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PERIODEN MET ZON
Perioden met zon en droog. In de
nacht en vroege ochtend kans op
een enkele mistbank. Minimumtemperatuur van om het vriespunt
aan de kust tot -3 graden elders in
het land. Mlddagtemperatuur ongeveer 6 graden. Zwakke tot matige oostelijke wind.

Nieuwe bewind door veel landen erkend

Executie Nicolae en Elena Causescu op de televisie

Roemenië likt zijn wonden
Van onze redactie buitenland

BUKAREST Roemenië likt zijn wonden.
De nieuwe regering van Roemenië heeft
vanmorgen de voedselrantsoenen afgeschaft. Het is de eerste maatregel van een
programma van 21 punten dat de nieuwe
leiders gisteren afkondigden. Het openbare leven leek in een rustig, maar zwaar toegetakeld Bukarest zijn normale loop te nemen. De strijd heeft het leven geëist van
mogelijk 70.000 tot 80.000 mensen. Er zijn
tenminste 300.000 gewonden.
Het Front voor Nationale Redding benoemde lon Iliescu tot president en Petre
Roman tot premier. Minister van Defensie
-

Jt Het dode lichaam

van Nicolae Ceausescu-nazijn executie.

(Foto: AP)

Spontane hulpacties
komen op gang in
het hele Noorden

is Nicolae Militaru.
Het Roemeense leger gaat er van uit dat
de laatste Ceausescu-getrouwen zich
schuilhouden in geheime bunkers. De regering-Iliescu opereert vanuit een geheime
plek in Bukarest.
Nederland heeft de regering nog niet erkend. De Sovjet-Unie en andere Oosteuropese landen gingen snel over tot erkenning
evenals de VS, China, Frankrijk, WestDuitsland en Groot-Brittannië.
Veel Roemenen uitten er hun
ongenoegen over dat er nog steeds
communisten in de regering zitten. Demonstranten schandeerden "nooit meer communisten".
De 21 punten tellende verklaring
van het nieuwe bewind rekent af
met Ceausescu-decreten. De gehate veiligheidspolitie Securitate
wordt afgeschaft, het verbod op
reizen naar het buitenland opgeheven, de ontvolking van het platteland beëindigd en onderbreking
van zwangerschappen weer toegestaan.

GRONINGEN
In tal van plaatsen in het Noorden zijn tijdens
de kerstdagen spontane hulpacties voor Roemenië op gang gekomen. Na oproepen die gedaan zijn in de kerken begonnen in
verschillenden steden en dorpen nog meer particulieren met het
Gisteren gaven Ceausescuhouden van inzamelingen. Ook het Refaja-ziekenhuis in Stadskagetrouwen
zich in steeds grotere
naal wil hulp gaan bieden. Onder het motto 'Help de Roemenen'
over. De ommekeer in
wordt de laatste dagen van dit jaar een tv-actie gehouden, die aantallen
strijd kwam maandag, Eerste
de
geld en goederen voor de bevolking van Roemenië moet opleKerstdag, met de overgave van de
veren. Het commerciële station Veronique zendt zaterdagavond
veiligheispolitie (Securistas) in
een speciaal programma hierover uit, dat gepresenteerd wordt
de stad waar de
Timisoara,
door Linda de Mol en Jaap van Meekren.
opstand op 17 december was beHet is de bedoeling dat de inzaactie van het Rode Kruis. Op de gonnen.
melingen in het Noorden gekartonindustrie is een beroep gecoördineerd worden met de hulpdaan om uniforme verpakkingsMuur
dozen te leveren.
Het Refaja-ziekenhuis heeft het
Dat gebeurde na het tonen van
Rode Kruis en Artsen Zonder de televisiebeelden van de execuGrenzen aangeboden hulp te bieties van de Ceausescu's. Tegen
den eventueel in samenwerking een muur vol kogelgaten lagen de
met de ziekenhuizen in Delfzijl en twee lijken. De videoband toonde
Winschoten. Beide instanties liehet met bloed bevlekte gezicht
ten weten nog voldoende materivan de 71-jarige Conducator.
aal en menskracht te hebben om
Gisteravond zond de Roemeens
de Roemeense ziekenhuizen de
tv beelden met geluid uit van het
helpende hand te bieden. "Bovendien is het nog onduidelijk waar twee uur durende proces tegen
Ceausescu en zijn vrouw, beschulbehoefte aan is. We wachten daardigd van "volkenmoord, gewaom maar af," aldus een woordtegen het volk,
voerder van het Stadskanaalster pend optreden
VENLO In de Westduitse
van openbaar bezit, enz.
diefstal
ziekenhuis.
plaats Oberhausen is op
De Zwitserse regering heeft de
Eerste Kerstdag door de polibankrekeningen van het echtpaar
tie een postduif opgevangen
Adressen
(met 2 miljard gulden) geblokdie aan een van de pootjes
Het Rode Kruis heeft in de stad keerd.
een kokertje met enkele tienWat er met Ceausescu's zoon
Groningen vijf adressen waar goetallen grammen hasj had
Nicu
en dochter Zoja, beiden gearderen voor Roemenië kunnen
hangen. De duif werd in Venis gebeurd, is onbekend.
resteerd,
worden ingeleverd: Rode Kruis,
lo losgelaten, toen de politie
De
meeste Roemenen, gevraagd
Kraneweg 18 (9-12 uur t/m vrijdaar bij een wegcontrole
naar
hun reactie, vinden dat de
Hereweg
104
dag), Rode Kruis,
twee Duitsers aanhield, die
Ceausescu's
er te gemakkelijk
(dagelijks); De Mamre-hoeve in
enkele honderden grammen
af
"We hadden
gekomen.
zijn
van
Beijum, de Maranatha-kerk aan
hasj bij zich bleken te hebze
aldus
martelen",
eerst
moeten
de Van Lenneplaan en Click in de
ben.
jonge
een
Roemeen.
Nieuwe Ebbingestraat.
Uit het onderzoek kwam
naar voren dat de Duitsers
•
zie ook pagina 3,4,5 en 7
zie ook pagina 5
uit Oberhausen kwamen. De
Venlose politie nam daarop
direct contact op met collega's in die plaats die binnen
anderhalf uur de duif opvingen bij de woning van een
Van onze kunstredactie
24-jarige man. Bij huiszoePARIJS De lerse schrijver Samuel Beckett, die in Parijs een terugking werd nog een groot geldgetrokken bestaan leidde, is afgelopen vrijdag op 83-jarige leeftijd overbedrag aangetroffen.
leden. Beckett werd vooral bekend door het stuk 'Waiting for Godot',
Volgens een woordvoerder
dat begin jaren '50 in première ging en uitgroeide tot een van de meest
van de Venlose politie is het
gespeelde
stukken van het moderne toneel.
nog niet eerder voorgekomen
Beckett is gisteren in besloten kring op een kerkhof in Montparnasse
dat drugshandelaren bij hun
bijgezet
in het graf van zijn vrouw, die eerder dit jaar overleed.
drugstransport van een postduif gebruik maken.
—

Dolgelukkige Roemenen
op een truck
met het portret
•

van Ceausescu
achter tralies.
(Foto: AP)

(Advertentie)

Vrouw (70) verbrand in

gebarricadeerd huis
Van een onzer verslaggevers

HOOGEZAND
Brandweer
en politie hebben gisternacht tevergeefs geprobeerd G.G. Poortman (70) te redden uit haar
brandende woning aan de Johan
de Wittlaan in Hoogeïand. De
-

alleenstaande

vrouw

had

de

byngalow zo goed tegen inbrekers gebarricadeerd, dat hulpverleners niet snel genoeg in het
huis konden komen. Politie-a-genten stuitten op extra dikke
ramen en brandweerlieden, die
de woning met perslucht binnen
ginjjen, op deuren met extra sloten. Volgens de politie is de

vrouw gestikt. De brand is
waarschijnlijk ontstaan doordat
een kerststukje in brand vloog.
De 27-jarige A. Hulshof is zaterdagavond in haar woning aan
de Frans Halsstraat in Hoogezand door koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen.

de Kroon

PROJECTINRICHTINGEN

is een snelgroeiend bedrijf
in Noord-Nederland dat
voor grote en kleine
opdrachtgevers complete
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-
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Amerika eist Noriega van Vaticaan

hasj-duif

KANTOREN
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KANTINE-INRICHTINGEN
SCHOOLINRICHTINGEN
VERLICHTINGEN (Raak)

Tevens verkoop aan particulieren
U bent van harte welkom in
onze showroom aan de
Ulgersmaweg 137in Groningen,

teloso-416936.

Faxnr.-. 050-422741

-

Samuel Beckett overleden
—

zie ook pagina 15

(Advertentie)

Een Amerikaanse soldaat
van het speciale
korps Manchu
houdt een Panamese collega
onder schot. De
die
soldaat,
burgerkleding
draagt,
heeft
zich net overge(Foto:
geven.
•

AP)

Van onze correspondent

WASHINGTON/PANAMASTAD De Amerikaanse regering
heeft van het Vaticaan "in buitengewoon harde bewoordingen" de
uitlevering van de Panamese dictator Manuel Noriega geëist. Dat
is gezegd door het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Washington.
-

Maar woordvoerders van het
Vaticaan hebben duidelijk gemaakt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Noriega aan de Amerikanen zal worden overhandigd.
Het Vatican probeert een andere
wijkplaats voor hem te vinden,
waarbij gedacht wordt aan onder
meer Cuba en de Dominicaanse
Republiek.

Noriega bevindt zich sinds zondagmiddag in de ambassade van

het Vaticaan in Panama-Stad. Hij
vluchtte daar naar toe, vrijwel zeker nadat hij de garantie had gekregen dat hij niet zou worden
uitgeleverd aan de VS.
De Amerikaanse regering vindt
dat Noriega moet worden uitgeleverd zodat hij kan terechtstaan.

radio en televisie
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'Los Zand' van Annie M. G. Schmidt

TV vandaag

NEDERLAND 1

NEDERLAND 2

EO

18.07 Metterdaad: Wie ligt daar nog wakker
van? reportage over straatkinderen in
Kaapstad, Zuid-Afrika.
18.25 Avonturenbaai (Danger bay), Canadese jeugdserie. Ad.: Dreigende horens. Terwijl
Jonah als boomplanter werkt, ziet hij een
zeldzame berggeit die er ziek uitziet. Hij schakelt de hulp in van Grant om het dier te onderzoeken.
NOS
19.00 Journaal.
EO
19.22 Ronduit Radar thema, jongeren-

programma.

19.48 De Campbells, serie. Afl. 11: Er klopt
iets niet.
20.20 Bunkeren, poppen doen gewichtig.
20.30 De familie Marston (Celebration family), Amerikaanse speelfilm uit 1987 van Robert Day. Met: Staphanie Zimbalist, James
Read, Ed Begley Jr. e.a. James Marston en
zijn vrouw Janet verliezen hun derde kind. Ze
adopteren een kind en later nog veel meer,
totdat de buren een proces beginnen wegens
vermeende overlast.
22.00 Het hart op de tong, Henk Binnendijk
in gesprek met willekeurige winkelende wandelaars.
NOS
22.30 Journaal.
EO
22.42 Tijdsein jaaroverzicht, terugblik op
spraakmakende reportages van Tijdsein van
het afgelopen jaar.
23.12-23.27 In de mensen een welbehagen,
portret van J.J. Frinsel, directeur van de Vereniging tot Heil des Volks, die strijd levert tegen
drugsverslaving en criminaliteit.

VOO

18.15 (TT) BOOS., uitzending van Bart
Omroep Organisatie Stichting. Presentatie:
Bart de Graaft.
18.35 (S) Countdown. Jasper Faber presen-

teert popmuziek.

19.25 Empty nest, Amerikaanse serie. Afl.:
ledereen weer thuis. Door omstandigheden
gedwongen trekt Barbara bij Harry in.
NOS
20.00 (TT) Journaal
VOO
20.29 Dag tachtig, totaalprogramma over
het jaar 1989. Presentatie: Maya Eksteen en
Joop Daalmeijer.
20.35 Milieu in 1989. Zijn we er beter met
ons milieu omgegaan?
20.55 Theater '89. Met Seth Gaaikema en,
live vanuit het Cultureel Centrum in Amstelveen, Tineke Schouten.

21.25 De voetbalwedstrijd van 1989, een
keuze van de kijkers.
21.40 (S) RUR, speciale Dag tachtig afl. met
Jan Lenferink vanuit Studio Plantage in Amsterdam.
22.15 De Nederlandse Film in 1989, fragmenten uit de best bekeken films en gasten in
de studio.
22.30 Foster Parents Plan, reportage uit Latijns-Amerika.
22.55 Uitslag van de grote Dag tachtig
wedstrijd.
23.05 Sport in 1989
23.20 De media in 1989
23.35 Oost en West.
23.45 Grote Finale.
NOS
23.21-23.26 Journaal.

20.15 Studio 1, kenmerken feiachtergronden. Vandaag:
filmportret van de Britse kroonprins Charles.
21.00 Der Denver Clan, serie
-

Véronique
18.00 Véronique 6 Uur Nieuws.
18.10 Uit een andere wereld,
Amerikaanse jeugdserie.
18.40 Dallas, serie.
19.25 Match Vrije Tijd.
20.05 Fashion.
20.25 The Breakfast Club. Amerikaanse speelfilm uit 1985. Vijf
totaal verschillende tieners moeten hun vrije zaterdag op school
doorbrengen om strafwerk te maken. De drie jongens en twee
meisjes hebben op het eerste
oog absoluut niets gemeen.
22.00 Véronique Avondnieuws,
22.25 Saracen, Engelse actieserie in 13 delen. Afl.: Bewijs van

ten

NEDERLAND 3

-

1 8.00 Een dag uit het leven van een kind, reportage over een berbermeisje in Marokko.
NOS
18.30 Sesamstraat.
18.45 De geheime wereld van Polly Flint,
Engelse jeugdserie. Afl. 3. Polly vindt een
klein, zwart bastaard hondje.
19.10 Van Gewest tot Gewest, regionaal
magazine. 1. Van der Werft Schiermonnikoog. 2. Nieuwe woonvorm psychiatrische patiënten.

19.49 PP.: Uitzending van de Centrum Democraten (CD).
NOS
20.00 Journaal
SOCUTERA
20.20 Film over het SNV, Ontwikelingssamenwerking van en Bewustwording.

NOS
20.25 Avondvoorstelling: Los zand, toneelstuk van Annie MG. Schmidt. Een dochter leert eindelijk haar vader kennen. Haar
moeder ontmoet weer een oude vriendin,
waarna oude hartstochten weer oplaaien. Uitgevoerd door de Toneelgroep Amsterdam.
Met: Nettie Blanken, Jacques Commandeur,
Kitty Courbois e.a. Toneelregie: Gerardjan
Rijnders.

21.48 Buitenspel (Hors-jeu), Zwitserse animatiefilm over een komische voetbalwedstrijd.
22.00 NOS-Laat, actueel magazine. Presentatie: Charles groenhuijsen.
22.30 Studio Sport.
NOS
23.00-23.05 Journaal.

21.00 50 Prijzen van Jos Ghysen. spelprogramma.
21.45 Gezondheid..
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Moviola, filmmagazine.
23.35-23.40 Coda.

Club Verotique.
Laatste Nieuws.
Dallas, serie.
Bonjour Les Clips,
Speelfilm.
Atoukado, quiz.

Duo, quiz.

Véronique Classique

Duitsland 1
17.50 Berichte vom Tage.
18.00 Praxis Bülowbogen, serie. Met om 18.26 Tagesschau.
1 8.55 Portrat einer Landschaft.
19.15 Régionaal programma.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Tatort, Duitse politieserie. Afl.: Herzversagen. Met:
Jochen Senf. Ulrike Kriener, RadostBokel e.a.
21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Jetzt schlagt's Richting,
satirisch programma.
23.05 Berliner
Nachtschwarmer, talkshow.
23.50 (ZW) Das unbekannte
Gesicht (Dark passage), Amerikaanse speelfilm uit 1947 van
Delmer Daves. Met: Humphrey
Bogart, Lauren Bacall, Bruce
Bennett e.a.

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rm, Japanse serie.
19.00 Zonen en dochters, serie
19.25 2 x 7. tv-spelletje.
19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Overzicht van het sportjaar 1989.

Joan Collins als de gemene Alexis in Der Denver
Clan oftewel 'Dynasty'.
21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext: Zehn Gerechte,
herinneringen uit Polen aan de
Duitse bezetting:
22.40 Filmfest am Mittwoch:
The world accordmg to Garp,
Amerikaanse speelfilm uit 1982
van George Roy Hill. Met: Glenn
Close, Robin Williams, Mary
Beth Hurt e.a. Garp is de onwettige zoon van de feministe Miss
Jenny Fields. Hij wil graag schrijver worden en een rustig, concentioneel, leven leiden. Dat
wordt onmogelijk als zijn moeders autobiografie verschijnt en
een bestseller wordt.

00.SO-00.5S Heute

18.35 Neighbours, serie,
19.00 Nieuws.
19.30 Wogan's Christmas fancy
dress. Show met Terry Wogan.
20.10 Blankety
blanc.
Spelprogramma.
20.45 Porridge. Comedyserie.
21 .15 The Bruce Forsyth show
22.00 Nieuws.
22.30 Balltrap. Toneelstuk.
23.55 Barry Norman's films of
the 80' s.
00.40 Singin' in the rain. Amerikaanse speelfilm uit 1952 van
Gene Kelly,

02.20 Weerbericht.

2

BBC

18.3 S Making of a legend
20.40 Preview: Oranges are not
the only fruit.
20.45 The natural. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Barry Le»

Annie

M.G.

Schmidt

sen

Channel

18.00 Dressage: Goodwood.
19.00 Trans World Sport.
20.00 1989 Rodeo Showdown
21.00 Tennis: Hopman Cup.
22.00 Volleyball.
23.00 Paris-Dakar Rally
23.15 Calgary'BB.
01 .1 5-01.30 Paris-Dakar Rally

Super Channel
18.30
19.30
19.55
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.10
kly.
22.40
23.10
23.40
00.10
00.20
01.20

Transmission.
TimeWarp.
Weather Report.
Super Holidays.
Der Spiegel.
News Review.
ITN News Report.
World news.
European Business Wee-

Roving Report.
ITN News Report
Der Spiegel.
World News.
The Mix.
TimeWarp.

18.00 Hallo Spencer, serie.
18.30 Vor vierzig Jahren.
19.00 Augenblicke.
19.15 Der Traum von Freiheit.
Documentaire over Estland.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Berliner Foyer. Filmmagazine.
21.00 Moffengriet
Liebe tut,
was sie will. Tv-film van Raimund
Webber. Met: Annemarie Steen.
Konstantin Grauchus, Edda Barends e.a.
23.15 Reisewege zur Kunst:
China, serie.
00.00-00.15 Laatste nieuws

18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00

PanTau...
Die Supersinne der Tiere.
Aktuelle Stunde.
Burgerforum extra.
Der Jazz-Pfarrer.
West 3 aktuell.
Bückblende: Kart Millöcker, portret.
22.15 WEST 3 extra-Spiel.
23.20 Was von den Traumen
blieb. Reportage.
00.05-00.10 Laatste nieuws

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak, animatieserie
18.05 Plons.
18.10 Jong Circus van Europa
kinderen tussen 6 en 18 jaar, circusartiesten in opleiding
19.00 De zonen van Abraham
documentaire serie.
19.25 Mededelingen
19.30 Nieuws
20.00 Matlock serie

Een scène uit 'Los Zand' met Nettie Blanken, Kees Hulst en Gijs de Lan
ge-

Van onze RTV-redactie
een drieëneenhalf uur durende live show op 27 december en de directe uitzending
van de oudejaarsconference Nog
een dag om het goed te maken van
Seth Gaaikema, drie dagen later,'
luidt Veronica de jaren tachtig
uit.
In het live-programma Dag
tachtig wordt teruggekeken op
het afgelopen jaar aan de hand
van fragmenten en interviews.
Volgens Joop Daalmeijer, tv-directeur van Veronica, moet 'Dag
tachtig' een spektakelprogramma
worden met diverse artiesten en
studiogasten. Hijzelf zal met Maja
Eksteen het programma presenteren. "In 'Dag tachtig' wordt
teruggekeken op hoogtepunten
van het afgelopen jaar," zegt
Daalmeijer, die eraan toevoegt
dat de show 'een grote operatie'
wordt. "We hebben tijdens het
programma elf camera's in het
Veronica-gebouw en lijnverbindingen met diverse plaatsen in
het land."
Het jaar 1989 zal nog eens de
revue passeren aan de hand van
thema's als media, film, politiek,
Oost-West en sport. Na inleidende
filmpjes zullen studiogasten, on-

Met

Nederland 3
NOS 09.00-09.05, 13.00-13.05 en
Nieuw* voor doven en slechthorenden.
17.45 Een dag uit het leven van een kind.

Robert Redford en Kim

Véronique

23.00 The Rolling Stones. Documentaire.
00.45-03.0 S A lisflul of dynamile. Italiaanse speelfilm uit 1971
van Sergio Leone.

07.00 Téléclips. 08.00 Télékids. 10.00
Atoukado. 10.45 Duo. 11.15 Hei Elei
Kuckelei 12.15 Véronique Classique.
13.00 Bonjour les clips. 13.55 Fashion.
14.25 The Breakfast Club, Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van John Hughes.
16.00 Télékids. 16.30 Flipper. 17.00 5
Uur Show.

Duitsland 1

RTL

09.00 Heute. 09.03 Ringstrassenpalais,
serie. 09.45 Aerobic Fitness mit Vernunft. 10.00 Heute. 10.03 Gott und die
Welt. 10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Heute. 11.03 Eine unwürdige
Existenz, tv-film. 12.15 Europaische Uni-i
versitaten.
12.45 Umschau. 12.55
Persoverzicht. 13.00 ZDF-Mittagsmagazine.
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau. 14.02 Sesamstrasse. 14.30 Der kleine Kuckuck. 15.00 Tagesschau. 15.03 Buddenbrooks 16.00
Tagesschau. 16.03 Die Montagsfamilie.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45 Tagebuch einer Gansemutter. 17.00 Vorsicht:
Kinder in der Kiste. 17.15 Tagesschau.
-

18.00 Der Schutzengel von
New York, serie.
18.45 RTL aktuell.
19.00 Coach mit Herz und
Scherz, Amerikaanse serie.
19.25 Chips, serie.
20.15 Der
unwiderstehliche
Charme des Geldes, Franse
speelfilm uit 1986 van Claude Zidi.
22.00 Staranwalte. Tricks. Prozesse, serie.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Bruce Lee Das Spiel des
Todes, Hongkongse speelfilm uit
1968 van Joseph Velasco MetBruce Lee.
00.20 Bellamy. serie.
01.05 Chips, serie
01.50-01.55 Betthupferl
-

gemonteerd.
"Hoe het precies gegaan is,
moeten we nog uitzoeken, maar
vast staat dat de film in verschillende delen in verschillende dozen
is aangeleverd. Bij de montage
moet de volgorde zijn gewisseld.
We betreuren dat buitengewoon,"
aldus Cherry Duyns. Hij maakte
de documentaire over de film, die
aan de vertoning van 'De Roverssymphonie' voorafging.

der wie ex-milieuminister Winsemius, acteur Rutger Hauer en ex-

voetballer Coen Moulijn hun visie
geven op het voorbije jaar.
Voor het eerst reikt Veronica de

'charity-award uit. Deze jaarlijkse
prijs wordt uitgereikt aan een
liefdadigheidsinstelling die zich
volgens de omroep het best heeft
weten aan te passen aan veranderende maatschappelijke omstandigheden. "De eerste award
gaat naar Foster Parents Plan,"
zegt Daalmeijer, "omdat deze organisatie een gedurfde nieuwe
koers is gaan varen. Foster Parents Plan heeft zich ontwikkeld
van een organisatie die zich richtte op het inzamelen van geld tot
een organisatie die zich richt op

ontwikkelingssamenwerking en
bewustwording." In 'Dag tachtig'
zal een reportage over een project
van Foster Parents in Bolivia
worden vertoond.
'Dag tachtig' zorgt volgens
Daalmeijer ook voor een primeur
door in het programma kijkers via
het nieuwe medium Videotex vragen te laten beantwoorden. De
kijkers zijn geselecteerd door bureau
Interview
en
kunnen
rechtstreeks antwoord geven op
vragen die in het programma aan

de orde komen. Zo kunnen de kijkers zelf bepalen welke samenvatting van een voetbalwedstrijd
ze nog eens terug willen zien.
In 'Dag tachtig' zullen ook spelletjes worden gespeeld. Volgens
Daalmeijer stapt Veronica daarmee af van het principe geen spelletjes op de buis te willen brengen. "Mensen vragen er toch om.
Het komende jaar zullen we dan
ook meer spelprogramma's brengen, al moet daarbij niet aan grote shows worden gedacht. Het zal
minder gaan om de prijzen en
meer om het spelletje op zich."
Toch valt er volgens Daalmeijer
in 'Dag tachtig' meteen al een auto te winnen.
Het programma zal worden onderbroken door een aflevering
van RUR.
De oudejaarsconference van
Seth Gaaikema op 30 december
wordt dit jaar voor het eerst
rechtstreeks uitgezonden. Volgens Joop Daalmeijer op verzoek
van Gaaikema zelf. "Hij wilde het
eens proberen. En als het goed
gaat kun je natuurlijk de hoogste
waardering van het seizoen halen. Want de kijkers hebben altijd
een goede waardering voor de oudejaarsconferance."

17.25 Büro.Büro, serie

Duitsland 2
09.00 Zie Duitsland 1. 13.45 Auf Stippvisite bei Mitmenschen. 14.15 (S) Faszination Musik. 14.55 (TT) Diese Drombuschs
15.58 Programma-overzicht

door Willem van Hamersvelt

...797...
TTTen modderig erf, haveloze mul-J ren. Een oude vrouw, de benen

gezwollen van de reuma. Moeizaam strompelt ze de treden van
een brokkelige stenen trap af. "Ik

heb nog nooit Kerst gevierd zonder
mijn kinderen," zegt ze in gebroken Duits. "Alles is op de bon. We
kunnen niets meer krijgen. Alles
moet weer goed worden. In de hele
wereld." Huilend omhelst ze
NCRV-verslaggever Aart Zeeman.
Kerstavond, ergens op het platteland van Roemenië. Zeeman staat
er wat houterig, overdonderd bij.
Onze jongens van de televisie zijn
dit werk niet gewend, ze zijn geen
oorlogsverslaggevers. Getraind in
het overhoren van leuterende politici, in het maken van hecht doortimmerde reportages over de noden in de gezondheidszorg, over
ambtenaren die vijf procent meer
willen. Maar ze zijn niet thuis in
de wereld van geweld, van kogels
en granaten, van martelingen, van
gruwelijke schotwonden. Dat is
een voordeel. Ze kijken met dezelfde verbijstering, met hetzelfde ongeloof als de mensen in Roemenië.
Het levert in al die extra uren actualiteit waar het strak geprogrammeerde kerstprogramma gelukkig
voor wordt opengebroken, overweldigend authentieke beelden op.
Ontroerende beelden die Roemenië, tot enkele dagen voor ons een
anoniem brok Oostblok, plotseling
zo dichtbij brengen. Verbijsterende beelden van duizenden mensen
die de straat op blijven gaan terwijl een storm van kogels hen opjaagt. Terwijl hier de kerstboom
twinkelt en we ons het hoofd breken over de vraag of het varkenshaas of reerug moet zijn. Beschaamd rest ons slechts giro 797
van het Rode Kruis.

Surrealistische beelden uit een
land, waar mensen uitzinnig van
vreugde feest vieren terwijl de doden niet meer te tellen zijn en de
schattingen over hun aantal in de
loop van dit kerstweekeinde steeds
hoger worden. Duizenden zijn het
eerst. Later is er sprake van 60.000
slachtoffers. En in Boekarest blijven de mensen op straat, in de
voorste linies met het leger. Sommigen ook uitgerust met geweren,
anderen alleen gewapend met een
plotseling opgelaaid gevoel echt te
leven. De prijs voor vrijheid lijkt
nooit te hoog te kunnen worden.
Vele uren indringende televisie,
maar echt begrijpen kunnen we
die beelden niet. Wat weten wij
van 25 jaar dictatuur. Wat kunnen
wij ons voorstellen bij zo'n Ceausescu die 800 miljoen heeft geroofd
uit een arm land? Kunnen wij
maar bij benadering aanvoelen
wat het is om honger te lijden, om
gedeporteerd te worden, om te
moeten creperen omdat je te oud
bent voor het ziekenhuis?

Radio

TV morgen

NOS 13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden. AVRO 15.10 The railway children, Engelse speelfilm uit 1970.
17.00 Post! 17.30Toppop Gogo.

Basingerin 'The Natural'.

uur

Veronica sluit '89 af met live-shows

Nederland 2

+

WDR

18.35 Le Village dans les Nuages.
19.00 Montagne.
19.30 TVS Inlos et Météo.
19.40 Papier Glacé.
20.00 Resistances.
21.15 La Memoire des Batisseurs.
21.30 Le Canada sur deux roues.
22.00 Journal Télévisé.
22.30 Sacrée Soiree.
23.55-00.5 S Ex Libris.

zes en

Roverssymphonie'
van regisseur Friedrich Feher opnieuw via Nederland 2 uitzenden.
Afgelopen zondag werd de vertoning van de uit 1936 stammende
film door de VPRO halverwege
gestaakt, nadat was gebleken dat
delen van de film verkeerd waren

MTV's Levis US Top 20,
Rewind 83.

Sky

in een multifunctioneel congresgebouw. Met feestgedruis op de
achtergrond, ontdekken de kinderen hoe hun ouders werkelijk
zijn en dat valt behoorlijk tegen.
Adriaan blijkt helemaal niet de
ideale vader, Winnie heeft een
lesbische vriendin en er dreigt
ook nog een echt schandaal.
'Los Zand' is een lekker portie
Hollands gezinsleed, zoals dat alleen uit de pen van Annie
Schmidt kan vloeien. Scherp, zonder sentiment en vanzelfsprekend
met veel humor schetst zij de
personages in hun worsteling met
elkaar en met de maatschappij.
De voorstelling van Toneelgroep
Amsterdam is heel aardig, maar
mist een beetje de echte burgerlijkheid die dergelijke situaties
nog schrijnender maken.

VPRO zal zondagavond tusDe
half
de
zeven
speelfilm 'De

NOS 13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden. VARA 16.35 (S) Thuis in
de dierentuin. 17.01 Nelghbours. NOS
17.30 Journaal. VARA 17.40 Rapido.

NDR

België 1

Zanger Stefan
Waggershausen is een van ae
gasten in de show van
GüntherJauch.

Maar

zorgt er natuurlijk voor dat er al-

lemaal nare dingen naar boven
borrelen. Uitgerekend op de dag
dat Adriaan gehuldigd zal worden

Roverssymphonie

Nederland 1

Duitsland 3

-

rie.
18.50 (S) Lottotrekking.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.

twee kinderen, een zoon en een
dochter, zijn ook al zo succesvol.

MTVAtTheMovies.

tres.

Garp'.

17.45 Laura und Luis, jeugdse-

afgelopen.
In 'Los Zand' toont Annie M.G.
Schmidt een gezin waar aan de
oppervlakte niets mis mee is.
Maatschappelijk en persoonlijk
gaat het prima, het kan niet beter. Vader Adriaan is directeur
van een groot farmaceutisch concern en hij staat op het punt een
hoge onderscheiding te krijgen
voor zijn inspanningen voor de
derde wereld. Zijn echtgenote
Winnie heeft hem altijd gesteund.
Voor de buitenwereld is zij de perfecte vrouw en moeder. En hun

Rewind'B2.
Remote Control.
CIubMTV.
VJRay Cokes.

16.05 TVslnfos.
16.15 Le Club de l'Europe.
17.15 Les Francofolies.
17.45 La Vérité Est Au Fond de
La Marmite.
18.15 Des Chiffres Et Des Let

weerstaanbaar onschuldige Garp die het niet altijd even makkelijk heeft
met zijn geliefde moeder
in 'The world according to

Duitsland 2

17.30
19.00
19.30
20.00
22.00
22.30
00.00

TV5

Robin Williams als de on-

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken

Zou

20.25 uur) al op de buis. Dat komt
niet vaak voor. Helemaal opmerkelijk is dat de televisieregistratie werd gemaakt vóór de première. Meestal gebeurt dat pas
als de hele reeks voorstellingen is

MTV

BBC 1

Gene Kelly in 'Singin' in
theßain'.

Lauren Bacall in 'Dark
Passage', een fraaie thriller van Delmer Daves,
waarin Humphrey Bogart
optreedt als een ten onrechte wegens moord
veroordeelde man die
ontsnapt en zijn gezicht
laat veranderen alvorens
op zoek te gaan naar de
echte moordenaar.

Door Robert Grijsen
mevrouw Schmidt een stuk
voor Toneelgroep Amsterdam
willen schrijven? Ze hadden het
haar keurig gevraagd en Annie
M.G. Schmidt had keurig ja gezegd, hoewel ze zich afvroeg waarom zo'n baanbrekend gezelschap
nou juist met haar in zee wilde.
En de volgende vraag was natuurlijk of regisseur Gerardjan Rijnders het stuk een beetje heel zou
laten. Zijn antwoord stelde haar
gerust. Rijnders beloofde dat hij
eerbied en respect zou tonen en
geen rare fratsen zou uithalen.
Het viel inderdaad mee. De
voorstelling van Los Zand, die in
november in première ging, bleek
een redelijk trouwe weergave
waarin de stijl van de schrijfster
duidelijk te herkennen was. Het
stuk werd hald december voor het
laatst in het theater gespeeld en
komt vanavond (Nederland -i.

België 2

overlijden.

23.20
23.50
23.55
00.45
02.00
03.45
04.30
05.00

Hollands gezinsleed in satire

In Beeld

16.00 Heute. 16.03 Jim Mensons beste
Geschichten. 16.25 Eisbaren, Gletscher
und Polarnacht. 16.50 Guckloch: Das
Herz des Piraten. 17.00 Heute. 17.15 (S)
Tele-lllustrierte.

Duitsland 3 NDR
10.30 Hamburger journal. 11.00 Schleswig-Holstein-Magazin. 11.30 Hallo Niedersachsen. 12.00 Buten & Binnen.
12.30 Programma-overzicht uit Nordtext.
14.30 Hart am Wind, Amerikaanse speelfilm uit 1958. 16.30 Heinz Sielmann zeigt
Tierfilme. 17.15 Schlösser und Garten in
der DDR.

Duitsland 3 WDR
1 5.35 Teletekst-overzicht. 16.00 Disneys
Gummibarenbande.
16.30
Elvis
Presley-Filme: Doublé trouble.
België

1

15.00 Steek-er-wat-van-op-show. 15.55
Legende van de wildernis. 17.30 Sinja
Mosa, serie.

BBCI

korte film uit 1933 van Charles Rogers en
Lloyd French. 14.35 The black stallion returns. Amerikaanse speelfilm uit 1983
van Robert Dalva. 16.15 Lerner and Loewe. 17.20 Royal institution Christmas lectures.

RTL

+

08.00 Die Welt der Schnorchel. 08.20 Diplodos. 09.10 Die Springfield Story.
10.05 Der Preis ist heiss. 10.35 TéléBoutique. 11.00 Die Welt der Schnorchel.
11.25 Denis. 11.35 Heimatmelodie.
12.30 Dance. 13.00 Heute bei uns
13.05 Télé-Boutique. 13.30 Calilornia
Clan. 14.15 Die Springfield Story. 15.00
Nord-West-Passage. 17.10 Der Preis ist
heiss. 17.45 Spiel mit met aansl.

MTV
01.30 VJ Maiken Wexo. 03.00 Night Videos. 07.30 Club MTV. 08.00 VJ Kristiane Backer. 13.00 Remote Control. 13.30
VJ kristiane Backer. 15.00 VJ Marcel
Vanthilt. 17.00 3 From 1 at 4. 17.15 VJ
Marcel Vanthilt. 17.30 Rewind '87.

08.00 Nieuws. 08.15 Hallo Spencer. Sky Channel
08.40 Pink Panther. 09.00 Nieuws.
09.15 Smoggies. Ripe tor the picking. 06.00 The World Business report. 06.30
09.40 Tekenfilms. 09.55 Nieuws. Aansl.: European Business Channel. 07.00 The
Jimbo and the Jet set. 10.05 Charlie DJ. Kat Show. 09.30 Eurosport menu.
Brown and Snoopy. 10.30 Fame and
10.00 World Soccer Tournament. 11.00
misfortune. 11.00 Why don't you? 11.30 Taekwondo
World
Championships.
Playdays. 11.50 Henry's cat. 12.00 The 12.00 World Rhythmic gymnastics.
best of Bntish 12.25 (ZW) The belles of 13.00 The Great Snooker/pool shootout.
St. Trinians. Engelse speelfilm uit 1954 14.00 World series cricket. 15.00 Intervan Frank Launder 13.55 Nieuws 14.15 national Motor Sport. 16.00 Hopman Cup
Neighbours. 14.35 Decade of sport. Tennis 17.00 Cycling World Cup.
1 6.50 Yogi Bear. 1 7.00 Zoo robbery.
Super Channel

BBC 2

09.25 The third man. serie. 09.50 Buck
Rogers. 10.10 Flash Gordon conquers
the universe. 10.30 (ZW) Carefree. Amerikaanse speelfilm uit 1938 van Mark
Sandrich. 11.50 Great Junction Hotel.
Korte film. 12.10 Rugby. 13.10 A year in
the Irtt: 20 years on. 14.00 Fingermouse.
14.15 (ZW) Me and my pal Amerikaanse

07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 14.30
Hotline. 15.30 Profile. 16.30 On The Air.

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Temps Présent.
17.20 Les Francofolies de Montreal.
17.50 La Vérité Est Au Fond De La Marmite

Vandaag
Radio 1
NOS; Elk heel uur nws. EO: 18.45 Waar waren we
ook alweer. 18.57 EO-Metterdaad hulpverlening.
NOS: 19.03 Hobbyscoop. 19.30 Akkoord. 20.03 Homonos-extra. NOS: 2306 Mei het oog op morgen.
NCRV: 0.02 Volgspot. 1.02 Romance. 2 02 ClalrObscur. 4.02 Nachtexpress. 6.02-7.00 Vandaag...

donderdag.
Radio 2
NOS: Elk heel uur nws. NCRV: 18.04 De wereld zingt
Gods lof. 18.53 Moment. 19.04 Water en vuur. 20.03
Vocaal 20.30 NCRV bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
NOS: Elk heel uur nws. NOS: 18.04 Dnespoor.
VPRO 19.03-24.00 Gala of the year 1989.
Radio 4
AVRO: 18.00 Nws. 18.02 CeDea. 20.00 Nws. 20.02
Residentie Ork Haarlems Kamerkoor en sol. 21.45
Voorbij de tijd. 22.30-24.00 Voor het stil wordt en wat
later.
Radio 5
NOS: 18.00 Nws. TROS: 18.10 TROS Kinderforum
op vakantie. PP: 18.20 Uitzending van het CDA.
TROS: 18.30 TROS Astrologica. NOS: 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. TELEAC: 20.30 Klassieke
mechanica. 21.00 De twaalf provincies. 21.30 Por favor. 22.00 Het fantastische in de kunst 22.30-23.00
De sterren.

Regionaal
Radio Noord (FM 97.5)

Dagprogramma donderdag: 7.00 Goeiemorgen
800 Aklual landeh|ke omroep 8.30 Reg. nieuwsoverzicht. 845 Werk aan de winkel 9.00 Nederlandstalig muziekprogr. 10.00 Muziek in bedrijf,
11.00-13.00 Van 11 lot 1 met Kirsten. 17.00 Aktual.
17 15-18.00 Academieplein
Radio Drenthe (FM 90.8)
Dagprogramma donderdag: 7.00 Nws. en uitgebr
nws.bulletin. 7.07 Goeiemorgen (8.00 Nws. en uitgebr. nws.bulletin). 8.30 Ook Goeiemorgen. 9.03 Re-

9.07 Muziekprogr. 10.03 Regionws. 10.07
Schijven voor Bedrijven. 11.03 Regionws. 11.07 Vijf
maal één. 1207-13.08 Middagmagazijn (13.00 Nws.
en uitgebr. nws.bulletin) 17.07-18.08 De Etherbrink
(18.00 Nws. en uitgebr. nws.bulletin).
gionws.

Radio Friesland (FM 88.6 kan. 5)
18 08-18.59 II Wapen lan Fryslan . in polityk kafee
mei Plattoarm Fryslan Dagprogramma donderdag: Om 9.03 10.03 1103 1203 14.03 15.03 en
-

16.03 regionaal nijs nei anp. 7.05-7.59 Aktual.. gast
fan'e dei. waarberjocht Pyt Paulusma, miljeurubryk.
nijs-oersjoch, aginda en muzyk. 12.05-12.59 Middeisprogr. mei aktual., filmrubryk, waarberjocht Pyt Paulusma, Stellingwerfs ferhaal, nijs- en krante-oersjocrt
lakatures, aginda en muzyk. 17.05-1730 Aktual
waarberjocht Pyt Paulusma, nijs-oersjoch en muzyk

Dagprogramma donderdag
Radio 1
NOS: leder heel uur nws. AVRO 7.07 Allemachtig
De jaren tachtig, radiofomsche terugblik op een decennium (NOS: 7.30 Nws. 12.30 Nws. 12 55Meded
voor land- en tuinbouw). NOS: 15.07 NOS Actueel
KRO 16 07 Echo-maqazine. NOS' 17.30 Nws
Radio 2
NOS: leder

heel uur nws. NCRV: 7.04 Vandaag...donderdag. 7.51 Het levende woord. 8 04 Hief
en nu. 8.20 Vandaag., donderdag, vervolg. 8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet waar Willem Wever woont?
10.04 Plein publiek. 12.04 En dan nu de hamvraag
tenslotte... 12.48 lets anders. 13.04 Hier en nu. 13.20
Berlijn '89: Kerstfeest van de eeuw. 15.04 NCW
Coupe soleil. 16.04 De Familieshow VOO 170*
Holland in de file.

Radio 3
NOS: leder heel

uur nws. TROS: 6.02 De havermoutshow 9.04 TROS gouden uren 12 04 50 Pop of
een envelop. 14.04 De nationale hitparade top 100.

Radio 4
VOO: 7.00 Nws. 702 Ochtendstemming (800
Nws.). 9.02 Veronica s meesterwerken I: Radio Filharmonisch Orkest met piano. 10.30 Muziek voor milloenen. 1200 Veronica s meesterwerken II 1302
Nederland muziekland klassiek. Gesprek met de ha'
piste Rachel Ann Morgan. EO: 14.00 Metronomium
15.30 Zeggen en schrijven VPRO 16 00 De Beweging met om 16 00 Het Concert: 17 00 Portret
Radio 5
NOS: 6 30-6.49 Scheepv- en marktberichten en uilgebreid weerbericht 9.00 Nws 9.02 NOS Sport»!
9.25 Waterstanden. RVU: 9.30 Wetenschapslii"
KRO: 10.00 De zonnebloem. 11.00 50+. 12.00Nws
1205 Kruispunt 1220 Tussen de regels. 1230
Christalijke inspiratie in onze tijd 12.53 In gespre*
met de bisschop 13.00 Nws. 13.10 Derde Wereld
13 40 Da Capo 14.00 Klasse 15.00 Damokles
NOS: 16.00 NOS Cultuur, met Curtuur magazine
16 45 Curtuur special. KRO: 17.25 Marktberichte- 1
17.30 Scheepspraat. INFORM. V.D RIJKSOVERHEID 17.35 Postbus 51 Radio-magazine NOS
17 55Meded en schippersberu i
-

3

regionaal
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Van een onzer verslaggeefsters
Werkgroep Eemsmond tegen vergunning:
De Werkgroep
DELFZIJL
Eemsmond van de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee wil dat het ministerie
van Verkeer en Waterstaat geen
lozingsvergunning verstrekt aan
Katalistiks Delfzijl. De werkgroep heeft hiertoe een verzoek
ingediend bij het ministerie. Het
voornaamste bezwaar van de denzee. Deze lozingen zijn niet de Waddenzee als internationaal
toegestaan in de huidige vergunwerkgroep is dat de aanvraag uitnatuurgebied en met de Planoloning. In 1982 kreeg Katalistiks
een
die
veel
vergunning
gaat van
gische Kern Beslissing (PKB)
soepeler is dan de oude, die in een proces aan de broek, maar
voor de Waddenzee. Vooral het
daarna zijn geen wettelijke stap1981 werd afgegeven. De werkdoorgaan met lozen van zware
er
bovendien
bezwaar
om
de
gezet
illegale
lozingen
pen
heeft
metalen vindt de werkgroep
groep
dat
het
voorkomen.
chemische bedrijf te
tegen
Eemsmond, gezien het strengere
De werkgroep Eemsmond vindt
Katalistiks al acht jaar, in overmilieubeleid, 'volstrekt onaanleg met Rijkswaterstaat en onder dat aan de Waddenzee een onevaardbaar en verwerpelijk'.
stilzwijgende goedkeuring, de venredige schade is toegebracht
Een ander groot bezwaar van de
door de lozingen. Deze stilzwijWet Verontreiniging Oppervlakwerkgroep is dat bij de motivatie
gende goedkeuring en de verguntewater (WVO) overtreedt. Katavan Katalistiks voor een lozingslistiks loost volgens de werkgroep ning die Katalistiks nu heeft aanvergunning te veel in het midden
gevraagd zijn volgens de werkzwevende stof, aluminium, amwordt gelaten. "Er worden
groep in strijd met de status van
moniak en sulfaten op de Wadmerknamen van stoffen genoemd
-

Minister moet lozing
Katalistiks aanpakken

zonder werkelijk te zeggen om
wat voor stoffen het gaat. Daarnaast zijn zowel de hoeveelheden
grondstoffen, de hoeveelheden
produkten als de exacte samenstellingen van grondstoffen,
produkten en afval onbekend. Dit
maakt een beoordeling van noodzakelijke en voorgestelde zuiveringstechnieken onmogelijk,"
meent de werkgroep Eemsmond.
Ook vindt de werkgroep de aanvraag onvolledig. Hierdoor is het
niet mogelijk een beeld te krijgen
van de verhoudingen van milieuschadelijke produkten en de voor
zuiveringen noodzakelijke installatie. Verder heeft de werkgroep
bezwaar tegen het gebruik van

Drachtster verzamelaar Olivier Sterk:

Collectie boeken alleen
nog per meter te tellen

concentratienormen als enig criterium voor de 'vermeende' aanvaardbaarheid van lozingen te gebruiken. "Daarmee kan," aldus de
werkgroep, "elke lozing worden
gerechtvaardigd."

'In mijn hart golft het rood-geel-blauw'

Drentse uit Roemenië nu
apetrots op haar afkomst
Van onze verslaggeefster Esther Kuilema
ERM "Eindelijk, eindelijk is mijn land bevrijd van die satan.
Mijn vreugde kan niet groter zijn, dan wanneer ik met eigen ogen
zie hoe Ceausescu is gefusilleerd. Het is natuurlijk geen christelijke gedachte, maar ik hoop dat die duivel, dat waanzinnige
beest, in het onderste deel van het hiernamaals terecht komt.
Tweede Kerstdag anno 1989. Vol verwachting kijkt Floarea van
der Heide (35) uit het Drentse Erm uit naar de beelden, die de
dood van de gehate dictator Ceausescu moeten bewijzen. "M'n
moeder, broers, zusters, overige familieleden... ze zijn eindelijk
vrij!"
goed. Floarea kreeg de NederIn haar jeugd was Floarea een landse nationaliteit, en had jarengevierde folklore-zangeres. In de lang twee paspoorten op zak. "Die
jaren dat Ceausescu internatioRoemeense pas moest ik elk jaar
naal nog enig aanzien genoot, laten verlengen. Maar een paar
mocht zij haar land vertegenwoorjaar geleden had ik er genoeg van.
digen in West-Duitsland en NeIk walgde van mijn land, en vond
derland. "Dat was voor ons enhet niet langer nodig als erkend
semble een lot uit de loterij. Want Roemeense door het leven te
wij waren een van de weinigen die
gaan. Maar begrijp me goed, in
ons land mochten verlaten; de mijn hart golft nog altijd het
rest van de bevolking moest in die rood-geel-blauw, de Roemeense
gevangenis blijven."
vlag. En nu het communisten-teIn Nederland leerde zij haar ken er uit is, ben ik apetrots op
eerste echtgenoot kennen, en mijn komaf. Ik zou nu wel een
weldra vestigde zij zich hier voornieuwe pas willen hebben."
Ze is niet van plan ooit definitief naar Roemenië terug te keren. "Wel ga ik ieder jaar naar
mijn familie. Met een auto vol
voedsel, kleding en schoeisel. Ik
kan het hier in Nederland dan
wel goed hebben; het leven déar is
erbarmelijk slecht. Daarom wil ik
mijn bezittingen delen met mijn
familie en dorpelingen. Zij hebben
immers nooit de kans gehad het
land te verlaten."
De armoede en ellende in haar
moederland zijn volgens Floarea
het directe gevolg van het schrikbewind van Ceausescu. "Die man
was als lucht. Je voelde zijn aanwezigheid als je op straat liep, als
je op school zat, als je op het land
werkte... hij boezemde iedereen
angst in. Er was niemand die tegen zijn regiem in opstand durfde
komen. Degene die wel wat zei,
werd neergeknald."
Volgens Floarea was de situatie
in haar land het afgelopen jaar
onhoudbaar. "Mijn neef zei laatst:
"als dit nog drie jaar doorgaat,
sterft het hele volk een hongerdood." Er was niets meer. De Roemenen hadden zelfs hun gevoel
voor humor verloren. Begrijpelijk.
Want je leeft toch niet alleen om
te werken en te sterven?"
De Ermse zangeres is van mening dat het de hand van God is
geweest die de opstand heeft ingeleid. "God zag dat het gezwel alleen van bovenaf kon worden
bestraald. En dat heeft-ie gedaan.
Hij heeft het volk en het leger de
kracht en moed gegeven in actie
te komen. Ik kan hem niet dankbaar genoeg zijn." Geëmotioneerd: "Ik had nooit gedacht dat
het leger het voor het volk zou op• Bij de PTT in Groningen is het
nemen. Denk eens aan al die soldeze dagen een drukte van belang.
daten en burgers die zich voor het
De kerst- en nieuwjaarskaarten land hebben opgeofferd. Helden
kwamen weer in groten getale binzijn het! Vanaf vandaag houd ik
nen. Om de stroom aan post te
van iedere militair."
kunnen verwerken heeft de PTT
ongeveer 200 extra medewerkers
in dienst genomen. Voor deze medewerkers, het meest scholieren,
levert dit een aardig centje op.
Het aantal verstuurde kaarten
ten opzichte van voorgaande jaren
is sterk toegenomen. De streekpost
MIDLAREN Van de 22 Roealleen al nam met 20 procent toe.
menen
De rest van Nederland stuurde vijf
die sinds ongeveer vier weken verblijven in een bungalowmiljoen poststukken meer dan
park in Midlaren, staan zestien te
normaal.
popelen om terug te keren naar
Opvallend is dat dit jaar ongehun vaderland. Dat heeft hun
veer vijftig procent meer postpawoordvoerder vandaag gezegd. De
ketten zijn verstuurd. Dit komt
overige zes behoren tot een dansvoornamelijk door bedrijven, die
groep en willen liever in Nederop deze manier relatiegeschenken
hebben verstuurd.
land blijven.
Het hoogtepunt van de drukte
De Roemenen hebben in Nederbij de PTT is nu bijna voorbij. Na
land asiel aangevraagd en reisden
nieuwjaar wordt verwacht dat de
afgelopen vrijdag met gepakte
koffers naar de Roemeense amexpeditieafdeling, die de post verbassade in Den Haag. Daar werd
werkt, weer op normale sterkte kan
hen echter geadviseerd de ontwikgaan draaien.
(Foto: Wladimirvan derßurgh)
kelingen verder af te wachten.
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Floarea van der Heide: 'Overal voelde je de aanwezigheid van
Ceausescu. (Foto: Jan Sibon).
•
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de vieux met de
FRANSE BRANDY

Olivier Sterk bij rijen uitpuilende boekenkast,

World Healing Day

(Foto: Marten Sandberg)

Van onze correspondent
DRACHTEN
Het is voor
hem ondoenlijk al zijn boeken
te catalogiseren. Onderhand
zijn het er zoveel geworden,
dat hij niet eens meer de moeite neemt ze te tellen. Nu telt
hij slechts het aantal meters
van
de boekenplank: zevenentwintig. En een nieuwe
aanwinst blijkt soms niet eens
nieuw te zijn, maar hetzelfde
verhaal uitgegeven onder een
andere titel. "Het verzamelen
houdt je bezig, maar ik droom
er 's nachts niet van, hoor", aldus de verzamelaar van strips
en science fiction-boeken, Olivier Sterk (57) uit Drachten.
Op vrijwel iedere rommelmarkt in de buurt zit hij in oude dozen te zoeken. Er snel bij
zijn is dan een vereiste. "Als je
andere verzamelaars voor zou
laten gaan, kun je het exemplaar dat je al jaren zoekt, gemakkelijk mislopen." Soms
voelt hij zich op die markten
wel wat opgelaten. "Zit je als
oude grijze man tussen allemaal kinderen die wat prulletjes en boekjes verkopen die
na de schoonmaak van zolder
zijn gekomen. Maar ja, juist
daar zit nog wel eens het een
en ander tussen."
Als kind was hij altijd al geobsedeerd door de SF. „Ik vond
het fantastische verhalen en
wilde alles weten van UFO's
en dergelijke." Jongengsboeken
vol toekomstverhalen
verslond hij. Kapitein Rob, de
boekjes van Prisma en Junior
waren zijn grote favorieten;
uitgaven die nu veel geld
waard zijn. "Maar in mijn
diensttijd begon ik pas te verzamelen. Ooit stonden er eens
twee stripjes in de krant die ik
als kind schitterend vond. Ik
moest die strips gewoon zien te
vinden." Deze strips, 'De waterdemon van het Alkmaardermeer' en 'De Pampuspiraat'
-

Mondiaal
mediteren
voor vrede
en genezing
HOOGEVEEN/GRONINGEN
De belangstelling voor meditatie
neemt toe. Dat is de conclusie van
Matthijs Leijenaar uit Hoogeveen. Hij begon vorig jaar in zijn
woonkamer in Hoogeveen een
cursus meditatie. Begin volgend
jaar neemt hij een dergelijk initiatief in het wijkcentrum het Brinkenhoes in Emmen. Door de
groeiende belangstelling voor deze wijze van ontspanning heeft
zijn centrum in Hoogeveen het afgelopen jaar gefunctioneerd met
groepen van 8 tot 10 mensen.
Voor een deel zullen ze meedoen
met de World Healing Day, een
initiatief, overgewaaid uit Amerika. Het houdt in dat op oudejaarsdag tussen 1 en 2 uur in alle meditatiecentra over de hele wereld
zal worden gemediteerd voor vrede en genezing.
"Door in een wereldwijde kring
samen te mediteren voel je de
band met elkaar. De energie die
mensen samen kunnen opwekken
is geweldig groot. Ik weet dat een
hoop mensen kritisch tegenover
dit soort activiteiten staan. Maar
met yoga was dat 15 jaar geleden
ook zo. Nu zitten alle cursussen
barstens vol," reageert Matthijs.
"Als iedereen op de hele wereld
werkelijk de vrede wil, daarbij op
oudjaarsdag stilstaat en de energie overbrengt op zijn omgeving,
dan moet dat een enorme kracht
worden," zegt hij. En hoewel godsdienstigen anders mediteren dan
niet-gelovigen is ieders kracht
volgens hem gelijk.
Toen de Verenigde Naties drie
jaar geleden ook een World Healing Day uitriepen mediteerden
40 miljoen mensen over de hele
wereld. De energie was toen volgens Lucie Dam van het informatiecentrum voor Planetaire Genezing in Groningen, overal voelbaar. In ons land zijn volgens
haar 300 meditatiecentra waarbij
het Noorden overigens nog mager
is vertegenwoordigd. Ook zij signaleert echter een groeiende belangstelling/
-

wist hy uiteindelijk na veel
moeite te bemachtigen. De
verzameldrang zat er toen al
goed in, vertelt hy.
Maar, na 35 jaar diverse
rommelmarkten afgegaan te
zijn en diverse malen kennissen lastig gevallen te hebben
met de vraag 'hebben jullie
niet iets op zolder?', leek de
verzameling min of meer compleet te zijn. "Op mijn vijftigste vroeg ik me dan ook
eens ernstig af wat ik nu eigenlijk wilde. Een verzameling waar geen nieuwe aanwinsten meer bij komen is niet
leuk." Hij wilde het doodbloeden voorkomen en ook de jaren
na zijn pensionering nog iets te
doen hebben. "Dus begon ik
met strips. Dat is nu zeven jaar
geleden."
Het begon met SF-strips, zoals Trigië en Storm van de tekenaar Don Lawrence, maar al
snel kwamen Tom Poes en 01lie B. Bommel van Maarten
Toonder ook op de planken
terecht. Nu spaart hij werkelijk alles op gebied van stripfiguren: poppetjes, speldjes, autootjes, ansichtkaarten, lampekappen, etc. "Onze voormalige slaapkamer staat er vol
mee. Maar dat is nog niet alles", vertelt hij niet zonder enige trots. "Op zolder staan nog
veertig 'bananedozen', vol met
diverse jaargangen van allerlei stripweekbladen." Olivier
Sterk probeert alle jaargangen
compleet te krijgen. "Als ik
een doos vol oude uitgaven zie,
dan ga ik echt niet op de knieën om net die ene uitgave er
uit te vissen. Ik koop gewoon
de hele doos." Vooral oude tijdschriften zoals Prinses, De
Spiegel en Revue van voor
1966 zoekt hij nog.

"Ik wil geen murmelende
oude man worden die wat tussen zijn boeken zit, hoor.
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Ondergronds
imperium
Ceausescu

Het

bestaan van een ondergronds netwerk van
tunnels en schuilplaatsen
van de familie Ceausescu en
hun veiligheidsdienst was voor
de inwoners van Bukarest geen
geheim. Ook al is er nooit over
gepubliceerd, iedereen wist dat
de Conducator, net als de leiders
Van onze redactie buitenland

in China, over een eigen metrolijn beschikte die zijn paleizen
verbond met het partijgebouw,
het hoofdkwartier van de Securitate en een ziekenhuis. Het
was algemeen bekend dat de altijd gesloten schuifdeuren in
metrostations dienden als toegangspoorten tot het geheime
circuit.
Het netwerk blykt nu nog
veel groter dan vermoed. Behal*ve van paleis naar partijhoofdkwartier loopt er ook een kilometer lange tunnel naar een
meer in het noordelijke deel van
Bukarest die diende als een
soort ontsnappingsroute voor
Ceausescu. Het Russische persbureau Tass meldde dat er zelfs
schuilplaatsen zijn gevonden op
begraafplaatsen met ingangen
naar de tunnels.
In het circuit waren ook wapenopslagplaatsen opgenomen,
die de veiligheidstroepen hebben geholpen bij hun verzet tegen het volk en het leger. Vrijdagavond nog doken agenten
van de Securitate uit tal van geheime tunnels op en openden
het vuur op een menigte die zich
had verzameld op het plein voor
het paleis om te luisteren naar
een proclamatie van de voorlopige regering. Ook slaagde de Securitate er dank zij het tunnelsysteem in op diverse plaatsen
bommen te plaatsen.
De straten waarlangs de autostoet van Ceausescu placht te
rijden waren voorzien van een
groot aantal steunpunten, waar
leden van de geheime dienst in
ogenschijnlijk gewone appartementen controlecentra hadden
ingericht. Die straten behoorden
voor degenen die tegen de veiligheidsdienst vochten, tot de gevaarlijkste van de stad.
,

Een anonieme Roemeense architect in New York zei in een
gesprek met Radio Free Europe

dat er een tunnel bestaat tussen
de vliegvelden Baneasa en Otopeni, een traject van vijf kilometer in het noorden van de
hoofdstad. Ook is er een tussen
de militaire academie en een
vroegere zomerresidentie, bij de
botanische tuinen, vertelde hij.
Architecten in Bukarest melden dat het nieuwe paleis van
Ceausescu is uitgerust met een
schuilkelder die bestand is tegen aanvallen met kernwapens.
In de schuilkelder is een speciaal vertrek ingericht als beleidscentrum voor oorlogstijd, compleet met moderne computerap-

paratuur.
Roemenië onderhield onder
Ceausescu banden met de PLO
van Yasir Arafat en de Libische
leider Gaddafi, die werden voorzien van wapens, paspoorten en
informatie. Een professor in de
rechten van de universiteit van
Bukarest, Mircea Stoica, vertelde dat Ceausescu, die zich kennelijk zorgen maakte over zijn
veiligheid, enige jaren geleden
vijftig leden van Arafats lijfwacht had geleend.

Er zouden ten minste twee
centra voor de training van vei-

ligheidsagenten zijn waar ook
arabische terroristen hun opleiding kregen; een in een bos bij
de hoofdstad en een te Branesti,
ten oosten van Bukarest. In zijn
kroniek beschrijft de in 1978
overgelopen chef van de Roemeense veiligheidsdienst, luitenant-generaal lon Mihai Pacepa, de 'school' in Branesti, waar
werd getraind voor spionage in
Sovjetstijl. Een burger-radiocommunicatiecentrum
diende
als dekmantel van de opleiding
en stond in contact met diverse
ministeries, het Centraal Comité en alle Roemeense ambassades. De 'studenten' leefden er als
god in Frankrijk en beschikten
over een golfterrein, tennisbanen, bioscopen, cafetaria's en
zwembaden.
Ook in Sibiu en Brasov had de
geheime politie twee vormingsinstituten
voor
naar
schatting 6.000 'scholieren'. Bij
voorkeur werden weeskinderen
gerecruteerd. Het instituut drilde hen in moeilijke opdrachten
met het machtige wapen van
angst, dat iedere Roemeen onder
controle hield. Het gevoel werd
systematisch kapotgemaakt.
De speciale Securitate-troepen bestaan overigens al sinds
1950.
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NIET EENVOUDIG:
Het

leven wordt niet simpeler in 1990 met de
nieuwe belastingwetgeDe
ving.
operatie-Oort, die op
1 januari 1990 van kracht
wordt, is weliswaar bedoeld als
een vereenvoudiging van de
loon- en inkomstenbelasting,
maar levert ook tal van nieuwe
Van onze redactie
economie

problemen op. Belastingdeskundigen wijzen erop dat er een
'grijs gebied' blijft bestaan. Het
blijft speuren naar mazen in de
wetgeving, die er onmiskenbaar
ook in 1990 zijn. Werknemers,
werkgevers, uitkeringsgerechtigden en in mindere mate studenten zien veel veranderen.
Oort grijpt in op tal van terreinen. Of het nu gaat om hun
loonstrookje, het aangifteformulier, de auto, het eigen huis of de
aftrekbare kosten.
De kern van de belastinghervorming is de samenvoeging
van belasting en premies tot een
inkomensheffing. De belastingheffing blijft progressief, maar
het aantal schijven wordt verminderd van 12 tot 3 (heffingen
van 35,1, 50 en 60 procent, voor
bejaarden 18,4, 50 en 60 procent). Ook wordt het aantal
aftrekposten drastisch beperkt.
De wetgever heeft daarbij vooral gekeken naar posten die een
gemengd zakelijk en prive-karakter hadden en ten onrechte
volledig op de fiscus werden ver-

haald.
De belastingoperatie levert de
overheid geld op, maar betekent
tegelijk ook een belastingverlaging. Veel geld is gestopt m het
verlagen van de tarieven, met
name voor de hoogste inkomens.
Mensen met hogere inkomens
worden relatief echter zwaarder
getroffen door de forse beperking van de aftrekposten.
Per saldo kost het plan-Oort
de overheid circa vier miljard
gulden. Ondanks de belasting-

verlaging zijn er toch groepen
die enig nadeel van de operatie
ondervinden. In het algemeen
betreft dit alleenstaanden, bejaarden met een klein aanvullend pensioen en mensen die
veel aftrekposten hadden. De alleenstaandetoeslag wordt afgeschaft. Volgend jaar geldt voor
alleenstaanden wel een overgangsregeling.
De auto is een van de meest
besproken onderwerpen bij de
belastinghervorming. Het kabinet hoopt dat meer werknemers
de auto laten staan en voor het
openbaar vervoer kiezen. Om
dat te bereiken worden bovenmatige kilometervergoedingen
voortaan belast en kunnen
werknemers die in het woonwerkverkeer de auto gebruiken
minder kilometers voor de fiscus opvoeren. Deskundigen verwachten echter een forse toename van het aantal 'auto's van de
zaak'.
Werknemers krijgen straks
nog maar 44 cent per kilometer
belastingvrij vergoed. In veel
bedrijven zijn op dit moment
vergoedingen van 50 tot 70 cent
normaal. De fiscus laat de bezitters van een auto van de zaak
niet ongemoeid. Omdat werknemers de auto van de zaak doorgaans ook privé gebruiken, be-

revolutionairen
hebben de executie gemeld
van de boerenzoon die gedurende 24 jaar Roemenië met ijzeren
vuist leidde en die een persoonlijkheidscultus schiep die in Oost-Europa alleen maar kan worden vergeleken met die van Sovjet-dictator
Stalin.

