1.50 a 1.00 97.70
94 80.00 160 11.00a, 10.70 85.00
94 90.00 152 6.00
5.90 85.00
94 55.00 566 3.10
2.50 57.30
94 57.50 577 1.30
0.80 57.30
94. 45.00 151. 13.40 . 12.80 57.30
94 55.00' 304 4.70
4.30 57.30
94 60.001146 2.00
1.90 57.30
95 60.00 246' 3.60
3.30 57.30
95 65.00 230 1.90
1.80 57.30
96 25.00 4515 33.20b' 33.00 57.30
96 35.00 4597 25.40 24.60 57.30
98 45.00 144 19.30 19.00 57.30
98 55.00 131 15.10 14.70 57.30
94 55.00 475 1.40
1.70 57.30
94 200.00 576 3.60 b 2.80 193.00
60.00

a
a
a

a

a

a

a

a

a
a
a
a

a

a

b.

BELEGGINGSINST.
aabaandf
aabamld
aabeurld
aabf-efd
aabnetld
aabr-dfd
aegon aandf
aldollarS
alg.fondsb
alliancefd
amvabel
asiapgfs
asiancapS
asianself
asiantiger

—

'

aus-huns

beleggf ned
bemco ,
bever bel $
capints
clliqgf
dnobldf
dnoblwf
colongrc

;

125.00 E

•'•

emf rente c

eur.ass.tr.

eurmongr

eurmoninc'
fidtrendc
fondak
fondis
(ondra

'

garzarellis

—

—

d.iloyd mv
dpamfdS

enhobel
enhobelprl
enhobel pr2
environment
coc index
eurgrfd

98.30
97.70
73.30
73.00
88.20
86.60
80.70
80.00
117.70 116.40
161.50 161.30
47.60
30.80
30.70
256.00 _-'•"'-•
10.20
10.20
97.00 \ 95.60
41.70 ,'41.50
61.50
61.30
105.50 105.00
113.60 112.50
7.90 . 7.90
75.00
63.10
63.10
4.50
4.50
.

egfinvest
—

3000.00 X

'

—

63.10
1190.00
2250.00
253.00
39.60

'2260.00

scottish

southwbS

-

500.00 X 'f?

62.70
1240.00

saraleeS
schlumb.s

sekisuiYen

—

"

300.00
X ijPl^82.60
82.60

nynexS
occidentS
pactelesS
p&opd
pepsico S
perkinfdpd
philmorrs
phill pet S
polaroid $
quakerS
ricohYen
sanyoelectr.
stgobFM

searsrS

42.50
74.10
84.60

55.20
300.00 X

norskh N.kr

—

—

genelectS
gen motor $
gillefieS
goodyearS
grace&cS
honeywellS
icnpharmS

—

57.00
62.30

—

fluorS
-

minnesota $
mitsubYen
mitsui Yen
mobils
morgan $'
necS
nomuraYen

—

-

ea kodak S
exxonS
firstpHKS

omzet vorige dag; vk vorige koers;
Ik
laatste koers; kw koerswinstverhouding; c certificaten van aandelen; X
exdividertd; HV<=» handel verboden;

matsu elec yen

—

—
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Goud: onbewerkt 20,890-21,490, vorige
21,280-21,880; bewerkt 23,090 laten, vorige 23,480 laten.
Zilver: onbewerkt 250-320, vorige 255325, bewerkt 360 laten, vorige 370 laten.
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Noteringen

ASAS-FONDSEN
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cokt
c okt
c okt
c Okt
p okt
c okt

omzet

.
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Optiebeurs

vk
Ik
114.40 114.40
52.90
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'34.30
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Verlies Van Dorp
eerste halfjaar

■ Het verlies van de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij
Austrian Airlines is in de eerste helft van dit jaar licht verminderd van 329 miljoen schilling tot 318,2 miljoen schilling
(f 50 miljoen). De omzet nam af
van 5,24 miljard schilling tot
5,17 miljard schilling (f 827
miljoen). Het aantal vervoerde
passagiers daalde met 1,4 procent, maar de bezettingsgraad
van de vliegtuigen steeg van.
55,2 procent tot 57,9 procent

—
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NIEUWEGEIN De Van Dorp
Groep (kantoor- en schoolbenodigdheden) heeft in de eerste
helft van dit jaar een verlies geleden van zeven ton tegen een
winst f 1,1 miljoen in hetzelfde
tijdperk van vorig jaar. De toekomst ziet er volgens de direc-
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■ Het Duitse dranken- en»le-

vensmiddelenconcern
Man
overweegt zijn bierdivisie ; te
verkopen, zo heeft het vakblad
Lebensmittelzeitung gemeld.
Marz is met de brouwers Bavaria-St. Pauli, EKU en Henniger
de op één na grootste bierprnducent in Duitsland. De grootste, Brau und Brunnen, zou de
belangrijkste kandidaat zijn
voor overneming. Bij zon
transactie zou een sleutelrol,
zijn weggelegd voor Bayerische
Hypotheken- und WechselBank, huisbankier van Marz
en grootaandeelhouder van
Brau und Brunnen. De betrokken bedrijven weigeren commentaar.

De activiteiten van WEN en
K-11l vullen elkaar goed aan!
K-111 produceert tal van educatieve programma's, die kunnen
worden uitgezonden via Channel One.'Deze satellietzender'
bereikt zon acht miljoen Amerikaanse scholieren. Verder, is
K-111 uitgever van onder meer
het grootste Amerikaanse tienerblad Seventeen, dat zich op
dezelfde doelgroep richt.

Koninklijke/Shell
LONDEN
Groep voert exclusieve onderhandelingen over de aankoop van de
belangen van het Amerikaanse
olieconcern Texaco op het gebied
van chemische additieven voor
smeermiddelen. Het gaat om fabrieken in Port Arthur in de Amerikaanse staat Texas, de Braziliaanse stad Rio de Janeiro en het
Belgische Gent. Shell heeft op dit
terrein al produktiebedrijven in
Stanlow (Engeland) en Berre
(Frankrijk). Als de transactie
doorgaat, wordt het NederlandsBritse concern naar eigen zeggen
"de kleinste onder de vijf belangrijkste marktpartijen". De onderhandelingen zullen vermoedelijk
nog enkele maanden in beslag nemen, zo liet Shell gisteren weten.
Smeermiddeladditieven dienen
voor het verbeteren van de eigenschappen van smeerolie voor auto's en industriële installaties.

ingglobl

Economisch kort
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2.80
3.00
1.30
1.20
6.90 b 8.50 a
4.90
6.40 a
2.20
2.20

58.70
43.60
1.36
62.00
90.80
133.00
145.00
98.50
60.00
62.00
60.52
55.00
33.20
130.00
102.81

ZUIVELBEURS LEEUWARDEN
Commissienoteringen in guldens
per kg: Goudse kaas, Edammer en
broodkaas 5.80. De handel' was
kalm.
. -..•.!'.':£

-

Shell praat over
aankoop belangen
Texaco in chemie

59.00
44.00
1.37
62.00
91.70
133.00
145.008
98.40
60.00
62.50
60.25
55.30
33.60
131.00
102.79
22.00
49.70 '
65.008
29.50
44.50
89.00
500.00
85.50
17.90
226.00
20.20
97.30
60.50

De opbrengst van de verkoop
zal grotendeels worden gebruikt om de schuldenlast van
Whittle, ongeveer 100 miljoen
dollar, te verlichten. I
Philips is sinds juni 1992,
aandeelhouder van Whittle'
Communications voor ruim 33
procent. De totale investering
daarmee gemoeid bedroeg zon
175 miljoen dollar. Los daarvan
4
heeft Philips samen met Assóciated Newspapers nog eens '■
zon 40 miljoen dollar gestoken
in het Edison Project, een an-'
dere Whittle-dochter die, verspreid door de gehele VS, honderden nieuwe scholen wil
gaan bouwen.
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195.90
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19.50
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195.00 476 4.00- 1.50 195.90
195.00 256 6.50
5.10 195.90
121 j
b.
195.90
7.00200.00
185.00 126 11.50 b 11.10 195.90
120.00 121 2.00-1.10 118.50
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holselfds
india mag f
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Handel

KNOXVILLE
Het noodlijdende Amerikaanse mediaconcern
Whittle Communicatioris ~-j
voor 33 procent eigendom van
Philips heeft een principe-akkoord bereikt over de verkoop]
van tWhittle Educations Net-j
work (WEN). De nieuwe eigé-;
naar vari WEN wordt de Ame- j
rikaanse uitgever K-111 Com- \
munications. WEN exploiteert (
onder meer de schooltelevisie-,
zender Channel One. Volgens
een ingewijde ontvangt Whittle .
voor zijn kroonjuweel zon" 300 \
miljoen dollar.

6.80
4.10 783.11
3.00
2.00 783.11
16.00: 14.50 783.11
11.80 10.00 783.11
0.40
0.60 783.11
1.40 2.50 783.11
3.20
4.50 783.11

'5.10 b

tic echter rooskleurig uit. De
winst per aandeel zelfs zal toenemen ten opzichte van de f
1,11 van vorig jaar, aldus de directie. Dit ondanks eenverho-,
ging van het aantal uitstaande
aandelen met 28 procent door
een claimemissie en stockdividend.De gang van zaken bij de per
januari
overgenomen agenda1
groep-ondernemingen was volgens verwachting. Gezien het
seizoenmatige karakter zullen
deze ondernemingen pas in de
tweede helft van het jaar positief draaien. Het resultaat van
de groep werd negatief beïnvloed door ontwikkelingen als lagere pryzen van kantoorartikelen en de teruglopende kantoorinrichtingsmarkt.
Daarnaast zijn maatregelen getroffen om het kostenniveau verder
te verlagen.

Whittle verkoopt
kroonjuweel WEN

9.0b
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;
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Parallelmarkt

aantrekkingskracht van de
mark zorgde voor een fikse
koersdaling van de dollar en
trok ook het pond sterling hard
omlaag.
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middag nog f 11,165 per tienduizend noteerde, kelderde
naar een nieuw historisch dieptepunt. De slotkoers van gisteren bedroeg f 10,945.
De effectenbeurs in Milaan
sloot drie procent lager. Ook op
de meeste andere Europese
beurzen werden' gisteren behoorlijke verliezen geleden. De
val van de lire werd versterkt
door de onzekere politiek situatie in Rome, die het risico van
investeren in het land vergroot.
Oppositiepartijen hebben | van
premier
Silvio
Berlusconi
geëist dat hij de komende dagen tekst en uitleg geeft over
de financiële crisis waarin Italië dreigt terecht te komen.
Door de onrust zochten veel
beleggers de Duitse mark op
als vluchthaven. Ook de Zwitserse frank was in trek. De

-

-
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18.964'
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sk
60.10
' 84.60
182.10
202.00
98.60
46.90
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vk
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99.70
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omzst

AMSTERDAM De onverwachte renteverhogingen in Italië
en Zweden hebben gisteren
hun uitwerking op de Europese
valutamarkten niet gemist. Beleggers kochten massaal Duitse marken, wat de dollar en een
groot aantal Europese munteenheden sterk in koers deed
omlaagsuizende
dalen. De
koersen werden pas in de loop
van-de middag geremd na de
publikatie van een bescheiden
stijging van de consumentenprijzen in de Verenigde Staten
de afgelopen maand.
De rentemaatregel van de
centrale bank van Italië om de
koers van de lire te ondersteunen pakte helemaal verkeerd
uit. De obligatiekoersen schoten omlaag en sleurden de lire
mee. De munteenheid, die donderdag aan het eind van de

.

Lokalef

Hoofdfondsen

Hetnieuw opgerichte consortium zegt mogelijkheden te
zien om de activiteiten van
Grada verder uit te bouwen in
Europa. Die mogelijkheden
zouden zich beter laten benutten wanneer het bedrijf los
komt te staan van Sara Lee/DE
dat zich vooral richt op de ontwikkeling, fabricage en verkoop van hoogwaardige merkartikelen.

Onrust teistert valutamarkten

:

-

Alle cijfers bij.elkaar genomen zouden voldoende moeten
zijn voor een stevige stemming
op de effectenbeurs. Maar die
stevigheid is ver te zoeken. De
centrale banken van Zweden
en Italië, toch niet de financiële grootmachten van Europa,
hoeven de rente maar iets te
verhogen en de (Amerikaanse)
beleggers weten niet hóe snel
ze van.hun (Europese) aandelen af moeten.

sen.

•

',

?

12 aug. 7,14

RENTE
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den.
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UTRECHT Sara Lee/DE (onder meer Douwe Egberts)
werkt aan een verzelfstandiging van haar was- en reinigingsmiddelendochter Grada.
Onder leiding van de voormalige interim-manager van Grada, W.M. van Elswyk, is een
consortium opgericht dat het
bedrijf uit het Sara Lee/DEconcern kan overnemen.
Grada produceert voor de
Europese markt was- en reinigingsmiddelen onder 'private
label' (eigen merken van winkelketens) en B-merken. Het
bedrijf heeft vestigingen in
Amersfoort, Breda en in het
Noordhollandse 't Zand. In totaal werken er ruim 200 men-

.

dustriële ondernemingen. De
verwachtingen bij analisten
waren hooggespannen en de
koersen van de aandelen waren
daar vervolgens behoorlijk op
vooruit gelopen. De verwachtingen zijn redelijk goed uitgekomen ook, meer dan dat zelfs.
Toch gingen aan het eind van
de week dé koersen op de Amsterdamse effectenbeurs weer
fors onderuit. Opnieuw blijkt
dat de rente- en valutabewegingen de dominante factoren
zijn die de stemming op aandelenbeurzen, bepalen. Bedrijfswinsten komen pas op de tweede plaats. ' s "','
Het leek zo mooi te worden
met de cijfers van de afgelopen
week en de opleving van het
bedrijfsleven.
Nederlandse
Eerst was de sector chemie aan
de beurt. Doorgaans een goede
graadmeter voor de stand van
zaken in de conjunctuur, ook
wel 'cyclische' fondsen genoemd, waar een opleving of teruggang van de economie snel
merkbaar is.
En jawel: DSM meldde een
krachtig herstel van de verkopen en van de winst. Over Akzo
Nobel waren de eerste commentaren juichend. Trachtige
cijfers!' schrijven de analisten
van research-bureau IRIS van
Rabo en Robeco.' De operationale winst per aandeel Akzo Nobel is maar liefst 36 procent hoger dan vorig jaar om deze tijd.
Zelfs de (petro-)chemische poot
van Shell zou weer winst hebben gemaakt, ware het niet dat
er een ernstig ongeluk was gebeurd in een chemiefabriek van
de Groep in Ohio.

Zoals de rentedalingen sinds
1992 de beursindex omhoog
joegen, is het opnieuw de rente
die de stemming op de aandelenmarkten bepaalt. Terwijl er
geen enkele reden te bedenken
is waarom de Europese Tcernlanden' als Duitsland, Frankrijk en de Benelux ook de rente
binnenkort zouden moeten verhogen, zijn de aandelen uit deze landen plotseling weer helemaal uit de gratie bij de grote
Amerikaanse fondsen. En hier
lijken de belangrijkste fondsbeheerders massaal op vakantie.
In de meeste Europese landen daalt zelfs nog altijd de inflatie. Zweden en Italië verhoogden donderdag de rente in
een poging het wegzakken van
de nationale munten te remmen. Tevergeefs, maar met inflatie en de bestrijding daarvan, via de officiële rente, heeft
het allemaal weinig te maken.
Toch deint de hele effectenmarkt mee, wat analist Muller
van NIB Strating een "schijnbeweging" noemt.
Ook de dollar bewoog weer
mee in deze schijnbeweging
van hogere Europese rentes.
"De laatste of de voorlaatste
paniekreactie," zegt analist
Blom van IRIS in Rotterdam.
Maar de opnieuw lagere dollarkoers versterkt op zijn beurt
weer de neerwaartse beweging
op het Beursplein. Bij het ene
bedrijf is het effect sterker dan
bij het andere, maar eigenlijk
alle Nederlandse multinationals krijgen een deel van hun
inkomsten binnen in dollars.
Dat kan overigens fors oplopen. Bij de oliegigant Shell
leverde die lage dollarkoers in
één kwartaal een verlies op van
ruim 200 miljoen gulden. •

Sara Lee wil
van Grada af
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Hoogovens, ook al zon cyclisch fonds dat bovendien in
een bijzonder moeilijke markt
opereert, maakt voor het eerst
sinds jaren weer winst.'Dan
komt Philips. Jarenlang het
zorgenkindje van de belegger,
maar, nu worden de stoutste
verwachtingen van alle analisten bij elkaar ruim overtroffen.
Het WK in Amerika flatteert
wellicht de prachtige cijfers
van de sector consumentenelektronica te Eindhoven, maar
een verdrievoudiging van de
winst over het eerste halfjaar
had werkelijk niemand verwacht
In de sector vervoer valt
KLM reuze mee, bij de uitgevers blijft Reed Elsevier een solide groeier. Zelfs het grote voedings- en wasmiddelenconcern
Unilever blijkt niet geleden te
hebben onder de 'vuile' wasmiddelenoorlog met concurrent
Proctor & Gamble. Eigenlijk
valt alleen oliegigant Koninklijke Shell wat tegen. Deels
door de problemen in de chemie, maar ook de lage olieprijs
en dollarkoers matigden de
winstontwikkeling. De lage
olieprijs is sinds het einde van
het tweede kwartaal overigens
alweer een stuk hoger gewor-

Met spanning
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werd. er naar uitgekeken: de
halfjaarcijfers van de grote in-
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Prachtige resultaten, maar
de rente bepaalt stemming
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'Banenverlies uitvoerders sociale zekerheid'
DEN HAAG De toekomst van
de 29.000 werknemers van uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, zoals GAK,
GUO en SFB, is onzeker. Het
nieuwe kabinet wil de uitvoering van de ziektewet en de
wao drastisch reorganiseren.
Bestuurder W. Engels van de
Unie BLHP houdt er zelfs rekening mee dat de werkgelegenheid in deze sector wordt
-

gehalveerd.
Ook , vice-voorzitter
K.
Roozemond van de FNV Dienstenbond sluit banenverlies
niet uit, maar zij waagt zich
niet aan voorspellingen over
aantallen. Veel hangt volgens

haar af van de manier waarop
de besturen en directies van
deze organisaties de toekomst
te lijf willen gaan.
PvdA, D66 en de WD willen
de huidige ziektewet privatiseren. Werkgevers kunnen in dat
geval zelf een maatschappij
kiezen, waar zij zich verzekeren tegen de ziekte van hun
personeel. Sinds dit jaar geldt
dat al voor de eerste twee (bij
kleine bedrijven) of zes weken
(bij grote bedrijven) van de
ziekte, maar voor een langer
durende ziekte moeten zij nog
aankloppen bij de uitvoeringsorganisaties. Al met al moeten
de uitvoeringskosten bij de

'Afschaffen
rente-aftrek
remt groei
-

Van Rooy laat
prijsafspraak
Fleurop in stand
DEN HAAG De Fleurop-Interflora-bloemist kan ook in de
toekomst tegen vaste prijzen
bemiddelen in de bezorging
van bloemen. Staatssecretaris
Van Rooy van economische zaken is bereid de Vereniging
-

Bloemenexpresse Fleurop-Interflora een ontheffing te verlenen op het verbod van horizontale prijsafspraken. Het is de
eerste keer dat zij een dergelijke ontheffing verleent.
Er is volgens Van Rooy voor
de deelnemende winkeliers
geen werkbaar alternatief voor
het loslaten van de vaste tarieven voor bezorging en administratie. Tevens dragen de afspraken bij aan de snelheid
waarmee orders kunnen worden aangenomen en uitgevoerd. Een billijk aandeel van
de voordelen van het systeem
komt volgens haar dan ook ten
goede aan de klant.
Ook gezien de beperkte omvang van de Fleurop-organisatie meent Van Rooy dat de mededinging niet in gevaar is.
'

Planbureau
verwacht
hogere groei
DEN HAAG

-

Het Centraal

Planbureau heeft de groeiver-

wachting voor dit jaar naar boven bijgesteld. Enkele maanden geleden verwachtte het
CPB nog een groei van de economie met 1,5 procent. In een
concept van de Macro-Economische Verkenning die op
Prinsjesdag verschijnt gaat het
bureau echter uit van 2 procent. Voor 1995 wordt rekening
gehouden met een groei van
2,6 procent.
De hogere groei zorgt voor
hogere
belastinginkomsten
voor het nieuwe kabinet. De
oieevaller zou dit jaar 1,5 miljard gulden bedragen, en volgend jaar rond de twee miljard
gulden. Niet alleen de hogere
groei, maar ook snelle inning
van belastingen en meevallende aardgasinkomsten dragen
«er aan bij.

<

co's willen verzekeren, waardoor het GAK en de bedrijfsverenigingen blijven zitten met dé
moeilijke en dure gevallen. Dit
proces zet vervolgens de werkgelegenheid zwaar onder druk.
De werkgeversorganisaties
VNO en NCW hebben het regeerakkoord "per saldo onvoldoende" genoemd. Ze vragen
zich af of de sommen in het akkoord kloppen en vinden dat
inkomensbeleid boven werk
wordt gesteld. KNOV en NCOV
(midden- en kleinbedrijf) zijn
positiever, "omdat er zowaar
een ondernemingsklimaat uit
het akkoord naar voren komt."
VNO en. NCW blijven be-

zorgd voor de concurrentiepositie van Nederland door het ontbreken van wezenlijke structurele maatregelen. Directeur
Lempers van het NCW noemt
het beperken van technologiesteun, uitstel en afstel van infrastructurele werken en het
ontbreken van fiscale maatregelen.

'

!

"In het akkoord wordt wel ge-

rept van de noodzaak om de
economische positie van ons
land te verstevigen, maar het
blijft op veel punten bij belijden
en niet doen," aldus Lempers.
Verder vinden de werkgevers
de lastenverlichting van negen
miljard gulden voor bedrijven

en burgers ontoereikend
De AWV en de FME, die in-

dustriële bedrijven vertegenwoordigen, zijn zeer verontrust
over het "totaal gebrek aan
aandacht voor industrie in het
-

regeerakkoord."
KNOV en NCOV zijn in gro-

te lijnen positief. "In het akkoord staat dat 'paars' de ondernemingszin wil prikkelen.
Dat hebben wij nog nooit in een
regeerakkoord zien staan," aldus een woordvoerder. Een half
miljard steun voor het middenen kleinbedrijf en fiscale ondersteuning van starters, klinkt
beide organisaties "als muziek
in de oren."
■
-'»"-•.

De oplegger

Trailerbouwer

Vogelzang
uit Bedum heeft zich volledig toegelegd op de
bouw van speciale opleggers.
In de confectiebouw -stalen
standaardopleggers
is de
concurrentie moordend en een
middelgroot bedrijf als Vogelzang zal het op die markt zonder meer moeten afleggen tegen \ grote producenten uit
vooral Duitsland.
-

economie'
DEN HAAG De verkoop van
personenauto's kan een gevoelige knauw oplopen wanneer de
aftrekbaarheid van de rente op
consumptief krediet wordt beperkt of zelfs wordt afgeschaft,
zoals het paarse kabinet-inwording dat wil. Ook de verkoop van andere duurzame
produkten als meubels, wasmachines, koelkasten en televisie-apparatuur zal zeker dalen
als de maatregel doorgaat. Het
zal als een rem werken op de
groei van de economie. Dit zegt
De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), waarbij alle banken en verstrekkers van persoonlijke leningen zijn aangesloten. ■'
In het concept-regeerakkoord kondigen de nieuwe regeringspartijen PvdA, WD en
D66 aan dat het kabinet 'de afschaffing van de aftrekbaarheid van de rente op consumptief krediet ter hand zal nemen. Het gaat hier om de rente op alle vormen van persoon-

ziektewet met 300 miljoen naar
:
beneden.
■
Verder willen de coalitiepartijen de uitvoering van de wao
niet alleen meer overlaten aan
deze door werkgevers en werknemers bestuurde organisaties.
Ook commerciële partijen mogen zich voortaan op de markt
storten, een maatregel waarmee, het nieuwe kabinet 750
miljoen wil besparen.
Vooral de invoering van
marktwerking bij de uitvoering
van de wao kan de uitvoeringsorganisaties in de problemen
brengen. Zwartkijkers vrezen
dat de commerciële, grote verzekeraars alleen de goede risi-

>

,

lijke leningen (pi), op doorlopende- en soortgelijke kredieten, de rente die moet worden
opgebracht als de giro- of bankrekening in het rood is komen
te staan en de rente die voor
een autofinanciering moet wor-

den betaald.
De VFN denkt dat de ontwerpers van het nieuwe regeerprogram zich te snel rijk rekenen. "De rente-aftrek stimuleert de aankopen van duurzame goederen en levert aldus
een bijdrage aan de economische groei," schrijft de VFN in
een brief aan de regeringsfracties in de Tweede Kamer. Valt
die weg, dan kon een deel van
die aankopen ook wel eens wegvallen, inclusief de opbrengsten
voor de staat (btw en andere
belastingen en heffingen) die
daar aan vast zitten.
In totaal staat in Nederland
op het ogenblik 20,6 miljard
aan consumptief krediet uit. In
1993, toen het totaal iets lager
lag, werd daarop bijna 2,5 miljard gulden rente in rekening
gebracht.! Een zeer belangrijk
deel van het krediet diende
voor de aanschaf van een auto.
Overigens leidt slechts een
deel van de betaalde rente op
consumptief krediet ook echt
tot een aftrekpost in de belastingen. Veel mensen hebben
aan een andere kant ook nog
een spaarpotje waarop rente
wordt ontvangen. Daarmee
moet betaalde • rente worden
verrekend voordat er ook werkelijk een aftrekpost overblijft.
Tegelijkertijd waarschuwt
de VFN voor het vluchtgedrag
dat huizenbezitters zullen gaan
vertonen. Zij kunnen immers
de- hypotheek op hun huis
waarvoor de rente-aftrek wèl
gehandhaafd blijft gaan verhogen. Uit de opbrengst daarvan kunnen ze dan hun. consumptieve krediet aflossen of
de aanschaf van een nieuwe
auto of andere (duurzame)
spullen financieren.

-

-

.

Vogelzang heeft daarom
heel bewust gekozen voor
de constructie van bijvoorbeeld koelwagens, opleggers
voor autotransport, tankopleggers en andere speciale
Vogelzang heeft met deze
strategie een mooi plaatsje op
de markt weten te veroveren.
Het bedrijf is volgens de zeventigjarige directeur Hendrik . • Vogelzang met een
marktaandeel van een procent of acht, in grootte de zesde trailerbouwer van het

Hendrik Vogelzang heeft samet zijn zoon Jan en mede-aandeelhouder Henk Kort
de touwtjes bij het familiebedrijf in handen. Bij Vogelzang
werken zeventig mensen en
de omzet ligt op ongeveer 35
miljoen gulden. De helft van
dat bedrag komt van de constructie van opleggers. De andere helft van de omzet wordt
gehaald uit de verkoop van
trucks en complete vrachtwa-

men

gens.

Zestig jaar bestaat Vogelzang inmiddels. In 1934 is het
bedrijf opgericht in een pand
aan het Boterdiep in Bedum
door de vader van Hendrik
Vogelzang. Aanvankelijk was
Vogelzang een 'herstelplaats
voor machines en motoren.
Later, zo rond het begin van
de vijftiger jaren, bouwde Vogelzang zijn eerste aanhangers en opleggers.

Dat liep heel behoorlijk. De
afzet groeide en het pand aan
het Boterdiep bleek keer op
keer te klein. Telkens moest
er bijgebouwd worden. Inmiddels heeft Vogelzarig zijn bedrijfsactiviteiten
verspreid
over drie lokaties in Bedum.

99

Het produkt

De oude bakstenen fabriekshal is nog altijd in gebruik,
maar daarbij zijn aan de overzijde van het kanaal twee
nieuwe bedrijfshallen bijgebouwd.
Opleggers 'trailer' is het
Engelse woord worden in de
regel opgebouwd uit een stalen frame. Op zoek naar vermindering van het gewicht
van de oplegger zijn sinds een
aantal jaar ook aluminium
opleggers in gebruik. Net zo
sterk als een stalen trailer,
zegt Jan Vogelzang, maar wel
1500 kilogram lichter.
-

-

"Vooral transportbedrijven
die naar Italië, Oostenrijk of
Zwitserland rijden vinden zo
weinig mogelijk gewicht van
auto plus oplegger van groot

belang," verklaart Jan Vogelzang, "In Nederland geldt een
maximaal gewicht van vijftig
ton. In een land als Zwitserland daarentegen mag een beladen vrachtwagen niet meer
dan 28 ton wegen. Vijftienhonderd kilo minder trailergewicht betekent wel hetzelfde aantal kilo's meer aan lading."

Om de kwaliteit van de
trailers te waarborgen is Vogelzang onlangs begonnen
met de voorbereidingen op het
behalen van een ISO-certificaat, het felbegeerde kwaliteitspapiertje.
Tijdelijke drukte hebben de
ISO-activiteiten even op een
laag pitje gezet, maar volgens
directeur Henk Kort moet het

kwaliteitsdiploma over een
jaar of anderhalf toch wel ergens in het kantoor aan de
muur hangen

Ook zonder ISO-certificaat
lijkt het overigens mét de opleggers van Vogelzang wel in
orde te zijn. De Bedumer onderneming behoorde volgens
de RAI (de organisatie voor de
Rijwiel- en Automobielindustrie) tot de top drie van trailerbouwers in Nederland.
"Best iets om een beetje trots
op te zijn," zegt Hendrik Vogelzang met het juiste Groninger gevoel voor understatement.

Tekst: Loek Mulder
Foto: EFG

-

Met het oog
op de boer

door Joop Boertjens

Goed

nieuws voor de
boeren. Goed nieuws
ook voor het milieu.
De grote doorbraak van ethanol, de groene brandstof,
komt in de tweede helft van
de jaren negentig. De Verenigde Staten loopt daarbij,
zoals zo vaak, voorop. Maar
ook Europa zal meegetrokken worden in de explosieve
ontwikkeling van deze" schone en onuitputtelijke energie. Veel hangt daarbij af
van de besluitvaardigheid
van de Europese politici en
de wil om op te komen voor
de boeren en voor het milieu.
De keuze voor wel of geen
ethanol wordt in Europa al
jaren vooruitgeschoven. Ondertussen stapelen de wetenschappelijke rapporten
zich op en hebben de verschillende belangengroepen
zich stuk voor stuk voorzien
van een eigen legertje. professoren.
Wie zijn de hoofdrolspelers in dit schimmenspel? In
de eerste plaats zijn er de
boeren en hun organisaties,
die al meer dan tien jaar
vechten voor een bijmenging
van ethanol in de autobrandstoffen. Op die manier
wordt een afzetmogelijkheid
geschapen voor de alsmaar
groeiende graanproduktie.
Belangrijkste tegenspelers
van de boeren zijn de invloedrijke oliemaatschappijen. Niet het biologische ethanol moet aan de autobrandstoffen worden toegevoegd, maar het voornamelijk uit aardgas geproduceerde MBTE, een ether op basis
van methanol, zo redeneren
de oliebaronnen.
Duidelijk is, dat ze niet afhankelijk willen zijn van de
groene grondstof, met zyn
weersgevoelige aanvoer en
zijn fluctuerende prijzen. De
derde partij in dit ingewikkelde spel is de milieubeweging. Toegegeven wordt, dat
de groene brandstof een belangrijke bijdrage kan leveren aan een schoner milieu.
"Maar is'de manier waarop
die groene brandstof wordt
geproduceerd, met gebruik
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, op zichzelf
wel verantwoord?", zo vragen veel milieuvrienden zich
af. De vierde en tevens
doorslaggevende partij is de
overheid. Die moet immers
de uiteenlopende belangen
van boeren, oliebaronnen en
milieu afwegen en bij elkaar
brengen. Daarvoor is kennis,
visie, maar vooral ook politieke moed nodig. Immers,
het opzetten van grootschalige ethanolfabrieken vergt
mUjardeninvesteringën, die

uiteindelijk
via hogere
brandstofprijzen door de
consument moeten worden
betaald.
Wat doen twijfelende ministers en incapabele bestuurders, als ze door hun
achterban in het nauw worden gedreven? Precies, ze installeren een' commissie en
laten een diepgaande en
vaak tydrovende studie verrichten. Voor mij ligt een
dikke stapel rapporten. Ik
noem er een paar. "Het gebruik van agrarische produkten voor transportbrandstoffen", een studie van de
Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek
(NRLO) uit 1990. "De haalbaarheid van de produktie
van biomassa voor de Nederlandse
Energiehuishouding", een onderzoek van de
Novem uit 1992. Ondertussen heeft zelfs de SER zich
ermee bemoeid. Voornaamste conclusie van dit belangrijkste adviesorgaan van onze regering: "Een beleidsmatige bevordering van het gebruik van agrarische produkten als grondstof voor
betransportbrandstoffen
hoeft serieuze aandacht."
Kan het nog Nederlandser?
Terwyl Nederland, maar
ook veel andere Europese
landen zich blijven verschuilen achter dikke rapporten,
is men in de Verenigde Staten al volop bezig met de uitvoering, van een bio-ethanol
programma. Dit programma
kreeg vorige maand nog een
sterke impuls doordat het
Amerikaanse Milieuministerie een belangrijke plaats
toekende aan groene brandstoffen bij het bestrijden van
de smog-problemen in de
grote steden. Met deze steun
in de rug worden in de
graan- en maisproducerende
gebieden van het Midden en
het Westen van de VS op
grote schaal ethanolfabrieken uit de grond gestampt.
Waarom kan er in Nederland cri in Europa niet een
krachtig ethanolbeleid worden ontwikkeld? Zijn onze
ministers soms minder doortastend of kortzichtiger dan
hun Amerikaanse collega's?
Is de Europese landbouwlobby te zwak en onderling verdeeld? Is de milieubeweging
te vaag in haar keuzes, of
zijn de oliemaatschappijen
simpelweg te machtig? Duidelijk is in elk geval dat de
Amerikanen ons op het terrein van de groene brandstof
met een straatlengte voorliggen. Ook duidelijk is dat er
geen behoefte is aan nog
eens een commissie of nog
eens een rapport.

Schiphol claimt al
ruimte voor bouw
tweede terminal
SCHIPHOL Schiphol wil in de
toekomst een tweede stationsgebouw kunnen bouwen. De
terminal zou moeten komen
tussen de twee taxibanen naar
de aan te leggen vijfde baan.
Voor dat gebied moet een planologische reservering komen,
die andere ontwikkelingen uitsluit. Dat staat in het voorlopige Masterplan 1995-2015 van
Schiphol. Dat plan kan worden
gebruikt als inbreng van de
luchthaven bij het opstellen
van het definitieve regeringsstandpunt over de uitbreiding
van Schiphol tot 'mainport'.
-

Unilever boekt verrassende winststijging
ROTTERDAM De 'vuile wasmiddelenoorlog' met concurrent Procter & Gamble over
Omo Power heeft de nettowinst
van Unilever in het eerste halfjaar nauwelijks beïnvloed. Het
Nederland-Britse concern van
voedingsmiddelen, wasmiddelen en artikelen voor lichaamsverzorging heeft in het eerste
half jaar de winst met 2 procent zien stijgen naar ruim 1,9
miljard gulden. Zelfs in de Eu-

wasmiddelensector,
ropese
waar Omo Power hard werd
aangevallen door Procter &
Gamble, is er iets meer winst

gemaakt.

De winststijging kwam als

een verrassing. Beursanalisten

hadden verwacht dat Unilever
getroffen zou worden door de
wasmiddelenoorlog met de
Amerikaanse concurrent. Op
de Amsterdamse effectenbeurs
werd het resultaat dan ook positief ontvangen. Tegen de algemene trend van dalende
koersen in steeg het aandeel
Unilever in de korste keren van
193,80 naar 196,80 gulden.
Woordvoerder Torn Gordyn

van Unilever zegt in een toe-

lichting dat de ruzie met Procter & Gamble over Omo Power
"buiten proporties" is geweest.
"Je moet het in de ware context
zien. Er is veel om te doen geweest. Maar onze geconcen-

treerde waspoeders in Europa
maken slechts 2 procent van
onze totale omzet uit. In Nederland heeft de affaire met Omo
Power weliswaar veel aandacht
gekregen, maar in andere Europese landen is er veel minder
om te doen geweest. Op grote
markten als Engeland en
Frankrijk is Omo Power met
succes uitgebracht." ';,' V- ...'..
'

Volgens Godijn heeft Unilever in Nederland uiteraard wel
last'gehad van alle negatieve
publiciteit over Omo Power.
"Natuurlijk zijn de verkopen in
eerste instantie ingezakt, maar
nu zijn ze weer aan het aantrekken."
De winst van Unilever per
aandeel steeg in het eerste
halfjaar van 6,67 tot 6,84 gulden. De omzet groeide met 6
procent van 37,7 miljard tot 40
miljard gulden. De bedrijfswinst nam met 6 procent toe
tot 3.161 miljoen gulden. De
winstmarge bleef onveranderd
op 7,9 procent.

Bestuursvoorzitter
Morris
Tabaksblat zegt in een toelichting op de cijfers: "In de loop
van het eerste halfjaar verbeterden de handelsomstandigheden waaronder wy werkten geleidelijk. Dit kwam het duidelijkst tot uiting in de resultaten
van onze bedrijven in speciale
chemische produkten, die we-

reldwijd toenamen. De resultaten in onze bedrijven voor consumentenprodukten in Europa
en Noord-Amerika weerspiegelen deze gunstiger omstandigheden nog niet volledig, maar
in de overige gebieden hield de
snelle groei in volume en winst
aan."Voor de rest van het jaar
verwacht hij dat de positieve
ontwikkeling doorzet en zal leiden tot enige verdere verbetering van de resultaten.

In het tweede kwartaal bleef
de concurrentie in de ontwikkelde markten zeer scherp, met
name bij wasmiddelen in de VS
Daartegenover
en Europa.
stonden een sterk herstel in
Brazilië en een duidelijke vooruitgang in Zuid-Afrika. Mede
daardoor kwam de groei in de
overige gebieden weer op een
hoog niveau uit. /• **rDe gang van zaken in Europa werd mede gunstig beïnvloed door recente overnames
in de voedingsmiddelensector.
Het succes van ysthee Liptonice droeg belangrijk bij aan de
sterke groei van de drankensector, terwijl ook het theebedrijf in Engeland beter presteerde.
De wasmiddelen profiteerden van voortdurende kostenbesparingen en kon daardoor
ondanks sterke concurrentiedruk een kleine stijging van de

winst behalen. In toiletartikelen leidde een intensief introductieprogramma voor het luxe
assortiment tot een lagere bedrijfswinst.
In Noord-Amerika verbeterden de resultaten in de voedingsmiddelenbedrijven voor
consumenten met name in de
olie en zuivel, in de pastasauzen en in ijs. Óp de Amerikaan-

se wasmiddelenmarkt
wist
Unilever de resultaten in de
laatste weken van het eerste
halfjaar te verbeteren maar de
prijzen blyven door de scherpe
concurrentie onder druk staan.
Bij Lever Brothers zijn belangrijke kostenbesparingen
gerealiseerd waardoor de onderneming er nu beter voor
staat. Toiletartikelen en spe-

ciale chemische produkten gingen sterk vooruit. In NoordAmerika steeg de bedrijfswinst
met 3 procent 289 miljoen gulden, terwijl de omzet toenam
met 7 procent tot 7,8 miy'ard
gulden. Buiten Europa en
Noord-Amerika was er wijdverbreid groei in verkopen en
winst, vooral in Brazilië en
India.

Hoewel Schiphol de verwachte groei tot 40 miljoen
passagiers in 2015 kan verwerken binnen het bestaande stationsgebouw, wil de
niet uitsluiten dat in de verdere toekomst een tweede terminal nodig is, aldus een woordvoerder.
De directie wil verder dat er
in de buurt van Schiphol (by
Hoofddorp) een rail-overslagstation komt met een halteplaats aan de Hoge Snelheids
Lijn. Dat station is bedoeld
voor overslag van luchtvracht
en bloemen en planten. Samen
met de bloemenveiling Aalsmeer (VBA) en de NS wil
Schiphol een studie uitvoeren
naar een geavanceerd vervoerssysteem voor de aanvoer
van bloemen en planten tussen
veiling en luchthaven.
Volgens Schiphol moet het
railvervoer in de toekomst een
belangrijkere rol gaan spelen
in de aan- en afvoer van reizigers en vracht van en naar de

luchthaven.
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Zagalo (63) mag het opnieuw proberen als coach van Brazilië
Oudgediende

Mario Zagalo begint aan een nieuwe
termijn als bondscoach
van wereldkampioen Brazilië.
De 63-jarige trainer is in Rio de
Janeiro gepresenteerd als de
opvolger van de succesvolle
Carlos Alberto Parreira, die na
het WK in de Verenigde Staten
in dienst trad bij Valencia.
"De uitdaging begint vandaag," liet Zagalo by zijn aanstelling voor onbepaalde tijd
weten. Hij krijgt naast het nationale team ook de olympische

ploeg onder zijn hoede. Zagalo
wil in de A-team geleidelijk een
verjonging doorvoeren. Bij het
WK in Amerika was hij de
naaste assistent van Parreira,
een bijrol die hij sinds 1991
vervulde.

De doorgewinterde Braziliaan weet wat hem in het voetbalmaffe Brazilië, waar alleen
met het allerhoogste en allerbeste genoegen wordt genomen, te wachten staat. Hij fungeerde in 1967 voor de eerste
keer en slechts voor één wed-

strijd als bondscoach van het
beste voetballand van de wereld. In 1970 keerde Zagalo terug in functie en leidde hij nationale ploeg naar de derde wereldtitel. Na het deels mislukte
WK in Duitsland (1974) werd
hij ontslagen. In 1958 en 1962
triomfeerde Zagalo als speler
bijhetWK.;;-v''

Ondanks zijn prachtige staat
dienst is de gelouterde
Braziliaan niet onomstreden in
eigen land. Hij staat te boek als
een defensieve coach, die zijn
van

successen als trainer nauwe-

lijks zelf heeft afgedwongen.
"Pure afgunst," rekende Zagalo
af met alle kritiek.

Hernan Dario Gomez. mag
proberen het geschonden aanzien van het Colombiaanse
voetbal te herstellen. De trainer van Atletico National uit
Medellin is aangesteld als opvolger van bondscoach Francisco Maturana, die hij al assisteerde.
De zachtaardige, filosofisch
ingestelde Maturana nam na

de teleurstellend verlopen WKeindronde ontslag. Colombia,
vooraf regelmatig nog als een
van de favorieten bestempeld,
werd in de eerste ronde wat ongelukkig uitgeschakeld. Het
werd een echt drama toen verdediger Andres Escobar, die in
het duel met de Verenigde Staten in eigen doel schoot, na terugkeer in eigen land werd vermoord.
De 38-jarige Gomez, als type
het tegenovergestelde van Maturana, kreeg van de Colómbi-

aanse voetbalbond de opdracht
een nieuw team op te bouwen,
zonder de spil van de laatste

tien jaar, Carlos Valderrama.
De 32-jarige aanvoerder besloot zijn internationale loopbaan na het WK te beëindigen.
Gomez. zal het ook moeten
stellen zonder de begenadigde
aanvaller Faustino Asprilla.
Die maakte bekend nooit meer
in het nationale elftal te zullen
spelen. Zijn besluit heeft alles
te maken met het doodschieten
van zijn ploeggenoot en vriend
.V ■
Escobar.

"Ik heb afgerekend met Colombia. Het is mij te gevaarlijk
als international. Het is een
trieste constatering, maar je
bent je leven niet zeker. Ze hebben Escobar als een beest afgeslacht. Het had ons allemaal
kunnen overkomen," zei de
spits van Parma tegen een verslaggever van de Corriere dello
Sport. Ook Maturana en middenvelder Gabriel Gomez, de
jongere broer van de nieuwe
bondscoach, werden na afloop
van het WK met de dood
bedreigd. &"" <

Versnippering benadeelt vechtsporten
Van onze sportredacteur
Jacqueline Wouda

De

Oosterse vechtsporten zijn
er in talrijke vormen. En
brengen ook vele wereldkampioenen voort. Zelfs Ingewijden zien door de bomen het bos niet meer.
Daarom is het vaak moeilijk
een prestatie op waarde te
schatten.

Groninger Henk Meijer
werd in 1985 wereldkampioen taekwondo in de
full-contact stijl in het hol van
de leeuw, Zuid-Korea, het moederland van de taekwondosport. Nu heeft Groningen erweer twee nieuwe wereldkamHet verschil tussen de diverpioenen taekwondo bij, ditmaal se vechtsporten houdt daarmee
in de categorie semi-contact. echter niet op. In de Aziatische
landen staan de vechtsportTijdens de wereldkampioenschappen taekwondo semi-conscholen van oudsher onder aantact, gehouden in Maleisië, voering van een meester, die
slaagden Stephen en Patiparu vaak een behoorlijk dictatoTapilatu er in de finale van riaal regime .voert op zijn
hun gewichtsklasse te, winnen. school. Wanneer de meester
Aan het toernooi deden ruim overlijdt, staan er vele leerlingen klaar om hem óp te volgen.
1600 deelnemers uit 88 verschillende landen mee. Geen Vaak ontstaat er dan een
machtsstrijd tussen de leerlinslechte prestatie dus van debeide neven uit Groningen.
gen die uitloopt op een versnippering van de oudescholen en
De nieuwe wereldkampioenen bevinden zich in goed geeen aantal nieuwe scholen, met
zelschap. Zeer regelmatig worelk een nieuwemeester aan het
den : prestaties van 'wereldforhoofd.
Om zich te onderscheiden
maat' neergezet door leerlingen
van diverse sportscholen in van de andere scholen wordt
hun eigen speciale tak van ooseen nieuwe stijl ontwikkeld, die
terse vechtsporten. Het betreft net iets andere details benahier vaak bepaalde stijlen van drukt dan de heersende stijlen.
bekendere of minder bekende Dergelijke afsplitsingen vonvechtsporten, of daar weer afden en vinden niet ' alleen
splitsingen van. De versnippeplaats in de thuislanden van de
ring in de oosterse vechtsportoosterse vechtsporten, maar
wereld is zo groot dat het voor gaan ongestoord verder in de
een buitenstaander ondoenlijk landen waar de sport naar toe
is om het overzicht te bewaren is getrokken. De versnippering
of prestaties op waarde te van de vechtsporten in het
schatten.
Westen past in de overname
De verwarring. rond de oosvan de cultuur uit de thuislanterse vechtsporten wordt er den.
niet kleiner op omdat niet alToch zijn niet alle oosterse
leen vrijwel dagelijks nieuwe vechtsporten even versnipperd.
meesters ■ opstaan en nieuwe HenkMeijer legt uit dat dit te
scholen ontstaan, maar ook op maken heeft met het leggen
organisatorisch gebied de vervan bepaalde accenten. "Bij
snippering niet van de lucht is. sommige vechtsporten is heel
Hierdoor bestaat er een enorm sterk de nadruk gelegd op het
scala aan vechtsportbonden en sportgedeelte, zoals bij taekbondjes, die vaak nog geen honwondo, judo en Japans karate.
derd leden tellen en soms maar Dit wordt heel bewust vanuit
het moederland zo. gebracht,
een kort leven beschoren zijn.
"Je ziet door de bomen het om de verspreiding van de
bos niet meer," erkent oud-wesport zo groot mogelijk te mareldkampioen en sinds kort exken. Vanuit Korea, byvoorbondscoach, Henk Meijer. "Het beeld,' zijn heel bewust pogingen ondernomen om van taekis vaak heel moeilijk om een bepaalde prestatie op waarde te wondo een wereldsport te maschatten. Het is te vergelijken ken. Goede taekwondoka's wermet atletiek. Als je kampioen den eigenlijk letterlijk het land
wordt op de 100 meter is dat uitgezet met de opdrachttaektoch wat anders dan het discuswondo'te verspreiden. CompeBij
winnen.
dé
100
metitie
werpen
is heel belangrijk in de
ter is het aantal beoefenaars westerse landen,
daardoor
wereldwijd zoveel groter, dat wordt heel sterk de nadruk "op
het moeilijker is om daar kam-, het wedstrijdelement gelegd,
anders slaat het niet aan."
pioen te worden dan bij het discuswerpen, dat veel minder
Aan het benadrukken van
mensen beoefenen." En dan is
discuswerpen nog een grote het. wedstrydelement danken
sport, vergeleken met veel oosdeze sporten hun relatief grote
terse vechtsporten.
uniformiteit. Er werden regleHet erkenningsbeleid van menten opgesteld waaraan ieNOC*NSF biedt een aardig dereen zich dient te houden.
houvast om in te schatten welDoordat op deze manier veel
ke oosterse vechtsporten van zaken werden vastgelegd, ble100 meter-kaliber zijn en welke ven deze sporten wereldwijd
niet. De enige aangesloten een eenheid. Het beste voorvechtsportbonden zijn de Judo beeld hiervan is judo, nu al jarenlang een grote, gerenomBond Nederland, de Taekwondo Bond Nederland en de Karameerde oosterse vechtsport,
te-do Bond, de bonden van de
drie grote oosterse vechtsporten. Alle. kleine vechtsporten
kunnen zich aansluiten bij de
Federatie van Oosterse Vechtsporten, die op haar beurt wel
weer
erkend wordt door
heeft kort voor het
begin van het seizoen '94NOC*NSF.
Het onderscheid tussen de
'95 de selectie versterkt
verschillende oosterse vechtmet Theo ten Caat, de linksbesporten is historisch gegroeid. nige middenvelder, die de laatste drie seizoenen voor het
Elk Aziatisch land had zijn eigen verdedigingssport. De aard Schotse Aberdeen 'uitkwam.
van deze verdedigingssporten Ten Caat (29) was bij manager
hing nauw samen met de speciWillie Miller in ongenade gefieke cultuur van het desbetrefvallen en werd het afgelopen
fende land, de heersende filososeizoen niet meer opgesteld. De
fische opvattingen, de aard van Drent kwam in mei terug naar
het volk en het karakter van Nederland.. Hij tekende een
het land. "Taekwondo is afkomcontract voor drie seizoenen bij
stig uitKorea," vertelt Meijer de Arnhemse eredivisieclub.
als voorbeeld, "en de Koreanen
stammen weer af van de MonMet zijn komst hoopt Vitesse
golen. De Mongolen waren een de personele nood enigszins opheel cru volk, dat waren echte gelost te hebben. Willem Korbeulen. Hun manier van vechsten (ziekte van Pfeiffer), Huub
ten liet weinig ruimte over voor Loeffen (knieblessure) en Ben
sierlijkheid. 'Als je in één keer Iroha (liesblessure) zijn lange
de kop eraf kunt slaan, dan doe tijd uitgeschakeld.
, Vitesse-voorzitter Karel Aalje het niet in zes keer,' is zon
oudMongools gezegde. In Zuid- bers: "We hadden Ten Caat voAzië was het volkskarakter rig jaar al willen hebben, maar
veel zachtmoediger, waardoor toen vroeg Aberdeen nog een
miljoen gulden voor hem. Nu
de sporten wat sierlijker zijn."
gaat het om een bedrag dat
Daarnaast valt er een onderscheid te maken tussen vechtdaar vèr onder ligt. Die jongen
sporten die puur fysiek zijn, zostond ook voor dit seizoen weer
als judo, karate en taekwondo, bovenaan onze lijst. Hij heeft
ervaring, een
en vechtsporten die ook met
enorm veel
wapens werken, zoals Pentjak enorm loopvermogen en veel
Silat (afkomstig uit Indonesië) technische bagage. Hij past
en Wushu, een Chinese vechtprecis bij Vitesse. We willen
niet dezelfde fout maken als vosport.

Wielrennen
Ronde van Engeland
Vijfde etappe, Nottingham Manche».
ter: 1. Svorada (Slw) 148 km in 3.51.18 i
Ludwig (Dvi), 3. Coltman (GBr), 4.
(VSt), 5. Lillywhite (GBr), 6. Ekimov(Fta
7. Clay (GBr), 8. Mario de Clercq (BeI
Sunderland (Aus), 10.Haghedooren (B*
Eindklassement: 1. Fondriest, {t>
20.54.53, 2. Ekimov 0.21, 3. Ludwig Oi?
4. Svorada 0.46, 5. Aldag (Dvi) 0.53,
Yates (GBr) 0.55, 7. Gontsjenkov (0*
1.02, 8. Alvis (VSt) 1.04, 9. Andreu l.ït
10. Sunderland 1.12.
Ronde van Galicië
Vijfde etappe, La Estrada La Corufe
1. Schlavina (Ita) 166,2 km in 4.28.00,2.
Martinello (Ita), 3. Edo (Spa), 4. Ban»
(Can), 5. Chlappuccl (Ita), 6. Van Steen
(Ned), 7. Gonzalez (Spa), 8. Vignafe
(Ita), 9. Bartoli (Ita), 10. Dotti (Ita), 11.
Rooks, 28. Blijlevens. Afgestapt: Hoftman.
Algemeen klassement: 1. Cubino (Spa)
24.58.45, 2. Chiappucci 0.07, 3. Ded
Santa (Ita), 4. Zulle (Zwi) 0.42, 5. Ca»
grande (Ita) 1.00, 6. Leblanc (Fra) 1.01,7.
Clavero (Spa) 1.24, 8. Bartoli 1.40,9.I*
lar (GBr) 1.45, 10. Miceli (Ita) 1.48,49
Rooks 31.56, 64. Van Steen 45.14,7!.
Blijlevens 54.20.
DIEVER, criterium amateurs (70 km).
1. M. Luppes (Hoogeveen), 2/ Engels
(Gieten), 3. Nienhuis (Dokkum), 4 Mot
(Pesse), 5. Van Ekeren (Hoogkeik), j.
Veenstra (Harkema), 7. Van 'der. Wel
(Damwoude), 8. Aling (Gorredijk), 9.
Schoenmaker (Diever), 10. Dubbelboer
(Exloo).
-
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Voetbal
Duitsland.
Eerste ronde DFB-beker: Hallescher FC
Bayer Uerdingen 1-4, Klckers Oftenbacn
Hertha BSC 3-1, SSV Ulm •FC Nümb*)
1-0 n.v., SF Oesede Karlsruher SC 1-6,
FSV Salmrohr Vfß Leipzig 2-1.
Frankrijk.
Vierde speelronde: Caen Monaco 0-1.
Limburg Cup.
Finale: Roda JC VVV 2-0 (0-0). Doelpunten: Graef en Huiberts. Bijzonderheid:
Knippenberg (WV) werd met beenblessure naar het ziekenhuis vervoerd.
Derde plaats: Fortuna Sittard MW 3-2
(1-20. Doelpunten Fortuna Sittard: Usia.
Van der Weert en Van Bommel; MW:V:S.
Ser en Joordens.
Arnhemse Boys (zondag 2e kl) Vitesss
0-13 (0-3). Helder en MacKaay 3, Mice,
Cocu en Ten Caat 2, Gillhaus.""'.."
Baronie (hoofdklasse) Willem 11 0-1 (0-0),
Doelpunt: Laros.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tennis
OUDENBOSCH, Nederlandse jeugdkampioenschappen.
Meisjes t/m achttien jaar.
Eerste ronde: Minke Kranenborg (Groningen) Rebecca de Winter (Noord-Brabant) 6-0, 6-0; Kelly Bouman (Zeeland) •
Simone Lanting (Stadskanaal) 6-2,6-2;
Annet Oosters (Noord-Brabant) Maren
Langeloo (Zuidlaren) 6-0, 6-1; Anke Sanbeth (Limburg)
Madeleen Langeloo
' '-.W
(Zuidlaren) 6-3, 6-2.
Tweede ronde: Linda Sentis (Noord-Hotland/Noord) Kranenborg 6-0, 6-3.
Jongens t/m achttien jaar.
Eerste ronde: Nicky van Boxtel (Gelderland) Geert Ensing (Ten Boer) 6-4, W;
Guido van der Broek (Noord-Holland/Noord) Frank Schmitz (Groningen)
6-0, 6-2; Raymond Kamp (Noord-Holland/Noord) Arjen Palstra (Emmen) 6-1,
6-3.
ZEVENBERGEN, Nederlandse jeugdkampioenschappen.
Meisjes t/m twaalf jaar.
Eerste ronde: Christa Zeip (Noord-Holland/Noord) Marissa Lens (Hoogezand)
4-6, 7-5, 6-1; Mariëlle Hoogland (Utrecht)
Yvonne de Waal (Veendam) 6-1,6-0; Michelle Gerards (Limburg) Ingrid Hoekstra
(Zuidhom) 6-1, 7-6; Rolinde Menzo (Dedemsvaart) Monique Steenbergen (Passé) 6-3, 6-4; Marlou van Houten (Gelderland) Elles Nip (Staphorst) 2-6,7-6, M.
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■ Ex wereldkampioen taekwondo (Henk Meijer (rechts): "Kinderen leren bij bij respect voor elkaar te hebben."

met een zeer uniform karakter,
dat al heel vroeg vanuit Japan
verspreid werd. i'
Taekwondo timmert veel
korter aan de weg buiten Korea, maar door de bemoeienis
vanuit Korea is ook deze sport
de grote versplintering bespaard gebleven. Er zijn bij
taekwondo twee stijlen, semicontact en full-contact. De laatste is wereldwijd verreweg de
grootste, juist omdat deze vorm
vanuit Koreagepromoot wordt.
De kans is dan ook groot dat
taekwondo (in de full-contact
stijl), in 1988 al een olympische
demonstratiesport, in 2000 net
als judo een olympische sport
zal zijn.
Er zijn vele andere vechtsporten, die zichzelf beschouwen als vechtkunst. Zoals aikido, pentjak silat en jujitsu. Het
ultieme voorbeeld van een
vechtkunst is het vrij bekende
t'ai chi, de oosterse bewegingsleer die nauw samenhangt met
de yin-yang filosofie.
Naast de grote versnippering
\

in het vechtsportwereldje is de
associatie met criminaliteit een
ander probleem waar oosterse
vechtsporten mee , kampen.
"Dat is ook de reden dat ik
nooit een echt grote sponsor
heb kunnen krijgen," vertelt
Meijer. "Als je als taekwondoka
bij Philips binnenstapt en
vraagt om sponsoring dan weet
zon man niet precies met wat
voor soort sport hij te maken
heeft. Het enige wat hij weet is
dat het een oosterse vechtsport
is ,en dat sommige oosterse
vechtsporten wel eens slecht in
het nieuws komen. Daar gaat
zon bedrijf zijn naam natuurlijk niet aan verbinden."
De grote onduidelijkheid in
vechtsportland zorgt ervoor dat
elke nuancering bij het grote
publiek ontbreekt. "Als de mensen in de krant lezen dat een
thai-bokser die als portier
werkt, een klant tegen de
grond heeft getrapt, dan weten
de mensen de volgende dag
echt niet meer of het nou een
thai-bokser, een taekwondoka

of een karateka was. Ze scheren gewoon alles over één
kam," verzucht Meijer, "en dat
doet wel eens erg zeer." ■'
Toch valt het ook door Henk
Meijer niet te ontkennen datvechtsporten ook mensen met
criminele bijbedoelingen aantrekken. "Dat merk ik bij mijn
eigen sportschool ook vaak genoeg. Alleen bij een sport als
taekwondo, of judo, of karate,
zullen ze nooit lang blijven. Die
sporten zijn aan zeer strenge
en duidelijke regels onderworpen. Als ze die regels niet leuk
vinden, hoepelen ze maar op."
Dat ligt heel anders bij het
thaiboksen, of kickboksen. In
1985 werd het lichaam van de
toenmalig
wereldkampioen
kickboksen André Brilleman
gevonden in de Waal. Dubbelgevouwen ingemetseld in een
groot vat. Een executie. Vanwege zijn speciale kwaliteiten was
hij actiefin de onderwereld. En
hij was niet de enige. Bij kickboksen ontbreken de strenge
regels zoals die bij bijvoorbeeld

judo en taekwondo wel gelden
"Kickboksen staat veel dichter bij het straatgevecht," weet
Henk Meijer. "Zie maar wie de
sterkste is, alles mag. Hetwordt door sommigen dan ook
wel het 'ultieme gevecht' genoemd en dat heeft zeker zijn
aantrekkingskracht op bepaalde groeperingen. Dat is jammer
en het heeft ook zijn neerslag
op de andere sporten, want
mensen gooien alles op één grote hoop."
Opmerkelijk genoeg weet
Henk Meijer een heel ander
verband te leggen tussen oosterse vechtsporten en criminaliteit. Meijerziet namelijk juist
een positieve beïnvloeding vanuit de vechtsportbeoefening op
het voorkomen van crimineel
en vandalistisch gedrag. Volgens Meijer komen criminaliteit en vandalisme voort uit het
gebrek aan respect en discipline in de moderne westerse samenleving. Met name kinderen, die al vanaf hun zesde jaar
bij Meijer in de sportschool te-

Vitesse ziet in Theo ten Caat nog altijd een topper

Vitesse

Sport in cijfers

rig seizoen toen de selectie te
smal bleek. De technische staf
heeft veel vertrouwen in hem.
Een absolute topper."
Ten Caat reageerde gisteravond opgelucht: "Ik ben blij
dat het Vitesse is geworden.
Dat speelt het soort voetbal dat
mij ligt, 'gebaseerd op techniek
en combinatie. Ik; heb weliswaar sinds mei nauwelijks gevoetbald en het echte topnineau heb ik al wat langer gemist, maar ik kan me snel aanpassen, hoor. Ik neem aan dat
ik voor een positie op het middenveld ben aangetrokken.
Ooit heb ik bij FC Twente, toen
ik 19 jaar was, linksback gespeeld, maar myn kracht ligt
duidelyk op het middenveld."Ten Caat begon zijn carrière
bij amateurclub HODO uit Hollandscheveld. Hij heeft tien
jaar ervaring in het profvoetbal: drie seizoenen bij FC
Twente, een seizoen bij Veendam, drie seizoenen bij FC Groningen en de laatste drie seizoenen bij Aberdeen. In 1991
ging Ten Caat, via bemiddeling
van Ton van Dalen, voor
900.000 gulden naar Aberdeen.
Deze club The Dons- had op
dat moment al vier Nederlanders in dienst: Hans Gillhaus,
Theo Snelders, Willem van der
-

Ark en Peter, van der Ven. Alleen Snelders speelt er nog.
In het eerste seizoen -onder
manager Alex Smith- verscheen Ten Caat 28 keer in de
basis. Onder de nieuwe manager Willie Miller ging het met
de Drent bergafwaarts. Deze
manager, Aberdeenman in hart
en nieren, zag het iri de technicus niet zitten. In zijn tweede
seizoen kreeg Ten Caat slechts
elf keer een basisplaats, in het
afgelopen seizoen zat hij op de
tribune. Hij mocht slechts in
het tweede elftal voetballen.
Enkele maanden geleden had
FC Groningen nog belangstelling voor Ten Caat, maar deze
club koos uiteindelijk voor Erwin Koeman.
Ton van Dalen is de man die
Theo ten Caat al jarenlang begeleidt. Hij haalde hem midden
jaren '80 naar FC Twente en
loodste Ten Caat later naar FC
Groningen. Van Dalen bracht
de technicus ook naar Aberdeen. Van Dalen: "Ik ben er
van overtuigd dat Vitesse een
geweldige slag heeft geslagen.
Ten Caat past perfect in het
spelletje van Vitesse: alles op
techniek en combinatie. Bovendien heeft Ten Caat een enorm
loopvermorgen. Die jongen
blijft altijd gaan."

