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Egypte en Israël tegenover elkaar
bij overleg Palestijns zelfbestuur
(AFP, Reuter, UPI) Egypte en Israël zijn gisteren in Beersjeba met volledig van elkaar verschillende verklaringen en doelstellingen hun onderhandelingen over zelfbestuur voor de
Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en in Gaza begonnen. Als
leider van de Amerikaanse delegatie
riep minister Cyrus Vance (Buitenlandse Zaken) tijdens de ceremoniële
openingszitting de partijen op, alle
vijandige uitingen na te laten. Hij
betreurde de afwezigheid van vertegenwoordigers van Jordanië en de
Palestijnen.
De Egyptische minister van Defensie
—

Kamal Hassan Ali verklaarde dat de Pa-

lestijnen een van God verkregen recht op
zelfbeschikking hebben. Hij eiste volledige Israëlische terugtrekking uit veroverd gebied, met inbegrip van het Arabische Oost-Jeruzalem. De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken dr. Joseph Burg zei dat zijn land vastbesloten
is niet de bevestiging van een Palestijnse
staat op de westelijke oever toe te laten.
„Autonomie houdt geen soevereiniteit
in". Hij noemde Jeruzalem de „eeuwige

hoofdstad

Samenvatting op tv

Ajax-Twente

•

Wrakstukken van verbrande auto 's tussen de geblakerde resten van de neergestorte DC 10.

de
bekerfinalewedstrijd
Van
Ajax—FC Twente zal de VARA dinsdagavond om 22.12 uur een samenvatting uitzenden via de televisie. De actualiteitenrubriek Varavisie wordt daarvoor verschoven naar 22.30 uur (Nederland 2).

Grootste ramp in Amerikaanse luchtvaartgeschiedenis

vakantiegangers
DC 10 vol
stort neer: 272 doden
(UPI.AP)
van de Amerikaanse
Een Amerikaanse DC-10
maatschappij American Airlines met vakantiegangers, is gisteren vlak
na de start op de luchthaven O'Hare van Chicago neergestort. Alle 272
inzittenden (259 passagiers en 13 bemanningsleden) zijn bij de ramp om
het leven gekomen. Onder de slachtoffers bevinden zich vier Nederlanders, de echtparen Schots en Rothfusz (waar zij vandaan komen is
niet bekend). Het vliegtuig was net opgestegen voor een vlucht naar .Los
Angeles in Californië, toen een motor ontplofte. Het stortte neer bij drie
terreinen met sta-caravans, waarop brokstukken terechtkwamen.
Drie personen liepen hier verhuis reed toen het ongeluk gebeurde,
wondingen op. Het dodental bij.de'ze
vertelde dat het landingsgestel van de
Jumbo nog uitgeklapt was toen het
ramp is bijna tweekeer zoveel als het
neerstortte en terecht kwam in drie paraantal slachtoffers van wat tot gisteren
ken met sta-caravans op slechts twee kite boek stond als het ergste vliegtuigongeluk in de VS. Dat betrof een botlometer van het vliegveld. De zwarte
sing in de lucht boven San Diego in Calirook die uit de puinhopen opsteeg was
fornië tussen een lijnvliegtuig van Pacikilometers ver te zien.
fic Southwest en een Cessna-172 toestel,
Volgens een brandweerfunctionar had
die 144 mensenlevens eiste.
de DC 10een van zijn motoren verloren,
De Rijksluchtvaartdienst in Washingtoen het binnen enkele seconden
ton is onmiddellijk na de ramp van
neerstortte. Reddingsploegen liepen
gisteren met een onderzoek naar de oorkort na de ramp tussen de rokende puin—

zaak begonnen. Volgens een woordvoerder was het de linkermotor van de
DC-10, die bij de start ontplofte en van
het toestel afvloog.
In een van de hangars van American
Airlines op O'Hare is een provisorische
chapelle ardente ingericht. Veel inzittenden zouden mensen zijn geweest, die
van een lang Memorial Day-weekeinde
wilden genieten.
De gezagvoerder van het verongelukte
toestel was Walter H. Lux, een veteraan
van de luchtvaartmaatschappij.
Een piloot die van het vliegveld naar

hopen op zoek naar menselijke resten.
Op de luchthaven van Los Angeles
verdrongen zich verwanten en vrienden
van de inzittenden van het verongelukte
toestel bij „Inlichtingen", om te informeren of er misschien overlevenden

-

-

'Belasting op extra
winsten olieconcerns'
De regering zou met een voorstel
moeten komen om belasting te heffen op extrawinsten, die oliemaatschappijen maken als gevolg
van de, om politieke redenen, steeds
sneller stijgende olieprijzen. Dat
zegt het CDA-Tweede-Kamerlid
Jan van Houwelingen, tevens voorzitter van de vaste Kamercommissie
voor kernenergie, vandaag als gastschrijver in het Nieuwsblad van het
Noorden.
„Energie is zó essentieel voor onze
maatschappij, dat de vraag gerechtvaardigd is of de bestaande verhoudingen tussen particuliere oliemaatschappijen en de overheid op de
huidige wijze gehandhaafd kunnen
blijven," meent Van Houwelingen.
Hij pleit daarmee niet voor nationalisatie maar voor „voldoende regels,
bij voorkeur op basis van internationale afspraken, om het
maatschappelijk belang van de
energievoorziening te kunnen waarborgen". Dat scheppen van waarborgen ten behoeve van energievoorziening zou volgens het
CDA-Kamerlid ook van invloed
moeten zijn op het vaststellen van

De vrouw van een rijke Amerikaanse
industrieel in Beverly Hills is doodgeschoten, terwijl zij deel uitmaakte van
de jury in een proces tegen een Iraanse
student die had deelgenomen aan gewelddadige demonstraties tegen de sjah.
De 49-jarige Joanne Cotsen was
woensdag van de rechtszitting teruggekeerd, toen een gemaskerde man haar
woning binnendrong en haar, haar zoon
en een vriend met een revolver met ge-

Met vlaggetjes worden de plaatsen gemarkeerd, waar de lichamen van
slachtoffers van de vliegtuigramp liggen.
•

Het slachtoffer wordt in de ambulance gelegd.

Vrouw (29) bij brand omgekomen
De Groninger brandweer is
vannacht tot viermaal toe uitgerukt voor een serie

branden in de stad, waarbij de
29-jarige mevrouw L.T
om
het leven kwam ten gevolge van
zware rookontwikkeling. Dat
was in de H.L. Wicherstraat waar
omstreeks half zes om vooralsnog
onbekende oorzaak een vrij zware
ontstond.
binnenbrand
Brandweerlieden troffen het
slachtoffer liggend op de grond
aan.

Andere branden deden zich
voor in de H.W.Mesdagstraat,
waar een felle brand woedde in
een woonhuis en in een kantoorpand van een uitzendbureau aan
de Westerkade. Hier ontstonden
de vlammen vermoedelijk door
een niet goed uitgedoofde peuk.
Tenslotte moest de brandweer in
actie komen op de Grote Markt,
waar een buitenbrandje was
ontstaan voor juwelierszaak
Oosterhof.

Egypte en Israël ondernamen gisteren
een concrete stap naar vrede met de
terugkeer van een deel van de noordelijke Sinaï naar Egypte. De inwoners
van de „hoofdstad" van de Sinaï, El
Arisj gaven jubelend uiting aan hun
vreugde over de overdracht, die werd bezegeld met het hijsen van de Egyptische
vlag voor de eerste maal sedert 12 jaar
geleden de Sinaï door Israël werd bezet.
Tevoren was de Israëlische vlag neergehaald.

Gastschrijver Jan van Houwelingen (CDA):

luiddemper neerschoot. De vrouw en de
vriend van haar zoon overleden de volgende dag. De zoon verkeert nog in lev«nsgevaar.

Kabinet rond met aanvulling op Bestek '81

Aftopping begint bij f 55.000
daarnaast van mening zijn dat de grens
(Van onze parlementaire redactie)
hoger (op minimaal f 60.000) zou
veel
DEN HAAG Het kabinet is er niet in geslaagd met een voor beide remoeten liggen. De WD betwijfelt verder
geringsfracties aanvaardbaar 1 juli-pakket van aanvullende Bestekof de opbrengst (geschat op ca. f 35 milmaatregelen te komen. Dit blijkt uit de afwijzing door de VVD van het
joen) alle moeite wel loont. De CDA'er
voorstel tot aftopping van de prijscompensatie voor inkomens boven
Van Houwelingen zei in een eerste reacf55.000. De liberale fractieleider Rietkerk gaf gisteren toe, dat hierover
tie nog geen oordeel over het pakket
tussen beide partijen geen overeenstemming bereikt was. CDAmaatregelen te kunnen geven. Daarmee
wilde hij wachten tot het fractieberaad
fractievoorzitter Lubbers toonde zich in een eerste commentaar vervan aanstaande dinsdag. Wel vond hij
heugd over het besluit van de regering per 1 juli de prijscompensatie voor
positief dat het kabinet eindelijk de
het
de hogere inkomens af te toppen.
knopen doorhakt.
Minister-president Van Agt maakte
Bij het opstellen van het pakket
Bekend is dat een deel van de CDAna afloop van de wekelijkse ministerraad
maatregelen is nog geen rekening gehoufractie niet van plan is in te stemmen
bekend dat binnen het kabinet
den met de lopende onderhandelingen
met een korting op de sociale uitkeringen
overeenstemming over het pakket
over de voorgenomen korting op de salaindien niet tegelijkertijd ook de hogere
maatregelen bereikt was. Naast de afrissen van de trendvolgers, het personeel
inkomens aangepakt worden. In dit vertopping is besloten tot een korting op de
semi-overheidsbedrijven.
van
Het
band worden getallen genoemd van tussociale uitkeringen per 1 juli, die zal vasen
negen en achttien Kamerleden. Dit
afsluitende gesprek hierover zal op 29
riëren tussen 0,2 en 0,7 procent. Daarmei gevoerd worden, zodat de wetszou voldoende zijn om, samen met de opnaast stelt het kabinet voor om deeffecpositie, het 1 juli-pakket af te wijzen.
voorstellen niet voor die datum naar de
ten van de collectieve arbeidsKamer gezonden zullen worden.
VVD en PvdA beschikken samen over
overeenkomsten in de bouw en de uitWat de aftopping betreft, vinden zoeen meerderheid om de aftopping van de
zendbureaus op die datum weg te werprijscompensatie niet door te laten gaan.
wel de liberalen als de PvdA dat het kaken. In elk geval blijft er een gat van ƒ 80
grijpen
niet
dient
te
de
reeds
in
in
binet
miljoen in Bestek'Bl tegen ƒ4OO milafgesloten cao's, terwijl de liberalen
joen na het kamerdebat over dit bezuinigingsplan.
In nominale bedragen is het effect van de maatregel 0,2—0,7 procent op de netto
„Enige zekerheid"
uitkeringen van gehuwden zonder kinderen, inclusief vakantiebijslag, per 1 juli als
volgt:
Premier Van Agt verklaarde „enige
zekerheid" te hebben, dat de kabinetsme t extrabeperking
huidig niveau
voorstellen voor het parlement aanDit
vaardbaar zouden zijn.
was volgens
hem onder meer gebleken bij het deze
1370,30
1367,70 (kort. 0,2%)
1340,50
AOW
week afgesloten debat over de voortWAO
gangsnota Bestek '81. Desgevraagd liet
even boven
hij er zich niet over uit of de plannen
1394,60
1391,40(0,2%)
1362.00
minimum
door de Tweede Kamer nog gewijzigd
1584,60
1580.00(0,34%)
1549.00
modaal
kunnen worden. Ook weigerde hij te zeg2818,80
2802,90(0,7%)
2755.00
maximaal
gen welk onderdeel van het pakket „het
1430,20
1428,50(0,2proc.)
1399.00
WWV modaal
hardsV' is, en dus zeker niet kan worden
veranderd.
—

•

Israël". Vance on-

Vrouwelijk jurylid
in de VS vermoord

waren.

De grootste ramp in de geschiedenis van
de burgerluchtvaart blijft die op het Canarische eiland* Tenerife waar op 27
maart 1977 twee Boeings 747 een van de
KLM en een van PanAm met elkaar in
botsing kwamen, waarbij in totaal 583
mensen het leven verloren.

van

derstreepte de „legitieme rechten van de
Palestijnen". De eerste zitting, die een
openbare en een besloten bijeenkomst

omvatte werd beëindigd met het besluit
op 6 juni in Alexandrië in Egypte opnieuw bijeen te komen.

beïJrkhTg"

energieprijzen. „En indien, om politieke redenen, bijvoorbeeld olie*
prijzen tóch steeds sneller stijgen,
dan is het gerechtvaardigd om serieus na te gaan of de winsten van
olieconcerns, die daarvan het gevolg
zijn, niet ten algemene nutte moeten
worden aangewend," zegt hij. Van
Houwelingen vindt, zoals gezegd,
dat het kabinet best met een afzonderlijk belastingvoorstel in die
geest mag komen.
Hij pleit verder voor het krachtig
voortzetten van onderzoeken naar

alternatieve energiebronnen, zoals
kolen, en voor het met spoed nemen
van concrete wettelijke maatregelen om energiebesparing af te dwingen, omdat het hier om een structureel probleem gaat en maatregelen op vrijwillige basis ontoereikend
blijken. Van Houwelingen zegt ten
slotte nog dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de Kamer tot
een beslissing komt, die proefboringen in zoutformaties en opslag
van radioactief afval in dat zout, zou
toestaan: „Mijns inziens is dat ondenkbaar."
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29. DE

ENERGIEPROBLEverslaggevers
MATIEK
Theo Koopman en Arnold
Wielenga op zoek naar achtergronden en mentaliteit.
30. FOR UM met Jan Beijert, Peter Hofstede, Nico Visscher
en deze week gastschrijver
Jan van Houwelingen van
—

het CDA.
31. DAGBOEK: Boek van de
maand geeft een beeld van
een eeuw geleden; kinderboeken in het kader van het
jaar van het kind; tonder
kennis geenkans.
33. FOYER over pianist George
Duke en zangeres Natalie
Cole.
36. en
37.
BUITENLAND:
Brandhaarden, kruitvaten
en vonken in 1979
een
kaart van de belangrijkste
spanningsvelden in het we—

reldgebeuren.

45. BUITENSPEL over zaalhandbalster Erna Balk. IN
DE VLUCHT over charters,
KNMI-jubileum.

over
vestingsproblemen,

47. TENSLOTTE

huis-

Thin

Lizzy en de Europese verkiezingen.

En verder

3. Frieten naar Den Haag met
12.000handtekeningen.
Beraad
4.
over schuld Tenerife-ramp.

5. Plaatselijk nieuws.
17. Radio- en tv-programma 's.
18. Strips.
19. Strenge winter kreeg vis-

stand nietklein.
21. Sport.
,23. Beurs.

WEERSVERWACHTING
Meer regen

Af en toe regen. Enkele opkaringen. Vrij

krachtige zuidwestenwind. Te koel, 14

tot 16 graden.
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Koning Boudewijn middelpunt van taalrel
Koning Boudewijn was deze week het
middelpunt van een ouderwetse Belgische taalrel. Tweede hoofdrolspeler in
het zoveelste vervolg van de VlaamsWaalse tragikomedie, was de Waalse
.vechtersbaas José Happart. Een- zorgvuldig gearrangeerde ontmoeting tussen
het Belgische staatshoofd en deze Happart, die in Vlaamse kranten ook „ben-

deleider" en „terrorist" wordt genoemd,
was het onbetwistbare hoogtepunt van

de rel.
Het eerste bedrijf had vorig weekeinde
plaats: een betoging van Vlaamse taaiactivisten in de zogenaamde Voerstreek
ontaardde in vechtpartijen. Happart,

voorzitter van de „Action Fouronnaise",
een actiegroep die aansluiting van de
Voerstreek bij Luik nastreeft, raakte
met zijn aanhangers slaags met de Rijkswacht, die de Vlamingen beschermde tegen de woede van de Waalse inwoners.
Er vielen een kleine 20 gewonden. Vijf
actievoerders van de ~Action Fouronnaise" werden gearresteerd. Dinsdag
dreigde Happart met zijn kameraden
voor het stadhuis van Verviers te zullen
demonstreren als koning Boudewijn
daar zou aankomen voor een feest met de
plaatselijke middenstand.
Minister van binnenlandse zaken
Gramme, een bejaarde Waal, wilde het

niet zo ver laten komen. In overleg met
des konings naaste raadgevers organiseerde hij een ontmoeting op de autoweg vlak bij Verviers: Boudewijns auto
stopte daar op de vluchtstrook achter
een voertuig van de Rijkswacht, waarmee Happart discreet was aangevoerd.
De voerse „bendeleider" overhandigde
de vorst een petitie.
Minstens vijf minuten mocht de Voerense aanvoeder deze chantage toelichten in een gesprek met de koning. Dit alles voorkwam wel een Happart-betoging
in Verviers, maar de ontmoeting lekte
tot verdriet van regering en vorst wel uit.
De woedende reacties uit Vlaanderen

bereikten woensdag een hoogtepunt toen
Happarts vechtende kameraden uit een
politiecel werden losgelaten. Donderdag
volgde dan de Vlaamse wraak: 400 als
toerist per bus aangevoerde betogers bezetten de voortuin bij Boudewijns paleis
in het centrum van Brussel en hingen
daar spandoeken op.
Daarop stond te lezen „Boudewijn,
denk aan de sjah" en „Boudewijn, koning van de Voerstreek" en „Boudewijn
schoot ons in de rug". Maar de vorst reageerde snel: nog diezelfde avond begaf
hij zich naar het Limburgse Hasselt en
sprak daar 50 minuten lang met vijf
Vlaamse inwoners van de Voerstreek.

FNV: Kwetsbare groepen weer gepakt

Vakbeweging wijst julipakket' van de hand
'

De vakbeweging heeft in een eerste reactie de plannen van de regering afgewezen. De Federatie Nederlandse
Vakbeweging zei dat uit het mini-pakket
blijkt dat het kabinet „het pakken van
de meest kwetsbare groepen onverminderd voortzet". De FNV wijst de

Andere oorzaak
dodelijk ongeluk
In het ANP-bericht van gisteren over
een botsing met twee doden in Eelde is
de oorzaak onjuist weergegeven. Volgens
de politie was het de auto van de 18-jarige A. Janssens, die in een slip raakte,
de
waarna deze op de linkerbaan
Hamming
wagen van de 54-jarige J.
botste. De twee bestuurders kwamen,
zoals gemeld, bij dit ongeluk om het leven.
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korting op de sociale uitkeringen vierkant van de hand. Door deze korting zal
de koopkracht van de mensen met een
sociale uitkering volgens de FNV in 1979
achterblijven bij de inkomensontwikkeling van de werkenden. Het aftoppen

van de prijscompensatie door het ingrijpen in de afgesloten contracten noemt de
FNV een staaltje gelegenheidswetgeving, dat al te opzichtig moét dienen
om de ingreep in de sociale uitkeringen
politiek verteerbaar te maken". Ook het
CNV is fel tegen de korting op de sociale
uitkeringen. Het zal de CDA-fractie in
de Kamer houden aan haar opvatting
dat de inkomens van actieven en nietactieven zich parallel zullen moeten

ontwikkelen.
Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) houdt zijn bezwaren, tegen het ingrijpen in de loonontwikkeling recht overeind. Allereerst
vanwege de aantasting van de contractvrijheid en ook, omdat het mes wordt gezet in al afgesloten CAO's en individuele
arbeidscontracten. De Raad voor Middelbaar en Hoger Personeel liet gisteren
weten verbijsterd te zijn over de aangekondigde aftopping van de prijscompensatie bij ƒ55.000. De Raad noemt
deze maatregel een „ongehoorde bruta-

liteit".

Bejaarde bij brand
omgekomen
De 85-jarige J. Bennink is gistermiddag bij een brand te Drempt in de
Gelderse Achterhoek omgekomen. De
man lag op de zolder van zijn bejaartoen er
denwoning te slapen,
kortsluiting
in
waarschijnlijk door
een wasmachine brand in de woning

ontstond.

Boete dissident

Robert Havemann

De Oostduitse dissident Robert Havemann is gisteren door een rechtbank in Oost-Berlijn tot een geldboete
van 10.000 mark veroordeeld wegens
van
de
deviezenovertreding
bepalingen. Havemann heeft hoger
beroep aangetekend. Hij wil een openbaar proces met een advocaat van eigen keus.

ling.

Donderdagavond mocht Spenkelink
voor het laatst zijn 67-jarige moeder Lois
spreken. Ook Carlotta Key, de vrouw die
verliefd werd op Spenkelink gedurende
diens gevangenschap en met wie hij zich
als gehuwd beschouwde, mocht daarbij
aanwezig zijn. De rond 100 betogers tegen de doodstraf, die permanent voor de
gevangenis demonstreerden, waren
gisteren, toen duidelijk werd dat het
vonnis was uitgevoerd, woedend.
„Vuile moordenaars", klonk het,
waarmee ook uiting werd gegeven aan de
angst dat Spenkelinks executie de eerste
zal zijn van een lange rij. Alleen in Florida al wachten 129 ter dood veroordeelden op het besluit van gouverneur Robert Graham hun vonnissen ten uitvoer
te leggen. Slechts in 18 van de 50 Amerikaanse staten is de doodstraf officieel afgeschaft, een gegeven dat overeenstemt
met de uitkomst van een recente opiniepeiling, waarbij tweederde van de ondervraagden zich voor het handhaven van
de doodstraf uitsprak.
Spenkelink heeft vijfeneenhalf jaar in
de dodencel doorgebracht. Hij kreeg de
doodstraf in 1973 wegens moord op de
45-jarige Joseph Syzmankiewicz, een
ontsnapte gevangene, die een lift van
Spenkelink kreeg.
Het is voor het eerst sinds januari 1977
dat in de Verenigde Staten een executie
werd uitgevoerd. Ook toen ging het om
een met veel publiciteit omgeven doodvonnis, dat door een vuurpeloton werd
voltrokken. Want in tegenstelling tot
John Spenkelink, die tot het laatste moment (juridisch) voor zijn leven heeft gevochten, wilde de ter dood veroordeelde
Gary Gilmore zelfsterven, terwijl de autoriteiten in de staat Utah gratie verleenden. Spenkelink weigerde echter
schuld te bekennen, ook al had dat omzetting van zijn doodvonnis in levenslange gevangenisstrafbetekend.