Roemeense

Door onze redactie buitenland
Ceausescu (71) leidde het land
met als zijn rechterhand zijn vrouw
Elena (72). Ook zij is terechtgesteld, zo is door de Roemeense
radio en televisie gemeld.
Ceausescu werd geboren op 26
januari 1918 in Scomicesti, als de
derde zoon in een boerengezin. Hij
maakte de lagere school niet af en
kwam als leerling in dienst van een
schoenmaker. Later kreeg hij een
baan in een fabriek en sloot zich op
15-jarige leeftijd bij de onwettige
communistische partij aan. In 1936
werd hij als volwaardig partijlid geaccepteerd.
Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog belandde hij door zijn
partij-activiteiten herhaaldelijk in de
gevangenis. Uiteindelijk werd hij
een beschermeling van de communistische leider Gheorghe Gheorghiu-Dej, maakte snel carrière binnen de partij en volgde na diens
dood in 1965 zijn mentor op.
Ceausescu veranderde de partij
in een instrument dat aan zijn persoon was gewijd. Geleidelijk wist hij
iedereen die zijn positie bedreigde,
op een zijspoor te manoeuvreren.
Het 23 leden tellende politburo telde uiteindelijk alleen nog maar

loon- en inkomstenbelasting en sociale premies voor
de volksverzekeringen tot een
inkomensheffing. In de nieuwe
heffing voor de werknemer worden ook twee premies betrokken
(de awbz- en de aaw-premie) die
nu nog voor rekening van de
werkgever komen. De heffing
valt daardoor iets hoger uit. De
werkgever vergoedt dat met de
'overhevelingszogeheten
toeslag', die apart op het
loonstrookje vermeld zal staan.
belastingpercentages
De
veranderen. Veruit de meeste
Nederlanders gaan over hun
bruto inkomen 35,1 procent inkomensheffing
betalen. De
eerste 4568 gulden van hun inbelastingvrij.
komen
is
Kostwinners mogen zelfs het
dubbele belastingvrij verdie-

•

woensdag 27 december 1989

Commentaar

van

Dit is het derde en tevens laatste deel van een serie
verhalen over de belastinghervorming die op 1 januari
ingaat en beter bekend staat als de Operatie-Oort.

Oort grijpt op tal
van terreinen in

nen.

schouwt de wetgever dit als een
verkapt stukje inkomen. Dit
wordt belast door de leaserijders
te verplichten jaarlijks 20 procent van de cataloguswaarde
(inclusief btw) van de lease-auto
bij zijn inkomen op te tellen. Betalen zij hun baas een vergoeding voor het priv;-gebruik, dan
mogen zij die vergoeding van
hun inkomen aftrekken. Wie
geen vergoeding betaalt, mag
straks alleen nog de benzine
aftrekken. De aftrekbaarheid
van andere kosten (bekeuring,
wasbeurt, parkeergeld) vervalt
onder de nieuwe wetgeving.
Inmiddels is gebleken dat
voor werknemers met een auto
van de zaak een ontsnappingsmogelijkheid bestaat om
aan de bijtelling te ontkomen.
De wetgever zegt dat bijtelling
niet verplicht is, als die auto alleen voor het werk en het woonwerkverkeer wordt gebruikt
(dus niet voor prive-ritjes). Het
zal echter niet meevallen dit
aan te tonen.
Voor het woon-werkverkeer
gaat in 1990 een beperkte
aftrek gelden. Het reiskostenforfait (het bedrag dat werknemers al naar gelang de afstand
tussen huis en werk van hun inkomen mogen aftrekken) wordt
in elk geval voor de eerste tien
kilometer beperkt.
Vanaf 1 mei wordt mogelijk
het woon-werkverkeer boven de
30 kilometer door de wetgever
als privé gezien. Werknemers
die van hun baas een openbaar
vervoerkaart krijgen, hoeven
daarover geen belasting te betalen.
Mensen met een eigen huis
worden door de fiscus harder
aangepakt. Het huurwaardeforfait dat zij bij hun inkomen moeten optellen, gaat omhoog van
1,3 naar 2,3 procent. De ingangsdatum van de verhoging
staat nog niet helemaal vast.

Tegenover de lastenverzwaring
voor huiseigenaren staat een
lastenverlichting. De
overdrachtsbelasting die mensen die
een huis kopen moeten betalen
gaat omlaag van 6 naar 4,75
procent.

De

beperking

van

aftrek-

posten vormt het lastigste on-

derdeel van de Oort-operatie,
omdat volgens deskundigen de
grenzen tussen wat wel en niet
meer aftrekbaar zal zijn vaag
worden en sommige kosten nog
maar voor een deel (dikwijls
driekwart) kunnen worden afgetrokken. Alle werknemers
worden geacht beroepskosten te
maken. ledere werknemer kan
daarvoor vier procent van zijn
inkomen aftrekken, tot een
maximum van 1000 gulden.
Wie aantoonbaar meer kosten
maakt, moet gaan rekenen. De
werkkamer thuis zal in de
meeste gevallen niet meer
aftrekbaar zijn. Zaken die ook
niet meer kunnen worden opgevoerd zijn: het telefoonabonnement, boeken (behalve vakliteratuur), kleding (behalve
werkkleding), persoonlijke verzorging, representatie, het lidmaatschap van een personeelsvereniging, excursies, aktentassen, muziekinstrumenten en gereedschap.
Kosten van zakenlunches,
cursussen, congressen, seminars en symposia blijven beperkt aftrekbaar. Computerapparatuur is alleen aftrekbaar
als de jaarlijkse afschrijving hoger is dan 800 gulden. Wie verhuist voor zijn werk kan de
kosten tot een bepaald maximum aftrekken.
De loonstrookjes van alle
werknemers gaan er het komend jaar op een aantal punten
anders uit zien. Op het loonstrookje komt de veranderde belastingstructuur tot uitdrukking, zoals de samenvoeging

Ceausescu schiep
persoonlijkheidscultus
Ceausescu-aanhangers, onder wie
zijn vrouw Elena.
De laatste werd, ondanks twijfel
over haar opleiding en wetenschap-,
pelijk inzicht, beschermvrouwe van
de academische gemeenschap in
Roemenië. Nicu, hun jongste zoon,
partijleider
was regionaal
in
centraal Roemenië. Valentin, een
geadopteerde zoon, en Zoia-Elena,
hun dochter, bekleedden invloedrijke posten.
Ook andere leden van de familie
Ceausescu waren op de maatschappelijke ladder gestegen. Volgens Westerse diplomatieke bronnen telde de clan ongeveer 40 leden, die zonder uitzondering cruciale maatschappelijke posities aan
zich hadden weten te trekken.
Ceausescu werd in maart 1974
tot president gekozen. De verheerlijking van zijn persoon doordrong
uiteindelijk bijna alle aspecten van
het openbare leven in Roemenië.
Zijn portretten omzoomden alle
straten in Bukarest en andere steden. De boekwinkels lagen vol boeken die aan zijn persoon waren ge-

wijd.
Ceausescu had in het Westen
veel succes met een onafhankelijk
buitenlands beleid. Zijn eigenzinnige houding binnen het Warschaupact, die onder andere werd
geïllustreerd door zijn weigering
mee te doen met de inval in Tsje-

choslowakije in 1968, leverde hem
bezoeken op van Richard Nixon in
1969 en Gerald.Ford in 1975. President Jimmy Carter organiseerde in
1978 te zijner ere een staatsdiner.
Ceausescu onderhield goede
betrekkingen met Israël nadat de
andere landen van het Sovjet-blok
gedurende de oorlog van 1967 hun
banden met de joodse staat hadden verbroken. Ceausescu stond
niet toe dat er enige buitenlandse
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CEAUSESCU.

Het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting, dat doorgaans in februari in de blauwe
enveloppe op de deurmat valt,
ondergaat volgend jaar bijna
geen wijzigingen. Afgelopen
jaar kreeg de burger al te maken met een sterk vereenvoudigd A-biljet ten opzichte van de
jaren ervoor.
Omdat in 1990 aangifte moet
worden gedaan over het jaar
1989, zijn veel van de nieuwe
belastingwetten nog niet van
toepassing. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beperking van
aftrekposten die volgend jaar
wordt doorgevoerd (voor ondernemers geldt de beperking van
aftrekposten in de winstsfeer al
vanaf 1 juli dit jaar).
Bij het invullen van het A-formulier hoeven belastingplichtigen daar nog niet op te letten.
Wel moeten zij bij allerlei
aanschaffingen in 1990 (zoals
een aktentas of een personal
computer) rekening houden met
de beperkingen. In 1991 kunnen
zij bepaalde kosten niet meer
opvoeren.
Wie bijzondere kosten heeft,
zoals extreem hoge ziektekosten, studiekosten of kosten
voor het ondersteunen van kinderen of familieleden, kan deze
ook in het nieuwe belastingtijdperk van het inkomen aftrekken. Deze zogenaamde buitengewone lasten blijven volgend
jaar aftrekbaar, maar in het algemeen zullen op belastingplichtigen hogere kosten moeten drukken voordat zij voor
aftrek in aanmerking komen.
Voor veruit de meeste mensen
geldt dat de ziektekosten ten
minste 12,2 procent van het inkomen moet bedragen om voor
aftrek in aanmerking te komen.

Studenten zullen de eerste ja-

ren niet veel merken van de

veranderde belastingwetgeving.
Hun basisbeurs is volgend jaar
nagenoeg even hoog als dit jaar.
Voor de aanvullende financiering heeft het plan-Oort pas gevolgen in 1992. De aanvullende
beurs wordt steeds bepaald aan
de hand van het belastbaar inkomen van de ouders van de
student zoals dat twee jaar eerder was. Studenten met behoorlijke bijverdiensten merken mogelijk volgend jaar al wel het
een en ander van de nieuwe fiscale wetten.
troepen in Roemenië werden gelegerd en hij zond in 1984 als enige
Oosteuropese leider atleten naar
Los Angeles.
Roemenië raakte evenwel steeds
meer geïsoleerd, zowel in het
Oosten als het Westen. Ceausescu
wees iedere roep om hervormingen
van de hand en stelde zich te weer
tegen hervormingen als in Polen en
Hongarije. Zijn verzet ging zover
dat hij in het voorjaar van 1989
opriep tot interventie door het
Warschaupact in Polen, waar een
door Solidariteit geleide regering
aan de macht kwam.
Zijn streven om ten koste wat het
kost de buitenlandse schuld van
Roemenië af te betalen, leidde tot
ontberingen en armoede voor de
Roemeense bevolking. Roemenië,
ooit de graanschuur van Oost-Europa, werd een van de armste Europese landen, met lange rijen voor
de winkels, lege schappen en meer
en meer repressie om de kritiek in
de kiem te smoren.
Uiteindelijk konden ook de geheime politie en het leger het groeiende verzet niet langer keren. Op 17
december kwam het begin van het
einde in Timisoara, waar veiligheidstroepen het vuur openden op
betogers die vrijheid en een beter
leven eisten.
Vorige week donderdag liet
Ceausescu zijn aanhangers nog
een grote betoging organiseren. De
bijeenkomst liep tot zijn zichtbare
ontsteltenis uit op een betoging tegen hem. Vrijdag verbrandden betogers boeken en portretten van
hem in de straten. Zaterdag kwam
ziin vlucht en arrestatie.

Afrekening in Roemenië

Terwijl

het Roemeense volk
juicht om de dood van dictator Ceausescu valt internationaal veel kritiek te beluisteren op
het in Roemenië toegepaste snelrecht. Dat leidde Eerste Kerstdag in een geheim proces tot de
veroordeling en de onmiddellijke
executie van het echtpaar, dat
het land 24 jaar heeft geknecht.
De kritiek is wel begrijpelijk. Zelfs
de grootste misdadiger heeft
recht op een ordelijk, openbaar
proces. Tegen de achtergrond
van deze in beschaafde landen gehanteerde maatstaf kan de start
van het nieuwe en vooralsnog tijdelijke regime in Roemenië niet
bepaald als de meest gelukkige
worden omschreven.

Tegelijkertijd dient echter ook
begrip te worden opgebracht voor
deze handelwijze. Het land, dat
zich anders dan de omringende
Oostblokstaten slechts via de
weg van een bloedige revolutie
van zijn ketenen heeft losgerukt,
bevond zich feitelijk in staat van
CburgerOoorlog. Overigens, ook in
een "normaal" proces zou wellicht
het zelfde vonnis zijn geveld en in
veler ogen is de executie van
Ceausescu en diens vrouw een
terechte en volgens sommigen
zelfs veel te genadige vergelding
voor de onbeschrijfelijke wanda-

-

den, die in hun naam zijn bedre-

ven.
Behalve een daad van recht en
vergelding was de executie van de
Ceausescu's ook een politieke
daad, waarvoor in de gegeven omstandigheden eveneens begrip
mag worden opgebracht. Het tonen van hun lijken op de televisie
heeft tot gevolg gehad, dat het
verzet van de leden van de gehate
veiligheidsdienst werd gebroken
en dat er een eind is gekomen aan
het zinloze bloedvergieten.
Het nieuwe Roemenië staat na
een bloedige revolutie voor de opdracht hervormingen door te voeren. De voorlopige regering heeft
vrije verkiezingen in het vooruitzicht gesteld, te houden in april.
Terwijl het land zijn wonden likt
dient het af te rekenen met zijn
verleden.
Veel
Ceausescugetrouwen, waaronder niet in de
laatste plaats de leden van de gehate en fanatieke Securitate, zullen zich straks voor een rechtbank moeten verantwoorden. Het
is te hopen, dat het door verdriet
en haat verscheurde Roemenie
het opbrengt voor deze misdadigers een normale rechtspleging in
het leven te roepen en zich niet
opnieuw laat verleiden tot het
soort snelrecht, waarmee afgelopen maandag met het echtpaar
Ceausescu werd afgerekend.

Praten met oppositie:

Bulgarije gaat
rond de tafel
Het

politburo van de communistische partij van Bulgarije heeft gisteren voorgesteld om volgende week met andere officiële organisaties en de
nieuwe democratische oppositiegroeperingen een ronde-tafelconferentie te houden over de toekomst van het land.

buitenland

tussen de regerende communistische partij en vertegenwoordigers
van oppositiegroepen, die in het
openbaar mogen optreden sinds
Todor Zivkov op 10 november als
partijleider werd afgezet.
De nieuwe partijleider, Petar
Mladenov, heeft beloofd een einde
te zullen maken aan het
machtsmonopolie van de communistische partij en in het voorjaar
van 1990 vrije verkiezingen te

Eerder had het onafhankelijke
vakverbond Podkrepa gedreigd
om prikacties en een algemene
staking te organiseren als er geen
ronde-tafelconferentie zou worden
gehouden. Het is onduidelijk of
het voorstel van het politburo een
reactie op dat dreigement is en of
de staking hiermee van de baan
is.
Op 15 december heeft al een
eerste overlegronde plaatsgehad

Binnen de communistische partij hebben hervormingsgezinden
gisteren het ontslag van het voltallige, onder Zivkov gekozen
centrale comité geëist en plannen
aangekondigd om zich af te splitsen in een Alternatieve Socialistische Associatie. De hervormers
eisen ook een deel op van de bezittingen die de communistische
party in de afgelopen 40 jaar heeft
opgebouwd, zoals gebouwen en
drukpersen.

Door onze redactie

houden.

.
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Ceausescu voor tribunaal:

Meer politie

'Roemenen hadden wat nodig is'
BUKAREST
De Roemeense
gisteren
een film
televisie toonde
van het snelrechtproces dat tegen
de Roemeense leider Ceausescu
en zijn vrouw Elena werd gevoerd. Beelden van het proces zijn
al zonder geluid op de Nederlandse beeldbuis getoond.
"Ik geef geen antwoorden. Ik teken niets. Ik erken dit tribunaal
niet", zei Ceausescu tegen zijn
rechters. Op de vraag wie het
neerschieten van burgers had bevolen, weigerde de Roemeense leider antwoord te geven. "De mensen zouden moeten vechten om
deze bende te vernietigen die samen met buitenlandse machten
Roemenië wil vernietigen en een
staatsgreep heeft uitgevoerd",
riep Ceausescu voor het tribunaal
—

uit.
Ceausescu werd ook gevraagd
waarom hij de bevolking liet ver-

hongeren. "Dat is een leugen.
Denk goed na. Dit bewijst het gebrek aan patriottisme dat nu in
het land heerst", antwoordde
Ceausescu.
"U vernietigde het Roemeense
volk en de economie van het
land", zei de ondervrager. "Zulke
dingen zijn ongehoord in een beschaafde wereld".
"Wij zijn niet van plan met U in
discussie te gaan", antwoordde
Ceaussescu, "De bevolking had
alles wat nodig was".
"Hoe kun je toelaten dat ze zo
tegen je spreken", zei Elena Ceausescu tegen haar man. Elena leek
uitgeput. Ze zat in een stoel tegen
de muur. Bij één vraag reageerde
zij boos: "Ik heb mijn hele leven
voor het volk gegeven".
De vroegere Roemeense leider
schreeuwde, zwaaide met zijn armen en hief zijn vinger op om zijn

voor milieu

antwoorden kracht bij te zetten
Een stem van iemand die niet
in beeld was, zei: "Op grond van
de handelingen van de leden van
de familie Ceausescu veroordelen
wij U beiden ter dood. Wij nemen
al uw bezittingen in beslag" (volgens het Roemeense persbureau
Agerpres heeft de familie Ceausescu twee miljard gulden op
Zwitserse bankrekeningen geboekt).

Het inzetDEN HAAG
ten van meer personeel om
verdere vervuiling van het
milieu tegen te gaan, kan de
politie extra personeel opleveren. Bij elkaar kunnen de
politiekorpsen door deze
maatregel met zo'n vierhonderd man groeien.
Dit voorstel staat in het
plan van aanpak dat ambte—

naren van de ministeries van
Binnenlandse Zaken
en
hebben
opgesteld
Justitie
wat betreft het aandeel van
de politie in het verwezenlijken van het Nationaal Mi-

.

Ceausescu's zoon Nicu werd
vrijdag opgepakt en zijn dochter
Zoja zondag. Over hun lot was
vanmorgen nog niets bekend.
Niet duidelijk is waar Nicolae
en Elena Ceausescu
werden
terechtgesteld. In Bukarest doen
overigens geruchten de ronde dat
de doodgeschoten leider er een
reeks van dubbelgangers op na
hield, en dat nu mogelijk een van
hen de kogel heeft gekregen.

Nederlandse arken met gejuich onthaald

lieubeleidsplan. Voor het politieaandeel is 60 miljoen
Migulden beschikbaar.
nister Dales van Binnenlandse Zaken staat positief
tegenover dit plan.

•

Een Roemeense soldaat scheert zich boven op een tank in Boekarest,

(Foto.EPA)

Internationale hulp voor Roemenië
Van

onze Haagse redactie

DEN HAAG De Nederlandse regering heeft het Rode Kruis vijf miljoen gulden toegezegd voor
hulp aan Roemenië. Het ministerie van Defensie stelt enkele transportvliegtuigen van de luchtmacht ter beschikking van het Rode Kruis. In totaal neemt de luchtmacht ten minste negen vluchten met Fokker-Friendships voor zijn rekening.
De organisatie Artsen Zonder Grenzen kan voor haar hulpacties in Roemenië rekenen op 3,5 miljoen gulden steun van de Europese Gemeenschap. De Belgische luchtmacht voorziet Artsen Zonder Grenzen van gratis vervoer.
Het Rode Kruis heeft twee megebruik van ruwe ijzeren materidische teams, bijna 20.000 kilo alen. Artsen Zonder Grenzen
medische goederen en 25.000 destuurt mogelijk een orthopedisch
kens overgevlogen. Nederlandse chirurg. Het aantal botbreuken is
en Belgische artsen werden in de enorm. Volgens het Rode Kruis is
stad Sibiu door duizenden inwonde nood in Roemenië zo groot dat
ders juichend ingehaald.
men het bedrag van vijf miljoen,
Vanmorgen zijn de eerste drie dat de Nederlandse regering ter
eerste Fokker-Friendships van beschikking heeft gesteld, in zijn
Soesterberg vertrokken met elk geheel nodig denkt te hebben.
drie ton aan hulpgoederen, ingeDe vier organisaties onderhouzameld
door
het
Rode
Kruis.
De
den al jaren contacten met soortVan onze correspondent
hulpoverganisaties in ons land gelijke organisaties in Roemenië
BRUSSEL De Belgische Rijkshebben zaterdag gezamenlijk het zelf. Daarom verwacht men geen
wacht heeft gisteren in de omgegironummer 797 in Utrecht geoprobleem met de distributie van
ving van Neufchateau in de proDe
van
pend.
opbrengst
particude hulpgoederen. De coördinatie
vincie Luik elf Duitsers en Nederliere stortingen wordt gebruikt wordt "uitstekend" genoemd.
landers aangehouden, die een para-militaire opleiding volgden. In voor medische hulp. Later wordt
er ook voedsel en kleding van geHet Roemenië-comité in ons
het kamp werden messen, bajokocht.
land
organiseert een afzonderlijke
netten en overlevingsmaterieel in
Roemenië
grote
hulpactie
op verzoek van de Roeheeft
behoefte
beslag genomen.
zeer
gemeenschap
aan
meense
in ons land.
specialistisch chirurEen wandelaar hoorde gistervoor
de behandeHet comité denkt niet dat het
morgen in het gebied van Dalhem gisch materiaal,
van
en
ling
botbreuken
schotwondaarmee de officiële hulporganigeluiden
en
attendeerongewone
den.
De
maken
nu
saties
ziekenhuizen
voor de voeten loopt.
de de Rijkswacht. Bij het fort Aubin-Neufchateau ontmoetten de
rijkswachters twee 'schildwachten' en zagen boven het fort vlaggen wapperen van de extreemrechtse groepen 'de nieuwe orde'
en het 'front van de jeugd'.
In het fort, gelegen in de driehoek tussen de Bondsrepubliek,
België en Nederland, hield de
Minstens negen bombardement ten noorden van
TEL AVIV
rijkswacht nog negen mensen Libanezen zijn gisteren om het lede Libanese havenstad Sidon.
aan, onder wie twee vrouwen en ven gekomen of gewond geraakt Volgens een Israëlische verklatwee minderjarigen. De Rijksby twee Israëlische militaire acvernietigden Israëlische
ring
wachters vonden ook wat hasj.
ties tegen bases van de Libanese vliegtuigen daarbij het hoofdDe groep werd geleid door twee communistische partij. Gisterkwartier van "de terreurorganisaex-militairen, van wie één heeft nacht voerden Israëlische paratie van de communistische partij".
gediend als VN-militair in Libacommando's een aanval uit op een
De aanval van enkele hondernon. Het Belgische openbaar mibasis op ongeveer vijftig kilomeden paracommando's in het zuinisterie vaardigde een bevel tot ter ten noordoosten van de Isden van de Beka'a-vallei was gevoorlopige inhechtenisneming uit raëlisch-Libanese grens. Twaalf richt tegen wat werd genoemd
tegen de opgepakte personen.
uur later volgde een luchtmacht„doelen die de terreurorganisatie
van de communistische partij gebruikte als bases voor aanvallen
tegen het Israëlische en het Zuidlibanese leger". De Israëli's
maakten gebruik van helikopters,
gepantserde personeelsvoertuigen en lichte artillerie. De Libanese
Communistische
Partij
meldde na de raid dat twee van
haar strijders waren gedood en
twee gewond. Drie Libanezen, die
als vermist werden opgegeven,
zijn vermoedelijk gevangen geno—

Gorbatsjov gaat naar Litouwen
Van onze redactie buitenland
MOSKOU
De Russische president Michail Gorbatsjov gaat
—

Rijkswacht vat

binnenkort zelf poolshoogte nemen in de Baltische republiek Litouwen. Gorbatsjov haalde maandag fel uit naar het besluit van de
Litouwse Communistische Partij
zich los te maken van de centrale
partijorganisatie in Moskou.
Gorbatsjovs
komst
werd
gisteren bekendgemaakt door de
Litouwse partijleider Brazauskas,
na een spoedzitting van het
Centraal Comité in Moskou over
de Litouwse ontwikkelingen. Het
Centraal Comité stelde zich vierkant op achter Gorbatsjov die de
stap van de Litouwse communisten veroordeelde.
Brazauskas*>acht de opstelling
van het Centraal Comité "in deze
situatie juist". Er zyn volgens
hem geen organisatorische beslissingen genomen. Wel komt binnenkort een commissie, mogelijk
onder leiding van Gorbatsjov,
naar

Litouwen

om

ultra-rechtsen
in de kraag
-

de zaak te

bespreken.
Gorbatsjov zei tijdens het plenum dat het Centraal Comité tijdens de kerstdagen aan de
kwestie wijdde, dat de Litouwse
beslissing de eenheid van de Sovjet-Unie bedreigt: "Als we deze
grens oversteken, kunnen we ervan worden beschuldigd doelbewust de Soyjet-Unie op te delen.
Dat zal deze regering en deze partijleiding niet toestaan", aldus
Gorbatsjov.
Hij onderstreepte dat zijn
programma van hervormingen,
de perestrojka, zijn grenzen heeft
en een daarvan is het ter discussie
stellen van de eenheid van de
communistische partij, aldus het
persbureau Tass. Volgens Gorbatsjov hebben de Litouwse communisten niet de macht om een
onafhankelijke partij te stichten.
Hun besluit is dan ook niet
rechtsgeldig en wordt niet er-

Acties Israëlisch
leger in Libanon
—

Tienduizenden inwoners, van
de stad Vilnius in Litouwen gingen gisteren de straat op om de
afsplitsing van Moskou te on•

dersteunen.

(Advertentie)

kend.
Desondanks deed de partijleider een oproep om een politieke
oplossing te vinden. Het politburolid Vadim Medvedev zei na

Restaurant
in de as
LAREN Het gerenommeerde
Larense restaurant La Provence
is Eerste Kerstdag voor een groot
deel door brand verwoest. Het
is volgens medewerkers in

de afzuigpijp van de keuken
ontstaan. De vlammen baanden
zich vervolgens razendsnel een
*eg omhoog naar het rieten dak,
dat direct in lichterlaaie stond. Er
deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De gehele boekhouding van het
toet één Michelin-ster getooide
festaurant ging in vlammen op.
De wijnkelder en het restaurantgedeelte aan de zijde van de heide
*erden gespaard. In de andere
f&taurantzaal is vooral waterschade ontstaan.

wel worden

van

chauffeur

ramde een autobus op eerste

kerstdag
in
Noordwijk aan
Zee een woonDe
huis.

bestuurder

men.

en

Bij de luchtaanval van gisterraakten
middag
Israëlische
gronddoeltien
straaljagers met
raketten een gebouw van vijf verdiepingen in de buurt van A-Rumeila ten noorden van Sidon.
De Zuidafrikaanse Anglicaanse
aartsbisschop Desmond
Tutu
heeft maandag tijdens een kerkin
gedienst
Jeruzalem
waarschuwd dat "onrechtvaardige regeringen in het stof zullen
bijten". Tutu bracht zijn gastheren herhaaldelijk in verlegenheid
door te pleiten voor een onafhankelijke Palestijnse staat.

bewoner
het huis
geraakten
wowond. De
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site vertrokken.

(Foto: ANP)
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vuur

Door het on-
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de

afloop van het plenum dat hangende de missie, die volgens het
Centraal Comité door Gorbatsjov
zelf moet worden geleid, geen actie zal worden ondernomen.
Volgens Medvedev drongen enkele leden erop aan de Litouwse
partijleiders te royeren. Getuige
de lijst van sprekers liepen de gemoederen tijdens het plenum

hoog op.

Bus rijdt woning binnen

(Foto: 'EPA)
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Shell-stations
vernield
Bij acht
UTRECHT
Shell-benzinestations in de
stad Utrecht zijn in de nacht
van zondag op maandag slangen doorgesneden. Bij enkele
stations zijn ook de vulpistolen meegenomen. Wie de vernielingen heeft aangericht is
volgens de politie niet duide-

lijk.
Een

onbekende

maandagmorgen een verklaring afgegeven bij de ANPRadionieuwsdienst in Hilversum, waarin onder meer
wordt gemeld dat "wij bij
acht Shellbenzinestations in
Utrecht de vulpistolen hebben meegenomen". Dat is gebeurd omdat Shell als multinational profiteert .van onderdrukking in de wereld.
Zuid-Afrika wordt daarvan
het meest schrijnende voor-

beeld

genoemd.

'Weg met machtsmonopolie partij'
BELGRADO
Het
centraal comité van de Joegoslavische communistische
partij heeft gisteren voorgesteld om het 45 jaar oude
monopolie op de macht van
de partij op te geven.
Stefan Korosec, secretaris
van het comité, verklaarde
tegenover het 165 leden tellende orgaan dat de partij nu
klaar is voor de concurrentie
van 'gelijkwaardige politieke
-

partners'.
Het voorstel zal in januari
op een congres van de partij
in Belgrado worden besproken. Korosec verklaarde dat
de partij hervormingen wil
doorvoeren, "niet om het idee
van het socialisme af te wijzen, maar om het te behouden en verder tot ontwikkeling te brengen".

Werk ministerie
onder de loep
DEN HAAG
Een team
van negen deskundigen gaat
de organisatie van het
minsterie
van
Onderwijs
doorlichten. Minister Ritzen
heeft daarvoor drs. J. Barneveld van organisatiebureau
De Galan en Voigt opdracht
gegeven.
Barneveld, deskundig op
het gebied van de arbeids- en
organisatiepsychologie,
is
-

druk doende een onderzoeksteam samen te stellen.
Binnen vier maanden wil hij
een rapport op tafel leggen.
Het accent van het onderzoek
komt te liggen op de moge-

lijkheid beleidsvoorbereiding
te scheiden van uitvoering
van beleid. Deze aanpak
heeft bij studiefinanciering
in Groningen, toen daar
enorme problemen bestonden, goede resultaten opgeleverd.

Bofors in
lastig parket
NEW DELHI
Premier
van
India
V.P. Singh
geeft de
Zweedse wapenfabrikant Bofors geen orders, zolang de
firma niet de namen onthult
van Indische regeringsfunctionarissen die steekpenningen hebben aangenomen.
De premier reageert daarmee op aanvallen vanuit het
parlement dat hij zijn beschuldigingen niet met bewijzen staaft. Singh heeft gezegd dat Bofors in 1987 wellicht bijna '200 miljoen gulden smeergeld betaalde in
ruil voor een miljardencontract.
—

Kersttoespraak Beatrix: Hebzucht grootste bedreiging Westen
Van onze correspondent
De grootste
DEN HAAG
voor
de
Westerse
webedreiging
reld is de hebzucht. Dat zei koningin Beatrix Eerste Kerstdag
in haar jaarlijkse toespraak.
"Aan de illusie van het 'meer is
beter' gaat de wereld ten onder",
aldus de Koningin, die vindt dat
"het egoisme een drijvende
kracht is geworden in onze
maatschappij".
"Het is niet zozeer de welvaart
—

die ons op den duur zal opbreken, maar de voortdurende
zucht naar meer, in samenhang
met het onvermogen tot delen".
De tijd is gekomen dat "ieder
voor zichzelf moet nagaan wat
zij of hij echt wil bezitten. Het
meerdere is er om te delen".
Over de ontwikkelingen in
Oost-Europa zei de Koningin:
"Vrijheid
hoe kostbaar ook
is geen toverwoord is waarmee
—

—

de maatschappij op slag kan
worden veranderd. Vrijheid is
evenmin een rustig bezit. Niet
het voortdurend openhouden
van keuzen maakt mensen vrij,
maar juist een verantwoord gebruik van de mogelijkheid tot
kiezen".
De muur die Europa in tweeën deelde beschermde ons tegen
nadenken, meent Beatrix. "Het
was zo eenvoudig. Tegenover
geslotenheid stond openheid, te-

genover censuur vrijheid van
meningsuiting, tegenover onderdrukking democratie. Maar
nu dringt zich de vraag op wat
een vrij Europa straks kan betekenen voor de wereld als geheel".

In haar jaarlijkse kersttoespraak sprak Beatrix de hoop
uit dat Europa oplossingen
vindt voor honger en armoede in
de wereld en voor de "steeds

dwingender eisen van het milieu".
Paus Johannes Paulus II heeft
in zijn traditionele rede op
Eerste
Kerstdag
politieke
vermeden.
Wel
uitspraken
vroeg hij Gods zegen voor Roemenië. In Oostduitsland en in
alle republieken van de SovjetUnie op de televisie te zien. Enkele tienduizenden mensen hadden zich op het Sint Pietersplein
verzameld.
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Brandt weer
in parlement?

Securitate: een goed opgeleide moordmachine

De voormalige
Westduitse bondskanselier
Willy Brandt heeft zich laten
overhalen mee te doen aan de
parlementsverkiezingen van
volgend jaar. Dat meldt het
blad Bild am Sonntag.
De 76-jarige staatsman,
die in 1971 de Nobelprijs
voor de Vrede won voor zijn
onvermoeibare pogen
de
spanningen tussen Oost en
West te verminderen, staat
na de dramatische gebeurtenissen in Oost-Europa weer
volop in de belangstelling.
Brandt is na het openstellen van de grenzen bij bezoeken aan de DDR stormachtig
toegejuicht door de Oostduitsers. "Hij heeft weer zin in de
politiek", aldus een woordvoerder van de SDP.
BONN

Van onze redactie buitenland

Securitate
BUKAREST
bij dit woord kromp iedere
—

•

Roemeen ineen. Wanneer
mensen die zich kritisch
opstelden, verdwenen dan
was dat bijna zeker het
werk van de 50.000 mannen
en vrouwen van het privéleger van de Conducator. Een
spionageuitgebreid
tot in de
dat
werkte
systeem
meest afgelegen bergdorpen, zorgde ervoor dat Roemenië een zwijgend land

werd.

Nu wordt het zwijgen doorbroken over de moordmachine waarmee dictator Ceausescu tot iedere
prijs zijn macht probeerde te
handhaven. Tot het laatst bleven
de Securitate-leden fanatiek en
niets en niemand ontziend doden.
De wandaden en de uitgekiende
structuur van de Securitate lijken
eerder uit een gruwelverhaal te
komen dan uit de werkelijkheid.
"Opleiding om te doden "-daarop
komt het trainingsprogramma
van de 'Securitate-recruten' in feite neer. In Sibiu en Brasov had de
geheime politie
twee vormingsinstituten voor naar schatting 6.000 'scholieren'. Volgens de
nieuwe Roemeense leiding werden bij voorkeur jonge weeskinderen gerecruteerd die men in het
opleidingskamp een thuis wilde
bieden. Van jongs af aan werden
zij er, in een strakke discipline, in
getraind ook de zwaarste en onmenselijkste opdrachten van de
machthebber uit te voeren. Een
van de kernpunten van het opleidingsprogramma was het systematisch kapot maken van ieder
persoonlijk gevoel.

Gruwelijk
De gruwelijke slachtpartij in
Timisoara is het bewijs daarvoor:
met mes of pistool vermoorde
mensen, werd de buik opengereten, geslachtsdelen afgehakt. De
vingers werden van de lijken ge-

vergaan
CORUNA
Een
LA
zoekactie naar 13 vermiste
bemanningsleden van een
Roemeens vrachtschip dat op
kerstavond bij stormweer
zonk voor Kaap Finisterre,
heeft niets opgeleverd. Dit
heeft een Spaanse marinefunctionaris
bekendgemaakt.
Schepen en vliegtuigen die
gisterendag de zee afzochten
waar de 2.473 ton metende
Topoloveni zonk, keerden tegen de avond onverrichterzake terug. Veertien andere bekonden
manningsleden
maandag van een vlot worden opgepikt door een reddingshelikopter. Een zeeman
verloor op het vlot het leven.
-

•

Drie gedode Securitate-leden liggen in Bukarest op straat voor hun vernielde voertuigen.

hakt om identificatie te bemoeilijken. Ook in Timisoara schoot de
Securitate 45 kinderen neer, die
naar de poppenkast waren geweest en naar huis gingen.
Een gewonde Securitate-man
die in een ziekenhuis van Bukarest werd afgeleverd, had onder
het verband een pistool verborgen. Hij haalde het plotseling tevoorschijn. Gelukkig voor artsen
en patiënten was het magazijn
leeg. Zes mensen waren nodig om
de wild om zich heen slaande man
te overweldigen.

Gangenstelsel
Toen bij de opstand aan de vooravond van kerst een groot aantal
bommen afging, ontdekte het leger een wijdvertakt ondergronds
gangenstelsel. De ingangen bevonden zich in 'Securitate-Woningen' die er van buitenaf als gewone woningen uitzagen. De tunnels

werden vermoedelijk aangelegd
in de jaren '80 toen de metro werd

gebouwd. In tal van metro-stations en belangrijke ministeries
waren goed gecamoufleerde ingangen. In een woning vond men
een
elektronisch bewakingssysteem voor het ondergrondse
netwerk.

Vanuit dat netwerk sloegen
commando-eenheden die gespecialieerd waren in anti-terreurbestrijding en sabotagedaden toe.
Via de ondergrondse gangen doken kleine groepjes tot de tanden
bewapende agenten overal op op
straat, op daken van huizen. De
tunnels dienden tweeërlei doel.
Zij leidden naar grote opslaagplaatsen voor wapens en materieel en dienden als vluchtweg.
,

Burgerafdeling
De Securitate had naast een militaire tak, die diende voor de

(Foto: AP)

persoonlijke bescherming van
Ceausescu, het neerslaan van
opstanden en het verdedigen van
het vaderland in geval van oorlog,
ook nog een burger-afdeling. Het
bestaan van deze tak, merkten de
burgers dagelijks.
De 'burgeragenten' hadden over
het hele land een net van informanten gecreëerd. Kinderen
moesten hun ouders bespionneren, buren vertrouwden elkaar
niet meer. Zelfs een onschuldig
politiek getint grapje was al genoeg om de Securitate op het dak
te krijgen. Die namen 'verdachten' mee en verwanten kregen pas
maanden of jaren later te horen
wat er met de ongelukkige was
gebeurd, of hij was verbannen, of
in een kamp of gevangenis terecht
was gekomen.

Of iemand nu directeur, ambtenaar of journalist was, het kon ie-

dereen gebeuren dat hij op een

Een oude vrouw is door burgers in Bukarest gevangen genomen, nadat bij fouillering bleek dat zij dynamiet in haar handtas vervoerde.

•

(Foto: EPA).

dag zou verdwijnen, zonder gerechtelijk vonnis. Vrijuit praten
kon nergens, overal was afluisterapparatuur. Wilde men in
de eigen woning het hart eens

oude bekende
Van onze correspondent
ARAD De nieuwe Roemeense president, lon Iliescu, is
geen onbekende in de Roemeense politiek. Hij behoorde
tot de vooraanstaande figuren in de communistische partij
inde jaren dat de inmiddels geëxecuteerde president Nicolae Ceausescu een voor het Westen profijtelijk anti-Moskou beleid voerde. Iliescu was van 1967 tot 1971 minister
voor jeugd, maar raakte in de jaren daarna steeds meer uit
de gratie. De laatste jaren was hij directeur van een technische uitgeverij in Boekarest.
—

Hoog aanzien

GORBATSJOV

Gorbatsjov: man
van de jaren 80
WASHINGTON
Het Amerikaanse weekblad Time heeft Sov-

jetleider Michail Gorbatsjov uittot "man van de jaren
80" omdat hij "de drijvende
wacht" was achter de politieke

geroepen

omwentelingen in Oost-Europa.
Time kiest al 63 jaar een man van
«et jaar, de eerste was Charles
Undbergh in 1927. In 1949 werd
|je toenmalige Britse premier,
Winsten Churchill, tot "man van
de halve eeuw" gekozen.

De nieuwe president staat bekend als een zeer intelligent man
met een liberale instelling, die onder Roemeense intellectuelen een
hoog aanzien geniet.
Iliescu werd 59 jaar geleden geboren als zoon van een communist
die voor de Tweede Wereldoorlog
al actief was in de illegale communistische partij van Roemenië.
Hij studeerde elektrotechnologie
in Boekarest en was in de jaren
'50 voorzitter van de Roemeense
en
studentenorganisatie
de
centrale commissie voor de werkende jeugd.

Partijsecretaris
In 1967 werd hij benoemd tot
minister voor jeugdzaken, een
post die hij kwijt raakte toen
Ceausescu in het begin van de jaren '70 terugkwam van zijn relatief liberale culturele koers en
steeds meer de stalinistische kant
op ging met zijn beleid. Iliescu
kreeg vervolgens de functie van
partijsecretaris in de provincies
Timis en lasi, maar werd in 1974
toch benoemd tot plaastsvervangend lid van het politiek uitvoerend comité van de communisti-

maken.

Van onze correspondent
GELDERMALSEN De 70-jarige vrachtwagenchauffeur W. de
Kuinder uit Tiel zit al ruim een
week vast in de Roemeense stad
Satumare, ongeveer 140 kilometer van Timisoara. De Kuinder is
aangehouden nadat een dronken
wielrijder tegen zijn auto was ge?
reden. Dit heeft zijn werkgever,
de Geldermalsense transportondernemer Jan de Lely, maandag
bekend gemaakt.
Op 17 december reed een dronken wielrijder van het trottoir tegen de vrachtwagen van De Kuinder aan. De chauffeur had nog
nooit een aanrijding gehad, zegt
De Lely. De fietser ligt bewusteloos in een ziekenhuis. De Roemeense politie heeft chauffeur De
Kuinder gezegd dat hij geen
schuld heeft aan het gebeurde,
maar dat hij moet wachten tot de
fietser is bijgekomen. De Lely, die
dagelijks telefonisch contact heeft
met zijn chauffeur, vreest dat dat
nog wel enkele weken kan duren.
De Lely zegt dat het in dit soort
zaken als een vrachtwagen een
kwetsbaarder verkeersdeelnemer
aanrijdt wel gebruikelijk is dat
een veroordeling door een rechtbank volgt en dat schadevergoeding betaald moet worden. Maar
gezien de huidige omstandigheden in het land bestaat onzekerheid over de verdere gang van zaken.
Het is voor De Kuinder wel een
erg treurige Kerstmis, zei De Lely
op Eerste Kerstdag. Zijn rit naar
Roemenië zou de laatste zijn voor
zijn pensioen. Met de kerstdagen
zouden zijn baas en collega's hem
een afscheidsfeestje aanbieden.
Maar nu zit De Kuinder op last
van de Roemeense autoriteiten in
zijn vrachtwagen. Sinds de olie op
is, doet de verwarming het niet
meer en ook het eten is op. Collega's van De Kuinder gaan nu op
pad om te proberen hem van
voedsel te voorzien. De Kuinder
heeft zijn werkgever laten weten
dat hij bang is geworden door de
gevechten die ook in zijn omgeving gaande zijn.
De vrachtwagen staat bij een
fabriek in Satumare. De chauffeur mag gebruik maken van telefoon en sanitair in de fabriek,
maar verder mag hij niets. Hij
heeft behalve met zijn werkgever
ook contact met de Nederlandse
-

Gorbatsjov
den met de Russische partijleider
Gorbatsjov heeft. Ze hebben elkaar leren kennen in het begin
van de jaren '50, toen Iliescu studeerde aan het Moskouse instituut voor energie. Er gingen jarenlang geruchten dat Gorbatsjov
in hem een mogelijke opvolger
van Ceausescu zag.

luchten, dan was de enige mogelijkheid de radio keihard aan te
zetten, en alle kranen te laten lopen, om afluisteren onmogelijk te

Nederlandse
chauffeur (70)
zit al week
vast in Roemenië

Iliescu is

•

-

Roemeens schip

Wetenschapper met politieke ervaring

Buitenlandse waarnemers hebben Iliescu de laatste jaren met
interesse gevolgd, omdat hij ban-

7

binnenland/buitenland mhtergrond
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De nieuwe Roemeense president lon Iliescu (links) aan de
luistert belangstellend toe.

•

sche partij

telefoon. Premier Petre Roman (geheel rechts)
(Foto: AP)

en in 1979 tot lid van

de staatsraad.
Pas na 1979 werd zijn politieke
val duidelijker. Na een officieel
bezoek aan de Russische republiek Moldavië (de vroegere Roemeense provincie Bessarabië) verloor hij gaandeweg zijn functies.
In 1984 raakte hij zijn laatste
functie, als voorzitter van de waterraad, kwijt omdat hij een aantal kritische artikelen had geschreven over het waterbeheer en
het milieubeleid van het Ceausescu-regime.

-

(Advertentie)

-

Opmerkelijk artikel
In 1987 verscheen er echter een
opmerkelijk artikel van zijn hand
in het vooraanstaande (officiële)
weekblad van de schrijversbond,
waarin hij pleitte voor meer vrijheid van informatie op wetenschappelijk en ander gebied.
Onder het Ceausescu-regime was
dat op zich al een tamelijk oppositionele daad.
Met zijn kennis en achtergrond
lijkt Iliescu een zeer geschikte figuur voor het presidentschap. Zoals de Roemenen regelmatig beklemtonen, is er op dit moment
grote behoefte aan goed geschoolde mensen die in staat zijn het
land uit de economische afgrond
te halen. Een wetenschapper met
politieke ervaring kan daarbij een
belaneriike rol spelen.

Een knallend festijn voor koopjeszoekers.
Woensdag 27, donderdag 28, vrijdag 29
en zaterdag 30 december.

amhassarlpur in Rnpmpnip

Massale onrust
onder gevangenen
PRAAG
In vrijwel alle
gevangenissen in Tsjechoslowakije is onrust uitgebroken
onder
de gedetineerden.
Naar het officiële persbureau
CTK gisteren meedeelde, zijn
gevangenen massaal in hongerstaking gegaan en weigeren velen nog langer te werken.
-

De actievoerders eisen gezien de politieke veranderingen in hun land een algemene amnestie en betere levensomstandigheden. Volgens
minister Burevoca van Justitie is de onrust uitgebroken
na een televisiedebat over
het gevangeniswezen in Tsjechoslowakije dat een zeer
slechte naam heeft.

Peres (nog) niet
naar Moskou
JERUZALEM De Israëlische vice-premier en minister van Financiën, Peres,
heeft zijn bezoek aan de Sovjet-Unie voor onbepaalde tijd
uitgesteld. Dit heeft zijn
gisteren
woordvoerder
meegedeeld. Peres zou begin
volgende maand een bezoek
aan Moskou brengen.
*

-

Tot uitstel is besloten om-

dat de voorbereidingen

voor

besprekingen
economische
steeds
nog
niet zijn afgerond,
aldus de woordvoerder. Peres
werd op 2 jaunari in de Sovjet-Unie verwacht. Hij zou de
hoogste Israëlische leider
zijn die Moskou bezoekt sinds
de Sovjet-Unie na de Zesdaagse Oorlog in 1967 de
banden met de joodse staat
verbrak.

Druk kerstbezoek
aan de DDR
WEST-BERLIJN
Ruim
miljoen Westduitsers
heeft de kerstdagen benut
voor een bezoek aan de DDR.
Maar de stormloop die was
verwacht na het opheffen
door de DDR van de visumhet verplicht
plicht
en
geldwisselen voor Westduitsers, bleef uit.
-

een

Slechts bij enkele grensovergangen was het druk
waardoor de wachttijd voor
automobilisten opliep tot
twee uur. Het verkeer naar
de Bondsrepubliek verliep
ook vrijwel probleemloos. In
West-Berlijn was het echter
wel raak bij de vrijdag geopende doorgangen onder de
Branderburger Tor, waar
zich tienduizenden Westberlijners meldden.
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rS3|W GEMEENTE OOSTERBROEK
In verband met de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen worden de Gemeenten Meeden, Muntendam en Oosterbroek per 1 januari 1990 opgeheven
en samengevoegd tot de nieuwe gemeente

OOSTERBROEK
Het postadres per
genoemde datum is: Postbus 2,9649 ZG Muntendam
telefoon: 05987-18787
telefax: 05987-21688
betalingsmogelijkheden:

postrekening nr. 645442
Rabobank "Veendam"
nr. 36.50.51.551

DAM£S-H£REN^<INPERA^DP£
Maandagmorgens gesloten Vrijdag koopavond

1990... EEN HEEL NIEUW JAAR
Een nieuwe gemeente, een nieuw gemeentebestuur,
een nieuwe ambtelijke organisatie...
Veel vertrouwde gezichten, die vanaf januari 1990 hun

krachten hebben gebundeld
De gemeentebesturen van Meeden, Muntendam en
Oosterbroek wensen iedereen een
voorspoedig 1990.
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centrale voor pleegzorg noord-nederiand

Wilt u pleegouder
zijn in 1990?
Pleegouder zijn is een leuke, zinvolle maar vaak
ook moeizame klus.
Pleegouder word je niet op basis van een snelle
kerstgedachte of nieuwjaarsvoornemens.
Pleegouder worden vraagt een doordachte keuze.
Wilt u meer weten over de vele vormen van
pleegzorg die er zijn, zoals b.v.:
Kortdurende (enkele weken of af en toe een
weekend).
Langdurige (jaren).
Jonge kinderen of tieners.
"Normale" of gehandikapte kinderen,
*

*

*

*

of over zaken zoals b.v. procedures, financiële
vergoedingen, bel of schrijf en u ontvangt
vrijblijvend informatie.
Heresingel 15a 9711 ER Groningen

•

tel. 050-183466

•••••

AANBIEDING

BRUIDSJAPONNEN

298,-/398,498,-/598,-

zwartsenberg
GRONINGEN. A-Kerkhof 43 (t.o. de A-Kerk). Tel

050-130643
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Lady Esther laat alle klokken luiden

De Here heeft tot Zich

Zie voor familieberichten ook pagina 10,11 en 12

genomen "onze jongste

broer

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen

WILLEM HENDRIK
WOLTERS
op de leeftijd van 59

van het

overlijden van

Slechts 3 dagen de gehele wintercollectie

?

É

*

>

Wij wensen Corry, Henk en Mandy veel sterkte toe.

Sauwerd: BOUKEenANS

ah*^
85

Uitgezonderd onze aanbiedingen;
oa
angora pullovers effen of print 98,-

t\
fv-;

\

jaar, geliefde man van
C. M. Wolters-Stulp
22 december 1989.
•
Doetinchem:
H. A. Wolters
A. E. Wolters-Boersma

Hoogeveen: PETER en KARIN

l y*
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HALVE PRIJS!!,

&

W

WIM WOLTERS

-

r

:

nu

49,95

lamswol nu

39,95

Groningen: WILLEM en TRUUS

Groningen:

V-^ÖÜfil

S. Wolters

Enige algemene kennisgeving

Heden is onverwacht van ons heengegaan

Emmeloord:
J. Wolters
A. Wolters-Donker

onze lieve

oom

Bedum:
J. H. Huizinga-Wolters
O. Huizinga

KLAAS KUIPERS
de leeftijd van 85 jaar; sinds 1986 weduwnaar van
Diewerke Bakker.
Appingedam, 24 december 1989.
Karel Doormanstraat 30.
Delfzijl: M. BIJSTERVELD-EKEMA
J. W. BIJSTERVELD
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 28 december a.s. om 12.00 uur in het crematorium "Oost-Groningen", Acacialaan te Winschoten.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de kofop

Tevens wensen wij al onze cliënten
een voorspoedig 1990

1/ CySJ&

W

Groningen: Oude Ebbingestraat 59, tel. 050-141071
Delfzijl: Landstraat 8, tel. 05960-1,0885
Veendam: Verl. Kerkstraat 62, tel. 05987-26171
Winschoten: Langestraat 19, tel. 05970-15143
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f DAT IS ANDERE MODE

Na een ernstige ziekte
is overleden onze buurman

W. H. WOLTERS

Sauwerd,
22 december 1989.
Fam. T. Bijsterveld
Mevr. N. Bijsterveld-

fiekamer van het crematorium.

'

EELKMAN
ROODA-ROOKMAKER

's-Gravenhage: S. J. EELKMAN ROODA

Met verslagenheid heb-'
ben wij kennisgenomen
van het overlijden van
onze regisseur

Gouda: J. W. EELKMAN ROODA
G. EELKMAN ROODA-OKKINGA
Paterswolde: J. G. EELKMAN ROODA
H. Q. N. EELKMAN ROODARENON

WIM WOLTERS
Zijn inzet en enthousiasme zijn ons een blij-

Rotterdam:

G. E. ALTINK-EELKMAN ROODA
H. ALTINK
Kleinkinderen en achterkleinkind
2597 BG 's-Gravenhage, 23 december 1989.
Cees Laseurlaan 115.
De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.

vende herinnering.
Wij

'

'
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oma en overgrootmoeder

AEILTJE ROEK
Hia*. '■ *^i
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sinds 25«ovember 1968 weduwe van Klaas Snip; op de
leeftijd van 78 jaar.
Delfzijl, 25 december 1989.

W. H. WOLTERS
Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Leeuwarden: K. ALBERTS-SNIP
J. ALBERTS
Groningen: A. SNIP
P. SNIP-NEWSON
Delfzijl: Y. SNIP

Directie en personeel
Ladder- en

■!■ *JL

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum "De
Boskamp", Boskamp 5 te Assen (Europaweg-Zuid).
De gedachtenisdienst zal plaatsvinden op donderdag 28
december a.s. om 14.00 uur in het rouwcentrum "De
Boskamp" te Assen, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats "De Boskamp".
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de koffiekamer van het rouwcentrum.
Geen bloemen.

"k Heb geloofd en daarom zing ik".
In dit geloofsvertrouwen is op Tweede Kerstdag in zijn
Here en Heiland ontslapen, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa
•

JAN HENDRIK ZUIDEMA
in de leeftijd van 69 jaar.

9752 EC Haren, 26 december 1989.
Vondellaan'lo'.
C. ZUIDEMA-BUISMAN
Vries: C. J. F. ZUIDEMA-VAN LEEUWEN
Desirée en Wilco-Peter
Marian
Ommen; M. T. V. ZUIDEMA
Vincent
Barbara
Alphen a/d Rijn: A. R. WIERSMA-ZUIDEMA
Y. WIERSMA
Taco
Henk Jan
Bedum: S.J. ZUIDEMA
A. C. ZUIDEMA-BOLT
Betty
Jan-Sjoerd

«p^^^^f

Met grote droefenis heb-

Moeder is opgebaard in het rouwcentrum Zwet 30 te
Delfzijl.

ben wij kennisgenomen
van het overlijden van

WIM WOLTERS
Zijn medewerking zullen wij niet vergeten.
Wij

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van het crematorium.
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Redaktie en
medewerkers
Contactblad voor de

Aan het einde van mijn leven keek ik om,
twee sporen zij aan zij
het laatste deel slechts één.

gemeente Adorp.

Waarom het laatste deel alleen
het moeilijkst van m'n leven!
Heer, waarom dan toch!
Mijn kind, antwoordde Hij
dat was zó zwaar,
daarheb ik je gedragen.

Na een moedig gedragen ziekte is op 81-jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve broer,
zwager en oom

KLAAS DE WIT
25 december 1989.

Op Ie Kerstdag is van mij heengegaan mijn lieve, vitale, sportieve levenskameraad

certificaten.

Rente-ontvangst per jaar
7 °/o(was6,s °/o)
Looptijd ljaar
7
(was 6,5 %)
Looptijd 2 jaar
7,25% (was 6,75%)
Looptijd 3 jaar
7,5% (was 7 %)
Looptijd 4 jaar
7,5 (was 725%)
Looptijd 5 jaar
%

Met Rentecertificaten kunt u veilig
geld opzij zetten tegen een vaste hoge rente.

%

7,5

Looptijd 10jaar

Rente-ontvangst per maand
6,75% (was 6,25%)
Looptijd ljaar
Looptijd 2 jaar
6,75% (was 6,25%)
Looptijd 3 jaar
7
(was 6,5 %)
Looptijd 4jaar
725% (was 6,75%)
Looptijd 5 jaar
725% (was 7 %)
Looptijd 10jaar
725% (was 7 %)
%

%

(was 7,25%)

Rente-ontvangst per einde looptijd
7 % (was 6,5 %)
Looptijd ljaar
7 % (was 6,5 %)
Looptijd 2 jaar
Looptijd 3 jaar
725% (was 6,75%)
Looptijd 4jaar
725% (was 7. %)
Looptijd 5 jaar
725% (was 7 %)
.
Looptijd 10 jaar
725% (was 7 %)

Meer informatie?
Meer informatie vindt u in de folder
Rentecertificaten. Haal deze op het postkantoor. Telefonisch aanvragen kan ook,
Bel gratis 06-0400 (van maandag t/m vrijdag
tot 21.00 uur en op zaterdag tot 12.00 uur).

RffL

KLAAS DE WIT
en

Groningen:
J. C. Koopmans
Groningen:
G. Luinge-Koopmuns
K. Luinge
Henk
Ria

Bezoek donderdag van 19.00-20.00 uur.

Bedroefd zijn wij door

6 mei 1908
Hij hield van mensen
*

t 25 december 1989

de mensen hielden van hem.
Paramaribostraat 109, 9715 RM Groningen.
A. DE WIT-KOOPMANS
Klaas is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen.

n
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het overlijden van onze
sportvriend

Een samenkomst zal worden gehouden in de aula op de
begraafplaats "Selwerderhof" op vrijdag 29 december
om 10.00 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

KLAAS DE WIT
Margriet Wiersma
Dolph Spaak

Tot ons grote verdriet is op 25 december 1989 overleden
ons Lid van Verdienste en oud-trainer

KLAAS DE WIT
Klaas heeft jarenlang schaatstraining gegeven in onze
vereniging, waarbij sportieve vorming en clubliefde
hoog in zijn vaandel stonden. Wij verliezen in hem een
bijzonder sportmedemens.

'

Rotterdam:

G. de Wit

Onze gedachten gaan uit naar Alie en wij wensen haar
sterkte dit verlies te verwerken.
BESTUUR EN LEDEN
VAN DE
IJSVERENIGING GRONINGEN
*

,

Per 27 december 1989 verhoogt de
Postbank alle rentetarieven voor Rente-

Corry,

Sauwerd,
22 december 1989.

Enige kennisgeving

■ J PBBPBJ

wensen

Henk en Mandy alle
sterkte toe om dit zware
verlies te dragen.

Voor belangstellenden is voor vervoer naar Groningen

HBJBafBBBJ

Peter
Haren: T. C. ZUIDEMA
Frits
Corry

De dienst van Woord en gebed zal worden gehouden op
donderdag 28 december om 14.00 uur in het uitvaartcentrum aan de Bamshorn te Haren, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
"De Eshof' aan de Rijksstraatweg te Haren.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het uitvaartcentrum.

Na een liefdevolle verzorging in "De Horst" is na een
kortstondige ziekte toch nog onverwacht van ons heengegaan, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Emmen, 24 december 1989.

een bus beschikbaar.

■bt

Correspondentieadres:
G. Molenaar, Ereprijsstraat 32, 9404 KH Assen.

in de gezegende ouderdom van 92 jaar; sinds 12 maart
1977 weduwe van Lodewijk Walles.

en Veghel

Een afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 29
december om 13.30 uur in de Ark, Uitwierderweg 136,
Delfzijl. Daarna zal de crematie plaatsvinden te
Groningen in Aula 1 om 15.00 uur.

IPPPj P*J

Klein- en achterkleinkinderen

WIJTSKE
WALLES-VAN ACHTEREN

Zoeterwoude

Bezoek dagelijks van 19.00 uur tot 20.00 uur.

■■

Vroomshoop: M. BOURITIUS-REILING
J. BOURITIUS

Drachten-

Kleinkinderen en achterkleinkind

■■<■

G. MOLENAAR
Drouwenermond: T. ONRUST-REILING
A. ONRUST
Hoogezand: S. BOS-REILING
K.BÓS

Centrum BV

Delfzijl: A. KLOOSTERMAN-SNIP
J. KLOOSTERMAN

,•■:--

Assen: L. MOLENAAR-REILING

Steigerfabriek

S. SNIP-KANON

BBBBBBBJ

Assen: A. REILING-HORNSTRA

wensen

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons heeft betekend,
namen wij kennis van
het overlijden van onze
medewerker en collega,
de heer

Correspondentieadres: Tjalklaan 4,9934 JP Delfzijl.

_J

Assen, 23 december 1989.

Annet, Dora, Eltjo,
Getty, Gretha, Meinie,
Piet, Roelf en Sjoerd.

Onverwacht ging van ons heen onze lieve moeder,

ja -
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op de leeftijd van 90 jaar.

22 december 1989.

Ps. 27 :4
'

JAN REILING

Sauwerd.

Eén ding heb ik van deHere gevraagd
dit zoek ik,
te verblijven in het huis des Heren
al de dagen van mijn leven.
\:

In Jezus ontslapen mijn lieve, zorgzame man, onze lieve
vader, opa en oude opa

Corry,
Mandy
Henk en
veel
kracht dit verlies te dragen.
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Fam. G. Drent
Fam. R. v.d. Leij
Fam. M. Schuitema
Fam. P. Nanninga
Fam. H. Bierling
Dhr. A. v.d. Beek

Fam. F. Datema
Fam. M. W. Datema
Fam. A. Slopsema
Fam. H. Vos

HINDERIKA MARGARETHA

l^ 1

heiden}'*. 23»

Leugs

Correspondentieadres:
Engelsestraat 26, 9933 LJ Delfzijl.

Op 22 december 1989 overleed in de leeftijd van 89 jaar
mijn lieve vrouw, onze moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

r" lirr ''

De Heer is mijn

—

Lia Dalebout
Hans Slecht
Diane Hermse
Wybe Reitsma
Johan Freese

Ontroerd, in liefde en
dankbaarheid gedenken
we onze vriend

HANS OVERZET
Adorp:

"Warkstee*

I'irlerenThea

Cobourg (Can.l: A. VAN ELSWIJK-WALLES
G. P. H. VAN ELSWIJK
Cobourg (Can.): S. GREY-WALLES

Emmen: J. WALLES
G. WALLES-SMINK
Klein- en achterkleinkinderen
Onze moeder is opgebaard in het rouwcentrum "De
Wolfsbergen", Weerdingerstraat 150 te Emmen, alwaar
dagelijks gelegenheid tot bezoek van 19.00 uur tot 20.00
uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29
december a.s. om 12.00 uur in het crematorium "De
Meerdijk", Meerdijk 74 te Emmen.
U wordt verzocht om 11.45 uur aanwezig te zijn.
Gelegenheid te condoleren na de plechtigheid.