©

EFG/Jaap Knigge.

recht kunnen, worden in dit opzicht door Meijer bijgespijkerd.
"Bij kinderen leg ik de nadruk op opvoeding. In Korea
zijn respect en discipline heel
belangrijk. Daar probeer ik ook
de ouders bewust van te maken. Ouders hebben ook geen
inspraak in, hoe ik mijn lessen
geef. In Korea is dat heel normaal hoor, daar geven ouders
hun kinderen voor een paar
uur uit handen en bemoeien
zich dan verder niet met wat er
gebeurt." Tijdens de' lessen leren kinderen respect te hebben
voor hun tegenstanders, sportiviteit hoog te achten, te luisteren naar wat Meijer ze vertelt
en zich te verontschuldigen
voor eventuele ongelukjes.
"Ik hoop dat kinderen' dit
respect
meedragen
naar
school," zegt Meijer, "in hun
omgang met vriendjes, leraren
en ouders. Daar moet je je niet
teveel bij voorstellen. Ze zijn
maar een paar uur per week
niet taekwondo bezig. Als kinderen zon vier, vijf, zes jaar
blijven, dan kun je ze 'stempelen,' zeg ik altijd. Dan zie je
echt aan hun gedrag ook buiten
de sportschool dat ze wat doen
met het respect dat ze bij mij
leren."

Autosport
BOEDAPEST, eerste officiële training
voor de Grote Prijs van Hongarije, tellend voor de WK formule 1: 1. Schuma-

cher (Dvi) Benetton-Ford 1.19,479 (gemiddelde snelheid 179,730 km/u), 2. Hl
(GBr) Williams-Renault 1.19,700,3. Coulthard (GBr) Williams-Renault 1.20,395,4.
Brundle
(GBr)
McLaren-Peugect
1.20,819, 5. Berger (Oos): Ferrari
1.21,009, 6. Verstappen (Ned) BenettonFord 1.21,141, 7. Alesl (Fra): Ferrari
1.21,280, 8. Irvine (GBr) Jordan-Hart
1.21,406, 9. Barrichello (Bra) Jordan-Han
1.21,498,10.Blundell (GBr) Tyrrell-Yamaha 1.21,731.
*

Schaken
ANTWERPEN, Internationaal toernooi.
Zevende ronde, voornaamste uilslagen: Akesson (Zwe) Van der Sterren
(Ned) 1/2-1/2, Kortsjnoi (Zwi) BlatnyfTsj
1-0, Smirin (Rus) Wojtkiewicz (Pol) (ft
1/2, Flear (GBr) De Firmian (VSt) 0-1,
Ljubojevic (Joe) David (GBr) 0-1, Tsjerniajev (Rus) 01l (Zwe) 0-1, Hort (Dul);
Timmerman (Ned) 1/2-1/2.
Stand aan kop: 1 . Van der Sterren 6 punten, 2. Kortsjnoi, De Firmian,'Akesson,
David 5 1/2. ,
-

-

-

-

-

-

Dammen
BRUNSSUM, open kampioenschap van
Nederland, achtste ronde: Rybakov
(WRu) Van Reenen (Ned) 2-0, Thijssen
(Ned) Leesmann (Est) 2-0, Schellekens
Fennema (Ned) 0-2, Keetman
(Ned)
(Ned) Van der Krol (Ned) 2-0, Ba (Sen)Van der Pal (Ned) 1-1, Goedemoed (Ned)
Prosman (Ned) 1-1, Van Manen (Ned)Mark Kemperman (Ned) 1-1, Mehtijev
(Aze)
Ibragimova (Aze) 1-1, Dumesj
(Let) Kalbflelsch (Ned) 0-2, M'bengue
(Sen) Helmond (Ned) 0-2.
Stand aan kop: 1. Fennema, Thijssen.
Rybakov 13, 4. Keetman 12.
-

-

-

-

-

-

-

-

Prijsvragen

De associatie van oosterse Lucky 10. Vrijdag 12 augustus: 1-2-5-36-40-48
vechtsporten met criminaliteit 8-16-23-25-28-29-31
-55-58-62-67-70-73-76.
is dus op zrjn plaats. Alleen
gaat het nu niet om een negatieve verbinding, maar juist om
een positieve. Zolang de negatieve associaties met criminaliteit echter blijven bestaan, zrjn
niet veel ouders geneigd hun GRONINGEN Voor zes van de
kinderen naar een oosterse zeven deelnemers uit Groninvechtsport te laten gaan. Wangen en Drenthe aan de Nederneer dat beeld verdwijnt, zoals landse
jeugdkampioenschapbij judo al jaren geleden gepen tennis in de categorie tot
beurd is, is dat wel het geval. en mef achttien jaar in het BraNaarmate de sport groter en bantse Oudenbosch was de titelstrijd snel voorbij. Het lukte
bekender is, wordt het vaak onterecht negatieve verband tusalleen de stad-Groningse Minsen oosterse vechtsporten en ke Kranenborg om de tweede
criminaliteit minder gelegd.
ronde te bereiken. Kranenborg
Een reden te meer dus, om veegde Rebecca de Winter uit
de versnippering en versplinteNoord-Brabant met twee maal
ringvan de oosterse vechtspor6-0 van het gravel, maar verten te beperken en terug te loor vervolgens van medaillebrengen. Tien jaar geleden is kandidate Linda Sentis van het
serieus geprobeerd weer tot een district Noord-Holland/Noordsoort eenwording te komen, om Vijf twaalfjarige meisjes'uit
meer als één groep naar buiten Groningen en Drenthe gingen
te treden. "Onderhand is dat al in de eerste ronde onderuit.
niet meer aan de orde," vertelt
Meijer." Men kon en wilde zich
niet over de meningsverschilNederlands
HANDBAL Het
len heenzetten. Het is jammer Handbal Verbond (NHV) heeft
dat men niets doet met het inmet steun van NOCNSF de 47zicht dat versnippering na jarige Dick Kettelarij kunnen
meer dan tien jaar de sport aanstellen als nieuwe direcniets gebracht heeft."
teur.

Minke Kranenborg
wint rondje NJK
-

■ Theo ten Caat is blij dat hij het mislukte avontuur bij Aberdeen nu
achter de rug heeft en zijn voetbalcarrière de komende drie jaar kan
© Bert Wierinaa
voortzetten bij Vitesse.
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Atletiekunie (KNAU) wil vrijkomend geld in echte toppers steken
Van onze speciale verslaggever
Frans Dreissen
Het roer gaat om

HELSINKI
bij de Nederlandse atletiekunie. Want als de vijfde plaats
van de 30-jarige Nelli Cooman
het Oranje-hoogtepunt moet
vormen van het EK ■ in
Helsinki,' dan is het slecht
gesteld met de toekomst van
keurkorps.
nationale
het
Technisch
directeur , Bert
Paauw heeft alvast zijn conclusies getrokken uit de naar-

geestige verrichtingen. Hij zet
binnenkort het mes in de drie
selectiegroepen. "Het geld dat
daarmee vrijkomt moet worden
gestoken in de echte top."

De KNAU opereerde de afgelopen jaren, te veel als een
sociale dienst van de sport. Een
beetje talent kon al aankloppen
voor een financiële toelage en
medische begeleiding. Met als
gevolg dat momenteel , een
zestigtal atleten steun trekt bij
de KNAU. "We'zitten veel te

ruim in ons jasje. We moeten
de kern verkleinen naar hooguit vijftien senioren en vijftien
junioren," zegt Paauw.

■ Bovendien moet de nodige
atletiekkennis worden vergaard. Het huidige trainerkorps zal zich moeten bijscholen, opdat de achterstand met
de rest van Europa niet onoverbrugbaar wordt. Paauw: "We
zullen trainers in het buitenland op stage moeten laten
gaan. Ook zullen we coaches

vanuit hét buitenland naar

Nederland moeten halen. We

moeten kennis v met elkaar
delen. Maar dat kost veel geld."

De tijd begint te dringen.
Het is investeren of een zachte
dood sterven. De Noren gaven
het goede voorbeeld. Maar
wachten op Olympische Spelen
in Amsterdam en op een financiële injectie van de overheid is
verspilde moeite. Paauw realiseert zich verdraaid goed dat
nu actie moet worden onderno-

zeer korte, termijn
moeten vier fulltime vakgroépcoördinatioren worden aangetrokken. "Op de huidige manier
kunnen'we niet meer verder.
Ook de limieten worden strenger. Ze zijn nu aan de soepele
kant. We hebben geprobeerd
om atleten de kans te geven om
ervaring op te doen, maar dan
moeten ze die mogelijkheid ook
grijpen."

men.\ Op

Paauw bereidt zich al voor
op de nodige kritiek. Naar aan.

leiding van de teleurstellende
prestaties in Helsinki en uiteraard naar aanleiding van 'zijn
nieuw beleid. "Het is een illusie
dat je gespaard blijft voor kritiek.- Er is altijd wel een categorie sporters of trainers die gaat
piepen. Topsport is echter emotie en ook frustratie."

In Nederland is men al gauw
tevreden. Zo bleek gisteren
maar weer eens toen marathonbondscoach Matti van
Vughtzijn quintet lopers pre'
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Atletiek

senteerde. Van de vier beste
atleten worden de tijden bij
elkaar opgeteld, zodat er een
ranglijst per land ontstaat.
"Gezien de individuele tijden
kunnen we er een behoorlijke
klassering uit slepen. Een achtste, negende plaats moet zeker
haalbaar, zijn," vertelde. Van
Vught nogal triomfantelijk.
Even later liet dezelfde Van
Vught zich ontvallen dat er
slechts elf ploegen ■ hadden
ingeschreven. Een kinderhand
is blijkbaar snel gevuld.

Groningen en
Emmen openen
voetbalseizoen
Oosterpark te zijn. Ik vind het
GRONINGEN FC Groningen
FC Groningen en Emmen
nog steeds jammer dat ik moest
spelen vanavond in het
en Emmen openen vanavond
Oosterpark de eerste wedverdwijnen. Maar ik ben echt
om half acht in het Oosterpark
niet rancuneus."
strijd voor het bekertoerofficieel het nieuwe voetbalseiLooyen heeft na de oefensezoen. Het betreft een wedstrijd
nooi. Voor beide elftallen is
voor de Amstel Cup. Het bekerhet een aardige testcase.
rie besloten om niet veel aan de
Overigens begint topschutspeelwijze van Emmen te vertoernooi is op voorspraak van
ter Mariano Bombarda bij
anderen. "Onder mijn collega
de coaches betaald voetbal
Groningen op de bank.
Notten heeft Emmen hét vorige
nieuw leven ingeblazen. Naast
FC Groningen en Emmen zijn
seizoen goed gepresteerd," licht
en
Looyen toe. "Ik hoop met de
Veendam
de zaterdag eerste
en
nieuwe groep hetzelfde te doen.
klasser. ACV uit Assen in Drent, Theo Migchelsen
Specken
loopbaan
Wij gaan in ieder geval de aanhun
de
dezelfde poule ingedeeld. De
in
bij
betaalde
sector
FC
val zoeken en zullen ons zeker
beste twee clubs kwalificeren
zich voor het hoofdtoernooi. De Groningen.
niet . gaan ingraven. In het
Ook Looyen kent elke grasbekertoernooi willen we graag
overige bekerduels gaan alom
volgende
spriet
Oosterpark.
den
lande
week
van
het
FC
verder komen. Het is een leuke
pas
in
zaterdag van start. De top-vijf Groningen bleef onder zijn formule: met regionale poules
supervisie in het seizoen 1992- en er is geld te verdienen. We
van ide eredivisie is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdzoeken nog steeds een linksbe1993 behouden voor de eredivil
nige
speler, die achterin,en op
toernooi. .
sie
nadat
Verbeek
drie
.*V
Pim
FC Groningen kan met de maanden voor het einde van de het middenveld'uit de voeten
door trainer Hans Westerhof competitie was ontslagen. "Het kan. Geld kunnen we dus heel
beoogde opstelling van start is te merken dat we spelers in goed gebruiken want het is hier
bij Emmen geen vetpot."
gaan. Naast de oudgedienden de groep hebben met een verleLodewijks, ? Claus den bij FC Groningen," zegt FC GRONINGEN: Lodewijks; Koeman;
Patrick
Boekweg, Veenhof, Gall;, Beerens,
Boekweg, Jan Veenhof, Joop Looyen, die er op gebrand is om Kooijman,Schreuder,
Boudesteyn;
Gall en Harris Huizingh zijn vroegere werkgever een Huizingh, Sion.
maken zes nieuwelingen deel kunstje te flikken. "Het leeft bij EMMEN: Migchelsen; Larossi, Uneken,
Haverkort;
De
Specken,
Jonge,
uit van de basiself: Erwin ons al een paar weken. Mij doet Barmentloo,
De Haan, Dantuma; Drent,
Koeman, Raymond Beerens, het ook wel iets om weer in het Meijerman.',
Marcel
Dick' Kooijman,
Boudesteyn, Dick Schreuder en
Romanb
Sióril:' \ Ex-ACVer
Mariano Bombarda, topscorer
in de oefenperiode met zestien
doelpunten, zal- dus \ moeten
toekijken. "Ik heb een bepaald
beeld voor ogen. Daar stap niet
zo maar vanaf tenzij er hele
gekke dingen gebeuren," licht
De Italiaan
echter niet alles maken. De
Westerhof toe.
MANCHESTER
wielerbond wil de grote vedette
."Laten we de zaak nu niet Maurizio Fondriest heeft gistegaan toespitsen op Bombarda," ren de Ronde van Engeland op op Sicilië in actie zien, tijdens
zijn naam geschreven. In de de wegwedstrijd of de individuvervolgt Westerhof. "Elke speler, wil graag spelen, maar de vijfde en laatste etappe, die ele race tegen de klok. Vicetrainer beslist. Ik heb gekozen werd gewonnen door de voorzitter José Liceras durfde
voor ervaren verdedigers en wil Slowaak Jan. Svorada, kwam
Indurain zelfs een ultimatum
Koeman en Huizingh in ieder zijn voorsprong van twintig te. stellen. Meedoen aan j de
geval in de as hebben. Ik kan seconden op de Rus Ekimov wereldtitelstrijd, anders volgen er sancties.
Bombarda wel in de spits zetniet meer in gevaar.
ten en Huizingh op het middenDe voormalig wereldkamveld,'maar dan moet ik het hele pioen op de weg heeft na een
hernia-operatie lange tijd op
elftal omgooien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarvoor non-actief gestaan. Hij moest
hebben we niet ruim vier bijvoorbeeld de Ronde van
weken intensief getraind en Frankrijk aan , zich voorbij
oefenwedstrijden laten gaan. De overwinning in PARIJS
De internationale
negen
gespeeld." Wegens blessures Engeland gaf zijn terugkeer autosportfederatie (FIA) heeft
gisteren de Grote Prijs van
kan Westerhof niet beschikken extra glans.
Italië in de Formule 1 op het
over Lucien Sahetapy (knie), ■ Ploegleider Cees Priem van
circuit van Monza definitief
Alex Pijper, (knie) en Marian TVM heeft Steven Rooks geseChlad (lies)." ' .'•' *•,';;".
lecteerd voor de : Ronde van afgelast. Er bestaat twijfel over
'.Emmen treedt aan met vier Nederland. ,De Nederlandse de uitvoering van de geëiste
nieuwelingen: Said Larossi, kampioen krijgt hierdoor een veiligheidsmaatregelen.
Het
Etiehne Barmehtloo, Jouke goede voorbereiding op het evenement stond voor 11 sepDantuma en Manfred Specken, WK. De ploeg 'van Priem tember'op de agenda.: .
die op amateurbasis van" FC bestaat naast Rooks uit de volGroningen is overgekomen. gende zes renners: Maarten •, Uitwijkmogelijkheden zijn
Specken vervangt de aan een den Bakker, Rob' Harmeling, de Nürburgring (Dvi) en
knie
gekwetste
Frank Servais Knaveri, Jesper Skibby Mugèllo (Ita).-. Het besluit van
Veldwijk. Naast Veldwijk mist (Den), Bart Voskamp en Danny de FIA komt ma wekenlang
politiek touwtrekken tussen de
trainer Leen Looyen ook Albert Nelissen.
Koops (geschorst), , Roy Beers ■ Zijn voorbereiding op het Italiaanse overheid, 'de race(knieblessure)
dé werelduurrecord is in volle organisatie en .milieu-activisen
Macedonische
international gang, voor de wereldtitelstrijd ten over de aanpassingen op
Dejan ■ Kuskinski,
die in op Sicilië voelt Miguel Indurain Monza. Er zouden onder meer
afwachting is van een werkverhelemaal niets. De viervoudig ruim honderd bomen moeten
gunning. Vóór vier spelers van Tour-winnaar kan'in Spanje worden gekapt.
Emmen is het Oosterpark een
vertrouwde omgeving. Ooit
begonnen Jan de Jonge, Martin
-

:

..

Fond riest winnaar
Ronde van Engeland
-

GP Italië geschrapt

•

-

-

»

■ De Brit Colin Jackson (tweede van rechts) pakt de Europese titel op de 110 meter horden

©

Reuter

Verkeerde taktiek nekt Marko Koers
HELSINKI Gegokt en:verloren." Overtuigd van zijn eigen
kracht verkoos Marko Koers
om zich al in een heel vroeg
stadium in het gevecht van de
800 meter te; mengen! Maar
zijn onverschrokken demarrage 300 meter voor de, finish
bleek uiteindelyk niet meer
dan een domme zelfmoordpoging. Vijftig meter voor de
meet was de accu volkomen
leeg. Koers eindigde als vijfde
irt 1.47.52. Inpakken en weg-

wezen.

"Het blijkt dat ik er nog niet
bijhoor. Dat doet pijn," concludeerde Koers (21) bitter, maar
terecht. Net als tijdens de
Spelen en de WK was ook in
Helsinki de halve finale het
eindstation. "Ik wilde een
lange eindsprint, had er ook
vertrouwen in, maar verzuurde te snel."
De tactiek was misschien zo
slecht niet eens. Met een
lange eindspurt had Koers
gehoopt de 'sprinters' in het
gezelschap uit te putten en
een stapje voor te zijn. De uit-

voering van het plan was echter allerbelabberdst. Koers'
versnelling was veel te furieus,

i

.'."*■'

De tienkamp is beeldhouwen. Secuur werken, krachten
doseren en spelen met spieren. De decathlon is ook een
heksentoer. Eén foutje en je
raakt van je a propos. Zoals
dat gisteren bij Marcel Dost
het geval was. De 1.95 meter
lange,
kg
86
zware
Nederlandse atleet vergaloppeerde zich finaal op het
onderdeel hoogspringen.
Dost staat na een eerste
dag van noeste arbeid op een
uitzichtloze twintigste plaats
met 3875 punten. Bijna 700
punten minder dan de Witrus
Eduard Hamalainen, die een
score van 4512 achter zijn
naam heeft. Dost was tevreden met zijn optredens. "Het
kogelstoten (12.90 m) en het
hoogspringen waren , echter
tegenvallers."
Het uitzicht op een puntentotaal van 8000 is sterk vertroebeld. Met een beetje geluk

kan de student uit Enschede
vandaag een totaal van 7700
punten realiseren. "Ik heb nog
genoeg reserves. Een kwestie
van geconcentreerd blijven,"
zei Dost na het eerste etmaal
van zijn eerste grote meerkamp in de open lucht.
Eduard Hamalainen stevent rechtstreeks op de tienkamp-titel af. De geweldenaar
uit Grodno voerde zijn show
klinisch en koel op. Hij wordt
niet voor niets de zuinige tijger genoemd. Een wereldrecord zit er evenwel niet in. Dat
presentje wil de 25-jarige politieagent met de Finse grootvader bewaren tot september,
wanneer hij in Tallance in een
rechtstreekse
confrontatie
met de Amerikaan Dan
O'Brien op de magische 9000
punten-jacht gaat.
-

'•"'

Colin Jackson haalde giste-

ren een gouden medaille op

met de hordensprint. i De
wereldrecordhouder,
die
samen met Linford Christie
de basis voor het seizoen heeft
gelegd in Australië, ■ gleed
'

vloeiend over de obstakels en
noteerde eën tijd van 13.08
seconden.
Jackson is een vriendelijke
atleet, maar groeit op de baan
uit tot een verscheurende tijger zonder scrupules. De Brit
showde andermaal zijn briljante techniek, maar werd in
zijn jacht op een toptijd gehinderd door twee valse starts.
"En dan wordt het moeilijk om
het publiek een goede tijd te
presenteren," aldus Jackson.
Heike Drechsler (verspringen), Sallv Gunnell (400 horden),
Alessandro
Lambruschini (3000 steeple)
en Trine Hattestad (speerwerpen) waren de andere voorSally
spelbare
winnaars.
Gunnell was een klasse apart
op de 400 meter horden.
Gunnel: "Dit was mijn laatste
EK. Ik'wilde winnen en deed
dat in stijl. Het was echter
moeilijk om gemotiveerd te
blijven. Ik liep eigenlijk alleen
maar tegen mezelf en de
klok." Heike Drechsler sprak
woorden van gelijke strekking.

'

ACV maakt dozijn vol

Egyptische

op
basketbal
l
e
r
doping betrapt
TORONTO
Het belangrijkste nieuws bij het WK
basketbal' in ■ Canada,. dat
de ontknoping nadert, was
gisteren niet van sportieve
aard. Er werd bekend
gemaakt dat de Egyptische
speler *; Ashraf Mohamed
zijn ï werk :■; als fbrward
kracht l heeft bijgezet. met
behulp van verboden spierversterkende middelen.
■ Volgens dei FIBA werd
de 27-jarige Mohamed
positief bevonden na een
dopingcontrole op 4 augustus.'Om welk anabool preparaat het ging, werd niet
bekend gemaakt. De resultaten van Egypte, kansloos
voor ï een i hoge; klassering,
worden niet veranderd.
-

:

GRONINGEN
ACV is dit
weekend op trainingskamp in
Barneveld.
De j Assenaren
speelden gisteravond een wedstrijdje
tegen WOP
uit
Voorthuizen, een ploeg uit de
eerste klasse afdeling. Het
team van trainer Ron Jans liet
WOP alle hoeken van het veld
zien. De score liep op tot liefst
13-I."Paul Hoekstra (4 keer),
Peter Brinks, Arnold Bos,
Ruud Jalving (2 keer), Danny
Boer Rookhuizen, Erik Barth,
Mare van Vugt en Bert
Meertens tekenden voor de
Asser productie. Alex Mulder
van WOP. (eigen doel) maakte
het dozijn van ACV vol.
Ook GERMANICUS zoekt
het vertier elders, en wel in
Lemmer. De formatie van trainer Rolf Veneboer speelde een
redelijk succesvol oefenpotje
tegen Steenwijk. Germanicus
won met 2-1 van de plaatselijke
tweede klasser. Wibo Murk en
Rob Kollen maakten . de doelpunten voor de eersteklasser
-

uit Coevorden.

Eveneens op trainingskamp
is DRACHTSTER . BOYS. De
selectie van trainer Henk de
Jonge nam de boot naar het
'winderige
natte
en v
Terschelling. Te winderig zelfs,
zo bleek. Een oefenwedstrijdje
tegen Terschelling werd afgelast. "Het is windkracht tien,
hier," meldde De Jonge, die
ongetwijfeld een koude nacht
tegemoet ging. Drachtster Boys
heeft namelijk een tentenkamp opgeslagen op camping
Terpstra. Morgen spelen de
wedstrijden.
Friezen i twee
Eerst tegen Terschelling, later
tegen de winnaar uit het duel
Castricum Blauw Wit.
Op het 'Grote Geert'-toernooi
van WKE troffen SC ERICA en
elkaar.
MUSSELKANAAL
Erica versloeg Musselkanaal
met 2-1. Voor Erica scoorden
Lange
en
Koos
Emon
Pijnacker. De tegentreffer van
Musselkanaal werd gemaakt
Kuiper.
door
Arco
Zondagmiddag worden de fina-

lewedstrijden afgewerkt.

-

Mannen.
800 m. Halve finales (eerste vier naar
finale), eerste serie: 1. Benvenuti (Ita)
1.47,01, 2. Douglas (Noo) 1.47,15,, 3.
Cerezo (Spa) 1.47,24, 4. Winrow (GBr)
1.47.24, 5. Koers (Ned) 1.47,52 (uitgeschakeld). .
Tweede serie: "■ 1. Motchebon (Dvi)
1.45,75,2. Rodal (Noo) 1.45,80, 3. D'Urso
(Ita) 1.45,88, 4. De Teresa (Spa) 1.45,89.
110 m horden. Halve finales (eerste vier
naar finale), eerste serie: 1. Jackson
(GBr) 13,04 (beste wereldseizoenprestatie), 2. Philibert (Fra) 13,45, 3. Boroi (Roe)
13.53, 4. Fermer (Dvi) 13,55. •
Tweede serie: 1. Jarrett (GBr) 13,32, 2.
Schwarthoff (Dvi) 13,38, 3. Edorh (Dvi)
13,47, 4. Haapakoski (Fin) 13,52.
Finale: 1. Jackson 13,08, 2. Schwarthoff
13,16, 3: Jarrett 13,23, 4.' Edorh (Dvi)
13,41, 5. Fermer (Dvi) 13,53, 6.
Haapakoski (Fin) 13,54, 7. Philibert (Fra)
13.54, 8. Boroi (Roe) 13,61.
3.000 m steeple, finale: 1 . Lambruschini
(Ita) 8.22,40, 2. Carosi (Ita) 8.23,53, 3.
Van Dijck (Bel) 8.24,86. 4. Rowland (GBr)
8.26,00,5. Pronin (Rus) 8.26,33,6. Strege
(Dvi) 8.26,36, 7. Svenoy (Noo) 8.28,12, 8.
Panetta (Ita) 8.28,25, 9. Baumermeister
(Dvi) 8.32,58, 10. Hanlon 8.36,06.
Discuswerpen. Geplaatst voor finale:
Sjevtsjenko (Rus) 62,46, Liakhov (Rus)
62,26, Doebrovstsjik (WRu) 62,00, Seelig
(Dvi) 61,28, Horvath (Hon) 60,96, Grasu
(Roe) 60,64, Schuit (Dvi) 60,62,
Zintsjenko (Oek) 60,40, Sweeney (ler)
59,34, Riedel (Dvi) 58,66, Valvik (Noo)
58,50, Lukashok (Isr) 57,78.
Kogelstoten. Geplaatst voor finale:
Gudmundsson (Usl) 19,69, Bagach (Oek)
19,65, Peric (Joe) 19,64,"Klimenko (Oek)
19,45, Halvari (Fin) 19,29, Virastjoek
(Oek) 19,25, Dal Soglio (Ita) 19,23,
Koistinen (Fin) 19,05, Kleiza (Lit) 18,77,
Hoff (Noo) 18,69, Herbrand (Dvi) 18,65,
Fantini (Ita) 18,64.
Blok van de tienkamp na de eerste dag
(resp. totaal, 100 m, ver, kogel, hoog,
400 m): :'.'■...
1. Hamalainen (WRu) 4512-10,77-7,5415,70-2,08-47,28'
2. Dagard (Zwe) 4351-10,69-7,45-14,931,93-46,71 .
3. Dvorak (Tsj) 4306-10,93-7,69-14,552,02-48,94
4. Nool (Est) 4285-10,73-7,83-13,21-1,9648,20
5. Lobodin (Oek) 4255-10,86-7,30-15,341,99-48,78
6. Plaziat (Fra) 4197-11,05-7,66-14,301,96-49,08
7. Kolpakov (Oek) 4194-11,25-7,33. Z
15,00-2,05-49,14
8. Blonder (Fra) 4144-11,12-7,50-13,781,99-48,91
9. Schmid (Dvi) 4134-10,87-7,43-13,491,96-48,99
■ ■■•'■■.■ ,
10. Munkacsi (Hon) 4101-11,14-7,6513,02-1,93-48,38
20. Dost (Ned) 3875-11,15-7,26-12,901,87-49,79
Aantal deelnemers: 27. Op de eerste dag
vielen vijf atleten uit.
,
< •
,'•.'•'.
Vrouwen.
1500 m. •Geplaatst voor de finale:
Podkopajeva (Rus) 4.08,72, Kremljova
(Rus) 4.08,80, Rydz (Pol) 4.09,16,
Rogasjova (Rus) 4.09,17, Holmes (GBr),
4.09,27, Brzezinska (Pol) ' 4.09,46,
Sacramento (Por) 4.09,52, Zuniga (Spa)
4.09,53. Klessling (Dvi) 4.09,81, Bitzner
(Fra) 4.10,56, Akraka (Zwe) 4.10,60,
Nolan (ler) 4.10,89.
400 m horden, finale: 1. Gunnell (GBr)
53,33, 2. Rieger (Dvi) 54,68, 3. Knoroz
(Rus) 54,68, 4. Meissner (Dvi) 54,79, 5.
Koerosjkina (WRu) 55,18, 6. Teresjoek
(Oek) 55,53, 7. Nzarova (Rus) 55,98, 8.
Retsjakan (GBr) 56,05.
Hoogspringen. Geplaatst voor finale:
Bilac (Slv), Henkei (Dvi), Babakova (Oek),
Goeljajeva (Rus),' ! Sjevtsjik (WRu),
Zilinskiene (Lit), Toptsjina (Rus), Leseva
(Bul) allen 1,92, Kovacikova (Tsj), Balck
(Dvi),. Haugland (Noo) en . Kirchmann
(Oos) allen 1,90.
Verspringen, finale: 1. Drechsler (Dvi)
7,14 m, 2. Krawets (Oek) 6,99,3. May (Ita)
6,90, 4. Nielsen (Den) 6,82, 5. Ninova
(Oos) 6,80, 6. Karczmarek (Pol) 6,67, 7.
Moesjailova (Rus) 6,62, 8. Prandzheva
(Bul) 6,56, 9. Idowu (GBr) 6,46, 10.
Xanthou (Gri) 6,44, 11. Roebljova (Rus)
6,41, 12. Khlopotnova (Oek) 8,24.
Speerwerpen, finale: 1. Hattestad (Noo)
68,00 m, 2. Forkel (Dvi) 66,10. 3. Tilea
(Roe) 64,34, 4. Gast (Dvi). 62,90, 5.
Ramanauskas (Lit) 61,54, 6. Damaske
(Dvi) 61,32, 7. Zsigmond (Hon) 59,74, 8.
Prandsjeva (Bul) 6,56, 9. Teppe (Fra)
57,52, 10. Uppa (Fin) 57,20.. 11. Isaila
(Roe) 56,92,12. Jeppesen (Den) 56,06.
'

"

-

HELSINKI, EK.

Verstappen zesde in eerste tijdtraining
Benetton reden Schumacher en
Verstappen, gisteren ontspannen hun trainingsronden op de
Hungaroring.
Verstappen
begon de vrije training op een
natte baan. "Geen ideale weersomstandigheden om een circuit te leren kennen," aldus de
afgelopen
die
Limburger,
weken nieuw materiaal uittestte
circuit
van
op " het
Silverstone. "Toch ging het
direct lekker."
Nadat de baan was opgedroogd en Verstappen banden
zonder profiel had laten monteren, spinde de Nederlander. "Ik
raakte even buiten het droge
spoor." De slipper had -geen

BOEDAPEST Formule 1-coureur Jos Verstappen is gistermiddag op de Hungaroring in
Boedapest zesde geworden jin
de eerste officiële training voor
de Grand Prix van Hongarije,
die morgen wordt gehouden.
De; Limburger zette met zijn
Benetton-Ford 1.21,141 als
beste rondetijd neer. Zijn teamgenoot Michael Schumacher
was het snelst. De Duitser
raasde een rondje iaf in
1.19,479, goed voor een gemiddelde snelheid van 179,730 km
-

•

per uur.

In de ochtenduren reed
Verstappen in de eerste vrije
training de negende tijd
(1.23,246). 's Middags was hij,
net als de meeste andere coureurs,
beduidend
sneller.
Behalve Schumacher moest
Verstappen de Britten Hill,
Coulthard en Brundle en de
Oostenrijker Berger voor laten
gaan. De training wordt zater-

aan de dood toen tijdens een

Wielrenner Marcel
DIEVER
Luppes had gedurende een criterium voor -amateurs, in
Diever maling aan hevige
regenval en het daardoor spekglad geworden parkoers. De
durfal uit Hoogeveen stoof tenslotte onbedreigd met ruim een
minuut voorsprong over de
finish voor twee achtervolgers.
Allard Engels uit Gieten legde
beslag op de tweede plaats en
Gert Jan Nienhuis uit Dokkum
kwam als derde over de eindstreep. Wegens invallende duisternis was de rit rond kerken
-

kroeg ingekort van tachtig tot
zeventig kilometer.
Naast Luppes hadden in eerste instantie nog veertien renners weinig ontzag voor de
beroerde omstandigheden. Na
verloop van tijd namen vier
coureurs echter gas terug. Het
groepje had korte tijd later niet
over geluk te klagen. Een vanuit het niets op het parkoers
verschenen, auto belemmerde
ineens de doortocht. Alleen
Jacob Slenema uit Roden ging
onderuit, maar kwam er met
schaafwonden vanaf.

gevolgen.
op
In de middagtraining
droge baan
een
nam
Verstappen snel de vijfde positie in. De Limburger,verkoos
daarna te wachten op nog bete-

-

re omstandigheden. Hij zakte
naar de zestiende plaats. In het

dag vervolgd.

Bij Benetton was de leiding
te spreken over de prestaties
van de twee rijders. Het team
lag de afgelopen week voortdurend onder vuur, wordt zelfs
met uitsluiting bedreigd omdat
er gesjoemeld zou zijn met de
reglementen. Daarnaast wacht
Schumacher nog een schorsing
van twee wedstrijden wegens
het negeren van een zwarte
vlag en ontsnapte.Verstappen

Waaghals Luppes
rapste in Diever

■ Michel Schumacher reed ondanks de sores rond zijn racingteam
© EPA
naar de snelste trainingstijd in Boedapest. .',-;.!

tankstop bij de Grand Prix van
Duitsland zijn bolide vlam
vatte. Het laatste zou veroorzaakt zijn door het verwijderen
van een veiligheidsfilter, waarvoor volgens de Internationale

Autosport Federatie FIA officieel geen toestemming was
verleend.
Ondanks alle tegenslagen en
speculaties over een mogelijk
voortijdig
voor
WK-einde

laatste kwartier.van de oefensessie ging .Verstappen met
nieuwe banden nog een keer de
baan op. Zijn slotakkoord
resulteerde in de zesde tijd.
Schumachers eerste plaats
werd met gejuich ontvangen:
"Dit is het beste antwoord na
alle kritiek op het team," verklaarde de Duitser. Zijn
Oostenrijkse collega Berger
prestatie
vond
de
van
Schumacher maar niets!
'

Miljard tekort
op Winterspelen
De
LILLEHAMMER
Olympische Winterspelen van
dit jaar in' Lillehammer en
Hamar hebben een tekort opgeleverd van 4,7 miljard Noorse
kronen, ongeveer 1,2 miljard
gulden. Het organisatiecomité
(LOOC) maakte vrijdag de
financiële resultaten bekend.
Het evenement heeft in totaal
7,374 miljard kronen gekost.
Daartegenover stond 2,709 miljard (800 miljoen gulden) aan
-

inkomsten.
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14 aug. a.s.

GROTE
VLOMARKT

Vanavond:

T-Spoon

van 10.00 tot 16.00 uur

op

Warp 9
verwacht: Mannenkoor Karrespoor
Gordon Hanny Dennie Christian

DE BRINK
te

-

±

Zuidlaren

27 augustus:

Bij slecht weer in de
Prins Bernhardhoeve.'Straatartiesten
welkom.
,
Info:
tel. 05905-92778
of 94501
y

I"""

l

YHet centrum van Noord-Nederland

£'-

X Bros. on
the 4th Hoor

.

Bellen: Taxi Hamstra 05123-1430
Taxi de Vries 05946-59177
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Romantische slaapkamer in eiken. Het speciale verf procédé geeft een extra nostalgisch effect.
Verkrijgbaar in o.a. antiek blauw en antiek groen. Ledikant 180x200 cm, inclusief 2 nachtkastjes
f3.170- Nachtkastjes en commode tegen meerprijs ook met marmeren bovenbladen leverbaar.

'

-

\

ï% ïjMm

<'

f^'c,,~W--'
■

Diever

Ijfi

'

,

~

———■

—

"'"

'

-'

"Oase" het kwaliteitsmerk
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WEGENS OMSTANDIGHEDEN
TE KOOP:
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Aanvang: 20.30 uur
Inlichtingen VVV Dievet

I

o- QieyenWV kantoor, tel. 05219-1748 en Hotel Centrum, tel. 05219-1215;
9 ASSfifll VW kantoor, tol. 05920-14324; Beilen: VW kantoor, tel. 05930-

m
faartifc

ï 22714enSig^renmag^jnHcirwbe^e.Brinkstr.31,tel.05930-2232580iaej:
| VW kantoor, tel. 05998-34855: Dwingeloo: VWkantoor, tel. 05219-1331
9 en Recreatiecentrum 'De Noordster tel. 05219-7238; Emmsn; VW
kantoor, tel. 05910-13000:Groningen:Sigarenmagazijn Homan, Herestr.
80, lel. 050-120093;HaiffiUeiVW kantoor, tel. 05214-1222: Hoopeveen:
VW kantoor, tel. 05280-63003; MSBBfiU Sigarenmagazijn v.d. Meulen,
Zukteinde 3, tel. 05220-52967;QasJejBoJrJs;WVkantoor, tel. 05160-12727;
a«eji;WVkamoor.tel.()s22l-1700;yjaaexVWkantoor,tel. 05212-1433.
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Eelder Shantykoor

maandag 29 aug

1 Corso Klaverjas-toernooi
1 om de Corso-beker

.■.
woensdag3l aug.
20.00 uur
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Dries Roelvink

fwlKife?-' 1 met Stemmingsorkest
vrijdag 2 sept.
20.00 uur
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Corsonacht m.m.v. STARGOLD
gratis entree
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Officemanager

Voortgezet Management
HBL Hoger Management

•

Bel ons: tijdens kantooruren 05982-3010

•

buiten kantooruren 05730-54103

.

Non-Profit organisaties

GOEDERENSTROOM
-*

•

■■' ■

•

SNOEK BEVEILIGING
Il a 'ftSBÊSÈ

Loeistiek Management

Transportmanagement

Basisopleiding

•

Doeltreffend presenteren,

ÈK Selfhealing len II

25S£ES3fö

Timemanagcment
IN-CQMPANY TRAININGEN

.
,"

.

pEEJI

*

PERSONEELENORGANISATIF,
•

&

OPLEIDINGEN CV.

Hoofdweg 14
9621 AL Slochteren
Tel. 05982-3010
Fax 05982 151°
Ministerie van Justitie Nr. ND 631
"

.

Als belangen van twee of meerdere mensen onverenigbaar lijken,
wordt hulp ingeroepen vaneen onpartijdige derde. Deze moet de
leiding nemen en houden, teneinde escalatie te voorkomen.
Daartoe organiseren wij gedurende 3 dagen nml. 24,25 en 30
augustus a.s. in hotel restaurant Fontana te Nieuweschans een cursus
-

TRAININGEN
o.a. Salestraining, Telefonische
Verkoop, Efficiënt telefoongebruik

'

'

•

GQEp

Makelaar in Onroerende Goederen
KORTE EN INTENSIEVE

Hoger Management voor

'

■

ONROEREND

,

•

-

•

'

•
Bednjfseconoom (HEAO-niveau)
KWALITEITSMANAGEMENT
*
Industr. KwaUteitskundige (CQE)
#
Management Integratie van .
Kwaliteit Milieu en Arbo in
Zorgsystemen

C'\f

MANAGEMENT NON-PROFIT
•
Middle Management Non-Profit

-

Praktijkopl. Marketing en Verkoop
NIMA-A (Marketing Assistent)
NIMA-B (Marketing Manager)

MANAGEMENT

Management Assistente .
Management Assistentie) U ,
Middle Management

•

Burgemeester en wethouders maken de volgende wegstremmingen bekend:
in verband met de reconstructie van de wegsplitsing
Hoofdweg-Lageweg te Wedde zijn de Hoofdweg en
Lageweg ter plaatse van de splitsing volledig voor alle'
. verkeer gestremd van 22 augustus tot waarschijnlijk 1
.
,
, .
,
oktober 1994;.
als gevolg van straatwerkzaamheden-over de volle
wegbreedte ter hoogte van de toegang naar de Burchtis
de Hoofdweg te Wedde eveneens voor alle verkeer
gestremd van 3 oktober tot waarschijnlijk 29 oktober I
1994.
Voor beide stremmingen zal een omleidingsroute middels
borderj worden aangegeven.
Bellingwolde, 13 augustus 1994.
Burgemeester en wethouders der gemeente Bellingwedde,
drs. E. Drenth, burgemeester.
L.J.J. Plomp, I. secretaris.
-

BEDRITFSCOMMUNICATIE
#
Public Relations (NGPR-A)
'
FINANCIEEL-ECONOMISCH

iiAMAr-cucKi-r
MANAGEMENT
•

-

•

•

Mondeling onderwijs, dat gegeven
wordt door docenten uit de praktijk in
o.a. Assen, Emmen en Groningen.
Welke reden u ook hebt voor het
volgen van een studie, met een >
ISW/TOOG opleiding werkt u een stuk
beter.

Gedurende 16 dagdelen, o.a. 19.00-22.00, wordt u
opgeleid in een groep van ± 15 medeleerlingen
voor het examen van 20-12-1994.

.'.

•

CONFLICTHANTERING
mét ondersteuning van professionele acteurs.
Bel ons: tijdens kantooruren 05982-3010
'
buiten kantooruren 05730-54103

Leergang personeebzaken

■ met de Hogeschool
to samenwerking
Drenthe wordt speciaal m Emmen
,

,

•
•

.

.

„

,

Logistiek Management
Management Assistente)

'

I DhrTMw.
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|

•

•SÜfe
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BON VOOR GRATIS STUDIEGIDS

Voor een gratis studiegids
bel: 050-276841
ISW/TOOG Groningen, Postbus 8049
9702 KA Groningen
Bel 05978-15070 of fax 05978-18024
ISW/TOOG, Antwoordnummer 12
9640 VP Oude PekeU.
. .
CNN 4011
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Straat

_

Postcode
Plaats
.

Tel
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Ik ben geïnteresseerd in de

|

opieidmg(en)

I
I

lij VT / 1 V/v/vJ
Opleiding & Training
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Energie
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relatie
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We gaan van start op dinsdag 13-9-94 van
930-11.30 en 20.00-22.00 uur en 15-9-'94op
donderdag van 20.00-22.00 uur.
Open huis zondof 28-8-94 van 11.00-16M
Voor de healingopleiding vraag nadere info!,''
Onderwijsinstelling Caduceus
(beroepsopleiding aurahealing en reading)
geeft sinds 1987 opleidingen, zowel overdag
als 's avonds.

Wat leer je?

Bewust worden van je aura en chakra's dmv.
Meditatie, Visualisatie, Bio-Energetische en
Ademhalingsoefeningen. Beter gebruik maken
van je eigen mogelijkheden. Je leren afschermen vooi anderen die invloed op jou urtoefenen. Problemen die je tegenkomt helder zien.
Leren begrijpen van je emoties en gevoelens.
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Effectief functionerende werkteams
(Teamview)

:

i
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management- en salestrainingen op
maat voor u verzorgen.

