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ZONNIGE PERIODEN
Droog en zonnige perloden. Mlddagtemperatuur omstreeks 20 graden, minimumtemperatuur ongeveer 7 graden. Matige wind,rond
kracht 3, draaiend naar oostelijke
richtingen.

TEMP. HEDEN 14.00 uur 13.8° C. Z i .

Surfers doen het op Koninginnedag

gevar

reacto

Veel doden;
tweede
ookin

Van onze redactie buitenland
TSJERNOBYL
De ramp in de Russische
kerncentrale heeft al aan zeker 2000 mensen het
leven gekost en vele duizenden zijn radio-actief
1
besmet. Dit heeft een inwoonster van Kiev aan
het Amerikaanse persbureau UPI verteld. De
vrouw heeft nauwe contacten met ziekenhuis- 1
en reddingsfunctionarissen. In telefoontjes van
westerlingen uit Kiev wordt zelfs'melding gemaakt van 3000 doden. ..-V',-;
•
v
De Sovjet-regeriri'g houdt.het op twee doden en de
—

'

:

J

Sovjet-ondérminister voorde burgerluchtvaart;' Miy
chael Tirnöfee, zei over hét dodental: "De cijfers 10-,
pen in de tientallen, minder dan Honderd."
Dé kerncentrale bij Tsjernobyl staat nog steeds in'
brand. Een andere reactor in een aangrenzend gebouw loopt nu ook gevaar in brand te vliegen. Dat
blijkt uit foto's van Amerikaanse spionagesatellieten. Een Russische radio-amateur heeft gemeld dat
de tweede reactor al in brand staat.
Amerikaanse inlichtingendiensten zijn tot de conclusie gekomen dat de ramp is veroorzaakt door een
chemische explosie, gevolgd door een melt-down, het
smelten van de kernvan de reactor. Daarbij kwam
onmiddellijk in een straal van 16 kilometer radio-acStaütssecretariê Scherpèhtiviteit vrij. De brand in de reactor kan volgens de
huizen van Verkeer en WaAmerikanen nog dagen duren. De explosie zou zich
Van onze parlementaire
terstaat loste vanmorgen rond
zaterdag al hebben voorgedaan. In de onmiddellijke,
redacteur
Jan Hensema • '■;'■
negen uur in de Groninger
omgeving van de centrale wonen ongeveer 40.000
HAAG
Tot grote verbaDEN
mensen. In de centrale werkten, als volledige dienst
Zuiderhaven het j startschot
van
minister
Braks (Landzing
voor een sürftocht, die dit jaar
werd gedraaid, ongeveer 1000mensen.
bouw)
toonde
de
CDAer
Van der
voor het eerst op KoninginneDe Sovjet-Unie heeft Zweden en West-Duitsland
Linden gisteren in een; vergadag georganiseerd wordt.
gisteren om hulp gevraagd bij het bestrijden van de
dering van de vaste KamercomTientallen wedstrijd- en rèbrand in de kerncentrale. Volgens een deskundige
missie
voor landbouw een bevan het Zweedse radiologisch instituut is het vrijwel
creatiesltrfers vertrokkenondlastingaanslag op de produktie
er j een 'stralend OranjezonDe wekelijkse controle op radio-activiteit is in onmogelijk de brand te blussen en verdere lekken te
van melk. De aanslag was door
netjè voor" een tocht, door de
Amerika uitgebreid tot een dagelijkse. Op de foto voorkomen omdat de Sovjet-reactoren geen bescherbelastinginspecteur opgelegd
een
provincie: In de' Groninger
Bruce. Pickett bij de apparatuur in.' Olympia, mend omhulsel hebben. In het Westen wordt dit type
aan.een
veehouder, waarin deze
binnenstad, maar. ook in vele
reactor niet gebouwd.
:
Washington, (foto: AP).
meegedeeld
werd
dat melk tot het
andere plaatsen in het NoorDe centrale in Borssele is ook
vermogen van zijn bedrijf behoort.
den kwamen in de loop bande
niet van hetzelfde type als de
inspecteur, deelde mee de
De
morgen 'dej festiviteiten óp
rampcéntralë. Een woordvoerder
veehouder
voor de vermogensbegang. (Foto: Sjors Visscher)
van de Nederlandse Vereniging
lasting aan te slaan over iedere liMilieudefensie heeft dit ten onrechte verklaard. West-Duitsland
heeft aangeboden twee robots bij
Asser beiaardier over verzoek PvdA:
de bestrijding van de brand in te
cruise in
WASHINGTON In Mexico is zetten.
vanmorgen een zware aardbeving
Volgens internationale experts
geweest met een kracht van 7 op is de ramp de ernstigste die ooit
de schaal van Richter. Dit is bemet een kerncentrale is gebeurd.
Amerij SAN LEANDRO
kendgemaakt door het AmeriDe Zweedse stralingsdeskundige
kaanse nudisten boeken voor
kaanse Geologisch Instituut in Ulf Baverstrom vindt het echter
het /eerst iop een | Italiaans
Washington. De aardbeving trof niet "het ergste scenario dat je je
E.Schólten
luxe-schip voor een speleeen gebied 400 kilometer ten kunt voorstellen"..Hij gelooft ook
non
«eriaar
van onze verslaggever
vaart in het Caribische gezuidwesten van Mexico Stad. Het niet dat er veel doden zijn gevalASSEN De Assenaren zullen morgen op de Dag van de Arbeid
bied van 13 tot 20 december.
is niet bekend of er slachtoffers len. Ook vooraanstaande Westbegeleiding van het carillon hun socialistische strijdliezonder
Er is plaats voor 400 mensen.
zijn gevallen. In dezelfde omgeduitse kerndeskundigen nemen
deren moeten zingen of neuriën nu B en Ween verzoek daartoe
Het idee is afkomstig van
ving deed zich op 19 september aan dat er slechts een gering aanvan de campagnecommissie' van de PvdA in de Drentse
de 36-jarige Randy Sweezy
1985 een nog zwaardere aardbetal doden'is. Wel zullen- volgens hoofdstad naast zich neer hebben gelegd en het aan de beiaaren zijn 30-jarige vrouw Vicving voor met een kracht van 8,1
hen mensen die ernstig besmet
dier van het carillon in het Asser gemeentehuis over laten om al
kie, die elkaar enkele jaren
op de schaal van Richter.
_'
zijn binnen drie tot vier dagen
.jy
dan niet de 'rode' liederen te spelen.
geleden op een • cruise voor
•
sterven.
nudisten in |de Verenigde
Hij heeft ook zijn bedenkingen.
Beiaardier E. Scholten heeft voIn ons land is nog geen verhoogrige week al laten weten moeite te
„De man is in dienst van de geStaten tegen het lijfliepen.
de straling waargenomen. Mispelen
meenschap
De cruise begint en eindigt
hébben
met
het
van
de
soen moet dan ook volnister Winsemius heeft opdracht
in .'SanJuan op Porto Rico,
deuntjes.cialistische
Daarmee
doen
aan
de
verzoeken uit die gegegeven extra metingen te doen.
met aanlegplaatseh in AntiOp de Zweedse oostkust', is zou volgens hem het hek van de meenschap," ! meent ; hij., „Zeker
gua, Martinique, Guadelupe,
als het zon grote groep betreft als
gisteren een ; radio-actief niveau dam zijn, omdat hij dan de favoSt. Luciaj St. Maarten en St.
geluiden
partij
riete
van
iedere
of
de socialisten (45 procent van de
gemeten dat honderd maal hoger
Thomas. In de meeste van dezou
moeten
Het
Assenaren
stemde maart dit jaar
beweging
spelen.
was dan normaal.
in
PvdA).
ze plaatsen is gelegenheid tot
leek
hem'niét
zon
om
Er wordt in Nederland en
goed idee
Het gebied in een straal rond
Van
'naaktrecreatie'. Aan boord
onze redactie buitenland
pro's en contra's te laten'strijden in Assen toch al zo weinig aan100 km. rond Tsjernobyl is volzal men onder meer naakt op
TAIPEI/NEW DELHI
Zes gens het Zweeds Radiologisch op een instrument van de gedacht besteed aan de viering van
meenschap: het carillon.
hèt dek kunnen wandelen,
technici van een kerncentrale in Instituut onveilig. Vele tiendui~-'«3 de Dag van de Arbeid."
Taiwan hebben gisteren kooldi„Ik speel op 1 mei geen strijdzonnebaden en dansen en
Bruins geeft de moed nog niet
zenden mensen en vee uit het
oxide-ingeademd.
Zij liggen in het rampgebied worden geëvacueerd. liederen op het carillon," zegt de op. Volgend jaar komt de PvdAmeedoen aan 'lichaamsbeziekenhuis.
wustzijnssessies'.
Door de besmetting kan gebrek klokkenspeler. „Die kans krijg ik campagnegroep in ieder geval
Alleen in de eetzaal is kleweer met een verzoek bij het colleaan
drinkwater en 'voedsel nog wel een keer wanneer de RusIn India heeft vandaag anderik
komen.',
ding voorgeschreven, 'bij wijsen
Dan
moet
kiezen
ge. Hij overweegt een raadsontstaan. Kiev, op 100 • km.
uur
brand
gewoed
half
een
fain
jegens
of
spelen." Scholze van hoffelijkheid
voorstel in te dienen om het spetussen Siberië
afstand van Tsjernobyl, is tot verbriek van zwaar water, dat in
anderen. De bemanning, alboden gebied 'verklaard voor ten benadrukt dat zijn besluit len van socialistische liedjes,
kernreactors
wordt gebruikt. westerse diplomaten en journaniets van doen heeft met de PvdA.
dus Sweezy, zal haar taak
maar bijvoorbeeld ook kerkelijke
gezinnen
sloegen
Honderden
op
''iWfflig
Bruins,
Het
PvdA-raadslid
M.
klanken, op het Asser carillon
niet bloot verrichten.
listen. li'i'H'ii'wrmnir.
zie ook pagina 4;7 en 21
betreurt het besluit van Scholten. mogelijk te maken.
de vlucht. [
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Belasting:
melk is

Nudisten maken
het
Caribisch gebied

:.

geen
speel
'Ik
'rode' liederen'
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ter op zijn bedrijf geproduceerde
melk. De belastinginspecteur rekent voor iedere liter 65 cent tot
het vermogen. 3jgtygËK!£
Alle Kamerfracties
bleken
hierover zeer ontstemd. „Dit is te
dol voor woorden," zei Van der

:

vermogen

•

Aardbeving
treft Mexico

betekenen heeft. Braks
zegde toe deze zaak direct met
staatssecretaris Koning van Financiën te zullen opnemen.
Wel is Braks het eens met de
maatregelen die zijn genomen om
de verkoop. van gronden met
melkquotum te belasten. Toch
blijken voor deze gronden
der hoge prijzen té worden bc-;
taald. Soms wel 20 tot 25.000 gulr
den per hectare meer. De minister
zei dat'hij bezig is een plan té
ontwikkelen om de verkoop van
grond met daarop een melkquotum af te romen.
nu weer te
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Linden. Hij vroeg zich af wat dit
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Zalmen op de Wadden
Harlinger visschers hebben de laatste dagen succes\
\ met
een bijzondere soort visch op de Waddenzee*Reeds k
/ eenige keeren keerden
visschers met zalmen naar huis %
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Wanneer unó een abonnement neemt op het ■;■ .
Nieuwsblad van het Noorden, ontvangt ude krant
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Het Nieuwsblad van het Noorden volgt het dagelijks gebeuren
al 98 jaar. Al bijna 100 jaar informeert het Nieuwsblad u
over het wel en wee in onze wereld. Niet alleen van dichtbij
maar ook van veraf. Elke dag weer. Wie bij wil blijven en van
alles op de hoogte wil zijn, leest het Nieuwsblad van het.
Noorden. Letterlijk en figuurlijk het meest veelzijdige dagblad
v
van Noord-Nederland.
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Ik wil de krant daarna per ü maand (f 22,35)
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In een enveloppe doen en zonder postzegel sturen aan: Nieuwsblad van
het Noorden. Antwoordnummer 37.9700 VB Groningen
*
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radio/televisie
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20.00 Journaal
20.28 Zendtijd Politieke Partijen: R.P.F

SOCUTERA
20.38 Gast aan tafel -Bolivia, uitzending van de NOVIB
'.

.

20.43 Sonja op woensdag, gespreksprogramma
21,55 Achter het nieuws, actualiteiten
22.20 De Speurder, Duitse politieserie. Af].: Voor eigen rekening. Nick en Mathes zijn kleine diefjes, die bij een kraak
enkele pakjes cocaïne vinden.
';--~

-'•■

;

'

WDR
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels. Les 45
18.30 Sesamstraat
19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en
\

'

■

19.45 Raamprogramma voor de regionale studio's
20.00 Tagesschau
20.15 Mittwochs 1n..., informatie en amusement
21.45 Eff-Eff: Vrijetijd en fitness ;
22.30 An der Nordbrucke (Le pont du nord), Franse speelfilm uit 1981 van Jacques Rivette met Bulle Ogier, Pascale Ogier, Pierre Clementi e.a. Op de dag dat zij vrijge.'
laten wordt, ontmoet Marie het meisje Baptiste. Samen
ontfutselen zij geheime documenten van hun vriend Julien. Ze beginnen hem te volgen...00.35 -00.40 Laatste nieuws
,

18.15 .18.20 Nieuws voor doven en slechthorenden
•'•.". '■■■"<
18.30 Sesamstraat
-

18.45. Jeugdjournaal
'f :'.-j\'••■..'
19.00 Journaal
19.12' Van Gewest tot Gewest, regionaal magazine
20.00 Nederland C special, Nederlands kunstbezit in de jaren 1940-1945
21.20 Concert in Paleis Noordeinde, op initiatief van H.M.
f de Koningin en Z.K.H. Prins Claus t.g.v. Koninginnedag.
Opname van 22 april j.l. in het Paleis Noordeinde te
's-Gravenhage. Het Nederlands Kamerkoor 0.1.v. Hans
van den Hombergh m.m.v. Leo van Doeselaar, orgel, piano en harmonium; Hans van den Hombergh en Wyneke Jordans, piano; Margareth Urquhart, violine en
Catherine Patriasz, alt. Thema: Koormuziek uit Europa.
Tweede thema: De vraag naar vrede
*.

22.20 Zendtijd Politieke Partijen: PSP.

'""'^''"Ï^^^SS

f.'

.'•.

23.30 -23.35 Nieuws voor doven en slechthorenden

1

Bericht* vom Tage
18.05 Detektivbüro Roth, serie. Afl.: De jacht begint. Met om

18.35Zandmannetje
19.15 Regionale programma's: Hamburger Journal, Hallo
Niedersachsen, Schleswig-Holstein-Magazin :..<".'
19.57 Programma-overzicht
20.00 Tagesschau
20.15. Brennpunkt
20.55 Sport Extra. Rechtstreeks verslag vanuit Madrid van
.
de eerste voetbalwedstrijd in de finale om de UEFA-cup
•'.-"; tussen Real Madrid en 1. FC Köln
.>\<;
22.45 Tagesthemen
23.15 Susi, serie met Ingrid Steeger, Peer Augustinski, Klaus
Dhalen e.a. Afl.: Meine Probleme mit seinen Problemen.
De kleine Lulu is binnenkort jarig en wil een partijtje geven. Susi organiseert voor haar nichtje een groots feest,
maar ondertussen maakt ze zich grote zorgen om haar
. -: -•"•■••■ broer, die ze graag wil helpen
00.00 Der zerlssene Vorhang (Torn curtain), Amerikaanse
speelfilm uit 1966 met Paul Newman, Julie Andrews, Li;' y
la Kedrova e.a. Regie: Alfred Hitchcock. De Amerikaanse natuurkundige Michael Armstrong is met zijn verloofde en assistente Sarah op weg naar een congres in Kopenhagen. Daar aangekomen vertelt hij zijn verloofde
dat hij dringend naar Zweden moet, maar in werkelijkheid boekt hij een vlucht naar Oost-Berlijn.
'

•'

02.00 Tagesschau
02.05 -02.10 Nachtgedankén, beschouwing door Hans JoachimKulenkampff

■

20.10 Namen noemen, spelprogramma. Presentatie: Kurt

,17.55

.

18.00 Tik Tak, kleuterprogramma. (herh.) .
18.05 Plons, kinderprogramma, (herh.)
18.10 Zeppelin, informatief kindermagazine. Presentatie: Fe�. lix ,:.'••..'
18.35 Xenon, jeugdserie in 10 afleveringen. Afl. 9. Met Johan
Van Assche, Eugeen Bervoets, Mirei Bonte e.a. (herh.)
19.00 Uitzending door derden: Programma van de Katholieke Omroep
19.40 Mededelingen en programma-overzicht

19.45 Journaal

Duitsland

*;;."

Duitsland

2

17.50 EinHelmfurTiêre. Serie18.55 Mittwochslotto 7 aus 38

vanEeghem.
20.55 Kijk uitl Verkeerstips. Vandaag: De 'dode' hoek als
oorzaak van ongelukken
21.00 Onze merkwaardige wereld (Phenomenal World),
documentaire serie. Afl.: Levensstroom

.

21.25 BUI Cosby Show, Amerikaanse comedy-serie. Met:
Bill Cosby, Phylicia Ayers-Allen, Lisa Bonet e.a. Afl.: De
i. fruitpers (The juicer). Cliff heeft een nieuwe fruitpers gekocht, en wil niet dat Rudy en haar vriendje er aan ko. men. Maar tijdens zijn afwezigheid willen ze toch even
■'.'■■ de pers gebruiken
21.50 Het gerucht, kunstmagazine van Annie Delcerck;'.'.:
'<'22.40 Nationale Loterij
i
22.45 -23.05 Journaal. Aansl.: Coda. Ik niet, van Leonard

?,*ïrA:; "tf-5

'.*>"".'■•,

Nolens...

BRT 2
19.00 Zonen en dochters (Sons and daughters), Australische . serie met Pat McDonald,. Rowena Wallace,
Alexandra Fowler e.a. John raakt de kluts kwijt wanneer
.;.;.
hij toevallig getuige is van een gesprek
19.25 Uit je doppen, jongerenprogramma. Vandaag: Van

timmerman tot typiste, (herh.)
19.42 Mededelingen en programma-overzicht .;,'.:; v;
19.45 Journaal. Aansl.; Videomatch, spelprogramma, met
Marleen Gordts. Daarna: Voetbal Finale UEFA-beker
•

Sky Channel
18.30 The Deputy. The loriely road

•■-»

;

;

V

:-.

19.00 The Lucy Show. Lucy and the ring a ding ring '
19.30, Green Acres. Ahunting we won't go •','.' '!*;ÖS£|
20.00* The Greatest American Hero. Divorce .venusia

*

-

18.58 Programma-overzicht

Rock, . poprogramma gepresenteerd door
19.30 ■ Rock
.Christine Röthig. Met: Phyllis Rhodes, Leslie Kelly en
Richard T.Bear
20.1 S ZDF Magazin, informatie en meningen over een actu• ".■'
"'■■ ..•".:''■■'' ! *"-V.:;.^v' --'
celthema
21.00, Oer Oenver-Clan, (Dynasty), Amerikaanse serie. Ad.:
■ Compromiterenda foto's. Met 'John Forsythe, Linda
Evans, Joan Collins e.a. Daniel Rèece bekent Krystle
■.':, dat hij altijd van haar is blijven houden.
21.45 Heute-Journal
■'"
\- ';',
22.05 Apropos Film, filmnieuws
22.50 (ZW) Zeugln der Anklage (Witness for the prosecuti&

21.00 My Palakari. Film
22.35 Martini Sportline International Motor Sports 1986
23.40 -01.00 Sky Trax. Popmuziek

Concert

&

-

•'

-

,-

■

■'

00,40 -00.45 Heute

18.00 Sesamstraat

Nos

17.30 Journaal
-''

'

17.46 -18.00 Tijdsein-Buitenland, actualiteitenprogramma

Nederland 2
NOS/NOT

v

NOS/NOT
11.30 -12.00 Hier en nu voor de scholen. Afl. 13
NOS
13.00 .13.0 S Nieuws voor doven en slechthorenden

Duitsland
13KgNãDßg«tßtë&
10.00

Tagesschau
10.05 Der nachste Tango. Gesprek met Astor Piazzolla over
zijl moderne tango-richting en zijn artistieke leven.

Daarna concert: Astor Piazzolla, bandoneon en zijn
kwintet m.m.v. het Keuls Omroeporkest 0.1.v. Pinchas

',

•

1

■

13.10
14.30
14.45

15.30

i--'"v

Duitsland 2
09.45 ' ZDF-Info Arbeit und Beruf
10.00 Programma-overzicht
10.15 (ZW en 2 kanalen) Fred Astaire: Tanz mit mir (Shall
we dance), Amerikaanse musical uit .1937. Met Fred
Astaire, Ginger Rogers, Edward Everett Horton e.a. Re. gie: Mark Sandrich
12.00 Der Mai ist gekommen, muzikaal programma. Met
0.a.: Cindy & Bert, Rex Gildo, Tony Marshall
13.00 Heute
13.05- ZDF-regionaal: Ideenschmiede Berlin, reportage van
. Sabine Nawroth
.
.
..'
.■' J t '■'
13.35 (2 kanalen) Der Wind in der Weiden, poppenspel
naar het kinderboek The wind in the willows vanKen:'

09.30 -10.00 De Middeleeuwen. Afl. 4
feduco
v.ï.

12.00

ting blijkt ie zijn reageert Wolfgang niet zo enthousiast
als Brigitte had gehoopt
17.00 An hellen Tagen
Aus Franken m.m.v. het Windsbacher Knabenchor, Ulsamer Collegium en de VeldsteinerMusikanten ï
■■'.'''■' ■
17.45 Kolping, documentairefilm. Met.Robert Atzorn, Alf
' Marholm. Manfred Heidmann e.a. Regie: Wilm ten Haaf

De Nachtwacht van Rembrandt lag vijfjaar lang opgerold en in dekens
gewikkeld in een opslagplaats in de duinen.

Volgens de; makers van het
programma waren vooral Hitler
en Göring op jacht naar kunstschatten. Vroege Italiaanse kunst
en de Hollandse meesters hadden
hun voorkeur. Hitler wilde in zijn
Oostenrijkse geboorteplaats Linz
een groot kunstmuseum laten
bouwen en liet daartoe in Parijs
en Amsterdam zoveel mogelijk
werken opkopen. Maar Göring
was vaak zelf op jacht en wist
daardoor Hitler vaak voor te zijn.
Over de handel van kunst in de
oorlogsjaren is in het programma
de kunsthistoricus prof. H.W. Oss
te horen: "In de jaren '30 stond de
kunsthandel op een laag pitje
maar in de oorlog kwam het eigenlijk weer tot bloei. De nazi's
kochten zoveel mogelijk op. De
handelaren moesten daarom wel
meewerken, want anders zag het
er slecht voor ze uit. Daarnaast
was de handel natuurlijk best
welkom. Als het verkopen van
een schilderij geen eten opleverde, kon je er bijvoorbeeld wel een
paar mensen mee • vrij krijgen.
Dus waarom dan niet?"
Al tijdens de oorlog begon het
transport van alle kunstschatten

naar Oostenrijk. Wagons vol trokken over de grens vóór de linies
uit. Eenmaal op de plaats van
aankomst werden de werken opgeslagen in zoutmijnen. Overal in
de bergen werden kunstschatten
illegaal weggewerkt. Na de oorlog
werden, steeds meer van die
opslagplaatsen ontdekt, maar
toen kwam natuurlijk het probleem hoe alles weer naar de
rechtmatige eigenaar terug moest
komen. In het programma zijn archiefbeelden te zien van een vervoor
ontvreemde
zamelpunt
kunst in München, waar onder
leiding van een kusthistoricus
werd gezorgd dat de werken in ieder geval terugkwamen naar het
land waar ze vandaan gestolen
waren.
Programmamaker Hans Keiler:
"Dat was natuurlijk heel vreemd,
want op deze manier kreeg bijvoorbeeld de Nederlandse staat
een heel groot aantal kunstwerken uit particuliere collecties,
waar

hooit

meer

iemand

aan-

spraak op heeft gemaakt. De Nederlandse staat heeft nu een veel
grotere kunstschat dan ze ooit

zonder de Tweede Wereldoorlog
zou hebben gehad."

Achter het nieuws

Spelen net afval

chter Hei nieuwe, de actualitei,van: dé VARA,ƒ zendt E variavörid-. (Nederland .1,
j21.45 uur),de.spécial : Spelè-nimêt
'afval' uit/Hierin wordt aandacht
gevraagd .voor het gemeenschappelijk Vara-Unicef-project om Nederlandse kinderen spelenderwijs
kennis te laten maken met de
Derde Wereld.
.Het project ging begin maart
van dit 'jaar yan start. Op vijf
échblenin de gemeente Huizen
werd de'film 'Spelen met afval'
yertoohd. : Hierin wórdt een'beeld
gegeven van het dagelijks'leven
van Afrikaanse kinderen op het
platteland en de stad.' Met name
wordt getoond hoe de kinderen'bij
gebrek aan geld zelf hun speelgoed van afval vervaardigen.' .
Zeshonderd kinderen op de vijf
basisscholen in Huizen hebben de
afgelopen maanden hetzelfde gedaan'als hun leeftijdgenootjes in
Keriial Ze zochten afval bij elkaar
én maakten daaruit zelf' hun
speelgoed. De i werkstukjes werden maandag door een jury beoordeeld. Het resultaat werd die dag
in het Jeugdjournaal getoond.

mA
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dat.

ligt een ganseavond
Verenigde Staten en vice versas
dan gisteren een kernramp: \
uren discussies op dé
landse, Duitse en Belgische tity
speculaties vooral. .■
Panoramiek liet een
over heden en verleden'van\
Waldheim en zijn.
der meer vallen en probeerde
duidelijkheid te ■ schéppen?
langrijkste conclusie:.,
centrale bij Kievmèt'zijn
den tonnen (brandend) 'graffa \
van een ander soort f

'Naast Het filmmateriaal dat in
'Kenia., werd opgenomen is in'A'chter het nieuws pok een reportage
te zien waarin een aantal leerlin-;
gen en leerkrachten over hun ervaringen 'met het project aan het
woord komen.
■'■.' ■ k'

Indeling
tv-netten

de
KRO, de NCRV
plan
De
hebben
een
VARA
opgesteld voor de indeling
en

van. de

televisienetten. Alle
omroepen, behalve de VPRO
hebben zich achter het
voorstel geschaard. Op Nederland 1 zouden de geprofileerde A-omroepen NCRV,
KRO en VARA hun vaste
zendtijd hebben, op Nederland 2 de AVRO, TROS, en
Veronica en op Nederland 3
zou ruimte zijn voor NOS,
EO, VPRO en de kleine zend-

gemachtigden. ,

Westeuropese, maar
land staan reactors■

ook'in EL

del van graffïet gekoeld
Het enige verschil
beschermende koepel fom/iem jj
Verder
dacht voor het effect van
op de komende besluitvorm

over nieuwe kerncentrales": Hei jj
gemene gevoelen: we 'moeten
meer weten, pas dan kuhneh\
praten.
De Duitse televisie sloot $
daarbij aan, maar legde oói'%
al het accent op de geslotenki,
van deSovjet-regeririg: "DèllSSl
speelt verstoppertje voordewehk
En dat is het grote verschil mO,
ramp in Harrisburg, waar alk
zich voor de ogen van de'wrêt
afspeelde." Een 'f opmerkir\g\k
even later via de BRT behoöiji
werd genuanceerd: "Ach, alsm,
ongelukken in kerncentrales bk

nenskamers kan houden, dan $tbeurt dat in het Westen ook. Dab,

maar eens aan Karen Silkumi,

kon de kijker daar horenS^K^
En zo werd het, ondanks fefgt
brek aan gegevens
mamakers teisterde, toch nofw
interessante avond.
■ . HEDWIGHEÈRiï

Studio Sport
Sport besteedt
2, 22.50
Studio
dacht aan de eerste,, finalt
vanüm

(Nederland

uur) m

wedstrijd orh de UEFA-cuptussei
Real Madrid en 1. FC. Kola Vb
der beelden; van 1 het intèrnatio
haal tennistoernooi in Ede'en ei

hockeywedstrijd'; 'V BloemendJal
Amsterdam;

*

i

1

-

Lage kijkcijfers
voor Veronica
Veronica

wordt van allé poli
omroepen het minst bekeken
De omroep komt niet verder dai
een gemiddelde kijkdichtheid vat
19,5 procent over de beide televi
sienetten. De kijkdichtheid is f
meten in het eerste kwartaal va»
dit jaar tussen 18.00 en 24.00 uur
De meeste belangstelling va:
de kijkers ging uit - naart
programma's van de TROS. Des
omroep trok een gemiddeldekijk
dichtheid van 28,0 procent.'ft
tweede plaats is voor de AVRO
met 25,9 procent en de derde vooi

4

de NCRV met 2i,4'procent.'B
vierde en, vijfde plaats zijn respec

tievelijk weggelegd voor de' VA
RA (21,8 procent) en KROII9J

procent).

.';
Steinberg
■
Ein bayerische Landgasthaus, film vanAlois Kolb
Wo die wilden Stiere wohnen, documentaire over de
Camarque
Auf Wiedersehen irgendwo in der Welt, portret van
de pianist en componist van filmmuziek Mischa Spoliansky
Das Geheimnis der Spinnenhöhle, misdaadfilm
voor de jeugd
Der Traurn des Mondkönigs, jeugdfilm
Kunst für Kohle und Kollegen. 40 Jahre Ruhrfestspiele Reckhnghausen. Documentaire over het
ontstaan' en de ontwikkeling van de Ruhrfestspiele
Reckhnghausen
Schwierig sich zu verloben, Oostduitse speelfilm uit
1982 met Werner Tritzschler. Ulrike Krumbiegel. Monika
Lennartz e.a. Regie: Karl-Heinz Heymann. Wolfgang en
Brigitte zijn onafscheidelijk, maar als Brigitte in verwach-

:

nethGrahame'

*

''

:

:

;'

14.50 Telefon-Papa, Hongaarse jeugdfilm uit 1982. Met:
Adras Lener, Peter Hausmann, Judit Halasz
15.50 Schenk mir ein Buch, nieuwe kinderboeken
16.35 Heute
16.40 Einige kampten ein lang Leben, reportage over arbeiders die al jaren lid zijn van de vakbond 17.25 . Der Heuler, tv-film. Met: Heidelinde Weis, Matthias
Ponnier, Töns-Heinrich Grevel e.a. Het huwelijk van de
ouders van Frederique bevindt zich in een crisis. Om tot
rust te komen gaat zijn moeder met hem naar een stil
plaatsje aan de Noordzee, maar ook Frederique heeft
'
_'_
het moeilijk met zichzelf
*

BRT 1

15.30 (ZW) Woestijn van de angst ((Ice cold In Alex), Engelse speelfilm uit 1958 van J. Lee Thompson. Met:
. John Milis, Anthony Quayle e.a. (Originele versie met
1 ondertiteling.) 1942,tijdens de oorlog op het Noord-Afri. kaanse front probeert kapitein Anson met zijn ziekenwa•
gen veilig Alexandrië te bereiken.
17.30 De weg van het bloed '
17.45 Korte film over bloedtransfusie
"

lIBIISBUiraMOBiöi

Radio
Vandaag

Dagprogramma donderdag

Radio 1
NOS: 19.02 Hobbyscoop. 19.30 NOS Podium van de
Nederlandse lichte muziek. 20.30 Langs de lijn. spon:
en muziek. 22.30 Akkoord. 23.05 Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 Late Date. '1.02 Romance. 2.02
Nachtexpress. 6.02 In 'I voorbijgaan 607 Non stop
lichte muziek
Radio 2
NCRV: 18.03 Hier en Nu. 1854 In 't voorbijgaan.

waarin opgenomen de Provinciale Groninger Courant opgericht in 1787
Uitgave en druk van dit dagblad: Nieuwsblad van het Noorden 8.V.,
werkmaatschappij van Hazewinkel Pers B.V.
.

Radio 1
NOS: leder heel uur nws. VARA: 07.03 De rode
draad. NOS: 7.30 Nieuws. AVRO: 7.35 De rode
draad, verv. NOS: 12.56 Mededelingen voor land- en
tuinbouw. VARA: 13.08 De rode draad, verv. 14.00
Een rode draad in de muziek. KRO: 16.05 Echo-politiek. 17.08Echo-magazine

19.00-07.00 Zie Radio 1
R.d 103
NOS: 18.04 De Avondspits. VPRO: 19.02 The John
Peel Show. 20.02 Frontlijn. 21.02 Backline. 22.02
Gonzo Radio. 23.02 Heartlands

Gedempte Zuiderdiep 24, postbus 60, 9700 MC Groningen
Directie: R. Hazewinkel en S. S. F. Hazewinkel, directeuren
drs. H. Aberson en drs. J. C. van Luyn, adjunct-directeuren

Telefoon: (050) 652222. alle afdelingen

Radlo2
NCRV: 07.03 Het levende woord. 07.10 Vandaag...
donderdag. 08.03 Hier en nu. 08.54 Ontmoeting.
09.03 Plein publiek. 10.30 Kletsmajoor. 10.40 Het
blijft Hollands. 11.30 Twaalfuurtje. 12.40 MiddagpauRadio 4
zedienst. 1303 Hier en nu. 1320 NCRV Globaal.
NOS: 18.00 Nws. AVRO: 18.02 Het betere werk: 16.03 Studio 55. VOO: 17.03 Hollandse Hits
klass. muz. 1900 Vanuit Alexandre Skrjabin, "De
verklanking van het onhoorbare. (20.00 Nws.) 22.00
Zeg, luister 's, hoorspelmagazine: De ronde van '43.
hoorspel en circa 23.15 Hoorspelacademie
Radio 3
RadloS', •
NOS: leder heel uur nws. TROS: 07.03 De HaverTROS: 18.10 TROS" kinderforum. P.P. 1Q.20 Uitzen- moutshow. 09.03 De Nederlandstalige top tien. 10.03
ding v.d.: E.V.P. TROS: 18.30 Tempo Doeloe. NOS: De Polderpopparade. 11.03 De Europarade. 12.03
19.00 Programma voor buitenlandse werknemers. 50 Pop of een envelop. 14.03 TROS presenteert de
(19.00 Turks. 19.20 Marokkaans. 1950 Spaans.
nationale hitparade. Inclusief de Tip 20
20.00 Grieks.) FEDUCO: 20.30 Medelanders Nederlanders. Bestemd voor Marokkanen. NOS: 21.00
'■
NOS-Cultuur
Radio 4
'.'
V
VOO: 08.00 Nws. 08.02 Veronica s Meesterwerken
op CD. 11.00 Muziek voor miljoenen. 13 00 Nws.
13.02 Nederland Muziekland klassiek. Gesprek en
moderne muz. EO: 14.00 Metronomium. De lier.
1530 Zeggen en schrijven,,VPßO: 16.00 Wilhelm
Fur<w S ng,er(22)
Radio Noord (FM 90.6 kan. 13)
18.02 Reg. nws. 18.15-18.59 Sport op woensdag.
Dagprogramma donderdag: 7.15-7.59, 8 058.07, 9.02-9.04, 1002-10.04, 11.02-11.04, 12.02
Radio 8
Reg. nws. 12.05-12.59 Goeiemiddag. 13.05-13.07,
NOS: 09.00 Nws. 09.02 NOS-Sporlief. 09.25 Wa14.02-14.04. 13.02-15.04, 16.02-16.04. 17.05-17.07 terstanden. RVU: 09.30 Nou en.... KRO: 10.00 M/V
'■
,
' :
Reg. nws.
■'
Special. 10.30 De Zonnebloem. 11.00 50+. NOS:
12.00 Nws. KRO: 12.05 Sporen in het achterland.
. '
■'
■ Frieslandi
12.30 Derde wereld. NOS: 13.00 Nws. KRO: 13.10
Radio
(FM 88.6 kan. 5)
Alle oeren regionaal nijs nei ANP. 18.05 Aktual. Kruispunt, magazine over kerk en samenleving.
18.15-19.00 'II Reade Ear'. Dagprogramma don13.40 De 10 Woorden. 14.00 Schoolradio. 14.50 Te
derdag: 7.15-8.00 Aktual., waarberjocht Hans de rade gaan. 15.07 Glas in lood. NOS: 16.00 Zo kan het
Jong, sportrubryk, sljdiogast. vakatures en aginda. ook: Veranderende rolpatronen. 16.30 Een leven
lang. 17.00 Antartica, de bevroren wildernis. 17.30
12.05-13.00 Middeisprogr. mei aktual.. bedriuwsreHobbyscoop. P.P.: 17.36 Uitzending politieke partijportage, waarberjocht Hans de Jong, oersjoch kranen: Loesje. 17.46 Overheidsvoorlichting: Uitzending
ten en bieden, ünderwiisrubryk en aginda. 14.03- voor
'
de landbouw. 17.56 Mededelingen en Nws
14.23 lepen skoalle: 'Wurkleazens: in kar?'.

'

-

.

15.30 Vrouwzijn, praatprogramma. Ad: Aan het woord
.16.10 Daktari, serie. A".: Clarence's dubbelganger. Eric Lansing heeft in de gevangenis gezeten. Hij duikt weer op in
'
de buurt van het reservaat en heeft maar één doel en
. '
dat is het leven van Daktari zuur maken"
17.00 Dr kan nog meer bij, kinderprogramma v,;*

10.45
11.15

17.55 Programma-overzicht
18.00 «Countdown

«

avondje

~V

.

slechthorenden

Afl. 4
10.30 -10.50 Alfabetisering.
,r

Europa Television

In Beeld

...

.•;;';.

09.30-09.35 en 13.00-13.05 Nieuws voor doven en

-

;

TV morgen

Nederland 1

"..

s£»

■■

18.45 Spectrum
19.20 Worldwatch en weerbericht
19.30 A horseman riding by. Serie
20.20 Irish Folkfestlval 1986
21.00 Boksen
22.35 -22.40 Worldwatch en weerbericht

NDR

EO;:

22 april voor de tweede maal een
concert gegeven ter gelegenheid
van Koninginnedag. Vorig jaar
vond dit concert plaats in het paleis Huis ten Bosch, dit jaar werd
het concert gegeven in paleis
•
Noofdeinde.
(NeNOS
zendt
vanavond
De
derland 2, 21.20 uur)de opnamen
uit van het concert, dat werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Hans
van den Hombergh. Als solisten
traden op: Catherine Patriasz
(alt), Margareth Urquhart (violine), Wyneke Jordans (piano),
Hans van den Hombergh (piano)
en Leo van Doeselaar (orgel, piano en harmonium).

18.40 Weerbericht

Duitsland 3

■-'..: ':-,•

Ce Schubert qui décoiffe, pièce originale
Cycle Claude Goretta
Naples, la ville qui parle aux morts. Reportage
Jean-Lucpersécuté. Drama
Les chemins de l'exil. Verhaal
.
-22.30 Journaal

uit 1957. Met: Tyrone Po-

wer, Mariene Dietrich, Charles Laughton e.a. Regie: Billy Wilder. De beroemde Londense advocaat Sir Wilfrid
-' Robarts heeft van zijn arts te horen gekregen dat hij niet
meer mag roken en drinken en zeker niet meer mag
werkGn.
i^^iïo

■

"»

heel werd , beheerst' door'de
met een ruimteveer; pal

....

.

•

Regionaal
•

•

•

::

'•.'.

•

I

ï on).. Amerikaanse speelfilm

■

"

\fog maar kort

■

.

,

initiatief van koningin BeOpatrix
en prins Claus werd op

'

.

TV 5
17.48
19.00
19.15
19.30
21.05
22.00

"

1V een

■

Journaal
22.35'
22.50 Studio Sport

BRT 1

i

'.'

"*-•

Ramp-tv

Sky

Channel

08.45 Sky Trax. Popmuziek
14.15 Skyways
15.05 the Down Under Show
16.00 Sky Trax. Popmuziek

i

NOS

textielfabriek werken
23.45 -23.50 Laatste nieuws

sport

Nederland 2

vervalst, is. het onderwerp van
een speciale aflevering van de
kunstrubriek Nederland C, die
vanavond (Nederland 2, 20.00
uur) door de NOS wordt uitgezonden. Onder de titel 'Die grosse Parade '40V45' maakten Hans Keiler, Cees van Ede en Maud Keus
een overzichtelijke reportage over
het ' wel en wee van de grote
kunstschatten die tijdens de oorlog aan een zwerftocht begonnen.
Aan de hand van archiefbeelden, interviews en delen uit oude
Polygoon-journaals beginnen de
makers de geschiedenis van de
kunstroof in 1939. De oorlog
dreigde en het' Rijksmuseum in
Amsterdam begint met het opbergen van haar kunstschatten. In de
kelders van het gebouw en opslagplaatsen in de 'duinen. Ook de
Nachtwacht gaat daar bijvoorbeeld heen, opgerold en in dekens
gewikkeld.
In Amsterdam zijn op dat moment twee belangrijke kunsthandelaren actief. L. Goudstikker,
een joodse handelaar aan de Herengracht, bereidt zich niet echt
voor op het dreigende onheil. Eind
mei 1940 verlaat hij met vrouw en
kind de hoofdstad en laat zijn
kunstschatten onbewaakt achter.
Desy Halban, weduwe van de in
1940 overleden Goudstikker, vertelt: "Toen wij weg waren, hebben
kennissen de hele collectie' in
kisten in het Rijksmuseum ondergebracht. De bezetters jagen immers achter onze kunstschatten
aan. Onderhands is alles echter
toch verkocht. Toen ik hier met
m'n kind terugkwam was alles
weg." '
i Een andere belangrijke kunsthandelaar was Houthakker. In
Die "grosse Parade komt de zoon
van de toenmalige handelaar, Lodewijk Houthakker, aan het
woord, die inmiddels zelf een gerenommeerd kunsthandelaar is.
Houthakker: "Mijn vader werd tijdens het begin van de bezetting,
gewaarschuwd door hoge Duitse,
personen die hij kende. Wij konden ons daarom voorbereiden.
Goudstikker heeft alle. ellende
nooit aan zien komen en daarom
is het misgegaan. Mijn vader,
heeft snel het bedrijfin een naam;
loze vennootschap omgezetj zodat 1
anderen de handel zq goedden zo,
kwaadjals het kon."voort konden|
zetten..Toen l wij na de oorlog in' 1
het bedrijf terugkwamen 'vonden
we de handel vrijwel ongeschon-

,

%aßéßmisfc?.'

23.20 -23.25 Nieuws voor doven en slechthorenden

"

Nederlandse kunstbezit
dat tijdens de Tweede WerelHet
doorlog werd verkocht, geroofd óf

■

;

23.15 { Journaal

■

5

•

-

Die grosse Parade '40-'45

18.30 Die Sprachstunde, tips voor de gezondheid. Vandaag: Arbeitsmedizin
19.15 Landwlrtschaft aktuell, agrarisch magazine
.00 Tagesschau. (Ondertiteld voor doven en si. horenden.)
20.15 Am Vorabend des I.' Mal: Mai-Revue, reportage ov. ber de bijeenkomst van de Duitse vakbondsfederatie
21.00 Offerte, cultureel magazine
21.15 Fernsehspiel im III: Ein jeglicher wird seinen Lohn
empfangen (Les uns et les autres). Franse speelfilm in
zes delen van Claude Lelouch met Robert Hossein, Nicole Garcia, James Caan e.a. Muziek: Francis Lai en Michel Legrand. Afl.3. Tegen het einde van de Algerijnse
oorlog keert de tweede generatie paar hun familie terug.
22.10 Der Film-Club: Frau und Frau (Kobieta i kobieta),
Poolse speelfilm uit 1979 met Anna Romantowska. Halma Labornarska, Witold Debicki e.a. Regie: Janusz Dymek en Ryszard Bugajski. Een verhaal over de
vriendschap tussen twee vrouwen, die beiden in een

;

18.25 Engels in hel basisonderwijs, Les 7
VARA ■
18.55 De Fabeltjeskrant
19.00 Snorkels, tekenfilmserie. 1. Zoutarm •of zouteloos?. 2.
Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand
19.23 Je ziet maar, jongerenprogramma

"

Nederland C

TV vandaag

Nederland 1

"•■•

voor zet-advertenties: (050) 652888
Telex: 77296 Giro: 883863
Bank: ABN nr. 57.03,13.244 •
Abonnementsprijs: / 66,35 per drie

maanden (postabonnementen / 80,35);
permnd./22,35; per jaar ƒ 261,50.
Losse nummers: ma. t/m vrij. ƒ 1.00
7atorrfan<! i i,.u
1 in
zaïeraags/

Advertenties / 1.71 per mm exclusief
5% BTW, minimum 10 mm.
Riiknntnren1

Assen, Brink 18,

.'

telefoon 05920-11633 en 17274
Delfzijl, Oude Schans 1.
telefoon 05960-19991
Emmen, Hoofdstraat 116
telefoon 05910-11860 en 13848
'
Haren, Rijksstraatweg 159,
telefoon 050-344371
Hoogeveen, Hoofdstraat 87,
telefoon 05280-65131
Hoogezand,Gorecht-Oost3o,
telefoon 05980-26030
Leek, Tolberterstraat 42,
telefoon 05945-14040
Stadskanaal, Lilienthalplein 8,
telefoon 05990-14481
Uithuizen, Hoofdstraat West 32,
• telefoonos9s3-1663
~
•
Veendam. Promenadekiosk,
telefoon 05987-14882
Kerkstraat 56b (redactie),
telefoon 05987-22560 en 22288
Winschoten, Langestraat sa,
telefoon 05970-12705
•.
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Hoofdredactie:
hoofdredacteur: A. A. M. Schuurmans
adj.-hoofdredacteuren: H. Venhuis,
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Rubrieken:
Alg. verslagg.: Th. Koopman (chef)
Prov. Drenthe: R. H.v.d.Sleen (chel)
e
c[^> G

S

Kïö

r
0 n M. Hoexum (cheO .
s,ad Groningen:
Binnen-/buitenland:J.Bakker(chef)
Lay-out redactie: C. C. Suurmeijer (chel)
Bureauredactie: L van Eijck (chef) '■>
Sportredactie: A. R. van der Veen (chel)
Kunstredactie: S. Wynia (chef)
. Bijlagen/RTV: J. Venema (chef)

Entertainment: J.J. d'Ancoria '.
Documentatie: A. Wilpstra-Stroeven (cW
Wetenschap: K. Wiese
Economie: E. Zijlema
Parlement: J. H. H. Hensema
Red. Opiniepagina: P. Swanenburg
Diplomatiek redacteur; P. A. Sikkens
Geestelijk Leven: A. J. van der Werf
Fotoredacteur: P. van Zwieten ,
Eigen totodienst NvhN
.

Correspondenten buitenland:
H. Hoogendiik (West-Duitsland)
H. Dam (Gr. Brittannië)
H. de Bruijn (België, EG en NAVO)
R. Bakker (Frankrijk)
H. Kolb (Ver. Staten)
T. Slagter (Israël)
drs. R. Kreutzer (Japan)
H. ten Kortenaer (Italië, Vaticaan)

mr.' G. J. Hoek (Spanje)
R- Sprenkels (Latijns-Amenka)
drs. R. de Wit (Zuidelijk Afrika)

Raad voor de Journalistiek:
Keizersgracht4l6 1016GC A»^l

Van een onzer

in Noord-Groningen

„O

Lmt |e met een
gouden rand voor
H O

n

huishoudster (71)

verslaggevers
ASSEN —De Centrumpartij is haar
zendtijd op radio en
tv kwijt, omdat ze
niet meer beschouwd
kan worden als een
landelijke partij. In
Drenthe slaagde de
CP er niet-in met een'
lijst voor de Tweede-r
Kamerverkiezingen'
te [ komen. Tijdens
een zitting- van het
hoofd van het stembureau, iiï Assen
bleek gistermiddag
dat het de partij niet
was gelukt de mini*
maal 25: handteke-

ming omdat het niet

Te weinig
handtekeningen
in Drenthe

diende

Centrumpartij

raakt
zendtijd
kwijt

ningen, die noodza-

kelijk zijn voor deelneming-in een kiesdistrict; .bijeen te
:,\ /»'
krijgen.
f i-v
Als gevolg van de
uitsluiting van deelneming in'het kiesdistrict Drente ging
dè gisteravond- geplande tv-uitzending
van de CP in het kader van de zendtijd
voor politieke partij.en niet door. Alleen

Mevrouw H. Hendriks-v.d. PLoeg en drie van haar 17 kleinkin
deren genieten van de feestelijke dag. (Foto: Han de Graaf)

•

Hendriks.;

Van onze verslaggever.

Gerrit Fokkema
UITHUIZEN De traditionele lintjesregen daalde
gisteren neer op! zon 2.000
Nederlanders. In Groningen
•en Drenthe vielen de nodige
druppels. Meest op overheidspersoneel en hoogwaardigheidsbekleders. Hier en
daar werden ook nog gewone
mensen versierd. Zoals mevrouw H. Hendriks-van der
Ploeg.. uit Uithuizen. Als
symbool voor de hele stortvloed wordt deze 71-jarige sociaal bewogen Noord-Groningse hier opgevoerd.
Mevrouw Hendriks ontving gisteren de zilveren eremedaille: Maar wel één met
'eèn gouden randje. Want de
bejaarde dame leeft voor
haar medemens. Al decennia
lang; Nog' steeds fietst ze
•door het noorden van de proiyincietGroningen om collectës,* "vooral ten behoeve van
geestelijk gehandicapten, te
organiserend Van; Wirisum
'tot AppirigedanvEn alle bodie' lijn gelegen dorpen.
,Wanneer! ze ; geen.'geschikte
-

-«*

i

.

Ze
beleefde
gisteren een extra feestelijke
dag omdat ze haar ,71ste verjaardag vierde.

■i.\<:

■ fm.

de partijen die in alle
kiesdisnegentien
tricten zijn vertegenwoordigd,
hebben
recht op radio- en
tv-zendtijd,. waarin
zij hun ideeën kunnen ventileren.

De Centrumpartij
was door het hoofd
van het stembureau
in de Drentse hoofdstad al eerder uitgesloten van deelne-

De Centrumdemocraten, een afsplitsing van de CP onder
aanvoering ■ van oudCP'er Janmaat, mogen in Drenthe wèl
de
meedoen aan

Tweede-Kamerver-

:

kiezingen.

alleenheerschappij
■

':,;.*•

-',;'i

-

HM

•
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-
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Pastoor [Van den Brink: "Extra contactmogelijkheid"..(Foto:Penn)
Van onze correspondent
Koosßijlsma
DRACHTEN De tijd dat de
pastoor of de dominee onverwacht binnen viel bij parochianen en gemeenteleden om bij
voorkeur te „informeren" naar
het kerkbezoek of; welzijn
„komt er ook weer eens een
kleintje?"- is voorgoed voorbij.
Tegenwoordig maken ook kerkelijke
vertegenwoordigers
keurig één afspraak als ze een
bezoekje af willen leggen.
Realiteitszin ligt hieraan
ten grondslag, zegt pastoor
R.R., van den Brink j (52) uit

.

-

-

Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN De PvdA heeft
de forse winst bij de gemeen-

[

teraadsverkiezingen maar op een

paar plaatsen in Groningen en
Drenthe omgezet in wethouderszetels. Ook in de gemeenten waar
de sociaal-democraten de meer-

kan

dèrheid in de nieuwe raad kregen,
hebben ze die machtspositie vrijwel nergens omgezet in alleenheerschappij.:
Er. zijn zelfs gemeenten waar
een winnende , PvdA buiten de
boot is gevallen, zoals in Leens, in
Kanténs,' waar vier eenmansfracties de drie PvdA'ers,opnieuw tot
de oppositie veroordeelden en in
Gieten;' waar de vrouwelijke
PvdA-kandidaat geen genade kon
vinden bij de VVD, zodat er zaken
werden gedaan met Gemeentebelangen.
, .
:
..
De VVD nioest op veel plaatsen
veren laten, maar kreeg toch hier
en daar een nieuwe wethouder.
Dat gaat dan met name'om gemeenten, waar een overheersende
PvdA zich een andere coalitiegenoot koos,, zoals in Appingedam,
Beilen, Peize, Vries, Zuidlaren en
Zweelo. In Hoógeveen moest de
VVD in het college plaats maken
voor een tweede PvdA-wethouder
naast twee CDA-ers. lets dergelijks gebeurde in Hoogezand-Sappemeer, waar in plaats van een
VVD-wethouder een derde PvdAer aantreedt.. In Emmen mocht
één van de twee CDA-wethouders
blijven naast vier PvdA'ers, die
een absolute meerderheid in de.
'•'.■*'..>';
raad achter zich weten.
In Oost-Gronirigen heeft de
CPN moeten inleveren na de verkiezingsnederlaag. Nieuweschans
krijgt nu een wethouder van Gemeentebelangen
naast
een
en'van
PvdA'er
de twee wethouderszetels ■"",. in., Finsterwolde
moesten de communisten 'er
eentje afstaan aan de PvdA. In
Muntendam wijkt de CPN voor
een tweede PvdA-wethouder. De
PvdA, die als grootste partij van

r

"

*

staan. Naast Gemeentebelangen
en CDA , krijgt de VVD een
wethouder in plaats .van de win-

nende sociaal-democraten.
Plaatselijke groeperingen, hebben in /verschillende gemeenten
het veld moeten'ruimen, zoals in
Havelte en Peizë ten gunste van
de VVD-, in Anloo, Schoonebeek,
Bierurn en Ulrum ten gunste >van
de PvdA.;.lniDiever daarentegen
komt Gemeentebelangen achter
de collegetafel in plaats van het
CDA.,
V.\;;';. ~'.,.' r4;--:|;
Voor heteferst in de geschiedenis van Assen werd gisteren een
-

Moluks raadslid geïnstalleerd. De
PvdA'er H.O. Tuhumury belandde in de Asser gemeenteraad door
dé vele voorkeurstemmen, die. bij
de raadsverkiezingen van maart
op hem werden uitgebracht. Deze
stemmen waren vooral afkomstig
van de Molukkers die in de Drentse hoofdstad wonen.
.

De Jong hoeft deel
over Indië niet
te herschrijven

'

Het Molukse raadslid Tuhumury wórdt in Assen geïnstalleerd voor
dePvdA. (Foto: Han de Graaf) \)~'.

•

Vlagtwedde

buitenspel

Van onze correspondent
DEN HAAG Dr. L. de Jong
hoeft deel 11A uit de serie „Het
Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog" dat handelt over Nederlands-Indië niet te
herschrijven. De Haagse-rechtbank heeft dit gisteren beslist in
een gerechtelijke procedure die
het comité Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-Indië tegen de
staat der Nederlanden had aan-

blijft.

Drachten. „Veel mensen staan
wel ingeschreven bij de kerk,
maar zijn slechts papieren lid.
Hoewel ze persoonlijk 'vaak
best wel geloven,' menen- ze
daarbij "de kerk als instituut
niét nodig te hébben. Welnu,
dat moet je als dienaar van de
kerk respecteren; Ik voel' me
opgelaten als - ik onaangekondigd bij mensen binnen val én
merk eigenlijk niet welkom te

ZUn '':, .

;> '.;
;

Nu het automatisme dus is
weggevallen bij het jaarlijkse
huisbezoek heeft pastoor Van
den Brink een „spreekuur" ingevoerd bij hem aan huis als
een vorm van wat hij noemt
„extra contactmogelijkheid".
ledere dinsdagmiddag tussen
vijf en zeven uur zit hij thuis
om pastorale problemen van
zijn parochianen aan te horen,
maar ook om praktische zaken
over de kerk te bespreken.
„Het spreekuur wordt ook wel
gebruikt om' mij te bellen.
Soms verwijs ik er naar als er
iets moet worden besproken
bijvoorbeeld meteen jong" stel
dat informatie wil over een gemengd kerkelijk huwelijk. Ik
'

sta ook wel jongeren te woord
die voor hun school een scriptie schrijven over eén kerkelijk
onderwerp en in dat kader een
interview willen met : een
pastoor."
„Storm loopt het niet tijdens
het wekelijkse spreekuur aan
de pastorie, maar de belangstelling is groot genoeg
om ermee door te gaan", zegt
Van
'den
Brink.- Het
„spreekuur" is. vooral bedoeld

voor mensen die uit zichzelf

Oosting uit Culemborg.