Liever geen bloemen.
Correspondentieadres: Krozenpad 8, 7815 CH Emmen.
"Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!"
Op kerstmorgen is na een leven van zorg en liefde van
ons heengegaan onze geliefde moeder, groot- en
overgrootmoeder

JANKE PRINS-VAN DER VEEN
� 4 oktober 1902

t 25 december 1989

sinds 19 april 1985 weduwe van Sieds Prins.
Winsum, "De Twaalf Hoven".
Wij danken de directie en het personeel van "De Twaalf
Hoven" voor hun goede verzorging.
Westerwijtwerd: R. PRINS
E. PRINS-VAN DIJK
Winsum: J. PRINS
TJ. PRINS-RENKEMA

Groningen: A. HOLTMAN-PRINS
S. HOLTMAN
Niebert: M. PLOEG-PRINS
H. PLOEG
Ten Boer: W. BOLHUIS-PRINS
C. P. BOLHUIS

Amsterdam: S.J. PRINS
Klein- en achterkleinkinderen
Een dienst van Woord en Gebed zal D.V. vrijdag 29 december a.s. om 13.30 uur gehouden worden in de Gei el
Kerk, Burchtstraat 23 te Middelstum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Alg. Begraafplaats te Middelstum.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot'condoleren in
"Vila Nova" te Middelstum.
Condoleantieadres:
K. Prins. Heemweg 1. 9993 TN WesLerwijtwerd.
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Nieuwsblad van het Noorden
'Ik werd geboren met een aard die sterk
ran zelfgaaf naar de kern van alle zaken
maar veel stond tussen mij in en mijn werk.
Groeiende, heb ik dat opzij gezet:
het werd al lichter, alle duisters braken
en ik zag liefde als de lerenswet'.

Zie voor familieberichten ook pagina 9,11 en 12

Geboren: 16-10-1984
Overleden 25-12-1989
Wij hadden het samen zo fijn met ons vijven,
voor ons onbegrijpelijk dat wij nu met ons vieren
achterblijven.
Wat moest jij als klein mensje de afgelopen jaren
ondergaan,
wat moesten wij, maar vooral jij al die tijd doorstaan.
Jij was voor iedereen als een zonneschijn,
ondanks je ziekte, je handicap en pijn.

(A.Roland Holst)

Voor onze lieve zoon, broer, zwager en oom die wij zó

kenden:

HARRIE DE VRIES
en voor Ina en de meisjes.
Harrie overleed op 23 december 1989,43 jaar oud.

Na een ongeneeslijke ziekte is onze

(v.h.

De Vries)

E. RILLEMA

voor eeuwig ingeslapen.
Zoontje van: EISSO en ROELIE WOLT-BONTHUIS
Broertje van: CINDY en MYRANDA

Onze dank gaat uit

naar: A.Z.G.: dr. Begeer. Afd. Kinderneurologie, I. T. Neurologie, Oncologie, Radiotherapie.
Beatrixoord: dr. Vos, medewerksters Hennie Talens.
Huisarts: dr. Takens.
J. Nieuwenhuizenschool: Attie Koehoorn.

Emmen: ELLYen JAN KROEZE
Joris, Andreas en Jelle
Winschoten: ANNEKE

Nieuw-Buinen: CORRIEen JOS VAN DER A
Rudith en Ties

ningen.

Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren.
Zou u Robert voor de allerlaatste keer bloemen willen
schenken,
zou u dan aan een zacht rosé kleur willen denken.
Correspondentieadres:
Fam. E. Wolt, H. Akkerstraat 8,9902 GG Appingedam.

Zijn wij vergeten u een kaart te sturen, beschouwt u deze advertentie als zodanig.

Jij lieve kleine jongen;
jij moest eens weten
hoe slecht wij jou kunnen vergeten.
Elke traan die gaat
is voor jou veel te laat;
je bent weggegaan zonder iets te kunnen zeggen;
wij die jou nog zoveel moesten laten beseffen.
De tijd die jij nu al voor ons hebt gespaard
blijft bij ons stilletjes bewaard.
Jij lieve kleine jongen die nog zoveel
tijd had moeten geven
zal bij ons in gedachten voort blijven.... léven.
Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van onze

HARRIE DE VRIES
Hij was van velen.
Wij kregen allemaal een stukje van hem.
Of hij het wilde of niet.
Of wij het wilden of niet.

Laten wij deze herinnering aan hem goed bewaren.
Niet wegstoppen, maar gebruiken.
Niet verteren, maar inzetten.
Niet heiligmaken, maar meeleven.
ANNET, PETRA, BRAM, INEKE, FRIDA,
DICK, RIEK, DINAND, GEERTJE, EELKE,
COBY, DOUWE, ALFRED, TJITS, HENK,
ANNE, ELS, JANNIE, HOLKE, RIA, HINNE
Wij hebben een vriend verloren in

HARRIE DE VRIES
We hopen iets te kunnen betekenen voor Ina, Saskia,
Eline en Suzanne.
BERT, EMMY, JAN OTTO, SJOUKJE, EELKE, RIA,
JAN, EDDY, CORRIE, DINAND, JANNIE, JOB,
WIES, GEERT, ALY, NOL, SUSANNE, PETER,
OEBELE, SJOEKE, KEES, GRETHA, HINNE, RIEK,
GERARD, GREETJE.
Roden, 23-12-1989.

dappere en allerliefste schat

ROBERT

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons bestuurslid

Appingedam, 25 december '89
OPA en OMA BONTHUIS

HARRIE DE VRIES

PETTY
ROBERT EN JEANNET

Zijn dynamische aanwezigheid binnen onze organisatie
zal ons bijblijven.

Na een langdurige ziekte is toch nog onverwachts overleden, ons innig geliefde kleinzoontje, achterklein-

Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe dit
verlies te dragen.

BESTUUR EN MEDEWERKERS
COMMISSIE
SAMENLEVINGSOPBOUW RODEN

zoontje en neefje

ROBERT WOLT
16-10-'B4
25-12-'B9
Wij hebben maar 5 jaar plezier van je gehad, maar wij
zullen je nooit vergeten lieve schat.
Appingedam: OPA EN OMA WOLT
Hoogezand: OPOE VAN DIJKEN
Groningen: D. WOLT
P. A. M. WOLT-KLOMP
Michel
Sappemeer: A. WIJNSTRA-WOLT
A. WIJNSTRA
Ronnie
Bobby
Groningen: A. WOLT

B. MACHIELS

Met grote droefheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van

HARRIE DE VRIES
Wij verliezen in hem een bezielende leerkracht die
enthousiasme en warmte uitstraalde naar leerlingen,

ouders en schoolteam.
Onze gedachten gaan uit naar Ina en de kinderen.
Moge de Heer van het licht hen de troost en kracht geven die zij nu zo nodig hebben.
BESTUUR, MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN
OUDERRAAD VAN DE CHRISTELIJKE
NATIONALE BASISSCHOOL "DE HOEKSTEEN"
TE RODEN

Je vraagt je af heeft het wel zin
je was nog zo klein en pas bij het begin.
Je hebt gevochten watje kon
voor mij blijft de vraag waarom.

HARRIE DE VRIES
We zullen zijn onvermoeibare inzet en inspirerende
persoonlijkheid missen.
25-12-'B9

ROBERT WOLT

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar Ina, Saskia, Eline en Suzanne.

BESTUUR EN LEDEN
VOLLEYBALVERENIGING
SPRONG '87

zoontje van Eisso en Roelie, broertje van Cindy en

Miranda.
Laatste groet van je neef en vriend,

Wolter, Mart
André, Petrie

Met veel verdriet geven
wij u kennis van het
overlijden van

HARM DE VRIES
overleden 23-12-'B9
Zo intens als hij leefde,
zo intens missen wij
hem.
9301 VE Roden,
Weldam 10.
Ina
Saskia
Eline
Suzanne

Een dienst van woord en
gebed zal gehouden worden op donderdag 28 december a.s. om 14.00
uur in de Ned. Herv.
Kerk aan de Brink te
Roden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
te Roden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis

ROBERT

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het zeer
onverwacht overlijden van onze lieve zoon, broer, kleinzoon en vriend

TONNY SMID
Hij is op 24-jarige leeftijd in zijn slaap van ons heengegaan.

Hem vergeten, zal ik nooit.
BEREND

Want wij weten, dat, indien deaardse tent,
waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een
gebouw van God hebben in de hemelen, niet met
handen gemaakt, een Eeuwig huis.
2 Cor. 5 1
:

Op de dag des Heren is onverwacht in Jezus ontslapen
onze lieve broer, zwager en oom

JAN WOLDRING
op de leeftijd van 72 jaar.
9301 JV Roden, 24 december 1989.
Noorderkroon 301.
Correspondentieadres:
Weth. Deodatusplantsoen 2,9301 BW Roden.

Roden: H. WOLDRING
W.K. WOLDRING-BUIST
Hoogkerk: D. WOLDRING
A. WOLDRING-BUDDING
Roden: A. BERGHUIS-WOLDRING
G. BERGHUIS
Drachten: K.J. HAMSTRA-WOLDRING
F. R. HAMSTRA
Neven en nichten
Ken dienst van Woord en ('relied /al worden gehouden
op vrijdag 29 december om 13.30 uur in de Aula. Borglaan la te Roden, waarna aansluitend de leraardebestelling zal plaatshebhen

de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de
Aula.

WILLEMINA
WOLD-DONKERBROEK
op de leeftijd van ruim 87 jaar.

Correspondentieadres:
P. G. v. d. Molen, Ommelanderdrift 16,9781 LC Bedum.
Groningen: JANenSIEN
Bedum: PIETERKE
Groningen: ALBERTenTINY
Klein- en achterkleinkinderen
Onze moeder en oma is overgebracht naar het uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoornlaan 187 te Groningen.

Bezoekuur van 19.00-20.00 uur.
Een dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
op vrijdag 29 december om 10.00 uur in de aula van het
uitvaartcentrum "Algemeen Belang", waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de Zuiderbegraafplaats, Hereweg te Groningen.
Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren in
genoemd uitvaartcentrum.

is onverwacht
van ons heengegaan,
onze lieve broer, zwager

83 jaar.

BOUWINA

KELDERS-JANSSENS
in de leeftijd van 75 jaar.
9728 KM Groningen, 20 december 1989.
Landsteinerlaan 32.
J. P. H. KELDERS

Kinderen en kleinkinderen
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de
crematieplechtigheid inmiddels plaatsgevonden.
Bedroefd geven wij u kennis dat na een moedig gedragen ziekte van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame
man, onze lieve vader en opa

ELTJO EGGENS
op de leeftijd van 83 jaar.

9712 PP Groningen. 23 december 1989.
Nieuwe Boteringestraat 74.

F. T. EGGENS-VEENSTRA
G. HUIZINGA-EGGENS

Groningen,

23 december 1989.

M. H. HUIZINGA

Groningen:

M. Eggens-Riemsma

M. EGGENS

Westerbroek:
G. Smith-Eggens

C. Smith
Leusden:
Z. Eggens-Jansen
Engelbert:
E. Eggens
Tj. Eggens-Bruiniers

Haren:
D. Mulder
Westerbroek:

Bedum: H. EGGENS
A. H. EGGENS-SCHOLMA
Klein-en
achterkleinkinderen
De overledene ligt opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2, Groningen.
Bezoek woensdagavond van 7-8 uur.
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 28 december a.s. om 11.30 uur in aula 2 van het crematorium te
Groningen.

W. B. Eggens-Slagter
Neven en nichten

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer van het crematorium.

Heden bereikte ons het
bericht van het overlijden van onze oud-colle-

Na een kortstondige ziekte heeft de Here tot Zich genomen onze lieve zuster en schoonzuster

mede-oprichter
van de Vereniging Klien

ga

nisch Chemici Noord

WUPKE KARSIES-DRIJVER
in de ouderdom van ruim 86 jaar, weduwe van Arend

Karsies.
Winschoten, 23 december 1989.

Wij wensen zijn vrouw
en verdere familieleden
veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

De V.K.C.N. bewaart
aan hem goede herinneringen en gedenkt hem
met eerbied.
Namens het bestuur:
Dr. P. Bijster, voorz.
Dr. A. Zwart, secr.

9765 AA Paterswolde, 23 december 1989.

Raadhuislaan 2.
Paterswolde: A.SMID
J. SMID-SPEELMAN
Assen: JANNY
Groningen: GEA EN GERT WILLEM
Haren: J. SMID-ENSING
Haren: LYDA
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 28
december om 17.00 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.
Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen dat zeer
plotseling van ons is heengegaan onze lieve neef

TONNY SMID
op een leeftijd van 24 jaar.

Wij wensen Albert en Jo en hun kinderen veel kracht
om dit verdriet te verwerken.
Paterswolde, 23 december 1989.
Zwiggelte: A. SCHURING-SPEELMAN
II SCHURING

kinderen
Nw.oord: R. SPEELMAN
E. A. SPEELMAN-GEERTS
en kinderen
Wedde: H. SPEELMAN
G. SPEELMAN-MIDDELVELDT
en kinderen
en

TONY
Mijn dromen over jou.
aan niemand geef ik ze
bloot.
Maar in dit gedichtje
wil ik ze je vertellen
Want aan boord van dit
schip
kan ik je niet bellen.
Zal ik je ooit nog zien?
Dat is 't fijnste
dat ik me voor kan
stellen.

Lida

Roden: W. VRIEZE-DRIJVER
G. VRIEZE

Maasdam: H. GUNNINK-DRIJVER
J.GUNNINK
Leens: T. DRIJVER-DENKEMA
R. DRIJFHAMER

Geheel

onverwacht

overleed onze buurjon-

Fam. Prins
Fam. Van Bergen
Fam. De-lager
Fam. Rutgera
Fam. Akkerman
Fam. Peters
Fam. Homan

Fam. Veldkamp
Fam. Van der Werff

H. GROENHUIS
Haren: AB GROENHUIS
GRE GROENHUIS-LOUWES
Henk
Reina
Amsterdam: TINEKE GROENHUIS
Great Ayton (Eng.): TRIJNIE JONES-GROENHUIS
EDJONES
Peter
Aileen
Mijn vrouw, onze moeder is thuis opgebaard. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 december a.s. om
11.00 uur op de begraafplaats "Eshof' te Haren.
Belangstellenden worden verzocht aldaar om 10.50 uur
aanwezig te zijn.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
"Rouwcentrum" aan de Bamshorn te Haren.

t
Met droefheid delen w\j u mede, dat zacht en kalm van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

ANTONETTA FRANCINA

VAN ROOIJ-STERKEN
op de leeftijd van 82 jaar; sinds 28 juli 1969 weduwe van

Thomas van Rooij.
9751 AB Haren (Gr.), 22 december 1989.
Botanicuslaan 47.
Argelès Gazost: JAN en MONIQUE
Haren: PAULA
Amsterdam: PETER en BETTY
Haren: JOSÉ
Heiloo: RIEKSKE en CAROL
Uitgeest: MARIE-JOSÉ en HIDDE
Kleinkinderen en achterkleinkind
De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

De Here is mijn herder, mij ontbreek! niets:
Zelfs al ga ik dooreen dal van diepe duisternis.
Ik vrees geen kwaad.
Want Gij zijt bij mij.
Psalm 23:1 en 4

In dit geloofsvertrouwen ging plotseling van ons heen
mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa

WILLEM GERHARDUS
BUIKEMA
op de leeftijd van 67 jaar.

9743 BB Groningen, 22 december 1989.
Diamantlaan 71.
T. L. BUIKEMA-KUIPERS
Lelystad: HARRY BUIKEMA
AAFKE BUIKEMA-KLOK
Yashmin
Roderick
Lennaert
E mest
Roden: ANS VERKADE-BUIKEMA
SIMON VERKADE
Marion
Ruben
Tessa
Nanda
Noortje

Geen bloemen.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoornlaan 187 te Groningen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden

De Here heeft tot Zich genomen

koffiekamer aldaar.

om plm.
10.30 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de

ALBERTUS VEGTER
in de leeftijd van 68 jaar.

"En Hij heeft mij gezegd: laat mijn genade u genoeg

Delfzijl, 25 december 1989.

zijn,

"Vliethoven".
Correspondentieadres:
Hoofdweg 269,9621 AK Slochteren.

want mijne kracht is in de zwakken machtig".
2 Kor.

FAM. DIJKSTRA
De begrafenis zal in stilte plaatsvinden.

12:9
Van ons is heengegaan na een langdurige ziekte en liefdevolle verzorging in het "Zonnehof onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

JETZE SIKKEMA
Na een liefdevolle verzorging in de "Vierackers" te Assen is zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

in de ouderdom van bijna 87 jaar, sinds 1 januari 1969
weduwnaar van Jitske Hovinga.

ROELFIEN
ALTING-MEERTENS

A. VAN DER HEIDE-SIKKEMA
J. VAN DER HEIDE
.1. SIKKEMA
S. SIKKEMA-VAN KAMMEN
Annen: J. MEIJER-SIKKEMA
F. VAN REIN
Haren: W. SIKKEMA
A. SIKKEMA-BRUGGE
Slochteren: H. SIKKEMA
W. SIKKEMA-VEGTER
Nw. Annerveen: K. BRANDS-SIKKEMA
G. BRANDS
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Blekenweg 65,9753 JP Haren
Vader is opgebaard in de aula van hel "Zonnehof. Nesciolaan 115, Haren.
Bezoekuur as. donderdag van 19.00-20.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 29 december om 12.46 uur in de Nieuw-Apostolische Kerk.
Bamshorn I te Haren, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden om plm. 14.00 uur op de begraafplaats "Kshiil" te Haren.
Na afloop gelegenheid tot condoleren in de aula van de

op de leeftijd van 86 jaar.

Assen. 25 december 1989.
Vierackers.
R. ALTING
Borger: J. JANSEN-ALTING
H.JANSEN
Harry en Greetje

TONNIE SMID

Fam. Bruins

in de leeftijd van 80 jaar.
9752 XB Haren, 24 december 1989.
Meerweg 181.

Siddeburen.

gen

Wij wensen de familie
alle sterkte in deze droevige dagen.
Mevr. Van Wijk
Mevr. Nijenhuis

GROENHUIS-DOORNBOS

Zij die haar de laatste eer willen bewijzen, worden om
14.30 uur verwacht in "Rehoboth" bij de Geref. Kerk te

Het was te kort
Haren:

AALTJE IDA

Bezoek woensdag 27 december van 19.00-20.00 uur.
De samenkomst zal worden gehouden op donderdag 28
december a.s. om 10.00 uur in de aula van de begraafplaats "Selwerderhof" te Groningen (wijk Selwerd).

De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 28 december te Siddeburen.

TONY

Bert en Alie Ellens
Rob en Tineke

lieve

Enige en algemene kennisgeving

en oom

ELTJO EGGENS
op de leeftijd van

nog onverwacht is van ons heengegaan mijn
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Enige kennisgeving
Toch nog onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

inde Aula.
Heden

Toch

moeder en oma

Lieve

MICHEL WOLT

INa

zoeken.
Een onmisbare schakel
in ons bestaan.

Roden, 23-12-1989.

Verslagen ben ik door het verlies van mijn lieve, kleine
vriendje

Vaste rots van mijn behoud
Vrij onverwacht heeft de Here thuisgehaald onze lieve

9718 BV Groningen. 25 december 1989.
Westerbinnensingel 40a.

Dr.H.W. MOOK

Tot ons groot verdriet is gestorven

Appingedam,
16-10-'B4

je uit te dagen
je lief te hebben
soms steun kwam

geboren 6-06-'46

-

De crematieplechtigheid vindt plaats op 29 december
a.s. om 11.00 uur in aula I van het crematorium te Gro-

vriend
HARRIE DE VRIES
overleden.
Een vriend, die de moed
had:
je aan te raken

Jan, Annet

Stadskanaal: G. RILLEMA-VAN BEILEN

ROBERT

Op 23 december is onze

Richard
Wedde: J. ALTING
T. ALTING-TEBBENHOF
Anneke en Herwin
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 29
om 12.00 uur in het crematorium "De Boskamp", Europaweg-Zuid te Assen.

december

Zij die haar de laatste eer willen bewijzen, worden verzocht aldaar om 11.45 uur aanwezig te zijn.

Na de plechtigheid ia er gelegenheid tot condoleance in
voornoemd gebouw.
Correspondentieadres: 1renest raat 17,9531 AP Borger.
Mocht u onverhoopt geen rouwbrief hebben ontvangen,
dan mag u deze advertentie als zodanig beschouwen.

Haren, 25 december 1989.

begraafplaats.

woensdag 27 december 1989

Nieuwsblad van het Noorden
Zie voor familieberichten ook pagina 9,10 en 12

'Veilig

in

Jezus' armen'

Na een langdurige ziekte is van ons heengegaan, ome
lieve moeder, groot-, overgroot- en betovergrootmoeder
Ps 89

1

:

Na een gelukkig en rijk leven is van ons heengegaan,
onze lieve moeder en beppe

ROELOFJE TIEMERSMA
op de leeftijd van 78 jaar; weduwe van S. Greving.
God heeft haar thuisgehaald.

I

in de ouderdom van bijna 99 jaar, sedert maart 1980 weduwe van Lourents Brouwer.

Bezoekuur van 19.00-20.00 uur.
Een dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
op vrijdag 29 december om 14.00 uur in de Geref. Kerk,
Kerkstraat 16 te Haren, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben om 15.00 uur op de begraafplaats
"Eshof". Rijksstraatweg te Haren.

overgrootmoeder

BARBERA VISSER-VENEMA
op de leeftijd van 87 jaar; weduwe van Grieto Visser,
eerder weduwe van Siebe Sjoerdsma.
Delfzijl, 25 december 1989.
Correspondentieadres: Borgweg 25, 9936 EH Farmsum.
Koudum: H. SJOERDSMA
B. SJOERDSMA-TICHELAAR

Farmsum: G. SMAAL-SJOERDSMA
Kleinkinderen en achterkleinkind
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 december
om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats te Harlin-

broer, zwager en oom

Klein-, achterklein- en
achterachterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Nederlandlaan 1,9501 CA Stadskanaal.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 december
a.s.

Zij die haar de laatste eer wensen te bewijzen, worden
daartoe uitgenodigd om 13.15 uur in het Ned. Herv. Gemeentegebouw, Brugstraat 3 te Stadskanaal, alwaar
voorafgaande aan de begrafenis een rouwdienst zal worden gehouden, welke aanvangt om 13.30 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in genoemd gebouw.

BOEKHOLT-MULDER
in de leeftijd van 82 jaar, sinds 22 januari 1985 weduwe

Uit aller naam:
H.D.SIMMEREN
De overledene is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen.
Bezoek hedenavond van 19.00-20.00 uur.
De begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats het
"Selwerderhof op donderdag 28 december om 12.00
uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de ontvangkamer op de begraafplaats.

Rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

GERHARDA ANNA MARIA

ZUURVEEN-FOKKELMAN
in de leeftijd van 80 jaar.

E. VAN AS-HILLER
ERIKAenKAREL
TONNIEenSIETSKE
Thuis liever geen bezoek, geen bloemen.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 2 van
het crematorium te Groningen op vrijdag 29 december
om 10.30 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

Na een kortstondige ziekte is toch nog onverwacht van
ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

Zij die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen,
worden om 10.30 uur in het rouwcentrum Rozengracht
23-25 te Harlingen verwacht.

KOOSenTRIJNIE

FRANSenJEANETTE
Fransje
Hugo
Denny

Na de plechtigheid is er gelegenheid te condoleren.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles
wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn lieve zwager, onze oom en opa

LUKAS SNIP
in de ouderdom van bijna 80 jaar.

Hoogezand: FENNY en ROELOF

Heidy
Ronald
Michaël
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoornlaan 187 te Groningen.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 30 december
a.s. om 10.00 uur op de begraafplaats "Selwerderhof" te
Groningen.

JURJENenFEIKTJE
Gerda

Belangstellenden worden verzocht om 9.30 uur aanwezig te zijn in het uitvaartcentrum.

EELKE

Na de begrafenis is

Alda en Garmt

er gelegenheid tot

condoleren in de

LUCAS

De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 1 van
het crematorium te Groningen op donderdag 28 december om 14.00 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
Rust nu maar uitje hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige man gedaan.
Niemand weet watje hebt geleden.
Niemand weet watje hebt doorstaan.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis van het plotseling
overlijden van mijn lieve man, onze vader en trotse opa

FREERK HOLTROP

E. M. HOLTROP-DIJKSTERHUIS
ANDRIES en NOLDA
Mitchel
HENK en ELVIRA
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag
28 december a.s. om 11.00 uur in het crematorium "De
Boskamp", Boskamp 5, Assen (Europaweg-Zuid).
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de kof-

fiekamer.

Richard
De overledene is opgebaard in de aula, Grietenij 65 te
Leek.
Gelegenheid tot condoleren op donderdag 28 december

Na een kortstondige ziekte is plotseling overleden onze
lieve zwager, oom en oudoom

FREERK HOLTROP
24 december 1989.
Spijk: COBA

Delfzijl: JELLE en GEERTJE
WIM en GERDA

a.s. van 19.30 tot 20.00 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 december
op de begraafplaats te Tolbert om plm. 14.00 uur. Vooraf wordt er een rouwdienst gehouden in het
"Dorpshuis", Mr. Boonstraplantsoen 2 te Tolbert.
Zij die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen,
worden verzocht om 13.30 uur aldaar aanwezig te zijn.

Winschoten: TINE
ANS, HARRIE en LAURA

HENRIËTTE en RON

INGRIDenERIK

in de leeftijd van 78 jaar.
9712 PD Groningen, 25 december 1989.
Nieuwe Boteringestraat 1-10.
A. J. G. SMIT-VAN DER HEU
Hoogkerk: J.M.SMIT
J.W.SMIT-VAN DIJK
Erwin
Mariska
Paterswolde: P.B.SMIT
V. D. SMIT-HEUVINGH
Richard

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
"Dorpshuis".
Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, kunnen deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Plotseling is uit ons midden weggenomen mijn lieve
man. onze vader en opa

JAKOB NIEBOER
in de leeftijd van 76 jaar.

Groningen: K. NIEBOER
G. NIEBOER-BURING
Jaap en Femmie
Henk en Jeannette

Johannesll

In Christus ontslapen mijn lieve

Edith en Gerwin
Bert en Sandra
Dewi

:

25

man, onze lieve vader

en zwager

JAN MULDER
(Jhonnie)
op de leeftijd van 54 jaar.

9404 RN Assen, 25 december 1989.

Rodeweg 10.

De overledene is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen.

G. GRITTER
Erwin
Arjan

Thuis liever geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 1 van
het crematorium te Groningen op vrijdag 29 december
om 13.00 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren

Groningen: JANNY WINTER
Winschoten: NICO WINTER
DINY WINTER-DE BOEK
Mark

■Jhonnie is thuis opgebaard.
De dienst van woord en gebed zal worden gehouden op
vrijdag 29 december 1989 om 13.30 uur in de "Open
Hol". Sleutelbloemstraat I te Assen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
"De Boskamp".
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de
"Open Hor.
Geen bloemen.

vinden.

Heden is van
oudtante

ons heengegaan onze lieve zuster, tante en

ELSKE SCHILTHUIS
(tante Elly)
op de leeftijd van 84 jaar.

Assen: L. L. H. MULDER-WINTER

Assen: VERA MULDER

kring plaats-

Bezoek donderdag van 19.00-20.00 uur.

in de ontvangkamer van het crematorium.

Wormerveer: ELLEN VAN DER VLAG-MULDER
JOHAN VAN DER VLAG

Mijn man, onze vaderen opa is thuis opgebaard.

De crematieplechtigheid zal in besloten

Na een

"Maar ik vertrouw op U, o Heere"
werkzaam leven is plotseling van ons heenge-

gaan, onze broer en zwager

JAN RUTGERS
echtgenoot van G. Rutgers-Oosting.
Lelystad: J. BAKKER-RUTGERS

Bedum: H. RUTGERS
J. RUTGERS-WIERSEMA
Ede: D. RUTGERS
B. A. RUTGERS-v. d. KOOI
Ede: L. BOS-RUTGERS
Appingedam: L. OOSTING-EMMELKAMP
Bedum: H. OOSTING
Emmeloord, 22 december 1989.

Groningen, 25 december

1989.

Correspondentieadres:

NT Groningen.
Groningen: M. H. SCHERPHUIS-SCHILTHUIS
A. SCHERPHUIS
Spijkemsse: AN en WIETSE
Haren: RIEKSenGREET

Schaepmanlaan 8, 9722

Leeuwarden: HILDA en DIRK
Neven en nichten

opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum,
(Irematoriumlaan 2 te Groningen.
Tante Elly

Groningen: MENNIE en MARGA
Dennis
Angelique

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoornlaan 187 te Groningen.
Bezoekuur van 19.00-20.00 uur.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 29 december
om 15.30 uur in aula 2 van het crematorium te Groningen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer.

Na een ernstige ziekte is

Nog onverwacht overleed onze geachte buur-

is

op

23 december 1989 overle-

den

AAGJE (Joep) VERWER
Weduwe van Johannes Wouter Meijer.
Geboren 21 juli 1922.

Amsterdam: ERIC MEIJER
IMMELIE KESSELER

Fam. Koning
Fam. Laninga
Mevr. Groenewold
Fam. Koopman
Fam. Buiks
Onverwacht is van ons
heengegaan mijn zoon,
broer en onze zwager en
oom

Amsterdam: JOOST MEIJER
SANNY DE KORTE
Amsterdam: ANS v.d. HORST-VERWER
Correspondentieadres:
Lindengracht 245b, 1015 KH Amsterdam.
Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 29 december,
van 11.45 tot 12.15 uur, in de aula van Uitvaartcentrum Duin, Van Maerlantstraat 4 te Alkmaar,
waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden om 13.00 uur, in het crematorium te Schagen,
Haringhuizerweg, vertrek van het uitvaartcentrum om
12.15 uur.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de ontvangkamer van het Crematorium.

FIK HOLTROP
op de leeftijd van

Laat ons verdriet niet overspoelen,
de dankbaarheid dat we hem gekend hebben.

56 jaar.

Assen:
A. Holtrop
Harderwijk:
J. Busscher-Holtrop
A. Busscher
en kinderen
Assen:
E. Mulder en kinderen

Na een korte en zeer dapper gedragen ziekte is, veel te
jong, van ons heengegaan mijn geliefde man, onze
Harm, mijn lieve papa

HARMEN WILLEM
AKKERMAN
t

� 20-7-1945

23-12-1989

Beilen: ROMMY AKKERMANPlotseling, maar voor
ons veel te vroeg, hebben wij afscheid moeten
nemen van

VAN DER SCHAAF
Mensingeweer: MIRIAM en ANJO
Hoogeveen: JUDITH
Beilen: KIM

FIK HOLTROP

Geheel onverwachts is
van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en
oom

JAKOB NIEBOER
op de leeftijd van 76
jaar; geliefde echtgenoot
van A. Geersing.
Peize,
23 december 1989.

Peize:
G. Nieboer-Pieters
M. Nieboer
M. Nieboer-de Boer
Roden:

Beilen: ANNALIE
Schapendrift 49, 9411 BL Beilen.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden

in

het crema-

torium "De Boskamp", Boskamp 5 te Assen (Europaweg-Zuid) op donderdag 28 december a.s. om 12.00 uur.
Zij die hem de laatste eer willen bewijzen, worden daar
om 11.45 uur verwacht.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de koffiekamer.

Geen bezoek aan huis;

geen toespraken.

Algemene kennisgeving

Van het concert des levens
krijgt niemand een program
Na een liefdevolle verzorging in het ,£lse van der Laan
huis" is op eerste kerstdag van ons heengegaan onze vader, groot- en overgrootvader

K. Nieboer
H. Nieboer-van Dijk
Neven en nichten

-

FREDERIK KLAASSENS

Zeer onverwachts is van
ons heengegaan onze

Peize,

24 december 1989.
J. Geersing
A. Geersing-Birze
en kinderen

in de leeftijd van 95 jaar; weduwnaar van Martje
Oosting, eerder van Hinderkien Koens.

Eelde. 25 december 1989.
Australië: J. MEREMA-KLAASSENS
J.MEREMA
Groningen: S. BUIS-KLAASSENS
J. BUIS
Bolsward: G. PRENT-HEINS
E. PRENT
Haarlem: H. DE FONKERT-HEINS
H. GOSEWEHR

Peize: W. GRITTER-NIEBOER

S.J.VEENSTRA
hij gestorven".

Met droefheid hebben
wij kennisgenomen dat
na een kort ziekbed is
overleden onze lieve
vriendin

JAKOB NIEBOER

A. NIEBOER-GEERSING

Winsum: F. C. J. VEENSTRA-SMIT

"Ik ben de Opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft zal leven, ook al is

Uit aller naam:
Fam. Vrieling

zwager en oom

9321 CK Peize, 23 december 1989.
Zr. Kleveringastraat 18.

Leek: E. J. F. HUIZINGA-SMIT
J. HUIZINGA
Annemarie
Paul

Jackj

Haren,
22 december 1989.

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in hel rouw-

JAN MANS SMIT

Amersfoort: THEO en ANNEKE
Jeaneten Alex

geliefde echtgenoot van
Janna Vrieling.

Paul en Ingemar

Na een kortstondige ziekte is onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Jonny en Bianca

HILTJO RITSEMA

Fam. Barree

ANNE
ANTJE en GERKE
Harrij
Gerdina
Joan

Geheel onverwachts is

Bezoek hedenavond van 19.00-20.00 uur.
Thuis geen bezoek, geen bloemen.

koffiekamer van de begraafplaats.

W. VISSER
Vlissingen: DICK en LENIE
Dick en Karin

van ons heengegaan onze beste zwager en oom

Zuidwolde (Gr.),
24 december.

centrum "De Boskamp". Bezoek van 18.30 tot 19.30 uur.

Bezoekuur van 19.00-20.00 uur.

9361 TK Boerakker, 24 december 1989.
Boerakkerweg 5.
G. SNIP-DIJKSTRA

9721JH Groningen, 26 december 1989.
Couperusstraat 56.

De overledene is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen.

G. DELSTRA-ROOSSIEN
Assen: KOOSenGRADA
Adriaan
Natascha

Willen zij die onverhoopt geen rouwcirculaire ontvangen hebben, deze dan als zodanig beschouwen.

VISSER-ZWAAGMAN
op de leeftijd van 66 jaar.

MEVROUW
ZUURVEEN

9406 GP Assen, 24 december 1989.
Gouwe 6.

9743 PC Groningen, 25 december 1989.
Aquamarijnstraat 103.

ANNECHIENA EILKIENA

vrouw

op de leeftijd van 56 jaar.

op de leeftijd van 71 jaar.

Haren (Gr.t
22 december 1989.

Ten Boer:
Henk, Martje en Hetty

ALIE en HIJBO
Jos

LUITJE DELSTRA

gen.

Na een moedig gedragen lijden is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

geliefde echtgenoot van
Janna Vrieling.

Zuidwolde,
24 december 1989.

H. ZUURVEEN

in de leeftijd van 70 jaar.
9741 GN Groningen, 25 december 1989.
Eglantierstraat 67.

onze

"Haar leven was geven"

ons

geliefde

MEVR. ZUURVEEN

Groningen, 24 december 1989.
Noordwolderweg 20,9785 AS Zuidwolde.

ADRIANUS
ANTONIUS VAN AS
(Harry)

van

Uit aller naam:
Fam. Ritsema

Correspondentieadres:
Nieuwe Kerkhof 39a, 9712 PX Groningen.

Na een moedig gedragen lijden is van ons heengegaan
mijn lieve man en onze zorgzame vader

heen

ging

HILTJO RITSEMA

GRIETJE
Jan Douwe Boekholt.
Groningen, 23 december 1989.

Enschede: J. W. BROUWER
G. BROUWER-OSSEL
Sappemeer: W.J. BROUWER
A. BROUWER-RATGERS
Stadskanaal: L. G. BROUWER
H. BROUWER-HAMMINGA
Gieten: G. BROUWER
J. BROUWER-HAMMINGA

Na de plechtigheid is er gelegenheid om te condoleren
in het Gorechthuis naast de Geref. Kerk.

Na een liefdevolle verzorging in "Vliethoven" te Delfzijl, is van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en

tante

van

Stadskanaal, 26 december 1989.
Bejaardentehuis "Parkheem".

Correspondentieadres:
S. Greving, Ahornhage 9, 9501 VE Stadskanaaal.
Verwoerdburg S.A.: CATRIEN en ROEL

Groningen.

Heden

ANNA BROUWER-SMIT

Haren,24 december 1989.
Huize "Avondlicht" Haren.

Hazerswoude: NIENKE en HERMAN
Yde: ROELOF en NICO
Warfhuizen: YTIEenHARRY
Benschop: JAN en RIET
Hoorn: GEKEenBART
Stadskanaal: SJOERD en TRUUS
Elburg: JANNIEenHENK
Lippenhuizen: ELS en RINUS
Klein- en achterkleinkinderen
Onze moeder en beppe is overgebracht naar het uitvaartcentrum "Algemeen Belang", Esdoornlaan 187 te

Na een liefdevolle verzorging in ..'t Blauwbórgje" is
rustig van on;- heengegaan onze lieve schoonzuster en

11

Dan ga ik op tot Gods
altaren.
tot God. Nu/n God. de
bron van vreugd:
dan zal ik juichend stem

Klein-en
achterkleinkinderen
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum Algemeen
Belang, Esdoornlaan 187 te Groningen.

en snaren
ten mem van Zijne
goedheid paren.
die na kortstondig

Bezoektijden iedere dag van 19.00-20.00 uur.

ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 29 december om 13.30 uur in aula 2 van het crematorium te
Groningen.

Ps. 43 : 4
Na een ernstige ziekte
is van ons heengegaan
onze voormalig kerkvoogd en organist

DHR. H. DIJKSTRA

Gedurende bijna 50 jaar
heeft

hij

de
plichtsbetrachting
diensten in onze Hervormde Gemeente begeleid. Dit zal in on/c
Sterke

voort

leven.

de Heere

zijn

vrouw dit zware verlies
te dragen.

Bezoek donderdag van 16.00-17.00 uur.

Stedum.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 2 van
het crematorium te Groningen op vrijdag 2!) december
om 11.30 uur. waarna er gelegenheid is tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

Kerkeraad

Bedroefd geef ik u kennis dat nog onverwacht van mij

21 december L989
en

Kerkvoogdij
van de Hervormde
Gemeente te Stedum

is

heengegaan, mijn allerliefste man

EPPO SCHOONBEEK

grote

met

herinnering

Correspondentieadres:
Van Slingelandtstraat 23. 9716 GJ Groningen.

op de leeftijd van 72 jaar.

Nieuwediep, 24 december 1989.
Nieuwediep2l.
S. SCHOONBEEK-KRANS
Mijn man is opgebaard in hel rouwcentrum van de
Ebo-Stichting, Ceresstraal 5 te Stadskanaal.
De plechtigheid, voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden vrijdag 29 december in hel crematorium
9512 SC

te Assen om 10.0(1 uur.
Zij die hem de laatste eer wensen Ie bewijzen, worden in
"De Boskamp"

bovengenoemd crematorium verwacht.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren.

12

—

woensdag 27 december 1989

Nieuwsblad van het Noorden

Zie voor familieberichten ook pagina 9,10 en 11

Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het plotseling
overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader

HIELKE FEUNEKES

Na een liefdevolle verzorging in "Olderloug" te Slochteren is moegestreden van ons heengegaan onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

JACOBA

DE GROOT-TIMMERMAN
in de ouderdom van 93 jaar; sinds januari 1978 weduwe
van Leendert H. de Groot.

in de leeftijd van 47 jaar.

Slochteren, 25 december 1989.

9365 PG Niebert, 25 december 1989.
Molenweg 84.

Correspondentieadres:
H. de Groot, Hoofdweg 79,9616 TB Scharmer.
Wierden: D. SNIJDER-DE GROOT
A. SNIJDER

Niebert: H. FEUNEKES-DALMOLLEN
HERALD EN ROELIE
ANDRÉ EN INA
Mijn man en onze vader is thuis opgebaard, alwaar bezoek op donderdag 28 december a.s., van 19.00-20.00
uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29
december a.s., om 14.00 uur, in Aula 1 van het Crematorium te Groningen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer.
Willen zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, deze
advertentie als zodanig beschouwen.
Geheel onverwacht ging
broer, zwager en oom

van ons heen en onze geliefde

Scharmer: H. DE GROOT
J. DE GROOT-HAMMINGA
Klein- en achterkleinkinderen
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 december
om plm. 14.30 uur op de begraafplaats te Harkstede.
Zij die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen,
worden verzocht om 13.45 uur samen te komen in Zaal
Tammeling, van waaruit de begrafenis zal plaatsvin-

den.

en opa

FREDERIKUS VENNEMA

geliefde echtgenoot van Hieke Dalmollen.

25 december 1989.
Nietap: G. FEUNEKES
J. FEUNEKES-VENEKAMP
Tolbert: Henk en Miranda
Wageningen: Gerda
Emmen: G. FEUNEKES-KLINGE
Bert
Smilde: HannekeenJan

HIELKE FEUNEKES
25 december 1989.

Marum: A. DALMOLLEN
H. DALMOLLEN-BOEKEMA
Meppel: H. DALMOLLEN
D. DALMOLLEN-RAMAKER
Oosterbeek: S. VOS-DALMOLLEN
P.VOS
Neven en nichten

van het overlijden
en oom
behulpzame
zwager
broer,
van onze lieve,

TRIJNTJE
FRANS-VELDKAMP
in de leeftijd van 84 jaar; sedert 15 april 1969 weduwe

Hendrik Frans.
Nieuwe Pekela, 25 december 1989.
Meidoornlaan 57.
Correspondentieadres:
Thorbeckelaan 89,9665 CC Oude Pekela.
Oude Pekela: H.FRANS
D. FRANS-VOGELZANG
Nieuwe Pekela: L.FRANS
J. FRANS-ZUIDEMA
Winschoten: J.J.FRANS
J. A. FRANS-SPIEARD
en kleinkinderen
Onze moeder en oma is opgebaard in rouwcentrum
"Raadhof, Ds. S.Tjadenstraat C 47 te Nieuwe Pekela.
De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 28 december op de begraafplaats te Boven Pekela.
Zij die haar de laatste eer wensen te bewijzen, worden
om 13.15 uur in het Ned. Herv. gebouw te Boven Pekela
verwacht, waar de rouwdienst om 13.30 uur aanvangt.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.
van

echtgenoot van A. E. Roege.
Ten Boer, 23 december 1989.
Ten Boer: T. KONING-VENNEMA
Delfzijl: E. T. KASPERS-ROEGE
A. KASPERS
Neven en nichten Dijkstra

Na een moedig gedragen ziekte is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

HENDRIKA
LUBBERTS-MULDER
in de leeftijd van 65 jaar.

9617 BN Harkstede, 25 december 1989.
Dorpshuisweg 46.

R. LUBBERTS

Froombosch: PIETER JAN en NELLY
Sylvia

Marloes
Harkstede: CORRIE en FRITS
Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in de aula van "De Roemte" aan de Dorpshuisweg 36 te Harkstede.
Bezoek hedenavond van 19.00-20.00 uur.
Thuis liever geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in aula 1 van
het crematorium te Groningen op vrijdag 29 december
om 10.00 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

JANNA DIJKSTRA-MEDEMA
sinds 27-8-1980 weduwe van Jan Albertus Dijkstra.
We zijn verdrietig omdat we haar zullen missen en
dankbaar omdat ze tot het laatste toe een meelevende
moeder en oma was.
9951 AM Winsum (Gn), 24 december 1989.
Bellingeweer 19.
Ten Boer: H. DIJKSTRA t
A. DIJKSTRA-FRISO

dankbaar dat er aan haar lijden een
is
gekomen,
eind
overleed op Ie Kerstdag onze lieve
en
zuster, tante
oudtante

Bedroefd,

HENDRIKA
LUBBERTS-MULDER
Hoogezand- KLAAS MULDER

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen, worden bij deze dienst uitgenodigd.

Hoogezand:

Harkstede:
Blijham:

Duitsland:

ANNIE BARTELDS-MULDER
KLAAS BARTELDS
JAN en CORRIE
KORenCOBIE
TJAPKOen JANNET
WILKE en ELLIE
en kinderen

Na een langdurige ziekte is overleden mijn lieve man,
onze lieve vader en opa

ROELOF KASPERS
op

de leeftijd van 77 jaar; na

een echtvereniging van bij-

na 50 jaar.

Heden is overleden mijn lieve moeder, schoonmoeder en

Aouktje

MEINDINA STUKJE-ROEPER
in de leeftijd van 93 jaar, sedert 29 april 1978

weduwe

van Geert Stukje.
Groningen, 23 december 1989.

G. A. KOERTS-STUKJE
A. KOERTS

Amsterdam: Dineke
Groningen: Wim

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 27 december in familiekring plaatsgevonden.
Corresp.adres: Helperzoom 29,9722 BE Groningen.

9743 AV Groningen, 24 december 1989.
Barnsteenstraat 34.

RIEKS VEDDER
in de leeftijd van

H.J.B.VEDDER-GRUND
JOPIE en PIET

61 jaar.
Groningen,

'God

Lena en Jeroen
Gea en Chris

Jellyen Jaap
Betsie en Wim
Neven en nichten

heeft ons geen kalme reis beloofd,

aankomst.'
Zeer verdrietig hebben wij na een ernstige ziekte
afscheid moeten nemen van onze lieve zoon, broer, zwager en oom

CORRIE en EDDY
Kitty en Gaatze
Simons
RIEKSenMARION

Na een bewonderenswaardige strijd hebben
wij afscheid moeten ne-

PIETER JONGELING

op de leeftijd van 49 jaar.

Zoutkamp, 24 december 1989.

BERTenGRETHA
Miranda
Mark
De overledene is opgebaard in het CVU Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen.

men van onze

Zoutkamp: J. JONGELING

OOM PIET
Sjonnie en Ingrid
Peter en Gerda

Zoutkamp: W. BUWALDA-JONGELING
J. BUWALDA
Zoutkamp: L. JONGELING

Bezoek hedenavond van 19.00-20.00 uur.
Thuis geen bezoek, geen bloemen.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 1 van
het crematorium te Groningen op donderdag 28 december om 11.00 uur, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden
van onze zuster, schoonzuster en tante
GEERTRUIDA
HOMANDE NOORD
Winsum,
23 december 1989.
Uit aller naam:
Fam. De Noord

KL. JONGELING-ELLENS
en kinderen
De rouwdienst zal worden gehouden in de Gereformeerde kerk te Zoutkamp op 29 december om 14.00 uur,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 't Anker achter de Gereformeerde kerk.
Willen zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, deze
als zodanig beschouwen.
Correspondentieadres:
L. Jongeling, De Schuit 8,9974 NA Zoutkamp.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voorde
overweldigende belangstelling, de enorme hartelijkheid
en de vele gelukwensen die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons huwelijk.

Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden!
ROELOF BATHOORN en
FROUKE STEUNEBRINK
Centrum 2,9304 TH Lieveren, december 1989.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve man en onze lieve vader en opa
JAN KLINGE

Na een liefdevolle verzorging in "De Twaalf Hoven" te
Winsum is van ons heengegaan mijn innig geliefde
vrouw en onze zorgzame moeder en oma

GEERTRUIDA
HOMAN-DE NOORD

Wegens sterfgeval
donderdag 28 december

GESLOTEN

betuigen wij u onze hartelijke dank.

op de leeftijd van bijna 84 jaar; na een gelukkig huwelijk van 59 jaar.

Postzegel- en Muntencentrale

J. KLINGE-

J. H. ZUIDEMA

KANNEGIETER
Kinderen en kleinkinderen
Glimmen, december 1989

Winsum, 23 december 1989.

"De Twaalf Hoven".
Correspondentieadres:
P. Homan, Sietse Veldstraweg 9,9833 TA Den Ham.
R. HOMAN
Den Ham: K. DE JONG-HOMAN
H. DE JONG
Jan en Tineke
Truida en Sietse
Den Ham: P. HOMAN
B. T. HOMAN-VAN DIJK
Roelof en Gea
Freerkje en Jaap
en achterkleinkinderen
Mijn vrouw, onze moeder en oma is overgebracht naar

Herestraat 98 Groningen
-

Voor elke voet een schoen

■TIJ IHfUl.Vr^
Nu een goede kans voor
u om kennis te maken met
onze uitgebreide

kollektie dames-, herenen kinderschoenen.

li

de aula in "De Twaalf Hoven".

Ijo% KORTING j£

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag
28 december om 10.30 uur in aula II van het crematorium te Groningen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer.

t/iterste

Nog geheel onverwachts is van ons heengegaan, na een
liefdevolle verzorging in „Wiemersheerd" te Loppersum, onze lieve schoonzuster en tante

termijn van
inzending?

MEIKELINA JANTINA
HEIKEMA

op de leeftijd van 88 jaar.

Loppersum, 25 december 1989.
Uit naam der familie:
M. HEIKEMA

De dag vóór plaatsing,
's middags tot 2 uur.
ZET-advertenties voor de
krant van zaterdag:
vrijdagmorgen 10 uur.
ZET-advertenties voor de
krant van maandag:
zaterdagochtend 09.15

Corresp.adres: Kuiperweg 3,9923 PG Garsthuizen.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29
december a.s. om 14.30 uur in aula 2 van het crematorium te Groningen.
Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen kunnen deze
advertentie als zodanig beschouwen.

uur.

Familieberichten maken op
bovenstaande een
uitzondering.
Advertentie-afdeling
Postbus 60, 9700 MC
Groningen.
Tel.: (050)-145555.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

ALBERTJE JACOBS-GERKES
betuigen wij u onze oprechte dank.
KINDEREN, KLEIN-en
ACHTERKLEINKINDEREN

UB"" '■i/-i^iï »Mf-jaH!
•'•

Assen, december 1989.

Enige kennisgeving
onze oma

in de leeftijd van 61 jaar.

oom

KLAASJE MULDER-KANNEGIETER

9301 HR Roden, 25 december 1989.
Daan Hoeksemastraat 3.
G. KASPERS-DEEKENS
Uithoorn: R. KASPERS
J. C. KASPERS-KRUISMAN

Gelegenheid tot condoleren in de Geref. kerk, na de
begrafenis.

HINDERIKUS VEDDER

24 december 1989.

maar

Groningen:

Buitenpost: T. MOLENKAMP-DIJKSTRA
S. MOLENKAMP
Winsum (Gn.): F. DIJKSTRA
M. DIJKSTRA-RIETEMA
Klein- en achterkleinkinderen
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 december
om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats te Winsum.
Vooraf zal er een dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de Geref. kerk, Hoofdstraat 36 te Winsum,
welke aanvangt om 13.30 uur.

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

Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren.

"Uw genade is mij genoeg"

In dit vertrouwen is op haar 91ste verjaardag gestorven
onze lieve moeder en oma

Na een kortstondige ziekte is veel te vroeg van ons
heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Toch

worden in bovengenoemd crematorium verwacht.

FREDERIKUS VENNEMA

"De Heer is mijn Herder"
Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van
onze lieve moeder en oma

medewerkers,

Sanco B.V.

G. HULSHOF
A. H. SIEKMANS
Correspondentieadres: J. Ramaker, A. Bosscherstraat
36,9611ENSappemeer.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden woensdag 27 december in het crematorium te Groningen, aula I om 16.00 uur.
Zij die met ons haar de laatste eer wensen te bewijzen,

Zoutkamp: M. JONGELING

Met ontsteltenis geven wij kennis

de leeftijd van 27 jaar.
Hoogezand, 22 december 1989.
F. SIEKMANS
M. L. SIEKMANS-BISSCHOP
GEKE

op

Directie en

Uit aller naam:

Hij laat een grote leegte bij ons achter.
9791 KA Ten Boer, 23 december 1989.
Stadsweg 29.
A. E. VENNEMA-ROEGE
D. VENNEMA t

Annelies

ANDREA HULSHOF

Zij was een fijne collega.
Hoogezand, 22 dec. '89.

9601 HP Hoogezand, 22 december 1989.
Frans Halsstraat 80.

Groningen: D. JONGKEES-JONGELING

Rika
Mijn man, onze vader en opa ligt opgebaard in de aula
achter "'t Buurhoes", Gaykingastraat 17 te Ten Boer.
Condoleantiebezoek: woensdag van 19.00 tot 20.30 uur.
De crematie zal in familiekring plaatsvinden.
Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, zou u dan
deze advertentie als zodanig willen beschouwen.

Onverwacht is van ons heengegaan onze lieve schoondochter en schoonzus

jaar.

op de leeftijd van 27 jaar.

op de leeftijd van 78 jaar.

SintAnnen: H. VENNEMA
M. J. VENNEMA-BOEKHORST
Clazina

Diepbedroefd zijn wij door het geheel onverwacht overlijden van onze lieve schoonzoon, zwager en oom

ANDREA HULSHOF

maar wel een behouden

Diepbedroefd, maar dankbaar voor al hetgeen hij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis, dat plotseling van
ons is heengegaan mijn geliefde man, onze lieve vader

HIELKE FEUNEKES

Plotseling uit ons midden weggenomen
ANDREA HULSHOF
in de leeftijd van 27

Bedroefd geven wij u kennis dat zeer onverwacht van
schoon-

ons is heengegaan mijn lieve dochter, zuster,
zuster, tante en verloofde

(JSchröder
m

-—*

modesioffen

O»Brinken 6 H-ren T»l. 050-34*452

Ruime parkeergelegenheid.
Maandag gesloten

_________________________

Inke
Maike
Thuis liever geen bezoek.
De overledene is opgebaard in de Aula, Borglaan la te
Roden.
Gelegenheid tot condoleren donderdag 28 december van
19.00 tot 20.00 uur en na de plechtigheid.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag 29
december om 12.00 uur in Aula 1 van het Crematorium
te Groningen.
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Opnieuw topdrukte Kerstland

Delfzijl herstelt oude
coalitie in nieuw college
Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN De VVD keert
terug in het Delfzijlster college
van B en W. De lijsttrekkers van
de politieke partijen die in de
nieuwe raad zitting krijgen, hebben zaterdag overeenstemming
bereikt over het nieuwe college.
Er komen na 1 januari twee
PvdA-wethouders, één CDA'er en
één WD'er. De PvdA en het CDA
moeten hierover nog met hun achterban om de tafel. Dit gebeurt
vandaag. Volgens WD-lijsttrekker J. Snijder-Hazelhoff schuift
haar partij mevrouw J. Schnitger-Barkey naar voren: "Zij is onze kandidaat. We hoeven onze leden niet meer te raadplegen."
Naast PvdA-lijsttrekker en 'zekere' wethouder D. Doornbos en
komen
Schnitger
mevrouw
J. Menninga (PvdA) en A. Schuilenga (CDA) het meest in aanmerking om op 2 januari tot
wethouder te worden benoemd.
-

Kerstland mag zich opnieuw verheugen in een recordaantal bezoekers. Rond de
60.000 mensen hebben tot
dusver dit jaarlijkse eveneVolgens
bezocht.
ment
J. Kroon, voorzitter van de
Stichting Kerstland Groningen, is de grote opkomst vooral te danken aan het feit dat
de Kerstdagen pal achter het
weekende aan kwamen. "Wij
hadden niet verwacht dat de
opkomst wederom zo massaal
zou zijn. We hebben zelfs een
half uur zonder friet gezeten,"
aldus Kroon.
In de Martinihal staan
meer dan 90 stands en attracties. Daarmee is Kerstland
groter dan de Meikermis van
het afgelopen jaar. Kerstland
duurt tot en met 31 december.
(Foto:
Wijting)
Duncan
•

Na overname Lukas Klamer

Makro aarzelt
over filiaal
in Groningen
Van een onzer verslaggevers

GRONINGEN
Makro Nederland heroverweegt de
vestiging van een zelfbedieningsgroothandel in Groningen, nu de onderneming de groothandelsbedrijven van
Lukas Klamer in Groningen en Leeuwarden overneemt.
Ook als de Raad van State begin volgend jaar uitspreekt
dat B en W van Groningen terecht een bouwvergunning
hebben afgegeven voor een filiaal aan de Bornholmstraat,
dan is geenszins zeker dat het concern daar ook daadwerkelijk een nieuw bedrijf gaat bouwen. "We moeten alles
nög eens op een rijtje zetten", zegt de financieel directeur
van de Makro, drs. C. A. P. M. de Beer.
De Makro probeert al sinds Klamer wordt "omgedoopt" tot
1987 toestemming te krijgen om een Makro; zo zou het concern
een Gronings filiaal te bouwen.
zonder een nieuwe bouwvergunDe vestiging zou een investering ning toch een Gronings filiaal
vergen van zo'n 20 miljoen gulden kunnen openen. Hij benadrukt
en ongeveer 230 volledige ardat die mogelijkheid slechts één
van de vele opties is en wijst op de
beidsplaatsen voor 300 werkneverschillende formules van de bemers opleveren. B en W hebben
drijven; Klamer concentreert zich
voor de groothandel een bouwvergunning afgegeven, maar de Raad
met name op de food-sector, tervan State heeft die in mei 1988 wijl de Makro zich overwegend
geschorst. Een zogenoemde botoelegt op de non-food.
De directeur: "Na de uitspraak
demprocedure moet leiden tot een
definitief oordeel van de Raad van
van de Raad van State bekijken
State over de rechtmatigheid van we opniew alle mogelijkheden.
de vergunning.
Tot die tijd is er niets definitiefs te
Die wordt aangevochten door zeggen."
tegenstanders van de zelfbedieningsgroothandel, die stellen dat
de Makro niet alleen verkoopt
aan detaillisten, maar ook in belangrijke mate aan particulieren.
Belangenorganisaties voor het
midden- en kleinbedrijf verwijten
de Makro dat het bedrijf onvoldoende maatregelen neemt om
particuliere kopers te weren en
jaren '90 staan voor de
daarmee de middenstand zwaar
deur. Een nieuw decennium
dupeert. Zij baseren hun verzet
breekt aan. Tijd voor terugtegen de bouwvergunning op het
blikken op de jaren '80. Het
bestemmingsplan dat aan de
Nieuwsblad van het Noorden beBornholmstraat slechts groothanlicht gedurende twee weken uit
del, en geen detailhandel toelaat.
elk van de achteriiggende tien jaGezien de grote mate waarin de
ren een voor de stad Groningen
Makro detailhandel drijft, zou het
belangrijk nieuwsfeit. Vandaag de
bedrijf daar volgens hen dus niet
zevende aflevering.
-

Woonboot uitgebrand
GRONINGEN
Een woonhet
boot, gelegen in
Turfsingel tegenover de Stadsschouwburg in
Groningen, is in de nacht van
maandag op dinsdag volledig uitgebrand. De bewoners van het
—

schip waren niet aanwezig. De politie sluit brandstichting niet uit.

Slaapkamer uitgebrand
Van een onzer verslaggeefsters
GRONINGEN
De slaapkamer van een huis aan de DraGroningen is
in
gonstraat
gisteren volledig uitgebrand. De
eerste verdieping en de zolder
hebben zware rookschade opgelopen. De bewoners van het pand
waren een half uur voor de melding uitgegaan om een kerstdiner
te nuttigen.
De brand is vermoedelijk
ontstaan door een storing in een
lamp of een wekkerradio.
—

De nieuwe raad telt 23 raadsleden. De PvdA heeft elf zetels, het
CDA zes en de VVD drie. De

resterende zetels zijn voor D 66
(twee) en GPV/RPF (één).
Met de deelname van de VVD
aan het college wordt in Delfzijl
de oude coalitie van de raadsperiode 1982-1986 hersteld.

Afspraken
Volgens Doornbos moeten over
de portefeuille-verdeling nog
afspraken worden gemaakt. Hoewel in Delfzijl vijf wethouders toegestaan zijn, komen er 'maar'
vier. "Dat is voldoende," meent
Doornbos. "Je moet met beide benen op de grond staan. Delfzijl
heeft 32.000 inwoners. Geen
132.000. Vijf wethouders is overbodig."

Pand verbouwd tot verblijf huis voor buitenlanders

Gokverslaafde Corps
inbreker gepakt

de Garde wordt 'auberge'

GRONINGEN
Slechts 150
gulden had de 22-jarige J. Z. uit
Groningen nog over toen hij zondag door de gemeentepolitie van
Groningen in zijn kraag werd gevat. Hij had in de nacht van zaterdag op zondag 600 gulden gestolen uit een woninginrichtingszaak in de Herestraat.
Die winkel kende hij al van een
eerder bezoek. In het begin van de
maand had hij daar 700 gulden
ontvreemd. De rest van het gestolen geld, een bedrag van 1.150
gulden, had Z. vergokt.
—

Wegpiraat
veroorzaakt
schade
Van een onzer verslaggeefsters

GRONINGEN
De gemeentepolitie van Groningen heeft dinsdagmorgen
28-jarige
de
L. v. d. W. uit Groningen aangehouden. W reed met zeer hoge
snelheid door de stad. De man
heeft in de Lodewijkstraat voor
ettelijke duizenden guldens schade veroorzaakt aan bossages, lantarenpalen en gevels.
W. werd gesignaleerd toen hij
bij de Emmasingel in de richting
van het Stationsplein reed. Hij
negeerde de stoplichten en overtrad diverse verkeersregels. Bij de
aanhouding bleek dat W. een tuner en een cassettedeck op de achterbank van zijn Opel vervoerde,
waarschijnlijk gestolen. De politie
vermoedt dat de wegpiraat ingebroken heeft in een cafetaria aan
de Kraneweg.
—

Joke van Veldhoven voor haar Corps de Garde, dat in een 'Auberge' wordt omgetoverd.
(Foto: Sjors Visscher)

Van een onzer verslaggevers
GRONINGEN
Het befaamde
pand Corps de Garde op de hoek
van de Oude Boteringestraat en
het Lopende Diep wordt de komende maanden verbouwd tot een
verblijfhuis voor buitenlanders
die langdurig vanwege hun werk
in Groningen moeten zijn. Joke
van Velthoven, ze kocht onlangs
het historische pand, heeft al een
naam voor dit verblijfhuis bedacht: Auberge Corps de Garde.
Met trots ontvouwt ze de plan—

nen die ze heeft met dit gebouw
waar oorspronkelijk soldaten in
waren gehuisvest, en waar daarna in de loop der tijd zich allerlei

soorten bedrijven vestigden. Het
pand kwam enkele maanden geleden leeg te staan toen het Instituut voor Kunstgeschiedenis van
de universiteit verhuisde naar het
Harmoniecomplex in de Oude
Kijk in 't Jatstraat. De studierichting kunstgeschiedenis had de
kantine en enkele collegezalen in
het pand van Corps de Garde on-

De slag om het Zuiderpark

De

mogen bouwen. De schorsing van
de vergunning duidt erop dat hun
protest bij de Raad van State
kansrijk is. Het definitieve oordeel wordt naar verwachting volgend jaar febbruari geveld.
De Beer: "Wordt de vergunning
toch erkend, dan wordt het plan
voor de Groninger vestiging niet
zonder meer uitgevoerd. Lukas
Klamer behoort nu tot de Makrofamilie. En het belang van dat bedrijf prevaleert nu. Het Noorden
was altijd een witte vlek op onze
kaart. Dat stoorde ons, maar met
de overname is aan die situatie
ook een einde gekomen."
De Beer sluit niet uit dat Lukas

Drie mensen gered
uit Damsterdiep
GRONINGEN
Een inwoner
van Oldenhove heeft maandagmiddag drie mensen uit het Damsterdiep gered. De bestuurder van
—

personenwagen, de 20-jarige
Wijdewormer, slipte op de Rijksweg richting Delfzijl
en de auto raakte te water.
De inzittenden liepen van hun
bad geen letsel op.
auto is door de brandweer uit

N.v. d. D. uit

P«

"et water

eehaald.