•

■

|

#

worden verzorgd,
Daarnaast kan ISW/TOOG o.a.

~~~~~
—~~~"
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•

O[=3

bedrijf of de organisatie zelf
.

ISWrtïplavJnQan ü antand door <Jt Mniotar vanOndmvfa m Watanaehappan op grand van da Wal op da
anianoa onoanaaiimiaahuaii. voor lovar nat ondanvn attnan darawnygdla van da Walvat
ISWTOOG. PosttHrt 9 9665 2G Ouöa Pakala
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Stremming Hoofdweg te Wedde ter
plaatse van de Lageweg en ter
hoogte van de Burcht.

MARKETING

intensieve trainingen."

in Slochteren, Leeuwarden en Heereveen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap de
Oostermoerse Vaart
MAAKT BEKEND:
dat het op grond van artikel 28 van de Wet op de
Waterhuishouding Drenthe vergunning(en) heeft
verleend voor het onttrekken van oppervlaktewater t.b.v. beregening, aan de volgende personen
en uit de daarachter genoemde waterleidingen.'
Maatschap Nijboer-Loman, Borgerzijtak 12,
7874 TB Odoornerveen; waterleiding 11 en 16;
Gebr. van der Spoel, Brink 7, 9534 PB Westdorp;
waterleiding 11 en 14-8;
J. Kruims, Schutsweg 38, 9475 PL Midlaren; wa•
terleiding 2-4 en 2-8;
G, E. Koops en A. Koops-Siebring, Dorpsstraat
88, 9658 PE Eexterveen; waterleiding 3-4 en . V
3-14.
■■VVv ••';•::
De vergunning(en) liggen vanaf 15 augustus
1994 tot en met 13 september 1994 ter inzage op
de secretarie van het Waterschap, Brink 1, Gie-

uit een

breed assortiment praktijkgerichte
opleidingen en verschillende korte,

BASISDIPLOMA BEVEILIGING

■

Ingevolge de artikelen 44 en 49, lid 2 van de Wet
op de Waterhuishouding staat voor belanghebbenden beroep open tegen deze beschikking bij
Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe,
Postbus 122, 9400 AC Assen.
Het beroep dient met redenen te zijn omkleed en
ingesteld binnen de termijn van terinzagelegging.
Gieten, 13 augustus 1994.
Het dagelijks bestuur voornoemd,
W. Roelfsema, voorzitter. £';',£
H. Meijwaard, secretaris.

Bij ISW/TOOG kunt u kiezen

Wij organiseren binnen 3 weken de
MONDELINGE opleing voor het
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ELLINGWEDDE

Cursussen met een
streepje vóór bij overheid
en bedrijfsleven

OPLEONGEN C.V

Hoofdweg 14
9621 ALSlochteren
Tel. 05982-3010
Fax 05982-151 o
Ministerie van Justitie Nr. ND 631
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gemeente

Informatie over adverteren in deze rubriek 050-844000

met getint glas, 3-deurs, okt. '89, km.st. 32.000,
ziet er als nieuw uit.
Tel. 05990-51277.
Prijs n.o.t.k.
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Vanaf medio september: Woonboulevard Apeldoorn
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Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard
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Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefwegl37
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
Enschede Meubelplein Schuttersveld Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg
Heerlen Woonboulevard in de Cramer

Slaapkamers.
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slaaP kamer Speciaalzaken '
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Nieuwsbladlezers
zijn zowel prijs- als
kwaliteitbewust.
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Tijdloos mooie slaapkamer in wit, verrassend gecombineerd met blank beuken. Door de vele
mogelijkheden binnen dit programma kunt u eindeloos combineren om uw eigen droomslaapkamer
samen te stellen. Ook leverbaar in beuken met zwart, Boire en kerseh of geheel in beuken. Bedbak
180x200 cm, inclusief 2 nachtkastjes f 3.295,-
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Goed om te weten dat u bij Oase niet
alleen uit meer dan 100 slaapkamers
kunt kiezen, maar dat ze stuk voor
stuk met vakmanschap en oog voor
detail vervaardigd zijn. Veel slaapkamers zijn zelfs exclusief,voor Oase
ontworpen. Gegarandeerd uniek dus!
:
Kortom; wie op zoek is
naar betaalbaar slaap_
comfort op hoog niveau,
X.L*
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doorgaan. Over één ding zijn ze i het I
prhtPr
allpmaal ppr*eenier aiiemaai
mag ...,
nei aesign m^n
eens, hPt
niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Schitterend design-bed met hoofdeind met sierstaafjes. Uitgevoerd in beuken, in 6 standaardkleuren
of tegen meerprijs in 122 andere kleuren. Met vierkante of kegelvormige poten in beuken of kleur. ■'. ,.'.
Aanhaaktafeltjes in beuken of kleur. Door de vele mogelijkheden kunt uuw bed uniek maken.
Bed.WOcm f 1.995,-Ook leverbaar op 140en 160 cm breed en tot 220 cm lang.
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Meer informatie?

vraa^onze '°'ders
en brochure aan.
|
Tel. 05908-18224, .
Onderwijsinstelling Caduceus lid N.V.A.T. Noordesch 14,9304 TJ Lieveren
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De boosheid van Mario Segni,

25 jaar. KEI-week:

Vakantiehooligans:

Politieke jongerenorganisaties

vader van de Italiaanse revolutie /

aankomende studenten

stomdronken van café

rond de tafel

Stuurman aan Wal
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zwerven door de stad

EN VERDER: Toertips Vliegen over water in draagvleugelboot
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Horoscoop 21
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dammen bridge en cryptogram: 29
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Gado-topman Henk van der Wal.

/ ©

NvN/Wladimir van der Burgh

Wie krijgt het stuur in handen?
De fusie tussen de Groningse streekvervoerder NV Groninger Autobusdienstonderneming (Gado) en de NV Groninger Vervoerbedrijf

■

-

-

(GVB), het per 1 mei geprivatiseerde busbedrijf van de stad Groningen, leek een halfjaar geleden nabij. Geen betrokkene aarzelde over
' -'■'?
.
-'. .
,
■
■
■
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de noodzaak van het samengaan van beide bedrijven, nu het Rijk fors het mes zet in de subsidies voor het openbaar vervoer en de
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vervoerbedrijven worden geprikkeld tot een betere bedrijfsvoering en scherpere concurrentie. Half juni kwam evenwel het

onverwachte nieuws dat de beide ondernemingen de fusiebesprekingen staakten. Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN), de

moedermaatschappij van de Gado, stelde vast dat "er nog grote cultuurverschillen tussen beide ondernemingen bestaan die
overwonnen moeten worden". Het GVB constateerde dat bij Gado en VSN "nauwelijks echte belangstelling" bestaat voor een
'■'-,■■

'

•

'

■•

■

Henk

van der Wal heeft het
meest recente nummer van
het blad 'Openbaar Vervoer'
ook gelezen. Van Beek zegt daarin :
onder meer: "Ik ben op een leeftijd
dat ik zou kunnen stoppen met
werken. Maar het personeel wil niet
onder Van' der Wal werken en ziet
de fusie alleen maar goed komen als
ik de leiding krijg.' De gemeente
houdt daar terecht rekening mee."
In het artikel onderstreept een lid
van de ondernemingsraad het oordeel van zijn directeur nog eens.
"Dat ze dat zo op de spits drijven is
toch een beetje belachelijk," vindt
de Gado-topman. "Wie maakt nu
uit wie de baas wordt: het personeel
of de aandeelhouder?"
De enige aandeelhouder van het
GVB is de gemeente Groningen.
Maar ook die huivert voor Van der
Wal als directievoorzitter, al willen
betrokken politici dat niet publiekelijk zeggen/"Als ze nu een andere
VSN-man als directievoorzitter
voordroegen...," zegt een stadsbestuurder.
Van der Wal: "Misschien heb ik wel
een slechte naam..."
Een reputatie kan de Winschoter
Gado-directeur niet worden ontzegd. De opbouw van het taxi- en
autohandelimperium De Grooth
Beheer maakte hem tot één van de
grootste werkgevers in de provincie
Groningen en een veelvuldig geprezen ondernemer. Na de overname
van zijn bedrijven door VSN/Gado,
werd hij directeur van het
Groningse vervoerbedrijf. Met de
ondernemersmentaliteit die hem zo
eigen is, ging hij de stroperigheid
binnen de Gado te lijf. Zo maakt hij
de streekvervoerder klaar voor tijden, waarin het Rijk zijn bijdragen
aan het openbaar vervoer afbouwt
en tot een commerciëler en klantvriendelijker bedrijfsvoering dwingt.
Geen onderneming krijgt straks nog
als vanzelfsprekend de zorg voor
het openbaar vervoer in een gebied.
De zogenoemde Vervoerregio gunt
die opdracht steeds voor vijf jaar
aan die onderneming, die het aan- .
trekkelijkste dienstenpakket aan- •
biedt. En dat alles terwijl het Rijk
de kosten voor zowel stads- als
streekvervoer voor nog maar 50
procent wil dekken, tegen respectievelijk 80 en 70 procent nu. ~
Het is juist de reputatie van de
zakenman pur sang die het GVBkamp zo afwijzend jegens Van der
Wal maakt. Het stedelijke vervoer-

vraag welke voor de oud-ambtenaren van het GVB de beste werkgever zal zijn, de Gado of Vancom.
Maar opmerkelijk kritisch is hij
over de werknemers van het stedelijke bedrijf die perse Van der Wal
niet aan het roer willen hebben. De
Hond: "Het GVB-personeel maakt
één grote fout. Ze moeten niet denken dat de privatisering van het o}r.
bedrijf voor eeuwig is gelieerd aan
de persoon Van Beek. Als directeur
heeft hij niet het eeuwige leven. Met
het in de markt brengen van je
onderneming moet je leren leven
met de plussen en minnen."

.

■

samengaan. Het viel vooral over de weigering van de onderhandelingspartner om directeur Ton van Beek van het stedelijke
...

•

•

.

•

vervoerbedrijf te accepteren als voorzitter van de directie met onder hem Gado-topman Henk van der Wal als directeur commercie. VSN

.

Van

der Wal vreest de
Amerikanen niet. Ze zullen

wil Van der Wal als eindverantwoordelijke van de fusie-onderneming. Ondertussen aast Vancom Transportation, een groot openbaar

■
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vervoerbedrijf uit de Verenigde Staten, op het GVB. Met de overname wil de zeer kapitaalkrachtige onderneming een opmars in Europa
beginnen. Gado-directeur Van der Wal vreest de toenadering tussen GVB en Vancom niet. "Ik sta er versteld van dat die Amerikanen

denken dat hier grof geld is te verdienen."
bedrijf maakte jaren van organisatorische ellende mee die het ziekteverzuim tot ongekende hoogte deed
stijgen. Interim-managers gaven de
aanzet tot een drastische reorganisatie waarbij werknemers die een
nieuwe start van het bedrijf in de ■
weg zouden staan op wachtgeld
werden gezet. Van Beek werd in
1991 aangesteld als directeur middelen om kort daarop als algemeen
directeur het gezondmakingsproces
•
bij het GVB voort te zetten.
Vervolgens gaf hij leiding aan de
privatisering van het bedrijf, die het
1 mei jongstleden tot een naamloze
vennootschap maakte.
Van Beek won meer dan het vertrouwen van het GVB-personeel

door een intensieve informatie-uitwisseling met de medwerkers. Een
chauffeur: "Hij zit vaak gewoon tus-

sen ons in de kantine. En dan kan
iedereen vrijuit zeggen wat ie vindt.
En wat er wordt gezegd, neemt hij I
serieus."
De wijze waarop Van Beek sanering
en verzelfstandiging van het GVB
leidde heeft de algemeen directeur
ook op het stadhuis veel prestige
opgeleverd. Het heeft van hem een
beeld geschapen, dat in contrast
staat tot dat van Van der Wal. Die
wordt als uiterst bekwaam
beschouwd. Dat hij met zijn kennis
van het openbaar vervoer, commercie en bedrijfsvoering van grote
waarde voor de fusie-onderneming
kan zijn, wordt niet betwijfeld.
Maar de eindverantwoordelijkheid
leggen bestuurders en GVB-perso-'
neel nu eenmaal liever bij de man
die zijn stijl van leiding geven ontwikkelde in het overheidsklimaat,

dan aan de gepokt en gemazelde,
soms harde ondernemer van wie
met name de werknemers het ergste
vrezen en die wordt gezien als te
veel zakenman om de hoogste prioriteit te geven aan de dienstverle•

Van

.

i
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der Wal loochent de capaciteiten van Van Beek niet.
"Ik heb tegen hem gezegd: Jij
kunt wat mij betreft als lid van het
directieteam de verantwoordelijkheid over alle openbaar vervoer
krijgen." Maar om de GVB-topman
de hoogste positie in de fusieonderneming te gunnen, dat verdraagt
zich niet met de verhoudingen tussen de twee bedrijven, vindt hij.
Van der Wal somt op: de Gado
heeft een jaaromzet van 250 tot 270
miljoen gulden, terwijl die van het
GVB nog rond de 30 miljoen gulden schommelt. De streekvervoerder boekte vorig jaar een winst van
drie miljoen gulden, terwijl GVB
nog een verlies van ruim zes ton
moest slikken, hoewel de prognoses
voor 1995 een kleine winst voorzien. De Gado-directeur gaat prat
op het eigen vermogen van 30 procent van de onderneming die hij

leidt.

De Gado is evenwel geenszins zorgenvrij. Het bedrijf zit met een overschot aan personeel. De rijkskortingen hebben ook de streekvervoerder tot een scherpere bedrijfsvoering genoodzaakt en bovendien
vraagt de integratie met De Grooth
Beheer om aandacht. Van der Wal
maakt duidelijk dat de ingezette lijn
geen bemoeienis van buiten verdraagt, ook niet als de gemeente in

een gefuseerde onderneming aandelen zou krijgen. Een bemoeienis, die
de gemeente nog wel nadrukkelijk
heeft met het GVB en die Van der
Wal ernstig doet twijfelen of de
nieuwe band tussen stadhuis en ,
naamloze vennootschap een goede
commerciële aanpak wel mogelijk
maakt. Zo houdt de gemeenteraad
zeggenschap over de lijnvoering.
Van der Wal: "Stel dat de lijn naar
Lewenborg 's avonds nauwelijks
passagiers heeft. Dan kun je besluiten daar een klein busje in te zetten.
Denk je eens in dat ik voor zo iets
eerst te biecht moet bij de gemeenteraad. Ik had hier in de provincie
een lijntje dat 100.000 gulden per
jaar kostte. De opbrengst op jaarbasis was 3700 gulden. Wat moet ik
dan doen?"
Van der Wal ziet dan ook obstakels
voor de fusie, die van een heel
ander gehalte zijn dan de discussie
over de vraag van het leiderschap.
Hij wijst op de anderhalf miljoen
gulden aan wachtgeldverplichtingen
die het GVB heeft, een erfenis van
de reorganisatie. Bovendien heeft
het personeel bij de privatisering .
een nieuwe cao gekregen, die nog
voorziet in een reeks 'dure' verworvenheden van de vroegere ambtena-

mogelijk besteden."
De fusie was nog niet afgeketst, of
in Groningen meldde zich Vancom
Transportation. Het bedrijf heeft
een heel groot deel van de openbaar
vervoermarkt in de Verenigde
Staten in handen en maakt zich nu
op voor een entree in Europa. In
Maastricht en Groningen wil het
bedrijf laten zien hoe goed het de
passagiers bedient om vervolgens
aan deze kant van de oceaan uit te
groeien tot een vervoerreus van
dezelfde omvang als het in Amerika
is.
■.'•..:'.'

renstatus.
De Gado-directeur: "Er is een tijd
geweest dat geld geen rol speelde.
Kwam je geld tekort, dan schreef je
een briefje naar het ministerie en .
dan werd dat overgemaakt. Dat is
jaren zo gegaan. Nu is dat anders.
We moeten commerciëler worden,-

nv.

goede bussen inzetten, klantvriendelijker zijn, passagiers die bus
intrekken en elke gulden zo goed
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Het

duurde niet lang of Van
Beek, staflid Frits Overbeek
en twee leden van de ondernemingsraad togen naar de VS om
aldaar kennis te maken met
Vancom. Een extra nieuwsbrief van
de directie voor het personeel verspreid na.terugkeer van het gezelschap uit de VS bejubelde de.
eventuele nieuwe moedermaatschappij. "Wat vooral opviel was
dat de mensen plezier in hun .werk
hebben," aldus het epistel. Het
wachten is nu op een tegenbezoek
van de rekenmeesters van Vancom,
die zich verder gaan oriënteren op
het huishoudboekje van de nieuwe
-

-

Op het stadhuis valt te beluisteren
welke verworvenheden een overname door Vancom in zich draagt.
Het GVB zou zich kunnen versterken tot het beoogde stadsgewestelijke vervoerbedrijf, met lijnen die de
gemeentegrenzen overschrijden tot
omliggende plaatsen als Zuidhom,
Ten Boer en HoogezandSappemeer. En dat met geluids- en
.

stankarme bussen van een type, dat
meer dan het huidige soort de reiziger uitnodigt het openbaar vervoer
boven de auto te verkiezen. Dat
Groningen als een soort voorbeeldproject van Vancom zou moeten
fungeren, spant de verwachtingen
hoog.
Maar toch, vervoersinhoudelijk zou
het samengaan met de Gado zijn te
verkiezen. Het potentieel aan allerlei soorten personenvoer en de kennis die de streekvervoerder zeker
na de overname van De Grooth
Beheer daarover in huis heeft,
maken de Gado tot de meest
geschikte fusiepartner. Met bijvoorbeeld de inzet van kleinere bussen
en taxi's op slecht bezette lijnen zou
de klant meer op maat, goedkoper
kunnen worden bediend.
Bovendien zou samenwerking op
-

-

terreinen als onderhoud, adminis-

tratie en marketing grote besparingen opleveren.
Ook de verantwoordelijke wethouder Frans Hasselaar onderkent dat.
De flirt met Vancom wordt volgens
velen dan ook slechts gebruikt als
middel om de Gado onder druk te
zetten en niet gezien als een echt
reële optie.
Districtsbestuurder Jacques de
Hond van de AbvaKabo: "ledereen
stort zich nu wel ineens op
Amerika, maar de vraag is of het
überhaupt door de politiek mogelijk
wordt gemaakt dat een commercieel, buitenlands bedrijf in een
gesubsidieerde sector wordt toegelaten. Ik zie hier niet zo één-twee-drie
een Amerikaan met zn bedrijf
rondrijden."
Hij wil zich niet uitspreken over de

EINDREDACTIE: Roelof Hoekman, Anita Pepping, Jacques Hermus en Janna

Kobus

misschien proberen lijnen
van de Gado af te pakken, maar
"dat kunnen wij ook," weet de
Gado-directeur. "Als wij bijvoorbeeld de lijn naar Hoogezand een
grote lus door de stad laten maken,
pakken we daar ook passagiers." De
manoeuvres van Vancom hebben
hem tot nu toe alleen maar verbaasd. "Ik sta er versteld van dat die
Amerikanen denken dat hier grof
geld is te verdienen." Dat een
Vancom-delegatie volgende maand
naar Groningen komt om te kijken
hoe de geldstromen tussen GVB en
Rijk lopen, vindt hij ook al "een
beetje raar". "Ze zeggen dat ze zich
al anderhalf jaar oriënteren op de
Nederlandse openbaar vervoermarkt. Dan weet je dat inmiddels \
toch wel."
De heilsverwachtingen die bij het
GVB over Vancom de ronde doen,
beziet hij met scepsis. "Ik ken de
Amerikaanse mentaliteit. Ik heb
toch jaren auto's en ambulances uit
de VS geïmporteerd. Amerikanen
zijn sentimenteel, heel prettig en
joviaal in de omgang. Maar als ze
ergens een dollar in investeren, willen ze daar een half jaar later al
anderhalve dollar voor terug hebben. Zo niet, dan houdt gelijk alles
op." Hij verwacht dat GVB en
Gado uiteindelijk weer rond de tafel
belanden. Samenwerking zou nu
eenmaal "een ongelooflijk voor- ;
deel" opleveren. "Maar laat het
GVB eerst maar eens met de
Amerikanen praten. Neemt de
Vancom het bedrijf over, dan kunnen we toch altijd nog praten.
Misschien wordt dat dan zelfs wel
makkelijker. Praten zullen we toch
moeten. We moeten geen concurrentiestrijd aangaan. Dat leidt altijd
tot twee verliezers. Op de één of
andere manier zullen we moeten
samenwerken."

i

John Geijp
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.-*■ Kamers te huur m. gebr. In Gron.: kamer f365- exv. douche en toilet. Half of vol cl. kamer f 355,- excl.

•

J.X. cl ïll vrrb
*

Tel.

Kamer + aparte sik., voor
werkende vrouw in de Korrewegwijk, huurpr. f 450- all
in p.m., tel. v.a. zo.-avond,
050-770904.
*
In woonhuis Ulgersmaweg,
2 kamers te huur van in
totaal 4; huur ca. f4OO.- excl.

Ingelote student geneeskunde Amsterdam wil ruilen
met Groningen. 05908-17396.
•k Kamer in centrum Gron.,
voor beslist nette Ie jr. student. Prijs f456.-, aanv. 1
sept. Inl. tel. 05980-90275.

+

(puntensyst); uitsluitend voor
2 meisjes v.a. ca. 21 jr.v

Info
188
Makelaardij,
•:.>•.:'!
050-145500.
Gron. nieuw gestoff. kamer met alle comfort en eigen ingang en fietsenberging,
10 min loopafstand van centrum. f6OO.- p.mnd. excl.
Voor informatie gaarne uw
brief o. nr. 2195648 bur. dez.

05921-43222.
*

*

*

Boten

/

caravans

1

Drait,
Drachten,
Buitenstvallaat
Passantenhaven met douche,
en
wasserette,
toiletten
brandstofstation, hgplaatsen,
trailerhelling, watersportwinkel en hijskraan. Voor info
tel. 05120-13276.
■*■ Jachthaven. -De

18.00-19.00 uur

Rubingh's Verhuurbedrijf
"De Kamerspecialist"
Eendrachtskade nz 25
Tel. 050-133416. .

Ons Opvanghuis in mooi
Friesland heeft nog plaats
voor 2 mannelijke pers. zeer
gemoedelijk + eigen kamer. '
Tel. 05188-1195.
* Noodoplossing
voor studenten zonder kamer. Je
neemt de tent of de caravan
van je ouders en plaatst hem
op onze camping voor f 125.-.
p. mnd. excl. elektr., max.
2 pers. Goede busverbinding
met Gron. (± 10 min.) Het
gehele 'jaar geopend. Info:
Camping Groningen, Woortmansdijk 1,Westerbroek. .
Tel. 05904-1433.

buiten kantooruren,
050-268407.
*Te midden v.h. Noordbargerbos, grenzend aan het
Oranjekanaal te Emmen een
uniek perceel weiland ± 2-6
ha met paardestallen, schuren almede caravan en dressuurbak. Voor de liefhebber
een paradijs. Ook partieel te
koop. Pr. n.o.t.k.
Tel. 05910-17148.

Zeecontainers

*

Groningen, sfeervolle be-

nedenwoning, met diepe tuin

.

Afin. 3, 6 en 12 m. VOP, Duinkerkenstraat 46, Groningen. ■ en l schuurtje. Ind.:; hal,
Tel. 050-182247.
woonk. met houten vloer, 8.20
X 3.50, tuindeuren, keuk.,
Te huur: voor incidenteel of
Caravanstalling aangemeer frequent gebruik:
boden te Zuidbroek. Nabij de douche/toil. comb., slp.k. 4.00
leslokalen,
overdag
of A 7 en N33. Goed bereikbaar. X 2.10. Ie verd.: slp.k. 4.00 X
Vr.pr.
's avonds, in bestaande school Voordelige prijs. Het gehele 2.50 en balkon.
f 120.000.-. Tel. 050-777650.
in centrum stad Groningen. jaar. Tel. 05985-3891.
� Bedrijf, kantoor,
Moderne, geh., verbouwde
Prijs
op
aanvraag.
Inl:
showroom, opslag050-125833 of 030-521664.
eengezinswoning
nabij
terrein, v.a. 200m* te
Kardinge. Blijvend vrij uitzicht, f 197.500.-k.lc
huur aangeboden in de
stad Groningen of Haren.
Tel. 050-411156.
',
Te bevr. 050-447100.
�NORG, Langeloërweg 13.
Huizen
Nabij centrum gelegen
Te huur gevraagd comVRIJSTAANDE
WONING
fortabele herenhuizen e.d.
met garage en fraai uitzicht.
zowel gestoffeerd als geHet geheel is voorzien van cv.
Huizen
meubileerd. Voor korte en
en ged. geïsoleerd. Eigen
lange termijn. Huren van *Yep en Anita zoeken met grondopp:
11 are. Ind.: hal,
f 1.250.- tot ca. f 4.000.- spoed etage of woonruimte ruime woonk. (± 40 m 2), keuper maand.
ken, kelder, slaapk., badk.
in/omg. Gron. 05159-32585.
(arts
Rental
Service.
stel
en
vermet douche, dubbele v.w.t.,
Jong
F. M.
Tel. 050-349797.
pleegk.) zoekt woonruimte garage. Ie verd.: 3 slaapk.
Ruime etage of app. in of in/nabij centrum Groningen, Vr.pr. f 298.000.- k.k.
nabij centr. Gron. tot f 1000.- min. 2 slpk. Tel. 050-122473 Inl.: Makelaardij Wijnands.
b.g.g. 055-554089.
Tel. 05928-13939.
Br. o. nr. 2220249 bur. dez.
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Tel.'oso-273003.

2.

Finsterwolde,

Hongerige

3,

2.

*

Waterbed, IK2 jroud. Weg.

f50.-. 050-126119.
Alles van Oisterwyk:
3+2-zits bank met stof ronde tafel, leren fauteuil, eethoek +, 4 stoelen, dressoir,
secretaire, dekenkist, 3 bijzet*

+

*

enz.
.
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Jachtwerf Wartena hellin-

gen tot 30 m, verder

,

E3

*

-

*

*

.

Tenten

•k 6-pers. pyramidetent, doek
Ten Cate, merk Brand,
f750.-, tel. 05940-4641.
* 2-tents
tent waartussen
luifel, 4-pers., merk: Walker,
f 150.-. Tel. 05920-46311.

Pol. zeilb. + trail. (Achat),
b. 1.70
1. 4.25
f 1850.-,
05900-15522 za. + zo. avond.
* Laser
Regata, 2-pers.: 1
Mistral maui, mcl. 2 zeilen,
etc., tel. 05946-12550.
* Doerak, 8 mtr + a.k, '79,
met verh. stalen dak, Peugeot
diesel 45 pk, slechts 590 vaar*

,

uren.

,

"

Beeld

en geluid

f55.000.-.

*

Tel. 05928-14177.
■k Stalen kajuitboot, 6 m,
opknapper, met 16 pk Suzuki
motor
b.b.
langstaart.
Tel. 05950-3693.
* 1 toer-/speedboot,
met afstandbed. + 16 pk Suzuki b.b.
motor, evt. plus ligplaats. Pr.
f 1650.-. Tel. 05983-1801.
+ Simplexus,
werfgebouwd,
hechthout kajuitzeilboot 6 m,
tel.
050-423086.
* Zeilj. Compromis
6.20 +
4-takt bbm. Honda, vr.pr.
f 14.500.- + open zeilboot
4 mtr., oph. zwaard f 850.-.
Tel. 05980-28136.
r
*
Snelle 1-pers. zeilboot,
type Seahopper, vr.pr. f 750.-.
Tel. 050-346601. ,
*
Rubberb. Zodiac Futura
GT Mk i + Yamaha bbm F9.9
BMS; bj. "92 + ace. f9.000.-.
Evt. apart, 05960-15945.
* Rubberboot
g.o.h. + 20
pk Mercury, f 3.500.-.
Tel. 05921-42273.
* Woonark zonder ligplaats
16 X 3.5 redelijke prijs.
Tel. 058-674682.
Opruiming: kano's, canadezen, zeilb., trailers, rubberb. Tel. 05910-11124.
Jacht schilderen.
Jachtwerf Wartena
Tel. 05105-51657. .

~2ï

Panasonic

type NV-MSI
z.g.a.nw.,

videocamera

nw."

super VHS,
pr. f5195.-

te.a.b. Tel. 05920-5 987.

Dieren
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•
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Mercedes 190D 2.5

automaat,
78.000,

bj. "91, km.
div. opties, tt

f46.500.-. Tel. 038-229161.
� Toyota Camry station jr
TD, i.z.g.st., bj. 5-'BB, l.gn£
met, trekhaak, kantelde.
f 14.750.-,tel. 05960-14066
� Nissan Cherry 1700 j
bj.'B6, 3-drs. +• nw.'AP»

f4.250.-.. . tf
05980-24190 b.g.g. 26318.
vr.pr..

� 2CV6, bj. '81, APK juni*

vr.pr. f 1.700.-,

kleur, Maii,

Tel. 05907-92255.
�Eend defect? Bel
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goedkope reparatie.
Tel. 05907-92255.
� Mazda 323 1.3 GLX 16V
'91, rood, 50.000 km,
mooi, tel. 05133-4009. ;
� Mazda RX 7, mooiste
Nederland, 100.000 km, Nj\p
1985, geen roest en niet g.
spoten. Vraagpr. f 12.950.
Inr. mog. Tel. 05161-1575.
� Renault Clio RSi, kle»
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Zwart/wit
POESJE

•

.

.

"

:

»

*

1

*

"

*

*

*

klein rijW
veeauto met nieuwe opboh*
Opel Ascona 1600 BenT
Tel. 05993-12879.: :
� Van Ie eigenaan
en Hanomag

1600,
Tel.
bj. '86.
05960-27969/24567.
� Mazda 626 coupé, 2.0 12V
GLX met LPG, bj. 03-'B9,
108.000 km, vr.pr. f 17.000.Tel. 05959-1614. .
� BMW 730 i automaat, Vial- metallicblauw,
LM-velg»
le LPG, 6-'BB, nwe. motor, Prachtige, snelle auto, kat
d.groenmet., 1.m.-velgen + juli '94, met extra hoge k».
Michelin . MXM,
dealer- ting. Autobedrijf Schoon
onderhouden, mr. mog. ook Stadskanaal, 05990-13380.
klassieker. Vr.pr. f20.900.-. � Honda CRX '87,\ spon,:,;
Tel. 05928-12630.
velg., F 40 spoiler, kL'nxd
k Z.g.o.h. Ford Sierra 2.0 g.0.h.,. APK . 6-95,. w.pt.
uut., nwe. APK, bj.'Bs, kl. f 14.950.-.05978-14724.' .
iprijs, t.e.a.b.
� Opel B Kadett voor de U
'?el. 05980-23299. v. £
hebber en een Ferguson 2
� Z.g.o.h. Porsche
924, trekker + taludmaaier.,
bj. '76, vele nwe. ond., gek. tot Tel. 05954-13770.
april "95, vaste pr. f 11.000.-. � Fiat Uno 455, 5 bak, Ij
Bellen na 18.00 uur.
'85, APK l-'95
rood, pr.
Tel. 05980-97490.
f 1.950.-. 05970-13445.
*
Z.g.o.h. Daihatsu Charade *G.o.h. Mercedes" 190 k
TS Special, bj. '89, kmst. sel automaat, grijs, m
81.000, 5 versn., kl. zwart, alarm, bj.'89.050-135351.
APK 6-95, vr.pr. f9500- Tel. � Alfa Romeo 33 1.4 iEL,Ij
05920-56311.
4/92, zwart, LPG f 17.000,
� Mazda 323 F, bj. '92, Tel. 05963-317.
- f 21.500.-;
Passat, bj. '90, � Z.g.a.n. Suzuki 1 Samun
f 14.250.-, Golf D, bj.'BB, softtop, op grijs kenteken,
f8250; Golf, bj.'B7, f 6250.-, bj.*92, km.st. 16.000, ivr.n
05221-2525,
f 16.000.-. Tel. 05905-921
� Fiat 124 Spider, bj.'7B, b.g.g. 95595.
d.bl.met., g.koni's, techn. zr. � Opel Astra 16i stationcar.
goed, mcl. Targa h.top, '92. Tel. 05916-1373. .:
f 15.000.-, 050-272082.
� W.o. Renault Twingo, Ij
� Opel Corsa 1.4i, joy-sport, '94,19.000 km; div. acc.Vr.pi
sinds donderdag 11 augustus blauw, bj. 10-'9l, sp. velgen, f 19.000.-. Tel. 05980-26927,
vr.pr. in overleg 050-344449. � Go.h. Ford Sierra 2.3 &
' ± 2 jaar oud, roepnaam
� Austin Mini '87 luxe uitv., '85, autom. + div.'ace. Pt.
Mimi, geen halsbandje.
blauwmet.,
04-95, f4.250.-. Event mr. Suait
APK
OMG. LEEK, W.l. Hutstraat.
f3000.-. Tel. 05920-73382.
LJ 80 mog. Tel. 05987-13892.
� BMW, wit, bj. '81, APK tot *Ford Scorpio 2.4 i GL
Tel. 05945-17658
7-95; stel magnesium wielen LPG, bj. 9-'9O, 6 cil., 5 vera.
schuifd., stuurbekr.,l ABS,
HOGE BELONING | 13 inch, tel. 05986-8769.
� 70 bestel- en personenbus- centr. vergr., elektr., ramen
jes, Vans en Pickups, alle spiegels etc., perfekte staat
*
Trimsalon Ydermade. De merken. Autobedrijf van der f 15.500.-, tel. 050-734731.'
. .
kapper voer uw hond.
Veen, Friesestraatweg 257, � Zeer goede Peugeot 505
Tel. 05906-2444. .
Groningen. Tel. 050-711157. break diesel, bouwjaar 1986.
*
Bruine leghennen (ook �BMW 325 i M uitv. bj. eind kenteken 1991, APK tot a»
met snavel). 10 kg kuikenbou'87, i.z.g.st. (inruil mog.) Prijs gustus 1995. Voorzien!vat
ten è f38.50. Pluimveebedrijf f 19.500.-, 050-340002.
stuurbekrachtiging en incluStads- � Opel Manta GTE, bouwj. sief stereo radio/cassette, staKuipers,
kanaal. Tel. 05990-12038.
'82,
n.o.tk. ; Tel. ke, echt probleemloze auta
prijs
*
Pracht
Groenendaeler 050-271264.
P.n.o.tk. Tel. 050-128482.
pups uit uitmuntende ouders, � Citroen BK TE inj., bj. � Citroen BK bj.'B6, roesmoeder geprimeerd. Alleen 6-'9O,
LPG,
grijsmet, vrij, APK mei '95, pn)
voor liefhebbers.
Vak.reg. f 12.400.-, tel. 050-266352.
f 3.000.-. Tel. 050-713993.
mog. 05920-89420.
� Volvo 740 GL Estate, � Mitsubishi Colt 1.4 GLX
* Labrador
pups, zwart. bj. '87, in perfekte staat, on- z.g.0.h., een plaatje, APK DS.
Ouders HD, P.R.A. en Cat.- derh. boekje aanw., 5-bak, bj.'79, f 1.650.-. 05961-6246.
vrij, van zeer goede afstam- schuifdak, tel. 05900-12887.
� Ford Sierra XR4i,bj.'Bi
ming en karakter. Interessan� Z.g.o.h. Nissan Sunny 1.6 blauw,
vr.pr.
f8.500.-te bloedlijn. Alleen serieuze SLX Coupé, grijsmet, hn vel- Tel. 05910-29890.
gegadigden, tel. 05284 2309.
gen, bj. '87, APK, pr. f9950.-, � G.o.h. Opel Kadett 13N,bj.
* Mooie
Engelse Bulldog tel. 050-272163.
'82, nw. APK, vr.pr. f 1.45pups, 7 weken, ing. ■+ ontw. � Opel C Kadett loop of sloop Tel. 05907-91131.
+
stamb. Ouders aanwezig. f 450.-Tel. 050-418128.
� Ford Fiesta I.ICLbj.S
Vak. reg. mog.
� Kadett 1.3 LS, wit, autom. 69.500 km, f 8500,Tel.
4-drs., sedan, bj. '87, APK Tel. 050-126119.
■*■ Luxe E-pony, 6 jaar, 1.52 z.g.o.h. Tel. 05908-14674
� Renault Clio 1.2 K
m, wedstr.klaar, veel spring- � Alfa 75 1800, bj.'9o,
11-92, 62.000 km, d.blaw.
vermogen, tel. 05943-1626.
vr.pr. f 12.500.-.
3-drs, als nieuw. 'Vr.pr
Bulldogpups, Tel. 05987-25815.
•k Engelse
f 17.500,- Tel. 050-711498 bg
met stamboom, ingeënt en � VW Golf 1.6D, bj '79, op- 05910-15630.
ontwormd, f2.000.-, gespr. knapper f600.-.
� In prima staat verk. witt*
bet. mog., tevens vakantieop- Tel. 05160-20063.
Volvo 340, bj '84,113000101
vang. Voor info: 05274-6938.
� E-Kadett autom., 1985 + vr.pr. f2500.-. 05914-1923.
*
Perzische kittens, blauw, APK; C-Kadett 16S Berlina; � Koopje Seat Marbella, i
blauw/wit, schildpad, crème. B-Kadett
autom.,
1970. eind '88, vaste prijs f5500Poezen en katers. Met stamb. Tel. 05945-13575.
Tel. 05905-96226.
Ing. en ontw. 050-411434.
� Opel Corsa TR, kl. rood, bj. � Nissan Micra, bj '85, ¥
* Maandag
15 augustus '84, APK 4- '95, i.z.g.st. Nette auto + apk; Vr.pr
aanv. 19.00 uur. Overdekte f 3500.-Tel. 05243-2772.
f3000.-. Tel. 05960-10777.
Paarden- en Ponymarkt met � Toyota Landcruiser Turbo
Renault 25 TX.IJ
de mogelijkheid tot inbreng Diesel, bj. '86, grijs kent, � Z.g.o.h.
nwe'
BB,
APK elektr.
5-'
van diverse gebruikte paar- blijft grijs, tel. 05980-98548.
men, stuurbekr. centr. de*'
HJC-Manege,
deattributen.
� W.0.: Ford Fiesta 1.6 die- vergr. radio Renault, f7501'
Tolbert.
sel, bj. nov.'Bs.
Tel. 05970-12315.
Tel. 05945-14214.
Tel. 05957-1452.
* Prachtige
Bouvierpups, � Elegante, exotische vr., � VW Scirocco, bj.'Bl
nwe. APK kl. goudmet.
geënt, ontw., getat. + stamb. kleurl., 38 jr., ongeb., HBO
Tel.
05978-15026.
+ gar., vak. reg. mog.
niv., 2 kd. (15-10), romant, � Ford Sierra 2.0 i, CL,»
Tel. 05909-1539.
humor, zacht, lief,
* Baby
grijze roodstaart skiën, zeilen, tennis, uittrefw.: LPG, bj '90, vr.pr. flO5OOeten, - 05905-95688.
lief. z.k.m.
papegaai,
heel
stylvolle, . ongeb. � Daf 33 Bj '73 Goedrijden»
Tel. 05987-27133.
gentleman .met personality vraagprijs, f 2250.* Prachtige
witte Canadese en pit, met enig
niv. gew.,
Tel. 05996-1998.
herder, teef, 3 jr.
40/50 jr., die ook verlangt � Renault 5 TL, bj. '84, A»
Tel. 05289-1478/1609.
naar een dynam., vaste rela**■
Chihuahua pups, kort- tie met rust en spanning. Br. 4-95, 134.000 km, prima
harig, reuen en teven, met graag met foto o. nr. 2194687 f1300.-.Te1.05ö-142490.
� Citroen BK 19 TRD, ti
stamb., ingeënt en ontw.
bur. dez.
'88,
Diesel, APK 6-' 95, vr.pr
Tel. 05130-24817.
Opel Corsa nw. model, bj. 7000.-, tel. 05978-46456,»»
*
f
White
Highland
West
7-93, kl. zw., sch. k. dak, get 18.00 uur.
Terriërs, Boomers, Friese glas, tr. haak, 15.000 km.
� T.k. Opel Corsa 1.25, D
Staby's en Labrador pups. Tel. 058-139896.
96000 km., vr.pr. f3750'83,
Tel. 05113-2500. .
� Suzuki Alto, bj. '83, km Tel. 050-424090, na 6 uur? .
*Tuigpaard merrie, 6 jr, 41.000, APK tot 12-94,
kl. � Z.g.o.h. Fiat Uno 70 SL ?
kleur vos;' 4 drachtige Welsh rood, f2.500.-. 05987-31030.
+
pony's
A
veulens; 1 pony- � Occasions; VW Golf 16 V '86, APK tot 6-95 donkert 1
met 5 -drs. elektr. ram ol
tuigkar +
tuigen. Tel. GTi, '88;
VW station Passat cv., nwe Sebring uitl." vr.pf05908-15868 b.g.g. 16219.
Turbo diesel '90; Escort RX 3
* Nog
éen
Schotse '81; Honda Prelude '86; Alfa f5.250.-Tel. 05980-24025. .
colliepup, teef, 8 wkn, f325.- Sud '84; Capri ltr. '79; Saab � Fiat Panda 1000 CL iEk
2
dcc. '90, donkergrijs
en dwergkonijnen f 10.- p.st. 99 '81; Reparatie alle
merken, Sergio
Tacchini uitv., 56.00"
Tel. 05927-14470.
werkplaatstarief f5O.- mcl. km, f 9.250.-.'
* Bordercollie x boerenfox.,
BTW. Autobedrijf Dekker en
geb. 11-6; ing. en ontw. en af De Bnüjn, Helperoostsingel Tel. 05980-24847.
*
te halen tegen gemaakte kos- 42, Groh. Tel. 050-277087/ � Volvo 440 GL, bj
ten. Tel. 05955-1221.
slechts 47.000 km, pracht
06-53181580.
+ Nestje
rode
auto, spoiler, orig. VcM
zwarte Cocker Spa� Renault 25 TS, bj.'B6, lpg m.
Philips stereo, 4 bos*
nielpups, raszuiver, ing. en' g.0.h.,
km.st ± 225.000.
f 19000.-. Tel. 05213-1392.
ontw. Tel. 05953-3183.
Tel. 05944-1809.
�
mooie Merc. 190 5
Eigen fok: West Highl.
Turbo, bj '84, kl. bj. Zeer
�
Saab
900
i
6-'B5,
kent. nieuw, Af*
White Terr. pups, Golden Re- met. red purple. versch. grille
trievers en Maltezers. Tevens houten Victor stuur. Alles nw. f 15.500.-.
,
Tel. 05992-4585.
2 Shetland merries, gedekt +
nwe motor, nw. st. � Mercedes 190 Diesel k
elektr.
05946-58467.
pap.
f5900- Tel. 05978-13825.
4-'BB APK 4-"95, o**
* Jonge
Rottweilers, beide
Daihatsu
Rocky
�
w.d.,
4
204.000 km. recent P<*
ouders aanw. P. Dekker, Oos- blijvend grijs
kenteken, bj '86, beurt gehad. Geheel in **
terweg 23, Kerkenveld.
prijs f 11.500.-mcl.
goede staat f 19.999.Tel. Q5286-1417.
Tel. 05998-34965.
Haren. 050-343519.
Tel. 05111-1961.
*
Poesje blauw/crème korthaar met stamboom, kan per
22 aug. weg f 150.- geen handelaren. Tel. 050-717679.
*
Rijpaard, ruin, 3 jr., stm.
1.72 m. Tel. 050-719414.
* Dwergkeesje
oranje, . 8
maand (teefje) en kruising
Yorkspoedel, lijkt echte Yorkse, 12 week oud.
Tel.
05920-54730.
� Cairn- en, West Highl.
terriërs, Maltezer
White
leeuwtjes, Newfoundlanders,
Argentijnse doggen,
tel. 05129-2323.
* 7 Jr. Merrie 167 f4OOO.- 5
jr.; ruin 146 f2900- beide
100% betr. en verk. mak.
Tel. 05132-1811. Duitse hermet
derpups
stamboom.
(langhaar) Tel. 05132-1811. .
*
3 jr. bruine ruin 1.60 Belasco + uniek licht aangeredenvr.pr. f4750.Tel. 05944-1615. n.o.z.

Friese stabij-pups, blauwbont; zeldzaam mooi en lief,
ontw. + entbewys. Tel.
05113-2127, b.g.g. 4496.
*
Duitse jachtterrier, teef,
1 jr., lief en aanhankelijk.
Tel. 05945-17492.
* 1
Labradorpup, blonde
reu. Tel. 05940-3510.
Bouvierpups met stamboom etc., pr. f500.-.
Tel. 05945-49900.
* Draadharige
Foxterrierpups ing., ontw., met zeer
goede stamb. Geen kennel,
05720-60385.
* Prachtig nest
Golden Retrievers met stamboom, ing.
en ontw. Tel. 05956-1616.
Gold. Retrieverpups, reutjes met stamb., ontw. + ing,
lft. 7 wkn., ouders H.D. vry,
f750.-, tel. 05288-1520.
Kuikens tegen de leg en
kalkoenen, klein en groot.
J. Oomkens, Engelbert 89.
Tel. 050-416368.
Sierfazanten en sierhoenders. Tel. 05978-13630.
Jonge stabijhondjes,
Perz. kittens met stamb.
+ ingeënt. Tel.
05990-15766. 9 wkn. Tel. 05111-4253.
*

+

'87; Opel Ascona

BELTR.N.O33-554400
Opel Ascona 1600 üL

•

'

Rubberboot, 1. 3.80 m,

alle f950.-. Tel. 05161-1908.

1

.

■
•
•

>
'

Chateau Grand Prix, 364,
bj. '84, voort., koelk., kachel,
res. wiel, f7.500.-.
Tel. 05613-1651.
*
Geen gezeur aan telefoon
en deur: de Caravan Makelaar in Roden verkoopt uw
toercaravan voor u! Zonder
kosten! Info: 06527-86037;
b.g.g. 05908-17704.
Altijd 60 stuks in voorraad.
* Z.g.o.h. Otten
Trekker
LS, met nieuwe voortent'en
nieuwe kussens.
Tel. 05998-35644. '
•k Toercaravan
Munsterland met nieuwe voortent, pr.
f 1.200.-. Tel. 050-411730.
+ Camper Citroen C 35 bj.
1981, vr.pr. f8.000.-.
Tel. 05906-2120.
* Onze z.g.a.n. Sunseeker
9x3 m, voorzien van douche
+
wc, schuur, mooi aangelegde tuin, eigen parkeerplaats,
veel privacy, aan vaste weg.
Geheel staat op ± 1.200 m 2.
Inl. 05953-1404 of Camping
Anloo 05922-1430.
* Munsterland
Siësta 4.25
m, rondzit, koelk., kachel + 4
seizoenen voort., 050-412382.
* 3-pers. caravan Stern,
old-timer, met voortent.
Tel. 05960-11007.
*
De eerste '95 modellen Home-Car caravans 'n Cha
teauprodukt, Gruau de lichtgew. caravan, bij Tuinman
Caravans Assen.
Tel. 05920-40524.
* Camperbus
Peugeot J7
met bovensl., bj. '72, 4 pers.,
pr. f3OOO.- moet weg. Tel.
05987-17567. Te bez. J. Kammingastr. 32, Wildervank.
* T.k.a. Caravan
Hobby, bj
'91. Tel. 05946-12226.
* Peugeot
J 5 Camper 2.5D
bj. "91,2-pers. evt. 4-pers., nw.
luxe inb. met toiletruimte.
Inl. tel. 05126-2952. :
v v" :
*

*

,
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f350.-; 2Y2 zits omst. vaste pr. fBOO,- Tel.
bank f 150.-; div. keukensp. 05920-88291.
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nuial d. et U

tafels, i.z.g.s.t. enz.
Schoolstraat 15, Yde,
tel. 05906-2390.
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Wolf 8. Landelijk nabij
Hoofdkanaal en Zeedijk gelegen VRIJSTAANDE WO-'
NING. Bj. 1938 met AANBOUW/GARAGE. Bj. '92 Totaal 475 m erf en eenv. tuin.
Totaal opp.: 645 m INFO:
+
Aanbouw moet nog worden
afgebouwd, rustige plek met
blijvend land. uitzicht. ■
Aanvaarding: in overleg.
Vraagprijs f 134.500,- k.k.
Info: HJL Smit, Makelaardij'in Onroerende Goederen, Kerkstraat 92, 9636
AD Zuidbroek. Telefoon
05985-3355. Lid NVM.
Beukema
Bemiddeling
Haasjes rennen zig-zag
O.Z. Tel. 05902-3067.
van vraag naar aanbod

Woning zelf verkopen voorkomende reparaties.
met fotopresentatie? Uit- Tel. 05105-51657.
sluitend voor Groningen,
* Gebr. motorjachten!!
Haren en Hoogkerk. Dat
"Pro Aqua Yachting*
kan via de Rabobank. Bel:
Meppel, 7 dagen open.
050-742931.
Tel. 05220-54007.
*
Yamaha. Nieuw, gebr., inruil, reparatie elk merk, Placom boten, Lodestar rubberboten, Doede Okkema, buitenboordmotoren, Kommisjewei 105, Opeinde. (Fr.),
05127-1360.
*Met uw boot op vakantie?
Met een trailer van Damco
natuurlijk Verkoop/verhuur/
onderdelen. Damco Obdam
02265-1770.
Groningen stad; leuke be- ■*■ Stalen motorschouw, 1. 6
nedenwoning, gerenov. Ind.; 1 m, b.b.-motor. 20 pk el. start,
kamer, keuken,, hal, toilet, o.w. toilet, vaarklaar. Vr.pr.
douche, kl. plaatsje. Het ge- f3.500.-. Inl.: "De Lits" Oosheel is gestoff. Zeer geschikt termeer. Tel. 05129-1482.
v. stud.(e). Prijs f74.500.-kk.
*De Oosterpoort Groep Tel. 050-256636.
start dit najaar met de cursus
Klein Vaarbewijs
� GRONINGEN.
Akeleiweg 116.
Voor informatie bel:
Halfvrijstaande
gezins050-126068
woning in de aantrekkelij- * Stalen motorkruiser (dieke woonwijk Ulgersma- sel) 10 m, 5 vaste slppl., heteborg, met tuin op het wes- luchtverw. onderwatertoilet,
ten. Enkele bijzonderhe- 4-pits gasstel, koelkast, TV,
den: woonkamer ca. 30 m', marifoon, dieptemeter, Praihalfopen keuken, berging/ instal., bijboot + b.b.motor,
Tel.
bijkeuken. Verd.: 3 ruime vr.pr.
f22.500.-.
sl.kamers, badk. met 2e 050-343950,
toilet, vaste trap naar zeer * Hoekstra Kruiser 1. 7.80,
royale
zolderverdieping br. 2.90, stahoogte, 25 pk 88.
alwaar 1 kamer, berging D.meter, K.kast enz. Vr.pr.
mogelijkheid
en
voor f 14.500.-,tel. 05980-97515.
extra
kamer.
Net als u zijn er iedere dag
Vr.pr.
vele tienduizenden, die de ruf 174.500.- kJt Info:
BOELENS JORRITSMA
briek Haasjes lezen bijvoorMakelaars in koopwonin- beeld om een kamer te verhugen. Ossenmarkt 5, Gro- ren. Zoekt u een kamer?
Plaats dan een advertentie.
ningen. Tel. 050-183388.
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*

2,

~

*

pens. 05286-1518.
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+

27.5x22m met carport, kas,
tuin en weiland. Totaal oppervlak: ca 9400 m
INFO: Voor de liefhebber van
rust en ruimte.'
Aanvaarding in overleg. '
Vraagprijs f249.500- k.k.
Nieuwolda,
Prunuslaan
44. Bijzonder fraai aan het
Termunterzijldiep
gelegen
ruim , vrijstaand HERENHUIS. Bj. 1917. Inh.loBo m 3
met aangebouwde garage
31.5 2
beschutte tuin geheel met bosaanplant omsloten. Tot.opp.: 2760 m
Aanvaarding: in overleg.
Vraagprijs f247.500- k.k.
Blijham, Schoollaan 17,
Rustig en nabij centrum gelegen ruime in boerderijstijl gebouwde VRIJSTAANDE WONING. Bj. 1978. Inhoud 645
3 met aangebouwde stenen
garage 18 m stenen tuinberging 24
2 tuin rondom
met terras. Totaal oppervlak:
1515 m 2. INFO: CV-gas Combiketel, hardhouten kozijnen
met roeden en dubbel glas.
Aanvaarding: in overleg.
Vraagprijs f 227.500,-k.k.
Beerta, Hoofdstraat 136. ,
Op goede centrale stand gelegen g.o.h. vrijstaande RENTENIERSBEHUIZING. Bj.
1924. Inhoud 525 m 3 met stenen garage. 25.5, m houten
garage/schuur 21.6 2
dekt terras en tuin. Totaal
opp: 330 m INFO: verwarming; CV-gas; geheel thermopane/dubbele
beglazing.
Vraagprijs f 159.500,- k.k. .

*

APKIS-2-"95,f1900.-.
Tel. 050-127144 werkdagen
na 18.30 uur.
� Ford Escort 1.3 CL, div.

en opties, bj.

onderdelen

voorraad.
Teh?
05915-52292.
� TURBOKAPOT?

'

Fraaie eengezinswoning
te huur nabij centrum Gron.,
o.a. tuin en balkon op zuiden,
kamer en suite, 2 sipk., gestof, en gemeub., v.a. sept.,
huur f 925- mcl., bel: Joke
Hofstee 050-181112/775073.
* Voorhuis van boerderijtje.
Kamer, keuken, slaapkamer,
douche, hal, wc.
:
Te1.05907-91593.
*

*Tijdehjk te huur, volledig
gemeubileerde, zeer ruime
benedenetage ] (kamer en
suite + serre ca. 50 m 2) in de
J. Israëlsstraat te Groningen,
met o.a. ruime badkamer en
tuin.
Huurprijsindicatie
fl4OO.mnd
excl.
p.
Tel. 050-275767.
* Per dir. Laanhuizen Gron.,
3 kmr. appartement, boy.
woonl., vereist overn. stoff.,
en inschr. huisv. 050-714439.

2.

*

OLDAMBTSTER BOERDERIJ. Bj. ca. 1850. Afmetingen

dichtingen en

+

*

*

»

'

Huizen

4x6 m vr.pr. f 134.500.- k.k.;
Helpman, Coendersweg gr.
boyenwon.
3 slpk. zolder
kooprprijs in overleg. Inl.
Agenda 2000 Haren B.V. Tel.
050-346213.
R£|fßSS
Glimmen, Meidoornlaan 4.
Ruime helft van een dubbel
woonhuis met garage, gelegen
achter Drentsche houtwal.
Vraagprijs f265.000- k.k.
Mak. S.C. Bous,
tel. 05906-2211: /~;
■*• Eengezinshuis, Onnemaheerd, Beijum: 3 slaapk., v.v.
nwe. keuken met inb.app.,
nwe. badk. Alles 2 mnd. oud,
etc. Vr.pr. f 167.500.- k.k.
Tel. 050-422469.
RODEN Oldengaerde 13
Aantrekkelijke hoekwoning
met garage in gezellige buurt.
hal/entree,
toilet,
Ind.:
woonk., luxe open keuken,
achterk., bijkeuken. Etage:
3 slaapk., badk. met ligbad en
2e toilet, bergzolder, garage
schuur. Bijz.: het geheel is
zeer
onderhouden.
goed
Vraagprijs f 175.000.- k.k. Inl.
Makelaardij De Brink, Brink
6a te Roden, tel. 05908-18330
of Groningen Westersingel
19, tel. 050-128133. B.g.g.
05908-19567.
Bedum,' Trompstraat 13.
Eengez. won. (2/1 kap) met
fraaie, besloten tuin. Beg.
grond: hal met trap, Lwoonk., nwe. keuken, kelder,
toilet en schuur/bijkeuken, tevens nwe. houten schuur (12
m 2). Verd.: overloop, douche, 3
slpk., zolder: voorz. van begaanbare vliering. Algem.:
tot. opp.vl. 2.35 are, gaskachelverw., grotendeels voorz.'
van dubb.glas. Achtertuin:
twee terrassen, siertuin, gazon, schommel en zandbak.
Aanvaarding: op korte term.
Vr.pr. f 134.500.- k.k. Info: tel.
05900-13510.
■* Ten Boer, herenhuis bj.
'79, royaal woonhuis
nw.
keuken, 5 slaapk.
Ten Boer, 2/1 kap met garage, bj. '88, ca. 300 2 gr., nog
2 jr. premie.
Ten Boer, 2/1 kap, doorzonkamer, 4 slaapk. 300 2 gr.'
Groningen, boerderijtje met
ca. 2 ha gr. nabij de stad.
Vr.pr. f295.000,- k.k.

� Keverrrjders opgelet! v

'.

+ Thr.: luxe
4-pers. camper
LMC. Tel. 05933-32545.
*
Huizen
Verhuur uw kamer door
het
plaatsen van een Haasje
*Aangeb. eengez.woning
woin Kantens. Gevr. 1-pers.
ning in Gron. 050-417700.

\

..r.

*

hebben alle orig. nibbü

*

*
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•
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Huizen

-

'

.i-.-■;

Groningen, Lorentzstr. 3a
boyenwon.
grote
nabij
Stadspark woonk., 3 slpk. op
de beg.gr. mog. voor schuur

2.

stroomd, reutjes, ing.
ontw.,lid-fokkerNDDC.

Geuzendam.
05470-73718.

.

•

vr.pr. f 127.500.- k.k.;

;

m en

borgen. Voor auto en motor.
Las, revisie, straal, onderhoud en restauratiewerk.
Tel.
05964-2212.
Fax. 05964-2344.
* Zeer mooie Chervrolet Beretta, bj. "90, met veel extra's,
scherpe prijs, tel. 05959-1843.
Mitsubishi Canter oprijauto bj. '80 in perf. staat.
Vr.pr. f6500- Inr. mog. Inl.
05161-2807.
Mooie Saab 900i, automaat, mosgroen bj. 1985,
centr. vergr., cruise control,
z.g.0.h., ANWB-rapport t.i.,
vaste prijs f 11.000.-. Tel.
050-736814 (na 18.00 uur).
� Audi 80 I.BS, aut., bj. "90,
ld. metgrys, met schüifdak,
tel. 05987-17278.
� Peugeot 205 GE, bj. nov.
'87, APK, 5-drs., nw. banden,
dealer onderhouden, inr..Fiesta, Alfa 75, oi.d. bespreekb.
vr.pr. f 8500.-, 050-266696.
� G.o.h. Ford Escort 1.6 diesel bj. 1988, km.st. 103.000,
vr.pr. f 10.500,-.
Tel. 05982-1544.
� Toyota Tercel 1.3 DX '83

,

Lagos (Port.), aug. Saga

....

*

4-pers. stacaravan, bosrij-

]

Nog enkele app. vrij in

ken, ruime bergkast, badk.
met ligbad en wasm.aansl.
Vraagprijs f 119.000.-. - ;«
Inl. Makelaardij Hopma.
TeL 050-263628.
In Groningen, woning Ie
verdieping, Grote Appelstraat
40a. Ind.: kamer, keuken,
sl.kamer, berging m. douche,
hal, w.e. en balkon, i
Tel. 05947-13778.
* Prachtig
huisje T. Mesdagstr., In perfecte staat.
Vr.pr. f 149.500.-. Info 188
Makelaardij 050-145500.
* Keurige
boyenwoning
Hoornsediep. Voor bijv. 3
stud. Vr.pr. f 117.500.Makelaardij
Info
188
050-145500.
+
Prachtige gelijkvl. ben.won.
Diephuisstr. 2 sl.kamers. In
perf. staat. Vr.pr. f 132.500.Makelaardij
Info
188
'":■■
050-145500.
* Gerenov.
boy.won. Star
Numanstr. In prima staat.
NIET voor stud. Info 188 Makelaardij 050-145500.
•k Eenv. ben.won. Billitonstr. Vr.pr. f 79.500.Info
188
Makelaardij
050-145500.
+ Groningen, Rivierenbuurt.
Benedenhoekwoning. Ind.:
kamer en suite 32 m 2 met
opensl. deuren naar zonnige
tuin 36 m Ruime gang, wc,
kelder, woonkeuken, 2 sl.k.,
douche. Extra: combiketel uit
1992, parketvloer. Vr. pr.
f 125.000.- k.k. Inl.: tel.
050-271472.
* Gron. Eén
van de vele bij
ons te koop staande studentenhuizen, Noorderplantsoen,
alleraardigst woonhuis, 3
kam., keuken, douche, toilet,
cv., vr.pr. f87.500- k.k. Henk
Kremer
tel.
Vastgoed,
050-260303.
Duindoornstraat 47
Groningen, Schitterend flatappartement op de 3e etage
met ruime zolder en w CV in
uitstekende staat. Woonk.
(ca 4X10.5 m), sik (ca 3X3.5
keuken
en
m), keurige
douche, ruime zolder middels
vlizo-trap te bereiken. Vraagprijs f 99.500- kk. Voor informatie en inlichtingen: Bakker
Beheer en Makelaardij Tel.

m e.v.

� Wilt u over uw oldtimer � Fiat-onderdelen, nieuws
geen zorgen, breng hem dan gebruikt, gespecialiseerd J
*
naar Wiebe Mosk in Wagen- versnellingsbakkenrevisie

,

*

Reizen Tel. 05921-44131.

i

•

1

asdas
ke omg. te Norg.
Inl. 05908-15968.

2,

woonk.

Groningen, J.H. Jansenstr. 26, ben.won. grote w.k. ±
35
diepe tuin +
2
schuur, grote keuken, wc,
douche-kelder en 2 slpk.
*

*

+
Roden, Havezathenlaan.
G.o.h. helft van dubbel woonhuis met aangeb. garage.
Ind. beg.grond: entree, hal,
toilet, L-vormige woonkamer
met open haard \ ca. 40 m
royale keuken, bijkeuken.
Ie etage: 3 sl.k., badkamer
met ligbad. 2e etage: zolder
met vaste trap, waarop 4e
sl.k. Prijs f242.500- k.k.
Tel. 05908-17998.
■*• Groningen:
Regentessestraat, drive-inInd.:
woning
met tuin.
beg.gr.: royale hal m. deur nr.
trappenh. (vide), 2 tuinkmrs,
garage met glaz. pui. Ie et.:
woonk. m. op. keuken en
groot balkon, toilet. 2e et.: 3
slp.kmrs., badk. m. bad en
douche, apart toilet. Aanvaarding
overleg. • Pr.
in
.
f330.000.-. k.k.