In de

(door Jan Pelleboer)

Darlene Downs barst in tranen uit als
ze het nieuws van de executie van John
Sp enkelink hoort. Ze zoekt troost bij
•

een kennis die een truitje draagt met de
tekst „Vermoord Sp enkelink niet".
Darlene Downs demonstreerde bij de.
Staatsgevangenis van Florida met familieleden van Sp enkelink, omdat een
vriend van haar hetzelfde lot waqht als
Sp enkelink.

Antisemiet
kandidaat
Europees
parlement

Na de verspreide buien die gisteren op
enkele plaatsen in ons land van hagel en
onweer vergezeld gingen, klaarde het in
de avonduren op. De zon zal vandaag de
spits afbijten, maar daar blijft het bij.
Na enige verwarming zullen zich vandaag in de middag opnieuw buien
ontwikkelen. Daarvoor is de bovenlucht
met een vorstgrens rond 1500 meter
hoogte verantwoordelijk. Tijdens enkele
buien werd gistermiddag een temperatuur van 8 d 10graden gemeten, hetgeen rond eind mei eigenlijk winterse
temperaturen zijn. De afgelopen nacht
was koud. In het binnenland kan op enkele plaatsen nachtvorst zijn voorgekomen.
De temperatuur zal deze laatste meidagen geleidelijk iets hoger worden,
maar boven de normale temperatuur
voor deze tijd, 18 graden, komt het kwik
nog niet.
Ook is er voor zondag-nog een regenIkansje door een storing die via
Noordwest-Frankrijk naar het noorden
komt. Een aanloopje naar wat stabieler
en warmer zomerweer geeft de weerkaart
nog niet te zien.

(Van onze correspondent)

In 1943 werd een buitengewoon anti-semitisch boek in het Derde Rijk
der
uitgegeven: Der Steppensturz
Imjudisch-bolschewistische
perialismus. Schrijver daarvan was
de nazi-propagandist Hans Jahn, dezelfde man die nu onder de naam Hans
Edgar Jahn (64) boven aan de CDUlijst van Nedersaksen voor het Europees parlement staat.
In het pas verschenen nummer van het
weekblad Stern staat wat Jahn destijds
heeft geschreven. Adolf Hitler wordt een
„groot Duitser en Europeaan" genoemd.
„Het Duitse rijk" is volgens Jahn „de citadel van de Europese hernieuwingsbeweging". De schrijver, die toen 29 jaar
oud was, voorspelt: „Met de vernietiging
van het bolsjewisme wordt de laatste
grote poging van het jodendom om de
wereldheerschappij te bereiken, vernietigd."
De onthullingen over Jahns verleden,
die sinds 1957 lid van de Bondsdag voor
de CDU is en vanaf 1970 tevens deel uitmaakt van het Europees parlement
hebben in Nedersaksen tot ontsteltenis
geleid. De Europa-woordvoerder van de
sociaal-democraten, Wettig, heeft zijn
onmiddellijke aftreden geëist. De CDU
kondigde aan met een verklaring te komen, maar die is vooralsnog niet
—

HOOG EN LAAG WATER
Delfzijl: hoog morgen 1.37 en 13.58uur.

verschenen.

In het Europees parlement zorgde hij
in 1972 voor opschudding en afkeuring
toen hij zich inzette voor „normale
betrekkingen" van de Europese Gemeenschap met het toenmalige kolonelsregime in Griekenland.

Strengere tucht op
RK-universiteiten
De tucht op de rond 125 RK universiteiten en faculteiten op de wereld zal
strenger worden. Dit blijkt uit een
gisteren in Vaticaanstad als ~apostolische constitutie" van paus Johannes
Paulus II gepubliceerd document van
de Vaticaanse congregatie voor het
katholiek onderwijs. De titel van het
document luidt: „Sapientia Christiana" (christelijke wijsheid).

daag dan morgen uit Nederland zien vertrekken", zo schrijven zij in de open
brief'.
De Turken wijzen er verder op dat ze
naar hun mening wel degelijk door de
Raad van State en de Hoge Commissaris
voor vluchtelingen worden beschouwd
als vluchteling. „Terugkeer naar Turkije, ook naar de grote steden, is voor ons

onmogelijk. In de steden komen we
terecht in ghetto's. We worden er gediscrimineerd en zijn er ons leven niet zeker".

WAARNEMINGEN GRONINGEN (stad)
Temp. vanmorgen 8.30 uur 8.2 gr. C.
Maximum temp. gisteren 13.6gr. C.
Minimum temp. afgelopen nacht 6.5 gr. C.
Neerslag afgelopen etmaal 1.8 m.m.

ZON EN MAAN

Zon op morgen 5.18 onder 21.44 uur.
Maan op morgen 6.53 onder 22.55 uur.
Zon op maandag 5.17 onder 21.46 uur.
Maan op maandag 6.53 onder 22.55 uur.
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Nederlandse vrouw in
Londen vermoord
De Londense politie is op zoek naar
de man die de 27-jarige Nederlandse
vrouw Elizabeth Troost in haar woning in Londen heeft doodgestoken.
De vrouw, die zes maanden zwanger
was, werd gisteren gevonden nadat de
politie haar 2-jarige zoontje om hulp
had horen roepen, aldus Reuter.

—

Beroep kerk-Turken op
politieke partijen
De Syrisch-orthodoxe Turken in de
St. Jan in Den Bosch hebben gisteren in
een open brief aan de besturen van alle
nederlandse politieke partijen een duidelijke standpuntbepaling gevraagd ten
aanzien van de situatie waarin zij verkeren. „Het is daarvoor de hoogste tijd.
We wachten al onmenselijk lang op een
beslissing", aldus de brief'.
De Turken zijn zich bewust van de
weerstanden die ze oproepen bij sommige Nederlanders. ~Er zijn er nogal
wat, ook christenen, die ons liever van-

Noorden

Depressies sparen ons ook
dit weekeinde niet

,

Bij een felle uitslaande brand in de schuur van een fruitteeltbedrijf in
Kraggenburg (Noord-Oost Polder) zijn gisteren het vijfjarig zoontje van de
fmiiteler, Bernard Veldhuis en zijn vierjarig buurjongetje, Wim Goes,om het
leven gekomen. De brandweer kon slechts de resten van de schuur nablussen
(foto).

Verwachting
voor het

Krachtige
en.
wind,
zuidwesten
koel, 15 tot 17 graden.
Vooruitzichten: lets
minder koel, wel onbestendig.

Doodvonnis Spenkelink
in Florida voltrokken

Twee kinderen bij brand omgekomen

IK HAD AL NIET
ANDERS VERWACHT

avond regen. Morgen
wisselvallig met bui-

Na afwijzing vijfde verzoek om uitstel

(Van onze correspondent
in Washington)
30-jarige
De
Amerikaan van
Nederlandse afkomst John Spenkelink is gistermiddag om 16.15
uur in de staatsgevangenis van
Florida op de elektrische stoel
terechtgesteld. Nadat donderdag
de federale rechtbank van de staat
Florida het vijfde verzoek tot
uitstel van Spenkelinks verdedigers al afwees, zag gisteren
ook het Amerikaanse hooggerechtshof geen juridische belemmeringen meer om het vonnis
te laten voltrekken. Vier minuten
na de uitspraak van dit hoogste
rechtscollege in de VS werd Spenkelink geëlektrokuteerd.
Voor Willy Darden, die direct na
Spenkelink ter dood zou werden gebracht, was er wèl uitstel van executie in
de meest letterlijke zin. In zijn geval oordeelde de rechter dat er voldoende beroepsmogelijkheden waren. Spenkelink
heeft twee dagen langer dan gepland mogen leven, omdat één van de negen rechters van het Hooggerechtshof, Thurgood
Marshall, een verklaard tegenstander
van de doodstraf, een beroep van de advocaten honoreerde.
Marshall meende dat het rechtscollege voltallig aanwezig moest zijn om
zich uit te spreken over het argument
van de verdedigers, dat zij niet tijdig waren geinformeerd over het feit dat dë
openbare aanklager Spenkelink zou betichten van een misdrijf dat hem de
doodstraf kon opleveren. Het Hooggerechtshof maakte echter met zes tegen
twee stemmen (één lid was niet aanwezig) de weg vrij voor de terechtstel-

Pressie zegt:

AGENDAVAN
GRONINGEN

Zaterdag 26 mei
De Troubadour: 22.30 dr. A. A. 's Horny

Horns.
De Spieghel: 23.00 Rein de Graaff/Dick Vennik Kwartet.
Grote Markt: 11.00-16.00 Straatmuziekfestival.
Vera: 21.00 „Gays Against Society" met o.a.
Tedje en de Flikkers.
Simplon: 21.00 „Soundscheck" met o.m.
TheDarlenrs
De Babbelaar: 22.00 Superjazz.
De Koffer: 24.00 Nurse.
Talk of The Town: 24.00 Mr. Max and the
New Respect.
Spiegheltheater: 14.30 Kinderprogramma
met Tjip de Clown.
Kruithuis: 15.00 „Daar praat je niet over",
afscheidsvoorstelling Genesius.
Oosterpoort: 20.15 Vijf' jaar Werk in Uitvoering met Bots, de R.K. Veulpoepere en
Vuile Mong en zijn viezegasten.

USV A-gebouw: 21.00 De Bezoeker door Groninger studenten.
Zondag 27 mei

Kruithuis: 14.30 „Musica Aceracea" met
muziek uit Middeleeuwen en Renaissance.
Oosterpoort: 20.15 Gruppo Sportivo met
viinrat'TheMisters.
Huize Maas: „Gays Against Society", Supertamp met Vitriool en Vaseline.
Vera: ló.iiol'oëzie-middagmeto.a. Kees v.d.
Hoef.
Oosterpoort: 20.16 „Mensen durf te leven"
doorPuuliekstheater.
USVA-gebouw: 14.00 en 21.00 De Bezoeker
(zie zaterdag).
BIOSCOPEN:
zo
Beurs: dag. 14.30, 18.45, 21.00, za.
(18);
IX)
Schorpioen
prikt
De
raak
za
1
2
23.30 Meisjes, die van toeten en blazen weten
+

(18);za. 14.30, zo. 14.00,16.15DeöShiaoLin
Geweldenaars (16).
Camera 1: dag. 14.15,18.45,21.15 Pasop...of
weslaan d'r op (a.1.); za. 23.30 Everythingyou
always wanted toknow about sex (16).
Camera 2: dag. 14.45,19.15,21.30A Wedding
(16); za. 23.45 LeClan des Siciliens (16).
Camera 3: dag. 14.45, 19.15, 21.45, za. 24.00
Coming Home (16).
Cinema: dag. 14.30, 18.45, 21.15 Een Kooi
met Rare Vogels (a.1.).
City 1: dag. 14.15 Juliana in 70 bewogen jaren
(a.1.); 19.45 The Deer Hunter (12); za. 23.45
Wild Angels (16).

City 2: dag. 14.30, 19.00, 21.30, zo. 14.00,
16.30,19.00,21.30 Animal House (a.1.).
City 3: dag. 19.15, 21.45, ma., di. tevens 14.45
Pretty Baby (16); za. 24.00 Janis (16); wo.,
vr., za., wo. 14.30, zo. 14.00 Herbie gaat naar
MonteCarlo(a.l.).

Concerthuis: dag. 18.45, 21.15 Twee Vrouwen (16); za. 23.45 A Clockwork Orange (16);
dag. beh. ma., di. 14.15 Lady en de Vagebond

(a.1.).

Filmhuis: dag. 19.30, 22.00 Les Rendez-vous
d'Anna (16); za.00.15 Padre Padrone (16).
TheMovies: dag. 19.15, 21.45, za., zo. teven»
14.30, za. ook 24.00 Ineverpromisedyout rogarden (16).
Studio: dag. 19.30, 22.00 Pourquoi pas? (16);
za. 00.15 Cousin, Cousine (16); dag. beh. ma.,
di. 14.45Dik Trom knapt het op (a.1.).
Filmclub Nassauplein. Oosterpoort: za.
19.00,21.30 L'importantc'estd'aimer.

sé

TENTOONSTELLINGEN:
Groninger Museum. Praediniussingel 59.
Open: di. t/m za. 10-17 uur en zo. 13-17 uur.
T/ni 4 juni: Goed Wonen, een Nederlandse
woonkultuur 1946-1968, tot juni Eindexamenwerk leerlingen Academie Minerva,
za. 26 mei 15 uur Kohfilme en andere struci urele til ma. Volkenkundig Museum Gerardus v.d. Leeuw. Nwe. Kijk in 't Jatstraat
104, van 31 mei tot 11 augustus „Mechaniek
en techniek", spel en noodzaak. Open: di. t/m
vr. 10-16 uur en za. 13-17 uur. Plctura, Mar-

tinikerkhof. Vanaf 31 mei „Vlaamse Kunit"
mi Gent. Open. di. t/m zo. 10-12.30 en zo.
l-t-17 uur.
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Wiegel: Nog geen beslissing over de indijking bij Ferwerderadeel'

Friezen naar het Binnenhof
met 12.000 handtekeningen
Huisartsen
bepleiten actief
vestigingsbeleid
„Een actief vestigingsbeleid in de
toekomst is van belang voor het handhaven van een goede kwaliteit in de
huisartsgeneeskunde". Het bestuur
van het Nederlandse Huisartsen Genootschap stelt dit in een ingezonden
stuk in „Medisch Contact".
Het signaleert met ongerustheid dat er
in toenemende
mate problemen
ontstaan bij de vestiging van jonge huisartsen. „Het lijkt steeds moeilijker te
worden voor pas geregistreerde huisartsen een geschikte vestigingsplaats te
vinden, terwijl de hoge overnamebedragen voor praktijk (goodwill) en huis
vaak leiden tot een grote schuldenlast bij
jonge huisartsen."
Ter leniging van dergelijke schulden,
aldus het NHG-bestuur, zijn een grote
praktijkomvang dan wel betaalde nevenwerkzaamheden nodig. Het noemt
de vraag gewettigd of onder dergelijke

omstandigheden voldoende kwaliteit

van het werk kan worden gegarandeerd.
Volgens het NHG-bestuur is het risico
groot dat aanstaande huisartsen worden
opgeleid naar een model of een ideaalbeeld, waaraan zijn in deze situatie niet
kunnen beantwoorden. Toetsing, na- en
bijscholing, het „praten met patiënten"
en de samenwerking met andere hulpverleners zijn zaken die veel tijd vergen.
De gemiddelde praktijkomvang moet
dan ook kleiner worden.

Kabinet stelt
beslissing uit
steun RSV
Aan de hand van de nu beschikbare

rapportage heeft het kabinet een eerste
verkennende bespreking gewijd aan de

problemen in de scheepsbouw, waarmee
op dit moment vooral het Rijn-Schelde-

Verolme-concern worstelt. Alle opties
liggen nog op tafel en het kabinet houdt
zich op dit moment bezig met de vraag of
wellicht een aanvullende rapportage nodig is.
Tijdens zijn persconferentie na afloop
van de ministerraad verklaarde premier
Van Agt niet te kunnen zeggen wanneer
de definitieve beslissing over steunverlening aan RSV dan wèl genomen zal
worden. De ministerraad heeft zichzelf
een termijn gesteld, maar daarover wilde
hij geen uitsluitsel geven.

Misschien kans
voortbestaan bij
ontkoppeling
machinefabriek
Economische Zaken gaat na of bepaalde delen van de machinefabriek
Arnhem (zeshonderd man personeel)

kunnen blijven bestaan. Een ontkoppeling van de vestigingen in Arnhem,
Nieuwe Pekela en Emmen behoort tot de
mogelijkheden.
Minister Van Aardenne heeft dit
gisteren geantwoord op schriftelijke vragen van het PvdA-Tweede Kamerlid

Spieker. Onlangs weigerde het ministerie het bedrijf in zijn geheel financiële steun te geven. Wanneer delen van
de machinefabriek als zelfstandig bedrijf levensvatbaar blijken, wordt een
verzoek om overheidssteun opnieuw in
overweging genomen.

Pop temt
hardrijders
•

De Amerikaan-

se politie gebruikt
tal van foefjes om

hardrijden af te
remmen.
Het
nieuwste grapje is
als politieman
geklede pop in een

politie-auto op een

opvallende
plek
langs de weg. Ra-

darapparatuur
verhoogt het effect,
volgens de politie
'Merkt de „popsnel-

heidscontrole".

(Van onze regionale parlementsredacteur)
Een beslissing over de concessie voor een nieuwe dijk bij het Friese
Ferwerderadeel kan nog wel even op zich laten wachten. Het kabinet zal
eerst nog contact opnemen met het provinciaal bestuur van Friesland.
Dat vertelde minister Hans Wiegel (Binnenlandse Zaken), die als waarnemend minister-president gisteren in Den Haag 12.000 handtekeningen
voor indijking in ontvangst nam van een regionaal comité.
(Jisteren is het plan op initiatief van
minister Danny Tuijnman van Verkeer
en Waterstaat besproken in een onderraad van de ministerraad, de raad voor
Ruimtelijke Ordening en Milieu. „Maar
het kan best zijn dat we nog meer informatie nodig hebben en dat we in contact treden met Gedeputeerde Staten
van Friesland", aldus Wiegel.
Hij beloofde het regionaal comité tracé-D dat hij de handtekeningen naar de
onderraad van ministers meeneemt. „Ik
zal de zak midden op tafel deponeren",
aldus Wiegel.
Gisterochtend nog heeft de heer Wiegel telefonisch contact gehad met de
commissaris van de Koningin in
Friesland, mr. Hedzer Rijpstra. „Ik weet
zelf ook het een en ander van de plannen.
Ik ken het gebied beter dan welke minister ook, denk ik", aldus Wiegel, die
aan de Waddenkust een tweede woning
heeft.
•

van plan-D, kinderen een opstel laten
maken over Jiet door hen onjuist geachte
plan-D. Daar doen wij niet aan mee, aldus de heer Oosterbaan.

Veilig in
i

sterke aim

Wens bevolking
„Als de regering kiest voor plan-D,
dan brengt ze ten uitvoer wat de bevolking van het gebied zélf wil. De mensen
uit dat gebied zijn uiterst deskundig.
Met deze handtekeningen hopen we politiek gewicht te geven. Tracé-D weegt
zwaar bij de Friese bevolking. Het mag
niet zo zijn dat u bij de beslissing denkt
aan de stemmen in het Westen. Wij wonen in een dunbevolkt gebied en trekken
altijd aan het kortste eind. Ik hoop dat u
rekening houdt met de bevolking", aldus
Oosterbaan.
Van het comité waren verder in Den
Haag aanwezig Themmen Pool, Klaas
Douma en Willem Spoelhof.

•

De

bereden politie

fermde zich gisteren

ontover de

tweejarige Laura die huilend in
de Oude Ebbingestraat in Groningen werd aangetroffen. Veilig in de sterke arm en op het
paard van oom agent mocht zij
een ritje maken naar het hoofdbureau, waar de hereniging met
haar ongeruste ouders tot.stand
werd gebracht.

(Van een onzer verslaggevers)

Op de vrees van het comité tracé-D

dat er een beslissing over een dunbevolkt

gebied wordt genomen zonder inspraak
van de bevolking of zonder daarmee rekening te houden, zei Wiegel: „Argumenten uit dunbevolkte gebieden tellen net zo zwaar als die uit andere gebieden".
Klaas Oosterbaan, voorzitter van het
comité, zei dat de handtekeningen in de
drie bij de indijking betrokken gemeenten verzameld zijn onder mensen van
minimaal vijftien jaar.
Hij memoreerde dat onderwijzers op
lagere scholen, die tegenstanders zijn

De Stichting Konsumenten Kontakt
moet in het volgende nummer van haar
maandblad Koopkracht de uitlatingen
die in het februarinummer over het kankergeneesmiddel Laetrile gedaan zijn,
rectificeren. Dit dient te gebeuren in de
vorm van publikatie van het vonnis. Aldus luidt het vonnis, dat de president
van de Haagse rechtbank mr. J. H.
Blaauw gisteren in kort geding heeft gewezen. Het kort geding was aangespannen door de firma Linogistine, importeur
van het middel.
In het februarinummer van Koopkracht werd het uit abrikozenpitten
getrokken Laetrile het beruchtste zwendelmiddel van de laatste jaren genoemd.
De fabrikanten zouden zich aan gevaarlijke kwalzalverij schuldig maken en
sprookjes over genezingen verkopen.
De president overweegt in het vonnis,
dat zolang het onderzoek omtrent
Laetrile nog gaande is en de resultaten
onzeker zijn, het niet aangaat over
Laetrile te schrijven in een sfeer en met
kwalijke uitdrukkingen als Koopkracht
heeft gedaan. Konsumenten Kontakt
heeft aangehouden hoger beroep te zullen aantekenen.

Tito denkt nog
niet aan heengaan
President Tito van Joegoslavië
heeft gisteren zijn 87ste verjaardag
gevierd met de mededeling dat hij er
voorlopig nog niets voor voelt om af te
treden. ~Een 87ste verjaardag is een
zeldzaamheid in het leven van een
staatsman. Maar de tijd lijkt nog niet
aangebroken dat ik mijn verjaardag
in ruste zal vieren," aldus Tito.

'HARTSTICHTING ONVERANTWOORD
BEZIG MET DE HARTMASSAGE'
„De Nederlandse Hartstichting loopt onverantwoord hard van stapel
met het geven van voorlichting over uitwendige hartmassage bij patiënten. In feite is het een moeilijke materie die veel te simpel door
TV-spots wordt weergegeven. Bij een onjuiste toepassing van hartmassage kunnen levens in gevaar komen".

Angst

KK verliest
geding over
Laetrille

Voorzitter EHBO op jaarvergadering:

Dit zei P. J. Woortman, voorzitter van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging
voor Eerste Hulp Bij Ongelukken (EH-

tijdens
de algemene jaarvergadering in De Klinker te Winschoten. Volgens hem moet de leerstof voor
het geven van cursussen grondig worden
bestudeerd, voordat een cursus hartmassage in het EHBO-pakket wordt
BO),

meegenomen.