Van een onzer verslaggeefsters
De statige
GRONINGEN
negentiende-eeuwse villa's in
het Zuiderpark staan er nog
steeds. B en W van Groningen
hadden andere plannen met de
historische stadswijk. Het college wilde door sloop van de lommerrijke buurt ruimte scheppen
voor nieuwe kantoren. De voorgestelde ingreep bleek de meest
controversiële in het zogenoemde Structuurplan, dat dient als
leidraad voor het beleid ter
versterking van de stad-Groninger economie en de verbetering
van het woon- en leefklimaat in
de gemeente.
Het stadsbestuur presenteerde het Structuurplan en daarmee het voornemen tot sloop
van de wijk in 1986. Het was het
jaar waarin enige honderden inwoners van Beijum in de Mamrehoevekerk het Tamilgezin
Sarma beschermde tegen een
gedwongen vertrek uit Nederland, de ringweg werd voltooid,
de nieuwe universiteitsbibliotheek werd geopend en de pitbull-terriërs ook in Groningen
de nodige onrust zaaiden.
Het Zuiderpark was aan een
grondige renovatie toe. Dat de

van het collegestandpunt
volgde de oprichting van de
Vereniging tot Behoud van het
Zuiderpark en Omgeving.
Niet alleen de bewoners van
de wijk sloeg bij het bekend worden van de voornemens de

den

—

schrik om het hart. Veel sympathisanten zagen het park als
een karakteristiek stukje van de
stad, dat niet onder de slopershamer mocht vallen.
Stadjers meldden zich bij duizenden aan als lid van de vereniging. Zuiderparkjes
specude
vormen
van
de
laasjes in
mooiste villa's uit het bedreigde
en de Zuiderparkballade
park
wordt
nooit
"Zuiderpark
moesten
de
Groningesloopt"
gers overtuigen van de waarde
van de groene oase aan de rand
van het stadshart.
Knokken zou de vereniging
voor het behoud van het Zuiderpark. Ze wees op de unieke samenhang tussen de bebouwing
en de omgeving. In Nederland
zie je bijna nergens meer een negentiende-eeuwse structuur die
zo compleet is, betoogden de
voorvechters van het Zuiderpark. Bovendien: het is gewoon
een mooi stukje Groningen.
Het ledental van de vereniging steeg met de dag. De massale toeloop getuigde ervan hoe
na het Zuiderpark de stadjers
aan het hart lag. "Het is mesjogge. Een idiotenplan." Zo vatte
destijds een wijkbewoonster de
kritiek op het plan samen.
Wethouder Ypke Gietema van
ruimtelijke ordening is niet vies
van slopen, zo bleek in dat jaar
—

—

—

—

Ook in een tuin van een pand aan de Übbo Emmiussingel stond
een protestkreet tegen de sloop van het Zuiderpark. (Foto: Archief

•

NvhN)

stadsbestuurders

grondig
herstel afwezen en de villa's onbeschermd wilden uitleveren
een

13

aan projectontwikkelaars en be-

leggers, stuitte op massaal verzet. Al snel na het bekend wor-

TREUGBLIK
op de
jaren

80
nog eens nadrukkelijk. "De
bouwwerken van nu zijn de monumenten van over honderd
jaar", zei de wethouder eens in
een discussie. Zijn filosofie: oude
gebouwen moeten niet koste wat
het kost behouden blijven. Moderne architectuur kan even
beeldbepalend of monumentaal
zijn en meer kwaliteit in zich
bergen.
De wethouder beleefde moeilijke tijden. De in 1986 aangetreden vernieuwde PvdA-fractie bleek beduidend minder
volgzaam, dan de voorgaande.
De nieuwlichters tornden aan de
almacht van Gietema. Een
ontwikkeling die zich uitte in
onder meer het veto van de sociaal-democratische fractie over
de sloop van het Zuiderpark.
Daarmee werd het "neen" van de
gemeenteraad tegen de sloopplannen unaniem en het succes
voor de Vereniging tot Behoud
van het Zuiderpark compleet.
Met medewerking van de afdeling documentatie van het Nieuwsblad van
het Noorden.

dergebracht
Het idee om er een verblijfhuis
van te maken, kwam niet uit de
lucht vallen. Joke van Velthoven,
in het dagelijkse leven directiesecretaresse bij de Rijkshogeschool
Groningen: "Ik heb al zeven jaar
buitenlanders die bij de Gasunie
werken, tijdelijk in huis. Deze
mensen hebben als ze enkele
maanden in Groningen moeten
verblijven, behoefte aan huiselijkheid en gezelligheid. Een gewoon
hotel kan dat niet bieden." Jaarlijks biedt ze nu in haar woning,
een opgeknapt gasthuisje in de
Hardewikerstraat vier, vijf personeelsleden van de Gasunie onderdak aan. Dit volgens het principe
dat niets verplicht is en veel mogelijk is. "Een mens houdt het
niet vol om een paar maanden
lang dag in dag uit in een restaurant te moeten eten, of voortdurend 's avonds, na het werk alleen
op een hotelkamer te zitten. Ik
bied deze mensen een verblijfsplaats aan die vooral gezellig
is," zegt ze.
Ze benadrukt trouwens dat het
niet de bedoeling is dat ze als een
huismoeder achter de gasten aanloopt. Volgens plan kan men in de

Auberge slapen, eten en drinken,
zelf de was doen, gebruik maken
van de woonkeuken en huiskamer
naargelang men daar behoefte
aan heeft. Eind mei moeten de
deuren van het verblijfshuis met
vier kamers en twee appartementen open gaan na een grondige
verbouwing van het totaal uitgeleefde pand. Van de klandizie is ze
overigens al redelijk verzekerd:
de Gasunie, de Hanze Hogeschool
en het bedrijf Sea Trade hebben
de
buitenlandse
toegezegd
werknemers en gastdocenten
naar haar door te sturen.
Het initiatief van Joke van
Velthoven staat niet alleen in de
stad Groningen. Vorig jaar nam
de Groninger universiteit officieel
het 'Guesthouse' in de Kromme
Elleboog in gebruik. Vooralsnog
is de universiteit niet in staat om
dit verblijfhuis voor buitenlandse
gasten kostendekkend te exploiteren. Hoe verhoudt zich deze Auberge tot het Guesthouse? "Ik ben
ervan overtuigd dat mijn formule
beter is. In het Guesthouse kun je
alleen slapen. Om te eten moetje
ergens ander heen. Het geheim
van mijn succes is de woonkeuken. Mensen kunnen daar na het
werk een aperitief nemen, met z'n
allen eten, praten over van alles.
Dat is de kern van de gezelligheid
Aio ilr fo hipHpn hph
"
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Op 12 december 1989
is de

Vereniging
voor
Prot. Chr.
Kleuter- en
basisonderwijs
gevestigd te Stadskanaal Noord
in de
Algemene Ledenver-

gadering

OPGEHEVEN
Zij die menen vorderingen op deze vereniging
te hebben worden verzocht zich te melden bij
het Bestuur a.i.
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■ waarschuwingssignaal voor
te weinig licht
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■ DX codering.
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woon- en kernwapenvrije
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kleinbeeld-camera

volledige automatische funkties ■ zelfdenkende flitser ■ zelfontspanner. U hoeft
alleen maar het filmpje in deze camera te
zetten en u bent
klaar.
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■ automatisch filmtransport ■ fixed focus ■ ingebouwde flitser
compact camera
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■ Praktische compact camera ■ autofocus
■ aut belichting ■ zelfdenkende flitser
■ automatische filmgevoeligheidsinstelling ■ automatisch film-
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■ compact camera ■ stof- en spatwatervrij

■ autofocus ■ geprogrammeerde sluiter
■ aut. ingeb. flitser ■ aut. filminleg
en transport
pj zelfontspanner.

■ compact camera ■ autofocus ■ scherpstelvergrendeling ■ belichtingsvergrendeling
■ 38 mm. en 60 mm objektief ■ programmasluiter ■ zoeker past aan aan gebruikt
brandpunt ■ aut. flit-
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■ aut. filminleg
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HINDERWET

Burgemeester

en wethouders van Beerta; gelet op artikel 24, tweede
lid, onder c, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat zij voornemens
zijn op de aanvraag van:

de heer C. N. Vermue,
Hoofdstraat 8 te Beerta

voor een vergunning ingevolge de Hinderwet
voor het uitbreiden van
het akkerbouw- en

slachtkuikenhouderij
bedrijf met een

ËfjjjlSppmKfSS^^
pH
Iffffffffffffffpfl
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rSh

pluimveestal gelegen
aan de Hoofdstraat 8 te
Beerta positief te beschikken onder voor-

waarden

IhEFbfi

pHK?i

art

Hl

gen.
De ontwerp beschikking,
alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde
stukken, liggen op de afdeling ruimtelijke zaken
Hoofdstraat 269 a te
Beerta ter inzage en wel
tot 11 januari 1990 elke
werkdag van 08.00 uur
tot 12.00 uur;
na deze datum tot het
einde waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen het geven van de
aangevraagde beschikking, elke werkdag van
10.00 uur tot 12.00 uur.
De aanvrager, alsmede
degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar
aanleiding van de aanvraag en een ieder die
aantoont dat hij daartoe

SKffciiH
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om gevaar,

schade of hinder voor de
omgeving te ondervan-

ïw f^iJ
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wßsa
■ compact camera ■ autofocus ■ motorzoom van 38-65 mm. ■ scherpstelvergrendeling ■ belichtingsvergrendeling ■ programmasluiter ■ aan brandpunt aanpassende zoeker ■ aut. ingeb. flitser ■ aut. filminleg en
-transport ■ zelfontspanner

r

■ LCD

■ autofocus compact camera ■ uitgerust
met 38-90 mm motorzoomobiektief ■ nieuw

is de qeproqrammeerde zoomfunktie bii or>
namen tussen 2en 5 meter een aut
puntsinstellinq ■ aut ingebouwde flitser
pj aut film
reaelina
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■De intelligente en kreatieve autofocus re«excamera ■ intelligent-belichtings systeem,
Autofocus systeem, -Autofocus -Flits
systeem ■ supersnelle motorische film
regeling
■ scherpstelvergrendeling
'

~
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DAnv OYNAXC ~~7000 L kit

■ autofocus reflexcamera ■ aut. mgebouwde zoomfhtser ■ aut. tegenhchtflitsen ■ aut.
Multi Programma Selectie ■ belichting wordt
afgestemd op brandpunt ■ NIEUW chipcard
voor wijzigen proaramma b.v. voor portret,
close-up,

■De meest intelligente en meest kreatieve
autofocus reflexcamera ter wereld ■ intelligent- belichtings systeem, -Autofocus
systeem, Autofocus -Flits systeem ■ supersnelle motorische film regeling ■ kreatief
kaart bj
-
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redelijkerwijs niet in staat
is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar
aanleiding van de

ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.
Een bezwaarschrift dient
gericht te worden aan het
college van burgemeester en wethouders,

Hoofdstraat 273
te Beerta.
Beerta,
27 december 1989

Burgemeester en
houders,
de secretaris.
M. G. Dekker

de burgemeester,
J. Jagersma.

wet-
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De lerse schrijver Samuel
Beckett, vrijdag op 83-jarige
leeftijd overleden in Parijs,
was een van de grootste
schrijvers van deze eeuw.
Zijn werk, absurdistisch,
zwartgallig, erudiet en
geestig, is vol van
mededogende ironie. Die niet
alleen zijn personages gold,
maar vooral dat zonderlinge
wezen dat in miljarden de
aarde bevolkt en er tegen
beter weten in altijd maar
weer wat van probeert te
maken. 'Mensen zijn
verdomd onnozele apen,'
schreef Beckett in het
befaamde 'Waiting for
Godot'. Al die mensen (wij)
hebben, net als Becketts
anti-helden, last van 'die
miserabele manie zodra er
iets gebeurt te willen weten
wat'. Veel wijzer worden ze
(we) er niet van, van al dat
denken en zoeken. En er rest
maar één conclusie: ermee
ophouden. 'Weten niets te
kunnen weten, alleen zo
treedt de vrede binnen in de
ziel van de niet-weetgierige
zoeker'. Samuel Beckett is
gisteren in besloten kring
begraven op een kerkhof in
Montparnasse.

Van onze kunstredacteur

Eddy Schaafsma

Samuel

Beckett

werd op

Goede Vrijdag 13 april
1906 geboren in Dublin.
Hij groeide op in een pro-

testants, gegoed milieu. Na een
studie moderne talen in de lerse
hoofdstad doceerde hij vanaf
1928 Engels aan de Parijse Ecole Normale Superieure. Tijdens
dat eerste verblijf in Parijs ontmoette Beckett, intussen een
erudiete zonderling, een andere
lerse balling, James Joyce. Een
paar jaar gold Beckett, toen al
bezig aan zijn eerste romans en
poëzie, in Parijse schrijverskringen als de secretaris van de bijna blinde Joyce. Hoe de rolverdeling ook was, hun gesprekken
werden legendarisch: beiden zaten middagen lang tegenover elkaar te zwijgen.
Beckett vestigde zich in 1937
definitief in Parijs, waar hij een
jaar later op straat werd neergestoken door een zwerver. Een
jonge pianiste, Suzanne Deschevaux-Dumesnil, zorgde ervoor
dat hij in een ziekenhuis werd
opgenomen. In 1961 trouwde
Beckett met Suzanne, toen al jaren zijn levensgezellin. Beiden
waren tijdens de oorlog actief in
het Franse verzet, waarvoor
Beckett in 1945 uit handen van
generaal De Gaulle het Croix de

mag waar zijn, dat Nederland al enige jaren
overspoeld wordt door een
golf popmuziek uit Afrika, buiten
Amsterdam is daar vooralsnog
weinig van te merken. De regio
wordt bediend, dan wel niet bediend, met concerten die op het
laatste moment niet door blijken
te gaan, met verwaterde vormen
en informatie uit de tweede en
derde hand.

Het

Gelukkig kent Groningen sinds
een paar maanden een uitzondering op dit beeld: de groep Benkadi. Benkadi bestaat uit muzikanten uit Mali, die in vooraanstaande formaties als de Super Rail Band en Super Djata de
traditionele Malinese muziekvormen in een eigentijds kader leerden zetten. Ook bij Benkadi is die
traditie bepaald geen holle frase.
Men bespeelt naast gitaar en mo-

optelsom leert dat de 6e

kan

zijn. Een orkest van 135 musici, een koor van 175 zangers, en

een kinderkoor van 80 spruiten:
allemaal amateurs, speciaal voor
Je gelegenheid bij elkaar. Voeg
daarbij een volle zaal van 1100 en
je weet, dat we zo nog jaren kunnen doorgaan. En dat volgens de
formule van Happening 6: stukje
voor orkest, stukje voor grotemensenkoor (al dan niet met samenzang), stukje voor kamerorkest of
taperensemble, stukje voor kinderkoor met jongenssopraansolo
en dan ook nog wat uit populaire
opera's. Er hing een kerstster bo-

Agenda
van

vanavond 18.00 uur tot mor-

gen 18.00 uur.

GRONINGEN

Troubadour, 23.00 uur: Top Secret.
Cachet, 21.00 uur: Hiphous en rap-

party met Quality Crew, Mellow
's, Deejay Fix en MC Ten.
Kruithuis, 20.30 uur: RO-Theater
long, farewell, aufg Wiederse-

y

NORG
°Hnkhof, 21.00 uur: I've Got The
oullets

—

Guerre met gouden ster ontving.
Beckett had toen zijn eerste
boeken al geschreven, het erudiete, maar nog onrijpe Murphy
in 1938 en de geestige, soms
briljante satire Watt in 1944.
Maar hij bleef onopgemerkt tot
En attendant Godot, geschreven
in het Frans en de wortel van
zijn latere roem. De première
van Waiting for Godot, begin jaren '50 werd een schandaal: critici en toeschouwers verlieten
loeiend de zaal. Het stuk zou uitgroeien tot een mijlpaal in de geschiedenis van het absurdistische toneel, dat na (en door) de
oorlog opnieuw opbloeide. Volgens Beckett betekende het stuk
over die twee wat lullige zwervers die rondhangen op een
landweg en wachten op Godot,
niets. Anderen zagen het als dé
metafoor voor het leven van de
20e eeuwse mens: God is dood en
ook dat Verlichtingsdenken dat
langzamerhand de scepter had
overgenomen is niet te vertrouwen. En dus is niets meer zeker.
Het enige wat iemand nog rest
is, zoals Vladimir en Estragon,
te wachten op Godot. Ook al zal
die nooit komen.

—

Beckett hield zijn lezers een
spiegel voor, van spot en
zelfspot. Een lange tragikome-

Hoe bedrieglijk ook, die hoop
dat het ooit nog wat zal worden,
die valt voor Didi en Gogo niet
te onderdrukken. Godot is een

dot hadden ze zich allang verhangen; met Godot blijft het bij
een halfslachtige poging. Maar
er was meer dat Becketts helden
kwelde, vooral alles wat er door
hun hoofd gonsde. 'Gebruik je
hoofd,' brult Hamm in Endgame, 'gebruik je hoofd, je bent op
aarde, er is niets dat je daar van
kan genezen!' En dat is wat ze
doen, hun hoofd gebruiken, hoewel al die Beckett-helden niet
weten hoe je dat eigenlijk doet,
je hoofd gebruiken. En of je daar
wel iets mee bereikt. En zo leven
ze voort in koffers, bedompte
souterrains, afgedankte sloepen,
greppels langs de weg, in zichzelf pratend en denkend, zich
voortslepend op krukken door
bossen en braakliggende terrei-

Gebeurtenis: concert door de groep
Benkadi. Plaats: Café De Unie te
Groningen. Publiek: 75. Bijzonderheid: 28/12 in Het Pleintje te
Winschoten, 1/1 In De Oosterpoort,
11/1 Picantropi», 24/1 De Troubadour, 31/1 Het Pakhuis, allen te Groningen.

dern slagwerk ook balafoon en
prachtige snaarinstrumenten als
N'guni en kora, waarvan de druppelende klank en de pendelende
motiefjes in moderne vorm terugkeren in de laag die de twee gitaren door de muziek trekken.
Kenmerkend is ook dat men effectbejag en een snel resultaat
mijdt. Benkadi neemt de tijd,
waardoor de opwindende momenten extra efectief werken. Die opwinding komt behalve uit het
slagwerk, vooral van Zou Diarra:
gitaartovenaar met een
een
schijnbaar ongebreidelde fantasie.
RENZE DE VRIES

SAMUEL BECKETT \
nen. Versagen doen ze nooit,
want ja die hoop, mogelijk zal
die zoete droom, hun enige, nog

(Foto: ANP)

•

eens werkelijkheid worden: de
rust in 'het hart van de duisternis, waar de stilte heerst van het
stof en de dingen, die nooit zouden bewegen als het alleen van

hen afhing'.

Trilogie
Op Waiting for Godot' volgden
meer toneelstukken (zoals Endgame, Happy Days en het prachtige, haast sentimentele Krapp's
Last Tape), hoorspelen (All that
fait), verhalenbundels en romans die in alles braken met de

vooroorlogse literaire conventies. Een handeling is ver te zoeken, van een intrige is helemaal
geen sprake. Becketts werk leek
meer en meer zijn instrument
om de taal en alle denkbare le-

vensbeschouwingen en filosofieën op de hak te nemen. Behalve
dan die ene, nihilistische: alles
is leegte, stilte, duisternis; het
wordt alleen tijd dat we daar
eens achterkomen. Dat zelfbedrog was het thema van de tussen '51 en '53 geschreven trilogie Molloy I Malone dies I The
Unnamable, het hart van Becketts oeuvre. Wat begint als een
slapstickachtig relaas van weer
een zwerver in de heuvels van
lerland, eindigt met een schim-

Openlucht

CONCERTHUIS: dag 19 15. 21.45, 16 00
(in The Movies) Theo en Thea en de Ontmaskering van hel Tenenkaasimpenum (al.),
dag 13.30. 15.15, 17 OOOliverS C01a.1.).
FILMHUIS: dag. 19.30 Black ram (16): dag
22.00 Short film about love (16): dag. 1430
Mijn vader woont in Rio (al.)
THE MOVIES: dag. 18 30. 21 15 De avonden f 12)

ai a i

Het NederARNHEM
Openluchtmuseum
lands
(NOM) in Arnhem wordt per
1 januari zelfstandig. Daarmee is het museum het
dat
eerste Rijksmuseum
De
verwordt geprivatiseerd.
zelfstandiging kan vooralsnog zonder personele gevolgen worden uitgevoerd.
Sinds minister Brinkman
enkele jaren geleden het museum in Arnhem wilde sluiten, zijn volgens NOM-voorlichter D. van Bussel ongeveer twintig personeelsleden
'afgevloeid'. "Ontslagen zijn
niet nodig geweest."

Ferd'nand

PANDA en de Magimixer

'Willem' tijdens de Neil Young Covers Night in Vera. (Foto: Johan

•

Berrevoets)

Haperend eerbetoon
Neil
Young: door de punks

werd hij nog verketterd als
volbloed hippie. Maar nu,
op de valreep van de jaren '90, is

hij door het 'ondergrondse' muziekcircuit alsnog uitgeroepen tot
zo'n beetje De Muzikant van de
Jaren Tachtig. Bij zijn hectische,
maar lyrische gitaarspel en dito
zang likken moderne gitaarbands
hun vingers af en zijn nummers
zijn een dankbare bron voor covers. Vera in Groningen is min of
meer hofleverancier van dat soort
bands, en daarom werd het tijd,
vonden ze daar, om Young de eer
te betonen die hem toekomt. En
dus betraden acht Groninger
bands zaterdagavond het podium
van het jongerencentrum, alle een
handjevol songs van De Meester

in hun ransel. Een vrijwel volle
bak trok de Neil Young Cover
Night, kerstkaarsjes sierden de
tafels en verder was het meeneuriën geblazen, tot diep in de
nacht. Meebrullen kon ook, want
de kracht van Young zit 'm in zijn
verscheidenheid: van huiveringwekkend elektrisch gegier tot
akoustische smartlap. De eerste
categorie bleek 't meest populair,
maar ook was er Willem, die het
in alle eenvoud deed met haperende stem en klankkast: I've been
lookin' for a 10ve... Eerder
verscheen er al een internationaal coveralbum, de VPRO organiseerde pas een covercompetitie,
maar bij Vera kwamen ze het
eerst op 't idee.
GERTJAN VAN SCHOONHOVEN

Pressie zegt:
De geleidelijk koudere lucht
kan nu ook door de
'Brandenburger Tor'
Verwachting
voor het
Noorden:

Flinke zonnige
perioden. Zwakke
oostelijke wind.
Droog. Overdag
iets kouder, 4 a.5
graden, 's Nachts
lichte vorst -2 a -3
graden, aan de
grond naar -5
graden. Tot de
jaarwisseling zeker
winters.

Begin december was winters,
het slot wordt winters
Door Jan Pelleboer
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VOORUITZICHTEN

ijdens het weekeinde heeft het
patroon op de weerkaart een

—

—

siere(a.l)

Wi»to n

»]

zelfstandig

maakte de happening niet de
indruk van 'Wat zitten we met
zijn allen lekker Warm kerst te
vieren'. Het was meer een beschaafd zitgebeuren van luisteren
Tsjainaar muzieknummertjes
kofsky, Bizet, Bach, Handel...—
en zo nu en dan meezingen
PAUL HERRUER

CAMERA 1: dag. 1300. 15.45. 1830, 21.15
Back to the future 2 (al.)
CAMERA 2: dag. 13.15. 16.00, 18.45. 21.30
Indiana Jones and the last crusade (al).
CAMERA 3: dag 14.00, 16 30, 19.00, 21.30
Erik the Viking (al).
CAMERA 4: dag 13 30. 18 30. 21.30 The
Abyss(a.l).
CITY 1: wo.. do 1345, 16 15. 18 45. 21 15
23.45 Ghostbusters II (a.1.)
CITY 2: wo.. do 14.00, 16 30. 19 00. 21.30
24 00 Sea of love (12)
CITY 3: dag 19.15. 21 45 Sex. lies and
videotape (al): wo., do. 14 15. 16 45 De kas-

die, soms ontoegankelijk, maar
veel vaker zeldzaam geestig. Hij
kreeg er in 1969 de Nobelprijs
voor, voor die 'door hem ontwikkelde nieuwe vormen van literatuur over de behoeftigheid van
de moderne mens'. Afkerig van
publiciteit en interviews liet hij
de prijs in ontvangst nemen door
zijn uitgever. Hijzelf dook onder
in Tunesië. In de laatste twintig
jaar van zijn leven leefde Beckett teruggetrokken in een Parijse buitenwijk. Het werd er
steeds stiller terwijl hij werkte
aan
boeken als Company,
Worstward ho, lil seen UI said en
Stirrings Still, dat begin dit jaar
in een kleine oplage verscheen
in Engeland. De teksten werden
korter en het aantal woorden
dat hij nog tot de pagina's toeliet
kleiner. De stem, Becketts werk,
verstomde, moedwillig.
Dat Beckett ziek was kwam
eind vorig jaar naar buiten in
een interview met zijn uitgever
John Calder, afgenomen op een
dat
Godot
moment
werd
gespeeld in het prestigieuze Lincoln Centre in New York, in Parijs met de regisseur Roman Polanski als Pozzo, en eindelijk
ook in de theaters van Moskou.
Van Beckett zelf werd alleen
nog iets vernomen als een regisseur zijn regieaanwijzingen niet
stipt opvolgde. Verder bleef het,
inderdaad, stil.

(Advertentie)

Museum

ven het podium met al die zangers
en spelers, en het kinderkoor
wees ernaar bij een liedje met de
tekst 'Zie de ster', maar toch

Films in Groningen

—

Nobelprijs

Strohalm
vervelende laatste strohalm die
ook de andere Beckett-personages een loer draaide. Zonder Go-

15

—

tegen het zwijgen

Beschaafde kersthappening
Muzikale Kersthappening,
die gistermiddag in de
Oosterpoort in Groningen werd
gehouden, beslist niet de laatste

mige hoofdfiguur
de Onbenoembare
die wanhopig wat
voor zich uitpraat, gevangen in
een onderaardse krocht, waar
alleen zijn woorden 'de stilte
verbreken en al het andere
zwijgt'. Hij is dat 'eeuwige geklets over dingen die niet
bestaan, of misschien wel
bestaan, onmogelijk het te weten' meer dan zat, die 'lange zonde tegen het zwijgen'. Maar niemand ontkomt er aan te proberen iets van de wereld te begrijpen, ook al zijn de instrumenten
die we daarkennis, taal
voor hebben volledig ontoereikend. 'Een feit schijnt te zijn,'
zegt de Onbenoembare daarover, 'als men in een toestand
waarin ik ben nog van feiten
kan spreken, dat ik niet alleen
over dingen zal moeten spreken
waarover ik niet spreken kan,
maar ook, wat nog interessanter
is, dat ik, wat nog interessanter
is, dat ik, ik weet het niet meer,
het doet er niet toe. Toch ben ik
genoodzaakt te spreken. Nooit
zal ik zwijgen. Nooit.'

De lange zonde

Malinese gitaartovenaar

Een

kunst/ngenda/ujEer/strips

woensdag 27 december 1989

HERESTRAAT 79, GRONINGEN

niet onbelangrijke verandering
ondergaan. Enkele weken hadden
de depressies met hun regenfronten en zeer zachte lucht van 10 a 13
graden vrij entree. Dat is nu vooreerst verleden tijd. Hogedruk rond
1035 mb versterkt zich nog wat en
ligt met het centrum dicht bij Moskou. Daardoor is de wind oostelijk
geworden en stroomt uit MiddenEuropa geleidelijk koudere lucht
naar ons gebied. Nu ook
via de
Brandenburger Tor. Erfurt -4,
Stuttgart als laagste in Duitsland
-7 graden.
Wij hadden vanmorgen 2 a 3
graden vorst, ook aan de grond,
zodat het beeld voor het eerst na de
eerste decemberdagen buiten de
deur weer eens wat winterser is geworden. Zeker tot rond de jaarwisseling kan het droog blijven. De
lucht zal langzaam verder afkoelen. Niet dat er veel koudere lucht
als transportkou onderweg is. Ook
in Oost-Europa waaronder Roemenië niet meer dan lichte vorst.
Op een enkele plek ook in Oostenrijk 's nachts matige vorst. Overdag komen wij geleidelijk van
rond 10 op 4 a 5 graden, 's Nachts
langzaam naar 3 a 5 graden vorst.
Het kan een winterse periode
van wat langere duur worden.
Veel regen in Spanje. Tijdens de
kerstdagen in Malaga 84 mm regen, ook in Portugal regen door
depressies aldaar.
...

(stad)

WAARNEMINGEN GRONINGEN
Temp. vanmorgen 8.30 uur 2.5 gr. C.

Max. temp. gisteren 6.5 gr. C.
Min. temp. afgelopen nacht -0.3 gr. C
Neerslag afgelopen etmaal
mm.
Wind vanmorgen om 10 uur O 2.
Barometer om 10.00 uur 1012 mb.
—

ZON EN MAAN
Zon op morgen 8.48 onder 16.22 uur.
Maan op morgen 9.36, onder 16.36 uur
Nieuwe maan 28 dec. 4.20.

HOOG EN LAAG WATER

Delfzijl:
Hoog morgen 12.06 uur.
Laag morgen 6.10 en 18.26 uur
Lauwersoog:
Hoog morgen 10.25 en 22.35 uur
Laag morgen 4.06 en 16.16 uur.

VRIJDAG T/M MAANDAG
Perioden met zon en droog, later wat
meer bewolking. In de nacht lichte
vorst. Middagtemperatuur ongeveer 5
graden.
w.r.
en

mox

w.kr.

gr.C
gist.

temp

m/set.
Weerrapporten 27 december 7 uur
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'H FEESTELIJKE KERSTSHOW BIJ AUTOSKALA
Vrijdag starten wij een grote kerstshow met extra voordelige aanbiedingen, verrassingen voor iedereen. v;?HOfilmpjes voor de kinderen en als u een auto koopt met
Autoskala-garantie.
dan kunt u kiezen uit:
3

Een videorecorder of magnetron
of complete midiset of
kleuren tv.
i/Anf) ■f V■
of c.d.-speler
Volop buitenkansjes dus deze week. Want Autoskala is
dealer van Subarü. verkoopt bijna alle merken nieuw en
heeft vooral heel veel ANWB gekeurde eerste klas occaSi ons

sa me , naar de Au,
M
skaia-snow? KNeem gerust de Irc3pÉ||JPEH£|
3" ™;
in deren mee ' U , hebt
ze
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die
leuke
kijken naar
tekenfilmpjeszien'
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■ AutOfOCUS
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■ Auto belichting
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autoskala-subaru kerstshow
van 22 m3O december
Tijdens de kerstdagen gesloten.

W

™

ANWB-Occasion-centre en Subaru-dealer
Industrieweg 40. Assen. tel. 05920-41111.
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Detailzaak in hobbymaterialen gevestigd te Groningen
zoekt ter ondersteuning van vast team op korte termijn
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■ Auto filmtransport
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■ Auto film terug-
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■ Auto film terugwikkel stop.
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OF 40.-PER MAAND

GELDIG T/M 31-12-1989

De nieuwe Mini Jumbo is niet alleen fel op de weg
en zuinig op benzine, hij is ook zeer economisch bij
aanschaf en inruil.

[

Want na drie jaar krijgt u er gegarandeerd
f 7.500,- of meer voor terug!

Deze functie is op basis van oproepkracht voor plm.
15 uur per week

Dat wordt dus voordelig rijden. Rekent u maar mee
met ons voorbeeld, waarbij wij ervan zijn uitgegaan
dat uw huidige auto nog f 3.495,- waard is.

Gevraagd wordt:

van 27 t/m 30 december

DE NIEUWE
SUBARU MINI
JUMBO VOOR
185.89 PER
MAAND

Inzetbaar te zijn op onregelmatige tijden.
Enige ervaring in de verkoop.
Leeftijd vanaf plm. 35 jaar.

Nieuwprijs Subaru Mini Jumbo
Inruilprijs huidige auto

13.995,3.495,-

Br. bur. dezes o. nr. 81421
Gegarandeerde restwaarde na drie jaar

Idastraat 2, Groningen

Ook voor uw tabak, lectuur,
snoep, drop, C.D.'s, kado's en
speelgoed

I
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WÈÊK*

op
bruidskleding
avondkleding
OOSTERSTRAAT 20
GRONINGEN
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Bij alle occasions boven de f 7.500.- krijgt u het ANWBkeuringsrapport en drie maanden BOVAG-garantie. Die
garantie verlengt Autoskala op jonge auto's tot een vol jaar.
Dat betekent één jaar zorgeloos autorijden.

3}

En dat terwijl een Autoskala-occasion altjjd zeer scherp
geprijsd is. En helemaal tijdens de show !
ulAr
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nier ertKeie voorDeeiaen.
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JONGE OCCASIONS:
,

190Dgn|me». veelocc.4-8
EscortGhia 5-drS
16-89
A
Ope et.ro GL 1.6.,
1 .000 km, 3- 89
Ford Sierra 2.0 in|., Gnio Sedan, wit, 42.000 km, 3-88
Ford Sierra 1.6 Special Sedan, met.rood, 21.000 km, 5-'B9
Ford Escort 5-drs, stol cor 1.8 diesel Bravo, 4-'B9
Opel Kadert 13i auberg., als nw. 17.000 km, 3'89
BMW 316 shadow-line ontr. met., 45.000 km, 5-'B7
Mitsubishi Galant GLS, wit, 36.000 km, 4 '87
VW LT 2.8 diesel bestel nw.pr. ca. f 43.500,-7-'B7, nu
Toyota Celito ST liftbotk, zilver als nw. 58.000 km, '86
Nissan Sunny Florida diesel met. blauw, 59.000 km, 5-'BB
Mazda323 LX Sedan, sv. 22.000 km, rood 3-'BB
Ford Sierra 2.0 CL Sedan Ipg, met. blauw 68.000 km, 8-'B7
Subaru 1600DL Stationtor, Ipg, silver, 49.000 km, 4-'B7
-,„.,(,„„

..
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rft
35.750,29.9 50,29.950,f 28.950,f 26.750,-
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f26.500f21.950f26.950f24.950f23.500-

f 22.950,f2l 950,-

f18.950-

f 18.950,f 18.950,-
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Lees er alles over in het
Nieuwsblad!

AUTOSKALA
AUTOSKALA-SUBARU KERSTSHOW
van 22 t/m 30 december
ANWB-Ocoasion-centre en Subaru-dealer,
Industrieweg 40, Assen. Tel. 05920-41111.
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gebeurd in de
buurt?
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Zo rijdt u al in een Mini Jumbo voor f 185,89 per
maand.
Zonder aanbetaling.

Aiig iets

f 18950
f 17.950,-

-

7.500,-

3.000,-

EXTRA-VOORDELIGE
SHOWAANBIEDINGEN
Subaru 180° GL' zeervee ' a(c - alsnw - wit 6loo° km ' s 'B7
Ford Escort diesel Bravo, als nw., wit, 79.000 km, 5 '87
Ci,roën Bx 16TRi a|s nw wit' s9m km - 9 ' 86
mGolfdiesel * sdrs w leei s 79oo° km ' 6 B6
Opel Kodett 1.3 S Club, wit, div. ace. 53.000 km, 9'87
NisSDnSunn^Florida ' diesel ' s drs wil ' 75000km' 3 ' 87
Opel Kadert 1.6 S Sedan aut., Ipg, wit, 59.000 km, 5-'B6
Opel Rekord 2.0 S Troveller, gr./bl. met., 3-'B6
Subaru 1600 GL, Ie eig., met. blauw. 39.000 km, 5-'B5
Citroen BX 14 E, Ipg, wit, Ie eig. 85.000 km, 6-'B7
Opel Kadert aut, 5-drs., 28.000 km!!!, 9-'B5
Nissan Mitra SDX, nw.st., 9.000 km(!), '88
Opel Kodett 1.3 LS Sport, vele act. wit, 49.000 km, 8-'B5
Mazda 323 LX Sedon Ipg wit 49 000 km 10-'B6
Subflru j ,Q GL s_drj5_ drj si(yer 5 , g/
o|j
Ford Estorf \ g
**
5-drs.
™**IMS
Subaru Mini Jumbo, 5-drs. SDX, 22.000 km, roodmet., 3- 88
Opel Corso 1.3 S TR Berlina, 62.000 km, 4-'B6
Suboru ks *> SL- o,s
wi '. 34000km - 10 ' 85
Ausfin Mjnj ]m LE jn nw st rood 31000 km 8 87
Doihotsu ÏOO, 5-pers. bus, Ipg, rood, 40.000 km, 5-'B5
Subaru Jumbo, 5-drs, SDX, 38.000 km, 6-'B6
Subaru Mini Jumbo,rood, 14.000 km, 0-'B6
Subaru Justy SL, keurige
9 auto, rood, 86.000 km, 4-'B5
[,
Vo| vo 340
ordeaüx 38 000 km!! , 9 82

10.500,-

f 15.950,-

114.950,-

f 14.950,
f 14.950,f 14.950,T.500,-

3.950,-
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f11950.

f
f
f
f
f
f
f
f
f

—

Mannenmode
in de opruiming

f14.950,'

LAATSTE NIEUWS
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bij Klinkhamer

10.750,10.500,-

9 - 950
, 500 .

--

Vele bekende merken voor superlage prijzen

8.950,8.950,8.950,8.950,-
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Kom snel kijken en kopen want
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OP
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Verder keus uit diverse goedkope APK-gek. auto's!
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AUTOSKALA-SUBARU KERSTSHOW
van 22 t/m 30 december
.
A
en Subaru-dealer,
ANWB-Occasion-Centre
.,

u/D
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jde Ebbingestraat
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Groningen, Tel. 050-181

K
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Industrieweg 40, Assen, tel. 05920-41111.

OPENBARE KENNISGEVING
De burgemeester der gemeente Vries brengt ingevol
ge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruim
telijke Ordening ter openbare kennis, dat de gemeen
teraad bij zijn besluiten van 19 december 1989, nrs
9/JB/WR en 10/JB/WR, heeft besloten te verklarer
dat wijzigingen van de bestemmingsplannen "Donde
ren" en "De Fledders I" worden voorbereid en we
voor de gebieden, die zijn aangegeven op de bij de
ze besluiten behorende tekeningen.
Het betreft hier respektievelijk het bouwen van eer
jeugdonderkomen aan de Dorpsweg 13a te Donderen
en het bouwen van een garage en het verbouwen van
een bestaande garage aan de Dingspil 96 te Vries.

De betreffende besluiten treden in werking op 28 december 1989 en liggen, met de daarbij behorende tekeningen, met ingang van dezelfde datum ter gemeente-secretarie

-

afdeling Algemene Zaken

-

ter in-

zage.
Vries. 27 december 1989.
De burgemeester van Vries.
drs. J.A.G. v.d. Steur.

Als u tijdens dè show een nieuwe auto koopt, of
een occasion met Autoskalagarantie ( f 7.500,of meer) dan kunt u kiezen uit een heel bijzonder
kado.*

Een magnetron, videorecorder,
portable kleuren t.v. complete
midiset, of een c.d.-speler
Dit is dus het moment om een nieuwe of
gebruikte wagen te kopen bij Autoskala . . .
U kunt ook de helft van de winkelwaarde in
contanten krijgen.

*^-\

ZITCOMFORT /
Een van de vele elegante
zitmeubelen uit de collectie
van Gerritsma Interieur.

S

/
/
/

6)
VERRASSING
VOOR ELKE
BEZOEKER QCF

y^

S

Van het fameuze Zwitserse deSede.

ledereen is welkom op onze kerstshow. De koKie mei
koek staat klaar en elke bezoek(st)er krijgt een leuke attentie. Wat 9 Dat houden we nog even geheim...

*

AUTOSKALA-SUBARU KERSTSHOW

van 22 t/m 30 december

AUTOSKALA
ANWB-Occasion-centre en Subaru-dealer.
Industrieweg 40. Assen, tel. 05920-41111
*

geldt niet voor Jumbo/Justy

M
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IJ
F ~j/jr'
Kloekhorststrapt 49
\
IjT
E
\
Ljr
Ja 9401 BB Assen
Telefoon 05920-13477

Geautoriseerde dealer van:
Leolux •De Sede Artifort.
Gelderland Hüista Pastoe
Castelijn Wittman Ploeg
Kendix Bauwman Kvadrat
Arabia Alessi Artemide
lndoor Montls

Neem gerust uw kinderen mee !
U hebt geen omkijken naar ze, als ze die
leuke tekenfilmpjes zien !
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AUTOSKALA
AUTOSKALA KERSTSHOW
van 22 t/m 30 december
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Brief ging eigen leven leiden

Niet te vroeg met
wintervoedering

Euthanasie: Angst
bij arts en anderen
Een

stap terug in de geschiedenis. Drie jaar geleden betrokkene

baarde de Drentse hoofdofficier van Justitie
mr.J.M.M. van Woensel landelijk opzien met een
brief die een eigen leven ging leiden als .richtlijnen voor de
politie bij euthanasie en hulp bij zelfdoding'. „Bij het onderzoek in euthanasiezaken dient men (de politie, rvds) er
steeds zeer goed van doordrongen te zijn dat aan de toepassing van actieve euthanasie bijna altijd een langdurig
en herhaald intentief, sterk emotioneel geladen overleg
tussen patiënt, arts, familie en/of vrienden en verplegend/verzorgend personeel vooraf is gegaan. In de meeste
gevallen is er sprake van een beslissing die door de
betrokkenen als buitengewoon moeilijk wordt ervaren."

Of de politie by euthanasieonderzoek hiermee ernstig rekening wil houden. Een gereserveerde benadering is op
haar plaats, maar het onderVan onze verslaggever
Rein van der Sleen

moet je laten toetsen door de
maatschappij. ledereen moet weten dat euthanasie alleen gebeurt
als het is toegestaan. Wat krijg je
anders? Dat bejaarden doodsbang
kunnen worden als ze van zichzelf
vinden dat ze lastig worden. Heb
ik de garantie dat niet tegen mijn
wil wordt ingegrepen, die vragen.
Ook voor de familie van

zoek moet wel voldoende kritisch en diepgaand zijn, zo
schreef de hoofdofficier voor.

De richtlijnen van Van Woensel
sloten in december '86 aan bij de
jurisprudentie van dat moment.
Veel is er sindsdien niet aan
veranderd. Ook het vertrouwen
van (huis)artsen, toch vrijwel altijd betrokken bij euthanasie, wyzigde zich nauwelijks meetbaar.
„Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn volgens de wet strafbare
feiten. De garantie dat wanneer
de arts zich houdt aan de criteria
van zorgvuldigheid, hij niet wordt
vervolgd, kan alleen de minister
van Justitie dan wel de procureur-generaal geven. Ik kan wel
met absolute zekerheid zeggen
dat als artsen zich aan die regels
houden, ze niet worden vervolgd,"
geeft Van Woensel het amper
waarneembare verschil tussen
.garantie' en .absolute zekerheid'
aan.
Pratend over zijn euthanasiebrief, begint de hoofdofficier met
een opsomming van de zorgvuldigheidscriteria, zoals die liggen
ingebed in de jurisprudentie.
Euthanasie moet de wens van de
patiënt zijn; er moet sprake zijn
van een ondragelijk lijden; uitzicht op genezing moet ontbreken;
eventuele alternatieven moeten
met de patiënt besproken en niet
meer aanvaardbaar zijn; het moet
een weloverwogen beslissingsproces -ook besproken met nabestaanden- zijn; de arts moet
vooraf overleggen met een of meer
collega-artsen; en de medische
aspecten dienen op zorgvuldigheid te zijn getoetst. Voldoet de
arts aan deze voorwaarden, dan
hoeft hij strafvervolging niet te
vrezen, zegt Van Woensel met
grote stelligheid.
De Drentse (huis)arts beoordeelt die garantstelling met een
flinke slok scepsis, zo mag blijken
uit de cijfers. Ten tijde van de
euthanasiebrief werden in het arrondissement Assen jaarlijks drie
tot vier gevallen van actieve
euthanasie bij politie/Justitie gemeld. Landelijk worden circa
10.000 gevallen per jaar .aanvaard'. Dat afgemeten naar het
inwonertal van Drenthe, worden
jaarlijks 300 tot 500 gevallen van
euthanasie in deze provincie gepleegd. Na de brief worden nu ongeveer tien gevallen per jaar gemeld; 2 a 3 procent van het totaal.
.Daarin ben ik teleurgesteld,"
zegt Van Woensel. „Blijkbaar
hebben artsen een ongerechtvaardigde vrees om hun handelen op
dit punt in openheid te toetsen.
Echt, die vrees hoeft er niet te
zijn."
Jk hoor de arts al zeggen: Ja,
maar ik ben dan de verdachte. De
politie komt, ik word gehoord, in
een bepaalde hoek gezet. De arts
is dan inderdaad de verdachte omdat euthanasie een strafbaar feit
is. Daarom is het politie-onderzoek dus zo terughoudend en
onopvallend mogelijk. We proberen dit echt met begrip voor alle
emoties zo zorgvuldig mogelijk te
doen. Ik word soms zelfs vooraf
geraadpleegd door de arts. De politie hoort de arts, een collega-arts
en bij wijze van uitzondering soms
nabestaanden. Ik schrijf een advies bij het proces-verbaal en informeer de arts daarover. Het is
öog nooit voorgekomen dat van
dat advies, geen strafvervolging
mits, is afgeweken. Alle lof voor
de manier waarop de politie haar
onderzoek doet. Die scepsis? Die
komt alleen voor bij artsen die
hiermee geen ervaring hebben,"
aldus Van Woensel.
Waarom dringt de Asser hoofdofficier zo aan op openheid bij
euthanasie? „Omdat het een
beslissing is. en die

de

en ook voor het

Het

heeft dit jaar nogal
lang geduurd aleer ik de
voedertafel voor de wintervoeding van onze vogels in
gereedheid heb gebracht. Hij
staat nu veertien dagen op zijn
oude plekje en ik kan de bezoekers zowel vanuit mijn studeerkamer als vanuit een
woonvertrek prachtig waarne-

te-

huis. De bejaarde moet weten dat
er niets buiten zijn wil om gebeurt. Dan is toetsing zeer essentieel, en daarom moeten artsen
daarin open zijn."
„Het gaat hier om het allerbelangrijkste, het meest wezenlijke
van de mens: het leven. Een
beslissing om dat af te breken, is
onomkeerbaar en moet dus met de
grootst mogelijke waarborgen
worden omgeven. Er mag geen
wantrouwen, vrees of angst
ontstaan. Ook moet het vertrouwen in de medische stand onwankelbaar zijn en blijven," vindt
Van Woensel. „Toetsing van dergelijke ingrijpende beslissingen
dient ter bevestiging van de
juistheid van de beslissing. Ook
voor de arts is het een geruststelling. Vandaar mijn pleidooi voor
openheid. Om te laten zien dat
een arts bij naleving van de zorg-

men.

Het is ook niet verstandig
om met de wintervoedering al
te vroeg te beginnen, want de
vogels moeten zo lang mogelijk
hun voedsel uit tuin en veld
zien te betrekken. Vooral voor
de insektenetende gevederde
vrienden is dat van het grootste belang omdat die onze
planten bevrijden van heel wat
schadelijke beestjes.

•

Hoofdofficier Van Woensel: 'Gereserveerde benadering wenselijk'.

(Foto: Han de Graaf)

vuldigheidscriteria niets heeft te
vrezen, betracht ik zelf alle openheid."
Hoofdofficier Van Woensel weet
maar al te zeer van de artsen-

angst. „Maar, dat is dan de prijs
die je moet betalen voor het belang van de zaak. En als je elkaar
vertrouwt, is dat niet zo'n hoge
prijs."

Theater Carré denkt voor onvergetelijk schouwspel jaar vooruit

'Les Misérables' kans voor

grote Nederlandse musical

als 'I dreamed a dream,'
'Do you hear the people
sing?,' 'Master of the House'
en vooral 'On my own' hebben de
musical 'Les Misérables' wereldfaam bezorgd. Over ruim eenjaar,
vanaf het vroege voorjaar van
1991, worden ze gedurende
minstens vijf maanden bezorgd in

betrokken waren bij 'Les Mis' in
New York en Londen. We steken
onze nek uit en werken opnieuw
samen met Joop van den Ende
Productions. Voor Joop is het
meer een ideële dan een financiële zaak. De kosten bedragen
ongeveer vijftien miljoen gulden.
Of we er in slagen de toegangsprijzen laag te houden,
hangt af van de sponsoring en de
subsidies. Daarover zijn we optimistisch. Maar het moet nü gebeuren. Dat wil zeggen in '91,
want de musicalfilm komt
waarschijnlijk in 1992 uit."
■ Door de problemen rond TV 10
staat de naam Van den Ende wel

Songs

Van onze redacteur
Entertainment
Jacques J. d'Ancona
de Nederlandse taal. Plaats van
handeling: het boeiendste theater
van ons land, het ruim 100-jarige
Carré in Amsterdam.
'Les Misérables' behoort gegarandeerd tot het tijdloze musicalrepertoire. Het is een bijzondere
musical. En dat niet alleen omdat
Claude-Michel Schönberg prachtige muziek heeft geschreven.
Vooral het aangrijpende gegeven
en de onontkoombare kracht van
het in grote scènes filmisch gezette, historische verhaal spreekt geweldig aan.
Honderden Nederlanders hebben de voorstelling inmiddels gehet magische
zien op Broadway
theatercentrum van New York
of in Londen in Palace Theatre op
Shaftesbury Avenue. De Londense première was op 30 september
1985. Sindsdien loopt 'LM' in negen wereldsteden.
Exact een jaar geleden zag ik
'Les Misérables.' Het is een onvergetelijke ervaring in de traditie
van 'West Side Story' en 'CATS.'
Een anti-glamour-produktie dus,
zonder boa's, glitters en hupsakee-ballet. Het gegeven is geba—

—

ter discussie.

•

Vlammend schouwspel op de barricaden.

seerd op de gelijknamige sociale
roman van Victor Hugo uit 1862.
Het draait dan ook niet om flodder-vermaak van een tuttig liefdesverhaaltje.

Barricaden
En een happy ending is allerminst aan de orde... Mensen
schuifelen na het slotapplaus stil
naar buiten, onder de indruk van
een vlammend schouwspel over
leven en dood op de barricaden
van de politieke en maatschappelijke revolutie in het negentiende-eeuwse Frankrijk.
'Les Misérables' is als musical
grensverleggend. De tekst van
Herbert Kretzmer, Boublil en Natel gaat over universele thema's
als onvrede en opstandigheid,

Het laaiende vuur
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maar ook het kleine geluksgevoel
van de individu. Het patroon is
geborduurd op de geschiedenis
van een ex-galeiboef die het opneemt voor armen en verdrukten,
tégen machthebbers.
De stichting Carré Theaterprodukties maakt deze gigantische
voorstelling uitsluitend voor eigen huis. De musical gaat niet op
toernee. Er staat trouwens heel
wat te gebeuren. Er moet verbouwd worden in Carré om het toneeloppervlak te vergroten en de
zaal aan te passen.
Hubert Atjak, adjunct-directeur: "We wilden na 'CATS' weer
een produktie van grote allure.
Het creatieve, leidinggevende te-

am zoeken we uit de mensen die

Robert en Bertrand

Atjak: "We vertrouwen hem absoluut. Natuurlijk kunnen we
niet iemand in het hart kijken,
maar Joop houdt niets achter. Hij
komt met een open begroting en
zijn theaterteam doet de produktie. Dat is een afdeling die niet gelieerd is aan de televisie. Er zit
geen vreemd geld in deze opzet."
■ Wie is de vertaler?
Atjak: "We geven op basis van
het Londense concept drie vertalingsopdrachten uit. Ik zeg niet
aan wie. In elk geval gaat het om
dichters van hoog literair gehalte

met theater-affiniteit."
■ Is Gerrit Komrij, die 'CATS'
vernederlandste, een van hen?
Atjak: "Nee. Die heeft het te
druk. Verder zeg ik niks. Dat is
lullig voor de beide afvallers."
■ Waarom begin je er aan?
Atjak: "Nederland is rijp voor
een musical van dit formaat en
binnen het Nederlandse repertoi-

re is niets van deze

allure

voor-

handen. Uiteindelijk is dat wel
het doel: het opbouwen van
oorspronkelijke, grote Nederlandse musicals die zich kunnen
meten met Broadway en het Londense West End."
■ 'LM' vereist enorm sterke
stemmen. Waar haal je die vandaan? We krijgen toch niet net als
bij 'CATS' Nederlands in buitenlandse accenten te horen?
Hubert Atjak: "We beginnen in
januari, februari met open audities. Voor de cast hebben we niemand speciaal op het oog. We denken niet aan bekende namen en
zeker niet aan buitenlanders. Dan
hebben we inzicht in het beschikbare Nederlandse en Vlaamse talent. Afhankelijk daarvan beslissen we of het potentieel voldoende
is. Het moeten absoluut geschoolde krachten zijn. Voor een paar
rollen kunnen dit operastemmen
zijn, voor de meeste échte musicalstemmen met toneel-persoonlijkheid. Het talent is er. Mijn ideaal: eens in de vijfjaar een Nederlandse musical van tien miljoen."
■ Wat betekent 'LM' voor jou?
Atjak: "Je kunt je identificeren
met de underdog die zich naar een
pracht-positie vecht. Ik heb de
voorstelling vijf keer gezien. Wat
ik van 'Cats' heb geleerd is dat je
geen compromissen moet sluiten.
Er komt een orkest van 24 man in
de bak, op het toneel staan 34
mensen. In totaal zijn er 100 bij
betrokken
"

Enkele jaren geleden heb ik
uit de U.S.A. een "birdfeeder"
meegenomen die je buiten
kunt ophangen. Ze zijn nu ook
in ons eigen land te koop. Het
is een cilinder van doorzichtig
plastic die aan de bovenzijde
van een deksel is voorzien. Bovendien bevindt zich daar een
vier
ophangbeugel.
Op
verschillende plaatsen zitten
aan de buis metalen zijbuisjes
die zodanig van constructie
zijn dat de vogel op een kort
zitstokje kan plaatsnemen om
zaad uit de hoofdhuis weg te
pikken. We zien dus van dag
tot dag het niveau in de hoofdbuis zakken en zodra dit beneden het onderste zijbuisje komt
dient er dus bijgevuld te worden.
Wie zich een dergelijk apparaat aanschaft zal wellicht gedurende de eerste dagen wat
teleurgesteld zijn doordat er
weinig bezoek komt. De vogels
kunnen door de wand heen het
zaad zien en pikken dan ook
wel tegen die wand aan maar
weten nog niet hoe ze het zaad
werkelijk kunnen bemachtigen. Een van onze buren belde
onlangs over hetzelfde probleem. Ik heb hem toen de
methode aanbevolen die ik zelf
drie jaren geleden volgde. Zorg
er voor dat er geen ander voer
voor de vogels beschikbaar is
en hang uitsluitend de feeder
op. Binnen enkele uren krijgen
ze door hoe ze moeten handelen. Daarna kan men dan ook
ander voedsel weer gaan ver-

strekken.

Het is raadzaam het voedsel
zodanig beschikbaar te stellen
dat de vogels er geen grote
brokken van kunnen meenemen om die elders te verorberen. Voor de vogels maakt dit
uiteraard geen enkel verschil
maar voor ons gaat dan veel
gezellige drukte op en om de
voedertafel verloren.
Dus liever geen grote brokken brood of kaas gereed leggen. Vooral torenkraaien en

vlaamse gaaien zijn zeer handig in het snel wegkapen van
genoemde materialen om er
mee weg te vliegen. Kaaskorsten kan men heel gemakkelijk vastspijkeren aan de
voedertafel en hetzelfde geldt
voor spekzwoerd. Op de foto
kunt u zien hoe een pimpelmees zich aan zo'n stuk vastgespijkerd zwoerd vasthoudt
om er van te smullen. Bij het
geven van spek en kaas moet
men er wel op letten dat die zoveel mogelijk zoutloos zijn.
Zout is ook voor de vogels
dorstverwekkend. Bij vorstvrij
weer is dit geen enkel bezwaar
omdat er dan overal wel water
beschikbaar is. Als het vriest
kunnen de vogels na het gebruik van zouthoudend voedsel in problemen komen.
Kaaskorsten die aan de hui-

ft Een pimpelmees op spekzwoerd

Levende
natuur

door Fop. I. Brouwer

tenzijde van de kaas voorzien
zijn van een plastic laag dienen daarvan zoveel als mogelijk is ontdaan te worden.

In het algemeen moeten we
de aard van het voedsel ook
trachten aan te passen bij de
aard van het beestje. Vogels
die steeds gewend zijn vleeskost te nuttigen kunnen niet
zo maar vegetariër worden en
daarmee dienen we dus rekening te houden.
Anderzijds beschikken vele
vogelsoorten over een vrij
aanpassingsvermogen
groot
wat hun menu betreft. Gedurende de wintermaanden treden vaak grote aantallen pestvogels in ons land op die hier
dan overwinteren. Het zijn
broedvogels van het hoge noorden van Europa en de Sovjet
die daar in de eindeloze coniferenbossen nestelen. Ze voeden
zich zelf en ook hun jongen met
muggen die daar gedurende de
korte maar zeer warme zomer
in grote zwermen voorkomen.
Het zijn dan dus insektivoren.
Wanneer ze hier komen overwinteren zijn er niet veel rondvliegende muggen meer en we
zien de pestvogels dan over-

schakelen naar besvruchten
die meestal nog wel tot vrij
diep in de winter beschikbaar

zijn. Daarbij kunnen we gemakkelijk constateren dat deze vogels nog bepaalde voorkeuren hebben.

Gedurende de eerste weken
laten ze de bessen van de Gel-

derse Roos ongemoeid omdat
er nog voldoende andere
vruchten zijn die ze blijkbaar
lekkerder vinden. Pas wanneer het erg lang koud is en er
niet veel materiaal meer beschikbaar is, gaan ze de vruchten van de Gelderse Roos te
lijf.
Met het verstrekken van
drinkwater aan de vogels moeten we voorzichtig zijn. Er is
meestal overal water te vinden
en als het tijdens een vorstperiode gesneeuwd heeft pikken
de dieren wel sneeuw op. Bij
langdurige kale vorst kan er
wel een nijpend gebrek aan
drinkwater ontstaan en in zo'n
geval heeft het wel degelijk zin
om drinkwater te geven. Vogels baden echter bijzonder
graag ook bij strenge vorst en
de veren kunnen dan na het
baden bevriezen voordat de vogels zich droog geschud hebben. Men moet er dan voor zorgen dat de vogels wel kunnen
drinken maar niet kunnen baden. Door het spannen van een
stukje gaas over de drinkbak is
dit wel te regelen. Het water
zal men wel regelmatig moeten "verversen" omdat het bij
strenge koude snel bevriest en
dan dus voor de vogels ontoegankelijk wordt.
Nog een laatste raad. Wie
nestkastjes bij huis heeft hangen zou die nu van binnen nog
even grondig moeten reinigen.
Vogels gebruiken die in de
wintermaanden graag om erin
te overnachten. Voor het begin
van het broedseizoen nogmaals grondig schoonmaken.

Mogelijk vindt u alle genoemde handelingen tijdrovende bezigheden, maar de vogels belonen ons rijkelijk door
kleur en fleur te brengen in de
donkerste dagen van het jaar!!
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Er valt dit jaar nog heel wat te genieten.

HINA

Echt Waar Voor Je Geld.
ALLE SOORTEN

VUURWERK

KORTING»BIJ»KIEN»

KORTIN

grote collectie

Uitsluitend aan personen
boven 16jaar.
vanaf 27 december

MEULEN

mi

J tweewielerspecialist

Oosterhamrikkade 44
GRONINGEN
Tel. 050-730965

Eikenlaan 320
(Winkelc. Paddepoel)
GRONINGEN
Tel. 050-712537.
itfrl*

„i.ijir

*
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4» ie

Chinees-lndisch
Restaurant
wensf u vee/ ge/u/c
/n 7390
Onze zaak is oudjaar en
nieuwjaar geopend ook
voor meenemers

SI KIEN HALVEERT

Noorderhaven NZ 63
Groningen.
Tel. 050-127062

De burgemeester der gemeente Peize maakt bekend dat de
raad dezer gemeente in zijn
vergadering van 19 december
1989 heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbe-

reid voor de navolgende gebieden.
1. het gebied van de Hoofdstraat te Peize (gedeelte
tussen Molenpad en de

Woert) en het gebied ten

noorden van de Hoofdstraat
te Peize;
2. het perceel Boerlaan 17,
kadastraal bekend gemeente Peize, sektie I, nr. 1057;
3. het perceel Heideweg 1,kadastraal bekend gemeente
Peize, sektie I, nr. 706.

De voorbereidingsbesluiten
met bijbehorende kaarten liggen voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage en treden op 27 december 1989 in
werking.
Peize, 27 december 1989.
De burgemeester voornoemd,
M.J. Vegt-Haveman.

(GROOT DEEL VAN ONZE WINTERKOLLEKTIE
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VEENDAM
Beneden Oosterdiep 167
(naast Autorama)
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Parallelmarkt

delijk gestemd. Daarmee kon
Beursplein 5 de stijgende lijn van
afgelopen vrijdag voortzetten. De
stijgers waren onder de top-40
duidelijk in de meerderheid, zij
het dat de groei over het algemeen beperkt bleef. Het Damrak
trok zich weinig aan van de lagere
dollar die om elf uur een stand
van f 1,909 noteerde en ging op eigen koers, bij een rustige handel,

verder.
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De CBS-stemmingsindex noteerde dan ook hoger op 182,9 tegenover een slot van 182,6 vrijdag.
VOC was een uitschieter naar boven op de beursvloer. Evenals
vrijdag mocht het fonds van de beleggers aantrekken tot f 32,70,
een winst van f 0,60. De andere
havenfondsen vertoonden echter
woensdagmorgen een diffuus
beeld. Pakhoed stond op f 141, gelijk aan het slot van vrijdag. Internatio daarentegen moest flink

De chemiefondsen noteerden op
het koersenbord eveneens hoger.
Akzo sleepte bij een rustige handel een winst weg van f 0,30 op
f 135,60. DSM kon zijn winst sterker uitbreiden met f 0,80 op
f 112,60. In het personeelsblad
DSM-Magazine
verkondigde
Van
DSM-voorzitter
Liemt onlangs tevreden te zijn over de resultaten van het jaar 1989. De
vooruitzichten zijn redelijk," aldus
Van Liemt.
De koersen op de obligatiemarkt waren over het algemeen
lager.
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124.00
79.50
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29.00
42.90
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217.00
8.40
4.70
2200
3650
22430
28.90
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2.070
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6.17
9.65

-

-

3.70

—

—

—

8.20
56.80
1950
47.40
7400
14.40
310.50
740.00
735.008
448.00
173.50

68.33
-

—

12.10
2390
27.45
13.11
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78.00
37.00
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23.00
61.00
18300
26.00
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buizerdlaan
caninvlc
cap intern

terdam, GEOPETES-14 22 te Rotterdam,
HARMA 22 te Rotterdam, HEEMSKERCK

21 N Dakar nr. Capetown, IGLO EXPRESS
21 Portsmouth nr. Marokko, KAAPGRACHT 22 te Annaba, KIELGRACHT 21
NNO Cayenne nr. Savannah, KOGGEGRACHT 21 ONO Luzon nr. Brisbane,
LIJNBAANSGRACHT 21 te Panape, MARE NOVUM 21 te Rotterdam, MERWEGAS 22 te Rotterdam, NOBLESSE 22 te
Rotterdam, PACIFIC MARCHIONESS 21
ZW Aden nr. Seychelles, PULGRACHT 22

2.20 a 31.60
4.50 a 3.70 127.30

3.50 b 86.20

10.00 a 11.00
500 b 5.20

O

4.00 a 3.60
9.50 a 9.80

4.70 b 5.40

4.00 a 4.00
2.00 a 2.10

dnoblwf
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d.lloyd inv
dpamgrfd
dpenergres
emf rente c
enhobel
enhobel prl
enhobel pr2
eoe index

eurgrfd

eur.asstr.

fidtrendc
fondak
fondis
fondra
goyafund
gtberry
gtinvfdc
henderson
henderss.e
holl.fund
holtobl.fd
holpacfd
idsmutual
intereff 500
intereflwr
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jade fonds
Japan ld c
leveraged
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mk int vent
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nmbglobf
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nmbrentegr
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raboonrf
rentalent
rentotaal
rg blauw
rggeel
rg groen

77.20
76.50
57.50
5850
38.00
38.00
53.40
53.40
21.90
21.90
238.00
239.00
1210
12.10
4790 S 30800
30800
91.70
91.70
72.90
7370
77.90
77.30
155.20
15520
81.70
81.20
110.00 L —
44.10
44.10
49.40
49.20
64.30
64 50
57.50 S 57.50
114.00
114.00

2650 S 26.00

11250
4250
8.00
90 00L

113.50
42.50
7.90
90.00

scitech
technollc
tokyoseabd
lokyopac.
treuropel

zen

transpac

uni-invesl
unico
unifondss
umvM
univ.l.lo

vancec

vwn
vastned

venture f e

vib
vsbmixfd
wboint
wereldhave
yenvaluel
aeb7'/2 84
85
rat» Ir 86
whb6xl
whb6x2

36(16%

100.50
26.00
43.40
25.50
—

63.50
63.50
179.00
178.50
9.30
9.30
9.10
9.10
308.00
309.00
115.00
115.00
61.50
61.50
10.50
11.20
85.00 E -X
62.001 62.00L
63.00 L 63.00L
98.00 L 98.00L
52.80
52.50
41.60
73.00
-X
206.00
207.00
73.10
72.50
74.90
75.30
117.50
116.00
115.00 116.00
21.60
X
49.50
50.50
385.00
389.80
555.00
555.00
183.70
183.20
36.70
35.90
341.00
340.00
100.40
100.40S
58.00
58.50
306.00
306.00
1530.00 1540.00
2700.00 2700.00
39.60
39.80
49.80
49.80
34.50
34.50
102.60
103.00
38.50
38.50
14.25
14.20+
221.60
222.00
48.80
48.80
47.00
47.00
47.00
47.00
51.50
51.50
100.20
100.20
48.70
48.70
75.90
76.00
85.00
85.00
137.40
137.20
31.30
31.30
50.10
50.20
50.00
50.10
50.30
50.30
94 00
94.00
18.30
18.30
19.00
1900
205.00
207.00
—

—

287.00 S 290.00

9950
9550
9940
9680
95 50

ROS 21 Vlissingen, NORCAN 21 Lagos,
NORDIC 14 vn Marseille, NORMANDIC
26 Valparaiso verw., NORTHERN EXPRESS 23 Balboa verw., NOVA ZEMBLA
23 Casablanca verw., NYANTIC 21 Antonio, OCEANIC ICE 23 Luanda verw.. PACIFIC FREESIA 21 Tema, PACIFIC LILY

21 Las Palmas, PACIFIC MARCHIONESS
21 Suez, PACIFIC PRINCESS 26 Gloucester verw., PACIFIC QUEEN 21
Alexandria, PACIFIC ROSÉ 26 P. Deseado
verw., PACIFIC TULIP 4 Mar del Plata
verw., PACIFIC VIOLET 22 Eemshaven,
PRINS CASIMIR 21 Cristobal. PRINS
WILLEM VAN ORANJE 21 Valparaiso,
ROYAL KLIPPER 21 Summerside, TINGANES 28 Fortaleza verw.