Tel. 050-275830/120379.
*
Vrijstaande woning met
garage en tuin, 3.45 are. Ind.
entree, wc met douche, keuken, kamer, 3 slp.k., badk. +
ligbad + wc, i.g.st., f 165.000
k.k., tel. 05987-12742.
* Z.g.o.h. 4 kamer
apparte$
ment in Selwerd,
tel. 050-731638.
* T.k.
te Oostwold vrijstaande boerderij, 1250 m
Woonk. 80 m keuken 38 m
7 sl.k., met ruimte voor
meer. Inp. schuur, garage +
tuin.
n.o.t.k.
Pr.
gr.
Tel. 05975-2652.
* Eengezinshuis
met tuin
in de Bergstraat. i Vr.pr.
f 150.000.-k.k.
Inl. tel. 050-145496. . ;; .
*
Jan Gouveneurstr. 21-21a,
beneden- en boyenwoning (boyenwoning ontruimd). Ind.:
grote kamer van 2-1 kamer
gemaakt, grote open keuken,
2 slaapk., douche, op balkon
wc. Benedenwoning verhuurd
f375- excl. p.mnd. Vraagpr.
f 135.000.- k.k. Vanaf maandag 15/08/94 kunt u bellen
tussen 19.00-22.00 u. Tel.:
050-253114. U kunt ook
faxen voor een afspraak. Fax:
050-253114 (ook overdag).
* Helpman, g.o.h. royale boyenwoning, rustig gelegen,
nabij winkels. Ind.: entree,
woonk. 3.70x9.00, 2 sl.kamers, voorzien van vwt, toilet,
vernieuwde
keuken
met
inb.app., vernieuwde douche
en toilet, balkon op ZW, gasverwarming, inpandige berging. Bijzonderheden: nw.
plat dak (1992), ged. nw. ramen (type: Engelse draaikiep)
met thermopane beglazing,
voorzien
van
zonwering.
overleg.
Aanvaarding
in
f 149.000.k.k.
Vr.pr.

ca.' 40 m 2, 2
slaapk. elk ca 8 m 2, keu-

vorm.

*
Vrij? Huur een camper.
Schröder Campers, Emmen.
Info: tel. 05910-42410.

Allerlei

GRONINGEN

HELPERBRINK 46-B ,
Een leuke appartement op
de 2de etage met balkon
en fietsenberging, gelegen
nabij - centrum Helpman.
Ind: trapopgang, entree, L-

caravans

+
T.h. Stacaravan,
Posthoorn te Appelscha,
tel. 05133-2623/

-

xx UIZ G II
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+
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Auto's

■

Boten

\

Mak. Suurland, Kerkstraat
63, Veendam 05987-14985.
Oostwold, Goldhoorn 11.
Op goede stand nabij het centrum gelegen stijlvolle VRIJSTAANDE PASTORIE, bj.
1917. Inhoud: 900 m 3 met
diepe
stenen garage 44 2
tuin. Totaal grondoppervlak:
1425 m INFO: CV-gas. Voor
de liefhebber van ruim en
geprofileerd wonen.
Vraagprijs f219.500- k.k.
't Waar, Hoofdweg 3.
Landelijk en rustig aan het
Buiten Nieuwediep gelegen

"I

Tel. 050-711535.

.

T

/

Hellendoorn/

Nyverdal, lid SVR; tevens
huisje te huur v.a. 3 sept.,
tel. 05488-1276.
*
Texel, t.h., prachtig gel.
appartement, kamer of car.
Voll. ing. Tel. 02220-14488.
*
Wapen veld/Velu we
,te
huur: vakantiebungalows, gelegen in het bos, nog enkele
weken vrij. Tel. 05206-78731.
*■ Makkumerstrand (IJsselmeer), t.h. zomerhuis voor 6
pers. Vrij vanaf 19/8.
Tel. 050-426363. : '

f239.000,-k.k.

1J

� Dobermann
PiiyTl
pups, m. stamb., ingeèm
ontw. 05945-1443 n.0.2. *|

� Goed tehuis gezocht
voor jonge poesjes.

■

■

;

i

I

,

.

.

:

,

■

omgeving in

-

*

2.

1

mtr. van strand en centrum.
Vrij v.a. 20 aug. t/m 3 sept.
Prijs f4OO.- per week.
Tel. 01184-11204.
*
Nieuwe camping: kamperen bij de boer in prachtige

'

'

i

,

:

i

*

2.

+

*

2,

2,

*

*

1

*

2,

2,

■

T.h. bungalows in het Europa Ferienhof in Husen/Sauerland. Prijzen v.a. f415.p.w. Folders op aanvraag.
V,"
Tel. 05908-18353.
T. hr'. vakantieboerderijtje te Wierden-Rijssen.
Tel. 0546-571547.
■*• Spier (Dr.), in de bossen,
te hr. 4-6 pers.- bung. en stacar., met zwembad, vrij v.a.
20/8. Tel. 05936-2246.
Te huur in Vlissingen
2 vak.appartementjes, : 500
*

Meeden, 20 automin. vanaf Gron. Hereweg 149, land.
gel. vrijst. won. met gar. totaal 644 m p.a. woonkeuken
9 m slaapk. "10 m slaapk. ca
20 m douche, bijkeuken,
woonkamer ca 44 m Boven 2
slaapk. ca 17 en 13 m V.v.
CV.
V.R.-ketel.
Vr.pr.
*

nz 25

Tel. 050-133416.
* stud.
Ie jrs, diermanagement, zoekt kamer in Gron.
of omstreken, 045-718380.
* Energieke
student, 2e jrs.
HTS, zkt. kamer in bruisend
stud.huis in Groningen.
Tel. 05920-11545.
2e jrs. student rechten uit
Leiden zoekt kamer, tel.
071-123117.
Pizzaatje? Net terug uit
Italië, zoek per direct een kamer in Groningen centrum.
Bel Marieke: 04907-60333.
* Student
zoekt kamer in
Groningen met spoed. Beloning f 50.-, 05410-19223.
* 2e-jaars
student (22 jr.)
zoekt kamer in Groningen
huur n.o.t.k 053-316296.
+ Studente
zoekt met spoed
kamer, liefst in Groningen.
Tel. 074-912284.
■*• Werkend meisje zoekt
kamer in Groningen, m.i.v.':
1 sept. pr. 350.Tel. 05920-88483.

Bergland, 1978, 4.40 m,
660 kg + voortent, f3.200.-.
Tel. 05970-16463.
*
Vouwwagen Walker Valiant, bj. '81, vr.pr.f 1250.-, tel.
05951-3086.
*
Caravan 3-pers. + voortent. Tel. 05920-42115. ,*?..,,
Als nieuw: Eriba Pan 1990
+
div.
extra's.
Vr.pr.
f 12.900,-, tel. 05908-18159.
*
Stacaravan geh. gerenov.,
bj. '87, rustig gel. in bosr.
omg. in Zuidlaren. Zeer gesch.
voor ouder echtp. of rustgenieters. Gr. plek aan bosrand,
v.v. water, stroom, kabel, riolering, 'wc en wasgelegenh.
binnen. Schuurtje en een
klompenhok. Tel. 050-189363.
* Zomerhuisje, compleet met
inventaris en schuurtje aan
het Leekstermeer, met nw.
boot, type PC36 met een 9.9
bb-motor, alles in één koop,
vr.pr. f 19.500.-.
Tel. 05987-25533.
* Uitverkoop
vouwwagens:
Rapido Record Matic; Rapido
Comfort; Conway Corniche.
Toercaravans: Rapido Club
30; Rapido Club 32; Predom
Winner 126 NT. Plus div.
merken, plus verkoop/verhuurcaravans. Inl. Caravancentrum v.d. Velde, Rademakerstraat 25 Emmercompascuum. Tel. 05912-4741 (3361).
■*• Camper Peugeot J7, bj.
'79, diesel, 4-5 pers., geh. compl., goede st. f 12.450.- Tel.
05910-27002.
+ Stacaravan
7 m +
schuurtje, mcl. inventaris.
tel.
Camping Meerwijck,
,
05951-1677.
* Camper Elnagh
560 TX,
1987, 57.000 km, diesel, als
nw. Tel. 05946-12223.
* Avento Royal TL exclusief,
bj. '90, eindkeuken, zeer veel
extra 's, tel. 050-417993.
* Stacaravan
op Lauwersoog, 7 X 3 m, 1 slpk.,

•

v.a. 27-8.003287786918.

waard.

*

•

6 p. vak.bung., zeer bosr. Vrij

Eendrachtskade

*

atelier v.d. Hom BV, Mr.
W. M. O, v. Veenweg 36a,
Bergum v.h. Hardegarijp,
Industrieterrein Noord.
Tel. 05116-4444. V
* Theo
Stet voortenten- markt, opruiming, show, gerestanttenten.
bruikt,
02207-18088,
Heerhugo-

rond de stad Groningen

L-dr., + IY2 paardstrailer Waco, 4 jr. Tel. 05923-15886.
*
T.h. aangeb. pony- 'en
paardeboxen met gebr. van
buitenbak en weiland, te
Scharmer. Voor meer info
tel. 05904-1718.
*
Prachtig nestje kooikerhondjes met prima stamboom. Tel. 05944-1983.
Weg. verh. gratis af te halen: Groenendaeler, reu, 3
jroud. Tel. 05958-1954.
* Mooi
getekende schotse
colly pup. 3 mnd. oud, ouders
aanwezig ingeënt en
ontwormd f300.Tel. 05967-2557. •.,:.
* 1
goedgekeurde Lipizzaner dekhengst, 1 volbloed
Lipp. hengstveulen, 1 New
Forest hengstveulen, 1 NRPS
hengstveulen.
Tel. 05940-2241.
Golden Retriever pup van
6 weken, teefje, t.e.a.b.,
tel. 05912-2897.
*
Maltezer (leeuwtje), m.
stmbm. en verdere verzorging. Tel. 05132-1820.
� Bobtailpups, ing. ontw. +
stamb., beide ouders aanw.
Lid Ned. Bobtailclub.
Tel. 05904-2714.
Dobermann
� Prachtige
pups met pr. stamboom.
Tel. 05225-1651 n.o.z.
* Goed tehuis
gezocht voor
Jack Russell pup.
Tel. 05916-1613.
* Duitse
Dog pups, geel/ge*

•

Gemmenich Vaals, mooie

Caravantenten maken

.

*

>,

*

wij v. elke caravan. Tenten

garagebedrijf

Groningse Schoolvereniging zoekt voor een van haar
Engelse leerkrachten woonruimte
(huis/kamer/etage).
Reacties via Sweelincklaan 4,
9722 JV Groningen, tel.
270818, b.g.g. 349950.
+ Rubingh's Verhuurbedrijf
"De Kamerspecialist"
+

■

St. Geertruid, Z.Limburg,
Luxe vakwoning, 6-8 pers.
k.tv, speelweide, peuterbad,
Gratis folder. 04409-1486.
* Thr.
vakantiehuisje in
Zuid-Limburg, max. 5 pers. te
bevragen. Tel. 045-729348.
* T.hr. in midden-Drenthe
vakantiewoning bij boerderij,
v.a. 20 aug. Tel. 05933-46408.
■*■ T.h. vakJis. rand Schwab.
Alb. DL. (niet roken). Tel.
00497171-81183, fax. 89493.
* Noordwijk, rustig gel.
aan
bos en duin vakantiebungalow. Alle comf. 02523-74110.
* Nazomeren in Zeeland, op
het uiterste puntje-van Walcheren ± 350 m van zee en
strand. , In
West-Kapelle
prachtige appartementen met
balkon en eigen parking, luxe
inrichting waaronder tv, dekbedden enz. waar de zee ieder
jaargetijde prachtig • is, met
unieke fietsroutes door de
duinen, voor de prijs hoeft u
het niet te laten, van sept. t/m
juni 'voor 6 pers.- f385- p/w.
Voor 4 pers. f 340- p/w mcl.
energiekosten, 01189-1870. ',;
•k Last minute. Winterswijk,
luxe 6-pers. bungalow in
bos. Recreatiemeer. v.a. 20/8
f495- p.w. Tel. 074-665388.
■k Ameland: te huur comfortabele bungalow v.a. 3/9.
',; '
Tel. 020-6994777.
*

-~-.-

Kamers

]

Iti.ij.izgh.

....

le-jrs.

:

Richard Frankfort
...:

student Minerva
zoekt kamer in Groningen.
Tel. 05151-41493.
* le-jrs.
studente (Duits)
Acad. Minerva zoekt kamer
of een woning in Groningen
vanaf sept. of okt. Tel.
0049-441-502969.
* 2
studenten (tweelingzoeken
z.s.m.
broers)
kamers/etage in Groningen
of omg. Tel. 05275-2826.
Zelfst. woonruimte voor 2
zusjes, 3e jrs. HBO in/nabij
centrum Groningen met parkeerplaats, prijskl. ± f850.-.
Tel. 077-540644 na 19.00 u.
■*• Ie jaars student bedrijfskunde zoekt wanhopig kamer in Gron. huur max.
f500.-. Tel. 05700-22458.
* BDK stud. uit
Z. Limburg.,
23 jr., zkt. met spoed kamer/
appartement/huis in Gron.
045-311908 of 077-519297.
le-jrs.. student fysiotherapie zoekt haastig een kamer
in Gron.! Heeft u iets voor
mij. Bel: 03242-2922 na 18.00
u. Edwin. '
•k Student zoekt kamer in
Groningen, nabij centrum,
tel. 05160-14005.
*
Student uit Twente zoekt
met
kamer 'in
spoed
• tel.
Groningen, •
0546-828533.
r
■*• Gezocht met spoed! Kamer
voor nette student in/nabij
Groningen. 05210-88585.
*

1

Caravans

1

ANNETTE

:..-

2.

i

Kamers

Sainvall
Hawaiian
surfplanken, i.z.g.s., ieder
mcl.
2 zeilen f5OO. p/s. Org. surfkar voor achter de fiets,
f 150.-. Tel. 05920-46311.

2,

2,

Wegens ruimtegebrek

2

2,

2.

-

Wie een vrouw vond,
•heeft iets goeds gevonden...

*

Zelfst. ond. zoekt vrijst.
'
Leens, Zr. A. Westerhofstraat 28
boerdery/woonh. m. schuur,
In de dorpskom gelegen vrijst. woonhuis met aangebouwde
privacy gew. 05910-26004.
berging. Grondopp. 325 m Ind. 0.a.: royale hal, woonk. 27 m
+
Groningse Schoolverenikamer 14 m gang, keuken, provisiekast, douche met v.w.t,
ging zoekt voor een van haar
toilet, berging ca. 22 H m houten schuur ca. 40 m
Engelse leerkrachten woonIe Verd.: 2 slaapk. en zolderberging.
ruimte
(huis/kamer/etage).
Vraagprijs f90.000.- k.k.
Reacties via Sweelincklaan 4,
Informatie: Boelens Jorritsma Groep
9722 .JV Groningen, tel.
3,9951 ER Winsum, tel. 05951-1524.
Wierdaweg
270818, b.g.g. 349950.
Compleet

'

■

*

*

ruimte (woonboerderij etc.)
met garage voor 3-4 jaar.
Huurprijsindicatie f2.500f4.000.-, gestoffeerd, excl.
kosten. Makelaardij S.C.
Bous t.a.v. dhr. mr. L. Smeenge, 05906-2211.

Informatie over adverteren in deze rubriek 050-844000

"■■

Omgeving Assen, woon-

Talentvol springpaard,
9 jr., ruin, 1.78 m, M-spr.,
*

Surfsport

>

+

■

.

Van Harte

GRON. Centr. Zuid, vooroorlogse WOONHUIZEN
en BELEGGINGEN. (Tevens te koop gevraagd).
HENK KREMER VASTGOED, tel. 050-260303

1

Jong gezin zoekt vrijgelegen
WONING of BOERDERIJ met paardestal
Noord-Zmidden-Drenthe. 03417-63532.

:

Nieuwsblad van het Noorden

:

18

Zie voor Haasjes ook pagina's 20 en 22
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DagWeek

Maria Segni, 'vader van de Italiaanse revolutie'

was de hoop van het

Hij

economische sanering. Berlusconi is
een populist, een Italiaanse Peron,
die straks echter de rekening gepresenteerd krijgt in de vorm van grote
onvrede van een electoraat dat zich
beet genomen voelt."
Segni haalt even diep adem. Een «**?
zekere woede maakt zich van hem
meester en hij besluit om die niet te
onderdrukken. Volgens Segni is

'nieuwe' Italië en

voorbestemd om de eerste

premier te worden van de
'tweede republiek. Mario

Segni (55) begreep al in
1990, lang voordat

de*;

Berlusconi, ondanks alle mooie
woorden over liberalisme, een
monopolist die zijn holding Fininvest zal blijven beschermen. "Ik heb
gelogen toen ik zei dat deze regering

magistraat Di Pietro en

Umberto Bossi's Lega Nord

geen enkele beslissing heeft genomen. Ze heeft het bestuur van de
staatsomroep Rai naar huis gestuurd
zodat Berlusconi straks zes hem
welgezinde tv-journaals heeft en
een decreet uitgevaardigd waarmee
hij zijn eigen bedrijf en familie heeft
willen behoeden voor juridische
overlast. Ook heeft hij corrupte
vrienden tevreden wilde stellen,
want vergeet niet dat Berlusconi
degene was die Craxi als eerste
omhelsde toen het parlement zich
uitsprak tegen opheffing van diens ,
parlementaire onschendbaarheid." ■

van zich deden spreken, dat
ook in Italië het roer om

-

-

moest. Het land bevond zich
in de verstikkende greep
•■'■-órv

'

van de oude partijen, die de
democratie hadden
.gevormd in een

'partitocratie'. Corruptie,

Volgens

Segni vormt het conflict met de Rai en de Italiaanse magistraten het bewijs
dat Berlusconi geen onderscheid
weet te maken tussen het eigen en
het algemene belang. "Berlusconi
heeft geen respect voor de staat. Hij
blijft een ondernemer die het land
wil besturen zoals zijn Fininvest.
Het is al absurd dat een politicus, en
helemaal een premier, enorme economische belangen heeft, maar in
het geval van Berlusconi is het des
te onverteerbaarder omdat hij actief
is op mediagebied. Het pluralisme i
wordt ondermijnd en daarmee loopt
de democratie in Italië serieus
gevaar,"
Volgens Segni zijn de gebeurtenissen van de afgelopen weken nog
maar een voorproefje van wat Italië
te wachten staat. "De belangencon
flicten zijn legio. Fininvest is een
conglomoraat van bedrijven die
operen in tal van sectoren. De regering is daarom gedoemd niet te regeren, maar zich bezig te houden met
de problemen die. zullen ontstaan bij
vrijwel elke maatregel die ze uitvaardigt. Steeds weer zal de verdenking,
al dan niet terecht, ontstaan dat
Berlusconi zijn holding heeft willen

cliëntelisme en wanbestuur

.

■ '<

waren het handelsmerk
' . ' "■.:,.-. "(
■•
■•■
geworden van een politieke

klasse wier voornaamste
zorg het was de status quo

in stand te houden.
Eelco van der Linden

"

Het

is de dag na het kamerdebat waarin Berlusconi met
verve zichzelf en zijn kabinet
heeft verdedigd. De ruzie met de Italiaanse magistratuur en de belangenconflicten die voortvloeien uit
de combinatie premier-bndernemer

zijn nauwelijks aan bod gekomen.
"Niets nieuws onder de zon," zegt
Segni met een grimas. "Berlusconi
heeft herhaald dat hij de redder van
het vaderland is. Dat is de enige
boodschap die hij, in de wetenschap
dat het debat live, op 'prime-time',
werd uitgezonden, heeft willen
overbrengen."
Segni lacht zuur. Hij moet erkennen
dat Berlusconi een bekwame 'commünicator' is en zegt net niet dat hij
daarbest een beetje jaloers op is.
Segni is een enigszins timide man,
met een aristocratisch voorkomen
en dito hoffelijkheid. Zijn biograaf
Paolo Mazzanti schrijft evenwel dat
'achter de fluwelen oppervlakte een
blok Sardijns graniet schuil gaat.
Segni is in alles de tegenpool van de
mediamagnaat, die zegt dat hij als
hij 's ochtends in de spiegel kijkt
>

'Berlusconi:

©

GPD

gevaarlijk fenomeen

:

van voorbijgaande aard'

overvallen wordt door gelukzaligheid en dat zijn grootste probleem '
zijn 'superioriteitscomplex'
Segni is het absoluut niet eens met
Berlusconi als deze zegt dat zijn
kabinet het eerste van de 'tweede
republiek' is. "De eerste republiek is
ten onder gegaan, maar de tweede
heeft zich nog lang niet aangediend.
Met Berlusconi, die een typisch produkt is van de eerste republiek en
omgeven wordt door het slechtste
soort socialisten en christen-democraten, zal het nog even duren voordat de 'Italiaanse revolutie' haar
bekroning vindt."
Volgens Segni heeft er wel degelijk
een revolutie in Italië plaats gevonden. "Die werd gedragen in de eer-

ste plaats door de referenda-beweging. De Lega Nord'eri de ahti-corruptiemagistraten vormden de andere pijlers." Dat Segni en zijn
medestanders niet zelf de kroon op
hun werk hebben kunnen zetten, is
volgens hem vooral'de schuld van

de ex-commünistische partij PDS.
"Onze beweging had aanhang onder
alle hervormihgsgezinden en werd
gesteund door het overgrote deel ■
van het Italiaanse volk. Het lag voor
de hand dat we een soort overgangsregering zouden vormen om de hervormingen door te voeren die niet
met referenda zijn te realiseren. Het
succes van links tijdens de vorig jaar
"

gehouden gemeenteraadsverkiezingen had echter tot gevolg dat er in

de PDS weer een ouderwetse partijtrots ontstond, men weigerde concessies te doen en gaf uiteindelijk de

een enorme propagandamachine
succes behaald. Hij heeft echter

voorkeur aan een alliantie met alle
linkse partijen, inclusief de communistische PRF. Wij als liberalen konden daarin niet meegaan en zijn
afgehaakt. Het resultaat was dat
Berlusconi zijn anti-communistische retoriek kon botvieren en de
gematigde kiezers naar zich toe wist
te trekken door te zeggen dat hij «j
werkelijk 'het nieuwe' vertegenwoordigde."
Segni heeft zijn nederlaag geaccep*
teerd, maar zegt dat Berlusconi een
Pyrrus-overwinning heeft geboekt.
"Berlusconi is in het gat gesprongen
en heeft met hulp van zijn bedrijf en

echte partij en geen kader. Dit zal
zich op den duur wreken.- Zijn regering is bovendien een replica van de
kabinetten die we kennen uit de
eerste republiek: een electorale
coalitie, vol interne tegenstellingen.
Ruzies zijn aan de orde van de dag.
Om dit te voorkomen is het zaak
dat Italië een perfect meerderheids-

geen politiek programma, geen

kiesstelsel krijgt en de premier
direct wordt gekozen. De partijen
zullen genoodzaakt zijn in een
vroeg stadium allianties te sluiten,
niet alleen om de verkiezingen te
winnen, maar ook om te regeren
volgens een programma dat al door

de kiezer is beoordeeld."
Volgens Segni zal er met een kabinet-Berlusconi niets van deze hervormingen terechtkomen. "De
onderlinge verdeeldheid is veel te
groot. Men is nóg niet in staat;
geweest órri één echte beslissing te
nemen. Over de begroting bestaat
nog steeds onduidelijkheid, terwijl
Italië een gróte internationale financiële crisis riskeert als niets gedaan
wordt aan de enorme staatsschuld.
Berlusconi is een gevangene van
zijn beloften. Hij heeft het electoraat verleid met minder belasting,
meer werk en hogere pensioenen.
Nu zal blijken dat de meeste beloften beloften zullen blijven, omdat ze
haaks staan op de noodzaak van
,

Stuurman aan wal
Paars
I ÊjL

dat paarse gevoel...'
schamperde
Bolkestein
week; tegenover l een
tv-rëporter op het Binnenhof. Het
klonk ivermoeid;; ja . zelfs '; een; beetje
getergd. Je kon erin beluisteren dat
hij door de rechtse achterban van zijn
partij 'tot;,'vervelens toe om de /oren
was} geslagen" met, hét scheldwoord
paars?'Dat paars laten we 'nu verder
opperde: de
maar
leiden*'Het wordt (een, doodgewoon
kabinet'dat hard aan 1 de slag gaat om
de problemen aan te pakken.
£&

ch,

'

Arme Bolkestein.; Ik vrees dat hij het
woordje ] 'paars' nog vaak zal moéten

horen."; Evenals religie,;,kunst; héraK
diek, folklore,. militaire macht"* én
modejkent de politiek een;kleuren?
?

de'vaderlandse
politieke! cultuur betekent' de combinatie.van rood ter linker- mét blauw
spectrum. Paars in

;

ter rechterzijde én dat gaat dieper dan
alleen de kleur van hét pakpapier'öm
éehv nieuw kabinet. Zoals PvdAwoordvoerder Wallage het formuleer-;
de: het kabinet streeft'naar, moderni-

sering"

Nederland (blauw)'Yrhët
zóveel mogelijk' béhóüd van verwbrvehhederi voor kwetsbare bevolkings:
van

groepenï (rood). Dej regering zal permanent getoetst gaan worden op het
paarse evenwicht.

Een

paars kabinet veroordeelt per
definitie het CDA tot de opposi-;
tiebanken. Daar moeten de
christendemocraten boeten voor het
cynische; opportunist
me waarmee zij hier
te lande Mahgèr aan
de macht jj hebbén
kunnen'; blijven:, dan
dé? communisten C in
,

Rusland, hDe ironie

van l de J kleurensymboliek wil: dat uitgerekend Het paars \in

de jr.k?-liturgie dienst
doei als symbool van

schoppelijk

"

bisgewaad

fungeert7r het bovendien als de kleur van
het bloed, dat de prelaat bereid; moet zijn te storten voor
een % goed ï idoel.f te ? weten \
Kèrk>
Maar het is,' naast zwart, ook een
rouwkléür. v Bij de Heilige';- Mis van
Requiem shoort»het /altaar met een
zwart 'of l paars kleed te zijn :bedekt
'

:

■

BIJLAGE NIEUWSBLAD VAN HET NOOROEN

.Samengevat zijn de associaties van
roomse CDA-ers bijde nieuwe politieke kleur in Nederland, van huis
uit: boete,: bloedden dood.; Gelukkig
voor hen is de regeringstafel het
altaar niet.
Roept paars geen vrolijker beelden
op? Oorspronkelijk

het: 'perzikI betekent
kleurig', én dan "denk

je toch meteen aan
de frisse kónen van
een tjonge Jrrïeid.- En
wat te denken van de
: Drentse ; hei?
ï Van
paarse . klaver; langs
de 5 Groninger //dreven?. De zachte trossen y van seringen?
.Een volle : pruime',:''boom in -augustus?
Een ledikant 'met
paars
; behangsel,
overkousen • .:■_ van
paars; satijn? Ach, natuur en literatuur zijn rijk aan verbindingen met dë
nieuwe kleur in ons politieke; spëc£

De

kans bestaat dat'de aantredende

coalitie ook een nieuw type politicus
zal creëren. De Amsterdamse dichter
G. A. Bredero voerde ooit een zekere
Gerrit, ten tonele, die hij als volgt

beschreef:
'Gerrit *ïs' wat root, en wat blaeu,
wat paers, wat kakelbont.
Van kou kan een mens blauw worden, van woede rood, en van allebei
paars., Ik geloof in paars. Het is precies ;de flexibele f schütkleur.fdie" ons
land in deze kakelbonte wereld nodig

Wié

in paars de grote boeman

ziet die tot geea prijs aan de
macht; mocht] komen fvlnet
Hans Wiegel als Spuit V Elf'en als

spreektrompet De Telegraaf verwijs
-

ik tot slot naar éen voorspellingdoor
Jererhias de Decker uit 1650:
'Als paersche blixem'eh mét schoren
hèésch géluit, ,'"*""
Metdonderslag op slag ten wolken
.
barsten uit...
Nu de bloedwarme zomer omslaat in
donderbuien, kleurt fde hemel f zich
paars; en,. krijgt t Nederland { eindelijk
weer een regering.
WmÊs&'-'W
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I

en zeiden 'si' tegen de afschaffing
van de meervoudige voorkeurstem.
Electorale manipulatie was moeilijker geworden, maar het land had
vooral een motie van wantrouwen
ingediend tegen de oude politieke
klasse. Vorig jaar vond een herhaling plaats, toen 28 miljoen Italia-"
nen zich uitspraken voor een districtenstelsel voor de verkiezing van
de senaat, een methode die enigszins aangepast ook van toepassing
werd voor de 'Tweede Kamer.
Segni was een gevierd man. De 'vernietiger van de eerste republiek', (en
overigens ook van zijn partij, de
christendemocratische DC, waarmee hij vorige zomer brak) stevende'
af op het premierschap en zou de
'Italiaanse revolutie' vervolmaken
met de nog ontbrekende institutionele hervormingen.
Het liep anders. Mediamagnaat Silvio Berlusconi besloot de politiek in
te gaan, stampte in drie maanden
een partij uit de grond en won in
maart glorieus de verkiezingen. De
droom van Segni, die met zijn 'liberaaldemocratische' Pact niet verder
kwam dan een paar procent, was
uit. "Het land," zo zegt hij nu, "is in
handen gevallen van een Peronist
van het zuiverste soort, maar de Italianen zullen snel door hebben dat
hij alleen rook verkoopt."

■

tionele en electorale hervormingen de sleutel om van Italië een
'normale' en functionerende democratie te maken. Hij schaarde hervormers om zich heen van uiteenlopende politieke signatuur en
behaalde eclatante successen. In
1991 negeerden 27 miljoen Italianen
de oproep van de socialistische leider Craxi om naar het strand te gaan

Segni: "De eerste republiek is ten onder gegaan, maar de tweede heeft zich nog lang niet aangediend"/

,

Voor

de jurist en staatsrechtgeleerde Segni vormden institu-

bevoordelen."
De door Berlusconi voorgestelde
scheiding van zijn Fininvest doet

Segni af als 'volstrekt onacceptabel'
en 'rook in de ogen van de publieke
opinie. "Het benoemen van een
beheerder die een oogje in het zeil
houdt in huize Fininvest is zinloos,
net als de benoeming van een garantie-comité dat belangenconflicten
moet signaleren. Fininvest blijft volgens het voorstel gewoon geleid
worden door de personen die zijn
benoemd door de grootste aandeelhouder, en dat is Berlusconi. Het
punt is echter dat er niet gekeken
moet worden of Fininvest Berlusconi bevoordeelt, maar juist of het
omgekeerde het geval is. En dat is
een onmogelijke opgave."
......

-

e enige echte oplossing is

f |^fek
1
dat Berlusconi zijn hol-

1

ding verkoopt. Een 'blind
trust' naar Amerikaans model is een
optie, maar dan nog moet hij verkopen. Het vermogen wordt ondergebracht in een fonds dat op volstrekt
onafhankelijke wijze wordt beheerd
door een raad. Berlusconi wil van
een dergelijke oplossing niets weten.
Hij spreekt van onteigeningspraktijken die in het Roemenië van Ceausescu konden gebeuren, maar niet in
Italië. "Ik ben het eens met de PDSer D'Alema, die repliceerde dat Italië juist begint te lijken op Roemenië, omdat ook Ceausescu alle

televisiekanalen controleerde." -.
Segni is bezorgd over de situatie in
Italië, maar heeft ook hoop dat op
niet al te lange termijn een omme-

keer zal plaatsvinden. "Berlusconi is
een gevaarlijk fenomeen, maar van
voorbijgaande aard. Reeds nu al zie
je dat zijn ster dalende is. Het is van
het grootste belang dat wij een
krachtige oppositie voeren en dat er
gewerkt wordt aan de vorming van
een echte liberale partij, waar zowel
katholieken als niet-katholieken
deel van uit maken."
Of tot die partij ook de Lega Nord
en een van het fascisme ontdane
Nationale alliantie toe kunnen treden, weet Segni nog niet. "Het
belangrijkste is, dat wij nu de gelijkgestemde oppositiepartijen verenigen. Als de Italianen hebben begrepen dat Berlusconi een zeepbel is,
moet er een echt alternatief klaar
zijn. De tweede republiek kan dan
alsnog van start gaan."

.
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Speciale party Fins Grenen
'i
20 cm breed.
'

aangeb.:

'
-

i

dames

:
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Tel. 05982-2995.

Zuidlaren, tel. 05905-94451.

Muziek

;

■ f

,■

:■:■:

■:■:■

■:■

■■■
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Auto s

■■■■.■>

� Stacaravans
staanplaats, beneden f 4000.-,
tel. 05114-53356 na 16,00
.'
>
uur.

AllefleQgl

«I

Voor zeer spoedig gevraagd;

.

r
.
.

;

j
.

-

-

.'

"

'

'

± 35 jaar, voorlichte secr. werk en genegen regelmatig
voor repr. doeleinden mee naar diverse landen te gaan.
Enige talenkennis en rijbewijs is nodig, alsmede vlotte
omgang. Alle repr. kosten worden vergoed.
Br. omgaand met recente foto en gegevens naar;

ongeb.

Fleisner & Fleisner, Postbus 87;
9610 ABSappemeer.

;

v

•

■

vertegenwoordigeiVstervg

."MÜïïjP Techniek
n;;

-

: '.?•

Als u tussen 18 en 45 jaar. oud bent en in het bezit van
auto en telefoon, dan kunt vin aanmerking komen voor
onze gratis opleiding tot:

"Instrumentatiefitters
1 e elektromonteurs

waarbij u tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt
en, na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kimt
komen. Ervaring is niet vereist. Uw brief, met genoten' ■'/!
opleiding etc., wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Avesta Nederland 8.V., Postbus 107, 6000 AC Weert.

*

Uzerwérkers

—

—

Unique Management Sup-;!
zoekt voor een cateringorganisatie een

Rayonmanager m/v
voor de regio Groningen
U beschikt over een horecaopleiding (HBO) en leidinggevende
erv. in de horeca en/of hotelbranche. U heeft aantoonbare
commerciële erv. en heeft kennis van nieuwe kooktechnieken
als ontkoppeld koken en sous vide. U bent in 't bezit van een
rijbewijs. Herkent u zichzelf hierin, schrijf dan eea brief + CV
naar Postbus 1,1300 AA Almere. Tel. 036-5382675.

Inter-A.T. Ingenieursbureau
zoekt een

voor langdurig U-bouwproject, omg. Assen.

'■

.

Inl. 030-882080, Dhr. E. Overdick.

'

Inter-A.T. Ingenieursbureau
:'%■.]
zoekt een
"i ' ',-r
Bestekschrijver/calculator
bouwkunde voor langdurig project, omg. Assen.
iTvT
Inl. 030-882080, Dhr. E. Overdick.
Gevraagd per 1 sept.: nette
Wil je een bijbaantje als
mannequin/dressman en foto- enthousiaste medewerkers
+

<

*

!

:

m/v voor de bediening, leeft.
18/30 jr ca. 20 uurAveek(end)
Schrift, eoll. plus pasfoto richten aan: Motel Assen, t.a.v.
G.T.A. Zeeuw v.d. Laan, Balkenweg 1,9405 CC Assen.

i

model. Bel BOA Bureau,
030-722727. Ervaring niet
vereist, wy verzorgen opleiding in eigen omgeving. Ook
zoeken we grote. maten en
oudere dames.

Constructiebankwerkers/

;

/'

\

—

1e elektromonteurs utiliteit/

woningbouw

;M^-^^

*

Produktielasser

1e Bouwkundig Tekenaar

'

J

%i

loodgieters

050-122244

-

1

4

Pine Design

~

Bulthuis Uitzendbureau

Sollicitanten dienen in het bezit te

\
\
,

*

g^

•,

~

is op zoek naar een

ungediertebestrijder

'

-

-

<
'

i
<

[

„

laósers
pijpfitters
constr. werkers

•

Vakbekwame

-

•

Uitzendbureau^

technisch personeel

,

Lamon Bedrijfshygiëne BV

,

—:

"'-

Bulthuis

elektromonteurs

l

1

-

*

.^

.

+
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uw
Voor
binnen en buiten. VrijblijvenTel.
prijsopgave.
de
050-779219.
� Stucadoorsproblemen?
Gnodde nemen.
Tel.
� Werk zoekende vrouw, 52
jaar, ' spreekt 3 talen, • D.,
NL en Eng. Wil binnen- "en
buitenland rijden in personenauto voor leveranciers.
Is goed bekend in Europa.
Tel.
Tijden : onbeperkt.
,
05953-3619.

Klussenbedrijf v.d. Veen
voor centr. verw. gas, waterinstall. badkamers, keukens,
kl. verbouwingen, goed en
red. pr. Tel. 050-254603.
� Voor Groningen/Drenthe:
Klussenbedrijf Huben voor
al uw timmer-, schilder-,
loodgieters-' en' metselwerk,
tegelzetten etc.' Denk' 0.a..
eens aan een nieuwe badkamer of een nieuw dak op uw
huis. Redehjk tarief en gratis
prijsopgave vooraf.
Tel. 05920-53818.

Heftruckchauffeur

S^sßffifer

Contant geld voor uw goud,
• briljant
en parels.
Juwelier Klaas Oosterhof
Hoek Grote Markt/ Poelestraat Groningen
� T.k. gevr. HBO-V boeken,
Ie jaar. Tel. 05990-20269.

zilver,

� Gevr: Eend met APK,
goedrijdend, lage prijs.
Tel. 050-713993.

Opheffing

*

Instrumentatiefitters

*

Auto's

Tevens zeer grote partijen

*

'

-

'•

� Lada's, Tel. 05953-1501,
'■' ■
■zonder tel. 05968-1254.

Zeer repr. knappe jonge vrouw,

+

M

1 I

Boten
,«

caravans

~■■

■ ■

,

.

■ ■■

.*.

Asbestvrije golfplaten
f 13.50 p.m2

afbraakmaterialen,
n
maar
dat wist u al?
Amerikaanse akoestische � Sikko Cazemier verhuurt
Houthandel Westerwolde
Fender Concord gitaar, met licht, geluid, discoshows en
KLAASOKKEN
ingeb. Piëzo element, uitm. karaoke. Tel. 05945-13181.
Onstwedde 05991-1764.
geluid. Tel. 05989-2021.
� Altsax en tenorsax, perf.
� Wegens verre reizen Yama- staat, f 1.250.-. resp. f 1.700.-. *
Nog niet geweest?
ha keyboard PSR 5700, Tel. 05224-1382.
.../::£
nw.pr. f4.500.-, 8 mnd. oud,
� Complete zanginstallatie V
nu f2.550- mcl. access.
Boss,
250 W, van f3500- voor pPrins Hengelsport
Tel. 050-127743 na zondag.
f 1000.-. 05920-55452.
V AAssen. 20 tot 50% korting
� Ampeg VT-22, 100 Watt
Klassieke
van
verza�
CD's
*Ie jaars HEAO-boeken
buizenversterker; Marshall
a f23.-. Lijst op aan- 8(semester
- X,
valvestate 10,05907-91153. meiaar
f350.jTel. 050-417435.
Juke-Box merk Seeburg vraag via 05280-20924.
� Piano Yamaha U 1, kl. *
+ 300 singles, pr. n.o.tk.,
Vuren bouwhout. Afin.:
n
kersenrood, hoogglans, zeer 75x225
tel. 05902-3234.
mm, f9.30 m 1; 75x200
*
Wegens omstandigheden: mooi en goed, 5 jr. garantie. mm, f8,25 m'; 75x175 mm,
Gratis bezorgen. HB Piano's, ff7.25 m'; 63x200 mm, f6.95
piano, in perfecte staat.
(11 jaar oud), f3.500.-.
■.-,.:. tel. 05908-10538, s.v.p. vra- m'; 63x160 mm, f5.55 m';
gen naar de hr. W. Hoff.
Tel. 05280-70372.
fi
mm, f4.35 m'; 50x150
63x125
nmm, f4.10 m'; 50x125 mm,
Gömputers
.
t- ff3.45 m'; 50x100 mm, f2.75
r— -T--—
* SAS-Groningen:
� 286 en 386 comp. met
. het
n 1;: 32x200 mm, f3.55 m.
m
SVGA kleur, geluid, muis, adres voor verkoop en repara- Eigen
j
schaverij.
zagerij
toetsenbord enz. 050-130917 ties van PC's, randappara- Franco,
p
excl. BTW.
contant,
a
tussen 16-18 u. en 20-22 u. tuur en netwerken. Eminga- pBouwmaterialen Joh. Zwiers
ook in het weekend.
heerd 104. Tel. 050-417722.
en ZN BV Musselkanaal. Tel.
o05990-13154.
r;;:;;.,,:r:rr::':;::;A:ntiek
Benraad gaskacheltje;
nmini gaskacheltje; vrieskist
400 1; Iseki tuintrekker met
pploeg en cultivator; zitmaaier
van Spaanse eettafel tot boerensalon
'
nmet veegkarretje; tuinfrees;
van oud of nieuw hout
22 vogelkooien; 1 pers. hemelGroningen Schuitendiep 3
bed; Karcher hogedrukspuit
(t.o. D.E. Geschenkenwinkel) 050-145279
120 Bar, vlakbroedmachine
.
•
Winschoten Oldambtplein 10
V(voor
40 eieren; accordeon,
(Rotonde) 05970-24577
kklavier 120 bas. Inl.:
GGroningerw. 64, Eelderwolde.
Huasjes reageren het
antieke I
Zeer
mooie
TTel. 050-251842.
kinderwagen, 05991-1528. ' snelst
:

.

.

i

I

i
'

■■

■ .■■■■

*

„„„

Oomen Uitzendburo

:

—-»

■

..

•-■>

*•

Grote partij deurkozijnpakketten f 52.- p.st.» •ri

damseweg 1 • in Sellingen,
05992-2463.

Assemblagemedewerker

-

\
X\lJ WIC*V 1 1
Vele
aanbiedingen in tuin. hout, palen, battingen,
+ 2e-hands
fietsen. Veel � Ligfiets Flevo-trike, 1 jr.
regels enz. excl. BTW
soorten.
z.g.a.n. oud, div. ace., vr.pr. f2.000.-.
i Ook
.*.

- -

� Te koop gevraagd:
■*• Gezocht: . koopwoning.
bouwgrond in Veendam, 05120-12114.
Groningen, woonhuis
Wildervank of omstreken.
Tel. 05987-24498.
leeg of verhuurd.
� Bungalow(tje) of helft Tel. 05907-91474.
dubbel w., Roden, Leek. * Te koop gevraagd; bouwTel. 05945-14960.
kavel omgeving Winschoten.'
"
Tel. 05964-1520.
■
/■■■■■■■
■ TT>

Betonplex 250 x 125,
19 mm f75- p.pl.
3000 buiten- en binnendeuren waaronder vele
aparte modellen

±

,

'

-

i

■ i ■

•

1

rtuizcn

Rabat 22x150, gewolm.
•
f 18.75 p.m2

Vloer-en zolderplaten
19 mm f22.50 p.pl.

Honda, Puch, Tomos, Vespa, snorfiets, Spartamet
100
Gilera Gitta, Malaguti, enz. km gelopen, weg. omst., RysWint Hazenberg Tweewielers. Tel. 05970-30332. ■

I

zyn van het SVO-A
diploma. Ervaring met zwambestrijding gewenst.
Uw sollicitatie, voorzien van cv., zien wij graag binnen 14
dagen tegemoet, gericht aan:
Lamon Bedrijfshygiëne BV
t.a.v. de heer H. Weerkamp
Produktieweg 8,
9301ZS Roden.

Rabat 22x125 f 13.60 p.m2

■

.

\'

Houthandel Westerwolde
KLAAS OKKEN
Onstwedde. Tel. 05991-1764.
* Bouwvak aanbiedingen

Bromfietsen!

� Nwe en gebr. snor-brom
fietsen en brom-scooters o.a. � T.k.

■■

i

Machine-operators!
Heftruckchauffeurs

.

'

Dakpan 4000 Vlakke MulLauman rood 1250 Tuiles
d
den
Du
I Nord rood, 05987-19637.
� Houten Vloeren??
i

*

-

IBromfiëtseri

.•' -

-

('s
C avonds).

g

•.,

—

—

Loodgieter
—

—

,

7*

en

,

;

Voor een bedrijf in de stad Groningen zoeken wy gemotiveerde kandidaten om langere tyd seriematig werk te doen. Uw
werkzaamheden zullen bestaan uit onder andere het bedienen van machines, puntlassen, persen, boren, ponsen, machinaal knippen en het verpakken van materialen. U bent in het
+
bezit van eigen veiligheidsschoenen, een overall en u hebt by
*
voorkeur een technische achtergrond. Bent u geïnteresseerd,
niet-rokend, omg. N.-Gronin'
neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.
+
o.
gen.
„'nr.'!
Br.
Informatie: tel. 050-139003, Jessica Mastenbroek
2220363 . bur.
dez.
* Jongensachtige man 39 jr.
zoekt vrouwelijk maatje (niet
*
rookster) voor een h(eerlijke)
LAT-relatie. Ik zit best lekker
Voor een drankenproducent in Groningen zoeken wy' gemoti- in m'n vel maar na een paar
veerde medewerkers met een technische vooropleiding c.g. jaar alleen wordt de behoefte
technisch inzicht. Leeftijd van 18 tot en met 40 jaar. De om met iemand samen alles
werkzaamheden bestaan uit het bedienen van machines en te delen steeds groter. Als je
*
heftruckrijden. Daarnaast moet je bereid zijn om op andere van knuffelen houdt en geen
afdelingen te werken. De werkzaamheden op de diverse problemen hebt met een liefafdelingen bestaan onder andere uit: flessen spoelen, etiket- hebber van motorrijden, dan*
ten plakken en schoonmaken. Ervaring met heftruckryden is sen, dieren, natuur, winkelen
een prae. Je zult in het bedry'f verder opgeleid worden. Ben je en lekker thuis zitten (klet-,
inzetbaar en houd je ervan om je handen uit de sen, tv, muziek), schrijf dan
flexibel
*
mouwen te steken, bel dan direct. Het werk is voor langere meteen. Br. o. nr. .2158266
tyd en in 2- en 3-ploegendienst. Je moet bereid zyn om ook bur. dez.
*
*
Jonge vrouw, 34 jr, met 1
ï 's weekends te werken/ V ■.. ,'■
kind
zkt serieuze betrouwbaInformatie: tel. 050-139003, Gerben Bouwman/Bob Vereijken
tussen 30-40 jr, voor
re
man
de vestiging in Assen zoekt:
evt. vaste relatie. Geen barty-'
pc. 1 kind geen bezwaar. Br.'
met foto o.e.r. O; nr. 2220518 .
*
* Wat heb ik niet, bijna
alles,
mooie ' woning,' leuke baan,
Voor een bedrijf in Assen, zyn wij regelmatig op zoek naar auto, motor, kennissen ïen
assemblagemedewerkers. Wil je in aanmerking komen voor vrienden. Maar met een leuke
lft.
Uitzendbureaus
deze functie, dan moet je aan de volgende eisen voldoen: vrouw30(spijkerbroektype),
zou
het
geheel
jr.,
25
leeftijd van 18 tot 22 jaar,' niet kleurenblind zyn en enig
technisch inzicht hebben. Het werk kan voor korte en langere compleet zijn. Zelfben ik 34.
periode zijn. Denk je aan de eisen te kunnen voldoen, kom jr. d.blond, slank en '1.82
groot. Br. o. nr. 2049649 bur..
.-.'
■. dan maandag direct langs.
dez. .
van
der Werf
Informatie: tel. 05920-18333, Peter
vraagt met spoed
*
Jongeman 27 jr., 1. 1.74 m,
de vestiging Hoogezand zoekt:
zoekt voor zyn hobby (stijldansen) een si. jongedame
van
21-27 jr., met als einddoel
(voor langdurige projecten)
een
vaste relatie. Br. o.' nr.
wij
Voor
zoeken
een
bedrijf
Hoogezand
spoed
een
in
met,
>-,-■■•■
Westerhaven 12, Groningen Tel. 050-139018.
vaardig heftruckchauffeur die in een magazijn wil werken. 2220520 bur. dez.
* Jongen
28 jr. is vrijgezel
Onze aandacht gaat uit naar iemand met een heftruckdiploma die voor langere tijd beschikbaar is. Het, werk is in zyn beu. Langs déze weg
dagdienst. Kun je direct beginnen, neem dan contact met ons zoekt hij daarom een leuke
vrouw 24-30 jr. Is zelf werk°P'
zaam als verkoper. Houdt van
tel.
05980-95601
Informatie:
o.a. fietsen, eten, reizen. ■
Voor deze functies geldt m/v
Altijd
antwoord terug.
Interesse? Bel of kom langs!
Br. o. nr. 2218203 bur. dez..
Groningen, Schuitendiep 45
*
Man, 39 jr., zkt leuke slanAssen, Oude Molenstraat 55
ke
vrouw voor erotische relaHoogezand, Hoofdstraat 195-197
tie. Reacties graag met foto
� UTTZENDBUKO
� Phoenix Technisch Uiten tel.nr. Br. o. nr. 2220533
AJEI. van Leeuwen bv ,
zendburo zoekt voor div. proj.
bur. dez.
vraagt voor div. projekten:
door geheel Nederland: gecerJong stel plusm. 30, zkt
Ie pijpfitters,
tificeerde lassers en Ie pypfitkennissen om mee om te
die zelfst. kunnen werken.
ters. Tel. ma.-vr. 9.00 uur t/m
gaan. Br. o. nr. 2220534 bur!
ervaren yzerwerkers
17.00 zaterdags van 9.00 uur
dez.
*
t/m 14.00 uur 02274-5588 's constructiebankwerkers
Welke leuk uitziende,en
Uw bureau voor vakbekwaam
machinebankwerkers
avonds na 19.00,075-168838.
spontane jonge vrouw (25- 35)
� Eindelijk vond ik
. montagewerkers,
heeft zin in een Blinddate
een partner
zonder hoogtevrees.
met slanke jongeman (35 jr).*
loodsmedewerkers
Lijkt
je dit een spannend
vraagt per direkt voor langdurige projekten
heftruckchauffeurs
idee, stuur dan een leuke
en Argon-lassers
brief met jouw suggestie en je
met geldige certificaten
telnr. voor maken afspraak
*Au-pair in Parijs, ± v.a.
0-80 en 80-500, zowel
Discretie verz. Br. o. nr.
18 jr., z.s.m., voor 2 kinderen
koolstof als RVS.
2220540 bur. dez.
(2 en 6 jr.). Tel. 05939-2541,
CV-monteurs
■* Man, 46, ac, afgek., zoekt
b.g.g. Warenhuis Vanderveen zowel dik- als dubbelwandig.
avont. vriendin om voor kör-|
05920-11611.
Tel. 05921-42388.
te of langere tijd op reis te
gaan. Afw. camper en te voet
Br. o. nr. 2220543 bur. dez.,'
*
j/j Nieuw uit Amerika!
Leuke man 43 jr., sportief,
Ontmoet uw partner via video-beeld en geluid.
slank, zkt leuke vrouw 35-45
Video opname desgewenst bij u thuis.
jr, voor vriendschap en eroVakantie weekend lat vaste relatie etc.
tiek, geen fin. bed., graag
Diskretie verzekerd
v
brief met voorstel voor Ie ontInfo (vrijblijvend) Videorelatiebemiddeling
moeting. Br. o. nr. 2162169
. .
. dez.
"Cachet"
bur. '
* Jongen,
sejaar,
9726
37
zoekt
,
Tevens editie "Cachet" ad. f 5.Paterswoldseweg 1,
BA Groningen
rieuze vriend voor heel lang,,
(advertentie plaatsing door dames gratis)
vaste relatie, met als doel saBelt u: maandag t/m zaterdag 9.00-22.00 uur.
■&,";'>
■,••-■■
menwonen.
Om leuke en min'v-Tel. 05908-12510
's avonds en in weekend 050-122323 of 05908-13633
der leuke dingen mee te de*
*
Man, 60, bi., pass. onderd. len. Tot 39 jaar. Geen. uitAttentie
Als u reageert op adver- gehoorz., z.k.m. man tot 40, gaanstype. Br. met foto o.e.r.
tenties waar onder staat voor spanking (bülekoek), o. nr. 2145560 bur. dez.
*
brieven bur. dezes o. num- die hem regelm. en stevig beRustige jongeman van 35
mer, dient u het nummer handelt. Ser. reakties met fo- jaar, zoekt een leuk en eerlijk
meisje met blauwe • ogen,
in de linkerbovenhoek to's o. nr. 2220250 bur. dez.
van de envelop te vennel- *• Eigenlijk is het toch niet zo voor een leuke relatie. Geen
den. Bovendien, raden wij leuk om alleen te zijn, on- bar- of discotype. Brief met
aan om een postzegel in te danks het feit dat je verder foto altijd antwoord. Br. o. nr.'
sluiten om van terugzen- van "alles" voorzien bent. 2185451 bur. dez. '
ding van uw foto enz. ver- Daarom zou ik graag die * Nog slanke 51'er, 1.72 mi
zekerd te zijn. De brief vrouw (± 22- 33 jaar) willen ongeb., wed.n., overm. bel.st
aan: NvhN, ontmoeten, die het wel wat voor planten, c.g. de nat in t
MF Techniek is onderdeel van MF Uitzendbureau kunt u zenden
Postbus 60, 9700 MC Gro- lijkt om mij, net geen 30 jaar, algem., ruime algem. bel.,' ook
bv
ningen of Lübeckweg 2, 1.90m, blond, niet: onknap muz., uit eten, kamperen
9723 HE Groningen. ■v { (denk ik), serieus en (te?) (bergen), geen bar- en danszacht, te ontmoeten met de type (meer), doch niet saai!,
Voor de Eemscentrale hebben wij plaats voor de volgende
•k 1000 leuke meisjes uit intentie om evt. "verder" te zkt. dito vriendin, vrouw tot
',
vakmensen:
.
"'i'p.J
binnen- en buitenland willen gaan. Je hoeft echt geen Mi± 45 jr., energ., optim.,'onkorresp./kennism./huw. met chelle Pfeiffer of Sharon Sto- geb.,'voork. wed., om beider
u. Vraag de gratis kleurenfo- ne te zijn, maar toch ook geen leven wat meer glans te getobrochure! Corr. Club' 70/N, Miss Piggy, om te reageren. ven. Schrijf voor meer inPostbus 8177, 3009 AD Rot- Verder ben je best wel se- form., privacy vanz.sprekend!
terdam.
rieus, ! concreet, geen haai- Br. o. nr. 2154950 bur. dez. -I
Zoek je een leuke vriend baai, sta je niet onder curate- * Jongeman,' 42 jaar,' zoekt
of vriendin? De relatiehjn le, sportief en geen kroegtij- (met medeweten van partner)
06-350.210.20 lOOcpm
ger. Kun je je met het e.e.a. een vriendje erbij. Voor. re-,
*
Welke aardige vrouw tus- vereenzelvigen, schrijf dan gelmatig kontakt, leeftijd tot
sen 68-78 jaar wil met mij als Br. o. nr. 2166538 bur. dez. .
35 jaar, huidskleur onbelangVoor deze functies geldt datje:
,
.
-~-'.'•
het klikt gaan samenwonen. * Jongeman, 42 jr., zoekt rijk. Brieven liefst met foto
goed zelfstandig kunt werken
Ik ben huiselijk, vlot, gezellg, vriendin om mee te fietsen. Br. o. nr. 2220424 bur. dez.
ruime, relevante, werkervaring hebt
*
eerlijk, gezond, vrij dik, roker, Br. o. nr. 2220287 bur. dez.
Aantr. vrouw 33/1.76/65,
70 jaar, financ. onafh., auto * Blonde prins, 1.85 m, baan. z.k.m. spontane, intelligente
Voor diverse relaties in het Noorden zoeken wy:
enz. Br. o. nr. 2218630 bur. Trefwoorden: reizen, fietsen, man (30-37). Trefw.: humor,'
.'.
- '..
';
muziek, dansen, zoekt prin- reizen (ver, met rugzak), na-v
dez.
*
Mature West Indian (Yogi) ses tussen 40-50 jr., om veel tuur, cultuur, sport, roman-.;
Looking for housewife, a lot samen te doen en later een tiek. Doel: serieuze ■ relatie.
I peop pc
of room for growth, welcomes paleisje te bouwen. Br. o. nr. Brief met foto o. nr. 2220426
all, please visit, 050-264900.
2159672 bur. dez.
bur. dez.
werken
is
een
vereiste.
zelfstandig kunnen
* Welke dame, 25-55 jr., wil
* Blonde
Boy; 34 jr, bl. ogen,. * Heer in de 60, veelz. intemet zakenman geb. 41 jr. 1.73 atl., sportief, niet rkd., met resse, goede alg. ontw., fin-'
mtr. op basis van wederzijds vaste baan in gezondheidsonafh., i.b.v. auto, z.k.m. darespect, een ser. erotische re- zorg, woonachtig in Z. Dr., me uit goed milieu voor een
;
latie met ruimte voor een z.k.m. slanke, spontane, spor- latrel. Br. o. nr. 2220431 b.d.,
goed gesprek, diner, theater
leuke vlotte meid tot * Vrouw, 36 jr., 1.74,
Informatie: tel. 050-139003, Bob Vereijken/Gerben Bouwman. etc. Trefw. humor, sportief, tieve,
32 jaar, om een relatie mee. op donk.blond, vrij slank, eigenoprecht, hygiëne en diskreet. te bouwen. Br. o. nr. 2142916 zinnig, brede maatsch.. en;
de vestiging Assen zoekt:
Br. o. nr. 2156530 bur. dez. ,
bur. dez.
cult. belangst, 1 kind, zkt.
55
zoekt evenwichtige man van Mojr.,
Ik zou gaarne in contact *Man,
komen met Albert en Jannie vriendin, leeftijd onbelangluksyAntilTSurin.
afkomst
Poelstra wonende in Stads- rijk. Brieven -r.tel.nr. o. nr. voor wie warmte en gelijk' :
kanaal. I. Engelage, tel. 2220326 bur. dez.
ervaring met TIG-lassën
waardigheid in een relatie be*
werken in 2-ploegendienst .1" ;,.;
05982-1407.
M. zkt. M. Ik 38 jr., 80 kg, langrijk zijn. Br. + foto o? nr.
* Hoi
Jannie . uit Winscho- 1.89 mtr., d. bl., sn.'Trefw.; 2220432 bur. dez. 'i.
ten. Brief ontvangen, bel mij rustig, nuchter, mnl., pos. in- * Gesch. man, 44 jr., zoekt
even voor een afspraak, tel. st,' geen kroegtyger, kunst, leuke, lieve vrouw voor een
zelfstandig kunnen werken
(br.nr. 2219306)
natuur, lit., dieren, monog., relatie. Ben zelf 1.651.
050-137720
in het bezit van een rybewjj
*
Claire (USA/Ned), INT- inhoudsv. rel. Jij: lett. en fig. Br. o. br. 2189254 bur. dez.
Informatie: tel. 05920-18333, Peter van der Werf.
school in Haren, lst yr medi- beetje form. Br. all. m. foto * Jonge man, 42 jr., zkt cc»
cine, met you in Streetlife, o.e.r. o. nr. 2220328 bur. dez.
spontane vrouw om een leuaug. 4th, yoü with long dress, * 41-jarige Javaanse zakenke relatie mee op te bouwenlike to meet you again. Br. o. man wil graag een latrelatie Br. o. nr. 2167889 bur. dez.'
Voor deze functies geldt m/v.
nr. 2220245 bur. dez.
Br. o. nr. 2220337 bur. dez.
*
Interesse? Bel of kom langs!
Jongen, 24 jr., iets verle- * Nette man 52 jr., zkt. ken•
i.'
,■
Zie voor Haasjes ook
gen, zoekt meisje/ vrouw, nism. met nette vrouw tot ±
Groningen, Schuitendiep 45. •;
tussen 20- 25 jr. Br. o. nr. 48 jr. Br. met telf. o. nr.
pagina's 18 22
Assen, Oude Molenstraat 55.
'.<*.".'
2220325 bur. dez.
2167466 bur. dez. '
'
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*

hekel aan;'

-

--•->:

Tel.
05210-18518. .
1
Elektr.
breimachine
i
Brother
type KH-940, mcl. taI
fel
f en 3 lessen. Prijs f2.750.-.
05926-2651.
1
Tel.
* Piano
uit 1892, hameri
t.e.a.b.
opknappen,
vwerk
75.-,
Koelkast
bed
pers.
I
2
f
ff 85.-, 2-pers. massief licht eiken
V
bed + nachtkastjes
ff 750.-, 1-pers. bed + nacht
kastje
k
f85.-, 2-pits butagas
s
stel
f» •
f35
C050-718735/426126.

een

■

-

handvormsteentjes.

Heb

meer.

*

de

jaloezie, claimen en egotripperij. Zoekt een leuke, man
27-40 -jaar met baan,' min.'
MBO- niveau en prettige uitstraling. Belangryk vind ik
wederz. vertr. en eerlijkk
Br. o. nr. 2202263 bur. dez.
*
Vr. danspartner gezocht,
vervolgcursus brons, door nette weduwn. 60 jr., 1.78 m,"

*

asdas
�
al
schilderwerk
�

\

Metaalbewerkers

.:

Roughnecks

*

I

'

l

x
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Pesse, 05281-1676.
� Henra aanhangwagens
• WÊIÈS/iotoren^3l
sterk en volgzaam. Vriezer+ Motor
huren? km, vry. weg 2, Tynaarlo.
Plötz, hét goedkoopste adres. Tel. 05921-43301.
Te koop Custom motoren.
Vaart NZ 80, Assen.
� Honda
Tel. 05920-55497.
500
Shadow
� Honda NX, bj. '90 scherpe Chopper . f 7500.- of fl5O.prijs. Tel. 05959-1843.v
p.m.; Honda 630 Hawk '94,
� Harley Davidson 1990 883 blauw f7500.-. Figron Fiat en
Sportstar de luxe veel extra's Lancia. 050-447160. .
f 14.900.- Tel. 05945-19557.
� Mooie Kawasaki Vulcano
� BMW K7SRT, bj. '91, div. 700 VN chopper, bj '85, vr.pr.
ace, f 19.500.-, ,
f7400.-. Tel. 05944-2193.