De mavo-eindexamenkandidaten met scheikunde kregen meer
vragen voorgelegd dan andere ja-

ren. Volgens Oosting is een goed
cijfer daardoor minder snel een
toevalstreffer. Nieuw voor de mavo-leerlingen waren twee open
vragen waarin van de leerlingen
werd gevraagd de kennis toe te
passen op een nieuwe situatie.

GRONINGEN/DEN HAAG
Het mavo-examen scheikunde
was dit jaar meer dan een vel papier met wat vragen erop. Veel
meer. Zo bestonden de formulieren uit opgaven en bijlagen met
gegevens. Verder waren er verschillende soorten vragen en Mavo geschiedenis
tenslotte was vraag 11 verschil"Er zat veel bij dit examen dat
lend voor scholen die verschillen- kinderen helemaal : niet, aande leerplannen volgen. "Dat is spreekt, mij trouwens ook niet."
storend voor de kandidaten. Ze Geschiedenisleraar Jaap Donkenmoeten op zoveel dingen letten burg uit Alphen aan de Rijn heeft
geen hoge dunk van het geschiedie niets met scheikunde te maken hebben. Dat gaat hier en daar denisexamen mavo. Net als trouPunten kosten", aldus leraar wens zijn collega Ruud Soeter
—

(vwo-havo), die van "een aanflui-

ting voor het vak" spreekt. Behalve
Nederland in de jaren
1917-1940 was ook de Sovjet-Unie
in de jaren 1917-1953 examenonderwerp. „Een veel te groot tijdperk, waardoor je alleen aan feiten toekomt", aldus Donkenburg.
•

Permanentje in havo
lemand die naar de kapper gaat
voor een permanentje, - realiseert
zich meestal niet wat er nu precies met zijn of haar haar gebeurt.
De havo-leerlihgen met scheikunde in het pakket moesten gisteren
precies uit de doeken doen welke
chemische reacties er plaatsvinden bij het aanbrengen van een
permanent.;
:..,,,,..;
De suikerbiet, ook in Gronin-

gen

geen

onbekend

product,

kwam tijdens het examen aan de
orde. De leerlingen, die als het
ware om zich heen de bieten zien
groeien, moesten een aantal vragen beantwoorden over de bereiding van suiker uit de biet. Ook
kregen ze informatie over spaanplaatgas oftewel formaldehyde te
verwerken.

"V"'-

'.

Meao
"Kinderen als Konsument" was
het centrale thema van de examentekst meao. De groep jongeren wordt door de geboortedaling
kleiner. Toch spelen ze een grote
rol als consument omdat ze 'per individu steeds meer te besteden
krijgen. Gisteren was ook i de
tweede zitting van het meao-exa-

men Duits., Er stond een Duitse
tekst en een dictee op het-programma. De tekst van het dictee
ging over, hogere functies in het
bedrijfsleven en wat je daarvan
verwachten kan/ Lerares Irene
Blokker vond dat er veel moeilijke woorden en lange zinnen in zaten.

Vwo geschiedenis
Dat het volkspetitionnement
geen uitvinding was van het Komitee Kruisraketten Nee, ontdekten dinsdagmiddag veel vwo-eindexamenkandidaten te
laat.
Vraag drie van het geschiedenisexamen vroeg namelijk naar het
volkspetitionnement ; over
de
Vlootwet in 1923..00 k de vagen
over de bezuinigingen van Colijn,

niet! gauw,

naar dé pastoor
stappen. De praktijk leert dat
de drempel van de pastorie
voor velen te Hoog is. Overigens is', in die situatie de
laatste tijd al het éen en ander
ten goede veranderd. „Het besef groeit dat éen pastoor ook
maar een mens is. Zelf woon ik
in een rijtjeshuis 'in een
Drachtster nieuwbouwwijk."
"•'

Behalve pastorale problemen krijgt de pastoor tijdens
het ■ „spreekuur" ook veel
klachten voorgelegd over, het
functioneren van de officiële
RK-kerk. Van den Brink vertelt hoe hij hiermee omgaat:
j,Ora te beginnen 'laat ik dé
mensen uitpraten. Dat lucht
vaak al flink op. Vervolgens
geef ik zo eerlijk mogelijk m'n
eigen mening. Ik moet zeggen"
dat ik veel klachten over de
werkwijze van de officiële kerk
*

•

v

mët'dé mensen deel. Soms heb
ik het! ér moeilijk mee \aangesproken të worden als vertegenwoordiger van de RK-kerk.
Wat.ik in de gesprekken probeer is de problematiek te
verschuiven naar dichter bij
huis. Want' de mensen' leven
per slot van rekening in de eigen plaatselijke gemeenschap.
Kritiek ' op de kerk .is ongegrond, wanneer je in de dagelijkse . praktijk van je leven
niets doet met je geloof."

Volgens pastoor Van den
Brink is het een misverstand
te menen dat de pastoor er altijd op uit is om parochianen
bij de kerk té houden. „Ik probeer er in dé gesprekken achter te komen in welke situatie
de mensen zich het meest gelukkig voelen. En als dat los is
van de kerk, heb ik daar alle
vrede mee. Dat is al nét zo als
bij echtscheidingen. Als pastor
probeer je toch ook niet tegen
heug en meug een man en
vrouw met relationele problemen bij elkaar, te houden;
Soms kan een scheiding een
grote uitkomst voor beide par-

Van de leer
die je bij oudere katholieken
nog wel eens aantreft dat een
getrouwd stel te allen tijde bij
elkaar, moet blijven, zou ik me
graag willen distancieren."
tijen betekenen.

KORREL

Mavo-scheikunde papierwinkel

EXAMENS
'86
.

Drachtster pastoor
houdt 'spreekuur'

nergens omgezet in

|

vinden
dame
niet
schroomt de vitale
om zelf met de bus in een willekeurige plaats bij de deuren langs te gaan. Ook voor
Hartstichting, Beatrixfonds
en AVO zet ze zich al jaren
>
in.
; i Mevrouw
Hendriks doet
dit uit naastenliefde, omdat
zé niet:van stilzitten houdt
en omdat ze zelf veel menselijke narigheid heeft meegemaakt! „Je weet waarvoor je
bezig bent. Daarom; probeer
ik ook andere, jonge mensen,
erbij te betrekken."
. r
Mevrouw Hendriks moet
gezien haar leeftijd wel wat
afbouwen. Daarom zoekt ze
nu her en der invallers. Ze
wil het bijltje er nog niet echt
bij neer gooien. Het, drukke
leventje hoort bij haar. Ze
heeft er nog steeds plezier in..
En het zorgt voor afleiding.
Dat geldt ook voor haar
huishoudelijke hulp aan de
81-jarige mevrouw Eckhardt
uit Uithuizen. Ze werkt hier
straks 50 jaar. En in september gaat ze haar 25ste jaar in
als hulp in de huishouding
bij mevrouw De Boer. „Zolang ik het kan doen ga ik er
mee door," aldus mevrouw

lijst
had
afdeling
De
staan.
rechtspraak van de
Raad van State sommeerde het hoofd
stembureau echter de
CP alsnog de kans te
geven het tekort aan
handtekeningen aan
te zuiveren. Aanleiding tot die uitspraak
was de verwijdering
van twee leden van
de Centrumpartij uit
het
gemeentehuis
van Assen. Hierdoor
had die partij volgens
de Raad ,vari State
niet voldoende de mogelijkheid ' gekregen
om het vereiste aantal handtekeningen
te verzamelen.

Machtspositie vrijwel

even

collectanten,

'Drempelpastorie vaak te hoog'

voldoende handteke-

ningen op de inge-

.

Organisatrice collectes

3

regionaal/binnenland

van het Noorden • woensdag 30 april 1986
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t Nieuwsblad

waar volgens sommigen moeite-

loos Lubbers voor kon worden ingevuld, hadden een relatie met de
huidige politiek. De leerlingen
van vwo en havo vonden het voor.''.'.','
al veel.
'

.

Vwo scheikunde
De vwo-mensen met scheikunde beten zich stuk op vier opgaven, waarvan de derde zó ingewikkeld was, dat docent W. Rosier
er niet in slaagde snel een overzicht te krijgen. Maar ook vraag 2
over pH-curves was volgens hem
lastig, vooral voor wie geen* wiskunde in het pakket heeft. Daarbij waren er tweepracticumvragen en die horen in een schoolonderzoeï thuis, vindt hij, maar niet
in een s hriftelijk examen.

Nieuwsblad van het Noorden O woensdag 30 april

achtergronden en opinie

CATASTROFE:

handje hadden geholpen. Philip

INSTALLATIE

de directeur van het kabinet van de burgemeester, zei: „B
& W hebben die taak aan de politie
opgedragen en die heeft daar haar
methoden voor". Het vreemde is,
dat ik anderhalve, week met Ed
van Thijn en anderen heel koel en
zakelijk bezig ben geweest deze
kwestie te regelen, en dat ik toch,
WAAKZAAMHEID
De toespraak van de burgemeester op het moment van de installatie,
heeft u, in zijn geheel of groten- opeens heel geschokt was, zei Phideels, ongetwijfeld al gelezen of lip van Tijn me. Hij vertelde dat
gehoord. U weet dus dat hij eraan Ed van Thijn verzucht had, in naherinnerde dat burgemeester De volging van Winston Churchill:
Vlugt er op 5 september 1939 het .Jfooit hebben zovelen zoveel gezwijgen toe deed toen de NSB met daan voor zo weinig!" Dat het ook
3 zetels zijn intrede.deed in de de burgemeester niet licht gevallen
raad van Amsterdam (hij weigermoet zijndeze taak, die hij als
de dus dat voorbeeld na te volgen), noodzakelijk zag in een democratie, te vervullen, werd met begrip
dat hij zei dat waakzaamheid geverwoord door een bode, die ik
boden is, maar geen overspannenheid, en dat hij eraan hechtte dat hoorde zeggen:
i'iV;'■
de democratie zich vastberaden;
Run je je voorstellen datje hele
maar met de middelen van de defamilie pleite is, en dat je dan zo
verdedigen.
iemand moet installeren!"
mocratie, diende te
VASTBERADEN
Dat hij bij dit alles op de Centrum Het gekke was, dat 'zo iemand' er
Partij doelde scheen iedereen in de opeens zat, zonder dat iemand dat
raadzaal te begrijpen, zonder dat de eerste minuut in de gaten had.
Van Thijn de naam van die partij Terwijl ze toch een vrouw van niet
geringe omvang is. „Verrek,.daar
maar een maal noemde...
zit ze verdomme al!" riep iemand
VELDBED
de perstribune uit, en toen beop
om
9
uur
ter
Ik was gisterochtend
plaatse, want ik heb er een grote gonnen ook alle fotografen en cahekel aan historische gebeurtenismeramensen aan hun omsingesen te missen, en dat dit er een zou ling. Aan voormaligepolitieagente
en F-side-begeleidster Ine van
worden wist ik wel zeker. Het begin was rustig, zelfs opgewekt van Brenk, die het CP-raadslid als
aard. Op de meeste checkpoint koekoeksjong sinds 6 uur die ochcharlies werd muziek gemaakt, en tend had meegemaakt, vroeg ik of,
de controle van de beide blokkades zij dacht datErna Bouman het zou
(van de demonstranten en de poliredden, in haar eentje tegen 44 vijtie) was weliswaar zorgvuldig
anden? ,J)at denk ik wel," zei ze.
„Ze was wel zenuwachtig, maar
maar redelijk: ik mocht van beide
perskaart
ook wel vastbesloten". ■
partijen pp mijn
passeren. Wat iedereen zich natuurlijk TAMTAM
afvroeg was, hoe het CP-raadslid Toen ik na de installatie weer naar
(„Geen pensioen voor Erna Boubuiten ging (de raadsvergadering
man", meldde een spandoek dat ging binnen onverdroten door),
uit een van de 17e eeuwse grachbleek zich daar de tweede indrutenhuizen hing) die blokkades zou kwekkende gebeurtenis af te speweten te passeren. Omstuwd door len. Aan deoverkant van de gracht
een lijfwacht van 100 ME-leden of zaten vele tientallen demonstranten op de grond, en sloegen in een
100 CP-leden, een doorbraak foreentonig ritme met stenen op de
cerend? In een speedboot via een
stangen die aan de wallekant zijn
verrassingsmanoeuvre over de Ouaangebracht
om auto's tegen te
dezijds Voorburgwal? Per helihouden. Nooit vermoed, dat zij ook
kopter? '-:, Parachutespringend . of
nog eens dienst zouden,doen om
fierljeppend? Omdat niemand
raadsleden tegen te houden. Deze
toen nog wist dat zij voor de
tamtam werd krachtig oneedsaflegging niet voor ,JDat beloof ik" zou kiezen, maar voor „Zo dersteund door de ritmische slagen op de zeer effectieve klankhelpe mij God almachtig", nam iekasten in de vorm van metalen
dereen in die ochtenduren nog aan
containers, die door de politie op
kon
dat zij niet over het water
lode strategische : punten waren
pen, dus bleven er maar twee reële
mogelijkheden oven-, zij had ,de
neergezet. Het lawaai was even
oorverdovend als indrukwekkend,
nacht op i het stadhuis doorgeburgemeester
als
de
om 1 uur en duurde, zonder
begon
bracht,) net
enige onderbreking, nog voort toen
(maar óp een ander veldbed), of zij
was* dl*heel , vroeg naar-binnen ik om half 4 vertrok, en wie'weet
zal het (strak georganiseerd, in
de komende vier
ploegendiensten)
PLEITE
De insiders deden er geheimzinnig jaar tijdens alle raadsvergaderingen nog door blijven klinken, zoals
over, maar het was al snel duidelijk dat B & W mevrouw Boumans
de Dwaze Moeders hun regelmatibinnenkomst liever niet aan haar ge rondjes liepen in Buenos Aires.
eigen vindingrijkheid hadden De Dwaze Trommelaars van Amsteraam..:
overgelaten, en haar daarbij.een
De installatie=collaboratie van de
nieuwe raad van Amsterdam kende twee indrukwekkende gebeurtenissen:
■
De toespraak van burgemeester
Ed van Thijn. c~'-\
De tamtam van de demonstranten buiten het stadhuis.

Overal

ter wereld vragen
specialisten op het gebied
van de kernenergie zich in
angstige spanning af wat er gebeurt in het Russische Tsjernobyl. De. karigheid waarmee informatie wordt verstrekt, doet
de ongerustheid" slechts toenemen. De officiële mededeling,
dat er in de daar in 1983 in bedrijf gestelde kerncentrale „een
ongeluk is gebeurd" is op zyn
zachtst gezegd voorbarig: „het
ongeluk" is nog in volle gang.

van Tijn,

\

—

—

,
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.
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Door onze redacteur
wetenschappenKees Wiese
Vaststaat wel, dat het om het
ergste ongeval met een kern-

centrale uit de geschiedenis
gaat: een echte kernsmeltingsramp. Maar hoe die is ontstaan
en wanneer, of er ontploffingen
zijn geweest en of er nog grote
explosies te verwachten zijn,
welk deel van de tienduizenden
kilo's zware reactorkern (meer
radioactiviteit bevattend dan
duizenden Hiroshima-bommen
kunnen produceren) al de atmosfeer is ingeblazen, tot hoe
dicht men de radioactieve brand
kan naderen
het blijven vrainformatie
kan men
gen. Zonder
slechts gissen dat in Tsjernobyl
vertwijfeld wordt gepoogd een
vuur en dodelijke straling spuwende vulkaankrater te blus-

'

,

-

—

sen.
Vermoedelijk is de brand in de
nacht van zaterdag op zondag
uitgebroken. Maar het kan zijn
dat hij al twee dagen langer
woedt en pas die nacht definitief
uit de hand liep. De meting van
verhoogde radioactiviteit in de
lucht boven de Zweedse kust zou
daarop wijzen.
Wat zich, afspeelde, laat zich
slechts raden. Als de miljoenen
liters water waarmee de reactorkern wordt gekoeld, weglekken,
ontstaan in de kern temperaturen van 3000 graden Celsius.
Het grafiet, waarmee de uraniumbrandstofstaven zijn omringd, verbrandt. Er ontstaan
tijdens het weglekken van het
water gigantische, hoog in de
lucht opstotende stoom wolken
en mogelijk stoomexplosies; het
stalen vat om de reactorkern
smelt, beton verbrokkelt en verpulvert, de gebouwen -van de
elektriciteitscentrale staan in
vuur en vlam, rookwolken uit-

brakend,

v

v

"Er komen radioactieve gassen
en stofwolken vrij met een direct
dodelijke ■'•; dosis straling. De
gesmolten, 3000 graden Celsius
hete kern, brandt en smelt zich
als een stroperige brij een weg
omlaag: dwars door de betonnen
vloeren, de aarde in. Het
grondwater in de aarde wijkt
aanvankelijk voor de hitte van
de dieper , zinkende , gloeiende
massa weg. Als de brandende en
'

Straling
niet te

Misdadig

De

temmen

kolkende brij van uranium, grafiet, metaal en steen diep is weggezakt
dieptes van 30 meter
worden niet onwaarschijnlijk
geacht
stroomt het grondwater er overheen weer toe, opnieuw stoomwolken en stoomex,
plosies veroorzakend.
Hoe ver
zo vragen nucleaire specialisten zich af
is dit
proces? Is de gloeiende brij al
door de vloer gesmolten, heeft
hy het grondwater al bereikt, is
de temperatuur al aan het afnemen? Of volgen nog nieuwe explosies, die weer meer radioactieve stoffen hoog de atmosfeer
in zullen jagen? Wat probeert
men te doen om deze terecht
angstaanjagende situatie onder
controle te krijgen? Breidt de
brand zich uit naar de andere
drie centrales, wordt ook de reactorkern (afgeschakeld) daarvan meegelsurd in de catastro—

—

\

—

—

fe?
In Engeland heeft men, enige
ervaring met een brand in een
grafietreactor, in gebruik voor
de produktie van plutonium: de
Windscale I. Op 8 oktober 1957
om 11.05 's morgens ontstond
brand in de kern; die brand werd
pas 42 uur en 35 minuten later
ontdekt. Het duurde dagen voor
het vuur was geblust. Dat blussen lukte uiteindelijk met water
(het risico op stoomexplosies
werd voor lief genomen), nadat
bleek dat koolzuursneeuw bij
die hitte ontleedde en de daarbij
vrijkomende zuurstof het vuur
aanwakkerde. Het lukte voordat
de 11 ton gloeiende uranium in
de grond wegzakte.
Naar latere schatting werd er
toen 20.000 curie van het heftig
stralende, zich in de menselijke
schildklier ophopende jodium-131 in de atmosfeer geblazen (een dosis . radioactiviteit
vergelijkbaar met die , van
20.000 gram uranium); een gebied van 500 vierkante kilometer werd besmet verklaard, twee
miljoen liter .melk werd vernietigd."" ';
T' *S '■"; ir? ■:* ■"•'■■-'•*.'
Hoeveel* radioactiviteit en
welke stoffen.T-rstroritium,- kobalt, het gevaarlijke plutonium
waarvan een reactorkern ettelijke kilo's bevat en waarvan een
miljoenste gram ingeademd al
longkanker veroorzaakt
is in
Tsjernobyl vrijgekomen? De
aard van de vrijgekomen stoffen
is onder meer afhankelijk van
de tijd die de brandstof in de re''''"'

,
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Schematische voorstelling van hoe een kernsmeltingsramp zich
:
■_■ ■: {-:i
voltrekt.
Bepalend voor de grootte van
actor verbleef.
Hoe : groot is het ernstig het besmette gebied en de ernst
besmette gebied, hoeveel menvan de besmetting zy'n onder ansen lopen stralingsziekten op,
dere de weersomstandigheden
hoeveel in latere jaren kanker? en de explosies die hebben
Zullen vogels, insecten, mensen, plaatsgehad of nog zullen
plaatsvinden. En uiteraard de
water en opwaaiende stof de radioactiviteit die nu in de directe tyd dat de brand nog woedt en
omgeving neerdaalt, straks verradioactieve gassen en ; stofdeeltjes uitbraakt. Het ergste
der verspreiden over de wereld;
.
■'
bol. ■ <&>.
lykt nog niet voorbij.
•:^l

I
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zicht is, raakt de hele; wereld.
Daarom is het welhaast misdadig,
dat de regering van de; Sovjet.
Unie volstrekt onvoldoende informatie verschaft aan de;daartoe'
bestemde forums: het internatio.
naai atoomagentschap lAEAV
de Verenigde Naties. Het is bovendien uiterst zorgwekkend:"de'
omringende landen, die als eerste'
buiten het Sovjetgebied met'de
radioactieve gevolgen van de'catastrofe zullen worden' gecon-'
fronteerd als de wind naar, het
oosten draait (en dat wordt bij.'
nen enkele dagen verwacht) bèschikken over te weinig informatie'
om de juiste voorzorgsmaatregel
lente nemen.

-

;

-

Internationaal Energiebureau:

'Kernenergie moet'
Ondanks

het ongeluk met de
kerncentrale in de SovjetUnie moeten industrielanden doorgaan met het opwekken
van elektriciteit met behulp van
kernenergie. Anders verliezen zij
hun onafhankelijkheid in de energieproduktie.

■

■■

'•■•%'■■'■■': ■f W,

Door onze redactie buitenland
• 'Dat J heeft' Helga Steeg; ■ directeur van het Internationale Energisteren
giebureau . (lEA),
verklaard. Dit bureau in Parijs
coördineert het energiebeleid van
21 landen van de Organisatie
voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO).;
Volgens S,teeg dienen dê lEA-

Archiefopname van de kerncentrale in Tsjernobyl in de Sovjet-Unie

Tom Poes en de Gebroeders Weromstuit

'

landen met kernenergie door. te
gaan omdat zij anders weer afhaneklijk worden van de olie-aanvoer uit de Organisatie van Olie-

exportlanden (OPEC).
De regering van westerse. industrielanden ' werken nauw f sa-};
men'; bpl Het gebied van normen
voor &ê" veiligheid van'
De veiligheid vah'ï
het' : werken«.met | kernenergie'
vormt naar haar zeggen binnen
de organisatie geen probleem. ■;*
In antwoord op de vraag of het
gevaar bestaat dat leden van het
lEA te afhankelyk wórden van
aardgas uit de Sovjet-Unie als de
prijzen -van het concurrerende
produkt olie vertraging brengen
in de ontginning van nieuwe gasvelden dan wel die in de weg
staan, zei Steeg dat het lEA als
beleid heeft al te grote afhankelijkheid van één enkele leverancier te voorkomen. De voorziening
van Europese landen met gas tot
het midden van de jaren negentig
ligt al in grote trekken vast door
contracten met de .Sovjet-Unie,
Nederland, Noorwegen en in geringere mate Algerije.
De onderhandelingen over de
ontginning van het reusachtige
gasveld Trollin het Noorse deel
van de Noordzee zijn nog steeds
aan de gang, zo deelde zij mee.
Dat veld moet het voor de tweede
helft van de jaren negentig verwachte tekort aan aardgas in Europa dichten! Steeg zei geen enkele aanwijzing te hebben voor uitstel of mislukken van de besprekingen onder invloed van de daling der olieprijzen.

door Marten Toonder

<

eigen tederheid greep hij de kruithoorn van de
veldwachter van de muur en er kwam zelfs iets
zachts in zijn ruwe trekken, toen hij hiermede gewapend de trap naar de kelder afdaalde, waar
de gevangenen waren opgesloten. Daar was het
droevig gesteld. Torn Poes zat somber te broeden op een list, heer Bommel protesteerde luid
tegen het onrecht dat een heer hier werd aangedaan en Sijmen Weromstuit zat-wenend zijn
broeder te beklagen, die het grootste gedeelte

•

-
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Dat de Sovjet-Unié nu de hulp
heeft aanvaard van Zweedse"»
Westduitse deskundigen is [niet
meer dan een gebaar tegenover
deze buurlanden. Het is ook niet
uniek
zoals wel ten onrechte
wordt voorgesteld dat de Sov-j
jet-Unie buitenlandse hulp accepteert: Engelse kernfysici werden
in juli 1973 uitgenodigd de natriumbrand in de kweekreactor
BN-350 in Schetschenk aan de
Kaspische Zee te helpen blussen
en namen die uitnodiging aan. :
.
Ook in ons land laait de discussie over de veiligheid van kernenergie opnieuw op. Terecht. Aan
in alle kernenergielanden te horen
geruststellingen, dat de.Russische kerncentrales veel onveiliger
zijn en dat in westerse landen zon
ongeval niet kan voorkomen, dient
weinig geloof .te worden gehecht
Vóór de ramp heetten ook,de
Russische kerncentrales uiterst
veilig.

ingenieur die indertijd verantwoordelijk was voor voor de
bouw van de kerncentrale in Tsjernobyl kreeg in 1984 diverse onderscheidingen waaronder die van 'Held van de Sovjet-UnieV
'.iv-;--,^!^/>'^
V.;;
Vassily Kizim kreeg deze voor zijn „opvallende bouwkundige
successen en zijn grote persoonlijke inbreng om de realisering van
de bouw van de centrale zeker te stellen."
Kizim kreeg de Lenin-orde en de gouden medaille van de hamer
[..
en de sikkel per decreet toegewezen., *'~.<ï*

Er

1700: De schurk Ever Weromstuit vond geen
rust op zijn legerstede. Het gejammer van zijn
broeder stoorde hem in zijn rust en bracht hem
tot nadenken. Hij herinnerde zich zijn gelukkige
jeugd en zuchtte weemoedig bij de gedachte
hoe hij zijn broeder bij hun ruzietjes in de moddersloot achter hun huis placht te werpen. Het
was duidelijk, dat deze en dergelijke dingen zijn
verhard gemoed begonnen te verzachten en
tenslotte stond hij op. Wat beschaamd over zijn

$
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Bouwer Centrale Held Sovjet-Unie

Filippijnen

'

die

;

■■

over

•

kerncatastrofe,

Sovjet-Unie treft
van het einde nog niet j

Ton van der Werf

zou meer gereisd moeten twee priesters, een jonge, vrouw
worden. Dat is niet alleen en een leider van een boerenorgagoed voor de reisbureaux, nisatie, kijken hier met kritische
maar ook voor het krijgen van inogen rond en stellen vragen als:
formatie en voor het bevorderen waarom moest Groningen zol noVan solidariteit. Reizen opent de dig die "communio", waaróm wilogen voor andere culturen en tralen jullie eigenlijk iets van ons ledities en leert andermans opvat- ren en wat zijn de ervaringen van
tingen en ideeën in een andere de Groninger katholieken dat ze
context te zien. Het kan ook de ei- dit contact wilden? De Filippino's
gen inzichten wijzigen en zo tot zijn daarbij vooral geïnteresseerd
een "bekering" leiden De kerken in tegenstellingen, ook in de testimuleren dat reizen steeds genstelling tussen arm en rijk in
meer. Vorige week werd op een Nederland. Vandaar dat ze niet
alleen een stad-Groninger villahoorzitting van de Raad van Kersuggestie
wijk bezoeken., maar ook een
geNederland
de
ken in
daan het reizen van Nederlanders woonwagenkamp. Zij bekijken de
naar Namibië en omgekeerd te zaken vanuit bepaalde schema's,
stimuleren met als doel de ogen te waarmee ze ook hun eigen politieopenen voor het onrecht in dit ke, sociale en economische situadoor Zuid-Afrika bezette gebied. tie te lijf gaan, een systeem dat
Dezer dagen reizen vier Filippi- niet gelijk te stellen is met de
no's door de drie noordelijke pro- marxistische tegenstelling en anvincies om hier informatie te geders dan deze wél betekenis hecht
ven óver wat er in hun land aan aan waarden als bijvoorbeeld relide hand is, ook na de val van het gie en het evangelie.
!
Marcos-regiem..
. Op hun beurt vértellen de vier
Doel is,in dit geval het bevorderen van de "communio". Dat over de recente ontwikkelingen in
moet even uitgelegd. Toen enige hun land na de val van Marcos.
jaren geleden het bisdom GroninOver de arrestaties en moorden
gen 25 jaar bestond, zocht men die nog steeds plaatsvinden, omnaar een "cadeau". Het werd een dat weliswaar Cory Aquino.als
origineel geschenk. Het bisdom president de democratische rechgaf zichzelf een partnerschap caten hersteld heeft, maar verder
deau met een bisdom (Ilagan) op (nog) niet veel kon doen, omdat de
de Filippijnen. Doel was door die meerderheid van haar regering
nog conservatief is en op plaatseband elkaar beter te leren kenelkaar
leren
zo
te
en
een lijk en regionaal niveau de oude
nen, van
stuk "communio" (eenheid) te Marcos-aanhangers vaak nog
scheppen. Sindsdien zijn de bissteeds de baas 6pelen. "De strucschoppen bij elkaar op bezoek geturen van de dictatuur bestaan
weest, zijn delegaties uitgewisnog", zegt een van de vier» "De
seld, hebben mensen van hier en dictator is gegaan, maar de dictavan daar elkaar bezocht, zijn wetuur leeft nog".
gepubliceerd
derzijdse uitgaven
Ook de Filippijnse kerk, die zon
en geld geïnvesteerd in projecten. duidelijk actieve
rol
heeft
Kritische vragen zijn daarbij niet gespeeld bij de val van Marcos, is
ontweken. Ook dè vier nu in het nog niet klaar met de "revolutie
Noorden rondreizende Filippino's, van het volk". •■■;;:
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In het "officiële IAEA-bulletin
staat letterlijk dat „een serieus
ongeluk door verlies aan koelmiddel praktisch onmogelijk is" met
een RBMK-reactor. ~De veiligheid van kerncentrales in de Sovjet-Unie is verzekerd door; een
| breed scala van maatregelen,
waaronder de ontwikkeling en revan doeltreffende technialisatieveiligheidsmaatregelen,
om
sche
voorkomen,
evenj ongelukken te';
'tüelè tëchhisch'feilen te compen-,
seren en dé gevolgen van mogelij' ke ongelukken te beperken,"aldus,
.
het IAEA-Bulletih.
Dit ongeluk kon dus niet plaats-

■
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Fantomen
e verontwaardiging van een
|| aantal burgemeesters die
\mJ leden van de Centrumpartij
moesten installeren, was optimaal. Met demonstratieve gebaren, zoals het weigeren van een
hand en buttons op de revers,
leek het alsof zij de rol van Hans
Brinker, die met een vinger een
gat in de , dijk dicht en een
overstroming voorkomt, nu definitief op zich genomen hadden.
Die heldenrol van het laatste
r-"N

bastion dat de democratie verdedigt tegen de aanstormende
vloedgolf van racisme, is enigszins overtrokken. De Centrumpartij is een randverschijnsel in
Nederland en wij zijn ervan overtuigd dat het tot in lengte van dagen een randverschijnsel blijft.'
Het is weliswaar geen randverschijnsel om trots op te zijn, maar
het is onverstandig om zulke zaken, tot nationale rampen op te
blazen. Dan krijgt zon partij onverdiend te veel extra aandacht
De tactiek van doodzwijgen en negeren is ook geen juiste houding
om op dit soort gebeurtenissen te
reageren. Maar tussen opblazen
en doodzwijgen liggen veel praktische oplossingen.
De Centrumpartij die nu in een
aantal raden is vertegenwoordigd, is volgens het Nederlandse
bestel mogelijk. Dat hoort voor
burgemeesters vooral duidelijk te
zijn. De democratie verdedig 't
niet met grootse gebaren tege* 1
fantomen. Die verdediging heeft
hét meeste effect door met cc"
koel hoofd en met argument^ 1
het gedachtengoed van die groepering te bestrijden. Geen theater maar zakelijke politiek.
Het is voor een
zelfs beter dat verschijnselen» 5
de CP aan de oppervlakte kome"
en niet ondergronds als een veenbrand terrein winnen. De confroi 1
tatie is veel duidelijker. Het is n
praktisch om te doen alsof zo
partij dreigt het land te
overen, door nu met ongebruik*
ke stappen te reageren op £
komst van een handjevol
den. Het theater eromheen V®.
dan meer de aandacht dan de &
te argumenten.
'

van zijn leven in dit soort omgevingen had doorgebracht. "Ach, was ik maar vrij!" kreet de ongelukkige. "Ik zou een stichting tot verbetering van
het Gevangeniswezen stichten! Maar helaas!
Wij zullen nimmer rreer het licht zien!" Op dat
moment zagen zij ineens een donderend schijnsel, dat de muren deed instorten. Ever Werom-

stuit had de gevangenisdeur opgeblazen.

-

Lubbers tegen
voortzetting

Koninginnedag
in Deurne
trekpleister

bezuinigingen
Van onze correspondent
Premier LubDEN HAAG
vpelt
niets
voor
een voortzetbers
bezuinigingsharde
ting van het
beleid van de afgelopen periode
gedurende de komende vier jaar.
In een gesprek met het Genootschap van Hoofdredacteuren
zei hij gisteren dat ombuigingen
van nog eens vele tientallen miljarden niet leiden tot eenoplossing van de financiële problemen.
Dat zou moeten gebeuren door expansie van de economie, met als
doel een vermindering van het tekort in 1990 tot rond de 5 procent
van het nationaal inkomen. President van de Nederlandsche Bank,
dr. Duisenberg is bang dat een
volgend kabinet te weinig zal
doen aan de vermindering van het

Verkiezingsrubriek
van het
Nieuwsblad van het Noorden

Van onze redactie binnenland
Koningin" Beatrix
DEURNE
heeft vanmorgen ter gelegenheid
van de viering van Koninginnedag een bezoek gebracht aan het
Brabantse plaatsje Deurne. Naar
schatting 40.000 belangstellenden waren getuige van het feest,
waarbij het accent vooral lag op
kinderspelen. Koningin Beatrix
en prins. Claus waren in gezelschap van hun zonen prins
Constantijn en prins Johan Friso.

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG
Staatssecreta(Sociale
De
Graaf
ris
Zaken en
Werkgelegenheid) sluit niet uit
dat er in de toekomst gesleuteld
kan worden aan de uitkering van

:

—

gedeeltelijk arbeidsongeschikten
boven de 35 jaar." Dit bleek
gisteren. tijdens de behandeling
van de overgangsregeling naar de
nieuwe wetten voor de sociale zekerheid. Volgens De Graaf „verandert er niets voor hen maar dat
kan mogelijk in de toekomst anders worden gezien":

analfabeet'

Bij aankomst op het station in het Brabantse plaatsje Deurne feliciteert koningin Beatrix haar zwager, mr.
Pieter van Vollenhoven, met zijn verjaardag. De echtgenoot van prinses Margriet wordt vandaag 47,.
'
•
■•::;•:..''-..-;■' 'T •■■
;■■/.:■■
■ ï Xv; ' •
■ (Foto: ANP)
•

weten
in
lederlanders
niets van de geschiedenis van hun land. Ze
kennen hun wortels niet en dat
leidt tot misplaatst traditionalisme." Dat betoogde D66-lijsttrekker Hans van Mierlo gisteravond op een Studium Generale
aan de Rijks Universiteit in Gro-

l\l doorsnee

066 wil in deze campagnetijd
in hoofdzaak aan de Universiteiten aan bod komen. "Daar zit de
toekomstige elite die de samenleving moet veranderen", zei
Van Mierlo. Hij heeft geen enkel
vertrouwen,in de veranderingsgezindheid van de gevestigde
grote partijen in Nederland. Elke
verandering gaat tegen hun belangen in en dus werken ze daar
niet aan mee.
De D66-voorman, net terug
uit het ziekenhuis, vindt dat die
grote partijen vanwege hun eigenbelang, niet meer doen wat
de mensen willen. Daar wil D66
tegen vechten. Hij gelooft dat de
samenleving ten goede veran-

Premier Lubbers roemde vanmorgen in een toespraak koningin Beatrix om haar wijsheid en
behoedzaamheid, eigenschappen
waarvan ze in het verleden bij kabinetsformaties blijk heeft gege-

@ok Sn hef Noorden

Zuivel 'viert' 1 mei
sg

dert naar meer individualisme.
"Maar dan.moet de kunst, de
cultuur, kortom de geschiedenis
van het land, een samenbindend element worden in de
maatschappij", stelde hij. Hij
pleitte, voor een staatscommissie die zich na de kabinetsformatie moet bezinnen op de inhoud van het voortgezet onderwijs onderwijs in de toekomst.

*

Van onze correspondent
De Industrie- en Voedingsbonden van
DEN HAAG
CNV
organiseren
morgen, 1 mei, j stakingen in 27
FNV en
bedrijven met in totaal 15.000 werknemers. De acties voor
een 36-urige werkweek in de metaalindustrie zullen vooral
in Rotterdam en omgeving drastisch worden uitgebreid.
Het spits van de zuivelstaking wordt afgebeten door Nestlé in Bolsward (250 werknemers) en C.C.F, in Leeuwarden
(2100 werknemers). In Groningen en Drenthe worden ook
■]■
|11
,'
stakingen gehouden. \ •
—

Tijdens een
'betoging in
Utrecht tegen
déinstallatie
[vaneenge-

'

%

.

jmeenteraadslid
van de Cen■■

\

Zicht op een uitweg uit de impasse waarin dé j verschillende
cao-onderhandelingen verkeren,
is er ondertussen nog steeds niet,
al praat vrydag een kabinetsdelegatie met de landelijke organisaties van werkgevers en j vakbon"■"■■. ■■■■■■-[ -■■•" -.f?'
den.' 4
Dit gesprek, dat waarschijnlijk
afloop van de I ministerraad
plaatsheeft; gaat officieel over het
terugdringen van het aantal langdurig werklozen. Verwacht wordt

■trumparty gin~
'gen enkele demonstranten
tóen :*'
'«en agent de ■
'controle over
'zijn paard ver-:

'hdr.'l ■■/".'■■•■

'

"

na.

Inzetje: de'
heëdiging van'

'VP-lidE.Bouman als ge-

meenteraadslid

echter dat! ook de' cao-problematiek aan de orde zal komen.
De aangekondige stakingen in
de zuivel, die ondanks concessies
van de werkgevers morgen van
start gaan, zullen voor de consument waarschijnlijk nauwelijks
gevolgen hebben. De organisatie
van melkhandèlaren zegt -vol-

'JxmAmster'
sfam.-

'

.

ANP).

'Installatie CP-leden

in

grote steden

.Van onze correspondent
De installatie van vertegenwoordigers van de
; Centrumpartij tot lid van de gemeenteraad heeft gisteren in tal
'.van plaatsen in ons land geleid tot woedende protesten, blokkade-acties, enkele gewonden en hier en daar rellen.'
In Amsterdam demonstreerden
ongeveer 2000
mensen, - in
Utrecht kwamen zo'ri 600 mensen
op de been en in Rotterdam een
kleine 400. In Almere en Lelystad, waar de Centrumpartij
eveneens een raadszetel veroverI SCHIPrfOL —De twee mannen de, bleven de protesten beperkt.
maandagmiddag op Schiphol
•een overval hebben gepleegd op
De demonstranten poogden de
geldtransport,, blyken onge- installatie van de CP-leden tegen
veer 2,5 miljoen gulden te hebben te gaan door' de toegangswegen
buitgemaakt. Dit heeft de, woord- naar de gemeentehuizen. In Amvoerder van de rijkspolitie dienst sterdam braken rellen uit, nadat
-luchtvaart meegedeeld. In de bekend werd dat het CP-lid, me; geldauto bevonden zich geldcasvrouw Erna Bouman, in de raadssettés van verschillende banken.
zaal aanwezig was. Zes personen

Buit overval op

Schiphol: 2,5 miljoen
:

.

£die

werden

gearresteerd en twee
agenten raakten gewond, toen
straatstenen naar de politie werden gegooid. Met traangas en
charges wist de politie de betogers
uiteen te drijven. Burgemeester
Van Thijn: „Ik heb'altijd gezegd
dat ik a11e.45 raadsleden wilde
installeren ook .al is het
CP-raadslid van een uiterst bedenkelijke organisatie".

VNO-voorzitter Van Lede her-

Trek in goedkope koffie
tVan onze redactie binnenland
>

DEN HAAG

—

Als gevolg van

jte te hoge koffieprijs gaan

men-

J

:

*

;Sen die een duur merk koffie drinJten massaal over op een goedkoPer merk. Dat blijkt uit een onKonsumenten Konderzoek datonder
600 panelleden
i takt'hield
' van zijn maandblad Koopkracht.
XX vindt ook dat de koffieprijs
[gemiddeld ongeveer 35 cent. omjaag kan. Maar de k'offiebranders
; spreken XX tegen. De prijzen van
•„de dure merken liggen tussen de
vier en de vijfgulden.
'..
Douwe Egberts is volgens het
°nderzoek de erote verliezer, di-

reet gevolgd door Van Nelle. Het
marktaandeel van de grootste Nederlandse koffiebrander is sinds
november-december vorig jaar
met zes procent gedaald (tot 30,6
procent). Van Nelle verloor 1,3
•procent van het marktaandeel
(tot 10,3 procent), zo blijkt uit het
onderzoek.
Uit een

prijsonderzoek van
Konsumenten Kontakt blijkt dat
eigen merken van grootwinkelbedrijven meer dan 50 cent goedkoper zijn dan DE. Soms is het
verschil zelfs meer dan een gulden. Wat smaak betreft doet deze
koffie vaak niet ónder voor de du-

merken. Zolang de grote koffiebranders de koffieprijs hoog houre

den, zal de tendens om goedkopere koffie te drinken zich voortzetten, zo blijkt uit het onderzoek.
Op basis van de huidige
grondstofnoteringen en de daling
van de dollarkoers kan de prijs
van een half pond koffie omlaag.
Ook ten opzichte van andere, landen is de koffieprijs in Nederland
een negatieve uitzondering (dit
jaar een gulden stijging). In
West-Duitsland werd de koffie 90
cent tot f 1,40 duurder, in
Frankrijk daalde de prijs zelfs in
februari van dit jaar.

Een woordvoerder van de Vereniging van Koffiebranders zegt
geen enkele aanleiding te zien dat
de koffieprijs nu of binnen afzienbare tijd omlaag zal gaan..„Het
belangrijkste aspect dat XX uit
het oog verliest'is dat de koffieprijs is bepaald op basis van de gemiddelde waarde van de economi-

sche voorraad.

Daaronder moet
niet
alleen
men,
verstaan de koffie
die nu in de pakhuizen ligt, maar
ook de koffie die per schip onderweg is en de partijen in de produktielanden die ook al zijn gekocht
en nog moeten worden vervoerd".

man
3. Bonno Spieker en Hein
Roethof
•De namen van het juiste koppel
schrijft u, samen met de oplossingen van de andere af leveringgen ,;"uit deze wedstrijd, "pp
briefkaart, die u'dinsdag 20 mei
..-dé laatste dag van' deze verkie- ]
"zingsrubriek. en, dus■• van de
wedstrijd op kunt sturen naar:,
Ken uw Kamerkandidaten, re. dactie. Nieuwsblad
van het
Noorden, Postbus 60, 9700 MC
Groningen: Voor de winnaar is'
• er een'eerste prijs van f200,-;
.de tweede prijs is. f 100,-; de

VRIJDAG 2 MEI
Loppersum: 20.00: CDA met B. de
Vries in hotel Spoorzicht. .
Emmen: 20.00: RPF met Meindert
Leerling in gebouw Ichthus.
"-;
Haren: 20.30: Politiek café met o.a.
dr. Delfgaauw en A'damse wethouder Wolffensperger in café De Horst.

..

.:

~

een•

voor-

-

De werkgeversorganisaties in
de zuivel hebben zich gisteravond
aan het eind van het beraad met
de bonden bereid verklaard de
36-urige werkweek in te voeren,
met handhaving van de bestaande flexibiliteit in de arbeidstijd.
.

derde f 50,- en een vierde tot en
met tiende prijs van f 25,-. De
oplossingen moeten uiterlijk
maandag 26 mei binnen zijn.
-

Verbetering informatievoorziening

Grotere rol Nederlandse

media in Derde Wereld

Van onze correspondent
DEN HAAG
De Nederlandse media kunnen een grotere rol
spelen bij de ontwikkelingssamenwerking.
Dat vindt de Stuurgroep Communicatiebeleid Ontwikkelings'

'

.

—

'

Cao-perikelen
Premier Lubbers heeft de afgelopen tijd op spreekbeurten laten
doorschemeren dat hij wel met de
landelijke organisaties van ondernemers en bonden wil praten over
de cao-perikelen. Ook heeft hij geopperd bedrijven die atv invoeren,
te belonen door bijvoorbeeld de sociale premies te verlagen. Vrijdag
is het kabinet in de gelegenheid
met de sociale partners te praten.
Dan moeten de plannen, die werkgevers en vakbonden de afgelopen
maanden samen hebben opgesteld
voor scholing van langdurig
werklozen, officieel bekrachtigd
worden. De FNV weigert dat zolang overal de cao-strijd rond de
herverdeling van werk woedt.

DONDERDAG 1 MEI
Sappemeer: 20.00: WD met J. F.
Scherpenhuizen, J.,W. Remkes in
'
hotel Struvé. .
Paterswolde: 20.00: PvdA met Relus ter Beek, Banier Boermalaan 4.
Emmen: 19.45: PvdA met Maarten
van Traa in De Marcke; om 21.30 in
Hoogersmilde, Bosweg 23.

:
Linschoten
2. Bert de Vries en Elco Brink-

gesteld, wil Van Lede niets weten.'

laren.

-

Agenda

Dit zijn:
I.' Huub Jacobse, en ; Robin'

•,

doende melk te kunnen leveren.
Waar die melk vandaan komt, wil
de organisatie niet zeggen. „We
hebben een rampenplan gereed
liggen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij het een tijdje
kunnen uitzingen", aldus voorzitter E. de Boer van de melkhandè-

Rellen met gewonden

CDA-minister Braks (landbouw) voelt niets voor een minderheidskabinet van CDA en
WD met gedoogsteun van klein
rechts. Als het na 21 mei onmogelijk blijkt een meerderheidscoalitie te vormen is voor Braks uitschrijven van nieuwe verkiezingen de enige mogelijkheid. Hij
zegt dit in een vraaggesprek
met het opinieweekblad Haagse
Post van deze week.
•

KEN UW KAMERKANDIDATEN!

haalde gisteren op een bijeenkomst in Amsterdam dat hy er
niets voor voelt om als centrale
órganiaties in te grijpen, in de
cao-onderhandelingen. | Ook van
een bemiddelingspoging, ..-■>• zoals

FNV-voorzitter Pont heeft

snippers

ningen.

--

MS

Stembus-

>k

Eerder al waren prinses Margriet
en haar gezin gearriveerd. Ruim
een uur na aankomst in Deurne
verliet het koninklijk gezelschap
deze Brabantse plaats al weer
richting Meijel, waar het feest
werd voortgezet.

De Graaf:

ook aangepast

'Nederlander
is historie-

—

overheidstekort.

KAMER
'86

Van Mierlo:

—

Uitkering oudere
WAO'ers mogelijk

5

binnenland

Nieuwsblad van het Noorden O woensdag 30 april 1986

•

SCHOO

Vrienden vijand verrast

Minister:
bouwstop
brug bij
Lelystad
Van onze correspondent

samenwerking.
In haar eindadvies aan minister Schoo pleit.de stuurgroep
voor de oprichting van een stichting waarin particuliere Nederlandse media-organisaties moeten gaart samenwerken om dê informatievoorziening in 'de Derde
Wereld té verbeteren.
De Vereniging de Nederlandse
Dagbladpers (NDP), de Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers (NOTU), De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) én de Stichting
Radio Nederland Wereld Omroep
(RNWO) zijrt bereid zon stichting
op te richten.

De Nederlandse. media-wereld
kan op deze manier een aanvullende bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van telecommunicatie in de Derde Wereld, versterking van de massamedia aldaar
en het opzetten van opleidingen
media-gebied, aldus
de
op

LELYSTAD
Minister SmitKroes van Verkeer en Waterstaat
heeft de bouw van een brug in het
natuurgebied
de
dersplassen nabij Lelystad stilgelegd. Daarmee fluit zij haar eigen
stuurgroep.
ambtenaren van de dienst ZuiderV
zeewerken in Lelystad (ZZW)
terug. De aanleg van de brug is in
een vergevorderd stadium en had
voor de zomervakantie beëindigd
moeten zijn.
De bewindsvrouw maakte de
bouwstop gisteren bekend toen zij
AMSTERDAM De rechtbank
de situatie tér, plekke . in
ogenschouw nam. „Ik was niet op in Amsterdam heeft gisteren de
de hoogte van de bouw van de 29-jarige A.B. uit Utrecht veroorbrug en ik ben niet overtuigd van .deeld tot zes maanden voorwaarde. noodzaak van de verbinding. delijke gevangenisstraf en vijfNu i moet eerst overlegd worden honderd gulden boete wegens het
met de betrokken organisaties", uitvoeren van een onzorgvuldige
besnijdenis bij een Marokkaans
aldus Smit-Kroes.
jongetje. Tegen de man was deDe organisatie Natuur en Milieu heeft ernstige bezwaren geuit zelfde gevangenisstraf en tweetegen de bouw van deze brug. .'
duizend gulden boete geëist.
—

;

Onzorgvuldige besnijdenis:
6 maanden voorwaardelijk
—

Van der Klaauw

ambassadeur
in Portugal
Van onze correspondent
BRUSSEL
Dr. Chris van der
Klaauw (61), nu nog de Nederlandse ambassadeur in Brussel,
wordt de nieuwe ambassadeur in
Portugal. De oud-minister van
Buitenlandse Zaken in het eerste
kabinet Van Agt (1977-1981) ver—

trekt in augustus naar Lissabon
waar hij tot zijn pensioen zal blijven. Hij volgt in de. Portugese
hoofdstad jonkheer L... Quarles
-\'.
vanUffordop.
;

De historicus Van der Klaauw!

word in 1981, kort na het einde
van het kabinet-Van Agt benoemd tot ambassadeur in België.
Voor zijn ministerschap vervulde
hij diverse ambtelijke functies bijhet ministerie van Buitenlandse
Zaken in Den Haag. Van der
Klaauw was--ook VN-vertegenwoordiger van Nederland in New

Vork.

'

:££?,}

.

,

./

'

De diplomatieke post in Brussel
ondergaat na het vertrek van Van
der Klaauw een verandering in'
status.' De nieuwe ambassadeur
krijgt een lagere diplomatieke'
':\^<,
rang.

woensdag 30 april .1986
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Garage v.d. Kamp

Autobedrijf Plantinga

Show van donderdag 1

Show van donderdag 8

t/m maandag
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Garage Van Heukelem

mei t/m

11 mei

Show op donderdag 15 mei 9 00-21.00 uur

De totale lijn van alle Dacia modellen is aanwezig.
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Rugzakken die de last van uw schouders
nemen. Keuze uit meer ' '
• \
dan 100 modellen.
Wl l
I
De beste merken:
Karrimor, Lowe,
#
iiÜßi
Jansport, Berghaus,
Fjallraven en Nomad.
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In verband met de collectieve besteding van ADV-uren zal de dienst
Welzijnszaken, Gedempte Zuiderdiep 31, telefoon 18 51 51 op vrijdag 2 mei
en vrijdag 9 mei aanstaande gesloten zijn.
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WETHOUDERS VAN
DDriiircM
GRONINGEN BRENGEN
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I Cn
I. dat oo 3 april 1986 bij hen een verzoek is ingekomen van O.F.L. BRINKHUIZEN, Wolddijk 107 te Groningen, om een oprichtingsvergunning op grond van de Hinderwet voor
.'
,

de reeds bestaande timmerwerkplaats, op
-het perceel WOLDDIJKIO7 te GRONINGEN,
kadastraal bekend gemeente Groningen,

sectieC, nr. 9347;.

~

11. datop3aprill9B6bijheneenverzoekisingekomen van STICHTING DE HOUTMEID,
Oosterweg 114 te Groningen, om een revisievergunning op grond van de Hinderwet voor
.de reeds bestaande scholingswerkplaats
meubelmaken voor vrouwen, op het perceel
OOSTERWEG 114 te GRONINGEN, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie
B, nr. 10804 (ged.); •
;:;■>',( 'Si-,
Dat
op 3 april 1986 bij hen een verzoek is inlll.'
gekomen van J.P. DELHAAS, Paterswoldseweg 168 te Groningen, om een oprichtingsvergunning op grond van de Hinderwet voor
de reeds bestaande slagerij, op het perceel
*

PATERSWOLDSEWEGI6BteGRONINGEN,

%

1;

kadastraal bekend gemeente Groningen,
sectie C, nr. 9347. •

dat van F. Raad, Bottemaheerd 13, Groningen,
eenverzoekisingekomenomvergunningteverlenenvoorhetoprichtenvaneengarageplaatselijk
bekend Mudaheerd 141.
Voor het gebied, waarin bovengenoemd bouwplan is gelegen, geldt het globaal bestemmingsplan "Beijum" en.het bestemmingsplan "Tweede
partiële Herziening van de voorschriften van het
■<
bestemmingsplan Beijum".
Opgrondvandebijhetglobalebestemmingsplan
"Beijum" behorende voorschriften moeten burgemeesteren wethoudersdein dit bestemmingsP | a n begrepen gronden overeenkomstig artikel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nader uitwe rken.
Vooruitlopend op déze uitwerking kunnen zij, met
toepassing van artikel 4 van de voorschriften van
voornoemd bestemmingsplan, aan bovengenoemd bouwplan hun medewerking verlenen.
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• Ordening, kamer 31) op werkdagen van 9.00
FN .
DUnUCIVICCOICnCIN
12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. ,
j
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GRONiNGEN.soapnngse.
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aan nen

kenbaar te maken,
Bovengenoemd bouwplan ligt gedurende genoemde termijn ter inzage ter gemeentesecretane (afdeling Ruimtelijke Ordening, kamer 31), op

werkdagen Van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00
uur'. ;.'■.'■
V
GRONINGEN, 30 april 1986.. -./•
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129, Groningen, een verzoek is ingekomen om vergunning voor het oprichten van een wijkcentrum,
ophetperceelplaatselijkbekendlndustriestraat.
Met toepassing van artikel 17 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening kunnen zij aan dit bouwplan hun medewerking verlenen.':. .'■,/,
: .
In verband hiermede stellen zij êen ieder in de gélegenheid gedurende een termijn van 14 dagene
ingaande 6 mei 1986 % tegen het voorgenomen'
bouwplan schriftelijk bezwaren aan hen kenbaar,
.
.;;
temaken.
Bovengenoemd bouwplan ligt gedurende genoemde termijn voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecretarie (afdeling Ruimtelijke'
Ordening, kamer 31), op werkdagen van 9.00
,
12.00 uur en van 14.00 -16.00 uur. ■
. ~"
GRONINGEN, 30 april 1986.
._

•

:

gelegen,
geldt het bestemmingsplan "De Wijert Zuid A".
Het bouwplan is hiermee niet geheel in overeenstemming

'■'-•'

'

Aangezien voor het gebied, waarin het bouwplan
j S gelegen, een voorbereidingsbesluit geldt, ge.naamd "Nijhofflaan/Slauerhofflaan", kunnen zij
met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening aan dit bouwplan hun me'■,» ,' ;
dewerking verlenen,
| n verband hiermede stellen zij belanghebbenden
in de gelegenheid gedurende een termijn van zeven werkdagen-Ingaande 6 mei 1986-tegen het,
voorgenomen bouwplan schriftelijk bezwaren
aan hen kenbaar te maken.
■
Bovengenoemd < bouwplan ligt gedurende genoemde termijn voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecretarie (afdeling Ruimtelijke
Ordening, kamer 31), op werkdagen van 9.00
12.00 uur en van, 14.00-16.00 uur.
GRONINGEN, 30 april 1986.
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Dit is de nieuwste SUZUKIALTO, voldoet aan de strengste milieu eisen, springt zuinig om met brandstof en biedt ruimte aan tenminste 4 •
volwassenen.
In AUTOMAAT uitvoering is de Alto de goedkoopste AUTOMAAT van

'

;

dat van p Ma st>lexanderstraat 21a.Groningen,
eenverzoekisingekomenomvergunningteverlenen voor het veranderen en vergroten van de wonlaatseliik bekend Alexanderstraat ™
21a
ninn
a
nm9, plaa,sehikbekend
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dat van Vereniging SoekaMoelia, Industriestraat
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SNELLE AUTO S
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dat Eurowoningen 8.V., Boompjes 60-68, Rotterdam, een verzoek is ingekomen om vergunning te

'
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STERKE, ROBUUSTE, SNELLE en ZEER

MAKEN BEKEND

.....^,-1.