Vrouwelijk

super

Handel goed en prijzen gelijk. Ooien
tot 20 kg 8,00-9,15. Handel redelijk en
prijzen iets hoger. Ooien boven 20 kg
6,85-7,85. Handel redelijk en prijzen
hoger. Rammen tot 22 kg 7,85-8,85.
Rammen 22-25 kg 7,85-8,85. Handel
goed en prijzen gelijk. Rammen boven
25 kg 6,85-8,00. Handel redelijk en
prijshoudend. Slachtschapen en lammeren per stuk inklusief BTW:
Slachtschapen 135-195. Ooien tot 20
kg 160-180. Ooien boven 20 kg
155-175. Rammen tot 22 kg 175-200.
Rammen 22-25 kg 175-210. Rammen
boven 25 kg 180-215. Gebruiksschapen en lammeren per stuk inklusief
BTW: Aanvoer 51. Fokschapen
185-230. Handel rustig en prijzen gelijk. Weidelammeren 130-165. Handel
redelijk en prijzen gelijk. Aanvoer geiten en bokken 41. Prijs per stuk 40-85.
Handel redelijk en prijzen gelijk. De
totale aanvoer bedroeg 3053 dieren.

1875-2175 en 2e soort 1550-1850.
Handel rustig en prijshoudend. Kalfvaarzen Ie soort 2125-2475 en 2e soort
Wisselmarkt
1750-2125. Handel redelijk en prijshoudend. Guste koeien Ie soort
21/12
22/12
1425-1700 en 2e soort 1075-1425.
1,95425-1,95675 1,93325-1,93575
Handel redelijk en prijshoudend. Enamerik.dollar
1,0775-1,1075
1,0665-1,0965
terstieren 1375-1625. Handel goed en antill.gulden
austr.dollar
1,5330-1,5430
1,5220-1,5320
prijzen gelijk. Pinken
1275-1650.
5,3705-5,3755
5,3685-5,3735
Handel redelijk en prijzen gelijk. belg.frank(lOO)
1,68475-1,68725 1,66675-1,66925
canad.dollar
Graskalveren 700-1300. Handel rede28,995-29,045
29,015-29,065
deensekroon (100)
lijk en prijzen gelijk. Nuchtere kal112,870-112,920 112,920-112,970
duftse mark (100)
veren voor de mesterij, inklusief engelsepond
3,1455-3,1505
3,1285-3,1335
33,035-33,085
33,025-33,075
BTW: Aanvoer zwartbont 1060. Stier- franse frank (100)
1,1720-1,2720
1,1700-1,2700
kalveren extra kwaliteit 415-490, Ie grieksedr. (100)
24,9250-25,1750
24,6550-24,9050
kwaliteit 360-435, 2e kwaliteit hongk.dollar(IOO)
2,9710-2,9810
2,9660-2,9760
iersepond
135-340. Handel stil en prijzen lager. ftal.lire(IO.OOO)
15,120-15,170
15,075-15,125
extra
Vaarskalveren
kwaliteit jap.yen(10.000)
135,94-136,04
134,97-135,07
310-370, Ie kwaliteit 220-310 en 2e nwzeel.dollar
1,1600-1,1700
1,1500-1,1600
kwaliteit 95-235. Handel stil en prij29,295-29,345
29,225-29,275
noorse kroon (100)
16,0310-16,0410 16,0410-16,0510
zen iets lager. Vleesrassen Ie kwalioostenr.sch. (100)
52,0250-52,2750 51,4750-51,7250
teit 750-875 en 2e kwaliteit 515-750. saudiar.ryal(lOO)
1,7490-1,7590
1,7509-1,7510
Handel rustig en prijzen iets lager. Spaanse pes. (100)
1,0750-1,1150
suringukten
1,0645-1,1045
Slachtschapen en lammeren per kg. Zweedse kr. (100)
31,175-31,225
31,035-31,085
geslacht gewicht inklusiefBTW: Aan125,505-125,555
125,805-124,855
zwils.frank(lOO)
voer 951. Slachtschapen 4,00-6,50. e.c.u.
2,2875-2,2925
2,2855-2,2905

44.00 S

PANDBRIEVEN

iets hoger.

10,00-11,00, vrouwelijk extra kwal.
8,20-8,95, vrouwelijk Ie kwal.
7,50-8,30. Handel goed en prijzen iets
hoger. Vrouwelijk 2e kwal. 6,30-6,85,
vrouwelijk 3e kwal. 5,85-6,30 en
worstkwaliteit 4,90-5,65. Handel goed
en prijzen iets hoger. Gebruiksrunderen per stuk inklusief BTW: Aanvoer gebruiksrunderen 265, waarvan
graskalveren 36. Melk- en kalfkoeien
Ie
soort
2175-2600, 2e soort
1750-2125. Handel redelijk en prijzen
iets hoger. Melkvaarzen Ie soort

298.51
298.51

81.40
55000
13350
81.60
33.80
110.00 L
110.00 L
1300
58.90
12640
4780
8620
51.40
76.40
211.50
98.50

SLO-

LEEUWARDEN (Veemarkt). Prijslachtrunderen per kg geslacht
gewicht zonder nier en slotvet, inklusief BTW (Volgens PVV): Aanvoer
slachtrunderen 686, waarvan mannelijk 34. Mann. super 8,85-9,35, mann.
extra kwal. 8,35-8,75, mann. Ie kwal.
8,00-8,40. Handel goed en prijzen iets
hoger. Mann. 2e kwal. 7,40-7,85, 3e
kwal. 7,00-7,45. Handel willig en prij-

b 298.51
b 298.51

100.50
26.20
43.40
25.50

Cherbourg,

zen

5.50 b 34.70

a

nr.

ANTARCTIC 21 Eemshaven, ARCTIC 21
Vieuxfort, ATLANTIC ICE 26 Barry verw.,
BALTIC ICE 21 Wismar. CALAFIA 3
Mostaganem verw., CASABLANCA 1 La
Paloma verw., CELTIC ICE 1 Dover verw.,
COLD EXPRESS 21 P. Madryn, FENLAND 21 Greenore, ICE EXPRESS 21 Bayside, IGLO EXPRESS 21 Casablanca, INCA 21 Mayaguez, JAN WILLEM 22 Las
Palmas
verw.,
JOINT FROST
30
Alexandria verw., LAURA CHRISTINA 21
Itajai, MAGDALENA 21 Lagos, MAJESTIC 5 Valparaiso verw., MATHILDA
21 Gaeta, MAYA 21 Mayaguez, MYSTIC
21 Rostock, NAUTIC 21 Kingston. NAYADIC 27 Newport verw., NEERLANDIC 21
Newport, NËPTUNIC 21 Savannah, NIDA-

Handel en markten

3.30 b 47.20

90
32
125
31
31 2.30 b 1.50
31 3.00
4.00
101 32.50 34.30
67 B.Boa
11.50
114 5.60
7.00
56 360
4.50
2.50
42 2.00
283 9.00
11.20

Stockholm

TERGRACHT 21 ZZW Abidjan nr. Rio de
Janeiro, SUNERGON 22 12 zo Eddystonerock nr. Dordrecht, SWAN 21 te Georgetown, TRITON 21 te Rotterdam, VANDA
21 O Spurn nr. Bremen, YEMEN PRIDE 21
N Santander nr. Conakry.

6.00 a 86.20
8.50 a 7.50 86.20

rrjlincopr

abnaandf.

ALSTERN 22 ZW LJmuiden nr. Rochester,
ANITA SMITS 20 Manna di Carrara nr.
Las Palmas, ATLANTIC ISLAND 23 verw.
Guadeloupe, BAKENGRACHT 21 Dublin
nr. Kokkola, BROUWERSGRACHT 24
verw. te Pasajes, CALAFIA 21 O Cape Cod
nr. Algiers, CARAVELLA 21 N Humber nr.
IJmuiden, CARINA SMITS 27 verw. te
Broome, CAROLA SMITS 21 te Sao Sebastiao, CHAROLAIS EXPRESS 21 te
Mombasa, DUTCH GLORY 21 Rotterdam
nr. Tees, DUTCH SAILOR 21 Rotterdam
nr. Bilbao, ENGELINA BROERE 22 te Rot-

5.50 b 137.00
0.20 a 0.10 41.10
0.50 a 0.30 41.10
0.70 a 0.60

Rotterdam Er is moeilijk grip op
de markt te krijgen. Men concentreert
zich nu op de bevoorrading met de
Kerstdagen, terwijl er meer dan voldoende materiaal in de havens op
verscheping naar het binnenland aanwezig is.
De dollar loopt soms fractioneel wat
op, maar dat is momenteel zeer tijdelijk. Dat kon niet verhoeden dat er vele produkten in de aanbieding waren.
Van importeur naar importeur verschillen sommige vraagprijzen nogal
—

KLEINE VAART

1.20 a 070
170 a 1.70
250 a 1.80
6.50
7.90 a 13700

eunnvl

60.00
60.50
216.00
600.008
-X
215.00
213.00
288.00
295.00
112.00
111.00
41.00
41.00
144.50
35.00
34.50
54.00
53.00
115.00
117.00
30.50
30.50
773.00
800.00
185.00
134.00
78.00
76 50
97.50
94.00
65.00
121.00
121.00
83.00
82.00
91.00
88.00
83.00
84.00
178.00
174.50
131.50
114.00
112.00
25.00
25.00
75.00
74.00
146.50
14350
153.00
150.00
118.00
117.00
83 00
80.00
46.50
46.20
74 00
77.00
270.00
-X
107.00
90.00 E —
6900
69.50
68.70
68.00
74.00
73.00
67.00
68.00
146.00
145.00
30.00
30 00
67.00
6800
36100
37200
136.50
138.00
118.50
120.00
101.00
100.00

-

-

ondw.

Noteringen van woensdag
27 december 1989
(tot 13:25 uur)

—

-

bet
beth steel

fluor
9.12
24.42

237.00

30.00

loricorp
IMOc
asahi
kanegafu
st bank i9O
mitsui
amro i9l
hitachi
fintbancc
occidentale

21.70
_

-

norsk hydra

imnw

stgobain

2910

-

DALERS (in %)

1029
9.83
11.68
59.94
10.16
1717
1949

-

STIJGERS (in %)

hunterdpr

500.00 K

atagholdc
auto-i

65.20
34.30
246.00
31.90
41.70
18.70
5.90

-

—

30.00
1.03
27.00
980.00
9.00+
52.70
1095.00
3.60
655.00
1742.00
177.00
13.70
780.00

afpi94
akzoi9l
asahii93
bogamij 191

eur.ass.tr.
vrg

Lokale fondsen
1385

-

101.00
100.80
101.20
9990
9980
101.90
37.30
118.30
20.40
37.50
76.80
76.50
77.20
17.50
3250
7200
97.00

Warrants

Hoofdfondsen
138.961
26.713
75692
131.903
9.250
34.832
211.460
5.451
174.920
62.182
43.080
48068
3462
41950
32.015
60656
44057
19491
114.750
2.441
6994

kw
620
2878
995
9.42

+

aegoni9o

»

I
29.40
-X
42.50
51.70

vk

250

Graanoverzicht

Scheepstijdingen

Ü

omzet vh
jan 90 110.00 41 4.50

S

vo

-

-

Optiebeurs
optiesene

■

VOC flink hoger op
vriendelijk Damrak
Van onze redactie economie
De AmsterAMSTERDAM
was
vanmordamse effectenbeurs
gen na het kerstweekeinde vrien-

19
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Nieuwsblad van het Noorden

8160
54500
133.00
81.70
34.30
110.00L
110001
—

59.00
12660
47.80
8600
51.40
76.00

21150
97.60

9950
95.50
99.40
-

wuh7Bs-95
wuhsB6-90

96.20
98.40

96.20
98.40

EUROBONDS

akz09%87p90
akz7%BBp9l
akzo6'/4 88p95
akzo6BBp96
abn12%88p93
abn10%87p92
abn9%89p94
abnBV2 86p91
abn7B7p9l
abn3V2 B6p96
Ikb 6 88p93
amv13%85p90
amvllB6p93
amv10%85p92
amrl6V2 B9
amroausl3%
amro au 13%88
amroausl2%
am57%89p99
ams6'/4 88p98
amro 14V* 871
amrol4'/4 872
amr12%89
amroloV 2 B6
amro 10% 87
amr05%86p94
amr03V2 86p96
bauBB9p96
bg7V 8 89p99
bhyfrB9p94
bnce 89/94
bfi6'/ 2 88p93
dsmB%BBp9l
eeg 10Ve 84-90
eib
85p95
eibBB9p96
eib 7Vb 89p99
etb6'/4 88p98
gen9VB BBp93
ha112V 2 86p91
intecl%B9p93
ibrd6V4 88p98
ibrd7VB 89p99
W>7ViB9p94
1*1685-90
nib13%85p92
nibl2Bsp9o
nib 7%86p96
nib7%89p96
nib6BBp93
nib5%88p93
natnedl6'/4 89
nn12%89p91
nn789p94
ngull'/4 83p90
ngulo%B3p9o
ngu9'/8 89p94
ngu7V 2 B6p93
ngu7'/2 86p96
ngu 686093
nwb7%B9
nmbl4V 2 B7p9o
nmbl3'/ B BBp9l
nmb6'/4 88p98
nmb2'/4 86p93
phi8%86p96
phi6%83p90
Dhi6BBp93
rabOls'/4 87

99.60
102.60
98.75
96.00
98.40
96.50
94.50
97.25
97.40
99.00
98.90
96.00
92.80
89.90
93.10
94.25
102.35
100.00
99.50
74.90
92.50
96.25
94.50
102.75
100.60
97.15
95.25
94.80
96.20
90.20
100.50
97.75
98.00
94.75
93.60
95.00
73.00
98.25
94.508
100.00
93.00
94.50
99.25
100.75
98.00
92.50
94.60
89.50
102.75
94.00
80.10
89.60
94.60
96.45
100.10
94.70
101.00
92.75
97.00
9320
93.00
101.75
102 50
9660
101.00
100.50
99.50
96.00
9200
93.00
97.60
98 70
94.50
96.00
85.50
9975
98.50
94.30
98.30

rabl4V?B9p92

9820

abnauUVj

aegonlo'/4 85
aegonB'/4 87
aegon7%BB
aegon7%B9
aegon7%BB
aegon7V B B9
ak»14%89
akiol4B7p9o
akzo 1188p91

99.60
102.60
98.75
96.00
98.40
96.50
94.30
97.25

97.40
99.00
98.40
96.00
92.80
89.90

93.10

94.25
102.35
100.00
99.50
74.50
92.50
96.25
94.50
102.75
100.60
97.15
95.25
94.80
96.20
9020
100.50
97.75
98.00
94.75
93.60
95.00
72.90
98.25
94.506

Rabo 12% 88
rabo 11 83
rabo 9% 85
rabo 7% 88
rabo 7% 84
rabo 7V 2 86
rabo6 IABB
rank 7'A 89/94

rtc14%89p92
tnt 7V 2 89 p. 94
toyV2 BBp93
ura15%88p95
vc510%94
vnu6BBp93
wrkthv7%B9

95.25
102.00
99.50
100.60
95.25
90.00
92.10
96.00
98.00
98.30
75.75
91.85
99.50
92.75
97.60

95.25
102.00
99.50
100.60
95.25
90.00
92.10
-

98.00
98.30
75.75
91.85
99.50

92.75
-

PREMIELENINGEN
alk 2 Vr 56-96

ams2Vi>sl-01
ams2'6d
ams2Vi 56-96
ams2'/2 2
ams2Vi3
ams2Vjs9-99

82.60
78.00
79.00
80.706
94.50
94.506
83.006
78.00
83.10
87.10
84.70
87.10
84.70
111.30
112.00
86.10
81.70
112.10
111.10
92.00

bre2'/2 54-03
dor 2V!> 56-96
ein2 1/j54-94h
ein2V2 s4-94d
ens2'/254-93
ens2Vid
dng2'/252-92
dhg2'/22
rkr2V 2 67-97
nkiprBB-98
rot 2V2 52-92
rot2'/22
rot 2 V 2 57-97
utr 2V? 52-92 h 95.60
utr2V2 52-92 d 96.00
zhl2'/257-97
93.10
l hl 2'/2 59-99
87.80

83.50
76.006
76.008
80.706
94.506
94.506
81.006
78.00
83.10
87.10
-

88.60
-

111.30
111.50
86.10
81.70
112.10
111.10
9200
95.60
-

92.50
90.50

100.00

93.00
94.50
99.25
100.75
9800
92.50
9460
89.50
10275
94.00
80.10
8960
94.60
96.35
100.10
94 70
101.00
92 75
9700
93.20
93.00
101.75
102.50
9650
10100
100.50
-

9600
-

9300
97.60
9930
95.15
9600
8500
9975
9850
94 30
9830
9820

CONVERTEERBARE OBL.
acfö'A 88-98
92.00
92.00
abn 5 85-95
94.80
94.80
airB'/485-00
111.00 111.00
Dob6Vz96a
73.00 L ONG
bühr6'/4 93a
280.00
buhrm6'/4 93u
een 3% 86-01 a
93.00
93.00
cham6'/4 98
7180
70.00L
enrafsB6-01
90.00
9020
fokker 4% 99
93.10
93.10
hssBBB-98
9950
hag6'/4 88-95
9950
99.70
hcs7BBp9s
107.90
107.50
124.00
125.50
h00g685-95
hoop 5 87-97
86.50
86.50
ica 6 86-96 a 98.50
98.50
indms%99
133.50 133.00
24000
knp7Bs-95a
386.00
medi696a
114.40 11420
nk(6'/4 88-99 a 149.00
149.00
nut/7% 92
400.00
39500
nutr4%99
107.80
130.00 130.00
mjv6V 2 Bs-00
oce6'/j9Ba
121.00
119.00
amr6%89p92 121.00
rolinco 6V2 67
9050
90.50
sams'/2 96a
106.00 L 106.00L
15000
stwl4Bl-93a
15000
101.00
101.00
stevB*.9lua
100.00
100.00
verto6Vj97
96.50
9550
vstB'/2 93a
98.50
100.00
87.50
winv7V2 96
-

—

—

-

-

-

-

-

-

STAATSLENINGEN
«11080-9(1

10081

MORS

Nl 1082-92
nl 1085-92
nI9V 2 80-95
nl9'/2 80-90
nl
(H9V286-93

nl 9 79-94
nl 9 83-93
nl 8% 79-94
nl 8% 84-94
nl BV2 841-94

nl BV 2 8411-94
n18V 2 841-91
n18V28411-91
nl BV 2 84111-91
nlB'/287-95
nIBV 2 89-99
DIBV4 77-92
nl8 1/4 77-93
nlB'/4 83-93
nIBV4 84-94
nlB'/4 85-95
nl 8 83-93
nl 8 85-95
nl 7% 77-97
nl 7% 77-92
017% 82-93
1117% 85-00
nI7%9(MX>

102.25
102.40
102.60
100.60
100.40
101.90
101.05
101.20
100.70
100.90
100.25
100.20
100.50
99.90
99.85
99.85
101.20
103.00
99.90
99.90
99.70
99.75
100.35
99.30
99.70
99.70
99.658
99.15
98.70
100.00
98.40
99.90
99.60
97.55
9850
98.35
9860
98.10
98.25
96.50
96.00
97.80
96.30
98.30
94.80
97.00
96.55
97.25
94.95
94.90
94.90
94.70+
95.85
95.55
93.60
93.40

n!7 1/2 78-93
nl 7V2 831-90
nl 7V2 8311-90
nI7V2 84-00
nl 7'/2 85-95
017V2 8511-95
nI7V2 86-93
nI7V2 89p99
n17%8911p99
nl 7'A 89p99
n1766-91h
nl 7 66-91
n1766-92h
nl 7 66-92
n1769-94h
nl 7 69-94
nl 7 85-96
nl 7 87-93
nl 7 891p99
n1789p9911l
n1789p991V
nl 6% 78-98
nl 6%851-11
1116%861-96
n16%88p98
n16%89p99
nl6'/2 681-93 h 94.60
nl6'/2681-93
9730+
nl6'/2 6811931)
94 30
nl 6V2 6811-93
96.30
nI6V2 68lllh
9620
nI6V2 68H193
9620
n16V2681V-94h
9510
(H6V2681V-94
96.10
nl6'/2 86-96
93.20
nl 6'/2 87p94
94.50
nl6'/288p98
92.05
nI6V2 88-96
93.05
nl6'/2 89p99
91.85
91.70
n16%87p97
n16V466-91h
96.50
nl6'/4 66-91
9900
nl6'/4 67-92 h 96.40
n16V 4 67-92
96.606
nl6'/4 86-96
93.50
n16'A86p96
9180
nI6V4 86p95
93.20
nl6'/4871p95
9300
nl6'/4 871 l 9280
nl6'/4 8711 l 9325
nl6'/4 87p97
91.45
IH6V4 87-02
88.40
nl6'/488p94
94 20

nl6'/4 88-98
nlfifi7.il?h

91.70

qfiwiß

beduidend, wat ook een brokje onze-

kerheid van de markt weergeeft. De
kooplust blijft getemperd. Goedkoop
bij blijven kopen kan geen perpetuum
mobile worden.
Het slechte weer in Noord-Amerika
kan straks ietwat vertraging in de
verscheping gaan geven, maar dat
komt pas over een tweetal weken hier
boven water.
De graanmarkt was onveranderd
met alleen wat interesse voor direct.
De koekenmarkt maakt eveneens pas
op de plaats. Door gebeurtenissen als
in Panama, zou enkele jaren geleden
de markt op z'n kop hebben gestaan.
Chicago geeft zo goed als onveranderd
door!
Voor cocos en palm liggen er bijzonder lage prijzen in de markt. Het aanbod van stomende gluten droogt iets
op, maar de locoprijzen zijn zo goed als
onveranderd. Raapschroot gaf wat locoproblemen bij Hollandse fabriek,
maar begin januari is vlot te laden.
Het Indiaprodukt is stukken lager,
hoewel er op termijn minder zal worden afgeladen dan verwacht. Dat kan
hier wel eens licht prijsverhogend

werken.
De sojamarkt veranderde erg weinig. Een ieder heeft uit aangekomen
boot te ontvangen en op termijn is er
weinig vraag bij nog steeds lage noteringen.
Lijn is vooraan en ook op termijn opgelopen. Men neemt op dit niveau
lynschilfers heel vlot in energie-

mengsels op.

Maisvoermeelaandieningen drukten

lichtjes de prijs. Op aflading zijn geen
veranderingen te melden. Gries is
vooraan onveranderd. Voor januari/maart vraagt men meer, maar betaald wordt dat niet vlot,
Sojahullenprijzen leken veel vaster
te lopen, maar dat liep met een sisser
af. Australische lupine lijkt koopwaardig, zeker op aflading.
Tapioca is zeer vast en zal dat de komende weken ook blijven. Voor 1990
wordt een totaalaanbod verwacht dat
lager zal liggen dan in 1989. Er kan
theoretisch een tekort ontstaan, maar
ook dat zal opgevangen kunnen worden. Handel in gras en lucerne staat
op een zeer laag pitje.

De pulpmarkt loopt in het oudejaar
rustig af. De campagne is voor alle
partyen prima verlopen en Suikerunie kan tevreden terugblikken. Voor
restanten betaalde men de vraagprijzen; voor december is dat nu wel gebeurd. Op januari/maart is de premie
niet zo erg groot en zo staat daar binnenkort ook wat te gebeuren. USA en
China pulpbrokjes zijn ook weer in the
picture. Citrus is door een fiks aantal
boten in mineur. Ook aflading blijven
bijzonder geschikt genoteerd.
102.25
102.40
102.60
100.60
100.40
101.85
101.00
101.10
100.50
100.90
100.25
10025
100.50
99.90
99.85
99.85
101.15
102.90
99.90
99.90
99.70
99.75
100.35
99.25
99.70
99.70
99.656
99.05
98.70
99.80
98.40
99.85
99.60
97.5!,

98.50
98.35
98.50
98.00
9805
96.40
-

97.80
96.30
98.30
-

96.50
96.55
97.25
94.85
94.80
94.80
94.708
95.85
95.55
93.50
93.25
97.30+
-

96.30
9620
-

96.10
93.15
94.50

91.90
92.95

9175
9165

-

99.006

96606
9350
9175
93.20
9300
9280
9325
9140
8830
94 20

9170

Nl 6 67-92
nl 6 87-94
n1688p94

nl 6 88-95
nl 6 88-96

96.60
92.90
92.95
91.85
90.80

96.60
92.90
92.95
91.75
90.70

BNG-LENINGEN
bgl2V 2 Bl-06
bg 1281-06
bgll'A 82-07
bg 1181-06
bg 10% 81-06
bg 10% 82-07
bg9V2 82-07
bg 9 83-08
bg 8% 79-04
bgBV 2 841-09
bgB'/2 8411-09
bg7'/2 83-08
bg7'/285-10
bg7%89-01
bg 7'A 72-97
bg 7'A7311-98
bg 7'A 78-98
bg 7 69-94
bg 6% 67-92
bg 6% 68-93
bg6%88p98
bg 6% 86-11
bg 6VÏ> 671-92
bg6'/2 6711-92
bg 6V2 67111
bg6'/2 681-93
bg6'/2 6811 l
bg6'/2 86-11
bg6'/2 87-12
bg6</2 88p98
bg 6 A
1 66-91
bg 6V4 67-92
bg 6 651-90
bg66511-90
bg5%651-90
bg5%6511-90
bg5V2 65-90
bgs'/4 65-90
bg4'/2 62-92
bg4V2 62-93
bg 4'A 521-92
bg4'/4 5211-92
bg4'/4 631-93
bg4'/4 632-3

110.50
107.50
107.90
105 30
105.00
107.90
104.60
103.50
102.80
102.00
102.70
95.50
96.00
96.10
97.20
97.00
9660
97.60
97.70
97.50
92.50
86.50
97.70
97.00
97.00
97.00

96.50
86.00
86.00
91.00
96.50
97.00
98.40
98.00
98.70
98.00
9930
9920
95.20
94.80
94.50
95.00
94.50
93.50

110.50
107.60
107.90
105.50
104.80
107.90
104.60
103.60
10280
102.00
102.70
95.50
97.00
96.10
97.20
97.00
96.60
97.60
97.70
97 50
92.75
86.90
97.70
97.00
96.50
97.00
96.50
86.00
86.00
91.00
97.00
97.00
98.40
98.00
98.70
98.00
99.30
9920
95.20
94.80
94.50
95.00
94.50
93.50

OBL. BEDRIJFSLEVEN
Abn 9% 79a
abn9'/2 79
abnB'/284-91
abn 7 Va 86-96
abn 7 89-04
amro9;y4 80a
amr7'/4 89p99
arwo6VjBBp9B
bmh6:V4 89p94
bmh6'/4 87
b par 8% 75a
ceehll7l
890-94
hoogov7V4 85
hunt d 7 86
nibll'/zM
nibo7V-89p99
mbo 7 66-91
nmbB''2 76a
nmb6%Bs-93
nmb6V? 86-06

p«7%90p97
ptl7'/489p99
rabo7-y4 89p96
rabo 7 85
rabo 7 89p93
schiph666-96
stbk4B6
vm(7Ve69-99
i«itP«A.Qi

10320
102.60
100.00
97.60
91.00
103.00
94.80
90.50
94.70
95.50
100.00

103.20
102.60
100.00
97.60
91.00
103.00
94.80
90.50
94.70
95.50
100.00

124.00 L 123.001
9830
94.50

91.40
100.70
96.70
98.00
100.00
96.20
9100
9860
95.10
9880
97.50
9730
9250
8300

96.50

QfISA

9830
94.50
91.00
10070
96 70
98.00
100.00
9620
91.00
98.55
9510
98.80
97.40
96.80
92.50

83.00

9650
QSin
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Eén op de drie Groningers
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Liverpool stoot
kampioen Arsenal

van de troon

I Daverende zege

geeft Emmen
weer vertrouwen

•

Knap herstel van
Joris Brenninkmeijer
in Open Europese

Gerard Kemkers nog niet in actie
Van onze sportredactie

Hoewel Gerard
INZELL
Kemkers niet in actie is gekomen tijdens de schaatswedstrijden in Inzell, is coach Ab Krook
optimistisch gestemd over het
herstel van zijn kopman. De Eeldenaar besloot na zijn miserabele prestaties in het voorseizoen,
veroorzaakt door instabiliteit
van zijn rechterbeen, tien dagen
het ijs te mijden. Krook: "Het
gaat de goede kant op met Gerard, maar de wedstrijden in In-

zeil kwamen net iets te vroeg

voor hem."

Kemkers staat sinds vorige
week maandag weer twee keer
per dag op het ijs. Krook: „In
Nederland werd hij voortdurend
aan zijn kop gezeurd over de problemen met zijn been. Dat was
in Collalbo en dat is nu ook in
Inzell gelukkig niet het geval.
Er zit vooruitgang in, hoewel ik
er meteen bij zeg dat het euvel
nog niet helemaal weg is."
In Inzell heeft Marnix ten

Gritter moet

Kortenaer het jeugdwereldrecord op de 3000 meter scherper
gesteld en gebracht op 4.04,15.
De oude toptijd was sinds maart
1984 (Medeo) in handen van de
Sovjetrus Valeri Goek (4.05,99).
Ten Kortenaer moest drie oudere landgenoten voor laten
gaan. Ben van der Burg zegevierde in 4.02,25. Hij bleef minder dan drie seconden verwijderd van het wereldrecord van
Leo Visser (3.59,27, maart '87 in

weg; Korbach
volgt hem op
Van

onze sportmedewerker
van
Jan
der Veen

GRONINGEN/HEERENVEEN

Heerenveen).

Groningen:
deel twee
moet beter
Van onze sportredacteur Harry Hesseling

EINDHOVEN Ver weg, op Israëlisch grondgebied, gaat FC Groningen zich op het vervolg van de afgebroken competitie prepareren. Meer dan een weekje vakantie zit er daarom niet in. De korte voetballoze periode begon zaterdagavond in Eindhoven, waar PSV
middels een 2-0 overwinning de Groningers hun plaats wees: in de middenmoot De
krachtige opleving in de vorm van drie gewonnen wedstrijden op rij kreeg voor de Groningers dus geen spectaculaire afronding. In de tweede serie van zeventien competitieduels, waarvan tien in het Oosterpark, moet zelfs nog erg veel worden rechtgezet. Terugblikkend op vijf verre van opwindende maanden zegt trainer Hans Westerhof: "Tevreden
kan ik niet zijn."
Dankzij de drievoudige slag
Westerhof, die nog wacht wanneer FC Groningen met zijn antussen 10 en 16 december, die FC
Groningen in het bekertoernooi
FC GRONINGEN
dere werkgever, het Heerenveenhield en deed klimmen op de ereVan Dijk
6'zi
Lodewijks
7
se Cios, tot een regeling kom»
Ten
Coat
6
7
ziet
de
tussenbaVeenhof
divisie-ladder,
over een nieuwe verbintenis, is
6
Boekweg
Roossien
Vh
lans er iets minder dramatisch
zich bewust van een dreigende
6V?
Meijer
Wilson
7
uit. Zonder die opleving had er al
terug. "Bij het aantrekken of
stap
Groeleken
5Vi Eijkelkamp
S'<
een streep door het seizoen gevasthouden
van een speler had ik
SV&
Holbond
kund. Maar de weg naar de bekereen
belangrijke stem in het kapitSdieidsrethter Bokker 5V$
finale ligt nog open en het gemidtel. Die stem is, nu de nood aan de
delde van één punt per wedstrijd
man is, minder. Ik moet accepTwente hoeven wij niet onder te teren dat andere belangen een
is met hangen en wurgen gehaald. Het zijn er in totaal echter doen. Daarom kun je nu niet tegrotere rol spelen."
twee minder dan een jaar terug vreden zijn."
Zwart zaad
toen FC Groningen als nummer Rendement
zeven van de ranglijst ging pauzeNog steeds op de normale sterkVergeleken met een jaar gele- te gaat
ren.
FC Groningen er meteen
den, toen Westerhof als trainer na
even tussejaarwisseling
de
Ondanks het gerealiseerde een half seizoen betaald voetbal
een nationuit.
Haifa
wachten
In
schema van "één op één" is er voor achter de rug had, vindt hij: "We
(FC
Utrecht),
bekende
nale
een
de Groningers, die te vaak onder zijn eruit hoe we willen spelen.
(KV
Mechelen)
Belgische topper
hun niveau bleven, geen aanleiVorig jaar waren we nog zoekenen een plaatselijke club (Maccabi)
ding om met de borst vooruit te lode. Regtop wel of Regtop niet en als tegenstanders
in een toernooi
pen. Hans Westerhof geeft toe: ook misten we een
vleugellinker
dat
Groningen
geen cent kost.
FC
"Eén op één was een minimale eis verdediger. Nu is er een vaste
Zo'n
exlusieve
reis
zou
de club, die
die we hadden gesteld. Maar na vorm, alleen is het rendement nog
er zwart geld op na hield en nu op
de wintersop zullen we toch mee niet groter." De beide spitsen Rezwart zaad zit, niet eens kunnen
zijn
doen.
We
niet
minder
moeten
né Eijkelkamp en Hennie Meijer, betalen. De naar een recordhoogte
dan de meeste ploegen die nu bodie nationaal hoog staan aangeven ons staan. Ook voor Roda en schreven, vormen de kern van FC opgetrokken begroting van vier
miljoen vertoont een gigantisch
Groningens strategie. Westerhof: gat,
omdat de inkomsten zwaar
"Maar het is een misverstand om zijn tegengevallen.
te denken dat Groningen niets
De verder gedaalde recette
voorstelt als onze spitsen niet
hiervan slechts een bedraaien. We zijn heus niet te veel vormt
scheiden deel. Het Oosterpark-bevan die twee afhankelijk."
zoek zakte naar 6685 toeschouDe praktijk bewees zaterdag
wers per wedstrijd, het laagste
echter wel degelijk het tegendeel aantal
sinds FC Groningen in de
van die bewering. Eijkelkamp en
eredivisie uitkomt. Toch wil Hans
Meijer kregen geen centimeter Westerhof hier niet dramatisch
speling van Nielsen en Koot, die over doen. 'Tot dusver zijn niet de
Van onze sportredactie
uitstekend verdedigden. Toch had meest aantrekkelijke ploegen bij
YORK
NEW
Joe
FC Groningen slechts één doel: ons op bezoek geweest. Alles wat
Douglas, de manager van
proberen de beide aanvallers in
bovenin zit moeten we nog thuis
Carl Lewis, heeft aangekonhet potdichte centrum te bereihebben." Het klinkt bijna opgedigd mogelijkheden te zien
ken. Het was zo voorspelbaar en wekt, terwijl FC Groningen vollevoor een krachtmeting van
zo eenzijdig dat PSV moeiteloos
dig klem zit tussen financiëele
zijn pupil met Ben Johnson.
de Groningers van een stunt kon problemen die
nog niet zijn te
Dat heeft Douglas gezegd in
afhouden.
-

6

Cijfers

Manager mikt
op superrace

Lewis-Johnson
-

de New York Times.
Volgens de manager is een
promotor bereid zes miljoen
dollar beschikbaar te stellen
om de tweevoudige Olympische kampioen van Seoul
(100 meter en ver) te zien lopen tegen Johnson, die wegens het gebruik van anabolen tijdens de Spelen zijn
gouden medaille moest inleveren en voor twee jaar werd
geschorst.
De Amerikaanse bokspromotor Bob Arum zegt in de
New York Tunes wel kans te
zien een dergelijke ontmoeting in september in Barcelona te financieren. Begin seploopt
Johmom
tember

schorsing af. „Verschillende

personen hebben contact voor
het organiseren van dit spektakel met mij opgenomen",
verklaarde Arum. „Maar ik
heb beide atleten noch hun
vertegen woordigers gespro-

ken."

overzien.

Schaduwzijde
Bijna als vanzelfsprekend leverde ook de kleine virtuoos Romario hieraan zijn bijdrage. Het
is haast onmogelijk de Braziliaanse goochelaar gedurende negentig
minuten uit te schakelen. Claus
Boekweg deed het zeker niet
slecht, maar ging twee keer de
mist in. Eerst toen een strafschop
viel en onberispelijk door Romario zelf werd benut (1-0). De
topschutter zette later de stuntelende Kieft voor een leeg doel
(2-0).

Als Nederlands meest succesvolle clubteam in de afgelopen
tien jaar voldeed PSV aan wat het
aan zijn stand verplicht is. Het decennium is voor FC Groningen afgesloten met vier Europese bekertoernooien als hoogtepunten en
met het oprollen van een zwartgeld-circuit als schaduwzijde.
Hiervoor moet een zware tol worden betaald, zoals misschien de
gedwongen verkoop van dure en
dus waardevolle <*polcrs \inn<*

PSV: Van Breukelen; Nielsen. Koot: Gerets, Boerebach. Lerby, Chovanec, Heintze;

•

Ellerman, Romario, Kieft.

FC GRONINGEN: Lodewijks: Veenhof. Boekweg, Wilson; Groeleken, Holband, Van Dijk.
TenCaat, Roosslen: Meijer, Eijkelkamp.
Scoreverloop: 41. Romario 1-0, 57. Kieft 2-0.
Scheidsrechter: Bakker.
Toeschouwers: 24.900.

Cameroun gelijk
tegen Duitse jeugd
DUALA Het elftal van Cameroun, de tegenstander van Argentinië in de openingswedstrijd van
de eindronde van de wereldtitelstrijd in Italië, heeft zaterdag
gelijk gespeeld tegen het Westduitse jeugdelftal. De ploeg met
spelers onder 21 jaar van Berti
Vogts, na het WK de opvolger van
Franz Beckenbauer, nam in Duala in de derde minuut de leiding
door Bierhoff van Borussia
Mönchengladbach. Nog voor de
-

rust herstelden de senioren
Cameroun het ovenwicht

van

Het bestuur van SC Heerenveen
heeft nu al besloten om na dit seizoen niet verder te gaan met coach Ab Gritter. De redenen zijn
volgens voorzitter Riemer van der
Velde de tegenvallende prestaties
en een ondeuglijke trainersconstructie. Gritter, voormalig
speler van ondermeer ACV en FC
Groningen, is pas sinds 1 juli van
dit jaar in dienst van de Friese
eerste divisieclub. Hij heeft de
vervelende mededeling afgelopen
zaterdag te horen gekregen. Nog
dezelfde avond zocht Van der Velde contact met trainer-coach Fritz
Korbach van Go Ahead Eagles.
Zondagochtend bereikten Van der
Velde en Korbach overeenstemming over een contract voor de
volgende twee seizoenen.
Van der Velde benadrukt dat er
tussen het bestuur van Heerenveen en Gritter geen problemen
zijn. "Ab is een prettige en
enthousiaste vent, maar dat geldt
ook voor onze andere trainers.
Het is ons gebleken dat vooral het
werken met drie kapiteins op een
schip niet mogelijk is. Foppe de
Haan is hoofdverantwoordelijk
voor de training, Ab Gritter is
hoofdverantwoordelijk voor de coaching en Henk Heising is hoofdverantwoordelijk voor de loop- en
Door
die
conditietraining.
constructie is vaak onduidelijkheid ontstaan. Dat moeten we ons
als bestuur kwalijk nemen, omdat
wij er voor hebben gekozen."
Van der Velde geeft grif toe dat
als de resultaten beter waren geweest nu nog geen beslissing over
de sportieve toekomst van Gritter
zou zijn genomen. Maar dat er wel
een andere constructie zou komen, stond al vast. "We hebben
Fritz Korbach aangetrokken als
trainer-coach van het eerste elfHij
tal.
alleen
heeft
de
verantwoordelijkheid en niemand
anders. Er komt met ingang van
het volgende seizoen dus een kapitein op het schip. Het is ook zijn
zaak als hij wel eens naar iemand
anders wil luisteren. Ik kan niet
zeggen of Gritter het seizoen afmaakt. Ab heeft natuurlijk een
contract zoals elke trainer. Maar
in het voetbal is niets voorspelbaar."
Ab Gritter, het vorige seizoen
in dienst van de Deense derde divisieclub Aabenraa en momenteel
studerend voor het diploma coach
betaald voetbal, is teleurgesteld
over het besluit van zijn huidige
werkgever. "Ik voelde het wel
aankomen, maar vind het jammer
dat ik niet de tijd krijg om de zaak
uit te bouwen. Ook in deze
constructie zag ik het de komende
jaren wel zitten bij Heerenveen.
Er waren al afspraken teruggedraaid. Foppe zit bijvoorbeeld niet
meer op de bank. Maar ik weet
natuurlijk ook dat de resultaten
er nu niet zijn. We hadden in de
eerste periode beter met vier punten kunnen starten om later een
periodetitel te pakken."
Na het behalen van het kampioenschap van de eerste periode
stortte Heerenveen volledig in.
Gritter: "We kregen te maken
met een terugslag van de na-competitie en vele langdurig geblesseerde spelers. Het is ook gebleken dat de groep niet echt volwassen is. De wedstrijd tegen Telstar
was een goed voorbeeld. De jongens hebben geknokt voor iedere
meter, maar we misten achterin
en op het middenveld gewoon leidinggevende spelers. Ik zal blijven proberen er het beste van te
maken en hoop met Heerenveen
te promoveren naar de eredivisie.'
-

•

Jos Roossien (rechts) in fel duel met Michel Boerebach.

(Foto:

Han de Graaft

Schaker Anand doet
het in een half uur
Van onze sportredacteur
Bouke Nielsen
Natuurlijk,
GRONINGEN
de oude Smyslov is de trekpleister van de Open Europese,
maar over de 68-jarige ex-wereldkampioen is al veel gezegd
en geschreven. Verbazing en bewondering wekt zijn optreden in
de Groninger Evenementenhal
niet meer, want hij beantwoordt
keurig aan de al decennia lang
bestaande verwachtingen. Hoe
anders ligt dat bij de net 20-jarige Viswanathan Anand, de uit
India afkomstige koploper van
de Open Europese. Er mogen
dan negen toernooidagen uitgetrokken zijn om de schakers
hun onderlinge strijd te laten afwerken, maar als het aan
Anand lag zou hij aan ongeveer
vijf uur genoeg hebben. De voormalig
jeugdwereldkampioen
heeft voor al zijn partijen namelijk iets meer dan een half uur
nodig.
Anand gebruikte gistermiddag 28 minuten om Rini Kuijf in
de pan te hakken, terwijl onze
nationale hoop Jeroen Piket de
voltrekking van zijn vonnis iets
langer kon rekken. Piket wist
Anand nog tot 43 minuten denkwerk te dwingen. Het mag duidelijk zijn, Anand is een bijzonder jong. Want welke andere
schaker in de wereld levert in
'vluggertjes' grootmeesterresultaten af? Anand, de enige grootmeester die India rijk is, flikt
het aan de lopende band.
"Mijn langste partij heeft ongeveer anderhalf uur geduurd,"
zegt Anand zonder een zweem
van arrogantie. Hij is een uitermate vriendelijk en openhartig
persoon, die een maand per jaar
uittrekt voor zijn studie. De Indiër ligt overigens wel op schema voor zijn universitaire studie
commercie. "Die studie doe ik
alleen maar om straks iets achter de hand te hebben. Ik ga me
na de studie een aantal jaren
volledig richten op het schaken,
maar vind het toch een prettige
gedachte om eventueel op iets
anders terug te kunnen vallen."
—

Schaakklok
De schaakklok is voor Anand

dus een overbodig fenomeen geworden. Waarom hij zijn partijen zo snel afwerkt? "Het is een
gewoonte," vertelt de Indiër, die
vorig jaar het Hoogoven-toernooi op zijn naam schreef. "Die
is ontstaan bij de Michael Talschaakclub in Madras, waarvan
ik vroeger lid was. We hadden
slechts één bord en liefst dertig
leden. Daarom werden er altijd
partijtjes van vijf minuten
gespeeld volgens het knock-outsysteem. Op die manier heb ik
geleerd snel te spelen en heb dat
later steeds volgehouden."
Anand heeft niet de intentie
om middels een betere tijdsverdeling nèg betere resultaten na
te streven. "Er wordt gezegd dat
het beter is om meer tijd te nemen en misschien is dat ook wel
zo," zegt de Indiër, die het alleszins respectabele aantal van
2555 ELO-punten (15 meer dan
bijvoorbeeld Piket) heeft. "Aan
de andere kant: als ik na vijf minuten al een goede zet heb,
waarom zou ik dan nog vijftien
minuten extra nadenken? Na
die vijftien minuten doe je toch
vaak de zet die je een kwartier
eerder al in gedachten had."
"Als ik een goede zet zie, dan
pak ik die," vervolgt Anand. "De

•

...

ANAND

gewoonte

...

betere zet zoek ik later in huis
wel op, als die er al is. Kijk, ik
ben niet met schaken begonnen
om alle partijen razendsnel af te
wikkelen, maar zo is het nu eenmaal gegroeid. Het is mijn stijl
geworden en ik voel me er heel
prettig bij. Ik hoef me in de
avonduren nooit over afgebroken partijen te buigen en kan
dus andere dingen doen. Ik leef
daarom heel prettig."

Valstrikjes
Voor zijn tegenstanders moet

het een uitermate deprimerende
ervaring zijn om niet alleen ingemaakt te worden, maar ook
nog eens tegenover iemand te
zitten die amper tijd neemt om
de hersens te pijnigen over de
moeilijke varianten en valstrikjes die voor hem uitgedokterd
worden. Anand lacht bij die

veronderstelling, maar zegt: "Ik
doe het echt niet om mijn opponenten te deprimeren. Het gaat
mij erom dat ik die partij zo snel
mogelijk wil spelen. Echt, het
verveelt me als ik al te lang aan
het bord zit."
Jeroen Piket ervaart de blitzkrieg-stijl van Anand in elk geval niet als deprimerend. De
jeugdige Nederlandse grootmeester, die het laatste jaar amper vooruit komt en bezig lijkt
aan de vlinderslag in een badkuip, zegt: "Ik ken Anand al jaren en weet dus al lang dat hij zo
weinig tijd gebruikt. Hij is een
supertalent, maar zal nooit wereldkampioen worden. Dat kan
ook niet op deze manier. Voor iemand als Kasparov zul je toch
wel wat meer tijd uit moeten
trekken."
Eén aspect vindt Piket wel
vervelend aan het spelen tegen
Anand. "Je weet vooraf dat je tegen hem een hele middag aan je
stoel gekluisterd bent. Je kunt
je namelijk niet permitteren
even rond te lopen om de benen
te strekken, want hij doet vrijwel ogenblikkelijk zijn tegenzet.
Een ander gek punt aan het spelen tegen hem is dat ik op de
verkeerde momenten ook wel
eens de neiging heb om het snel
te doen. En dat pakt vaak verkeerd uit."

De door Heerenveen voor de
volgende twee seizoenen vastgelegde Fritz Korbach had bij Go
Ahead Eagles eigenlijk nog een
contract tot 1 juli 1991, maar de
kampioenenkweker wilde graag
vertrekken. Hij heeft geen vertrouwen in de toekomst van de
Deventer club. En Korbach kreeg
vlot medewerking wegens de financiële sores. De nieuwe trainer-coach van Heerenveen werkte
achtereenvolgens bij FC Utrecht,
FC Wageningen, PËC Zwolle, FC
Volendam, FC Twente, Cambuur
en sinds het vorige seizoen (In
Ahead Eagles. Alleen bij Cambuur en tot dusver zijn huidige
werkgever heeft hij genoegen
pei-indc» f< '
moeten nen><"
*»«
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toer- en stacaravanshow
In Nieuw-Amsterdam, vlak bij Emmen, vindt u vanaf 23
december een grootse permanente toer- en stacaravanshow.
Ruim 25 verschillende typen toer- en stacaravans, staan in
1
onze 5000
overdekte, verwarmde showroom op ute
wachten. Klaar voor een grondige vergelijking in prijs,
kwaliteit en mogelijkheden.
Overtuig uzelf op de permanente toer- en stacaravan-show in
Nieuw Amsterdam.
Het énige adres waar u vast en zeker slaagt!
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voor de snelle beslissers hebben we een
aantrekkelijke aanbieding. Als u tijdens
de Kerst-show een toer- of stacaravan
aanschaft, krijgt u van ons een complete
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Abg iets gebeurd op het Binnenhof?
Het staat in het Nieuwsblad!
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K# en geschikte keuken aanschaffen is geen eenvoudige zaak. Daarom adviseer ik u persoonlijk.
£-J Omdat ik uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het is dat u verder kijkt dan de "frontjes".
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gedistingeerde witte kunststof prachtige kunststof keuken

keuken 230 x 210 cm. Met rondom
na *" reltxclusiefc verlopend randprofiel en ingefreesde contouren.
cassette uitvoering.
Chroom, messing of witte knop-of beugelgreep.
Exclusief kunststof krans-en lichtlijst.
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elektrische oven en kookplaat, afzuigkap en RVS spoelbak
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PSV wil verder
met Guus Hiddink

Eerste divisie

Eredivisie
3-0
20
2-0
2-2
31
1-0

MW-BVV Den Bosch
PSV-FC Groningen
FC Twente-Willem II
FC Den Haag NEC
Sparta-Roda JC
RKC-Hoarlem
FC Ulrecht Forluno Sitlard

Van onze sportredactie
EINDHOVEN
Winterkampioen PSV wil verder met Guus
Hiddink als trainer-coach. Dit
heeft het bestuur hem bij monde
van manager Kees Ploegsma la-

ten weten.

0 1

Stand

Het contract van Hiddink loopt
aan het einde van dit seizoen af.
De onderhandelingen over een
nieuwe verbintenis worden kort
na nieuwjaar gevoerd met een
afronding in februari-maart.
Guus Hiddink, die PSV in '88
naar de verovering van de Europa

3. Vitesse
4. FCVolendam
5. RodaJC
6. FC Twente
7. Fortuna Sittord
8. RKC

9.MVV
10. FC Groningen
11. FC Den Haag
12. Sparta
13. FC Utrecht
14. NEC
15. Willem II

voor verlenging van

zjjn verblijf in Eindhoven. „Het
bestuur van PSV denkt precies
hetzelfde als ik waar het gaat om
het elftal in de komende jaren."
Of hij nu blijft of wegaat, Hiddink is toch al aan het werk geslagen om de continuïteit van PSV's
hoge voetbalniveau te handhaven. „Het wordt noodzakelijk vervangers te vinden voor de drie
dertigers in het basisteam. We
hebben twee goede spelers op het
oog."

16. Feyenoord

17. BW Den Bosch
18. Haarlem

18 9 6 3
18 9 5 4
18 9 5 4
18 8 7 3
18 7 9 2
18 6 8 4
18 7 5 6
18 6 6 6
17 5 7 5
18 7 3 8
18 6 5 7
18 7 2 9
18 4 6 8
18 4 5 9
18 3 6 9
18 2 610
18 2 4 12

—

PSV-FC Groningen 2-0 (1-0). 41
Romario 1-0 (strafschop), 57. Kiert 2-0
Scheidsrechter: Bakker. Toeschouwers: 24.900.
FC Twente-Willem II 2-0 (2-0). 23
Tempelman 1-0. 32. Nielsen 2-0.
Scheidsrechter: Van der Ende. Toeschouwers: 3500. Gele kaart: Ten Hag
en Rutten (FC Twente). Dijkstra (Willem II).
MVV-BVV Den Bosch 3-0 (0-0). 61
Driessen 1-0, 64. Vincent 2-0, 80.
Driessen 3-0. Scheidsrechter: Luinge.
Toeschouwers: 3600. Gele kaart: Van
Berge Henegouwen (MVV), Van der

Linden (Den Bosch).

RKC-Haarlem 1-0 (0-0) 73. De Wijs
1-0. Scheidsrechter: Uilenberg. Toeschouwers: 2500.
Sparta-Roda JC 3-1 (1-0). 23. Prins
Poiley 1-0, 52. Houtman 2-0, 85. Van
Loen (strafschop) 2-1, 88. Libregts
(strafschop) 3-1. Scheidsrechter: Van
Vliet. Toeschouwers: 4000. Gele kaart:
Luyten, Snoei (beiden Sparta), Hofman, Hanssen (beiden Roda JC). Rode
kaart: Van Loen (Roda JC, wegens duwen scheidsrechter).
FC Den Haag-NEC 2-2 (1-0). 27. Van
der Laan 1-0, 63. Schellevis 2-0. 70.
Arts 2-1, 72. Geurts 2-2 Scheidsrechter: Van Swieten. Toeschouwers: 6500.
FC Utrecht-Fortuna Sittard 0-1
(0-0). 59. Duut 0-1 (strafschop)
Scheidsrechter: Blankenstein. Toeschouwers: 5000. Gele kaart: Moore.
Boogers (FC Utrecht), Clayton, Custers
en Liesdeck (Fortuna).

Eerste divisie
Van onze sportredactie
GRONINGEN SC Heracles heeft koploper SW de
derde nederlaag in het sei-

zoen toegebracht. Het elftal
van trainer Henk van Brussel zegevierde met 2-1. SVV
heeft nu nog drie punten
voorsprong op NAC, maar
speelde een wedstrijd min-

der.

De karakteristieken:
FC Wageningen-RBC 2-1 (1-0). 23.

Broeder

1-0, 58. Johan Molenaar 1-1,
73. Oosterhuis 2-1. Scheidsrechter:
Meyer. Toeschouwers: 1700. Gele
kaart: Van Gastel, RBC.
WV.Excol»lor 1-1 (1-1). 32 Van Buren 0-1, 39. Peters 1-1. Scheidsrechter:
Reygwart. Toeschouwers: 3425. Gele
kaarten: Nijssen, VVV, Wasiman, Excelsior.
Helmond Sport-PEC Zwolle 0-0.
Scheidsrechter: Overstegen. Toeschouwers: 2000.
SC Heracles-SW 2-1 (2-0). 4. Brilhuis 1-0,14. Velten 2-0. 51. Van Velzen
2-1. Scheidsrechter: Overkleeft. Toeschouwers: 5100. Gele kaarten: Pattinama, Dams. Van Goozen, Corte, SC
Heracles. Cooke, SVV.
NAC-AZ 1-1 (1-0). 14. Dik 1-0. 51
Roos 1-1. Scheidsrechter: Houben.
Toeschouwers: 4259. Gele kaart: Van
Ophuizen (AZ).

36-15
33-16
30-21
28 20
24-20
17-17

19 24 24

18
17
17
17
16
14
13

12
10
8

27-34
26-23
35-37
27-32
20-31
22-36
23-30
23-33
13-29
16-42

11

I.SW
2. NAC
3.WV
4. SC Heracles
5. Veendam
6. Eindhoven
7. RBC
B.AZ
9.Cambuur
10. De Graafschap
11. Helmond Sport
12. Excelsior
13. SC Heerenveen
14. Telstar
15. Go Ahead Eogles
16.Emmen
17. FC Wageningen
18. PEC Zwolle
19.D579

18
19
19
17
17
19
19
18
18

14 1 3 29 40-15
10 6 3 26 33-18

8
9
9
7
6

7
3
1
5

4
5
7
7

23
21
19
19

7 6 19
6 6 6 18
6 6 6 18

17 575 17

18
19
18
18
18
18

6 57
4 9 6
6 4 8
7 2 9
7 2 9
4 7 7
19 3 88
18 013 5
19 3 7 9

17
17
16
16
16
15
14
13
13

30-20
20-19
25-24
34-32
26-26
29-24
25-28
25-24
30-31
18-23
24-27
29-36
21-29
27-31
25-31
12-19
23-39

Periodestand

Eredivisie

(Foto: AP)

Liverpool neemt
de leiding over
LONDEN
Liverpool
heeft tweede kerstdag de
leiding in de Engelse eerste
genomen.
divisie
"The
Reds" wonnen met 2-1 van
—

Sheffield Wednesday. Leider Arsenal verloor met 0-1
bij Southampton.
lan Rush maakte zes minuten voor tijd het winnende
doelpunt voor Liverpool na
een vrije trap van Staunton.
De Deense ex-Ajacied Jan
Mölby had twee minuten na
de aftrap voor 1-0 gezorgd.
Atkinson maakte vijf minuten na rust verdiend gelijk.
Het was sneu dat Sheffield
door Rush' twaalfde doelpunt toch nog verloor. De
degradatiekandidaat was
de gehele wedstrijd gelijkwaardig aan de titelpretendent.
Zaterdag was Liverpool tegen
Manchester United niet verder
gekomen dan de beginstand. Dit
betekende het eerste puntje voor
United in vier wedstrijden. Het
had meer kunnen zijn als een
paar van de vele kansen waren
benut. Doelman Grobbelaar redde
het punt voor Liverpool. In de
Aberdeen kwam op twee punten
afstand van Glasgow Rangers te
staan. Celtic kon niet meeprofi-

teren. Deze ploeg bleef bij Hearts
op 0-0 steken.
Het modale Guimaraes heeft de
leiding genomen in de Portugese
eerste divisie. Het bescheiden
clubje in het achterland van Porto
versloeg Beira Mar met 2-0, terwijl de grote drie (Porto, Benfica
en Sporting) de punten deelden.
Guimaraes dankte de overwinning aan doelpunten van de Braziliaan Chiquinho en Soeiro. Porto nam door de Belgische international Demol de leiding bij Estrela Amadora. Hij benutte vijf minuten voor de rust een strafschop
(0-1). Dertig minuten schoot de
Braziliaan Junior voor de thuisclub vanaf elf meter raak (1-1).
Benfica ontsnapte bij middenmoter Tirsense aan de nederlaag.
Zeven minuten voor het einde
kwam het op gelijke hoogte door

GRONINGEN Gerrie Schaap
heeft in de eerste helft van de
competitie de meeste doelpunten
gemaakt van de spelers, die actief
zijn voor de vijf betaalde voetbalclubs uit Noord-Nederland. De
aanvaller van Emmen was goed
voor acht treffers. In de hele vorige competitie scoorde Schaap
slechts vijf goals en in het seizoen
-

daarvoor was hij topscorer van
Emmen met zes treffers. Het elftal van Emmen was met 27 doelpunten het produktiefst.

toedoen van aanvaller Brito.
Tirsense, dat het laatste half uur
met tien man speelde na de rode
kaart voor José Maria, was op
voorsprong gekomen door Abreu.
Sporting Lissabon heeft al dertigjaar in Porto niet van Boavista
gewonnen. Daar kwam zaterdag
geen verandering in (0-0).
slotfase kreeg Mölby een vrije
kans om Liverpool alsnog aan de
overwinning te helpen. Hij schoot
over.

Gisteren was United kansloos
bij Aston Villa: 3-0 door Olney,
Platt en Gaga. Daley was een
voortdurende plaag voor United,
dat international Robson moest
missen. Robson liep tegen Liverpool een spierscheuring op.
Arsenaï zakte naar de tweede
plaats op de ranglijst met twee
punten achterstand. Acht minu-

Emmenaar Schaap
het produktiefst
EMMEN (27 goals in 18 duels). 1. Gerrie
Schaap 8, 2. Jan de Jonge 7, 3. Rudie Metz 5,
4. Ben Haverkort 3, 5. Patrick Bosch, Leo
Koopal. Roel Smand, Frank Veldwijk 1.
FC GRONINGEN (26 goals in 17 duels).
1. Hennie Meijer 5, 2. Jos Roossien. Rene Eijkelkamp 4, 4. Theo ten Caat, Edwin Olde Riekerink, Wim Koevermans, Marco Koorman 2,
8. Jan van Dijk, Grafton Holband. Barend
Beltman, Danny Blind (Ajax. e.d.). Robin

ten voor tijd maakte Wallace het
winnende
voor
doelpunt
Southampton in de periode, dat
Arsenal het spel volledig bepaalde maar niet tot scoren kwam.

Lineker was weer op schot voor
Tottenham Hotspur. In het met
3-1 gewonnen duel tegen Millwall
maakte de spits het derde doelpunt, zijn twaalfde dit seizoen.
Manchester City ontsteeg de
laatste plaats door Norwich met
1-0 te verslaan. Clive Allen was
matchwinner in de 86e minuut.
Glasgow Rangers heeft de leiding in de Schotse eredivisie overgenomen van Aberdeen. De ploeg
van de Nederlanders Snelders en
Gillhaus verloor gisteren verrassend op eigen veld van Hibernian:
1-2. In de 55e minuut maakte
Paul Kane het winnende doelpunt.