tel. 05933-33303.
� Suzuki GSX 400E, i.z.g.st.
� BMW R 75-5, bj.'73, met km. 17.500, bj. '83, vr.pr.
kuip,'
koffers,
f 4.900.-.; f4250- Tel. 05920-72544.
GL 1000.+ kuip en koffers, � Suzuki GS 500 E, bj. '89,
bj.'77,
f5.500.-.
Tel. rood, met stuurkuip en volle
05161-1908.
kuip, km.st. 17.000, vr.pr.
� G.o.h. BMW R 80 RT, bj. f6500- evt. ruilen voor 2-3
'85, blauwmet, dealer on- pers. caravan. 05925-1434.
derh. Tel. 05945-49587.
� Honda Goldwing bj '75, als
� Suzuki GSX 750R, bj. '91, nieuw, vraagprijs f6.450bl7wit, als nw., vaste pr. Tel. 05967-3073 na 17.00 u.
f 15.000.-, tel. 05960-20035.
� Suzuki • Chopper. 400,
� Yamaha XJ 900 bj. '83, f3700.-; Suzuki GSX 400,
km.st. 47.000, in perf. staat, f 4200.-Tel. 05211-1396.
; Tel.
prijs
� Honda VF 1000 R, bj 8-'B7,
f640025000 km., tegen hoogste bod.
050-144514/345959.
� G.o.h. Honda CB 750F, bj. Moet weg.
'77,', nw. uitlaat, ketting en Tel. 05992-4503.
tandwielen, vr.pr., f2150.-, � Yamaha XS 650 SE, bj.
'80, rood metallic,' in prima
tel. 050-711347.
� Z.g.a.n. Kawasaki 550 GT, staat, tel. 05970-22886.
12-92, cardan, prijs n.o.tk. � Honda CBX F 2, kl. nL/witf
05908-17193.
blauw, bj. '84, met kuip en
� Zandkleurige Honda Sha- nw. banden, tel. 05940-3457. .
dow 600 VT, speciale uitvoe- � Suzuki GSX 750 F, zwygr.
ring! Bj. '92, 5.000 km, 6-*92, nw.'banden, net grote
f 11.500.-. Tel. 05908-10646.
beurt gehad, km 25.000,
� Suzuki GT 550 i.g.st., bj. vr.pr.
f 13.000.-.
Tel.
'75, vr.pr. f 1.200.-...
05910-44419 na 18.00 uur.
Tel. 050-186812.
� Yamaha FZR 1000 Gene� Honda CB 360 bj.'77.
sis, .
bj.'B7,
f8.500.-.
Tel. 05980-99462.
Tel. 05924-2921.
� Kawasaki Off the Road, � Kawasaki GPZ 500, bj.
KL6OO E (elektr. , starter), '88, . 10.000
km,
wit.
bj. '86,20.000 km, i.z.g.s. Prijs Tel. ml. 05918-2080.
n.o.tk. Tel. 050-185283.
� Kawasaki GPZ 600 R, bj.
� Harley Davidson FX 1200, '85, kl. zwart/rood, vr.pr.
tax. rapport aanw.,' bj. '77. f7.000.-. 050-132865 na
Tel. 05945-13575.
Huur.
� Yamaha'type FJ 1100, bj. � Kawasaki GPZ 900 R
'84; vele nwe. onderdelen, in sportmotor, '85, in perf. st.,
zeldzaam mooie staat. Vaste weinig gelopen,'f6.850.-, mr.
prys f6.950.-. 058-665662.
mog. Tel. 05971-31304.
� Kawa GPZ 1000 RX, � Suzuki Intruder VS 750
i.g.st., bj. '88, . weg. omst., bj.
z.g.0.h.,
vr.pr.
'90,
nieuwe, a. band, ketting + f 12.000,- Tel. 05970-17039.
tandw., 4 in 1 uitl., grote � Suzuki Intruder VS 1400;
05980-96870. bj '87, maroon rood, g.0.h.,
beurt,
tel.
S vr.pr. f 14.500.-. 05918-2570.

06-52906870.
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Aanhangwagens
aanhangw.,
•klYi paards en 2 paards trai- � Verkoop
Aanhangwagens. vee- en paardetrailers.
lers. |
verhuur
van
Schamélwagen. Ook inruil Tevens
div. aanhangw. De Boer,
Te1.05908-103020f. ~',.'

u

«

i "■

c

�VW Scirocco 1. GTI, bj. "79,
rood, 130.000 km, spoiler etc.
Tel. 0049-53821791/ :
0049-492141930.
� Chevrolet Celebrity. stationcar, bj '84 met alle ace.
origineel 7-persoons auto.
Tel. 05962-2190."
� BMW 316 bj '85 kleur wit,
nw. APK Tel. 05962-2190.

(

050-342519. •':>■<■ i

<

I t

■

'

-

-.

tel. 05910-13721.
� Opel Ascona Automaat, 4
drs. 1984, f 3250.-; Opel Kadett Automaat, 3 drs.. 1984,
f3750.-. Bovag Garage Koning, Ulrum. Tel. 05956-1500.
� Nissan 300 ZX T bar Turbo'B6; Golf GTI 16 V, 3
stuks, '87 t/m '88; Kadett 2.0
GSI 16 V,'BB, spec. uitv.;
Kadett 2.0 GSI, ant.met., '88
en wit, '86; BMW 318 i ant.
met. + opties '90; Scirocco
GTX il 6 V, '86; Mercedes 190
E, 129.000 km,'B3; Peugeot
GTI,
205
ant.met,'B7;
Renault SGT Turbo, wit, '86;
Porsche 944 Turbo, zwart '87.
Garage Kok-Jager bv.
Roden. Tel. 05908-13390.

Kraan loop of sloop; D. Kadett
'84 sloop. Tel. 05974-1772.
� Citroen BXI9 TD Diesel 5
vers. nieuwste type 1991.
Bj 12-'9O APK 4-95, donker
groen, metallic. Ie eigen,
recent grote beurt gehad! • .'-',
Geheel in zeer goede staat!
f 10.999.-Haren

Gron.).

i

i

+

op.

Informatie: tel: 050-139003, Gerben Bouwman

'

*

Welke vrouw wil met mij

badkuip delen onder het genot van een goedkoop glas
wijn. Br. o. nr. 2220354 bur.
Voor een kunststofverwerkend bedry'f in de stad Groningen
zijn wy' op zoek naar "handige jongens' met technisch inzicht. dez.
� Zelfst jongevrouw (34 jr.
Van tekening kunnen werken en werkervaring in een produk- slank,
1.82 m)
werk,
tdebedrijf hebben, zyn vereisten. Het werk is voor langere tyd. huisdieren, aardigi.b.v.
karakt.
en
Leeftijdsindicatie: vanaf 27 tot 35 jaar. Ben je een harde
.Geniet van:
werker en heb je geen bezwaar tegen overuren (bijvoorbeeld veelz. belangst.
eten, luie zondag thuis,
op zaterdag), neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons uit
plattelandsleven
(prov.

i

Cabriolet Bertone Ritmo
� 2 x Ford 20M2000bj.
'71+70; 1 x Ford 20M 2300 S 85s kil zilvergr. mr. mog.
bj. '71; Trabant 601; Opel B. Tel. 05962-2190.
Kadett bj. '69; Citroen 11 B � Sierra 1600 LPG, 11- '91.
bj. '53; Ford Major met Atlas; zeer mooie staat, f 12.000.-,

*

(man 34 j.), in het zonnetje

;

E. A. Broekema B.V. Schildwolde.
Tel. 05982-1517/2573.

Technisch
medewerkers

+

*

-

Z.g.a.nw. Peugeot 205 GR, bj. "90,
70.000 km, rood. Vraagprijs f 13.500.-

de vestiging Groningen zoekt:

'

Odenseweg 1, Groningen. Tel: 050-422655, fax: 050-424455.

A^fl(F I Uitzendbureau

*

[

Regionaal Jaguar Centrum Caspers

Roustabouts

*

.

Audi 100 Avant 2.6; d. blauw, "93/08, f89.500;
Porsche 911 Cabriolet rood, '83/08, f49.500;
Porsche 911 Carrera grijsmet.; '85, f47.500;
Porsche 911 Turbo rood, '83, f59.500.-;
Maserati Biturbo 425, blauw "87/09, f29.950.

!

Exclusieve speeltjes

*

*

-'

-

'

*

.

panel isolatieplaten met alufolie bekleed, diverse afmetingen met lichte transportschade. W.o. dikte 120 mm slechts
f 15.95 per m*. Opslag md.
terrein Nw.. Buinen. Gratis
bezorging a contant excl.
BTW. Bouwmaterialen, Joh.
Zwiers en Zn BV, Musselkanaal, tel. 05990-13154. .
Gevelstenen-metselstenen
Uit voorraad, leverbaar. Ca.
40 verschillende soorten gevelstenen.'van de meest bekende steenfabrieken. Diverse partyen gevelstenen; v.a.
f 275.-.= 1000. Opslag Ind.
Terrein'Nw. Buinen. Bezoek
vrijbhjvend onze' toonzaal.
Gratis bezorging a contant.
Excl. BTW. Bouwmaterialen
Joh. Zwiers en Zn 8.V.; Musselkanaal. Tel. 05990-13154.
* Uit voorraad leverbaar.
Industrie en landbouw
erfverhardingsplaten. Div.
afin. w.o. 200 x 200 cm 200
100 cm en 120 x 80 cm. Aanbieding betonklinkers
44
stuks per ma dikte 8 cm. Komo.keur. Franco werk Excl.
BTW. k contant. Bouwmaterialen Joh.-Zwiers en Zn. BV.
Musselkanaal.
Tel. 05990-13154.
* Kachels
tot f 1.000.- korting, gebruikt tot helft nieuwprijs. Het Stokertje Orvelte,
Oranjekan. N.Z. 46A, tel.
05934-2215/06-52901542
open zat. 10-16 of afspraak.
*
Het is dé moeite van een
ritje ' waard naar Mulders
Vele meubelen
Meubeldorp.
I
en slaapkamers nu voor spec.
zomerprijzen.. ; U vindt de
mooiste en grootste sortering
in
kwaliteitsmeubelen.
1
Mulders Meubeldorp .Vriescheloo. Tel. 05974-1214.
* Wy maken voor u op maat
]en naar wens alle soorten
fgarages, tuinhuisjes e.d.
Scherpe
prijzen.
Gratis
f§
geplaatst, i.d. maand aug.
B. v.d. Veen.
Houtbouw
I
Tel.
1 05124-3944.
*
i T.k. Ie jaars HLO boeken,
Tel.
1 050-144306.
(
(Na
18.00uur.)'.
,
*
Boeken
le-jaars
HEAO-CE, avondopleiding.
Tel.
050-127078.
i
* Combi kinder/wandelwatgen merk: Koelstra i.z.g.st.
Tel. 050-270849.
f300.-.
f*,
Veldkaart Pink Floyd, 4/9,
05920-73727.
I
Rotterdam.
*
i Wegens overcompleet goed
vwerkend
:V','-''/*'
ffotokopieerapparaat, Carnon 20, prijs f300.-. Tel.
C
050-124060.
*
i T.k. • 4 Pink Floyd veld3 sept. 1 prijs f475.1
kaarten
Tel.
05280-70571.
1
* Dakpannen ook gevels en
i
deuren enz.
sneldekpannen,
s
F.
I Bos, Schieven 1 Assen.
Tel.
05920-13925. !
1
* ±
i 4000 Friese gele

■

■

H.H. ondernemers. Du-

*

■

*

.

Lancia Bèta Spider l.bl.met. '82 f 16.500;
Lancia Fulvia, rood/zw. 75 f 12.500.-;
Ford Escort 1.6 GT rood "90/04, f 12.500;
Mitsubishi Galant 1.8, blauw, '89/07, f 12.500;
Volvo 244 GL, rood '80/11 f 3.950.-.
Autobedrijf Caspers B.V. Odenseweg 1, Groningen!

Tel.: 050-422655.'

.

:

*

•*•

•

EZZTAllëriëi

Range Rover wit,'B9/02, f 54.500.-;
Lancia Th. 2.0. turbo stat. wit'BB/06 f 19.990;

Telefonische acquisiteur

'

=

+

'

houtsnijwerk, iets bescha250x140x50.
digd. Hxbxd
Vr.pr. f3500.-. 05975-2946.

Opruiming

ANWB camping a.d. Moe(15 km van Cochem) zoekt
. (m), ■ 1 dag in de week,' ervazel
Kozijnen-serres-deuren-schiiifpuien-kaj ui ten-elementen
voor de' maand sept twee
ring
vereist,
05987-22420.,.
Voor info: Tj. Henstra, Opende
Wij vragen voor diverse re- vriendelijke, nette meisjes
Tel. 05946-59851. Fax: 05946-59421
gioprojecten
ervaren journa- (18-24 jr.) voor div. werkz.heb.g.g. Fa. Jansma, Birdaard
onze richtden.. Soll. met pasfoto aan:
listen
die
volgens
Tel. 05196-2553.
- lijnen willen werken. Stuur
ANWB Camping "Hol-Hor
Party oude .Waaltjes voor � Van'Lingen en De Vries,, uw CV. en voorbeeld jouma-" 56820 Senheim/Mosel Dld.
en
Systeembouw. listiek stuk op naar All media, Tel. info: 00.49.2673.4660.
Houtsierbestrating. 05920-42805.
Gevraagd: toetsenistShowmodellen te koop van » Scholeksterlaan 106,3645 XE
Aggregaat met 3 ril. Lis- Vinkeveen.
bevoor goed lopend
zanger,
.
tuinhuisjes,
garages,
ter dieselmotor, ook wel
kapschuren i
drijfsloodsen,
Zangeres zoekt samenwer- top 40 orkest. Br. o. nr.
ruilen tegen garagebrug.
enz. De Sannen 6, Drogeham. king met experimentele origi- 2220301 bur. dez.
Tel. 05904-1718.
nele veelzijdige muzikanten *Gez. voor eenm. theater05121-1866, b.g.g.
Tel.
Eiken buffetkast uit plm.
of groep. Geen grunch of
voorst, in sept, klass.
05113-2290/5298.
1920, tel. 05907-93827.
hardrock.
Tel. 050-144527.
zangeres, type klankvat, auBrink houtkachel z.g.0.h., � Ekozijn: ramen, deuren,
& Offshore
ditie
26 aug. Info -r aanmel'
450Onshore
brandt uitst, f
Tel. kozijnen en lijstwerk. Isolavan
ding: . werkdagen
direct gevraagd:
05987-17567. Te bez. J. Kamtieglas, v.a. f92.50 p.m'.
14.00-16.00 uur, Pavlov video
mingastr. 32 Wildervank.
Dorpsstraat
62-64,
Den
producties: tel. 050-138966.
160 Hom. Tel. 050-515929.
Hogedrukreiniger,
Demonstratrices (oproep)
E.W. bar, DM 495.-, 185 bar � WTH vloerverwarming
met ervaring en/of PSL
gevraagd voor demonstreren
prof., DM 1,280.-, vuilfrees met
02510-29227
Inter-Services
zuurstof diffuusdicht85, rioolreiniger 200 bar, DM buis aangelegd
Straatmuzikanten voor van huishoudelijk produkt in
of DHZ com135.-. 50 km van de Ned. plete pakketten met garantie Jaarmarkt Woldendorp op
winkels in Noord-Nederland.
tijdens kantooruren:
Bel
grens.
300.-,
Ie
september.
1
prys
f
en uitgebreide handleiding.
Breda, 076-650265.
Comatra
09-49.4488.71991.
Tel.
Install. Buro Boere- 2e prijs f200.-, 3e prijs f 100.-.
Caféen/of
handelskennisGarages, tuinhuisjes, ber- Techn.
Tel. 05962-1286. ■
ma. Tel. 050-349902.
diploma. Br. o. nr. 2089153
gingen en zomerhuizen in diJonge, gemotiveerde menverse modellen. Alles te be- � Hardhout voor schuttin- sen gezocht die veel geld wil- bur. dez.
Gezocht: veeleisende moezichtigen op ons showterrein. gen enz.; hardhouten palen; len verdienen met de verkoop
Vraag geheel vrijblijvend een teakhout; linde; esdoorn; enz. van een uniek produkt in bin- der zoekt voor haar 13 maanden oude dochter (met vrolijk
folder aan of kom eens langs. Houthandel Van der Naald nen- en buitenland.
karakter
én eigen willetje), op
J. de Haas Houtbewerking, v.0.f., Doezum.
Tel. 06-52906669.
West 80, 9285 WD Buiten- Tel. 05946-59019.
korte termijn en voor een lanOnshore & Offshore
� Smilde: ruim, geschakeld
gere periode, ' een gezellig
post. Tel. 05115-41049.
direct gevraagd:
gastgezin, voor drie dagen per
Breimachines. De groot- woonhuis op 9 are grond.
week van 11.00-19.30 uur en
ste sortering van Nrd.-Ned. Moet deels verbouwd worden.
zo nu en dan 's avonds. Tel.
met ervaring en/of PSL
Alle merken, ook occasions en Vr.pr. f 157.500.- k.k Inl.
050-257242.
"De
Smelthe"
Makelaardij
NaaiVryd.
koopavond.
wol.
Inter-Services 02510-29227
Ervaren kraanmachinist
breistudio Rosita (v/h Da-Ca- b.v. Smilde Tel. 05927-14454.
ledereen zegt het. Maar wy
� 1 De Walt zaagmachine i beloven het! Op een.leuke voor rupskraan, 05969-1946
po), Hoofdstr. 49,
Tolbert. Tel. 05945-12429.
8103, 380 Volt, 3 pk; 1 cirkel- manier bijverdienen? Dit na 18.00 uur.
info bel
Per direct gezocht:
zaagmachine FBM 380 Volt, kan, voor
Voor al uw bestratingsma05978-46661 en vraag naar metselaars, timmerlieden en
teriaal naar "Broekema We- 3 pk. TeUfax 05987-19289.:
ijzervlechters.
' Tel.
genbouw bv". Verkoop van ge- � Wegens ziekte weinig ge- Ben Wilmink.
Gericht op de toekomst. 085-217779. vr. tijdens kant.
bakken en betonklinkers, uit- bruikte
gewassen en geslepen tegels; combikinderwagen,-: twee Aandacht voor kwaliteit. Zorg uren. za. van 10.00-14.00 u.
opsluitbanden, zand, teelaar- jaar oud, merk: Bébé Com- voor het milieu. MaatschapOpl.
ry-instrukteur.
Dag-, avond- en spoedcursusde, betonpalissades en beton- fort. Inclusief extra accessoi- pehjke betrokkenheid,
biels. Zie ons showterras, res: voetenzak, regendek, kap Een unieke gelegenheid een sen voor het Staatsexamen.
Peizerweg 148a, Groningen en boodschappenmand. Te ge- business op te bouwen met Aanvang 1 september. De NITel.
(ook voor aanleg en onder- bruiken vanaf de geboorte. een persoonlijk tintje en be- VA
(lid
L.8.V.1.)
houd van uw oprit en terras), Nieuwprijs
totaal ruim wezen successen over de ge- 05162-1818.)
. hele wereld. Daar wilt u toch
ma. t/m vrij. v. 9.00-17.00 u. fBOO.-, nu voor f 450.-.
(Bij) verdienen? Verkoop
bijhoren. Voor nadere infor- 43 topgeuren parfums. Inl.:
zat. v. 9.30-12.30 u.
Tel. 050-128482..
■
matie'os97B-46661 en maak Parfums rEurope Products.
een afspraak.
Tel. 05280-78729.

Kunststof Kozijnen

j

T.k. antieke kast met veel

:

*
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zaterdag 13 augustus 1994
Onzekere, humoristische
man (48 jr.), zoekt kontakt
met leuke, aantrekkelijke
vrouw, met brede interesse.
evt foto o. nr.
Brieven
bur.
dez.
2220332
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DagWeek Toertips

Vliegensvlug over het water
Aad Struijs

Als

de twee motoren van de
'Flying Dutchman' brullend
tot leven komen verheft de
draagvleugelboot zich ruim twee
meter uit het water. Binnen één
minuut accelereert Europa's rapste
vaartuig naar de kruissnelheid van
zeventig kilometer per uur. Een
witte tornado op weg van Arnhem
riaar Rotterdam.
Een jeugdige passagier balt zijn verrukking en verbazing over de vliegende start samen in één lange
kreet: "Kolllééérrruuuuh!" Als
amper tien minuten na het vertrek
uit Arnhem het stadje Millingen
langs de panoramaruiten schuift,
vraagt hij aan zijn vriendinnetje: "Is
dat Dordrecht?" Maar ook de topografische kennis van het meisje
heeft weinig om het lijf. Zij houdt
het op Nijmegen.
De draagvleugelboot is de nieuwste
attractie van de Arnhemse rederij
Heymen Shipping Company. Elke
dinsdag en donderdag scheert het
schip van Arnhem, via Nijmegen,
naar Duisburg; elke vrijdagochtend
naar Rotterdam. In de Maasstad
staan het hele weekeinde vliegensvlugge haventoertjes op het programma van de Brienenoordbrug
naar Botlek, en terug. Een tocht met
de 'Flying Dutchman' lijkt op een
vliegreis. Het schip heeft geen kapitein, maar een 'wing commander'.
De tickets vermelden een heus
'vluchtnummer. De 120 passagiers
zitten in vliegtuigstoelen, en gehoorzamen keurig aan het bevel 'Fasten
your seatbelts!' Zelfs een fraaie ste-

wardess in KLM-

hebben dat ze

blauw ontbreekt

geen last van ons
hebben, dat we
geen golven veroorzaken en dat
we snel kunnen
manoeuvreren,
zijn de reacties
héél positief."
De Groninger
Jurry Eerkens is
afkomstig uit het
baggerbedrijf.
Zwierf met een
sleephopperzuiger over de hele
wereld. Werd na
zijn diensttijd
gegrepen door de
"charme van de

niet aan boord.
Hemels glimlachend voert zij de
bekende pantomime-act met de veiligheidsgordel en
het zwemvest op.

Alleen het

zuur-

stofkapje ont-

breekt.
Is dit varen of

vliegen? "Het is
varen op vleugels," luidt het
Salomonsoordeel
van wing commander Jurry Eerkens (28). "Net
als een vliegtuig
binnenvaart."
heeft dit schip
"Het voordeel is
vleugels. En ze
dat je vaart en
werken exact hetBij een kruissnelheid van 70 km/u heeft de draagvleugelboot een diepgang van 10 cm.
GPD
toch regelmatig
zelfde. Maar
thuis bent.
doordat de waterdichtheid groter is
cockpit van een vliegtuig lijkt. De
500 pk! Goed voor een slakkeganBovendien is de binnenvaart druk
dan lucht, kunnen wij met kleinere
getje van 6 kilometer per uur. De
kleine koepel is volgestouwd met.
en altijd weer anders. En dan dat
vleugels af. De V-vormige wings zijn apparatuur. In het midden het.
top van de 'Flying Dutchman' ligt
landschap!" Wijst met een theatraal
de enige delen van het schip die het
stuurwiel dat nauwelijks groter is
rond de 85, de kruissnelheid op 70.
gebaar naar het poëtische decor dat
water raken. De weerstand is dus
dan het racestuurtje van een sport"Door die grote snelheid moet je
zich als een natuurfilm ontrolt:
zegt
minimaal." De vleugels lijken op
de
extra
combrede
rivieren die traag door oneinopletten,"
wagen daaromheen rivierradar,
de wing
reusachtige waterski's. Als het 34
mander. "Maar het is wel een uitdamarifoon, talloze meters, lampjes,
dig laagland gaan; rijen ondenkbaar
meter lange schip na een korte aanging om met een draagvleugelboot
handles en het controlepaneel van
ijle populieren die als hoge pluimen
loop op snelheid komt, reduceren
de computer die er voor zorgt dat de over smalle binnenwateren te varen. aan de einder staan
en in de
de glijders de diepgang van 2 meter
twee motoren niet over hun toeren
Dat zie je bijna nergens. Over het
geweldige ruimte verzonken de
algemeen kom je deze schepen .
35 tot amper tien centimeter. Als '
raken.
boerderijen, verspreid door het
een scheermes snijden ze door het
alleen tegen op open wateren bij
land, boomgroepen, dorpen,
verandevoorbeeld tussen de Griekse eilangeknotte torens, kerken en olmen in
water. Deining en golfslag
stoere diesels van het
ren in een waterweg die zo strak is
den. Op de Nederlandse en Duitse
amper vijftig ton metende
een groots verband. Aan het einde
als een biljartlaken. "Zeeziek worscheepje hebben samen een
schippers
de
dan
van
de unieke, ongeveer twee uur
wateren moesten
den is er dus niet bij," garandeert de kracht van 2280 pk. Ter vergelijook even aan de 'Flying Dutchman'
durende tocht doemt een heel
wing commander. Ontspannen zit
king: in een Rijnaak van 1000 ton
eigentijds gedicht-in-steen op: Rotwennen. In het begin reageerden ze
hij in de stuurhut die sterk op een
schrikachtig. Maar nu ze gezien
terdam. De Euromast, het Witte
klopt een motorhart van hooguif [
/ ©
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De

Peddelen in de
Weerribben
Ditta op den Dries

Martha

Jongschaap van het
gelijknamige botenverhuurbedrijf in Kalenberg rent
heen en weer tussen koffiekan en
telefoon, die voor de derde keer binnen vijf minuten rinkelt. "Ja hoor,
de bootjes varen weer," roept ze
vrolijk door de hoorn, 't Kan haar
niet druk genoeg worden. Het vorige seizoen ligt nog pijnlijk vers in 't
geheugen. "Compleet verregend.
Acht weken lang hebben we rummycub en monopoly gedaan met de
vakantiehulpen die we hadden aangetrokken. Een regelrechte ramp, er
kwam echt geen kip opdagen," huivert ze nog na.
Bij goed weer weten echter steeds
meer mensen het Nationaal Park de
Weerribben te vinden. Het natuurgebied in de Kop van Overijssel
trekt jaarlijks 750.000 bezoekers.
Varen is de meest geliefde bezigheid, maar ook fietsers, vissers en
schaatsers weten de Weerribben te
waarderen.
Kenners van het gebied hadden het
ons van tevoren ingefluisterd. Wie
de Weerribben wil ontdekken moet
de boot in. De smalle kreekjes, inge-,
sloten tussen rietkragen en moerasbossen, lenen zich uitstekend voor
een tocht met de roeiboot of kano.
Er liggen er genoeg op de aanlegsteiger bij Jongschaap. Sportievelingen
pakken een kayak, gezinnen kruipen veelal in de Canadese kano en
wie de Weerribben op zn gemak,
met de armen over elkaar, wil ontdekken stapt in de fluisterboot. Om
te voorkomen dat vakantiegangers
eindeloos in het ruim 3500 hectare
grote natuurgebied blijven ronddobberen zijn twee routes aangelegd,
die met pijltjes te volgen zijn. Wij
kiezen voor de gele route van acht

kilometer.

Eeuwenlang deden turfstekers in
Noordwest-Overijssel zwoegend en
ploeterend hun werk. Zij baggerden
het veen uit de bodem, droogden
het en gebruikten de turf als brandstof. Hun erfenis: een aaneenschakeling van meertjes (Weren) en
legakkers (Ribben), met daartussen
tal van verbindingsweggetjes. Toen
de turfstekers rond 1920 de Weerribben verlieten, heroverde de
natuur het door mensenhanden
aangelegde gebied. De Weerribben
heeft een rijke flora en fauna. Om
maar eens wat te noemen: liefst 100
soorten roof- en weidevogels, ruim
700 reeën en 23 vissoorten houden
zich in het natuurgebied op.

We zijn er klaar voor, de 'expeditie'
kan beginnen. Een wat oudere
inwoner van Kalenberg, die aan de
rand van het water bezig is in zn
tuintje, steekt vriendelijk groetend
zn hand op. In de Weerribben is de
stilte werkelijk hoorbaar. Een dorado voor de ware natuurliefhebber,
maar zeker ook voor gestresste
managers of doorgedraaide huismoeders.
De grote afwisseling in het natuurgebied zorgt ervoor dat de kanoer
zich geen minuut hoeft te vervelen.

Jaarlijks bezoeken 750.000 mensen Nationaal Park de Weerribben / ©GPD

Achter elke bocht schuilt weer een
nieuw, verrassend uitzicht. Is het
landschap de ene keer weids, hèt

volgende moment leidt de vaartocht
door smalle, dichtbegroeide 'sloten.
Opmerkelijk is, dat in de Weerrib-

Huis, de 'Wig', de 'Hef, de Willemsbrug, het WTC, het hoofdkantoor
van Nationale Nederlanden, en al
die andere staaltjes van moderne
architectuur, samengebald tot een
van de mooiste skylines van Europa.
Er is geen plek in Nederland waar
de futuristisch ogende 'Flying
Dutchman' zo fotogeniek tot zn
recht komt.,
'Flying Dutchman' 'vliegt'
elke dinsdag en donderdag
naar Duisburg (Duitsland). Vertrek
Arnhem 10 uur, Nijmegen 10.40
uur. 's Middags vrij om te winkelen.
Terug met de bus. Aankomst Arnhem 18.30 uur. Prijs: ƒ 37,50, kinderen t/m 11 jaar ƒ 27,50.
Voor de trip Arnhem-Rotterdam op
vrijdag gelden dezelfde prijzen en
vertrektijden, 's Middags vrij om te
winkelen. Terug met de bus. Aankomst Arnhem 18.45 uur. Het arrangement kan worden uitgebreid met
een lunch in hotel 'New Vork', het
voormalig hoofdkantoor van de
Holland-Amerika Lijn, een oversteek met watertaxi en een bezoek
aan het Maritiem Museum. Prijs
ƒ 69,25, kinderen ƒ 54,50. Kaartverkoop en reserveringen: Rederij Heymen, kantoorschip Rijnkade (onder
Nelson Mandelabrug), telefoon 085515181. Vanuit de Parkhaven (bij
drijvend chinees restaurant) vertrekt de 'Flying Dutchman' op vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur en op
zaterdag en zondag tussen 11.30 en
16.30 uur éénmaal per uur voor een
havenrondvaart. Prijs: ƒ 14,50, kinderen ƒ 10. Kaartverkoop bij VVV
aan Coolsingel en op de steiger.

De

ben nauwelijks sprake is van vervuiling. Staatsbosbeheer, dat verantwoordelijk is voor het toezicht en
onderhoud van het natuurgebied,
heeft uitstekende ervaringen met de
toeristen. Lege blikjes en chipszakjes worden gewoon weer mee naar
huis genomen. "Het gebied heeft
zon grote uitstraling dat bezoekers
er een soort eerbied voor voelen," is
de ervaring van boswachter Edo

de omgeving van De Weerribben
zijn verscheidene kanoverhuurbedrijven. Alleen Kalenberg telt er al drie. Bij
Pieter Jongschaap kost het huren van
een kayak voor een persoon vijf gulden
per uur of 25 gulden voor een hele dag.
Een Canadese kano (2 é 3 personen)
kost zes gulden per uur en dertig gulden per dag. Voor een fluisterboot,
geschikt voor vijf é zes personen, wordt
17,50 per uur of 75 gulden per dag '■

Jans.

betaald..
Het bezoekerscentrum De Weerribben
aan de Hoogeweg in Ossenzijl organiseert excursies. Zokan men met de boswachter of een IVN-gids het gebied te

Nationaal Park De Weerribben is
ook leverancier van het bekende
Kalenberger riet. Overal langs de
weg liggen de bundels, die in het
1300 hectare grote rietland zijn
gesneden. De lokale bevolking heeft
er jarenlang het dagelijks brood mee
verdiend, toen het veen voor de
turfwinning langzaam opraakte.
Tegenwoordig is de rietteelt nog
maar voor een beperkt aantal
Kalenbergers bron van inkomsten.'

In

ontdekken. Reserveren is wenselijk
(05617-272).

Wie kinderen mee aan boord neemt
kan een 'ontdekkist' van het bezoekerscentrum lenen. In de kist zit een boekje
met leuke vragen en opdrachten en '
zaken als een verrekijker, schepnetje en
een loep.

Op de korte
toer
Maansteen

Koninginnedag

Met het programma 'Licht op de maan'
haakt ook het Artis Planetarium in
Amsterdam in op het zilveren jubileum
van de eerste maanlanding, op 20 juli
1969 door Neil Armstrong en Edwin
Aldrin. De planetariumkoepel herbergt
tot eind augustus bovendien een tentoonstelling over het Apollo-project. Er
is onder meer een echte maansteen te
zien. Het 3,3 miljard jaar oude en 92
gram zware brok werd in augustus 1971
mee naar de aarde gebracht door David
Scott en Jim Irwin, de astronauten van
de Apollo 15. Het Artis Planetarium aan
de Plantage Kerklaan in Amsterdam is
dagelijks geopend van 9 tot 17.30 uur.
De presentatie 'Licht op de maan' is
te zien om 11, 13 en 15 uur. Om 10,
12, 14 en 16 uur draait het familieprogramma 'Sesamstraat en de Melkweg. Info: 020-5233452. .'}/;

Op 31 augustus viert de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik een nieuw feest:
Koninginnedag 1926. De 'koningin' arriveert om 11.30 uur met haar gevolg per
stoomtram in Hoorn. Aansluitend maakt
ze een rijtocht door de stad, die eindigt
op een feestterrein waar om 14.30 het
Koninginnedagfeest begint. Dat alles in
de sfeer van 1926, waarbij historische
kledij, ouderwetse spelen en dans- en
zanggroepen uit de jaren twintig worden
gepresenteerd.
Deelname aan de Koninklijke tramrit
naar het feestterrein, de lunch en het
feestprogramma is voor iedereen mogelijk. Kosten: ƒ 45,- voor volwassenen en

ƒ32,50 voor kinderen. Alleen deelname
aan tramrit en feestprogramma kost
respectievelijk ƒ 25,- en ƒ 12,50. Reserveren is echter noodzakelijk op tel. 0229019231.

Truckers-feest
De veertiende editie van 's lands grootste
chauffeursspektakel, het Shell Truckstar
Festival, wordt op zaterdag 20 augustus
gehouden op het Circuit van Assen.
Meer dan 2000 zware vrachtwagencombinaties staan dan aan de start. Zij aan
zij geparkeerd vormen zij een dubbelspoorrij van bijna tien kilometer, achter
elkaar een file van 42 kilometer.
Rond dit gebeuren is een web van activi-

Klassieke auto's
Wie klassieke auto's wil bewonderen
en er eventueel een wil kopen, moet
op 3 en 4 september naar de Expohal in Hilversum. Daar wordt dan de
Onschatbare
Klassieker-beurs
gehouden. In totaal worden hier
ongeveer 300 oldtimers, gerestaureerd en ongerestaureerd, aangeboden. Ook zijn er stands met onderdelen, boeken en folders. Voorts
wordt tijdens de beurs de vijfde* editie van het Jaarboek De Onschatbare Klassieker gepresenteerd. Het
bevat informatie over 2050 klassieke
modellen met onder meer vermelding van de huidige waarde van de
modellen
en telt bijna 700
pagina's.
-

-

In Hoorn herleeft op 31 augustus de ontvangst van de 'koningin' in 1926
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teiten geweven: voor de hoofdtribune
snelle racetrucks, motorstunts, het transporterladen en -lossen en ander mechanisch geweld.
De zingende chauffeur Henk Wijngaard
strooit zijn krakers in het rond terwijl
een grote show rond de indrukwekkende
trucks wordt gehouden.
Op het middenterrein zijn er allerlei doeactiviteiten voor iedereen zoals zelf
quadrijden, trucktrials, meerijden met
een centuriontank en tractorpulling.
Weekendkaarten kosten ƒ22,50 voor
volwassenen en ƒ 10,- voor kinderen tot
12 jaar, dagkaarten kosten rep. ƒ 15,- en
ƒ 7,50. Nadere informatie: 01714-14800.

Hortus
Zondag 14 augustus organiseert
Hortus Haren een Chinees Festival,
waarbij de bouw van 'Het Verborgen Rijk van Ming' centraal staat.
De bouw van dat China Park (opening voorjaar 1995) is in een vergevorderd stadium. Tijdens het Chinees Festival kunnen bezoekers
rondleidingen krijgen langs de tuinen in aanbouw en de wijze waarop
de Chinese 'bouwers' aan het werk
zijn.
Verder is er tijdens het festival
onder meer aandacht voor de traditionele Chinese geneeskunde, kan
men Chinese gerechten proeven en
vinden er demonstraties plaats van
Tai-chi, de aloude bewegingstechnieken. Daarnaast is er een expositie van Chinese kunst, waarbij de
schilder Tian Wei demonstraties
(
kalligrafie geeft.
Het Chinees Festival duurt van 9-17
uur. Voor de rondleidingen moet
men ƒ 1,- extra betalen.

Horoscoop
Leeuw

Van 13 tot 20 augustus
LEEUW

24 juli-23 augustus

Mochten er moeilijkheden zijn, dan is rustig overleg de enige oplossing. Maak deze
week geen al te zakelijke plannen. En
voor verliefde Leeuwen en Leeuwinnen is
met deze horoscoop de droom vaak sterker dan de nuchtere werkelijkheid. Amor
maakt van menig spel geen ernstl
MAAGD

24 augustus-23 september
Een verandering staat nooit op zichzelf,

maar loktpok andere kleine veranderingen uit. Er is onrust in deze weekhoroscoop, maar de resultaten ervan zijn juist
heel goed. Maak vooral af waaraan u
bezig bent. In de liefde is het geen goede
periode voor romantische beslissingen.
WEEGSCHAAL
24 september-23 oktober
Venus in uw eigen sterrenbeeld maakt de
Weegschaal een beetje passief en afwachtend. Voorgenomen zaken komen op de

lange baan. Soms is dat lastig, maar het
voorspelt veel ruimte voor ontspanning.
Amor is in een speelse flirtbui. Pas opl
SCHORPIOEN
24 oktober-22 november
Moeilijkheden kunnen volgens deze horoscoop niet snel worden opgelost. Met uw
planeet Mars in het sterrenbeeld Tweelingen moet u vooral geen ruzie maken!
Onderneem maar weinig gedurende deze
week. Maak het prettig voor uzelf en blijf
een beetje een toeschouwer, deze week.
BOOGSCHUTTER
23 november-22 december
Een beetje een wervelwind-horoscoop met

allerlei kleine gebeurtenissen en vooral
afwisseling. Pas op voor relaties die erg
aardig zijn, maar toch hun eigenbelang
laten voorgaan. Met uw planeet Jupiter in
de Schorpioen kunnen liefdesproblemen u
erg in beslag nemen. Even geduld!
STEENBOK
23 december-20 januari
Met deze horoscoop wil menige Steenbok
opeens te veel ondernemen. Na stilte een
beetje storm! U bezit veel organisatietalent en dat is in deze periode van
belang. Het blijft een beetje probleemloos
huppelen op het liefdespad.

WATERMAN
21 januari-18 februari
Een onschuldige flirt kan opeens uitslaan
tot een moeilijk te doven vuur! Jaja, soms
is de lieve Amor een kwelgeest. Veel rust
zit er met deze horoscoop voor de Waterman niet in. Het is een beetje een vluchthoroscoopje vol nieuwe relaties, reisjes,
ontmoetingen en ook nieuwe plannen.
VISSEN
19 februari-20 maart
Langzaam doorzetten ligt in het karakter
van de Vis besloten. Deze horoscoop staat
op scherp en wijst op verandering. Een
beetje afstand nemen van iets of iemand
zit er dan ook wel in. Voor zakelijke
samenwerking stralen de sterren gunstig
U krijgt een leuk geschenk.
RAM

21 maart-20 april
Een rustige weekhoroscoop waarin gevoel
en verstand vriendelijk samenwerken.
Alleen dient u voorzichtig te zijn als
iemand u wil strikken voor een nogal wankel plannetje. Een jonge man of vrouw
komt u raad vragen, en daardoor kan een
bijzondere vriendschap ontstaan.
STIER

21 april-21 mei
Het wordt een weekje van wat geven en
nemen, zeggen de sterren. Wel komt een
wat trage zaak tot een goede oplossing.
Maar het is geen al te gunstige tijd om iets

geheel nieuws te ondernemen. Een toevallige ontmoeting brengt vriendschap. Wees
even op uw hoede voor een te snelle
Amor!

TWEELINGEN
22 mei-21 juni
Voor u een drukke, maar prettige periode,
hoewel met veel spanning. In elk geval
wijst de horoscoop op een gunstige
samenwerking. Let als dat nodig is vooral
op de zakelijke kanten van uw werk. In de
liefde zijn voor "vrije vogels" nu de Schorpioen, Ram of Leeuw de beste partners.
KREEFT

22 juni-23 juli
Een redelijk goede weekhoroscoop. Neem
wel afstand van moeilijkheden met vrienden of familieleden. Er zitten volgens de

sterren veel mogelijkheden in voor aardige ontmoetingen tijdens reisjes of uitstapjes. lemand die is geboren onder het sterrenbeeld Boogschutter kan veel voor u
betekenen.

zaterdag 13 augustus ig.
T.k.
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3.5 ha ingekuilde

snijmais. Tel. 05921-41491.

Case—lH Maxxum plus
trakteren zijn optimaal afgesstemd op de wens van de
hklant, met veel interessante
een funktionele "plus"punten.
INaast de Case-IH Maxxum
hhebben we nu ook de 3200 en
44200 serie (45 pk tot 90 pk).
IEen vooruitstrevend concept,
vveelzydige en bedryfezekere
ttrakteren, die onder alle omsstandigheden funktioneel inzzetbaar zijn en de prijs zal u

kleden, stro-përs
05928-13357/14250.

*

'

:
!

|
'

j

'

*

gevraagd: Standhouders
Jaarmarkt Woldendorp.
Do. 1 sep. Tel. 05962-1286.
* Woensdag
17 aug. v. 11-18
uur is er een grote braderie,
tevens vlo- en antiekmarkt by
f
4 •
het Recreatiepark Nooitgedagt te Rolde.
Tel. 05978-12337.
+
Bleeker Treinen & ModelRommelmarkt
Beabouw. Meint Veningastr. 8,
trixstraat, Vlagtwedde op
Hoogezand,
{)5980-26111.
19-8 van 13.00-18.00 uur ook
Winkel open do. 14-18, vry.
verkoop by opbod.
14-21, za. 10-17 dur. '
Bezoek de Zomermarkt
-V
f
te Armen op dinsdag
16 augustus a.s.
vanaf 13.00 t/m 21.00 uur.
� Zelf vliegen? yiiegclub NeStandhouders gevr. voor
±
derland! Proefles naar Bor- Jubileumbraderie tijdens
70/75 kramen aanwezig.
live muziek en div.
kum f99- p.p. 050-261213.
Met
van
vryWinsum",
de "Nacht
� Opleiding tot
kinderattracties!
dag 26 aug. a.s. van 16 21
Groots spectakel
heftruckchauffeur.
uur. Opgave Brad. comm.,
volop
parkeerruimte aanw.
H.O.C. Zuidlaren,
8,
Regn.
p.a.
Praediniusstr.
Bolwerk 3.
9951 GB Winsum of ml. � Zanger/gitarist Caribisch
Tel. 05905-92663.
05951-3248 (overdag) of 3538 genre voor braderie.
+ ReiTel. 050-266127 na 19.00 uur.
therapie
Spirituele
�
(alleen 's avonds).
ki cursussen. Dicky Schaap.
*

voor

*

s

[050-272473 or 143331.

Zoekt u een partner?
Zoek dan niet verder

D.L.C.

(

f

I

_

Stelconplaten |

Stichting Date

Leveren, leggen en herleggen met
vacuüm- en laserapparatuur.
Sinds 1964 aannemer van alle grond-, riool- er straatwerk.

Broekema Wegenbouw BV Groningen
148a, tel. 050-252886, fax 261064.

Peizerweg

Partnerkeuze

Te huur Bedrijfspand
MET BOYENWONING in HAREN.
Huurprijs f 24.000- p.jr. Br. o. nr. 2112124 bur. dez.

Winkelruimte Leeuwarden
tijdelijk te huur

.

Nieuwestad 129, op hoek gelegen
tussen Zeeman en de Body Shop.

Mens en Relatie

.
Min. 2 maanden, f 4000.-p.mnd.
Informatie; 020-6446890 (kantooruren).

Erkend AVR, die branchevereniging met vertrouwen
-".'
van het Ministerie van WVC
* Mogen
wy ook u alleen- * Cliënten van Cupido blystaande helpen een passende ven doorgaans niet lang alpartner te vinden. Doordat leen. Vraag nu onze folder
wij iedereen persoonlek ken-, aan. Tel. 03451-11486 (autonen worden risico's en zinloze matisch) of 03451-31364 (telecontacten voorkomen. Onze foniste). Cupido, Postbus 22,
max. 4140 AA Leerdam, Erkend
zyn
inschrijfkosten
geslaagd
totdat
u
bent.
doorRVT.
f250Voor vryblyvende informatie * S.D.R.- Relatie/ Adviesbude Cirkel sinds 1985 een er- reau (Erkend St. Con
kend begrip in Noord-Neder- sum.bel.) Onze unieke perland.
soonlyke begeleiding geeft al
Tel. 05987-20310 of 15243.
j
jaren
de grootste slagingskans! Inl.: tel. 05905-95012 of
05920-55977.
*Wie wil er met my een IRe is genoten
trektocht door Amerika maken in oktober p. hr.auto * Weduwe 70+ zoekt reisge50/50. Br. o. nr. 2220223 no(o)t(e) voor Amerika, in
.
bur. dez.
okt. Br. o. nr. 2220487 b.d.

Zeecontainers

HEBT U ONLANGS PECH GEHAD
OF KENT U lEMAND
Dffi OP ELKE HOEK HET ONGELUK ONTMOET,
NEEM DAN CONTACT OP MET HET NIEUWE
VERONICAPROGRAMMA LUCKY LOTTO LIVE.
VANAF 6 OKTOBER MAKEN ONGELUKSVOGELS
KANS OP VERGOEDING VAN HUN PECH.
SCHRIJF NAAR LUCKY LOTTO UVE,
POSTBUS 27027,1202 KA HILVERSUM
Open atelier expositie.
jNftëHedelingeii Zondagen 14, 21 en 28 augustus van 2-5 uur: abstracte
Liefste Moeder Maria, wy schilderyen
van Nelly Nolta,
houden ook van jou!!!
Tel.
Hereweg
17b.
Claudia & Erwin-Paul
050-267307.
•*■ Welke gefort. ' zakenman
wil jong paar f5OOO.- lenen. MelSecte 1irl g^jj
Br. o. nr. 2214954 bur. dez.
Zit U ook ieder jaar ty'dens
� Sikko Cazemier verhuurt de bouwvakvakantie zonder
licht, geluid, discoshows en leesmap?? Wees verstandig
karaoke. Tel. 05945-13181. en kies voor Leesland, de
� Dienstplicht! Utrechtse grootste leesmapuitgever van
Juristen Groep houdt u uit Nederland. Wy bezorgen 52
dienst, ook gev. in Zwolle. weken per jaar. Bel nu voor
Info 06-8898.2338 20 et. p/m info: 05243-3133.
Rwanda. Help de kindeTel. 030-332905, tot 21.00 u.
ren. Maxwel. Bijbel deel 8.
Kano-picknick dagtocht.
Gevarieerde dag voor gezin, 'n Boodschap o.a. schepping,
vrienden, school, familie of raadsel graancirkels.
Geheel Zorg van de wereld zoals
personeelsuitstap.
graan verstikt o.a. hitte.
verzorgd mogelijk. Ook kanofiets trajecten by de" Horizon Let op! Tekenen de wederte Winsum en Molenrü. Tel. komst. Mattheüs 24 no. 14.
Nieuw testament.
05958-1980.' -i-V'f•
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\
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Volvo FL 12
Trekkercombinat e

;

f

evt. met chauffeur
perl-9-'94

{

Nat.-Internationaal

i

Ie Energieweg 2, Roden. Tel. 05908-12P78.
Te koop aangeboden; diverse café- en cafetariabedrijveh.
|
Br. o. nr. 2064568 bur. dez.
� Onstwedde, DORPSCAFÉ met zaal en snackbar,
hr.pr. f27.000- per jaar, overname invent. f 75.000.-,
zonder contanten onnodig te reageren. Inl. 05919-13103.
,

<

*Te koop
Fahr
Gespecialiseerd in gevels en DBBE + maaibalk, bj. 1960,
daken. Dak- & Gevelbekle- vr.pr. f 1.950.- en Cormick
847 stro-pers,iets defekt,
ding v. Wyk bv, De Punt.
vr.pr. f750.-. M. v. Dyken,
05906-2578.
Tel.
� SchapenwasserJj Cor van Woltersum, tel. 05902-1796.
Dekken, voor het wassen te- � Mengmesttank 10.000 ligen maden en schurft. Met ter, gegalvaniseerd, ■op mee
garantie. Tel. 05123-2762. sturend tandem; Grimme DL
1990;
wagenrooier
*Te koop nieuwe water- 1500
Grimme
750
bunkerrooier
HL
pompen, tevens bronboringen. Bos bronboringen, tel. (2x); Grimme DN 111 bunkerrooier; Hagedoorn Wisent
05918-2560, De Kiel.
Japanse
� Echte
Koi's bunkerrooier, netjes; BergSelect. Het Aquariumhuis, mann K 130 bunkerrooier, 3
Wykstraat 31, Appingedam. Tr.borg win. Ruime keuze uit
2- en 4-ryige loofklappers;
's Middags geopend.
�Te koop aangeboden MF Strautmann Rotorwagen lbf
type 28 f 1250.-; Unimog 84 312, keurig; Laverda Ml3O
pk, 74 km; MB trac 72 pk, maaidorser, 3 mtr. maaibord;
40 km; MB trac. 65 pk, 30 Telstar 8 ton kipwagen op
km; gebruikte onderdelen. grote banden; W.K.M. Bietenen
trac. lader. Nog enkele sorteermaUnimog
MB
chines en boxenvullers; 27
Tel. 05999-13360.
stuks gebruikte inruil tracto� STAUNRICHTING voor ren van 45 tot 120 pk. Cebeco
rundvee, varkens en paarden. Mechanisatie Hoogezand B.V.
Dealer van SPINDER en Tel. 05980-90855, na 19.00
Dekker,
WOLBRINK De grootste uur (privé) B.
voorraad
de
regio. 05989-1674.
in
RENAULT en DEUTZ trac- * Wy kunnen u een komplete
tordealer. TON KLEIN serie ' grondbewerkingsleveren.
o.a.
KOERKAMP.DeKrim,
machines
Dealer van Kverneland ploetel. 05231-1559.
gen, kultivatoren en rotoreg� Case-IH 956 XLA, 3500 gen; Kongskilde kultivatoren; uur; International 1246, 844 Overum ploegen; Lely rotoren 633; Case 1690 en 1490; eggen en zaaimachines; PegoDavid Brown 1410- 4 wd, raro rotoreggen. Verder heb1412, 1212, en 996; Deutz ben wy een aantal gebruikte
6.30 met voorlader, 2100 uur; grondbewerkingsmachines
Deutz 8006, 4 wielaandr. met voor u klaar staan.
fronthef en aftakas; Deutz LMB Oosterhof bv., RoodeD4O met voorlader; Deutz In- school, tel. 05954-12810.
trac 2003; Eicher werktuigen- Ten Boer, tel. 05902-3614
drager; Gebr. machines; Mie- of 's avonds 05902-2081 en
dema kipwagen 4Vfe ton; Nie- 05954-12560.
1 Yamaha spruitenplukmeyer 3 sch. wentelploeg,
Rumpstadt 4 sch. wentel- ker (z.g.a.n.), 1 Miedema
ploeg, Rumpstadt 7 sch. stop- transportband (gm), 1 Kongstel.
pelploeg; Lely rotoreg 300-32 kilde
graanschoner,
met packerrol en hydr. aan- 05969-1612.
rotoreg � Cormick D-324, ged. gebouwdelen;
Lely
300-20; Kongskilde Vibroflex rest, vr.pr. f750.-.
3 mtr. als nieuw; Stegsted Tel. 05922-2767.
zaaimachine 3 mtr. 36 pijpen
* Hercules aardappelmet achteregge; Hardi sproeiboxenvuller.
machine LZ 21mtr. 180 ltr. en
Tel. 05950-4999.
800 ltr. tank; Vicon getrokken
# Te koop trekkers MB trac
en hefstrooiers; Lely center
liner super als nieuw; Vicon 800 met fronthef 40 km; Unigetrokken maaier om 241; mog landb. met hef 74 km;
Fella en PZ frontmaaiers; PZ gebruikte Unimog onderde185 cyclomaaier met kneuzer, len. Tel. 05999-13360.
Niemeijer schudder 7 mtr.; * Shovels; Werklust WG 16,
Holoras voerdoseerbak; Grim- 188, 25 (3x), 358, Volvo
me HL 750 aardappelrooima- 43008, L3O, zettelmeyer ZL
chine; div. HD reinigers; ban- 1801; Minishovels', Hanomag
den en dubb. lucht. Mech. SC, Atlas 52C. Ook het adres
Bedr. Oosterhof bv, Roode- voor nieuwe Werklust' shovels
school, 05954-12810, Ten en O & K graafmachines.
Boer 05902-3614 of 's avonds Jaap Tempel, Middelbert

.

Autotelefoons Mobilofoons
Semafoons
Portofoons

s*o
Geselecteerd RHG Motorola

(

05902-2081 en 05954-12560.

050-412495.

.

,

06-350.290.34 75cp m

� Vrouwen van 35 en
willen direct-sex, bel ze gg

06-9604 75 cpm

� Gratis telefoonsex
voor vrouwen

06-4311 of 4611
Mannen bellen voor fipt

Telefoonsex
06-sü
Sex direct
06-95^
Top contact
06-^
Hete meiden
06-87^
� Gratis telefoonsex
voor vrouwen

06-4366 of 4622

Mannen bellen voorflpg
Telefoonsex
' 06-ft]|
Sex direct
06-9:^
Super sex
06-97;!
Sexcontact
06-963;
Sex plezier voor 2 06-9&
Live sex
06-320.325*
Regiosex
06-320.3211;
1
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Club Escort
■
� Gratis sex

IN EnJsT k&w
laitje

Waarborgt uw privacy!

05972-2120.
Huize Cherida
Niet commerciële sexadressen Nwe Thaisen en Zuidamerikaansen aanwezig
en nummers van vrouwen.
Tel. 05993-54741
Tel. 046-752333.
� Escort Service Noord,
Escort He & She
Ruime keus aan meisjes. bekend van Lief & Leed
Ook gesp. in striptease.
*

*

050-42.41.81, diskreet.
Tel. 05944-3291.
*
Sauna 't Pakhuisje heeft
� Wilma 19, blond; Kim 36, iedere woensdag gemengde
sexy en gewillig. Alléén avond
(Homo/Lesbi/Hetero/
huisbezoek.
Bi). Schuitenmakersstraat 17

Tel. 050-132486.

� Landhuis Oase, Gaweg
Escort buro Black and
12, Zuidhom. Dag. geop. White vraagt met spoed
vanaf 14.00 uur, za. en zo.
leuke en spontane dames
vanaf 20.00 uur. Escort. Tel. 050-134213.
j
; Tevens meisje gevraagd.
make
Escortburo
i
05940-5918
your choice
� Escortservice Joy", '
|
Tel. 050-188894.
voor dames en heren.
Ka<ja SM, trio's, badMet spoed gevraagd
massage, bi-boy
gastdames
huisbezoek f 99.050-419502
Jong meisje gevraagd
. j
you and Joy it.
Gieten: (5926-2200 Sec
Tel.
050-414791.
� Nieuw; Kim v. sL ZatMannen gezocht!!!
Fax: 2300 zo. aanwezig.
Dealer
zoeken niet comVrouwen
050-417507

en vermijd lange wachttijden.

*

*

i

*

1

■

*

JO^*^"^

j\

I Bel daarom op dinsdag ol woensdag I

Tel. 050-129288.

1

jSd(

'

:

;'

Venema Communicatie

,

*

,1

Tel.centrales, faxen, draadl. telefoons, beveiliging.
Inl. Detec Beveiliging & Telecommunicatie,

-Ar Asbestverwijdering.

� Hete ervaren
40 jaar zoeken sexcontact

*

...

Tel.: 050-185081 (na 18.00 uur: 050-346371).

Auto (Zak) Telefoon

06-340.340.21..

*

,i

� Te huur aangeboden

;

m*

1 gpm 06-320.329.19

06-9511 75cpm

1

.

.

*

■

Luikens Ter Apel 05995-3959.
Verkoop, verhuur, in bedrijfskleur, op multirliftslede.

asdas
Old-timer

06-350.23.050

*

� (fl.- p.m.) Kyk baiW
ter, ik heb al m'n Iw
afgeschoren, mag ik
zonder badpak zwemw
Oh, niet zo diep!

*

Weleens pech gehad

:

>

06.340.340.55

eerste

*

•

Erkend door de Stichting Consumentenbelangen
Al 25 jaar Nederlands grootste relatieburo.

de slavinnenmarkt,

len en dan kopen..

� Ina, 21 jr., alléén huisbeMulti Mobile J3ystems voor zoek. Ook
striptease.
administratiekan toor/fisca Bosch autotelefoons, Scan050-133237.
Ie
aangiftepraktyk.
Tel. dinavieweg 14/lJ Gron.
� Katja SM, privé, trio's,
050-420278.
Kassa's
badmassage,
bi-boy
Kroon
tot
45
groepen
Een
I �De
*

Ter overname gevr.:

mercieel sexcontact

Tel. 046-752333.

*

*

Kantoormeubelen
Nieuw en gebruikt
Grootste voorraad,

p) U

*

nuf4oo.-excl.BTW

huisbezoek f 99.Jong meisje gevraagd

*

Meesteres Sina verhuisd

05280-31123.

Binnenkort te starten
escortservice heeft nog
plaats voor leuke meiden
Tevens bi-jongens gevr.
*

Tel. 05120-12639.
Gezocht kandidaten voor Tel. 050-414791.
horecabedryven |in Friesland � Nieuw! Landhuis Boyclub 1NL.06-52992680 HGZ
scherpste pryzen
en Drenthe. Zonder papieren relaxen op niveau. Knappe, •k Nieuw!! Kim 27, Monica
Tevens inkoop.
en eigen vermogen onnodig te sportieve jongens voor man- 38, Marian 39 ber. via:
Tel. 050-416936/
reflecteren. Contactpersoon: nen, 50 min. v.a. Groningen.
Fax 050-422741.
05980-95337.
T-shirts met uw logo/ de heer AM. Broekert, tel. 00494967-1635.
Nieuw Nina op za 11-17
zaak
tel.
tekst 50 st. f500.-, 100 st. 05120-32698,
ma
t/m vr 11-17.30 uur
•k
Escort
service
zoekt
050-133001.
fBOO.-incl. BTW.
heren
dames
en
Tel.
050-417902.
Plop, tel. 05920-10859.
*Te huur bedrijfsruimte
* Heftrucks,
Haasjes ruilen het snelst.
verkoop, ver- 300 m dakhodgte 5.65 m, Tel. 050-132161.
huur en leasing. Over,
plan Marsdyk, iril.
06-L.ijrien
Emmercompascuum.
05920-15921. I
* Thr. gevr. kantoorruimte
Tel. 05912-1210.
Hete sex
* Spaarbriefbeurs,
30 tot 40 ma in jstad GroninIk werd van alle kanten gepakt,
Eindhoven, 040-457080, (tus- gen. Br. met ligging en
sentijdse) verzilvering, hoog- prysopgave o. nr. 2220453
Bel ....06....Q,- g.p.m.)
ste waarde, discreet, contant, bur. dez.
goed advies voor daarna. * Gevraagd restaurantBoschdy'k 363.
+ handelskennisdiploma voor
+ Dykzand is er ook voor u.
Chinees Rest.
(vele Tel. 050-257701.
ErfVsierverharding
kleuren), wit grind, keien, * Kadoshops ,'. , opgelet!
Toets de qjfers van je
kalkmergel, Kristalglas \ miniaturen uit
boomschors,
postcode
in en ontdek de
tuingrond, alles voor rotstui- Tsjechië.
Mdnsterpakket?
in jouw
Sex-Adressen
nen; kijktuinen aanwezig. TelJfax. 05990-16847. :.■■ j
.
leefVwoonomgeving!
direkte
Jan Dyk, Zuiderhoeksweg 14, * Winkel . Winschoten te
Nuis/Marum. 05944-1930.
huur (± 70 ma) lage huurprys
U moet er geweest zijni
mcl. Inl. 05987h13559 voor+ Verhuizingen
zien van vloerbedekking, ver1 gpm. Alle Ned. postcodes.
Meubelopslag
lichting, verwaiming. Aan� Homo-kontakten 75cpm
* (1 gpm) "Kom maar m. je
Projectverhuizingen
vaarding direct. I .'
010-4773791
inspr.
*
Distributievervoer
hand onder m'n b.h." zei ze
Te k. gevr. grond voor
de
haar
vrien06-340.350.30
R. Makken,
zoon v.
belegging, verkoper kan tegen
Erkende verhuizers.
pachter worden/plijven. Br. o. din. "En heb je dit wel 'ns � Homo-Vineent is heet, hoTel.
050-410319 Gron. nr. 2182731 bur. jdez.
gezien?" Toen trok ze haar mo en heel erg ...75 cpm
slipje uit. .
antieke
kp.
Te
brandkast
overname;
Ter
Groenteen
06-34035031
•*■
fruithal, wegens omstandig- met leeuwekoppen (Jaarsma 06-340.350.60.
� ÜSchokkendü Tante en
heden in middelgrote woon- Sneek) Café-büjart Wilhelmihaar neefje...7s cpm
Zij stapt in zijn auto.
wyk N. des lands. Goede mo- na, tel. 05914-1686.
Zyn hand kruipt onder haar 06-340.330.66
gelijkheden voor b.v. jong on- *Te huur zojuist gerest. rokje. Op een stille landweg
dernemer. Huur p. - mnd. kantoor- of winkelruimte laat ze zijn versnellingspook ILesbisch S.M.! Hoor 2
meisjes vechten. 75 cpm
f1250- + overn. invent. op beg. grond, van een groot trillen... 1 gpm
06-340.330.80
herenhuis in hartje binnenBr. o. nr. 2135222 bur. dez.
06-340.340.15
•*■ (lgpm) "Kom maar m. je
Net als u zyn er iedere dag stad. Geschikt
ambach- *
Sex voor twee, direct
vele tienduizenden, die de ru- telyk bedryf óf dienstver- telefoonsex met hete vrouwen hand onder m'n bloes" zei ze
tegen de zoon v. haar vrienbriek Haasjes lezen; b.v. om lenend. Oppervl.:± 55 m*.
06-320.330.46
een kamer te verhuren. Zoekt Jaarhuur f 14.000.-.
din "En heb je dit wel 'ns
u een kamer? Plaats dan een Inl: Mak. t HEÈREHUIJS, * Sex voor 2: snel een sexge- gezien?" Toen trok ze haar