.•

Het comité leegt de zak met handtekeningen voor minister Wiegel (rechts)

Beschuldigingen aan gemeentebestuur

Rolde zoekt plakkers
van anoniem pamflet
(Van een onzer verslaggevers)
De Rijkspolitie zoekt op verzoek van het Rolder gemeentebestuur naar de anonieme plakkers van een pamflet. Het staat vol beschuldigingen aan het adres van
dat gemeentebestuur. Het pamflet, getiteld „Rolde schaamt zich voor de fei", was niet ondertekend. Het werd op Hemelvaartsdag geplakt op borden
ten
die bestemd zijn voor de Europese verkiezingen.
Burgemeester J. G. Borgesius en
reeks opmerkingen hun ongenoegen over
PvdA-fractievoorzitter J. Anema zijn
het functioneren van B en W en de genog dezelfde dag op pad gegaan om de
meenteraad. In Rolde wordt vrij alher en der in de gemeente geplakte pamgemeen gesproken van ~een lage streek"
fletten/e verwijderen.
vanwege de anonimiteit.
B en W van Rolde hebben gisteravond
met de fractievoorzitters over de kwestie
gesproken. Burgemeester Borgesius weigerde na afloop commentaar. Hij zei
over de anonieme plakactie „alleen
maar verdrietig en bedroefd" te zijn.
Het pamflet begint met de opmerking
dat ~de leden van B en W kunnen worOp ayatollah Hasjem Rafsanjani, een
den gekenmerkt door de spreekwoornaaste medewerker van ayatollah Khodelijke turf, jenever en achterdocht. Bormeiny, is gisteravond een aanslag gegesius is meer een soort beerenpleegd. Rafsanjani werd voor zijn woburgemeester; en voor wie de turf en de
ning in Teheran door twee kogels getrofachterdocht staat is duidelijk", aldus
fen. Zijn toestand is ernstig, maar niet
het pamflet.
kritiek.
De anonieme stellers van het royaal
Ayatollah Rafsanjani, dit beschouwd
uitgevoerde drukwerk spuien in een
wordt als een vertegenwoordiger van de
rechtervleugel van de sji'itische hiërarchie in Iran, heeft onder het bewind van
de sjah verscheidene jaren in de gevangenis gezeten. Het vorig jaar kwam hij
vrij. Tijdens Khomeiny's ballingschap
in Frankrijk behoorde hij tot de Iraanse
geestelijke leiders die het tegen de sjah

De Drentse vertegenwoordiger, de
heer J. H. Braams, is het echter niet eens
met de visie van het EHBO-bestuur. Het
Drentse EHBO-district dreigde gistermiddag om zich buiten de vereniging om
aan te sluiten bij de Hartstichting voor
een cursus hartmassage.
Braams: „Het EHBO-bestuur loopt al
jaren achter bij de ontwikkeling van de
hartmassage. Als het bestuur niet binnen een paar maanden met richtlijnen
komt, dan gaan we met de Hartstichting
in zee".
De heer Braams vindt dat het bestuur
zich heeft „laten inpakken" door het
Oranje Kruis, dat als overkoepelende organisatie voor het reddingswezen voorlopig de boot wil afhouden met het geven
van cursussen aan EHBO'ers.
~In Drenthe horen we steeds dat onze
mensen het als een gemis voelen dat ze
niets afweten van hartmassage. Er gaan

te veel mensen heen na een hartaanval,
omdat ze direct geen hulp kunnen krijgen. Het Oranje Kruis wil blijkbaar
voorkomen dat er bij een hartmassage
ribben breken, maar dat kun je niet altijd voorkomen", aldus de heer Braam».
Het district Drenthe pleit verder voor
meer dames in het hoofdbestuur. Volgens de afgevaardigden valt niet uit de
samenstelling van het bestuur af te lezen
dat ongeveer de helft van alle EHBOleden vrouwen zijn.

Amnesty trekt aan bel in

Jakarta

In een telegram aan het hoofd van
de Indonesische veiligheidsdienst,
Admiraal Sudomo, heeft de secretaris-generaal van Amnesty International,
Martin
Ennals,
zijn
verontrusting uitgesproken over nieuwe beperkende maatregelen tegen
vrijgelaten politieke gevangenen. Zo
moeten deze bijvoorbeeld een reisvergunning aanvragen als zij zich willen verplaatsen. Verder is het expolitieke gevangenen verboden brieven naar kranten te schrijven of lezingen te houden.

Aanslag in Iran
op ayatollah

opnamen.

Rafsanjani, die deel zou uitmaken van
Irans Revolutionaire Raad waarvan de
samenstelling nog steeds geheim wordt
gehouden, was de eerste Iraanse leider
die linkse groeperingen verantwoordelijk
stelde voor de moord die deze maand is
gepleegd op de voorzitter van de raad,
ayatollah Mortgeza Motahari.

Met Cessna over
de Oceaan
De Amerikaanse vlieger, Frank
Ksposito, (43), is met een eenmotorig
CessnH-vliegtuig van Gander de Atlantische Oceaan overgevlogen naar
Lorient in Bretagne. Hij heeft de
afstand van ca. 5.000 km in 13 uur en
36 minuten afgelegd. Esposito had een
hoeveelheid blikken benzine bij zich
die voorzien waren van een kranenstelsel waardoor hij tijdens de
vlucht detank kon bijvullen.

•

Tegenover het ministerie van Buitenlandse Zaken werd gedemonstreerd

'Philips schendt
embargo tegen

Zuid-Afrika'
De Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN) heeft gisteren in een petitie,
voorzien van 25.000 handtekeningen, van het ministerie van Buitenlandse Zaken geëist dat de uitvoer
van alle goederen, voorkomend op de
lijst strategische goederen, naar ZuidAfrika verboden wordt.
«

Tevens presenteerde de beweging een
„Philips doorbreekt het wapen-embargotegen Zuid-Afrika". In dat
rapport constateert de AABN dat Philips en andere Nederlandse ondernemingen zoals: Dura, Shell, Van Ommeren,
Van Leer en Fokker Zuid-Afrika en Rhodesië helpen zich te bewapenen. Hiermee schenden deze ondernemingen een
anderhalfjaar oud embargo van de Verenigde Naties, aldus de AABN.
rapport:

korrel
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Deskundige prof. Odell:

Kabinetscrisis betekent weinig
goeds veer Noorden
Op de dag voor Hemelvaart
meldde premier mr. Dries van Agt
dat met behulp van de hemel het
een en ander wel zou lukken. Hij
zei dat in de Tweede Kamer, en
sceptisch keek Joop den Uyl, de
oppositieleider, naar de naar boven wijzende Van Agt. Deze
laatste zou de hulp van derwaarts
best nog eens nodig kunnen hebben, want de problemen om de

„hecht samenwerkende ploeg"
ministers in het spoor te houden
met de intern verdeelde regeringsfracties zijn nog nooit zo groot geweest als dezer dagen.

De crisissfeer hangt in de lucht. In de
wandelgangen van het Binnenhof en
Nieuwspoort worden al de eerste weddenschappen over de val van het kabinet-Van Agt afgesloten. De inzet is
meestal een glas bier of wijn en sommige
politici en journalisten rekenen op een
vrolijke avond.
Het kabinet lijkt het niet lang meer te
maken, zo verluidt het in Den Haag.
Terwijl de een het houdt op een crisis
tussen half juni en eind juni (na de Europese verkiezingen en nadat de 1 julimaatregelen besproken zijn) denken andere politieke koffiedikkijkers aan september als de begrotingen laten zien welke kant het op moet. Nog enkele maanden geleden dacht menigeen dat deze regering 1981, tot de eerstvolgende gewone
verkiezingen, wel zou halen. Dat geloof
taant.

gaat

listen, hoe lang het ook duurt alvorens ze

regeren.
opinieDe
onderzoeken wijzen tot nu toe uit dat
met deze samenstelling een werkbare
meerderheid in het land kan ontstaan.
Want op die manier kunnen knopen
doorgehakt worden, iets dat op dit moment in Den Haag een bezigheid is waar
deze regering zich ver van probeert te
houden.
mee

DEN HAAG
OP DE KORREL

Stel dat PvdA en CDA straks verder
regeren, wat mag het Noorden dan verwachten aan regionaal beleid?

door
Jan

Motie-Beumer
Het CDA wil wel wat, zo lijkt het tot
nu toe. Bouke Beumer, van de ARbloedgroep in het CDA, heeft maatregelen die in het ISP staan, gekritiseerd. Hij
wacht ook nog steeds op uitvoering van
een motie van zijn hand die in de Kamer
werd aangenomen en waarin staat'datderegering zélf perspectief biedende projecten in het Noorden moet opzetten.
Onlangs zei Beumer:,, Straks met de behandeling van het ISP zal ik vragen hoe
het met die motie gegaan is. Wat is er uit
gekomen. Ik heb niet de indruk dat het
genoeg was. Misschien moet ik de zaak
gaan aanscherpen".

Hensema

-

Dappere taal, maar de Hoogezandster
zal weinig mogelijkheden meer hebben
om zich er tegenaan te bemoeien. Hij is
lijsttrekker van het CDA voor de Europese verkiezingen en gaat gegarandeerd
naar Straatsburg, zo is voorspeld, In de
Tweede Kamer moet de noordeling Beumer het werk aan anderen overlaten.

Of heeft juistBeumer straks de prachtige taak om het regionaal beleid met namVVöoT het-Neorden-vorm. te geyen? _In
een PvdA-CDA-kabinet zou deze „loyalist" beloond kunnen worden voor de
medewerking die Beumer (met Jan van
Houwelingen, Sytze Faber en de anderen) geeft aan het ten val brengen van
het kabinet-Van Agt. Beumer zou op
zijn minst staatssecretaris Regionaal
Beleid op economische zaken kunnen
worden, wellicht minister maar vermoedelijk wil Ruud Lubbers terug naar
het kasteelachtige gebouw van economische zaken aan de Bezuidenhoutseweg.

"

Het lijkt een gewaagde veronderstelling, maar in een CDA-PvdA-kabinet zal
Joop den Uyl plaats inruimen voor loya-

de socialistische oppositieleider een echt
handje helpen.
Wat de heer Beumer misschien mag
doen, is wat duidelijker geworden sinds
Max van den Berg zich als voorzitter van
de PvdA over het regionaal beleid nogal
wat heeft laten ontvallen tijdens een
toespraak in Assen. De Groninger Van
den Berg beschouwde daar regionaal beleid vanuit de termen van antikapitalisme, sommige elementen uit
zijn verhaal kunnen aangeven wat de
PvdA van plan is te doen als deze partij
weer aan de macht is.
Net zoals het regionaal beleids-aspect
van de regeringsverklaring van Van Agt
c.s. voor de historie is vastgelegd, kan nu
ook het PvdA-voornemen voor de noordelijke toekomst worden opgeschreven.
De voorzitter van de PvdA, die inmiddels een indringende regisseursfunctie
--aan--het-Binnenhof- vervult, waar de
PvdA-Tweede-Kamerfractie plus aanhang schrikachtige bewegingen maken
als Max in de buurt is, heeft overigens in
Assen zijn eigen PvdA-regeerperiode
niet gespaard. ~Zo is het Noorden jaar in
jaar uit belazerd. Daar is de maat meer
dan vol", sprak hij. Hetgeen betekent
dat ook de vier jaren die Den Uyl c.s. aan
het ISP werkten, tijden waren dat het
niet goed ging. De straf wordt ook in de
eigen rijen uitgedeeld.

Hoofdschuldige
Omdat ISP in het Bestek-kader staat,
mikt het op de markteconomie, het on-

Verstrekkend

,

Een Haagse crisis heeft verstrekkende
gevolgen. Niet alleen voor het landelijk
beeld, maar ook voor zaken die het Noorden aangaan. Mocht het kabinet binnen
enkele weken sneuvelen, dan staan er
twee belangrijke noordelijke affaires in
een heel ander daglicht. Ze zullen dan
onder een demissionaire regering en een
Tweede Kamer, die zich opmaakt voor
de verkiezingsstrijd, moeten worden afgedaan.
Het gaat om de Planologische Kernbeslissing Waddenzee die op 10 september zijn eerste parlementaire afwerking
zal krijgen. En het gaat om het omstreden Integraal Structuur Plan Noorden des Lands dat eind september
besproken zal worden in de Kamer.
Harde besluiten kunnen er in zo'n regeringsloze periode eigenlijk niet vallen.
De heel principiële kanten die er zitten
aan de Waddenzee-nota kunnen dan al
haast niet behandeld worden. Want een
volgende regering en Tweede Kamer (die
er heel anders kunnen uitzien) binden
aan uitspraken van een Kamer die
verandert, is politiek niet zo netjes. Een
Haagse crisis betekent dan ook dat de
PKB Waddenzee, hoe aardig voorbereid
ook, toch zijn echte afronding moet krijgen na nieuwe verkiezingen.
En wat te denken van het ISP? Dit
plan dat niemand toejuicht moet in gang
gezet worden tijdens een demissionair
kabinet? En een volgende regeerploeg
moet er maar mee verder? Het is de
vraag of ook dat politiek wel fijntjes is.
Belangrijkste vraag is dan ook welke
ploeg er na de verkiezingen zal zitten.
Onder voorwaarde dat die verkiezingen
"er komen. Maar de broeierige lucht wijst
in die richting zodat het alternatief
schetsen niet helemaal een slag in het
luchtledige is.
In de nieuwe „directie" voor de BV
Nederland zal ongetwijfeld een aantal
CDA-ministers aanwezig zijn. Daarnaast zit het er dik in dat de PvdA weer

BERICHT

UIT 'T
OOSTEREIND
van Simon van
Wattum

„Die haag is doodgevroren", zeiden de
mannen van de waterleiding. Ze hadden
een geul dwars door z 'n gazon gegraven.
Nu stonden ze, nog verbijsterd over de
één steek diep en
hoge waterstand
daar kwam het gitzwarte grondwater al
opborrelen
geleund op hun spade en
zeiden: „Dat heb je met liguster. Eén
strenge winter en nooit wordt ie meer
groen".
„Maar het is nog vroeg in de tijd'', had
hij gezegd, twee jaar geleden ook, toen
had ik hem afgezaagd, want hij werd zo
kaal van onderen, je kon precies al die lelijke dunne poten zien die er achter liepen, maar de schapen zelf, daar zag je
niks van, alleen hun poten en als je goed
keek hun altijd bewegende, grazende
bekken. Ik werd daar doodziek van, van
het kijken naar die stomme poten en
toen heb ik de haag dus afgezaagd. Moet
je nagaan, zestig meter liguster, met
stammetjes van een duim dik, en dan
—

—,

~

(Van onze correspondent in Brussel,
Jan Gerritsen)
Het aftreden van mr. Joseph Luns
als secretaris-generaal van de NAVO is nog slechts een kwestie van
tijd. Hoewel Luns zelf een volstrekt
stilzwijgen bewaart, wordt zijn opvolging nu druk besproken in de
hoofdsteden van de NAVO-landen.
Zodra overeenstemming bestaat
over een geschikte kandidaat, zal
Luns te verstaan worden gegeven,
dat zijn ontslag wordt verwacht.

Deze conclusies worden in Brussel
getrokken naar aanleiding van de
jongste berichten over mogelijke op-

volgers van Luns

als

secretaris-

generaal van het Atlantisch bondgenootschap. Daarbij is de manier
waarop deze kwestie aan de orde wordt
gesteld belangrijker dan de kandidaten die opduiken, te meer daar al
geruime tijd allerlei namen worden genoemd.
In Brussel heeft de wijze waarop
Luns' opvolging dezer dagen in Londen aan de orde kwam, veel aandacht
getrokken. Enkele dagen na haar
ambtsaanvaarding had de Britse premier Margaret Thatcher een gesprek
met haar belangrijkste rivaal in de
conservatieve partij, oud-premier
Edward Heath. Ze zou Heath bij deze
gelegenheid Luns' post bij de NAVO
hebben aangeboden, aldus Britse

kranten.

De mogelijke kandidatuur van Heath werd volgens een andere welingelichte zegsman besproken in
Washington. Amerika zou niets voor
Heath voelen, die tijdens zijn premierschap enige malen met Washington in botsing kwam op het gebied van
buitenlandse en defensie-politiek. Heath weigerde overigens het aanbod van
mevrouw Thatcher.

van Thorn, die over grote
diplomatieke
ervaring been
politieke

Luns is

kandidatuur

langste
tijd
NAVOchef

aangenomen.
Dit laatste is van belang met het oog
op de traditie die rond de benoeming
van secretaris-generaal van het Atlantisch bondgenootschap is gegroeid:
pas als overeenstemming bestaat over
één naam is de opvolging praktisch
uitvoerbaar. Er is namelijk geen bepaalde ambtstermijn voorzien voor
een secretaris-generaal, die dus,formeel gesproken zolang kan aanblijven
als hij wenst. In de praktijk beslissen
uiteraard de regeringen van de NAVO-landen of op de hoogste Brusselse
post nieuw bloed gewenst is.
Ondanks alle geruchten over zijn
opvolging, herhaalt Luns voortdurend
dat hij niet aan aftreden denkt, maar
hij kan niet verhelen dat hij al acht
jaar secretaris-generaal is, langer dan
een van zijn voorgangers. Zijn minder
gelukkig optreden na de onthulling
over zijn kortstondige NSB-lidmaatschap (hij ontkende eerst, maar
moest later de juistheid van de onthulling toegeven) heeft de speculatie rond
zijn aftreden nieuw voedsel gegeven.
Om politieke redenen lijkt de opvolging van Luns voorbehouden aan
een Engelsman, een Canadees of een
vertegenwoordiger uit kleine NAVOlanden. Amerika, Duitsland en
Frankrijk komen niet in aanmerking
om de hoogste NAVO-post door een
landgenoot bekleed te zien. Luns'
voorganger wfls een Italiaan.
Brosio. België en Nederland zijn al
eens aan de beurt geweest (Luns, Stikker en Spaak), zodat alles bij elkaar
Thorn een goede kans zou maken als
hij een gooi naar Luns' positie wil wagen.

geweest
De geste van mevrouw Thatcher
werd in Brussel gelegd naast een bericht uit Washington. Dit maakte gewag van de eventuele kandidatuur van
de huidige Luxemburgse premier
Gaston Thorn. In de Amerikaanse
hoofdstad zou daarvoor zijn gepleit
door de Luxemburgse groothertog Jp.n
die daar op bezoek was. Thorns beschikbaarheid om Luns op te volgen is
echter afhankelijk van het resultaat
van de algemene verkiezingen die 10
juni in Luxemburg plaatsvinden.
Het lijkt zeer wel mogelijk dat
Thorn, lijsttrekker van de liberalen,
een nederlaag lijdt. Zijn Democratische Partij, die nu de grootste is in het
Luxemburgse parlement, zou in dat
geval in de oppositiebanken kunnen
belanden. Thorn zou dan in aanmerking willen komen voor de post van
secretaris-generaal bij de NAVO. De

schikt, zou bij vrijwel alle NAVOlanden goed vallen, zo wordt in Brussel

'Energiebeleid
werkt juist
averechts'

rechtvaardig verdelen van de lasten en
weet het bij minder economische groei
en milieucrisis onvoldoende instrumenten voor werkgelegenheid aan te dragen.
„En juist de filosofie waarop Bestek '81
en ISP rusten is de hoofdschuldige van
de noordelijke achterstand, de geschiedenis van de eeuw. Het is godgeklaagd dat juist uit die filosofie noordelijk heil geboren zou moeten worden".

In dit verband is de opmerking van
premier Van Agt dat het wellicht niet
lukt om in 1981 de werkloosheid terug te

hebben gedrongen naar 150.000 mensen,
van belang. Want indirect geeft de minister-president hier toe dat het ISP
mislukt. Uitgangspunt voor het welslagen van het ISP was dat Bestek '81 lukt.
Zo niet, dan zou het moeilijk worden. Nu
Bestek in troebel water is beland kan het
Noorden het ISP ook wel vergeten. Die
tienduizend extra arbeidsplaatsen voor
het Noorden, bekritiseerd door velen,
komen er dus niet, als Van Agts sombere
voorspelling uitkomt.
Wat dan? Max van den Berg denkt dat
dePvdA dit antwoord heeft:
Sectoren waar onderzoek gebeurt rond
milieu en toepassing van nieuwe hoog-

waardige technologie moeten naar het
Noorden. Delen van TNO. Hoogwaardige
industrie
van
microprocessors. Milieu-vriendelijke landbouwprojecten die meer mensen werk
geven dan tot nu toe. „Kleine hoogwaardige bedrijven die passen in een
nieuw maatschappelijk verantwoord industrieel patroon zijn heel wat zinvoller
dan de vele petrochemische luchtballonnen als die al niet aan onze noordelijke
neus zijn voorbij gedreven". Steun aan
noordelijke hoogwaardige, op kleine
schepen gerichte scheepsbouw. Rijksdiensten in de regio, onder controle van
die regio.
„Rijksambtenaren in de provincie, ver
weg van hun Haagse baas, moeten we
niet hebben. Hoe goed sommigen ook
hun werk doen". Hij denkt aan
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en verkeer en waterstaat die in
het Noorden „gedecentraliseerd" moeten worden. En de open universiteit naar
het Noorden. Tenslotte het vredesRijksDe
project.
verdedigingsorganisatie naar het Noorden om samen met het Polemologisch
Instituut grootscheeps vredesstrategie
uit te denken. Op kosten van defensie
een grootscheepse werkgelegenheid voor
denken en onderzoek voor de vrede, en
dan in het Noorden. Uiteraard stond
dit allemaal niet in het regeerakkoord en
de regeringsverklaring van Van AgtWiegel. Het zal
als het aan Max van
den Berg ligt wel staan in het akkoord
en de nieuwe regeringsverklaring van het
volgende PvdA-CDA-kabinet. Wanneer
tenminste de crisis dekomende weken of
maanden zijn beslag krijgt met de val
van het zittendekabinet.
umi,,.