Schmidt (FC Twente, e.d.) 1
VEENDAM (25 goals in 17 duels). 1.
Harris Huizingh 7. 2. Willem Brouwer, Johan
Bolhuis 3, 4. Bert Wiebing. Marcel van Buuren, Grads Fühler 2, 7. Ronald Steenge. Evert
Jan Nienhuis, Joop Gall, Peter de Roo, Ron
Jans, Ale Hindriks 1.
CAMBUUR (25 goals in 18 duels). 1 Nico
Jan Hoogma, Ulrich Crüden 6, 3. Ard Oosterlee. Jurjen Flisijn 3, 5. Marzel Keizer, Martin
Koopman 2, 7. Willy Carbo, Johan Abma,
Zweitse Huitema 1.
SC HEERENVEEN (24 goals in 18 duels).
1. Lubbe van Dijk. Marten Dijk, Chris Angel 4,
4. Stephan Hommeles. Arnold Griffith. Pieter
Bij! 2, 7. Gert Jan Verbeek, Stanley McDonald, Ron Schreuder, Richard Goulooze. René Groen, Geert Huitema 1.

Toernooi-winst voor handballers
Van onze sportmedewerker
Teus van Leeuwen
EMMEN
In de aanloop naar
de WK-kwalificatie in maart in
Finland hanteert bondcoach Guus
Cantelberg de slogan: „De Oranjetrein gaat denderen". In het
zeslandentoernooi in Emmen
bleek die trein goed op schema, al
was er bij de laatste wedstrijd tegen Litouwen sprake van een
technische onvolkomenheid. Ondanks de 26-23 nederlaag tegen
de zeer sterk spelende Russen
won Nederland het toernooi en
dat is, om Cantelberg te citeren",
toch al weer heel wat jaren geleden dat we een dergelijk toernooi
hebben gewonnen".

balgebied tot heel wat in staat
zijn.
Cantelberg: „Ik weet dat ik risico's neem door met een smalle basis te spelen. Ze raken vermoeid".
„Gezien het vertoonde spel, waarbij met name België (28-19) en

—

in 't kort

24
23
23
23
23
20

Topscorers
Keeper Jim Leighton van Manchester United stort zich op de bal. Liverpools lan R ush (rechts) komt te laat. Steve Bruce
beschermt zijn doelman.

GRONINGEN
Niemand
had het anders verwacht;
PSV is winterkampioen van
het seizoen '89-'9O. Het officieuze feestje werd zaterdag
gevierd na een overwinning
van 2-0 op FC Groningen.
Roda JC verzuimde met
punten-aantal,
hetzelfde
maar
een
duel
meer
gespeeld, als PSV met kerstvakantie te gaan. De Limburgers traden op Spangen
Sparta met misplaatste hoogen
hartigheid
tegemoet
moesten die houding bekopen met een nederlaag van
1-3. Roda's aanvoerder Van
Loen kreeg de rode kaart
toen hij scheidsrechter Van
Vliet duwde. Sparta won
door doelpunten van uitblinker Prince Polley, Houtman
en een strafschop van Libregts, Van Loen scoorde bij
de stand 2-0 uit een
strafschop tegen.

2-2
1-1
50
0-2
0-0
1-0
2-1

SC Heerenveen, SW en NAC periodekampioen

1. Romario, PSV +1
2. Van der Laan, FC Den Haag +1

Eredivisie
in 't kort

2-1

FC Wogeningen-RBC
SC Heerenveen-Telstar
WV Excelsior
Emmen-DS'79
Eindhoven-Veendam
Helmond Sport-PEC Zwolle
Go Aheod Eagles-Cambuur
SC Herodes-SVV
NAC-AZ

Stand
17 11 3 3 25 56-20

I.PSV
2.Ajox

Cup voor landskampioenen leidde, heeft de laatste jaren verschillende aanbiedingen uit het buitenland gekregen. Hij is wel genegen voor een transfer, maar hij

voelt meer

23
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Het aantal reizigers dat tegen
de kerstdagen aan boord van de
trein stapte viel tegen. Alleen de
finalewedstrijd
zondagmiddag
trok zo'n duizend belangstellenden, maar ondanks dat haalden
de organisatoren bij de 15 interlands en de drie wedstrijden van
Jong Oranje tegen regionale
teams niet de geplande 3500 toeschouwers
Door de komst van Studio Sport
kon ineens 15.000 gulden aan extra reclamegelden worden bijgeteld en zou de begroting toch nog
sluiten. De aankondiging dat door
een technische onvolkomenheid
de uitzending niet doorging, was

•

Bondscoach Guus Cantelberg moet met een smalle selectie wer-

ken.

een klap voor de organisatoren.
Ineens is er toch een tekort van

tien- tot vijftienduizend gulden
voor de stichting die bestaat uit
de tien Emmer handbalclubs.
organisatoren
De
hadden
terecht verwacht dat Nederland
en Litouwen de sterke deelnemers
van de zes landen zouden zijn.
Daarom was dit duel als finale ingedeeld. Door de tegenvallende

(Foto: ANP).
verrichtingen van de ploeg uit de
Russische deelstaat in het begin
van het toernooi toen tegen Israël
en Luxemburg werd gelijkge-

speeld en van België werd verloren en de vier zeges op rij van de

Oranje-equipe stond voor dit
laatste treffen al vast dat de formatie van Guus Cantelberg toernooiwinnaar zou worden. De Litouwers lieten echter in dat duel
zien dat ze wel degelijk op hand-

Luxemburg (31-12) werden afgedroogd lijkt de coach het gelijk
aan zijn zijde te hebben. Er heerst
een duidelijke rangorde in de
ploeg, waarbij de beste toernooispeler Wil Jacobs van het
Belgische Neerpelt en topscorer
Lambert Schuurs (35 goals) van
Sittardia een centrale rol spelen.
Ook de broers Fiege behoren tot
de basis. De in Frankrijk spelende
Robert speelde behalve het
laatste duel sterk en Joop kon zijn
uitverkiezing van handballer van
het jaar voor eigen publiek niet
helemaal waar maken al speelde
hij verdedigend goede wedstrijden.
Zeslandentoernooi:
Israel-Nederland 27-30
Nederland-België 28-19
Nederland-Luxemburg 31-12
Nederland-Litouwen 23-26
Litouwen-Portugal 34-24. Belgie-lsrael 26-13,
Israel-Luxemburg 22-25, Portugal-Luxemburg 22-19 (9-8), Belgie-Litouwen 24-23
(12-9). Litouwen-Luxemburg 25-25 (11-12).
Israël-Portugal 19-20(13-8).
Eindstand:
5 4 0 18 141-109
1 Nederland
5 4 0 18 120-107
2. België
3. Litouwen
5 2 2 16 133-121
4. Portugal
5 2 0 3 4 113-125
5. Luxemburg
5 113 3 102-127
6 Israël
5 0 14 1 106-126

Kieft,PSV+l
4. Van den Brom, Vitesse
Houtman, Sparta +1

6. Hilgers, Vitesse
Berghuis, FC Volendam
Nielsen, FC Twente +1
9. Loggie, Willem II
Van Geel, Feyenoord
Hoekstra, RKC
Von Loen, Roda JC +1

18

11
10
9

8

Eerste divisie

1. Van Velzen, SW+l
2. J. Molenaar, RBC+I
3. Vellen, SC Herocles +1
4. Leeuwerik, De Graafschap
Van der Gijp, NAC
Roos, AZ+l
Schaap, Emmen +3
8. Kraus, Helmond Sport
Visser, Telstar
P. Maas, Eindhoven
Stewart, VW
Huizingh, Veendam +1
De Jonge, Emmen +1

20
12
9

8

VIERDE PERIODE:
1. Go Aheod Eagles
2. Emmen
3. FC Wageningen
4. Veendam
5. SC Heracles
6.SW
7. Telstar
B.VW
9.RBC
10. Excelsior
11. De Graafschap
12. AZ
13. Helmond Sport
14. SC Heerenveen
15. Eindhoven
16. NAC
17. PEC Zwolle
18.D579
19 Combuur

2 2 0 0 4
2 110 3
2 110 3
110 0 2
110 0 2
2 10 12
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
2 10 12
2 0 2 0 2
10 10 1
10 10 1
10 10 1
2 0 111
2 0 111
2 0 111
2 0 111
2 0 111
10 0 10

3-0
5-0
3-2
2-0
2-1
3-2
3-3
2-2
2-2
1-1
1-1
1-1
0-0
2-3
1-3
1-3
0-2
1-6
0-1
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Buitenlands voetbal in cijfers
nenses-Pena'fiel 2-1, Boavista-Sporting 0-0,

Engeland
Zaterdag: Liverpool-Manchester United 0-0.
Dinsdag: Aston Villa-Manchester United 3-0,
Crystal Palaca-Chelsea 2-2, Derby CountyEverton 0-1, Liverpool-Shetfield Wednesday
2-1, Luton Town-Nottingham Forest 1-1. Manchester City-Norwich 1 -0, Queen's Park Rangers-Coventry 1-1, Southampton-Arsenal 1-0,
Tottenham Hotspur-Millwall 3-1, WimbledonCharltonAthletic3-1.
Stand: Liverpool 20-38, Arsenal 19-36. Aston
Villa 19-34. Norwich 19-31, Tottenham 19-31,
Southampton 19-30. Chelsea 19-28. Everton
19-28, Coventry 19-27, Nott. Forest 19-26,
Derby County 19-25, Wimbledon 19-23,
Chrystal Palace 19-23, Queen's PR 19-22.
Manchester Un. 19-22. Millwall 19-21, Luton
Town 19-20. Sheffield Wed. 20-20. Manchester City 19-19, Charlton Ath. 19-16.

Schotland

Jeugd Groningen

blijft onderin

De jeugd van
GRONINGEN
FC Groningen heeft zich niet uit
de onderste regionen van de
hoofdklasse A van het landelijk
jeugdvoetbal kunnen
verwijderen. De ploeg van trainer Henk
Veldmate verloor de 'thuiswedstrijd' tegen SC Heerenveen
met 3-1. De wedstrijd werd in
—

Aberdeen-Hibernian 1-2, Dunfermline-FC
Dundee 1-0, Hearts-Celtic 0-0. Dundee United-Motherwell 1-1. Glasgow Rangers-St Mirrenl-0.

Stand: Glasgow Rangers
19-24, Celtic 19-23. Hearts
ne 18-18, Dundee United
18-17, Motherwell 18-16. St
Dundee 19-10.

Feirense-Maritimo 2-0, Chaves-Braga 1-1,
Setubal-Nacional Madeira 3-0.
Stand: Guimaraes 14-23, FC Porto 13-22.
Benfica 13-21, Sporting 13-19, Setubal 13-17,
Belenenses 12-14, Estrela Amadora 13-13,
Chaves 14-13, Tirsense 13-12, Braga 13-12,
Boavista 13-12, Beira Mar 15-12, Umao Funchal 13-10, Penafiel 13-8, Feirense 13-8. Maritimo Funchal 13-8, Portimonense 13-7, Nacional Funchal 14-7,

19-26, Aberdeen
19-21, Dunfermli-

19-18. Hibernian
Mirren IS-13, FC

België
Achtste finales bekercompetitie, eerste
wedstrijd: Lommei (2e div.)-Anderlecht 1-5,
KV Mechelen-Lokeren 1-3. St. Truiden-Beveren 1-1, AA Gent-Standard 5-2, Racing
Genk (2e div.)-Waregem 0-1, Hoeselt (3e
div.)-FC Luik 0-1. Germinal Ekeren-Boom (2e
div.) 1-0. Aarschot (3e divisie)-Diest (2e div.)
1-1.

Portugal
Tirsense-Benfica 1-1, Estrela Amadora-FC
Porto 1-1. Guimaraes-Beira Mar 2-0, Bele-

Heerenveen gespeeld als strafmaatregel voor het volgens de
tuchtcommissie onterecht annuleren van het duel eerder dit seizoen. FC Groningen miste vlak na
de rust (0-2) een strafschop en pas
na de derde Friese treffer scoorde
Mare Kooistra tegen (1-3).
Stand: Ajax 14-23, FC Den Haag 13-20,
Spel. Feyenoord 14-18, AZ 13-17, FC Utrecht
14-16, Haarlem 14-13, DWS 13-11, FC Groningen 13-10, Emmen 14-10, SC Heerenveen
13-9, Telstar 14-8, FC Volendam 13-7.

GESIGNALEERD
door Willem Molema

Het

gezegde 'op een lijn' kon straks wel eens tot het verleden behoren. Onlangs werd bekend dat de Schotse voetbalbond de
buitenspelregel wil veranderen, in die zin dat, als een aanvaller
op een lijn staat met de een na laatste verdediger (niet te verwarren
met op een lijn met de bal, dat is nooit buitenspel!), er dan geen sprake meer kan zijn van buitenspel. Het effect zou moeten zijn: meer
doelkansen en enige verlichting voor de grensrechters.
Nou zijn voor die doelstelling wel meer veranderingen mogelijk in
de spelregels, maar zoals eerder gemeld, de spelregelcommissie van
de FIFA, International Board (IB), is een tamelijk behoudende club.
Als er wat wordt veranderd, dan zijn het vaak details van details.
Overigens deed zich vroeger het merkwaardige feit voor dat het IB
slechts bestond uit vertegenwoordigers van de vier Britse voetbalbonden. Sinds 1913 heeft de wereldvoetbalbond, de FIFA dus, zelf ook
vier stemmen in dit spelregeladviesorgaan. Deze commissie boog
zich al eerder over de buitenspelregel. In 1925 werd besloten dat
slechts twee in plaats van drie verdedigers achter de aanvallers nodig
zijn om buitenspel uit te sluiten, 18 jaar geleden werden er proeven
genomen om deze controversiële regel op te heffen. De proef mislukte, heette het.
Als het voorstel van de Schotse bond het haalt in juni 1990 -daarvoor zijn zes van de acht stemmen nodig- dan zal er nog niet veel
veranderen. Wat minder vaak buitenspel, maar de discussies over
wel of niet buitenspel zullen blijven. Dat bewezen enkele spelers van
Veendam onlangs toen ze na het eerste doelpunt van PSV als een
haas naar de grensrechter renden, omdat ze (ten onrechte) meenden
dat Kieft buitenspel liep. In het rechter verdedigingsblok stond nog
een speler van Veendam achter de PSV-aanvaller. Het 'op een lijn'
schrappen, zal dus, zo is in Eindhoven bewezen, het aantal protesten
niet drastisch verminderen.

Voor mooi sanitair en tegels hoeft u niet ver...
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uitgelezen kans om eens
even rustig rond te kijken op \
het gebied van tegels en
\\. X
sanitair. Overtuig u zelf: voor
mooi sanitair hoeft u niet ver.
Een ritje naar Tolbert is de moeite zeker waard.
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In ons dokumentaire-centrum vindt u alles op het
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gebied
van tegels,
sanitair, baden (ooki whirlpools)
douchegamituren, toiletten, wastafels etc. etc.
Vertelt u ons uw specifieke
wensen, dan ontwerpen wij
/
inoverlegmetu uw
badkamer incl. een
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vrijblijvende begroting.
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Ideal Standard model Ceralin
Met keramische schijven.

ca. 300.000

m 3a f

TUINGROND

5,25/m3

HH. Handelaren

ca. 30.000 m 3 è f

7,-/m3
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Slachterij Jacob van Wijk^l

2kg RUNDVLEES
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1 kg h.o.h. gehakt
1 kg speklappen
1 kg saucijsjes
1 kg paardebiefstuk
2 kg rundvlees
2 kg varkensvlees
1 kg karbonade
1 kg varkensrollade
1 kg h.o.h. rollade
1 kg verse worst
1 kg rundergehakt
1 kg runderbiefstuk
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16.00 uur).

Terwijl de Japanners juist stil werden van de docsr elektronika beheerste motor: 1.5 liter,
goed voor 53 kW (71 pk), dus ook voOPeen fHnW caravan. Z'n geregelde 3-weg katalysator
haalt nu al de milieunorm voor 1992!

En dan de Italianen. Die raakten danig opgewonden van styling en wegligging (onafhankelijke wielophanging, aött-duikgeometrie). De Excel laat zich dus ooklekker sportief rijden.
De Excel in 6 uitvoeringen. U zegt het maar. Elektrische ramen? Stuurbekrachtiging?

Centrale deurvergrendeling? Elektrisch schuifdak? Voor de prijs hoeft u het allemaal niet te laten,

/M

jÉT

J

'

Ikg RUNDERGEHAKT

V

f 19,50

\
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woensdag

De Duitsers kropen eronder. En jawohl, de zware steenslagbescherming imponeerde.
Evenals de gründliche afwerking. Vandaar onze 2 jaar volledige garantie. En 6 jaar op de
carrosserie. De Fransen prezen luidruchtig de heerlijke fauteuils en de riante ruimte van de Excel.

Feithspark 3, Tolbert, tel. 05945-16919
donderdag en vrijdag verkoop

2kgRIBLAPPEN
1 kg H.O.H. GEHAKT

Wo^'

DE NIEUWE HYUNDAI EXCEL.
GETEST DOOR DE CONCURRENTIE.

op auto geleverd.

Ikg VARKENSHAASJES }

29

de ember

dinsdag

-

Harkstede, tel. 05904-1874 B.g.g. 05208-54802

"

zaterdag

■ Dagelijks vanaf 09.00 18.00 uur (vrijdags tot 21.00 uur
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Witte uitvoering ƒ 125,,
Deze aanbiedingen gelden aüeen
tijdens deze show
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Leaseprijs vanaft' 738,- cxcl. BTW per maand.
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Ontwerpen

Tijdens onze eindejaarsshow kunt u bovendien
profiteren van een
eenmaüge aanbieding,

-^FPSrïX.

rS^^

Naast onze uitgebreide kollektie eklusieve vloeren wandtegels presenteren wij tijdens de
eindejaarsshow een schitterend, kompleet
sanitairprogramma. Wij bieden niet alleen
topkwaliteit in produkten, maar ook een
persoonlijk advies en service op maat.
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Ook "iets" voor kinderen

Een goede gelegenheid dus voor een heldere oriëntatie. Kortom,

%33È

Speciale eindejaarsaanbiedinq
.

Bezoek onze sfeervolle eindejaarsshow

BH

m
vl ■

W m

HYUNDAI:GETESIGETEST,GETEST. NUU.
Neem bijvoorbeeld de Excel GLS met o.a.

Bumpers en spiegels in kleur van de auto

Zeer luxe interieur In hoogte verstelbare stoel met lendesteun

Gedeelde, neerklapbare achterbank

Assen Autobedrijf Vermeulen, Van Vlissingenstraat 45, Tel.: 05920 -474 77
Paas B.V, Magelhaenstraat 1, Tel.: 05910-30848

bedrijf Groenewold

&

Dijkhuizen,

Exclusieve radio-cassette met 4 speakers

Van binnenuit verstelbare spiegels

Verwarming voor achterpassagiers En dat voorfl. 24.595,-

Baflo Garage Brands, Heerestraat 2, Tel.: 05950 -2 5 14

Hoogeveen Automobielbedrijf Vermeulen, Marconistraat 15, Tel.: 05280-66611

Tuindersweg 7, Tel.: 05968-1447

Roden Garage Kok, Leeksterweg 22, Tel.: 05908 -190 66

Emmen Autobedrijf
Leermens Auto-

Oude Pekela Automobielbedrijf Fruitema B.V, Wedderweg 2, Tel.:

Scheemda AutobedrijfAlles, Kerkstraat 1, Tel.: 05979 -14 70

05978-12318

Nieuwsblad van het Noorden
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Groningse stapt uit tennisbestuur

Mook verwijt De Boer solistisch optreden
Van onze sportmedewerker

Paul Zweverink
Hetty Mook
GRONINGEN
wil niet al te veel kernachtige
—

uitspraken doen. "Ik wil het eigen nest niet bevuilen, dat is
mijn stijl niet". Met dat nest
wordt de tenniswereld bedoeld
en meer specifiek het hoofdbestuur van de tennisbond, de
KNLTB. Na drie jaar stapt de
Groningse op als vice-voorzitter
van de bond. Zij kan zich niet
langer verenigen met de manier
waarop voorzitter Ruurd de
Boer het beleid uitgevoerd wil
zien. Dus besloot Hetty Mook
zich samen met penningmeester
J. Hassert terug te trekken uit
het bestuur.
Mevrouw Hetty Mook-Grün-

berg aanvaardde drie jaar geleden vol ambitie de functie als vice-voorzitter van de KNLTB.
Daarvoor had zij jarenlang tal
van bestuursfuncties in het
district Groningen bekleed. "Ik
volgde John Steensma op en
Koen Hehenkamp was destijds
de Bondsvoorzitter." De van de
stad-Groninger club GLTB afkomstige Hetty Mook voelde
zich in die functie op haar gemak, maar daar kwam met de
komst van de nieuwe voorzitter
Ruurd de Boer al snel verandering in. Had de Groningse dat
voorzien? "Nee, niet direkt. We
wisten dat De Boer in de VUT
zou gaan en daardoor veel tijd
zou hebben. We kenden hem en
zijn werkwijze vanuit zijn func-

tie bij de jeugd. Ik was een klein
beetje sceptisch over zijn benoeming, maar dat er echte problemen zouden komen, kon ik toen
niet voorzien."

Inzicht
Wat zijn nu precies de
verschillen van inzicht tussen
Mook en Hassert en voorzitter
De Boer? "Ik wil niet in detail
treden, want dan zou ik interne
zaken van binnen het bestuur
naar buiten brengen. Dat wil ik
niet. Kijk, ik stond al geruime
tijd voor de vraag: laat je je opnaaien door het beleid en de
tijdsdruk, of voer je het beleid
langs een geleidelijke weg? Het
beleid op zich stond vast, we
hadden met z'n allen voor een

bewegend beleid gekozen. Maar
mijn bezwaar ligt in de uitvoering daarvan. De Boer heeft
veel tijd, wil zich waarmaken en
ging steeds meer op de solistische toer. Er was van zijn kant
te weinig openheid, we werden
te vaak door De Boer pas in latere instantie over zaken ingelicht."
In de landelijke pers werd
Hetty Mook als behoudend
bestempeld, terwijl De Boer als
een voorstander van het profileren van de tennisbond werd afgeschilderd. Een juist beeld?
Hetty Mook ziet liever wat nuanceringen. "Ik ben een kritisch
persoon, maar ik ben niet het
type van een trendvolger. Ik
acht mezelf intelligent genoeg

veendam op

om te weten dat snelheid niet
altijd een goede weg is. Ik sta
wel degelijk achter een modern
beleid, maar je mag nooit in je
haast over je eigen achterban
heenvliegen. Daarin ligt het
verschil van inzicht en in het
feit dat De Boer in mijn ogen tekort schiet in de communicatie
met z'n medebestuursleden. Uiteraard heeft iedereen binnen
een bestuur een taakgebied,
maar er moet wel overleg zijn.
Als De Boer een andere visie
heeft over het management van
de Bond, dan zou ik dat graag
laten lezen. Maar er staat wat
dat betreft niets op papier. De
Boer is in die zaken gewoon een
solist. Dat vind ik onjuist. Als
anderen dat behoudend vinden,

dan moet dat maar, zelf zie ik
dat anders."
Op de vraag of haar besluit
om op te stappen plotseling
kwam zegt Hetty Mook: "Nee,
beslist niet. We hebben alles
weloverwogen gedaan en keurig
op de Algemene vergadering gewacht om ons besluit kenbaar te
maken." Hoewel ze geen aangeslagen indruk maakt, is Hetty Mook wel degelijk teleurgesteld. "Ja, want ik was niet
gewend om ergens niet in te slagen. Ik heb juist steeds prima in
allerlei besturen kunnen functioneren. Ik had in dit geval ook
anders kunnen reageren, juist
wel blijven en proberen mijn
ideeën door te drukken, maar ik
laat mij niet graag dwingen tot

Tuur danst drie minuten

Van onze sportredacteur Jan Mennega

Veendam mikt deze competitie op een plaats bij de eerste vijf. Dé
EINDHOVEN
Veenkolonialen gaan er vanuit dat dat voldoende is voor het bereiken van de na-competitie; de doelstelling van dit seizoen. Sinds zaterdagavond zitten de noordelijke voetballers
precies op schema. De even eenvoudige als verdiende 2-0 overwinning in en tegen Eindhoven deed hen opstomen naar die zo begeerde vijfde plaats. "We komen nu in de buurt
van de prijzen," stelde Thiemo Meertens tevreden vast. En de trainer verwacht dat er na
de winterstop voor zijn ploeg nog meer in het vat zit. "Als het een beetje meezit, kunnen
we nog wel eens hele leuke dingen gaan beleven."
—

En juist aan bezieling heeft het
Veendam in de beginfase nogal
eens ontbroken. Al werd de ploeg
toen ook geteisterd door tal van
blessures. Kostbare punten zijn in
die periode verloren gegaan, want
na vijf wedstrijden bedroeg de
schamele oogst slechts twee punten. Meertens: "Ik vind het klasse
van de ploeg dat het na die slechte
start niet in de put is gaan zitten,
maar de schouders eronder heeft
gezet."

Dat valt de pupillen van Meer-

tens zeker te prijzen, maar veel
verstandiger was het geweest die
stoere Oostgroninger mentaliteit'
vanaf het begin uit te stralen,
VW en Heracles zouden nu dan
zeker niet .boven hen hebben
gestaan. Hiermee is overigens
niet gezegd dat Veendam een
surplus aan kwaliteit heeft op

•
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ploegen als WV en Heracles,
maar het beschikt wel over een
geroutineerd team, met flink wat
eredivisie-ervaring. En dat zou
aan het eind van de rit wel eens
de doorslag kunnen geven.

Salaris
Bovendien kan Veendam zich
in de winterstop mogelijk nog
versterken met misschien Rob
McDonald en misschien ook wel
Barend Beltman. McDonald is nu
nog verbonden aan Besiktas
Istanbul, maar omdat de Turkse
koploper al enige tijd verzuimt
zijn salaris te betalen, weigert de
Brit nog langer voor Besiktas uit
te komen. McDonald heeft de
zaak aangekaart bij de FIFA en
hoopt binnenkort transfervrij te
worden verklaard. Mocht dat gebeuren, dan gaat Henk Nienhuis

direct rond de tafel met de lange
aanvaller, die wel oren heeft naar
een overgang naar de Parkstad.
Barend Beltman heeft dat ook
wel, al hoopt de jonge middenvelder/verdediger nog altijd bij FC
Groningen te kunnen slagen. Na
het Israëlische trainingskamp
van de Groningers (van 2,tot en
met 9 januari) wil Beltman zijn
positie bij de eredivisionist opnieuw onder de loupe leggen. "Barend heeft mij beloofd op 10 januari contact met mij op te nemen.
Hij voelt wel voor Veendam, maar
als die jongen bij FC Groningen in
de basis komt, dan wil hij daar
blijven, dat is logisch; dan moet
hij ook bij FC Groningen blijven,"
aldus technisch directeur Henk
Nienhuis.
Maar ook zonder McDonald en
Beltman moet Veendam in staat
zijn zich voor de na-competitie te
plaatsen. Lukt dat niet, dan heeft
het gefaald, niets meer en niets
minder. Thiemo Meertens, optimistisch van huis uit, denkt dat
het allemaal wel voor elkaar
komt. Als het Veendammer spel
tegen Eindhoven een voorbode
vormde voor het optreden van de
ploeg in 1990, zou hij best eens gelijk kunnen krijgen.

Eindhoven-Veendam was weliswaar geen wedstrijd om van
enthousiasme de banken te beklimmen, maar dat vooral aan de
Brabanders, die niets te bieden
hadden. Veendam had aanzienlijk
meer inhoud, maar bracht dat onvoldoende in de score tot uitdrukking. Harris Huizingh, met een
schitterende kopbal uit een dito
voorzet van Johan Bolhuis, scoorde het eerste doelpunt. Ale
Hindriks, na een fraaie actie van
Marcel van Buuren, het tweede.
Hindriks was vlak voor de rust in
het veld gekomen voor Huizingh,
die met een verrekte kniebank

moest afhaken.

Veendam bevestigde in Eindhoven het beeld van de eerste sei-

uit-wedstrijden
zoenhelft:
in
draaide het meestal soepeler en

presteerde het ook beter dan aan
de Langeleegte, waar slechts acht
van de tot dusver verzamelde negentien punten werden behaald.
Veendam heeft de grootste moeite
in eigen huis het spel te maken.
Maar zelfs die handicap hoeft een
plaatsje in de na-competitie niet
in de weg te staan, want alle ploegen in de eerste divisie worstelen
met dat probleem. Zelfs de gedoodverfde kampioen SVV.
EINDHOVEN: Van der Sleen; Kraay; Holtkamp, Teuben; Pascal Maas, Robby Maas,
Van Aerts (68. Böckling), Versleeuwen; Coumans. Scheepers (68. De Leeuw), Corbijn.
VEENDAM: Hoekstra: Fühler; De Haan, Wiebing, Gall; Steenge, Söllner, Huizingh (38.
Hindriks), Slor; Bolhuis, Van Buuren.
Scoreverloop: 10. Huizingh 0-1, 89. Hindriks
0-2.
Gele kaarten: Robby Maas. Kraay (Eindhoven), Hindriks (Veendam).
Scheidsrechter: Brekelmans.
Toeschouwers: 1100.
•

Regilio Tuur (rechts)
maakte korte metten met de
Brit Karl Taylor.

•

(Foto: ANP)

HOOGVLIET
De terugkeer van de "verloren zoon"
heeft Hoogvliet zaterdagavond welgeteld drie minuten beziggehouden. De eerste
stoot van de nog ongeslagen
vedergewicht Regilio Tuur in
zijn voormalige woonplaats,
vormde, na 28 seconden, de
inleiding van een snel einde
van zijn zevende profpartij.
De linker wenkbrauw van
zijn Britse tegenstander Karl
Taylor scheurde open. De
ringarts liet de Brit nog 152
tellen doorlopen, maar achtte
voortzetting na de eerste ronde onverantwoord.
—

Emmen sluit af met grootste overwinning
Van onze sportredacteur
Peter Homan
EMMEN De Betaald Voetbal
Organisatie (BVO) Emmen heeft
de tachtiger jaren in stijl afgesloten. Thuis, op het sportpark de
Meerdijk werd zaterdagavond het
laaggeplaatste DS'79 met een 5-0
nederlaag naar Dordrecht gestuurd. Het is de grootste overwinning die Emmen in de bijna
vijf seizoenen betaald voetbal behaalde. Gerrie Schaap was met
drie treffers uiteraard hét feestvarken maar ook voor de van FC
Twente afkomstige Patrick Bosch
was het een historische avond. Hij
scoorde zijn eerste doelpunt in het
betaald voetbal na 139 wedstrijden.
Feestvreugde alom dus in het
Emmer kamp waar al weer voorzichtig wordt gedacht aan het binnen slepen van een periodetitel.
De Zuidoost Drenten hebben de
vierde periode inderdaad goed ingezet met een 0-0 gelijkspel uit tegen Excelsior en nu dus de forse
overwinning op DS. Dankzij het
meer dan uitstekende doelsaldo
zou Emmen een woordje mee kunnen spreken. Het programma van
deze vierde periode is weliswaar
niet gemakkelijk, maar zou heel
wat beroerder kunnen zijn: opnieuw Excelsior (thuis) en Veendam en PEC Zwolle (uit).
Emmen-trainer Ben Hendriks:
—
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HETTY MOOK
nest
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continu vechtgedrag. Ik
nu
stap
uit de tenniswereld en
wil me meer maatschappelijk
oriënteren. Ik heb organisatiepsychologie gestudeerd en dat
wil ik wel eens in de praktijk
toetsen. Ik blijf de tenniswereld
volgen, maar voorlopig even op
enige afstand."
een

Cambuur gaat in
slotfase onderuit
DEVENTER Uitgerekend in
de laatste competitieronde voor de
winterstop is een einde gekomen
aan de reeks positieve resultaten
van Cambuur. Na zeven wedstrijden op rij zonder nederlaag waarin de Friezen elf punten behaalden, ging het elftal van trainer
Sandor Popovics in Deventer met
1-0 ten onder tegen het in de onderste regionen vertoevende Go
Ahead Eagles. Het venijn school
weer eens in de staart. Zeven minuten voor het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Lammers
scoorde invaller Roger Raeven het
beslissende doelpunt.
Cambuur heeft in de eerste
helft van de competitie met vele
nieuwelingen evenveel punten
behaald als tijdens het door interne twisten verdeelde jaar eerder:
achttien. De punten zijn identiek
tot stand gekomen via zes overwinningen en evenzovele gelijke
spelen. Het enige verschil is het
doelsaldo, dat nu negatief is
(25-28) en in de voorgaande voetbaljaargang positief was (29-25).
Was Willy Carbo in december
1988 tussentijds topscorer met
acht doelpunten, nu zijn Ulrich
Crüden en Nico Jan Hoogma het
produktiefst geweest met elk zes
goals
In Deventer had het door schorsingen van Ard Oosterlee, Gerard
de Haan en Jaap de Jong gehandicapte Cambuur in de openingsfase problemen. Maar na een
kwartiertje kregen de Friezen de
beentjes er beter onder. In een gelijkopgaande strijd bleven kansen
achterwege.
—

schema na
simpele zege
Aan het kampioenschap denkt
Meertens uiteraard niet; dat zou
ook verre van reëel zijn met een
achterstand van tien punten op
SW, ook de beste ploeg in de
eerste divisie. NAC, tweede op de
ranglijst, is naar het oordeel van
Meertens eveneens moeilijk meer
te achterhalen. Maar met de nummers drie en vier, VVV en Heracles, kan Veendam volgens hem
straks wel degelijk strijd gaan leveren. "Qua voetbal doen wij niet
onder voor die ploegen."
Dat doet Veendam zeker niet.
Let wel, we spreken hier niet over
goed voetbal, want dat hebben de
Oostgroningers in het laatste gedeelte van de tachtiger jaren
slechts sporadisch laten zien.
Maar de andere ploegen in de
eerste divisie waren evenmin
swingend bezig. Er wordt daar gemiddeld zeer matig tegen een bal
getrapt. Inzet en werklust voeren
meestal de boventoon.

•
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"De perspectieven zijn niet ongunstig, maar laten we niet direct
hallelujah roepen. We leven nu
van wedstrijd naar wedstrijd,
maar het is wel zo dat dit begin
vertrouwen geeft. Al roep ik wel
in herinnering dat we er na de
overwinning op Heerenveen (4-1)
ook zo voorstonden en toen liep
het ook mis."
De BVO Emmen sluit met de
forse overwinning weliswaar de
eerste helft van de competitie
goed af, toch is de club blijven
hangen in de onderste regionen
van de eerste divisie. Bij de start
van de competitie lag de nadruk
op het nieuwe elan van de club die
met het aantrekken van spelers
als Jan de Jonge, Ben Haverkort,
Patrick Bosch, John van den Wildenberg. Frank Veldwijk en Leo
Koopal dacht een stevige plaats in
de middenmoot te kunnen veroveren. Opdat Emmen eindelijk
eens niet meer de risee van het
betaalde voetbal zou zijn.
En inderdaad, het nieuwe elan

leek te werken. Cambuur werd in
de openingswedstrijd van het seizoen in Leeuwarden met 1-3 geklopt. Er leek eindelijk muziek in
Emmen te zitten, maar er bleven
toch valse tonen te beluisteren.
Weer werden wedstrijden knullig
verloren en opnieuw zakte de club
naar beneden.
Al zijn er toch enige lichtpuntjes waar te nemen. Emmen
kwam nog nooit zover in de strijd
om de KNVB-beker als dit seizoen
nadat het in de tweede ronde RKC
uitschakelde. En tegen de volgende tegenstander, NEC thuis op

zondag 14 januari, is Emmen beslist niet kansloos. Bestuurlijk,
organisatorisch en financieel lijkt
de BVO verder de zaakjes goed op
de rails te hebben, al dreigde één
en ander te ontsporen na kritiek
op het technisch beleid van Emmen door de van Veendam afkomstige sponsors Jan Zwiers en Aty
Rasters in deze krant. Maar ook
die plooien werden glad gestreken.

Contract
Emmen-trainer Hendriks kijkt
gematigde
tevredenheid

met

terug op die eerste seizoenhelft.
"Wij zijn zes punten tekort gekomen. Er waren wedstrijden bij die
we door pure pech hebben verloren. Tegen Veendam (met 0-1 verloren ph) hebben wij zelfs onze
beste*wedstrijd gespeeld. We konden alleen niet scoren. Er staat
helemaal niet zo'n slecht elftal.
En win je drie wedstrijden achter
elkaar, dan sta je zo vijfde," aldus
Hendriks wiens contract vrijwel
zeker met een jaar wordt verlengd. Begin volgende maand vinden de onderhandelingen plaats,
maar een belangrijk deel van het
BVO-bestuur (voorzitter Geert
Weggemans en Gerard Metz verantwoordelijk voor technische zaken) opteert voor een derde seizoen met de Zwolse trainer. En
ook een groot deel van de spelersgroep kan het goed vinden met
Hendriks, die zich tegenover de
buitenwacht vaak stuurs en onge-

makkelijk gedraagt.

'

.•EMMEN: De Vries; Haak

(68. Scherpen)
Volkerink, De Haan, Haverkort; Spaans (80
Kroezen), Bosch, Schaap; De Jonge, Metz
Smand.

CAMBUUR: Grim; Koopman; Adema,
Hoogma, Abma; Keizer, Panhuis, Alma (85.
De Roos), Kuitert (71. Flisijn); Crüden, Carbo.
Scoreverloop; 83. Raeven 1-0.
Gele kaarten: Flisijn (Cambuur), Bosvelt (Go
Ahead Eagles).
Scheidsrechter: Lammers.
Toeschouwers: 1200.
•

Misère Heerenveen

blijft voortduren
SC Heerenleek tijdens de laatste
wedstrijd voor de winterstop in eigen omgeving opnieuw een nederlaag tegemoet te gaan. De diep gezonken Friezen raakten snel met
2-0 achter, maar kort voor de pauze volgde een opzienbarend herstel. Binnen een minuut kwam
Heerenveen door doelpunten van
achtereenvolgens Marten Dijk en
Gert Jan Verbeek op gelijke hoogte: 2-2.
De Friezen hebben in de eerste
competitiehelft in achttien wedstrijden vijftien punten vergaard
en een doelsaldo 24-27. Een jaar
geleden was de balans na hetzelfde aantal ontmoetingen: 18-19 en
een saldo 29-25. Het aantal gelijke spelen in beide seizoenen is gelijk gebleven (3). Heerenveen
heeft nu dus twee wedstrijden
meer verloren. Lubbe van Dijk,
Chris Angel en Dijk zijn nu de
topschutters met elk vier doelpunten. Een jaar geleden was de
tegenwoordig voor Emmen spelende Jan de Jonge met elf goals
het produktiefst.
Tegen het ook in de onderste regionen vertoevende Telstar keek
Heerenveen ondanks een overwicht halverwege de eerste helft
tegen een 2-0 achterstand aan.
Bert van Duyvenbode was de
schutter van dienst. Op slag van
rust scoorden Dijk en Verbeek:
2-2.

HEERENVEEN

—

veen

SC HEERENVEEN: Swager; Groen; Goulooze, Verbeek, Rlchardson; M. de Jong,
McDonald, Helllnga (71. Pot); Dijk (78. A. de
Jong), Griffith. Hommeles.
Scoreverloop: 14 Van Duyvenbode (strafschop) 0-1, 26 Van Duyvenbode 0-2, 43. Dijk

•

Ben Hendriks: "De perspectieven zijn niet ongunstig, maar la(Foto: Jan Sibon)
ten we niet direct hallelujah roepen."
•

DS'79: Speelmeijer; De Kant; Van Haren
Van der Woude, Liefden; Van der Zwan
Pruymboom, Van der Weijden; Knippenberg
Van der Weel (64. Wouden), Beuk
Scoreverloop: 3. Schaap 1-0. 12. Bosch 2-0
18. De Jonge 3-0, 62. Schaap 4-0, 84
Schaap 5-0.
Gele kaart: Bosch (Emmen).
Scheidsrechter: Modderman
Toeschouwers 1510

1-2, 44. Verbeek 2-2.

Gele kaarten: Hellinga, SC Heerenveen, Van
der Zwaan, Telstar.
Scheidsrechter: Wegereef
Toeschouwers' 1500

—
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Goed en Voordelig 't Oude Jaar urr...
Satijnen dekbed
overtrekken

Dekbed
overtrekken

Zeldzaam aanbod! Schitterende
nart» 1-persoons
1 nersoons overtrekken in
in
partij
soepele, zachte satijn en damast.
Zeer exclusief!

Grote voorraad afgeprijsde overtrekken van de
trekken
de bekende
Dekende merken
merken
Boras, Dommehn, Erbelle enz.
Nu 20-50% korting
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Briesende paarden in de branding... De Amelander
paardenreddingsboot vaart uit! Om 11.00 uur 's ochtends staat
het botenhuis te Hollum in rep en roer, en herleeft de traditie van
Jeze unieke reddingsboot. De enige met paardentraktie!
Beleef het mee op avontuurlijk Ameland.
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x WAGEN BORG
J I PASSAGIERSDIENSTEN B.V.

Dl ENSTREGE L ING
Vertrek Holwerd: 09.30, 11.30,13.30,15.30,17.30 en 19.30 uur.
Vertrek Nes/Ameland: 08.30,10.30,12.30,14.30, 16.30 en 18.30 uur.
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Kind t/m 3 jaar: gratis, kind t/m 11 jaar: f 6,50, volwassene: f 12,00.
GRkJIS
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Zo'n aanbieding krijgt
u nooit meer dit jaar.
December is de ideale maand om een nieuwe
auto te kopen. En niet alleen vanwege de sfeervolle kerstversieringen in de showrooms.
Bfl@BS333H| Citroen doet u deze maand
namelijk een aantal for-
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Memphis geverniste metaallak, met o.a. wis/
was-installatie op de achterruit, lichtmetalen
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ML 05250 2361

oud holland
elburg
ROBBERTSMATENSTRAAT 11
INDUSTRIETERREIN 'KRUISMATEN'
TEL. 05250

-

2361 FAX 05250 5202
-

WATERSCHAP

WESTERKWARTIER
Vergadering van het hoofdbestuur op vrijdag 5 januari
1990 om 13.30 uur in het
waterschapshuis te Briltil.
Op de agenda 0.a.:
vaststelling begroting en
omslagen 1990;
reglementen van orde voor
de vergaderingen van gecommitteerden, hoofdbestuur
en onderdeelsbestuur;
wijziging legger van schouwbare voorwerpen.
-

-

-

velgen, getint glas rondom, exclusieve Palais
striping en een 1.4 liter motor. Alleen als

,

26

dl IC VCI II

De voorzitter,
K.J. Doornbos.

l^o
ÖpecialiM

OUDJAARSOPRUIMING
4
Bijzonderheden: speciaal uitgevoerd in geverniste grijze metaallak, met o.a. velours
bekleding, GT sportstuur, getint glas rondom,
zwart dashboard, heel bijzondere Image striping en een 1.1 liter Injectie motor. 3-deurs
versie fl. 18.975,- en 5-deurs
versie fl. 19.850,- exclusief
afleveringskosten. Ook een voordeel van
fl. 1.500,- op de speciale BX Palais.
Topklasse uitvoering in
CITROEN Gris Météore of Bleu

voordeel van fl. 1.000,-. Bijvoorbeeld te besteden aan accessoires.Of
u kiest voor de aantrekkelijke financieringsregeling* die we u op dit moment mogen
bieden. Uw Citroen dealer vertelt u er met
plezier alles over. Al deze aanbiedingen zijn
geldig van 7
tot en met 3^
december 1989 en de auto's moeten HT^
vóór 1 februari 1990 geregistreerd zijn.

B^S

DAGEN
DE LAAGSTE
PRIJZEN
voor SPORTRACEATB-

FIETSEN!
ALLEEN OP
27-28-29-30
DECEMBER

Panasonic
RALEIGH

BATAFUS

's Maandags gesloten.

VENESTRAAT 93-95
ASSEN
TEL. 05920-40570

'Financiering op basis van huurkoopovereenkomst volgens de gebruikelijke voorwaarden van Citroen Financiering Nederland tel oio 411 |i
GEBR. VAN DIJK DELFZIJL BV, I I'KOI'AWEG 32, DELFZIJL VELDMA GRONINGEN BV, FRIESESTRAATWEG Z3l. GRONINGEN AUTOBEDRIJF 8.M., HIKK HUI ZINGASTRAAT'
GRONINGEN AUTOMOBIELBEDRIJF BLOK 8.V., WA SCHOLTENSTKAAI ii -\SSI AUTO OOSTERHOF BV, LAG F. WEG 8 GRIJPSKERK AUTOMOBIELBEDRIJF GROENEVELD &
JAGER, KI RKSTRAAI 40 HOOGEZAND SAPPEMEER AUTO OOSTERHOF BV, INDUSTRIEPARK 3, LEEK GARAGE BOCKHOUDT BV, KERKSTRAAT 71, MUNTENDAM
AUTOMOBIELBEDRIJF RAVE BV, SLUISSTRAAT 137, MUSSELKANAAL AUTOMOBIELBEDRIJF RAVE BV, PAPIERBAAN B..WINSCHOTEN GARAGE E.J. NORDEN, VEILING WEG 28.
ZANDEWEER.
\

Geen krant?

Bel voor klachten over de
bezorging GRATIS
06-0220060 (op

woensdag 27 december 1989

Nieuwsblad van het Noorden

Bij welke slijter vindt u deze keuze voor dit geld? Bij Jos uw drankenspedalist.
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Hoogezond:

Winkelcentrum Gorecht

Delfzijl.
Veendam

Kuilsburg 19
Beneden Oosterdiep 165
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De laatste KARPETTEN voor de helft van de prijs.

j RESTANTEN

Alle TAFELKLEDEN nu voor de helft van de prijs.

I

De laatste TAPIJTCOUPONS nu extra voordelig.
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TSR-3112 DIGITALE RADIORECORDER
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Restant DEKBEDDEN o.a. van Ideens
nu zeer voordelig (zie onze etalage)
PIRELLI LATTENBODEM, hoofd- en voeteneind
verstelbaar van 990,- voor
PIRELLI LATTENBODEM hoofdeind
verstelbaar 90x200 van 715,- voor
NORMA LATTENBODEM 90x200 van 550,- voor
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RESTANTEN] llMlipM

ONOE LEDIKANT alpine wit met
handverstelbare bodems, 180x210 van 1465.- voor
AUPING AURONDE LEDIKANT
alpine wit zonder bodems 160x200 van 715,-voor
Diverse AANHAAKTAFELTJES vanaf
N 9 enke ' e AUPING AANHAAKTAFELS
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STEREO EQUALIZER
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Hoef ie niet te missen als je
het Nieuwsblad leest!
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39 preselecties. 8
Supertape High Grade
programma's in 1 PRO-2005 SCANNER
jaar/elke dag. Slow 400 voorkeuzekanalen, meer dan 207.000 videocassettes met
monon, sinsiddna frequenties. Bereik:
25-520MHz en o uur speeiauur. urie
beelden snelzoeken.

Afstandsbediening.
169298

Molenstraat 45/47, te1.(05920) 10430, EMMEN, Crescendo, Noorderplein 104-105, tel.(05910)13580*,
GRONINGEN, Brugstraat 16, tel.(050)121826, HOOGEZAND, Gorecht-Oost 131, te1.(05980)25262, MUSSELKANAAL, Gersonius Beeld en Geluid, Sluisstraat 146, te1.(05994)12714*, WINSCHOTEN. Langestraat 81A, tel.
IUDy /Ulz Oö y
voorreed tipt ven de m deze advertentie voorgestelde produkten verschillen
inde f ranchisewvinkots en bii de erkende deelers ( I kunnen de prttzen en het
Aanbiedingen geldig tot zolang de voorraad
*
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MEMOREX VR-2050 VIDEORECORDER
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Popconcert?
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Spectrum-analysa"Stereo Expander". Freq. gebied:
550.000Hz. Monitorlng en dubbing
tor.
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In de prijs

is°al goed gehakt! II In veel
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nieuws?

I

Het Nieuwsblad besteedt
er aandacht aan!

UZOUWB.GtKZUHAISUIIIIBKBnAAU>i.\

Politiek?

Lees er alles over in het
Nieuwsblad!
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/landelen?

De beursberichten staan in

het Nieuwsblad!

Sport?

Het Nieuwsblad besteedt
er aandacht aan!
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Zomer

Nu halen,

De ene mogelijkheid is een renteloze lening tot maximaal
10.000,-. Waarbij una aanbetaling tot 1 juli 1990 rijdt zonder rente

Vanaf 1 juli 1990 rekent u af. De andere mogelijkheid is een lening
over 48 maanden met een laag rentetarief van 7,9% effectief*.
Ondertussen profiteert uin beide gevallen van wat de 205
allemaal te bieden heeft: comfort, ruimte en betrouwbaarheid.
De zuinige en pittige 205 is niet alleen uitgerust met een soepel
schakelende 5-bak**, maar ook met 'n benzine-injectiemotor en 'n

of iets af te lossen. De aanbetaling kunt uin de meeste gevallen heel simpel oplossen door uw huidige auto in te ruilen.

3-weg-katalysator met een Lambda-sonde. Zo voldoen vrijwel alle
205 modellen aan de strengste Europese milieu-normen.

't Is nu de mooiste tijd voor een nieuwe Peugeot 205. Want
als u vóór 31 december 1989 een 205 personenauto koopt (en registreert voor 31 januari 1990), kunt u kiezen uit twee fantastische

De2osisverkrijgbaarinmaarliefst33uitvoeringen.Vandiesel
Van 3-deurstot 5-deurs. Van GTI totCabrio. En wat
dacht u van al die fraaie extra's bij de Accent of de Junior,
Kortom, met dit financieringsaanbod zijn uw mogelijkheden
onbeperkt. Alle reden om vandaag nog even bij de Peugeot-dealer
langs te gaan. Zijn adres vindt uin de Gouden Gids.

tot benzinemotor.

kunst?

Lees er alles over in het

Nieuwsblad!
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financiële aanbiedingen.

*S 0 betalen.

te betalen
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'n Sterk ruimmer vanaf
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DE LENINGEN WORDEN VERSTREKT DOOR PEUGEOTTALBOT FINANCIERING ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN HUURKOOPOVEREENKOMST. WAARBIJ DE PEUGEOT-ORGANISATIE DE RENTE/RENTEREDUCTIE VOOR HAAR REKENING NEEMT.
M.U.V. DE XE 1.0 EN DE 1.6 AUTOMATIC. PRIJZEN INCL. BTW. EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 4<>o,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.
**

EÊI PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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(Spelletjes

voor de
kinderen?

Lees de kinderpagina in
het Nieuwsblad!
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Kunststof isoleertan met
glazen binnenfies.
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I Druktoets-telefoon.
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Fraaie Jun9 nans wandklok in
moderne vormgeving en met
zeer nauwkeurig quartz
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herhalingtoets en een
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Florida tafelkaarsen in
kiloverpakking (20 stuks).
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Aanbiedingen geldig lm zaterdag, zolang de voorraad slrekl

Afwijkingen
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Rovale '"houdsmaat en
hoogte ca. 46 cm.

aan velerlei zaken. Afm.
ca 37x26x15 cm
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Lees er alles over in het
Nieuwsblad!
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Kleur wit, 140 x 200 cm.
incl. spiralen, matrassen,
dekbed, overtrek en kussens.
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Tegenover Boonstra Europa Meubel.

Sips exclusieve dames- en herenmodes

voortenten show. Verrassend laag
geprijsd. Dick's Kampeerhal heeft voor haast
e "* mer 't en elk
Z^^**5
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*yPe caravan
WÊT
een
\B [\
voortent»
Grootste
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(enige kennisgeving)
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met frame, tocfihtroob,
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Nergens voordeliger

—

Aan de inwoners van de gemeente Zuidhorn, alle verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen, enz. in de gemee'nte
en aan alle andere belangstellenden.

UITNODIGING

voordeliger caravan- o #q
voortenten, reeds vanaf yo">*

[_

nPRMIMIMr

Wereld-

Gemeente Zuidhorn
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CARAVAN VOORTENTEN

Vanwege de gemeentelijke herindeling zullen het college van burgemeester en wethouders ert de raad per 31
december a.s. hun functie beëindigen.
Aan deze gebeurtenis willen wij graag extra aandacht
besteden door een ieder die in het verleden op enigerlei wijze bij de gemeente Zuidhorn betrokken is geweest uit te nodigen voor de te houden

nieuws?

LACOSTE DEALER
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Het staat in het Nieuwsblad!
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COTPlete slaapk

«ontaqe.

prikborden.
m 11 Restant

slaapkamer 'Rubin'.
180 £ 200 cm. Uitvoering
wit Incl 2 nachtkastjes,

I
In tus
Lotus stoelen.
eetkamer.
Complete

864 stoffen-

H

000J/V»

del

schuif kast

'Maxi'

160 x 20 0 cm. Uitvoering
wit Incl 2 nacntkast jes.
Excl. interieur.
# Mj#t
Van 2>285
Voor
.

sr
ïtoffenuitv.
voor AAQQ-

Van

7

slaapkamer

van 845,-

*#H»jt

t.ii..-

*»

:

f eiken
pethoek massieren tat

,

4

yoor

USïïS«—'

N
PrO
UJ J
0»

bank model
Uitvoering
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Fauteuil
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interieur.

Excl.

uitvoering 2040/7
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Oude Kijk in't Jatstraat 48 Groningen

receptie

BIJ COMBI GRATIS VERZEKERD
TOT DE CHAMPAGNE VAN 1992.
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WE TAKE THE WORLD'S GREATEST PICTURES.

■

50rJ

050125007

Een grote winkel
vol mei meubelkoopjes
BatielsajH

Budget-Meubel
Stoeldraaierstraat 25

A

Groningen-Tel 050-186443
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Bij beschikking d.d.
13-12-1989 door Rechtbank Assen onder curatele gesteld: Johanna Hendrika Heijmans.
geb. 09-03-1944, Weverstraat 2,
9411 NC Beilen.
Curator: Dhr. K. Hofstee, De
Beugel 25, 7908 NK Hoogeveen.
Toeziend curator: mevrouw
N. Prenen-Pruis, de Vonderkampen 136, Beilen.
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101 KV ASSEN 0592012504 Gaaikema, Verlengde Hereweg 16.'9722 AC GRONINGEN 050-254074 Jos Lange. Noorderhaven 1. 9712 VE GRONINGEN
Merema Dierenriemstraat 192. 9/42 AM GRONINGEN 050-779774 Merema, Kajuit 286. 9733 CV GRONINGEN 050414779 Sipfces, Poelestraat 19. 9711 PG GRONIN
GEN 050128684 Merema Raadl plein 20. 9751 AP HAREN 050-347451 Steenmeijer, Hoofdstraat 163. 7902 EG HOOGEVEEN 05280-62608 Groot Obbink BV, WC Oost
Gorecht 21 9603 AA
0598027765 Harmsen. Kerkplein 1. 7941 BE MEPPEL 05220-51507 Bart v. Suchtelen, Europaplein 16. 9501 VW STADSKANAAL 0599018724
Paul Wernekinck. Hoofdstraat west 65. 9981 AB UITHUIZEN 05953 2027 Fotomax BV. Vissersdi|k 3. 9671 EG WINSCHOTEN 0597017220 Meijer. Langestraat 54. 9671 PJ WIN

Krijger Si ft

Het gemeentebestuur.

is het leuk

Tt^

[sas.

Zuidhorn, december 1989.

COLLARDSLAAN 9
ASSEN T.I. 05920-12424
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IN HET

ur^en van evenzovele chamWP a gne^'essen
- E omdat de

Nikon

W
NIKONF-801
bodypnjso64T-

JE

P m|

voetzoeker.
Voor nóg veelzijdiger fotograferen is er
cle N| KON F-801 autofocus spiegelreflex camera
met o.m. matrix belichtingsmeetsysteem, motordnve voor sP ectacu ' aire vuurwerkopnamen)
en een snelste sluitertijd van maar liefst
1/8000 seconde.
Beide camera's zijn bij Combi in de aanbieding. En u krijgt er van ons gratis een uitgebreide verzekering bij die pas afloopt als in
1992 de flessen weer knallen.

wk Ë

Mm

!

is

om vast te leggen.
Bijvoorbeeld met de NIKON RF2. Een wonder
van gemak met o.m. automatisch filmtransport,
automatische flitser en invulflits. En met de
sublieme lens pakt-ie bij wijze van spreken elke

llMßfck
Ifck.

M

DlI

Winter prijzen geldig tot en met 6 januari 1990
Dinsdag 2 januari wegens inventarisatie gesloten
rüftt] WW ■ aft* 0E VOORDELIGSTE CAMPING
SPECIALIST
NOORDEN

het oud en nieuw en
kL Ék Zondag
ljoenen
an P'°^ enln^n^'a
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m
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KORTING
ia

op vrijdag 29 december a.s. tussen 18.00 en 19.30 uur
(was oorspronkelijk van 16.00-18.00 uur), in zaal Balk,
De Gast 39 te Zuidhorn.

KORTING

20 tot 50%

24
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30
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DEDe KAMPIOENEN
VAN
NEDERLAND!
TOPLUIDSPREKERS van BOSE

Super winter-

voor

SCHITTERENDE LAGE PRIJZEN
a/

uitverkoop

Bettersoundthroughresearch

TOT WEL
,____

9U/O IIUKI IN Ui fiEBHBÏÏH

30%-70%
korting!

ALLES OP AFSTANDSBEDIENING!

Nog. nooit was onze gehele actuele, toonaangevende
modecollectie zo drastisch afgeprijsd. Daarvan kunt u

bovenstaand stereo-audioset van topklasse
kompleet met de Bose Acoustimass luidsprekers

CCT kip A*
9C I HIIi li

zo groot als een pak melk
met sensationeel geluid!

CCT MD Oi
illli

UC I

nu profiteren met fantastische kortingen van 30-70%!
De mooiste mode, nü voor éénmalige lage prijzen.

CCT

c

£•

Lip

**•

Ui

Normaal 3796,-

t% At\C\

ifflHfl
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■

bovenstaand stereo-audioset
kompleet met de Bose 601
uitmuntende luidsprekers, de top van Bose
Dit moet u gehoord hebben.

Normaal 4394,-

bovenstaand stereo-audioset
kompleet met de nieuwe Bose 401
vloerluidsprekers voor stereo in uw hele huiskamer

Normaal 3596,-
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Profiteer snel!

Ym Daal^Meyer
M
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GED.ZUKRDIEP6
Groningen
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Herestraat 26 Groningen Tel. 050-134346

gezocht?

Plaats een Haasje in het

Nieuwsblad. Telefoon
050-145555

MOWBOARDS

Spaardeposito Rekening

7
7

(was 6 1/2%)

4 jaar vast
5 jaar vast

(was 7%)

(was 7 1/4%)

71/4%
7 1/2%

6 jaar vast
10 jaar vast

(was 7 1/4%)
(was 7V 2 %)

7 1/2%
7 3/4%

5 jaar vast (effectief rendement 7,50%) (was 7%)
10 jaar vast (effectief rendement 7,76%) (was VA%)

7 1/4%

(was6 1/2%)
(was 6 3/4%)

Maandrente Deposito Rekening

Spaarcertificaat op naam
5 jaar
7 jaar

Spaarcertificaat aan toonder

(was 7%)

(was 7 1/ 4 %)
(was 6V2 %)

'

BURTON

*

MISTRAL

t'

De Bondsspaarbank heeft m.i.v. 27 december 1989 een aantal
rentetarieven verhoogd.

1 jaar vast
2 jaar vast
3 jaar vast

—~

Waar heb je anders oren voor?

//uisdier

E

m
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De spaarbank doet meer voor spaarders

bondsspaarbank
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Midden Noord en Oost Nederland

spaarbank
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HUUR BOARDS

15,00 p.dag

HUUR SCHOENEN 7,50 p.dag
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LAAT HET VRIENDELIJKSTE
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uop zoek bent naar een
gegarandeerde occasion bent
u bij Setz Groningen aan het
beste adres. Wij geven u niet alleen
meer keus en persoonlijk advies, wij
geven u ook meer zekerheid.

De garantie op onze Renault
Top Occasions van alle merken
bedraagt maar liefst 12 maanden
ofwel de zekerheid van een nieuwe
auto. Kom kijken en neem de veiligste
weg: 'n occasion van Setz.
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HET VRIENDELIJKSTE AUTOBEDRIJF

Protonstraat 20, 9743 AL Groningen. Tel. (050) 13 87 87.
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SMI94 19 inch monitor voor o.a. DTP
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Marathonschaatsers nemen baaldag
Van onze sportmedewerker
Jan van der Veen

GRONINGEN De marathonschaatsers hebben afgelopen zaterdagavond op de Stadsparkpiste in Groningen vrijwel niets
ondernomen om de ruim vijfhonderd toeschouwers aan zich te
binden. Tijdens de door Erik van
den Boogert gewonnen achtste
race van de reeks van zestien
wedstrijden om de AegonTrophy nam vrijwel iedereen
een baaiavondje. Slechts zes rijders waren bereid om zich in te
spannen. Erik van den Boogert,
Jos Pronk, Dimitri Botskarjov,
Alexander Mozin, Jan Bakker
-

De gelukkige winnaars
in het Stadspark: Petra

•

Moolhuizen en Erik van
den Boogert. (Foto: ANP)

en Thijs de Vries namen snel de
benen.
Na een nieuwe tempoverhoging vielen de drie laatst genoemde rijders wegens een gebrek aan macht door de mand.
Het overgebleven trio nam na
een kwart van de race een ronde
voorsprong op het peloton, dat
zelfs niet tegenspartelde. Dat
klassementsaanvoerder Robert
Vunderink en diens naaste belager/ploeggenoot Yep Kramer
zich weigerden in te spannen is
begrijpelijk, omdat hun posities
door het vluchtgroepje niet in
gevaar zouden komen. Maar dat
de runners up van de ranglijst
het massaal lieten afweten is

een kwalijke zaak en zeer slecht
voor het marathonschaatsen.
Tussen de 25ste en de 100ste

sprong, waarna Pronk zich overgaf.

ronde waren alleen puntensprints het aanzien waard.
Daarin toonde Vunderink zich
bekwaam door achtereenvolgens Richard van Kempen en
Kramer de baas te blijven. Verder was armoe troef. Pas nadat
het peloton over de finish was
gegleden kregen de balende toeschouwers nog even een leuk
toetje gepresenteerd. In de
tweede van de vijf extra ronden
van de vluchtgroep trok Botskarjov er door een krachtige demarrage tussenuit. De Sovjetrus
nam snel vijftig meter voor-

Maar Van den Boogert, die
onlangs in Eindhoven in de
sprint om de hoofdprijs van
Botskarjov had verloren, was in
taktisch opzicht goed bij de les.
De Brabander was in staat om
in het spoor van Botskarjov te
komen en liet zich enige tijd
keurig stayeren. Vervolgens zette hij anderhalve ronde voor het
einde een geweldige tempoverhoging in waartegen de Sovjetrus volslagen kansloos was. Eigenlijk met speels gemak behaalde Van den Boogert tenslotte zijn tweede seizoenzege. Eer-

der won hij in Den Haag een race over 150 ronden.
De voormalige luitenant van
ex-vedette Van Kempen heeft
nu in vier seizoenen vijf triomfen achter zijn naam staan. In
tegenstelling tot vele van zijn
collega's heeft Van den Boogert
een vaste job als uitvinder op de
research-afdeling van Philips.

Al zijn vakantie- en snipperdagen steekt hij in de schaatssport.
Op weg naar Groningen hadden
hij en zijn levensgezellin Petra
Moolhuizen, die bij de vrouwen
zegevierde, wegens hevige vermoeidheid overwogen om de auto aan de kant te zetten. Maar
eenmaal op het ijs bleek de vermoeidheid bij het duo verdwenen.