slipje uit
Te Huur Gevraagd adverten- Herestraat 88, Groningen. sprek met 'n hete vrouw.
tie in het Nieuwsblad.
Tel. 050-1326431
06-320.330.82 75cpm
06-340.350.60.
•

*

m UI U U

HOORQEU
het
van
NreiWSBIAO
compleetste krant
Noord-Nederland.

•

van

De

j

Nederlands grootste relatieburo met circa 5000
partnerzoekers geeft u natuurüjk de grootste kans van slagen.
Belt u mij voor informatie en kom vryblijvend langs.
Ik laat u onze werkwijze zien. Ook kunt u ons partnerboek
inkijken en we bespreken uw kansen.
HAREN (Gr.), mevrouw Jansen. 05906-2524.
EMMEN (omg.), mevrouw Nijland. 05913-14423.
ZUIDWOLDE (Dr.) mevrouw Spoelstra. 05287-3636.

*

*

Tel. 05910-23592.

Bereiken watje wilt (10 dagdelen) m.b.v. NLP-technieken.
Als je wèl wilt, maar niet weet hoe of wat. Een maandelyks
te volgen training met nazorg. ledere 3e (eerstylg. 17 aug.)
woensdag van de maand om 20.00 uur lezing in de
Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle.
Toegang gratis. Inl. Nieuwe Dimensie, tel. 02153-15378.

� (fl.- p.m.) Hun vakgj.
werd een
vriendinnen vastgebon^'

*

-

Interessante lezing zelfmanagement
Ingrijpend je leven veranderen? Alles is mogelijk!

06-340.350.75.

•

<

•*

■

� A.D.R. Chauffeursopl.
cursus start 3 september.

information

Relatie/bem.bureaus 1

I

MHifcWfcM*M

Oosterpoortgroep.
Tel. 050-126068.
Centre
i� Dutch Language
gstarts courses Dutch for begginners and advanced stucdente (on 4 levels) again in
september "94. Call for more

+

*

■

*

II

*

v

� (fl.- p.m.) Ze liep Vh
vriendje v. haar zoon dj. :
op, minirokje, geen jjj
kom joch pak me vanack?

*

*

*
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320.320.20

06-95.46
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Wij helpen de Nierstichting
'Al vanaf het eerste uur organiseren wij de jaarlijkse collecte in onze woonplaats.
We halen hier veel voldoening uit; je weet dat je je nuttig maakt en we hebben het
heel gezellig met elkaar en met de andere collectanten. Dit jaar zijn we er weer.

Uook?

+

,•

Bel de Nierstichting

voor informatie: 02159 -15057

*

,

� Sportieve, jongensachtige
man, 42 jr., z.k.m. charmante
lieve vrouw. Trefw. huisehjkheid, goed gesprek, film,
vryen, autoryden, natuur,
dieren, kinderen, tuin. Br. o.
nr. 2220506 bur. dez.
� Ben jy: een beetje macho,
donkerh., maar ook: aantr.,
verzorgd en een waanz. leuke
man (26-32 jr.) Ik ben: een
aantr., slanke, spont., moderkind (3) en
ne vrouw (25)
misschien zoek ik jou voor
een serieuze relatie. Spreekt
dit je aan? Schr. br. evt. m.
foto o. nr. 2150139 bur. dez.

te 1.05953-1770.1.,

>

06-340.340.90

Schat, ik zit echt thuis, eer- * Homosex voor 2 (f 1.- p.m.)
hjk! Met je 3 ben je snel by Jack off
*•
Nu direct-telefoonsex. Hete me. Of luister jeliever? 24pd.
06-9735
vrouwen wachten op jou.
Igpm 06-9886
06-9835
06-320.330.91 75cpm * (f 1.- p.m.) De sadist lachte Telefoonsex06-320
en dan:
Draai
eerst
* SM-kontakthjn:
Zoek je een wreed toen hy de brandende SM voor 2 325.10
strenge afspraak?
kaars vlak boven haar naakte Bi-sex 323.36
100 cpm
bovenlyfhield.
Travestie 325.09
06-320.330.42
06-340.340.90
Studenten 327.56
*
Privételefoonnrs van hete * Rype vrouwen zoeken hete Darkroom 324.16
vrouwen thuis. Sexcontact.
Jongens-sex 325.19
onervaren jongens!!
Gay Super 329.16
Bel 06-9605 100cpm
06-9504 (d.a. 75cpm)
Transsexueel 321.36
*
hete
Thuis-sex-kontakt,
� Nieuw: Anonieme sex- Jack Off Privé 321.16
vrouwen by jou in de regio
dating. Snel sexcontact met Gaysex Groningen 325.73.
Bel nu 06-9811 75cpm eenzame vrouwen.
100%Wild Live Sex
* Sexplezier voor 2. De heet06-9706 (11 Ocpm)
06-9891
ste vrouwen direkt aan de lyn * Nieuw: discreet privé
Geen wachttyd 1 gpm
06-06-9663 (100cpm)
gesprek met hete vrouwen
* Privételefoonnrs
van hete (extra snel) Bel nu:
* Ryp....dik,
vrouwen thuis. Sexcontact.
groot, vol,
06-9664 (100cpm)
vlezig
zo....sappig!l!
en
Bel 06-9502 100cpm
� Sexgesprek met vrouwen
*
die zich thuis vervelen! Bel:
1 gpm. 06-320.322.27 .
Homo-kontakten
Direkt apart met een hete 06-9667 (100cpm)
Black Ladies Live
knul uit Groningen! Bel nu:
lekker beesten!!!
24pd.
� Hete vrouwen willen een
06-9612 (Nu 50 cpm)
spannend privégesprek!
1 gpm. 06-320.323.46
•k !! Anonieme sexafspraakjes 06-320.322.33 75cpm
Surinaamse vrouwen
in Groningen, direct sex.
� Sextelefoonnrs van hete Wildenordi!
06-320.330.79 75cpm
vrouwen, ze geven hun telnr. Jij achter dr heupen I!
■* Heerlyk discreet apart met 06-9737 (75cpm) •
1 gpm. 06-320.324.02
hete vrouwen uit Groningen! * Discreet sexcontact, nu met
Zeer extreem!! (lgpm)
Onnatuurlijk
in de stal I!
06-320.322.11 75cpm
vrouwen
van
hete
40+
06-320.327.26
* Nieuw:
hete vrouwen uit de 06-320.330.42 75cpm
regio Groningen. Sexdating * Hete eenzame vrouwen *De verlaten boerderij:
Schokkend!!!
(30+) zoeken sexcontact
100 cpm

-

Knalritme-instelling 3 programma's. leder! programma
\
bestaat uit 5 verschillende tyden. HammingaL Talmaweg
26, Uithuizen,

bovenlijf hield.

.

06-320.330.88 75cpm

-

.

*

050-713900.

van uitstekend maatschappelijk niveau
Al 12 jaar vindtruim 75% een levenspartner,
via unieke PERSOONLIJKE bemiddeling.
Betrouwbaar, beter en toch betaalbaar.
Bel vryblijvend:
Assen: 05920-15734 Mevr. Scheuer
Leeuwarden: 05120-31974 Mevr. Hartman
Emmen: 05910-18013 Mevr. Witjes
GRATIS BROCHURE: Postbus 62,9400 AB Assen.
i 21 augustus, wandeling langs Zuiderzeepad.

kaar. Hoor ze tekeer gaan.

t

kkers, autowrakken,
rmetalen, Tel. 05979-1601.
gebruikte
i Nieuwe
en
tzitmaaiers;
gazonmaaiers;
bbosmaaiers; waterpompen,
sscherpe pryzen, alle soorten
ggaas, mr. mog. 05991-1528.
1 Ford Super Dexta. Fiat
4415. PZ maaier 135. Ook inrruil. Tel. 05908-10302.
006-52906870.
i 1 Freeman pers, type
11500. Bedrijfsklaar. Kazemier
IUsquert. Tel. 05950-2832.

� ( f 1.-p.m.) De sadist]-

*

*

*

wreed toen hy de branie*
kaars vlak boven haar~g3

*

*

*

Keuzenr.: 850.24 u/p.d.
100 cpm.
* NymfLinda
Linda geniet van twee kanten
*

'

LMB Oosterhof
bbv. Roodeschool/ Ten Boer.
1Tel. 05954-12810 en
G05902-3614 of 's avonds
005902-3614/05954-12560.
i*Te k. gevr. oud yzer landttuinbouwmachines, trek-

rmeevallen.

06-320.350.66

sex van acmeren

Marcha lekker achterW.
06-9618(1 gpm)

� Privé 9778: Live direct
zoeken snel sexkontakt!
06-320.320.14 (Igpm)
'n vrouw thuis. (24pd)
by
Bel nu 06-9705 75cpm
(1 gpm) Opeens knoopte hy
zn broek los "Maar u bent
Nieuw: telefoonsex voor 2 Igpm 06-9778
Direct hete vrouwen a/d lyn � 9821 kinky live gesprek- toch de vader van m'n vriensm, piercing, bondadin!"
06-320.330.87 75 cpm ken,
ge, travest. 24pd. lgpm.
06-340.340.30
Homo: Jongens onder el- 06-9821

mick International Farmall
ZONDAG 14 AUG: 10-17 UUR.
D430 Tel. 05160-88303.
Liefst 150 standhouders. Verder mimespelers, chansonnière,
J.D. tractor 2020, geheel
slangenbezweerster, buikdanseres, vuurspuwster, enz.
gerest en gespoten: I.z.g.st..
Vitalist 05910-10527.
Tel. 05960-1947.
(Dr)
Maandag
Rolde
Climax aard. rooimachine, � STANDHOUDERS gevr.
voor Braderie-Vlooienmarkt
vlooienmarkt en braderie
iets defect. Tel. 05990-22344.
met 120 stands. Met muziek
Assen IJsst DeSmelt
T.k. gevr. goede traktor,
en kinderattrakties. Vitalis:
±50pk,totf3.0ÓO.-.
Zondag 14 aug.
Vitalis: 05910-10527.
05910-10527.
Tel. 05160-88303' ;;"*
Knalapparaten, nieuw.
Th. hamburgerwagens
voor braderieën en evenemenElektronische I ontsteking.
'
ten. Tel. 050-264532.
Tijdklok
voor dag en nacht.
*

«•

dames thuis uit heel
Nederland. Geheel privé.

06-98.50

Lage driften 111

*Hete rype vrouwen (40+)

]

� Dame, 70 jr., oostGroningen
(prov.)
zoekt
vriend met auto voor gezellige
omgang, wel enigszins ontw.
en van enig niveau. Br. + tel
o. nr. 2184115 bur. dez.
� Vrouw, 33 jr., zelfst. ondern., samenwonend met 2
katten, vraagt zich af waar
die interessante, lieve, werkende man is, tussen de 30-40
met min. HBO opl., die een
goed gesprek kan voeren. Ze
zou hem graag ontmoeten,
Br. o. nr. 2220451 bur. dez.
� S.D.C.G. Dames, schrijf u
gratis in voor een spannende
sexdate. Postbus 60142,
9703 BC Groningen, tel.

«Direct contact met

Igpm 06-320.329.20

06-320.330.18 75 cpm

Assen Ijsstadion DeSmelt

Kaviaar en dr Gouden

� (lgpm) Verboden!!!
Extreme Taboe-Tapes

Homokontakten

Zoek je snel een hete boy?

]

:

+

1 1 1

Dld. V.

*

Drank! Live Gesprek 24pd.

06-320.329.99 75cpm

Vlooienmarkt Braderie
Franse Dag

*

1

ook
levenspartner(in). Schrijf
aan: TAIGA Partnerhulp
Postf. 1304, 26583 Aurich,

f 1200.-.

Te koop gevr.: jWelger stropers + Meyer pakkenverzamelaar voor 8 pakken.
Tel. 05295-7342.1
* Voor de
liefhebber McCor-

apart

direct

voor een streng sexcontact.

f

*

■*■ Blyf niet

Vindt

j

*Man, niet knap, wel aantrekkelijk, 47 jr., 1.82 mtr.,
82 kg, goed verzorgd, eigentijds gekleed, houdt van softdrugs, lekker eten, zon, water, goede muziek, erotiek,
kortom een relaxt leven. Ik
heb huis, auto, boompje, omg.
050. Ik ben zakenman met
eigen zaak, en ik zoek een
ongebonden vrouw tussen
28-33 jr., geen kinderen, om
d.m.v. vriendschap en genegenheid naar een relatie te
groeien. Liefst roodharig
(maar al het andere is ook
goed), slank, sensueel intelligent; nationaliteit, huidskleur
onbelangrijk. Reacties met foto en tel.nr. is antwoord. Br.
o. nr. 2220494 bur. dez.
*
Jonge, zwarte man (28),
zkt. meisje/vrouw voor erotische relatie, leeftyd onbelangrijk. Br. o. nr. 2219063 b.d.
*Jm. 30+, zkt. relatie via
blind date, schry'f briefje m.
evt. tel.nr. Br. o. nr. 2220500.
* Gepens.
leraar, weduwnaar, zoekt na voldoende kennismaking net kosthuis bij
alleenstaande vrouw. Regio
Drenthe z.m. garage aanw.
Br. o. nr. 2220475 bur. dez.
*
zoekt leuke
Jongeman
vrouw tussen 28 en 35 jaar,
kinderen geen bezwaar. Postbus 19011,7801 BA Emmen.
* Welk jong echtpaar nodigt
een ander echtpaar uit voor
een avond partnerruil. Br. o.
nr. 2220493 bur. dez.
Haasjes ruilen het snelst.

langer alleen,
via ons je

•*■ SM-voor-2:

Mooi hooi en, stro, houten
schotten 1.4x0.95, zware dek*

,

*

1

'
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DagWeek Reportage
De formule heeft de

jaar een belangrijke rol heeft
gespeeld. Het zijn immers veelal
tweedejaars die zich aanmelden: ze
wilen de introductie nog een keer
meemaken.
In de tussenliggende periode lag dat
heel anders. In 1983 bijvoorbeeld
moesten ouderejaars worden gelokt
met vijftig gulden aan consumptie- j
bonnen en een loterij met een reis
als hoofdprijs. Maar ook toen kon
niet iedereen KEI-leider worden.
Dé 'vieze oude mannetjes' die zich
aanmeldden met de vraag of het
'ook allemoal meisjes wez'n kunn'n'
werden vriendelijk doch beslist de
deur gewezen.
Het is ook in dié tijd dat er voor het
eerst sprake is van een generatiekloof tussen KEI-lopers en -bestuur.
De bestuursleden verkeerden nog in
de roes van de jaren '70, de tijd van
politieke en sociale betrokkenheid.
De kids van de jaren '80 hadden
daarvoor veel minder interesse,
voor hen stond het vertier voorop.
Tegelijkertijd namen ook de financiële middelen van het bestuur toe.
Ter illustratie,'op de begroting van
de eerste KEI prijkte 28.000 gulden,
nu is dat bedrag meer dan vertienvoudigd. Het aantal KEI-lopers is in
vergelijking met 25 jaar geleden niet
eens verdubbeld (bijna 1700 toen,
3000 nu).
Dankzij het ruimere financiële jasje
aan het eind van dé jaren '80 kon
ieder bestuur het grootser en spectaculairder aanpakken dan het vorige: steeds bekendere bands, steeds
grootschaliger evenementen. Die
tendens is in 1990 gekeerd. Om de
sponsoren te behagen (goed voor
ongeveer eenderde van het budget)
moeten er grootschalige evenementen plaatsvinden, alleen dan kunnen zo veel mogelijk eerstejaars
worden bereikt. Maar het te 'massale en platte' karakter van de KEI
bracht vier jaar geleden, mede na
universitaire druk, nieuwe inzichten. Sinds die tijd doet ieder bestuur
dappere pogingen zijn voorganger
niet te overtreffen. Het moet
gezegd, met succes, al is het alleen
maar omdat het budget sinds 1990
nagenoeg gelijk is gebleven.
2 ■' ■ ■'■
de ongeveer drie ton die
dit jaar op de begroting staat
kunnen naar verwachting
3000 studenten wegwijs worden
gemaakt in Groningen. Ongeveer
een kwart daarvan is afkomstig uit
het hoger beroepsonderwijs (hbo),
de rest gaat aan de universiteit studeren. Die 3000 is overigens geen
record, in 1989 telde de KEI bijna
3500 deelnemers.
Het hbo heeft tijdens de KEI altijd
op de tweede plaats gestaan. In de
beginjaren konden hbo'ers niet eens
deelnemen, er was vaak gedoe over
subsidies (pas sinds de fusiegolf in
het hoger beroepsondewijs in het
midden van de jaren '80 vallen er
stringente afspraken te maken,
daarvoor waren er meer dan 20
hogescholen in de stad die zich niet
geroepen voelden aan de introductie bij te dragen) en hbo'ers blijken
minder behoefte aaneen introductieperiode te hebben. Ze zijn vaker
dan universiteitsstudenten afkomstig uit de regio en kennen de stad
Groningen al.
De dominante rol van het weten-1 ]
schappelijk onderwijs blijkt ook uit
een vorige week verschenen notitie,
waarin de universiteit min of meer
bepaalt dat de KEI met een dag i
moet worden ingekort. Studenten
die niet alleen deelnemen aan de
algemene introductie, maar ook aan
die van de faculteiten en gezelligheidsverenigingen zouden niet uitgerust aan het studiejaar beginnen.
De algemene en facultaire introductie worden volgend jaar in elkaar
geschoven, waarbij de KEI een dag

afgelopen 25 jaar min of

meer stand gehouden,

.

constateert Teun Jan Zanen

tevreden. De KEI-week, de
introductieperiode voor
studenten in de
aankomend
«■■'■,
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stad Groningen, kende en
kent nog steeds een

combinatie van feesten en
voorlichting. Dat is nooit

anders geweest en zal nooit
anders worden. Alleen de
accenten verschillen.

Evert van Dijk

De

informatiemarkt op de eerste dag, een groots opgezet

eindfeest, de sociale contactenavond (nu Score per amore, in [r

de jaren '80 nog de sex- en patatavond), de sportdag en 's avonds de
kroeg in, het zijn vaste onderdelen
van de KEI door de jaren heen. De
eerste KEI-week was 'een grote gok'
en slaagde wonderwel. De succesformule wordt volgende week (van
woensdag 17 tot en met dinsdag-!
ochtend 23 augustus) voor de 25ste
maal herhaald.
Eigenlijk is de KEI van 1994 de
26ste. De introductieperiode van
1972 wordt echter niet meegeteld,
dat was maar een keitje. De universiteit weigerde dat jaar tijdig de
adressen van aankomend studenten
te leveren en kwam niet met een
subsidie over de brug. Daardoor*
ontbrak het geld om zaalruimte te
huren voor het traditionele eindfeest. Er vond uiteindelijk wel een
introductieperiode plaats, maar
meetellen doet die afgeslankte KEI
niet. Het vijfde lustrum wordt daarom dit jaar gevierd.
Aan het einde van bovengenoemd
jaar, 1972, werd wel de stithting
KEI opgericht (toen nog Kommissie
Eerstejaars Informatie, nu staat de I
voor Introduktie). Daarmee kwam
een eind aan de jaarlijks terugkerende onzekerheid over het al dan
niet doorgaan van de kennismakingsperiode. De universiteit leverde in de jaren daarna de broodnodige adressen en de onontbeerlijke
subsidie. Voor de succesformule
hoefde' het KEI-bestuur alleen maar
in de eigen analen te kijken.
Daarin staat Zanen, tot deze zomer
werkzaam als districtshoofd van de
FNV afdeling noord, vermeld als
voorzitter van het eerste KElbestuur. Zanen vertegenwoordigde
Gronstra (Groninger studenten
raad), de initiatiefnemer van de
introductieperiode. Verder zaten in
het bestuur vertegenwoordigers van
de Groninger gezelligheidsvereni- j
gingen.
'~.-.■
Tot 1969 hadden die een monopolie
op de introductie. Daar kwam een
einde aan doordat steeds meer studenten uit niet-traditionele gezinnen zich bij de universiteit aanmeldden. Zij werden niet automatisch lid van dezelfde vereniging als
vader (en eventueel moeder) en dat
verklaart de teruglopende animo
voor verenigingen als Vindicat
atqüé Polit, Albertüs Magnus en
VERA. De roep om een algemene
kennismakingsperiode werd sterker,
al die studenten moesten immers
wel opgevangen worden.
"Het was onze bedoeling om de
ouderwetse ontgroening om zeep te
helpen. Naar onze mening ondergingen te veel studenten die dat niet
wilden zon ontgroening. Dat hoorde bij een voorbije fase, toen alleen
dé elite nog studeerde en de eerstejaars moesten worden ingewijd in
de gewoonten van de groep," zegt
,

na
25
een

KEI

jar

>'

'

Vanuit

het niets werd een
introductieperiode uit de
grond gestampt, waaraan
herinnert Zanen zich meer dan
driekwart van de ruim 2000 eerstejaars deelnam. Er zaten zulke ijzersterke elementen in het introductieprogramma dat de 25 volgende
KEI-besturen er niet om heen konden. "We waren hemelbestormers in
die tijd, hè," zegt Zanen. "Het
moest kunnen, dus ging het."
Groningen was daarmee de eerste
studentenstad met zon algemene
>
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-
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Van

instituut
Van boven'met de klok mee':
.'•■.'.,,-.•

|

lukt niet altijd een evenwicht te vinden

Het

tussen voorlichting en feestgedruis.
© EFG/Elmer
Spaargaren
De sportdag mocht tijdens geen enkele KEI
ontbreken, hier 1989. © NvhN/Sjors Visscher

,

De ochtend na weer een eindfeest in de
Oosterpoort. © NvhN
De inschrijving in 1972. ©Archief UK
f-. De

inschrijving tien jaar later, de haren zijn wat |
korter. © Elmer Spaargaren
:ï
;,

De eerste KEI-markt, in 1969, op de Westerhaven.

"iC.'.W

©

Collectie Gemeentearchief/D. van der Veen

P
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Zanen.
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midden van de jaren '80 (hier 1986) deed
Ie commercie zijn intrede in de KEI.
© EFG/Elmer Spaargaren

Veel aankomend studenten kennen heg noch steg
als ze de KEI in Groningen lopen.
#ff|
©HannoNamuth

introductieperiode. Vooral in het
westen van het land waren de studenten meer op de maatschappij
gericht, geeft Zanen als verklaring.
De klassenstrijd werd buiten de
muren van de universiteit gevoerd.
Nu nog, vertellen Laura
Westendorp en Monique Wolters
van het huidige bestuur, wordt tij',
dens het Landelijke Overleg
Introduktie Kommissies gesproken
over de KEI-weken als het gaat om
de kennismakingsperiodes in het
land. Terwijl alleen de introductie
in Groningen met die naam is
getooid. .■■...'
Westendorp en Wolters organiseren
dit jaar mede de 25ste KEI. Tussen
de bedrijven door probeert het
tweetal een tentoonstelling op te
zetten over de achterliggende periode (tijdens de KEI te zien in het
Universiteitsmuseum). Dat valt niet
'mee. De achtereenvolgende besturen blonken niet uit in archivering

en bij twee verhuizingen is
veel historisch materiaal verloren gegaan.Desondanks bestaat een,
redelijk beeld over de trends
in de afgelopen 25 jaar. De
eerste jaren was het bijbrengen van een kritische houding ten opzichte van de
maatschappij een
doelstelling. De KEI-gids van
1972 meldt bijvoorbeeld:
'normen voor het huwelijksleven horen bij het establishment en de gevestigde orden
en daar moet tegenin worden
gegaan, dat moeten de komende
studenten goed weten, voorechtelijk
geslachtsverkeer en ook tussen personen van hetzelfde geslacht is een
doodnormale zaak.
De aankomend eerstejaars werden,
ook toen al, ingedeeld in groepjes.
Die kwamen elke dag bijeen om
over het programma na te praten.

was kennis te maken met de
Stad en Ommeland en de
studie, maar er was ook
sexuele voorlichting en aandacht voor huisvestingspro-

blemen.

voorname.

'.

'Wat heb je vandaag gedaan?' en
'Hoe heb je dat ervaren?' waren
veel gestelde vragen. Aan het eind
van de dag moesten de toenmalige
KEI-lopers een verslagje schrijven.
Veel discussie was het parool in die
jaren, weet ook de eerste voorzitter
Zanen nog. En het educatieve
karakter stond voorop. Het doel

BIJLAGE NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN

De laatste problematiek is .
altijd prominent aanwezig
geweest tijdens de KEI. In
1972 begon de helft van de
eerstejaars aan de introductieperiode zonder een
kamer. Aan het eind van de
jaren zeventig werden er r
zelfs strooptochten gehouden. Alle KEI-lopers die nog
geen kamer hadden verzamelden
zich op de Grote' Markt, waar ze in
groepjes werden verdeeld. Per
groepje trokken de aankomend studenten de wijken in, bij mensen
aanbellend met de vraag of er een
kamer vrij was. Veel leverde dat
niet op.
Ook het besluit om een aantal pan-

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1994

den te kraken, in 1980, was niet erg
succesvol. Het was ook meer j
bedoeld om de aandacht te vestigen
op het huisvestingsprobleem, dat
tot de dag van vandaag voorduurt.
Al moet wórden gezegd dat de
kamernood in Groningen over het
hoogtepunt heen lijkt. Had een
aantal jaren geleden iedere student
pas in december, januari een kamer,
nu is dat naar verwachting al in •
oktober het geval.
|
Een andere constante in 25 jaar
KEI is het tekort aan KEI-leiders;
ouderejaars die de aankomend studenten een week op sleeptouw
nemen en laten kennismaken met j;
stad en studie. In 1969 was de
animo nog wel groot, herinnert'->«/'<
Zanen zich, en voor de lustrumKEI van dit jaar moest zelfs een
reservelijst worden opgesteld. Tot
grote verbazing van het huidige
bestuur, dat vermoedt dat de goedlopende introductieweek van vorig
•

moet inleveren.
Er hebben even plannen bestaan
om de KEI terug te brengen tot
twee dagen. De universitaire
bestuurders hebben het evenwel
niet aangedurfd om het instituut
KEI, waarover na 25 jaar wel
gesproken kan worden, al té zeer
aan te tasten. Daarvoor hebben ze
te veel respect voor het werk van de
studenten.

Collegevoorzitter prof.dr. E.
van de Groninger universiteit spreekt over een 'uitermatige
nuttige' kennismakingsperiode. "Als
er al kritiek is geweest de afgelopen
jaren dan ging dat over de te dominante rol van het feestgedruis. Er
moet toch altijd een evenwicht wor-,
den gevonden tussen voorlichting
en gezelligheid." Hij acht de KEI
evenwel zeer belangrijk voor de studentenstad Groningen. "Ik zou
deze introductie niet graag verliezen."

Bleumink
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VALKENBURG Hotel Berkelpoort, 200
centr. Bar
en terras. LO v.a. ƒ 37,50, HP v.a./ 52,50.04406-12978.

Ameland (Nes) t.h. luxe 2-4 AMELAND NIEUW v.a. 19
pers. app. 50 mtr. van aug. luxe 4/6 pers. app. en
strand.: 05907-94676.
St Maartenszee/Julianadorp luxe bung's/villa's aan zee
bung's. Tel. 05191-54423.
tennisb., subtrop. zwembad, golfbaan: 02246-1596.
-

Ontdek de stad GRONINGEN vanuit het MARTINI HOTEL
2-daags zomerarrangement a ƒ 155,- p.p.: 050-252040.

Gulpen, schitt. gelegen LANDHUIZEN + bung's, 2-25 p.
Nog enkele in Hoogseiz. Ook w'kend/midwk. 04450-1180

DE CAMPING BIJ ZEE

GEZONDHEIDSARR. IN HOTEL ROOLAND ARCEN
2 overn., 2x ontbijt, 2 driegangen-dinêrs en 2 uren relaxen in de weldaad van 35* mineraal water v.h. kuuroord

Natuur Zwemparadijs Attraktiepark
Na 26 aug. ook bungalows te huur voor w'kend en midwk.
-

-

Thermaalbad Arcen / 192,50 p.p. Ook Beauty en Culinair
Brouwer Rekreatie, St. Maartenszee: 02246-3109.
Pare Emslandermeer en Villapark Weddermeer,
arr. Kmrs. met douche/wc/tv en telef. Bosrijke omg. met
2 splinterniewe vak. bestemmingen in een bosrijke omg. Villapark Weddermeer voor ALLE VISLIEFHEBBERS. wandel- en fietsroutes. Gratis kl.folder. Tel.
04703-2121
Nu voor iedereen betaalbaar. Beide parken met resp.
Spec. arr. zie adv. 'Groningen. Gids/info: 02977-45797
40% EN 20% KORTING TER KENNISMAKING. Unieke
KLEIN VINK ZOMERKANS
'T KAN NOG: VAKANTIE VIEREN IN NOORD-HOLLAND.
stek voor de sportvissers (o.a. 5 soorten karpers .
4-6
pers.
bung's
op Klein Vink, Arcen-NOORD LIMBURG.
Creatief
aan
Vakantieparken
Grootslag,
In
Het
het
uitgezet), golfers, fietsers, kanoars, rustzoekers,
s
thermaalbad, tennisbanen, gratis
RDPVakantie
Recreatie
is
zwembad,
Nederlands
IJsselmeer
Met
grootste
dagbladcombinatie.
(uitgebreide
voorzieningen
op
park).
In
jC««*
zwemmers, fijnproevers en vooral de levensgenieters.
het
V 'W? h /
ponyrijden,
betaalde
ruim
restaurants
en uitgebreid activiteiten
optege
vCHP}*/
610,**et
van
1.700.000
al
v.a.
aug.
(exkl.
Servicekosten).
/
«n
1
exemplaren,
goed
voor
een
bereik
week
sept.
V.a.
spec. akties! Weekpr.v.a. ƒ 395,-, midwk ƒ 275,*v-*
van 4.2 miljoen reislustige Nederlanders
programma. Nog enkele plaatsen v.a. 19 aug. Week
:
Bel & Boek rechtstreeks: 050-262627.
en w'kend ƒ 295,bijk. kost. Profiteer nu mee bij
860,-. Lang weekend ƒ 465,-, midweek / 495,- of nog
\,.
Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar,
Zaterdag v.a. 10.00 geopend.
Hogenboom Recreatie, Info: 02977-45797 ANVR/SGR
'■__ / goedkoper
afh. van periode. Boek nu rechtstreeks.
j,/é Skiittfjd woensdag 16.00 uur Kaderadv. mits gereserveerd donderdag 10.00 uur.
V
Bosrijk WEDDE, 2-p. app. Mini camp. REIJDEHEERD.
Tel:
04703-2525.!!
bij
ijsselmeer
MEDEMBLIK
55 korting v.a. 2-9!!
T.h ZOMERHUISJE a/d kust
Tel.: 072.196J596, Fax 072.196.484 Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen.
ƒ 400,-pwTe1:05976-2614. Nog vrij v.a. 20-8. Car.
Pens.
L/O
35
Opperdoes
/
In rustige omg. v.a. ƒ 350,Camp. HIGH CHAPPARELL Oirsbeek 12 km van Valkenvoort. 4 a 5 pers. Week/mid- p.w. 02206-2083
p.p. Ook app. 02274-5082.
burg, gezellige gezinscamp., nieuw sanitair, zwemb./
Lucaswolde
week/w'kend.
speelt., sportvelden, activit. progr. Stacar.
kinderbad,
rummikubben
27-28
Dgn.Wijk aan Zee App. 2-5 pers. 2
(Gron.) 05945-49024.
aan
Zee.
t.h.
van
20/8
t/m 3/9 v.a. ƒ 725,- voor 2 wkn. Standpl. tarief
aug.
Wijk
zijn
in
Er
800 m. v. zee va. ƒ 390 p.w.
na
nog
ƒ
16,-p.n.
13/8
all-in. voor 2 pers. Folder 04492-2044.
plaatsen
vrij:
mooie
Tel. 02517-5956 fax 5843.
>
t
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prijzen. Inl. 02517-4434

Villapark Weddermeer voor ALLE VISLIEFHEBBERS.
Spec. arr. zie adv. 'Groningen. Gids/info: 02977-45797

UIII.H!MUI/.Vn
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GELDERL.-UW 50 HOTEL/PENSION HET JAGERSHOF
Nunspeet, parel van de Veluwse natuur. Is rustig gel. op
50m van het centrum In bosr. omgev; en ideaal fiets gebied. Prachtige tuin en groot terras. Eigen parkeer gelegenh. Nieuwe fietsen t.h.é / 25,- pw. per fiets. Naseizoen
VP v.a. ƒ 420,- p.p.p.wk en Hoogseizoen v.a. ƒ 470, p.p.p.wk. Gratis folder kunt u aanvragen bij Fam C.J van Olst
Spoorlaan 12-14,8071 BP Nunspeet Tel. 03412-52393.

,

j

tj

J

-

voor een mooie rustige f ietsvakantie in een schitterende
bosrijke omgeving. Vanaf ƒ35,- p.p. p.d. Gratis fietsen
beschikbaar. Café/Petit Restaurant/Pension 'Bralts',
Hoofdweg 10,9333 PB, Langelo. 05928-12269.

'

en naar de speciale aktieprijzen voor

Recreatiepark Ermerstrand

j

-

en

-

RECREATIEPARK ERMERSTRAND Grote plas, bosr.
omg., wandel en fietsroutes. T.h. nieuwe red cedar
chalets (4-8 p.). Tevens gesch. voor senioren en minder
validen. Info 05915-64014. Erm -10 km van Emmen N43.

Gld.-Rust en ruimte, HOTEL ORANJEOORD, Hoog Soeren. Vraag naar ons zomerarrangement. Tel. 05769-1227

55-PLUSSERS
Voor INFO en RESERVERING:
RECREATIEPARK DE SCHANS TEL 04703-1957.
-

Geld.-VELUWE, t.h. staca-

]

\; >-

HERFSTVAKANTIE

met steunkleur op
JONGEREN-CAMPINGKom kamperen op de gezellige Duinrell camping of huur REIZEN mcl. bus, evt. met zaterdag 17 september as.
een 4-6 persoons Duingalow in het naseizoen. Tevens is tent, v.a. ƒ 195,-. Markant
Reserveer tijdig!
er de groepsakkommodatie Duinhostel. Wie op Duinrell Reizen SGR. 010-2330513.
Tel. 072-196596
overnacht krijgt het attraktiepark kado en kan genieten
van het nieuwe Tropische Tikibad.
Folders/Reserveringen: 01751-19314/Fax. 12339.

Gelderl. ERMELO/HARDERWIJK stacar's voll. inger.
Te koop red cedar chalets Info Erm 05915-64014. Grote
bos en nabij strand. Vrij va. Sept. ƒ 275 p.w. 03410-16357.
recr. plas, bosr. omg. ruime kavels omg. Emmen.

JONGE GEZINNEN
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Van-12-8 tot 30-9 *25% korting* op alle bungalows.
Reserveer nu! Bel voor info of reserv.: 05933-32641'

•<Mi op de Drentse

!

DRENTHE Verrassend mooi: ANWB Recreatiecentrum
DOLDE LANTSCHAP, gelegen a.d. bossen v.h. Drents MEPPEN, 2-3 p. apparteFriese Wold. Er is weer plaats op HET NIEUWE VELD menten in boerderij. Fiets/
(gras) voor passanten of naseizoen.
05212-7244 Loek

EILAND

.V.

<&,

TERSCHELLING, 2 en 4 p. appartementen met alle
comfort, centr. gelegen v.a. ƒ 360,- p.w. Inl. 05620-8783

Wadden-T.H. NES-AMELAND, super de luxe landhuis
6-8 pers, ANWB 5 v.v. alle comf. vrij v.a. sept.
v.a. ƒ 1750,- p.w. Tel: 02159-42162 of 036-5312296.
TEXEL DE KOOG Bungalowpark *'T HOOGELANDT*.

,

Inl.
en Els Bontje, Schurerslaan 4, Wateren Gem. Diever.

:

i

Brink 15,7963 AA
Ruinen (Dr). Telefoon: 05221-1237.
Bij ons kunt u nog ongestoord fietsen en wandelen.

A.-

bosrijke omg.: 05917-1819

T.h. Havelte 7 4-pers appartementen in boerd. Rustig
gel. bosr. omg.: 05214-2732.

Drenthe-Hotel-café-restaurant
%% :- •■■■■■'■
kuik
.;.'

Drenthe-NIEUW: Recreatie Z.H.-NOORDWIJK. Fam.hoCentrum 't Veenmeer. Nu tel Duin en Dal. Fam.kamer
sta- geheel ver^y.a.,/1050 4
Waddeneiland-SCHIERMONNIKOOG ook verhuur.
car's
in pers. për|Twpek„ Senioren
T.h. 2- tot 5 pers., voll. inger. app. voor w'kend, midwk of
Drenthe!
korting, trtlrol7l9-12712*T~
mf0:Ö5921-43625.'
langer. Nog alle periodes vrij.
• NIEUW» T.h. luxe 2-tot 3en 6-tot Bp. app.
Inl. 05195-31272/31377.
Z.H.-Hotel AAN ZEE in Noordwijk aan Zee. 1 min. van het
Luxe bungalows vrij vanaf 19-08-. Tel: 02220-17396.

caravans.
■

';

:

strand. Nagenieten van de fantastische zomer datkan in

ons hotel v.a. 27-8 a.s. Prijzen v.a./ 295,- p.p.p.w. met
ontbijten diner. Vraag folder fam. Hoorn: 01719-12919'
Zuid-Holland Noordwijk a/zee, HOTEL DE GOLF**, Gezellig Fam. htl. 1 week geheel verzorgd v.a. ƒ377,- p.p.

folder:

Express dio's., app. en villa. Dir. omgev. strand/zeezicht v.a.
20/8.
3 wk ver2 wk bet.
Last minute aanbieding:.
Info:
0033-94795577
blijven.
20/8 27/8 halve prijs. Vak.won., gttes, bung;parkeh NL gespr. of 020-6719473.;
en mobilhomes.
Gratis JONGERENREIZEN busi\
gids. SEJOUR EN FRANCE + tent a.h. strand. Break
085-257800. Lid SGR.
Away 033-618600 of 618811.

„

ZH-Noordwijk a/zee HOTEL PIROMBO"

-

JONGERENREIZEN

Wadden-TERSCHELLING-Oosterend a/d voet v.d.
duinen, 2-5 pers. appartementen***** vrij vanaf 3-9.
Tevens vrijst. 2- pers. huisje*** na 8-10. Tel: 05620-8447.

Z-H.,Noordwijk aan Zee
HOTEL DE BRANDING
3 min. v.h. strand. Geheel
verzorgde vak. v.a. ƒ 300,p.p.p.w Sept.div.midweek
of weekendarr. Info. Fam.
Scholten 01719-12425.

.

The Red Army Band Moskou
Slovak Army Band Bratislava
Orkest Zweedse Landmacht
Stockholm
',', '■»

KLEINE GROENE

Deurningen, hartje TWENTE: Eureka rustig ruim
kindvr. park, 25 bung. 5* (nw. overdekte) speeltuin,
ponyrijden. Augustus 20% kinderkorting:o74-776688.

N.H.-Bung's in St. Maartenszee, sfeervol. Midwk
en w'kend mog. 02246-1500

CAMPINGS 070-3202598.

OMMEN, T.h. inger. stacaravans op vak.centrum BesthN H .-EGMOND-Binnen T.h. menerberg in de bossen, overd. en buitenzwembad,
5. bung nieuWi v!ak bij 2ee sept. v.a. ƒ 165. Herfstvak. ƒ 295 Vrij na 3-9:05274-1267
Vrij va. 20-8.072-331159.
HOLTEN T.h. in bos, rustig en vrij gel. comf. bungalows,
Wadden-OCALIFORNIë OP TEXEL©
(iets-en wandelmog. Na 13-8 nog enk, vrij: 05483-63592.
Ruim luxe s***** appartement, 2 slpkmrs, whirlpool,
Utrecht-MAARN, Vak.centrum DE MAARNSE BERG 4****
sauna, in de bossen vlakbij zee en strand, Ecomare,
bungalows, 2-10 p. HERFSTVAK nog vrij. Inl. 03432-1284. Villapark Weddermeer voor ALLE VISLIEFHEBBERS.
zwemparadijs. Last-minute korting: BEL
Spec. arr. zie adv. 'Groningen. Gids/info: 02977-45797
ZILVERBERK RESIDENTIE CALIFORNIë: 02220-16626 Overijssel-HOTEL TUBBERGEN*** in Tubbergen. Div.
'T KAN NOG: VAKANTIE VIEREN IN OVERIJSSEL.
fietsarr. met GRATIS FIETS 8 dgn (7n) ƒ 595, 5 dgn (4n)
Vakantiepark De Elsgraven (luxe landhuizen
Creatief
Wadden-WEST-TERSCHELLING, 'Panorama West'
ƒ 340. W-kend va ƒ 205 hp 4 gang.diners, kmrs do/wc/ktv. ,In en uitgebreide
voorzieningen op het park). In aug.
Bung. en app. t h. in de duinen van West-Terschelling vrij V.a. 1-9 NAZOMER KORTING ƒ 7,50 p.p.p.d.: 05493-1480
ƒ
995,- (Inkl. Verwen-Pakket, en'exkl.
week
al
v.a.
1
v.a. 24-9 en herfstvak.:lnfo. G. Bërgsma, 05620-3040.
Overijssel-LET OP: 50+ (extra korting na 2-9). Holten
Servicekosten). Bel & Boek rechtstreeks: 050-262627.
met de Holterberg. T.h. 33 in het bos gel. vrijst. bung's
Zaterdag v.a. 10.00 geopend.
Friesland-Hindeloopen, uw watersportvakantie direct
met
comfort
zowel
als
de
zoals:
bung's
in
alle
buiten
aan het IJsselmeer t.h. max. 6 pers woonarken.
OMMEN, 2-15p. bosbung's I OMMEN, 2-18 p. bos-bung's
kabel kl.tv., verw.zwemb., rest., midgetgolf, fietsverh.,
BADPAVILJOEN HINDELOOPEN info. tel. 05142-1400.
enz. Vr. gratiskleuren folder. Bung. park de Lindenberg, midw./wk-end 05291-52926. | veel recr. 1n1:05722-3086
Borkeldsweg 57.7451 TA Holten of bel: 05483-61364.
Friesland-OLDEBOORN,
OTTERLO, Gelderland, te
t.h. zomerhuisje, 2-4 perso- huur luxe Finse CHALETS.
Inl. 08382-1757.
nen Tel: 05663-1373.
BRABANT: T.h. op RECR. CENTRUM SOMEREN onder
Eindhoven: 6-pers. bung's en stacar's losse pi. ManeZEELAND en de Biesbos Verhuur van luxe ingerichte
ge met stalling en les, midgetgolf, kantine en zwemb.
bungalowtenten, KOKO HOLIDAYS 01100-32301.
aanw. 04926-1216. In het nazeizoen speciale prijzen.
~

~

RDP Vakantie Recreatie
is Nederlands grootste
&

Camping mcl. bus v.a.
ƒ 199,-. Go Go Tours

010-4142599 SGR/ANVR.

dagbladcombinatie."

i

•""'

1 week half pension v.a. ƒ 345,- p.p. Inl. 01719-12417.

+

Holiday

=

I

Wadden-* TERSCHELLING-AMELAND *. T.h. chalets
stacar's. Voll. inger., ktv, do. Vrij na 3-9!!: 05180-1581.

Hotel-Restaurant 'T WAPEN VAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.
Tel: 05419-91500. Speciale Arrangementen Folder.

■

020-6916020 SGR/ANVR.

; —;
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"'VALKENBURG***

8-dgs reizen mei t/m okt.
v.a. ƒ 530,- p.p. met halen
en brengen per bus VP of
HP/3 bustocht/kmr + do/to
vele extra's. Hotel Spronck
Bel nu Bondshotel ANWB.
Gratis folder 04406-13017.

Marinierska pel
Luchtmachtkapel
Johan Willem Friso Kapel
The Rhytm Stars
Sternse Slotlanders
Fanfarekorpsen Genie
& Limburgse Jagers (

,

GULPEN, fam.hotel" Trois
Fontaine LO ƒ32,50 HP
ƒ52,50 toesl. kam. do/wc
ƒ 10 p.p. p.d. Voor/naseiz.
60+. 10% kort. 04450-1501.
JUBILEUM AANBIEDING

Spookpeloton
50 jaar Stoottroepen
Luchtmobiele Brigade

3 dgs arrangement, ƒ 129,-

'

HOTEL ASTERIA Venray.
Folder:o47Bo-11466. •

+

-

•

GRATIS GIDS 10/17 dgn. App. v.a. / 199,-. Hotel*"
26 Aug. ƒ 369,-. Hotel" Sept. f 289,- Okt. ƒ 279,-.
BOOSTEN BUSREIZEN Lid SGR 045-227777.•

f 299 VP! ZONNIG BENIDORM, mcl.

gratis ontb. & diner
in zr. luxe bus, Htl Camposol, vertr. 19-26 aug., 5-12-1623-30 sept. 10/17 dg VP(!) al v.a. ƒ 489// 716. Htl Perla"
vertr. 2 t/m 23 sept. 10/17 dg LO v.a. / 368/564 of Htl Las
Vegas** in okt., nov. en dcc. 10 dg VP al v.a. ƒ299!
NIEUW! busretour / 199 p.p. vol vol. REKRO REIZEN
ROTTERDAM 010-4142233 tot 22.00 uur. SGR.
=

i

Wadden-** HOTEL.OP' DIEK. TEXEL**,
Texel, 5- en 8-daagse f ietsarrangementen op luxe
kamer.mcl.: diner en fiets v.a. ƒ 319,-. Tel. 02220-19262.

NAZOMEREN IN LE CHAT

JONGERENCAMPING mcl. SEPTEMBER zonwinstpakbus vanaf / 199,-. Bel voor ker, St. Tropez t.h. luxe stu-

.v

GROEDE bij Cadzand, 2.5
km van zee, stacaravans te
huur. Na 20/8 halve prijs. Bungalows
2-7 p. bosr., om■-»,
Tel. 01171-1217.
gev.Eindh. 04907-62158.
Goes 4-10 p. bung's/stacar.
dichtbij zee: 01100-21839

(v.a. 12 sept. 3n. v.a. ƒ 153,4 n. v.a. ƒ 199) 01719-12535.

J

Village Le Chat (Charente) met 1800 zonuren p.j. Nog
mogelijkheden van 2e helft aug. en maand sept. Onze
vrijst. bungalows bieden veel privacy. Zwemmen,
vissen, tennissen. Eigen restaurant, bar, winkel.
Profiteer van de naseizoen kortingen. Vraag de
kleureninfo bij Krovak bv. W. Menweg 4a, 7917 TK
'
inGeesbrug, of bel ons: 05249-1350.

'TKAN NOG: VAKANTIE VIEREN IN ZEELAND.
Inde Creatief Vakantieparken Resort Haamstede (luxe
bungalows) en Villapark Liyïngstone (luxe villa's). In
aug. 1 week al v.a. ƒ 1095,- (lnkf. Servicekosten en
Verwen-Pakket). Bel & Boek rechtstreeks: 050-262627.
Zaterdag v.a. 10.00 geopend.

-

Wad-TERSCHELLING- De Riesen & Tjermelan, voor uw
nazomervak. Bung's,'chalets en app.: 05620-8981/2948

ONBEZORGDE KAMPEERVAKANTIES, .
Nog enkele luxe bungalowtenten en
beschikbaar v.a. 13 aug. met aantrekkelijke prijzen.
EUROSPORVACTeI.O7B-414562.
:'ƒ.?.J

Vrij: vanaf 13 augustus.
Rabo-Verhuur Z.VL.- Blvd. de Wielingen 34,
4506 JJCadzand Tel. 01179-1483. Fax 2219.
.'

!

Losse busretours Languedoc, Cöte d'Azur, Dordogne,
Fr Alpen evh fiets,va: ƒ 195 Markant 010-2330513 SGR.

•,

-

TERSCHELLING te huur chalets en luxe stacaravans
voll. inger. douche, toilet, ktv enz. nog enkele chalets vrij
vanaf 26/8. Inl: CAMPING ELDORADO 05620-2632.

Aquadelta in Zeeland, u;

•"Hotel de 'Westerburcht* Villapark Weddermeer voor ALLE VISLIEFHEBBERS.
Westerbork, Dr. Zomerarr. Spec. arr. zie adv. 'Groningen. Gids/info: 02977-45797
Inl. of folder 05933-31238.
Hotel HUYS TER SCHELDE, 6 minuten v/h strand.
"HOOR DE STILTE"
Kamer DO/WC/KTV. mcl. Dineren fiets v.a. f 95,-.
Op bungalowpark Lanka
KOUDEKERKE Info: 01185-3003.
Ruinen-rust-Ruimte
Info/folder: 05281-1321.
CADZAND-BAD/NIEUWVLIET BAD
LUXE 4-.**** bung's en app. in ons 'Vlaamse land'
(met België bij de hand), dir. aan zee en strand. •

,

Vraag de speciale reserveringsgids met
verschillende accommodaties en arrangementen.
VW AMELAND, Pb 14,9163 ZL Nes. Bel: 05191-42020.

ZORGELOOS kamperen in één van onze compl. inger.
bung.tenten in de zonnigste streek v.d. Franse Westkust
Nü last-minüte KORTING. Bel: PALMARES 05753-1048.

BUNGALOWS EN APPARTEMENTEN. W'kend of midwk.
Schouwen-Duiveland? Informeer snel of er nog ruimte
is. Er zijn luxe vrijst. bungalows en komf. hotelappartementen. 01113-1940 Aquadelta Recreatie, Bruinisse.

-

I

(,^^^^j=|l.|JlN:lHllto^.^i

VOOR EEN FANTASTISCHE VAKANTIE OP ÉÉN VAN ONZE 10 ZEELAND CAMPINGS VANAF 13AUGUSTUS T/M DE HELE ZOMER- EN HERFSTVAKATIE.

Als u bij ons een s***** bungalow reserveert voor een
week, ontvangt u daarbij gratis een 3-gangen menu p.p.
in ons restaurant. Periode: 26/8-23/9. Vraag info:
Rekreatiecentrum Hunzedal, Postbus 77,
9530 AB Borger of bel: 05998-34698.

'

VAKANTIE

Hondsrug

j

STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.'a
ƒ 250,- p.w. all-in. Bezet tot 27-8 Inl: 04459-1598.

BEL VOOR GRATIS INFORMATIE

$011851348

--'■V

OHUNZEDAL©Gratis 3-gangen menu

j

UW

■

Telefoon: 05908-13850.

Wad-RECREATIECENTRUM BOOMHIEMKE, AMELAND
ƒ 532,-per week. Drenthe-Bung.park NUILERVELD-Pesse, ANWB-erkend
Luxe Duinbungalows, vanaf
/ 448,- per week.
Finse Chalets, vanaf
Luxe bung's t.h. Vraag kl.folder: 020-6459541 of 6413940.
Voor informatie en boekingen: 05191-54052.
Drenthe-T.h. luxe stacar's en huisjes. Aantrekkelijke lage naseiz. tarieven v.a. 27-8. Ideale f iets- en wandelomg.
Camping De Hoefslag-Gasselte. Info: 05999-64343

Wadden-AMELAND

\V\/ ■

3-daags f ietsarrangement ƒ 180,- p.p. Zeer mooi gebied
in de kop van Drenthe. Sfeervol hotel. Goede keuken.
Kamers met bad, KTV met Filmnet. Groepen reductie.

DRENTHE LAST-MINUTE AANBIEDING
Het Timmerholt in Westerbork

Privacy A CI AMri
omk
aPP- £
e b/
2-6 p. bung. vrij v.a. 2-9, o.a AMELAND
J?n
*"" ° 58 667501
sauna
ook
herfstvak. Tel: 02220-19226.
&

NATUURLIJK(E) KWALITEIT

'

280,-p.w. 015-134216.

■

Wad-TEXEL, Rust

Hotel Langewold**** Roden

f

VAKANTIE IN BELGISCHE ARDENNEN. Nieuw chalet in
GraideTel: 01715-1934 b.g.g 0032-61512473 (ned gespr.),

.

Wad.'AMELAND', caravan
t.h. 4 p. Tel: 05980-93279.

Terschelling, Part. huis 4-5 kamp. centr. Den Blanken.
p. zeer compl.: 05620-2224.

Neede: 05475-1353.

I

ARDENNEN, luxe chalets
ZUID-BELGIE volledig
bij Barvaux (België) en bij T.h.
appartement
ingericht
Clervaux (Luxemburg) v.a. 0032-86211692 (Ned.spr.)

ravans op rustige camping Kampeérpl. Bung.-vrij na Villapark Weddèrmeer
voor ALLE VISLIEFHEBBERS.
Limb.-Hotel/Pens. ORANJE WEST-TERSCHELLING Lux in Otterlo. Tel.
078-171501. 19-8. Trekkersh. Tennis, Spec. arr. zie adv. 'Groningen. Gids/info:
in Valkenburg, VP ƒ56,50 privé huis t.h. zeer compl.
02977-45797
verw. zwemb. fietsroutes.
vrij sept. Tel. 05620-3366.
p.p.p.d.lnl. 04406-13094

Gld.-Achterhoek-Twente,

.

Speciale RDP-pagina

Ga lekker nat in het nieuwe Tikibad.

.

NASEIZOEN-HUURPRIJZEN

-

EPE (Gld) T.h. bung's, in bos en natuur v.a. 26-8. Aantr.
prijzen. Vraag Veluwe-gids of 05780-88280 (Rabbit Hill).

1

AVONTUURLIJKE ZEIL ZWERFTOCHTEN langs zonnige
stranden v. Sardinië. 2wk zeilen/surfen-catamaran zeilen. Al va ƒ 495 AMFIBIETREKS 015-623683/070-3645836

CAMPING DUINRELL

NATUUR, RUST, RUIMTE EN...30% KORTING!!!
Op bungalow huur vanaf nu tot 9/9. Bel voor info:
05221-1227, De Wiltzangh, Witteveen 2, Ruinen.

.

mJUU:H'f.-!f»HI:H
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;

(Noord-Limburg)
snelle beslissers de mogelijkheid extra voordelig
een weekje -of langer vakantie te vieren in een van
de gloednieuwe vakantievilla's van fase 1 van
Resort Arcen-in-aanleg.
Informeer naar de verrassend lage
.."!

8 DAGEN HOTEL SLECHTS 399,- P.P. H.P.
4 DAGEN (3 NACHTEN) HOTEL ƒ 195,- P.P. H.P.

Kamer douche/wc/tv. in 3-sterren hotel bij
Brasemermeer en Kagerplassen.
Leiden 7 km, strand 15 km. kinderkorting t/m 11 jrï, &■
Hotel "Rijnland***Hoogmade",
Kerkstr. 37,2355 AE Hoogmade. Tel. 01712- 8000.

|

|

VILLAPARK RESORTARCEN

ANWB-zeil- en vaarschool Nautilus Kerkdriel voor fijne
cursussen. Vakanties en verhuur. Zeilen, surfen,
kanoen, avontuurlijke kampen, enz. v.a. 8 jr.:04183-2887.

/

Zomer arrangementen v.a. heden tot 4/9/94.

Kom naar Langelo,

+

i

In de maanden september, oktober en november biedt

■>

:.■-.,-

)

Gezell. 2 pers. app. bosr.
Valkenburg "BERGZICHT"
omg. 300 m. van centr. Voor ml. of fold. 04406-12119.
***

Afwisselende 8-dgse excursiereis Barcelona v.a. ƒ 649
RONDJE SPANJE: 12-dgse busrondreis met o.a. Madrid,
Barcelona, Toledo & Burgos v.a. ƒ 1099. ANDALUSIE: 8dgse vliegrondreis met o.a. Cordoba, Sevilla en Granada v.a. /1199! Weer vertrek mogelijk v.a. 4/9! Gratisreisgids? Bel: Speciale Reizen Centrale 050-120100
(24 uur per dag) of 020-6202121 ANVR/SGR.

;

I

Solmar Tours busreizen. Malgrathtl Bella Playa*", hp.
recent bouwj. 26/813 dgn / 566,29/8 10 dgn ƒ 425,5-9/9
ƒ465. Htl Papi*\ familie htl vp. 29/8 + 2-5/910 dgn ƒ 315,
19-23-26/9 + 3-7-10/10 ƒ 275, herfstv. f 305. Tossa de
Mar, htl Mar dOr", hp. 26/813 dgn ƒ 465,29/810 dgn'
ƒ 325,5-9-16/9 ƒ 325. Salou, htl Delfin park, vp. 29/8 5-1216-23/9 ƒ 355 enz. Vraag gratis folder, ook voor okt.
Bijk.kosten: Royal Class ƒ 40,-. Garantief. ƒ 15,-.
Adm.kosten ƒ 5,-. Bel 040-460560.

|

LASTMINUTE
Extra ingekocht voor ons JONGERENPROGRAMMA

Texel De Koog, HOTEL BOSCHRAND 5-dgs arr. ƒ 225,vanaf2s-Bh.p.p.p. + 50% krt. subtr.zwemb. 02220-17281

'n Edandvakantie is méér dan even vrij zijn. Hotel d'Amelander MÊril
Ktuip: zwembad, sauna, tennis, squash, zonnebanken, beautycentre &haarmodesalon, uitstekend resmurant, etc... ènde
W
boeiende omgevingvan strand, zee, duinen enpittoreske dorpjes, f
*

{xJ'CJmclünJcr I

11 pJVjH

tfAsr&vËt* I VV

APPARTEMENTEN
(totmax. 6 pers.) prij:en per app.

Midweek ƒ 499,ƒ 894,Week
\

Geldig tut 2 «pt'94

Last minute boekingen wonden niet verrekend

f~ËH

I

fl kamerappartement]^

_,

met reeds

L

Midweek ƒ 599,Week
ƒ 994,- W%
GcldißlutZM.-pl'94

J 1

gedane boekingen. B|

Terschelling: direct gel. aan de rand van bos en duin
*"HCR BORNHOLM. Kamers b.d.t./d.t., terras, ktv, tel.
Arr. van ƒ 200,- 3 dgn, 2 n., mcl. bootret. Inl. 05620-2266.

'TKAN NOG: VAKANTIE VIEREN OP TEXEL.
In de Creatief Vakantieparken Beach Park Texel (luxe
villa's) en Bosch & Zee (appartementen). In aug. 1 week
al v.a. / 610,- (exkl. Servicekosten). Bel & Boek
rechtstreeks: 050-262627. Zaterdag v.a. 10.00 geopend.

HOTEL OEPKES.West-Terschelling
Een paar heerlijke dagen eruit. Ook in de komende
weken nog voldoende ruimte. AantrekkelijKe
arrangementen v.a. ƒ 250,- p.p. 3 dagen, 2 nachten H.P.
mcl. bootretour, fiets en trop. zwembad. Bel: 05620-2005.

OVAKANTIE, TEXEL NATUURLIJK*
Augustus, september. Nog enkele bungalows op s*"**
Park, (6 pers; 3 sip.) 60+ en kinderkorting: met

Voor slechts ƒ 43,50 p.p. Kinderen / 30,- mcl. bootkaart,
1 dag f ietshuur en een lunchbon van 10,-.
Gewoon kopen bij REDERIJ DOEKSEN in Harlingen!
Geldig van maandag t/m donderdag.
Vertrek: Harlingen 9.20 uur. Vlieland 16.45 uur.

;

•TERSCHELLING» t.h. 2-4 p. luxe app. rustig gelegen.
Vrij vanaf 2-9. Ook week-end en midweek verhuur vanaf
ƒ 300 mcl. linnengoed en fietsen. Tel. 05620-9099.

Een dagje uit op Vlieland!
Ameland en Terschelling t.h. bungalows en stacaravans
vrij na 27/8. Sept. va. ƒ 225 p.w. Te 1.05180-1206 n.o. zond.

:......,

'

,

'
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WINTERSWIJK vrijst. luxe recr. bung. in bos, speelt.,
recr.meer, cv, ktv, 3 slpk. 20-8. ƒ 495,- pw.:074-664360

-

CAMPING 'DE SCHERPENHOF Veluwe. Nog enkele
plaatsen vrij voor toercaravans aan het water. Tennisb.,
zwembad, bowling en recreatie, tel: 05717-1731.
Bereikbaar via A-50 afslag Terwolde-Vaassen.
-

BUITENHOTEL ALPHA LOCHEM
Aan bosrand gelegen gezellig 3 sterren hotel.
Het vertrekpunt voor Uw fiets-wandelvakantie, 4-dgs
fietsarr. v.a. / 293,- p.p. In aug. weekend v.a. ƒ 250,week v.a. ƒ 500,- p.p. Bel v. kleurenfolder: 05730-54751.
Luxe APPARTEMENTEN o.a. met bubbelbad en mooie
kamp. plaatsen. Overdekt zwemb., fietsverh., recr.progr. etc. Bel 'De Bosrand' Veluwe-Vaassen 05788-71343
Fietsen in het mooiste stuk van Nederland
vanuit Hotel de LINDEBOOM*** WINTERSWIJK/
• Brinkheurne. Arrangementen v.a. / 210,-. .
Bel 05430-63295 of 63360.
*

TEXEL, De Koog voor wie
T.h. «De Koog-TEXEL», er nog even uit wil. Rustiek 2 t/m 8 daagse Hotelvak. op de Veluwe
subtr. bad, sauna, supermarkt en rekreatieprogramma. 6- pers. 4* bungalows en
gel. 2 app. met cv. en ktv. GRATIS: tennisbaan, midgetgolf, zwembad, sauna en
ZILVERBERKPARKDE KRIM/TEXEL: 02220-16666.
luxe inger. 4- en 6 pers.
fietsen t.h. Ook: 4/6 pers. appartementen.
car. met ktv. en voorstacaravans. Nog vrij v.a. MooieGunstig
Hotel Bosoord, Loenen tel. 05765-1264 2193.
Inl.
.'T KAN NOG: VAKANTIE VIEREN OP AMELAND.
tent.
gesitueerd,
Tel:
27-8.
02207-10231.
In Creatief Vakantiepark Ameland State. Luxe
alles op loopafstand. Hele
appartementen, 100 m. v.a. het strand. In aug. 1 week al
LOCHEM, "Pension 'Villa
jaar geopend. 02220-17280. Ruurlo,
t.h. 6p. vrij gel. vak.
v.a. ƒ 995,-(Inkl. lakenset en Servicekosten).
Texel, t.h. accom. bij bos en
l'Autriche' kamers met
Bel Boek rechtstreeks: 050-262627.
strand na 18-8. Lastminute, TERSCHELLING: T.h. div. huis voll. inger: 05736-1349 douche/wc/ktv. L.O. of H.P.
stacaravans: 05620-8344
Zaterdag v.a. 10.00 geopend.
billijke prijs: 02220-14488
Tel. 05730-56322.
.

/

*
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Schin op Geul, Hotel Heuvelzicht, alle kamers do/toilet,
iedere maandag en vrijdag 10/17 daagse busreizen
tv op aanvraag. Div.terrassen, zonneweide eigen parkƒ 299/499.
pi. ideaal wandelgebied, 3 min. van station. 04459-1324 Lloret, hotel logies/ontbijt
Lloret, hotel halfpension
ƒ 449/649.
'T KAN NOG: VAKANTIE VIEREN IN LIMBURG.
Calella, hotel volpension v.a
ƒ 399/599.
In de Creatief Vakantieparken Het Roekenbosch en Het
GOGO TOURS: 010-4142599,
Vosseven. In aug. 1 week al v.a. ƒ 695,- (exkl.
Korte Hoogstraat 11 Rotterdam Lid ANVR/SGR.
Servicekosten). Bel & Boek rechtstreeks: 050-262627.
JONGERENCAMPING mcl. FREELINE (ANVR/SGR)
Zaterdag v.a. 10.00 geopend..
bus vanaf / 249,-. Bel voor Stel, het blijft zo heet, zouU
SCHIN OP GEUL. Hotel De Kroon 1 week HP Kamer/doufolder: Holiday Express dus niet naar Spanje gaan?
che/toilet voor 2 pers, ƒ 875,-. Vr. onze folder 04459-1518. 020-6916020 SGR/ANVR.
Natuurlijk wel, want het is
SIBBE-VALKENBURG Pension Huynen. prima keuken, Losse busretours Costa er goedkoper en lekkerder
hier. En de prijs? Bijna
frisse slaapk., ook gelijkvloers, grote tuin, parkeerpl.
Brava, Dorada, Blanca v.a. dangeef!
Voorbeeldjes: In
te
ƒ 50 VP, ƒ 45 HP, ƒ 30 LO, kinderen reduc. 04406-13128. ƒ195,-. MARKANT REIZEN
aug. 10 d. bus met goed
Appartementen-hotel GEULDAL Houthem-Valkenburg, 010-2330513 SGR.
hotel HP.C. Brava ƒ 409.-ol
app. voor 2 pers. vanaf ƒ 395,; per week, voor 4 pers. JONGERENREIZEN busr. Seilou ƒ 459,-. In sept. bijv.
vanaf ƒ 470,-. Eigen parking. Inl. 04406-40210.
Alaska Tossa ƒ 349,- of