_.

I ZUINIGE, SCHONE, RUIME, STOERE,

.

■

BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN
GRON
NGEN
..'
JtJl'
MAKEN BEKEND

WIJ VERKOPEN

Inverbandhiermedestellenzij belanghebbenden
in de gelegenheid gedurende
termijn van zeven werkdagen-ingaande 6 mei 1986-tegen het
voorgenomen bouwplan schriftelijk bezwaren

"

~^~
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MAKEN BEKEND

dat van Woningstichting Patrimonium, Peize.rweg 136, Groningen, een verzoek is ingekomen
om vergunning te verlenen voor het veranderen
van winkelruimten, plaatselijk bekend op het perceel Gedempte Zuiderdiep 110/112/110a/112a.

-

:

da. van Woningbouwvereniging "Groningen", Antillenstraat 9, Groningen, een verzoek is ingekomen om vergunning te verlenen voor het splitsen
van een flat met souterrain tot 2 wooneenheden,
plaatselijk bekend Potgieterstraat 15.
Voor het gebied, waarin dit bouwplan is gelegen,
geldt het bestemmingsplan "De Wijerf.
.
Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 11, lid 2, van de voorschriften
van dit bestemmingsplan aan dirbouwplan hun
medewerking *erlenen (vrijstelling van het aantal
te bouwen woningen per pand ten behoeve van.
;.'.::■"■ .
bijzondere woningtypen).,'
In verband hiermede stellen zij belanghebbenden
in de gelegenheid gedurende een termijn van zeven werkdagen-ingaande 6 mei 1986-tegen het
voorgenomen bouwplan schriftelijk,bezwaren
aan hen kenbaar temaken.,
.
.;
Bovengenoemd bouwplan ligt gedurende ge-.
noemde termijn voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecretarie (afdeling Ruimtelijke

MAKEN BEKEND

1

r

WETHOUDERS VAN
:-rrV
ar\K\lK\r PNT
fGRONINGEN
MAKEN BEKEND-

GRONINGEN

dat van Bestlicht 8.V., Postbus 542, Gorinchem,
De aanvragen en andere stukken liggen vanaf he- een verzoek is ingekomen om vergunning te verleden ter inzage.
nen voor het veranderen van de winkelpui, plaatEen iederkan ze inzien: elke werkdag van 09.00- selijk bekend op het perceel Carolieweg 7.
12.00uurenvan14.00-16.00uuropdeafdelinglnterne Zaken, kamer 7, Dienst Stadsontwikkeling Voorde gebieden, waarin bovengenoemde bouwen Volkshuisvesting, Gedempte Zuiderdiep 96 te plannen zijn gelegen, geldt het bestemmingsGroningen. ■'•*,:
, plan "Binnenstad Groningen 1976", vastgesteld
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 30 mei 1986 bij raadsbesluit van 6 februari 1978, nr. 32 en gedooreen ieder schriftelijk worden ingebracht bij deeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staBurgemeesteren Wethouders van Groningen, p/a ten van de provincie Groningen bij besluit van 24
april 1979, nr. 12078/ID, 2e afdeling.
Gedempte Zuiderdiep 96,9711 HL Groningen.
Degene; die een bezwaarschrift indient, kan in Dit bestemmingsplan dient overeenkomstig artieen begeleidende brief verzoeken, zijn of haar kei 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nader te worden uitgewerkt. Vooruitlopend op deze
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Tevens kunnen mondelinge bezwaren worden in- uitwerking kunnen zij, met toepassing van artikel
gebracht tijdens een openbare zitting op 20 mei 25 van de voorschriften van voornoemd bestem1986, om 10.00 uur, Dienst Stadsontwikkelingen mingsplan, aan bovengenoemde bouwplannen
.
.
Volkshuisvesting, Gedempte Zuiderdiep 96 te hun medewerking verlenen.
Groningen (U kunt zich melden bij de portier), Inverbandhiermedestellenzijbelanghebbenden
waarbij gelegenheid wordt gegeven tot een ge- in de gelegenheid gedurende, een termijn van zedachtenwisseling over de aanvraag met verte- ven werkdagen ingaande 6 mei 1986-tegen de
genwoordigers van de gemeente en eventueel voorgenomen bouwplannen schriftelijk bezwaren aan hen kenbaar te maken.
met de aanvrager.
Zijvestigenertenslottedeaandachtop.datdege- Bovengenoemde bouwplannen liggen gedurennen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze de genoemde termijn voor belanghebbenden ter
als bovenomschreven, in de gelegenheid zullen inzage ter gemeentesecretarie (afdeling Ruimte-,
worden gesteld, bezwaren tegen de ontwerp-be- lijke Ordening, kamer 31) op werkdagen van 9.00
-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.
schikking in te dienen.
V- '■:■ GRONINGEN, 30 april 1986.
GRONINGEN, 29 april 1986. .
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Dit bestemmingsplan dient overeenkomstig
artikei 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening na-
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De Suzuki Swift GS verdient speciale aandacht: sportieve exclusieve,
auto met 'spoilers «rondom, two tone carrosseriekleur, kuipstoelerv'
sportstuur, elektrische spiegels enz. enz., stil,_zuinig snel, zeer snel.
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oe voorscnnnen

medewerking verlenen. .
lp verband hiermede stellen zij belanghebbenden
in de gelegenheid gedurende een termijn van zeVen werkdagen ingaande 6 mei 1986 tegen het
voorgenomen bouwplan schriftelijk bezwaren
aan hen kenbaar te maken,
Bovengenoemd bouwplan ligt gedurende genoemde termijn voor belanghebbenden ter inzage ter gemeentesecretarie (afdeling Ruimtelijke
Ordening, kamer 31), op werkdagen van 9.00
12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. ~"r
GRONINGEN, 30 april 1986.
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De SUZUKI SWIFT is een zuinige, ruime, pittige en vooral stille auto/
die u gewoon moet proberen d.m.v. een proefrit. In zowel 1000 als
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SUZUKI SJ SERIE: sterke, robuuste, stoere en meest verkochte ter-'.reinwagen van Nederland. Op onherbergzaam terrein, in de stad of op,
de snelweg, overal kunt u er op een comfortabele manier mee uit de
Komt ü eens langs voor een proefrit en ontdek zelf hoe een
terreinwagen hoort te zijn. "■•-•

ISI AUTOMOBIELBEDRIJF
FLEMING B.V.
SUZUKI

•;'

tel. 050-250015,270444,
na 18.00 uur 05900-15003,
Flemingstraat 3,
(achter Overwinningsplein)

P.S.: Alle Suzuki's zijn geschikt voor
.
loodvrije benzine

■'

rruiVLviiiiiiiiiiiT iiii/iLii/tiriiiii 'ii;i;:

De sjPortwtiPi
MOS
ïlff A l\H Ilfl Pi?

."■.'•.

SUMATRA CUM LAUDE

fßlt
OUD KAMPEN

'

l/ "

nA'" n//

'"'

'««£*«'

coronas,

in

o </, r//<>/</< n kistjt

i«» '"</<•-■"

KABEIKRANT:KANAAI6OUH

ER ZIT EEN KRANT IN UW TELEVISIE
llllllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllllllll

nieuwsblad van het Noorden • woensdag 30 april

buitenland

1986

Verscheidene Arabieren in arrest

Activistenslaan toe tijdens jubileumHirohito

Abu Nidal-groep dreigt met
acties tegen Amerikanen

Indonesië
wijst twee

Australische
journalisten
land uit

Van onze redactie buitenland

De Palestijnse guerrillagroep van
Abu Nidal, bereidt aanslagen voor tegen vooraanstaande Amerikanen. Dit heeft een woordvoerder van groep, Atef Abu Bakr,
in een nieuwsrubriek van CBS .verklaard. Volgens Bakr, die
vrerd geïnterviewd in Libanon, „zijn Amerika's militaire en inlichtingen-diensten onze directe vijanden na de bombardementen op Libië".
Als doelen voor de aanslagen Edward Luttwak. ■ oud-adviseur
noemde hij oud-generaal John van het Pentagon,' Oliver North

,NEW YORK/VENETIE

-

Van onze redactie buitenland
De IndonesiDEN PASAR
sche regering heeft gisteravond
twee Australische journalisten

/

—

,

Singlaub,

wetenschapper

de

Vijf doden bij
lawines in

Zwitserland
ST.iMORITZ

Lawines in de
Alpen
hebben
aan vijf
Zwitserse
Volgens
gekost.
het
leven
mensen
Reddingdienst
werd
ie Zwitserse
onder
een groep van 15 toeristen
leiding van een ervaren skiinstructeur maandag door een lawine overvallen. Drie van hen
raakten onder de sneeuw bedolven. De reddingsacties werden bemoeilijkt door het slechte weer.
•In de buurt van Saas-Fee werd
een Duitse toerist door een lawine
verrast. Gisteren bezweek een
Oostenrijkse alpinist aan de verwondingen, die hij zondag tijdens
een lawine bij Brig had opgelopen. Sinds de afgelopen herfst zijn
32 mensen bij lawines omgeko-

raadsman van proesident Reagan
en de conservatieve Heritage
Foundation.
De Abu Nidalgroep stelde zich

uit het vliegtuig gehaald en hen
het land uitgewezen. Het incident
gebeurde kort voor de aankomst
van de Amerikaanse president
Reagan op Bali. ' '.'■'
■••v-.V'■'-,■" ■/•■■'.'•<-'
De Australiërs, Jim Middleton
en Richard Palfreyman, kwamen
met 300 anderen bij het Witte
Huis in Washington geaccrediteerde journalisten in eenchartervliegtuig op Bali aan. Kort na
de landing kwamen twee leden
van de luchthavenpolitie aan
boord en haalden hen eruit. Ze
werden nog dezelfde avond op het
vliegtuig naar Tokio gezet.

■

maandag verantwoordelijk voor
een Britse toerist in
Oost-Jeruzalem. Israëlische autoriteiten hebben gisteren gemeld
„verscheidene Arabieren" te hebben gearresteerd, die behalve van
de moord op de Brit ook worden
verdacht van het verwonden van
een Amerikaan en een Westduitse in Jeruzalem. Over hun identiteit werd niets meegedeeld. De Israëlische radio zei dat ze vermoedelijk behoren tot het guerrillanetwerk, dat banden heeft met
Abu Musa, een pro-Syrische Palestijnse leider, die zijn basis heeft
in de Oostlibahese Bekaa-vallei.
Ministers van de zeven lidstaten tellende Westeuropese Unie
(WEU) zijn gisteren in Venetië bij
bespreking van de kwestie Libië,
overeengekomen om de politieke
samenwerking in de strijd tegen
het terrorisme uit te breiden. Ze
spraken zich echter uit tegen een
gezamenlijke militaire actie.

de moord op

■■

'Sovjet-Unie onverantwoordelijk na kernramp'

o
p
Fellek late

ritek

Russische

JWC: nieuwe
beschuldigingen
tegen Waldheim

Het joodse weNEW VORK
reldcongres (JWC) heeft gisteren
Duitse documenten uit het proces
van Neurenberg gepubliceerd die
volgens.de organisatie bewijzen
—

dat Kurt Waldheim,

(kandidaat

voor het Oostenrijks presidentschap) op de hoogte was van de deportatie van zon tweeduizend joden van het Griekse eiland Korfoe
naar het i vernietigingskamp
Auschwitz in Polen.
Volgens een document kreeg de
afdeling van de geheime dienst
waartoe; Waldheim behoorde, in
april 1944 opdracht contact op te
nemen met de geheime dienst en
de politie van de Duitsers om
„maatregelen ten uitvoer te leggen" die betrekking hadden op
,4e evacuatie" van bijna 2.000 jo-

den van Korfoe.
Uit een ander document blijkt
dat de legerafdeling- waartoe
Waldheim behoorde, die onder

commando stond

van generaal

Alexander Löhr, op 12 mei 1944
toestemming heeft gegeven voor

het vorderen

van schepen waar-

de transporten geschiedden.
mee
-Tijdens een verkiezingsbijeen'.

komst

gisteren werd Waldheim
gisteren, overrompeld door een
woedende tegenstander, die kans
zag hemeen klap in zijn gezicht te
geven. De ex VN-chef was verbouwereerd maar wist met een
kwinkslag ijn houding te redden.

TEL AVIV

Pistolen, mitrailleurs en tanks, tot moes geslagen
toet een hakbijl. Zo maakten duidden Israëlische kinderen
Psteren in Tel Aviv korte metten
toet het eens zo gekoesterde oor'°gsspeelgoed. Een initiatief van
e eigenaar van het voor de kust
Va Israël varende zendschip Voij-eofPeace, Abie Nathan, die voor
het ingeleverde plastic schiettuig
P'Ppen, autootjes, snoep en ijs bechikbaar had gesteld.
Onder het motto 'Oorlog tegen
P°Srr logsspeelgoed' had de bekende
aëlische „vredesengel' met
Shlomo Lahat van
*'
Aviv 'de actie georganiseerd.
het bleek ogenschijnlijk een
Met verbeten gezichten
, a kten of sloegen de kinderen
Ut elektronisch knetterende ge°

&

'

°

>

—

O Linkse activisten hebben gisteren in Japan toegeslagen om het jubileum van keizer Hirohito te verstoren. Hirohito, de langst regerende keizer ter wereld, vierde zijn 85ste verjaardag en zijn 60-jarige
jubileum als staatshoofd van Japan. Ruim 30.000 man is op de
been gebracht om terreuraanslagen te voorkómen. Een bom ontplof-,
te vroeg in de ochtend in een park in Tokio en het treinverkeer naar
de hoofdstad raakte ontregeld door sabotage. Bij de explosie in het
park, dat op drie kilometer afstand van het paleis ligt, werd een
man ernstig gewond. De supersnelle treinen tussen Osaka en Tokio
hadden op verschillende plaatsen oponthoud wegens opzettelijk
veroorzaakte kortsluitingen. Verscheidene spoorwegkabels werden
(Foto's: EPA en AP)
doorgesneden.

•'

De uitwijzing van de twee, die
voor de Australische radio werken, had direct te maken met een
artikel in de Sidney Morning Herald, waarin stond dat president
Soeharto, zijn familie en naaste
vrienden zich hebben verrijkt via
hun posities en hun relaties met
Chinese industriëlen. Als vergeldingsmaatregel werden geen visa
verstrekt aan Australische journalisten die het bezoek van Reagan wilden verslaan.

President Reagan en zijn vrouw
werden op het vliegveld verwelkomd door president Soeharto,
diens vrouw en een aantal ministers. Reagan blijft vier dagen
op Bali. Daarna vertrekt hij naar
Tokio voor een ontmoeting met de
regeringsleiders van de geindustrialiseerde landen.
.

-

melding

Van onze redactie buitenland

"

'

'

DUBLIN WENEN DEN HAAG „De Sovjet-Unie had onmiddellijk melding moeten maken
van de ramp in de kerncentrale bij Tsjernobyl. Door dat niet te doen heeft Moskou inbreuk gemaakt op haar volkenrechtelijke plichten". Dat zei gisteren de ÈG-commissarisvóÓr Milieuzaken,
Stanley Clmton Davis. Hij is „teleurgesteld dat een vooraanstaand lid van de internationale gemeenschap zich op een dergelijke,onverantwoordelijke manier gedraagt".- De' Scandinavische landen, waar maandag een verhoogde radioactiviteit werd gemeten, hebben woedend gereageerd op
de late Russische melding. De Deense premier Schlüter noemde dit onaanvaardbaar. Hij wil met
alle landen aan de Oostzee een verdrag sluiten om bij ongelukken met kerncentrales snel informatie uit te wisselen.
-

-

—

De directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), Mostafa Tolba, zei
gisteren dat het de plicht van de
Sovjet-Unie is volledige informatie te verschaffen over de ramp,
zodat mensen die geen kennis
hebben van de materie zich niet
hoeven af te vragen of zij „de
eerste atoomstralingsvluchtelingen in de wereld zullen worden".
Volgens Tolba moet elk land dat
per ongeluk giftige stoffen over de
grens laat ontsnappen verplicht
worden inlichtingen te geven.
De Poolse regering heeft bij wijze van voorzorgsmaatregel de verkoop van melk beperkt. Voor de
televisie werd meegedeeld dat
kinderen en zwangere vrouwen
gevaar kunnen lopen als ze melk
drinken van koeien die besmet
gras hebben gegeten. Daarom is

besloten de melk van koeien die
met gras zijn gevoed te dumpen.
Het Internationale Agentschap
voor Atoomenergie (lAEA) in Wenen maakte bekend dat het de
Sovjet-Unie hulp heeft aangeboden, maar geen reactie heeft ontvangen. Wel heeft Moskou de
lAEA op de hoogte gesteld van de
ramp. In de boodschap zou de Sovjetunie echter geen details hebben
verstrekt. De lAEA is een
zelfstandige instelling van de

Verenigde Naties en verleent adviezen over kernenergieprogram-

ma's.

Apotheken in de Deense
Kopenhagen
zijn
hoofdstad

DEN HAAG „Tot nu toe is
er geen verhoogde radio-activiteit gemeten boven Nederland. De ontwikkeling van de
weersgesteldheid in de komende dagen geeft geen aanleiding
om te verwachten dat de wolk
radio-activiteit die nog steeds
aanwezig is door de brand in
de 'kerncentrale van Tsjernobyl Nederland zal bereiken",
zegt het KNMI vandaag.
Er vormt zich een hogedrukgebied boven onze omgeving. De wind is wat noordelijk
waardoor de radio-actieve
verontreiniging die boven de
Scandinavische landen is neergeslagen zich naar Oost- en
West-Duitsland
heeft
verplaatst, maar waarschijnlijk voor het grootste deel ten
oosten van onze grens is gebleven".
-

gisteren overstroomd met in paniek geraakte klanten die naar jodiumtabletten vragen om zich tegen radio-activiteit te beschermen. In veel apotheken is de voorraad op.
'

De ramp, inmiddels „Kievsyndroom" genoemd, zal in Zwitserland waarschijnlijk leiden tot
een nieuw debat over kernenergie. Ook in Nederland heeft het
ongeluk al invloed op de discussie
over de bouw van kerncentrales.
Alle grote partijen vinden dat die
discussie over vestigingsplaatsen,
die volgende week zou worden gehouden, in elk geval anders van
karakter zal zijn, als deze al door'".
gaat:
;
D66 heeft uitstel van de discussie gevraagd om eerst allé onderzoek-resultaten uit de Sovjet-U-nie af te wachten. Het CDA is tegen uitstel, maar kernspecialist
Lansink vindt wel „dat we lering
uit de ramp mopeten trekken.
Maar we moeten niet nu al zeggen
dat er geen nieuwe kerncentrales
in Nederland moeten komen;

VVD-woordvoerder

Braams noemde de ramp „vervelend voor degenen die de regeringsvoorstellen om kerncentrales te bouwen moqten verdedi-

'Huiveringwekkend'
PvdA-fractievoorzitter Den Uyl
heeft met verbijstering kennis genomen 'van de reactie van
VVD-minister van Economische
Zaken Van Aardenne.

Korte metten met oorlogsspeelgoed
Van onze correspondent

7

weren, niet van

echt

te on-

derscheiden revolvers en op
schaal gebouwde Centurion-tanks
aan barrels. Op de maat van een
.hoempa-hoémpa orkest dat het
festijn omlijstte. Na het afrekenen met het 'geweld' propten assistenten van Nathan het kroost
een ijslollie in de mond en kon een
keuze worden gemaakt uit het

uitgestalde 'vredesspeelgoed'.
Israël vormt geen uitzondering
op de rest van de wereld waar het
de produktie en verkoop van geweld symboliserend speelgoed
betreft. 'Oorlogje spelen' is ook

~

voor Israëlische

kinderen een veel
beoefend vermaak op straat. Terwijl echte soldaten met geweren
hun pad kruisen. Want in de
joodse staat wemelt het dagelijks
van het ten dele altijd gemobiliseerde volksleger dat bepakt en

gezakt op weg is naar de kazerne
of naar huis. Tegenf de achtergrond echter van die situatie
oorlog is in het Midden-Oosten
geen spel, maar keiharde werkelijkheid wilde Nathan daar iets
aan doen. Volgens hem moet de
strijd voor de vrede bij de wortel
worden aangepakt.

—

—

Maar de inleveractie stuitte op
weerstand van vooraanstaande
kinderpsychologen in Israël. Dr.
Hanita Zimrin van de universiteit
van Tel Aviv verklaarde te twijfelen aan het psychologisch effect
bij de kinderen. De deskundige
had vooral bezwaar tegen de gewelddadige vernietiging van het
speelgoed. „Wat hebben ze er van
geleerd", vroeg hij zich af. „Datje
voor het kapot slaan van een
plastic soldaatje een prijs krijgt

?

Het is geweld met geweld bestrij-

den"/^'!
Volgens

Zimrin bestaan er theorieën die beweren dat het spelen
met nep-wapens juist een middel
voor kinderen is om ermee, hun
van nature aanwezige agressie op
af te reageren. Het voorkomt dat
kinderen elkaar te lijf gaan. In dë
visie van Zimrin heeft het kind
'

geen symbolische gebaren nodig
om overtuigd te worden van de
zinloosheid van geweld. „Het
kind heeft van zichzelf een goed
ontwikkelde verbeeldingswereld.
Het is belangrijk het geweld te
bestrijden, niet de symbolen".

EG-Hof van Justitie

Aanbod tot onderhandelingen

Prijsafspraken
in luchtvaart

Botha biedt zwarten
'vriendschapsband'

zijn onwettig
Van onze redactie buitenland
Het Hof van
LUXEMBURG
Justitie van de Europese , Gemeenschap heeft het vastleggen
min tarieven in overleg tussen
luchtvaartmaatschappijen en regeringen vandaag onwettig ver—

";
klaard.
Deze uitspraak zal waarschijnlijk leiden tot versnelling van de
deregulering van het vliegverkeer binnen de EG en tot een daling van de tarieven.
Het Hof oordeelde dat de prij-

safspraken tussen regeringen en
in
luchtvaartmaatschappijen
strijd zijn met de bepalingen inzake eerlijke concurrentie in het
oprichtingsverdrag van de EG.
Daarmee heeft de Europese Commissie een juridische basis gekregen in haar strijd voor het vrijmaken van het luchtverkeer in de gemeenschap.

Van onze redactie buitenland :ƒ.*
De Zuidafrikaanse president Botha
JOHANNESBURG
heeft gisteren in een televisierede zwarte leiders „de hand van
vriendschap" toegestoken en hen uitgeodigd voor onderhandelingen over een „vreedzame oplossing voor onze problemen.. Hij
zei dat zijn regering zich bewust is van de economische wensen
van de zwarte bevolking en wil helpen by de oplossing van problemen als werkloosheid, gebrekkige huisvesting en „verouderde bureaucratische praktijken".
:....'•

—

Botha zei dat spoedig wetten
zullen worden ingediend in het
parlement om zulke onderhandelingen mogelijk te maken. Als
waarschuwing voegde hij eraan
toe dat „niemand de verwoestingen moet onderschatten die het
gevolg zouden zijn van een escalatie van het geweld"
Botha's toespraak viel samen
met het begin van een driedaagse
conferentie van de Zuidafrikaanse bisschoppen om tot een grotere
economische druk op te roepen in

het buitenland, zoals sancties en
stopzetting van de investeringen.
De Belgisch-Nederlandse Helene Passtoors was een „zeer belangrijke schakel in het raderwerk van het Afrikaanse Nationale Congres (ANC)". Dit zei
gisteren

procureur-generaal

Klaus von Lieres bij het begin van
zijn slotbetoog in het proces. Hij
zal hierin proberen de rechter ervan te overtuigen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt
aan hoogverraad en terrorisme.

Honderden arrestaties bij razzia in Chili
Van onze redactie buitenland
SANTIAGO Bij een grootscheepse.razzia van
Chileense veiligheidstroepen en politie in de volkswijk La Legua van de hoofdstad Santiago zijn
gisteren zon 500 mensen opgepakt. De actie volgde
op een twintigtal aanslagen van guerrillastrijders in
Santiago, waarbij aan militaire zijde vier gewonden
vielen. Onder de doelwitten was de ambtswoning
van de Amerikaanse ambassadeur in Santiago.
Volgens de Chileense autoriteiten was de razzia
-

bedoeld om de wijk te zuiveren van „misdadigheid
en subversie". Terwijl de wijk door soldaten met ma-

chinegeweren werd omsingeld en afgegrendeld, werden huis-aan-huis zoekacties gehouden. .Ooggetuigen zeiden dat alle mannen boven de 14 jaar en veel
vrouwen in gevangeniswagens, bussen en vrachtwagens werden afgevoerd naar een voetbalveld in de
aangrenzende wijk El Pinar. Veiligheidsagenten
controleerden daar hun papieren. De meesten zouden later zijn vrijgelaten.
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op de leeftijd van 80 jaar.

MARTIENES BOSMAN
op de leeftijd van 80 jaar, echtgenoot van L. Jager na
een gelukkig huwelijk van bijna 55 jaar.

Groningen,
28 april 1986.
Maüritsstraat 16.

•:

L. BOSMAN-JAGER
Groningen: MARTIN BOSMAN
HILLIE BOSMAN-WOUDA

Groningen:

D. Übels-Jager
H. M. Jager-Leugs
F. Jager
A. Jager-Veenstra
O.Jager
A. Jager-Schaaf
M. Teunes-Jager

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in de aula
van het Diakonessen Ziekenhuis te Groningen.
De crematie zal plaatsvinden vrijdag 2 mei om 11.00
uur in aula 1 van het crematorium te Groningen.
Na dè plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de kof-'
fiekamer van het crematorium.,

Heden overleed onze
beste buurman
JAN SMIT
Donderen:
Fam. A. J. Pieters
Fam. H. Pieters
Fam. R. van der Velds
Fam. P. Bosboom
Fam. A. Kok V',
Fam. H. R. Emmens
Dhr. J. Emmens
Fam. O. Roona
Fam. J. Veenema
Fam. J. S. van der Velds

Groningen:

E. Jager
M. Jager-Bakker

;

op de leeftijd van 69 jaar.

5 I

9617 AD Harkstede, 28 april 1986.

<.Peter'

Middelbert: G. B. H.J. MULDER-SLOOT^

Na een moedig gedragen lijden is door de Heré/.'thuisgehaald onze
dierbare zwager en oom

Haar; man

Wij wensen

veel sterkte toe bij dit
plotselinge verlies aan

■■-

jo koops.

genegenheid.

Tonny, Peter en vader

Siddeburen,

.

'-

.

:

op de leeftijd van 67 jaar na een gelukkig huwelijk van

bijna4sjaar.

•

;;

f-:^-W.J.PENNING-;"v

.

;
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Bezoek op donderdag van 18.30tot 19.00 uur.
De crematie zal plaatshebben op vrijdag 2 mei om 10.00
uur in het crematorium „Oost Groningen BV", Acacialaan te Winschoten.
Na de plechtigheid is er in de koffiekamer gelegenheid
tot condoleren.
.f?.r-,

Geheel onverwacht is op 27 april 1986 overleden onze
>
oud-hoofdkeurmeester/kontroleur

.

GERRIT JAN LOKHORST
op de leeftijd van 77 jaar.
Wij zullen ons hem herinneren als. een serieuze en vakbekwame medewerker en kollega.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.
Assen, 29 april 1986.
BESTUUR, DIREKTIE EN MEDEWERKERS
VAN DE STICHTING KEURINGSDIENST
NOORDOOST-NEDERLAND
VAN
DE

Na een kortstondige, maar ernstige ziekte, is heden van
ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze,lieve vader en opa

.

JAN DE WIT

.
.
'
-'v\..
■
op de leeftijd van 82 jaar; echtgenoot van Kornelia Mid.

.-•

-9602 TC Hoogezand, 29 april 1986.
kinderenen
kleinkinderen
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het rouwcentrum van de Ebo-stichting, K. de Haanstraat 44 te
Hoogezand-Sappemeer.
Bezoek donderdag van 17.00-17.30 uur!': 1
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden vrijdag 2 mei a.s. om 12.00 uur vanuit aula I van het crematorium te Groningen
.■" "■',..
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden in hel crematorium verwacht.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.
Vertrek vanaf bovengenoemd rouwcentrum om 11.00
*

uur.

'•

"

;•■>'

*

:

"..

,-

maar

hebben...

'

/.vi "g-

~'.

' H.

Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren.
Geen bloemen.
Corresp.adres: <;■•;;
Fam. Jalving, Zuiderhoofdstraat 11,
78758WEx100.
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S. Koops-Bos
- Schildwolde:
L. Koops
R. Koops-Tamminga
Neven en nichten
Schildwolde, 28 april
■■*■'■■>-'.
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Astma
Fonds

Toebehoren

vriend
JO KOOPS
Leek:
Henk en Netty Meijer

inHirieurs

Wm
Ü!ïït i t!t! tlii ll i;,,tt !litit t!! ),itittlli"H**h!

Kollekteweek
12-18 rriei

,

Noordcrstationsstraat.l6-18 Groningen
Tel.: 050-730477

i

'/?

haar kinderen veel
sterkte met dit grote

,

GREVELINÖ ÊySI

■■■■.■<■■

77 jaar, weduwe van Jaap Liemberg.

Lms

Il REGENMANTEL
Sportieve ruit

r

I

Katoen/polyester:,: y
Maten: 38 t/m 46.
Deze week

I
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Wij vragen voor onze afdeling Administratief:

gfeiwartsenbergmodeJJIJ

alle richtingen

� MEAO'ers

groningen t.o. de A-kerk

Alle richtingen

HEAO'ers
Alle richtingen

� SECRETARESSES
.

I NAARDE

LOUWE KRUIZINGA

"
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BOLLENVELDEN en KEUKENHOF

'■" <T\
ï \

f'OMê

m-

Incl. koffie op de heenreis
entree Keukenhof -op de
terugreis goed verzorgd diner.

A\

l\

CN

/

-

PP-

Informatie en boekingen bij onze beil
kende boekingikantoren of banken.
Vele Opstapplaatsen.
Stadskanaal. Lilienthalplein 8. Telefoon
.•....;J.
05990-14481.
Veendam, Kerkstraat 5. Telefoon 05987-24747. >CJN
>
Groningen, Zwanestraat 2. Telefoon
y,
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Appingedam, Wijkstraats3. .
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SUPKES REIZEN

GRONINGEN

VEENDAM

HOOGEZAND

Schuitendiep4s

Ben. Westerdiep 11
05987-27000

Hoofdstraat 197
0598ÖJ5§Jf

050-139003

.

Toch nog onverwacht is
van ons heengegaan
mijn lieve man en onze
zorgzame vader en opa
FILIPPUS
OOSTLAND
op de leeftijd van 71
jaar.

9728 AN Groningen,
28 april 1986.
Paterswoldseweg 453.
K. Oostiand-de Jong
Jan en Dina
Willy en Froukje
Apeldoorn:
Rina en Wim
Klein- en achterkleinkinderen
Mijn man en onze vader

is opgebaard in het
CVU Uitvaartcentrum,
Crematoriumlaan 2 te
Groningen.
Bezoek a.s. donderdag
van 19.00-20.00uur.
crematieplechtigDe
heid zal plaatshebben in
aula 2 van het crematorium te Groningen op
vrijdag 2 mei a.s. om
,11.30 uur, waarna gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van
het crematorium.
>
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JOPIE OLDENBURGER-RINGNALDA
VVarmenhuizen, april 1986.'

.
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voor

de Provinciale tg
Brassband Groningen

informatie en

belt u:
05960-28528 en
vraagt.111
u naar Heby

Alberdaweg7o
.9901.TA Appingedam
....
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een muzikale avond
„

Telkampof Evert-Jan
Doornbos.'
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z£

organiseren wij i.s.hi.'

reserveringen

'

'

'te

',

zaterdag 3 mei a.s.

HOTEL RESTAURANT
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aanvang 20.00 uur
entree f 7,50
_
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HouMiandd Garag**

Official dealer

v"Noord-Nederland
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Speciaal bedanken wij u voor de aan haar betoonde
steun en vriendschap.
■'■'■.
l.
Uit aller naam:
u'l'ü l
■ ■

fl

ffëerzitweer
'Ekenstein';
muziek in;;

Telefoon 05960-28528

Wij willen u bedanken voor de vele woorden van troost,
lieve brieven, kaarten en bloemen'ontvangen na het

WISKE RINGNALDA-HOUTMAN

LANDGOED
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','

■

'j&Ëjtt :
■ "■■SiëyÖS.

schoenen;;;,'

Indianen i§

.

achterkleinkinderen
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van
het Uitvaartcentrum „Algemeen Belang", Esdoornlaan
187, wijk Selwerd te Groningen.
, Bezoek 's avonds van 7-8 uur,
Een rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 2 mei
om 10.00 uur in de aula op de begraafplaats „Selwerderhor te Groningen," waarna aldaar de begrafenis zal
plaatsvinden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer op de begraafplaats.
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Bouwmaltrlaten
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Zuiderdiep 363
Nieuw-Buinen
C 05990 -13286
Houten garages en schuurtjes
tuinhuisje.- enz. v .a :.::...;.
Prijzen excl. BTW

:
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UItZENDBUREAU
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050-1852551 P Jtt
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Teleloonos96o-28805.

eerder gehuwd geweest met Elsiena Elderman, op de
leeftijd van 85 jaar.
9727 HS Groningen, 28 april 1986.
Kamerlingh Onnesstraat 196.
S. J. KRUIZING A-STAPERT
New Albany(U.S.A.): S. KRUIZINGA
.*;,/''
A.KRUIZINGA-JOHNSON t
Norg: P. KRUIZINGA
J. KRUIZINGA-BIERLING
Emmen: J. IPPEN-KRUIZINGA
H.IPPEN
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I,2,3en7mei
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„Uw Woord is een lamp vóór mijn voet
en een licht op mijn pad". ,
Ps. 119:105 ■
Heden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man en onze lieve vader en opa

Voor alle bovenstaande funkties geldt:
met en zonder werkervaring (ook schoolverlaters)
Periode: onbepaald.
Plaatsen: Assen, Hoogezand en Emmen

Sound Quality from Denmark
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LEAO'ers
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De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats•'.
vinden
.'
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Leiderdorp: AYA BETTING-LIEMBERG
Paterswolde: ANDRÉ en NICKY LIEMBERG j '
en kleinkinderen'

■

,

Bank 70.70.70.120

-
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55055

onze fijne onvergetelijke
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JONGE J£

Uw proeflokaal in Amsterdam
aan de Reguliersgracht 11. .
Geopend van 12.00 tot 20.00ui».'
Tevens steakhouse.
In Groningen
. . aanhetZuiderdiep6l.
Geopend van 16.00 tot 24.00 w .!
Proeflokalen 's zondags gesloten*

Giro

.-■■-.■■

Thesinge:
Klaas en Menka Kol
Wij wensen Henkie en

;^;ï

' w»-» ***'*,

°

Door God thuisgehaald

Groningen, 28 april 1986.
Correspondentieadres:
Fam.A. Liemberg,
Hoofdweg 238 9765 CL Paterswolde.
Telefoon: 05907-5370.
Onnen: BART en MANNIE LIEMBERG"

;•■;

Pa|-

de ka P sal n voor hem en haar.

Slaapkamers

rANNIE LIEMBERG-ZUIDEMA
"'.'■■:'
op de leeftijd van
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E. Koops

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
moeder en oma
l

om 12.30 uur.

*•

Oostersingel 62
Te 1.050-122306

'

was,

PROVINCIAAL BESTUUR VAN DRENTHE.}

ÊxÏckv 28 april 1986.
Züiderhoofdstraat 11:".;

12.15; uur in bovengenoemde kerk verwacht.
Aanvang, rouwdienst
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PROVINCIE DRENTHE
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A. Jalving
W. Jalving-Venema
Stadskanaal:
A. de Kleijn-Jalving
J. de Kleijn
begrafenis
De
zal
plaatsvinden op vrijdag
2 mei a.s. om 13.00 uur
vanuit de Ned. Herv.
Kerk te Odoorn.
Zij, die onze. moeder de
laatste eer wensen te
bewijzen, worden om

ƒ 17,50 I Groningen
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Mini

JOHANNES
KOOPS
Schildwolde:

Zeer plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
onze medewerker ,

A. Jalving-Schut

BEREND
GUUSenNELLIE
Rowin
,
HEIKAenJAN
Geert, Wim
TINEKE en FRITZ
Maftine, Linda
Moeder is opgebaard in de aula Langeleegte 43 te Veen-

■ ■:':■.

baar
ons allen is geweest, berichten wij ü dat op de
gezegende leeftijd van
bijna 87 jaar uit ons
midden is heengegaan,
onze lieve zorgzame
moeder
JANTIEN KUIPERS
sinds 29 juni, 1975 weduwe van Johannes Jal-

;;

9644 KG Veendam, 29 april 1986.
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Harry en Willy

PROEFLOKALBJ

05928-12323*
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HOOGHOÜDTÏ

Astma,
je zult't

Na een moedig gedragen
ziekte heeft de Here tot
zich genomen onze geliefde broer, zwager en

■
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:Froükje. '
PENNING-MEIJERING
:
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KONlN£tf|l

''Het

in Uw hand
psalm 31:16
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LAMMERT

'

■'■ƒ■»deMüinck
Assen:
CobaenßoelfHut
Neven en nichten

voor wat zij voor

Met verslagenheid geven wij u kennis dat heden geheel
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,.
onze zorgzame moederen oma
.j^ïv.;.'. ~i.
>\

Groningen:

:

Bedroefd, maar dank-

•

::

28 april 1986.
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Wilgenlaan 24 en 44.

■

De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van
Alg. Belang, Esdoornlaan 187 (wijk Selwerd) te Groniii-

/:

op de leeftijd van 62
jaar.

Kolham,

Bezoek's avonds 7 8 uur.
De crematie zal plaatsvinden a.s. vrijdag om 9 uur in
aula I van het crematorium te Groningen. yw»J»« 'y
Vertrek van derouwkamer om 8.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Kwekerij

Mijn tijden zijn

~

VROUW SLOOT

..,»".

\
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F. Jager-Heller
A. Jager
J. Jager-Strating
en neven en nichten

Geheel onverwacht ging
van ons heen de vriendin van wijlen onze oma
én mijn moeder

Harkstede: H. «il SLOOT
M. J. SLOOT-DRILLENBURG
V
o/gLELYVELD
£•

'VERGELIJK TARIEVEN

■

•:

SLOOT-PIETERSEN:

=

*

j

:Ö; FROUWKE

H.Jager

=

=

KLEI NKINDEREN

'

'

Enige kennisgeving
Heden overleed zeer plotseling, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma . .

=

=

E. Blikslager
Hoogezand:
J. Jager
G. Jager-Pathuis

'T ~i iik__i

48x137.-(15.5*)
60x223,- (13.0*)
(12.500
60x271.-(116*)
«20.000 60x435.-(11.6*)
125.000 72x476.- (11.6*)
Effectief % per jaar.'

f 5.000
110.000

Onze broer is opgebaard in de aula op de begraafplaats
te Vries.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 2
mei om 11.00 uur in het crematorium „De Boskamp"
aan de Europaweg-Zuid te Assen;
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in.
de ontvangkamer van het crematorium.
Correspondentieadres: :
,
Noordveldweg 2, Lieveren.
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Meestal in 'n Vfe dag gereed
Lopende leningen int
algemeen geen bezwaar

.

Lieveren: F. SMIT
T.SMIT-BOS
Boven-Smilde: W.SMIT
Bunne: G. H. BAKKER-SMIT
M. BAKKER
Duiven: R. J.T.SMIT V
jj T. SMIT-GERRITSEN
Boven-Smilde: H.SMIT
Holwerd: J. COLMER-SMIT

MARTIENES
BOSMAN
op de leeftijd van 80
jaar, geliefde echtgenoot
van Lena Jager.

per telefoon

Ook de vele reakties in de vorm van een kaart of een
,
brief hebben ons erg ontroerd.
Daarom langs deze weg onze oprechte dank.

Donderen, 28 april 1986.

Nog geheel onverwachts
is van ons heengegaan
onze geliefde zwager

Nog onverwacht is van ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa

NET EVEN GOEDKOPER

zijn voor ons een troost geweest.

.

.

Burg. Aalfsweg 2,9481 TE Vries.

beste broer,

GEESJE HUIZING-JONKERS

Roerdompweg 26,
9752 VL Haren

Gelegenheid te feliciteren op zaterdag 10 mei van 20.00
uur tot 24.00 uur in Café-Restaurant „Quatre Bras"
(U.Tolner) te Vries.

ons heengegaan onze

:

AMEL DOLFIN en
MARGRIET DOLFINKAHMANN

H.W.MEEK
A.MEEK-BOS

.

Zacht en kalm is van

zoon van

■

DIRK ROELOF

Op zaterdag 10 mei 1986 hopen wij met onze kinderen
kleinkinderen ons 45-jarig huwelijk te vieren

en

Uw warme belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma ■ • ■

In plaats van kaarten

::

Geboren, op 28 april 1986

In plaats van kaarten

9724 BL Groningen, 28 april 1986. |',
Maüritsstraat 16. . .','<.

woensdag 30 apriligJ
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woensdag 30 april 1986

Bewoners

iVan een onzer verslaggeefsters
..GRONINGEN De Vereniging
grienden tot het Behoud van het
Zuiderpark en Omgeving is opgericht als reactie op dé plannen, die
de gemeente met het Zuiderpark
heeft. De vereniging wil in eerste
instantie bekijken of het mogelijk
is het ministerie van VROM zover
te krijgen dat zij het Zuiderpark
aanwijst als beschermd stadsgezicht. Dat is onlangs op een door
het buurtöverleg Oosterpoort belegde bijeenkomst voor bewoners
van Zuiderpark en omgeving
-

.

Woldring

&

....':.'

De'schrik zit.de

tensdijk. Hoewel geen werkgelegenheidsgarantié is overeengekomen verwacht een woordvoerder
van 1 Gist-Brocades geen gedwongen ontslagen.
Woldring en Idema is een van
oudsher Gronings bedrijf dat in de
jaren dertig door Gist-Brocades
werd overgenomen. In Groningen
werden vooral vruchtenwijnen;
'

Idema in

Gist-Brocades wil
van wijnfabriek af
advocaat en boerenjongens geproduceerd. Later is daar een bottelafdeling voor' buitenlandse wijt

nen aan toegevoegd.
Gist-Brocades stoot het bedrijf
af omdat haar eigen alcoholpro-

[

j

duktie de laatste jaren sterk is gereduceerd. Door concurrentie op
de Europese markt is het, aldus
een woordvoerder, niet langer lucratief. . Enkele weken geleden
verkocht Gist-Brocades ook de

destilleerderij van Henkes af.
Woldring én Idëma levert vooral
in het Noorden en Oosten van het
land zijn produkten af. Het bedrijf
ondervond steeds meer moeite om
haar overwegend zoete wijnen te
verkopen. De consument stapte
over op droge wijnen!
Bij het bedrijf in Groningen
werken 30 personen in binnen- en
buitendienst. La Francaise d' Exportation is een groothandel in
wijnen. Een paar' jaar geleden
kwam al een manager van dit
concern bij Woldring
werken.
i

Complete

NIEUWSBLAD
vanhet

terrein

bewoners van
Zuiderpoort en, de ,wijk. Ooster[poort goed in de benen, nadat het
gemeentebestuur vorige maand
het Structuurplan, waarin een beleidslijn voor de toekomst van de
'stad . Groningen wordt uitgezet, Van een onzer verslaggevers
presenteerde. Het VerbindingskaGRONINGEN— Het zwaar vervuilde voormalige fanaai,' inclusief Zuiderpark wordt
brieksterrein van AAgrunol in Groningen moet worden af'daarin genoemd als zogeheten ingegraven, op sommige plaatsen tot een diepte van 5 meter.
tènsiveririgsgèbied voor kantoor.bebouwing. Dat betekent sloop, GS van Groningen gaan dè minister voorstellen te kiezen
voor deze grondige schoonmaak, die naar ruwe schatting
'er zal wel intensief gebouwd moeten worden:!veel functies op een ƒ 44 miljoen kost. Het is de duurste variant van de acht
mogelijkheden voor sanering van het terrein, die worden
beperkt gebied. Als in het Hunzehjjys', staat 'in de samenvatting aangedragen in een rapport van het adviesbureau Iwaco,
van het Structuurplan te lezen. In in opdracht van de provincie.
'september denkt wethouder Ypke
Andere mogelijkheden komen koopste (isoleren) kost nog
Gietema ~ dat : er' een , eerste neer
op deels afgraven deels isoleminstens ƒ 22 miljoen. Bovendien
[qnfwerp voor het Verbindingskablijft Groningen zitten met een
alleen isoleren. Elke variren
of
', Zuiderpark. gegifböm en een : asfaltvlakte : van
goedis
ook
de
is.' De bewoners zien het al ant afdoende, maar
smaakt
ruim 6 hectare midden in de stad.
gebeuren: een groot deel van het
Er kan niets worden gebouwd,
Zuiderpark plat en op de kaaldus het is- alleen geschikt voor.
geslagen'plek verrijst een kanparkeren
of opslag. "Dat heeft bo)~J; '.
tobrkolos.' ■" •' :
vendien een duidelijk psychologisch effect. Duur is het toch al,
Bijeenkomst
dus doe het dan maar in één keer
De onverwacht grote opkomst
goed", aldus gedeputeerde T. Me(40 mensen)" op de door het buurijer. Hij verwacht voor de kostbatóverleg belegde bijeenkomst voor Van een onzer verslaggevers
re keuze dan ook. wel begrip in
directe omwonenden 'geeft volDen Haag.
gens opbouwwerker Theo Zaal
GRONINGEN
Een storing in
laan hoe 1 het leeft onder mensen.- het 10.000 volt-net van het EGD Sanering
i'HétjZüiderpark moet behouden heeft vanmorgen.vroeg een klein
Het Rijk weet al een tijdje dat
blijvert? Het is een prachtig stukje gebied op de grens van Groningen
ernstige saneringsgeval er aan
dit
en Drenthe enkele uren stroom( Gróhingén. In de beleving van
komt én had er ook geld voor gereOosterpoorters ;en v ook andere loos gezet., Het EGD spreekt van serveerd. GS hopen dat de zaak al
Stadjers, is het Zuiderpark heel 'een spontane sluiting', waardoor in 1987 op de Rijksbegroting kan
karakteristiek.; voor Groningen. omstreeks vier uur vanmorgen komen.! Als dat gebeurt, kan de
Het is nog lang niet zo ver dat het Glimmen, Yde-De Punt, het vliegsanering in de loop van 1987 worgesloopt moet worden. Er is hier veld Eelde en Haren-Zuid zonder den uitgevoerd. Meijer verwacht
en ƒ daar alleen. een .beetje achstroom kwamen te zitten. Hoewel bovendien instemming van de geonderhoud.
Als je mende storing nog niet gelokaliseerd meente Groningen en de omwoterstallig
lukte, het toch, via
jsen ook vertelt dat ze het'Züidérdié altijd'hébben gepleit:
park willen
dan künnen'ze omleidingen, tegen J half zeven de nenden!
voor een radicale oplossing.
.'dat"gewoon;niet geloven", aldus stroomvoorzienings weer op
In totaal moet er 110.000 kubi'-:
te brengen. .
ke meter grond worden
ven. Hiervan is naar schatting
' De eerste actie van de vereniIn het pompstation van het Geging'in oprichting, die inmiddels meentelijk Waterleidingbedrijf in 19.000 kuub te reinigen en eenDe Punt en op het vliegveld Eelde zelfde hoeveelheid alleen onder
ccn ', bestuur van negen mensen
werd de noodstrbomvoorziening strenge voorwaarden op te slaan
heeft' benóemdj is het onderzoeken van de mogelijkheden om het automatisch gestart, zodat zich op een speciale stortplaats. De
Zuidërparkimet behulp van het geen problemen hebben voorge- resterende 73.000 kubieke meter
kan op een stortplaats als dekRijk te .beschermen. Ook wil de daan. Alleen moest de vliegveld'vereniging plannen uitwerken om brandweer nog "uit bed komen om grond dienen zonder grote milieugevaren, aldus Meijer. Bovendien
Stadjers [te mobiliseren tegen de het automatisch in werking getremoet
erin drie jaar zon 3 miljoen
den brandalarm uit te schakelen.
"de sloop." ';-■'■.
kubieke meter grondwater worden weggepompt. De verwachting
PROF. DR. H. VAN VEEN, hoofd van VAN 5 TOT EN MET 7 MEI wordt er is dat de vervuiling van dit water
dé'chemisch technologische afdeling in het, Familiehotel in Paterswolde
door toevloed uit de omgeving zo
van DSM en sinds 1984 buitengewoon
een internationaal symposium gehouver
wordt verdund, dat er geen
hoogleraar in de chemische technoloden, gewijd aan eiwit-technologie, het
milieuproblemen
optreden, maar
gie aan de RUG, houdt op 6 mei om ontwerpen en produceren van nieuwe
16.30 uur in de aula van de universieiwitten alsmede het veranderen van het is zaak om dat goed in de gaeiwitten.
teit zijn inaugurale rede.
ten te houden, vindt hij.

Hardlopen
moet je leren

|

■

Groningen

Agrunol afgrvin

sloop panden

~

Van een onzer verslaggevers
Woldring en
GRONINGEN
Idema, fabriek van vruchtenwijnen aan dé Paradijsyogelstraat en
een dochterbedrijf van Gist-Brocades, wordt verkocht' aan La
Francaise d' Exportation in Maar-

Zuiderpark
in actie tegen

besloten.

Stad En Streek

VST.