Groningse in vorm van haar leven

Alida Pasveer
houdt van
beetje stress
GRONINGEN Eigenlijk had Alida Pasveer dit seizoen het marathonschaatsen voorop
willen stellen. Maar het is er niet van gekomen. De stad-Groningse verkeert in de vorm
van haar leven en is daarom ook op de langebaan nog zeer actief. In het klassement om
de Aegon-Trophy staat de studente rechten al geruime tijd op de eerste plaats en in de onlangs afgesloten zesdaagse eindigde zij met gering verschil achter Petra Moolhuizen als
tweede. Op de langebaan zijn ook vele succesjes tot stand gekomen. Als een van de weinigen start Alida begin januari in Heerenveen op alle afstanden tijdens de nationale kampioenschappen.
-

Piantanida
knapt wat op
De Italiaanse
BERGAMO
skiër Giorgio Piantanida, die vorig weekeinde ernstig gewond
-

raakte bij de wereldbeker-afdaling in Val Gardena, heeft zaterdag de afdeling intensive care van
het ziekenhuis in Bolzano verlaten. Volgens de doktoren is de patiënt aan de beterende hand en
kon hij worden overgebracht naar
een hospitaal in Bergamo voor
behandeling
verdere
door
longspecialisten.
Piantanida kwam door een verkeerd getimede sprong met een
snelheid van ruim honderd kilometer per uur ten val. Hartmassage op de piste redde zijn leven.
De ongelukkige skiër, één van de
vele slachtoffers dit seizoen, liep
hoofdverwondingen, een gebroken schouder en drie gebroken
ribben op.

Eervolle opdracht
van ijsmeester
Van onze sportredactie
HAARLEM De Haarlemse ijsmeester Bertus Butter heeft opdracht gekregen van de kunstijsbaan van Collalbo een superpiste
temaken. De 1198 meter boven
de zeespiegel gesitueerde baan in
het Noorditaliaanse wintersportdorp moet Inzell naar de kroon
-

ijstraining op het programma en
verder houdt ze zich bezig met
looptraining, fietstraining en
krachttraining. Het is haar nooit
te veel. "Na een seizoen doe ik
twee weken niets. Daarna ga ik
met de voorbereiding voor het volgende seizoen van start met lopen, zwemmen, fietsen, rolschaatsen, triathlons, in augustus een
trainingskamp in het Zwarte
Woud en in de herfstvakantie een
trainingskamp in Inzell. Dan ligt
de basis er. Het is gebleken dat de
aanpak dus goed is geweest. Ik
ben helemaal leip van sport en
van Dire Straits." Hoe ze de kerstdagen heeft doorgebracht? "Trainend natuurlijk."

Gebrek
Tijdens marathons komt af en
toe bij Alida een gebrek aan het
licht; een gemis aan taktisch inzicht. Dat was ook het geval in
Groningen. 'Taktisch inzicht is
een natuurlijke gave. Dat heb je
of heb je niet. Ik ben dus nog
steeds bezig met een leerproces.
Maar van m'n trainingsmaatje
Erna Uitham krijg ik tips waar ik
veel van leer. Als je goed bent
gaat het een stuk gemakkelijker.
Dan ben je minder moe en kun je
beter nadenken. In Groningen
had ik op een gegeven moment
met de latere nummers drie, vier

en vijf mee moeten gaan, maar
Pasveer liet het dus mooi even afweten. In een later stadium ging
ik alleen uit het peloton weg,
maar meer dan de zesde plaats zat
er niet meer in. Foutje dus."

Het peloton heeft ontzag voor
Alida, die. altijd de aanval zoekt
en als bijzonder strijdlustig te
boek staat. "Door mijn hoge positie heb ik inderdaad respect afgedwongen. Maar in het marathonschaatsen is geen sprake
van haat en nijd hoor. Het is een
gezellige familie en iedereen wil
winnen. Er is natuurlijk wel eens
heibel, maar dat wordt onmiddellijk uitgepraat. Die strijdlust heb
ik het vorige seizoen gekregen
door het rijden van de Poolse Goska Tomporowska. Die ging altijd
als een dolle stier te keer. Nu
doen velen het haar na. De vrouwen blaken van strijdlust. Dat
vinden de toeschouwers ook. Ik
heb tenminste veel reacties gekregen."

In februari van dit jaar zorgde
Alida op de Weissensee voor opwinding door als beste vrouw als
35ste over de finish te komen in
een race over tweehonderd kilometer. Haar achterstand op winnaar Dries van Wijhe was slechts
vijf minuten. "Het was daar heel

•

indrukwekkend om tussen die
bergen te rijden. Tijdens de
wedstrijd moedigden veteranen
als Jan Roelof Kruithof en Wim
Westerveld me aan. Ze zeiden:
'Meidje het gaat goed, volhouden.'
Maar ik hoorde ook opmerkingen
van jongere kerels. Zo van: 'Is die
trut er ook nog steeds bij.' Het
deed me niets hoor. Op natuurijs
rijden is het mooiste dat er is.
Daarom hoop ik nog op een strenge vorstperiode."

Begin januari is Alida in
Heerenveen in ieder geval present op de nationale afstandskampioenschappen. Zij wordt zelfs beschouwd als een kandidate voor
deelneming aan het Europees
kampioenschap en start daarom
op alle onderdelen. "Eenjaar geleden ben ik zevende geworden op
het
allroundkampioenschap,
maar de meiden van de kernploeg
waren er niet bij. Onlangs heb ik
wel tegen ze gereden in Haarlem.
Ik eindigde als vijfde. Ik zie wel
waar het op uitdraait. Het wordt
wel een druk weekend. Op vrijdagavond, zaterdagmiddag en
zondagmiddag rijd ik in Heeren-

Tot dusver heeft Alida acht
schaatsmarathons en vele races
op natuurijs gewonnen. Op nationale kampioenschappen eindigde
zij tweemaal als tweede en eenmaal als derde. Een portie zelfverzekerdheid is haar niet vreemd.
"Het nationaal kampioenschap
komt natuurlijk nog." En wint de
Groningse de Aegon-Trophy? "Ik
dacht het wel." Onlangs heeft Alida een startbewijs afgedwongen
voor het officieuze wereldkampioenschap in Kuopio. Maar of de
reis naar Finland wordt onderno-

veen en zaterdagavond een ma-

rathon in Haarlem. Die wedstrijd
begint om half zeven. Als alles in
Heerenveen meezit kan ik om zes
uur in Haarlem zijn. Ik heb wel
vaker van die hete weekendjes. Ik
zit er niet mee. De 10l staat voorop."

HET GROOTSTE GOLFSLAGBAD
TUSSEN NEDERLAND EN ENGELAND
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Butter, die Collalbo al verschilbezocht, zal zijn
Werkzaamheden na afloop van dit
seiïoen beginnen.
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Als Gran Dorado Port Zélande op 23 mei open

of stuur de bon in 'n ongefrankeerde open envelop naar

gaat, heeft dit bungalowpark aan de Brouwersdam

Gran Dorado, Antwoordnr. 19368,1000 WD Amsterdam.

meteen al het allergrootste golfslagbad: de Noordzee.

Naam:

En verder gelijk ook maar de leukste attracties

I

andere Gran Dorado parken. Haal 'm bij uw Reisagent
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DE BUNGALOWPARKEN
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surfstek boven Nice: 't Grevelingenmeer. Overdrevens
In de brochure leest u alles over Port Zélande en de
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Straat:

PLEKJES. BEL DIRECT 020-6656565.
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team".
En juist het inpassen van de
nieuwe spelers als Peter van
Noort en Albert van der Ark kost
veel moeite. „We hebben nu een
scheldverbod aan de ploeg opgelegd", aldus Pinas. i„De manier
van aanmoedigen vah vooral deze
twee spelers heeft als resultaat
dat anderen in hun schulp kruipen. En Jeroen Talens, die het als
geen ander doorheeft, gaat dan op
de twee nieuwelingen mopperen".
Voor vrouwen-coach Marten
Scheepstra van BVG zijn de eerstvolgende vier duels van cruciaal
belang. „Eigenlijk moeten we ze
alle vier winnen om zeker te zijn
van de kampioenscompetitie", aldus de coach. Door een inzinking
in het laatste gedeelte voor de
„nieuwjaarsstop" werd een prima
start van het seizoen bijna gevolgd door slechts nederlagen.
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nia gewonnen en wel met 4-1. Wetering*. Parlevliet, Van't Hek en Delissen scoorden.

Triantha kreeg voor de zoveelste
maal dit seizoen vlak voor tijd de
genadeklap: 7-6. Speler/coach Peter Kiernan werd de Asser topscorer met drie treffers. Todd Annand (2) en Mark Douglas waren
de andere doelpuntenmakers.
Overige uitslag: Amsterdam-Den Haag 5-5
(1-3,3-0,1-2)
Stand (incl. bonuspunten): Amsterdam
3-10, Den Haag 4-9, Leeuwarden 5-6, Assen
5-5, Eindhoven 5-5.
Eerste divisie: Heerenveen-Den Bosch 9-6
(2-1,2-3.5-2)

Stand: Rotterdam 22-38, Nijmegen 22-28.
Utrecht 22-27, Geleen 22-27. Tilburg 22-20,
Heerenveen 22-18. Groningen 22-14, Den
Bosch 22-4.
MOSKOU, Izvestia-cup: Fmland-Zweden
5-1, Sovjet Unie-Canada 8-0, Tsjechoslowakije-BRD 5-0.
Eindstand: Sovjet Unie 5-8. Tsjechoslowakije 5-7, Finland 5-6, Canada 5-5, BRD 5-3,
Zweden 5-1.

Uitslagen • Cijfers
autosport

Basketbal

Parijs-Dakar.

Canadians-Weert
Mannen, eredivisie:
89-95, Den Bosch-Eindhoven 117-60, Meppel-Orca's 83-75.
Stand: 1. Den Helder 16-30; 2. Den Bosch
14-22; 3. Weert 15-20; 4. Orca's 16-20; 5. Donar 16-18; 6. Canadians 15-16; 7. Meppel
15-14; 8. DAS 14-8; 9. Voorburg 16-4; 10.

GRONINGEN, marathons Aegon-

\

*

Van een onzer sportmedewerkers
EINDHOVEN
De IJHC Triantha Taberna heeft de kans op
deelname aan de promotie-degradefinitief
datiecompetitie
verspeeld. De Asser ijshockeyers
verloren in Eindhoven met 7-6
(3-3, 2-2, 2-1) van de Kemphanen.
Met nog drie wedstrijden voor de
boeg, waarvan twee tegen het
sterke Amsterdam, valt er voor de
Assenaren weinig eer meer te behalen in de tweede divisie.
Triantha speelde in de zeer matig bezette Eindhovense ijshal de
slechtste wedstrijd van het seizoen. De Brabantse formatie, de
zwakste broeder in de tweede divisie, hield eenvoudig gelijke tred
met de kwakkelende Asser ploeg.

Schaatsen

(

'

(ja hooc ook een subtropisch golfslagbad) èn de beste

WIELRENNEN. De Weslduitaerh
Manfred Donike en Uwe Meswersch-

stelt. Pinas zelf geeft als verklaring van het mindere presteren
van zijn ploeg twee oorzaken: „In
de eerste plaats is iedereen uitgegaan van een fout verwachtingspatroon. Vorig seizoen kende een
aantal hoogtepunten, waardoor
de play-offs werden bereikt. Dit
jaar staat er een heel ander

Rol van IJHC uitgespeeld

Standen aan kop na de eerste proloog:
Personenwagens: 1. Arnoux (Fra) Citroen
Buggy 5 minuten, 29 seconden, 2. Porcar
(Spa) Nissan op 0.11, 3. Prieto-Perez (Spa)
Nissan 0.17.
Motoren: 1. Charbonnel (Fra) Stalaven 4.59,
2. Medardo (Ita) Gilera 0.12, 3. Magnaldi (Fra)
Stalaven 0.20.
Vrachtwagens: 1. Consonni (Ita) Mercedes
Unimog 7.14, 2. Kahalek (Tsj) Tatra 0 12. 3.
Forchini (Ita) Mercedes Unimog 0.17.

i
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lende keren

wnitphiiuhl

men is twijfelachtig. "Ik heb wel
een sponsor voor schaatsen, kleding, reiskosten en krijg ook een
geldbedrag, maar in Finland deelnemen is een hele dure grap."

Opwinding

!

piste.

den

(Foto: Duncan Wijting)
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steken. Inzell geldt momenteel als
de beste Westeuropese outdoor-

'"idt hebben in de uitverkochte Oost*rlijnse
Seelenbinder-hal
een
"«dstrijd voor koppels over 1001 rongewonnen. In 1973 waren derrie
en Breur de enige huiten'anders. die de race op luin naam liad-

Alida Pasveer in fraaie stijl aan de leiding in Groningen

i
/
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HOCKEY. Nederland heeft in Nairobi ook de vijfde interland tegen Ke-

/'

j

Computerij/
GRONINGEN
Meppel won het laatste competitieduel in 1989 van de ploeg uit
Urk. Met 83-75 liet de ploeg van
coach Glenn Pinas zien dat het tot
meer in staat is dan de (zevende)
plaats op de ranglijst veronder-

.

(Advertentie)

i

Meppel eindigt
jaar met zege

Het laatste duel tegen Midland
werd met 87-77 gewonnen, waardoor het duel in Katwijk tegen
Grasshoppers (6 januari) de mogelijkheid geeft in te lopen en in de
thuisduels tegen Den Helder en
Flash moet de ploeg dan bewijzen
in de kampioenspoule thuis te horen. Scheepstra: „We hebben een
matte periode afgesloten en ik
hoop dat ze de huidige felheid vast
kunnen houden en ook de verdediging wat kunnen verbeteren,
want we krijgen te veel scores tegen

Van onze sportmedewerker Jan van der Veen

Door haar opvallende prestaties
is Alida (29) een bekende vrouw
geworden. Velen kwamen na
afloop van de schaatsmarathon in
Groningen een praatje maken en
toonden
handtekeningenjagers
ook belangstelling. "Ik ben inderdaad bezig aan m'n beste seizoen.
M'n training is niet anders geweest. Eigenlijk heb ik minder
getraind, maar optimaler. Ik heb
er vreselijk veel plezier in. Meer
dan ooit. Dat komt ook door
Tjaard Eisses (gewestelijk trainer
red.). Hij zorgt voor een ontspannend sfeertje en motivatie. Het
mentale gedeelte is dus goed voor
elkaar. Het prettigste rijd ik onder een beetje stress. Dat geeft me
een lekker gevoel."
Alida traint liefst twintig uur
per week. Elke dag staat een
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Trophy.
A-klasse: 1. Van den Boogert, 2. Botskarjov,
3. Pronk, 4. op 1 ronde Kramer, 5. H. van
Benthem, 6. Kleine, Kerkenveld, 7. Grimbergen, 8. Vunderink, 9 Boon, 10. Huitema, Roden, 11. Manden, Wapserveen, 12. Veenhof,
Gieten, 13. Hagen, 14. De Vries, Beilen, 15.
Kromkamp, 16. E. van Benthem, 17. Kuiper,
18 Mozin, 19 Wedman, 20. H. Ruitenberg.
Klassement na acht wedstrijden: 1. Vunderink 127.2 punten, 2. Kramer 115, 3. Van
Kempen 91,4. Kuiper 90.1, 5. Huitema 78, 6.
Kleine 77.1, 7. Wedman 77, 8. H. van
Benthem 70, 9. Stam 66, 10. Van der Pauw
65.1, 15. Bakker, Scharmer 51, 16. Veenhof
49,19. Cazemier, Aduard 44.
Vrouwen: 1, Moolhuizen, 2. Van der Meer, 3
op 1 ronde Van der Heide, 4. Nauta, 5
Holstee. 6 Pasveer, Groningen, 7 Berkhof,
8 Harmga, 9. Uitham. Schipborg. 10. Snel.
Klassement na acht wedstrijden: 1. Pasveer 94.1 punten. 2. Moolhuizen 90 4, 3. Keulen 75.1, 4. Van der Meer 75. 5 Hoogendijk
74, 7. Uitham 64.
B-klasse: 1 De Goede, 2. Van Leeuwen, 3
Heidema. Groningen, 4. Van Holland, Leek
5. Kuiper. 6. Geerlings, Groningen. 9. Atzema. Groningen.
Klassement na acht wedstrijden: 1 Van
Egmond 109.2 punten. 2 De Vries 92 2. 3
Heidema 72, 4. E. Hulzebosch 70. 5. Vergeer
61.1,8. Van Holland 46.
Veteranen: 1. Hoekstra. 2. Van der Weide
3. De Boer. 4. Griffioen, 5. Fransbergen. 10
Postmus. Lutjegast.
Klassement na acht wedstrijden: 1
Hoekstra 136.4 punten. 2. Van der Weide
112. 3 Westerveld 107 4 Griffioen 98. 5
Vossebeit 84

Eindhoven 15-0.

Vrouwen, eredivisie: Canadians-Grasshoppers 57-73, Tonego-Flash 70-61, BVGMidland 87-77, Voorburg-Rotterdam 77-70,
Den Helder-Almonte 93-44.
Stand: 1. Den Helder 14-22; 2. Flash 14-20;
3. Voorburg 14-20; 4. Rotterdam 14-18; 5.
Grasshoppers 14-16; 6. Tonego 14-16; 7.
BVG 14-14; 8. Midland 14-8; 9. Canadians
14-4; 10. Almonte 14-2.

Schaatsen
INZELL,
den:

internationale kerstwedstrij-

Vrouwen, 500 m: 1. Meijer 42,71, 2. Stam
43,01,3 Voetelink 43,23.
1000 m: 1. Thomas 1.27,74, 2. Zuilen
1.28.19, 3. Van de Poel 1 28,33.

1500 m: 1. Bollaart 2.14,78. 2. Van der Koort
2.15.66, 3. Smit 2.16.75, 6. Van der Meer
218,91.

3000 m: 1 Van Schie 4.35.72, 2. Voetelink
4 43,01, 3. Grimbergen 4.43,37, 4. Meijer
444,56.

Mannen, 500 m: 1 Zandstra 39,35, 2. C. J.
Smulders 39.41, 3. Van der Burg 39,57.
1000 m: 1. R. Smulders 1.20.75, 2. Hinni
(Zwi) 1.22,15.

3000 m: 1. Van der Burg 4 02,25 (baanrecord), 2. Ritsma 4.02,28, 3. Visser 4 03.07, 4
Ten Kortenaar 4.04,15 (jeugdwereldrecord).
5000 meter: 1 Veldkamp 7.13,90. 2. Portijk
7.26.04.

ALMA ATA, nationale wedstrijden Sovjetunie:
Mannen, allrounders 500 m: 1. Goeljajev
36,84 1500 m: 1, S|asjerin 1 52,29 (nationaal record) 5000 m: 1 Koslov 6.51,11.
10.000 m: 1. Jermolin 14 15,49.
Sprinters, 500 m: 1 Bachvalov 37,04, 2
Zjelezovski 37,15. 1000 m: 1 Zjelezovski
1 12,94

Vrouwen, allrounders 500 m: 1. Prokassova 41,27. 1500 m: 1 Titova 2 05.08 3000
m: 1. Toemanova 4 20.23 5000 m; 1. Jermolina7 40.82.

Sprinters, 500 m: 1 Martmova 41.03 1000
m:i Pavilovai ?1 m
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KEUKENS PRACHTIG OM TE ZIEN

BOUWSTUDIO HEEFT
Steentilstraat

26

Groningen

ZE IN HUIS

tel: 050 -«-1<4<4596

balans-opruiming!!!
AUDIOLABOR:
Flink-set: 2 mono-eind +1 voorversterker, 2x35 Watt
Flink voorversterker met phonomodule
Flink eindversterkerset
Rein/Schnell 2 mono-eind 1 voorversterker, 2x75 Watt
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Cemsto, landelijk het grootste bedrijf op het
gebied van schoonmaak en andere dienstverlening heeft in uw direkte woonomgeving
vakatures openstaan voor

i

PART-TIME MEDEWERKERS

geldt niet voor

showkeukens

=ï

.

I

eerste montagedag gratis
of f 200,00 kontant.

■

Cemsto heeft werk voor u

|

KEUKENS
oBij
aankoop van een
nieuwe keuken:
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THORENS/RESTEK:
MMA-5 setje mono-eindversterkers, 2x50 Watt

~i£>

*

—.-

>6Ö(£- NU 1.698,-

rflM- NU 1.398,,&3ÜO> NU 5.500,-

*

*

n
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Mitifi- NU 2.999,-

*
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Een nieuw werkdomein
die prachtige praktische
keuken Kom samen
Zoek 'm samen uit.
»»
bouw

Wat hebben wij u te bieden?
een aantrekkelijke bijverdienste
een prettige werkkring

JJrÉÜIf- NU 1.450,-

*
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T+A:
A-1000 P-1000 voor/eindset, 2x60 Watt
A-2000 P-2000 voor/eindset, 2xloo Watt
P-10 2-weg speaker in carrara/marmerkast (paar)

—

2.798,.>o9£- NU
NU 4498

*

+

*

—

"

+

.-£UOO,- NU 1.400,-

*

TEAC:
V-570 2-motoren cassettedeck met HX-Pro
R-919X 3-motoren, 3 koppen met remote en houten sidepanels
X-2000 M professioneel spoelendeck met zeer goede tests

*"?5?

*

*

...

*

CAMBRIDGE:
C-50 A-50 voor/eindset 2x50 Watt met vermaarde Engelse klank
CD-2 cd-speler met 16 bit 16-voudige techniek
A-250 set mono-eindversterkers, 2x250 Watt

NU 499
.>*W9> NU 1.249,NU 2.999,-

*

+

.

*

*

1.399,NU 1.999,NU 2.298,-
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van exclusieve toonkamermodellen. Banken, stijlkasten, eethoeken, wanddecoraties en salontafels.
Nu met zeer, zeer hoge kortingen! En de kwaliteit
zoals u die van ons gewend bent

....

.

BANKEN-EN

plaatselijk bekend
Gedempte Kattendiep 13.
Deze bouwplannen liggen in het
het bestemmingsplan
B ebied
"Binnenstad Groningen 1976".
Dit bestemmingsplan moet nader
rden u it8ewerkt (a .? " van d?
J
n
Ruimtelijke
Ordening),
Wet op de
Hierop vooruitlopend kunnen Burgemeester en Wethouders aan deze
bouwplannen meewerken. Dat kan
vol« ens artlkel 25 ™de ">orschnften
het bestemmingsplan,
Belanghebbenden kunnen schnfte''Jk bezwaar te« en deze bouwplannen indienen - Dat kan ™af 2 januan 199°' gedurende 7 werkdagen,
Bezwaren tegen de hiervermelde
bouwplannen kunnen in de daarbij
worden ingediend
ybijermelde Penode
Ruimtelijke
Ordening,
de dierst
afdehn8 J""d'sche Planbegeleidm8- Postbus 7081 9701 JB Gro
restaurant

Groningen maken bekendi dat de
volgende verzoeken om bouwvergunning Zijn ingekomen:
j

j

*°

,

(kavel 69)

Het binnen gekomen

H

,

™

C. Pothuisstraat 19 (kavel 69) W. Brandsma: het
plaatsen van een duivenhok, plaatselijk bekend C. Pothuisstraat 19

H

Dit bouwplan ligt in het gebied van
het globaal bestemmingsplan "Corpus den Hoorn-Zuid". Dit bestemmingsplan moet nader worden uitgewerkt (artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening). Vooruitlopend daarop kunnen Burgemeester
en Wethouders aan dit bouwplan
meewerken volgens artikel 26 van de
voorschriften van het bestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen
schriftelijk bezwaar tegen dit bouwplan indienen. Dat kan vanaf 2januari 1990, gedurende 7 werkdagen.
Damsterdiep 28 Damster kantoor installaties b.v.:
het veranderen en vergroten van de
winkel annex showroom, plaatselijk
bekend Damsterdiep 28.
Kraneweg 67 VerenigingO.V.Z.G.: het veranderen
en vernieuwen van het kantoorpand,
plaatselijk bekend Kraneweg 67.
Grote Markt 39fGelkingestraat 2-6 Plassania Beheer BV: het veranderen en vergroten van hetcafe-restaurant "De Drie
Gezusters'', plaatselijk bekend Grote Markt 39/Gelkingestraat 2-6.
20
Amici BV: het veranderen en verGrote Markt
nieuwen van de winkel, plaatselijk
bekend Grote Markt 20.
Turfsingel 31 S.H. Koopmans: het veranderen
van de voorgevel van het pand,
plaatselijk bekend Turfsingel 31.
Gedempte Kattendiep 31 H. Özden: het veranderen van café/woning tot café/

«"
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bouwplannen liggen gedurende
de daarb!J vermelde node r
P?
inzage b,j de dienst Ruimtelijke
?rdenmB> G ed™P te Zuid dieP
f/>• °P
31 kamer °- 2 ( £e c
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l .ff

J

,

-

2

2'/:-zits bank chenille
e erende onder en
V oorka
rubber zitkussens
fabrik. BAAN
Nu 3450,-44502'/:-zits en 2-zits
in Schotse ruitstof
p. stuk 2890,Nu 1590,-

nt:

J

\

k
ÉBH

1 9,95 p. mtr.

100%katoen van 46,75 nu

Zware kwaliteit KATOEN 150 br

■■
ja

met een vrolijk streepje
van 49,95 nu

29,50 p.mtr.
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Gedessineerde KATOEN

I

fllfll
Hj

van 61,95 nu

HBasKösfi** 0

2V,OU p.mtr.

I

29/50 p. mtr.
BEPERKTE VOORRAAD

PAND ELF aan het A Kerkhof 11, Gron. Tel. 142422
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WANDDECORATIES
]

zeer gevarieerd en exclu-

sief in uitvoering

I 75,-

Nu vanaf
,

yill il j .rnnmn|

gak K■

I
I
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MESSING

Nu 3450,-

Nu 2750,-

Engelse gate leg table
met Windsor stoelen
in oud-Engels replica ei-

FLITSER

■ y \ ■■■

|

.

eethoek stoel

Webbing rug
fabr. ROSKAM
5900,Noten eethoek,
tafel rond kolom
4500,-

-^

■ Auto functiekoppeling met
I FBOl en
richtgetal 36 bij 100 ASA
en 35 mm ■ autozoomkop 24-85 mm
■ matrix DDL flitser enz.

Satijn GORDIJNSTOF in blauwen rosé
vansl,7snu

-J

y5OO

Buffetkast
,n atine e,ken
P
{
ROSKAM
NO 4»QQ,.
j™-'
Cylinderbureau
massief Europees eiken (iets
beschadigd)
Nu 2790,3900,Wortelnoten secretaire
(iets beschadigd)
Nu 1 750,2590,-

in diverse
kwaliteitsuitvoeringen,

Massief Europees eiken

ilk (§J i ÉÊ
| AUTOFOCUsI
I
-

I

•

EETHOEKEN

>v

Mu

'"

noten (heel

97{X)

-

1
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W

Nu 2750,-

4250,-
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16.00 uur.
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in origineel
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uniek)

3 2-zitsbank
rundieder
5750,Nu 3900,2'/ -zits bank klassiek
model met moderne ruitstof
fabrik. SPACMAN
2790,Nu 1590,2'/2-zits bank
met zeer decoratieve
bloemstof
fabrik. KOEKOEK
Nu 2275,3790,2!/2-zitsbank
stof in zachte pasteltinten
fabrik. SPACMAN

n te

f^/^"

2-delige vertikale wandkast

fabrik HOGENELST
_

Groningen, 27 december 1989.
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Nu 3900,-

5900,-
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*f14.00
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bank
in Dastelkleurie
motief
pastelkleung mot.et
m

(iets

Een mooie collectie GORDIJNSTOFFEN van Kendix gaan weg voor een
'speciale feestdagenprijs"
EFFEN CHINTZ in meer dan 20 kleuren

,

ZITCOMBINATIES

Burgemeester en Wethouders van
i

/

=

BOUWPLANNEN
.

Toogkast
met wortelnoten deuren
(zeer veel bergruimte)

.

fH]L ji/fS
S
I
I

)S\ad\ersnieuws
.

opname in het ziekenfonds
een interne opleiding indien u geen ervaring heeft

U kunt zich inschrijven op het volgende
adres:
CEMSTO 8.V., A-weg 19 te Groningen op
werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur.

9301 LR RODEN, 05908-14588 j

KANAALSTRAAT 37

'

'"

Op al onze apparaten geldt een garantieperiode van minimaal 2 jaar.
Dit geldt uiteraard ook voor aanbiedingen.
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Nu 3290,-

Eethoek
in massief Europees
patiné eiken
fabrik. ROSKAM
4900

Nu 2575,-
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WANDMEUBELEN

1
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FAUTEUILS

Royale herenfauteuil
in bruin wisch leder

3390

.

'

BCkriJ

'

MEERTENS

OF 40.- PER MAAND

1

ten pnvvc

>VCtn

n.

toonaangevend

WONEN-

I
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'

Prins Hendrikplein 37 Veendam Tel. 05987-22505/12476
-

~„,.

Dames fauteuil
in velours mohair
fabr. SPACMAN
Nw 1490,227 -V
Rundlederen fauteuil
Nu 1 590,2590,-

S

I

Nu a590,-

Engelse wing chair
in zeer decorat ieve stof
fabrik KO EKOEK
Nu 1 590,2390,herenfauteuil
Hoge
in zacht gebloemde
chenille
fabrik. SPACMAN
Nu 1590,2300,Fauteuil

ÏS,wi

Replica oud Engels eiken
stijlkast
Geheel massief,
type Drentse kast
Nu 4900,5900,-

)

jK

L L=J J

I
|

~

4200,-

f
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Bril op dreef
in Veendam

Anand alleen op kop

Knap herstel van

Van onze hippische medewerker
Op de openingsVEENDAM
dag van het 28ste internationaal
indoor concours hippique Veendam was geen verrassende winnaar te noteren. De hengstcompetitie waarmee men in de Sorghvliethal van start ging, trok wat
minder publiek dan gebruikelijk.
Roelof Bril won de zwaarste categorie springen met de hengst
Burggraaf en Mirjan Knoors pakte de winst met Chronos in de
—

Brenninkmeijer

zwaarste categorie dressuur.

schaakmedewerker

In het open Europese schaaktoernooi is de 20-jarige Indiase grootRONINGEN
Èonze
meester Anand in de invitatiegroep alleen aan kop gekomen. Het Zuidhollandse duo Pi-

Ondanks dat niet alle deelnemers komen opdraven is de sport
niet minder. Een bijzonder goede
indruk liet de hengst Burggraaf
met Roelof Bril achter. Hij won in
de zwaarste categorie na een bijzonder fraaie barragerit waarbij
de ruime galopsprongen en de
kracht van Burggraaf tot voorbeeld sprak. Slechts een fractie
langzamer was Wout Jan van de
Schans met Beaujolais die eveneens foutloos bleef.
In de categorie B ging de overwinning spectaculair naar Wout
Jan van de Schans met Caritas.
Met de hengst Caruso was hij door
Jenny Horsey met Columbus net
naar een tweede plaats verwezen.
Horsey zette een tijd van 38.92
sec. neer. Wout Jan reed voor de
overwinning en wist de tijd met
Caritas tot 35.44 sec. te beperken.
Ernest Kwint won in de categorie
A met Damiro. De hengst bleef
over beide manches foutloos en
kreeg van de jury 68 punten. Een
hoog aantal dat door niemand kon
worden benaderd. Het dichtst in
de buurt kwam Henk van de
Broek met Dukaat die 64 punten
kreeg. Op een derde plaats eindigde ook Henk van de Broek maar
met Dillenburg, 59,5 punten.
Bij de dressuurproeven waren
de juryleden het niet altijd met elkaar eens. Soms waren er opmerkelijke verschillen van wel veertien punten. Dat gebeurde onder
meer in de klasse C waar Chronos
met Mirjam Knoors won. Bij alle
juryleden was ze weleens eerste
maar het puntenaantal liet een te
groot verschil zien, 139-131-125.
Tweede werd de hengst Bazuin
met
Alex
van
Schilfhout
135-124-123 punten.

—

ketKuyff was nauwelijks partij voor de ontketende Aziaat. De Australiër Rogers heeft
een halfje achterstand, terwijl Brenninkmeijer met de Rus Smyslov de derde plaats deelt.
Piket werd in de derde ronde gisteren na een snelle remise tegen Vladimirov ook vervoegen.
met wit in een dame-Indiër simDe
peltjes weggedragen.
LeiderMoskalenko speelde op winst tedorper pleegt altijd met veel zelfgen de Deen Hansen, maar moest
vertrouwen de wereld in te kijin remise berusten, omdat hij
ken, maar op Anand maakte dat driemaal de zelfde stelling liet
geen enkele indruk. Vooral niet, ontstaan.
Van onze drafsportmedeweker
omdat
Piket uiterst passief en alWOLVEGA
Wolvega's Grote
leen maar achteruit speelde. Nog
Beste Nederlander is Nijboer
Kerstprijs heeft in een sfeervol
hetgeen
Kuyff
erger
op
was
met
slechts een half punt achFriese drafcentrum een sterke zeTweede
overkwam.
terstand
In
Kerstdag
op de leiders. De Groninge opgeleverd voor Vriend, van eitijd
28
minuten
werd
de
Van
der Werff en Hoeksema
gers
slechts
genaar Jan Vlaar uit Noordlaren.
stelling van de nationale kampizijn met 3 uit 5 wellicht op weg
De 10-jarige ruin moest met
uur
naar
oen
de
lVè
een meesternorm, met voor
geslecht,
ondanks
gastrijder Hubert Schoonhoven
geïnvesteerde
bedenktijd,
meer
Van
der
Werff een klinkende zege
bij de start liefst veertig meter
waarmee
de
Kuyffs
voorgevoel
grootmeester Miles.
Engelse
werd
op
voorgeven aan Alfons, die het
Ook
was
na een zwakke
Zagema
bewaarheid.
veld vier ronden lang de weg
Naaste belager is dus Rogers, start mogelijk kandidaat voor een
wees. Maar dit paard bleek ten
vorig jaar het veld al op een meesternorm, maar kan dit door
die
slotte niet bestand tegen de sterke
definitieve
achterstand had gezet wangedrag van Langeweg vergeeindsprint van Vriend, die in
Rogers ontmoette ten. Voor de derde keer dat Lanna
5
ronden.
1.21.1 over bijna drie kilometer de
rond de Kerst het Russische duo. geweg hier meedoet haakt hij halrace winnend afsloot vóór Alfons,
De teleurstellende Azmajparashverwege wegens ziekte af en zal
Zelfbewust en Wervelwind C.
naar
het
toernooi
dan ook niet meer tot het toernooi
vili,
als
favoriet
Ook op de Hilversumse draftoegelaten.
worden
een
Pirc
in
gekomen,
kreeg
geen
piste werd de Grote Kerstprijs een
schijn
van
Een
opgesloten
kans.
noordelijke aangelegenheid. Daar
kon
alleen
toren
middels
stukverwon, tot grote vreugde van de
lies
worden,
bevrijd
waarna
Roenthousiaste eigenaar J.M. Winshet
moeiteloos
eindspel
gers
ser uit Peize, de 5-jarige Be Quick
uitschoof.
met Roelof Kromkamp zowel de
BRUSSEL De Belgische wielNa
vier
Anand
ronden
deelden
renner Eddy Planckaert heeft zijn
serie als de finale vóór Yok van de
en Rogers de leiding nog en werd contract bij de Belgische ploeg
Lente (Henk Hamming) en Zmangeremiseerd tegen Spasov en HelADK zaterdag, met een seizoen
zaPrincess (Jos Oorthuysen).
lers, maar op 2e Kerstdag kwam
verlengd. De ploeg, geleid door
Rogers tegen Smyslov in grote Francois Lambcrt. zag onlangs
moeilijkheden, maar wist nog Tour-winnaar en wereldkampijuist met remise te ontsnappen.
oen Greg LeMond vertrekken.
De Groninger Brenninkmeijer
Van onze drafsportmedewerker
liet Smyslov in de derde ronde
GRONINGEN
In het drafniet ontsnappen, maar hij herstelcentrum Wolvega kan Zora Volode zich uitstekend, zij het via punmon zaterdagavond haar 24ste
tenleverancier Martinovic uit
seizoenzege behalen. De vosmerJoegoslavië,
die overigens wel zijn
rie treft overigens in onder anhalfje
eerste
heeft binnengehaald.
deren Arjen Steenwijk, Zally AshHel
lers
hem deze eer. Dat
gunde
ton, Wervelwind C, Bekila
Van onze sportredactie
onze
Joris niet te beLudwig en Zorro Hollyrood niet te viel er tegen
CAIRO Een van de troeven
halen, want kettingrokend en zeeonderschatten rivalen.
van
het Egyptische nationale elfën van tijd gebruikend viel zijn
De eerste start is om zes uur.
tijdens het Wereldkampital
dat
vlag in een slechte stelling.
Onze prognoses zijn:
oenschap
voetbal in Italië tegen
In de open grootmeestergroep
1» koers: Cayen Jet, Delvin Crown, Dit is
Nederland uitkomt, spitsspeler
Hollandia: 2e koers: Digitalis, Cees Bush,
begint duidelijk tekening in de
Berta Polardachs; 3e koers: Camil BuitenHisham
heeft
Abdel-Rasool,
strijd te komen. De Russen voeren
zorg, Angel Odilia, Coiffeurs Lady; 4e koers:
gisteren
auto-ongeluk
gehad
een
duidelijk de boventoon in het leiBetsie Meerswal. Camaron, Don Badi; 5e
waardoor zijn linker dijbeen
koers: Varwell Mac, Biancatranss R, Björn
dende vijftal. Khalifman, VladiHaute: 6e koers: Cedam D, Alberdina Gerernstig is verwond. Coach Mahmirov en Legky moeten de Deen
w. Boogie Rumelaar; 7e koers: Abba's
moud el-Gohary verklaarde dat
Hansen
en
de
Duitser
Schlosser
Narleg, Another Evento, Annemiek Victory;
Abdel-Rasool door het beenletsel
Be koers: Zora Volomon, Zally Ashton, Wernaast zich dulden. De in een glimniet in staat zal zijn in juni aan
velwind C: 9e koers: Annigje S, Zazou Sumend lakjasje gestoken Khalifprème, Anfield Road; 10e koers: Cheetah
het WK mee te doen.
man lijkt zo weggelopen uit
Arlo,Anjaß. Berlinette Duke.
Het verlies van de 25-jarige
Kerstland, en kon zich daar

Kerstprijs Vriend
in Wolvega

Dagelijks zijn er honderden schakers actief in de Evenementenhal. Van grootmeester tot huis(Foto: Duncan Wijting)
schaker.
•

—

Van onze zwemmedewerker
Arjan HeideGRONINGEN
kamp was zaterdag in Winschoten de meest succesvolle zwemmer tijdens de jubileum wedstrijden ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan van GZV
Winschoten. In het eigen bad verbeterde de Winschoter de kringrecords op de 50 meter rug en 100meter vrij. De Eemsrobben won
het eindklassement na een spannende strijd met Stadskanaal.
Tijdens het sterk bezette toernooi verbeterde behalve Arjan
Heidekamp ook Marijke Hommes
(Eemsrobben) een kringrecord op
—

Planckaert blijft

Van onze korfbalmedewerker
DOS' 46 en
GRONINGEN
Nic. hebben het korfbaljaar 1989
afgesloten.
uitstekend
Dit

Tototips

—

Auto-ongeluk schakelt
Egyptisch spits uit

*

spits, die bij de kwalificatiewedstrijden in groep B, Afrika,
f, oed was voor drie van de zes
doelpunten van de Egyptenaren,
wordt beschouwd als een belangrijke tegenslag voor Egypte.
Abdel-Rasool liep de kwetsuur
gisteren op toen zijn auto op een
autoweg langs de Nijl frontaal in
botsing kwam met een vrachtwa-

-

OVERIJSE, veldrit Superprestige:
i Hautekeete (Bel), 2. Danny de Bie
(Bel). 3. Hric (Tsj). 4. Baars, 5. Van Bakel.
Stand ni zeven wedstrijden: De
Be 91 punten. 2. De Brauwer (Bel).
Baars 67, 4. Hautekeete 61. 5. Kools
<8.6 Hendriks (Assen). VanßakeUL
MOL-MILLEGEM,
internationale
•eMril profs/amateurs: 1. Dann/
de Ba (Bel). 2. Van Dyck (Bel), 3. ReimefGroenendaal. 4. Baars. 5. Van Bakt
SOESTDUINEN,
internationale
retort! profs/amateurs: 1. Baars. 2.
Van Bakel, 3. Kools. 4. Hendriks. 5.
Nemer Groenendaal. 6. Nagengast

1.

Sak-

1

kers. 2 Luppes. (Hoogeveen),
Fatsma (Hollandscheveld).

10.

liefhebbers/veteranen: 1. Kuyven'Oven. 3. Stobbe (De Wilp).
REUSEL, nationale veldrit junioren/

nieuwelingen: 1. Van Zandbeek. 8

Lubberman (Hoogeveen).

Ijefhebbers/veteranen: 1. Van der
Wetering, 10. Oosterhof. Assen.
MUNEN, nationale veldrit nieuwetingen: 1. Leyten, 3. Lubberman.
6 Feitsma.

Schlosser-Velikov 1-0. Legki-Mestel
1-0. Kuczynski-Miles (VSI) 0-1. Van
der Sterren (Ned)-Kirov 0-1. InkiovNi|boer-Los (Ned) 1 -0.
Szymczak
Stand aan kop: 1. Hansen. Khalifman. Vladimirov. Legki en Schlosser 4.
6. Moskalenko. Kirov. Szymczak. Miles en Nijboer 3'^>.

0-1.

ARNHEM,

Europees jeugdkampi-

oenschap:
Vijfde ronde: Serper (Sov)-Dreiev
(Sov) VS-Vfe. Topalov (Bul)-Agnos
(Eng) 1-0. Norn (Fin)-Hracek (Ts|) 0-1
Fogarasi (Hon)-Degraeve (Fra) 1-0.
Pedzich (Pol)-Stangl (BrD) '/?-'*. Van
Wely (Ned)-Markovic (Joe) 0-1. Stefansson (Usl)-Ruxton (Sch) 1-0. Kosasivili (Isr)-Sjodahl (Zwe) 1-0. Lulher
(DDR)-Petrone (Ita) Vj-'/i. Bosch
(Ned)-Atkinson (Wal) VS-VS. Claesen
(Bel)-Miguel Lago (Spa) V&-V2. Tzermiadianos (Gn)-Menqhi (Lux) '/?-V?. Hielmas (Noo)-Demirel (Tur) 1-0, Brandner (Oos)-Borge (Den) 0-1. Rechi
(And)-Morais (Por) 0-1. Stafrace
(Mal)-Andreasen (FaE) 0-1.

Zesde ronde: Dre|ev-Hracek 0-1. Topalov-Serper 1 -O. Markovic-Fogarasi
V2-V2. Stangl-Kosasivili V4-VS. Degraeve-Norri 0-1. Ruxton-Pedzich VS-V&.
Atkinson-Luther Vs-Vè. Petrone-Van
Wely 0-1, Sjodahl-Hjelmas 1-0. Menghi-Bosch 0-1. Morais-Claesen 1-0.
Borge-Tzermiadianos 1-0. Miguel Lago-Demirel 1-0. Andreasen-Rechi afgebroken. Stafrace-Brandner

Schaken
G *OWNGEN.

groot-

""•«stergroep:

"•"te

ronde: Smislov (Sov)-Bren
nr *'rieijer (Ned) t-0, Martinovic
'Joe) Hellers (Zwe) ':'-'/;•. Rogers
'*WI-Azmaiparas|vili (Sov) 1-0. Piket
(Ind) 0-1. Spasov (Bul)-

"tedl-Anand

JjJlNed) V4-V6.

ronde: Brenninkmei|er-Kui|f
'id-Spasov ',;'-'■■;■. Azmaipa-

*Wi-Piket '/*-1/ü Hellers-Rogers
lov-Martmovic 1 -0.
''v»broken partij eerste ronde:
Jjjjsjov-Azmaiparasivili Vfc-Vs.

'I«te ronde: Martmovic-BrenninkRogers-Smislov Vs-V*. Pi1 -0. Spasov-Azmaiparasvi-

Kuijf-AnandO-1.
\W>.
?*"*

1

Anand 4. 2. Rogers 3VS. 3
en Smislov 3. 5. AzÏWrasvili. Piket en Spasov 2VS. 8
C*** 2. 9. Kuijf iVfe. 10. Martinovic
<W

""

grootmcestcrgroep (voor

2*
T"» ronde: Legki (Sov)-Kh,ililni.in
l, *«« uitslagen):

ov (Bul)-Velikov (Bul)
«ell (GBr)-Vladimirov (Sov)

Hansen (Den)-langeweg

, •
,«

(Ned)
(Sov)S. ,
''>■':: Inkiov (Buil Hoeksema
1' 1-0. Ni|boer |Ned)-Maurer (BrD)

Moskalenko

„Tl

.J
v

»nu

ronde: Vladimirov-lnkiov
kJwT*
*"an-Ni|boer 1-0. Ham,
»ei,kov . Ll , (|h

,£jj "Woskalenko
Ge,'y hlobse

ip>.»an Mii
"•

'

(Ni

1-0

Soer
Feite
Meslel
iczynski

H,

0-1
(Oos)

0

i

WertiNedi
ronde: Vladimirov-Kruiiiliii.in

Woskalenko-Hiinsi'i'

r

gen.

Abdel-Rasool wordt vandaag
geopereerd en zal vier tot vijf
maanden volledige rust in acht
moeten nemen.

kerstweekend wonnen de Nijeveners in de zaalhoofdklasse B in
met
Middelburg overtuigend
19-11 van debutant Swift. Hierdoor behoudt DOS' 46 aansluiting
met de top. In de overgangsklasse
C heeft Nic. zijn ongeslagen status vastgehouden. In Groningen
behaalde de ploeg van trainer
Van der Ka de zesde achtereenvolgende overwinning ten koste
van HKV (17-10). Asko kon Nic.
geen helpende hand bieden en
verloor in Assen kansloos met
19-8 van medetitelkandidaat
AKC uit Almelo.
In Groningen bond Nic. ook het
Haagse HKV aan de zegekar
(17-10). Vooral in de eerste helft
was de Van der Ka-formatie oppermachtig. Na een moeizame
start (2-1, 3-2, 4-3) kwam de doelpuntenmachine van Nic. op gang.
Via 9-3 werd de wedstrijd in feite
voor rust al beslist (11-5). Met name voor jeugdinternational Kees

Vlietstra en de van Rodenburg-afkomstige Lineke de Vries met ieder drie goals was een belangrijke
rol in deze fase weggelegd. Na de
11-5 voorsprong bij rust kwam
echter andermaal het Nic.-euvel
aan het licht. De Groningers hebben moeite de hele wedstrijd de
concentratie vast te houden.
Topscorers Nic: Kees Vlietstra (sx),
Lineke de Vries (4x).

In de categorie B won Anky van
Grunsven met Cocktail. Zij vergaarde 392 punten. Op een
ex-aequo tweede plaats kwamen
Cassanova met Monique PeutzVegter en Candy Boy met Henriete Venderbosch. Beiden scoorden
388 punten. Zoals verwacht ging
de overwinning in de klasse A
naar Darwin met Coby van Baaien, 366 punten.

In Assen kwam Asko tegen
Nic.'s grootste concurrent AKC
uit Almelo in de eerste helft totaal niet aan de bak. AKC speelde
in deze fase zijn beste wedstrijd
van het seizoen. Met scherpschieten had AKC bij rust al een alleszeggende 12-2 voorsprong. Asko
had tot dan toe totaal niets in te
brengen. In de tweede helft speelde de ploeg van trainer Hans Kuiper agressiever, maar was niet in
staat nog voor enige dreiging te
zorgen (8-19).

WATERPOLO. AZC Alphen heeft
in Ede door een 9-8 zege op veelvuldig
landskampioen VZC beslag gelegd op
de nationale beker.

Topscorer Asko: Andries Hofstra (3x)

'

'

0-1.

Zevende ronde: Hracek-Topatov al
gebroken. Fogarasi-Dreiev 0-1. Serper-Markovic 1-0. Norn-Kosas)vili 10.
Pedzich-Stelansson
VS-'/?. AgnosStangl 1-0. Van Wely-Luther 0-1. Borge-Degraeve 0-1. Miguel Lago-Ruxton
1-0. Bosch-Morais 1-0. S|odahl-Atkinson 0-1. Brandner -Hjelmas 1 -0. Claesen-Petrone V2-V?. Andreasen-Menghi
0-1. Tzermiadianos-Rechi 1-0. Demirel-Ctalrace 1-0
Stand na 7 ronden: 1 Hracek en Topalov 5 punten en 1 afgebroken parti|.
3. Drejev. Norri en Serper 5. 6. Agnos
Atkmson. Bosch. Degraeve.
Fogarasi. Luther. Markovic. Miguel La
go. Pedzich en Stetansson allen 4

Dammen
TALLIN,

wereldkampioenschappen jeugd:
Jongens, vijfde ronde: Koifman
(Sov)-Krasnianski (Sov) 2-0. Voronitsi
(Sov)-Delmotte (Fra) 2-0. Goedemoed
(Ned)-Tingas (Sov) 1-1. Van Di|k
(Ned)-Wienng (Ned) 1-1, Alas (Sov)Boelatov (Sov) 2-0. Koetoe (Sur)-Bubbi (Ita)

1-1. Balceroviec

(Pol)

Merceron

1-1. Ensay (Bel)-Schmill (Pol)
0-2. Borghetti (Ita)-Robbens (Bel) 1-1

(Fra)

Bironesi

(Ita)Sadiek (Sur)

2-0

Zesde ronde: Voronits|-Koilman 1 1
I mi|,ib-Alas 1-1. Wiering-Kras'

0-2. Goedemoed-Van Di|k 2-0. Delmotte-Koetoe 2-0. Schmill-Balceroviec
11. Merceron-Bubbi 2-0. BoelatovRobbens 11. Zadiek-Borghetti 2-0.
Ensay-Bironesi 0-2
Zevende

ronde:

Koitman-l

moed 2-0. Alas-Voronitsi 1-1. Krasn-

nngas

'

1

Men oron-Delmolte

2-0 Van Di|k-Schmill
•,'.,.tiiirt I 1 B

1-1

Balceto
-

'

'

Bubbi-Borghetti 0-2.

2-0.
Stand aan kop:

Bironesi-Ensay

1. Koifman

11.2. Vo-

ronitsi 10. 6. o.a. Goedemoed 8. 8. o.a

Van Dijk en Wierinq 7.

beslissingswedstrijd

Meisjes:

groep 2: Nahkor (Sov)-Van Kuyk
(Ned) 5-3 (in vier partijen). Nahkor
gaat over naar de finalegroep
Finale: Eerste ronde: Jo|mots|ina
(Sov)-Jansen (Ned) 2-0. Minkina
(Pol)-Meldelssohn (Sov) 0-2. Ves|ki
(Sov)-Nakhorl-1.
Tweede ronde: Jansen-Nakhor 1-1
MekJelssohn-Ves|ki 1-1. Joimotsjina
Minkina 1-1

2.50, plaats 1.30 2.80 1.70. koppel
13.20. trio 72.30.

Achtste koers, 2900 m: 1. Vriend
(H. Schoonhoven) 3.58.4 1.21.1. 2
Alfons. 3. Zelfbewust. Toto: winnend
3.30. plaats 1.50 1.30 2,30. koppel
4.70. trio 89.00.
Negende koers, 1900 m: 1 Andy
Roodnoot (W. Hammmg) 2.38.5 1.23.4. 2. Barnetta. 3. Bellelinde. 4
Bangladesh. Toto: winnend 4.20.
plaats 1.80 1.50 2.10. koppel 7.70. trio
70.50. kwartet 1190.20.
Tiende koers, 2240 m: 1. Zorba ter
Lune (C. Kamminga) 3 02.90 1.21.7.
2. Zazou Suprème. 3 Zarragona. Niet
gestart: Annigje S. Toto: winnend 2.90.
plaats 1.20 1.20. koppel 2.70. trio
-

-

27.40.

Paardesport

WS-spel:

f 659.40

WOLVEGA. draverijen:
Eerste koers, 1900 m: 1 Daisy Maid
(G Hulleman) 2.38.1 -1.23.1.2. Dominique H. 3. Dawdle Meadow. Toto
winnend 9.60. plaats 2.30 4,00 2.40.
koppel 34.00. trio 707.80.
Tweede koers, 2600 m: 1. Charlene
K(H. Schoonhoven) 3.38.7 -1.24.1.2
Zoroaster. 3. Bonny Marco. Toto: winnend 2.40. plaats 1.30 1.70. koppel
-

5.10. trio 36.70.
Derde koers, 1900 m: 1. Caesarevento (A. de Groot) 2.30.5 1.22.4. 2
Ambrosius, 3 Belliane. Toto: winnend
1.70. plaats 1.40 2.00. koppel 6.60. trio
27.00.
Vierde koers, 1900 m: 1 Cheetah
Aflo (E. Dragt) 2.34.1 1.21.1. 2 Barry
Ouick. 3 Angeliqu Grolloo Toto win
nend 3.50. plaats 1.20 1.30 1.80. koppel4.lo. tri 067.70
Vijfde koers, 2240 m: t Zadkine D
(R. van Stam) 3.00.8 • 1 20.7. 2 Zeus
van Echten. 3 Yrus du Bois Toto win
nend 3.20. plaats 1.00 1.10 1.10. kop
pel 3.60. trio 23.10.
Zesde koers, 1900 m: 1 Oigitalis (E
Dragt) 2 39.5
1.23.9. 2. Debby Bui
tenlust. 3. Dean Martin. 4. Brette Ha
nover. Toto: winnend 2.20. plaats 1.50
2.10 2.30. koppel 16.20. trio 164.40.
-

-

-

kwartet niet geraden.

Zevende koers, 1900 m: 1 Aras de
la Vesta ( G Bakker) 2.45.5 -1.21.8. 2
Benny W. 3. Bastille. Toto: winnend

APPIE
HAPPIE
in
TOB
SPORT

Buitenzorg. Niet gestart: Clareine Hanover. Toto: winnend 4.80, plaats 1.80
1.70 1.70. koppel 12.50. trio 87.70
Achtste koers, 1900 m: 1 In My Time (Ao. de Wrede) 2.28.2 1.18.0. 2.
-

Zora Volomon, 3. Bekila Ludwig. Toto:
winnend 1.50. plaats 1.30 1.70. koppel
2.70. trio 10.30.
Negende koers, 2240 nt: 1. Ascot
Hanover (F. van Klaveren) 3.04.9
1.22.5. 2. Zoef Uithuizen. 3. Aquavit. 4.
Ylotta Victory. Toto: winnend 4.60.
plaats 1.70 1.60 1.70. koppel 15.40.
trio 134.70. kwartet 913.70.
Tiende koers, 1900 m: 1. Carin Buitenzorg (C. Wortel) 2.32.9 1.20.5. 2
Clay Dirt. 3. Anja B. Toto: winnend
3.40. plaats 1.50 1.60 2.40. koppel
-

-

20.80. trio 143.80

4-7-2-8-7.

uitbetaling

Omzet totalisator: f 282.764

W5:10-3-4-7-3. uitbetaling: f 1800.20
Omzet totalisator: f 258.032.00.
HILVERSUM, draverijen:

WOLVEGA, draverijen:
Eerste koers, 1900 m: 1. Daytona

Casmdra (Ao de Wrede) 2.37.4

-

1.22.8. 2. Cuddy Volann. 3. Dita Hannover. Toto winnend 1.90. plaats 1.50
2.10. koppel 3.40. trio 9.60.
Tweede koers, 2240 m: 1. Cracker
Randalis (M. Pools) 3.07.3 1.23.6. 2.
Desdamona. 3. Crack Victory. Toto:
winnend 7.80. plaats 2.60 2.60. koppel
31.90. trio 608.00.
Derde koers, 1900 m: 1. Conchita
Veha IA Bosscha) 2.36.9 1.22.6 2
Coachella Fibber. 3 Deovolente H
Toto: winnend 10.00. plaats 3.60 8 70
2.50. koppel 147.20. trio 1916.70
Vierde koers, 1900 m: 1 Donna Kid
(J Strootman) 2 37.4 -1.22.8. 2 Bede
linde. 3 Corry Belwin Toto winnend
3.00. plaats 1.40 1.70 2.80. koppel
13.20. trio 72.80
Vijfde koers, 1609 m: 1 Chiel Bui
tenzorg (C Wortel) 2 11.2 - 1.21.5. 2
Annemiek Victory. 3 Awilka Toto: win
nend 4.50. plaats 1.70 3.90. 5.70. koppel 33.70. trio 308.50
Zesde koers, 1900 m: 1 Besl Uilhuizen (P Petersen) 2.34.2
1 21.2. 2
Bliksem V, 3. Ane S. 4. Charmeur A
Toto: winnend 3.70. plaats 1.50 1.60
1.30. koppel 9.80. trio 70,50. kwartet
608.30 Zevende koers, 1900 m: 1
Charly Quick (Ao. de Wrede) 2.35.5 1.21.8. 2. Deter Ruimzicht. 3. Dodo
-

•

Eerste koers, 2000 m: 1. Danger
Power (H Grift) 2.14.6 1.20.8. 2. Delvin Crown. 3. Donald Wielinga. Toto:
winnend 3.80. plaats 3.10 7.50 3.70.
koppel 78.70. trio 1596.40.
Tweede koers, 2000 m: 1. Comrade
(Me|. M. Poort) 2.39.9 • 1.20. 2. Donar
B. 3 Beauty Space. Toto: winnend
4.00. plaats 1.20 1.20 1.30. koppel
3.90. trio 23.60
Derde koers. 2000 m: 1 David Mor
gan (M. Heynen) 2.43.1
1.21.6. 2
Dutch Okteson. 3. Dancing Ullustre
Niet gestart: Damita Beroona. Toto
winnend 2.30. plaats 1.30 2.10 2.40
koppel 7.40. trio 79.10
Vierde koers, 1609 m: 1 Charly
Ludwig(H Grilt) 2 03.8- 1 16.9, 2 Meadowbranch Clara. 3 Ahce van Altena
Toto: winnend 2.10. plaats 1.20 1.30.
1.30. koppel 3.70. trio 19.50
Vijfde koers, 2440 m: 1 Cassanova
Boy (Me| M. Poort) 3 15.4 1.20.1. 2
Betsie B. 3. Berdien du Nord. 4 Blut'
Night. Niet gestart: Celest Greenacre
Toto: winnend 4.20. plaats 1.60 1.20
2.60. koppel 4.60. trio 205.10. kwartel
2308.40.
Zesde koers, 2935 m: 1 Anna Ui
kota (H. Grift) 3.59.7 1.21.7. 2. Akassan Ashton. 3. Yshamo Lerona Niet
gestart: Crack M. Toto: winnend 2.30.
plaats 1.70 2.70. koppel 4,60. trio
28.50.
-

-

■

-

Zevende koers, 1609 m: 1. Zita
Morgan (W. Zi|lstra) 2.04.1 1.17.1. 2.
Zoeff Neyenrode. 3. Watteau d Aster
Niet gestart: Zarolien H. en Bobby Buitenzorg. Toto: winnend 3.00. plaats
1.10. 1.00 1.10. koppel 4.90. trio
23.90.
Achtste koers, 2000 m: 1. Be Ouick
(R. Kromkramp) 2.35.6 -1.17.8. 2. Yok
van de Lente. 3. Zmanza Pnnces. Niet
gestart: Valentin Melodie. Toto: winnend 6.10. plaats 3.30. 3.50. 5.80.
koppel 28.20. trio 615.70
Negende koers, 2000 m: 1 Bnesly
(A. Groenewegen) 2.37.9 1.19.00. 2.
Claudia Victrix. 3. Charming Pearl. 4.
Camiel Kes. Toto: winnend 16.90.
plaats 2.80. 1.80 1.30. koppel 53.90.
trio 795.30. kwartet niet geraden.
Tiende koers, 2000 m: 1. Cokkes
(C. Roodenri|s) 2.40.5 1.20.3. 2 Deter Ruimzicht. 3. Current Leader Niet
gestart: Dottie Eighty Four. Adam Buitenzorg. Toto: winnend 2.20. plaats
1.50 1.30. koppel 5.90. trio 12.60.
W5-spel: 9-5-7-5-5. Twee winnaars,
elk f 20.658.30.
Omzet totalisator: f 389 512
-

-

-

HILVERSUM, draverijen:

Eerste koers, 2000 m: 1 Dorien
Windspiel (G. Hulleman) 2.42.5
1.21.3. 2. Damza Casindra. 3. Delicious Pnde. Niet gestart: Diamond Tonka. Toto: winnend 1.70. plaats 2.20
2.40 2.40. koppel 12.70. trio 132.00.
Tweede koers, 2440 m: 1. Dokie
Zuydhoeve (C. Roodenrijs) 3.17.6
1.1.21,0, 2. Debbie Pilt. 3 Dheres Hanover Toto: winnend 4.60. plaats 2.00
2.20 1.70. koppel 25.20. trio 417,70
Derde koers. 1609 m: 1 Park
Kosmos (A. Mollema) 2.07.8 • 1 19.4,
2 Dire Straight. 3 Dwight Marshall
Toto winnend 1.30, plaats 1.00 1.00
1.00. koppel 3.70. trio 7.90
Vierde koers, 2000 m: 1 Anne
Shoeing (me| M. Swaab) 2.38.0 ■
1.19.0. 2. Yranda, 3 Binky Hanover
Niet gestart: Yko Gold. Toto: winnend
2.50. plaats 1.90 3.00. koppel 14.50.
trio 59.10.
Vijlde koers, 1609 m: 1. Don Juan
(W. van Dalen) 2.06.3 ■ 1 18.5. 2. Vicky Victonous. 3. Yvette Goldstar. Niet
gestart: Chantal Loo. Toto: winnend
1.250. plaats 2.70 1.90 2.40. koppel
-

•

17,40. tn0416.50.
Zesde koers, 1609 m: 1. Be Quick
(R. Kromkamp) 2.03,2 1.16,6, 2.
Zanko Aldorp, 3. Yok van de Lente, 4. Blitz Uithuizen. Toto: winnend 7,10, plaats 2,30 2,60 1,30,
koppel 45,00, trio 223,50, kwartet
1341,40.
Zevende koers, 2000 m: 1. Benza
(Ao de Wrede) 2.38.7 1.19.4. 2. Birmana B. 3. Coloured Snow Niet
gestart: Commercie. Toto: winnend
1.30. plaats 1.20 1.30 1.80. koppel
3.40. trio 13.30.
Achtste koers, 1609 m: 1 Grundys
1 15.1. 2
Ebony (W. Velis) 2.00,8
Zeus Boekelte. 3. Zozo Nevele. Toto:
winnend 2.80. plaats 2.80 1.90. koppel
14.20. trio 45.50.
Negende koers, 2000 m: 1. Carelyn
Space (B. Dapper) 2.38.4 1 19.2. 2.
Doncamielo Kes. 3. Chris Wielinga. 4.
Deventore. Toto: winnend 3,00. plaats
1.70 1.80 2.70. koppel 11.10. trio
102.30, kwartet 447.00.
Tiende koers, 2000 m: 1. Capellos
Boy (A Suykerbuyk) 2.41,2 1.20.6. 2.
Boyke Gold. 3. Ajax White. Toto: winnend 5.10. plaats 1.90 1.60 2.80. koppel 7.70. trio 177.80.
Elfde koers, 1609 m: 1. Easy Stages
(H. Grift) 2.07.0 1.18.9. 2. Dto Ui'terdi|k. 3. Benker. Toto: winnend 1.70.
plaats 1.20 2.40 3.30. koppel 6.60. trio
123.30.
W5-spel:
uitbetaling
4-2-10-6-6.
16.123.40.
Omzet lotalisator: 1 503.521.
-

-

-

-

Geel 13-10; Nic.-HKV 17-10; AskoAKC8-19.
Stand; Nic. 6-12; AKC 6-10; Asko 6-6;
Groen Geel 6-6: Bep 6-5; HKV 6-4; De
Meervogels 6-3; Steeds Hoger 6-2.