tent a.h. strand. Break
Terra
Mar Lloret ƒ 329,-okt
033-618600
of 618811.
Away
EPEN HOTEL CREUSEN
wordt
je helemaal dol van.
Zit/slp.kamer met bad/douche, toilet, radio, tv, minibar,
dan
En
nog gratis maalLAST
naar
REIZEN
MINUTE
lift aanw. Prijs v.a. ƒ 93,- hp/pp. Prospectus op aanvraag.
de Freeline bus.
tijden
in
de
VerSpaanse
Costa's.
Wilhelminastr 50,6285 AWEpenTel.o44ss-1215fax 2101
voer per auto of luxe Royal Oh ja, Benidorm in sept. of
Villapark Weddermeer voor ALLE VISLIEFHEBBERS. Class bus. Informeer naar okt. berefijn, moet U doen.
Spec. arr. zie adv. 'Groningen. Gids/info: 02977-45797
Boeken? 04970-16461.
de aktuele mogelijkheden
Tot horens.
va.
15
uw
of
aug
bij
reisburo
Spetterend waterplezier op camping "De Leistert" in
bel
SNOEYINK
BUSREIZEN
Roggel. Alles in huis voor de ideale vakantie: overdekt
ROSAS app/villa va. ƒ199
subtropisch bad, golfslagbad, grote speeltuin, jeugdhal 05413-53200 ANVR/SGR.
p.w. CBS 04929-64555.
en volop aktiyiteiten. Ook stacar.verhuur: 04749-3030.
<*•. ■■■-■■■
>
M.mjJhlHIH
VALKENBURG? Hotel a Campo. V.a. ƒ 37,50 p.p.p.n. mcl.
Comf. Vakantie-woningen 2 t/m 8 pers. zomer of winterontbijt., gerenov. kamers, Broekhem.sB. 04406-12455.
sportvak. Voor een VOORDELIGE prijs. Tel 05910-22293Hotel Lamerichs Geuldal,
GEZOCHT: Skiérs voor 8-dgs Solden Gletscher skireis
mcl. skipas, HP en per zeer luxe bus, vertr. 1-8-15-22-29
Valkenburg a.d. Geul
okt.
5-12-19-26 nov. ƒ 639, LO ƒ539. Brochure? REKRO
8 daags arrangement volpension per eigen auto of trein
ROTTERDAM 010-4142233 tot 22.00 uur.'
REIZEN
(afgehaald in Maastricht)
Met 3 dagtochten ƒ 530,-. Zonder dagtochten ƒ 480,-.
ONZE WINTERSPORTGIDS IS UIT! De meest complete
Alle kamers bad of douche
w.c: 04406-40555,
en goedkope wintersportvakanties. Bel voor gratis gids
Geulhemmerweg 27,6325 PH Berg en Terblijt. .
Reisburo Joy Tours: 070-3633938. Lid SGR/ANVR.
+
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DagWeek Reportage
De scheidslijn tussen vakantieplezier en vakantieleed is soms flinterdun. In een mum van tijd kan de gezellige en ontspannen
■
■*"■ Jt 1/5,"
'

"

/

s

'

,

.

*

«

.

.

•

■

--■-.'.'....,.

'

vakantiesfeer omslaan in een ware martelgang. Aanhoudend slecht weer is zon spelbreker, maar ook ruziënde buren in je
appartement ziektes en kwaaltjes of een ongeluk met een huurauto. Een andere mogelijke oorzaak is het vakantievandalisme,

et zielige hoopje mens verIJ
WÊ toont geen teken van leven.
1 I Zn blanke billen steken fel af

gepraktizeerd door groepen jongeren, goedkoop op reis met maar één doel: véél drinken en de beest uithangen. Duitsers doen het,

Nederlanders, Belgen en Scandinaviërs maar vooral Engelsen hebben de naam.

Hoe de jongeman naar schatting
vroeg in de twintig zijn schoenen,
kousen, broek en onderbroek is
kwijtgeraakt, blijft een raadsel. Wel
gered is zijn voetbalshirtje, met
daarop reclame van het biermerk
Holsten. Een aanhanger van Tottenham Hotspur dus. Enkele passerende Engelsen, stomdronken, blijven
er haast in als ze hun landgenoot
meer dood dan levend zien zitten.
Eén van hen geeft de zombie een
zetje. Het slachtoffer rolt op een zij
en vervolgens op de buik, zodat het
achterwerk nu het hoogste punt
vormt. Het leedvermaak kent geen
grenzen als een passant op het lumineuze idee komt een takje, voorzien
van wat groene blaadjes, tussen de
billen van de zielepoot te klemmen.
Geen reactie, de alcohol heeft 'n
haast comateuze uitwerking.
Aan het mensonterende tafereel
komt pas een eind als een bus met
Verse' toeristen bijna over de slapende dronkaard heenwalst. Hij ligt
tenslotte midden op 'n klein kruispunt, waar het zelfs overdag, bij
goed zicht, al linke soep is. De
chauffeur stapt uit en weet
zowaar! de schijndode tot leven te
wekken. Alsof hij zojuist van een ,
andere planeet op aarde is neergedaald, kijkt hij versuft om zich heen
en waggelt een paar pasjes.
Uiteindelijk struikelt hij het kruispunt af, richting strand. Zn bewegingen zijn ongecoördineerd, de
mbberen armen trachten het wankele evenwicht te bewaren. Het kotsen staat 'm nader dan het lachen.
Een behulpzaam meisje heeft inmiddels zijn broek gevonden, tien meter
verderop in de bosjes, en rent hem
achterna. Het kost de Engelsman ' J
heel wat moeite om, steunend tegen
een muurtje, de pantalon aan te krijgen.
-

-

Chris Gratton, hoofddo-/
cent van de Vakgroep Vrijetijdwetenschappen aan de
Universiteit in Tilburg, zelf Engelsman, zegt dat het 'thuisfront' zich
wel eens schaamt als er berichten
binnensijpelen over hooliganism in
verre oorden. "Daarop is altijd veel
commentaar," verzucht hij, "net
zoals bij het wangedrag van voetbalsupporters." 'J;
Als internationaal onderzoeker van
vrije tijd en toerisme ziet hij meer
overeenkomsten tussen voetbalhooliganism en vakantie-hooliganism. Stellig: "Hun vriendschap
komt voort uit de sport." In het
voetbalstadion worden dè vakantieplannen gesmeed of in de pub voor
of na een wedstrijd. Vandaar ook
die voetbalshirtjes in het zonnige
zuiden, de strijdliederen, het voetbal
als centraal thema. "Dat groepsgewijs, met alleen maar mannen, op
vakantie gaan is overigens echt iets
van de laatste jaren. Engelsen doen
dat veel meer dan jongeren uit andere landen. Vrouwen maken zelden
deel van uit van zon groep. Zodra
er sprake is van een mix-groep, zie
je dat het gedrag ook meteen verandert..."..
Gratton noemt voor de vuist weg
nog wat andere specifieke kenmerken van de doorsnee vakantie-hooligan. Naar zijn mening gaat het
veelal om niet al te hoog opgeleide
lieden met een slecht betaalde baan
of helemaal geen werk, afkomstig
uit een deel van Engeland waar de
economische vooruitzichten niet al
te best zijn. Overmatig drankgebruik
is, net als bij voetbalrellen, de bron
van alle kwaad. Gratton: "Er wordt
in Engeland in de pubs veel gedronken, maar die sluiten vroeg en dan
worden ze op straat geschopt. ;J"
Bovendien is dat pubbezoek meestal
beperkt tot vrijdag en zaterdag. Tijdens een vakantie heb je die beperkingen niet. De cafés zijn bijna de
hele nacht opeh, en dan ook nog
eens zeven dagen per week."
Hoe komt het dat Engelsen zich zo
arrogant gedragen? Ze doen alsof
de wereld van hun is, zij zijn de
baas over zon vakantie-oord, overige vakantiegangers zijn slechts
lucht. Gratton: "Het is de dynamiek
binnen zon groep. Ze stoken elkaar
op. Het groepsgedrag, dat is een
heel belangrijk punt. Wij zijn de
beste groep, zeggen ze. Tonen ook
daarom totaal geen interesse in
andere groepen vakantiegangers.
Overigens, het is ook bij vakantiehooliganism een kleine groep die
het voor de rest verpest. Het overgrote deel van de Engelse vakantiegangers is okay."

Vakantie-hooligans
plaagop

ver

strande

Kreta.

Dr.

-

tegen het gitzwarte asfalt, de benen

zijn opgetrokken, het hoofd hangt
loom voorover, kin tegen de borst
gedrukt. Boven hem verwijst een .
verkeersbord naar de Archeological
j Sites enkele kilometers verderop.
! De opkomende zon kleurt de horizon rood, het wordt langzaam dag
i in Malia aan de noordoost-kust van

Veelkleurig braaksel op de stoep.
Arme Grieken ontfermen zich over
de rotzooi, zoals elke ochtend.

-

i

-

Vooropgesteld:

ook Duitsers,
Zweden, Nederlanders, Belgen, noem maar op, zorgen
voor overlast zodra ze in een of
ander zonovergoten oord in het zuiden zijn neergestreken. Vooral als
het om groepen mannen gaat, zo
tussen de zestien en dertig jaar, die
zich te buiten gaan aan overmatige
alcoholconsumptie, is het risico
groot dat het vakantiefeest uit de
hand loopt. Zelfs 'director of sales
en services' J. Kloosterziel van reisorganisatie Hotelplan moest er aan
geloven. "Ik heb het zelf meegemaakt, tijdens een vakantie in Turkije. Zat ik in een van onze eigen
complexen, mèt een grote groep
Nederlandse jongeren. Nou, dat
hebben we geweten."
Toch hebben vooral groepjes jonge
Engelse vakantiegangers, terecht of
onterecht, de naam tijdens vakanties het spoor bijster te raken. Dit
tot groot ongenoegen van medevakantievierders, die de pech hebben
in de buurt van een appartement
boordevol Engelsen of zelfs in hetzelfde complex verzeild te zijn
geraakt. Soms beperkt de overlast
zich tot de nachtelijke uren, maar
veel vaker zet de ergenis zich ook
overdag voort of worden zelfs hele
vakanties erdoor verziekt.

Neemt

Frans

Koopmans, hoofd klantenservice van Neckermann Reizen, zegt dat zo nu en dan zelfs
de geschillencommissie eraan te pas
komt om over teruggave van geld
-

Illustratie: Janneke de Jonge

-

heengekomen.
"De verantwoordelijkheid van de
reisorganisatie," legt hij uit, "is heel
uitgebreid. Als er in hotels, waar
klanten van ons logeren, klachten
zijn, dan moeten wij in samenspraak met de eigenaar van het
hotel ervoor zorgen dat de problemen worden opgelost. Maar in het
hoogseizoen is dat natuurlijk geen

doen, dan valt er nog nauwelijks
iemand te verkassen. Op de Canari-

sche Eilanden hebben Engelsen het
*el eens zo bont gemaakt, dat we
toch tot die maatregel zijn overgegaan. Zelfs hebben we, op Tenerife,

om die reden ooit eens een complex
uit ons aanbod geschrapt."
Directie-secretaris F. Mees van Holland International: "Dit is een
bekend fenomeen, ja, maar er wordt
specifiek hierover weinig geklaagd.
Het gaat vaak in combinatie, zo van:
dit en dit was niet goed en dan had
je ook nog eens 'n keertje die Engelsen. Zelf hebben we trouwens weinig projecten die we met Engelsen
delen, veel vaker met Duitsers of
Belgen. En als we weten dat ergens
van dit soort sombere gevallen voorkomen, dan heeft zon plek bij ons
niet de hoogste prioriteit. Maar je
kunt het vooraf niet altijd inschatten. De heren verplaatsen zich tenslotte nogal eens."
Deze groepen vandaaltoeristen mikken bij voorkeur op de goedkoopste
hotels of appartementencomplexen,

meldt een woordvoerder van de
Algemene Nederlandse Vereniging
van Reisorganisaties (ANVR), of
'kopen' alleen een vliegtuigstoel en
bivakkeren twee weken lang 's
nachts op het strand. De Griekse
eilanden, de Canarische Eilanden,
Mallorca en Spaanse badplaatsen x
als Lloret de Mar zijn populair in
deze kringen..
Kloosterziel van Hotelplan: "Bij het
uitkiezen van bestemmingen houden we uiteraard met dit soort dingen rekening. Verder denk ik dat dit
gewoon een van de risico's is, die je
tijdens een vakantie kunt lopen. Net
zoals slecht weer of files.".
"They're mad," briest de tot in zn
navel bruine Engelse barkeeper,
gevraagd naar een verklaring voor
het wangedrag van zijn landgenoten
in één van Kreta's populairste bad-

plaatsen. Hij baalt er soms ook van.
Onlangs hielden de heren een
strandfeestje, stoomden met een

legertje van enkele honderden jongeren op naar zijn beach, en vermaakten zich uitstekend. Strandstoelen gingen in vlammen op, wat
houten vlonders idem dito en meegesmokkelde oefenhandgranaten
werden in het kampvuur gesmeten.

Overdag

slaan wat oudere
vakantiegangers de taferelen
op en bij het strand verbaasd
gade. Rond het middaguur duiken
ze op, de Engelse nieuwkomers, nog
witter dan wit. En terwijl de ene
zonaanbidder zich van top tot teen
in de olie doopt, lijkt verbranden ,
voor anderen haast een statussymbool. Lauwe pils wordt met liters
naar binnen gegooid.

BIJLAGE NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN

Een en ander heeft later op de middag een vervolg in één van de vele
'open' bars, direct aan de kust. De
inhoud van menig pint wordt door
een rietje! opgelurkt, het gesprek
gaat over voetbal, voetbal en nog
eens voetbal. De shirtjes van de
zonder uitzondering heilig verklaarde favoriete club om de schouders.
Raakt er eentje door de combinatie,
van te veel alcohol en zonnebrand
buiten westen (of stort domweg achterover van zn kruk) dan discussieert de rest gewoon verder. Alsof
er een rotte kies uit een aan verval
onderhevig gebit valt.
Gedurende de avond en nacht lijkt
het wel een bacchanaal. Tot ver na
middernacht klinkt het gelal door
de straten en worden de zwembaden bij appartementen van nietsvermoedende en tot dan toe slapende .
-

-
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vakantiegasten 'bezocht. Wie het lef
heeft hierover wat opmerkingen te
maken, zal het bezuren. Wie zijn
kamer een beetje in de buurt heeft,
is de sigaar. Zeker als hij vergeten is
een rekje met wasgoed naar binnen

te halen.
's Ochtends vroeg is de ravage in de
hoofdstraat, met links en rechts een
overdaad aan restaurants en discotheken, niet te overzien. Allereerst
zijn er de Engelsen zelf die, achtergelaten door vrienden en bekenden,
hun roes uitslapen in het etablissement waar ze na een kroegentocht
waren beland. Erger eraan toe zijn
de lieden die op de tocht naar huis
de man met de hamer tegenkwamen
en, soms letterlijk, in de goot
belandden. Het wegdek is geplaveid
met kapot glas; lege flesjes Heineken en Amstel, zover het oog reikt.
'

naar aanleiding van zon verknald
uitstapje te oordelen. De slachtoffers noemen hun kwelgeesten dan
steevast 'hooligans', vertelt hij, en
treuren over de terreur die dagen en
soms zelfs weken lang over hen is

■

Gratton de huidige situatie in Engeland als uitgangspunt voor zijn verklaring,
cultuur-socioloog dr. P. Hofstede
gaat een paar stapjes verder terug.
"Engeland was een wereldrijk met
een grote maritieme traditie. Engelse
schepen werden door grote ondernemingen de hele wereld over
gestuurd. In de koloniën leidde de
bovenlaag een prachtig leven: paarderennen, drinken, gezellig. Wie uit
de boot viel, en dat is nog maar een
paar generaties geleden, werd naar
Australië gestuurd. Misdadigers streken daar als eerste neer. De rijken,
de gestraften en soldaten, dat waren
degenen die zich over de aardbol
verspreidden."
Na de Tweede Wereldoorlog viel dat
wereldrijk aan duigen. Of, zoals
Hofstede dat uitdrukt, de 'macht
verschrompelde. "Die vakantieeilanden zitten nu vol met jongeren
die de vroegere macht graag nog
willen laten voortduren. Dat zit hen
in het bloed. De last van de historie
wordt afgewenteld op de stranden
van Europa."
Zijn ze zich zelf daarvan bewust?
Hofstede: "Nee, ze worden er niet
door bewogen, zon vakantie is _' *.
geenszins 'n historische missie.
Logisch, want op de scholen zijn die
verhalen over dat Engelse heldendom erin gehamerd. De Engelsen,
die vormen het Herrenvolk. Niét de
Duitsers. Die wilden het wórden.
De Engelsen waren het a 1..."
En dat verklaart arrogant gedrag?
Hofstede: "Als er één volk arrogant
is, dan zijn het de Engelsen wel.
Daar komt nog eens bij: het Engels
is een wereldtaal. Het geeft een gevoel van suprematie als iedereen
jouw taal spreekt, een steuntje in de
rug. Je denkt dat de wereld van jou
is. En dat blijft voorlopig nog wel
hangen, hoor. Zeker als die anti-.
Europese stroming in Engeland zo
belangrijk blijft." ii'
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Marcel Potters
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Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar,
Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen. Tel.: 072.196.596, Fax 078.1
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Valkenburg Pension Lousberg,
10 min. v.a. centrum, 1.0., kamers m. douche en toilet, f 37.50.
Broekhem 60, a 04406-12624.
Camping High Chaparral, Oirsbeek, 12 km v. Valkenburg, stacaravan
thr. Voordeel, van 20/8 t/m 3/9 v.a. f 725.- voor 2 weken. StandInformatie over adverteren In dezerubriek 050-844000 plaatstarief f 16.- per nacht voor 2
pers. Zwemb., sportvelden, speeltuin, activiteitenprogramma aanw. Vr. fold. 04492-2044.
•

STRANDHOTELNODERSTRAUN
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Losse busretours, Adriati-

wmima. 2 kinderen, totaal
x=um
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sche kust, Gardameer, Venetië, Bologna, Genua/Livorno v.a. ƒ 195. MARKANT
REIZEN SGR 010-2330513.
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MET GRATIS TOEGANGSKAARTEN VOOR LEGOLAND!
MVmm 2 VOLWASSENEN en JgCtfl

)

Prachtige bus-en vliegreizen ITALIË! 0.a.: 15-dgse .
vlieg-rondreis SICILIË & ZUID-ITALIE v.a. ƒ 1795! .
Prachtige 12- en 15-dgse bus-rondreizen langs o.a.
FLORENCE, ROME en VENETIË v.a./ 999. TOSCANE:
10-dgse excursiereis mcl. kunst-inleiding v.a. / 825!
9-dgse busreis met o.a. Rome, Florence, Siena, Assisi &
Arezzo voor slechts ƒ 799! VENETIË: 8-dgse
afwisselende excursiereis v.a. ƒ 699! Bel snel voor de
gratis reisgids en de laatste plaatsen in aug. en sept!
Speciale Reizen Centrale 050-120100 (24 uur per dag) of
;
020-6202121 anvr/sgr.
v-

'

JONGERENREIZEN
Camping mcl. bus v.a.
/ 199,-. Go Go Tours
010-4142599 SGR/ANVR.

bus vanaf / 199,-. Bel voor
folder. Holiday Express

020-6916020 SGR/ANVR.

DANSK FERIEHUS BOOKINGBURO
AC Midwolda. Tel. 05975-1416

PRAAG IS ONZE SPECIALITEIT, vertrek iedere wo. en
za. 6 en 7 dgn. Praag v.a. ƒ 285,- mcl. reis, hotel en cxc.
Vaak gratis reisgids bij M.C.T. Tel: 043-258484.
PRAAG-O, pension, km./badk. + bew. parking l/o/ 38,-.
Kam, bij part, l/o v.a. / 28,-. 808 Travel: 02290-39762.

Vraag onze TSJECHIË brochure aan voor pendels,
excursie- en low budgetreizen. 10 dgn al v.a. ƒ 289,-.
Info: GEBO REIZEN 05280-67000/020-6189966.

Winterswijk. Luxe stacar. do/toi/tv. De laatste kans van 20/827/8 nu v.a. f 495.- all in, 27/8-3/9 v.a. f 340.-; ouderenweek

PRAAG! Wekelijks keuze uit 6 verschillende reizen, o.a.
6-dgse nachtbusreis v.a. ƒ 279! 7-dgse excursiereis met
eigen ***-HOTEL CAROL v.a. / 599! 8-dgse verzorgde
excursiereis Praag & Omgeving v.a. / 649! 4-daagse
Lang Weekend Vliegreis v.a. / 599. Bel snel voor gratis
reisgids en de laatste plaatsen in aug en sept!
>'
Speciale Reizen Centrale 050-120100
,(24 uur per dag) of 020-6202121 anvr/sgr.

ERMELO: op rustige kleine camping bij bos/hei, wegens
omstandigheden v.a. nu % prijs: huisjes + caravans (+ tv).
Ook mooie grasplaatsen v. caravan + tent. 05770-7328.

$
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Albufeira, App. Tropico
Torremolinos, App. Nucleo Crlstal

Mallorca, Hotal Saga
Samos, Hotel Belvedère
Rhodos, Hotel Pavlldis
Karpathos, App. Paradise
Gran Canaria, App. Parquemar
en vele andere voordelige mogelijkhedenl

I

RebbUlO

MUSEUM- EN CULTUURARRANGEMENT

1

p.p. f 230.-

2 overnachtingen met ontbijtbuffet
Elke avond een 3-gangen diners \ \
Toegang tot het Koninklijk Paleis
Dagkaart voor de Museumboot
Toegang tot het Technologisch Museum NINT '
Toegang tot het Holland Casino.
Eenpersoons toeslag f 35.- per dag.
Kind. tot 12 jr. f 92.- korting, als ze de kamer delen met 2 volwass.
Dit is één van onze 4 arrangementen. Geldig van 1/6-1/10 1994.
Bel voor informatie over onze andere arrangementen:

1

,

James Wattstr. 75, Amsterdam, tel. 020-6651171.
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Waddeneilanden

!
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Gelderland

'
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•Duitsland

VËLUWE, 5-pers. caravans
t.h. v.a. 20 aug. op Recr.

wijnvelden, 5-pers. caravans
. t.h. v.a. 13 aug. op prachtig

België Tv.-

Centrum met vrij gebr. v.e.
subtropisch zwembad.
Quo Vadis, 08345-1673.

gelegen camping aan
bergriviertje de AHR.
Quo Vadis, 08345-1673.

Ardennen, volledig
ingerichte vakantiewoning.
Tel. 04166-1631

Vul dan onderstaande bon in

zending garanderen.

KRANTJE VOOR DE THUISBLIJVERS

<■■■•■■-■■■

BOPPARD, Gezell. Holl. fam'. ANWB-hotel dir. a.d. Rijn.
Alle kamers met do./wc/telef./ktv met RTL-4. HP v.a. DM
48,- p.p.p.d. v.a. 7 nachten. Hotel Bergschlösschen alle
kamers met do./wc/ktv/RTL-4.Kamer met ontbijt v.a.
DM 38,- pp.pn. v.a. 7 nachten. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder:

HOTEL L'EUROPE***

)

India, Nepal, Tibet, Bhutan 21 verschill. mdiv. groeps-en
Yogareizen v.a. / 2250,-. W.S.T. 01720-37377 SGR:

t---. -v ■■■■■/lJ:ll!fV,.-KENIA, Oeganda, Tanzania. Unieke expeditie Vertr.
26-10 3 wkn ƒ 1595 Juakali
033-946367.

t

Mainzerstr. 4, D-56154 Boppard.
Tel. 00-496742-8020 Fax. 802802. Fam. A. Potharst.

)

ISLA MARGARITA

I

De parel in de Caribbean. Dit schitterende eiland is
gelegen 30 km voor de kust van Venezuela, ledere dinsd.
per MARTINAIR. Hotel met zwemb. mcl. vlucht (9 dgn)

Droomvakantie in 't bergstadj e nèt over de grens
Het gezellige familiehotel in Bad Bentheim, bij Oldenzaal. met zijn heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet KTV, mini-bar en
tekfooa Groot zwembad (30"), sauna, solarium,bowling, bar en konditorei.
Luxe 4-daags arrangement (3 n.) DM 285.- p.p. .
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.Tevens aantrekkelijke weekend- en meerdaags-arrangementen. Hotel Grossfeld, Schlossstrasse 6,48443 Bad Bentheim, Duitsland. Fax 00 49 59224349.

j

-

Korte Hoogstraat 11 Rotterdam Lid ANVR/SGR

■mm Informatie over adverteren in deze rubriek 050-844000

RODE ZEE Hurghada,
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volop zon & zee vlucht &
hotel 8 dgn l/o v.a. ƒ 699,-.
Egypte kompleet 15 dgn
cruise v/p & strand l/o mcl.
excurs. /1494,-. SEAC
010-4716777 (SGR).,
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Met Ms. Ayvazovskiy
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kinderen gratis cruise!

Info en folder alleen bij
ytl

'
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*EURO*
CRUISES
043-251999
ook in het weekend!
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zoekt voor rayon Noord-Nederland

Brilliant

-

I

..............Woonplaats:

v

-—————————,

Heeft u:
Verantwoordelijkheidsgevoel, commercieel inzicht,
bent u in staat om zelfstandig en in teamverband
te werken, in bezit van auto en telefoon, dan
bieden wij u de mogelijkheid om binnen ons
snelgroeiende bedrijf een zeer goede carrière op
te bouwen.
Interesse?
Bel dan vanaf maandag, tussen 9.00 en 17.00 uur
en vraag naar
de heer J. D. Gerbranda,
05172-32600.
.v
,

en particulieren.

Levering en plaatsen
door heel Nederland.

Ook financieringen

05972-1479
Ook's avonds
en zaterdags.

|
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JTUDELIJK STOP TE ZETTEN/ TE'ZENDEN

•
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!
NAAR:

(doorhalen wat niet van toepassing is)

...............

!;

\

.

!

,

Adres:..
Postcode:

!

Plaats:

jLand:

;
•

1

!

'

ITHUISBLIJVERSADRES

....•!
•'

.......:

•■!
J

Woonplaats:

Stuur uw opgave in een enveloppe gefrankeerd met 80 cent aan:
Nieuwsblad van het Noorden, Afdeling Abonneeservice, Postbus 60, 9700 MC Groningen.
U kunt de bon ook inleveren bij al onze kantoren.
GEEN TELEFONISCHE OPGAVE
In verband met de kans op vergissingen worden geen telefonische opgaven genoteerd.
Uiteraard kunt u. ons voor nadere informatie wèl bellen. Ons nummer is: 050 -844444
(Afdeling abonneeservice).
Nazending van de krant in NEDERLAND is gratis. Wilt u de krant in het buitenland ontvangen,
dan worden portokosten in rekening gebracht. (Portokosten Europa ƒ 4,65 per dag).
±

Tuinieren
Nieuwsbladlezers
houden van
tuinieren; maar

Aangezien wij niet kunnen instaan voor een regelmatige postbezorging door de P.T.T.
geschiedt toezending naar binnen- of buitenland VOOR EIGEN RISICO: wij verzoeken u met
klem de postcode van uw vakantieadres te vermelden. Wanneer de postcode van het vakan-

tieadres ontbreekt, kunnen wij de krant niet nazenden.

liefst 325.200

lezers* hebben
thuis een eigen
'summo

NIEUWSBLAD vati het MOOROËX

:.......■.. |

:..

..............'

1

1

.1

;.

|van

•Naam:
! Adres:.
| Postcode:
.Telefoon:

Voor bedrijven

voor hef demonstreren en verkopen van de Kirby,
's werelds beste onderhoudssysteem. Kirby is een
totaal schoonmaaksysteem voor particulier ge-

van aug. t/m okt., al v.a.

I

Kunststof kozijnen

ramen.

DROOMCRUISE
GRIEKENLAND
ITALIE-TURKIJE

lij

I KIRBY IMPORT B.V.
VERTEGENWOORDIGERS m/v

gg/695

...|
'.'.

lïelefoon:
'verzoekt zijn /haar krant

|

Alle kleuren,'
rechtstreeks van de
fabriek, dubbel glas,
serres, schuifpuien,

HEERLIJK!

zon gezellige, 8 daagse
tri«WjJ
,

'Postcode:

i

I
ï

,:

\ Adres:....

Dienstregeling op 17 augustus 1994:
Vertrek Holwerd: 07.30, 08.30, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 en 19.30 uur
Vertrek Ameland: 06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 en 18.30 uur
Tarief: kind t/m 3 jaar gratis, kind t/m 11 jaar f8,50, volwassene f 16,00

AAalc at ii F~<& s

GoGo TOURS: 010 4142599

BON;

HUISADRES
«Naam:

D I E JURE HELING
l

BON

;

PASSAGIERSDIENSTEN BV

I

BON

[VAKANTIEADRES

Last minute 23 aug. hotel mcl. vlucht 16 dgn ƒ 1299,-.
Belt u snel voor folder en informatie:

-

f

;BÖN

v.a. ƒ 1369,-

Bel 053 353246 (NL) of00 49 5922828 (D) voor prospectus.

rii,

Voor wie de krant niet mee wil nemen maar ook niet met een overvolle brievenbus wil zitten, is het ook mogelijk de bezorging tijdelijk stop te zetten. Wij
zorgen er voor dat, zodra de opgegeven termijn verstreken is, de krant weer
bezorgd wordt.
p-\
Plezierige vakantie !

V^y^WAGENBORG

>

Aktieve rondreis Ecuador 27 dgn. ƒ 3195,- mcl. vliegreis,
hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata.
Folder? DJOSER 071-126400. Lid SGR.

TIJDELIJK STOPZETTEN

•

Hoe bereikt u in ëén keer
4,2 miljoen lezers?
Bel 072-196596

r>--

"thuisblijvers"-adres wordt bezorgd.

Veel geblaat en geloei, maar ook getrappel en gemekker.
De jaarlijkse veemarkt in Hollum. Een traditioneel schouwspel van
boeren, beesten en buitenlui. 't Is beslist de moeite waard er
vroeg voor op te staan. Er is de hele dag muziek en op
de braderie zijn aantrekkelijke koopjes.

>

Avontuurlijke rondreis KENIA 24 dgn. / 3095,mcl. vliegreis, safari etc. Div. vertrekdata.
ty. I
Folder? Djoser 071-126400. Lid SGR.

DM 215,-PP-

HOTEL MOZART, Stadtmitte, 48443 Bad Bentheim.
Bel 05423-88177 (NL) of 00-49.5922.3128 voor brochure.

asdas

</*M ■

U wilt uw krant niet meenemen op vakantie ? Misschien is het dan een goed
idee tijdelijk iemand anders er een plezier mee te doen. Uw buren, familie,
vrienden of degene die voor de kat of de planten zorgt bijvoorbeeld. U hoeft
alleen de BON in te vullen en wij zorgen ervoor dat uw krant op het

'N BELEVENIS VAN HANDJEKLAP
OP AMELAND 17AUGUSTUS

:

v.a. / 795,-, htl. met zwemb.
Aerotravel 043-640440. V

!

Als u uw vakantiebestemming al weet vul dan onderstaande bon in. Is uw
bestemming nog onbekend, deel dan ten minste 14 DAGEN VOOR UW'
VERTREK mee waar u naar toe gaat. Alleen dan kunnen wij een tijdige ver-

RONDREIS-SPECIAL, Cappadocie, 8-daagse rondreis
h/p, vertrek 2 sept. +'week verlenging Alanya *htl l/o
slechts ƒ 1295 p.p. Boekzeker boek ANVR/SGR. Bel HTC
Super reizen 040-436600 of inf. bij uw ANVR reisburo.

:

Er even lekker tussenuit in.het gezellige hotel van Bad.
Bentheim, dichtbij Oldenzaal. Wij bieden u kamers met
luxueuze badkamer/ligbad, toilet, KTV, tel. en minibar.
3-DAAGS FIETSARRANGEMENT (2 n.)
2x ontbijtbuffet, 2x culinair diner, 2x lunch v onderweg

1^

WILT U HET 1
NIEUWSBLAD MEE

Augustus: vluchten v.a./ 425, arrangement met hotel/
app. v.a. ƒ 795 CONNECTION TRAVEL 072-337473 (SGR).

BODRUM, Antalya 1 week

Aantrekkelijk fietsarrangement

*

|

>■*

reizen 040-436600 of inf bij uw ANVR reisburo.

'
3 dagen, DM 199,- p.p.
Incl. ontbijtbuffet en 4- gangen keuze menu's
Hotel Am Berghang. Postbus 1412, D-48445 Bad Bentheim
Gratis brochure? Bel 00-49-5922-2047 Fax 00-49-5922-4867 'S
-
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5 dagen, OM 299,- p.p.

iiil ■ T ■
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Ameland/Terschelling t.h. stacaravans, alle comf., 8,9,10 m (na 2/9)
v.a. f 200.-/300.-p.w. 05120-16096.

EIFEL: Bergen, bossen,

=

|*T

I
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Stadskanaal, Tel.: 05990-14481; Winsum, Tel.: 05951-2164;"]
Veendam, Tel.: 05987-24747;
Hoogeveen, Tel.: 05280-71444;
//•»',)
Vries, Tel.: 05921-43939;
\JSjK
Winschoten,Tel.:os97o-13244; SCR
Delfzijl, Tel.: 05960-13467; Groningen, Tel.: 050-121041;
Applngedam, Tel.: 05960-28805; Haren, Tel.: 050-349246;
Assen, Tel.: 05920-13163; Meppel, Tel.: 05220-56869;
Hoogezand, Tel.: 05980-26600; Gieten, Tel.: 05926-2306

V9fl£V
AKêX/D
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Assen. Tel. 05920-44444 of 10000

VLISSINGEN. Te huur 2 vak.appartementjes, 500 mtr.
van strand en centrum. Vrij v.a. 20 aug. t/m 3 sept.
.
Prijs f 400.- per week. Tel. 01184-11204.

-

1

\

f Inbegrepen: vervoer per komfortabele touringcar, overnachtingen op basis van halfpension (keuzemenu) in hotel
Cote d'Azur in Diano Marina (200 m. van zee), kamers met
l douche/toilet, welkomstdrankje, reisbelasting en tolgelden,
\excursies door de Ligurische Alpen en naar de grotten
\
/
van Toirano bij Bardineto.
/
Excursies naar Monte Cario
I
en Genua mogelijk.
Tjr
WÊM

IjZSX24IJ LrCQ/Lb

Zeeland

;

vertrek 20 en 27 aug., div. hotels, appt. al v.a. ƒ 590,- p.p.
Dat andere hotel in Bad Bentheim! Sfeervol en gastvrij!
15 dgn. mcl. hotel al v.a. ƒ 625 p.p. Reageer snel,
Fantastische droomkamers, uitstekende keuken en een privé zwembad, sauna w. pool etc etc
vol
vol!! Boek zeker, boek ANVR/SGR. Bel HTC Super
Luxe Midweek Vakantie i
Happy Weekend

ilsjr

/Vertrek: 10/10,24/10 en 31/10.

-

MARMARIS/KUSADASI/BODRUM
8 DAGEN AL V.A. ƒ 574,-

E 94&9

/feen mooie tocht door prachtige afwisselende X
/(berg-) landschappen naar de zonnige Italiaanse kusü

-ff.

'

-

Hotel Casa 400,

BUSREIS

\

plekke. Comf. inger., ANWB AA-erk. hotel beschikt over:
53 k., lift, gr. verw. zwembad, sauna, sol., kegelb., bilj.
Uniek gel. a.d. voet v.d. Bollerberg (758), midden i. d.
bergen en bossen van HOCH-SAUERLAND. Wij nodigen
u uit een plezierige ontsp. vakantie bij ons door te brengen. 7 Dagen van DM 441/546 HP mcl. keuzemenu, ontb.
sal.buffet. Hoge kind-korting. Oelfestr. 22, D59969 Hallenberg/Hesborn. Te 1:0049-2984.475. NL.gespr. Fax 573

HiTi 3 1ii

f7OO.-

f 760.f 760.f 830.-

i -jftr

Avont. RONDREIZEN naar: MAROKKO, Egypte,
ANDALUSIE, Mexico/Guatemala/Belize, Pyreneeën.
•DISCOVER* folder: 020-6854506 (SGR).

NEDERLANDS HOTEL IN HET MOOIE SAUERLAND
18 km van Winterberg. Het best geoutilleerde hotel ter

ƒ•»

580.595.605.640.-

RECHTSTREEKS
van uw huis naar Schiphol.
Goedkoper dan u denkt!!!

-

KRETA: van mooie app. tot
luxe hotels, fly-drives, 1

LAST-MINUTE-LIJN

HOTEL HESBORNER KUCKUCK

IQ

f
f
f
f

8-DAAGSE

ffiöy/O^
fIMJ
/ BLOEMENRIVIÈRA f '

15 d.
f 780.f 795.f 785.f 760.f815.f 895.f 905.f 985.-

Bd.

SCHIPHOL-TAXI

-

i

»|

(

I

/

_

-

>^

06-910.910.61.

ËÈ¥KjfotêtïMffi~

/

>

Folders op aanvraag"**

s£\

/

Vismarkt 30, Groningen
Tei. 050-128318/180246

881 Gnmfngcn BV

-

week,v.a. ƒ795,-. Vrij in
Het onafh. overzicht
van de goedk. aanb. 1 gpm aug. Tel. 043 640440.

-

9 lds afscheidsmaaltijd
en voordeelcheques.

"s^3—

INCLUSIEF REISVERZEKERING COMBINATIE A
Inlichtingen en reserveringen:

3/9-17/9 v.a. f 175.- p.w. Tel. 05437-52203.

;

34j) 3M 75

Benidorm, App. Halley vanaf

Noord-Holland

,

-

Div. vertrekdata in sept./okt.

:

I

Camping mcl. bus v.a.
ƒ 199,-. Go Go Tours
010-4142599 SGR/ANVR.

vSJ I j pfi§LNiji*

-

In het Groene Hart van de Achterhoek t.h. 2-4-6-pers.
bungalows. I.v.b. met uitbreiding en vernieuwing park
in 1994 25% korting. Info Recr. Centr. Het Zonnetje,
'
Zelhem, 08342-1455.
■-':<-''
■

Reerea: Verhuur door heel
Tsjechië last minute korting
Gratis gids 05780-13992.
JONGERENCAMPING mcl.
vlucht v.a. ƒ 649,-. Bel voor
v
J 3 j folder: Holiday Express
6 weken overwinteren, op 020-6916020 SGR/ANVR.
BALI voor ƒ 2995,- p.p. Info:
Mutiara Tel. 023-274943. v
CORFUenSAMOS
vak.woningen/pensions.
Reizen door heel
Eventueel
ook met vlucht.
Indonesië, overwinteren
Bel voor aanbiedingen in
Bali-Lombok-Thailand,
aug. en de gratis brochure
60 + mdiv.reizen,
• pakketten SMARAGD
ROSS HOLIÖAYS
REIZEN 02280-12231.
08894-24848 lid SGR.

JONGERENREIZEN

2000 Vakantiewoningen:
MEVO Reizen Holten.
Tel. 05725-1547 (lid SGR).

<^

'

Gelderland

MORAVIE: 10-dgse excursiereis v.a. ƒ 798. Prachtige 12dgse reizen PRAAG & MORAVIE met natuurlijk Praag
maar ook Brno, Wenen en de hoogtepunten van Moravië
v.a. / 998,-! WENEN, BUDAPEST & PRAAG: afwisselende 12-dgse rondreis v.a. ƒ 1198! Weer vertrek mogelijk
v.a. 31/8! Gratis reisgids? Bel Speciale Reizen Centrale
050-120100 (24 uur per dag) of 020-6202121 anvr/sgr.

BUDAPEST: 7-dgse nachtbusreis v.a. slechts / 399!
8-dgse afwisselende excursiereis v.a. ƒ 699! 4-dgse
vliegreis va. ƒ 740,- Prachtige 12-dgse RONDREIS met
o.a. Budapest, Eger, Balatonmeer en Pécs va. / 998.
Weer vertrek mogelijk va. 20 aug. Gratis reisgids? Bel
Speciale Reizen Centrale 050-120100 (24 uur p. dag) of
'"!:.<u 020-6202121 anvr/sgr.

t

;•--
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'
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VRAAG TEGEN PORTOKOSTEH OHSINFO-PAKKET OF HOTEL-INFORMATIE!

:

vervoer per comfortabele touringcar,.
\ retourpassage Kiel-Göteborg,
hutaccommodatie, 2x
\
Scandinavisch buffet en 2x ontbijtbuffet, stads- en /
/
-Jtr*WP-«»m westkusttour 0.1.v. een
J®*&&&
/
,~2»
Nederlandssprekende

Emmaberg 8, Valkenburg a.d. Geul
■JïïfjO'Tl rT
'■'Tel. 04406-12755 b.g.g. 045-219254.
AUGUSTUS-AANBIEDING
Nazomeren in Hellendoom.
vol-pension v.a. f2lO.- p.p.
Naseizoenplaats van half augustus t/m de herfstvakantie: midweek
half-pension
v.a. f 196.- p.p.
V, •;;'; J-'i
2 pers. f 200.- mcl. elektra en informatiepakket met fietsIncl.
ontbijtbuffet, 4-gangen-diner en toer.bel. Kinderen reductie.
en wandelroutes. Geniet van rust en ruimte op Buiteneentrum Hellendoom, gelegen aan de voet van de Sallandse
.*:'. ?.,;,,, Ci.
Tel. 05488-1616.
Heuvelrug.

Q
Dn
.F. D. Hoofdweg 99,9681

STUNT!!
Hotels in Riccione en Rimini mcl. bus,
vertrek 26-8 v.a. ƒ 499,-.
ADRIATICA REIZEN 020-6381509.

JONGERENCAMPING mcl.

33\3f

1 18/11,9/12.21/12,27/12. ;. V'

1 Inbegrepen:

HOTEL PENSION BERGRUST'^^

Overijssel
SPECIAAL CAMPING-ARRANGEMENT
VOOR 55+-GASTEN:

299

car en luxe Stena cruise ferry. v a
■o ir
Vertrek: 2/9,15/9,30/9,1/10,17/10,21/10,24/10*4/11

,

centrum of natuur bij
ALBUFEIRA: kamers d/t
2-3 k.app.m.zwb., 4 k.villa
(2 badk.) v.a. / 595,- p.p.
campingvlucht / 485,-.
ApriOri 020-6002511 SGR.

direct aan zee gelegen.
Nog enkele luxe appartementen en penthouses vrij. Bel voor inlichtingen en reserveringen 05195-31111. Fax 31857.

4 DAGEN DENEMARKEN (met eigen auto)

19/26aug. 8/15dgn. in

/
/

***

Schiermonnikoog, Nationaal Park

juT^

EN |
/i GÖTEBORG
ZWEEDSE WESTKUST IT7
/DE
Een onvergetelijke trip per comfortabele

EPEN(Z.L.)
Kap. Houbenstr. 4. Tel.
ANWB Bondshotel. Rest. Eureka
04455-1654. Uniek! Heuvelachtig en bosrijk. Kam. met
douche + wc, tel., eigen park.pl., bar-biljart, lounges m. ktv,
terrassen, dichtbij België en Duitsland. 170 v.a. f 50.-, H/P v.a.
f 67.50.-, 4-gangenmenu, weekarr. v.a. f 475.-; div. arr.

Waddeneilanden
•"NAJAAR/WINTER/VOORJAAR Algave:***
weken
al va. ƒ695 mcl. vliegreis, transfer, apparte4
ment en reisleiding. Wekelijks vertrek v.a. 21 oktober.
Bel nu: PRIMAVERA REIZEN (ANVR/SGR) 079-426350.
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Op verzoek van deze krant hebben de voorzitters van drie politieke jongerenorganisaties geprobeerd een 'paars' kabinet te
Jos Heymans

Om

half drie, de onderhandelingen zijn dan ruim drie uur
gevorderd, is Arjan Toor, .
voorzitter van de JOVD, het plotseling meer dan zat. "Wil je nu een
paars kabinet of een socialistisch?,"
sist hij naar zijn collega van de
Jonge Socialisten. "Nou, onderhandel dan! Wij hebben al zoveel laten

.varen.

~/

formeren. Aan de onderhandelingen namen deel Tjeerd van Dekken, voorzitter van de Jonge Socialisten (PvdA), Arjan Toor,

Jonge Democraten

voorzitter van de JOVD (VVD) en Henriëtte de Vos, voorzitter van de Jonge Democraten (D66). ledere voorzitter werd bijgestaan

Voorzitter: Henriet te de Vos (24).
Woont in-ArnsterdanvHeeft een
eigen bedrijfje in
nieken en traint gemeenteraadsleden. Daarnaast doet ze een HBOstudie Personeel en Arbeid. Vindt
Üe /grote formatiekeen raar spel."
l'Het lijken soms wel kinderen."

.

Monique de Knegt

De voorzitters hadden de opdracht gekregen te proberen een 'paars' kabinet te formeren op basis van het ontwerp-regeerakkoord

van (toen nog) informateur Kok. Daarbij moest worden uitgegaan van een bezuiniging van 18 miljard gulden voor de hele
kabinetsperiode, zoals ook in

'f.J-,

van Kok is opgenomen. Als de jongeren voorstellen zouden doen die meer geld kosten,

moesten ze zorgen voor financiële dekking.

/,

Het is de tweede keer die middag
dat de vorming van een paarse
coalitie dreigt te mislukken. De discussie gaat over de bezuinigingen op
de gezondheidszorg. De partijen
moeten een bedrag van 1,2 miljard
gulden aan besparingen invullen.
Het voorstel van informateur Kok
om voor ziekenfondspatiënten een
eigen risico van 200 gulden per jaar
in te voeren, is verontwaardigd van
de hand gewezen door de Jonge' •%"■'
Socialisten en de Jonge Demoera- '
ten. Ook het alternatief van de
JOVD voor een eigen bijdrage van
tien procent per rekening schiet de
twee linkse partijen in het verkeerde
keelgat. .
'Formateur' Ruud Koole heeft er een
hard hoofd in. Zijn suggestie om het
bezuinigingsbedrag van Kok wel te
handhaven maar pas tijdens de
kabinetsperiode in te vullen, wordt
als slap ervaren. Mede-formateur
Flip de Kam rekent voor dat een
eigen bijdrage nog zo slecht niet is.
Beperk je die voor de minima tot
één procent en voor de wat hogere
inkomens tot drie procent, dan kost
het ziekenfondsverzekerden zon
'vijftien gulden per maand. "Als de
nood aan de man komt, zouden ze
dat van kinderen of buren kunnen
lenen," meenfDe Kam. De Jonge
Socialisten zijn verbijsterd. "Dit gaat
écht te ver. Lenen van de buren... Je
kunt overal wel lenen. Het gaat \ Vi>
erom dat de volksgezondheid toegankelijk blijft."
Pas na lang aandringen van formateur Koole ("Dit is toch een even- ".
wichtig voorstel") gaan de Jonge
Socialisten morrend akkoord, mits
de nieuwe regeling halverwege de
kabinetperiode wordt geëvalueerd.
Ze zijn er nog niet echt van overtuigd dat de noodzakelijke zorg ' _ ik
voor de minima in dit voorstel
gehandhaafd blijft, maar ook zij willen evenals de andere deelnemers
niet de verantwoordelijkheid dragen
voor een eventuele mislukking van
deformatie.

het plan

De formatiepoging

vond begin deze week plaats in het perscentrum

Maar nog vaker doen de kopstuk-

l

Nieuwspoort. Dr. Ruud Koole, docent aan de Universiteit van

Leiden, trad op als formateur. Hij werd geassisteerd door prof. Flip de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen, deskundige op het

terrein van de overheidsfinanciën. De Kam was verantwoordelijk voor de doorberekeningen van de plannen van de jongeren. Zijn

cijfers zijn op hun realiteit getoetst door het Centraal Plan Bureau (CPB), dat ook de voorstellen tijdens de echte kabinetsformatie;

In tegenstelling tot de officiële formatiepoging van PvdA/VVD en D66 waren de onderhandelingen van de jongeren openbaar. Er

werden twee verslaggevers toegelaten. Het verslag van ruim acht uur onderhandelen.

Jong paars regeert
na één dag persen

ken haar aan boekhouders denken.

''Dat gereken achter de komma.
Daar héb je geen politiek voor
nodig, dat kunnen ambtenaren
ook." De geslotenheid van grote
broer D66 stoort haar 'omdat D66 f
altijd een grote mond heeft over
openheid. Maar Van Mierlo zou in
haar ogen wel een geschikte premier
zijn.
Mirjam van Dijk (24), deels student,
deels werkzaam in de marketing,
staat haar bij.

Jonge Socialisten
Voorzitter: Tjcerd van Dekken (27).
Woont in Groningen en studeert
daar personeelsbeleid. Betwijfelt óf
Kok wel premier moet worden. Nee,
Bolkestein ook niet. Van Mierlo
komt voor hem in aanmerking.

-

-

De

maar liever nog ziet hij Ed van Thijn
van het kabinet? Kok heeft
voor Tjeerd afgedaan. "Ik ben verbijsterd over zijn voorstellen. De
positie van de PvdA is niet langer
verantwoord;* Paars klinkt vrolijk en
fris en belooft nieuw elan. Maar ik
zie geen vernieuwing. Waarom dan
toch paars? Ik zie geen beter alter-

als baas

natief
naiici.

JOVD
Voorzitter; Arjan Toor (23). Studeert overheidsmanagement aan de

•

..

:.' :
lichting.
De Jonge Democraten willen ook
maar meteen de Betuwelijn afschaffen, omdat het onduidelijk is of de •
spoorlijn in Duitsland wordt doorgetrokken en omdat de scheepvaart
een prima alternatief is. Ze krijgen
de steun van de Jonge Socialisten,
maar niet van de JOVD die het
plan-Kok volgt: uitstel en een nieuw
onderzoek. Arjan Toor jent zijn
opponente van de Jonge Democraten: "D66 is toch óók voor uitstel en
niet voor afstel?." "Wij zijn D66
niet," bijt Henriëtte de Vos van zich
af. Een kleine crisis lijkt in de maak,
'maar Koole bezweert het gevaar met
een compromis: geen Betuwelijn,
tenzij nieuw onderzoek uitwijst dat
de lijn er toch moet komen. Afstel
dus, rekenen JD en JS zich rijk.
Beduidend minder succesvol zijn de
Jonge Democraten met hun voorstel
een basisinkomen in te voeren. De
haren van de JOVD'ers staan
meteen recht overeind; niks basisinkomen, zij willen juist een ministelsel. De Kam rekent voor dat een
basisinkomen negen miljard extra
kost, onhaalbaar dus. Maar het
-

-,'

ministelsel redt het ook niet. De '\. i;~
Jonge Socialisten houden vast aan
de koppeling van uitkeringen aan de
lonen- Zelfs het voorstel van voor- '
man Kok, een halve koppeling, vinden zij te ver gaan. Het compromis
wordt aangedragen door de Jonge
Democraten: alleen de boven-minimalen worden voor de helft aan de
cao-lonen gekoppeld. De echte
minima krijgen compensatie op
basis van het prijsindexcijfer. -'
Aan weerszijden zuchten socialisten
en liberalen. De JOVD wil de kinderbijslag afschaffen. Het is volgens
de liberalen geen overheidstaak
mensen te stimuleren kindéren te
nemen. Toor: "Waarom zou de
overheid wel meebetalen aan een
kind én niet bijvoorbeeld aan een
auto?" Opnieuw verbijsteringbij de
socialisten. Van Dekken haalt de
hand door het haar en kijkt zijn
secondant aan, die hem nooit
teleurstelt. "De keuze van wel of
geen kinderen mag niet afhangen
van de hoogte van het inkomen.
Bovendien moeten mensen die in de
bijstand komen hun kinderen kunnen blijven onderhouden," zegt
Peter Meijers. ■",'';
De Jonge Democraten vinden dat
mensen met een inkomen tot twee
maal modaal (zon 96.000 gulden
bruto) recht hebben op kinderbijslag. Koole krijgt de partijen
opnieuw op één lijn: de kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk
:

.

gemaakt. Hoe hoger het inkomen,
hoe minder kinderbijslag. Dat levert
toch mooi een besparing van één
miljard gulden op, waarmee andere
leuke dingen kunnen worden

Tijdens de enige pauze van die dag,
ingelast na het heftig bestreden
compromis over de gezondheidszorg, doen de liberalen hun beklag.
Toor: "Wij geven, doen water bij de
wijn. Wij nebben al zó veel laten '
varen. Nu zijn zij aan de beurt. De
flexibiliteit van de Jonge Socialisten
valt ons tegen. Als Wallage zich zo
'
zou opstellen, kwam er nooit
paars." Verder geen commentaar.
Toor trekt zich met zijn secondant
terug voor overleg.
De Jonge Democraten babbelen en
lachen met de socialisten. En toch
hebben ook zij pijn van de formatiebesprekingen. Henriëtte de Vos:
"Het zijn toch veel koele rekensommen. Het uitgangspunt mag wat mij
betreft wat minder financieel zijn.
Het blokkeert de inhoudelijke discussie. Zo willen wij graag uitgebreid praten over de ethische discussie in de gezondheidszorg: dat
het niet meer vanzelfsprekend is
mensen koste wat kost in leven te
houden. Dat er ook medische grenzen zijn."
De Jonge Socialisten willen graag
een boom opzetten over een geïntegreerd jongerenbeleid. Over apathie
bij kansarme jongeren die wellicht

BIJLAGE NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN

zal ontaarden in extremisme. Over
de noodzaak van een projectminister die samenhang brengt in het nu
over vijf ministeries versnipperde
jongerenbeleid. Maar er moet nu
eenmaal worden bezuinigd. En ook
op jongeren, vindt de JOVD. Toor:
"ledereen moet inleveren, dus ook
de jonge generatie."

'

'ecotax' in te voeren op milieuonvriendelijke produkten, ook al
zijn ze in Brussel nog niet zover,
wordt algemeen aanvaard. Hoewel
de verleiding groot is de opbrengst
(zon vier miljard) op te souperen,
wordt daar van afgezien. Het geld
zal worden gebruikt voor lastenver-

•
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Tjeerd wordt in de onderhandeling
bijgestaan door Peter Meijers (24),
student geschiedenis.

\

jongerenorganisaties nemen
het formatiespel bloedserieus. Ze hebben in een korte
informatieronde te kennen gegeven
te willen werken aan een regeerakkoord op hoofdlijnen. Paars. En dat
komt niet voort, zo betogen ze alle
drie, uit een*anti-CDA-stemming.
"Maar er liggen nu eenmaal maatschappelijke problemen die beter
kunnen worden opgelost zónder het
CDA. Er gaat een verstikkende werking uit van de historisch maatschappelijke verbanden," meent
Arjan Toor.
De drie voorzitters zijn het dan ook
razendsnel eens over euthanasie (uit
het wetboek van strafrecht) en legalisering van softdrugs! Het verstrekken van hard drugs op medische
indicatie is ook binnen een minuut
beklonken. Voor actieve levensbeëindiging kiezen de partijen voor
de formulering zoals die bij de.eerste officiële paarse poging was vastgesteld en die beduidend verder gaat
dan het ontwerp-akkoord vari Kok.
Maar toen moest nog rekening worden gehouden met eventuele deeU
neming van het CDA aan het kabinet.
De verkoop van softdrugs moet volgens de jongerenpp dezelfde wijze
als die van tabak worden geregeld.
Dat betekent dus: waarschuwingen
op de pakjes, een beperking van het
aantal verkooppunten en vaststel- .
ling van een minimum-leeftijd.
Uiterlijk bestaan er geen misverstanden. Het is ouderwets duidelijk aan
de onderhandelingstafel. Beige
broeken met lichtblauwe overhemden, ruitsokken en broques-schoenen zetelen tegenover de zwarte
leren broek, zwierige zwarte blouse
en lange blonde manen van PvdA'er
Tjeerd van Dekken en zijn tevens in
het zwart gehulde secondant. Tjeerd
draait shag, drinkt uit het flesje, de
JOVD'ers roken filter en gebruiken
een glas. In het midden de twee
Jonge Democraten. Jonge vrouwen
in zijde en denim. Een beetje van
alles wat, een beetje verwarrend. Ze
lachen naar links en naar rechts en
bijten nergens in het stof.
Slechts bij één onderwerp voeren zij
het hoogste woord: het milieu. Hun
voorstel om binnen een jaar een

De

jonge liberalen zetten het
mes in de studiefinanciering.
Zij willen de aanvullende
beurs afschaffen en eeri prestatiebeurs invoeren. Besparing: één miljard in vier jaar. De Jonge Democraten pleiten voor een 'tempobeurs',
die volgens De Kam nauwelijks een
besparing oplevert. De Jonge Socialisten willen echter geen cent bezuinigen op studiefinanciering. Het
enige waar de drie partijen het over
eens zijn is dat jongeren in een
nieuw systeem van studiefinancie"

ringonafhankelijk moeten zijn van
hun ouders.
De socialisten en democraten hopen
dat ze inmiddels al zó veel hebben
bezuinigd, dat de studiefinanciering
ongemoeid kan blijven. Maar de uitkomst van de rekensommen van Dé
Kam geeft een tekort aan van 900
miljoen gulden. Desondanks toch al
een fraai resultaat, vinden de Jonge
Socialisten: 17,1 miljard bezuinigd,
bijna net zo veel als de 18 miljard
van Kok. "Ach, die 18 miljard zijn
voor ons geen dogma. Dan lenen we
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die 900 miljoen gulden toch
gewoon?"
De Kam rekent voor dat die lening
over vier jaar is opgelopen tot een
staatsschuld van 2,3 miljard. Maar
dat doet de socialisten niets. De
Jonge Democraten hebben het er
zichtbaar moeilijk mee.
Mirjam van Dijk fronst de wenkbrauwen. De 'dan zien we wel weer
verder'-gedachte ligt haar niet zo.
"Ééns moet je dat geld toch betalen." De twee JOVD'ers peinzen
niet over een gat van 0,9 miljard. De
broze coalitie lijkt alsnog te knappen.
Formateur Koole haalt nog een lik
uit de lijmpot. "Als jullie nu besluiten 400 miljoen te bezuinigen op de
studiefinanciering, maar pas later
aangeven waar dat geld vandaan
moet komen, dan blijf je zitten met
een tekort van een half miljard. Wellicht is dat wèl aanvaardbaar voor
alle partijen." De JD en JOVD gaan
akkoord. En na lang aandringen
zwichten ook de Jonge Socialisten.
"Als er maar wel een debat komt
over een nieuwe stelsel van studiefinanciering."
PaairS is eruit geperst. Het linkse heilige huis van de studiefinanciering
aangetast. Hoe vertellen we het de
achterban?
"Het is geen 'blij paars', maar wel
verantwoord," zo verwoordt JSvoorzitter Tjeerd van Dekken het
gevoel van alle onderhandelaars.

Thorbecke Academie in Leeuwarden. Vindt het'grote paars' veel te

•

lang duren en mist de vernieuwing.;.:'
"Individuele ontplooiing met