Jacques Wallage op werkbezoek

Van een onZer verslaggevers
GRONINGEN Volgens de
letiekverenigingen ARGO '77 en
GVAV-Rapiditas is er voor
lopen meer nodig dan alleen maaÈ
sportschoenen. Daarom
ren zij in samenwerking ! met : de
gemeentedienst voor sport en re-;
creatie een • kennismakingscursus
jogging/atletiek op Het atletiek*
centrum in het Stadspark te Groningen. De cursussen starten op 5
en 6 mei en eindigen op 23 juni en
-<r;
24juni:
Tijdens de cursus leren de deel-nemers hoe je verantwoord korte
en langere afstanden moet lopèh
en wat je vóór én er na moet'doe*n'.
Naast les in hardlopen,' •krijgt
men ook gelegenheid om kennis
te maken met de technische nun£
mers in- de atletieksport: zoals
speerwerpen;'■'-;■. hoogspringen In
verspringen. ' ' ■'!
'--'"2
De ; léssen zijn :: te volgen <op
maandagen van 19.00/ tot 20~30
uur en'op dinsdagen van 9.30 io\
11.00 uur tegen een prijs van
,
'-^
tig gulden.
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fnaalVinclusief

;

Nachtelijke
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NORDE

Nieuwsblad van het Noorden

~

stroomstoring
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Medische film wint
.GRONINGEN "De prijs is het bewijs" vindt de
manager van het Audio Visueel Centrum van de
Rijksuniversiteit Groningen, mevrouw drs. Yael
Pinto.De prijs waar ze het over heeft is de eerste
prijs (op 22 juni uit te reiken), die de film "The Honpur".'v6rige.week in San Francisco heeft behaald op
hèt'John Muir Film.Festival. En het bewijs waarvoor ? Duidelijk voor het goed functioneren van het
AVCals leverancier, van geavanceerd wetenschappelijk filmmateriaal voor (universitaire) onderwijs-

■

—

film

: ",\

'Gewogen spreektijd' eerste
zware kluif nieuwe raad

—

—
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• Mevrouw
Pinto en de,

heer Gerretsen
de monta-

aan

(Foto:

Duncan

Wij-

'

j

getafel.
ting).

vorig jaar haalde hij samen met
dr. J.J.M. van Overbeek op een
congres van de Europese Laser
Vereniging in Brussel een eerste
prijs met een didactische film over
het gebruik van laserstralen bij
een bepaald soort operatie.
jffifl
Het AVC werkt op aanvraag
van universitaire afdelingen,
maar ook voor derden. Zo is er
voor. het Zuiderzee-museum 'in
Enkhuizen een film gemaakt over
de enige nog in ons land functionerende schelpkalk-branderij (in
Hasselt bij Zwolle) en wordt er
een video-produktie over eet- en
leefgewoonten in Groningen voorbereid voor het. Groninger Museum. De film over de schelpkalkbranderij wordt ingezonden naar

een congres van de internationale
vereniging van wetenschappelijke filmers in Leningrad.
Mevrouw Pinto: "Wij willen
graag een nóg dynamischer beleid
voeren. Wij willen graag aangeven welke nieuw middelen en mogelijkheden er zijn. Die , liggen
niet alleen opi het terrein van
film, video en beeldplaat, maar
bijvoorbeeld ook op het terrein
van de computer"..

geavanceerd medisch-informatieve films voor artsen. "The Honour" gaat: over \ het verwijderen
kyan organen voor transplantatie
uit'het lichaam vaneen donor.
Slooff is een van de chirurgen van
het transplantatieteam van het
Academisch Ziekenhuis in Groningen, Van Goor (die het script
coördinayoor de film
tor van dat team en Gerretsen
treedt' op als zelfregiserende cameraman. Hij werkt al 15 jaar bij
het AVC.
Het, is ook niet de eerste prijs
■vioor
Gerretsen. In januari van het

?>

Het' PvdA-kamerlid Wallage (derde van 'rechts) sprak tijdens de
lunch met vertegenwoordigers van de instanties dié hij gisteren in Groningen bezocht. (Foto: Wladimir van der Burgh)
"l-';fi'ï';]V
Van onze redacteur wetenschappen Kees Wièse • .■■:•:{'- &:
"Een aantal projecten met buitengewoon
' GRONINGEN
toekomstwaarde.
Misschien in termen van
veel
heid niet op korte termijn, maar. zeker in wetenschappelijk opVan een onzer verslaggeefsters
zicht en in economische potentie." Zo omschreef het PvdA-KaGRONINGEN
merlid Wallage gisteren de projecten, waarmee de stichting
Voor .verrassingen zorgde de installatie vari
gemeenteraad
gisteravond niet, maar wel maak*
Groninger
de
Science Park zich bezighoudt. Het Kamerlid bracht een werkbezoek aan deze stichting, het Academisch Ziekenhuis Groningen ten sprekers gebruik van de gelegenheid om een voorschot té'rie*
men op het debat over het invoeren van 'gewogen spreektijd';
en de Groninger universiteit.
Vooral de kleine linkse fracties staan op hun achterste benen*
De ontwikkeling van kunsthuid Ook het computerprogramma Carola voor het registreren van alle Ze zieri de democratie in gevaar komen, omdat [grote fracties
en van bloedvaten van kunststof
anesthesiologische.,, ■', handelingen meer mogen praten dan kleine fracties.
in Groningen noemde het KamerH^lPlilÉSfii
lid "buitengewoon fascinerend." tijdens operaties werd hem gedeDe PSP deed een laatste, bij
raad. Hij had het over een 'bijna
monstreerd: hij woonde ("In een voorbaat tot mislukken gedoemde totalitaire houding', die leidt tof
ruimte naast de operatiezaal ge- poging om de PvdA te jbewegen 'een verstikkingsdood, voor
lukkig,,want sommige begeerten voor. een" coalitie met kleine links
kleine fracties. Oppositie voeren:
heb ik niet")' in het. Academisch te . kiezen door Jan j Berends kost nu eenmaal tijd, vond hij.'
Ziekenhuis eèn hartoperatie bij:
(PPR/EVP) bij de wethoudersLiesbeth Buhnik' (CPN) voelde",
In het Academiegebouw bet stemmingen
zich belazerd, want in het fractie-als: tegenkandidaat
sprak hij met college van bestuur voor Hans Morssink
(CDA)'in te
zoorzittersóverleg : over deze*
en universiteitsraad van de Grozetten. Alleen PSP, CPN en kwestie was de gewogen spreek-j
ninger universiteit;o.a.' de tweePPR/EVP (de laatste twee hadden
tijd van dé baari (ook CDA was te-;
fasestructuur, dé regionale conde
in
collegeonderhandelingen gen) en nu wordt het even vlotjes*
tacten van de universiteit, de ocnaar voren gebracht gezamenlijk
geregeld in het collegeprogram
trooi problematiek en de contractNieuweling Luc Klasen van de SP
te
wileen.wethouderskandidaat
research. De RUG heeft voor f4O len leveren) steunden de tegenzijn betogen kort te hoü-|
beloofde
miljoen', gulden ondèrzoekscon-' kandidaat.
!•
maar
oordeelde ook dat 'de;
den,
l ■■*•. '■■'■„)*■ -'d .'.'■"> ; grotere
traeten met het bedrijfsleven af| Ondanks de blanco stemmen
fracties meer spreektijd
gesloten; een ontwikkeling die hij uit de kleine linkse hoek bij de niet waard zijn. ..">
toejuichte.
wethoudersverkiezingen 'jen het
De komst van de SP in de raad
Het Kamerlid beloofde zich ontbreken van VVD-steuh voor de heeft de woede Van de PSP gëj
V
sterk te zullen maken voor ;'een CDA-kandidaten werd het door de
wekt, die de SP.vëirwijt racistische;
medisch cyclotron voor hét Acadefractieleiders;van
èn CDA trekjes te hebben." Als voorbeeld
misch" Ziekenhuis.'Plannen voor voorgestelde collegePvdA
gekozen: voor noemde Pitstra onder meer dé'
dat, cyclotron, dat verder' onderde PvdA de wethouders Ypke GieSP-brochuré 'Gastarbeid en kapizoek op het gebied vari positron tema, Lammert
Westerhoff.Reiri taal. Gietema nam de SP min of
emissie tomografie (PET-scan)
Zunderdorp en Tonny van der meer in bescherming door een'af;
mogelijk moet maken en een inVondervoort en voor het- CDA wachtende houding in de richting
vestering van dertien miljoen gulHans Morssink en
Wesvan de SP aan te nemen. Overiden vergt, zijn reeds lang geleden terink. ,
,
gens memoreerde hij dat rond het
in Den Haag ingediend, maar op
.' Het
door de coalitiepartijen stadhuis van Groningen geen
een beslissing wordt nog steeds
overeengekomen
compromis om menselijke blokkade was. om de
met smart gewacht. \' u '•; •
de | vergadercultuur , van de raad installatie van een CP-raadslid té
uit;te dunnen heeft veel kwaad
voorkomen.' "Ik ben dankbaar dat
IN HET BIOLOGISCH CENTRUM in bloed gezet, bleek gisteravond. de Groningers nuchter hebben geHaren wordt op 7 mei een studiedag Krijgt de PvdA met haar achttien kozen", aldus Gietema.door het juist of onjuist'intikken gehouden over het milieubeleid. Bijin de nieuwe' opzet
zondere aandacht wordt geschonken raadsleden
sprekers
van het antwoord door kan gaan
De
verscheidene
ruim
een
half
uur spreektijd per
aan de effectiviteit van de huidige
onaardighedén
pleegden
óf terug moet naar af. '_'•'.'
over en
raadsvergadering,
de
eenmansaanpak.
Uiteraard wordt ér bij het'AVC
weer. 'Het CDA wordt in een
fracties moeten het met dezelfde
ook minder spectaculair 'materi-'
spreektijd als nu doen, negentien leunstoel 'het college binnenge»
en
aal vervaardigd voor onderwijs
minuten. Dat de kleine fracties dragen'," was terminologie .die,
voorlichting. Eén voorbeeld moet
niet 'minder spreektijd krijgen VVD-woordvoerder Jan Evenhüté
volstaan: een serie van zes videohebben ze te danken aan het gebruikte. Hij voorspelde indien*
nodig 'bikkelharde oppositie. Dat
banden voor biologie-stüdenten
CDA, want het* eerste PvdAwerking
Die
over de
van het hart.
werd met gelach ontvangen; do
voorstel ging veel verder: acht miVoor klachten over de
banden maken dierproeven overnuten voor een eenmansfractie en VVD kreeg van verscheidene,
bezorging in
bodig. Een vergelijking tussen
bijna een uur voor de grootste kanten te horen dat zij
GRONINGEN en HAREN
mensen die bij dierproeven aanhaar meegaande houding in 'dd
fractie.
zijn
die
alleen
kunt
de
week
tot
i D66-voorman
wezig
geweest en
u in
Henk Pijlman collegeonderhandelingen bepaald
videobanden hebben gezien, leert
20.00 uur bellen.
noemde de voorstellen, die in de niet meer geloofwaardig overzelfs dat de videokijkers alles beOp zaterdag tot 19.00 uur
volgende raadsvergadering óp 14 komt. Gietema pleegde links'en
ter hebben kunnen zien, na afloop
mei aan de orde komen, 'puur rechts wat prikkelende opmerking
gen en nam met name de tijd om"
betere vragen weten te stellen en
destructief. Volgens PSP-fractiede verzwakking en versnippering]
zich later bepaalde vaardigheden
lèider Torn Pitstra toont dit dé miin de linkse hoek uit te meten. . •
sneller eigenmaken.
voor
de
nachting van de PvdA
.-.-}-:

regisseur/cameraman Han Ger-"
retsen, chirurg Maarten Slooff en
"arts Harry van Goor. Vorig jaar
op- een . internationaal medisch

filmfestival in Parma won de film
al een eerste prijs cum laude. Dat
was een \ soort: voorselectie voor
het festival in San Francisco.
De naam Gerretsen komt overigens niet alleen voor op de titelrol
van deze film, maar bijvoorbeeld
ook biji de "tableau de la troupe"
.van de roek-opera Ik, Jan Cremer
("Nee, het geld. hebben we als
JAVCnog niet ontvangen", zegt
mevrouw Pinto). De nu bekroonde
film hoort thuis in de categorie

Sfó»ïƒ•■:''!

•

Mevrouw Pinto

denkt in dit verband. aan zogenaamde "interactieve video",
waarbij men via computer en

beeldscherm tekst, film en multiple choice-vragen dooreen kan
mengen, waarbij de gebruiker
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"TheiHonour" is

:

prijs

Van onze verslaggever Ton van der Werf

—
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Vanavond geven
Pedro Caldeira Cabral (Portugese %\A
taar), en .Francisco Perez (viola) Teënl
concert: in lDe Niéuwste Komedie'
(Tuifsirigel 92.jn Groningen). Zij spê
lén"échte Portugese folk muziek. Aan-;
Portugese gitaar

4(050) 65 22

22:
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Stad en Streek
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Het
DEN HAAG
aantal klachten over
—

Schuld van 600 miljoen gulden wegwerken

de gezinsverzorging
stijgt jaarlyks. In

Tweede Kamer wil Stuip

Avebe sneller

Van onze parlementaire redacteur Jan Hensema
DEN HAAG De herstelfinanciering voor Avebe met als doel f
600 miljoen schuld weg te werken, moet niet pas in juni bekend
worden, maar eerder. De Tweede Kamer wil voor juni al over het
plan praten. Het plan wordt nu beoordeeld door een speciale
commissie onder leiding van dr. J. Goudszwaard.
De Tweede Kamer heeft de
wens om meer haast te maken-

bespreken

Auto doormidden;
bestuurder sporl

—

gisteren bij minister Braks (Landbouw ) op tafel gelegd nadat
Braks had laten weten een advies
voor de regering over Avebe niet
eerder dan in juni te verwachten.

Klachtencommissie

Gezinsverzorging. De
stijging wordt onder

andere verklaard .uit
de grotere bekendheid van het publiek
met het bestaan'van
die commissie. De

instellingen verwijzen
er naar en
cliënten maken er
,

'mond-tot-mond-re-

dappelzetmeelconcern uit Veendam. „Gelet op de,zorgvuldigheid
moeten we toch het advies afwachten", aldus Braks.
De CDA-er Van Noord meende
dat dan het jaar al half om zou
zijn. Problemen van bestuurlijke
aard binnen Avebe zetten het
overleg onder druk. U moet de
commissie tot spoed manen, aldus
Van Noord.
Ook Tazelaar

zijn

gezinsverzorging

voortijdige beëindiging van hulp, te
veelvuldige verandering

nemen toe

van

hulp,

klachten over de
soort hulp, onjuiste
dame' voor.
Vorig jaar werden 85 bijdrageberekening,
klachten ingediend, persoonlijke levenssfeer (klachten op het
tegen 63 eenjaar eerder. De meerderheid gebied tan inzage en
had betrekking-op za- correctierecht).
ken als vermindering
van hulp, weigering Uit Groningen kwam
van hulp en te beéén
klacht, . uit
perkte hulp. Dat zijn Friesland eveneens.
drie
zogeheten Uit Drenthe kwamen
klachtgronden,
er 8
klachten.

•

•

woensdag 30 aprji .
15

Den Uyl 6 mei
in Hoogeveen
Van een onzer verslaggevers

HOOGEVEEN.}yw>P>jfk

fractievoorzitter vaiTdë* PvoY
de Tweede Kamer, komt
6 mei naar Hoogevëen./sjv
met een aantal PydA-Kaniefden. In De Tamboer zal hij
uur 's middags een 'öntmoetj.
hebben met een
het bedrijf Fokker. Dé rest >,
het programma van dit bezóefcj.
twée-en-een half üuf duurt is\
nietbekend.

■

IJsselmeerwater moet

Plan voor inlaat
in droge zomers
-

en milieu-problemen van het aar-

er totaal nu acht.
De overige heten:

Klachten over

GRONINGEN
De provincie
Groningen wil in droge zomers
veel meer IJsselmeerwater binnenlaten dan tot nu toe. Hierdoor
wordt het mogelijk om in grote delen van de provincie meer water
in de bodem té infiltreren en land
te beregenen bij droogte. Dat
schept gunstige voorwaarden voor
gewassen die gevoelig zijn voor
een goede watervoorziening, zoals
aardappelen, bloembollen en
groenteteelt in de volle grond.
Op het ogenblik kan er in Gro5.600
ningen
hectare cultuurgrond worden beregend met
oppervlaktewater, , wat na de
maatregelen opgevoerd kan worden tot 15.000 hectare. Berekeningen- hebben aangetoond dat
het netto voordeel over een groot
aantal jaren gemiddeld op zon
ƒ 10,5 miljoen kan uitkomen. In
een extreem droog jaar kan dat
oplopen tot ƒ 65 miljoen, aldus de
studie.
Voor het inlaten van meer wa

Veel te laat, aldus de Kamer, die
jeen snellere oplossing wil zien en
'dan snel bespreken.
;
Herstelfinanciering voor Avebe
vereist een advies voor de regering via Economische Zaken. Het
'gaat om de afbouw van een grote
operatie en de adviescommissie
kan niet zo snel als we gedacht
hadden, aldus Braks. Als er geen
advies is, kan de regering geen
pjositie bepalen over de fianciële

Groningen 'nat' houden

ter zijn geen gigantische investeringen nodig, zoals in het
verleden werd gedacht. Bij Veendam moet een niéuw gemaal komen en de capaciteit van bestaande gemalen in de Kanaalstreek
moet hier en daar worden opgevoerd. Andere maatregelen om
het water op de akkers te krijgen,
kunnen meestal worden genomen
bij de Herinrichting. De sluis bij
Gaarkeuken kan probleemloos 24
kubieke meter water per seconde
aan.
i De inlaat van IJsselmeerwater
is sinds de afsluiting van de Zuiderzee mogelijk door een inlaatwerk bij Lemmer. Destijds
werd zowel j Groningen als
Friesland een maximum van 20
kubieke meter per seconde toebedacht. Dat leverde voor het eerst
problemen op in de droge zomer
van 1959 en daarna opnieuw in
1976, toen langs het Stadskanaal
noodpompen werden' geïnstalleerd. Tegelijkertijd begon de
.

Rijksoverheid met de voorbij
ding yan een Nota Waterhüishu
ding," waarbij Gronirigënimaj
maal 16 kubieke nieter
de werd toebedacht;' Studies do«

een Technische Conimissie'.Wi
tervoorziehing GrohingèïP tooc-

den aan dat anderhalf maal n

veel mogelijk is. ■5' ' ■
Met die studieresultaten in 4
hand willen GS gaan overleggen
met het Rijk en met Frie'sW

waar het water doorhéerTm«y
Milieugroepen hebben"gróteW
denkingen tegen de inlaat vj
vuil IJsselmeerwater, maar,vdl
gens het college zal die kwaliteit
meevallen, al zei Gedeputeerd*
J.W. Remkes gisteren wel dat ü
provincie alles zal doen'wat b'
haar vermogen ligt om de kwalt
teit te verbeteren van het Rijnwa."
ter dat in het IJsselmeer strook
Hij benadrukte dat de provincie
ook zo veel mogelijk 'eigehwateV
wjl gebruiken, met de extra inlaat
als noodvoorziening.

Eerste steen restaurant kuuroord

..

(PVDA), betreurde

1985 kwamen er 30
procent meer binnen
Centrale
bij
de

Nieuwsblad van het Noorden

AS.NRD.ST.

het uitstel.

Eind februari zou men als met
een advies komen. U moet er druk

op zetten, zei hij tot Braks.

de eerste steen voor het nieuwe restaurant De
„De bouw van de OranNIEUWESCHANS
Orangerie
op het terrein van het bronnenbad. De
is
een
van
het
succes
van
gerie
voorbeeld
de nv
Orangerie zal plaats bieden aan circa 100 menBronnenbad Nieuweschans. Zoals het er nu uitziet is er een glanzende toekomst weggelegd voor
sen. Kosten van de nieuwbouw: 200.000 gulden.
Met een minimumbezetting zullen vier mensen
het kuuroord." Met deze woorden legde burgewerk vinden in het restaurant.
meester C. Arlman van Nieuweschans gisteren
Pinksteren in gebruik kan worDoor de overweldigende bemeente een nieuwe gymzaal
genomen".
den
langstelling voor het kuuroord
bouwen."
-gemiddeld 550 bezoekers per
Volgende week wordt ook een
De Orangerie wordt aan het
dag- bleek het noodzakelijk een
begin gemaakt met de verbod
gemeentelijke ' ■ gymnastiekloaanvulling op het bestaande gewing van de voormalige voethet
dat
kaal
naast
balkantine op het terrein. In
gebouwd,
zondheidsrestaurant in het
kuuroordcomplex
staat.
kuuroordcomplex te bouwen.
het gebouwtje zal de dermatolo-"'
■*■'>
J'
V.'
gischV;polikliniek (voor'j huidIn de
Kuurbad-voorlichtster. M. Sol:
toekomst wil het bronnenbad de ziekten) van het kuuroord wor-'
„Soms staan er wel 100 mensen
gymzaal overnemen/ V,Wè T : hebr
den gevestigd/: De verbouwing
te wachten in de kleine ruimte
bij
ben
Ide
een;optie
koop
op
het
restaurant.
de
moet
eind juni 'klaar
van
bestaande
een
didermatoloog van het St. Lucas-,
gemeente ingediend," aldus
We hebben toen besloten:
ziekenhuis in Winschoten zal de
extra horeca-gelegenheid te recteur R..'van der Gaast.
poli bemannen. Mensenmét de'
bouwen. Op 7 juni' gaat De kunnen de zaal goed gebruiken
Orangerie officieel open," maar
voor. evenementen en grote
huidziekte • 'psoriasis ' ■ kunnen
groepen!
gedat
het
Maar
moet
de
daarbehandeld worden.. :
nog voor
We hopen
eerst
-

De minister onderschreef de teleurstelling. Hij beloofde dat er
geen besluiten zouden worden genomen over Avebe dan' nadat de
Kamercommissie voor Landbouw
zou zijn gehoord. Braks vertelde
dat hij bijna dagelijks Van Aardenne (Economische Zaken) om

Wielerjeugdtoer
ASSEN
De Asser jeugdtoer
zal j dit jaar door. dé Wielersportvereniging ; Assen f worden j afgewerkt in de week van 21 tot en
met, 26 juli. Het programma van
dit jeugdwielerevenement, dat
voor de 22e maal wórdt georganiseerd, is uitgebreid.
—

Raad
Op de oude Rijksweg bij
Nijeveen is afgelopen nacht
een, ongeluk gebeurd, waarbij
deze auto finaal doormidden
brak. De voorste helft bleef
nog net op de weg; de achterkant stortte van het talud, in
"

•

de sloot. De bestuurder van de
auto was spojorloos toen de
politie, arriveerde. De chauffeur >is 'échter wel gewond,
want ' y de ■ Jpolitie • vond
bloedsporen:; De auto kwam
uit de richting Steenwijk,
f
raakte in de rechterberm,
week uit naar links én botste
frontaal op een boom. (foto:
Jacob Melissen).
,

*

Warffum:

Korten op wachtgeld wethouders

WARFFUM B en W van Warffum zullen binnenkort met een
voorstel komen om uitkeringen
-

aan

voormalige

gemeente-

bestuurders even sterk: te korten
als'nu gaat gebeuren met de
wachtgeldregelingen voor ambtenaren:; Het college doet'dit op
aandrang: van 'Hè' gehele gemeenteraad (4 PvdA, 2 CDA 'en 1
VVD),' die gisteravond daarover
motie aannam.
In die motie werd Ben W bo-endien opgedragen er bij de rege-

Ben

ring op aan te dringen ook de uit-

keringen
Kamerleden en ministers even sterk te korten als
met de ambtenaren gaat gebeuren. „Het zou onbegrijpelijk en
niet te rechtvaardigen zijn als
voormalige gemeentebestuurders
en leden van de regering en de
Sta ten-Generaal" zélf nu 'buiten
schot zouden blijven," aldus de
PvdA. Warffum zal de andere Nederlandse gemeenten vragen ook'
de eigen uitkeringen aan te passen.

:

Noorder Rondblik
Over bierbrouwerijen in Veendam
en bekroond bier van „'t Vosje"

Aan het einde van de
Middeleeuwen waren er in
de stad Groningen heel
wat bierbrouwerijen. De
Stad had vanwege zijn sta-

pelmarkt een economisch
overwicht op de. Ommelanden en probeerde dat
zo lang mogelijk te handhaven. Op het gebied van
het bier brouwen verhinderde de Stad de vestiging
van concurrerende brouwerijen in de Ommelanden. Op dit recht van de
Stad werd enigszins inbreuk gemaakt toen Appingedam in 1610 door bemiddeling van de StatenGeneraal een vergunning
kreeg om te handelen in
Damster biersoorten en
van buiten de provincie ingevoerde
biersoorten.
Overigens mocht iedereen
wel zijn eigen bier brouwen. Minder bekend is dat

en. Maar in het begin van de 19e
eeuw was er nog maar één brouwerij over. Deze brouwerij, gelegen op de hoek van de Kerklaan
en het Oosterdiep, sloot in 1823
de deuren en toen was het eerst
afgelopen met de Veendammer
brouwnijverheid. Veertig jaar later
kon er weer een Veendammer
biertje in de logementen en herbergen getapt worden. In 1862
was er namelijk een brouwerij aan
de Langeleegte tot stand gekomen, waar bier op een moderne
wijze werd gebrouwen. Doch dit
bedrijf was niet bestand tegen de
toenemende concurrentiestrijd in
Nederland en dat leidde tot een
definitief einde van de Veendammer brouwnijverheid.
In de 18e eeuw werd het bier
ajs. volksdrank langzaam maar
zéker verdrongen door koffie en
thee en door jenever. Toch waren
de Groningers nog lang niet afkerig van het bier. Tegen het einde

van de 18e eeuw produceerden
de beroeps l en thuisbrouwers in
het gewest Groningen jaarlijks
nog 58.500 tonnen bier en dat
komt overeen met 8,8 miljoen liter
bier per jaar. Dat betekent toch altijd nog circa 80 liter per hoofd van
de bevolking, de export buiten beschouwing gelaten. Het aantal
bierbrouwers liep overigens sterk
terug. Telde de Stad in het begin
van de 18e eeuw circa 80 brouwerijen, rond 1770 waren er ongeveer 35 en in 1814 werd er nog
slechts op 7 plaatsen bier gebrouwen.
Ook .de Veendammers stapten
in de loop van de 18e eeuw
steeds meer over op het drinken
van koffie, thee of een glas wijn.
De gewone man zette steeds vaker zijn biertje opzij voor een borreltje. Het gevolg was dat het aantal brouwerijen al gauw terug liep
van een vijftal tot één. Hendrik
Hayes was één van de Veendam-

ook Veendam in haar ruim
300-jarig bestaan, enkele

bierproducenten binnen
haar grenzen heeft gehad.
Over Veendam en zijn
brouwers schreef Koos
Weerts een artikel in het
jongste nummer van „Omzien naar het museum" (5e
jaargang, nr. 1), het bulletin van het Veenkoloniaal
Museum te Veendam.
In de 18e eeuw telde Veendam
ip zijn minst vijf a zes brouwerij-

I Uitspanningsoord Café,, 't Vosje" Langeleegte te Veendam.

■'

;

Hoek Kerkstraat-Oosterdiep te Veendam. De foto's
zijn van het
Veenkoloniaal

Museum te

Veendame

mer brouwers. In 1720 kocht hij
een stuk grond aan de Ommelanderwijk voor 100 gulden en stichtte er een brouwerij, samen met
zijn echtgenote Lutgert Hindriks.
Ze woonden hier tot 1775, waarna
ze de zaak verkochten aan de
echtgenoten Jan Engels en Elsje
Jans Brouwer voor 4214 gulden.
In 1786 werd Jan Engels eigenaar
van een herberg en verkocht de
brouwerij „met al deszelfs gereetschap, schipje, peert en wagen en 140 vaaten met een Wapen van de Brouwerij gemerckt"
aan de brouwer Lubbartus de
Jonge en zijn vrouw Hillegijn
Person voor 3300 gulden. De verkoop kwam tot stand onder de
voorwaarde, dat Jan Engels in
zijn herberg bier tapte uit de brouwerij van Lubbartus de Jonge, die
zich verbond tot levering van kwaUit het kohier van het taxatiegeld van 1730 en 1731 blijkt, dat
Hendrik Hayes 6 gulden aan de
Staten van Groningen moest betalen. Op dezelfde lijst komen de
brouwers TiddeZebes en Casper
Bylevelt voor. Blijkens een koopacte van april 1730 is van Casper
Bylevelt bekend, dat hij aan het
Oosterdiep te Veendam een pand
of een stuk grond in zijn bezit had.
Ook een zekere Jannes Bijlevelt,
brouwer van beroep en zeer
waarschijnlijk de zoon van Casper
Bylevelt, komt | in één van de
koopacten voor. Hij treedt bij de
verkoop van de brouwerij van

Beerend Smit in augustus 1739
als getuige op. Vlak voor zijn
overlijden verkocht Beerend Smit

zijn brouwerij, grenzende aan de
oude; Ac en j gelegen aan het

Oosterdiep voor 3300 gulden aan
Harmen Wolters uit Wildervank.
In 1778 kwam deze brouwerij in
handen van Egbert Lubberts, Jan
Renks en Jan Lammerts, allen
wonende te Veendam.
Op de lijst van de taxatiegelden
van 1730 en 1731 komt ook de
brouwer Menso Vorsten uit Wildervank voor. In oktober 1734
trouwde hij met Anna Maria Waterloo uit Veendam. Zij was de
weduwe van de Veendammer
brouwer Jannes Ganzevoort.
Evenals Menso Vorsten trad ook
Jan Roelfs Mepsche uit Wildervank in het huwelijk met een weduwe van een Veendammer brouwer, n|. met Grietje Hindriks Huizing, weduwe van de brouwer Nicolaas Blink. Nicolaas Blink,
wiens familie tot de aanzienlijken

in Veendam behoorde, moet tussen 1731 en 1734 een brouwerij
gekocht óf gesticht hebben. Na
het overlijden van Nicolaas Blink
in 1739 of 1740 is de brouwerij
zeer waarschijnlijk overgegaan in
handen van Jan Roelfs Mepsche.
In ieder geval vestigde Mepscne
zich na zijn huwelijk te Veendam,
alwaar hij lange tijd als bierbrouwer te boek heeft gestaan.
Hindrik Staal
een andere
Veendammer brouwer
kwam
oorspronkelijkst Peize, maar verkoos na zijn huwelijk in november
1736 met Fokkjen Gebels, Veendam als woonplaats. Hij was
brouwer aan het Wester-Dwarsdiep. Verder was brouwer in
Veendam Frans Fransen. In het
begin van de 19e eeuw waren op
één na de brouwerijen in Veendam verdwenen. De énige brouwer die Veendam zo rond 1806-

-

1811 nog rijk was, heette Jan Be-i
rend Walland, voorheen schipper
van beroep. De bieromzet liep
sterk terug. Naast zijn opbrengsten uit de bierverkoop
verkreeg Jan Berend ; Walland
Nipperus, zoals hij zich later
noemde, tevens inkomsten uit de
trekvaart. Hij was namelijk gedeeltelijk eigenaar van; een
trekschuit en bezat eveneens een
vierde deel van „het Recht van
het Veer, varende van de Wildervank op Groningen". Twee jaar
na het overlijden van Jan Walland
op 26 april 1821 werd de brouwerij publiekelijk geveild en verkocht
en toen was het, althans voorlopig
afgelopen met de Veendammer

brouwnijverhéid.
In de tweede helft van 19e
eeuw werd geleidelijk jn heel Europa een andere wijze van bierbereiding algemeen. De nieuwe produktietechniek, aangeduid.als de
Beierse brouwmethode, | onderscheidde zich van de tot dan toe
gebruikelijke brouwwijzèdoor het
toepassen van een ander 7 gis-

tingsprocés. De bierbereiding vol-

gens Beiers model werd in korts
tijd toonaangevend. Ook in Veendam, alwaar Jan Doornbosch in
1862 weer met een brouwerij begon, de Noord Nederlandse Bierbrouwerij „het Vosje". Doornbosch fabriceerde Beiers bier.
Frankforter Braun en Princessebier en verkreeg landelijke bekendheid doordat hij op een tentoonstelling te Amsterdam in 1866
een bekroning verdiende voor enkele door hem gefabriceerde bieren. Deze brouwerij heeft het 2<
jaar volgehouden tegen een toenemende concurrentie. Met M
sluiten van de brouwerij „'t Vosje" waren de tijden dat in Veendam bier werd gebrouwen definitief voorbij. Als herinnering aan
Veendams laatste brouwerij nee»
het pand aan de Langeleegte to>
na de Tweede Wereldoorlog v
naam „'tVosje" behouden. To
*
die tijd stond „'t Vosje" 'bij
Veendammers bekend als een
vermaard café. De voormaligB
brouwerij doet nu dienst als rot)*'

1

kamer.

[Hef café,, 't Vosje vanuit een andere gezichtshoek bekeken.

Stad eh Streek
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Viering Koninginnedag komt aarzelend op gang
Van onze verslaggevers
GRONINGEN/HAREN "Het Koningshuis is een belangrijk
ihsituut binnen onze democratie. We kunnen trots zijn op de
band die het Nederlandse volk met het Koningshuis heeft en
de bijzondere rol die de Koninklijke familie daarin speelt."
-

Met' een

korte toespraak gaf burgemeester Jos Staatsen

vanochtend op de Grote Markt het officiële startsein (het was
zijn eerste keer) voor de festiviteiten rond Koninginnedag
1986.
Ml ll'I 11 1!'! IMIiIIMÉBi
»!!

Na een aarzelend begin toch nog'grote belangstelling voor de playback- en soundmixshow op de Grote
- •
• ;'.;r .
Markt. :'■' .'.!.; .;�.;': .
■•'■
•

<

•.

...
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speciaal comité gevormd dat
met bijdragen uit de bevolking
een nieuw vaandel . kon laten
maken.
Vlak voor de officiële opening
van de feestelijkheden op de
Grote Markt had burgemeester
Staatsén in Helpmah ook al het
startsein gegeven. Deze zuidelijke stadwijk viert . traditie-

Burgemeester Staatsen

(tweede van links) opende

de festiviteiten met
het Wilhelmus. Naast hem zijn echtgenote en uiterst
rechts de voorzitter van de Oranjevereniging, Flip Oosterhof.
7v.;
'

•

een toespraak' en

;

O Grote- belangstelling voor de
circusvoorstelling in Paddepoel
die een volle tent trok:
_1'

_'

'ï

eigen

feest,

een tijd dat Helpman nog een zelfstandige ge-

meente was.

Tot grote tevredenheid van
het organiserende Oranjecomité
en diverse verenigingen in straten en wijken kan het weer vandaag geen spelbreker zijn. Het
cliché van het 'Oranjezonnetje
dat deze dag gunstig was gezind'
was dan ook uit de monden van
diverse sprekers te horen. ..
Het mooie weer kan een aan- • In de Oosterstraat konden de kinderen meedoen aan de nieuwste rage
tal activiteiten overigens ook in om het jojokampioenschap van Groningen.
"*"/.
11
'
de. wielen rijden. De Oranje(Foto's: Wolter Kobus en Duncan Wijting)
i..'.
.

.

De belangstelling voor de
verschillende acvtiviteiten in de
stad kwam aarzelend op gang.
Rond tien uur had zich een kleine schare toeschouwers rond de
Grote Markt verzameld om, bijvoorbeeld, getuige te zijn van de
overhandiging van een nieuw
Oranjevaandel. Het oude was
door de tand des tijds (75 jaar)
aangetast en dreigde uit elkaar
te vallen. Vorig jaar werd een

haar

.

'

getrouw

ontstaan in

MM^——^——

markt in de. Martinihal had
rond het middaguur een paar
duizend bezoekers gehad. Volgens een woordvoerder,van het
Martinihal Centrum zal het bezoekersaantal' van vorig jaar,
9000, niet worden gehaald.
De start vanochtend vroeg
van de surfmarathon vond vrijwel zonder, publiek plaats. Ook
de belangstelling voor het begin
van de nogal populaire playback- en soundmixshow op de
Grote Markt was niet overweldigend. Later verzamelde zich een
grote schare vooral jongere toeschouwers. 1' De politie moest
even in actie komen om al te op-

dringerige jeugd van het podium
te halen.
De Oranjevereniging heeft de
indruk dat veel mensen in hun
eigen wijk blijven, omdat daar
veel acticviteiten zijn georganiseerd. Een indruk die in ieder

1

Vlak daarvoor had Flip
Oosterhof, voorzitter . van de Algemene Oranjevereniging ; 'Oranje Nassau' zijn enthousiasme
"over de blijde gezichten en het'
mooie weer" niet onder stoelen
of banken gestoken. In Haren
werd burgemeester 'Weide in
een koets, getrokken door Friese
paarden, door het dorp gereden.
Er was veel belangstelling voor

geval'juist was in Paddepoel
waar een circusvoorstelling een
volle tent trok.

Haren
In Haren opende burgemeester K. Weide op het Raadhuisplein onder grote belangstelling vanmorgen rond

——.

half' elf de festiviteiten ter ere
van Koninginnedag. Weide was
kort daarvoor bij zijn ambtswoning opgepikt door een stoet met
koetsen getrokken door Friese
paarden. Ook het bestuur van de
Oranjevereniging was vertegenwoordigd in de stoet, die met
paarden onder zadelen een muziekkorps werd opgefleurd. ■, ' .';;
Ook de,kleine kermis op het
Raadhuisplein trok veel mensen. Volgens de Oranjevereniging is de grote belangstelling te
danken aan hét feit dat de festiviteiten dit jaar wat later -zo
rond half tien- begonnen.

Gratis stadsbus trekt veel publiek

.

Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN De chauffeurs van de Groninger stadsbussen hebben vanmorgen in anderhalf uur tijds een kleine 2400
gratis kaartjes uitgedeeld. Daarmee is de actie van de binnenstad winkeliers om hun klanten in de buitenwijken ter ere
van Koninginnedag gratis vervoer, aan te bieden, een succes
—

zaak te hebben geopend. De belangstelling was naar zijn mening 'slecht. „Het is een trieste
zaak dat wij kennelijk niet in
staat zijn een dag feest te, vieren," aldus Burgers.
Directeur C& A. Groningen
Th. Gieskes en commercieel directeur R. Hoppenbrouwers van
V & D regio Noord waren veel
optimistischer. „Het is gezellig
druk," aldus Hoppenbrouwers.
„Tot nu toe lijkt de belangstelling op de start van een goede
zaterdag." Volgens de V & D-directeur is openstelling van de
winkels op Koninginnedag een
eerste vereiste. „We leven in
1986. En dan moetje er goed
over nadenken hoe je je zo

Van een onzer verslaggevers
k
De belangGRONINGEN
voor
'de
stelling
openstelling
van winkels op Koninginnedag,
is verdeeld ontvangen. Vanochwas nog moeilijk een beeld
i te schetsen van de interesse van
het winkelend publiek, dat lang
niet bij alle zaken in de binnenstad terecht kon doordat vrij
-

tend

veel (vooral kleine) middenstanders'de deuren gesloten hielden.
Buiten het centrum was nauwe-

lijksèen winkel geopend.
•.■
.Terwijl de woordvoerders van
de filialen van V& D en C & A
een positief beeld schetsten van
het bezoek aan de winkels, had
bedrijfsleider T.H. Burgers van
de Hema vanochtend al spijt de

feestende binnenstad brachten.
Hoogkerk, was met 140 gratis
reizigers. het zwakst .vertegenwoordigd, hoewel hier drie in
plaats van twee strippen te, verdienen vielen.

Behalve op gratis busvervoer

traeteerden de winkeliers ook op
gratis parkeren. Ook deze actie
lijkt succesvol; de meeste parkeergarages meldden een grotere drukte dan op vorige Ko%?g
ninginnedagen.

•

De stadbussen, vandaag gratis vervoer voor iedereen, puilden vanochtend nog niet uit.
om de arm.

Wijkcentra massaal gesloten

Meerderheid winkels

de binnenstad geopend
dienstbaar mogelijk kunt opstellen ten opzichte van de klant."
Gieskes uitte zich in. soortgelijke termen. „Als je nu over de
Herestraat loopt, zie je toch dat

wij een bijdrage leveren aan de
feestvreugde. De geopende winkels geven toch een heel ander
beeld dan al
gesloten deu-

Burgers wilde niets weten van

de optimistische geluiden van
zijncollega-winkeliers. „Ik ben
net nog in hun winkels geweest,
en.ik weet zeker dat ze net'zo
veel te doen hebben als wij."
Gieskes'hield ook nog een slag

Doelgroep niet bereikt
bij keuring caravans
GRONINGEN— »»De actie werkt goed, de caravans worden
van onder tot boven nagekeken, maar onze doelgroep bereiken
•
Politiefuncwe eigenlijk niet. Hier krijg je caravans die in een redelijke tot
tionarissen
begoede staat verkeren, de echte gevaarlijke gevallen
waar de
kijken
de
carablijven weg." Brigadier
actie 'eigenlijk voor bedoeld is
vans van onder
J. Bloémberg van de afdeling verkeer s voor licht ing van de Grotot boven. Toch
ninger gemeentepolitie zegt het mismoedig. Op de jaarlijkse grawordt de doeltis'caravankeuring, die.de afgelopen dagen bij de.politieloods
niet begroep
aan de Diamantlaan gehouden wordt, komen voor. het merendeel
(Foto:
reikt.
mensen af die hun rijdende vakantiehuisje trouw onderhouden,
JelteHom-:,
maar toch met een volledig gerustgesteld gemoed op vakantie
burg)
•';<>.
;■;-'.•' ''.•-.
willen. . .
:■•'-••
Toch h>ilen van de eerste 25 caravans van voor het ratans, van bezitters die op de advertentie reageermerendeel oudere Groningers slechts negen ongeden, onder de loep genomen. Verlichting, banden, reschonden de eindstreep. Vooral aan de aansluitingen gistratiebewijs, spiegels, reflectoren, overbelading,
van gas en elektra en de reminrichting van de cara- losbreekreminrichting en stabilisator, alles wordt
van schort nogal eens wat. Bloémberg: „We hebben nagekeken.
de indruk dat er vooral bij de dealers nog wel eens
De aansluitingen van gas en elektra en de reminwat verkeerd gaat. Vaak zijn ze alleen geïnteresrichting van de caravan scoren het hoogst. „Enorm
seerd in de verkoop van een caravan, het noodzake- gevaarlijk natuurlijk," meent Bloémberg. „Je moet
lijke onderhoud en de voorlichting krijgt veel minder er van uit gaan dat de caravans op een drukke cam';/.
aandacht."
ping komen te staan. Bovendien is er het gevaar van
De caravankeuring wordt dit jaar voor de vierde koolmonoxide. Je merkt het niet, en als je het merkt
keer georganiseerd door de Groninger politie. Ook is het vaak te laat. Dat euvel in de reminrichting
het gas- en elektriciteitsbedrijf, die deze onderdelen van de caravan treedt vaak na een jaar of drie, vier
de'caravan controleren, werken mee, terwijl op, dat moet toch regelmatig gecontroleerd worden.
Veilig Verkeer Nederland met een voorlichtings- De remweg van de auto wordt namelijk langer, ook
stand paraat is. In twee dagen worden negentig ca- heel gevaarlijk.".
. .'"V:. r
—
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Van een onzer* 'v;<
verslaggevers
HAREN „De moeilijke
punten tussen VVD, PvdA
en.CDA.zijn in dit collegeprogram gemaskeerd. Het
staat vol met nietszeggende
punten en open deuren. Bovendien lijkt het program
uns niet ambitieus genoeg.
Op deze manier is het makkelijk om over vier jaar te
zeggen dat er veel uit het
program gerealiseerd is."
Deze kritiek uitte de nieuwe fractievoorzitter van
D66 Michiel Verbeek gisteravond bij de behandeling
in de raadsvergadering van
het collegeprogram voor de
komende vier jaar.
Verbeek beloofde echter
de 'postief-kritische benadering' van het college van
de afgelopen vier jaar voort
-

—

•

B en W besloten toestemming
te geven voor de openstelling
van winkels op Koninginnedag
op verzoek van winkeliers van
de Oósterstraat, de Grote Markt
en de Herestraat. Dat 'besluit
stuitte op grote weerstand van
vakwerkgeversorganisaties,

bonden en Kamer van Koophandel. Volgens die organisaties
lapte hét college de afspraak dat
in de eerste helft.van 1986 'alleen toestemming tot openstelling ; zou worden verleend voor
Tweede ; Paasdag en Tweede
Pinksterdag aan de laars. Het
Oranje Comité heeft bezwaren
tegen de openstelling omdat
personeel dan geen gelegenheid
heeft Koninginnedag te vieren.
Buiten de binnenstad waren
vrijwel geen winkels geopend.
In de winkelcentra in Paddepoel; waar nog wel een kleine
markt was, én in Lewenborg
was het stil. Ook in kleinere
-

,

winkelstraten

elders

werden

nauwelijks zaken gedaan.

Collegeprogramma Haren
vaag en niet ambitieus

Van onze verslaggever Wilco Dekker

-'•

in

„We moeten nog afwachten hoe de rest van de dag
verloopt. Zaterdagochtend is
voor ons normaal gesproken problematisch, omdat het dan erg
stil is. Pas tegen twaalf uur begint het te lopen. Als het vandaag Darallel looDt met een zaterdag, ben ik tevreden. Tot nu
toe loopt het goed. Er zijn meer
kijkers dan kopers.",.

Die gevaren is het echtpaar Ekkelboom uit Groningen zich zeer wel bewust. Eens viel hun net aangeschafte caravan op weg naar de Bodensee spontaan uit'elkaar, nu laat het paar.de vakantie naar
Hongarije voorafgaan door
degelijke controle.

een.

„Ik ben hier enorm blij mee," aldus mevrouw Ekkelboom. „Vorige keren was het voor ons te laat, dan
waren we al weg, maar nu kunnen we het mooi meenemen." Tot haar verontwaardiging blijkt ze van de
dealer een gasfles te hebben gekregen die sinds 1983
al niet meer verkocht mag worden. „Na deze controle ben ik helemaal opgelucht," zegt ze, „morgen
gaat-ie meteen naar de garage en dan gaan we op vakantie. Maar dan wel met een gerust hart."

te zetten. Datzelfde deed
het nieuwe GPV-raadslid
A. Steenbergen. Ook hij
had kritiek op het program.
„Enkele belangrijke pun-

ten uit het program, zoals
bijvoorbeeld het beleid naar
aanleiding van de emancipatienota, kunnen wij niet

accepteren. Dat gaat ons te

ver," aldus Steenbergen.
VVD-wethouder H. J. Post,
voorzitter van de collegeonderhandelingen,

ver-

weerde zich door er op te
wijzen dat er slechts intenties worden uitgesproken in
het program. „Die intenties
zullen in de raad vorm krijgen," beloofde Post, die
bestreed dat er alleen een
schijn van , overeenstemming zou zijn over de punten in het program.
Daarin werd hij gesteund
door de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA Brita
Thieme, die meende 'dat alles er uitgehaald was wat er
in zat. Thieme vond, het
jammer dat de PvdA-plannen om de eigenaren een
groter deej in de onroerend
goedbelasting te laten betalen niet in het program op-

genomen waren. Ook de
nieuwe commissie-indeling
werd gisteravond besproken. In de nieuwe raadsperiode zullen de wethouders
niet langer voorzitter zijn
van 'hun' commissie. Die
taak wordt overgenomen
door raadsleden, die in de
volgende commissie gekozen zullen worden.

\

Het nieuwe vaandel voor de Oranjeverenging wordt aan het bestuur

bleek dat ze hun strippenkaart
in de zak konden houden. Het
meest in trek bleken de ringlijn
8 en lijn, 5 (Paddèpoel), die elk
zon 450 passagiers naar de

•

'•'

Het GVB was' uitgegaan van
1770 passagiers, het aantal dat
op een gemiddelde zaterdag tussen tien uur en half twaalf
's morgens per stadsbus van de
buitenwijken: naar de stad reist.
Dat aantal werd dus met zon
600, oftewel rond 30 procent
overtroffen.
-Niet duidelijk is, of deze passagiers o*k niet zonder de vrij-,
reizenactie in de bus. waren
gestapt. Opvallend was in elk
geval, dat velen van hen niet
van de; door 'Groningen City
Promotion' betaalde stunt op de
hoogte waren. Ze' keken de
chauffeurs verbaasd aan als

Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe
Harener raad werden gisteravond
nieuwe
vijf
raadsleden . beëdigd.. De
CDA-fractie kent met R. C.
-M. van Glansbeek en mevrouw F. Ekens-van Dam
twee nieuwe gezichten. Mevrouw P. Siersema-Smit
wordt het nieuwe raadslid
voor de Harener PvdA, terwijl
Dusink
het
B.

D66-raadslid Peter Danz
opvolgt. Ook GPV-lijsttrekker A. Steenbergen maakte
gisteravond zijn debuut in
de Harener raad.
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.Advocaten en Procureurs
Groningen
zoekt op korte termijn een accurate'

secretaresse/
typiste
..

Haar werkzaambeden zullen bestaan uit stenograferen, opstellen
van brieven, verzorging van typewerk, agenda bijhouden, telefoon
aannemen, cliënten ontvangen, archiveren etc.
Tevens zal zij de verantwoording
krijgen voor een deel van de admini-

■

stratie.

Vereist is een secretaresse-oplei:/.
ding.
Een diploma boekhouden en ervaring op een advocatenkantoor strekken tot aanbeveling.
:

-

:
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De nieuwe medewerkster wacht een
prettige, goed gesalarieerde werk-

woensdag-30 april 198$

Bij beschikking van Kantonrechter te Emmen d.d. 23 april
1986 is aan Arend Jan
Mooibroek, geboren !te
Odoom op 7 december 1965,

wonende

te Tweede ExZuiderdiep 254,
handlichting verleend tot het
zelfstandig. uitoefenen van
een bedrijf (te weten handel in
brood), welk bedrijf zal wor-.
den gevestigd te Tweede Exloêrmond, Zuiderdiep 254,
waaronder begrepen de gehele ontvangst van zijn inkomsten en de beschikking daarover, een en ander in de ruimste zin des woords, doch met
inachtneming van het.bepaalde in artikel 235 Boek I van
het Burgerlijk Wetboek.
loêrmond,

•

In het huwelijksgoederenregister van de Arrondissementsrechtbank te Groningen
is op 14 april 1986 onder nummer 8952186 ingeschreven
de akte van huwelijksvoorwaarden staande huwelijk tussen de heer A. P. Stroobach
en mevrouw H. H. S. Stroobach-Koning, beiden wonende te Groningen, Magnesiumlaan 51, welke akte werd verleden op 4 april 1986 voor-de
ondergetekende notaris..

.
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Groningen.

MEM,

Notaris

Übbo Emmiussingel

38
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9711 BJ Groningen

Uw koelkast, uw t.v., uw licht, uw telefoon,
het funktioneert allemaal op elektriciteit. Maar de
elektriciteitscentrale 2elf verbruikt heel wat olie
voordat bij u een lampje gaat branden. \
De energieke kombinatie, Hovis, De
Witte's Oliehandel en Nordol, levert die .'
brandstof, olie en aanverwante produkten door
heel Noord-Nederland. Dag in, week uit, het hele
jaar door.
Dagelijks zwermen onze grote en kleine
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Postbus 11
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9700 AA Groningen
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Naberpassage 5 (op het pleintje); Groningen
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Groningen 050-776777
Emmen 05910-24475
1 Leeuwarden 058-129149
Sneek 05150-11699
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tankauto's uit om de vele bedrijven, industrieën
en instellingen te bevoorraden.
Van elektriciteitscentrales tot garagebedrijven,
van ziekenhuizen tot schoolcomplexen, van
boerderijen tot havenbedrijven. Maar ook de
partikulier. Want zonder olie loopt niets
gesmeerd.
.

Hovis WëMmiimm™™*i22P'
Aardolieprodukten b.v.

DOORNBOS

, '

'

'
■
■
De energieke kombinatie is altijd vroeg op
pad om tijdig te kunnen leveren. En we doen
meer: door onze grote ervaring kunnen we
bruikbare adviezen geven, om (nog) meer
rendement te halen uit onze energie. Ook in uw
belang. Denk eens aan de energieke kombinatie,
als het lichtje in uw koelkast aanfloeptAls u meer wilt weten over de aktiviteiten
en de produkten van onze energiekekombinatie,
: ; yv
bel dan gerust.
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Uw schriftelijke sollicitaties kunt u
richten aan: Advocatenkantoor Mr.
J. Frey c.s., Heresingel 20. 9711 ET

"j

&%$

VOOR ALLE AARDOLIEPRODUKTEN

<^?'°ëi^r'"9en

"

opeethoeken,bankstellen,wandkasten,fauteuils,kleinmeubelen,enz.enz.
■

*

*

l||fpteientje nu dubbeltjes goedkoper:

i eieioon: 050-252569.

i

'

»

Bij beschikking van de Kantonrechter te Emmen d.d. 23
april 1986 is aan Arie Johannes Marcel de Hoog, geboren op 7 augustus 1967.te
Emmen, wonende te Klazienaveen, Broekweg 13, handlichting verleend tot het
zelfstandig deelnemen in een
op te richten besloten vennootschap en daarin het bedrijf van autohandel uit te oefenen, welk bedrijf is gevestigd te Klazienaveen,
Broekweg
13, waaronder
begrepen de gehele ontvangst van zijn inkomsten en
de beschikking daarover, een
en ander in de ruimste zin des
woords, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 235 Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

OUUI f lil/ b&Etiê

Een verfrissende kijk op de mode;
en als vanouds de grootste sortering
in leder en suède kleding vindt u bij:
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Leer-suède

Lü
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A,bee,d9
169,

leren topje
leren rok

Ons adres is:
O. Ebbingestr. 86 (hoek Ebbingebrug).
Groningen, tel. 050-123776.
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iasje
neren jasje
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Zuiderdiep
Nieuw-Buinen
|

Vloer-en zolderhout
Vuren
rabat
Tuiciiiauai

Appelsientje. Gemaakt van de allerlekkerste •sinaasappels

Zongenjptenvolvitaminenjksap.

;

Appelsientje is dan ook het beste onder de zoa
En omdat de oogst heel erg goed was, is Appelsientje nu
dubbeltjes goedkoper. Dat schenkt lekker uit, niet waar?
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Appelsientje. Het beste onder de zon.
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GASTEREN
M
AUTO
inde
kramt.
VANDAAG
«KOCHT.

05990-13286
22x100
10,95 p/m

*"

.......

10 95

IVivv
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Grenen schroten
Regels 4x6
Panlatten
Gipsplaten
Steenstrips
Deuren v.a.
PVC goten va.
PVC buis 125 mm
Spoorbiels
Vlechtschuttingen 183x183
Houten garages en schuurtjes
m i il i i
tuinhuisjes enz. v.a.
prijzen excl. BTW.
•

n/m
fj/iii

2
2

8,00 p/m.j

1,50 p/m'
0,55 p/m
5,25 p/m*
11,00 p/m'
35,00 p/st.
2,95 p/m'
7,50 p/m'
21,00 p/st.

1?

....

23,00 p/st.
Ciiï" i

ooU,*

hl

THEATER EN
MUZIEK m
GRONINGEN

|

MAANDAG BIOSCOOPDAG! In de Theaters CAMERA 1-2-3-4, CITY 1-2-3, CONCERTHUIS,
THE MOVIES en FILMHUIS kunt u op MAANDAG films zien voor f 7,50 (langere films f 10,00).
-

spannende film
T "'" 124441
CHUCK NORRIS LEE MARVIN
45 . 6309 15 SCHYGULLA
Dage|
Vr. Za. tevens 23.45
THE DELTA FORCE
Ma. entree 7.50
Reg ej : MENAHEM GOLAN. .
.

-

'

/

10e WEEK
Bekroond met 7 OSCARS
w.o. beste film. beste regie voor
SYDNEY POLLACK's
nilT ne ACDIPA
I
MERYL STREEP KOBERT REDFORD
KLAUS MARIA BRANDAUER.
Gebaseerd op de roman van KARIN BLIXEN.
Verh. entreeprijs. Reserveren sterk aanbevolen

IJ II N'J
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Hereplein 73

Tel 137200
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n n,
Dageli|ks:

130830
Ma. entree MO.OO
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~

'

.

«

3-

Ut AAN:)LAI,

DEREK DE LINT MONIQUE VAN DE VEN
JQHN KRAAYKAMP.
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"Schalies"
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Ma. entree

/

7.50

UJHtT )l!ll|r>fy I
Poelestraat 30
Tel 120433
'
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Dagelijks: 10.00
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SADE en RAY DAVIES
Arrangementen: GIL EVANS
Regie: JULIEN TEMPLE

W%m

10e WEEK

'

M ~' 750
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Gezinsbode:
Volkskrant:
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"Wie ABEL van Alex van Warmerdam nu nog niet gezien I
heeft, moet het ook zelf maar I
weten."
|

Donderdag, Vri|dag en Zaterdag 23.30
ANNETTE HAVEN
ANNETTE HAVEN
18
YAB YUM
•/.,"-:•..•
ledere man plat in een mum.

"^^^^
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Vr. Za. 24.00

tue

Vr. Za. 23.45

Michael Douglas
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■J||T|l|||UJtlrüH Hommage aan BRODERICK CRAWFORD!
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Getrouwd met 'n ander, verliefd op elkaar
\
FALLING lIM LOVE
16
ROBERT DE NIRO MERYL STREEP

'L BIDONE
Een film van FEDERICO FELLINI

Vr. Za. 00.15

16

-

Dscar beste mannc;li|l.e hooldrol
William Hurt in
16
KISS OF THE SPIDERWOMAN
vr. Za. 24 00
TOMmKMajgaP^p^imnMJU--.■' U.^^Ba^aBngWBBHWWBBWtgBaI

-~^—

1
gTTTTn[.t
ITl'l i\l I*lI It.JW
lI TH
Vr. Za. 24.00

Treat Williams-Beverly

d'Angelo
16
HAIR
De popmusical van Milos (Amadeus) Forman.

I Luchino Visconti's

f J.l N.TAVi
KSaMdiIIKJHI

Q
U

Vr. Za. 23.45

16

Venice)

■

Duvall
fTTTTTTafMa Jack Nicholson Shelley
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the SHINING'" ' trJ:
y t ;za. 24.00
:.
De "angst", film van Stanley Kubrick.
-

t

■

*""" '"

;

16"

-.-,

..

,

gJTTrÖgSSIMÏ

'M**

-

EALUbVSbi 2u££i

.Vr.-Za. 24.00

NIEUW VOOR GRONINGEN
Vertroeteld worden door de troetelbeertjes in

Za - Zo - Ma - 230

I

i ': 1
Entree f
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■ JLA' JLBSBSRS3 Harrison Ford in Peter Weir's

UUUCjJtKXiiËgjJI VVITNESS

6.00

PET erpaN V

tekenfilm.-.

,

Herebinnensingel 39, teK 050-124164. ;:■,;;
n Zakenlunches v.a. f 10,-, vergaderingen, recepties en
partijen.
fl
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PERSONEN-en BEDRIJFSWAGENS

P

Q
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bij,de zaak die
uw auto's budgetteren
en onderhouden kan.
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TELEFOON 050-139025
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Voor een heerlijk kopje koffie of een gezellige lunch met Q
'<'.■
riant uitzicht over de Herestraat.

LUNCHAFSPRAAK?
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Frans ontbijt-en lunchcafé
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2 Oude Ebbingëstraaf82
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Open v.a. 1100
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van advertenties
:

Dockumer Sluys. Een vernieuwde,
consumentgerichte winkelpassage in Dokkum:
: *^" v

|

050-347838.
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ZEEVEN
goederen

Onroerende
F-J- Zeeven makelaar
Parklaan 1-Groningen
Telefoon 050-183277
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donderdag l mei a.s.
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Nu ook in Groningen

„DE VERHUISWINKEL"

I

Verhuur en verkoop van alle verhuisartikelen.
lozen pakdekens papier kledingboxen steekkarren etc.
Vechtstraat 17, Groningen, tel. 050-252424.
-

-

•

•

verhuizers

Voor een perfect verzorgde verhuizing verwarmde
inboedelopsiag emigratieverzorging autoverhuur.
•
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TE HUUR
ÖPTOPtÓCATIE

M 2 WINKEL
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Onze gedachten gaan uit bijv.: naar juwelier, excl. []
schoenmode, etc. Stand is beter dan Al. Uniek.
ij
Gaarne uw reactie? onder no. 8G222 bureauvan dit,

IJ

NU KUSSENS KOPEN

pMil|m.Vooß WEINIG GELD!
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"'■ Acrylkleurhoudendwasecht
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Café-Rest. Sportpark
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Schansïla, telefoon 05130-22423

|

■

Q
SS

•

SI

B.