Voetbal
ZONDAGVOETBAL
HOOFDKLASSE C:
Halsteren-Limburgia
DISTRICT NOORD
RESERVE 2B:
Rolder Boys 2-Hoogezand 2
RESERVE 3C:
MOVV 2-Bato 2
RESERVE 3D:

I—l

I—s1 —5

3—o

Dwingeloo 2-WKE 2

I—o

LANDELIJK JEUGDVOETBAL
HOOFDKLASSE A:
FC Groningen-SC Heerenveen
I—31 —3

Atletiek

-

-

Korfbal
Hoofdklasse A: Dalto-Blauw Wil
13-9; Top-Oost Arnhem 14-24; Allen
Weerbaar-Wordt Kwiek 14-17
Stand: Fortuna 6-11; Oost Arnhem
6-9; Allen Weerbaar 6-8; Dalto 6-7;
DKOD 6-6; Wordt Kwiek 6-4; Blauw
Wit 6-2; Top 6-1.
Hoofdklasse B: SCO-Rohda 12-13;
Luto-Deetos 14-22; Swift-Dos 46
11-19; PKC-Keizer Karel 21-15
Stand: Rohda 6-10; Dos 46 7-10;
PKC 7-10; Deetos 6-9; SCO 6-5; Keizer Karel 6-3; Swift 6-3; Luto 6-0.
Overgangsklasse C: De Meervogels-Bep 12-12; Steeds Hooger-Groen

COEVORDEN. 6 kilometer:
1
Hooge (HAC Helmond) 19.00, 2. Tieck
(Sperwers Emmen) 19.38. 3. Sybon
(Sperwers) 20.02. 4. Slik (Sperwers)
20.52. 5. Bethlehem (AC Coevorden)
21 07. 6. Drent (AC Coevorden) 21.08.
Vrouwen: 1. Veldhuis (Sperwers)
23.04. 2. Schutte (Sperwers) 29.29.
HARICH, veldloop, mannen 9400
m: 1 Dirks (De Keien. Uden) 28.57. 2
Hotstee (DOS Dwingeloo) 29.13. 3.
Gommer (Tartletos Wierlngen) 29.32.
4. Kulker (Bataven Weiden) 29 37. 5
Kappen (Daventna Deventer) 29 44. 6
De Rubberte (Bel) 29 53.
Vrouwen 3700 m: 1 Van Onna
(Olympia 48 Den Haag) 13.01. 2. Jansen (Impala Drachten) 13.54.

Zwemmen
WINSCHOTEN, jubileumwedstrijden GZVW: 200 m wissel: 1 Ilse
Ambergen (Eemsrobben) 2.29.0. 2
Me Bust (Stadskanaal) 2.34.6. 3
M.inska Leegte (Stadskanaal) 2.34 9.
100 m vrij meisjes onder 16 jaar:
1 Mireille Hogenhuis (Eemsrobben)
59.7. 2 Yvonnen Schoorl (Eemsrobben) 1.00.7. 3. Danny van Kink (Stadskanaal) 1.02 5; 100 m vrij jongens
onder 10 jaar: 1. Ar|an Heidekamp
1.09.1. 2. Dirk Jan Sloots (GZVW)
1.18.3, 3. Patrick Jurrema (GZVW)
1.19.4: 100 m vlinder jongens onder 16 jaar: 1 F-rits Vos (Eemsrobben) 1.01.8, 2. Eduard van Veenen
kanaal) 1.05.5. 3. M,m el
Bosch (GZVW) 1.08.1; 100 m vrij
meisjes onder 12 jaar: I R

iilohy (BubWe)

t

06.9. 2 D

deVrk

100 m rug
jongens onder 12 jaar: l Maarten

me»: 1 Ilse Amberqen 1.00.1, 2
Ingnd Bos (Eemsrobben) 1.02.6. 3
Greetje Alling (Eemsrobben) 1.03.7
100 m rug onder 14 jaar; 1. Monique Hamstra (Stadskanaal), 2. Renale
Mulder (Bubble). 3. Jacqueline Nieland
(Stadskanaal) 1.14.4: 100 m vlinder
meisjes onder 16 jaar; 1 Mireille
Hogenhuis (Eemsrobben) 1.08.3. 2
Mariska Leegte (Stadskanaal) 1.119.
3. Annet Alling (Eemsrobben) 1.13.7
100 m vrij jongens onder 16 jaar:
1. Fnts Vos 55.2. 3. Eduard van
Veenen 56.0. 3. Michaël Zandslra
(Eemsrobben) 58.3; 100 m. school:
1 Anita Swiers (Bubble) 1 26.4. 2. Simea de Vries (De Forel) 1.27.5. 3
Ragna Pattipeilohy (Bubble) 1.27 7
Emile Plugge 1.02.8. 2. Maarten Obbes 1.04.9. 3 Arnoud Kooiman (Hoogeveen) 1.08 7, 50 m rug meisjes onder 10 jaar: 1. Marijke Hommes 38.6.
2. Manke Smit (Eemsrobben) 39.1. 3
Lieke Bouwman (GZVW) 40 2: 50 m
vrij jongens onder 10 jaar: 1 Aqan
Heidekamp, 2. Gerard Kuiper (Eemsrobben). 3. Richard Hamstra (Stadskanaal) 35.2: Totaalklassement: 1
Eemsrobben 3345.6 punten. 2. Stadskanaal 3377 6.3. Hoogeveen 3634.1
LEEUWARDEN,

vrij meisjes onder 10 jaar:

i

50 m

Marieke Deulmg 1.29.8: 100 m vrij

jongen onder 12 jaar: 3 Emile Plug
ge (Stadskanaal) 1.02.9: 100 m rug
meisjes onder 10 jaar: 2 Mari|ke
Hommes (Eemsrobben) 1.23 6. 4 Marieke Smit 1.25.9; 100 m vrij miesjes
onder 10 jaar: 2 Marijke Hommes

109.9. 100 m school: 3. Marieke
Deulmg 1 30 4: 100 m school Jongens onder 100 jaar: 4 Richard
Hamstra (Stadskanaal).

Sportprijsvragen
Lotto
51:
Winnende getajfen
3-8-10-13-22-41
17
Reservegetal

Deelnem
11 158 329.
51:
Toto
i 1 I l l l

,':<.'

Wm
I i

nbedrag 161

ili'ii

211

M

II

Winnendi
prijzenbednag

Manj
Cijferspel

n) 0 34 5 50
m rug jongens onder 10 jaar: i Ai
i|) (GZVWI 0.36.4. 2 Dirk

51:

Winnend

Martel

1,/VWI

Ui

'

.

queline Wildoman 2 22.1
LEIDEN, belangrijkste resultaten:
100 m rug vrouwen: i Ingrid I
(Dollii) 1 06.0. 2 Jaqueüne Wildeman
1 06 4: meisjes onder 10 jaar: 2
Manke Smit (Eemsrobben) 1.29.1, 5

Toto-gelijk 51:

Noevc

belangrijkste re-

sultaten: 400 m wissel vrouwen:
1. Gea Veldhuizen (Tolhekke) 5.09.3.
2. Heleen van der Ley(SGG) 5.14 3
400 m wissel mannen: 1 Peter
Horsthuis (SGG) 4.53.9: 200 m vrij
vrouwen: 1. Jacqueline Wildeman
(Eemsrobben) 2.11 3. 2. Piëta Witter
mans ISGG) 2.12.0: 100 m school
vrouwen: 1 Linda Moes 232 1 (Bub
ble). 3 Heleen van der Ley 2.45.5 200
m rug mannen: 1 I rank ter Brugge
(SGG) 207.9. 3 Peter Horsthiin
2.15.0; 200 m rug vrouwen: 1 Jac

i

Wielrennen

(Hoogeveen).
Junioren/nieuwelingen:

de 50 meter vrij. De Eemsrobben
moest het zonder Arno Fidder
stellen die herstellende is van de
ziekte van pheiffer.
Tijdens nationale wedstrijden
in Leeuwarden zwommen Heleen
van der Ley (Start Gemeenschap
Groningen) op de 400 meter wissel en de in Groningen studerende
Gea Veldhuizen (Tolhekke) op de
200 rug scherpe limiettijden voor
de winterkampioenschappen. Ma-

rieke Rump van de Reest zwom op
de 200 meter school een Drentskringrecord.
•Jacqueline Wildeman van de
Eemsrobben tikte tweede kerstdag tijdens de Memorial-wedstrijden in Leiden als tweede aan op
de 100 meter rug. Ingrid Baars
(Dolfijn) was de Groningse die
terug gaat naar de SGG 0.4 seconde te snel af. Emiel Plugge (Bubble) en Albert Broekman (Stadskanaal zwommen in Leiden hun
limiet voor de Winterkampioenschappen op respectievelijk de
100 meter vrij en 100 meter
school.

Cijfers

•

■

Uitslagen

Heidekamp sterk
in Winschoten

DOS'46 en Nic. blijven op goede weg

-

—

35

Westduitse lotto: Winnen
•
23-28-38 30 Ri

getal
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Palma hoogslaper. Degelijke hoogslaper met uitschuifbaar bureau en veel bergruimte onder
het bed. 90 x 200 cm incl. lattenbodem, uitgevoerd in wit met beuken. (Exclusief matras, dekbed en hoeslaken.) Van 699,- voor ZAQ
3"')"
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 januari 1990 of zolang de voorraad strekt. Alleen verkrijgbaar
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Ochten romantische banken. In schitterend bloemdessin. 2-zits van 1.220,- Qr A

yv s •'Mjf

voorODUj™
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2Vi-zits van 1.375,- f%ir
voor

#45)™

Let ook op onze andere aanbiedingen, zoals banken, stoelen, linnenkasten enz.

Schuifdeurkast. Praktische kast met 3 schuifdeuren, waarvan 1 met spiegel. Formaat: hoogte
200 cm, breedte 187 cm, diepte 60 cm. (Zelfmontage.)
Van 699,- voor AQQ
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Opruiming
bij Kreymborg
Dames en heren pullovers. Nu 451."

Blouses, pantalons, rokken. Nü 3SJ."
Nü t)"~

Dames blazers en jacks.
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HOORNSEDIEP
GRONINGEN
met taJ van stuntkoopjes
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aan de meubelboulevard

j

[

oa

!

1

g

TOONZAALMODELLEN
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4 DAGEN LANG
10-50% KORTING!
rondeeethoekllOo
4 stoelen
wortelnoten
kompl.nu

„
Slaapkamer geloogd
grenen

140x200

I

kompleet
met 2 nachtkastjes
van1.795,-nu

I
±

EETHOEK EIKEN
1 +4 stoelen
ïnlederl.
1 of draion stof

9

\JUO)

vanl.69s,nu

"|

met nachtkastje
achterbouw en
verüchting
nu

QP
|

STUNT 111
blUWllll
160x200
incl. nachtkastjes

leklaskw.leder

2.095,-nu

+

\ van

1 WANDMEUBEL
massief eiken front
190br.x200h.

IE

\

mm

QP

invan3 1.995,-nu
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Ook leverbaar
+ 2-zits
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STUNT VI

MOORNSLÜILPI47
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Slaapkamer MUF
met achterwand <n
2 nachtkastjes

I

1.390,- nu

l«ox2oobakmodel
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Digitale tuner, FM,-MG-LG met 40
voorkeurstations, timer.

Programmeerbare compactdiscspeler tot
20 nummers dubbele 16-bit D/A omzetters.
8-voudige oversampling/3-straals laser.
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Dubbel cassettedeck met autoreverse op
beide decks, Dolby B/C, CCRS CD opname.

Nu éénmalige Kenwood-Bose voordeelprijs.

blank eiken fineer

kompleet met overbouw,
verlichting,
hoekkast, ladenkast en
deurenkast 4.817,nu

2

Deze unieke set nu compleet met de felbegeerde
Bose Acoustimass luidsprekers, zo groot als een pak
melk, met sensationeel geluid.

■
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Slaapkamer
|
|

iirwMïXTCl7mi?t>l/t7

woensdag 27/12:9.00-18.00 donderdag 28/12:9.00-21 00
vrijdag 29/12:9.00-18.00 zaterdag3o/12:9.00-17.00

_
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STUNT IV
~,„,,
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STUNT V

3Ü$! Zif de gele kaarten.

Trivi

wandspiegel
2.065,-nu

—

lx 11\| VV OO D
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VERDER OVERIGE
SHOWROOMMODELLEN
MET KORTINGEN
VANIOTOT6O7r

Sslftji

1/p- ki%

Geloogd grenen ledikant

BANKSTEL
van 2.495,-nu

AonXraot

kommodetafel-

I

1 van 2.875,-nu
|

~

Q OOK
O.ÖÖO,O-I

—

1 o£tA
1.Z0U,-

Slaapkamer wit

I zwaar massief eiken romp
| voortreffelijk zitcomfort

1 3+l l-zitsvans.69s,voor de bodemprijs

1 es

—

"

Versterker 2x45 W, CD direct, 6

ingangen.

bS3jl

„

160x200

BANKSTEL
\

rrty-jy-

*/*/•"

kompleet

1
"|

—

Slaapkamer wit MDF

1

m
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-L »tJ
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STUNT II
nmwr»™

+

1 CQK

KENWOOD MIDI SYSTEEM met
draadloze afstandsbediening
bestaande uit:

stunti

I

EETHOEKEN

U ZOCHT EEN HIFI SET ? ?

verkoop;

l

-

|

m

m

•

meerprijs pi.speler 249,meerprijs equalizer vanaf 299,-

Normaal betaalt u:
f 3.598,- voor deze ideale
topcombinatie
Reservering mogelijk.

woensdag 27 december 1989

Nieuwsblad van het Noorden
1979, in zeer goede staat. Pr.
f 16.000,-. Tel. 05953-1638.

kerstshow
met enorme aanbiedingen in voortenten wintertenten
luifels en alle accessoires voor caravan en camping.
-

huizen"

Wie heeft er twee U kaartjes voor 5 of 6 januari
en wil deze ruilen voor twee
|
»oor 10 januari. Bel Rob ■ll 1111
lïn
ll'lViV '"I lïi
ïlViï ■ lïn ■ l 11.
of
Petra * Hoogkerk, Zuiderweg 133:
05473-795
05920-43151. N7861
flatappartement, vierde etage. Ind.: hal, woonk., keuken,
*

:' :

'

»

'"

'i

N7752

dieren

4 slaapk., douche, geh. cv.

IÉ

■■■1111-.IÉÉ

iIIWI M

huizen

*

*

f

±

QUtO

*

,

»

-■■MPM

surfspori
*

*

MUll

-■ -.

-'"

.-,

~™

■<■■■■■

boten/caravans
"■■"

■'■■■■

■■■■«»'

1.11 l I

lli.iT

25 pk Yiimahii buitenTel.
boordmotor.
050-250808. N07783
Te kp. gevr. stacaravans.
Tel. 05612-1368. N57742
*

Gerard Mulder Tweewielers
*

'"'"

*

Olgerweg 55, Engelbert 050-416226
Grijze steenslag, f25- p.
Open haardhout,

fU.'.U.'.

'

.

dieren

I

<lIWM

gratis

*

ff'"""*

Üill

■-—■

ton, excl. 18% BTW, tevens bezorgd. Groningerweg 31,
Te koop gevr. jonge
rode mijnsteen. Bok BV, ro- Peize,
tel.
05908-32336. rashonden. Tel. 05722-1451.
N28681
den. 05908-16065. N45256
N40868
*

%

met extra korting

_—.

„____,

I J' ■ ■ ■

tegen messcherpe prijzen

b.v. pak a 200 stuks astronauten f 7,50
pak a 500 stuks piraat f 10,doos a 144 stuks babypijl f 7,50
div. vuurwerkpakketten van f 12,50 tot f 32,50
Verkoop v.a. woensdag 27 december

N20539

OPHEFFINGSLEEGVERKOOP

■

Rottweiler reu 1 jr. oud,
Huisdierencrematorium
lief bij kinderen f500,-. Tel. Noord-Nederland.
Info
050-566618.
05125-3300.
N7343
N33361
beswal 14, Drachten, tel.
"""j
05120-24242 voor aan- en ver- � 9 M.R.Y. vaarskalveren,
weken
12
oud.
Middenraai
j
koop
S
in Groningen, Friesland
Per 16 januari 1990. 3-ka55,
Nieuweroord.
tel. ■
meretage centrum Groningen en Drenthe. N58512
05284-3106. N20740
Kadett hatchback 16 D
locatie 1. Volledig gestofde
Luxe 6-83 f6600,-. Alleen
?■
feerd/gemeubileerd. Tel. react :
be,len tel 05941-1970.
27-12
aUTO S
ties op nr. 050-121473.
N741fl
■■:■:■:■:..
mtlU
N58756
Tijdens de kerstvakantie
opruiming '89!!
Surfcentrum 'De Otter'.
Het bedrijfs- en bestelwagencentrum organiseert een
Boards tot 30% korting;
OPRUIMINGSUITVERKOOP
BESTELWAGENMARKT
Verhuur van vouwwagens
Zeilen tot 50% korting;
de laatste week van het oudejaar, van 27 tot 30 december.
in
en vouwcaravans. Smit Sport,
Tevens wedstrijdmateriaal
Openingstijden van 9.00 uur tot 17.00 uur.
N49KS3
van North en Bic hoge kortinDiverse aantrekkelijk geprijsde occasions.
gen!!!
Inruil en financiering mogelijk. Terrein:
Surfcentrum 'De Otter',
Vraagprijs fBl.OOO,- k.k. Onroerendgoedcentrale, Lijster-

vuurwerk

hum

"i

37

Alle soorten

*

Feromi b.v.. Verlengde Scholtenskanaal O.Z. 1
Emmercompascuum, telefoon 05912-1589.

•

Autobedrijf Post, off.
Mitsubishi-dealer: diverse
gebruikte auto's. Inruil en
financiering mogelijk. Pa*

N7276
� Rover 26005, bj. '81, wit, rad ijsvogelstraat
14 (tel.
LPG, nwe banden, centr. 183222). Gronineen. N52823
deurvergr., APK tot jan. '91.
VW Transporter pick-up
Vr.pr. f3900,-. Bellen na bj. '80 met apk, i.z.g.st.
17.00 uur. Tel. 05980-97350. f2250,-. Tel. 050-130219.

-

De Voortentspecialist

i

i

•

•

Mercedes 230 Coupé, bj.

�

'

allerlei

[

Deze hele week nog grote

■* Scholier (20) zoekt z.s.m.
een kamer in of nabij
centrum
Tel.
Groningen.
05921-41786. N7468

—

/

Wegens beëindiging van onze antiekzaak
is er vanaf 22 december tot 31 december
leegverkoop van onze voorraad Ned. meubelen.

-

;

■■■-■■■■.■■•:■:•:■:.-■■.... •.:■:■:■:■..■■ ,■■■■■:

*

,■■■:■■

■■.■,.-.-.v:---v.-,-.:----v.v.l

T.S.F. Wolvega B.V.

bofen/carctvans

Waaronder:

-

*

-

-

T.S.F. Wolvega B.V.

tel. 05983-1543.

Nijverheidsstraat 4,8471 AB Wolvega.
Bel voor informatie:

carovans
■■■"

""*

Kersthow bij de Noord-Nederlandse Vouwwagenspecialist op 28, 29 en 30 december.
*

132921 (Martine). N7467

Wie helpt mij meisje 22 jaar
aan kamer in studentenhuis
max. huur f375- per maand.
Tel. 05712-72845. Beloning
f5O.- voor gouden tip. N7859

Hondsrugstraat 14, hoek Stationsweg, Zuidlaren,
tel. 05905-1530

Dhr. G. de Vries, na 18.00 uur: 05610-88547

(VUURWERKt

Presentatie nieuwste Rai-modellen en verkoop showmodellen 1989. B&R Campingcentrum Ten Post, uw dealer
voor Roadmaster, Conway,
Raclet en Tular. EestumerPost,
Ten
tel.
weg 4,
(Rijksweg-Gro05902-1950
ningen-Delfzijl). N20538
Ingebrachte gebruikte
caravans kijken? Bij de ca-

*

T. DE JONGE

05610-12456

Minima

(

Fietsspecialist REM BUITER

(

Oosterweg 27 Groningen
-

VW Passat 1.6 lpg, bj. 78
Esweg 43, Eelde.
Van, diesel, wit,
Golf
VW
bj. '82, km.st. 150.000, nwe
(
accu, apk tot mei
uitlaat
*

f500,-.

*

� Opel Kadett

GT I.Bi,
10-87, 40.000 km, grijsmet.,
5-drs., zeer compleet, nw.pr.
f36.500- nu f23.750,-. Tel.

05920-45482. N7600
'90, roestvr. met trekh., vr.pr. � VW Kever.bj. '73 voor liefTel.
f750,-.
f4500,-. Bezicht. na tel. afspr. hebbers
N20540
050-130219.
te1.340376,N57791
+

I

1....H.111

P
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»!■

Gebr. Van Essen

ravanmakelaar in Roden!
122,
Ceintuurbaan
tel.
05908-17704. Ook uw cara-

W.Mi.ii.l

.'.'■'■■'."ll

'■■'■>

umi".

aanhangwagens

*

-■•■■■

.■■■;•:

"•

Verkoop van alle nieuwe en gebruikte auto-onderdelen
Aanhangers met huif, ook
van alle merken auto's.
gebruikte.
Wieldraaijer,
5.000 m'- overdekte balieverkoop.
Drouwenermond,
Stadsweg 110, Winneweer, tel. 05902-1959.
N54337
Tevens wensen wij al onze huidige en toekomstige klanten 05990-14599.
nog geen
Elke
Bak
is
een voorspoedig 1990 toe.
*

van verkopen wij voor u,

zonder kosten! N20541
Caravantenten maken wij
v. elke caravan. Tenténatelier
*

Voor een goede gebruikte
auto gaat u naar Timmerman, Assen. N55804
� BMW 315 lpg, i.z.g.st. bj.
'82 apk t/m juli '90. Pr.
f7000,-. Tel. 05990-19253.
*

+

N7277

aanhangwagen!
� Citroen BX 19 RD Break, Voor de betere
wegens auto van de zaak. Tel. Bouwman vragen!

*

■*>—' ■JlMiMiïiiY : iiiiÉÉwW.:.iltiÉ>i

� Z.g.o.h. Kawa Z 750 L, bj.
'81, grijs metallic met stuurkuip. Km.st. 42.000. Tel.

05944-1791. N7620

.HWIWM.I lII.IIIH

MMH

bromfietsen

«•

v.d. Horn BV., Mr. W.M.O. v.
Veenweg 36a, Bergum v.h.
Hardegarijp. Ind. terr. Noord.
Tel. 05116-2120. N24693
*
Ik zocht een antieke kast.
Plaatste een haasje in het
Nieuwsblad van het Noorden
en nu staat hy in mijn kamer.

moforen

—*»■*—i

'

*

'

Met de jaarwisserling de
straat op? Ik ook! Woonruimte gezocht in Groningen. Tel.

1

i

-

-

111

mimi

M

ui

1

Constant enorme vuurnw. en gebr. bromfietraad
Aanhangwagenspecialist
05995-4109. N7598
Altijd aanbiedingen.
sen.
In zeer goede staat ver- Bouwman
fin. Bovag-garantie
kerende BMW 316, bj. 1982, Pop Dijkemaweg 35a, Gro- Inruil,
en
financiering
mogelijk.
nw. LPG-inst., incl. stereo. ningen, tel. 050-410154,
voor scherp geprijsd
Ook
414165,
Faxnr.
Tel. 050-420270. N7788
N23300
vuurwerk, byv. pak a 200
st. astronauten f7,50. Verkoop 27, 28, 29 en 30 dec.
Gerard Mulder, Olgerweg
55,
Tel.
Engelbert.
050-416226. N38865
*

*

GROTE MARKT 3

muziek

Stalen damwandprofielplaten (leermatief) voor dak
en wand, 13 verschillende
lengtes t/m 9 mtr. uit voorraad leverbaar
eventuele
hulpstukken en bevestigingsmateriaal. Tevens uw adres
voor
machine- en bergingsloodsen.
Houthandel
ten,
accordeons,
gitaren,
Miedema,
Westerhornerweg
K-boards, vibrafoon, bladmuziek, harmoniums met spie- 36, Lutjegast, tel. 05947gelkop enz. Info Vitalis: 49029. N54400
05910-10527. N20696
El. gitaar Gibson (Epiphonet: Metal. rood, fijnstemmers, tremolo, 3 elem. (1.
dubb. sp.). Incl. koffer 1 jaar
oud. Als nieuw f 950,-. Tel.
05980-25276 van 17.30 tot
19.30. N7599

Muziekinstrumentenbeurs, tevens grammofoonplaten- en cd-beurs. Emmen
Z.0.-hal. Donderdag 28 dec.
Openingstijden: 11-21 uur,
grote beurs met een scala van
muziekinstrumenten o.a. piano's, orgels, blaasinstrumen-

*

*

-

+

GRONINGEN

•

Winkelinventaris: Winkel- en magazijnstellingen,
speigels, toonbanken, kassa
etc. Donderdagmorg. 28/12 te
bezicht. Sint Jansstr. 15. Tel.
132891.N57792
Balken, vloerhout, straattegels,
tel. 05908-17341.
N57794
Een nwe. beige kinderwagen met alle toebeh. f 150,-.
Tel. 05920-47801. N7754

-

——

*

auto's
i

Hiïiiii

Alle merken auto's contante betaling. 05115-3252.
N30207
*

*

*

————

——■

allenèi
Oud ijzer, autowrakken en
metalen. Tel. 05979-1601.
*

N57724

*

W Dit jaar nog nieuwe meubelen in huis

W//////////

toonmodeiien verkoop

m-^mm'-^

■■■«mwip.i.

computers

Info Focus opleidingen
automatisering.
en
Programmapakket WordPerfect 5.0 + cursus f 1695,-. Tel.
05920-16220. N58219
Wordperfect 5.0 cursussen, 8 praktijklessen van 2Vfe
uur voor f 164. Inl. M.
05907-2733.
Huisman.
N58746
+
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M imro scan ■62 voorkeurzenders ■ 8 programma-4 weken timer ■ beeld voor beeld ■ Slow
motion' ■ 'Quick timer' ■ 'Quick

iÏÏfer

,SCart aanSl
bbediening.
nin a
,
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Quick-start ■
■ Index search
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M PER
MAAND
0F v.a. 40.-

van 999..

■HQ VHS-videorecorder ■ front-

'<>ader ■ VPS voorbereid ■60
voorkeurzenders ■ 8 programma's
in 1 jaar programmeerbaar
. in dex-search ■ digitale tracking
■ afstandsbediening met LCDdisplav

%M
~W %M
~W %M
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VS 465 VIDEORECORDER
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v.a. 40, PER MAAND
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■un
m HQ \/uc
VHS

met \/dc
VPS videorecorder
Response
Quick
■
■ digital tracking ■60 voorkeurzenders ■ 8

meerbaar ■ afstandsbediening
met LCD-display.
van 1398-
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allerlei
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*
Antraciet noten 2, 3, 4 en
syntraciet, eikerkolen, cokes,

futurex, briketten, smeedko-

len. Diverse modellen haarden en kachels, geschikt
voor kolen en hout. Vloerplaten, zw. pijpen e.d. Brandstoffenhandel P. Cramer en Zn,
W. H. Bosgrastraat 111, Oude
Pekela. Tel. 05978-12883.
N57467
Schuifdeuren (2-delig)
kompleet met rails, vergrendeling, afdichting, enz. Scherp
in prijs. Vrijblijvende dokuprijsopgave
mentaüe en
Bralts Bedrijfsdeuren. Tel.
*

~~~~~■■■■■■■BlJ

_CM __L_JLl'lß

py

I®

/

/

mi ideetotinterieur A
.

A-Kerkhol 25 Groningen Tel. 050-125446

Ingebrachte gebruikte
caravans kijkon? Bij de Caravanmakelaar in Roden!
Ceintuurbaan Noord 122,
tel. 05908-17704. Ook uw caravan verkopen wij voor u
*

*

.^H

T. kp. gevr. goede gebruikte

(Faber) gas

moederhaard.

Tel. 05933-31461. N7275

zonder kosten! N20542
Giny Coiffures zoekt op korOpen haardhout, franco
termijn kapper (ster).
te
huis.
Tel. na 19.00 uur 05907-5552Tel.
of
05913-12552/05244-1317.
050-250452.
N57998
N57899
Bijverdienste aangeboden,
gevr. metaaldraaier die regelmatig draaiwerk kan verrichten. Br. bur. dez. ond. no.
N57789
*

*

*

VRACHTWAGENRIJLES

*

05910-10527/25631. N55208
Restant Sunlight antiek.
Grote korting op alle meubelen, klokken en kleingoed.
Nw. Ebbingestraat 41, Groningen. N57295
Oud geloogd grenen. Antiekboerderij Piet Lanting,
Oude Dijk 17, Bedum. Tel.
05900-13140. N57793 1 l

■■5fiP3SSS'^^H

fin

/

*

*

■ 5-bands equalizer ■ 2x25 W versterker ■ semi aut. draaitafel met MDelement ■ tuner met FM-stereo, MG

—

/

+

—'

Kombinatie van ■ CD-speler met mu-

Hgë

nm
"^lifnili
p \MmS)

/U

/
/
/
/
/
Ook veel lampen en klelnmeubelen

Garage-, bedrijfsdeuren,
elek. bed., met afstandsbediening, uit Duitsland, vrijblijI
m'l i il m■ rir
'■'■'■•■'vriir'
■ïmï Yi i ;nViiiii
Vlooienmarkt (extra) vende dokumentatie, prijsopHoogeveen a.s. zat. 30 dec. gave. Inl.: Bralts Bedrijfsdeuin de Mauritshal van ren. Tel. 05120-23042. Drach7.00-16.00 uur. Inl. en opg. ten. N49962
Doe-het-zelf cv-pakket05927-13478. N58424
ten
reeds v.a. f2995,-; enerKerstshow antieke klokcv-ketels
giezuinige
v.a.
topkwaliteit,
ken! Alleen
veel keus en met garantie. f995,-; radiatoren afgeplakt
Ook voor Nederl. zilver en verpakt 40% korting. Alle
naar 't vertrouwde adres: cv-materialen met kortingen
De Groot Antiek, Grouw tot 40%. Alje prijzen incl. btw.
Handelmij. Installatiebureau
(Fr.), Parkstr. 2, t/o postRegio
Dijkstra BV, Jodenkant.,
tel.
05662-1410.
(zystraat Boterdiep),
11
kamp
N57960
Zeer mooie eiken buffet- (Groningen, tel. 050-143603.
kast en eethoek met zes stoe- N29766
H.tt.C. voor al uw hout en
len in Jugenstil t.e.a.b. Tel.
Balkhout
bouwmaterialen.
050-718859. N7858
Voor f25- hebt u al een 63x160 mm gewol. f 7,75/m';
staanplaats op de vlooien- 50x150 mm f5,20/m'; 50x75
markt in de bloemenveiling- mm f2,70/m'; 50x100 mm
50x100
gewol.
hallen te Eelde. Elke zaterdag f3,30/m';
Gewol.
8.00-16.00 uur. Inl. Vitalis f3,75/m'.
rabat
;.vA! v" 'l'-M;l;

L__-IJVS-26^

met korting tot 50%

////////

*

1

:

N20736

•

Roegeweg 9, Steendam,

kamers

kabinetten, secretaires,
bonheur, zilverkast, ladenkastjes e.d.

05120-23042.
N21560

Drachten.

vloerhout
f 16,95/m2 H.8.C., Loswal 12.
Drachten, tel. 05120-14562.
N52302
■k Memoblokjes 500 stuks

f 26,50/m 1!

;

.

f 350,-, A 4 papier f8,50

p.p.

Voor al uw drukwerk goedkoper en beter uit bij Farmprint.
Tel. 05946-58117, fax 59696.
N43776
Balkhout. Éérste kwaliteit, uit voorraad leverbaar.
Zéér scherp geprijsd. Boumar,
Zwaagwesteinde, Tolweg 22.
Tel. 05113-4747. N45731
Wand- en vloertegels zeker 20-30% goedkoper dooi
rechtstreekse import van diverse topmerken uit Italië en
Duitsland. Keuze uit meer
dan 300 soorten, in div. prijsklassen. Boumar, Tolweg 22,
Zwaagwesteinde.
Tel.
05113-4747. Oók voor het
plaatsen kunt u bij ons
terecht!! N45751
x Erf/wegverharding, rude,
zwarte of grijze steenslag,
;zand, grint, tuingrond enz.
101 verschillende soorten.
Jan Dijk, Nuis-Marum.
«

*

Tel. 05944-1930. N20926

TEL 050-122548
Bemiddelingsburo Mode &
Kleding zoekt tb. zijn opdrachtgevers enige fotomodellen. Prima vergoeding
verzekerd voor geschikte kandidaten. Reacties: Lage der A
12-36, 9718 BJ Groningen.
Tel. inf.: dond. 28-12 Uwen
10.00-15.00 uur tel. 184011.
*

Vouwwanoen, alle afmetingen. Bosma BV, Drachten.
*

Tel. 05120-15985. N44828
Goed en goedkoop slapen
kan nu. Bel.: 050-126734.
N43871
Wilt u ook iets verhuren?
N57795
Plaats een Haasje!
*

+

Zie ook voor

Haasjes pagina's 38 en 39
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Onze 5 charmante dames
Discreet safe relaxen?
verwennen u 7 dagen p.w. Natuurlijk Amore. Ook thuis.
n
Nieuw! Silvya, Els en Lin- Nieuwe inschrijvingen welda, blond en sexy. Het Wit- kom.
Tel
05910-15551.
te Huis, OudeschanskerInternationaal opererende weg 6, Bellingwolde, tel.
stichting zoekt mann. en 05977-384.
acquisiteurs voor
vrouw,
het leggen van contacten per
telefoon. Beheersing van de
De heetste lijn! 50 et. p.m. 06*

+

Group vraagt
P.P.A.
komm./adm.
medewerker
(m/v) tot 30 jr. voor nw. pro*

ject te Groningen. Schriftelij-

ke reacties
cv. en pasfoto
Marsstr. 14. 9742 EP Groningen. N58753
Haasjes
verhuren het snelst.
+

*

Homobox 06-320.325.50

j

Gevraagd personeel

Nederlandse

06-320.330.10

320.320.01

Hallo.ik ben Tanja, 22.
Blond en ik ontvang privé
met gratis drankje. Tel.
05920-18661. N57790
Nieuw!!! Sandra 20 jr. en
Lisa 25 jr. ontvangen privé
en discreet. Escort mogelijk. Tel. 050-731985. N58755
�

50 c/m.

Lovebox 06-320.330.05

*

+

Flirten met z'n tienen in de leukste box! 50 c/m

+

*

erkende huwelijksbureau s
■

:

•■

■

'i

ii

mTP
Bij AMFIBIE Groningen^

05280-71374

DE RELATIEUJN
Een

showen wij u de topmerken
WILK, PREDOM, SPRITE,

van Nederlands grootste relatieburo
bellen
Vrouwen
mannen: 06-320.325.27
Mannen bellen vrouwen: 06-320.321.37
nieuwe service

ECCLESenCARAVALAIR!

Als u vandaag belt hoort u misschien wel de
stem van uw partner van morgen (50 et p/mi

|

TèySPii

■

'

|

«500

Meestal 4 uur later geld!

Candy Contact

Leningen v.a. f 1.000,- tot f 200.000,- mogelijk!
Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en deskundig advies van één van onze 95 kredietadviseurs.

06-320.330.53

%4*

Snel:

Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in de
buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later over
contant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengt onze
buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u thuis.

Discreet:

n

Relaxen in huiselijke

+

sfeer.
10.30-22.00
050 710056. N58693

Wij verstrekken geld vanaf half negen 's morgens tot negen
uur 's avonds en 's zaterdags van negen tot 4 uur.

Surinaamse sex. De lekuur. kerste negerin van Nederland! 06-320.350.61, 50 c/m.

Roona 05928-13535

Geling's langste autowasstraat, Osloweg 145, aan de
ringweg in Groningen, is 24,
25, 26 en 31 december en 1 januari gesloten. Het Auto
Cleanpark is wel geopend
van 8.00 tot 21.00 uur. Wij
wensen u prettige feestdagen.
*

*

N58233

alles kits achter de rits?

Stoute jongens 50 et. p.m. 06-

3O I

Herestraat

i

06-320.320.08
*

'"■""«

allerlei

I

Netto in Bedrag Theoret.
handen per mnd. looptijd
67
8.000,160,67
10.000,200,67
15.000,300,67
20.000.- 400,67
25.000,
500,67
40.000,800,67
45.000,900,Rente p mnd v.a 0,87 va. 11.0 p.j

|

Sex'o'foon
Automatiek

320.321 77
Eros club Groningen
wenst al haar relaties een
*

*

I kv^^h

■

FCH

05910-28038

Men Only luister hoe dit
de telefoon kan

verwennen! 06-320.350.68

Masseuse

Homo: Kern- heetl alles
voor /uu haas over... ook dat!
lol)

Turbo-box
Beslist geen sez!
Het is pasTurbogezellig fijn als je praal
met mensen op de Turbolijn.

Bel: 06-320.330.15
Hééé zo kan het ook!!! 50 ct.p.m

320.320.11

50e.p.m. N58498

"*

()6-:i20.325.5:i

-

twee hele |oi\
gena gaan tol liet uiterste!
50 c.p.m.
06-320.330,12
*

1,2, 3 klaar!
50 et. p.m. 06-

cdioi.

|

320.322.00

Chick
Contactlijn

Kijk in 't blad naar de contactadvertenties om te
zien naar wie je luistert!
50 et. p.m. 06-

Wendy-phone
nieuw, de heetste,

50 cent p.m.

06-32033277

Ê

NATUURLIJK GEWOON ALS ALTIJD

%Ê* LESTERHUIS
@§SL UW DANSLERAAR

186396

Dagelijks opgave kursus half januari
BEGINNERS GEVORD VER-GEVORD DANSTEST
GEHUWDEN PAREN OUDERE JEUGD SCHOLIER
CHR. JONGEREN & OUDEREN STANDAARDBALLROOM LATIN OLD TIME & SEQUENCEDISCO & PARTY DANSEN (SPECIALE LESSEN
VUTTERS A.O.W. en WAO. TARIEF f 50,GRATIS KLEUREN PROSPECTUS OP AANVRAAG
Voor kaarten nieuwjaarsfuif, zaterdag 6 januari bellen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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De weersverwachting stoot
in het Nieuwsblad!
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oöSEX

OPRUIMING

Winterbroeken, truien, shirts, sweats, jacks
worden verkocht voor:

I

Vi PRIJS

!
HARD

06.320.323.01. N54408

ê

Levi's, Radio, Sonneti, John Slim,
Rifle, Tripper etc.

§

320*325*35
Lekkere meid zkt. sexconsex-contact-lijn
06-320.320.33 (50 et. p.m.).
*

tact

Kamermeisje

Neem 'ns een kijkje achter de
schermen 50 et. p.m.

320.321.02

Live verteld! 50 et. p.m. 06-

Lvsbi: 2 heerlijke schoolmeisjes doen 'I samen in de
*

320.323.16

gymzaal,..! 06-320.328.81. (60

cDm).

I

� Bobby's Gay Box. Dollen

*

privé

if

met 9 jongens die maar één
gedachte hebben. 50 c/m.

SM. Met zwarte laarzen en
'n zweep beveelt zij die man...
(50
cpm).
06-320.328.84
58586
N

Vaart 23
Tel. 05920-14407

Volop lekkere meiden op de

N58587

N.-..s(iii|

|

Homo: Kon i.s dol op jongens. Hij gaal tol 't ui-

terste...!! ' 06-320.328.82

+

è

sexrelatielijn 06-320.320.44
(50et. p.m.). N58777

320.330.63
06-meisjes

1

N20746
®V *©M©s»

ASSEN,

-

*

cpmLN5B5B4

Homo Live

|

nobox, onbeschaamd, maar
wel... eerlijk. 06-320.320.51
De Porno-box (50 et. p.m.).

320.321.25

Direct snel sexcontact liveafspreek-lijn 06-320.320.55
(50et. p.m.). N58780

beer het eens!
50 et. p.m.
06-

hoertje u via

50 cp m

+

vrouwen onder elkaar!
50 et. p.m. 06-

*

keuze! Geef
antwoord met je
telefoon! Pro-

Verzekeringen Kredietbemiddeling

Ook 's avondsen in het weekend

Luister goed:
de meisjes bieden je 'n ruime

Griezelig lekker! 50 d. P.m 06-

'Tl iT*

I

-

Sadist

voorspoedig 1990. N58695

06.320*324*24

N58504

-

doorlopend krediet:

'\«ssr\

Homo Arthur. De meest
verwijfde flikker van Nederland! 06-320.350.66 50 c.p.m.

*

GELD NODIG:

*

Heb je zin in hete sex? De
Afsprakenlijn 06-320.325.80
(50 rt pm.l. N58781

*

320.323.15

Vrouwen
bellen zelf

+

sex relax box
praat mee over sex
06-320.324.06

Lesbi Live twee nete mei+
Blonde spetter voor priIlona's Live-box. Luister
tot
uiterste!
den
het
gaan
vé, tevens div. massage en
naar de spannendste (live op50
06-320.323.12
c.p.m.
mogelijk.
huisbezoek
genomen) gesprekken tussen
N58600
N56578
050-417013.
Ilona en haar bloedhete bellers! 06-320.350.60 50 c/m.
N58503
+

specialist in fantasy colors

add. prod. 50ct./min.

Sex op de set! 50 et. p.m. 06*n

"**

*

LIVE-LIVE-LIVE

Fotomodel

Svi
Q\/1

1, Groningerv

*

terug op school

Nieuw. Karin 19 jr, Linda
19 jr. 050-713182. Meisje
gevr. N58760

gratis vermaakt.

uw TOEKOMST
Inf.: Belgian Diamonds Ass.
Oudeweg 23, postus 514
9200 AM Drachten

*

*

05980-91716.

*

06-320.320.40

Cflß PfIRTS

Sledemennerstr. 1
Tel. 050-182111

Jonge huisvrouw 27 jaar

N20741
De super-contacten-box.
De eerlijkste, eenvoudigste en
snelste weg naar sexvrienden
en vriendinnen. Probeer het
maar...
op 06-320.324.30.
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er de
beste, De Heetste Box van
nummertje
op
NL.
06-320.328.29 (50 et. p.m.).
N20745
Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen de por-

Voor elk wat wils
1 nummer
10 meisjes.
N56862

*

06-320.320.06
an netje

*

+

HJj

06 SEX I

06-320.320.07
amanda

320.321.12
spijkerbroeken worden altijd

waardevast sparen voor

betty

Homofoon

Intuïtieve dieptemassage
Shiatsu
05980-25499. N58541

DIAMANT

hallo lieve beer

05920-10441.

Tel.

GRONINGEN,

De eerlijkste, eenvoudigste en
snelste weg naar sexvrienden
en vriendinnen. Probeer het
op
maar...
06-320.324.30.
Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er de
beste, De Heetste Box van
op
nummertje
NL.
(50
et. p.m.).
06-320.328.29

� Sex Top Tien
Nu op de grootste
Telesexcomputer
van de Benelux
Kies de sexlijn die
0,50 p.m. u wilt

Met

05280-78536. N 58594

*

ÜSED

*

-

Geopend maandag t/m zaterdag van 21.00 tot 04.00 uur
Voor werk of informatie 05904-1760.
Winschoterweg 30, Groningen-Westerbroek.

*

*

oplossing is het autoclean- huisbezoek.
park Osloweg 145 bij de au- N 58494
towasstraat a.d. ringweg.
Tel. 050-410170. N20354

-

c.p.m.

*

GOEDKOOP RIJPLEZIER
IN 1990 GEWENST

(uitsluitend

zoekt bijverdienste. Alleen
huisbezoek. Br.
telnr. bur.
dez. o. nr. N57334
De super-contacten-box.

-

*

Jong meisje geeft massa- ■*
Uw auto wassen bij u
voor de deur? Een betere ge, event. erotiek er bij, ook
*

-

N58583
Anneke voor u privé, alles
zonder
condoom.
Tel.

CHR PfIRTS

Levert ook in 1990 voor u gebruikte
auto-onderdelen voor alle automerken, met garantie

c.p.m.

-

-

*

*

ÜSED

Maak nieuwe vriendinnen
op de flirtbox: 06-320.330.01
(50 et. p.m.).N58697
Gea voor uitgebreid ongeremd relaxen video f 100,AU-in zeer discreet. Sexy ont•k

+

+

Nieuw Sexparadijs WalN58499
in
is
vakantie
op
halla red lights, Weaze 38
Jeanet
er
een
sluipt
Nachts
Leeuwarden.
Tel. 058-150152.
Spanje, 's
wat
nu?
O
kamers
Nog
binnen...
vrii. N56612
man
50

Wij wensen u een
voorspoedig 1990.

*

zithoek zwembad
fitnessruimte bubbelbad sauna
spiegelkamer stripshow.
8 zeer attraktieve gastdames.

*

320*323*45

*

gezellige bar

Kamermeisje. Luister
naar de belevenissen van het
ondeugende
kamermeisje.
50
cpm.
06-320.350.64

(WW

Rolde-Schoonoord).

*

320.325.53

-

7

zand.

Luister stiekem!
50 et. p.m. 06-

06-320.325.58

50

t
"^k

06-SOcpm.

*

*

Meisjes
vertellen

ruimt
Kredietbemiddelingsbedrijf Roona, Eerste Laan 3, Norg.

f

-

p.m,'

*

*

*

06-320.350.63

67^

(50 et.

*

Sex van de Ie dag. Verhalen uit de hete oude doos. vangst

'-• •""

:

06-320.326.33
N58783

t

*

*

N58502

-

320.320.50

fM\

Zoek je een ondeugende
meid? Hete vrouwen-lijn'

*

-

/^

■

*

*

overdag).
Tel. 050-412984. N58750
N58500
Jenny blond stoeipoesje
'Moonlight' Escort voor ontvangt rustig privé. Tevens
ongehaast huisbezoek voor massage en huisbezoek. Tel.
Lekkere trek?
dames en heren. Met di- 050-185426. N58773
Anja helpt! (50 ct.p.m.)
verse leuke meisjes welke
"Villa Zonneschijn".
05983-2694. Meerdere keren relaxen
06-320.326.56
veel
doen.
N58561 N58691
met verschillende meisjes
voor een vast bedrag, ook
massage
privé.
en
Hoofdstraat 265, Hooge-

*

� Sexafspreekbanden voor
het Noorden: 06-320.321.51
(Homo); 06-320.321.52 (Hetero) 50 c.p.m. N57753
� Escort Service Ryane.
Leuke meisjes die veel doen.
05920-55776.

Openingstijden:

5% KORTING!'.

-

Ih ARp-LESBI Ijßj^l

Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.

*»

Duinkerkenstraat 42, Groningen, Ind.terr.
Wlnschoterdlep. Tel. 050-122682.
Snelweg Hoogezand afslag Wlnschoterdlep

Gemakkelijk:

Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefonisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct advies
over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later nog over
uw geld beschikken.

Bel de ondeugendste Lolbox voor gezellige afspraakles. 06-320.330.04 50 c.p.m.
N58354
Mooiste meisje v. d. klas
50 ct./min. 06*

_2

NU RESERVEREN MET

Groningen
Wo 05907 3875

MH

v/h

zie ze in Candy, hoor ze via

dTwKuur.g*e* compleet K

Vandaag gebeW.

Linda ontvangt privé.
Homo: Micheal heeft altijd
Huisbezoek mogelijk. Oók 's zin
triosex:
ruige
in
Als je vreemd wil gaan. bel
weekends aanwezig. Tel. 06-320.327.01 (50 et. p.m.).
tippelbox
dan
de
050-184224. N58754
N58702
58694
N
06-320.326.66.
Sex met mijn tante, en nog
Homo!! Michael luistert
Wi l mii ontvangt heren in
veel erger! 06-320.326.01 (50 met open mond naar al die
sfeer, zeer disgezellige
ct.p.m.).N58782
sex-avonturen: 06-320.330.88
creet.
Alleen
overdag. Tel.
(50 et. p.m.). N58701
N58776
050-420956.
Zoek je een heet schoolHomo: zoek je een lekkere
meisje?
Tippellijn:
Topclub Noorden 06-320.330.66 (50 et. D.m.t. boy!? Bel nu: et.Gay-Date
p.m.)
Eros club Groningen 's 06-320.330.18 «50
dagen open v.a. 15.00 uur.
Meiden
versieFlirt-cafe:
systeem.
middags
All-in
Zat.-en zondag v.a. 20.00 uur.
Tel. ren!!! Bel nu: 06-320.330."
12.
Oostersingel
Tel. 05918-2217.
(50 et. p.m.l. N58700
050-142470. N 58696
Kweekebosweg 1
De Kiel (ad. weg
Zie ook voor Haasjes pagina's 37 en 39

Continental

Partnerruil-advertenties:

S^SïïSu7

I

DUS OP NAAR 5000
SHOW
UW
CARAVAN
VAN
IMPORTEUR

f Vandaag besleu

*

50 et. p.m.

M2

Autotelefoon

Authonzed dealer

Bel: 06-320.329.17
*

*

■

m

*

06-320.360.69

-~

Werkplaats en winkel Pijpstraat 2en
Pijpstraat 4, hoek Nw. Ebbingestraat

*

wat pornomodellen meemaken!

lil
WBBB^sftJ^fc

Jp -4 I
f

De enige echte box voor jonge jongens. 50 et. p.m.

*

Candy

iftÉk»

Ook vele occasions in vouw- en toercaravans o.a. Knaus, Kip
Adria
Avento. Wolf, Constructam. Munsterland. Wilk, De Reu. enz. vanaf

Erkend door de Raad van Toezicht van het Ministerie van WVC.

NIEUW!

*

/

Young Boys 17

37 H.S., 020-762176 A'dam.
(Gastv. gevr. f 1.000.- vast
Innn per week). N54135

05906-2524
05910-32538
05947-13641

mevrouw Jansen
mevrouw Lozeman
mevrouw Tolsma
mevrouw Tolk

%%

fiunu

*

NOLTA voor uw FIETS

en
Geop: 12-01
feestdagen gesloten). Voor gehele dag onbeperkt relaxen
met 8 erotische modellen,
f 200.- all in met gratis feestchampagne. Balth. Floriszstr.

Een nieuwe relatie, een nieuw leven. Stichting Centrum
Europa zoekt mèt u naar uw toekomstige partner. Onze
regio-medewerksters vertellen u graag meer over onze
relatiekring van ruim 6000 partnerzoekers (m/v).
HAREN
EMMEN
GRIJPSKERK
HOOGEVEEN

prettige

uur. (Zon-

*

Jonge meisjes samen onder
hete
douche
de
(50
et. p.m.).
06-320.328.88
N58706
Natasja doet het met 3
mannen. Lekkere keukensex: 06-320.327.77 (50 et.
p.m.).N58705
*

VUURWERK'

feestdagen en gezond 1990.

*

-

wenst u

Love

*

1

\

N58703

....

06-320.320.12

leid willen worden zijn welGay Bizar. Niets gaat deze
kom. Telefoon tijdens kanhete
jongens
te
ver'
tooruren 05918-1728. N20749
José ontvangt privé en
cpm' huisbezoek.
06-320.350:67,
50
Net als u zijn er iedere dèg N58602
05980-25202.
'
N20604
Nette vrouw 63, opge- vele tienduizenden, die de ruwekt, hobby's: concerten, briek haasjes lezen, b.v. om
met iemand in contact te komusea z.k.m. orthodox gemen.
lovige, spontane weduwnaar Via Samen Verder.
Br. bur. dez. ond. no.
N21062

Hel buurvrouw Chanu)
voor echte ordinaire
06-320.328.01 (50 et. P.m,

Telefoneren MET Z'N TIENEN TEGELIJK! 50 et. p.m.
06.320.330.20
Party-Line Amsterdam en omgeving
06-320.330.30
Party-Line Den Haag en omgeving

Erotifoon!!

!!

N58704
*

Je moet fantastisch zijn...

Sex'o'foon

*

Party-Line

WILDVREEMDE JONGENS DOEN T MET ELKAAR. 50 et. p.m.

*

en of Duitse taal
is een must. ook reacties van
diegenen die hiervoor opge-

1989

Opwindende spelh-i
huisvrou
rijpe
06-320.329.01 (50 et. P.m,
*

(50

Tieners
320.321.10
EVELIENTJE DURFT!

GRATIS PORNOKALENDER 1990

50 cl

min

NOORD-NEDERLAND 06-320.323.35
IN Hl

*

I

M-IiIVMFF

I

fFR JF NIFIIWF URIFNIIFN KFNNFN

Marjan oversext, grote

�

Bel!

DIF

NIFT

Bel!

ÏFR

De

WFf, KIINNFk WDMFNI

leukste

f

|

NIEUWE EBBINGESTRAATIB GRONINGEN

|

bo>

meiden
borsten, blond verwent hevoor
ren
en
discreet. 06-320.329.99 150 et. p.m.i
rustig
050-714881.N 58670
N58707
mooie

*

<sk> «<©M<5K» «©* Ksfc» c<©M®fc, v©M®s» w<ê)*«®K» v©«(SH> «Xê)M(SK» vO«<sK» «O*®

Nieuwsblad van het Noorden

-woensdag

Zie ook voor Haasjes pagina's 37 en 38

*

Love Buro

voor uw

brood-

SM.

*

vertrouwd

Een

Anneke privé een begrip

*

Tel.

condoom).
nodige trek 06-320.324.69, 50 adres. Meesteres Sina, ook (zonder
c.p.m. N52978
weekends, huisbezoek mo05280-78536. N57783
gelijk. 050-420319. N58673
50
ct./min.
LIVE-LIVE-LIVE
Zelf echt bellen met Lenie,
ook i.h. weekend. Info via
06-320.324.94
50 c.p.m.
N57339
Talk, prod. 50 ct./min.

i

>»

allerlei
Babbelbox

Sex-Box

-

I 06-320.325.06

3 jonge meisjes om te re-

320.320.141

*

*

*

*

*

i

18 jaar en 2 handen vol
50cpm 06*320*325*25

ALLE gaatjes gevuld

VERNIEUWD 50 ct./min. 06-

Met mij, Jolanda, slank
ongehaast.
laxen,
en blond bent u beter uit.
05910-42440. N58353
Ik verwen u tot het einde.
Marion, een jonge huis- Tel. 05980-90662. N58493
Club J. Bik, Molenlaan 11,
Gay Box Rotterdam, bete)
Ulsda, tel. 05977-270,
een hete buur dan een verre vrouw zoekt bijverdiensten.
Kun
Klein
priNatalie,
en Lies
28,
27,
vriend. 06-320.328.22 (50 Voor informatie bellen tel. vé,
ook
29, 30 dec. normaal gehuisbezoek.
050-718466. N56063
c.p.m.). N54375
opend. N57461
05980-25335. N20603
*

06-320.330.02

Nimf Linda?

\

Bel de enige échte Babbelbox. 50 et. p.m.

'

[

N58582

.m

...

Vrijdag 29 dec. a.-s. vrije
klaverjas- en sjoelavond.
Aanvang 20.30 uur ieder
prijs. Dart- en Snookercentrum, Pioenstraat 185b,
050-181596.
Groningen.
*

N58766

Haasjes huren het snelst.
Lastig gevallen, aangerand, verkracht? Bel Tegen

Zonder omwegen uw rijN21057
bewijs! Bel voor 'n spoedSpaarbrieven e.d. tussencursus gratis het centrale tijds
verzilveren? Ook aflonr. 06-0229.229. N57618
pende, hoogste waarde zonder
legitimatie. Buro Atlas, Parnassiaveld 69, 1115 EG Dui*

*

vendrecht, tel. 020-904947.

*

*

■k

Spaarbriefbeurs, Eindho-

N20783

ven 040-457080 (tussentijdse)
Haar Wil: 05920-17444 ook verzilvering, hoogste waarde,
tydens de feestdagen te berei- discreet, contant, gratis goed
ken, ma. t/m vr. 14.00-22.00 advies voor daarna. Boschdijk
363. N23321
uur.N7lll

Systeemplafonds verlicht
snelle levering/montage v.a.
f25 incl. montage, ook doehet-zelf.
Bouwmontage
*

Noord. 05920-45826. N47883

is
weken
weg
Weg
bij de Hema.
OU"
,44-75" OC

Bit nlam

-25f

Draagbare stereo radio/cassetterecorder
met ingebouwde zwart/wit televisie
(12cm) -

7QQIv/Wi

ning.

'

jWtóWt/m
$2&0

i

T/m
7R.
lUi"
±Or

zer en afneembare boxen. 2x5 Watt.
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Diverse kleinlederwaren
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Wa,«D,sne y„ g ure„

Kleurentelevisie (37 cm) met 30 voorkeurzenders en afstandsbediening.

,£v

&25 r

/Qsw//Bv>
/

O.

Pak a 5 schriften

L

4-

t/m

"v^.

Stereo kleurentelevisie (51 cm) met teletekst, 2-talige ontvangst en afstandsbedienjng
QQQ..

Stereo midiset met afstandsbediening,
tuner, dubbel cassettedeck, platenspeler en

Stereo midiset met tuner, dubbel cassettedeck, equalizer en platenspeler. 2x 20

Draagbare stereo radio/cassetterecorder
met ingebouwde microfoon-99r;r,

v/v/v/."

589."
4H5t/m52;75

¥
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Bïifilfe&

Doos met 200 enveloppen

u.l

I

Q

%/■

Diverse Kinderboeken

£.50

Diverse streekromans

1&<- D„

Wr \*sM

Quartz wandklok, 1 jaar Hema garantie

06,75-lA.
Quartz wekken

'

iaar H

Ji.so g.

,

.

a

.

S jg_

Ka,,pap,er

Dames en kmder wintersjaals
.

Diverse boeken over'creatief bezig
z 'i n

-4*75"t/m

"■

'

/

b|h

dffÊfo

O.
Quartz horloge. Ook in damesuitvoerin& ,aar Hema 6aran
'

_

O- t/miy.
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e,,en en 8e

.

Jj™

fi Rfi

Sets met potloden/ballpoints
JLSCtt/mjmi t/m

25"

3"

O.
£j.

'

etiketten

12£ Sl.^V
7CA

omnibus'

Dames- en kindermutsen en -hoeden

Vlakjes, puntenslijpers,

I

fa*** Jbrftty

Bedrukte en § eweven gordpstoffen

Sportschoenen

1

4P

10-

l/U 7

fantasie

Breigaren met breibeschrijving.
50 gram

P-—-"7\
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Alle electronica 1 jaar Hema garantie.
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equalizer. 2x7.5

Dames-, heren- en kinderschoenen

"

/AL
>4\
f
0|

iililfPllÉ
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mirten

W
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Q7R
10

g.

i

3voorOi

ivitJiKUeKcr

Diverse breigarens
17/23 nngs-banden

-&257.4r£5'C-

Theeglazen

lüH K9K3|ÏKB

,

-3ï?S*l

J^

'

pjj|

nu

Surfplankdrager
Sportsokken, 5 paar

Pennendoosje

i

589."

Oi

Verfdoos met stiften

iii

Draagbare stereo muziekinstallatie met radio, cassetterecorder, platenspeler, equali-

lfL,

>''

M

Draagbare kleurentelevisie (37 cm) met afstandsbediening.
Qfj-.
>söuTp—■—■«

Ve

Bi^l

VHS H q videorecorder met afstandsbedie-

«e.

weG*momiceN

39

*

mededelingen

V

—

TSC neemt uw telefoon aan
met uw bedrijfsnaam als u afwezig bent, ook secretariaat
telex/fax. TSC 050-142223.

*

-

I 06-320.330.70
S.M. Box

*

Joke en Thea zijn 'n
avondje op stap. Maar wat
willen die 3 jongens op 't toilet? 06-320.325.57 50 c.p.m.

27 december 1989

JÊKk Jfa Jtf
JFIt MMmL

*

;

faswi iffHinr F

hema

Echt Waar Voor Je Geld

..

•BIJ

ONS

TE

KOM

V*N7 E L F

IN

DE

STEMMING

ON

BI J

S

VANZELF

TE

KO M

DE

IN

STEMMING.
fc

H

H
O

5

u

Wie drift Mou nog
witte

H\
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Naast witte champagne kunnen we u dit
jaar originele Rosé champagne aanbieden. Deze
lichtroze getinte champagne wordt de laatste tijd
steeds populairder.

w
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Derozekleurontstaatdoordatdedonkere

*

co

npm -qpp 7npt

*

/

maar vooral niet ijskoud, anders gaat het rijke
bouquet verloren. En oh ja, voor deze ene keer
mag uer oliebollen bij eten.
Champagne Rosé Brut Leonce d'Albe,
Q
Spécial Réserve,fles 0.75 liter
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Champagne Leonce d'Albe,
Brut of Demi-sec,
t
Spécial Réserve,
OQQC
fles 0.75 liter

P
Z

Uit de diepvries:
Patent
SzJ tarwebloem,
Mora rundvleesbitterballen,
IQQ
±69" 1.0:7
doos 12stuks,
1 IC\ zak 1 kilo
£19-1./y
240 gram
©©©

'

�j

f®f

doosl2stukr2ooeWs-4.89
A

uw:>l "

fles 0.75 liter

h

Remia vloeibaar
frituurvet,
SektSchlossUndelbrunn,
7QR
iets zoete, witte,
.flacon 2 liter«®® $& /.VD
mousserende wijn,
AQR Win 1 vandelOOfriteuses

N

2

J

,

fles 0.75 liter

>

9Q QH
Prhto
tUlllC f\dvlddl wnnr
VUUI maar
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AckermanSaumur

Brut of Demi-sec
witte.mousserendewijn,
Methode Champeno
se, r\ ftc
P

Rundertartaar,
Iqq
®@©©lr?s-±.0%7
100 gram

(zie verpakking).*

Goudreinetten,
2 kilo
/v
<£>

iqq

Heerlijk op toastjes en andere borrel hapjes,
Pasop: gebruik geen zilveren lepeltje
om op te scheppen, want dat tast de•
aTkaviaar
■ aan. rEen blikje
un
smaaki van de
Ossetra Malossol weegt 28 gram.

/£■&

*

Roziinen

90 zak 5?0 gram

1.69

1

fy* Zonnebloemolie of ICQ
ML' sla-olie, fles 1 liter 1.0:7
.

Zoute pinda's,®®®® O
UI 7aU
oram
snn gram
ZaK bUU

fQfr Brouwers Bier Pilsener of

w

f& Kip/Kerriesalade,
Oftn
gram£99Z.yy

93 Brouwers Bier Alcoholarm, 9ü bakje 250
krat 24 flessen
a 0.3 liter
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Goudse extra belegen kaas,
Ï2-! vers van't mes of

A Franse toast,

9ü

Q
doosje 270 gram4r99l.by
-

Easy worste-of
saucijzebroodjes,
Pak 10 stuks

n

fft Appelsap,
pak 1 liter

aü

i2-

£W

BgJ 0Q 3,2*'
pPria Mokka koffiP

Danone Moovy halfvolle
fruitkwarK, aardbei/banaan,
2 bekertjes
*» I.»
óloogram
®®

loq

«•

zak 10 stuks

34Q

Met gratis zakje Natrena*

k

voorhanden

■# pers net 2VS?

kilo'
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** kilo
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500gram
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i*fWÏWpr!& Appelbeignets,
zak 5 stuks
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Minichampagnekoeler
met , antj
Q
perstuk
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weme cijfertjes bi] staan. Die artikelen kunt u

alleen kopen in AH winkels waar één van
die cijfers op de deur staat. Reclameprijzen
geiden van donderdag 28 t/m zaterdag
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strekt
zolang de voorraad strekt
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Haust Party toast of snackcups,
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Chevaiier Blanche
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D
Braadworst,
500
4.49
7 qq
@®©®los9/.i7Ï7
kilo
.

Knakworst,
IQQ 100 gram
QQ Van Gilse poedersuiker,
*7i/ stroolbus 250 gram k59-l.c.*/

Nieuw:
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Fondue-/

gourmetschotel,

éSGSSS» Salustianas,
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AH Service lijn: bel gratis 06-0305.
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