behoud van solidariteit" zou de
kracht van paars moeten zijn. "In de
eerste ronde had dé coalitie al tot
stand kunnen komen; maar toen
hielden PvdA en VVD te veel vast
aan hun standpunten. Gelukkig
wórdt er nu niet meer zo geneu-

zèld."

Acht Bolkestein niet geschikt voor
het premierschap; "Bolkestein is
vaak te rechts; Van de drie leiders is
Kok het meest geschikt."
Toörs secondant is Vincent Bevers,
student Fiscaal Recht in Groningen.

zaterdag 13 augustus 1994

Nieuwsblad van het Noorden
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Fraai aangelegde tuin mettwee terrassen en veel privacy.

*

■
Vraagprijs
I--

f 695.000.-k.k.

DIJK VASTGOED BEDUM-SCHEEMDA/'^

j|

WONING- EN HYPOTHEEKBEMIDDEUNG /VfaZ)
ERKEND VASTGOED ADVISEUR

Derde Oomsberg 2
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-
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:

Waldadrift 3 / 9781 XC Bedum / Telefoon 05900-13775 / 05979-3529

n

makelaardij in onroerende goederen,
beëdigd taxateur

gespecialiseerd in
agrarische bedrijven
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Vóór de provincies

vbo

vastgoed

ONDERNEMERS
voor het vestigen van, dan wel
het overnemen van diverse typen

[88
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Met name voor de stad Groningen zijn wij op
zoek naar creatieve ondernemers.
Bij voorkeur dient men te beschikken over enig
'eigen vermogen en de benodigde papieren.

»»»

2 WINKELRUIMTE
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Inl.: 05987-13559
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05280-65566*
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Schitterend gel., grenzend
an bos
nabiJ he * een
trum van Em men, Perf. on-
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KOOPSOM v.a. f 146.500.-v.o.n. inkt btw.

tel.

komplete inventaris leverbaar tegen een scherpe prijs
bij eventueel verhuur een prima rendement op uw investering
100% hypotheek mogelijk
•
projektrentevanafs,7%
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KJ EmmenB
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05910-40403.
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(voor 38 klokuren per week).
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Daarnaast zoekt zij in verband met verloop van personeel
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Indiensttreding zal per 5 september geschieden.
Het betreft voor alle functies een aanstelling in schaal! 0 met een maximum aanvangssalaris'
van ƒ4103,- bruto per maand en een doorgroeimogelijkheid tot ƒ 6000- per maand.
Personen die geen bevoegdheid bezitten voor genoemde vakken, maar op grond van
aantoonbare ervaring over de gewenste capaciteiten beschikken worden ook uitgenodigd te.

reflecteren.
•

|

Bouwfonds Langewold
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Voor de docent koken strekt een opleiding Middelbare Hotelschool tot aanbeveling. De
werkzaamheden worden verzorgd ten behoeve van de Middelbare Hotelschool en Kort
Middelbaar Horeca Onderwijs. De docent zal ingezet worden voor lessen koken in zowel
praktijk als theorie.

J

De lessen economie en informatica worden over alle afdelingen gegeven. Voor de economielessen aan de afdeling Horeca verwachten wij van de te benoemen docent ervaring in de
"

horeca.
■
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Het onderwijs wordt voor het grootste deel gegeven in modulen.

KiSbS^iiiPßMßOp':::
l\/r\es,Hetßochl2B
J Hatt\m\s\aande woning
Jop 4.50 are e\gen grond.

,

I CTffi'ffjJ'H^'fflyTffn

ll_"

<

Medio januari 1995 zal de gehele scholengemeenschap/155 personeelsleden en zon 2000
leerlingen in 1 gebouw gehuisvest worden. De afdeling Horeca beschikt over nieuwe keukens
die zeer goed geoutilleerd zijn. De werksfeer is prettig.

f 349.000.- v.o.n.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BELLEN MET:

urtfWYf^M^Biu' 3

Hfffflrirffin^rnf^S
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C.'J'iflMflUlüAlN
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Het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel en de CAO-Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie zijn van toepassing. In het kader van de Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling
Onderwijs staan de vacatures voor economie en informatica nog open voor wachtgelders,
voor te dragen door het arbeidsbureau.
r. ..;,■'■'*
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\nd/. enKree, kamer mei open keuken.
Ac verd>. 3 s\aapkamers badkamer.
moge\\\k2e vetd.-. zoVdertu\m\e a\>waar
he\dvoot4es\aapkamer.
+

Vraagpr\\s:t 252.500.-k.k.
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Onze scholengemeenschap is een samenwerkingsschool waar docenten en leerlingen van alle;
levensbeschouwingen samenkomen.
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Schriftelijke sollicitaties dient u vóór 22 augustus a.s. te richten aan de afdeling personeelszaken t.a.v. de heer J.G. Langenberg.
De sollicitatiegesprekken zullen in de periode van 22 augustus tot 9 september 1994
plaatsvinden.
.■■."'-.

'

De MODELWONING is gelegen aan de Engelberterweg te Engelbert naast het natuurbad en geopend van:
.r ,
maandag t/m zondag 13.00-17.00 uur.
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ter versterking van het huidige team.
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Grote woonkamer,
keuken, bijkeuken, f
garage, 3 slaapka- 1
mers waarvan 1 met l
balkon, luxe badkamer met bad, dou- :
2e toilet en

V?* Gast 27,9801 AA Zuidhom. Tel. 05940-3040

:

■

iJkt"tbSE^

DOCENTEN ECONOMIE EN
INFORMATICA

"

derh. vr.st. semi-bung. m.
gar... 800 m» eig. gr. Lkamer, open. haard, luxe
woonkeuken, 4 slpk. (1 opp
b.g.). f 415 000.- k.k. Naere, in,o: s P an Makelaardl'-Schalk-

'

EN HORECA ONDERWIJS

DOtfclMTT IVOIyEN,

(±

Mtf r'ïïl

ECONOMISCH.
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UNIEKE LOKATIE TE ZuiDHORN
f Op ruime kavel 550 nr) aan dé Wederik 5J

..

■

-

Het Hanze College Zwolle heeft groei in de afdeling Horeca en zoekt daarom een

Vrijstaand landhuis op §|

I

'

8031 AA ZWOLLE
8 2 8 66
7i 7 i
Fax. 038-212114

Vaste trap naar zol-

,

Inlichtingen: Friescan Projektontwikkeling, Werpsterdijk 9, 9088 BZ Wirdum (Frl),
tel. 05105-51360 Fax 05105-52431 of in de modelwoning tel. 050-423097.
PARC ENGELËERT ligt in een prachtig natuurgebied op fietsafstand (± 4 km) van
de bruisende stad Groningen.
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uitzendbureau!

MÜÉÜÉ-'"c--1

MozartlaanlV

.

GEREED VOOR BEWONING
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randstad
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MAKELAARPIJ BAARD
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COMMERCIEEL,

met cafetaria, bar en zaalaccommodatie.
Prijs f 460.000,- k.k. mcl. inventaris (evt. ook
te huur).

i f *-fc«F|cf

Binnenkort starten wij met de bouw van 34 ZWEEDSE vakantiebungalows aan de
Engelberterplas te Engelbert.
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HANZE COLLEGE; ZWOLLE

—

O HORECABEDRIJF
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Aanvaarding direkt.

•
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Informatie over adverteren In deze rubriek 050-844000

■hm

Voorzien van vloerbedekking,
verlichting, verwarming.
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:.-■■".;
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v aKatures j

in centrum van dorp Elim (gem. Hoogeveen).
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Met spoed zijn wij op zoek naar een carrosseriebouwer die de
opleiding heeft voltooid. Ervaring van 4-5 jaar is hierbij een I
voorwaarde. U moet zelfstandig kunnen werken en lange tijd
beschikbaar zijn.
Voor het hetzelfde bedrijf zoeken wij ook éen all-round
spuiter. Ook hier is ervaring vereist en zelfstandigheid van
belang. Daarnaast rekent men op een flexibele instelling. •
Voldoet u aan deze eisen? Komt u zich dan snel inschrijven."
Informatie bij Bella van der Weerd, tel. 05220-7 06 00,
.
. C-^'.-/.
-~?.
Meppel, Zuideinde 40.

Bossinade Kuipers Smits notarissen
Oude Boteringestraat 50
9712 GL Groningen
Tel. 050-137447

Lage huurprijs

te Veendam

luxe
Vakantiebungalows

6: '■
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ril* LX/W
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020-5753999
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maar liefst'32s.2oo
lezers* hebben thuis een
*summo
eigen tuin.

[

� Ruime living met open haard
� 2of 3 slaapkamers
� Luxe open keuken
� Royale badkamer met toilet
� Vliering over het hele huis
� CV. en warmwatervoorziening
� Kabel- en PTT aansluiting
� Kavels eigen grond 300/500

■■■

houden van tuinieren-

Wpßl

**»§&**

Ln~l~ mn

Nieuwsblad-lezers

EWEG MAKELAARS

I
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Inlichtingen:.: i&%:■■'.

Brieven onder nummer 700902.

SfiftJtat
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TUINIEREN

Winkel te huur in wijk-winkelcentrum Sorghvliet te
Veendam. Geschikt voor o.a. textiel, baby-artikelen,
bijouterie, chemisch reinigen, dierenzaak, d.h.z.,
mode, reisburo.

horecabedrijven.

ïekww
m
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rm?
hinnvmtMiVM'i'mft
BI lii t» wl t^■ LrlIJ n iMÊ
Winkel Winschoten
imtS
te huur (± 70 m 2)
|

Carrosseriewerkers m/v

NIET DOOR

TAXATIE

adviseur |

■

\

GRONINGEN en DRENTHE
zoekt een BROUWERIJ

Machinebankwerker m/v

Rijksweg 71 te Groningen

KOOP GEVRAAGD

afspraak voor een gratis

W

,

i

I

j

Voor een bedrijf in de omgeving van Meppel zijn wij op zoek
naar een MTS'er Wtb die als machinebankwerker opgeleid wil
worden. De functie houdt in het oplossen van storingen en
reparaties aan machines. Je kunt lange tijd aan de slag.
Reageer snel.
Informatie bij Bella van der Weerd, tel. 05220-7 06 00,
Meppel, Zuideinde 40.

de behuizing met erf en autoboxen

VRIJBLIJVENDE

Nw. Ebbingesrraat 65, Groningen.Telefoon: 050-188020.
Ook op zaterdag en koopavond geopend.

■

De aangekondigde executoriale publieke verkoping
op dinsdag 6 september 1994 (inzet bij opbod) en
op dinsdag 20 september 1994 (afslag) van:

I*l1

I

Wegens voortgaande drukte zijn wij naarstig op
Al zoek voor onze kliënten naar panden in en
B rondom (= de vooroorlogse wijken) het centrum
B van de stad.
|fl Maak een

Grootmeesters in hypotheken

U vertegenwoordigt en promoot de produkten in de regio
Noord-Nederland. U bezoekt dealers, u denkt mee bij de
ontwikkeling van promotionele activiteiten, u begeleidt orders
en u neemt deel aan beurzen. Bent u 25-35 jaar, heeft u eenH
opleiding op MBO-niveau, goede kennis van de Engelse taal
en heeft u min, 3 jaar werkervaring in een commerciële
functie, breng dan uw cv naar de dichtstbijzijnde Randstadvestiging.
Informatie bij Paulien Festen, tel. 03412-6 05 44,
Nunspeet, Stationslaan 51.

[PUBLIEKE
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hengelsportartikelen

|

s; Informatie over adverteren In deze rubriek 050-844000f

hoofdstraat 50, 9514 BG Gasselternijveen,
tel. 05999-12799, fax 05999-12915

(TE
Belt u gerust
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de hamer
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Vertegenwoordiger m/v
il
Hrvyj

VERKOPING

'■■■■■■■■, Informatie over adverteren in deze rubriek 050-844000
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Wonen
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05280-70422..

Hoogeveen. Tel.

1 km vanaf de N 362
recent gerenoveerd in zeer goede staat van
onderhoud
perceelsgrootte 57.40 are
uit te breiden tot max. 15 ha.
zeer mooi gelegen op

Baliemedewerkers m/v
Voor diverse relaties in de provincie Groningen. U kunt zelf bepalen wanneer en hoeveel u werkt. Eigen vervoer'is een •
pre en u dient over recente ervaring bij een bank te
beschikken. Bent u direct beschikbaar, neem dan zo spoedig
mogelijk contact met ons op om te' kijken of u direct aan de
slag kunt.
Informatie bij Jacqueline Spoelder, tel. 05990-1 00 55,
Stadskanaal, Hoofdstraat 56.

Boerderijbem. en advies A. Otten.

WOON-HOBBYBOERDERIJ
-

.

met of zonder melkquotum.
Evt. melkquotum op pachtgrond.

tot 100 ha
Aanbiedingen:

TE KOOP:

**

Voor een reisbureau in Groningen zijn wij op zoek naar een
ervaren baliemedewerker. U heeft een afgeronde toeristische
opleiding en enige jaren ervaring. De opdracht is per 22/08
voor 2 weken. Werktijden: 12.00-18.00 uur.
Informatie bij Hanky Mannak, tel. 050-14 51 tl,
Groningen, Hunzehuys, Stationsweg 4.

Goed verkaveld
akkerbouwbedrijf

1 Kamminga Makelaars EMMEN
Tel. 05910-43131

reisbureaumedewerker m/v

weidebedrijf
van 15 tot 50 ha

I
«

Vledderveen

Ervaren

Te koop gevraagd:

•

<

Informatie:

■

m 2 met

I

>

de heer W. Doornkamp

tel.: 05906-2709.

2.

■|*

Algemeen:'

1

1

'

!

I

m2

11

Voor een relatie in Groningen zijn wij op zoek naar een
telemarketeer. U heeft een duidelijke telefoonstern en een
commerciële instelling. De voorkeur gaat uit naar een ervaren
kandidaat. U bent beschikbaar vanaf september voor
onbepaalde tijd en u bent iedere werkdag van 09.30-11.30
uur en van 13.30-15.30 uur beschikbaar.
Informatie bij Hanky Mannak, tel. 050-14 51 tl. •
Groningen, Hunzehuys, Stationsweg 4.

5.8.N., Postbus 37,.
3830 AA LEUSDEN
tel.: 033-940094
tijdens kantooruren

'

|

WESTEREMDEN
Bredeweg 11
Centr. in het dorp gelegen een royale vrijst. woning met grote
grond. Ind.: woonk. 24
garage (45 m 2) op 865
houten vf,
en balkenplafond, woon.keuken/speelh. 32 m 2, kook/eetkeuken met
inb.app., ruime douche, toilet, roy.bijk., verw. d.m.v. gaskachels.
Verd. 3 slaapk., resp. 25 -18 en 13 m Geheel is goed geïsoleerd,
thermop. en ged. dubb. begl.'
Vraagprijs f 218.000.-

-

De indeling van het woonhuis:
Moderne bungalow met op tuin gerichte woonkamer met open
haard, moderne keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken, vier
slaapkamers, badkamer met dubbele wastafels, ligbad en douche,
kelder van ca. 50 m .

'

Gronlngwi.

i-s-

I

Inlichtingen:

löÖI!

Telemarketeer m/v

mogelijk.

;;;"
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Joh. H. Kram» (dfr.)

|
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ruimteentoilet.
1e verdieping: wachtruimte, behandelruimte, toilet en keukentje, ca. 57 m
2e verdieping: behandelruimte en archief, ca. 56 2 (2 kamers).
Ontruiming/aanvaarding: 2e verdieping
kan direct leeg; rest is verhuurd (huuropbrengst f35.000- per jaar); ontruiming van souterrain is bespreekbaar.
Prijs: f 295.000.-k.k.
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m 2 met wachtruimte, behandel-

Wfll

II

:

Het totaal is gelegen op eigen grond met een opp. van 21 are en 23 ca.
De indeling van het kantoor is als volgt:
Entree, kantoorruimte, kantoor/bedrijfsrestaurant met inbouwapparatuur, beveiliging en krachtstroom.
Totale opp. 165 m' en is zeer fraai uitgevoerd.

■

dige ruimte,

;

I

EMMEN, HANDELSWEG 22

l

2.

1?i

f 801 .55 p.mnd. HUISMEESTER.aanwezig.

ZUIDWOLDE
Noordwolderweg 3
In het centrum gelegen een vrijst. woning met grote schuur 45 m 2,,
md. o.a. kamer, keuken, z.g. opkamer, kelder, sl.k., badk. met
ligbad, toilet. Verd. 2 slaapk. van 13 en 8m2 (geen tuin), gaskachelverw. Vraagprijs f 159.000.-

■
■

0p het industrieterrein Barger-Oosterveld te Emmen kunnen wij te koop
aanbieden een zeer modern kantoorpand met een fraaie bungalow.

|

.
Oosterpoort.
Souterrain: met eigen ingang, te gebruiken als' zelfstandige ruimte, geïsoleerd
en verwarmd (geen keuken en toilet) ca.
57 m
Begane grond: in gebruik als zelfstan-

ca. 57

I

enkele 3-kamerwoningen vrij voor
ouderen (2 woonlagen).
Huurprijs inclusief servicekosten

Huursubsidie

GRONINGEN Radesingel
PRAKTUKPAND (boven- en benedenperceel) bij de Trompbrug tegenover de

.

I

H 'jtijjl
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In ons complex te Haren komen binnenkort

'
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Kansen in
tijdelijk werk

TE HUUR TE HAREN

-

j

-
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LOPPERSUM
';r
Fruitlaan6l
Een in 1990 geb. 2/1 kap.woning met houten garage met puntdak,
deze fraaie woning heeft een royale kamer ged. open wit essen
keuken met inb.app., bijk. 1e verd. 3 ruime sl.k., badk. m. ligbad en
2e toilet. 2e verd. grote zolderkamer, woning is v.z.v. CV. en ben.

.
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l nformatie over adverteren in dezerubriek 050-844000
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Vraagprijs f 168.000.-

I
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/Nn
I STICHTING
ES I Postbus 37
BEJAARDENHUISVESTING
K J 3830 AA Leusden
NEDERLAND
C3l\J
Tel. 033-940094

V Noordwolderweg 62
royale vrijst. woning met garage op 585 m 2 grond. Ind. o.a.
1 Een,
kamer ±26 m 2, keuken 11 m 2, bijk. 5.5 m 2, slaap./studeerkamer,
■
■
douche, toHet, berging ±28 m 2. Verd. 3 sl.k. van 10 -9en 5 m 2.
Verw. gaskachels...
BEDUM

'

•

—
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Het Hanze College bestaat uit:
Commercieel Onderwijs:
Horeca Onderwijs:
MMO en KMBO-detail
MHS, UHO en KMHO

Economisch Onderwijs:
MEAO en KMBO-administratie

Het OPLEIDINGSCENTRUM HANZE COLLEGE ZWOLLE verzorgt:
Standaardcursussen, cursussen op maat en incompany training.

'

29

Dag Week Denksport
Bridge Zwakke twee

Puzzel 3841
DenkrMC

Dr.PostbuG96ro7n0ige,

Vul

de woorden in volgens
de gegeven omschrijvingen. Trek de woorden in
de tweede kolom af van die in
de eerste kolom. Vul de overgebleven twee letters in in het
laatste deel van het diagram.
Daar ontstaan bij juiste invul- ';
ling twee gezegdes, die u in
kunt sturen om in aanmerking j
te komen voor één van de prij-

Jaren

Oplossing nr. 3839:

geleden waren alle
openingen op twee niveau
sterk. Als je preëmptief .
wilde bieden moest je tenminste met drie in een kleur beginnen. Als je je hand te zwak
vond voor een opening op drie
niveau moest je passen. Dit
beviel de jongere spelers steeds
slechter. Vandaar dat de zwakke twee bedacht werd. De sterke 2 Ha en 2 Sch opening werd
hiervoor opgeofferd. Met een
hand als

Horizontaal:

1 aflopen, 4 weg-kant, 9 vagebond, 10 even-zo, 11 aanduiden, 12 stukje, 14 koerswijziging, 18 mat-ras, 21 eglantier,
22 anders, 23 net-vlies,
24 dans-pas, 25 anagram.
Verticaal:

�

1 af-vaart, 2 lag-une, 3 emotie,
5 gevestigd, 6 aanmaken, 7 trommel, 8 adres-wijziging,
13 draait-rap, 15 optreden,
16 Ameland, 17 borg-som,
19 jatten, 20 vizier.

De oplossing moet op maandag
.22 augustus in het bezit zijn
van' Dr. Denker. Onder de
inzenders van goede oplossingen verloten wij een prijs van ƒ
50,- en twee prijzen van ƒ 25,-.

A Portugees eiland; grond
C machteloosheid; bijbels per-

D 'literaire' nabootsing; huidgaatje
t
E boodschapper; 'eieren'
F tegenhanger; verkleuren
G Aziaat; klokken
H haarpuntje; meubel
I pad; voertuig
J huidverontreiniging; molentrechter
K gelimiteerd; slogan
L gids; historische vakbond ■
M schade; plaats in Drenthe
N 'koud'; Russische lengtemaat .
O handvat; strafwerktuig
P grondig; trapdeel
Q schat; componist
R verknald; rangtelwoord
S deel van Duitsland; hersens
T plaats in Groningen; vleesgerecht ■'
.

speelt, hier ruitens, kan hij de
tweede kleur via 2 SA opvragen. De eisen voor zon opening zijn een 5-5 verdeling met
7-12 punten. De Poolse twee
kon in de praktijk mooi gecombineerd worden met de Multi.
Topspelers kwamen er achter
dat het rendement van de Poolse twee niet zo groot was. Een
5-5 verdeling komt, op het
geschikte moment, natuurlijk i
minder vaak voor dan een 5-4
verdeling. Zo ontstond de Muiderberg. Met een vijfkaart hoog
en een lagere vierkaart opent
men 2 Ha of 2 Sch. De eisen
zijn wat betreft punten in principe dezelfde als die van de
Poolse twee.
Een Muiderbergse 2 Ha is bij-

:

<0>
•fr

•:

"

2
HVB7S
A 1042

'

� V873
<?

10 742

4*

10 6

Hand 2

■'

-

__

\

De prijs van ƒ 50,- is gewonnen
door R.J. Lap, Spoorstraat 14,
9363 BJ Marum.
De prijzen van ƒ 25,- gaan naar
E. Brouwer, Beethovenlaan 70,
9722 KM Groningen en G.
Arends, Hortensiaweg 39, 9765
HB Paterswolde.

Foutje
In de puzzel van vorige week zaterdag nr. 3840 is helaas een
foutje geslopen. De omschrijving van 46 verticaal luidde wortel.
Dit moest echter zijn: een Nederlandse voetbalclub. Excuses!
-

4

-

AVBIOB4 ,'/
9:7 5
<> 8 2
VB9

?'- AV2

O AH VB 54

•j.

De Multi ontstond en veel
zwakke twee bieders gingen
hierop over. Via een 2 Ru opening werd een zwakke twee in
harten of in schoppen aangegeven. Het antwoordenschema
op de Multi is niet al te ingë-

Hand

3

Prijswinnaars nr. 3839:

•J.

Met hand 1 is het goede antwoord 2 Ha.-Het lijkt er gezien
onze eigen hand op dat partner
een zwakke twee in'harten
heeft. Het is zaak met een misfit voorzichtig te zijn. Met de
tweede hand kunnen we ook 2
Ha zeggen, maar dat mogen we

VB 10 6 2
HVB3
974

Ongeveer tegelijkertijd kwamen de Noren ook met wat
nieuws. Als je liever de zwakke
2 Ha en 2 Sch speelt in plaats
van de Multi v kun je de 2 Ru
opening voor wat anders
gebruiken. Hun 2 Ru opening
belooft tenminste 4-4 hoog met
3-10 punten. U begrijpt dat ze
kwetsbaar wat voorzichtiger
zijn. De opening heeft bij mijn
weten nog geen naam, misschien moeten we dit maar de
Noorse twee gaan noemen. De
Noorse sterspeler Helgemo
opende in Chili met 2 Ru:

�

AV1073
9 '
H8642
7 5

"<?

•J.

810 9 6
810 7 4
10 5

Nu de 2 Ru, 2 Ha en de 2 Sch
opening bij veel spelers zwak
geworden is zou je verwachten
dat de 2 KI opening als sterke
opening gehandhaafd blijft.
Toch is dat niet het §eval.
Naast een sterke variant wordt
de 2 KI opening gebruikt als
zwakke twee in ruiten of als
Random. Met

partner liever de andere kleur

s

<>

H V 109 5 2

4. H 7 3
wordt 2 KI als zwakke twee in
ruiten geopend. Partner zal met
een matige hand altijd 2 Ru
zeggen. Een 2 SA antwoord is

mancheforcing. Heeft de openaar een sterke hand dan zal
hij na 2 Ru natuurlijk doorbie;■;*;
den.

Dammen Mooie combinatie

Erik Hoeksema Wilhelminalaan 57 9953 RM Baflo

Harm Schurer Gorechtkade 99 9713 BK Groningen

De arme zwartspeler wordt
steeds verder ingesnoerd en wit
kan zich op zijn gemak op pion
5 richten. John van der Wiel
merkte in de wandelgangen op,
dat hij dit soort droomstellingen alleen maar in simultaans
kreeg.

Leidt tot veel levendiger spel
dan het duffe 4 Pd 2 Lfs; 5 Pxe4
Lxe4; 6 e3, waarna zwart weinig problemen heeft.

15...Kg8-h7; 16 Pe2-c1 Pc6-d8;
17 Pcl-b3 Pf6-g4; 18 Df3-e2

PdB-e6;19f2-f3Pg4-h6;

c5

21 Pb3xcs De6-c6; 22 Pcs-a4
d7-d6; 23 Pb6xcB TbBxcB;
24 Pa4b6 TcB-e8; 25 g2-g4!

Charlov verslapt niet na de
pionwinst. Met deze krachtzet
bezegelt hij definitief het lot
van de spijker op g7.
25...h5xg4; 26 f3xg4 f7-f5;
27 Lgsxh6 dsxe4; 28 d3xe4!

Winst is ongetwijfeld ook 28
Lxg7 exd3; 29 Dh2, maar waarom zwart tegenspel geven dat
hij niet verdient?
28...Lg7xh6; 29 g4-g5 Lh6-g7;
30 h4-h5 Kh7-g8; 31 Pb6-d5 TfBf4.

In plaats van opgeven. De rest
doet pijn aan de ogen.'

.

Met deze zetvolgorde wil wit
de Najdorf-variant vermijden.
Op 3...d6 speelt hij niet 4 d4
(uit vrees voor 4...cxd4; 5 Pxd4
6) maar 4g3 met overgang
naar het gesloten Siciliaans,
waarin zwart zijn paard reeds
naar het minder gunstige veld
f 6 heeft gespeeld.

•

4...Pe4-f6; 5 Pbl-c3 c7-c5;
6 e2-e4 dsxe4.

In aanmerking komt 6...cxd4; 7
Dxd4 Pc 6; 8 Lbs Ld 7; 9 Lxc6
omdat 11
Lxc6;
10
P
d 7;
Pxds? faalt op 11...Pb6! 12 c4
e 6 en zwart wint een stuk,
zoals ik zelf eens moest ondervinden tegen niemand minder.
dan Beljavski in het Interpolis:i-;
toernooi'92.

5e

-.

Wit: Charlov (2535)
Zwart: Dvoiris (2530)
Siciliaans.
1 e2-e4 c7-c5; 2 Pgl-e2 PgB-f6;
3Pbl-c3.

Dvoiris gaf zich gewonnen.
Ook in Leeuwarden veel Russen in de top van het klassement. De Engelsman Julian
Hodgson, bekend om zijn originele spel, werd "Best of the
West" of ook wel "Best of the
Rest" mede dankzij het volgende vlotte winstpartijtje uit de
laatste ronde:

13 De2-d2 LfB-e7
Zie diagram,,..... 4„'.. timlii

*,»»•».

Nr.' 7920:

32 hsxg6 TeB-e6; 33 Pdsxf4
esxf 4; 34 0-0-0 Te6xe4; 35 De2-d2

"

'

7 d4-d5! e4xf3; 8 Pglxf3.

Wit heeft mooie compensatie
voor de pion en zwart heeft een
moeizame verdediging voor de
boeg. Misschien is het trage
8...a6 nog het beste.
.

8...g7-g6?! 9 Pc3-b5! PbB-a6;
10Dd1-e2! e7-e6.

Breekt de stelling nog verder
open, maar natuurlijk was ook
10...Lg7; 11 d 6 of 11 Pd6f niet

Verliest geforceerd, maar ook
na 13...Ld7; 14 Les! TdB; 15
Lc4! Dxc 4; 16 Lxf6 is het helemaal mis met zwart.
14 Tdl-el Pf 6-e4.

Na 14...Dxa2? volgt vernietigend 15 Txe7f Kxe7; 16 Dd6f
KeB; 17 Dxf6 en zwart heeft
niet meer dan een paar schaakjes.
15 Telxe4! De6xe4; 16 Pbs-d6t
Le7xd6; 17 Dd2xd6 c5-c4.

De enige zet tegen de dreiging

18Lb5fenl9Tel.

,

18 Lflxc4! De4xc4; 19 Lf4-g5.

Ook 19 Desf was afdoende,
maar Hodgson heeft een mooi
slot in gedachten:.
19...Dc4-c7; 20 Thl-elt LcB-e6;

21 Telxe6t!

en zwart gaf het op wegens
21...fxe6; 22 Dxe6f KfB; 23
Lh6f Dg 7; 24 Df6f en hij verliest het hele bord.

Dan toch maar liever 3...d6. De
tekstzet geeft veld d 5 weg, zonder dat er iets tegenover staat.

.

Zwart: 2 3 6-13 16-19 23 26
Wit: 27-38 42 43 46 48

U kunt bij de kijkers niet meer
stuk als u zou spelen:
27-22 18x27 29x18, nu
gedwongen 13x22, 32x21
16x27 37-32! 26x37 32x21
17x2628x17 12x2142x31
26x37 38-32 37x39 30-25
39x30 35x15 3-9 25-20 en wint.
Met deze 11 zetten diepe combinatie bent u de grootmeester
van uw vakantieoord. De echte
topspelers hebben het moeilijk.
Om bij te blijven zijn ze verplicht regelmatig trainingprogramma's af te werken, terwijl
u als genoeglijk huisdammer
voldoende heeft aan een gezellige schuifpartij. En als u tijdens het spel dan ook nog deze

U speelt natuurlijk 24-19!
14x23 28x19 en zit lekker te
dreigen met 26-21 17x28 en
33x15. Zwart moet zich hier
tegen wapenen maar heeft weinig keuze. Op 8-12 of 9-14 of
10-15 speelt wit ook 26-21 enz.
Op 9-13 speelt wit 32-28 9x24
28-22 17x28 en 33x2. Het offer
18-22 27x18 9-13 (op 8-13 19x8
3x23 volgt 31-27 en 27-21)
18x9 3x23 31-27 8-12 39-34 .
(ook 33-28 23-29 39-33 29-34
33-29 34x23 28x19 10-15 19-14
wint) 10-14* 33-29 12-18 27-21
16x27 32x12 18x7 29x18 wint.
Er blijft in het diagram na 2419 14x23 28x19 noch één zet
over, 17-22 en daar heeft u op
gewacht. 32-28 dat noemen we
een forcingzet. 11-17* 19-14!!
10x19* (op 9x14 volgt 28-23
enz.) 28-23 19x28* 26-21 /
17x37 38-32 22x31 33x4 37x28
4x36 28-32 36-41 32-38 41-47
en uw tegenstander reikt u

U speelt 49-44 (zoek zelf even
uit waarom 35-30 enz. niet
wint) dreigt met 35-30. Zwart is
gedwongen tot 17-21 35-30!'
21x43 42-38 43x32? (24x35 .
33x22 43x32 is remise) 44-39!
een prachtzet, 24x44 33x22
44x33 22-17 12x21 16x18 1520 en ziedaar, u kunt weer
gebruik maken van de regel dat
zegt: "Als twee schijven op de
vierde rij van boven staan en de
aanvallende partij is aan zet
dan wint het door oppositie."
18-12 20-24 12-7 24-29 7-1 2933 1-34 33-38 34-48 wint. Na
dit machtsvertoon bent u

Horizontaal:

Verticaal:

.

,

Wit: 28 30-34 36 38 40-43 47-49

Zwart: 12 15 17-19 23 24 29
Wit: 16 27 33 35 38 40 42 49

DenkrMC

DR.Postbu6970Gronige

De

oplossing onder vermelding van 'Crypto 170'
moet op maandag 22
augustus in het bezit zijn van
Dr. Denker. Onder de inzenders van goede oplossingen
verloten wij een prijs van ƒ 50,en twee prijzen van ƒ 25,-.

Prijswinnaars nr. 168:

Een zielige zet, maar wat
anders?. Na 9...Peg8 komt
zwart nooit meer los, terwijl
9...Pc6? taktisch faalt: 10 Pds
Dasf; (10...Pd4; 11 Pxf6f KfB;

De prijs van ƒ 50,- is gewonnen
door Arthur Reintke, Helperkerkstraat 117, 9722 DC Groningen.
De prijzen van ƒ 25,- gaan naar
Marijke Schaap, Slenerbrink
202, 7812 HJ Emmen en J.W.
Smits, Langelaan 65,9231 EL

In Crypto 169 van vorige week
was de nummering van de
omschrijvingen niet correct.
Horizontaal 21 moest zijn: 22
en 22 had 23 moeten zijn.

nr. 168:

Oplossing

Horizontaal:

1 TOP-functionaris, 8 loopvermogen, 9 Agio, 10 vastge-

steld, 12 smeris,
13 nokken(dakpan)-as, 15 Inca, 16 kamer-antenne, 19 natreden, 21 gebied(en), 22 aflossingsdatum.

1 Van de eerste naar de tweede... kunnen de bewoners
dus niet(ls)
8 Voor opwekkende beel'..den(B) j
9 Belgische plaats met onzes
inziens een Aziatische ach10 Zij zijn een en al oor(6)
11 Zonder emotie en....kans
op slipgevaar(B)
12 Voor het binden lang

Verticaal:

13
14

I televisie-kanaal, 2 pro••..1

•

•

i

i

n

Esten, 3 noemens-waard,
4 tomat-en, 5 ongelijkbenig,
6 A-nn-a, 7 school-slag,
II bedien-baar, 14 stenen,
17 mot-el, 18 re-bus, 20 Ees-t.

g|BIJÜVGEJHEUWSBLAD VANHET NOORDEN]

16
19

21
22

koken? (9)
Die..., die ons bepalen(s)
Voor hen die zo ver kijken,,
maakt het nauwelijks verschil(lO) .
Dus moeilijk te verteren?^)
Bezig zich te splitsen voor
de goede orde (8)
Gezien in bebost terrein(6)
lets leuks van u zelf, is dat
zo vreemd?(ls)

'ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1994

'

1 Verwijdert het adderengebroed!(ls)

.

tergrond^)

Net als A. Hertrüm doet u met
wit een zet, die door zwart
wordt beantwoord met een lot
zet. Zwart gaat er vanuit dat
wit de hem aangeboden combinatie zal uitvoeren, waarna
zwart door verrassend tegenspel toch nog wint. Maar wit
loopt schijnbaar in dé val en
deelt alsnog de laatste klap uit
Zijn eerste zet 41-37 noemen
we dan ook een lok-lokzet.
41-37 20-24 biedt via de lokzei
een combinatie aan.49-44
24x35 33-29 22x24 31x22
17x28 32x23 19x28 44-39
35x33 38x7. Heel mooi gedaan,
denkt zwart maar nu win ik
door 11-17 7-1* 25-30 34x25
15-2025x14 5-10 14x5 21-26!
5x32 2-7 Ix2l 16x49. Neen
zegt wit, want die het laatst
lacht... 42-38 49x46* 36-31
26x37 47-41 37-42 48x37, .
waarna zowaar het Manourymotief op het bord staat. Als u
werkelijk al deze combinaties
snel heeft kunnen vinden dan
bent u een groot talent en zeker
in staat het prijsprobleem op te
lossen.
Prijsprobleem nr. 7924:
Harm Schurer
-

Crypto 170

4 Pe2-g3 g7-g6; 5 Lf 1-c4 LfB-g7;
6 d2-d3 PbB-c6; 7 h2-h4 h7hs;
8 Ld-g5 Pc6-e7? Zie diagram

9 Ddl-f3! DdB-b6.

Nr. 7923:

Wit: 24 26-28 31-33 38 39

~3...e7-e5!?

Een verschrikkelijke zet. Beter
was 8...d6, al staat wit duidelijk
beter na 9 Pds Lg4; 10 Dd2
Le6. Waarschijnlijk heeft Dvoiris wits antwoord volkomen
over het hoofd gezien:

levenslang aan het damspel
verknocht, en de mogelijkheid
bestaat dat u eens op een keer
deze stand tegenkomt.

Nr. 7922:

Trompofsky-aanval.
1 d2-d4 PgB-f6; 2 Lcl-g5 Pf6-e4;
3 Lgs-f4 d7-d5; 4 f2-f3.

>

20 Lc4xe6 Dd6xe6.

*

Na 12...Lxe6 is 13 Pd6f Lxd6;
14 Txd6 en 15 Txe6t bezwaarlijk.

bewonderend de hand, respect
hebbend voor zoveel damkennis. Na deze demonstratie is de
kans natuurlijk groot dat hij u
de eerste weken probeert te ,
vermijden, terwijl u staat te
trappelen van ongeduld om
3 opnieuw de degens te kruisen.
Het gebeurt dan in een camping partijtje waar uiteindelijk
deze stand op het bord verschijnt.

stelling op het bord weet te
krijgen, ja dan is het genoegen
helemaal aan uw kant.

Wit: Hodgson (2580)
Zwart: Hellers (2560)

c

Of 20...dxe6; 21 Le3 en pion
is niet meer te redden.

Db6xe6.

toeschouwer bij dampartijen kom je in het
damlokaal of elders
soms fraaie staaltjes damkunst
tegen. Stel dat u op de camping
in het bijzijn van veel kijkers
tegen de buurman deze stand ]
op het bord krijgt en u bent aan
zet. Welke voortzetting zou u
dan nemen?

.

'

13 Pc3-a4! Pe7-c6; 14 Pa4-b6
TaB-b8; 15 c2-c3.

,

11 0-0-0 DdB-b6; 12 dsxe6

en de volledig kaalgeplukte

Blokkeert de eigen d-pion,
maar nu kan het paard op e7
tenminste spelen.

Als

aantrekkelijk voor zwart.

Te4-e3; 36 Dd2-c2 Lg7xc3;
37 Dc2-b3 d6-d5; 38 Db3xds
Dc6xds; 39 Tdlxds Lc3-g7;
40 Tds-dBt Lg7-f8; 41 Thl-h7

10 Pg3-e2 0-0; 11 a2-a4 a7-a6;
12 a4-a5 Db6-d6.

-

a

12 Pxh7f! werkt ook niet) 11
b 4! Pxb4; 12 Pxf6f Lxf6; 13
Lxf7-f-! en wit wint, b.v.
13...Kxf7; 14 Dxf6f KgB; 15 Pfs
of ook 13...Kf8; 14 Lxg6 Pxc2f;
15 Kdl en zwart is uitgepraat.

-

.

-

,

0

Schaken VB open Leeuwarden (1)

.

'

(?

wordt 2 Sch geopend. Als de

;

'

open je dan een zwakke twee
in harten. Kwetsbaar is het
raadzaam wat betere troeven te
hebben, bijvoorbeeld

4
<?,

-

'.�
*fr

-

,

Ha dl

:

voorbeeld:

•

derde editie van het VB
U Accountants International Chess Tournament
een pittig bezet negenrondig
j open toernooi eindigde dit jaar
in een gedeelde overwinning
de Russische grootmees. 4ers Charlov en Jakovitsj. Beiden scoorden 7 uit 9. Op een
halfje achterstand volgden .
Dvoiris en Hodgson. Beste
i Nederlanders waren Van der
Wiel en Nijboer met 6 uit 9,
goed voor een gedeelde vijfde
t/m veertiende plaats. Bij het
ingaan van de laatste ronde
ging de Rus Semen Dvoiris
een man met enkele bijzondere
karaktertrekjes, maar daarover
de volgende week meer met
6V4 uit 8 alleen aan kop. Remise
-in de slotronde zou hem minimaal vierduizend gulden opleveren, maar de spanning werH
hem te veel. Hij speelde als een
{ kip zonder kop en er kwam
geen goede zet uit zijn vingers.
Tegenstander Charlov moet
aangenaam verrast zijn geweest
door het matige tegenspel. Hij
had slechts een uurtje bedenktijd nodig om deze partij tot
een goed einde te brengen!,

■

5

vermoedelijk niet spelen. De
tegenpartij heeft ruim de meerderheid van de punten. Beter is
het om preëmptief 3 Ha of 4 Ru
te bieden, afhankelijk van de
kwetsbaarheid. We zijn met
twee vierkaarten hoog immers
verzekerd van een 6-4 fit in een
hoge kleur. Met hand 3 willen
het liefst 3 SA spelen. Toch zou
het kunnen zijn dat partner een
zwakke twee in harten heeft. .
Het goede bod is dus 2 SA. .
Toen de zwakke twee in harten
en schoppen en de Multi
wereldwijd geaccepteerd j
waren, werd het tijd voor wat
nieuws. Vanuit Polen kwam de
Poolse twee-opening. Met een
vijfkaart hoge kleur en een
lagere vijfkaart werd ook op
twee niveau begonnen. Bijv.:

<?

I

.

*

:

soon

,.

AV8972
AH6

opende je vroeger een sterke 2
Sch. Je hebt tenslotte acht
speelslagen met schoppen als
troef. Nadat 2 Ha en 2 Sch als
opening zwak waren geworden, dat wil zeggen 5-12"punten met een zeskaart, moest je
met bovenstaande hand 1 Sch
openen of 2 KI als semi-man
cheforcing. Met een kaart als

■

,

<?

wikkeld. Op een 2 Ru opening
van partner reageer je als volgt:
2 Ha, hierop past partner met
hartens of biedt 2 Sch met
schoppens.
2 Sch, hierop past partner met
schoppens of biedt 3 Ha (minimum) of 4 Ha (maximum) met
:\hartens.
2 SA, vraagbod voor mancheof slemonderzoek. De antwoorden hierop zijn: 3 KI
(maximum met harten), 3 Ru
(maximum met schoppen), 3
Ha (minimum met harten) en 3
Sch (minimum met schoppen).
3 Ha, preëmptief, partner past
of biedt 3 Sch met schoppens.
3 Sch, preëmptief, partner past
of biedt 4 Ha met hartens.
4 Ru, vraagt partner 4 Ha of 4
| Sch te bieden, afhankelijk van
zijn kleur. Alle andere biedingen zijn echt en forcing. Een
paar voorbeelden. Wat biedt u
na een Multi 2 Ru opening bij
uw partner met de volgende
; }''
.,^
handen?, >fftë

-

2 Thuis-econoom(15)
3 In de hoedanigheid van
mannetje met streken(9)
4 Reportage over een kunstwerk(l2)

5 Voor hen die niet meer in
de aula konden?(10)
6 Meer grond is goed voor
het Oranje-gevoel(9)
7 Bij het persen kan het conflicten opleveren(7)
15 Men kijkt er met hongerige
ogen naar(7)
17 Groot acteur(s)
18 Leverde slag water(s)
20 Die kant uit is het minder
"

leuk(4)

21 Krijg ik als ik dieper op de
dingen in ga(4)

Zwart: 2 9 11 13 17 18 21 22 27.
40
Wit: 28 31-34 36 38 41 45 49

Na 35-40 mag wit vanwege 18
23 21-26 schijf 34 niet spelen.
Het gaat in deze compositie
vooral om het eindspel.
Oplossing nr. 7910:
45-40 35-30 33x24 49x9 15x2

RZuidersma Tienelsweg 42
9471PC Zuidlaren wint ƒ 25,-.
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ledere dinsdag in augustus vaart de Wolfhom vanaf Rekreatiepark De Bloemert (Midlaren) langs de mooiste plekjes in Groningen,
~.",
om u uiteindelijk in Appingedom te brengen.
Op de woensdag begint detocht in Appingedam.
Prijs: f 49.50 p.p. (inclusief koffie met koek en de lunch).'
Reserveren is verplicht!!
Voor meer informatie: RONDVAART- EN PARTYBOOT WOLFHORN
Tel. 05905-95950
V

ttu voor een

Grouw
f Rondvaarten
Regelmatig dag- én middagtochten

bezoek aan
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SKÜTSJESILEN

"De Vluchtheuvel" is ook een ideaal adres voon
Recepties Bruiloften Familiediners Koffietafels en zakelijke
\- *• i'
bijeenkomsten.
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SPÖRTVISSEN
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vanuit Lauwersoog
Telefoon 02271-2059 C;

Kom eens fietsen §||
in het natuurreservaat

"DE WEEmUEir
Café-Restaurant Mxm\oh
te Oldemarkt.
\

Ruime parkeergelegenheid.

|'J.

U .....f 27.50

SPECIAAL FIETSMENU

(Hierbij heeft u gratis een fiets met routebeschrijving tot uw beschikking).
|

Maandags gesloten.

FAM. TAMMENS

Hoofdstraat 2,8375 AP Oldemarkt Telefoon 05615-1460.
Fax 05615-2345.
-
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Övopièa

DE BOMEN!

'fM

welvaartsziekten

Vraag vandaag nog gratis informatie over
puur plantaardig (veganistisch) eten. En
probeer onze overheerlijke recepten eens!
\//&?)
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Postbus 1087

6801 BB Arnhem
Tel. 085 420746

Steunt u ons vrerit? Postbank 5248618

-

geopend: ma. t/m

vr. van:

10.00 tot 18.30 uur
dinsdag-, donderdag- vrijdagavond
van 19.30 22.00 uur
Zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur
Zondag van 09.00 tot 16.30 uur .
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Vaart zz. 77
Appelscha

drie dagen Praag

entreeStrachovPraag

Vertrek 7 sept
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Vertrek: 28 september, retour
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PATRICKBRUEL- Rotterdam
—

JOE COCKER Rotterdam

«55.

Vertrek: 26 en 27 september, retour

JOHN DENVER Rotterdam

or nn I
«55.UU
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Vertrek: 17 september, retour

BOLD AND THE BEAUTIFUL

»

35.UU _r
-

n Vertrek:. 7 okt., retour
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ROXETTE Rotterdam

pi

~
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375.0 U
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FLOYD Rotterdam

□
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Vertrek: 20 en 21 sept.
Retour

g

•

3-DAAGSE PINK FLOYD

Incl. 2x logies/ontbijt,

QPINK
Vertrek: 3, 4, 5 sept. Retour

Ontvangst met
2 kopjes koffie en eigen
gebakken "turf"
Daarna... fietsen door de
prachtige bossen
|
Keuze uit 15 routes!
's Avonds 3-gangen diner.
Deze komplete dag
29.75 pp.
Reservering gewenst. I
Restaurant

Boekingen en reisgids ook bij Friese Rabobanken
Inlichtingen en telefonische boeking en gratis reisgids,

\
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\Jel.®l62-2481
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Kom eens gezellig langs in

ZEEHONDENBANK

en schelpenzoektocht 0.1.v. wadgid*
met "DE AMELAND"
Bij inlevering van deze bon 10% korting

Woe. 17/810.00 u.
3

-ri
;

Do. 18/810.30u.W0e.24/8 14.00M
Zat. 27/815.00 u. Zo. 4/912.30 u. |
Vanuit de veerboothaven in Holwerd.
Prijs f 25,, kind. f 12.50.
,
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Oude Pekela

Sportlaan4
9665 HTOude Pekela
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U Deventer en Stad
Q 24 sept
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Overtrek:
WALIBI (Flevohof)
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Tynaarlo-Stationsstraat 25-tel. 05921-43300
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O Subtropisch zwemparadijs met'
glijbaan, whirlpool etc. : -'j
O Bowlingcentrum
O Sauna
O Zonnestudio

n

n

/

;

Kom eens naar ons
paradijs

--

■

~

tours

Tijdens de vakantieperiode
(26 juli t/m 28 aLgustus)
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Winkelen, enz.
Vertrek: dond. 18 aug.
n OLDENBURG
Winkelen, enz.
] Vertrek: dond. 18 aug.
EFTELING
IJ Vertrek: donderdag 18 aug.,
n 25 aug. Incl. entree
FRUITCORSO TIEL
Q Incl. zitplaats ,
zaterdag 10 sept.

n

va. f 559.00

S§wfj^
®SiS^

hormoonschandalen

295.00

entree

ü

op de fiets

.

Zeg nee tegen:
•
mestoverschotten

-

Woensdag 17, 24 aug., retour
KERKEPAD
n Breda
■ 3 septen Omstreken
Q Bremmei en Omstreken

I r/q&/jfjffiss\
vmMATLANTIS
[Ij

22 okt.

D

Barcelona en Estartit

Inlichtingen, boekingen of gratis brochure... bel:

\

16 sept.,

_

Sportcentrum Pekela

Is er één boom gered dankzij het gepraat
in Den Haag? Gelukkig kunnen we
zelf iets doen: plantaardig eten. Dat belast
het milieu nauwelijks en het is nog veel
)<:■:
gezonder ook!

•

BOWLINGCENTRÜM

va. f 599.00

,

[

-

Woensdag 17 aug., 24 aug., retour
DOLFINARIUM (Harderwijk)
U Woensdag 17 aug., 24 aug., retour
n SLAGHAREN
■
Woensdag 17 aug., 24 aug., retour

vertrek: 12 september (volgeboekt)
en 3 oktober

i

. Vertrek:

i

EURO-DISNEYLAND PARIJS

Ölncl.

J

o.a. excursies Boedapest, Wenen en Balatonmeer

05957-1430

3-daagse

□

Restaurant

vertrek: 26 september en 10 oktober

l

MKmffl/rliliiTiiltriM

□

-

Q

10 dagenKOMAROM (Hongarije)

EET PLANTAARDIG!

•

jNIEUW: "KOM EENS WERELDSPELER Vraag naar ons speciale infopakketH
NU! I

Juedt 4* wee*
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f?:it/l vertrek: 15augustus

I

Verhildersum

j
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KORENSCHEPEN

Borg

_.

002.UU

ZWARTE MARKT BEVERWIJK (overdekt)
Vertrek: elke zaterdag. Prijs mcl. entree
] DAGJE AMSTERDAM
o.a. Ikea, Bijenkorf, museum, winkelen,
U familiebezoek, rondvaarten enz.
Vertrek: elke donderdag en zaterdag, retour
'
TEXEL
] Incl. rondrit, boot, museum
Vertrek: woensdag 17 aug.
DELTAWERKEN
1 Incl. boottocht, film, bezoekerscentrum
■ Vertrek: do. 18 aug.
Q VERRASSINGSTOCHT
koffie met gebak, entree, diner
Vertrek: dinsdag 16 aug., donderdag 25 aug.
] BREMEN

Hoofdstraat 12, ROLDE
Tel. 05924-2537

5 dagen THÜRINGEN (voorm. DDR).. va. f 395.00
gelegen in een van de mooiste delen van Duitsland
o.a.
ƒ—j r-t w
I \ il dagtocht Leipzig en Erfurt
/ //// (no slecn|s enkele plaatsen) '
9

KLOSKANT
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"DRENTHE"
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KRIJTTEKENINGEN
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CALELLA—
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Bewaar deze pagina's en
laat u inspireren.

0.a.. excursies

Nu ook kart n g circu t en partycentrum
Kom genieten of bel voor info: 05920-55700/50005

568.00

490.00
512.00
470.00

fj AVONTURENPARK(HeIIendoom)

10 dagen ROSAS (Costa Brava)

J_3r£:—

J

geslaagde bestemming.

.

en

„

MALGRATDEMAR

Dincl. logies/ontbijt

Dan bieden de adverteerders op deze
pagina u talrijke suggesties voor een

op makreel en kabeljauw
Vertrek dagelijks v.a. Lauwersoog.
en boekingen E. Staal, tel. 050-566532/05199-9200.

559.00!

-

Heeft u zin in een
korte vakantie,
originele dagtocht of
wilt u er zomaar even
tussenuit?

op de Noordzee met de

•

ROLDE

bestaande uit:
ontvangst met koffie en cake
vertrek per auto of fiets door
de bosrijke omgeving van
Rolde
routebeschrijving en lunchpakket
1 uur bowlen
tot slot een heerlijk dagmenu
":'\"'
Prijzen v.a. 33.50
Vraag vrijblijvend informatie
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vanuit

fiuétl
VAKAMTTIE-
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FIETS-OF AUTOARRANGEMENT

Volop plezier voor slechts f 9.50 all?in

Alle dagen vanuit Grouw, Meersweg t/o nr. 16';
Info: 05662-1398 b.g.g 0652-916581
Tijdens uw vakantie een dag

'n compleet

Autoscooter, calypso, vliegtuigmolen, springkussen, hoge V
4-baans glijbaan, grote speeltuin, muziekexpress, kinderdraaimolen, safari-baan, goudmijnexpress, bootjesdraaimolen, uitkijktoren met glijbaan, kettingbrug, klim- en slingertouwen.
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] Vertrek: 19 augustus.

.

Monumente

El
«340.UU E£

Vertrek: 2 sept., 24 okt., 11 nov.

LLORET DE MAR

h
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10 dg ZWITSERLAND
U Vertrek: 15, 29 aug.
112 dg SPANJE COSTA BRAVA
_' Vertrek: 26 sept. (met overn. in Frankrijk)

vanuit Den Helder.
In voor- en najaar kabeljauw.
Uw schipper:
Nan-Dirk Lont, tel. 02279-1417.

f

-_

346.00

—

I

op de Noordzee
met het v.m. Marineschip

Parke
attraktiekaart
S\qste
zuidlaren-appingedamv.v^
Dagtochten
voordei»y=»
d
de

]

|

295.00

1i SdgWENEN-SALZBURG

M.S. MERCUUR [j

tel. 05178-91516
(ma. t/m vr. tussen
8.30 en 12.30 uur)

\
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—

1 22, 260kt., 18 nov.
LONDEN
„ 4dg
U Vertrek: 23 sept., 24 okt.
4dg PRAAG
Vertrek: 9 sept., 22, 26 okt., 11 nov.

VISSEN

l^Mrf^.i*^*.

REDERIJ DOEKSEN
"'*

—

"

l«l: 05926-12266
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Baast
MAKREEL I B»ÏKÏÏ?ÜÜIS

Een dag naar TERSCHELLING of VLIELAND?
Dat kan in de periode 1 mei 1 oktober 1994 met onze_
snelle catamaran "KOEGELWIECK". '
Vertrek uit Harlingen op maandag 8.00 uur, op dinsdag
t/m zaterdag 9.00 uur (behalve op de eerste dinsdag van
de maand).
Voor nadere inlichtingen en reserveringen verzoeken wij
u te bellen met:
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Heinoseweg 10
Zwolle ;-\~'
Tel. 05290-1203
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Barbecues & party's
O Groepsarrangementen

|

Vertrek:2oaug, 17sept.
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f] 4dg BERLIJN
Vertrek: 16, 30 sept., 220kt.,11 nov.
4dg PARIJS
Vertrek: 27 aug., 23 sept.

•

.
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O International kartingbaan
O Mini-karting
• Midgetgolfbaan (18 holes)

-

■"'■

"8 dg ZWARTE WOUD

Rarb iyla

Voor inlichtingen via rederij:

f.
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04Ö.00 f
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7dgNORMANDIË

n Vertrek: 20 aug.

RECREATIECENTRUM

n
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C>, Q
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D

[

70/| ft

D

Vertrek vanuit Groningen met Gado-lijn 98
van zondag t/m vrijdag om 07.21 uur en op
zaterdag om 10.30 uur.'..

Groningen-Reitdiep-Lauwersmeer
met de M.S. MARNE

Groninsen

-_

O/4.U0

Vertrek: 22 aug.
dg DENEMARKEN
Vertrek: 22 aug.
7dg BEIERSE WOUD
Vertrek: 3 sept.
dg LUXEMBURG
u|7Vertrek: 27 aug., 17 sept.
'

Q6

Dienstregeling geldig t/m 4 september 1994.
Vetrek dagelijks vanaf de Eemshaven om
08.15,11.30 en 14.30 uur. Terug vanaf Borkum station van zondag t/m vrijdag
om 12.30 en 17.40 uur. Op zaterdag
om 12.30 en 18.20 uur.

Opstappl.: West Indischekade (Korrewegbrug)
A. vaartarief + broodmaaltijd f 35.B. vaartarief + koud buffet f 45.(A + B mcl. koffie met gebak)
Vaartijd: 9.00 tot ± 17.00 uur'

«

—

rr RONDVAART-DAGTOCHT -=ï | Telefoon: 05961-6026/6084

35,-*
35,-*

n Nog plaatsen vrij op onderstaande reizen^.
G
6d gBRABANT-ZEELAND

FRANSE DAG

BORKUMLIJN

Borkumweg 3, 9979 XJ Eemshaven.

35,-*

'

van

EOETOMJ

'■■■»■!

±18.45 uur v.a. Prins Hendrikbrug te Leeuwarden (200 m.
v. bus- en treinstation) zondags vertrek v.a. de Hermusbrug bij de Frieslandhal f 17.50p.p. Kind f 8.-.
Inl. Boekema 058-153737

|

Wik.

Vechtstraat 78,

*Ji\ J

In aug. op zo., di., wo. en do. rondvaart door het natuuren visottergebied Princehof en Oude Venen van 14.00-

Als u vooraf betaalt, heeft u recht op gratis lijndienstvervoer naar en van Groningen.
Groepen van 10 of meer personen worden afgehaald vanaf een plek naar keuze.
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Bezoek dan tijdens uw vakantie de mooie

I rondvaart friesland

Pale'stLooenKroondomeinen2september.66^

V-V

I rr-^T É t'l
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I STRAMDWEEE! I

op makreel
Vertrek dagelijks vanuit Lauwersoog.
Inl. en boekingen: W. Drijver, tel. 05190-97992.

Orchideeënhoeve-Weerriben 26 augustus 57j-

Pink Floyd Rotterdam retour
3,4 en 5 september
Roxette Rotterdam retour 20 september....
Diana Ross retour 17 0kt0ber........

rfr

'l

"DAGERAAD"

51.50
66,50

Elfstedentocht 18 ausustus

"-

i

ET

op de Noordzee met de

.....69^50

Bremerhaven 18 ausustus

JL

n' I

75/-

Texel 16 en 30 ausustus

I L~J CJ
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I SPORTYBSSEN I

Bel ons even en u krijst het dastochten-programma
' van Gado Tourins gratis thuisgestuurd.
lp Verrassingstocht
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Inlichtingen en telefonische reserveringen:
Nes Ameland. TeLnr. 05191-42166 of
Ook voor personeelsreizen o.a. Sunsetcruises, barbecuepariï s '
schoolreizen, bruiloften en trips speciaal voor
.

06-529146/»'

Tel. 05978-12970
Fax 05978-18123

I

ouderen^

i