B

n

;,;

Hotel Faber

n
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M. Veningastraap 23, tel. 05980-93336

U

o.a. plate-service en voor een

uitstekende zakenlunch

Oehekende
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Wil bezofgen
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Wegrestaurant „DE PAPEGAAI"
Rütenbrockerweg 5, Ter Apel. Tel. 05995-4369.
Voor een uitstekende zakenlunch ot diner.
'Ook voor een dagmenu;
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Uitonzecampingshop
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Q
Q
Q
n

n
Restaurant In den Stallen
B Oostereinde 10, Winschoten, tel. 05970-14073. Q
0
Uw plaats voor een rustige zakenlunch.
Q

y

|§

*£l~» w£sl *521ö?l
wSHSïrv

|
n

B

*«

„„n.ur /ntDMIIUKtinD

'#?V

x

■

Q

■
B
—»:**:«— H
1

mui iisj mvmmm m m mmi beribbct o mm
'■

j3

Q
Il

t/o voetbalstadion, y/a rotonde richting centrum 500 mtr.
U
Voor lunch en diner, zakelijk of privé.
y ';':'i
Grote parkeerruimte.

|
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Ziektekostenverzekering V.G.N.N.
Gemeentebestuur Groningen
Wegenbouw Mij. Gruno
Bloemhandel Gebr. Bolt

,«,

t

GRATIS TOEGANG

SZakenkring
Algemene Bank Nederland

bl3 ™,!?T

.

|j

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door:
„Centrum Groningen"
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AANVANG 15.00 UUR

±30 combinaties

®

NIEUW-NIEUW-NIEUW

B
B
div.

-

Makelaarskantoor
Oude Boterïngestraat 75, Postbus 246
9700 AE Groningen, Tel. 050-65 55 55H|
fi.j
Contactpersoon: dhr. J. Pols

-

.

■..■,..

J

Vraag vrijblijvend de brochure aan bij:
J. Kamminga & Zonen b.v.

MAKELAARDIJ [BS

gj

Groningen, tel. 050-127191

■

TOR HUIS EN BEDRIJF IN EN ROND DE STAD

ö

Dagschotels v.a. f 10,Ook voor uw diner, v

'

BI

■

R

telefoon 050-652888

rj

M# LUNCH
t
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B e c_a
Dag. lunch (soep, uitsmijters en
B
He
B
n IE 7P\ ff\ Il f bel. broodjes),'v.a.. 18.00 uur een
9,75.
m-LLVyiyp
dagschptel
v.a.
f
uitstekende
B w
fl
7 (hoek Nw. Kerkhof), n
D I IJ V E HJ Q Zuiderkerkstr.Geop.
v.a. 11.00 uur.
tel. 145141.

aan het

ZUIDLAARDERMEER
.Voor het opgeven

g

g

0
EI

zomerhuisje met 6
slaapplaatsen, .
aanlegsteiger en botenhuis.
Prijs mcl. inventaris en
zeilbootje: f 26.500,-.
Tel.: 05922-2341

■

|\
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Q

Q^'lHp^jl' Plate Service

u

I

ö

Café La CaS( l ue,te n
open v.a. 10.00uur tot 18.00 uur. S
Tel. 050-136064.
.5
Broodje Sholom 15,-

0

§

n

~

Ingang Herestraat, tel. 050-142795.

U

VERKOOP EN INF. PROTONSTRAAT 6
. (INO. TERREIN HOENDIEP)

Q
Q

Café-rest. Frigge Promenade.

1 coie

I Lease

~

,

U

Café Rest. „De Radehoek"
zalenverhüur.

U

SHarddraverij-en Renvereniging
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Voor de |ange
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Een un.ek verjaardagspart.jtje!
|ob een speciaal feestje.'.Pannekoek eten in het "Pannekoekschip" en
film zien in het Concerthuis/The Movies.
Bij groepsarrangementen f 12.50 pp. .
.

._..,...

>

,

B

„de Griek"

Q

a.l.
Nu geheel Nederlands gesproken en gezongen

ATTENTIE:

-- :

™

WALT DISNEY's prachtige tekenfilm.
Ga mee op reis naar het land van je drpmerl.*

Entree f 7.50

Bekroond met 2 Oscars.

'

r° e

D
T C o
•DE TROETELBEERTJES
geheel
gesproken
Een
Nederlands
'

''

Vr. Za. Zo. Ma. Z.30

16

De erotische film van Lilliana Cavani
Twee vrouwen...een man...en hun obsessie
16
THE BERLIN AFFAIR (zie boven)

'
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Chuck Norris Lee Marvin."
THE DELTA FORCE (zie boven)

'

l|J 1 T
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'

meeslepende film

DOOD IN VENETIË (Death in
Pirk Bogarde Mark Burns.

Tel. 05907-1328

gD
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HONGAARS CULTURELE DAG.
Kaarten voor activiteiten in Cultuurcentrum De Oosterpoort vanaf 7
dagen tevoren aan de kassa van De Oosterpoort (Palmslag 10) van
ma. t/m vr. tussen 10 en 15 uur. Telefonisch op deze tijden: 050131044. ;■;••■'
Kaarten voor voorstellingen in de Stadsschouwburg vanaf 7 dagen
tevoren aan de kassa van de schouwburg (Turtsingel 86) van ma.
t/m vr. tussen 10 en 14 uur. Telefonisch reserveren tussen 14 en 16
uur: 050-125645.
Kaarten voor activiteiten in Het Kruithuis kunt u overdag krijgen aan
de schouwburgkassa. De Kruithuiskassa is open vanaf eén uur voor
aanvang van de voorstelling. Telefoon: 050-125444.
De Theatertaxi: 050-128044.

16
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Kathleen Turner.

g
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Jl|||fJ Ook een fantastisch avontuur in de nacht
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Café Rest.
Luchthaven Eelde

V™
,

H

B
B TavernaAkropolis
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HARDE PORNO
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met
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(in stereo)

T
N.v.h.N.:
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Fam. Karistinos
Q
VSBgM&WÊiM
Gelkingestraat2l
GRONINGEN: :™
'
jfcr. Q
B
Nw. Ebbingestraat 49-53
B 9711 NA Groningen
en Winkelcentrum
Tel. 050-121554
II
Paddepoel.
H
Voor een Griekse koffietafel, lunch, da'gschotel
GROOTEGAST:
:~'r
H of diner.
Q
V Hoofdstraat 81-83. V Q. Geopend van 12.00-24.00 uur:#&&EsföÈÊ
's Maandags gesloten.
rj
5
——:

di. 1 apr. t/m eind mei

OLGA ZUIDERHOEK
.
N.et missen deze vrolijke en
vitale satire! Want zo worden ze

"'
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THEATERFOTO'S EN DIA'S VAN BAS MARIEN. Periode 1 april-eind
•'-.
mei.
V" -•'','. ." ■'■'■" '
"';
."
do. 1 mei -20.30 uur
Ischa Meijer en Jaap van Beusekom brengen HALLO ACAPULCO.
vr. 2 mei-20.30 uur
GUTS speelt ALPHABETICAL ORDER van Michael Frayn, een engels"''.'-.
'■'".'
': ."■
taligevoorstelling.
za. 3 mei-14-±23 uur
De Dienst Stadsschouwburg/De Oosterpoort en de Stichting Cultuur
Promotion Groningen-Budapest presenteren in samenwerking een

al

GARCIN
heNR,
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Restaurant „De Waterburcht"
Hoofdweg 23, Eelde, tel. 05907-3420.
Voor uw zakenlunches v.a. 10.00uur geopend.
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HET KRUITHUIS

ALEX VAN WARMERDAM

ABEL

■

n

bij:

•

•

Bondt.
vr. 9 mei-20.15 uur-.
Benefietconcert met de Chileense groep MILLANTÜ.

e n ' euwe Nederlandse film van en met

ledereavond-';
7.15-9.45

'*ï
a.l.
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ABSOLUTE BEGINNERS

16

M

B

_

Q
Q

Voor een smaakvolle zakenlunch of diner.

B

Kom profiteren

'

Een film van GERRARD VERHAGE met
GERARDJAN RIJNDERS PIERRE BOKMA
JENTIEN DE BOER MIES DE HEER
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a entree f 7.50
Ma.

TREVOR HOWARD

AFZIEN

ai'ecl.

PREMIERE GRONINGEN
De muzikale topamusementsfilm met veel
mUZi! k een V 'eU9ie ro 3n,iek ' 9ebr oken har
L
ten, botsingen tussen T
en
brozems. vetkuiven
kleurlingen en nog veefmeer...
pATSY KENSIT EDDIE O'CONNELL
E '

,

zo. 4 mei-21 uur
ma. 5 mei -11.30 uur
Het koor van het 4 MEI-PROJEKT brengt RESISTEI STRIJD ZON.
DER GRENZEN.
ma. 5 mei-20.15 uur
Een feestconcert van het NFO. Rogier van Otterloo, dirigent.
___'
wo. 7 mei-20.15 uur
KNAAKCONCERT met medewerking van HET SCHÖNBERG ENSEMBLE. Programma: Reinbert de Leeuw Jan van Vlijmen Cornelis de

PREMIERE GRONINGEN
Na "Abel" en "De Aanslag" de meest emotioneel-complete Nederlandse film van 1986:

Ma entree f750
'
Kom op ti|d! .
Hoofdfilm begint

-

Prima kwaliteiten.
Reeds vanaf

kQ

Q

Borgwèg 133, Farmsum (Delfzijl). Tel. 05960-12182.

SLAAPZAKKEN

•

n,"

Restaurant-Grill Du Soleil

Q
Q

P

Een 4 mei-programma: 'S BRENT/HET BRANDT. Laura Tammeling.
zang Rudy Snippé, saxofoon Anita van Groningen a Stuling, piano.
HET GEBIRTIG TRIO.
'
/ .■

Q

B MMMWwmiiiririTmiißTMfiiiwH Q

Nu extra grote keuze.

zo. 4 mei-11.30 uur

16

■

JANE BIRK.N

"

™

SPUMA speelt 2 eenakters.
za. 3 mei-20.15 uur
GAMMA speelt werken van HEDENDAAGSE HONGAARSE COMPONISTEN onder leiding van Rob Smit.

•

Q

lOy.~

slechts

DE OOSTERPOORT

rj

tIBBBBÖJ
tel. 05909-1232. V.a. 10.00uur geop., maand, gesloten.
Voor een uitstekende zakenlunch.

ri

2 pers.

'-

DUST

-

im Mfl
2.00-7.00-9.30

a.l.

lip D

Provinciaieweg37(smin.v.Gron.)

rj

109."

NU

.
wo. 30apr. -21 uur
SPECIAAL FEESTCONCERT VAN SALONORKEST PLUCHE.
do. 1 mei -20.15 uur
Muziektheater Mobiel brengt DE STREEP.
vr. 2 mei-20.15 uur.

Winnaar Zilveren Leeuw Venetië 1985.
rviARION HANSELs imposante film over
liefde en raciale verhoudingen in Zuid Afrika.

mmèmtèÊ***émmm

:

iVr.'Za. 24.00

■

n

\
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Heerlijk warm.
1 pers! van 159.-

wo. 30apr. -19 uur
Concert door Toonkunstkoor Bekker 0.1.v. Charles de Wolft.

'

____________

v
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-

-

'
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MICHAEL DOUGLAS-KATHLEENTURNERDANNY DE VITO.
Regie: LEWIS TEAGUE.
Camera: JAN DE BONT.

"

•

a.l.
(Schatjes II)
De nieuwe film van RUUD VAN HEMERT met
PETER FABER GEERT DE JONG
ADELHEID ROOSEN RIJK DE GOOYER
De film voor een fantastische avond.
Pers- ....gekke, dolle, dwaze, leuke film...
...alle plafonds komen naar beneden...
../..sterke Schatjes 11....

lK:VllJifi\lk-l

gevreesde

(Juweel van
(in stereo)
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THE JEWEL OF THE NILE
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MAMA IS BOOS
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~

v

——————^—^——-^■7—^-^—
WERELDPREMIERE
BT71
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Nederland
2e week
Ze zijn terug! Na "Romancing the Stone" een
nieuw fantastisch avontuur

jj.nfjj.uiiinj
a B J_ a B BB^

Hi|

17e

9

ROCKY IV

'

Poelestraat 30
Telefoon 120433

•——-—■^—

Ma entree

°°

DOLPH LUNDGREN als Drago

••

_

—

!

'

leven

?

Meesterfilmer FONS RADEMAKERS en
meesterschrijver HARRY MULISCH tekenden
film
voor een meesterlijke
.'

,

°

zn
HTaelTctTom
beent
S YLVESTER STALLONE als Rocky

Dagel: 2.30-7.15-9.45

12

•/>•

inrvi
m entree MO.OO
Ma.
ue
13e WEEK
wtt*.
.

k m

BA
b

Anti-rheuma.
Vochtwerend.

.

Scenario en regie: SYLVESTER STALLONE.

_

ledereavond:
:
9.00

16

GUDRUN LANDGREBE
KEVIN McNALLY MIO TAKANI.
*''

FRED WARD als REMO.
JOEL GREY prachtig als CHUIN.
Een film van James Bond regisseur
GUY HAMILTON

.

.

MAAR

'50

'

vr. 2 mei -20.15 uur
Globe speelt DE MAN DIE DE ZON IN ZIJN ZAK HAD van Jean Louvet.
za. 3 mei -20.15 uur
Intro-dans brengt SIMPLE MANOUEVRES / NADAT / RÉFLEXION. In
plaats van de eerder aangekondigde choreografie van Nils Christe wordt
een nieuwe choreografie van Kim van der Boon gedanst. Samenloop geweld.
[
'
ma. 5, dl. 6en wo. 7 mei 20.15 uur
MADAME ARTHUR. Een musical van Jos Brink, Frank Sanders en
'
Henk Bokkinga. Alle voorstellingen uitverkocht.
, .
do. 8 mei-20.15 uur
Nederlands Dans Theater brengt AFTERNOON OF A FAUN / OVERGROWNPATH/L'ENFANTETLESSORTILÈGES.
vr. 9 mei-20.15 uur
Toneelgroep Theater speelt VADERS EN ZONEN van Ingeborg Gampert naar Toergenjew.
'_.
-

-

«««'
□

REMO, ONGEWAPEND
BLOEDLINK
'

•

Ma - entree

"

THE BERLIN AFFAIR

-

-

Ma. entree f 7.50
4eWEEK

..

l^°°

a
met iedereen...
REMO is de
*>:
. JAMES BOND van de jaren negentig.'

30
fi*- M

NEDERLANDSE PREMIERE
3e WEEK
Na The Njgh tporter
n i euwste erotische
film van LILIANA CAVANI
Twee vrouwen..; een man... en hun obsessie
<c
T ur nrni i.i arrmn

9 *>
24.00
Vr. Za. tevens o.rA

-.

.'

•

-

'

.

16

■
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Dagelijks:

PTREMIERE NEDERLAND
REMO gebruikt zijn vuisten met verstand
een meester in de Sinanju gevecht*-

M

Di. 2.00-6.30
1 Za. Zo.
Ma.

,

;

''

HHlI'/KIV'
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HANNA

,

.

tekort komen

-
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EN HET KRUITHUIS T/M 9/5
STADSSCHOUWBURG
:
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SCHAPENVACHT
ONDERDEKENS
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meisies'die
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AANBIEDING

HET PROGRAMMA VAN DE GRONINGER STADSSCHOUWBURG, CULTUURCENTRUM DE OOSTERPOORT
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MANFATFRS
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de beproeving... de ontknoping
9'Kelmg
IDe
Een Nederlandse première van een racend

SPECIALE

,
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'

A. Kerkhof 4 11
Tel. 124930
Za+Zo.
14.30 18.45 21.00

KHJI'-il

14.30 18.45 21.00
• ïciivmfunic
KELLY NICHOLS

-
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DAGELIJKS 12.30
u.iinc o/imm
HARDE PORNO
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altüd vers gehaald, altud weinig betaald.

Sprankelende frisse witte wijn.

Blanc demi-sec

Braziliaanse Pers Sinaasappelen

Een zuivere smaak met fijn bouquet.

met een fruitig karakter.

Vers Grill-/Braadkuiken
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Asser rechter via
bliksemcarrière
H
o
g
e
naarRad

ry en bliksemcarrière.
.

H de

Zo mag

loopbaan van mr. W.J.M.

J-i Davids gerust genoemd wor-

den. Amper vijfjaar is hij rechter
bij de rechtbank in Assen, of hij
staat als eerste op de voordracht
voor het hoogste rechtscollege van
'Nederland: de Hoge Raad (HR).
Als de Tweede Kamer niet van de
voordracht afwijkt en in de prak-

lang.". Mr. Davids is van het begin af aan voorstander geweest
vari alternatieve straffen. „Die
zijn niet zo afstompend. Ze moeten zo snel mogelijk in de wet worden opgenomen," vindt hij. Tot nu
toe worden alternatieve straffen
namelijk alleen bij wijze van experiment opgelegd.

Te licht

Er zijn nogal wat mensen die de
tijk gebeurt dat nooit is mr. Dastraffen in Nederland te licht vinvids met zn 47 jaar een van de den. Mr. Davids vindt het'onder
jongste van de 27 'opperrechters' meer daarom belangrijk dat naar
van ons land. Voorlopig zal hij
buiten toe duidelijk wordt gezicH bij de HR met strafrecht be- maakt waarom de rechter een bezighouden.
paalde straf oplegt. De rechtbank
Zelf schrijft hij zijn snelle bezich niet meer voor te
noeming toe aan de variatie, die probeert een 'goddelijk
doen als
college',
zijn loopbaan tot nu toe heeft ladat op grote afstand van de verten zien. Hij begon als kandidachte en het publiek zijn onaandaat-notaris en bracht in die hoetastbare oordelen velt. „Hier bij
danigheid enige jaren
rechtbank gaat het verhaal dat
door, waar hij naar eigen zeggen de
president een dopsleutel meede
heeft geleerd „het recht te begrijnam om eigenhandig het beklaagpen." „Op Curagao zijn de afstan- denhekje te verwijderen," vertelt
den klein en zitje dicht op elkaar. mr. Davids als voorbeeld van een
Je komt daar gemakkelijk in aanpoging de afstand tè verkleinen.
raking met de boven- en onderBij de rechtbank in Assen kolaag van de maatschappij," aldus
men ' regelmatig groepen huismr. Davids.
vrouwen of scholieren een strafTijdens '•zijn notariaatsperiode zitting bijwonen. Vaak zijn die
studeerde hij er gewoon (Nedermensen verrast over de gang van
lands) recht bij. „Ik had toen al
zaken. De maatschappij zou voldoor dat ik later wel eens wat angens mr. Davids wel wat meer beders zou willen." Toen hij dan ook langstelling mogen tonen voor
in 1975 in Groningen aan de universiteit aan de slag kon als wetenschappelijk . hoofdmedewerker
greep hij die kans met beide handen aan. Hij gafcollege in betrekkelijk specialistische vakken als
-

-

eèn belangrijk maatschappelijk
verschijnsel als de rechtspleging.
Ook is de Nederlandse burger
vaak slecht op de hoogte van het
arbeidsrecht, familierecht en sociale verzekeringsrecht. „Wij komen mensen tegen die te goeder
trouw- niet weten dat ze zich bij
het ziekenfonds moeten opgeven."
Het onderwijs zou wat dat betreft
van mr. Davids meer "kunnen
doen aan dit gebrek aan kennis.
We zijn nu beland in een sfeer
waar mr. Davids erg thuis is. Hij
schreef in zijn rechtbankperiode
boeken over het burgerlijk recht.
Een boek over het verenigingenrecht werd zelfs een 'bestseller' en
beleefde verschillende drukken.
Het beschrijft voor de leek hoe je
het best een vereniging kunt
oprichten en wat je in de statuten
moet zetten om problemen te
voorkomen.

Burenrecht
Het in de wet vastgelegde burenrecht, waarover hij ook publiceerde, vindt mr. Davids verouderd. „Blaffende honden en pianospelende kinderen zijn de dingen die in deze tijd problemen geven en die zijn nauwelijks geregeld." Rechters moeten soms ruzies beslechten, waarvan je je afvraagt waarom de mensen ze zelf
niet kunnen oplossen. Zoals de

twist over. een te hoge heg bij de
buurman. Het probleem bleek
Opa. Die zat altijd voor het keukenraam tegen die heg aan te kij-

ken. Mr. Davids ontdekte dit toen

hij poolshoogte kwam nemen. Hij
gafopdracht de heg gedeeltelijk te
knippen. ' Opa kap nu zijn op
straat passerende kennissen weer
toewuiven.
Bij de HR zal mr. Davids meer
een studeerkamergeleerde worden. Door vakbroeders wordt hij
omschreven als iemand die niet in
een ivoren toren zit en gemakkelijk contacten legt. Staat hij bij de
HR straks niet wat ver van het
dagelijks leven? „Dat zie ik niet
zo. Bij de universiteit moest ik
eerst zelf de problemen bedenken
en ze dan oplossen. Dat is nóg verder van de werkelijkheid."
Met de aanstaande benoeming
van mr. Davids is de Groninger
rechtbank trouwens een presidentskandidaat kwijt. Mr. Davids
werd namelijk ook voor die (openstaande) functie genoemd.
„Als de Hoge Raad mij niet gevraagd zöu hebben en ik in aanmerking zou zijn gekomen zou ik
die functie graag hebben gehad,",
zegt de geleerde Asser rechter
voorzichtig. Daarmee in het, midden latend of hij werkelijk gesolliciteerd heeft,of benaderd is voor
deze ook niet geringe post.'

erfrecht; en . verbintenissenrecht.
„Dat lesgeven heb ik altijd graag
gedaan. Het zit bij ons in de familie,'mijn ouders en mijn zus zitten
ook in het onderwijs." Mr. Davids
geeft nog steeds les, onder andere

bij [de cursus 'vonnissenmaken',
een leergang;die hij zelf moest
doorlopen toen hij in 1980 solliciteerde naar een functie bij de
rechtelijke macht.
>■

Richtinggevend
Bij de Hoge Raad kom je niet
via een sollicitatie. Daar word je
voor gevraagd. Mr. Davids kreeg
een telefoontje van de president
van dit'gewichtige instituut, mr.
Ch.MJ.A/ Moons. ;,Ik had er
nooit aan gedacht dat ik gevraagd
zou worden. Ook in mijn meest
ijdele momenten niet. Ik ben
waarschijnlijk gevraagd omdat ik
mijn werk kennelijk goed gedaan

heb.'; Er heerst een plezierig klimaat bij de Hoge Raad, ik ken er
een aantal mensen. -Die hebben
allemaal; veel verstand van hun
vak en zijn er op hoog niveau mee
bezig."
v^'-'v-H
De Hoge Raad lijkt ver van de
praktijk af te staan. Hij controleert namelijk alleen of het recht
goed is toegepast, zonder op de feiten van een zaak in te gaan. Toch
wordt het leven van elke Nederlander beïnvloed door het werk
vamde.Hß. Dè moderne maatschappij is zo veranderlijk dat de
wetgever niet snel genoeg op de
ontwikkelingen kan inspelen. In
zulke gevallen komen geschillen
vaak bij de HR die als hoogste
rechtsinstantie de verouderde wet
op een nieuwe situatie moet toepassen. Moet, want de rechter kan
niet zeggen: „Deze keer doe, ik
maar geen uitspraak." Deze uitpraken zijn richtinggevend voor
alle Nederlandse rechters, vandaar dat ze 'zo belangrijk zijn.
Uitspraken van de Hoge Raad zijn
van beslissende invloed geweest
op het stakings- en kraakrecht.
Mr. Davids:,,Bij het strafrecht
zitten de waarde en het belang
van de HR heel sterk in de bescherming van de'verdachte. De
procedure-regels moeten bewaakt
en aangescherpt worden. Ze zijn
aan slijtage onderhevig." Als
voorbeeld noemt hij het anoniem,
getuigen. De angst van de getuige
wordt door de Hoge Raad afgewogen tegen het recht van de verdachte om te weten 'wie die vent
is die daar van alles over mij staat
te'vertellen'. Dankzij de HR kan
anoniem getuigen tegenwoordig
vaker dan vroeger.
Als strafrechter heeft mr. Davids niet veel op met gevangenisstraffen, al vindt hij dat je er in
sommige gevallen niet onderuit
kunt. „In een gevangenis zit een

groep mensen die elkaar niet gezocht hebben. Dan krijg je heel
vreemde gemeenschappen en niemand heeft daar baat bij. Om dat
negatieve effect zo gering mogelijk te houden duren de gevangenisstraffen in Nederland niet zo

•

Mr. W. J. M. Davids: Alternatieve straffen moeten zo snel mogelijk in de wet worden opgenomen.

Probleem Namibië hoog op lijst
Nederlandse Raad van Kerken
J fm7 uid-Afrika
weigering van visa aan een

heeft door de

van de Raad van
Kerken in Nederland bereikt dat
Namibië voorgoed zeer hoog op de
lijst van de raad staat". Aldus vorige week de secretaris van de
RvK, ds. W.R. van der Zee, na een
tweedaagse hoorzitting met een
zes man sterke delegatie van de
Namibische Raad van Kerken in
i
•
;<
Amersfoort. .
Omdat de delegatie van de Nederlandse raad
met onder andere bisschop H. Bomers van
Haarlem, praeses H. Huting van
de Hervormde Synode, ds.
B. Schoep van de Gereformeerde
Kerken en ds. F. Mooi uit Haren
als adviseur van de raad
twee
weken geleden geen visum voor
het door Zuid-Afrika bezette Namibië kreeg, was er vorige week
een', alternatief programma voor
de Nederlandse delegatie: het bezoek van een inderhaast door de
--

--

Namibische Raad

van Kerken sa-

mengestelde delegatie onder leiding van methodistenpredikant
Jimmy Palos uit Windhoek; Gedurende twee dagen heeft deze de-legatie uitvoerige informatie gegeven over de situatie in Namibië. De Raad van Kerken in Namibië waarin alle grote kerken
-

vertegenwoordigd zijn representeert ruim tachtig procent van de
bevolking. De Nederlandse delegatie, door ziekte van ds. Huting
nu onder leiding van bisschop Bomers, heeft na de hoorzitting een
aantal aanbevelingen opgesteld
voor de ledenkerken en de verkregen informatie geëvalueerd. Bisschop Bomers formuleerde als algemene ervaring dat de onderdrukking van Namibië onrechtmatig en niet te rechtvaardigen
is. De Nederlandse r.k. bisschoppen zullen zich onvoorwaardelijk
achter elk verzoek van de Zuidafrikaanse bisschoppenconferentie stellen. Deze zal deze week
beslissen of zij om een totale economische boycot van het apartheidsrégiem zal vragen."
--

suggestie die op de hoorzitting naar voren kwam

Een

was om individuele christenen als toerist naar Namibië te
laten gaan om zich bij plaatselijke

kerken te laten informeren over
de situatie. Nog effectiever wórd
genoemd het uitnodigen van Namibiërs naar ons land. Visa-problemen zijn hier niet. De j Raad
van Kerken wil graag behulpzaam zijn bij het leggen van contacten,

aldus ds. Van der Zee, die

benadrukte dat het hierbij net als
bij het bezoek van de Raad van
Kerken uitsluitend gaat om oecumenische ontmoetingen. Bisschop
Bomers: "Wij hebben hier in

Amersfoort de Raad van Kerken
van Namibië ontmoet en niet dé
Swapo (de bevrijdingsorganisatie,
TvdW), hoewel er wel een Swapovertegehwoordiger hier aanwezig
is geweest zij het in eerste instantie op een andere titel".
Tijdens de hoorzitting kwam
onder meer het geschipper van de
huidige Nederlandse regering in-

zake import van uranium uit Namibië aan de orde. De uit Namibië
afkomstige lutherse predikant
A.J. Maasdorp, die momenteel in
Den Haag werkt, vroeg hoe de Nederlandse kerken hierop hadden
gereageerd. "In hoeverre is ook
Nederland ervoor verantwoordelijk dat de onafhankelijkheid van
Namibië keer op keer wordt uitVooral de Westduitse kerken
blokkeren v gemeenschappelijke
acties van de Europese kerken inzake sancties tegen Zuid-Afrika,
zei drs. G. Boer van het Hervormd
Werelddiakonaat. Hiermee bevestigde hij de indruk van ds.
Maasdorp dat vooral de westerse
landen, 1 die grote economische be-

•

Ben Vrijling (44): ...Ruilhandel is in feite een toevoeging aan bestaande handelsactiviteiten...
(Foto:Karelßekkenk)
•,<:■...
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computer

Van onze verslaggevers

maakt sterke groei door

Van onze verslaggever
Gerard de Kleine

Een

eind van het kalenderjaar wordt
via een geblokkeerde rekening de

bijna uitgestorven vorm

economie, de ruilhanmaakt
del,
op dit moment
een opmerkelijke bloei door. Een
groot aantal ondernemingen in
Nederland, verenigd in de organir
satie Barter Business Club (BBC),
van

hanteert met

succes

dit aloude

systeem. Daarbij is de hulp van de
computer onontbeerlijk. Het grijze, verleden en het snelle heden
gaan daarmee hand in hand. Voor
het noorden van het land is de
44-jarige Ben Vrijling uit Emmen
nu een halfjaar in de weer om bedrijven warm te maken voor ruilhandel.: En de account-manager
doet dat bepaald niet zonder succes: zestig noordelijke bedrijven
zijn inmiddels bij de organisatie
aangesloten. ■'-'■:
De Barter Business Club komt
oorspronkelijk uit Amerika. Barter is het Engelse woord voor ruilhandel!. De hoge rentestand van
eenjaar of vijf geleden noopten de
banken ertoe voorzichtig te zijn

met het verschaffen van kredieten. Dat betekende een aanslag op
de liquiditeitspositie van tal van
bedrijven. Om te voorkomen'dat
de poorten van de ondernemingen
op slot gingen, bedacht men een
oplossing die even simpel als
doordacht is: solide ondernemers
besloten elkaar te betalen met
producten. In 1984 bedroeg de omzet in Amerika op basis van ruilhandel veertig miljard dollar. In
Nederland is dat vele tientallen
miljoenen guldens. Mondiaal gezien wordt tussen de dertig en
veertig procent van de handel
door ruilen afgewikkeld.
Twee jaar geleden waaide het
systeem over naar Nederland. Tegen betaling van vijfhonderd gulden entreegeld en een jaarlijkse
contributie van duizend gulden
kan een bedrijf lid worden van
BBC. Over geslaagde transacties
via de organistatie betaalt mén
een commissie van drie procent.
De BBC kent een eigen betaalmiddel: de bartercheque. Aan het

vorderingen en betalingen verre-

kend met de normale muntenheid.
BBC gaat niet over één nacht
ijs. Niet iedereen komt in aan-

merking voor een lidmaatschap.
Want hoog in het vaandef staat
een bepaalde mate van exclusiviteit. Om dat te waarborgen gaat
een klein leger van onafhankelijke experts de kandidaten doorlichten, screnen in jargon. Uitgangspunt daarbij is.dat een bedrijf kredietwaardig moet zijn; alleen de besten in de branche blijven

over.'

jj.';^VV.' '■;[

Dat screnen gaat via de NV Databank Kamers van Koophandel
en Fabrieken! In de computers
van de NV Databank zijn de gegevens van'ruim 700.000 bedrijven,
:

stichtingen en verenigingen opgeslagen. Hoeksteen van BBC is
de producten-thesaurus van Holland Trade System. Een gecomputeriseerd boek, alom aanvaard als
'standaardwerk, met u een schat
aan gegevens over de producten
en diensten binnen de Economische Gemeenschap. Een druk op
de knop geeft een helder beeld
van vraag en aanbod.
Maar genoeg over de voorwaarden om tot de selecte kring van
BBC door te dringen. Wat levert
het een ondernemer nu op? Vrijling daarover: „Meer winst, meer
zaken en dus contacten, voorkoming van renteverlies en een gegarandeerde productie-afzet." In
Nederland wordt tussen bedrijven
onderling een betalingstermijn
gehanteerd var? plusminus 72 dagen. Een ondernemer kan zn gulden dus vijf keer per jaar gebruiken. Wanneer het bedrijf aangesloten is bij BBC ligt dat wel
even anders. „Stel je verkoopt
door tussenkomst van Barter Business Club yoor een ton aan goederen, dan is het nog dezelfde dag
mogelijk om via inkoop dat bedrag terug te halen. Dat houdt in
dat je gulden in dit systeem veel
vaker, zon 24 keer, effectief is",

aldus Vrijling.

Geestelijk leven
redactie Ton van der Werf
langen in Namibië en Zuid-Afrika
hebben, de onafhankelijkheid bewust traineren.

Enige

wrijving ontstond er
tussen de Nederlandse en de
Namibische delegatie toen
in eerste instantie bisschop Bomers en vervolgens prof. dr. D.C.
Mulder, voorzitter van de Raad
van Kerken; vroegen welke politieke structuur Namibië zal krijgen als SWAPO ooit vrije verkie-"
zingen zal winnen. Wat betekent
het dat SWAPO.volgens zijn politieke programma streeft naar

"een klassenloze maatschappij die
is gebaseerd op de idealen en de
principes van het wetenschappelijk socialisme", zo vroeg mgr. Bomers. Na enige ontwijkende antwoorden, die door Bomers met
"gedraai" werden'aangeduid, gaf
Peter Manning van het SWAPObureau in Londen toe dat SWAPO
inderdaad in het wetenschappelijk socialisme gelooft, maar dat
men voorzichtig met de interpretatie hiervan moet zijn.
Prof. Mulder sprak in dit verband de hoop uit dat een toekomstig vrij Namibië niet op het wetenschappelijk socialisme, maar

op een Namibisch socialisme zal
worden gebouwd. Hiermee doelde
hij op een uitspraak van een van
de Namibiërs dat in hun land eertijds de grond van iedereen was,
zoals in Nederland de lucht van
iedereen is. "Sommigen van ons
hebben moeite met wetenschappelijk socialisme," aldus Mulder.
"Dat is gewoon communisme," zei
bisschop Bomers, die negen jaar
onder een marxistisch regime in
Ethiopië heeft geleefd, later tijdens de theepauze.
"De onafhankelijkheid van Namibië is niet te verwachten
vóórdat alle rijkdommen.uit dat
land zijn gehaald. Voor die tijd zal
Zuid-Afrika zich niét" vrijwillig
uit Namibië terugtrekken", aldus
de Namibiër Erwin Tjirimuje,
predikant van Afrikaanse-methodistisch-episcopaalse kerk en penningmeester van de Namibische
bevrijdingsbeweging SWAPO. Ds.
Tjirimuje noemde de activiteiten
van de vijf Westerse landen (de
contactgroep) "exercities in nutteloosheid". In 1977 stelden deze
landen (Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, West-Duitsland
en Canada) de Zuidafrikaanse regering een ultimatum van twee

Zoals gemeld komen alleen de
beste ondernemingen in aanmer-

king voor een lidmaatschap. Vrijling illustreert dat met een voorbeeld. „We hebben in Nederland
drie knopenfabrieken. Na onderzoek kon één daarvan lid worden
van BBC. Die fabriek probeerde
jarenlang de omzet te vergroten,'
maar de spoeling is dun in de knopenhandel. Toen het bedrijf ging
deelnemen aan BBC steeg de productie-afzet. Logisch, want we
hebben contacten in heel Europa.'
computergestuurd
Met
ons
systeem ontsluiten we als het ware de economie en daardoor is de
knopenfabriek in staat de concurrent naast de deur te schuiven."
De knopenfabrikant I ruilde zn
product voor grondstoffen, maar
het is'ook mogelijk staal in te wisselen voor sinaasappelen.
De grootscheepse ruilhandel is
vooral succesvol omdat de productiecapaciteit van de bedrijven hoger is dan de gangbare afzetmogelijkheden. Vrijling: „De meeste
ondernemingen § producerend niet
voor de volle honderd procent. Dat
resterende percentage, globaal
zon achttien procent, activeert
BBC. Meestal adviseren we tien
procent van de productie op de
ruilhandelmarkt te gooien. Je
kunt niet de totale productie van
een onderneming middels ruil-handel slijten, want per slot van'
rekening. hebben ondernemingen
te maken met vaste lasten als salaris, onderhoud gebouwen en
dergelijke. Ruilhandel is in feite
een toevoeging aan bestaande
;

handelsactiviteiten."
In totaal kunnen vijfduizend
Nederlandse bedrijven toetreden
tot de Barter Business Club, een
aantal dat bijna is bereikt. Midden volgende maand organiseert
BBC een seminar in Amsterdam
met als vraagstelling:' biedt ruilhandel marktuitbreiding, omzet-

vergroting en renteloos krediet?
Kopstukken uit het bedrijfsleven
en bankwezen zullen zich daarop
ver buigen. Gelet op de cijfers kan
die vraag met een volmondig ja
beantwoord worden.
jaar waar binnen Namibië onafhankelijkheid zou moeten krijgen. "Elke keer vinden ze wel wat
anders om de overdracht van de
macht uit te stellen", aldus Tjiri-

Namibische kerken zijn
vanaf het begin betrokken
geweest bij de bevrijdingsstrijd van het Namibisch volk, zo
zei David de Beer, een Namibiër
die als balling in ons land leeft. In
1920 liet de blanke Nederduitse
Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika voor een periode van 'vijftig
jaar de zending in Namibië over
aan de Lutherse, Anglicaanse en

De

Rooms-Katholieke kerken.

\

Deze kerken hadden geen directe banden met de koloniale macht
(Zuid-Afrika). Door de nauwe

band met de SWAPO worden de
Namibische kerken de laatste jaren steeds meer het doelwit van"
de onderdrukking.
probeert doelbewust de Namibië
sche Raad van Kerken in discre-;
diet te brengen, aldus de Aft-i-'
!
kaanse priester Roger Key.
• ',- ï
De Zuidafrikaanse regering zet
steeds meer Namibiërs in in de
strijd tegen de SWAPO, aldus de.
blanke Jimmy Palos, die van
Zuidafrikaanse afkomst is. Enerzijds gebeurt dit door middel van
de diensplicht, anderzijds is de]
economische situatie in Namibië,
zo'slecht dat jonge zwarten min of;
meer gedwongen worden zich aan:
te melden.
/
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Elektronische gasaansteker. Werkt zonder
lichtnet of batterijen en >
steekt moeiteloos elk
gss.onwisaan

Topfix afvalbak (25 liter)
met ophangstrip. Het deksel
kunt u openhouden met het
klik-vast-systeem.
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Braun koffiezetapparaat
KF4O. Modern van uiterlijk en
royaal van inhoud (tot 10- . .
kopjes). Met o.a. uitdraaibaar
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Tefal mes. blijft altijd
scherp. Het handige mes
slijpt zichzelf dankzij
ingebouwd slijpmechanisme
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per
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kwijtschelding bij
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overlijden.

Lopende leningen

beslist geen'

bezwaar.'.
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GL en GLX uitvoeringen van de Galant vanaf f 24.195,-. Opgelet: er is nog een", k|
i .EL,
aantrekkelijke Galant aanbieding te weten een LPG-installatie, ingebouwd qn wel-;

voor minder dan de helft van de prijs. Wie hiervan profiteert, kan niet in aan- 3f
merking komen voor de Royale Styling aanbieding en omgekeerd. Neem gauw
kontaktmetonsopWij helpen u snel, maar als de Royale Styling niet meer voorrradig is kunnen wij 't niet helpen! \''~\:; <:,..: :i-jL.-'-^,
Prijzen inklusief BTW, exklusief afleverings™.A| M :
kosten en anti-korrosiebehandeling.

15

„

,

'Veel automobilisten zien hun persoonlijke stijl graag weerspiegeld in hun
auto. Dat kan, wat Mitsubishi betreft En met vorstelijk voordeel! Wie nu een nieuwe
'Galant neemt maakt aanspraak op een uitgebreid Royale
Stylingpakket '•"■'.'
I U krijgt extra: een sunroof met. rasterglas (geheel uitneembaar), een achterspoiler, Royale Stylë'striping en logo én de Mitsubishi
, 737 stereo radio-cassette-recorder. Ditalles kost u r kant en klaar aangebracht, niet
f 1.300 (wat normaal zoü zijn) maar slechts f 295,-. De aanbieding geldt voor alle
;

..'.'■""

5

GELDIG OP. DONDERDAG. VRIJDAG EN ZATERDAG

|

DE GESTAALDE PERFEKTIE

EZINGEMOLENHEEM/Nieuwesfreek^teLOög^-^Oa
APPELSCHA J.HOOGTERB Vaart Zuidzijde 15, tel. 05162-1483.
APPINGEDAM HENK SLAGTER Farmsumerweg 19/11/
GRONINGEN ACTIEF, Helperwestsingel 10-17-19, tel. 050-250012
tel. 05960-22616.
GRONINGEN POST, Paradijsvogelstraat 14, tel. 050-183222.
ASSEN CVERHEYEN, Van Vlissingenstraat 7, tel. 05920-46850.
HOOGEVEEN C. Verheyen, Marconistraat 15, tel. 05280-66611
ERICA R VAN BOVEN, Pandijk 36, te1;05914-1441.
f$ MUSSELKANAAL ALBERS, Kruisstraat 3, tel 05994-2803;:
EXLOOCHR.J. VAN APELDOORN & ZN., Valtherwegl,
USQUERTH. DE BOER Raadhuisstraat 28, tel. 05950-2960
tel 05919-49028.
WINSCHOTEN MIEDEMA Hofstraat 29-35, tel. 05970-14070.
i&i

Opmerkelijk initiatief VVD-er

Baal met curieus

muziektheater

1400 van Bolkestein

Met

wie subsidie krijgt
:

kers

'Acteurs' vluchten voor toneelstuk

aan
weinig verrassend
het woord over het kunstbeleid
van de komende vier jaar.

STOCKHOLM
Een opvoering van Samuel Becketts
klassieke toneelstuk 'Wachten op Godot' heeft maandagavond niet door kunnen
';,v gaan, omdat het grootste deel
. van de acteurs
het voorbeeld
.: van het personage Godót navolgde en niet verscheen. ,
' Vier van de vijf acteurs; allen
gedetineerden in de'zwaarst—!

•

De nieuwe films

*

Julien Temple lang naar een geschikt vervolg. Dat leidde tot een
opmerkelijke film, propvol muziek, show en dans maar met ëen

bloedserieuze ondertoon: het Londen van deze tijd, werkloosheid en
racisme. De idealistische maar
naïeve hoofdpersoon Colin bekijkt
de wereld. aanvankelijk door de

monitor van een video-clip. Tot hij
geconfronteerd . wordt met .de
grimmige werkelijkheid. In deze
Story' .van de jaren
.tachtig'; treden ontelbare beroemde pop-idolen op zoals David Bowie,Sade, Gil Evans en Tenpole
Tudor, waarvan Temple eerder
eénV groot aantal kwalitatief
hoogstaande clips vervaardigde.

l^Wést^Sidea
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Delta Force
Alweer hangen
Amerikanen
de
de held uit in het

•

—

Midden-Oosten. Ditmaal wordt
door Arabische terroristen een
vliegtuig gekaapt met aan boord
niemand minder dan,- Hanna
Sch'ygulla, Shelley Winters en
Kennedy. Dat
laat' het elite-commando 'Delta
Force'.niet op zich zitten: Chuck
Norris en Lee Marvin knallen er
op los! Een Cannon-productie. (City 1)

uur: Eemsmond Mannenkoor 0.1.v.
Jelke Hamersma en Delfzijlse Havenkapel 0.1.v. Luuk Tuinstra.

DRACHTEN
Schouwburg De Lawei, 20.00 uur:
Musical Madame Arthur van : Jos
Brink, Frank Sanders en Henk Bokkinga.
;v
EMMEN
De Muzeval, 20.15 uur: Rob de Nijs

GRONINGEN
Oosterpoort, 19.00 uur: Toonkunstkoof Bekker 0.1.v. Charles delWolff;
21.00 uur: Oranjeconcert salonorkest
'
Pluche.
Grand Theatre, 20.30 uur: J. C. Tans
and the Rockets.
Huize Maas, 21.00 uur: I've got the
Bullets en Hungry Hearts.
De Troubadour, 23.00 uur: Presentatie
Groninger' popburo, met
hardrockgroepen Grendell en Leader.

HAVELTE

Café Scholtmeyer, tot 22.00 uur;
Voorjaarsbeurs.
HOOGEVEEN
Mauritsplein, 19.30 uur: Muzikale
show m.m.v." Verenigingen Wilhelmina, Juliana, De Bazuin, Hoogeveense
Harmonie, Ad Libitum Showband e.a.

MEPPEL

Wilhelminapark, ■ 20.30-21.30- uur:
Woldblazers uit Ruinerwold; 21.30
uur: Vuurwerk.
Kerkplein, 21.30 uur: Diverse mv-

Dust —"Jane Birkin in één van
haar wéinig serieuze rollen als
•

dochter, van

èen plantagehouder

ergens in een zinderende Afri-

kaanse vlakte. Een broeinest

van

[incestèuze harstochten en wanhopige pogingen om de rassenscheiding, te; slechten brengen Birkin
opjje rand van de waanzin in deze
opmerkelijke film van Marion

Hahsel. (Filmhuis)

■•

Blijvers
Outïof"Africa (Camera 1); Remo/Dè' : ' aanslag/De . troetelbeertjes (Camera 2); Mama is
boos! (Camera 3); The Berlin Affair (City 2); Rocky IV (City 3);
Jewel of the Nile (Concerthuis);
Abel/Peter Pan (The Movies);
Afzien (Filmhuis)
3KH

Weg
Iron Eagle; Witness

Agenda
van vanavond 18.00 uur tot morgenavond 18.00 uur:

.Trianthahal,

ASSEN

tot 21.00 uur: Vlooien

1

markt.

DELFZIJL
Gereformeerde Kruiskerk,

20.00

bewaakte vleugel van een
gevangenis,
Zweedse
ontsnapten uren voor •de
voorstelling door een venster
van
het stadsschouwburg
van Gotenburg.
V
'..' De vijf
ontsnapte gevange-

nen zijn 'buitenlanders van
24 en 38 jaar, die
zijn*: veroordeeld
wegens
<■ ernstige drugsdelicten.

Een pact met

New Orleans

IHal

Gebeurtenis: optreden van de Heritage
Stompers. Plaats: Café Het
Koetshuis te Hoogeveen. Bezetting:
Peter Wright, cornet en percussie;
Albert Schoneveld, trombone; Brian

.

klarinet, tenorsaxofoon,
percussie en vocals; Malcolm Moyer, bas; Johan van Genne, banjo en
. Ben van Eldik, drums. Publiek: 40.'
Carrick,

'

Bizonderheid: vanmiddag wederom
in Het Koetshuis,'vanavond in Café
Van de Paard in Termunten en morgenavond In Hotel De Jonge te As-

maar
\ los ritme,
werd gisteravond in een straf
marstempo genomen. Bovendien
versnelde Ben van Eldik het ritme . merkbaar, waardoor het ensemble ernstig in de khbóp kwam.
Ter verontschuldiging, kan worden aangevoerd, dat de slagwerker aan bulkende buikloop leed
een uitermate

PEIZE

Café ; Brinkzicht, 18.00-20.00 uur:
Deurtrapperssterrit voor fietsers.
SIDDEBUREN
Gereformeerde Kerk, 20.00 uur:
Gijsbert Lekkerkerker, orgel.

Terug

Orleans . muzikanten
kunnen per definitie met
'H"elkaar spelen;. Zet .zes i (oftwee, of dertien) muzikanten uit
die stad bij elkaar en je hebt één
band. 9nHB
Dat ■ lijkt ook;op. te gaan .voor
Europese, muzikanten die in die
Néw ' Orleans-traditie spelen: DeHeritage Hall Stompers zoals die
momenteel door Nederland toeren
bestaan uit!drie Engelse en drie
eigenheimse muzikanten die de
liefde voor de New Orleans aanpak gemeen hebben. Zon pact
staat natuurlijk niet a priori borg
voor superieure muziek, maar wel
voor een innerlijke balans bijvoorbeeld en eensgezinde opvattingen
opmtrent dynamiek. In de ritmesectie was nien het roerend met
elkaar eens en dat garandeerde
één stevig fundament, hoe relaxt
het driemanschap verder ook opereerde.
Nou ja, relaxt. Een nummer als
In the sweet bye and.bye vereist
"|y "T" ew

■

—

.

Absolute Beginners
Na de
succesfilm . 'The Rock'n Roll
Swindle' zocht.de Britse regisseur
•

van Beckett

—

—

Ferd'nand

TERMUNTEN
Café Van de Paard, 21.00 uur: Heritage Hall Stompers.
VEENDAM
Café Het Achterpand, 18.00 uur:
DavePikeTrio. ',

BEURS: dag. 12.30,14.30, 18.45. 21.00 Glit-

ter (18). '
■
CAMERA 1: dag. 13.30. 20.30 Out of Africa

(al).
CAMERA 2: dag. 18.30 iron eagle (12); dag.
21.00 De aanslag (ai.).
CAMERA 3: dag. 14.00,18.30, 21.15 Remo.
ongewapend maar bloedlink (12): dag. 14.30
De troetelbeertjes (al)
CAMERA 4: dag. 14 00. 19.00. 21 30 Mama
is boos (al)
CITY 1! dag. 13.45. 18.45. 21.15 Rocky IV
(12).
CITY 2: dag 14.00. 19.00. 21.30 The Berlin
affair (16).
CITY 3: dag. 14.15. 19.00. 21.30 Witness
(12).
CONCERTHUIS: dag 14 00, 18.45.21.15
The jewel of the Nile (al.). .
FILMHUIS: dag. 19.30 Querelle de Brest
(16); dag. 22.00 Afzien (16).
THE MOVIES: dag 19 15, 21.45 Abel (a I )•
dag. 14.30 Peter Pan (al.).
•.!.-:;

—

als begeleider en omspeler— in
de trant van een melodrama, zou
je kunnen zéggen. Met dit alles

had Baal echt theater willen maken, maar omdat,een ambitieus
lichtdécor met kantelende en figuren vormdende tl-buizen niet
op, tijd klaar was is het geheel

Pressie zegt:

'.

-"

en om,de drie nummers om een

korte pauze

moest: smeken.

Men
kan zich daar wel Wat bij voorstellen. (Bij nadèrinzien gelieve men
zich daar toch maar liever, niets
bij voor te stellen.)
De belangrijkste solisten waren
Albert Schoneveld en Brian Carr.
riek.' Albert blies fraai vormgege-

stotende sóli: maar" behield
daarbij een trombonegeluid dat
gelijk balsem op dé ziel daalde.
Carrick, de leider van het gezelschap, speelde , op de: metalen
klarinet die ooit aan zijn idool George Lewis had toebehoord en dat
was een soulvolle aangelegenheid. Zijn tenorspel was niet minder opvallend. "Hij kan maar weinig, maar wat hij kan kan hij alleen," zo werden de verrichtingen
van een vaderlandse avantgardist
eens door een collega gekarakteriseerd. Een uitspraak die heel wel
op de proto-swingtenpr van Brian
.Carrick had kunnen slaan.
ven

EDDYDETERMEYER

PANDA en

de meester-recordjager

noemen ze dat ook

Hoe

:

weer?

*l

Oh
ja, 30 april met een
oranjezonnetje
.

.

Verwachting
voor het

Noorden:
Droog met zonnige
perioden. Zwakke
wind? veranderlijk
in richting:^ .... w
Overdag 15a 1 7-'
graden. Inde

-

ochtend hier en

daar mistgebieden.

Eerste meidagen volop
in hogedruk met zon
Door Jan Pelleboer
de ochtend hier en daar mist
en bewolking maar'een goede
kans 'dat 'in ieder.'geval t een'
groot deel van het land in'demid-.
dag. Koninginnefeest kan' vieren
met droog weer en zonnige perio- :

/n

VOORUITZICHTEN
VRIJDAG t/m MAANDAG
Droog en zonnig. Middagtemperatuur
ongeveer 21 graden.
__.

den.

Na lange tijd.hebben wij'weer

barometerstand rond
1025 mb. Dit nieuwe hogédrukgebied komt 1 met het centrum via
Noord-Frankrijk naar Duitsland.
Opjietzelfde moment trekt een actieve depressie tussen IJsland en
Schotland door met regen aldaar
en vrij veel wind. Een zwak warmeens

In Europa

een

wat hogere bewolking geven. Als de zon door-,
breekt wordt het ongeveer 15 o. 16
graden,' gisteren in ons gebied
rond 13graden.
De eerste meidagen zullen in het
teken van hogedruk staan mét zonnige perioden en nog enige stijging
van temperatuur tot 17 a 18 graden: De afgelopen nacht gaf in het
Westen nog een temperatuurdaling tot even onder het vriespunt
op de luchthaven Rotterdam.
Met op de meeste plaatsen 35 tot
45 mm-regen, hier en daar niét
meer dan 20 a 30 mm, is april toch
bijna overal beneden de normale
hoeveelheid gebleven:
ons hoogstens even

Band.;

Films te Groningen

De UitAmsterdamse Uitmarkt
markt in" Amsterdam, de jaarlijkse
presentatie van het nieuwe culturele
seizoen in de hoofdstad, wordt dit jaar
in het weekeinde van 29, 30 en 31 augustus gehouden. Deze 19e Uitmarkt
wordt voor het eerst langs de Amstel
gehouden! Aanleiding hiervoor is onder meer de opening van het Muziektheater in september.

tefront van die'depressie kan'bij

TEN BOER
Blister, 21.00 uur: Southside Blues
v

WINSCHOTEN
De Klinker, 20.00 uur: John Lanting's Theater van de lach in "Eén
trouwring mag niet knellen".
WINSUM
Hervormde Kerk, 20.15 uur: Piet
Wiersma, orgel.

PAULHERRUER

weerrapporten

30 april 8 uur
mist

Amsterdam

WAARNEMINGEN GRONINGEN (stad)
Temp. vanmorgen 8.30 u.' 8.4 gr. C.

Max. temp. gisteren 13.4 gr. C.
Min. temp. afgel. nacht 5.1 gr. C.
Neerslag afgelopen etmaal 0.2
Wind vanmorgen om 10 uur ZW 2.
Barometer (10 uur) 769 mm, 1025 mb.
ZON EN MAAN
Zon op morgen 6.01 onder 21.02 uur.
Maan op morgen 4.10 onder 12.02 uur.
Laatste kwartier 1 mei 5.22 uur.
HOOG EN LAAG WATER
Dcifziji:
j&saKpas
Hoog morgen 4.54 en 17.07 uur.
Laag morgen 10.59en 23.45 uur.
Lauwersoog: .
Hoog morgen 3.11 en 15;i6uur.
Laag morgen 8.49 en 21.45 uur.

mm..
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windst '19
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9
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7
Split
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Wenen
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wnw4
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10 10
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zzol
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0
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Istanbul
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ook als er iets van een emotie
mag worden gesuggereerd. Die
wordt dan verbijsterend beheerst
gespeeld, alsóf we keurige mensen onder elkaar blijven.
In i combinatie met, de weinig
soepele vertaling . van Hans W.
Bakx; die de; alexandrijnen van
Racine overzette in schier, eindeloze' reeksen jamben, levert. dat
een' hoogst curieuze voorstelling
op. Want wie bijvoorbeeld verwacht aan het mooie begin van
het vierde bedrijf; iets te bespeuren van de blijdschap van Céphise
en de aarzeling van Andromaque,
komt bedrogen uit. Want ook hier
heeft .Te Nuyl zijn spelers in'het
merkwaardige • keurslijf van hem
gegoten, waardoor je voor deze bijna drie uur durende, voorstelling
over.'gedegen ; zitvlees moet' bc-,
schikken; ■'"-■ \i ["-v/f
HARRY HUIZING
zijn,
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motto Not The Sarhe Old Song organiseren Stichting Conamus en Stichting
Popmuziek Nederland een wedstrijd
voor songwriters op dinsdag 7 oktober
in De Melkweg in Amsterdam. Het accëntzal liggen op nieuwe melodieuze
popcompösities. Kandidaten móeten
vóór' 15 augustus een ■ cassette met
maximaal drie composities en bijbehorende tekstenopsturen naar Stichting
Popmuziek Nederland in Amsterdam.
De jury bestaat uit: Fay Lovsky, Hennie Vriênten, Henk Hofstede, Paul
•Evers en Jochem Fluitsma.