—

—

Onverteerbaar
Gevolg van de crisis zal wel zijn datallerlei maatregelen voor het Noorden, of
ze nu uit de hoed van Van Agt of uit de
muts van Van den Berg komen, verlaat
in werking treden. Het ISP en de Wadden-PKB zijn de belangrijkste. En dat
zijn nu juist zaken waar al jaren op
gestudeerd en over gepraat is.
Kortom: het Noorden lijkt voor het zoveelste jaar weer in de wachtkamer als
laatste aan de beurt te komen. De kleur
van het kabinet doet daar overigens al
jaren niets meer toe.
—

—

Buitenleven
misschien was de grond al bevroren
voordat de sneeuw viel".
Ze stonden te leunen op hun schop en
spuwden in de zwarte aarde die ze hadden opgeworpen. Hun gepraat ergerde
hem. Ze deden net of ze er zelf niet bij
waren geweest, of ze op een heel andere
planeet hadden gewoond toen hier de
winter toesloeg.
„Nee, nee", had hij gezegd, „zo erg
was de vorst toen nog niet dat mijn liguster eraan kapot zou moeten gaan".
Hij had een dot kweekgras opzij geduwd
om te kijken of niet toch in het beschutte
halfdonker een heel klein knopje, een
speldepunt desnoods, het komende
nieuwe leven van de liguster wou verraden. Maar er was niets dan de wirwar
„

van het bruine hout.
„Het beste is om iemand met een trek-

ker zo gek te krijgen", zeiden de mannen
van de waterleiding, „met een trekker
heb je die haag er zo uit, maar wie heeft
daar belang bij, vandaag aan de dag".
„Met de schop dan", had hij gevraagd, „vroeger heb ik nog eens een
haag van meidoorn gerooid. Met de
schop. En met de bijl als ik er met de
schop niet doorheen kwam. Maar deze

haag is veel groter. Als je het nu met een
paar man kon doen, een paar ervaren
gravers, een kistje pils erbij, ja, dan was
het denk ik wel in een zaterdag gepiept''.
De mannen van de waterleiding
moesten lachen om zo'n onzin. „Een
trekker", zeiden ze, „een trekker is het
enige dat er op zit en dan nog is het een
gewurg, want liguster, dat is zulk rotgoed, dat klampt zich met wortel en tak
aan de aarde".
„Ik zal nog wel zien", had hij gezegd,
„misschien, je kunt nooit weten wat de
natuur nog van plan is".
De mannen namen hun schop over de
schouder. „We gaan hu naar je huis",
zeiden ze, ~we graven een sleuf van de
nieuwe leiding tot je huisaansluiting.
Dat zul je wel merken als dat klaar is,
dan heb je pas water waar druk op staat.
Is je dat dan nog nooit opgevallen dat er
maar zo 'n piepklein straaltje uitje kraan

kwam". Hoofdschuddend om zoveel onnozelheid stampten ze met hun
besmeurde laarzen over het betegelde

pad.

Hij was de mannen niet gevolgd. De
winter, de sneeuw die zelfs weken na het
invallen van de dooi maar niet had willen smelten, had z'n gazon in een mod-

«

—

—

—

Maar onverteerbaar blijft het wel

nog al die zijtakken, en die heb ik afgezaagd met m'n handzaag, want met
m 'n boomzaag, dat durfde ik niet. Dat
had ik al eerder beleefd, dat ik even met
m 'n boomzaag een takje van een stam
wou verwijderen, maar dat doe ik niet
meer. Daar is een boomzaag niet voor gemaakt, daar zijn de tanden veel te groot
voor, die snijden alleen maar goed door
dik hout, van twijgjes, daar glijden ze
van af, ze legden in één keer m'n vinger
open, dwars door m 'n nagel heen. Daar
heb ik nog een week mee in een doek gelopen. Daarom heb ik de haag toen afgezaagd met m 'n handzaag. Dagen heb
ik er over gedaan. En daarna was het net
als nu, net zo grauw, of er geen greintje
leven meer in zat. Maar na een paar
maanden, ja, zolang heeft het wel geduurd, toen kwamen er piepkleine groene knopjes onderaan de stammen. En
toen het één keer zover was, toen ging het
zo snel, je kon bijna zien dat die knopjes
groter en groter werden, dat ze openbarstten en een blaadje waren, een
blaadje aan een takje, dat zag je dan
weer een paar dagen later. En nu gaat
het misschien wel weer net zo".
„Deze keer niet", zeiden de mannen
van de waterleiding, „deze keer istie
voorgoed naar z'n mallemoer". Hij had
het niet geloofd. „Er lagen toch bergen
sneeuw", had hij gezegd, „hier ook, als
ik me goed herinner lag juist hier, tussen
de haag en de weide, het dikste pak. En
waar sneeuw ligt, daar bevriest de grond
niet, dat weet een kind".
„Het is toch zo", zeiden de mannen,

De regering is volkomen op de verkeerde weg met haar energiebeleid. Het tekort aan olie en aardgas wordt er niet
minder door, het speelt alleen de olieproducerende landen, verenigd in de
OPEC, in de kaart. Tot deze conclusie
komt de energiedeskundige prof. dr. Peter Odell. Volgens hem is er helemaal
geen sprake van dat er binnenkort een
tekort zal zijn aan olie en aardgas. Het
huidige energiebeleid van de regering
gaat daar wel vanuit. Ten onrechte,
meent Odell.'
„leder vat olie en elke kubieke meter
gas die de geïndustrialiseerde wereld nalaat te produceren, heeftop twee manieren nadelige gevolgen voor dat werelddeel zelf", zo schrijft Odell in het economenvakblad ESB. „In de eerste plaats
vergroot deze de macht van het OPECkartel. De aangesloten landen daarvan
worden zo in staat gesteld munt te slaan
uit het aldus ontstane tekort. De prijzen
kunnen erdoor weer omhoog, de produktie verder beperkt zodat weer nieuwe
prijsverhogingen mogelijk zijn. Zo wordt
de crisis, die we zelf gemaakt hebben,
steeds groter".
Het feit dat meer dan de helft van de
olie uit het Midden-Oosten komt, noemt
Odell „een historische toevalligheid".
„De jacht op olie kon de afgelopen 20
jaar plaatsvinden in een politiek veilig
klimaat onder zulke omstandigheden als
elders ter wereld niet bestonden. „En
toen men daar zoveel goedkope olie had
gevonden, ontbrak het de oliemaatschappijen grotendeels aan motieven om elders naar andere bronnen te
zoeken. De rest van de wereld werd nauwelijks onderzocht. Door de nalatigheid
echter van de geïndustrialiseerde landen
om hun inmiddels ontdekte olie- en
aardgasvelden te ontginnen, daalt de
waarschijnlijkheid van extra olie- en
aardgasvondsten. Het simpelweg blijven
zitten op ontdekte olie en aardgas staat
gelijk aan het moedwillig verwaarlozen
van de kansen die er zijn en vergroot de
onzekerheid over de toekomstige energievoorraden". „Zo onlogisch als
zijn", zo vervolgt Odell, „geloven de
ontwerpers van ons energiebeleid helaas
in de juistheidvan precies het tegenovergestelde. Hun verkeerde opvattingen leiden tot het creëren van de schaarste, die
ze vrezen en tot het verergeren van de
problemen die ze beweren op te loss».»
Odell constateert dat de energiecrisis
de uitvinding is van dergelijke „policymakers" wier vertroebelde opvattingen
een gevaar vormen voor het voortbestaan van het gehele westers economische systeem. Als oplossing van het energieprobleem beveelt hij drie maatregelen aan:
het opvoeren van de produktie van de
nu bekende en exploiteerbare voorraden
tot het maximaal mogelijkeom zode wereldvraag naar olie uit de OPEC-landen
te beperken;
het daadwerkelijk overgaan op een
strategie gericht op een laag energieverbruik om zowel het politieke olietekort
op de korte termijn te verminderen als de
onzekerheid ten aanzien van het energieaanbod op de lange termijn te beperken en
het komen tot een overeenkomst tuisen alle westerse landen om zich gezamenlijk in te spannen om olie en gasbronnen te zoeken en te exploiteren in
zoveel mogelijk verschillende landen en
streken. „Als men op deze drie punten
tot daden overgaat", aldus Odell, „kunnen ten minste drie generaties over de
olie en het aardgas beschikken op basis
waarvan onze samenleving is ingericht
en die in de toekomst zullen kunnen worden gebruikt, om de schokken te minimaliseren die onze samenleving anders
op energiegebied krijgt te verwerken,
met een geringe kans op een goede
afloop".

derig veld van mos en rottend blad en
bleke toefjes gras veranderd. Het kon
hem niet schelen dat de mannen van waterleiding er nog eens doorheen moesten,
de zwarte aarde, vermengd met vreemd
afstekend wit zand en grote brokken
bruinig veen, opwerpend of ze mollen
waren die, plotseling ziende geworden,
hun gangen voortaan aan het daglicht
groeven.
Hij was over het zandpaadje door z 'n
kleine, particuliere bos gelopen, droef
gestemd over het buitenleven dat lang zo
romantisch, zo harmonieus niet was als
menigeen dacht voor hij er aan begon.
De loodzware sneeuw had bomen
geknakt, de jonge rododendrons van de
knoppen beroofd en nu ook nog, zonder
dat hij er een flauw vermoeden van had,
de lange ligusterhaag, z'n schild tegen
het gluren van de wereld, genadeloos ter
dood gebracht.
Hij zat op z 'n bankje, een spoorbiels
over twee cementblokken in z 'n bos en
plotseling was er de stilte. Hij hoorde nog
evengoed het voortrazend verkeer in de
verte, het geduldige praten van de mannen van de waterleiding, gravend voor
z 'n huis, maar in hem groeide opeens de
stilte, waarin de vogels zongen, een
boom z'n blad verlegde, een mier z'n
schoen beklom en hij één was met de stilte. Hij dacht niet meer aan de haag en de
rododendrons. Aan niets dacht hij meer.
Hij zat daar maar, ademend de schepping als een plant tevreden, alles nemend, zoals het kwam, in z'n eigen kleine beschadigdeparadijs.
—

—

BEZORG UW BROMMER
EEN LANG LEVEN
(TIPS

VOOR BROMFIETSERS)
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Woonschepenhaven

BIJ DE

FOTO'S:

Meiregen maak dat ik groter word.
Wel, mij kan het tamelijk chagrijnig
maken. We drentelen rond in de
woonschepenhaven. Een dorpje apart
in de grote stad. Maar de almaar
neerdruilende regen is weinig bevorderlijk voor het humeur. Temeer daar
de groeibehoefte bij mij reeds lang is

Voorbereidingskrediet 'Innersdijk'
(Van een onzer verslaggevers)
en
B W van Groningen hebben de raad
voorgsteld een bedrag van ƒ 2.020.000.uit te trekken ter voorbereiding van de
bouw van het nieuwe Treslinghuis, dat,
zoals gemeld, onder de naam "Inners-

dijk" in Beijum zal verrijzen. In dit bedrag zijn alle kosten tot en met de aanbesteding begrepen. Voorlopig zal echter
niet verder worden gegaan dan tot en
met het maken van een schetsontwerp,
omdat de minister van volksgezondheid
voor de volgende fasen nog geen toestemming gegeven heeft.
Zoals gemeld zal het nieuwe verpleeg-

huis 132 bedden voor zieken en 100 bedden voor geestelijk gestoorde bejaarden
plus
20
nog
tellen,
dagbehandelingsplaatsen. Met de woningbouwvereniging Patrimonium is contact
opgenomen over de eventuele haalbaarheid van het plan, om op de verdieping
van het verpleegtehuis 90 tot 95 woningwetwoningen te bouwen.
Omdat "Innersdijk" in Beijum West
komt, willen B en W het nieuwe leeszaalfiliaal, dat eveneens in West geprojecteerd was, nu in Oost bouwen, om
op die manier het voorzieningenniveau
van dit gedeelte te versterken.

gestild.
De woonschepenhaven is inderdaad
een wat apart wereldje. Waar een bonte verzameling schepen af en toe wat
slordig langs de steigers ligt. Sommige
uitbundig versierd, andere weer heel
rustig. Een strakke woonark en een bijna negentig jaar oude snik.
Je moet er natuurlijk wel van houden. Zoals die mevrouw op die snik die
geïnteresseerd komt informeren wat
we doen. Om dan en passant te melden, dat ze ook nog een ruime vakantieboot hebben: want de vakanties
brengt de familie voor de verandering
op het water door. En ze is best bereid
even te poseren voor de fotograaf.

Duif

Op het paadje langs de steigers
waarbij een nieuwsgierig schaap wat
naderen
verongelijkt ligt te kauwen
twee jongetjes met een duif. Want duiven houden is een favoriete bezigheid
in dit waterdorp.
Een lange rij duivenbungalows ligt

—

—

1. Bont geheel;
2. Boten, tv-masten en kranen;
3. Mag niet;
4. Uitbundig;
5. Knus;
6. Gemak dient de mens;
7. Duif en liefhebbers;
8. Vakantie ook op het water;
9. „Opa" komt eens poolshoogte nemen;
10. Tegenstelling;
11. Goed verankerd.

aan de andere kant van het pad. Sommige voorzien van een tuintje. De

laatste in de rij is wel bijzonder fraai:
de duiven hebben hier uitzicht op een
goed verzorgd perkje compleet met
tuinkabouter, hek en poortje.
Momenteel hebben de waterbewoners allemaal stromend water en
verdere gemakken waaraan wij thuis
gewend zijn aan boord. Overigens nog
niet eens zo lang. Pas vorig jaar zijn
waterleidingen langs de steigers
geïnstalleerd. Tot die tijd was het
„wee emmertjes water halen" bij de
pomp aan de kant.
Toch is het nog niet altijd zo, dat je
's morgens rustig de kraan kunt
opendraaien, want er schijnt af en toe
een grappenmaker te zijn die de hoofdkraan aan het begin van de steiger

dichtdraait

Poezenfamilie
We wandelen rond richting Eemskanaal. Ontmoeten daarbij een poezenfamilie en onderbreken het knus
gekout van een paar konijnen. „Opa"
komt ook eens even poolshoogte nemen om te zien wat we precies uitspoken.
Een vrij smal dijkje scheidt de
woonschepenhaven van het kanaal. Er
staat een levensgroot bord dat er niet

zonder toestemming

van

de haven-

meester binnengevaren mag worden.
Hetgeen overigens wordt tegengegaan
door een deugdelijke afscheiding in de

invaartroute.

Terug maar weer, richting ingang.
Tussen de woonschepen liggen de
meest uiteenlopende vaartuigen. Van
een speedboot tot een fraaie sloep, een
verroest duwbootje tot de stoffelijke
overschotten van wat eens een roei-

bootwas.
Bij de ingang is net het mini-busje
gearriveerd, dat de verbinding met de
stad onderhoudt. In het wachthuisje
bij de halte zijn een aantal stoelen geplaatst. Gemak dient de mens.
Over de haven kijkend, richting
Martinitoren, merk je, dat dit watergemeenschapje in een bedrijvige hoek
van de stad ligt. Draaiende kranen, bedrijven. Toch is het sfeertje wel lekker
ontspannen.
Opvallend is wel, dat vrijwel ie-

dereen toch geprobeerd heeft op of bij
het schip een tuintje te maken. Want
tussen het mastbos van tv-antennes

vallen toch de bomen en struiken op
die, in bakken en teilen geplant, wat
extra gezelligheid rond de boot brengen. En waarbij op sommige plaatsen
een zonnestoel optimistisch staat te
druipen. Waterig kortom.
BEN HIETBRINK

Weekenddiensten
APOTHEKEN

De dienstdoende apotheken voor spoedgevallen zijn in de week van 25-5 tot 1-6,
Apoth. Bakker, Zuiderweg 35, Hoogkerk, tel.
565700; apoth. Lewenborg, Gezondheidscentrum, Kombuis 173, tel. 412044 en apoth.
Venema, A-Kerkhof 17-19, tel. 184284.
Voor de apotheken in Haren wordt verwezen
naar de plaatselijke dienstregeling.
TANDARTSEN
In het weekeinde wordt voor spoedgevallen
de dienst waargenomen door tandarts De
Groot, Übbo Emmiussingel 4, tel. 121605, privé: Hemsterhuislaan 20, Haren, tel. 345127.
Spreekuur za. en zo. om 11.00 en 18.00 uur.

SOS

Vrouwentelefoondienst, tel. 135024; ma.
9—ll, vr. 20.30—22.30 en zo. 14.30—16.30
uur.
•I. Rutgershuis, weekenddienst morning after-pil, Damsterdiep 65, tel.
124203,
NVSH-COC-MVM, Kraneweg 56, tel.

133321. SÜS, tel. 250000 (050) Groningen,
hulp in geestelijkeen sociale nood.
Jongeren Advies Centrum, Zuiderdiep 17,
tel. 183130, open di. t/m vr. 14.00 tot 19.00
uur, za.

14.00t0t 17.00 uur, ma.gesloten.

Pastorale Werkgroep Homofilie: tel.

050-344846,05956-1526.

ALCOHOLPROBLEMEN
Bel Anonieme Alcoholisten, tel. 131270 of

7i:s(;B9.

ADVIESBURO

KINDER-

BESCHERMING KONFLIKTEN
Grote Kruisstr. 43, Groningen, tel. 134179,
ma. 20.00-22.00 uur, do.
spreekuur:
9.00-11.00 uur.
GARAGES
In het
weekeinde is open voor
spoedreparaties: Garage Boekhoudt, OosterhamrikkadeB6, tel. 771023/775758.

Zie ook pagina 7
voor
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Voor het opgeven van advertenties

Eiterdag

!BRUNO

Zondagmiddag

en conferencier GEERT JAN
grote vrouwelijke Plnkstershow
Verwacht
ATTENTIE:
m.m.v. Imca Marlna
Entree f 3,50.

26 mei dansen
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DE KRUISWEG

meto.a. GERRITWOLSINK,GERARD RONDenHERBERTSCHMITZ(WD)

2e PINKSTERDAG

Tel. 05907-1295

ZATERDAG 2 JUNI

VADER ABRAHAM
SHOW ORKEST

GEORGE BAKER
met orkest Arle Ribbens
MAANDAG 4 JUNI

*

J J
'

voor plus minus 14 lesuren aan de G.H. Di
school voor openbaar Mavo te Slochteren.

Gezellig en sfeervol
Reservering mogelijk

AVRO'S TOP-POP

-t

LERAAR MAVO

yg WO-HING

Vereist is het bezit van de bevoegdheid
tenminste twee van de vakken engels, bio
en natuurkunde.
Inlichtingen worden verstrekt door de direi
de heer H. Westerloo, tel.nr. 05982-1465 (se
of 05982-1571 (privé).

&^TeÈ

~-«fi*%!«iÊ?

OOK VOOR AFHALEN
FAMILIE-FEESTJES

-*•

«jQP^

Dagelijks geopend van: 11.00 uur 23.00 uur

zaal open om 19.30 uur

Sollicitaties binnen 10 dagen na de verschij
van dit blad te richten aan de burgemeeste
Slochteren. postbus 13. 9620 AA Slochten

-

NOODWINKEL MERCURIUSPLEIN ASSEN TEL.: 05920-10635

•

•
•

l
BAR-DANCING

<

l23iuniTTl
SOUVENIRS van

*

Groningen, Holland,
klederdrachtpoppen
klompen, Delftsblauw enz

J*

ïp

KUILMAN

£

Oosterstraat 55 hoek Carolieweg
Groningen-Telefoon 050-120829
-

M

���������������
Met PinksterenjTaarJ.eek u
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Zondagmiddag en -avond
DISCO
(vrij entree)

51

tfWml

BRADËmE EN"

-,

Hedenavond 26 mei aanv. 20.00 uur

AVRO'S TOP TOP
zondagmiddag en -avond

Beroemd violist en voormalig concertmeester D 'f de Groningse orkestvereniging (Nu NFO) en het con-
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27 mei.

£

Verw.zat. 2]unl VERONICA

%

certgebouworkest
Signeert zaterdag 26 mei van 14-16
uur zijn autobiografische werken:

V

/^

(1940-1945)

HEDENAVOND

Voor de duisternis viel

THE BLUE DIAMONDS
y-^v

\M

weer eens aan te halen

I BOEKHANDEL I

VV

NX.

RALLY ANTIEKE MOTOREN

mSSr

door de gemeente.

GROTE KERMIS OP DE BRINK.

SPORTVISSEN
„Lauwers"
ningsschip
vanaf 2 juni iedere zaterdag om 7.30 uur inschepen
vanaf LAUWERSOOG.
Reserveer tijdig.
Ook voor groepsreizen
en zee- en wadtochten
op andere dagen.
Inl. tel. 05946-2486 en
2270.

TENTOONSTELLING

DONDERDAG 31 MEI A.S.

Wij nodigen de talrijke muziekvrienden
van de heer Juda uit de kontakten

\

inleggeld slechts f 5,- p. auto.

SCHILDERIJEN-

geopend woensd. t.m. zond. van 21.00 tot 02.00 uur

(1909-1930)

YV

Het adres voor advies, ontwerp en installatie
Paul Din 9 es BVDelfzijl tel. 05960-15010 telex 53431

m

/

m

I|| 58*

tM

VOORRONDE

/

NATIONALE

holland

JMSIé

\.

verkiezing\S/V

Club C'est Ca

/
"

OOSTERSTRAAT 33

-

M

GRONINGEN

-

\

TEL. 132820

OP DONDERDAG 31 MEI A.S.
/

10.00 pp. aan de zaak verkrijgbaar.

-

(1930-1940)

\

met attraktie voor de kinderen.

Inschrijven v.a. 12.00 uur terrein Norgerweg.

Kaarten a

Vismarkt 42 Groningen (ingang Haddlngestraat)

De zon stond nog laag

\

ORIËNTERINGSRIT

AANVANG 22.00 UUR.

Jantje Paganini, Haftling 2613

v \\Scholtens\l)

Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons adres: PAUL DINGES B.V.
Proosdij 59,
99 36 EV FARMSUM
(Delfzijl)

met het v/m zeebeton%

//

SCHEEPSSCHROEFASINSTALLATEUR

•

m.m.v. DIMENSION OF MIRACLES

\

Ook hebben wij ruimte voor een:

£

#

\

Hij moet zodanig bekend zijn met magazijnadministratie
dat hij in staat is een goed beheer te voeren en
in de toekomst mee kan helpen om de administratieve gegevens
op een moderne manier te verwerken.
Wij denken aan een man in de leeftijd van ongeveer 35 jaar.

enkel- en dubbelspannen

Zondag

//jo juda\\ '■gBiTHEATER-DANCINQiBi

/

welke in een motorenbedrijf en machinefabriek gebruikt worden.

;

\

#DESNU<DISCOTHEEK DE PUNT
{

Voor het beheren van ons magazijn zoeken wij een medewerker
die bekend is met de materialen, onderdelen en gereedschappen,

i

«

f

MAGAZIJNMEESTER

Zaterdag 26-5-79
aanvang 18.30 uur

CONCOURS d'ELEGANCE
van ANTIEKE MOTOREN

.

ons is plaats voor een:

Ver. v. Volksvermaken „RODEN"

CONCOURS
LANDBOUWTUIGPAARDEN

-

£

Bij

I

*

GB|
<

1

0 's middags om 3 uur.
5 De bedoeling is dat er ook scholen, verenigingen enz.
aan meedoen, die er eigengemaakte spullen tentoon0 stellen, leden werven, voorlichting geven enz. Het ge0 heel wordt met muziek ondersteund. Personen, scholen
voor een stand bl):
9 of verenigingen kunnen zich opgeven
Exloërmond,
104,
Ottens.
2e
tel. 05997Zuiderdiep
9 G.
1285.
É)

Daar moet U bij zijn!

DANSEN
Brlnkhoeve

een braderie en rommelmarkt, op de 9
0 „Exloërmonden"
Zuiderdiep
(west) t.o. Dubex, dit begint 9
9 parkeerplaats

goederenmarkt.

S

SHIRON

•

1

\

Op dinsdag 12 juni a.s. organiseert de handelsver.

.

•

I 1

eveneens
GRATIS TOEGANG

ARIK boxem.

Zondag 27 mei aanv. 20.00 uur..

Zie advertentie volgende week.

VRIJ DRINKEN

en

CONAMOUR

weer op zaterdagavond 2 juni 79, in de

|

van 20.00 tot 22.00 uur.

JANNV

OLDEHOVE

Hedenavond 26 mei, aanv. 20.00 uur

GEHUWDEN RODEN

/

ROMMELMARKT

'

Waar drie dagen wordt
gefeest met kermis, orgels
en poffertjes en op
Pinkstermaandag de grote
eeuwenoude vee- en

'Z'41

HEROPENING

JAMBflfefiU
Jt

r

\|

Na een grote verbouwing van onze di9co
nebben wij vandaag onze

S

���������������
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RAULDINGES

J

CAFÉ BAR ODEON

\

/VRIEZERBRUG
J

/

"W%-,

m

de

C

Gemeente jt
Slochteren ï

CHINEES INDISCH RESTAURANT

DJ. CEES VAN ZIJTVELD

j(

Voor het opgeven van advertenties telefoon 050

Sollicitanten worden opgeroepen voor de f
tie van

met

DIE VALENDRA'S
t

MARUM

-

RACEY

ZONDAG 3 JUNI

I

■
DELTA DRIVE-IN SHOW
S>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

ZATERDAG 26 MEI
De Engelse topformatie.

DIZZY MAN'S BAND

*

AANVANG 13.30 UUR

HOTEL-CAFEI RESTAURANT IBAR-DANCING

HEDENAVOND 26 MEI

*M

°P circuit „De Prikkedam" te MAKKINGA

HEDENAVOND

ZUIDLAREN

\

om de Bioform Bokaal

*,

|
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m.m.v.
• THE CRACKERS
• THE SPECIALS
ROYAL SHOW BAND

A W

fM
fl|
I |F

m.m.v. het

MOONLIGHTTRIO

ROYAL SHOW BAND
sndag 27 mei dansen

m.

■r

<[

DRENTSE SHOW

telefoon 050-184444

THE CRACKERS

•

GROTE INT. MOTOCROSS 500 cc

PRESENTEERT ji
IN GODLINZE

JI

I

//
GROTE MARKT 43-44,
//
/
GRONINGEN
050-1397
TEL:
%%Jy /

I

De nieuwe Nederlandse groep

y^^^m

BABE
Biedt zich aan

DRUMMER
voor all-round orkest.
Brieven onder nr. 77074 v. d. blad.

W\
|

I

Op 4 en 5 en 6 juni
houden wij een schilderijententoonstelling in de zaal van
café De Oude Glorie,
Abr. Westertstr. A23
Nw. Pekela.

Elke amateur of bekan
roepsschilder
zijn werk daar tentoonstellen
tel.
05978-2716.

dagbladreclame
het meest
doeltreffend

De jury bestaat o.a. uit Sjaak Swart
en Sören Lerby.

I Muziek is in handen van ORKEST
ARIE RIBBENS en de groep BABE

Algehele presentatie wordt verzorgd door RON BRANDSTEDER.
——

Y
V

/

V.

/
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/

yjFN

Finale Miss Holland verkiezing is op
9 JUNI in het CREST HOTEL te Adam.
Entreekaarten met inbegrip van reis en
koud buffet a / 80,- te verkrijgen bij
bovenstaand adres.
Het haar en de maquillage van de deelnemende dames wordt verzorgd door het

INTERCOIFFURE
WIM WILLEMS
WesterkadeS-Groningen-Tel

050-122274
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'Toch zijn we een erg serieuze commissie...'

Vier

Middagje 'Welstand' over verf f

branden

dakpannen, chinees en dokasjop

in Stad

(Van onze verslaggever Cees Vellekoop)
Uit een volstrekt niet-representatieve mini-enquête, uitgevoerd in mijn directe omgeving, is duidelijk gebleken dat
de meerderheid van de Nederlandse bevolking geen flauw benul heeft wat „welstandszorg" inhoudt. De meeste ondervraagden brachten dit woord in verband met de sociale dienst, of met het Btreven om „in goede doen" te komen.
Het is een hoogst tragisch gebrek aan bekendheid voor het clubje dat maandelijks in Groningen openbaar vergadert
als „commissie welstandszorg nieuwe stijl". En dat terwijl deze commissie zo graag in contact zou treden met het grote publiek.

(Van een onzer verslaggevers)
De Groninger brandweer heeft een
drukke nacht achter de rug. Tot viermaal toe moest zijn uitrukken naar binnenbranden of uitslaande branden (zie
ook pagina 1). Bij een brand in de
H.L.Wicherstraat kwam een 29-jarige
vrouw door verstikking om het leven. In
alle gevallen tasten brandweer en politie
nog in het duister omtrent de oorzaak.
De brand in de H.L.Wicherstraat brak
omstreeks half zes vanmorgen uit. De
brandweer bestreed de vlammen met
één hogedrukstraal. De materiële schade
bleef beperkt. Die was wel groot in de
H. W. Mesdagstraat, waar omstreeks
half acht vanmorgen een uitslaande
brand ontstond in een benedenwoning.
De bewoners —hoeveel kon men vanmorgen nog niet zeggen— konden allen
ontsnappen. Het benedenhuis brandde
geheel uit, in het bovenhuis ontstond

rookschade.

In het pand van uitzendbureau ASB
aan de Westerkade was de brandweer
vanaf ongeveer half één tot vijf uur vanmorgen bezig met blussen. Een niet goed
uitgedoofde peuk is de vermoedelijke
oorzaak van de vuurzee, die zich lastig
liet bestrijden omdat het gebouw vrijwel
geheel is ingesloten door pakhuizen. Diverse vertrekken brandden geheel uit.
De studenten die er woonden, waren niet
aanwezig.

.

:

Tot slot moest de brandweer in actie
komen op de Grote Markt, waar een
brandje van een aantal dozen over dreigde te slaan naar de juwelierszaakOosterhof. Dit kon vrij eenvoudig worden voor-

Een bewoner van het brandende huis aan de H. W. Mesdagstraat schoot
schielijk een stofjas en sloffen aan voor hij de straat op ging. Hij informeert bij
een brandweerman met eenpersluchtmasker op hoe het er binnen bij staat.
.•

komen.

afgelopen woensdag, dus de commissie
kon formeel adviezen geven. Het gaat er
niet al te formeel aan toe. Franswa, die
geen lid is, heeft in feite een groot aantal
zaken al bekeken en besproken met de
betrokkenen. Razendsnel werken de leden zich heen door een lange lijst van
bouwaanvragen. Alleen de twijfelgevallen en de grote projecten heeft Franswa
er uit gelicht om te bespreken. Reeksen

Voor jeugd serie
voorstellingen
(Van een onzer verslaggevers)
De stichting Jeugdtheater in Gronindie officieel nog in een toestand
gen
van oprichting verkeert
heeft voor de
komende weken de plannen rond. In het
Spiegheltheater in de Groninger Peperstraat is een groot aantal voorstellingen gepland.
—

—

Op 9 juni komt het poppentheater Grimaldi, op 16 juni is er een poppenkast
van De Munck met het aloude verhaal
van Jan Klaassen en Katrijn. Op 23 juni
speelt het poppentheater Eya Popeya
„De Drollie Dropvreter" en op 30 juni
komt het poppentheater RudiThijssing.

•

De brandweer is druk bezig met het blussen van de brand aan de Wester-

naven.

Zie ook pagina 5
voor stadsnieuws

gint om 10 uur en zal tot negen uur 's avonds
duren.

Kans op Europacup
voor Vlugheiddames
de afgelopen kompetitie in de eredivisie laten zien, dat ze meetellen
daar
werd namelijk een fraaie vierde plaats
op de ranglijst bereikt
ook in de bekerkompetitie tonen ze dat ze tot de
sterkste teams van Nederland behoren. V en K speelt vanavond in het
AHOY-sportpaleis in de bekerfinale
tegen v.d. Voort/Quintus, dat in de
andere halve finale verrassend
Idem/Hellas klopte.
De successen van het team zijn inmid: dels niet ongemerkt gebleven. Naast de
, talrijke
toeschouwers bij de thuiswedstrijden en de belangstelling van de
zijde van de pers, is ook een bedrijf uit
Drachten bereid gevonden om verlichting te geven in de financiële noden
van Vlugheid en Kracht om zodoende te
bewerkstelligen dat de positie, die thans
is bereikt, kan worden gehandhaafd of zo
mogelijk kan worden verbeterd.
Het komende najaar viert Vlugheid en
Kracht het 75-jarig bestaan. En hoewel
f thans hard gewerkt wordt om in het ka—

—

IN SPORTHAL LEWENBORG wordt

"zondag een zaalvoetbaltoernooi voor horecaploegen gehouden. Er doenacht ploegen mee,

In bekerfinale

De dames van het Groninger Vlugheid en Kracht hebben niet alleen in

der van dit jubileum tophandbal in Groningen te krijgen, zal deelname aan de
strijd om de Europa Cup voor bekerwinnaars een extra glans aan dit jubileum
verschaffen. Dat is dan ook de reden dat
vele handballiefhebbers in Groningen en
omstreken met belangstelling het resul-

taat van de bekerfinale tegemoet zien.
Het zou voor het Groninger en ook het
noordelijk handbal een hele belangrijke
ontwikkeling zijn als het volgend seizoen
in Groningen bij Vlugheid en Kracht Europa-Cup handbal te zien zou zijn.
Aan de supporters van de Groninger
vereniging zal het niet liggen, want inmiddels zijn reeds enkele bussen volgeboekt voor de reis naar Rotterdam.

waaronder drie damesteams. Het toernooi be-

Na afzegging
Fortuna Dusseldorf

Eurovoetbal kort
in alarmstemming
De plotselinge afzegging van de
Duitse topclub Fortuna Dusseldorf
voor het Eurovoetbal-toernooi heeft
het bestuur van de stichting slechts
kort in alarm-toestand gebracht. Zoals gemeld kan Fortuna niet naar Groningen komen met zijn jeugdploeg,
omdat het uitgerekend rond de
Pinksterdagen twee keer binnen de
lijnen verschijnt tegen Borussia
Mönchengladbach met als inzet het
nationale kampioenschap van WestDuitsland. Met Fortuna is in principe
afgesproken, dat het volgend jaar
Pinksteren van de partij is.
Ondanks het feit dat contractueel de
komst van de Duitsers was vastgelegd,
heeft het Eurovoetbalbestuur in een

De voetbalvereniging Helpman or-

jeugdtoernooi op de sportvelden op het
sportpark Coendersborg. Vandaag komen 42 elftallen in de wei (zo'n 550 voet-

;

kwart voor tien tot ongeveer vijf uur.

stomverbaasd dat daarvoor misschien

spoedzitting besloten akkoord te gaan
met de afmelding. Het betreft hier per
slot een soort van „sportieve overmacht", aldus voorzitter Frits Boerema.
Punt twee was het een sterke vervangende ploeg te krijgen voor het deelnemersveld van 12 clubs.
Per telefoon zijn bestuursleden van
Eurovoetbal figuurlijk gesproken vervolgens half Europa doorgereisd. Er lag
nog een aanvraag van Dukla Praag,
maar deze club had net ingeschreven
voor een toernooi in het Duitse Augsburg.

Contract rond

Binnen enkele dagen lukte het om het
contact en het contract rond te krijgen

Staand v.1.n.r.: Roelof Jan Mulder (verzorger), Jeichien Wijer, Carola Pesman,
Monique Lamm, Gineke Abbingh, Trudy v.d. Hoek en Martin Woudstra (trainer•

coach).

Gehurkt v.1.n.r.: Jannie Bolsters, Erna Balk, Dirkje Hartman, Jetty Steen en
Christien Knigge.

ook wel vergunning te krijgen was. Dat
zou de welstand nooit goed vinden, was
hem verteld. Hij heeft de vergunning in-

tussen binnen."

Dakpan
Het eerste „bespreekpunt" is deze
keer de renovatie van tien huizen aan de
Agricolastraat en Oudeweg. De bewoners willen een andere dakpan toepassen
dan er nu op ligt. Dat is goedkoper en

minder zwaar. Het architectenbloed van
voorzitter Coen Bekink gaat sneller stro-

men. De gewenste dakpan komt op tafel
en er ontstaat een geanimeerde discussie
tussen de twee bewoners en de comissie.
„Een keurige pan, die er maar snel op

moet", oordeelt de commissie, nadat het

effect van de pan nog eens kritisch bekeken is.
Het volgende agendapunt wordt even
overgeslagen, omdat de belanghebbenden nog niet allemaal aanwezig zijn.
De commissie buigt zich intussen over
de gevelreclame van een Chinees restaurant in de Poelestraat. Die was al akkoord bevonden, maar de dienst had er
toch moeite mee, omdat de borden groter zijn dan een oude norm, die tien jaar
geleden werd toegepast bij het beoordelen van reclame. De verontwaardiging
van de commissie is algemeen. „Het zijn
mooie borden, met zorg ontworpen. Van
dat soort normen met de maatlat uit het
verleden moeten we juist af." Als de Chinees geen vergunning krijgt, ligt het niet
aan de welstand.

Druk
Intussen komen de belangstellenden
voor het uitgestelde agendapunt bin-

nendruppelen. Het wordt zo druk in het
vergaderzaaltje, dat men tijdelijk
uitwijkt naar de kantine van het gebouw,
een verdieping lager. Het blijken bewoners van de Nassaulaan te zijn. Zij zijn

diep verontwaardigd, omdat een buurtbewoner „met vergunning van de gemeente" zijn houtwerk fel blauw heeft
geschilderd. „Het doet pijn aan je ogen"
en „Het aanzien van de straat gaat naar
beneden", betogen de aanwezigen. Deze
felle kleur bleek ook weer niet de bedoeling. Franswa neemt op zich om nog eens
te overleggen met de veroorzaker van het
leed. Hij zal hem proberen te bewegen er
nog een extra kwastje verf aan te wagen
om de aanslag op de netvliezen van zijn
straatgenoten verdraaglijk te maken.
Minder vriendelijk is de commissie tegenover de eigenaar van het voormalig
hotel Indiè' in de Herestraat. Het wordt
ingrijpend verbouwd tot winkel of
restaurant. „Wat het precies wordt is
nog niet duidelijk, terwijl dat natuurlijk
heel belangrijk is voor het beeld dat zo'n
pand oplevert. Als er een tapijthal

SPORT
3

Saarbriicken toonaangevend en de ploeg
telt vijf jeugdinternationals, waarmee
men sterk gokt op de toekomst en de
terugkeer in de Duitse topcompetitie.
Ze waren best blij met dit buitenkansje en gaan welgemoed op reis. Voor hen
geen kleinigheid, trouwens, want ze
moeten wel ruim 700 kilometer afleggen.
In de poule treffen ze onder meer het
Amsterdamse Ajax, dat inmiddels met
zijn jeugd twee zware internationale
toernooien heeft gewonnen en zonder
meer een van de favorieten voor de cup
is, temeer omdat AC Milan in de andere
groep is ingedeeld.
Penningmeester Gerard Driever zal
tegen het volgend weekeinde ongetwijfeld de blik op de barometer gericht houden. Want Eurovoetbal is wat
de belangstelling betreft mede van het
weer afhankelijk. Men hoopt op 10.000

C. BEKINK
architectenbloed.
•

...

..

intrekt, kan dat wel eens niet aanvaardbaar zijn. De eigenaar moet eerst maar
eens wat duidelijker plannen overleggen", oordeelt de commissie.

Geen zegen
Ook de firma Steenmeijer, die een
„dokasjop" in de Gelkingestraat wil
vestigen, krijgt niet de zegen van de
welstandzorgers. „Een mooi pandje
wordt hier met grove en schreeuwende
middelen verminkt. Niet elk pand in de
binnenstad hoeft onveranderd te blijven, maar een pand dat voor de verbouwing kwaliteit in het uiterlijk heeft
moet ook weer kwaliteit terugkrijgen."
Huiswerk voor de architect dus. Er
ontspint zich een korte discussie hoe je
dat principe moet uitwerken in de Herestraat. „De Herestraat is al verpest",
meent vormgever Peter Stut. „Er is niets
karakteristieks meer over." Bekink wil
toch nog redden wat er te redden valt.
Het wordt waarschijnlijk in een volgende
vergadering wel aan de hand van een
bouwaan vrage uitgevochten.
De Gasunie wil uitbreiden. Niemand
is enthousiast over het plan, maar het
We
past bij het bestaande
kunnen wel veel zeggen over de vormgeving van dit soort panden, maar het
gaat om arbeidsplaatsen. In botsing met
economische belangen moet de welstand
nu eenmaal vaak het loodje leggen." Het
blijft tenslotte een adviescommissie.
Het gemeentebestuur luistert meestal
wel, maar soms wegen andere belangen
zwaarder.
Als Bekink de vergadering sluit, is het
bijna drie uur later. Er is hard gediscussieerd, maar ook veel gelachen. „Toch
zijn we eigenlijk een erg serieuze commissie", verklaart Stut, om misverstanden te voorkomen.

toeschouwers, een niet gering aantal,

maar in 1977 bracht de start 5000 kijkers
en het vorig jaar waren er 7500, zodat er
een duidelijk stijgende lijn waarneembaar is.
De wedstrijdcommissie van vijf man
onder leiding van Joop Koops vormt een
speciale noot in het kader. Deze heren
hebben de eigenlijke regeling van het

toernooigebeuren. Maar het eigenaardige is, dat ze nauwelijks iets van het

voetbal zelf zullen zien. Ze voeren de administratie, onderhouden draadloos
contact met de velden en commentator
Henk Terlingen en zijn verantwoordelijk
voor de goede gang van zaken om alles op
schema te laten verlopen. Van de
wedstrijden komt de informatie via twee
man die met portofoons zijn uitgerust.
Nog een bijzonderheid: in elk van de
in totaal 36 wedstrijden van Eurovoetbal
wordt een spiksplinternieuwe bal binnen
de lijnen gebracht.

Seizoenbalans
amateurvoetbal
1978-'79

met de 1. FC Saarbriicken. Een club uit
de tweede Bundesliga, maar met een
zeer sterke jeugdformatie. In Saarland is

ganiseert vandaag en morgen een groot

•

plannetjes voor andere winkelgevels,
uitgebreide bergingen, veranderde ramen en dakuitbouwen worden zonder
veel discussie akkoord bevonden. Of
niet, want de commissie heeft weliswaar
als uitgangspunt dat de mensen niet onnodig moeten worden dwarsgezeten bij
hun bouwplannen, maar sommigen maken het toch te gek in hun ogen.
Toch is de welstandscommissie niet
zo'n streng en onverbiddelijk college als
de buitenwacht soms denkt, verklaart
Franswa achteraf. Menigeen die er van
droomde om een uitbouw op zijn dak te
zetten is er achter gekomen dat het best
meeviel. „Zoals die man, die voorzichtig
informeerde of hij een uitbouw achterop
zijn dak zou kunnen zetten. Ik kende die
huizen toevallig en vroeg hem of hij dat
ding niet liever aan de voorkant had omdat die op het zuiden gericht is. Hij was

2
1
onderop

Jeugdtoernooi
ballertjes) in de leeftijd van 8-13 jaar.
I Morgen komen de A- en B-junioren aan
de beurt (300 voetballers verdeeld over
26 elftallen). Vandaag duurt het toer| nooi nog tot vijf uur en morgen duurt het
j Helpman-evenement van 's morgens

Meegenomen
De commissie bestaat uit vijf leden,
maar in praktijk is het meegenomen als
er drie aanwezig zijn. Die drie waren er

IN SPIEGHELTHEATER

Voor de jongere categorie tussen vier en
twaalf jaar komt
Tjip
de Clown en is er op 2 juni het poppentheater Ratatoelie met de première
van,,Drie is één te veel."

De zorg van de welstand betreft de gebouwde omgeving. B en W zijn verplicht
om voor het afgeven van een bouw- of
sloopvergunning, advies te vragen aan
de welstandscommissie. Die commissie
bekijkt of de gevraagde vergunning redelijk is in verband met de omgeving en de
doelstellingen van het gemeentelijke beleid. En dus worden bouw aanvragen,
variërend van een immens kantoor tot en
met een luifeltje aan een winkel, en van
een nieuw ziekenhuis tot een ander
raampje in een gevel, bekeken door deze'
commissie.
Een kleine twee jaar geleden is de
commissie ingrijpend vernieuwd en
sindsdien vergadert ze openbaar. Hoewel de leden zich zelf wel afvragen hoe
openbaar een vergadering is, die wordt
gehouden in een kamertje op zolder in
het gebouw van de dienst stadsontwikkeling en volkshuisvesting aan het Zuiderdiep. Secretaris Jacques Franswa,
die zo'n acht jaar geleden het architectenvak eraan gaf om de welstand in Groningen te dienen, stelt dit punt in de vergadering direct maar aan de orde. Hij
krijgt steun bij zijn streven om vergaderruimte te versieren in de Binnenstadswinkel, een eindje verder aan het Zuiderdiep.