"

Gebeurtenis: toneelvoorstelling. Plaats:
Stadsschouwbrug Groningen. Stuk:
'Andromaque' van Jean Racine in
' een vertaling van Hans W. Bakx. Gezelschap: Haagse Comedie. Regie:
'Peter te Nuyl. Met: Trins Snijders,
:
Kees. Coolen, Riek ■ Nicolet en anderen. Decor: Mirjam Grote Gansey.
Publiek: ongeveer 250.

leeuwendeel van de tekst wordt
gebracht door vier acteurs , én
daarbij fungeert hét strijkkwartet

voordracht achterwege, maar de
taal kreeg zo de volle aandacht.

■

Onder het

Van

de Franse klassieke tragedieschrijvers geldt Jean
Racine uit de zeventiende
eeuw als degene,; die nog het
meeste hartstocht in zijn stukken
doet. Regisseur ' Peter te Nuyl
slaagt er drie eeuwen later bij de
Haagse Comedie in dat aspect
grotendeels te verdonkeremanen.
Erger nog, zijn puristische aanpak levert een gortdroge voorstel-,
ling op. Of, zoals ik in de pauze
hoorde zeggen,je hebt het gevoel
dat je in een zwartekousenkerk
zit, waar ze nog op hele noten zin-

gen.
Wat te Nuyl met zijn visie op
Andromaque beoogde, is mij
gisteravond niét duidelijk geworden; Eenarchaïserend decor, dat
een kantelend, koningshuis lijkt
tesuggeren, en spelers in nagenoeg eigentijdse kostumering. De
hoofdrolspelers; blijven voortdurend zichtbaar aan de kanten van
hét toneel, ook als ze niet in de
scène zitten. Wanneer dat wel het
geval is 7 schrijden zè naar. het
midden; Gedragenheid is de toonzetting, waarvoor gekozen lijkt te"

voor.

,

—

toezeggingen daaromtrent werden gaandeweg ingetrokken, wat
stichtingsvoorzitter Jan Kassies
tot dé conclusie bracht, dat "Nederland op dit moment geregeerd
wordt door de campagneleiders".
De organiserende- stichting
.verspreidt vanaf, vandaag, eén
Ij 'Boekmankrant'; door Nederland.
In deze uitgave wordt het cultuurbeleid van minister Brinkman geanalyseerd en komen de lijsttrek-

Andromaque: een voorstelling
als een zwartekousenkerk

—

'

Wedstrijd songwriters

len debatteren over het kunstbeleid voor de komende vier jaar. De

'Andromaque' van Racine met v.l.n.r. Gusta Gerritsen, Riek Nicolet en Lucas Dietens. (Foto: Pan Sok)
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WVC-minister

'mr. drs. L.C. Brinkman (CDA),
/Tweede", Kamerlid F. Niessen
(PvdA)
en Eerste
Kamerlid
MNüis(D66). k(UJJirojIMWfgJE
: Bolkestein
citeerde de door
geformuleerde
liberale
Jhórbecke
die
er
van
beginselen;
uitgaan dat
[de overheid geen bemoeienis met
kunst mag hebben. De staatssecretaris moest toegeven; dat die
[stelling in" de praktijk niet meer
te handhaven is, maar dat de
staat zich dan in ieder geval van
een oordeel over kunst moet
onthouden. In dat licht acht hij de
Raad voor de Kunst een nuttig.
instituut, maar omdat er betrekkeiijk weinig mensen wèl een deskundig oordeel kunnen vellen is
de kans op vriendjespolitiek of
zelfbevoordeling te groot, zo stel-

.

aan een' debat"

met

.

'als' WD-er deel

noodgedwongen een 'voorlezing
metmuziek' geworden.
. Voor de taal van Stem was dat
geenszins
bezwaarlijk:
Haar
tekst, vol telkens variërende herhalingen van woorden en zinsdelen,, bleek voldoende mogelijkheden te bieden voor allerlei vormen
van voordracht: soms emotioneel
geladen maar op andere momenten bijna'abstract, als een vorm
van taalmuziek. Wat het strijkdaarbij deed paste.j door
de vele motiefherhalingen, uitstekend in dat kader. Ondanks alle
'abstracte' repetitieve woordketens bleek die tekst in inhoudelijk
opzicht duidelijk genoeg
hij
was trouwens uitstekend vertaald. Theatrale suggesties bleven
bij
deze i 'concertante'

■

Lights van Gertrude Stem door Toneelgroep Baal met: Chaim Levano,
Hidde Maas, Marie-Christine de
Both en Rob Kruithof (spreekrollen);
Jannie Pranger (zang); Rena Scholten en Tjamke Roelofs, viool; Esther
Apituley, altviool en Oavfd Prins,
cello. Muziek: Guus Jansen. Regie
en vertaling: Friso Haverkamp.
Plaats: De Muzeval in Emmen. Pu;;';•->
bliek: 70.

:

lanceerde staatssecretaris van exportbevordering mr. drs. F. Bolkestein gisteravond in het Am'stërdamse Paradiso. Hij nam daar

letjes weinig. toegankelijke werk
van de Amerikaanse schrijfster
Gertrude Stem (1874-1946). Zij
dankt haar bekendheid-voornamelijk aan enkele leesbare en
anecdotische boeken over haar leven in de Parijse kunstscene tussen de beide wereldoorlogen.
Steins versie van het Faust-verhaal, uit '■ 1938, is door haar bedoeld als opera-libretto, maar het
is destijds niet" op muziek gezet.
Er zijn overigens wel twee Steinopera's: Four Saints in Three Acts
en THe Mother bfUs All beide gecomponeerd door de Amerikaan
Virgil Thomson.
Een opera is Doctor Faustus bij
Baal niet geworden: wel heeft
Guus Jansen muziek géschreven
strijkkwartet en is er een
gecomponeeerde
door
hem
voor
Jannie
zangrol
Pranger. Het

-

*

maandelijks raadplegen. van een
panel van 1400 deskundige Nederlanders. Dit opmerkelijke idee

Gebeurtenis: Doctor Faustus Llghts the

•

—

;

SypWyhia
VriendjespoAMSTERDAM
litiek'in de Raad voor de Kunst
kan voorkomen worden door het

,;

de de .V VD er. Hij verwees daarbij
naar naar een recenterel rond hetFonds voor de Letteren.
Bolkestein wil dan ook een "ijzersterke" Raad voor de Kunst en
zo kwam hij op zijn met verbazing
ontvangen initiatief.. "Ongeveer
één op de tienduizend Nederlan-'
ders kan geacht worden een gefundeerd oordeel over. kunst vellen,' zodat.' 1400 Nederlanders geraadpleegd kunnen worden", zo
stelde hij. De staatssecretaris ziet'
daarvoor geen technische of praktische problemen,, omdat ; de nieuwste
computerelectronica
aangewend kan worden voor een
maandelijkse enquête, die door
minister Brinkman tér, plekke tot
'volksraadpleging' werd omgedoopt. Ook voor de selectie van de
1400 Nederlanders'; heeft*' Bolkestein een oplossing: die zou
kunnen Verlopen op voordracht
van gemeentebesturen, het .ministerie van WVC en... de Raad
voor de Kunst.
'Organisator van het voor het
overige nogal gezapige debat was
de Boekmanstichting in 'Amster-,
dam. Aanvankelijk : hadden de
lijsttrekkers van de , drie grote
partijen bij deze gelegenheid zul-

de muziektheater-produktie Doctor Faustus
Lights the Lights heeft toneelgroep Baal, in samenwerking
met
voordrachtskunstenaar
Chaim Levano en, regisseur-vertaler Friso Haverkamp, een curiosum'op de planken gezet. Het stuk
hoort bij het omvangrijke, maar
door taalgebruik en vormspel-

:

mogen uitmaken

,Van onze kunstredacteur.
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Snorkelaar:
katoenen bermuda
' met cartoon-opdruk,
Blauw-groen-geel.
Mt
■/... 104 (25.-)

'■

i

"■".■••'S.M.L

.

r
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Surfgek:
Sportief fenomeen: Broderieshort
broderiebloese van van 100% katoen, katoenen T-shirt
Groen, wit, geej of
100% katoen.
Turquoise
S.M.L,
aqua.l9Turquoise of geel. of geel.

1 MAZDA DEALER

AUTOBEDRIJF VENEMAB.V.

«Il»

■■■..;'■;

zoekt op korte termijn een

ERVAREN
'/■

•'

•

'■-'

•■'•

'

AUTOMONTEUR

■';"■■■%?■?:■■■■': ■■■■

•

-

bij voorkeur i.b.v. diploma keurmeester
APKlleneen
L'l' >'■"■■■

>,

LEERLING
AUTOMONTEUR
;

KfPiP

Sollicitaties te richten aan:
AUTOBEDRIJF VENEMA BV
t.a.v. de Direktie, Geulstraat 3, 9725 CH
Groningen, tel.: 050-261515.
'•

"ShËwÊÊk™
Hi-Fi SHOW
HET NIEUWSTE VAN:

Hemd

.

49.90

.

KENWOOD

CWPaEBSaVBSIEHOS:
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Voetbalster:
Katoenen
Picknicken ;
katoenen T-shirt Balk oprolbermuda. i. streeppolo van •'
in diverse.
Wit geel, groen of, katoen/pol. Streepjes
in bleu-geel of
]
kleurkombinaties.
kobalt
S.M.L 39.90
•Mt 36-42. 43.50 rosé. 45-
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Wielercrack:
Katoenenpd
reversible katoenen o.a.turqual
ruitjack. Blauwgeel oranje, geefe
'wit, 3l- j
of groen. 139-

TE ASSEN

■ vM
W.'

op vrijdag 2 mei zai t.o.v. deurwaarder Dijkstra
uit Assen door Veilingbedrijf Oosterhuls een .

grote verscheidenheid van
monsters van een
postorderbedrijf worden
geveild.
De goederen omvatten veel huishoudelijke artikelen zoals serviesgoed, pannen, stofzuigers, koffiezetapparaten, keukendoeken, kruidenrekken, theedoeken,enz. ]
Verder nog lasapparaten, werkbankslijpmachines,
dopsleutelsets, lijmtangen, bankschroeven, garagekriks,
radio's, kleuren tv.'s, videorecorders, wereldontvangers
en divers handgereedschap.
De verkoop vindt plaats in Café Marktzicht, Van Riebeekstraat 7, te Assen en begint om 18.45uur.
Bezichtiging op de dag van verkoop vanaf 16.00 uur in
Café Marktzicht.

OOSTERHUÏS

VEILINGBEDRIJF
MEPPELERWEG 9,7963 RV RUINEN.
TEL.:05221-2223.

i-i-l
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koopjes, moet
Wie een neus heeft1 voor
T 1
1
1»
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Katoenen
Parasoldraagster:
streep bandplooi- acryl zomer-outfit
broek met omslag, van streephes en
Grijs-geel, blauw- - effen rok.
In turquoise en
groen of beiges'

IBlï ■
lil

|lij

luidsprekers

Katoenen boxershort Zeenimf: badpak
Veelkleurige
met asymmetrische
bloemen-, grafitti-of streep.
.
Fuchsia-wit-aqua.
picassoprint
:Mt 104 (19.90) • '

■••

"
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Donderdag 13.00 tot 21.00 uur,
zaterdag 9.00 tot 16.00 uur

MAGAZIJN
LEEGVERKOOP
±280 stuks

MASSIEF HOUTEN en STALEN LEDIKANTEN.
Tientallen modellen

Sem va. ....:.,59,v 99,50, 125,'

DEKBEDDEN

?aS! uÜ,...............FA8R1EK5PR1J5
,

.

Dagelijks v.a. 10.00uur te zien en te beluisteren bij:

WIHTERDEKBEDDEN

met 3 jr. fabrieksgarantie inkoop winkeliers.
±350 stuks

MATRASSEN
De filekanmctlang genoegen met zon
,

„-,,..

<HÉiifl

[S^SJECIAIJSTINHI-R&YIDEO

Zwanestraat 19 Groningen tel.: 050-126583
Donderdag koopavond

dogbladredame hei meest doeltreffend

royale doos van de fijnste bonbons: 250 gr.
zeevruchten voor de zachte y~/"\p
prijs van:
1

\Jro

MM
||p

111111lil

complete Valma-schoonmaakset,
and shine en cockpit spray (reinigt en

'

speel goed-tankwaeen (ie kunt
'm echt vullen!), lengte 42 cm.

kost maar
•

-

fW}

'

.

-

F*

•

üfefc»»^

in alle kwaliteiten en maten,
13cm. dikdoorgestikt,
1 jaar garantie 195,-

rfl
Ml T7/*"
__._

aa

199/5"

140x200van 350,-..,
UU
Ook alle maten binnenvering met schapewolDit is een overcapaciteit van 7 fabrikanten
niseerd bij W.B.H. Emmen B.V.

De verkoop vindt plaats: DamsterdieP
Oost no. 275, Groningen.

Voor bedrijven en particulieren.
Alles kan bezorgd worden.

•
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met korte mouw.
Diverse kleuren.

S.M.L 55.50
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Ruim katoenen shirt
Netoptijdkomer: Seersucker
-bandplooibroek met jack
j~v bandplooibroek,- met korte mouw :'•,
hoeksteekzakken.
van krinkelkatoen, met omslag.
Rugplooien.
of
-bleuEcru. grijs
Ruit in grijs
Wit geel, lila of bleu.
Felgeel.

.Katoenen ruitbloese Katoenen

.

Liftster:
;- v
wdenim
Swewashed parkavankreuknylon
:»t
Dbbbelecol.
■■■■■ o.a in turquoise.
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'Streepjes

in

turquoiseofwit.

shirt.

'.

Denim ruitbroek

\~™iMt 36-42.79.90

Groen of blue.

Mt104(45.-)
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groente- en fruitmarkten
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poL/katoen

Skate-artist:

van katoen. Indigo, katoenen popprint- van katoen.

V 1
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1
w^y
F

tuniekbloese van

Rechte rok
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Haastig type:
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He advertentiepagina's in deze krant;
ïemeest toekeken etalages i1 n Koord Nederland

3ï

*

V&D heeft nu een schitterende satijngordijnstofin de aanDe jarenlange ervaring van V&D als woninginrichter
WW
':.
\Jzzd!<.\
is uw garantie voor 'n perfect eindresultaat
bieding. 100% Polyacryl, 120 cm breed.
Kleurecht en krimpvrij. Plooit soepel en is zeer dicht geweven, Uw op maat gemaakte gordijnen worden gratis bezorgd op elk
dus uitstekend geschikt voor woon- en slaapkamer. Kies uit
adres in Nederland. Bij aankoop van 350.- ofmeer is gespreide
7 prachtige pasteltinten: wit, gebroken wit licht beige, blauw, betaling via Euro-(Betaal-)cheques of Girokaarten mogelijk.
jfflk
Vroom & Dreesmann is aangesloten bij Interieur
grijs, rosé ofreseda. Prijs per meter.
ff&
*

,

X*

VROOM^DREESSiANN
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Wat heeft V&D een enorm assortiment
Hollandse kazen en van de uitstekende kwa-

Of unu van jonge, romige kaas houdt of
zon pittige oude kaas meer kan waarderen: jéÊÊÊM
V&D heeft ze allemaal voor uop de plank.
Jsföé&Ê&
En niet alleen voor op brood of op een
/9gfe »
beschuitje, maar ook heerlijk voor uit
fit/M'•'■/'-•$&
het vuistje en voor bij de borrel.
ÈwÊÊmM^'WÈk
Kom snel eens een pondje halen.
ff
Of mag het ook iets meer zijn?
y
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Fuchsgewurz barbecue-

Tweekleurige topkwaliteit: leren sandaal

waarin wit en rosé vlot zijn gecom-

Per 500 gram
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of Paprika.
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Mooie meisjessandaal met onverslijtbare

kunststofzooi. Speels afgewerkt met
perforatie en gespskuring op het C
voorstuk. Verkrijgbaar in de maten
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Kwarktaart met verse aardbeien
020 cm, goed voor 6-8 royale
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Onze banketbakker houdt van vers en
gezond. Dus wat is dan beter dan vers fruit
gecombineerd met zuivel? Dat is een
garantie voor een overheerlijke kwarktaart
met veel verse vruchten. En u vindt ze ■
in veel verschillende smaken.
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Verantwoorde kindersandaal met leren
wreefband in de maten 22 t/m 30.
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Het voetbed is anatomisch
.
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gevormd. Stoer, stevig en
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sterk voor maar:
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Fijn stukje rosbief
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Per 500'gram
I TT .. ArtlandKatenspeck
V iAQ
Vers gesneden. Per 100 gram —\tt

Overheerlijke kwarkpunten .
Aardbeien, appel, bosbessen of
kiwi per stuk
Kwarkschnitt kiwi
COC
Per stuk ca. 440 gram
Kwarkschnitt ananas
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Per stuk ca. 470 gram
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Cötes du Rhöne AC 1985
Fruitige rode wijn.
C
3««
P?r fles ' '
des Sablons 1985 AC
Muscadet de Sèvre et Maine_____
Frisse, droge witte
L CA

Let op onze aanbiedingen met de RODE pijl.
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Overheid zal Wiltonwerf niet tegenwerken

Handel en markten

en ministerie van WVC

Van onze correspondent
SNEEK (Veemarkt). Prijzen: schaVan de oogst 1986 waren het
Het ministerie pen 170-230, per kg 5,20-6,25. lammeDEN HAAG
contracten tegen f 29,40 tot
193
van WVC heeft gisteren in een ren (rammen) 185-270, per kg f 28,80 voor levering april per 100 kg.
gesprek met afgevaardigden van 8,85-11,55. zeugen (resp. Ie en 2e kw.)
De stemming was, nauwelijks
2,10-2,40.
voor
Tamil-vluchtelingen
2,75-2,90
ons
nuka's
de
in
prijshoudend.
de
180-390,
land toegezegd met „voortvarend- mest zwartbont stieren
LEIDEN . (Veemarkt). Prijzen in
weidelammeren
vaarskoeien
110-225.
te
zullen
zoeken
naar
een
heid"
guldens: extra kwaliteit dikbillen
105-195. Aanvoer: slachtvee 3. nuka's 2600-5250 per stuk, stieren Ie kwalibetere leefsituatie voor déze asielzwartbont
1328. slachtschapen en
ioekers> De Tamils op hun beurt lammeren 717. gebruiksschapen en teit 8,00-8,70, 2e kwaliteit 7,00-8,00,
hebben beloofd geen verdere ac- lammeren 55. varkens 69. bokken en Ie kwaliteit 7,00-7,80, 2e kwaliteit
kwaliteit
6,05-7,00, koeien
Ie
nes te zullen voeren.
geiten 26. totaal 2198., Stemming
3e
6,30-6,95,
6,95-7,80, 2e kwaliteit
Aan het gesprek, dat op initia- (resp. handel en prijzen): nuka's redeworstkoeien
-5,80-6,30,
kwaliteit
hoger, slachtschapen en lamtief van WVC werd gehouden, lijk ietsrustig
5,40-6,20. Bovenstaande prijzen zijn
'■'■'
prijshoudend. gespraken ambtenaren en vertegen- meren 1
per kg geslacht gewicht en ontvet.
—

•

-

bruiksschapen en lammeren redelijk
gelijk, varkens goed prijshoudend.

uit tien
woordigers van
Afgesproken
met
elkaar.
pensions
is dat het overleg eenmaal per
maand zal worden voortgezet.
Volgens een woordvoerder van
WVC heeft het gesprek geen nieuwe standpunten opgeleverd. Het
ministerie gaat nu verder met het

-

-

AMSTERDAM (Aardappeltermijnmarkt) In Bintje 35-50 mm van
de oogst 1985 werd 1 contract verhandeld voor levering mei tegen f7,90 per
-

De stemming was kalm.
In Bintje 50 mm van de oogst 1985
werden 122 contracten verhandeld
voor levering mei bij,een prijs van
f 24,20 tot f 23,50 per 100 kg.
De stemming was goed prijshoudend.
■'■

onderzoek naar de haalbaarheid

van het voorstel van het CDATweede-Kamerlid . Evenhuis,
waarin een verbetering van de tij-

delijke verblijfplaatsen van de Tamils wordt gevraagd en een nieuwe , huisvestings- en toelagesysteem voor alle asielzoekers.
Over. de omstreden bed-badbröod-regeling zijn geen nieuwe
"afspraken ; gemaakt. Deze regeling en ongenoegen over hun tijdelijke huisvesting, was voor de
Tamils vorige week aanleiding
om tot gewelddadige acties over te
"gaan:
'

Kerk
te
Beroepen
Geref.
Kerk:
Wolphaartsdijk: A. J. van der Schaft
te Baflo. Aangenomen naar Giessendam/Neder-Hardinxveld: S. Boukes te
Gees; aangenomen naar Ommen: H. J.
Nolles te Oudega (gemeente SmallingerlandU
: !./,.'
NHK. Beroepen te Assen, toezegging en te Nijverdal: J. Seton te Ridderkerk. Aangenomen naar Grootegast en Doezum: B. Prakke te Gouda;
naar Havelte: M. Zuidersma te Hoogezand-Sappemeer-Kropswolde.
Ger. K.. Vrijg. Beroepen te te
Utrecht-Noordwest: Jt. Janssen te
Loppersum en Westeremden; te
Leens: W.M. van Wijk te Ferwerd in
combinatie met Hallurn.
Bapt. Gem. Beroepen te zwolle:
A. Nijland te Tweede Exloërmond.
*

-

Goud en zilver

.'

Goud: l onbewerkt. 26.750-27.250
(26.900-27.400);' bewerkt verkoop
28.620(28.770).--

L Zilver: 'onbewerkt 360-430
435); bewerkt verkoop 460 (460).

(365-

Verder:, schapen 170-245, per kg
(rammen)
lammeren
5,00-7,25,
300-380, per kg 11,00-12,75, lamme(ooien)
kg
230-265,
ren
per
zeugen'
Ie
kwaliteit
10,00-12,75,
2,50-2,60, "2e kwaliteit 2,30-2,40,
melk- en kalfkoeien Ie soort
2050-2600, 2e soort 1500-2050, melken kalfvaarzen Ie soort 2050-2600, 2e
soort .1500-2050,
guste
koeien
1350-2400, enterstieren 1450-2200,

900-1600,
pinken
graskalveren
600-1050, nuka's v.d. mest rood stieren 400-660, idem vaarskalveren
290-400, nuka's v.d. mest zwart stieren 215-400, idem vaarskalveren
150-290, schaap met lam(meren)
300-500, bokken en geiten 15-160.
Aanvoer: slachtvee 150, stieren 25,
gebruiksvee 522, jongvee 92, nuka's
rood 1750, . nuka's zwart 2358,
slachtschapfen en lammeren 539, gebruiksschapen en lammeren 350, varkens 131, biggen 14, bokken en geiten
84, totaal 6015 stuks..
Overzicht (handel en prijzen): slachtvee matig"- lager, stieren matig lager, gebruiksvee redelijk gelijk, jongvee redelijk gelijk, nuak's rustig lager, slachtschapen en lammeren
rustig
lager, gebruiksschapen en
gelijk, varkens
lammeren redelijk
redelijk- gelijk, bokken en geiten re.
delijk-gelijk. '
(Eierveiling
Eive
BARNEVELD
ba BV). Aanvoer' 2.219.250 stuks,
stemming flauw. Prijzen in guldens
per 100 stuks: eieren van 50-51 gram
8,00. van 56-57 gram 8,20-8,32. van
-

-

-

-

-

-

gram 9,35-9,48.

Vreemd geld

omz
vk
580,00 175 -16,30
600,00 236 10,00

Opties.
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Belg.Frc. •
DtseMark
Ital.Lire
Port.Esc.! '<?
Can. Dlr.
Fr. Franc
Zw. Franc
Zw. Kroon
No. Kroon
De. Kroon
Schilling
Sp.Peseta

110,50
.:

15,50
1,55 :;2;05

-k

1,72

-.}■;-£
.",'?,
.

1,84

34,00/37,00

■
.
•

'

-34,00
37,00
132,75 137,25
33,25 •' 36,25

-

.

.

Gr.Drachm
Finse Mrk
Joeg.Dm.
lers Pond

2,51
3,94
5,64
114,50
17,50

2,39

3,64
5,34

PondStlg

28,75
15,85
1,66

31,75

16,35
1,91

1,50
2,20
48,00, 51,00

-

0,40 -{1.10
3,28

3,58

HAVEN DELFZIJL
'■'■ Ladende/lossende schepen 28 april.
Aangekomen: Nora van Grüvori. Vertrokken: Pavo nr Colchester, Nora nr
Harlingen, Avebe Star nrHowdendy■'.
ke.
,

.

Ongewisheid
AMSTERDAM
'Het meest
van
de
merkwaardige
ramp bij de
kerncentrale in Tsjernobil is wel
—

dé ongewisheid waarmee iedereen

'

wordt opgezadeld. Niemand weet
wanneer het ongeluk heeft plaatsgevonden. Niemand weet hoeveel
slachtoffers er zijn gevallen. Niemand weet zelfs wat er precies is
gebeurd.' "■..
."■ .■''
'Zijn er, slechts twee doden ge\

vallen zoals de Russische autori-

teiten via de het tv-nieuws lieten
weten of is er sprake van een verschrikkelijke ramp met meerdere

duizenden doden?
De enige. feitelijke informatie
over de kwestie staat in het korte
bericht van hét persbureau Tass,
dat meldt dat er een ongeluk in
een kerncentrale "in Tsjernobil
heeft plaatsgevonden. Verder
meldde de . Russische televisie
dinsdag dat er twee doden zijn gevallen, dat bewoners in de omgeving van'dé centrale geëvacueerd
'

zijn en dat de situatie gestabiliseerd is.
De rest van het gebeuren is een
aaneenrijging van speculaties en
waarnemingen in het westen en
door] westerlingen in de Sovjet-

Unie:

.

"

Het begin
Het begon met de waarneming
verhoogde radioactiviteit
in de lucht in Scandinavië, waarvan werd aangenomen dat deze

yan een

hét

gevolg was yan een ongeluk

paët een kerncentrale in de SovM-Unie.j Maandag, enkele uren

ia de geconstateerde radioactiviin Zweden, kwam Tass met
"èt bericht, mogelijk pas 36 uur
"a het ongeluk.
l';:, '~/.
, De zwijgzaamheid van de Rustene'media is geheel in overstemming met het voorlich'"igsbeleid in de
NaNrrampen, vliegtuigongeluk"slecht nieuws" uit
Soyjet-Unie worden nooit of
jte'
°'jna nooit gemeld. Ook nieuws

teit

at de 278 miljoen

inwoners van

de Sovjet-Unie ongerust kan ma-

ken wordt slechts bescheiden
verstrekt of als een mening doorgegeven van de Russische regering of de communistische partij.

Onthulling
Een voorbeeld is de onthulling
van Russische wetenschappers in
ballingschap in de jaren '70, «dat
in de omgeving van Tsjeliabinsk
in de Oeral een groot gebied is afgesloten voor buitenlanders en de
meeste Russen vanwege een ongeluk in 1958 op een opslagplaats
van kernafval. Daarbij zouden
honderden mensen zijn gedood en
werd een groot bosgebied besmet
met radioactiviteit. Het ongeluk
is nooit gemeld door de Russen.
Het vierregelige bericht maandag van Tass vermeldde niet meer
dan dat' er een ongeluk had
plaatsgevonden in Tsjernobil. Het
bericht zei niet dat de centrale
slechts 130 kilometer van de miljoenenstad Kiev ligt en repte met
geen woord over het hoe en wat
van het ongeluk.

GROTE VAART
NEDLLOYD BARCELONA 29 te Singapore. NEDLLOYD HOLLANDIA 1 mei te Liverpool. NEDLLOYD KEMBLA 29 vn Fremantle nr Richardsbay. NEDLLOYD
KINGSTON 29 vn Vancouver nr San Francisco, NEDLLOYD LINGE 29 vn Willemstad nr Cristobal, NEDLLOYD MARSEILLE 29 te Kaohsiung, NEDLLOYD NAGASAKI 30 vn Cotonou nr Lome, NEDLLOYD
NAGOYA 30 te Paranagua, NEDLLOYD
SEOUL 30 te Rio Haina.
KLEINE VAART
ANDROMEDA 29 vn Rotterdam nr Duinkerken, ANNA DRENT 30 te Rotterdam,
ANNA HEIDA 29 vn Rotterdam nr Pasajes,
ATLANTIC COAST 30 N Azoren nr Sydney, BLOEMGRACHT 30 OZO Sundsvall
nr Gavle, CARLA 29 te Rotterdam,
CHRISTIAAN BRUNINGS 29 te Rotterdam, CLAUDIA SMITS 29 p. Cape Verde
.Isl. nr Las Palmas, COMBI TRADER 30 p.
Kanaal nr Valencia, DANIEL 29 te Rotterdam,DAßON. 29 te Rotterdam, DELFBORG .30 O Fehmarn nr Hartlepool,
DUTCH SPIRIT 29 vn Rotterdam nr Tees,
IGLO EXPRESS 29 vn Dieppe nr Agadir,
KONINGSGRACHT 1 te Madras, LEE
FRANCES 29 vn Rotterdam nr Zweden,
LINDEBORG 30 te Stockvik, LINGEGAS
29 vn Rotterdam nr Tees, MARE IRATUM
29 vn Rotterdam nr Swansea, PERGO 29
vn Rotterdam nr Antwerpen, REGULIERSGRACHT 29 te Rotterdam, ROZENGRACHT 1 mei. te Halmstad, RIJPGRACHT 30 ZZWSetubal nr Algiers,
SCHIPPERSGRACHT 30 NW Guernsey nr
Las Palmas, SINGELGRACHT 30 ZW Casablanca nr La Spezia, VELOX 29 t.a. Tha-

Wagenborg ScheepDELFZIJL
BV te Delfzijl heeft haar m.s.
Scheldeborg verkocht aan de heer H.J.
Smith uit Posterhold, die het schip onder dezelfde naam en dezelfde
thuishaven Delfzijl in de vaart heeft
gebracht.
De Scheldeborg is in 1970 bij Amels
te Makkum gebouwd. Zij meet 3050
ton en is voorzien van een MWM motor van 2400 pk.
|ggs
Het .m.s. .Pavo van de heren
M. Brouwer en W. Heins is verkocht
aan de heer H.J. Oosting te Zijldijk,
die het schip onder dezelfde naam met
als thuishaven Groningen in de vaart
heeft gebracht. De Pavo is in 1960 gebouwd bij Fikkers te Foxhol. Zij meet
540 ton en heeft een 240 pk motor.
! Wagenborg Scheepvaart BV bemiddelde bij de verkoop.
—

vaart

"Ik zit er 30 kilometer vandaan
en ik weet niet wat ik moet doen,"
zou de ontstelde Rus hebben gezegd. "We hebben zware explosies
gehoord. Je kunt je niet voorstellen wat er hier allemaal gebeurt,
met de doden en het vuur."
De man zei dat de autoriteiten
duizenden mensen uit het gebied
evacueerden en dat vele anderen
zelf vluchtten voor het stralingsgevaar. "Duizenden en duizenden
Zij trekken
mensen trekken

OSLO
Het Noorse kabinet
heeft gisteravond in het parlement het vertrouwensvotum over
zijn economische politiek verloren. Premier Kaare'Willoch kondigde daarop het ontslag van zijn
-

'Bij kleine bedrijven
130.000 nieuwe banen'
Van onze redactie economie
ZOETERMEER
In de jaren
1986 tot en mèt'l99o zullen kleine en middelgrote ondérnemingenl3o.ooo nieuwe arbeidsplaatsen scheppen. Dat zal het gevolg
zijn van de groeiende afzet van die
bedrijven, zowel in binnen-, als
buitenland, en de stijgende
winsten. Dit stelt hèt Economisch
Instituut voor: het Midden- en
Kleinbedrijf, het EIM, ,in zijn
„Voorjaarsnota" over de gang van
zaken tot en met 1990.
Het EIM ziet de toekomst voor

ondernemingen met.., maximaal
honderd. werknemers zeer zonnig
in. Eén; kleinbedrijf.hééft maxit
maal twintig personeelsleden; eën

middelgroot hónderd.' -Met uitzondering van de bouw zal het allé
bedrijfstakken voor de wind gaan,
zo voorspelt het instituut!

Willoch verklaarde > koning
Olav te zullen aanbevelen de ArWisselmarkt
beiderspartij : te vragen'een regering te vormen. De indiening van
AMSTERDAM. Dollar 2,44925het ontslag van de uit drie partij45175;,P0nd stlg. 3,7925-7975; Mark
en' bestaande j coalitie zal pas op .112,735-785; Franse fr. 35,365-415;
zn vroegst vrijdag kunnen plaats Belg. "fr': ;•:5,5255-5305; Zwits: .fr.
134,80-85; Japan yen 146,02-12; Ital.
hebben omdat de koning, die forT
16,415-465; Zw. kr. 34,925-975;
lire
meel toestemming moet geven
kr.
30,435-485; No. kr. 35,445De.
voor elke regeringswijziging, in 495; Can.
1,77575-77825;
1

pakket
bezuiniom de vermindering van inkomsten' als] gevolg
van de; daling .yah"de. wërèldolieprijzeh; op,' te vangen; werd] in het
parlement;,verworpen met 79 1 tégen 78 stemmen.: Van te voren
had de: premier ' laten weten te
stemming te zullen beschouwen
als een vertrouwensvotum.
,

IV

Willochs

met hun kinderen en hun vee
naar het zuiden," aldus de.Rus.
"Ik heb gehoord dat veel lijken
niet kunnen worden geborgen
door de straling."

Grote moeite
Westerse verslaggevers en diplomaten hebben grote moeite om
verbinding te krijgen met Kiev,
764 kilometer van Moskou. De
Russische telefonistes weten alleen te melden dat de lijnen naar

\

Kiev druk bezet zijn. In de paar
telefoongesprekken naar Kiev die
wel doorkwamen werd gemeld dat
er niets bekend was over een ongeluk en dat de toestand in hoofdstad van de Oekraïne normaal
leek.
In een gesprek met een krant in
Kiev zei een medewerker: "Ik ken
de feiten niet en ik kan niet af
gaan op geruchten." Hij zei daarbij niet welke geruchten hij bedoelde.
De buitenlanders die in Moskou
zijn gestationeerd hebben een actieradius van 40 kilometer met
als middelpunt het Kremlin. Reizen buiten dat gebied moeten 48
uur van te voren worden aangevraagd en de voorbereidingen nemen dan nog eens vaak ruim een
week in beslag.
De 22-jarige Britse studente,
Christine Falder, zei woensdag in
een radiovraaggesprek met de

W^f

bestaat.

agans Starwars-plannen voor politieke en strategische gevolgen
zullen hebben voor Europa.
Twee jaar geleden werd besloten het sluimerende militaire samenwerkingsverband van de Be- 1
nelux,
Frankrijk,
WestDuitsland, Engeland en Italië
nieuw leven in te blazen. Een poging om gemeenschappelijke uit-"
gangspunten te formuleren voor
een antwoord op de Amerikaanse
uitnodiging om deel te nemen aan
het onderzoek naar een ruimteschild tegen vijandelijke raketten, had maar ten dele succes. De
Bondsrepubliek en Engeland zijn
op de Amerikaanse uitnodiging
ingegaan, andere WEU-landen,
waaronder Nederland, gingen

niet verder dan individuele be-

drijven de vrijheid te laten al dan
niet deel te nemen.

ECU-gulden

•\.

<

■
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EEMSHAVEN
Ladende/lossende schepen 28'april.
Aangekomen: Karl. Liebnekt vn zee.
Vertrokken: Skandi Fjord nr zee.
Trans Sund nr Esbjerg, Bremer MaklernrEgersund. .

BAGDAD
Iraakse toestellen
hebben gisteravond een grote
luchtaanval uitgevoerd op het
vliegveld van de Iraanse stad
Kermanshah. Naar Irak meedeelde is grote schade aangericht aan
het vliegveld en zijn de Iraakse
toestellen alle veilig op hun basis
teruggekeerd.
.

—

Kerk
Geref. Kerk (Vrijg.): Aangenomen
Harkstede, i.c.m. Overschild:
drs. J. Huijgen, kandidaat te Kampen,
die bedankte voor Beilen i.c.m. Hooghalen, voor De Lier i.c.m.' Maassluis
:
en voor Zevenbergen.
NHK: Beroepen te Wijk bij Heusden: L. Wüllschleger te Den Haag; beroepen te Zelhem: G. van Dorp te
Oostermeer en Eestrum; beroepen
door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk tot zendingspredikant voor de arbeid als studen-,
tenpredikant ten dienste van de Gereja Kristen Indonesia: A. • Verburg,
voorheen predikant van de Gereformeerde Kerk te Garrelsweer. Bedankt
voor Katwijk a.d. Rijn: Chr. van Andel
te ■ Bergschenhoek; bedankt voor Usselmuiden: R. van Kooten te Zeist.
i
'

naar

.

Geen Beurs

De Amsterdamse Effectenbeurs is
op Koninginnedag gesloten. Daarom zijn er vandaag
geen noteringen. .

gesproken met de Russische autoriteiten die tegen hen hadden gezegd dat zij zich te druk maakten.'
"We vroegen of we in gevaar waren of vergiftigd of besmet konden
worden, maar we kregen te horen
datKiev eén veilige plaats is."

Britse, functionarissen hebben

inmiddels maatregelen genomen
voor de evacuatie van Britten in

Kiev en Minsk.

Assistentie
Een woordvoerder van de Britse
ambassade in Moskou, Donald
McLaren, liet weten de Russische
autoriteiten om assistentie :■".: te
hebben gevraagd bij het vervoer. .
Het Russische nationale verkeersbureau Intourist heeft aangekondigd dat de voorgenomen
reizen naar Kiev gewoon door zullen gaan.
De Europese buurlanden van de
Sovjet-Unie ', blijven echter ongerust en uit gegevens van westerse
inlichtingendiensten zou blijken
dat een grote groep mensen besmet is en zal raken met radioactiviteit.

Libanees opgehangen
BEIROET— Een Libanees die
was veroordeeld voor een bomaanslag op een busstation in de
Syrische hoofdstad Damascus,
waarbij vorige maand vele gewonden vielen, is gisteren voor zonsopgang opgehangen. De 28-jarige Ahmad Eid zou de aanslag in
opdracht van de Iraakse geheime
dienst hebben gepleegd.

Griek smokkelt wapens
uit VS naar Athene
Eén Griekse reiziger is gisteren op het vliegveld
van Athene betrapt op het smokkelen van wapens in zijn bagage.
De man,' de 44-jarige Manolis
Kostifis, was op Kennedy Airport
in New Vork ingestapt. In zijn bagage vond de politie drie pistolen,
drie revolvers, een karabijn en
1582 patronen.

ATHENE

—

,

Voorzorgsmaatregelen

Lichte daling werkloosheid

Groei van Westduitse economie nóg groter

Christine Falder. is volgens de
BBC een van 70 Britse staatsburgers die in i Kiev zitten.', De
BONN De groei van de Westmeêsten van hen studeren. Op de duitse economie zal dit jaar nog
vraag of er voorzorgsmaatregelen groter zijn dan in 1985, terwijl de
zijn genomen antwoordde Falder werkeloosheid iets zal dalen. Dat
"absoluut geen". .
is het beeld dat de vijf economiuit
"We weten nauwelijks iets
sche 'wijzen', vertegenwoordigers
Russische bronnen," zei Falder. van de leidende onderzoeksbu"We hoorden óp het nieuws dat er reaus, in hun voorjaarsrapport
een ongeluk is gebeurd, dat een schetsen.
paar mensen zijn gedood en dat
De onderzoekers rekenen erop
alles onder controle was... er wadat de economische groei ook in
ren geruchten dat 2000 tot 4000 1987 zal aanhouden. Enkele punmensen zijn gedood."
ten'uit het vdorjaarsrapport: de
Over de stemming in de stad economie zal dit jaar met ongeliet zij weten dat "veel mensen beveer 3,5 procent groeien tegen 2,4
zorgd en verontrust zijn". Ze zei procent eenjaar geleden. Het aanzelf evenals de meeste andere tal geregistreerde werklozen zal
Britten snel terug naar huis te eind dit jaar met ongeveer
willen.
150.000 dalen tot 2,15 miljoen. Er
De Britse studenten hadden ook komen 300.000 nieuwe banen bij.
*

-

-

Dit is de reactorkern met grafietblokken waarin de brandstofsta-

-

kernramp

BBC dat de bewoners van Kiev
hun normale gang gingen maar
dat ze bevreesd zijn over eventuele gevolgen, ondanks de officiële
verzekering dat er geen gevaar

•

.

dlr..:
Oost.
sch. 16,033-043; lers pond 3,421^431;
Sp. pes. 1,763-773; Austr. dlr. 1,80758175; Hongk. dlr. 31,35-60; Nw.Zl. dlr.
1,43-44; Ant. gulden 1,35-38; Sur. gulden 1,36-40; S.A. Riyal 67,05-30;

-

over

De ministers van
Buitenlandse Zaken en'van Defensie van de zeven landen van de
Westeuropese Unie hebben in
Venetië besloten gemeenschappelijk na te gaan, wat president ReVENETIË

Irak: luchtaanval
Coasters verkocht Iraans vliegveld

bezuinigingen

Economisch Instituut:

Westeuropese Unie gaat
Star Wars bestuderen

mes.

Noors kabinet
valt over

Weigering
Woensdag weigerden Russische
autoriteiten in Kiev commentaar
te leveren op de berichten met de
mededeling dat ze daartoe niet bevoegd waren. De ochtendkranten
in Rusland berichtten woensdag
voor het eerst over het ongeluk en
drukten de regeringsverklaring
af die dinsdag al in de nieuwsuitzending was voorgelezen. De regering meldde dat'uit voorzorg de
drie overige reactors in Tsjernobil
waren stilgelegd.
Dat strookt niet met het bericht
dat een Nederlander woensdagochtend opving van een Russische radio-amateur. Deze meldde
dat er niet een, maar twee kernreactoren in brand staan en dat er
"vele honderden doden en gewonden" zijn gevallen. De Rus, die zei
30 kilometer van Tsjernobil te wonen, zei dat hij zware explosies

FAILLISSEMENTEN. Bij vonnis

van de arrondissementsrechtbank te
Groningen van vrijdag 25 april zijn de

volgende- faillissementen uitgesproken: A. Mars, Hoofdweg 177 te Schildwolde, gem. Slochteren, h.o.d.n. "Mars
Mechanisatiebedrijf',
rechter-commissaris mr. F. M. Wieland, cur. mr.
J. Sj. Dijkstra, Hoogezand. Gebr. Strating 8.V., Siersteenlaan 434, 9743 ES
Groningen, rechtercommissaris mr. F.
M. Wieland, cur. mr. J. A. Gimbrère.
A. J.'Guikema, Havenstraat 27, 9951
AE Winsum, voorheen gehandeld hebMaatschappij (RDM). staan ■ weer bende te 9301 AD Roden, Heerestraat
ter discussie, evenals het recente 41 onder de naam "Sound-Around Disrapport-Goudswaard, dat de moco-Shop", rechter-commissaris mr. F.
gelijkheden voor Wilton-FijeM. Wieland, cur. mr. W. Chr. de Roos.
Bij beschikking opgeheven wegens
noord verder wilde inperken. Als gebrek
aan actief: Machinefabriek
er maar op de een of andere ma8.V., Molenweg 31/33 te
Reinhoven
nier kan worden samengewerkt Oude Schip, gem. Hefshuizen; cur. mr.
en de belangen van de overheid in M. J. Übbens (uitspraak 17-6-1983);
met name De Schelde en de RDM Trans Hollandia ' 8.V., statutair te
worden veiliggesteld.
Warffum, kantoorhoudende te Leens,
Proosdij 17; cur. m.r. J. H. OltlamDe minister en de staatssecremers (uitspraak 6-1-1984). Tonkens
taris van Defensie Van Houwelin'gen kwamen; dinsdag naar de 8.V., Beneden Oosterdiep 186 te
cur.' mr. T. A. ; Greven-ArTweede Kamer. om te luisteren Veendam;
noldus (uitspraak 13-1-1984). Ven; naar ideeën die in het parlement
nootschap ; onder firma "Multipublic"
ieyen ten. aanzien van de toe- Reclame Adviesburo, 't Emmerik 14
komst van de drie marinewerven.
te Tolbert en beide vennoten J. J.'K.
Van Aardenne bestreed tegeno- Th. van Os, 't Emmerik 14 te Tolbert
en J. H. Lammers, Weerdingerkanaal
ver de Kamercommissie voor Economische Zaken niet dat WF het NZ 1 te Nieuw Weerdinge; cur. mr. F.
recht heeft te proberen dergelijke L. van Lelyveld (uitspraak 27-9-1985).
schepen aan de man te brengen.
Wel legde hij er de nadruk op dat
de werven tot een samenwerking
moeten komert om het imago van
de Nederlandse marinewerven in
het buitenland niet verder schade
te doen. Het voorschrift dat WF
alleen marine-orders uit zou mogen voeren wanneer de beide andere werven meer . opdrachten
krijgen dan ze aan kunnen, lijkt
daarmee van tafel.
Van onze redactie buitenland
—

-
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Optiebeurs

Van onze correspondent
Voor minister
DEN HAAG
van Economische Zaken Van Aardenne zijn de drie Nederlandse
werven die marineschepen kunnen bouwen weer „terug bij af.
De richtlijnen die hij heeft gegeven voor de samenwerking tussen
de voormalige RSV-werven Wilton-Fijenoord, De Schelde en de
Droogdok
Rotterdamse

Faillissementen

j

Positief gesprek Tamils
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De prijsstijging zal een half procent bedragen. Dit cijfer is echter
in hoofdzaak bepaald door de dalende dollar en olieprijs.
Juist maandag werden ook het
prijsindexcijfer over april bekend.
Voor het eerst sinds 1949 daalden
de prijzen in West-Duitsland en
wel met 0,1 procent ten opzichte
van de maand april in 1985.
• De waarnemers concludeerden
dat met de voorjaarstemperatuur
die nu eindelijk in West-

Duitsland-zijn intrede'heeft gemaakt ook de kansen op een goed
voorjaar in de economie zijn gestegen. Volgens de economische experts schijnt de kleine winterpauze in.de economische opbloei al
weer voorbij.

fcLands grootste kruidenier blijft op dekleintjesletten.

Van onze sportredacteur
Jan Mennega
„Even geEINDHOVEN/verontschuldigde
duld",,
Adrie van Tiggelen zich, „ik

nioet.èven

de voorzit-

naar

ter". Waarmee hij niet

meer

Renze de Vries van FC Groningen bedoelde, maar Constant.van den Stock van'An-,
derlecht, die zijn nieuwe aanwinst, ergens in de catacomben van het PSV-stadion, feliciteerde met diens overgang
naar zijn club. Gistermiddag
om half zes kreeg de transfer
van Van Tiggelen (28) naar de
RSC Anderlecht, waarbij hij
een ,vierjarig contract tekende, definitief zijn beslag. Renze de Vries en manager Michel Verschueren van de
Brusselse, paars-witten be-

Van Tiggelen blij met RSC Anderlecht
ieder geval een groot bedrag,
waar. wij natuurlijk heel'tevreden mee zijn! Maar", beklemtoonde De Vries, „wij hadden
Adrie graag; willen houden.
Maar dat bleek onmogelijk. En
daar komt bij, dat als een jongen
op ' die leeftijd een dergelijk
contract kan krijgen, je, als
bestuur de sociale plicht hebt
zó'n jongen te laten gaan. Ik gun
het hem ook van harte. Hij vefdient het, het is een uitstekende
prof. Niet: alleen in het veld,
in

-

maar

ook er buiten".

Zelf bereikte Van; Tiggelen
zondagavond . laat al éen akkoord met Anderlecht. „Op zondagmorgen werd ik door Ger Lagendijk gebeld dat ik 's avonds
in Rotterdam moest komen omdat nij mij misschien nodig zou
hebben. Anderlecht en ik waren
het snel eens. Ik kreeg een financieel zo aantrekkelijk aanbod, daar hoefde ik niet lang
óver te twijfelen. Dit is voor mij

toen overeenstemming over het transferbedrag. „Het is een hard gevecht geweest, maar nu is het
voorbij", aldus De Vries.
Volgens de voorzitter van FC
Groningen is met de transactie
.een bedrag gemoeid dat boven
de 1 miljoen gulden ligt. „Maar
op verzoek van Anderlecht maken wij dat niet bekend. Het is

reikten
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derlecht dicht tegen Nederland
aan. Als de bondscoach me wil
zien spelen, is het, denk ik, voor

altijd een wens geweest. Anderlecht is toch één vari de topclubs
van Europa".

hem geen moeite even naar
Brussel te wippen".
Hoewel hij nog niet met Arie
Haan, de trainer; van. Ander„die
lecht,- gesproken: heeft
heeft het. momenteel te druk
met de wedstrijden tegen Club
Brugge om het Belgisch kampidenkt Van Tiggeoenschap"
len dat hij bij zijn nieuwe club in

Ajax, dat in Nederland al een
claim op hem had" gelégd en
waarmee hij ook nagenoeg rond

was, viel vooral om. Financiële
redenen af. Maar ook, aldus Van
Tiggelen, „omdat ik van Ajax
toch ook een hoop negatieve dingen hoor, dat heeft ook| meegespeeld. Het enige voordeel
van Ajax was dat ik misschien
had kunnen blijven werken, al
was het maar een uurtje of vijf
per week. Nu.moet ik ontslag
nemen bij de PTT en dat vind ik
toch wel jammer, want ik heb altijd graag zekerheid willen houden voor de toekomst".
Van Tiggelen

verwacht

—

—

het centrum van de verdediging

zal worden geposteerd. „Ik.heb
begrepen dat Morten Olsen (de
36-jarige Deense libero van Anderlecht-red.) weg gaat. Ik zal
dus wel op die positie komen te

spelen".
Na vijf jaar Sparta en drie
jaar. FC Groningen,.. dat hem
voor ruim 300.000 gulden aantrok, wordt Adrie van Tiggelen
straks voor het eerst in zijn leven full-prof. „Je hoopt natuur-

lijk altijd op een overgang naar
een topclub, en op relatief late
leeftijd is mij dat'dan toch; nog
gelukt. Even was ik trouwens
nog bang dat het transferbedrag'
het struikelblok zou gaan vor-

men".

.

Leo Beenhakker, de bijna exbondscoach, komt Van Tiggelen
dan met een „klasse Adrie" de
hand drukken. Net als Rob Jacobs, de nieuwe trainer van FC
Groningen. „Natuurlijk raak je

zon man

niet graag kwijt",'zegt
Jacobs, „Maar zo gaat dat in de
voetballerij, je.'beste mensen
kun je het moeilijkst houden".
Ter geruststelling ( van Jacobs,
met het transferbedrag van Van
Tiggelen, of een gedeelte daarvan, gaat FC Groningen volgens
voorzitter De Vries „wel weer
wat doen. In nauw overleg niet
onze nieuwe trainer gaan we dat
rustig bekijken! Ton van der
Padt (verdediger van Excelsior,
die genoemd wordt als opvolger
van Van Tiggelen red.)? Staat
bij
niet ter discussie.: Met
hem is geen enkel gesprek geweest":
-

ons.

niet

dat zijn positie in het Nederlands elftal door de overgang
naar Anderlecht gevaar zal lopen. „Als ik ér voor zorg bij Anderlecht in de picture te blijven,
blijf ik dat ook bij Oranje, lijkt
mij. En bovendien zit ik bij An-

Oranje

Schoten ramelt

tegen

kante

aanale

,

de>

f. • Heerenveen moest niet alleen Hid-

do Reys én Kees Kist wegens knieproblemen', niissen,'- maar.'ook Eddy
1 Bosman: (schorsing) en John
van den Wildenberg (griep).
.Vooral Riek Talan en Rogier Schouweriaar
bleken niet af te stoppen. Met
i
i vijf punten uit drie wedstrijden is Vi-

1

tesse nu éeh gegadigde voor de vierde
periodetitel. ■
• Opstelling:
SC Heerenveen: Swager;
T. Kist; i Schuurman' (25.Verbeek), Portijk.
j: M. de Jong; Bijl,. Cristiansen (75.Adema),
| Anema; Tuinman, de Jonge, Schulting.
.Scoreverloop: 5. Talan 1-0; 20. Schulting
L.M; 35.'Le'Grand'2-1;.55. Talan 3-1; 65.
j Schouwenaar 4 -1; 70. Talan 5-1.
Gele kaarten: M. de Jong, T. Kist en
;
/

j Cristiansen (allen SC Heerenveen).

j

Scheidsrechter:

Blom;

toeschouwers:

RWDM hangt
aan de latten
Van onze correspondent.
BRUSSEL
De Belgische
klasser
RWDM is faileerste
liet. Dat is het gevolg van de
financiële ondergang van de
bouwonderneming L'Ecluse,
die: de voornaamste geldschieter van de club uit de
Brusselse agglomeratie was.
RWDM heeft een schuld van
170 miljoen:franken. Dat is
f9,4 miljoen gulden.
—

■

■

Voor het voortbestaan zegt
een woordvoerder van de club
een bedrag van 20 a 25 miljoen franken 'nodig te hebben.
De gemeente. Molenbeek wil
met niet meer dan achttien

miljoen over de brug komen.
Als nieuwe geldschieter
wordt de.vroegere speler en
trainer van RWDM, Johan
Vefmeers,' genoemd. Vermeers zelf wenst voorlopig een
slag om de arm houden. Hij
zoekt nog co sponsors.