Het seizoen
zit er vrijwel op,
ook voor de voetbalclubs uit de stad. Het
werd een opmerkelijk seizoen voor de
stedelijke clubs, die enkele kampioenen
onder zich hebben en een aantal degradanten. Het eerste is fraai, het tweede
ongelukkig, maar er was in ieder geval
genoeg spanning en leven in de brouwerij
in de afgelopen maanden. Kampioen
werden in de derde klasse Be Quick en
Gruno, die beide naar de tweede klasse
promoveren. In die tweede klasse blijft
Oosterparkers, dat (het klinkt hard,
maar het is nu eenmaal waar) een zeker
kampioenschap heeft verprutst. De
tweede klasse telt volgend seizoen zelfs
een vierde tweede klasser, want Velocitas degradeerde eergisteren helaas uit de
eerste klasse. Het zou leukederby'sopleveren, indien deze vier clubs bij elkaar
worden ingedeeld. Een stapje hoger kon
Helpman zich in de eerste klasse op de
laatste wedstrijddag handhaven, ten
koste van Velo. GRC eindigde ook dit
seizoen (voor de vierde achtereenvolgende keer in het zondagvoetbal) als
hoogste stadsclub met een acceptabele
vierde plaats in de eerste klasse. In de
derde klasse was er in 3B onderin een

Redactie: GER VAN GELDER
spannend seizoen voor enkele stads
clubs. Gronitas, Amicitia, VMC, WK,
Groninger Boys en Forward kwamen alle
in aanmerking voor degradatie. De klos
werden uiteindelijk Groninger Boys en
Forward, die het derhalve in de vierde
klasse moeten proberen volgend seizoen.
In 3D vervulde GVAV Rapiditas een
minder opvallende rol dit voetbaljaar en
eindigde in de middenmoot. In de vierde
klasse E konden Hellas VC en Haren
zich goed handhaven in de middenmoot,
maar er is degradatie voor Astrea naar de
afdeling. Vanuit die afdeling komt De
Vogels na jaren weer terug naar de grote
KNVB en is er ook nog diezelfde kans
voor Hoogkerk en zaterdagclub GRC. In
dat zaterdagvoetbal maakte Oranje
Nassau in de tweede klasse D een
constant seizoen door. Het team eindigde in de sub-top en groeit naar een eenheid, waar in de komende seizoenen rekening mee moet worden gehouden. In
de derde klasse kon studentenploeg
Knickerbockers goed meekomen en een
stap lager had ook Lycurgus geen problemen in de vierde klasse. Mamio had
het moeilijker en moet nog alles doen om
na een jaar niet naar de afdeling af te dalen.
-

Jeugdvoetbal
Het jeugdselectie-elftal van GRC
speelt morgen (zondag 27 mei) de beslissingswedstrijd om het noordelijk jeugd-

kampioenschap tegen Leeuwarden op

het stadionveld van Drachten, aanvang
10.30 uur. Die wedstrijd zou eerst 's middags plaatshebben, maar door een organisatiefout bij Drachten ontstonden
daar moeilijkheden over. GRC diende
een schadeclaim in, gesteund doorLeeuwarden (zie de sportpagina). De jeugd
van Be Quick en Oranje Nassau spelen

dinsdagavond 29 mei een beslissingswedstrijd om degradatie uit de noordelijke jeugdklasse tegen Oranje Nassau. Dat gebeurt op het Stadion
Stadspark bij Velocitas. De aanvang van
de wedstrijd is nog niet bekend, maar
dat zal wel zeven uurof half acht zijn.
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Emmalaan 30, Zuidlaren.
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uw kinderen, verwarmd zwembad met kinderDaa,
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VALKENBURG HOUTHEM SCHIN OP GEUL. Garantie
voor een fijne vakantie. Mooie natuur. Vele bezienswaardigheden en vermakelijkheden. En het buitenland dichtbij.
Keuze uit 134 hotels en pensions. Logies met ontbijt al vanaf
f 18,-. Ook appartementen en campings.
Informatiepakket (met kleurige folders, totaal 96 pagina's):
VVV Het Geuldal, Postbus 820,6300 AV Valkenburg Lb. Tel.
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04406-13364
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EYS Z-Limburg. Mooie rustige omgeving in part pen-
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f is-vak.won.voor 14/71350,-.ini.
Eys, tel. 04451-337.

:

'

jMßnamßaß

7f=T]l
r \

»1 mm

6

*JL r

bosr.
BEEK MONTFERLAND H.C.R. „DE GRENS». Gastvrij
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b.v. 2 weken Noorwegen f 995,- all-In
1 week Engeland of Denemarken f 450,all-in
Kom kijken bij Yachtcharter

„HET WAKEND OOG"

Sibadaweg 34 Harlingen. Tel. 05178-6876.
Bij reservering vóór of tijdens de Pinksteren
10% korting.
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schip en een goede verzorging. De „Mr. Jan Elshout" en de „Mr. Cornelis W.
Kroes" hebben alles: royale hutten, alle met eigen douche en toilet. Twee liften. Een prima keuken. U kunt kiezen uit 8-, 11-, 12- of 15-daagse Rijn-, Moezel- en

kies dan ook een comfortabel

,
ANDIJK/IJSSELMEER. 6 pers. bungalows op Buitenplaats
tennisbaan. Voorseiz. f 200,-/w.;
Het Grootslag. Zwembad
450,-/
Tel. 02289-1262.
hoogselz. f
Buitenplaats Het Grootslag 73,1619 EH Andijk.
z
i
DEN HELDER: Te huur aangeboden. Vrijstaande woning
achter,
en
voor
voorzien van alle comfort met grote tuin voor
max. 8 pers., op 5 min. v. strand. Pr. f5OO,- p. w. all In.
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Er zijn nog wel eens

REIZEN VRIJ

Het» tost moge/ijk. dat er voor het hoonteiioen hier en daar nog reilen vrij zijn,
door annulering, wijziqtnaen en aanvullingen
vanae reisprcqrani ma's.
ün
Snel erbij
/b dan wei noodzakelijk.
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Neckarreizen. U reist al rustend
vraaqt qratis prospectus no 16 bij Watertransport,
Eendrachtsweg 54 3012 LD Rotterdam.
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tuin, electr.aansl. Uniek voor „rustzoekers", plaatsen 100 m».
im. Eitinge 29, Zuidlaren, 05905-1883. Wij zijn in het hoogseizoen zelf aanwezig, dus geen taalproblemen.
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geest.Tel.o2sl3-12138.
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de plaats waar

biedt ueen sfeervol verblijf, doorzijn openheid voor allen.
De prijzen laag; de keuken niet te overtreffen.
|n| Adm Doopsge2 Broederschapshuis. Postbus 10, Uit-

7/7tot4/B.lnl.Vak.oordHeida,tel.oB33B-1319.
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tel.
05910-22293
05910-22293.
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5-pers. op ANWB-erkende camping te huur vóór 14-7 enne 28-7. Reisburo Eurovac, Druten.
08870-4844*
;
TT
7T~
EERBEEK (Veluwe). Te hr. nog enkele vak.-bungalows, alle

\>UJ°J

H

»
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II

OOSTENRIJK. Vorarlberg (omg. Bodensee). comfortabele,
sfeervol ingericht chalet 6-8 pers. of vakantiewoning 4-6
P ers Vri < van 30 6 tot 14 7 en na 4 8 Tlro>: otztal ' Pension
met ontbijt met zltk., badentollet.VrlJvan3o-6t0t14-7.ini.:

kinaereniaeaai.net

Berqh).
Beekfaem
va

■
VELUWE. Luxe caravans,

J\

Voor elk seizoen goed Ingerichte va-

kantiewoningen
08870-4844

"

Vakantie

*■

\
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LUXEMBURG/EIFEL

Echt vakantie heeft u dèn pas als u een ander mens wordt en

met Pinksteren in onze luxe reCreatiebungalOW? Dat kan, Wij kunnen U aanbieden een 5-6 pers. bungalow, cv. gelegen in
Winterswijk. Tevens 2-3 pers. vak.woning. Prijzen
ua „f onn
tntf A7«ï
<tO/. .
nwk all in Tpl 0*5734-457
475,-P-WK.ail-in.
vanf 200,-tQtf
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sporthalen
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tóch uzelf blijft. En dat kan in
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FRIESLAND, bossen, Appelscha comfortabele bungalow,
cv., openhaard enz. Nog vrij met Pinksteren. 05138-2198.

_
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FRANK rijk: narbonne/GRUISSAN. Aan de kust bij
fraaie app. te huur voor 2-8 pers. Reisburo Euro£
,
ruten.oBB7o-4844*
v c D

vw

i

}

Z.W.-Franknjk (Lot)
Ê HUUR: juni/juti vak.woning 4-6 pers.
beboste omg. viswater, resp. fBOO/flOOO p. maand. Tel.
05900-4598.
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08870-4844.

NAPOLEONSTRAAT4S.TEL.O44O6-12490

TÉ

,

SPANJE: in BENIDORM en omgeving fraaie app. en bungalows te huur. Ook met vlieg- of busreis. Reisburo Eurovac

_

Voor een fijne vakantie. Rustige ligging. Park. pi., zonnig
terras. Prijs logies/ontbijtf 23,- p.p. Open vanaf 1 juni.
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VALKENBURG (Z.Lb.) Hotel Hermina

\

�^

zomer-

n0«7n4f144*
08870-4844

"o 1'20''"voll

\
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FRANKRIJK: FRANSE ALPEN. In Orcieres en Chaillol fraaie
app . te huur voor 2-8 pers. Reisburo Eurovac, Druten.

6km vanaf ValPENSION van de Berg, Hut 31 Simpelveld
pens. f 30.-. Pinksteren en andere
kenburg) l
periode nog vrij. Inl. 04442-3607.
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iuli t/m 14

CANADESE TRIMARAN

»*m4
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TE HUUR 0P VLIELAND. Huls met cv., open haard, 4 slpk.
en doucne Vr|j van g/6 tot 23/6 en na 2 s/e, ook weekends.
Tel. 05951-1522.
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Dar, resiau-
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Vr JX{Z?ïn!folder. Inl.. 04763-1307, Broekhuizenvorsi (L
Vraag
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ballum Ameland Noa vrü van 23
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zeilschool zuidlaardermeer
1

•-,
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ZUID-LIMBURG, logies-ontbijt f 14.-, logies gebruik keuken
f io,-.Goessens, Termaar47, Margraten.Tel. 04458-1585.
;
M
5-Bterren camping kasteel ooijen a/a ""■■■
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moederschin
de 32 meter lanee
lange
moederscmp, de
„Clipper gelegen bij het
watersportcentrum de Bloemert. is
het centrum van onze zeilschool.
De Clipper is ingericht voor een
volledig verzorgde zeilvakantie (4 /
pers. hutten met stromend
/
keuken en recreatiezaal)
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Het
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04405-1342.
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Laat ook uw kinderen van 4 t/m 14 jaar in de
zomer of herfstvakantie eens een week of langer
genieten op onze kinderboerderij.
Gelegenheid voor paard- en ponyrijden.
Erkenning veilig tehuis van de Ned. kampeerraad.
Inl en folder tel 05998-4541
H. Oosterveld, JSchoonloörstr. 4, Westdorp (gem.
Borger).

-f'

/

~

Eigen parkeer-en aanlegplaats In jachthaven, bij luxe appartement. Voorseiz. f 300.-/W.; hoogselz. f 750,-/ w.; weekenderrangementen speciale prijzen. Tel. 02158-4905.
OudLoosdr.dijk2s3.l23lLZLoosdrecht.

Erggeschiktvoorechtparenofgezinnentot4aspers.ini.:
Huize Maclaire, Hekerweg 39 Hulsberg (Limb.). Tel.:

comfortabel en safe met de

f

LOOSDRECHT/BOTEL

RAND VALKENBURG. Vakantie-appartementen. Mooie ligging met eigen parkeerpl. en terras, cv. warm-en koud water.
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Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444

Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444
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STEEK DE
ZEE OVER

A

Hij om fvopt u buitenlands
qe/d
ïcnderprvvisiete6efa/efl.
7
Htt et/ent- restant wordt

tegen dezelfde koen terug /^^
] ook het muntgeld Ufogm

oenomesi

MBHBBHHHRE s ERVEER bijtijdsMi^BIMBMBBBB
Vanaf heden verkrijgbaar

Haal zon DAGTOCHTENBOEKJE vol met 1 I
f
I gezellige DAGUITSTAPJES en enkele I

DAGTOCHTEN
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47 50

40.00
(inkl. stoomtram)
30.00
Utrecht-Volendam
Schiphol-Amsterdam (stadsrondrit
40.00
(inkl diner)
Drentse landschap (inkl. koffie35.00
tafel)
25,00
Uitgebreide Frieslandtocht
ffnschede-Hoooeveen

(inkl

diner)
Harderwijk Dolfinarium
Giethoorn-Urk
De Weerribben Beetsterzwaag
(inkl. diner)
...

«,«

i

42.50

...

I

dagen
dagen
dagen
dagen
dagen

Zeeland-Brugge-Gent-Brabant vol pension

Sauerland-Weserbergland
Harzgebergte-Braunlage-Porta Westfalica
Ahr-Moezel-Rijn en Eifel-Altenahr
Valkenburg met dagtochten naar Duitsland/België

Mj

■

■
1050-121041

05980-92731

.
....

"

"
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TOURISTIQUE

«KHKSHHHffl RESERVEER

1

05926-1404

05990-13652

05960-22677

05970-12277

/Grootste
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Dagelijks 3-4-5-6-7 of 8 dagen
Reeds vanaf ƒ 157,Uw treinkaartje is geldig vanaf elk
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telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
telefoon
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REATIE!

naar de

Camping
Openluchtbad (verw.l

Kleuterbad
Kleuter-crèche

Grote zonneweide
Sport- en speelvelden
Speeltuinen
Pony's
Recreatiezaal

Cafe-restaurant-bar

Supermarkt

Mini-warenhuis

Bibhothëe'
k
Fietsen verhuur

\*

*

/

Vertrek elke vrijdag vanaf Schiphol
Vanaf ƒ 328,- inclusief vervoer vliegveld naar
het hotel te Parijs
(
"

:

Wij verzorgen in samenwerking met het
"Reiseburo der DDR" reserveringen en
vakantiereizen in de

Ardennen'

vanaf f420- tot f720- per persoon, volledig
verzorgd. Busvervoer naar en van de boot met meer dan
200 opstapplaatsen.
Vraagt nu gratis kleurenfolder bij:
Reisbureau Hanzestad b.v.

naar
Benut uw vrije tijd en kom
in het rustie«e
vakantiedorp
ons
echt wat
Drente. Bij ons vindt u
camu zoe kt: een schitterende
eleken
op
gas
sluittng
(
m si aan
van
bunga | ows en caravans
,en.
r2
voo
alle moderne gemakken
een
tussen-doorvoor
Ook ideaal
vakantie, of weekend.

,

®

Gen. Agent
Boonstra,

Vakantie-bungalows
Seizoenplaatsen

H
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Tel. 05202-15922.

TE KOOP
prachtige

Mercedes 250 Benz

„

JK i
A A \qII

CY

(if ff I/f

Oudestraat 13, 8261 CC

.

seizoen)

Rederij

Kampen.

telefoontje is vaak al voldoende om naar ons af te reizen.
v oor lang-kampeerders
speciaal arrangement!
(buiten hoog-

van

J

W\/

Automaat

bouwjaar 11-1976,

52.000 km, kleur

wit, 1e

eigenaar.
JOH. ZIJL BV V.A.G. dealer Bellen tel. 05930-2244-

Goed idee:Weekendje BabylonS

l

informatie: Hotel Babyion, Koningin Julianaplein 35,2595 AA Den Haag, tel. 070 814901.
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Centraal naast Den Haag Centraal.
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DUITSE
DEMOKRATISCHE
REPUBLIEK

--

een weergaloos wakend door in de residentie. Den I laag is ongetwijfeld één van de mooiste- steden van hei Luid. Een weekendje Babyion orm
Eén nacht in het luxe 5-sterrenhotel Babyion, een welkomstcocktail, diner
en ontbijt, aantrekkelijke kortingen in de bij het hotel behorendeDrugstore,
gratis parkeren en gratis toegang tot Madurodam en andere toeristische attracties
Dat alles voor slechts f 80,- p.p. Kinderen tot 12 jaar! 15,-' Reserveringen

OOK 3- EIM 4-DAAGSE VLIEGREIZEN
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VAKANTIELAND

Prijzen:

—^

-

_

ONBEKEND

3258.

-

_

KIJKEN IN EEN

DAT IS PAS EEN
VAARVAKANTIE

________^^

»
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129412
124175
121210
133347
124447
128318
120175
265155

MBWMWi

yX
\\

/¥*

'/
station in Nederland
naar Parijs v.v.
Met comfortabele treinen
En deskundige Nederlandse begeleiding
Naar keuze met of zonder inbegrepen maaltijden en excursies

Inlichtingen en boekingen
bij uw reisburo of NS-station

-

BOONSTRA
BOOTREIZEN
Belgische

\

oolt m

Meer vakantie?
*

>.

w

\,

-

schepen.

*

naar

I

6- en 10-daagse bootreizen met comfortabele passagiers-

*

ff;

°"A.

I

Appingedam
Stadskanaal Winschoten
Gieten
Eexterweg 1 Beneluxlaan 2 Stationsplein 8 Wijkstraat 86

.ff ■ WËA

Poelestraat 44
Vismarkt 10
Ohemuldersweg 8
Verlengde Hereweg 68

munuial

*

Met

INTERNATIONAL
INTERNAT,ONAL

"

1

O/cebuto 4p*
Inad
ff •—fl
Hoogezand
Stationsweg 3 Hoofdstraat 219

Mnumï.

uni i Awn

■

360.-1
355.-1
355.- 1
355.-1
325.- 9

reisburo's

ff Groningen

we 9 12
Oude Ebbingestraat 57
A

SLINGER! J

-

.

ff
ff
K

5
5
5
5
5

37.50
32,50
32,50

Teutoburgerwoud .
Bad Zwischenahn Boottocht
.42,50
Sogel (inkl diner)

Iff MEERDAAGSE REIZEN:
I

•

pqa TRAVEL

ff

32 50

I

concordia

Westerbinnensingel 25
Oude Ebbingestraat 12

DOORNBOS

-

Tpxe
it=*~

-

REISBUREAUS:

Beulakkerwijde Belt-Schutsloot
35,00 ■
Boottocht (inkl koffietafel)
Safari in Nederland (inkl.
42,50 1
koffietafel)
■
Bottermarkt
Sallandse
,
|
40,00
■
F evonoff (ink koffietafel)

42.50
37.50

-

I
I

-

Den Haag-Madurodam
Bremen

22.50

programma

Vele nieuwe reizen bij onderstaande

15-daagse reizen in binnen- en buitenland. 8
'

-

Bij beschikking van de
arrondissements-rechtbank
te Groningen d.d. 15 mei
1979 is Aaltje Werkman,
geboren op 14 september
1888, verblijvende te Ter
Apel, gemeente Vlagtwedde,
in het „Prof. Tuntlerhuls",
onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis, waardoor zij, al dan niet
met tussenpozen, niet in
staat is, althans bemoeilijkt
wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen.
Tot curator, resp. toeziendcurator werden benoemd: H.
Wieringa, wonende te Roswinkel, gemeente Emmen,
Roswinkelerstraat 98 en H.
Wieringa, wonende te Roswinkel, gemeente Emmen,
Stad 12.
Groningen, Oude Boteringestraat 37.

MR. R.H. SMIT.

VAKANTIEHOTEL RESERVERINGEN
dagen
met volledig pension per persoon.
7
Bijvoorbeeld:
Th uringen: hotel Reinhardsbrunn f 260,Oostzeekust: hotel Frieden f 270,Oostzeekust: Luxe hotel Neptun f 490,-

RONDREIZEN V.A. BERLIJN
Hotelreserveringen voor rondreizen per
eigen auto of per autobus.
Garantiereizen die altijd doorgaan.
3 dagen Berlijn-Potsdam-Berlijn
f 90 (bus f 140,-)
7 dagen Berlijn-Dresden-Meissen-LeipzigWeimar-Erfurt-Eisenach-Postdam
f350,-(bus f 465,-)

4 dagen Berlijn-Dresden-Meissen-LeipzigBerlijn f 170,- (bus f 220,-)
6 dagen voor spoorwegliefhebbers.
Langs de stoomtractie trajecten van de DDRf 470,- per bus met deskundige begeleidingVerder regelen wij visumformaliteiten voor
familie- en kennissenbezoek, tickets
voor trein- en vliegreizen. Ook verzorgen wij
zowel school- en studiereizen als
reserveringen op campings.
Vraag de gratis reisgids DDR aan. Voor de
endere vakantie.
Ook voor reizen naar de Sowjet-Unie,
Bulgarije, Tsjechoslowakije en Hongarije
Overtoom 246 -1054 JA Amsterdam
Telefoon (020) 122872

REISEBURO

der Deutschen Demokratischen Republlk
Volka&genor Bntrlcb

kontakt reizen

1

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 26 mei 1979

Voorlichting in autobus
over Fries als schoolvak
redacteur)

Een autobus met voorlichtend materiaal zal stad en land afreizen om de
Friezen duidelijk te maken dat hun kinderen volgend jaar augustus verplicht
Fries op school zullen leren. Er komen
ouderavonden op scholen die het Fries
nog niet in het leerplan hebben opgenomen. Daar zal deskundige informatie verstrekt worden. Voor scholen
die het vak al hanteren zal hulp van attractieve programma's op ouderavonden

geboden worden.
Op 29 april 1980 zal de campagne voor
de invoering van het verplicht Fries worden afgesloten. De scholen zijn dan open
voor ouders. Radio Fryslan is de hele dag
in de lucht. Het Fries op de scholen
wordt door het provinciaal bestuur
feestelijk ingeluid. Eén van de ministers
of staatssecretarissen van Onderwijs en
Wetenschappen zal via de radio de lage-

onduidelijkheden en misverstanden
weggenomen moeten worden.
De heer Pietersen zei dat door het
verplicht Fries op het leerplan de scholen de vrijheid hebben gekregen om hun
doelstellingen in overeenstemming te
brengen met hun schoolse situatie. Met
andere woorden: een dorpsschool in een
Friessprekende gemeenschap zal verder
reikende doelen kunnen nastreven dan
scholen in stedelijke gebieden.

~Hierblijven
klein ding, ik wil

„Fries is met de verplichte invoering
van de eigen leeftaal in het onderwijs bezig voort rek kerswerk te verrichten voor
wat betreft een betere aansluiting tussen
milieu en school. Dat gebeurt op een manier waarvan we hopen dat deze in de
voor ons liggend periode als voorbeeld

zal dienen voor andere culturele minder-

heidsgroepen in ons land".
Dat zei de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen de heer A. J.