•

■■:■■
WT
mee voetballend verde[dén' gebracht.' Het ontbreken'van digingscentrum.:
Bosman en Van
vrij voor Van Breukelen op, maar
én Ruud Gullit, én Marco* van 't Schip begonnen
naast
elkaar
in
beste
hij
de
voetballers
Basten,
twee
treuzelde. te'■=.' lang, waardoor
de punt vah de aanval, maar al
van ons land, beiden vanwege gauw ging Van 't Schip zwerven ook die kans verloren ging. En in
blessures afwezig. Ook Frank en
de slotfase moest dé geconmoest Bosman alle zware werk
Rijkaard en Ronald Spelbos blej keepende . PSV'er ook
centreerd
alleen opknappen.
ven gekwetst in burger, maar zij
een
, harde
kopbal van
nog
Aanvallende impulsen via de
';:;; :
McLeish
pareren!
werden veel minder gemist. Bevanuit het middenveld
roofd van zijn aanvalsspitsen, zag flanken
waren er in het geheel niet, omdat
Strafschoppen
bondsmanager Rinus Michels, die
de alles-of-niets voetballer Rob de
in Eindhoven op de Oranjêbank Wit iedere actie
Schotland, aandachtig gadezag mislukken en
terugkeerde, zich genoodzaakt vanaf
geslagen
door de Westduitse
de rechtervleugel gaandeJohnny Bosman en Johnny van
bondscoach
Franz Beckenbauer
weg alleen Van 't Schip af en toe
't Schip, als stand-in van Gullit en
en
Deense
collega Sepp Pidiens
nog eens iets ondernam. Gerald
Van Basten, te laten debuteren.
ontek,
werd
eveneens
twee acht-.
Vanenburg, die centraal"op het
tien
strafschoppen
karaats
ontmiddenveld geposteerd stond,
Beide Ajacieden slaagden er showde wel weer een aantal kittihouden. Eén voor rust," toen Wouruet in zich aan de algehele malaiters de wegdraaiende. Sturrock
ge bewegingen,.maar het rendeneerlegde, en één er na, toen Koese te onttrekken. Bosman zwoegment daarvan was nul.
man opnieuw ' ■ Sturrock in een
de voor wat ie waard was, maar
moest nagenoeg in zijn eentje tesoort heupzwaai nam. De volslanSlim
niet
ke
kinderachtig
Oostenrijkse arbiter Helmuth
gen de bepaald
omdat Michel Valke vooral
En
Kohl, liet beide keren ten onrechingrijpende Schotse defensie opmet het hoofd naar beneden
boksen. Slechts één keer, direct rondsjokte en.Jan Wouters slim te gewoon doorspelen.
na rust, glipte de 21-jarige 'AmVerdedigend marcheerden - de
• de Schotse uitblinker Paul
door
roodharige
zaken
bij Oranje niettemin redestelvener bij .zijn
bein de. eigen defensie
Sturrock
Koeman en Van Tiggelèn
waker Alic McLeish weg, maar werd
teruggedrongen, kreeg lijk.
vormen een centraal duo met toezijn kopbal ging voorlangs. HoeOranje nooit echt greep op de
komstperspectief, Jan Wouters
wel Michels zich van de debutanwedstrijd en werd bijna niet gename
ten met
tevreden toonde vaarlijk. In de eerste helft nam alverdient opnieuw een kans als opvan Willy van de Kerkhof,
over Bosman, lijkt de pas afgeleen Ronald Koeman met een volger
en op de rechtsbackplaats had Nezwaaide militair, die tot de hoofddrietal afstandsschoten (naast,
macht van Ajax doordrong omdat over, gestopt door Goram) het derland gisteravond niemand nodig. Alleen bij zijn linksback-keuVan Basten geblesseerd raakte,
Schotse doel onder vuur. Na rust ze beging."Michels
vooralsnog te licht voor Oranje.
dezelfde.fout
schoot Vanenburg naast en kopte
is
zijn
voorgangers
als
ook
al
door
Bosman voorlangs. Tot meer wagemaakt.
rechtsbenige
een
Met;
Systeem
penfeiten kwam Oranje niet..:
(gisteravond Sonhy Sivoetballer
Schotland, dat veel meer onder
Hetzelfde geldt voor Van
die positie blijft het altijd
looy)
op
de regen van afzeggingen had ge't Schip en Sparta's rechtervleubehelpen. Van Peter Boeye, die op
bondsgelverdediger Danny Blind, die leden dan Nederland
de reservebank zat, kunnen evengisteravond eveneens zijn eerste coach Alex Ferguson kon niet eens negatieve punten genoemd
meer dan een versterkt B-team
'cap' verdiende. Door het ontbreworden, maar hij heeft tenminste
ken van een directe tegenstander opstellen kreeg meer mogelijkeen linkerbeen en dat is voor een
schoof Blind in de- tweede helft heden. Al in de vijfde minuut
de eerste vereiste.
linksback
door naar het middenveld, waar miste debutant Mc Coist van •Opstellingen:
' '
hij het er beter vanaf bracht dan Glasgow Rangers, vrij voor doel. NEDERLAND: Van Breukelen; Blind,'Kovoor rust, toen hij twijfelde tussen En halverwege de eerste helft zag eman, Van Tiggelèn, Silooy; Wouters, Vanenburg, Valke (73. Suvrijn), De -Wit;. Van
het afschermen van de positie op de topscorer van de Schotse com't Schip, Bosman. '
rechts en opschuiven naar het petitie, waaraan Adrie van Tigge'. Narey,
SCHOTLAND: Goram;
middenveld. Een kwartier voor len zijn handen vol had, Van McLeish, Albiston;■ Malpas, Miller;
Bett,.Sturrock,
tijd bracht Michels met Wilbert Breukelen in : een reflex niet de Connor; McCoist, Cooper.'
■.'••■'•'?;',
'
.
Suvrijn als vervanger van de licht voet redding brengen na zijn harGele kaart: Van Tiggèlen.
doelwisseling
de
de
dook
'
aangeslagen Michel Valke nog
inzet. Na
Scheidsrechter: Kohl (Oostenrijk).
ook Sturrock een keer frank en Toeschouwers: 15.000.
een vierde debutant binnen de lij""

.
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mondiale wielerfederatie.

Ploeg Post heerst in Vuelta
OVIEDO De ploeg van Peter. Post wil in de Ronde van Spanje de bitterheid .vergeten van de teleurstellende prestaties in de
voorjaarsklassiekers. In die opzet slaagden de renners in de zevende etappe met lof. Door uitstekend ploegenspel werd de leiderstrui van Robert Millar verdedigd en Eddy Planckaert aan
diens tweede ritzege in de Vuelta geholpen. De Belg was na de
180 kilometer van' Cangas de Onis naar Oviedo alle sprinters te
.

—

:

snel af.

'

,

Voor.Planckaert betekende het

zijn veertiende zege in dit seizoen'
en zijn achtste in de geschiedenis
van de Ronde van Spanje. ,",Dat
hadden,er al tien kunnen zijn",
merkte de Belg na zijn ritzege op„Met een klein beetje fortuin had
ik er in deze Ronde al vier gewonnen".;:

"

■ Planckaert-toonde zich net als

Winnen na de rit : zeer tevreden
over het ploegenwerk. Winnen:
„wij rijden allemaal in dienst van
Millar. Hij kan deze ronde winnen: Dat is ons doel. Ritzeges tellen daarbij eigenlijk niet. Als je op
zon zware dag als vandaag en de
leiderstrui verdedigt en de rit
wint, mag je rustig van een prima
prestatie spreken".

•—

—

.

'

Ahdré Boskamp,' zal terugtrek-,
Buddels
ken.r
Directeur
verklaarde dinsdag, dat het te
vroeg was om nu al een standpunt in te nemen. „We zullen
trachten zoveel mogelijk informaties in , te" winnen, maar ik
vrees dat we die niet vlot zullen
verkrijgen'-'.
De KNWU zal op korte ter-

:

-

mijn contact opnemen met de
organisatoren. „Ik neem taan
dat de organisatie wel zicht zal
hebben op de problematiek ter
plekke. Als zij het groene licht
geven. om '-.de. koers te laten
doorgaan, zullen wij ons daaraan houden. Of we moeten inde
tussentijd zoveel negatieve. informatie hebben,' dat. ! .we
zelfstandig een beslissing kunnen nemen oni ons terug te
.
trekken".
De Westduitse j.wielerbond
heeft inmiddels gepleit voor
een uniform standpunt door de

Uitslag zevende'etappe: 1. Planckaert
(Bel-Post) 180 km in 4.56,33; 2. Van Brabant
(Bel-Perez); 3. Kelly (ler-De Gribaldy); 4. Ruiz
Cabestany (Spa); 5. Hernandez (Col); 6. Mutter (Zwi); 7. Pino (Spa); 8. Demidenko (Sov);
9. Murga (Spa); 10. Dominguez (Spa); 16..
Millar.(Sch); 19. Knetemann (Ned); 21. Fignon (Fra); 30. .Van Wijk (Ned); 33. Winnen
(Ned); 35. Theunisse (Ned); 46. Veldscholten
(Ned); 48. Delgado (Spa); 54. Nljboer (Ned);
61: Nulens (Bel), allen in.dezelfde tijd als de
winnaar; 83. Hoondert (Ned) op 4.30; 89. Langerijs (Ned); 93. Lammertink (Ned); 94.,Harings'(Ned): 95. Boeve (Ned);.96. Beuker
(Ned); 107. Arras (Bel) op 8.49; 116. Peiper
(Aus);ll7.Deßooy(Ned). • :.
Uitgevallen: Ongenae (Bel), Wallys (Bel),
Rodriguez (Spa),". Aranco (Col), ■ Volosjine
(Sov), Mytnik (Pol). '
Algemeen
klassement:
1. Millar
(Sch-Post) 36.54.06; 2. Delgado (Spa-Schuiten) op 0.09; 3. Pino (Spa) op 0.13; 4. Dietzen
(Wdl) z.t.; s..Madiot (Fra) op 0.35; 6.'Parra
(Col) z.t.; 7. F.Rodriguez (Spa) o[p 0.43; 8.
Kelly (ler) op 1.09; 9. Fuerte (Spa) op 1.21.;
10. Laguia (Spa) op 1.24; 18. Fignon (Fra) op
2.45; 21. Van Impe (Bel) op 3.21; 28. Winnen
(Ned) op 4.44; 37. Van.Wijk (Ned) op 6.27;
38. Nulens (Bel) op 6.38; 45. Nijboer (Ned) op
10.33; 46. Veldscholten (Ned) op 13.33; 62.
Knetemann (Ned) op 24.52; 83. Boeve (Ned)
op 31.37; 88. De Rooy (Ned) op 35.45; 104.
Theunisse (Ned) op 44.50; 106. Hoondert
(Ned) op 45.53; 107. Lammertink (Ned) op
46.06; 108. Langerijs (Ned) op 46.19;-110.
Harings (Ned) op 48.03; 113. Beuker (Ned)
. op 48.49.

.

m

•'EDDY PLANCKAERT
:..sprintzege....

gegeven/: tot

del:succesvolle ont<

sriapping van het diio.
il".
':' De coup van Timmer en Klein'
kwam drie ronden! voor het einde
tot stand. Hun*zes [medevluchters,
slaagden er nietflahgér, iri om het
hoge tempo.te volgen. Wel pro"
beerde .de . plaatselijke . favoriet
Thijs de', Vries in de slotfase een

ommekeer /'telr-' bewerkstelligen;"
maar hij bleef ten slotte 50 meter"
van het Drentse tweetal verwijf
]!'»,»*
derd. ■ \ ■(V t"■
De uitslag: 1. Timmer,' Vries; 2. Klein, Èiloo; 3. de

Vries'Kollum; 4: J. Hoekstra, Leeft?

warden; 5. A.; Koster,' Leeuwarden; 6. Dou-;
wes,' Veenwoudeh; 7. Meems, Tweede Ex*
loërmond; 8. D; Joiwsma, 1 Drachten; 9. Mëij*
er, Musselkanaal; lÓTAalders, Nieuw Roden. *

De Fransman Richard Vivien

heeft in eëh massale eindsprint 3ë*

vierde etappe van de open
wedstrijd Rubain Granitier Breton:
gewonnen:!Dé Nederlander Hen-'
ry Dorgelo, die in hét peloton ein-*
digde,'behield de leiding in het al-*
gemeen klassement.'

Damesronde van . Saint Ambroix
(Frankrijk): Uitslag derde etappe: "I
Stendhal (Noo) 62 km 1.34.17; 2. Longo (Fra)
op-2.30; 3. Stephen (Vst); 4. Mieke Havik
(Ned); 10. Connie Meijer (Ned).
'
Algemeen klassement: 1. Hines (Vst)
5.48.09; 2. Longo (Fra) op 0.18; 3. Stephen
(Vst) op 0.47; 4. Pelletier (Fra) op 1.14;'5.'
Brambini (Fra) op 1.17; 11. Hage op 1.39; 16Meijer op 2.21; 17. De Bruin op 2,24; 22. Ha-"
vik op 3.46; 25. Van Rijnsoever op 5.25; 35:'
Knol op 13.45.
*

*

:

ARNHEM ,'-;• SC Heerenveen
bleek de laatste weken op het goede spoor; te zitten door in zes
wedstrijden ongeslagen te blijven
J 1ëh, tien' punten binnen te halen.
■Eén!lichte;hoop op het kampij oenschap^vah• vierde; periode
gloorde, maar sinds gisteravond is
| het over:en ; voor .oefenmeester
{ Foppe de' Haan en zijn manschap) pen. Met lieft 5 -1 ging Heerenveen
in Arnhem ten onder tegen Vites-

-

-

j

Vredeskoers loopt,
gevaar door
kernramp in Kiev

De ,VredesDEN HAAG
dé
zwaarste
etappekoers
koers,
in het wielerseizoen voor amateurs, is door het ernstige ongeluk ;.; in de 4 kerncentrale i;i van
Tsjernöbyl! bij Kiev jin \ gevaar.*
.De t wedstrijd, ;1 die .van i 6 j,tot.' en
met i 221 mei op Éde |
staat,' zou starten in het besmette gebied; op ongeveer 130 kilometer van Kiev.
In de omgeving • van de Oekrainse metropool zou de
loog en de eerste drie-etappes
gehouden worden. De . KNWU
heeft nog geen beslissing geno-men of het zijn ploeg, die onder
leiding staat van de Groninger

'

j • Van onze sportredactie

op de strijdwijze waarmee Michels
Oranje de komende jaren wil;laten opereren, met twee centfum'spi
twee ?, tegen i het j midden-

De Nederlandse verdediging
werkt: de bal wég voordat, de
Schot Robert Connor (liggend)
gevaarlijk kan worden.: Adrie
van Tiggelen (tweede 'y. van
rechts) temidden, van -Danny
Blind (rechts) én Silóoy.'y'i
•

Voetbal

'

Fors verlies
SC Heerenveen

"Twee e jccuses kunnen voor dgl
povere vertoning naaf voren wpr-

nen. Maar het 'loopwonder' -van
Fortuna S. speelde te kort om een
oordeel te kunnen geven.
Geoordeeld kan wel worden
over het systeem waarmee het
Nederlands elftal aantrad. Alleen
in de aanvangsfase leek dat even,

'

—

i

.Van onze sportredacteur Jan Mennega
EINDHOVEN
Het tweede oefenduel van het Nederlands elftal in de aanloop haar de voorronden van het Europees kampioenschap, is mislukt. Nadat het vorige maand in Leipzig tegen de
(DDR (1-0 zége) nog zoveel indruk had gemaakt, rammelde Oranje
tegen Schotland aan alle kanten. Niet slechts de 0-0 eindstand
was teleurstellend, vooral ook de manier waarop het vlaggeschip
van het Nederlandse voetbal zich gisteravond in Eindhoven presenteerde, viel bitter tegen. Alleen op het onderdeel werklust
t scoorden de Oranjespelers een voldoende.
<

APPIE
HAPPIE
als
DOORDOUWENDE
LIJSTUWDE

Verrassend behaalde Dries
Timmer uit Vries de overwinning
in en wielercriterium over 80 kilometer voor amateurs in het
Friese dorp Kollum. In de eindsprint bleef Timmer de tegenwoordig in Exloo wonende Dries
•;

Klein de baas, die de aanzet had

Engelse eerste divisie: Arsenal-Chelsea
2-0; Watford-Southampton 1*1."",

VOETBAL. GiovannifTrapattoni:
wordt de nieuwe trainer van Inter Mi-!
De 47-jarige oud-internationaf
volgt interim-trainer Mario Corso op.i
Trapattoni was tien jaar in dienst bij!
,! ,"j
Juventus.
VOETBAL. De return in de finale;
van het UEFA-bekertoernooi tussen?
I.FC Köln en Real Madrid wordt op 6!
'•'■'{
mei in West-Berlijn gespeeld.
VOETBAL. Hans-Pèter Briegel*
verhuist van Verona naar Sampdoriaï
uit Genua. De Westduitse internatio-1
nal tekende een verbintenis voor twéé;
seizoenen tegen een jaarsalaris vanj
een miljoen gulden.

i
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MagTorro u deze week eens verrassen
VCCI VCI I UKKCIIIK VCÏb

GOED I N KWALITEIT EN LAG E PRIJZEN

•

i

fellema Sog

omheen" voor!

Go Ahead Eagles
De Graa,schap

uitslagen:

"I?*^,.;^
•

-

van het zondagamateurvoet-

ir

1

Kn.bockers

«Tea

Zevenhuizen
SVMH

•

Marcio

'

21
19
18
20 18
20 17
20 14

JW

Borg.tompognie 20 13
.'Drieborg
19 2

veer-JVV 2-1, Drieborg"-Veelerveen 2-3, Wol-

tersum-Froombosch 0-1, Westerbroek-Bareveld 0-1, Kielwindeweer-Borgercompagnie

tegen Drachtster Boys met

Ty Beide ploegen

hebben op hemel.'rtsdag, waarvoor het duel gepland
nam de
tnd een toernooi. Emmen
Jipping,
maar
door Edwin
Kloostra
en
Sietse
S of de■•Groot
voor de Friese winst. In De-.
Lden wonnen
de amateurs van Go
t er
3-1 en 6-2
tussenstanden
de
via
Lad
lindelijk met zeer ongebruikelijke

iln'e

THIJS LIBREGTS

•

Libregts naar
PAOK Saloniki

"

£(8-s)vanHHC..GVAVßapidi-

s;'dat vandaag tegen SC Cambuur
cpe'elt, heeft nu de kans om onderaan
„ige 'afstand van de Hardenbergers

Van onze sportredactie
SALONIKI
Thijs Libregts heea
gisteren een tweejarig contract getekend bij PAOK Saloniki. De Nederlandse oefenmeester stapt over naar
de stadgenoot van zijn huidige club,
omdat hij na twee seizoenen 'uitgekeken' is op Aris, waarmee hij achtereenvolgens tiende en zevende werd
in de Griekse competitie. „En meer
zat er met die ploeg echt niet in," aldus Libregts, die daarom met de 'veel
ambitieuzere' rivaal in zee ging.
Pikant detail is dat de ex-oefenmeester van Feyenoord bij PAOK nu
de baan krijgt waar zijn vroegere assistent Ab Fafié eerder ook naar dong.
„Maar ik was al in contact met de
club, voordat Fafié ooit ter sprake was
geweest," meldt Libregts uit Saloniki.
„We hebben het alleen tot gisteren geheim gehouden omdat de verhoudingen tussen Aris en PAOK nogal ge—

..

Pelupessy sterkste
toernooi Meteoor

op

iVEENDAM Het voor de twintigste keer. in' successie georganiseerde internationale ABC-bad-

iiintontoernooi van de badminton-

club Meteoor i uit Veendam werd
bij de'A-spëlers in nagenoeg alle
liassen beheerst door de Nederlandsedeelnemers. Winnaar in het
krenenkèlspel werd Pierre Pelupessy, die vrij verrassend de finale

wön,vanfde;Nederlandse; kampi-

oen LëxCoene., Het was een gemakkelijke" zége; voor Pelupessy,
diealleen voor het'enkelspel naar
Veendam was gekomen.

voelig liggen.". •■:■■':•

„

Geen Engelse superliga

• De finale damesenkel werd volledig
door speelsters uit de : Nederlandse
jeugdselectie beheerst! De i als eerste
Van onze sportredactie
geplaatste Esther, Villanueva won in
een goede partij.van haar selectiegeEr komt geen Engelse
"LONDEN
noteCindyScholtz. ~'. '
superliga. De topclubs, die daar maanIDegrootste' verrassing viel in het denlang over bezig zijn geweest, naherendubbel;; De ' geplaatste > spelers men gisteren bij een buitengewone leVan de Vlügt/Lex Coene verloren vrij denvergadering van de voetbalbond in
verrassend i van ' Hans Nijhof 'en
Londen genoegen met een pakket
Mathijs. Schippers. In de finale maatregelen ter verbetering van hun
tmoesten
in twee games,
positie. De belangrijkste herziening is
*aarvan*de tweede in de verlenging, de inkrimping van de eerste divisie tot
capituleren voor de beide jeugdspelers twintig clubs. Momenteel telt die nog
Michel Rêdèkër én Van Dalm, ;
22 teams. De komende twee seizoen
Het damesdubbelspel werd volgens geldt een versterkte degradatie. De afverwachting gewonnen door Villanuegevaardigden van Liverpool, Everton,
va/Scholtz, die'vrij simpel van het bij Manchester United, Tottenham, Arseelkaar gelote koppel Lehnert/Melling nal en Aston Villa zagen hun eis tot fiwonnen. Lex Coene veroverde samen nanciële compensatie voor het missen
k »et S.' Melling toch nog een eerste
inkomsten uit Europa-CupvoetPlaats in het gemengd dubbel. Zij gaingewilligd.
bal
ook
ven de beide noordelingen Guus van
der. Vlugt en Vera van
Mill. geen'
soiijn van kans.
op
;v..:'/ lU■■: '.
J ,s a 9en
H.E. 1. P. PelupesJ i L eneA-klasse:
• NIJMEGEN
De wedstrijd NEC- DE I E. Villanueva, 2. C.
&i.
.9°
finales van het
Ajax.
voor
de
halve
H
S*j -D -1 •M- Redeker/R. v. Dalm. 2. H.
is vastom
KNVB-beker
Schip
toernooi
de
'
ers
S, n P DD 1 E- Villanueva/C.
—
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5-2.
Res. 1A: GRC Groningen 3-Actiet 3 O-O,
Neptunia 3-Be Quick 4 3-0, Helpman 3-Forward 2 0-1, Marum 2-DIO Groningen 2 2-0,
Hoogkerk 2-Amicitia VMC 2 0-3. Res. 1B:
Heiligerlee 2-Bellingwolde 2 1-1, Hoogezand
4-ASVB 2 2-1. Scheemda 2-FVV 2 1-2, BNC
3-WEO 2 0-0, Veelerveen 2-MOVV 2 2-0,
Froombosch 2-ZNC 2 0-3. Res. 1C: Be Quick
5-Tolbert 2 2-1, Hunsingo 2-VVG 2 2-0, GRC
Groningen 4-Zuidhorn 2 0-2. GVAV-Rapiditas
•4-Gronitas 2 3-2, Astrea 2-Bedum 3 3-0. Res.
1D: Wildervank 2-PJC 2 3-1, Bareveld
2-Scheemda 3 1-0, WW 4-FVV 3 1-1, Bellingwolde 3-THOS 2 3-2, Pekelder Boys 2-AIteveer 2 0-0, Nieuw Buinen 3-SPW 2 2-0.
2A: De Vogels 2-Helpman 4 2-0, Groen
Geel 2-Leek 3 1-0, Hellas VC 2-Gruno 3 1-2,
Actief 4-Haren 2 0-4/ De Wilper Boys
2-Oosterparkers 4 1-0, Forward 3-Amicitia
VMC 3 .0-2. 2B: Adorp-Umut Gucu 2-0,
Kloosterburen 2-Zuidhorn 3 7-1, Velocitas
4-Noordpool 3 2-0, De Vogels 3-Groriitas 3
0-4, Bedum 4-Eenrum 2 1-2. 2C: FC MistralActief 5 0-2, Leek 4-Astrea 3 2-2, Amicitia
VMC 5-Hoogezand 5 2-8, Haren 3-FC Lewenborg 2 2-0. 2D: Be Quick 6-Boerakker 1-3,
Marum 3-WK 3 1-3, Tolbert 3-Groen Geel 3
2-0, Actief 6-De Wilper Boys 3 3-1, FC Lewenborg 3-Zevenhuizen 2 3-0. 2E: Oldambt.
Boys-Siddeburen 2 3-3, Meister SV-Harkstede 2 2-3, Appingedam 4-Kwiek 2 6-0, Neptunia 4-Farmsum 2 2-0, ZNC 4-Noordpool 4
5-0. 2F: HSC 3-Nieuweschans 2 2-8, Farmsum 3-Bato 3 2-2, ASVB 3-FVV 4 1-0, WEO
3-DWZ 0-2, Kwiek 3-Meeden 2 0-1. 2G: Sp.
Stadskanaal 3-Wedde 2 6-2, Sellingen
2-ASVB 4 1-0, JW 2-Wildervank 3 1-1, PJC
3-Musselkanaal 4 3-2, Bato 4-Nieuw Buinen 4
1-7. 2H: Hejligerlee 3-Oosterhoek 3 3-1, Appingedam 5-Bato 5 1,1-2, ASVB 5-Veelerveen
3 1-2, Nieuweschans 3-Musselkanaal 5 0-1,
Sp. Stadskanaal, 4-Bareveld 3 3-1, THOS
3-Kwiek4l-2. •
3A: Velocitas 5-Hellas VC 3 1-3, MaesaAstrea 4 2-2, GVAV-Rapiditas 5-Blauw
Geel'ls 2 6-0. 3B: DIO Groningen3-Tolbert 4
11-10, Leek 5-Be Quick'7 20-0, Hesanti-Velocitas 6 3-20-0, GVAV-Rapiditas 6-Peize 4
0-3Ó. 3C:. Tolbert 5-Groninger Boys 5 3-0.
DIO Groningen 4-Velocitas 7 6-2, Hellas VC
4-Adorp 2 4-0, Helpman 6-Forward 6 10-2,
Amicitia VMC 6-Blauw Geel'ls.3'l-0. 3D:
Knickerbockers'2-Leek 6 3-1, SVMH 2-Niekerk 3 4-1, De Wilper Boys 4-GVAV-Rapiditas
8 1-I.' 3E: Groen Geel 4-Hellas VC s*B-2,
Oosterparkers 5-Be Quick 8.1-2, Haren
4-Maesa 2 3-2, Gronitas 5-Westerbroek 2
2-8. 3F: FW 5-Helpman 7 5-1, Zuidhom
4-Engelbert 2 1-3, FC Lewenborg 4-VVG 3
1-0, Gruno 5-Amicitia VMC 8 2-2. 3G: FC Lewenborg 5-Helpman 8 3-2,'D10 Groningen
5-Leek 7 4-0, De Vogels 5-FVV 6 6-0, WG
4-Gruno 6 6-1 y Haren 5-Amicitia'VMC 9 3-2.
3H: GVB 3-SVMH 3 0-1. Zuidhom 5-Peize 6
2-3, Actief 7-Gruno 7 2-2, Forward 7-Haren 6
1-3.31: Engelbert 3-Woltersum 2 1-2, Usquert
2-Hunsingo 4 5-1, Eenrum 3-Kloosterburen 3
1-3, Bedum 6-Hoogkerk 5 0-3. 3J: Hoogezand 7-Appingedam 6 1-4, Wagenborgen
2-HSC 4 2-1, Siddeburen 3-Froombosch 3
13-0.. ZNC 5-Farmsum 4 :2-2,. Wildervank

-

7mei

NEC-Ajax

I

gesteld voor woensdag 7 mei a.s. in
het Goffert-stadion in Nijmegen. De
wedstrijd begint om 18.15 uur.

Melling. G.D.I.S,
Coene. 2. V. v. Mill/G. v.d. Vlugt.
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zaalvoetbalkampioen

v

?n onze sportredactie
ONINGEN -Het eerste team Van onze drafsportmedewerker
va de
zaalvoetbalvereniging Phoenix . GRONINGEN Onze voorspelling
Duindigl

JS

~

van W

r n'"£ en is kampioen geworden

Phoenix
striWJretNoorden
om; het noordelijk
.

-

en*

won in de
kampioen-

Ult tegen Mu "tinga 79 met 5-3
met B s Het gaat nu in de

striL
Wl P

'

-

het Nederlands kampiwaaraan ' acht teams
"—? eerste wedstrijd is tegen
ra rBoys
Kr»*
:
uit Volendam.
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Uitslagen zaterdag 26 april:
1A: Godlinze-Seta f 0-4; MuntendamWesterwolde.' 1-1; ' Meeden-Glimmen 0-3;
Poolster-Noordster 0-0; TEO-De Pelikanen
0-1. 1B: GCSV--Helpman 0-1; WK-OKVC
1-2; De Wilper Boys-SIOS 3-0; Corenos-SV
Aduard 6-0; FC Leo-SV Maluku 6TO; Oranje'sB-GRC Groningen 1-3. Res. 1A: Knickerbockers 4-Zuidhorn 2 2-1; Potetos 3-Mamio 2
2-2; Oranje'sB 2-Knickebockers 3 3-2; Viboa
3-Noordwolde 2 3-1; CVVB 4-Oranje Nassau
5 3-1. Res. 1B: Oranje Nassau 6-De Pelikanen 2 0-3; Stedum 2-HSC 2 1-3; Eems Boys
4-Knickebockers 5 2-3; WVV 2-De Heracliden
3 0-2; Middelstum 3-VVS 3 10-0. 2A: Pelikaan S-VW'7O . 2-0; ZEC-Marum : 2-0;
CSB-Zeester 1-0; PWC-SV Onderdendam
4-3; Ezinge-Niekerk 0-0; CSVH-Zevenhuizen
3-1.,:2B: Damacota-SGV 1-0; ASVB-GEO
2-2; PKC'B3-Neptunia 2-4; SC MussselMeedhuizen 2-2; '. 't Zandt-Sellingen 2-1;
LVC-Wagenb. Boys 0-3. Res. 2A: SIOS
2-Grijpskerk 3 1-1; Opende 2-De Wilper Boys
2 2-0; Knickerbockers 6-Oranje'sB 3 2-3;
Oranje Nassau 7-CSVH 2 0-6; GRC Groningen-OKVC 3 4-1; Lycurgus 5-Gorecht 3 0-0.;
Res. 2B; Viboa 4-Holwierde 3 2-2; Corenps
2-Lycur'gus 6 0-5; De Pelikanen 3-Ömlandia 3
2-4; TEO 2-Onstwedder Boys 2 0-2. Res. 2C:
Muntendam 2-Meeden 2 2-1; Westerwolde
2-HSC 3 0-3; Westerlee 2-Lycurgus 7 2-2; De
Pelikanen 4-CVSB 3 2-1; Seta 3-Onstwedder
Boys 3 4-0. Res. 2D: De Fivel 3-De Pelikanen 5 1-3; Siddburen 2-Godlinze 2 2-1; Lycurgus 8-Seta 4 2-1; Onstwedder Boys
4-Poolster 4 1-7; LVC 2-Middelstum 4 0-0.
3A: GCSV 2-Oranje Nassau 9 3-0;
VEV67-VVK 2 1-5; Helpman 2-Glimmen 3
0-3; Amicitia VMC- Potetos 4 5-0; Oranje
Nassau 10--Gorecht 4 2-5. 3B: Knickerbockers 8-Oranje Nassau 11 3-1; SV Maluku
2-Boerakker 1-1; Marum 2-Opende 2-1; Peize-CSVH 3 2-4; Zevenhuizen 2-VEV67 41-1.
3C: Lycurgus 9-Grijpskerk 4 2-1; OKVC
'

Volleybal

Dopingcontrole bij tennis

DISTRICT GRONINGEN
DAMES, promotieklasse: VSC-Flash
0-3, Merna-DOVO '1-3 (Dovo kampioen).

NEW VORK.-* In.de tennissport
wordt dit jaar voor het eerst gecontroleerd op het gebruik van stimulerende
middelen. Tijdens vijf belangrijke
toernooien; waaronder Wimbledon,
zullen de deelnemers zich moeten on-
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derwerpen aan een proef.

Sport in 't kort
VOETBAL. Bayern München heeft
de Belgische doelman Bobby Dekeyser
(21) van de amateurclub Royal SaintGilloise gecontracteerd. Hij was aanbevolen door zijn landgenoot JeanMarie Pfaff, de eerste keeper van de
Westduitse clufr
VOETBAL.. De

Colada

UW'7O-Marum 0-2, Zevenhuizen-Zeester
3-1, CSVH-SV Onderdendam 7-1. 2B: Damacota-t Zandt 3-1, ASVB-SV Mussel 1-1.
PKC'B3-Sellingen 4-1. SGV-GEO 0-1. Wa-

genb. Boys-Neptunia 3-2. 2A: Grijpskerk
3-De Wilper Boys 2 2-2. Lycurgus 5-CSVH 2
0-2. OKVC 3-Oranje'sB 3 0-3. 2B: Holwierde
3-CSB 2 1-2. Onstw. Boys 2-De Fivel 2 0-0.
Res. 2C: Oamacota 2-De Pelikanen 4 3-0.
Muntendam 2-Westerlee 2 0-1, Westerwolde
2-CVSB 3 0-1, SETA 3-Lycurgus 7 0-0. Res.
2D: Siddeburen 2-Poolster 4 2-5. 3A: GCSV
2-Amic. VMC 0-2. VEV'67 3-Helpman 2 4-6,
Or. Nassau 9-WK 2 3-6, Gorecht 4-Kn.bockers 71-1, Or. Nassau 10-Glimmen 31-1.3B:
Kn.bockers 8-Zevenhuizen 2 0-3, SV Maluku
2-Peize 6-3. Marum 2-VEV '67 4 4-1, Or. Nassau 11-Boerakker 0-1, WK 3-CSVH 3 4-0.
3C: Lycurgus 9-Zevenhuizen 3 3-4, Zuidhom
3-Or. Nassau 12 1-0, OKVC 4-Hesanti 0-6,
CWB 5-Kn.bockers 9 3-0. CSVH 4-SV Aduard 3 0-0. 3D: SIOS 3-FC LEO 3 5-1, Viboa
5-Warftum 3-0, Or. Nassau 13-WK 4 1-0, Lycurgus 10-Noordwolde 3' 3-0, Grijpskerk
5-KRC 1 -5, SV Aduard 4-De Heracliden 4 2-4.
3E: Neptunia 2-Meedhuizen 2 5-3, WS 4-De
Gemzen 2-2, WW 3-Muntendam 3 0-1, Wagenb. Boys' 2-ZNC 1-6. 3F: Or. Nassau
14-CWB 6 0-2, De Heracliden 5-SGV 2 0-1.
Eems Boys 4-TEO 3 4-1. 3G: Stedum 3-Appingedam 3 4-1, SGV 3-ZEC 2 3-1, CWB
7-Godlinze 3 10-0. De Heracliden 6-Or. Nassau 15 0-5. 3H: SJS 5-WW 4 2-3, ZNC
2-Borgercompagnie 3-1, SV Mussel 2-WS 5
4-1, Noordster 3-SJS 4 1-2.4A: GCSV 3-WK
5 1-1, Potetos 5-Lycurgus 11 1-0, De VogelsDIO Groningen 5-2, Helpman 3-GRC Groningen 3 5-1, Gronitas-Kn.bockers 10 0-0, Glimmen 4-Zuidhorn 4 3-3. 4B; VEV'67 5-De Wilper Boys 3 1-3, Zevenhuizen 4-PKCB3 2 0-3,
Marum 3-Pelikaan S 2 5-3, CSVH 5-Boerakker 2 0-3. 4C: Ezingé 2-GCSV 4 0-3, UVV'7O
2-SV Onderdendam 2 3-2. 4D: Pelikaan S
3-Niekerk 3 3-1, Boerakker 3-Kielwindeweer
1-5, Oranje '58 6-Oranje '58 5 0-9, Amicitia
VMC 2-GRC Groningen 5 2-1, Opende
5-Helpman 4 5-2. 4E: Poolster 5-Eems Boys
8 3-1, Holwierde 5-Middelstum 5 3-1, De Fivel
5-SGV 4 0-1, De Heracliden 7-LVC 3 7-3. 4F:'
Grijpskerk 7-Lycurgus 12 7-1, Helpman
5-Boerakker 4 13-0, Gronitas 2-GCSV 5 2-5,
Zuidhom' 5-Glimmen 5 2-1. 4G: Wartfum
2-CSB 4 0-3, FC LEO 4-Omlandia 6 4-4, SV
Onderdendam 3-UW7O 3 1-2. 4H: Eems
Boys 10-Wagenb. Boys 4 2-2, HSC 4-WS 6
10-2, Eems Boys 9-Siddeburen 3 3-2, Meedhuizen 3-THEO 0-0. 41: Meeden 3-ASVB 2
2-1, Westerlee 3-CVSB 4 0-5, VVS 7-Damacota 3 4-1.4 J: Westerlee 4-Westerlee 5 2-1,
SV Mussel 3-Damacota 4 2-2, SJS 7-Wildervink 3 1-6. 4K: GCSV 6-Amic. VMC 3 3-3,
Potetos 7-Helpman 6 0-10, Noordwolde'
4-GRC Gron. 7 1-3, Gorecht 6-HSC 6 5-2, ■"
Glimmen6-CSVH 6 5-3.
'.v.-iï!
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Goede start Caribe
in honkbalcompetitie
GRONINGEN De start van de
honkbalcompetitie is voor de heren van Caribe succesvol verlopen. De Groningers versloegen in
—

de districtsklasse - het Meppeler
Blue Devils met 5-3. Minder goed
■ ging het met de Caps. De gedegrawaren
deerde :,..;Hoogeveners

kansloos tegen Nijmegen (11-2).
De beslissing bij Caribe-Blue Devils
viel na een saaie wedstrijd pas in de
laatste inning.,De Meppelers namen,
.'eerst een 3-1 voorsprong, maar Caribe
kwam in de', afsluitende slagbeurt
'alsnog terug. Na' een twee-honkslag

'van'"RikïKoning -kwam de stand in'
even wicht' en" vervolgens sloeg Mark
Wit de.bal buiten het veld, waardoor
Caribe met 5-3 won.
Omdat de districtsklasse volgend
seizoen verdwijnt,' is een felle strijd te
verwachten rond', de drie bovenste
plaatsen, die recht geven op promotie.'
Overige uitslagen: Drachten-Crash
.
-16-2, Falcons-Esca 4-3.
•In de landelijke tweede klasse soft-!
bal liep Caribe tegen Kennemerland
-

al in de eerste inning een 4-0 ach-;
terstand op. Deze marge bleek vervol-,
gens te groot (7-B).!^^HRMfflß|jflHd

VOETBAL, Racing Club 'de Paris
keert terug in de Franse eerste divisie. Racing, dat zich onlangs versterkte met international Luis Fernandez
en de Westduitser Pierre Littbarski,
wees in twee promotiewedstrijden St.
Etienne terug: 4-3. ;-■ :

VOETBAL. De wedstrijden Gronitas-NOVO en Siddeburen-Farmsum
in de vierde klasse F worden morgenavond, donderdag 1 mei, gespeeld. De
aanvang van beide duels is 19.00 uur.

'

45-jarige

'as-

sistent-trainer van Haarlem,'Ted Immers, wordt met ingang van het nieuwe seizoen trainer bij de eerste divisieclub Eindhoven. Hij wordt opvolger
van de naar Helmond Sport vertrek-

kende Jo Jansen.

VOETBAL. De Italiaanse competitie heeft dit seizoen 670.725 toeschouwers minder getrokken. Het gemiddelde aantal per wedstrijd ging terug
van 38.980 naar 36.185.
BASKETBALL Jan Dekker, de
coach van landskampioen Den Bosch,
heeft een verlenging van zijn contract
als coach van de club geweigerd. Hij
vindt dat hij te weinig waardering van
het bestuur voor zijn werk heeft ge-

kregen;.'--
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1e koers: Aditi Guapa. Agatha- Odilia,
Apex Aldorp (5, 10, 6). 2e koers: Wizard ot
Luctor, Zuncasindra, Wat Nu (13,15. 9). 3e
koers: Yikkemien Norton, Yeoman, Wendy H
(10 11 8) 4e koers: Yick Buitenzorg, Vork
Mendal, Yukon Cede (8. 11, 7). 5e koers:
Wallysien,,Wilton Star, Wmston Jac (9, 13
•
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GCSV
Helpman
SIOS
SVMaluku

SV Maluku (in 1B) 2 pnt. in mindering.
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Bij akte van huwelijksvoorwaarden 6 maart 1986, verleden voor ondergetekende no-

taris, ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de
Arrondissementsrechtbank : te
Assen 7 maart 1986, nummer

6299 werd het huwel'jksgoe-

derenregime gewijzigd tussen
de echtelieden Egge Klinkhamer/Antje: Holman, wonende te Vries.
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Mr. J. J. H. Gramsér i;-':
Notaris te Vries,
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ZONDAGVOETBAL
1A: Blauw Geel'ls-GVB'I-1, ZevenhuizenKn.bockers 0-1, Marcia-Warffum 2-2. 1B:
Drieborg-Bareveld 0-2, Westerbroek-Borgercie 3-1. Res. 1e kl. A: GRC Groningen
'3-Helpman 3 2-2, Actief 3-Noordpool 2 3-0,
Amicitia VMC 2-Forward 2 0-0, Hoogkerk
2-Neptunia 3 2-6. Res. 1B: Heiligerlee
2-Veelerveen 2 3-2, Hoogezand 4-BNC 3 3-1,
ASVB 2-MOW 2 1-1. Res. 1C: Be Quick
3-Zeester 2 1-1, Niekerk 2-Astrea 2 0-0, GRC
Groningen 4-GVAV . Rap. 4 1-8, Tolbert
2-Zuidhorn 2 4-1. Res.' 1D: Bareveld 2-Belingwolde 3 3-1, WW 4-Alteveer 2 0-1, SPW
2-FVV 3 2-2. 2A: De Vogels 2-De Wilper B. 2
2-0, Hellas VC 2-Oosterparkers 4.0-5; Helpman 4-Gruno 3 4-1, Forward 3-Haren 2 1-2.
2B: Amicitia VMC 4-Noordpool 3 2-1, Bedum
4-Gronitas 3 5-0. 2C: FC Mistral-Haren 3 1 -0,
Hoogkerk 3-Hoogezand 5 1-8, Actief 5-GRC
Groningen 3-2. Be Quick 6-FC Lewenborg 3
2-8, Marum 3-Actief 6 A.'n.o., Tolbert 3-Zevenhuizen 2 1-3, Peize 3-Groen Geel 3 6-1..
2E: Oldambt. 8.-Neptunia 4 2-2, Kwiek
2-Farmsum 2-3-0, Siddeburen 2-Harkstede 2
0-3. 2F: Farmsum' 3-WEO 3 2-1, Meeden
2-FVV 4 2-3, Kwiek 3-Nweschans 2 1-4. 2G:
Sp. Stadskanaal 3-Borgercompagnie 2 4-0,:
Wedde 2-ASVB 4 3-0, Nw. Buinen 4-Wildervank 3 7-1, BATO 4-Musselkanaal 4 1-1. 2H:
Heiligerlee 3-Nweschans 3 0-0, ASVB 5-Bareveld 3 6-o,' BATO 5-Appingedam 5 1-6,
Kwiek 4-Veelerveen 3 3-1, THOS 3-Musselkanaal 5 3-1.3A: Forward 4-Blauw Geel'ls 2
0-2. 3B: Astrea 5-GVAVRap. 6 2-3, DIO
Gron. 3-Hesanti 1-1. 3C: Helpman 6-Velocitas 7 1-0. 3D: Peize 5-Amic. VMC 7 P. n.0.,
2-SVMH' 2 2-4, GVAV-Rap.
Kn.böckers.
8-Niekerk 3 4-2. 3E: Gruno 4-Groen Geel 4
3-2, O'parkers 5-Maesa 2 2-1, Gronitas 5-Bedum 5 1-2. 3F: FVV 5-WK 4 2-6, GVAV-Rap.
9-VVG 3 2-1, Helpman 7-Engelbert 2 0-8,.
Amic. VMC 8-Gruno 5 3-0. 3B: DIO Groningen 5-De Vogels 5 0-4, Helpman 8-FC Lewenborg 5 5-2, Amicitia VMC 9-Haren 5 2-3.
3H: GVB 3-Forward 7 0-4, O'parkers 6-Haren
6 0-6. 31: Engelbert 3-Eenrum 3 1-4, Loppersum 2-Usquert 2 0-1, Hoogkerk 5-Bedum
6 2-1. 3J: Kwiek 6-Wildervank 4 1-1, Hooge-.
zand 7-Wagenborgen 2 3-2, Froombosch
3-Siddeburen 3 2-1, Appingedam 6-Farmsum ;
4 1-2, Neptunia 5,-HSC 4 7-2. 3K: Neptunia
6-Muntendam, 4 2-8, Scheemda 4-BATO 6
1-5, BNC 4-Heiligerlee 4 7-0. 3L: Sp. Stadskanaal 5-SPW 3 5-1, Noordster 3-Wedde 3
2-1, Muntendam 5-Westerwolde 2 2-0. 3M:

:
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Phoenix

INHAALWEDSTRIJDEN

DEN HAAG De nieuwe hockeycoach Frans Spits heeft. in de Menhir'74-Lycurgus 3 2-2, Oranje Nassauselectie enige wijzigingen aange- LG/DAK 2 1-3,. LG/DAK 2-Donitas 3-1:
Eerste klasse A: LG/DAK 3-Olympia 2 0-3.
bracht. In de selectie van negenDevoc 2-Lycurgus 5 3-1, DFS-DOVO 3 3-0
lien spelers keerde niet alleen zo- BRC 2-CZN 2-2, Olympia 2-Lewenborg 1-3
als verwacht Torn van 't Hek (Lewenborg kampioen), Oranje Nassau
2-Flash 2 3-1:1 e klasse B: Set Up-DOVO 2
terug, maar zijn ook een paar de0-3, DIO/Bedum 2-Lewenborg 2 2-2, Impalabutanten opgenomen en enkele Lycurgus 4 0-3, Devoc 3-Be Fair 0-3, Menhir
oude bekenden opnieuw uitverko- 2-Set Up 3-0, Vlug Lenig-Spirit's2 3-0, Ex
ren. Behalve Van 't Hek, is ook Undis-DOVO 2 3-0 (DOVO 2 kampioen).
zijn clubgenoot Joannes Boele van
Hehsbroek. uitgenodigd voor de HEREN, promotieklasse: Devoc'7o-DoOranje-selectie. Andere nieuwe- nitas 2 2-2, Devoc7o-Ex Undis 3-0, DIO/Belingen zijn de Bloemendalers dum-Lewenborg 3-0, Menhir'74-CZN 2 2-2,
Hendrik Jan Kooijman, die al eer- DIO/OH-Spirit's2 1-3, Donitas ' 2-VSC 3-1
kampioen), Vlug Lenig-Volop 3-0.
der in het nationale elftal speelde, (Donitas
Eerste klasse A: DIO/Bedum 2-Actief 2 3-1.
Gert Jan Schlattman en .Ronald Devoc 2-Lycürgus 3 2-2, Oranje Nassau
Jan Heijn. Als derde doelman 2-CZN 3 3-0, Stentor-Volop 2 3-0. Eerste
B: CSV Stadskanaal-Winkhem 2 2-2,
werd HGC-er Simon Zijp gekozen. klasse
DIO/Bedum 3-VSC 2 2-2, Donitas 3-VIOS
Een opvallende verschijning is 3-0. BRC-LG/DAK 3 0-3 (LG/DAK 3 kampi-,
ook Leidenaar Wouter Eikenhout. oen
-:'
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Veteranen klasse - A:
Hoogezand
11-GRC Groningen 6 4-4, Italian Boys
3-Oosterparkers 7 1 -4, Velocitas 8-VVK 7 0-4.

'

'

»2rS/Lehnert/S.

2-2.

ZATERDAGVOETBAL
/
In de eerste klasse A zaterdagvoetbal won koploper De Pelikanen met
1-0 van TEO," dat naar een gedeelde
derde plaats duikelde. SETA rukte op
door zowel de inhaalwedstrijden tegen
Westerwolde (6-2) als het duel tegen
SETA (4-0) te winnen.
In 1B bleef GRC Groningen aan de
kop. Het speelde weliswaar de inhaalwedstrijd tegen SIOS> gelijk (0-0),
maar won van Oranje'sB (3-1), terwijl
concurrent WK twee .punten tegen
OKVC verspeelde..
•
,
De stand: '*■.'■
De Pelikanen 18 25 ■Ie KLASSE B:
20 29
SETA
18 24 GRCGron.
18 23
20 27
WK
NoordsterTEO'
18 21
SVAduord
20 25
Glimmen •
18 21
Corenos
19 24
18 18 ; OKVC ,
20 24
Poolster,
Meeden
18 17 Oranje'sB
20 22
20 21
Westerwolde .18 15 FC LEO

Torn van 't Hek terug
in hockeyselectie

van.

\

,

,

■

22

Astrea-SVMH 1-3. Blauw Geel'ls0-3, GVB-Wartfum 2-0. LoppersumKnickerbockers 1-2. Marcia-FC Lewenborg
0-4. 1B: Westerwolde-Wedde 1-1. Alte-

jSahd
landelijke jeugdklasse C verCe
jEmmen in een vooruitgespeelde

!

30

1A:

t

-

20
20
19
20
20

-

£Stt

'

16 7.

.

20 33
20 31

Blauw Geel (in IA) 2 pnt in mindering..
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18 9

■

81. Geel'ls

j

j

.

Loppersum

w! ongedaan.
Ctan^l

Strijd

Ie KLASSE B:
Veelerveen
Westerwolde
Boreveld
K.windeweer
Wedde
Alteveer'
Westerbroek
18 13 rroombosch
19 10 • Woltersum '

18 30
17 27.
18 23
18 21
17 19
16 16
17 15

Worffum
Usquert
£VB

in,de tien
kte Nieuw Buinen
van
eerder
het
KWen minuten
een
1-0
EMMS
tegen
'0 duel
Riekus E.ting
'
i* in de laatste minuut rechtNieuw
een vrije trap (1-1).met
tien
ontmoeting
Inpst
f*
de
omdat de Oostgrotwee keer gewisI' "*«'od6 april alArme
Dilling een
toen
ongelukkige
De
opliep.
been
logischerwijs
Hr kon -gisteravond
Nieuw Bui-'
zijn.
partij
de
niet van
gelijkspel de
"*!*rkleinde door het CEC
tot twee
op koploper

In
f

Ie KLASSE Ai |

FC Lewenborg

Veelerveen 4-SPW 4 1-1. Scheemda 5-Nweschans 4 5-0, THOS 4-Sellingen 3 3-4, ASVB
6-Sp. Stadskanaal 6 5-1. 3H: Appingedam
7-Boordpool 5 17-1. Wagenborgen 3-Oldambster B. 2 8-0. 30: Neptunia 8-ASVB 7
4-0, SPW 5-Heiligerlee 5 2-5. 3P: BATO
7-Veendam 1894 7 1-2. SPW 6-Noordster 4
9-0. 4A: Adorp 3-Warffum 2 5-1. Bedum
7-Meister SV 2 2-2. 4B: Peize 7-SVMH 4 2-1,
Forward 8-Zevenhuizen 3 3-1, ttal. BoysAstrea 6 0-1. Marum 4-Tolbert 7 10-3.4C: Be
Ouick 9-Forward 9 1-4. 81. Geel'ls 4-Haren 7
1-4.4 D: Hunsingo 6-Haren 8 6-1, GVAV-Rap.
11-WK 6 1-0.4E: Harkstede 4-Hoogezand 8
4-3. 4F: MOW 5-Wagenborgen 4 7-1. Farmsum 5-Appingedam 8 0-1. Siddeburen
5-Hoogezand 9 4-1, Oosterhoewk 4-NOVO 3
2-4. 4G: Alteveer 3-Bellingwolde 5 2-0, Bareveld 4-Noordster 5 1-4, WW 5-Wildervank 6
6-0. Veelerveen 5-Wedde 4 12-1, DWZ
2-Kielwindeweer 3 5-2. 4H: Noordster 6-Nieuweschans 5 2-4, Meeden 5-Noordster 7 1-3,
BATO 8-Drieborg 3 4-0, DWZ 3-Wildervank 7
0-3. 41: SPW 7-Veendam 1894 8 0-0, Bellingwolde 6-Westerwolde 4 3-2. THOS 6-Muntendam 6 5-1. Vet.klasse A: Oosterparkers 7-Italian Boys 3 4-4, HSC 5-Groninger Boys 7
0-3, Velocitas 8-Gronitas 6 2-7.

4-Knickerbockers 9 0-2; Oranje Nassau
12-SV Aduard 3 3-1; Zevenhuizen 3-Hesanti
0-5; CSVH 4-CWB 5 1-1: 3D: SIOS 3-Lycurgus 10 0-2; Viboa 5-Noordwolde 3 3-0; Oranje
Nassau 13-KRC 2-5: Warffum-De Heracliden
4 2-2; FC LEO 3-WK 4 3-4. 3E: Neptunia"
2-WW 3 2-1; WS 4-ZNC 0-1; AppingedamDe Gemzen 2-2; Meedhuizen-Wagenb. Boys
2 2-1. 3F: Oranje Nassau 14-Corenos 3 3-2;
De Heracliden 5-Omlandia 4 0-1; CSB 3-Viboa 6 2-1; SGV 2-TEO 3 1-0; CWB 6-GEO 3
3-2; Eems Boys 6-Appingedam 2 3-1.3 G: De
Fivel 4-Eems Boys 7 0-3; SGV 3-Godlinze 3
5-2; Appingedam 3-Oranje Nassau 15 3-1;
't Zandt 2-ZEC. 2 10-1; De Heracliden
6-CWB 76 0-6. 3H: SJS 5-SV Mussel 2 2-2;
ZNC 2-WS 5 6-1; Borgercompagnie (Zuid)Onstwedder Boys 5 3-1; WW 4-Muntendam
4 2-0; Wildervank-Noordster 3 0-0.4A: GCSV
3-Helpman 3 3-0; Potetos 5-GRC Groningen
3 2-1; De Vogels-Knickerbockers 10 8-1; Lycurgus 11-Zuidhorn 4 1-4; Glimmen 4-Gronitas 3-3. 4B: Opende 4-Zevenhuizen 4 1-0;
VEV67-PKCB3 2 0-0; De Wilper Boys 3-0ranje'sB 4 2-0; SVMH-Niekerk 2 0-2; CSVH
5-Marum 3 1-1. 4C: KRC 2-PWC 2 1-9; Om-'
landia 5-Viboa 7 3-2; GRC Groningen
4-GSCV 4 1-2; UW'7O 2-Ezinge 2 5-1.4D:
Pelikaan S 3-Oranje'sB 6 2-1; Niekerk 3-0ranje'sB 5 0-9; Gorecht 5-Kielwindeweer 0-3;
Opende 5-Amicitia VMC 2 1-2.. 4E: SGV
4-Corenos 4 2-3; Poolster 5-De Pelikanen 6
0-6; Holwierde 5-De Fivel 5 2-1; Eems Boys
8-LVC 3 2-2; Wagenb. Boys 3-Middelstum 5
1-3; De Heracliden 7-' t Zandt 3.3-0. 4F: Lycurgus 12-Glimmen 5 4-4; Martinistad'Bo-Potetos 6 4-4; Zuidhom ,5-Gronitas 2 0-3. 4G:
Zeester 2-Warffum 2 0-1; Middelstum 6-CSB
4 1-1; Ezinge 3-ZEC 3 1-3; SV Onderdendam
3-FC LEO 4-1. 4H: Eems Boys 10-Eems
Boys 9 7-4; HSC 4-Siddeburen 3 5-0; De Pelikanen 7-LVC 4 1-1; WS 6-TEO 4 1-6; Wagenb. Boys 4-De Gemzen 2 3-0. 41: HSC
5-Westerlee 3 0-2; Hesanti 2-CVSB 4 2-2;
Meeden 3-Damacota 3 4-3; WW 5-SJS 6
3-2; Noorster 4-ASVB 2 7-1; Wildervank'
2-WS 7 9-1. 4J: PJC-Westerlee 4 5-1; CVSB
5-Westerlee 5 1-2; Sellingen 2-Damacota 4
3-0; Westerwolde 3-Wildervank 3 2-1; SJS
7-SV Mussel 3 6-1. 4K: GSCV 6-Knickerbockers 11 1-5; Noordwolde 4-HSC 6 1-2; Helpman 6-CSVH 6 24-1; Amicitia VMC 3-GRC
Groningen 7 8.n.0.; Glimmen 6-Gorecht' 6
4-10. .
Dames
1A: HSC-Muntendam 3-0; Noordpool-SPW
3-2; Middelstum-Zeester 0-2; Haren-Gorecht
2-1. 2A: Farmsum-Nieuw Buinen 0-2; Siddeburen-BATO 0-2; Bareveld-ASVB 0-4; Sp.
Stadskanaal-Heiligerlee 3-1. 2B: VVG-Zuidhorn 2-2; Marcia-Haren 2 10-0; Gorecht 2-Viboa 0-0; DIVA'B3-PWC 5-2. 3A: De FivelMOW 4-3; De Pelikanen-Hotwierde 1-3;
CVSB-Wagenb. Boys 1-2; Eems Boys-Woltersum 8-0; Neptunia-Appingedam 3-3. 3B:
Knickerbockers-Lycurgus 11-1; OKVC-De
Vogels 1-5; Noordwolde-Usquert 2-0; Zeester
2-Glimmen 0-10; Gronitas-Eenrum 5-1. 3C:
Diva'B3 2-Helpman 1-5; DIO Groningen-Velo-.
citas 2 2-4; Engelbert-Hoogkerk 1-3; Westerbroek-FVV 0-2; SVMH-Tolbert 2 4-2. 3D:
ZNC-Pekelder Boys 1-2; Nieuw Buinen (Plan
Polten)-Meeden 0-9; Wildervank-Veelerveen
1-4; Seta-DWZ 3-0; JW-Muntendam 2 6-0;
Veendam 1894-Bellingwolde 1-0. 3E: Groninger Boys-Westèrbroek 2 2-0; Omlandia-Velocitas 3 0-6; FC Lewenborg 2-Diva'B3 3 1-3;
FC Lewenborg-HSC 2 0-6; FVV 2-Gorecht 3
9-0. J&GBtö™&Sfi%&
Inhaalwedstrijden damesvoetbal
3A: Neptunia-Wagenb.' Boys 2-7; Woltersum-Appingedam 1-0; MOVV-Holwierde
0-3. 3B: Knickerbockers-Hunsingo,: 13-3:'
OKVC-Zeester 2-1; Noordwolde-Eenrum 1-3:
Lycurgus-De Vogels 0-8. 3C: Engelbert-Tolbert 2 V3; Helpman-Velocitas 6-2; Glimmen
2-FVV 0-6. 3D: ZNC-JVV 2-3; Nieuw Buinen
2-SETA 0-2; Wildervank-Muntendam; 0-0:
Bellingwólde-Veelerveen 0-6. 3E: Groninger
Boys-FW2 0-1; Omlandia-Gorecht 3 2-0; FC
Lewenborg2-Westerbroek26-2. :''..,.
INHAALWEDSTRIJDEN
DINSDAG 22 APRIL
ZATERDAGVOETBAL
1e Klasse A: Muntendam-Westerlee 1-3,
Meeden-Noordster 1 -3, SETA-Westerwolde
6-2. 1B: GCSV-FC LEO 1-3,'VVK-Corenos
3-1, De Wilper 8.-SV. Maluku 0-0, HelpmanOKVC 0-1, GRC Groningen-SIOS 0-0, Oranje'sB-SV Aduard 2-0. .-lA:'' Kri.bockers
4-CVVB 4 2-2, Oranje'sB 2-Or. Nassau 5 2-2.
Zuidhom 2-Mamio 2 2-0, FC LEO 2-Kn.boc-'
kers 3 1-1, SV Aduard 2-Noordwolde 2 7-2.
1B: Oranje Nassau 6-WVV 2 0-4, Noordster
2-Eems Boys 4 2-2, WS 3-HSC 2 2-0. 2A:
Pelikaan S-Ezinqe 2-0, ZEC-PWC 3-2.

.

acte

lce

'

4-Neptunia 5 1-4. 3K: Neptunia 6-BNC 4 2-1.
'Scheemda 4-Drieborg 2 1-1. Bato 6-Heiligerlee 4 2-1. ZNC 6-NOVO 2 3-2, Muntendam
4-MOW 3 1-3. 3L: Noordster 3-JW 4 3-0,
Veendam 1894 4-Westerwolde 2 7-0, Wedde
3-Nieuw Buinen 5 4-1. SPW 3-Wildervank 5
2-0. 3M: Veelerveen 4-Nieuweschans 4 1-3,
Scheemda 5-ASVB 6 0-2, JW 4-Sp. Stadskanaal 6 1-1. Westerwolde 3-THOS 4 2-1.
SPW 4-Sellingen 3 3-3. Musselkanaal
6-Veendam 1894 5 2-2. 3N: Noordpool 5-Appingedam 7 3-7, MOW 4-Neptunia 7 0-4,
Harkstede 3-Oldambt. Boys 2 5-0. 30: FW
7-SPW 5 3-5, Neptunia 8-Sp. Stadskanaal
7-1, ASVB 7-Heiligèrlee 5 0-1, Veendam
1894 6-Musselkanaal 7 1-3, Nieuw Buinen
6-PJC 4 1-2, Pekelder Boys 3-Borgercompagnie 3 4-2. 3P: PJC 5-Veendam 1894 7
2-2, Meeden 3-Noordster 4 1-2, Bato 7-Pekelderßoys42-1.
4A: Marcia 3-Usquert 3 1-0, Kloosterburen
4-Hunsingo 5 2-4, Zeester 3-Bedum 7 1-1,
Noordpool 6-Meister SV 2 10-1, Warffum
2-Eenrum 4 1-0. 4B: Astrea 6-ltalian Boys
0-5, Peize 7-FC Lewenborg 6 5-0, Zevenhuizen 4-Tolbert 7 1-0, SVMH 4-Forward 8 0-6,
GVAV-Rapiditas 1
3 0-1,
Hoogkerk 6-Marum 4 4-0. 4C: Tolbert 8-Zevenhuizen 5 1-3. 4D: Hunsingo 6-Groninger
Boys 6 2-0, Italian Boys 2-Forward 10 5-1,
Haren 8-DIO Groningen 6 0-5. 4E: GEOHarkstede 4 5-1, Hesanti 3-Kielwindeweer 2
1-0, Westerbroek 3-Hoogezand 8 2-1, Froombosch 5-Siddeburen 4 0-2. 4F: MOW 5-Hesanti 4 2-3, Farmsum 5-Siddeburen 6 0-1, Appingedam ' 8-ZNC 7 0-4, Wagenborgen
4-Hoogezand 9 3-3, NOVO 3-Oosterhoek 4
1-6. 4G: Alteveer 3-Wildervank 6 2-0, Bareveld 4-Wedde 4 3-1, Bellingwolde 5-Kielwindeweer 3 0-0, Meeden 4-Noordster 5 1-2,
DWZ 2-Veelerveen 5 8-1. 4H: Wedde 5-Bato
8 2-7, Drieborg 3-Noordster 7 1-4, Nieuweschans 5-Wildervank 7 2-5, Meeden 5-Alteveer 4 0-2, DWZ 3-Sp. Stadskanaal 8 4-1. 41:
SPW 7-DWZ 4 4-2, THOS 6-Nieuw Buinen 7

Afdeling Groningen
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Veelerveen en GRC versterken positie
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GBON^Sde

In de eerste klasst
de afdeling GroFC Lewenborg
zich aan de leiding door een 4-0 overwinning op Marcia. Concurrent Knickerbockers won de inhaalwedstrijd tegen Zevenhuizen met 1-0 en
zegevierde ook tegen Loppersum
met 2-1.
In 1B verstevigde Veelerveen
zijn
koppositie door een 3-2 overwinning
op Drieborg. Westerwolde raakte
een
punt kwijt aan Wedde.
-
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GRONINGEN

A zondagvoetbal van
ningen handhaafde

In de reserve divisie B versloeg Veendam o «:ói
reserves van SC< Heracles'74 2
de leiding door John ter Mors, samen met ex-Veendam
if»ndl
uit de A-selectie van Heracles,
het tweetal spelers
**?A\
Metó
goed
U
verzorgd voetbal zien en dat
liet
£rB
gaf. Veendam
sloeg een
,«nr tijd tweemaal kort achter elkaar toe. De eoed fin l„S„
feP ré
met twee treffers de achterstand
sfp m \ ) Morgen ontmoeten de twee teams elkaar opnieuw.
Ditmaal
2
,^f
in Veendam.

f3
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Huizen

Boten/Caravans

Te huur caravan 4-6 pers. � 1 Mercury Vh pk, b.b.-moZuid-Limburg, vrijstaand
bungalow-chalet,
midd. Ballum. te Ameland, gehele tor f 850; 1 Volvo Penta 39 4
nog
Tel. pk b.b.-motor f 350. Tel.
vrij.
Limburg: mooi appartement, seizoen
05130-21128.
N43255
tevens kamers logies/ontbijt,
05462-1388. N07252
badkamer/zitkamer,
eigen
FJ pol. zeilboot gegalv.
vlakbij bos. Tel. 04752-1413.
lier, f2500,-. Bellen
trailer
Allerlei
N40999
uur
tel.
na
17.00

sfw™*

'

■

'

-

■.'.■'

Benidorm: 3 sterren hotel
Presidente/vp. met zwembad
en tennisbaan 10 dg. busreis
f441,-, 17 dgn. f670,-.-Vertrek 2/5, 9/5. 16/5, 23/5.
Stunt... app. Ducado 10 dg.
busreis f289- vertrek 9/5. Rekro reizen 010-142233 tot
*

,

Boten/Caravans

Te huur Ameland: 6-pers.
stacaravan. Vrij voor 12-7 en
na, 16-8. Tel. 05126-2544.
N43199
Haasjes reageren het
22.00 uur. N45068
snelst '
*

*

*

+

Wegens onze inruilaktie
div. woonarken te kp.. op
staal en beton, vraag dok.
Spruyt arkenbouw. Tel.
05139-424 .
Heerenveen.

Surfsport
05920-51139. N08529
Gegalv. boottrailcr, voor
Mistral Competition, in
boot tot 5 m, vaste prü's f950. goede
6taat vr.pr. f750. Tel.
050-257841
en
270049. 05907-2172. N08522
•.-><-*.
N08349
*'

*

(J

Caravans
Als nieuw! Eén keer ge8-pers. stacaravan, 8 bij 3
mtr., compleet ingericht, cam- bruikt Bürnstner City de
ping "Klein Vaarwater", luxe, 4.30 m, 5 slaapplaatsen
Ameland, prijs f2500,-..Tel. en toiletruimte 661 kg, type
1983. Alles er op en er aan
05165-1443. N08515
*

� Winschoten, a/d Vossenkamp, een eengezinswoning.
. met cv.; garage, voor en achtertuin. Voorts: ruime woon-

*

:

-

*

*

'

'

*

■■■

•

«/^wfriß^,

Bovag-garage Clements:

Boten/Caravans

BMW 520 1 met stuurbekr. bj. 1982
BMW5lBbj. 1979
Citroen Visa 2,2-cyl., bruin, geen roest, bj. 1981
■k l Citroen besteleend, 45.000 km, bj. 1983
Ford Sierra 4-drs. met LPG bj. 1983
Ford Escort Bravo met assess. bj. 1982
Ford Capri 1.6 magn. velgen bj. 1978
Hohda Accord 4-drs. goldmet. bj. 1981
Honda Civic zilvermet. bj. 1981
i*
Mercedes Benz 280 S
met zeer veel access. bj. 1981
Mitsubishi Colt goldmet. bj. 1979
Mitsubishi Galant LPG bj. 1982 .
Opel Senator met access. bj. 1979 'u \
Opel Rekord 2.0 LPG bj. 1982
Opel Kadett Luxe LPG, bj. 1982
Opel Manta met access. bj. 1979
Opel Kadett City aut. bj, 1979
Renault Fuego met.zwart bj. 1981
Renault RlB stationcar bj. 1981
Renault R 5 TL bj. 1980
'.'.
;:'/:':'
Toyota Corolla Hatchback bj. 1980
\Moyota Starlet Stationcar bj. 1982 %-ï:
Toyota Carina de Luxe stationcar bj. 1978 '\
Volkswagen Golf type C benzine bj. 1984
Volkswagen Golf diesel bj. 1980
:

•

;,.

•

Wegens vertrek buitenT.h. 4-pers. houten staca- land: lieve baas/bazin gezocht
ravan, 2 slaapk.. met terras, voor enthousiaste, waakse
Ter Apel: 2 kamers met toilet, str.w. en k.water, t.v. hond (reu, 3 jr., zwarte Stagebr. Van keuken, douche, toi- en radio. 4 Sterren camping in bijkruising).
Tel.
let, vrije opgang. 05995-2339, Hellendoorn zwembad en 050-132382. N08169 :
speelweide. Van 31/5 t/m
na 17.00 uur. N45162
f350- p.w. Info
� Haasjes 'rennen zig-zag 9/B'B6.
05980-22526.N39419
van vraag naar aanbod
*

Kamers

Bovag garage Clements

Dieren

+

*

*

Te hr. 2 hectare grasland

voor het inscharen van jongvee. Tel. 050-412399. N43390
Rijpaard, lief karakter,
10-jarige merrie vos hoogte
*

Ook voor onderhoudsbeurten, APK-keuring.
.
Inruil en financiering mogelijk.
Geopend van ma. t/m za. van 8.00-20.00 uur.

Wijmersweg 25, Loppersum.

Telefoon 05976-1545.'

1.62.05946-59703.N08291

I

j llllfflillililliiitTë

Te koop aangeboden

sfß^*

Auto's

Opel Corsa 1.2 S '84
12.950;
Ford Granada 2.8
f
Ipg '83 f 19.950; Volvo
GL
244 GL lpg '80 f 7950; Volvo
lpg '78 f 2750;
244 GL
Vauxhall Chevette '77 f 1250;
Chrysler 2.0 autom. '78
f 1500. Bovag-gar,, mr. fin.
mog. Autoservice Paterswolde, 05907-2449. N43210
� Fiat 127 bj. '77 3e deur,
mooie en goede auto, APKgek., f 1150. Tel. 050-266659.
�

-

05980-28128. N43349

•

.

*

*

kamer, halfopen keuken, 4
grote slaapkamers, badkamer
m. ligbad, en- 2e toilet, zolder/berging. Aanv.: j direct.
Inl.: Makelaardij Boomsma,
Hoogezand, Lid NVM, NVA.
tijdens kantooruren
Tel.

:

Caravantenten maken wij
v. elke caravan. Tentenatelier
v.d.'Hom b.v., Mr. W.M.O. v.
Veenweg 36a, Bergum v/h
Hardegarijp.lnd. terr. Noord.

f 10.500,-. Tel. 05908-17704.
•
NOB2BB
stacaravan
6 a
Luxe
Kamers ■ ■'.
8-pers. in bosrijke omgeving
'De Kamerlijn'
van uDrenthe. Prijs n.o.t.k.
24 u.per dag bereikbaar. Tel. 05116-2120. N24693
Tel.
05987-20875. N07974;
Bel nu 050-124276 v ,
Zeil/Tentenmakerij. All
Gronland hefdak
Buro 'De Beheerder*
weather voortenten 5 jaar gacaravans, occasions in
U.Emmiussingel 17
.
rantie, tevens alle reparaties
toer-, sta- en
v Groningen
Oldenburger b.v. Hoofdstraat
vouwcaravans.
Kamer plus slaapkamer 54, Odoorn. Tel. 05919-13610.
Miedema-Marum. Tel. 1 ;'
f450,-. Tel. 267581 na 18.00 N37131
:.:,••!••
05944-3011.N29899
uur.N42542 •■'■.■'

J^™**** Kamers sfü*ituM» K
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Huizen

Te koop aangeboden

*

+

*

Te huur aangeboden

I
Auto's

Boten

*

*

1

Te koop aangeboden

+

+

+

+

aongeboden

.

_

■■

*~%

� Bedford,

f4500

pick-up bj. 81,
mcl.
BTW.

05928-56362, N43206
� Opel Kadett 12 N bj. 72,
APK-gek., vr.pr. fl5OO. Boe-

lemaheerd6l.NoBs32
Datsun 100 A F 2 1978,
APK-gek,, 54.000 km, in prima 'staat, zilvergrijs, heel
netjes, vr.pr. f2350,-. Tel.
050-267566. NOBO3l
�

?

*

+

.

f2250. Tel. 05970-24214.
N07795
� Z.g.o.h. Talbot Horizon bj.
1979, t.e.a.b. Tel. 050-423341.
V-; r :;
N08533
� VW Kever 1300 bj. ,71,
prijs f550. Tel. 050-181558.
,;•'.'>'?:'
'
N08569

� Mijn hele mooie en
derhouden Honda 750 fji
per Sport. Is echt als nw
05952-432. Na'llB.oo ,:
'
N08762 .
� Honda
bouwjaar 1981.'Prijs f
Tel. 05900-15564. NoB3&f
�Honda XLSOOSZ bj',
79, km.stand 21.000. vJ 1
tra's.
Tel. ■ 05öW:
h
N08393

Mooie Suzuki. GS 750,
zwart-rood gespoten, stuurkuip, gietwielen, tassen en
bagagerek, Koni's, nwe. accu
0-ring, bj. '77. Tel.
05987-19174. N07602
� 'Motor, versnellingsbak,
zuiger, krukas of cylinder
genekt? Wij reviseren hem
perfect. Mulders . Motoren,
Veendam
14
O'wijk
05987-14506. N36168 :.-.-V
�

N42558
� Fiat 131 diesel bj. '83,
Bromfietsen
vr.pr.
fB5OO. Inr. mog.
� Grote collectie bromfiet05928-56362. N43204
� Wegens omst.heden Datsen en brom-scooters. Alsun Cherry 120 A F 11, event.
met APK-keur., sportvelgen,
nvv. banden, remmen, schokbrekers, radio, trekh., pas
voor f 1500,- onkosten, bijz.
goede auto. Geen roest, vr.pr.

4®^J

Motoren

■

i?_

/T^<
*

*-_a

tijd scherpe aanbiedingen.
Honda Yamaha Suzuki
Vespa. Bromfietsspeciaalzaak Henk Borkhuis, Zuiderdiep 42, Groningen, tel.
12405R.N40905
� Yamaha-.'78
helm en
nieuwe verzekering. Wiebenaheerd 120, Gron., tel.
417728. N08570
� Constant enorme voorraad nw. en gebr. bromfietsen. Altijd aanbiedingen.
Inruil, financ. Bovag-lid.
Gerard Mulder, Engelbert,
050-416226. N38865
•

•

*

I

.n;_i__A

z.g.a.n. brommers va^
grootste voorraad)
onderdelen... en goedL
Martini Bromfietsen
Taco Mesdagstr.s4,'
(zijstr.Kraneweg)Gmt

Rijwielen
"V,

� Als

raceGo,

nieuw

blauwmetall. 10 versn.fjjj
(Peugeot). Tel,' na

)

b

05907-4003. NOB4OO

|

yp*^'

Muziekinstrumenten

Kittmayer piano,', in s,
Goede piano merk Rösler
Rigolctto uit 1976/77. jTe goede staat, pas gesL
bevi\: heden ts. 20 en 23 u. en f2900. Tel. 050-341K
/'
i
morgen van 9-12 u. Prijs N08396
f4OOO.
Tel. 050-136964.
Haasjes rennen iigt
van vraag naar aanbod '•;,
N08404
*

*

.

|

*

/•

Sf^

Antiek

4e Antiekbeurs Groningen
in het Noordelijk
Scheepvaartmuseum t/mj

gevraagd

/T"^

Huizen

j.^V

snorbromfietsen v.a. sj<
brómscooter (Vespai

.

ie huur

*

-

_l-l_

� Pinksteraanbiedingh
nw. aut. br.fietsen JOfy

•

+

•
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:i'; M vo r P |m 1 jaaro langer: $,&&
osls
boerderijtje vrijstaand huis of nieuwbouwwoning in Zuidla-

'■':

?

*

°

-

-

of eventueel naaste omgeving. Liefst gestoffeerd.
"i .
Huurprijs f 600,- tot f 900,- per maand.
Brieven onder nummer 42169 bur. dez.

ren

2 jachttaferelen Pieter
Dik, afm. 70 x 90/80 x 100. pr.
+

'•

gevraagd:
Te
huur
Vrijstaand arbeidershuisje
of eengezinswoning, tot 20 km
buiten Groningen voor stel;
(40 en 35 jaar)/. Beiden
rijksambtenaar. Huur. tot
Tel.
f 400.
05968-1921.
+.

sf^^K

Studente 19 jr. zoekt kamer in/nabij" centrum ±

N08372
.'■"'Ï'IÉSSI
Student zoekt kamer in of

I

sy®*^**

Kamers
'*

f3OO,- mcl. Tel. 050-140995.
*•

Groningen
nabij . centrum
m.g.v. douche en keuken: Tel.

080-222945. N08391

'

Te koop aangeboden

|

I

*

Te koop aangeboden

Allerlei

*

syvm®™**

� Gebruikte houten schotten, voorzien van stalen kop-

boyenwoning

Keurige

profïel, zeer geschikt voor
paardeboxen,
hoefslagwanden, zolders, walbeschoeiing
e.d., div. maten bijv. 140 x 98
x Wz cm f 20,50 p. st., 140 x
70 x 5 cm f 16,50 p. st.. 140 x
95 x 3 cm f 17,50 p. st. Tevens
hardhouten schotten 150 x 75
x 4 cm f2l,- p, st., ook zeer
goedkoop
balkhout • bijv.
63/160 f5,75 p.m'. Handelsonderneming
Schaafsma,
Voorweg 69, Wouterswoude,

Koeriersterweg 4a, Groningen. Ind.: gang, keuken, toilet, kamer 9x3 xh met parket,
balkon o.h. zuiden! Ie Etage:
Huizen
4 sik., douche, werkkamer
met
aansl. voor wasmach.,
Hoekflat 1 kamer, 1
ruime .zolder,
fietslaapk., 2e etage,'vrij uitzicht cv.,
Haren.' Tel. 050-344617, senschuur. Vr.pr. f77.000,k.k. Tel. 050-255242. N44983
N43167

y^ö*™"*U

*

"'.*;.'"'

Groningen, Star Numanstraat

Kiftf

appartement

tel. 05111-2942. N42548

kamer ensuite, 2 slaapkamers, keuken, toilet en mogelijk-.
heid voor douche. :.
V
*

f89.500,-.

Noordbroek, ruime vrijst.
woning met cv., garage en
780 2 erf en tuin. Vraagprijs

m

f74.500,-.
Zuidbroek, a.h. water gelegen vrijst. behuizing met 22
are erf en grasland, vraagprijs
f96.500,-.
Scheemda, in het'centrum
gelegen geh. verbouwde ruime vrijst. woning met cv., 4
sl.k* en tuin. Scherpe vraagprijs f89.500,-.";. '
Nieuwolda, ad. rand van
dorV halfvrijst. herenhuis met
garage en 1136 m 2 erf en tuin.
Vraagprijs f 76.500,-;
Heiligerlee, nieuw te bouwen
vrijst.
semi-bungalow op
± 1000
Koopprijs
fin2
.

M

„>.>
f 154.500.-v.o.n.
Noordbroek, op goede stand
te bouwen vryst. semi-bungalow, . diepe . tuin. Koopprijs
f 14,1.000 v.o.n. onder aftrek
premie C.
Voor jnl. Ing. H. H. Smit,
mak. ,te Zuidbroek, tel.
05985-3355 of bij uw eigen
NVM makelaar. N44Q85 •
Zomerhuis te Steenbergen
(Bos en Duin no. 18). T.é.a.b.
boven
Tel.
f 10.000.
05928-13003. N43334
*

•

20 roodbonte MRIJ pin*
14
ken,
maand.
Tel.
05985-1537. N42541
Wegens allergie af te halen
jonge reu bastaard stabij.
Na 19.00 uur. 050-253752.
N08284
Te koop of te ruil: Schotse
vaste trap, vliering met vaste Collie, reu. Prijs f 250. Tel.
Prijs n.0.t.k.. Tel. 05945-15420. Na 18.00 'uur.
trap.
050-261861. N44990 tivV^-H N07250
Witte melkgeit, 2 i jonge
bokken. A. A. Qualm, Graauwedijk 5, Ovèrschild. Tel.
05902-1818. N43133
4 geiten
lammeren
Haflinger merrie Twenter.
Xel. 05919-13190. N43201
i
, HerderTervuerense
pups, ingeént en ontw. met
st.boom. Tel. 05910-29076.
Goudeerlijke pony stkm.

ilïip&lnjsll

*

*

+

*

.<

*

+

+

*

*

1.43

schimmel,

half-Arab.,

verkeersmak. Tël. 05952-701
na 18.00uur. N07778 .
Stichting Fonds Redding
�Hoogkerk, Kerkstr. 114:
Honden
heeft voor goede
vrijst. woning met garage 9
gratis af te geven
tehuizen
x 6 m, v,v. CV en dubb. beglaBernard,
Greyhound,
St.
zing, vr.pr. f 130.000 k.k. Tel.
Staande,
Bouvier,
Duitse.
050-565924. N43391
05987-18452,050-419928.
tel.
Eén in de binnenstad gele•
N07601
gen goed bereikbare werkplaats met | schuifdeuren en
magazijn, oppervl. begane
grond 7 x 6 m, Ie verd. 7x6,
waarin toilet, keuken met
gasaansl. Vr.pr. f 44.000,- k.k.
Te bevr. 050-262408, na 17.00
*

*

Wij kregen CV. Toen werd

onze kachel overbodig. Wij
plaatsten
haasje
een
verkocht.
en
...

Tel.

B/E/C.
05945-49362. N43185

■

Jonge Bouviers, 8 wkn.
oud, f250; ingeënt en rondom
gecoup. Tel. 05990-10413.
*

N43147

ve, 05921-42451.

N42828

modern ingericht cafetaria

,

*

Lister dieselmotoren en
aggregaten : verkoop en revisie. Groninger Motoren Revisie, Ulgersmaweg 26, tel.
050-410387. N4570R
Div. rassen pootaardappelen voor fabrieksteelt; tevens Astarte op partijverklaring. Zingstra Export BV, AsTel.,
sen.
05920-14444.
's avonds 05923-233. N40866
Partij kuilvoer Vicon
grootpaksysteem. A. Huls,
Wanneperveen,,
tel.
05228-252. N43347
*

*

*

*

+

+

+

*

(25 stuks) o.a.

,Audi, BMW, Chrysler, Datsun, Fiat, Mazda, Mercedes, Mit-

subishi, Opel, Peugeot, Renault, Simca, Toyota, Vauxhall,
Volvo, Zastava van bouwjaren 1975 t/m 1979

Te koop aangeboden in dè gemeente Stadskanaal

Bj. 1985, met LPG
slechts 26.000 km., kl. zilvergrijs/antraciet.
Nieuwwaarde f 25.000,- nu f 17.500,-.
Telefoon 050-422593. >.■•.
� Citroen GSA Break, bj.
Autobedrijf Post, off.
'81, kl. rood, in uitzonderlijk Mitsubishi-dealer: diverse
goede staat. Tel. 050-122213. gebruikte auto's. Inruil en
f Occasionhal 'On the road' financiering mogelijk. Pabiedt , aan!!! Mercedes 300 radijsvogelstraat 9-14 (tel.
diesel bj. '78 f 8250; Mercedes 183222), Groningen.
280 E autom. alle extra's bj.
Simca Sunbeam .bj nov.
77
f6500; Ford . Escort 80. Ook wel ruilen tegen groRS2OOO zeer excl., bj. 77 tere. 05162-2330. N08517
Toyota Corolla 77, gewelf3950; Mitsubishi Sapporo
sportief snel bj. 78 f 3950; dig mooi, APK gekeurd
Pontiac Firebird autom. Lpg f 1950; Toyota Corolla 76
bj. 77 f4750; Toyota Celica f 850; Datsun 100 AF 2, goeLiftback bj. 79 f3950; Fiat, de auto f 900; Toyota Cressi131 2500 Super diesel 5 bak da LPG 77 f 975; Ford Esbj. 80 f5250; Renault 5 TL bj. cort 74, APK gekeurd f 500;
81 f4950; Fiat 127 Sport 70 MB 220 D 75 f 1950. Tel.
HP bj. 79 f 3950; Ford Transit 05990-22168. N43197
bus personenvervoer bj. 77
APK-gek. op lpg f 2750; Fiat
238 vrachtvervoer bus bj. 78
f 1650; Ford Granada stat.car
bj. 79 f3650; Ford Taunus
stat.car bj. /78 zeer mooi ï VeCn 11 rt r! I JH f-j
f 2950; Matra Rancho Jeep
statcar bj. 78 APK-gek., orig.
54.000 km, Ie eig. f6250; Fiat
127 bj. 79 f 2950; Fiat 127 bj.
78 APK-gek. f2450; Ford
Fiesta bj. 76 APK-gek, f 1950;
Jetta diesel, bj. 83, zeer
goede staat, vr.pr. f 13.500,
Datsun Cherry bj. 77 APKgek. f 1950; Range Rover 4x4 Inr."' mog. ,05928-56362.
APK-gek. f5950; Triumph N43203
Spitfire bj 68 APK-gek.
Volvo 244 GL, bj. '80, kl.
f5950; VW Passat bj. 77 bruin-met., met LPG, zeer
f 1550; Peugeot 305 bj. 78 mooie auto. Tel. 05964-1692.
f2450; Ford Taunus bj. 77 N08297
zeer mooi f 1600; BMW 2800
Citroen D Special, '75
autom. bj. 76 APK-gek. (snoek), import,
zeer gaaf,
f2650; Chevrolet Malibu lpg taxatie verz. f8500,-, 5-bak,
bj. 76 f 1250; Alfa Romeo GTV
Ipg, trekh. Wegens dienstaubj. 76 zeer apart f 2200; AlVr.pr. f6500. 05979-3061.
legro stat.car bj. 80 op lpg to.
Na
17.30 uur. N08295
f2250; Ford Escort stat.car bj.
Z.g.o.h.
Opel
1.6
77 f 900; Dyane bj. 77 f950; bj. 1976 met lpg.Ascona
auto,
Nette
Citroen 2CV6 bj. 78 f900;
fl3OO.
Te bevr.
v.rpr.
Datsun Violet bj.' 78 f900; 050-415467.
N08763
Datsun 100 A FII bj. 78 f 1450;
Ford Granada bj. laat
Renault 5 TL bj. 76 fll5O. 1979,
lpg, grandioos goede auTel. 050-143885, Gideonweg to. Vr.pr.
f4500. Inr. mog.
7b, Groningen. Ruilt alles in!!!
05928-56362.
N43205
N43000
*

Landbouw/werktuigen

Kalkwijk 97, Hoogezand.

ger breimachines. Gehelei
demonstratie. Gratis les sa

huis. Breistudio Dacapot
31, W
Tolberterstr.
05945-16184, vrijd. k,
avond. N33610
Zeer goede : tuinjrom
metsel-, ophoog- en 'wM ;
zand. Tevens schelpen, ï
grind en
soorten
mijnsteen. Siebesma en i
Veen. Tel. 050-126969 t,<
05900-14837. N45151
Grijze steenslag zeer»
schikt voor erf- en lam
harding, min. 15 ton, fit
per ton, excl. Btw, francoki ,■ :
Bok, Niehove, 05949-3» 1 1
418.N39557
Manou meubelen. J
modellen m. 30 tot 505 te
ting. Arnold Bakker, Si»
tilstraat 37, Groningen I'
050-131360. N35493 • '
Open haardhout, f'•
bezorgd; Groningerweg 1,
Peize. Tel. 05908-3S
*

«

«

*

*

*

'.

'

•

..

*

*

•

Ford Transit, eind '77, met
ramen en j trekhaak, LPG,
zwart, vr.pr. f2800,-. Tel.
05900-14376, na 18.00 uur.
'.
,\N07976
Mitsubishi bestelbusje,
bj. 1981. Tel. 05120-11287.
N08276
�

.

*

N08032

*

*

*

f

*

*

*

+

.?

(

Peugeot 305 SR 79,
.;
■■'•■ . '. N08269
;.;.;
VVN-gekeurd, schuifdak. N08260
elektr. ramen, radio, trek- Verkoopwagen, lengte 7 m, breedte 2.40 m,^'
haak,
nieuwe banden,
13.000,-ex.Bfl f
f 3250. Tel. 050.77474.* koeltoonbankenkoelkast. Prijst
Tel.: 05165-1443, Jubbega.
Renault 5 Alpine Turbo
bj 82, kleur zwart. Bellen na
*

*

18.00
uur.
05982-1706.
N07781
� Kenault 5 TL, bj. '77,'100p
of sloop diverse nw. onderdelen. Tel. 05960-30545 tussen 18.00 en 22.00 uur.
N08282
� Witte BMW 1602 f 1500.
Tel. 05907-2961. N08293

Zonnehemels

■l ; '

+

lampen voorradig, met UVA controle

Taco b.v. bij Veendam

~

Primeur- Primeur- Prima'
Nikon 501 Autofocus"yam '/>
morgen leverbaar!!! r e

._

•

•

[•!•

1riTSfIS

i ; ifla
-

Best Shop in town

.{'j'*i

; !
*?

VW Golf 1977, uitgebouwde wielkasten, voorspoiler, £
APK-gek. Geheel i.z.g.st.
05987-16265. N08024 .

Objektief VAKi
-

2000

|;

Bagagewagen met torsievering. Tel. 05908-15968.
Aanhanger nodig? Even
+

tel!

j

Vijvers

*

['*

in voorraad vele modellen

"

+

vorstvrije vijver plastic

bagagewa-

ledere koper
kans op 50% korting. Geopend
tot 22.00 uur.
Zweedse Industrie Fabrikaten BV, Fcithspark 9-1,
Tolbert, tel. 05945-12290.
N45080

h

-

bellen: Wieldraaijer,
05990-14599. N35871 ;\ a
Actieweek: aanhangwapaardetrailers,
gens
gens

t

Abel Tasmanstr. 15 0591

*

boottrailers,

-jj^

aanbouwkeukens
Bopa-Emmen

Aanhangwagens

,\

m2

Lodewijkpassage Groningen.

*

*

.

Mooie z.g.o.h. APK goedgemet woonruimte. Inventaris als nieuw.
keurde
Volvo Amazone. Tel,
Vraagprijs f 130.000,-. Brieven onder nr. 43170.
05940-4202. N07895
Ter overname aangeboden
Zonnehemels te huur � Datsun Sport 260Z 2+2
(wegens drukke werkzaamhe- f 100,- p.w. Tel. 05921-43292, bouwjaar 75, 78 kenteken
den) schoenmakerij/winkel. na 18.00 uur. N43348
mcl. radiocassette, elektr. raHaasjes
Oude Molenstraat 24,' Assen.
men. Prijs
f6OOO. Tel.
.
verkopen het snelst.
Tel. 05920-15260. N43141
050-42398r. N08356
*

Triumph Toledo 71, voor
loop op sloop f 500, motor
85.000, nieuwe koppeling.
Tel. 05939-393. N08035
� Ford Escort 1100 Laser
met extra's bj nov. 1984, kleur
zilvergrijs, Prijs f 15.250. Tel.
05900-15323. Na 20.00 uur.
*

*

Toy- en üwergpoedelRuppies, met stamb., ingeënt
tegen hondeziekte en parvo.
Poedelkennel De Corlinahoe*

Voor een prijs van f 25.000,Autobedrijf Heere b.v.

Zaken/Transacties

*

bewijs

Wegens terreinverandering grote partij auto's

uur.N42553,

Mazda 323 HB GT

Enige haflingers en trekpaarden; -Hunomag F 55, rij*

HHrAutohandelaren

*

-

Breimachines, Brui;
Toyota en door inruil vekSa
+

.

*

Tolberterstr.2B,Leet

*

.

I.v.m. woonvergunning minimaal 60 punten vereist.'
I Nettomaandlast f 280,-bij 100% hypotheek. "■■'
';'-;:'
,
Tel. 050-140508 b.g.g. 140888.
Midwolda, keurig onder- �" Groningen, Rijnstraat
houden en vergrote hoekwo- ruime boyenwoning met
ning, bj. '79, met o.a. 2 terras- woonk.op het westen, luxe
sen, kamer met open haard en keuken, luxe badk. met bad
tegelvloer, inbouwkeuken en en aparte douche. 1 jaar oude
5 sl.k., 'scherpe vraagprijs cv., 3 sik.' grote zolder met

nu.... f299,Mulders Elektron,

;
aanbieding: N32910
spoorbiels |
lc
soort
plastic vlaggetjes op lijn, nu
tuingrond.
Siebesma
Ij
fl,-. p.m. Tel. 05176-1921.
Veen b.v. Paradijsvof* [•
N43146
Groningen. ''
� ± 2 xh hectare kuil bij B 5,
kf;
Schaafsema, Hoofdweg 19 050-130015
05900-14837. N45150
Boerakker.N4s3l4 ' r
Uw specialist vooraf
2-drs. kasten in wit en
grenen, gemonteerd f 175,- containers:
Lonffl*
05960$
archiefkast, 3 grote lader 050-180560,
f 175,-. Furnette, Hoornsedier. N48750
127.N43350
Massief houten boldert
� Trouwjurk wit maat 38
op luchtbanden meO
toebehoren. Tel. 05966-420. f 100,-. Tel. 05904-tS

� Speciale

:"•

Vraagprijs f 47.500,-

sf&^K

/r®^

� Philips MSX
computer 8010

.

*

Huizen

Allerlei

*

*'Stallingsruimte voor ah-

tieke woonwagen. Lang 1.0m„
breed 2.50 m., hoog 3.45 m; in
Groningen of omgeving. Tel.
050-27118LN08344.
Particulier zoekt autostalling in box of garage omgeving Nieuwsblad v.h. Noorden óf Damsterdiep. Tel.
?
050-140254. N08574

N08377

/

Allerlei

f3OOO p.s. Tel. 02205-3010.
N42840
Vlomarkt Assen, a.s. zat.
3 mei van 9-16.00 uur in en
om'het Nobellaan, Winkelcentrum.
Met
alleen
tweedehands spullen. Veel
gratis parkeerruimte. Inl.
opg. 05927-13478. N42900
Eiken cilinderbureau met
vaste klep, links en rechts 4
laden en 3 bovenladen mcl.
stoel. Vr.pr. f 7500; Engelse
staande klok • met datum
Tel
. f 4500.
vr.pr.
05973-1594. N07794

enz.

•

alle afmetingen

•

fonteinen met verlichting

i

Taco b.v. bij Veendam
■

Zuidwending 104
Tel. 05987-13795.

Zie ook voor Haasjes pagina 27
IX
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Keser Uitzendgroep

*

mm

EËN

■

SHOWROOM
BOORDEVOLKEUKEN

*.

[N08519V

'

Pootaardappelen 900 kg
E, 800 kg Krostar E.
Element
l
f Tel. 05908-15706. N43131
Rechtstreeks uit Duitsland
bêdrijfsdeuren
voor
schuren,
bergruimtes, .
loodsen, : ligboxstallen, enz.
Inl. Bralts. Tel. 05120-23042.
; Drachten. N39187 '
Spoorbiels, wisselhouten,
tzwarte , grond,
I zand,
hoogovenslakken.
r mijnsteen,
BV,
tel.
Bok
05949-306 of 418.

Ged. Zuiderdiep 103, Groningen. Tel." 050-121120.

*

'.//

rijdt stevig

Ervaren elektromonteurs

\\

GAZELLE

Groningen: Schuitendiep 45,
Hoogezand: Hoofdstraat 197, tel. 05980-95601.
Veendam: Ben. Westerdiep 11, te 1.'05987-27000.

li/„..
Wlli ftfcßHfe:/--: Ifennßinqking
i,.

•

I" Te koop gevraagd

|

Aardige ontwikkelde man,
35 jr. jeugdig uiterlijk, geN32494
huwd,
zoekt ; charmante
05111-3610.
vriendin
minnares tot 45 jr.
Compressoren, hoge- mid- Boten/Caravans
bur.
dezes
Br.
ond. hr. N07855
den- en lagedruk verf- en deOok
oudere
alleenstaanden
Gevraagd verh. e/OvVerl.
coratiespuiten. Gebr. De Boer,
(tot plm. 75 jr;) en gehandiSchuitendiep 58-64, Gron.' bus of camper tot max.
423971.
N08346 capte alleenstaanden willen
f 8000,-. Tel.
Tel. 050-126914. N45403
wij graag helpen een passende
partner té vinden. Wij komen
[
graag eens bij u praten. Info
Cirkel,
De
05960-20323.
z.-:^
f* Metaaldraaierij zoekt cenGevraagd een.beheerder N4lOlO
itérdraaiwerk tot 1500 mm in het bezit van patroonsdiL? Laag tarief. Tel. na 5 uur ploma, gasfitter/waterfitter |
Diversen
|
05960-29343. N43132
en/of ACI-diploma. Die in ons
bedrijf, werkzaam wil zijn in
Grote rommelmarkt op za| de functie van meewerkend terdag 3 mei 13.00-16.00 uur
|
uitvoerder en servicemonteur. bij basisschool "de Klokbeker"
bur. dezes o. nr. N43005
Br.
de Dilgt Emmerhout. N43096
l* Het Nieuwsblad van het
Derde restaurant-kok
[Noorden het grootste dagWij gaan met de vleesprijblad van Noord Nederland voor Frans restaurant in bin- zen mee broodje
Shalom nu
de stad Gro- nenstad. Van 20 tot 30 uur p. f 5,-. Alleen Poelestraat 3.
j vraagt 1
ningen,', wijk Helpman en- week. Tel afspraak na 16.00 N45073 .
kele bézorg(st)ers. MinL- uur. 050-120244. N43187 '
� Afvalproblemen?
Matroos plm. 18 jaar op
fmum; leeft.: 15 jr. AanbieBouwman nemen!
dingen: Abonnee-service m.s. 1200 ton binnenvaart.
Tel. 050-142233.
Enige ervaring is vereist. Tel.
Nieuwsblad.van het Noorden," Postbus 60, 9700 MC 050-716072. N08384
1000 ballpoints fl4O met
tekst.
Groningen. Tel. 050-652314.
Div. relatiegesch. GraRij-instr. voor alle prov.
J
;;''■'
tis
folder.
N45268
03474-1325, ook
Studiekostenbijdrage
voor '5av.N57002
Telefoneert u graag en
asp.-instr. Bel voor afspraak
heeft ü een prettige stem?
Attentie: Alleen advertenGevraagd dame of.heer, uit 070-548306. N43108
ties waaronder staat Brieven
Assen of omgeving, die voor
Het Regionaal Ziekenfonds bur. dez. onder nummer
Groningen zoekt schoon- dient u voorzien vanhet numons thuis plaatselijke bedrijven vyil opbellend Betaling is maakpersoneel, werktijden mer in de linkerbovenhoek
maandag t/m vrijdag van van de enveloppe te* zenden
fB,- per uur + onkosten én bonus. Inl. 05927-59707 na 15 17.00 tot 20.00 uur. Tel. naar ons kantooradres: Zui!uur.N43138
'
050-227369. N43171
derdiep 24, Groningen.
*

+

*

I

Gevraagd personeel

,

+

Gevraagd personeel

*

*

+

voor.

*

*

*

■■■

*

,

*

*

n■i'i' 11.11: i. j i /11
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m)

zoekt ongeb. bridge-partner,
Wel eens teleurgesteld? Het
event. voor uitgaan en vakan- vertrouwen kwijt? Bel mij
.
tie. Br. b:d.0.n.N07167 '
dan eens voor een afspraak:
05964-1983. U zult ondervinden dat er ook anderen zijn!'U
Erkende Bureaus
betaalt ook na afloop. N43181
Lieve vrouw 36 privé.
Tel. 050-124248. N43009
Margarethe zigeunerin.
Mooi en slank, di. wo. dó. aanwezig.
Tel.. 050-142842.
N43006 $SP9BQÉt£|p|ffi|
Escorte! Aantr. jonge
Niet iedereen komt als vanzelf de
vrouw
bezoekt alleen nette
gezochte ander tegen.'
Daarom zijn er veel mensen die het
Tel.
heren.
050-420358.
op de Stichting Centrum EuropaN44307
manier doen. Die heeft de afgelopen
� Alleenst. huisvrouw 36
17 jaar al 42.000 maal heel goed
ongehaast.
' • privé
jaar
gewerkt. U kunt zowel overdag als
N43004
050-772952.
's avonds een van onze consulentes
bellen om meer informatie.
•k . Strikt privé!! Goed be'
'
taalbaar
en geheel ver
BEILEN
nieuwdü Sasja 18 donker,
mevr. Kats 05930 2786
Hanny 20 rood, Katja 21
DRACHTEN
mevr. v. d. Woude 05120-13996 brunette, Ylona 18 blond
EMMEN (omg.)
ontvangen en verwennen
mevr. van Os 05919 -13304
uü Geniet u een keertje van
HAREN (Gr.)
onze specialiteit: sensuele
' mevr. Jansen 05906 2524
bodymassage op onze exoGRIJPSKERK"
kamer!!
Tel. \\ Bijv.
tische
6oTlj
mevr. Tolsma 05947 -13641
05972-1772. N42872
~-~"
5.100,112,Meesteres, speciaal voor I I111.100,- 116,- 172,- 239,- I
14],
Zeestraat
Beverwijk. Tel. 02510 29023
beginners. Ook huisbezoek
115.100,- 159,- 235,- 326,- H
Erkend door de Raad van Toezicht
mogelijk. Tel. 050-416127. Ë
f25.100- 252,- 393,- 543,- |
N43007
140.000,- 404,- 628,- 870,-1
■k Gina, grote borsten ook
rv
litii
I
Ma./vr. II
SM.
Effectieve rente
11
UlVe Sen
I voor
H
van 11.6%-14%
12.00-22.00. Tel. 050-137501.
N45441
Sexueel ontspannen bij
Vrijblijvende adviezen
l|
haar of u thuis? Bel Thais B
meisje. 05903-1669. Heerlijk II tussen 10.00 en 22.00 uur. f
:
en eerlijk! N45471 .
Abel Tasmanstraat; -15" �~ Spontane: gastdames. ||
(ook 's avonds en
ü
?:**?
05910-30237.
zaterdags)
J|
Nieuwe Compagnie 20. Tel.
05980-25335. N42536
*

Samen
staje nooit alleen

+

+

;

'

•

1

1
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I

en
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r

bruin.

ïJL

LANTAARN

ROLLERSKATES
in alle maten

,

*
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p

Bestuurbaar en pp

*
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IP

I

2
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Normaal 2*59

"*;.

|

I lehyp.v.a. 6,25%

*

I

Tel. 05908-18090

E

||

van ijzersterk

•

05954-12445 b.g.g. 13531 tot 22 uur..
DOORNBOSCH KREDIET UITHUIZERMEEDEN.

"3(3)75

«NIEUWNED. rirjr riill

Elka verkoopt Zeyko keukens,
omdat ze zich zo duidelijk onder-

y^^^

De Club met stijl-

•'

;

II

-

Allerlei

Li," li 'üI J ' ■'UIL '-'LÜ'

'|' ■' hl

BUITEN-

69-50

3in blauw, zwart,.

H

'
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•

Telefoon (05987) 14809
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EXTRA LAGE PRIJS
jêÈk* MANOU ZWENKLAMP

•

240 i 96i

'''

Veendam

g

,!

>
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: ''

-

JAAR RADEMARKT

+

Voor geld per telefoon
ond-leidingwerkz.heden

Kinderkledingboetiek 'Fify'

■

■.'■ bij:

Veenlustpassage 2

:

Emmen

<

;

I'

|jffi|Ma||
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Onze JEUGDMODE is voor JONGENS en MEISJES in de maten 104 t/m 188
ledereen is van harte welkom in

~

Demonstratie
Whirlpool massagebad.
Bopa

■

-

� Repr. wed. 58 jr. (1.80

>

s

door.

in bij-de-tijdse kleuren
heeft zelden problemen
kiest dus een

MF
Uitzendbureau
tel. 050-139003.

I

Becopa

trapt vederlicht
berijdt een stevig ros

Plaats: Groningen, Veendam, Delfzijl.

Aanbieding personeel!

lcmcnt

[goede fietser:

Plaats: Groningen en Delfzijl. Periode: onbepaald.

\

Plexiglas, diverse soorten
en dikten. Ook kleinere magezaagd
ten. Op maat
v
Tel.
Damwoude.
Kooistra,

tekenaars elektro

Leerl. tekenaars elèktrp

*

Al raUa

SignaA

Wij hebben direkt werk voor:

Plaats: Groningen en Delfzijl. Periode: onbepaald.

*

*

m

I

i

1 st bureau met aanbouwblad f 450,-; 1 stencilmach.
f250,-. Tel. 05962-1388.
N07251
Eiken klooster salontafel, en een aquarium, zoutwatervissen, compleet. Tel.
05986-722 na 17.00 uur.

Werkzaamheden zullen bestaan uit het
demonteren van apparatuur.

.

I'

*

*

|

'
!

ervaren constructie-bankwerkers/pijpmonteurs.

schaPrachtig oude
Wij gaan met de vleesprij-.
rensliep, werkt prima. Tel. zen mee broodje shalom nu
05998-12791, tussen 18.00 en f 5,-. Alleen Poelestraat 3.
N45074
19.00 uur. N44953
*

y^™^

Voorjaarscursus Tarot
Tarot in groter: verband ge� Club Moulin Rouge voor zien. Start laatste week van
fl5O,- driemaal relaxen en april. Maximaal 21' deelneInschrijving . tel.
uw drankjes gratis. Nu ook mers.
Schriftelijk: post05940-5606.
zaterdag open. Watermobus
2327
Groningen.
N45315
lendijk 3, Tynaarloo. Tevens gastdames gevraagd.
Tel. 05921-43727.N42948

Allerlei

Wij vragen met spoed enkele

\Allerlei
\

s^Ktt*

Uitzendbureaus

Mededelingen

1

Te koop aangeboden

|

I

Ulverscn

WTOPKLASSEHtIbtN!!
QiMODEL ROMO 28"

MIN DAMES OF HEREN
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Sa: Qk
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GEK!!!

Éf'yvS&\

MfiV

WÊk

'
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£

>'&ff
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scheiden van standaardkeukens.

•

Pus -als u uw nieuwe keuken ■—-^-n
volledig naar uw persoonlijke ■~, .
fe" ~~\ r rWI

<

13-7

|

C'

mettuigleerfltEP©

~

ir'lJ'

S

=!

»

leder uur stripshow.
Geopend ma. t/m do. v. 21.00-3.00 u.
,:'
vr. en zat. v. 21.00-5.00 u.
Gaweg 12,Zuidhorn, telefoon 05940-2072.

nn

smaak wilt inrichten, bent u bij -_j|
Elka duidelijk aan het goede '—-—B
.y: ■•;■;■--A
adres.

-:

'"

;fromonteurs
r industriële projecten

strumentatiefitters
issers G-6 certificaat

parket.
Kom eens langs en
vraag vrijblijvend offerte
*

\&*

"

'

zendbureau

Strikt privé, "'t Witte
Huis" te Bellingwolde nu
met 2 leuke jonge blondines. Onze 5 zeer charmante
dames ontvangen en verwennen

sekretaresse

vooreen bedrijf in Groningen
baan kan zeer lang gaan duren!

u 7

� Moonlight Escort met
leuke dames voor huisbez.
of hotel. 05983-2694. N45479
2 lieve schatjes vervullen
uiteenlopende wensen. Tel.
05980-90662. N42535
� Voor rustig relaxen
050-418938. N43024
Huisvrouw zoekt bijverdienste met nette heren voor
weinig geld. Tel. 050-270285.
N43019

g

]|B|[^iiJ^L^.
overtuigen-JjyiSC!

Keuken-Perfektie '

Kom u in onze zaak
van de keukenperfektie en het

*

'

vakmanschap.

I

tf||?/è

TAFELVENTILATOR «*>liy*'l/tI%IMJSCHOUDERTAS
op 2 xïvï Volt batterij
*[

in alle kl. ■ /«v

/rrtA

S£tiT
NU

jjgo

2*se|

NU

csvraa

tl (Dj Tffift
I JM§# gg

*
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*

3AMSTERDIEP 275 GRONINGEN TEL 050-127782
•

■';.

•

's MAANDAGSGESLOTEN, KOOPAVQNDGEOPEND.

Boerhave of Schoevers. Kennis

van IBM tekstverwerker.
Enkele jaren ervaring gewenst!

sekretaresse

voor bedrijf in Assen voor enkele maanden, part-time werkzaamheden: post verzorgen, correspondentie (m.n. Engels),'
stenografie Engels.
Verder een flexibele instelling. Leeftijd onbelangrijk.

all-round sekretaresse

2 maanden
Werkzaamheden: alle voorkomende werkzaamheden voor
Hoofd Verpleegkundige Dienst.
±

Leeftijd onbelangrijk

2 meisjes ontvangen privé,
woe. t.e.m. za. van 21.00-2.00
uur. 05980-27896. N42556

'

Marion, 23, volslank, flinke borsten, rossig haar zoekt
bijverdiensten.
Tel.
*

Jongeman ontvangt dames woe. t.e.m. za. van
21.00-2.00 uur. 05980-27896.
N42557
:■■-■-':
Nieuw. Sandra, uitgebreid
privérelaxen, diverse mogelijkheden. Betrouwbaar, discreet. Spiegelkamer, bad aanwezig. Ontmoet Sandra en u
meer.
wilt
Centrum.
050-143631. N45319
Sensuele massages voor iedereen, vragen naar Peter.
Tevens meisje voor relaxen.
Tel. 050-716339. N45318
Chantel bemiddeling 2
spetters aanwezig, ook
*

*

*

direktie sekretaresse

voor bankinstelling in Groningen kan zéér 1 -mg gaan duren.
Werkzaamheden: all-round, veel typewerk.
Leeftijd onbelangrijk

huisbezoek.
heren,

Inschrijving
dames, echtparen.

050-423448. N45312

Keser Uitzendgroep

*

.

gediamanteerde KNOPJES....

69.—/39.50

225. /l 25.

FANTASERING

*

*

•Ged. Zuiderdiep 103, Groningen. Tel. 050-121120.

41

~;

verzwaarde spaken
no. 13 in achterwiel
geh.compl.-t-Ijr.gar.
+

|

§£

Relaxen, sportmassage.
ontvangst. Dagelijks

Sexy
van

/p

\.

;

/^J^fIi^^X-

dagen, per

week. Oude Schanskerweg
Bellingwolde.
6,
Tel.
05977-384. N42866

050-143713. N43027

alle voorkomende sekretaressëwerkzaamheden

I

:

;

13.00-23.00.

050-710605. N45313

Tel.

i.

■

r-^-^-— m-|—
|

relaties in Groningen, en direkte omgeving krijgen wij
zéér regelmatig opdrachten voor
administratief/sekretarieël personeel.
De banen variëren van enkele weken tot zéér lange duur.
Momenteel zijn wij op zoek naar:

voor ziekenhuis in Groningen voor

1

-~

*

raierswo.aseweg 1,Groningen, tel 050-122244/134900.
's Avonds en weekends 05906-2703/1703. .

.

S
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SP; GRATIS VERRASSING VOOR MOEDER

iderhoudswerkzaamheden
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graveerplaatje v.a

Zilveren horloges
Grote collectie v.a..:....

9.50
|*Q aa

147.UÜ
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"^YtessicaT-shirt meT JsS?

'

Avanti ruitshirt Glans- AA

kaSen mefpoVester 32?

-

Katoen. S-M-L

IÏIBhI

V'

Jinglers shirt. Katoe- AX)
nenchambray met print. t)B§7

zmmo 2 i

/

:

ruitehiit

in lichte Qfi\ m
Canda
tinten. Pofyester/katoen.

JJSi

§ÏÏ6A£fc

Sportieve poloblouse.'
Polyester/katoen. 3846

Lange ruitblouse. Poly- il fiester/katoen. 34-44

f

Canda blousonshirt Qffm
met fijne badstof. *$fID

o2r Uil \;\J .48:/

>

...

Angelo Utrico shirt
van glansdobby.

?

\L

%

üJ"*'

'

1

*

*

OOiia
ester/katoen. S-M-L
££

k
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Yessica T-sh,rl Poly-

ö«#:

katoen.

T-shirt. Poly-

t

%A m

111 l Jf

P 3846

lncl.riem.a«B
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ester/katoens
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Avantj

Afö

££.

3846 *ïö-

bloüsdnshirt. GF]m

Katoen.

B
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77"

AngeloLitrico Polo Single W*
lersey,

pofyester/katoen.

Wf

Streepblouse.

gf,

fli ÏBAAi

Polyester/katoen.36-44
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