Het heeft lang geduurd, maar nu komen de toch wel talrijke liefhebbers van
Latin muziek in ons land dan toch aan
hun trekken. Eind vorig jaar gaf de legendarische zangeres Celia Cruz memorabele concerten in Nederland, gisteren
eindelijk, na 25
maakte Tito Puente
jaar zijn debuut in ons land en er gaan
geruchten, dat de Big Band van Eddie
Palmieri dit najaar in Utrecht optreedt.
De groep van Puente vormde het voorlopig hoogtepunt van het Hilversumse
Gooiland festival, dat op het moment
dat dit stuk ter perse gaat nog in volle
gang is. Puente is zo langzamerhand een
monolytische figuur in de Noordamerikaan9e Latin muziek. Hij is ongetwijfeld een van '9 werelds top-

1

met je spelen".

Inpakken en
wegwezen, mij niet

Hermes, donderdag in Den Haag waar
hij de start gaf voor de introductie van
het Verplicht Fries op de lagere scholen

2

bijzonder.

•

~

gezien!"

—

in Friesland.
Volgens de staatssecretaris is het beheersen van de eigen milieutaai in woord
en geschrift een groot voordeel voor de
onderwijsprestaties in het algemeen
maar beslist ook voor het aanleren en
begrijpen van de Nederlandse taal in het

•

•

3

~Toe

muis,

•
~

wees nou niet bang
en kijk hem eens
lief aan!"

4

Zullen we nu

dan maar vriendjes

worden?"

re-schoolleerlingen toespreken'.
Dat werd deze week in Den Haag bekendgemaakt door de heer P. W. Pietersen, de tweede voorzitter van de
Centrale Commissie Fries. In Den Haag
werd door de staatssecretaris van Onderwijs, de heer Hermes, het startschot gegeven voor de begeleidingscampagne
voor de invoering van verplicht Fries op
lagere scholen in Friesland.

Stroomversnelling
Pietersen zei dat taalstrijd in
Friesland geen onbekend begrip was.

~A 1 anderhale eeuw is daar aangedrongen op erkenning van de taal, op invoering in het onderwijs en gebruik in
het officiële verkeer. Op deze terreinen is
de laatste dertig jaar sprake van een
stroomversnelling. De wetgeving registreert ook politieke wil", aldus Pietersen. Hij noemde de ontdekking en de
erkenning van het bestaansrecht van
minderheidstalen een actueel internationaal verschijnsel.
Op het ogenblik wordt aan 72 procent
van de Friese scholen het Fries al onderwezen. Het komende jaar zullen bij de
rest van de Friese scholen door middel
van intensieve voorlichting eventuele

timbalisten

old-star groep meegebracht, die onder de
noemer „Latin decussion jazz ensemble" door ons land kruist. Van die groep
moet in de eerste plaats Carlos Patato
Waldez genoemd worden, die zijn naam
als hogepriester van de congadrums volledig waarmaakte. Hij was indertijd de
eerste, die de speelwijze op meer dan een
congadrum introduceerde. Momenteel
werkt hij met maar liefst vier drums, die
in een octaaf gestemd zijn, zodat hij
complete liedjes kan slaan, of zoals
gisteren gebeurde, komieke duetten met
de bassist Salvador Cuevas kan spelen.
Hij is bovendien een eerste klas entertainer, die er een zeer visuele manier van
spelen op na houdt. En niet slechts als
flexibele en ongelooflijk subtiele congaspeler maakte Patato indruk, ook met
de sheckere, een soort kalebas, behangen
met gedroogde vruchten, weet hij overweg. Het Latin decussion jazz ensemble
is nog enkele malen in ons land te horen:
vanavond bijvoorbeeld in het Utrechtse
muziekcentrum Vredenburg, morgenmiddag en -avond in het Tropenmuseum
in Amsterdam.
Het optreden van het 360 Degreesensemble van drummer Bever Harris
bracht in Hilversum niet de knetterende
affaire, die menigeen wellicht verwacht
had. De ritmesectie was goed op dreef,
met vooral bassist Cameron Brown als
drijvende kracht, maar de vervanging
van saxofonist Ricky Ford, de trombonist Crachan Moncur 111, heeft de homogeniteit van het quintet vermoedelijk
in negatieve zin beïnvloed. Moncur
houdt er weliswaar een interessante
spelopvatting op na, en is als componist
zeker onderschat, maar in het ensemble-werk, maakte hij een wat stroeve
indruk. De verrassing was nu altsaxofonist-fluitist Ken Mclntyre. In het
eerste nummer van de opvallend korte
set, „Faith" een compositie van Bever,
die qua structuur aan de Standard, ,blue
sky's" deed denken, speelde hij een stomende saxofoonsolo, die slechts werd
ontsierd door een matig functionerende
zaal versterking.

luidsperikelen.

Aardiger was de set van de oude
stijlgroep Jazz o matic four, waarin Ronald Jansen Heijtmajer zoals gewoonlijk
op de bas-saxofoon schitterde.

Toetsenvirtuoos Jasper van 't Hof, die
weken in het Groninger

we over een paar

jazzhuis De Spieghel aan het werk kunnen zien, breide samen met gitarist Phi-

Johan Brouwer
trefzeker
en beheerst

lip Catherine en saxofonist Charly Mariano aan zijn karakteristieke koele
bouwwerken. Jaspers spel heeft soms
meer dan een vleugje pathos, maar hij
vervalt nimmer tot lose sentimentaliteit.

De programmering van het Gooilands
jazzfestival, dat voor een deel door de
Avro-radio werd opgenomen, getuigt
van een elck-wat-wils mentaliteit, die
gezien de intieme ambiance van het gebeuren eigenlijk effectief was. Echt verrassend was alleen het goede optreden
van Tito Puente; voor méér vuurwerk
moeten we nog een weekje wachten, op
de jazzmarathon namelijk.

Gebeurtenis: Derde clavecimbelbespeling in de
Lutherse Kerk te Groningen. Clavecinist: Johan Brouwer. Programma: vier Preludes uit
L'Art de toucher Ie Clavecin, Couperin; Chaconne uit het Bauyn-manuscript, tombeau de
Chambonnières. tombeau de mr. ChambonI nieren, d'Anglebert, tombeau de mr. Blancheroche, Froberger; La Forqueray en Let Timbres. Couperin; La Marella en la Sylva, Forqueray: Preludes en fuga in Es, I en Chromatische Fantasie en Fuga, J. S. Bach. Publiek: 100.

Het Franse gedeelte van Johan Brouwers programma viel qua sfeer uiteen in
twee delen. Enerzijds waren daar de vier
preludes en de tombeaux, die in hun
voordracht alle een improvisatorische
benadering vereisen. In contrast daarmee stonden de genrestukjes van Couperin en Forqueray, waarvan de voordracht
door hun vorm veel gebondener uitvalt.
De in beide soorten muziek nogal beheerste aanpak van de clavecinist leidde
vooral in de preludes en tombeaux tot
mooie resultaten; in de vrije adem der
stukken legde Brouwer toch een gevoel
van een altijd aanwezige, maar nooit uitgesproken maat. Deze kwam maar eenmaal aan het licht. Tegen het einde van
de tombeau van Froberger kwam ineens
de fundamentele regelmaat van het stuk

EDDYDETERMEYER

,

'Kleintjes'
maken
stroef
kennis

De heer Langelo in Hogersmilde (fokker van kleine
arpony 's)
rangeerde een kennismaking tussen
zijn 6-jarige dwergpincher ~Muis" en
zijn 4 iveken oude
•

Shetlandpony met
de naam „Mini

Mouse".

Beiden

zijn voor hun ras

zeer kleine exem-

plaren.

De

ken-

nismaking verliep
enigszins stroef!

foto's Willem R. ten Veldhuys

boven.

'•

eer.

In de na de pauze gespeelde Bachpreludes en -fuga's leek de clavecinist
aanvankelijk nogal gehinderd door de
tamelijk grote rumoerigheid van het publiek. Het gevolg daarvan was dat de
stukken in Es en f beide wat plichtmatig
klonken, wat vooral duidelijk werd in de
fuga's, die beide in tempo vrij snel inzakten en nooit aan hun volledige expressieve ontplooiing toekwamen.
De vervoering, waarvan deze fuga's
vooral door hun harmonieën getuigen,
kwam wel eens even boven, maar nooit
leek de clavecinist zich erdoor te laten
meeslepen. Dat dit inderdaad aan de
omstandigheden gelegen zal hebben, bewees Brouwer met de Chromatische
Fantasie, waarin zowel de grilligheid van
de prelude als de draaikolk van de fuga
fantastisch tot leven kwamen.
*

PAULHERRUER

en had nu een complete

Het optreden van the Burton Greene
Group, een acht man affaire, die het oratorium ~We have a dream" uitvoerde,
ging de mist in door soortgelijke ge-

Klavecimbelbespeling

De genrestukjes hadden met een.iets
grilliger en vooral ook kloeker benadering veel kunnen winnen. Een uitzondering daargelaten (La Marella)
klonken ze te keurig; een wat rhetorischer voordracht (waartoe ze zonder
meer uitnodigen) had ze meer profiel gegeven. Ook de wijze waarop Johan Brouwer de Franse ornamentiek gestalte gaf,
zou wat nadrukkelijker mogen zijn. De
versieringen werden nu wel eens te veel
~en passant" uitgevoerd, waardoor hun
in deze muziek zo wezenlijke functie dan
niet voldoende duidelijk werd gemaakt.
Prachtig in deze Franse muziek was
overigens de klankkleur van het clavecimbel, dat van zijn ronkende bassen tot
pijn uitgesproken discant volmaakt
in de door de muziek opgeroepen
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Tito Puente's Group hoogtepunt
van Hilversums jazzfestival

—

(Van onze regionale parlements-

—

Han Fortmann
In Nijmegen is het intiatief genomen
tol oprichting van een centrum voor
menselijke en religieuze hewustwording
en groei in christelijk perspectief. Dit
centrum zal worden genoemd naar dr.
Han Fortmann. van 1957 tot 1970
hoogleraar in de algemene en vergelijkende psychologie van de godsdienst en de Cultuur aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen. De Reinier
Post -Sticht ing, die het eigen vermogen
van de universiteit beheert, heeft voor
hel lopende kalenderjaar een startsubsidie van 100.(MM) gulden gegeven, zo
deelt ..KI nieuws", weekblad voorde
Kal holickc 1 'niversiteit Nijmegen, mee.
Definitieve subsidiëring van het
centrum door de Reinier Post -Stichting
is slechts gerechtvaardigd indien het
centrum structureel verbonden is met de
Katholieke ('niversiteit, waaronder in
dit verband begrepen de studentenpa rochie.

Pinksterfeest
Bij ..de dikke boom" in het Slochterhos organiseert een interkerkelijk comité
voor de tweede maal een Pinksterfeest.
In tegenstelling tol vorig jaar duurt het
feest nu de hele dag, namelijk van 10.00
tot 16.00 uur. De leiding van de ochtend
is in handen van ds. Jaap Zijlstra uit
Vorden. Spreker is ds. Alje Klamer uit
Hilversum over ~De Geest maakt levend", 's Middags heeft de jeugdevangelisl Hans Dickhof uit Krmelo de lei-

KERK

WENS
Redactie
TON VAN DER WERF

ding. Kr is muziek, zangen cabaret. Ook
zal er informatie gegeven worden over
hot zogenaamde Regenboogwerk in Amsterdam, dat zirh richt op de opvang van
drugsverslaafden. Kr is ook een informatiemarkt, waar ondermeer het Nederlands Bijbelgenootschap en Amnesty
International een kraam hebben. Bij
slecht weer wordt het feest gehouden in
de sporthal van Slochteren.

Ontmoetingsdag
..Ken in- en uitloopdag van vaste en
lns>e programmapunten en voor elk wat
wils", zo omschrijft de Groninger Provinciale Stuurgroep Kerkenconferentie
de regionale ontmoetingsdag, die in het
de kerkenconferentie
kader
van
1978- 1980 op zaterdag 9 juni van 10.00
tot 16.00 nor in de Groninger Martinikerk wordt gehouden. De dag ia be

doeld voor allen die tot nu toe actief aan
de kerkenconferentie hebben deelgenomen en voor degenen die er verder in
geïnteresseerd zijn. Het thema van de
kerkenconferentie ~Op Hoop Van Leven" zal toegelicht worden door dr. L. A.
Hoedemaker.
Fotocollages,
een
muurkrant, dia's en bewegingsspel, muziek en zang (onder leiding van Gerard
Bernardus, Chris van Bruggen en Chris
Fictoor zullen dit thema illustreren.
Deelnemers betalen f7.50 per persoon
(kinderen zijn vrij en er is een crèche);
het meegebrachte brood wordt verzameld en in de middagpauze verdeeld.
Opgave voor 2 juni bij Groninger Kerkenconferentie. Praediniussingel 23,
Groningeir( tel. 060-134036).

Bijbels
Christenen in de Volksrepubliek Chi-

na hebben bij de regering te Peking een
invoervergunning aangevraagd voor enige honderden bijbels. Tevens hebben ze
de regering toestemming gevraagd om

voortaan zelf de bijbels te mogen drukken. Dit deelde Jan J. van Capelleveen
aan de algemene ledenvergadering van
liet Nederlands Bijbelgenootschap in
Haarlem mee.
Het nieuws uit China is afkomstig van
dr. Wong, secretaris van het Bijbelgenootschap in Hongkong. Hij heeft de
afgelopen maand familie in China bezocht en daarbij contacten gelegd mei
leden van de nationale patriottische
christelijke
Drie-maal-zelf- beweging.
Jarenlang hebben zij een zeer terug-

getrokken bestaan moeten leiden, maar
de laatste maanden kunnen zij weer in
de openbaarheid treden.

Protest
Patriarch Demetrios I, oecumenisch
patriarch van ('onstantinopel, heeft in
een telegram aan de Turkse ministerpresident Buelent Kcevit geprotesteerd
tegen de aanvallen van de overheid op
het oecumenisch patriarchaat op de
scholen, kerken en kloosters. Deze aanvallen, aldus Demetrios, zijn in strijd
00 jaar Turkse tolerantie tegenover
de christelijke instellingen. Omdat het
telegram (van 20 maart) tot nu toe onbeantwoord bleef, heeft de patriarch de
tekst ervan in de openbaarheid gebracht.
Tegelijkertijd
werd een protesttelegram hekend gemaakt dat de
(irieks orthodoxe
aartsbisschop van
Noord- en Zuid-Amerika aan Ecevit had
gezonden, met afschriften naar president Carter en minister van Buitenlandse Zaken ("vrus Vance van de Verenigde Staten. Daarin verwijt deaartshisschop de regering in Istanboel van plan
te zijn het oecumenisch patriarchaat
met allerlei maatregelen uit Turkije te
verdrijven,

De regering van premier Ecevit heeft
reeds in haar eerste periode, begin zeventigerjaren, e»n vijandige houdm
gehover nel patriarchaal ingenomen. Zij
was indertijd verantwoordelijk voor de
sluiting van de theologische hogeschool
in ('halki.

Dieren
op
Drift

Ter bespoediging van «en juiste plaatsing
ven uw opgave in deze rubriek, verzoeken
wij u de tekst te zenden aan „Dieren op
drift", Postbus 60, Groningen.

Vermist: zwart katertje, 9 mnd. Greiner,
Lottinge 5, Vries, tel. 05921-3008 overdag:
2033.

Vermist: Bedlingtonterriër, reu, 7 jr., grijs
Kooistra, Lijsterlaan 71, Beilen, 05930-3560.

Vermist: Groenendaeler, reu 4 jr. te Emmen. J. Dorenkamp, Pr. Beatrixstr. 27, Woudenberg, tel. via 05930-3232.
Vermist sinds 20-5: slanke grijsgestreepte
poes, halfbloed Siamees. Miauwt en spint
veel. Taco Mesdagstraat 12a, Groningen.
Vermist: zwarte kater, vrij kaal. Zwarte
vlooieband en rood adreskokertje. Roepnaam
Lapsang. Fossemaheerd 146 (wijk Beijum),
Groningen.Tel. 415721.

Vermist: gester. poes, plm. 6 jr oud. Van
boven Cypersgestreept, van onderen wit.Riouwstraat2oa, Groningen.Tel. 133123.

Vermist: zwart-grijs, gestreept katertje,

±

7 maanden oud, aan weerszijden een cirkel op
z'n zij. Roepnaam Flipje. In!. J. A. Feitlmtr.
37, tel. 251028.

Vermist: zwarte kater, naam Casper, omgpvinp Westprbrnpk-Engelbert. Engelberterweg9s. tel. 05904-2133.
Weggelopen: op 20/5, klein 90ort her
dershond, naam Fido, zwart dek en gele po
ten. A. van Bergen, PadkampS, Roden.
Aan komen lopen, 22/5, omgeving Rivierenbuurt, Drentse patrijs, reu, draagt roodleren halsband met penning en een vlooienband, is opgenomen in het asiel te Zuidwolde".
Voor tal. tel. 06900-2871.
Gevonden en opgenomen in het dierentehuis te Heilen. Smalbroek 5, 05930-3232:
korthnrige bruine Bast., ren. uit borstvlekje
(Meppel); korth. licht br. Teckel, reu (Hoogcveen); Halflangharige black en tan Duitae
Henier. reu (HoOgeveen).
Opgenomen in hot dierentehuis tp Heilen.
Smalbroek 5,05930-3232 (in beslagname dooi
Dieren besch. Drachten); zwarte ruwharige
Bouvier, teef;
Duitse Herder, reu;
zwart/witte Stabij, reu. groot, /ware kop;

pronkrug, gecastr, reu, crèmekleurige
vier, teef, «"ifi cm schofthoogte.
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DE STICHTING MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING OOSTELIJK GRONINGEN
TE WINSCHOTEN

Ziekenhuis "Röpcke-Zweers"
HARDENBERG, tel. (05232)28 22.

W

een staff unktionaris

op onze afdeling psychiatrie.

Arbeidsvoorwaarden conform de CA.O.
voor het Ziekenhuiswezen.

gezinsverzorging

Algemene informatie:
is een gekombineerd verpleeghuis, waarin het totaal aantal

plaatsen als gevolg van een op handen zijnde verbouwing

zal

worden uitgebreid van 200 naar 216. Daardoor wordt de afdeling psycho-geriatrie met 26 plaatsen verruimd en zal dan ongeveer 90 bedden tellen.
Ten behoeve van deze afdeling is er behoefte aan een mee leidinggevende

-1.1

verwacht.

RÖPCKE-ZWEERS ZIEKENHUIS

HARDENBERG

—

—

Funktie-eisen:

—

funktie is gewenst.
Geboden wordt:

HET ZONNEHUIS ZUIDHORN

—

—

Hoofdstraat 2a 9801 BW Zuidhorn

—

2631^--v

Ruime ervaring binnen de gezinsverzorging
Opleiding Sociale Academie of H.8.0.-, plus V.0., of academische opleiding in
één der sociale wetenschappen.
Salariëring volgens C.A.O. voor de welzijnssektor tussen f2.998,80 en
f 4.121,02 per maand.
Pensioenvoorziening P. G.G.M.
Reiskostenvergoeding voor gebruik van eigen auto.

1

y|

Onze Stichting beheert in de provincie Groningen een aantal voorzieningen voor geestelijk
gehandicapten waaronder gezinsvervangende!
tehuizen.
In deze tehuizen trachten wij een woon- en leefgemeenschap aan te bieden waarbinnen een
ieder (individueel en als groepslid) tot zijn recht
kan komen.
Als gevolg van een op handen zijnde uitbreiding
van de personeelsnorm ontstaan er een aantal
vacatures t.w.:

—

—

-

het ziekenhuis, Jan Weitkamplaan 4a,
7772 SE HARDENBERG.

Als taken zijn te noemen:
het leveren van een bijdrage aan het beleid van de instelling
begeleiding en ondersteuning van de teams bij hun hulpverleningstaak
stimuleren van de inhoudelijke ontwikkeling van de gezinsverzorging.

Nadere informatie wordt verstrekt door de heer F. J. Aardema, hoofd verplegingsdienst (tel. 05940-2631, toestel 34).
Sollicitaties te richten aan de direktie van

Telefoon 05940

Sollicitaties te richten aan de direktie van

Wij zijn een instelling voor gezinsverzorging en maatschappelijk werk met zo'n 800
personeelsleden. De gezinsverzorging en het maatschappelijk werk zijn in een
gemeenschappelijke team werkzaam In vijf plaatselijke units In het werkgebied.
De instelling is gewikkeld in een proces van bestuurlijke decentralisatie.
In verband met de bezuinigingen van C.R.M. dienen onze aktlviteiten in de toekomst met 30% te worden teruggebracht.
staf van vier personen,
De gevraagde funktionaris zal deel gaan uitmaken van een
die advies en begeleiding geeft aan beide werksoorten.
zinsverzorging.

in het bezit van het diploma A en B en bij voorkeur ook de aantekening s.p.v.
De funktie houdt onder meer in het bevorderen van een optimaal socio-therapeutisch leefklimaat.
Ons huis heeft een protestants-christelijke signatuur. Van de
sollicitanten wordt ten aanzien hiervan een positieve bijdrage
Ervaring in een leidinggevende

Inlichtingen worden u graag verstrekt door
Zr. G. Borkent, hoofd afdeling psychiatrie.

verrichten binnen de sektor geFunktie-informatie: De nieuwe medewerker zal zijn taak voornamelijk

verpleegkundige

in ons ziekenhuis

B-verpleegkundige

vraagt

"

Op korte termijn is er
plaats voor een

GVT "De Boemel" te Stadskanaal, 05990-15330

(ON)BEVOEGD LEIDER
GVT-19

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heren M. Faber of A. H. Endeman, tel. 05970-15262.
Dienstverlening
Schriftelijke sollicitaties binnen veertien dagen aan de Stichting Maatschappelijke
Oostelijk Groningen, Postbus 90, Winschoten.

GVT "Welgelegen" te Warffum. 05950-2323

ONBEVOEGD LEIDER

Bij de sollicitatie-procedure zijn bestuur en medewerkers betrokken.

GVT-20

GVT "Jeanne Godfriedhuis" te Groningen, 050715222
—

Ijl

Uitgaande van de Christelijke vereniging "Het Zonnehuis" met verpleeghuizen
te Amstelveen, Beekbergen. Doorn, Vlaardingen, Zuidhorn en Zwolle.
AJ
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De stichting
maatscha ppeli ike dienstverlening

noordenveld/haren

heeft in de gemeente Eelde een vakature voor

een

leidster gezins- en
bejaarden verzorging
in full-time dienstverband, bij voorkeur met
enige ervaring. Kandidaten dienen de opleiding Sociale Academie HBO-SD gevolgd te
hebben of in het bezit te zijn van de akten
N XII, N XIX of N XX. Ook de opleiding MBOSD voldoet aan de eisen.

#Zij

HARDENBERG,teI(OS232)2B 22.

„LICHT EN KRACHT" en „PORT NATAL"

I IhP
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Stichting de Brink
11

Jƒ

Instituut voor gezichtsgestoorde geestelijk

gehandicapten

Groningerstraat 15. 9481 AS VRIES (Dr)

In ons instituut wordt door een 6-8 tal woongroepen van 6 bewoners

ieder, een unit gevormd.
Op dit moment bestaan er een drietal units, die elk een eigen, op
het woongebeuren gerichte signatuur hebben.
Voor de begeleiding, coördinatie en stimulatie van dit leefgebeuren
zoeken wij voor iedere unit een

COÖRDINATOR
die samen met een 3-4 tal groepshoofden de dagelijkse verantwoordelijkheid draagt en tevens een actieve rol kan spelen in de voorbereiding, zowel als de concretisering van het te bepalen beleid.
Onze belangstelling gaat uit naar hen. die:
beschikken over pedagogische en organisatorische kwaliteiten;
een stimulerende bijdrage kunnen leveren in het bevorderen van
een goed woon- en leefklimaat, waarbij het werken in teamverband
een centrale plaats inneemt.
Een ruime ervaring in het praktische werkveld, van de zwakzinnigenzorg zowel als een kader- op HBO- I.W. opleiding is een voorwaarde,
terwijl wij denken aan iemand van ca. 30 jaar.
Inlichtingen worden verstrekt door de heer J. van Laarhoven.
Schriftelijke sollicitaties aan de directie van Stichting De Brink.
Groningerstraat 15 te Vries. Tel 05921-1841
-

-

GVT "De Vennen" te Muntendam, 05987-16260

ASSEN

Op korte termijn is in ons ziekenhuis

BEVOEGD LEIDER

Binnen het Centrum is in het opleidingsteam van de
opleiding tot ziekenverzorgende een vakature voor
een

plaats voor een

2e leidinggevend
verpleegkundige

GVT-22

part-time
praktijkbegeleid(st)er

Wij vragen personen, die willen en kunnen
samenwerken in team-verband, met enthousiasme zich volledig willen inzetten voor de bewoners en in staat zijn een fijne leefsfeer te scheppen, waarin de bewoners zich thuis voelen.

(15 uren per week)
De praktijkbegeleid(st)er is vanuit het opleldlngsteam gestationeerd op twee afdelingen, hlj/zl) begeleidt de leerling ziekenverzorgenden binnen een
afdeling waar geestelijk en lichamelijk gehandicapte
patiënten verpleegd worden en een afdeling waar
psychiatrische patiënten vanwege hun somatisch
ziek zijn, tijdelijk een intensieve verpleging behoeven.

voor onze afdeling chirurgie (34 bedden).
Van de kandidaten wordt verwacht dat zij
in het bezit zijn van het diploma A-verpleegkundige, en dat zij enige jaren als verpleegkundige werkzaam zijn geweest.

Arbeidsvoorwaarden conform de C.A.O.

Gewenste opleiding:
voor onbevoegd leider: een diploma van minimaal 4 jaar voortgezet onderwijs, zoals:
-

Het introduceren, informeren en begeleiden en
instrueren van leerling ziekenverzorgenden In
hun werksituatie en bij.het maken van verslagen.
Het bevorderen van integratie theorie en praktijk.
Het koördineren van evaluatie- en beoordelingsgesprekken.
Het bevorderen van Integratie theorie en praktijk,
leiding en afdeling.
Eisen:
Diploma ziekenverzorging met enkele jaren ervaring.
Bij voorkeur in het bezit van de Voortgezette Opleiding of: Diploma Ziekenverpleging A of B met
enkele Jaren ervaring binnen een verzorgingsafdeling.
Bij voorkeur in het bezit van het diploma Praktijkbegeleiding.

-

—

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door
Zr. H.J. Borneman, hoofd afdeling

chirurgie.

-

*

77725 E HARDENBERG.
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Nederlands Hervormd Psychiatrisch Centrum

ASSEN
Voor onze opleiding tot B-verpleegkundige vragen
wij een

docent

die binnen het kader van de vakken maatschappijleer en gezondheidsleer het vak „wetten" aan 2e en
3e jaars opleidingsgroepen geeft.
Het totaal aantal te geven lesuren bedraagt per kursusjaar ongeveer 90, terwijl aan het afnemen van het
examen „wetten gezondheidsleer" nog eens ongeveer 8 uur per kursusjaar besteed zal moeten worden

Vereisten:

Wij zoeken een jurist of

studerend daarvoor

Honorering:
Overeenkomstig de vastgestelde urenhonoraria
voor docenten, niet in dienstverband
Inlichtingen:
Deze kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van
de B-opleiding, dhr. W. de Vries, tel. 05920-21777,
toestel 2409.

Sollicitaties:

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan het hoofd van de
afdeling personeelszaken, Dennenweg 9 te Assen,
onder vermelding van vakaturenummer N79.40.

Inlichtingen:

moeilijk gedrag nauwelijks of in het geheel niet
geholpen kunnen worden.
Het instituut omvat 4 gemengd opgezette units,
elk bestaande uit een drietal leefgroepen. Drie
van deze units zijn residentieel. De vierde draagt
het karakter van een halfwegvoorziening en
omvat daarnaast een krisisopvang voor meisjes.
Een van de twee halfwegvoorzieningen is in
Apeldoorn gesitueerd. In dit paviljoen waar
werkende en studerende meisjes wonen, wordt
gewerkt aan een beleidsombuiging die moet
leiden tot een centrum voor kamertraining.

WIJ KUNNEN BIEDEN:
een salaris tot max. ƒ 2854.22 bruto per
maand
toelage voor onregelmatige diensten van
10 14%
medewerking bij het vinden van passende
huisvesting.

voor jongens en meisjes. Wij beogen er hulp te
bieden aan jongeren, die elders wegens hun

Schriftelijke sollicitaties te richten aan P. L.
Kuiper, Groningerstraatweg 62, 9843 AC
Grijpskerk.

ding.

—

—

-

—

Van sollicitanten wordt gevraagd de algemeen
christelijke grondslag van het instituut te respekteren.
...
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So|, icitaties binnen j dagen na het verschijnen
van deze advertentie te richten aan de personeelsafdeling van de Vereniging Rckkense
Inrichtingen, onder vermelding van het vakaturenummer P 2472, Dr. W. Slotlaan 12, 7157
AT Rekken.

Onze voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke
kollega, die minimaal 23 jaar is, ervaring heeft
in het werken met jongvolwassenen en beschikt

kunnen telefonisch nadere
inlichtingen over de funktie krijgen via telefoon
05453 241 toestel 212.
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of meisje dat hiervoor wil opgeleid worden.
Vereist: MAVO of gelijkwaardige opleiding.

VOORZIENINGEN
GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

over een (bijna) afgeronde HBO-kw/iw oplei-

ir* ***fI*9K*MM

tandartsassistente

Ü

NOORDELIJKE STICHTING

"DE MARKE" is een behandelingsinstituut

wü
7noW P n een
een
wij zoenen

GEVRAAGD:

V.5.1.D./G.V.T.

Schriftelijke sollicitaties graag richten aan het
hoofd van de afdeling personeelszaken van de
Stichting, Zaagmuldersweg 530, 9713 LZ Groningen.
In de linkerhoek van de brief GVT-19. 20, 21 of
22 vermelden.

en ervaring kan een salaris
worden geboden in één van de schalen voor ziekenverzorgenden of verpleegkundige.
De CAO-ziekenhuiswezen is van toepassing.

Afhankelijk van opleiding

Deze worden gaarne verstrekt door mevr. C. Visser,
hoofd opleiding ziekenverzorgende, telefoon 0592021777, toestel 2411.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad te richten aan hoofd Personeelszaken, Dennenweg 9 te Assen, onder vermelding van vakaturenummer N 79.38.

Z-diploma;
0.P.M.:
M.8.0./1.W.:

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO. voor dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten.
Kandidaten kunnen telefonisch inlichtingen verkrijgen bij de hoofden van bovengenoemde tehuizen of bij de afdeling personeelszaken van
de Stichting, tel. 050-126247.

—

Arbeidsvoorwaarden:

„LICHT EN KRACHT" en „PORT NATAL"

L.T.S.:
M.T.S.

voor bevoegd leider:

—

Sollicitaties te richten aan de direktie van
het ziekenhuis. Jan Weitkamplaan 4a,

M.A.V.0.:
H.A.V.0.:

-

Taken:

voor het Ziekenhuiswezen.

kunnen rekenen op een salaris volgens de
richtlijnen van CRM terwijl voor de rechtspositie de CAO van de Welzijnssektor van toepassing is.
Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad richten aan het Centraal Kantoor van de Stichting, Postbus 16,
9330 AA Norg, waar u ook nadere inlichtingen
kunt inwinnen, tel. 05928-3040.

GVT-21

Nederlands Hervormd Psychiatrisch Centrum

/

W

BEVOEGD LEIDER

&—

Algemeen Ziekenhuis "Röpcke-Zweers"

— ***

Belangstellenden
-

VERPLEGING EN VERZORGING
Voor het opgeven van advertenties

—

®—

nijsmellinghe

telefoon 050-164444

Nederlands Hervormd Psychiatrisch

„LYNDENSTEYN"
Lyndensteyn is een revalidatiecentrum voor kinderen in Noord Nederland. In het centrum verblijven plm. 160 voornamelijk motorisch gehandicapte kinderen tot 18 jaar. waarvan er 70 alleen overdag aanwezig zijn

-

-

PAVILJOENSHOOFD m/v

-

-

Onze gedachten gaan uit naar een verpleegkundige A plus B of A plus
Z van ca. 30 jaar, die zo mogelijk'- de stafopleiding heeft gevolgd.
Zij, die ervaring met kinderen hebben opgedaan, genieten bovendien
de
voorkeur.

het geven van lessen aan de l.l.verpleegkundigen
het begeleiden van deze leerlingen tijdens de
theoretische leersituatie
het meewerken aan de integratie theoriepraktijk in samenwerking met het praktijkveld
het meedenken over de inhoud en mede vorm geven aan de opleiding.

-

-

Eisen:
•

-

-

De aanstelling zal geschieden in de rang van eerste

Inlichtingen:
Deze worden gaarne verstrekt door dhr. W. de Vries,
hoofd opleidingen-B, tel. 05920-21777, toestel 2409.

verpleegkundige.

Op deze funktie is de CAO voor het ziekenhuiswezen van toepassing.
De salarisschaal, op het niveau 1 augustus 1978,
loopt van f 2.378,87 tot f 2.881,69.

Sollicitaties:

sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te richten aan hoofd Personeelszaken, Dennenweg 9 te Assen, onder vermelding van vakaturenummer N 78.65 en N 79.22.

Schriftelijke

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door
het hoofd van de opleiding Zr. J. W. van Riel (tel.
05120-88888, toestel 440).

-

■

I

Uw schriftelijke sollicitatie gelieve ute richten aan
de direktie Nij Smellinghe Postbus 20200 9200 DA
Drachten onder vermelding van de letters D.O.

Voor inlichtingen kunt u telefonisch kontakt opnemen met de heer
H. Prigge, wnd. hfd
Een sollicitatiecommissie, waarin afgevaardigden uit meerdere disciplines, zal de benoeming voorbereiden
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen twee weken na plaatsing van
deze advertentie richten aan de heer P van Beukering, voorzitter van
de sollicitatiecommissie. Hoofdstraat 3. 9244 CL Beetsterzwaag. tel
05126-1615

J

m
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PROF. HEYMANSSTICHTING

GRONINGEN
féMrITE
EXPLOITEERT OP ALGEMENE
GRONDSLAG DRIE
VERZORGINGSTEHUIZEN
EN TWEE VERPLEEGHUIZEN

HEYMANSHUIS
gelegen aan de Kochstraat 61 te
Groningen vragen wij een

SOLWERD

Het salaris zal nader worden overeengekomen.
Aanstelling zal plaatsvinden in dienst der gemeente Emmen. zodat de gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen van toepassing

afdelingsassistente

APPINGEDAM
postbus 52
solwerderweg 9
telefoon 0 59 60-2 75 44

zijn.

voor de koffie- en theedienst fulltime (10 dagen achtereen dienst, 4
dagen vrij).

BEZIGHEIDSTHERAPEUTE
Voor de vervulling van deze vakature denken wij aan
een jonge, Inspirerende vrouw met een prot. chr.

KD Groningen.

J

Het bestuur v.d. Stichting Chr.
Onderwijs te Eelde/Paterswoldee.o.

/^^r

zoekt van 1-9-1979 tot 31-7-1980 voor haar
kleuterschool de Notedop

levensopvatting.

een enthousiaste

verwachten van haar dat zij een goed kontakt heeft
met onze patiënten, die zij op kreatleve wijze moet bezighouden, zowel in de bezigheidstherapie als tijdens de
ontspanningsuren.
Opleiding: Norel of Prlnceoord, echter niet noodzakelijk.
De C.A.O. voor de gezondheid is van toepassing.
Wij

Voor ons gezinsvervangend tehuis voor kinderen "De Blijde Wereld" te Groningen, zoeken
wij een

Het hoofd van de bezigheidstherapie, de hr. L. Klewiet,
is graag bereid u nadere informatie te geven.

\

STICHTING THERAPEUTISCHE
GEZINSVERPLEGING TE GRONINGEN

Ji

heeft op korte termijn plaats voor

|

a. maatschappelijk werk(st)er

\

j

(f uil- time/part- time)

b. tijdelijk ervaren
maatschappelijk werk(st)er
|

j ',

-

j
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De taak van het maatschappelijk werk bestaat uit:

<|

—

—

—

begeleiding van de pleegouders.
contacten met de kinderen tot 21 jaar.
contacten met de eigen ouders en verdere omgeving (school, werk
enz.).

<;

J•

J»

behandeling vindt hier plaats met behulp van ons team, bestaande uit: kinderpsychiater maatschappelijk werker psycholoog; daarnaast ontvangen de kinderen zonodig psychoteraple, creatieve therapie.
-

Geboden wordt:
werkbegeleiding.
—

—

—

—

<[

\

•

<

\

<>

<»

\

;

j!

salariëring volgens 8.8.RA.-schalen.
pensioen volgens P.G.G.M.-regeling.

\\
(

autokostenvergoeding (rijbewijs noodzakelijk).

<>

J

Het diploma van een sociale akademle is vereist. Voorkeur genieten zij die
een V. 0.-opleiding hebben genoten.

;!

!;
]!

Voor verdere inlichtingen kunt u zich richten tot mej. A. Hoogwater, hoofd
maatschappelijk werk, Praedlniussingel 7, Groningen, tel. 050-132232.

\\

j»

Sollicitaties, binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, te
richten aan het bestuur van de T.G.V., p/a Praedlniussingel 7, Groningen.

<|
\

>

| \

Inlichtingen bij en sollicitaties binnen 14 dagen aan mej. A. Fransen hoofdleidster Notedop, Zonnehorst 16, Paterswolde.
Tel. na 11.30 en 15.30 Uur 05907-3854 of
3851.
's Avonds mevr. J. van Ham-Hendrlks 050347487.

Van betrokkene wordt verwacht dat hij mee kan
denken en belangstelling heeft voor nieuwe
ontwikkelingen binnen de zwakzinnigenzorg en
in het bezit is van één van de volgende diploma's:
Zwakzinnigenzorg;
-

Met doel van de T.G.V. Is te komen tot resocialisatie van kinderen met een

•

In het huis wordt aan ca. 25 kinderen, verdeeld
over drie groepen, een gezinsvervangend milieu
geboden. De vakature is ontstaan, door vertrek
van één van onze groepsleidsters, in de middengroep (pinokkio's), die uit 8 kinderen bestaat.
De leeftijd varieert tussen de 7 en 13 jaar. De
kinderen bezoeken overdag de Z.M.L.K. school
of het kinderdagverblijf.

-

gestoorde emotionele ontwikkeling. Het kind verblijft In een pleeggezin. De

! •

die zich samen met de hoofdleidster en het
team van de lagere school volledig wil Inzetten voor het verwezenlijken van een basisschool.
Gelegenheid om de school te bekijken en
kennis te maken met het team op zaterdag 9
juni van 10.00-12.00 uur.
Schoollaan 17, Paterswolde.

< \

\

j!

\\

M.8.0.1.W.;

0.P.M.;

Het AZG één der grootste ziekenhuizen van
Nederland heeft taken op het gebied van
patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. In de, gedurende de afgelopen ja■ren sterk gegroeide organisatie vinden ruim
3000 mensen hun werk. De ruimtelijke spreiding van de klinieken, afdelingen en diensten
biedt een boeiende variëteit in wijze van werken en werkklimaat.
-

V.5.1.D./G.V.T.

-

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die ervaring hebben in het werken met kinderen.
Van de kandidaten wordt verwacht, dat ze
woonachtig zijn in de regio Groningen, of bereid zijn zich te vestigen in de regio Groningen
e.o.
De salarisgrenzen zijn van / 1.580,58 tot
/ 2.571,47 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring, excl. toeslag onregelmatige
diensten.
Onze Stichting heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden o.a. 25 vakantiedagen per
jaar, studiekostenregeling, verhuiskostenregeling e.d.
Informaties kunnen worden ingewonnen op
werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur, tel.:
050-255614.
Schriftelijke sollicitaties gaarne richten aan de
afdeling personeelszaken van de Stichting,
Zaagmuldersweg 530, 9713 LZ Groningen.
In de linkerbovenhoek van de brief "G.V.T.-24"
vermelden.
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INRICHTING VOOR OBSERVATIE.
BEHANDELING EN VERPLEGING
VAN GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

vraagt op korte termijn

TWEE
PAVILJOENSHOOFDEN
voor resp.,
één paviljoen met 72 mobiele gemiddeld op imbeciel niveau functionerende mannelijke en
vrouwelijke bewoners en een paviljoen met 72
diep gestoorde mobiele en bedlegerige bewoners.
Het paviljoenshoofd zal, in samenwerking met
pav.team (psycholooq, arts, MW), de gehele
organisatie en het behandelingsbeleid binnen
het paviljoen vorm geven en begeleiden.
Voor deze funktie is vereist een verpleegkundige opleiding (Z-B-A), stafopleiding, HBO-lw of
hiermee bezig zijnde.
Minimum leeftijd: 25 jaar.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te
richten aan de Geneesheer-Direkteur van Huize
"Mariëncamp', Nooitgedacht 9a te Rolde.
Voor ons dagverblijf voor volwassenen
~'t Knuuterwaark" te Stadskanaal zoeken wij

met spoed een

GROEPSLEID(ST)ER
Betrokkene zal samen met een leid(st)er een
groep volwassen geestelijk gehandicapten
moeten begeleiden.
Van betrokkene wordt verwacht, dat zij in het
bezit is van één van de onderstaande diploma 's:
Zwakzinnigenzorg;
-

-

-

-

M.8.0./1.W.;
0.P.M.;
Pedagogische academie;

V.5.1.D./D.V.O.

/ 2.998,80 (met V.5.1.D./
D.V.0.) bruto per maand, afhankelijk van leeftijd
en ervaring.
-

Schriftelijke sollicitaties graag richten aan de
afdeling personeelszaken van de Stichting.
Zaagmuldersweg 530. 9713 LZ Groningen.
In de linkerhoek van de brief DVO-7 vermelden.

Ü

NOORDELIJKE STICHTING
VOORZIENINGEN
GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

A. B. A. Rijschool Zuldema
voor alle categorieën rljbew., heeft door Indiensttreding
nieuwe

instructeurs
plaatsingsmogelijkheden voor motor, personenauto en
vrachtautoleerlingen.
Tevens opleidingen voor instructeursbewljzen voor alle
cat.
Telefoon 05973-2269 of 050-259578, b.g.g. 05953-2556.

WPPltl

De nieuw aan te stellen medewerk(st)er zal
zich vooral bezighouden met de weefselkweek
van cellen voor het verrichten van immunologische onderzoeken. Aanstelling geschiedt ten
laste van het KWF op tijdelijke basis.
diploma HBO-A met belangstelling
vereist
voor cellulaire technieken.
salaris
afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring.

Vanzelfsprekend vindt u bij het Academisch
Ziekenhuis al de bij de rijksoverheid geldende
arbeidsvoorwaarden zoals welvaartsvast
nensiopn studie- en reiskostenreaelinaen
Eventueel bestaat de mogelijkheid van tijdelijhuisvesting,
fc .
a bij
H terwijl wij ook graag
onj
yan
ken
een
beh
ulpzaam
zij
h
w
n
y
w|j verzoeken om bij uw schriftelijke sollici.
tatje uw | eeftjjcl, opleiding en ervaring te vermelden en natuurlijk het vakaturenummer.
Richt uw sollicitatie aan de dienst sociale zaken, Oostersingel 59, Groningen.

K2® °!"i h«ctL»t J» m«n«mfcE2w «Ln^HAiiii
.
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vakaturenummer D-53

ACStdCDIiSCII

Ziekenhuis

het Academisch... waar mensen voor mensen werken
*

NOORDELIJKE STICHTING
VOORZIENINGEN
GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

*7
Vl/

het Academisch Ziekenhuis Groningen
uw nieuwe werkkring

-

(part-tintel
'<

leidster

BEVOEGD
LEID(ST)ER

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de dlrektie, Solwerderweg 9, 9901 BR Applngedam.

„HUIZE
MARIENCAMP"

Salaris ƒ 1.580.58

toepassing.

Schriftelijke sollicitaties worden
gaarne ontvangen door Zr. Ph.
Lansu, directrice van het
Heymanshuis, Kochstraat 61,

Sollicitaties te richten aan de directie van'
het tehuis.
Eventueel telefonische Inlichtingen 059502342

-

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en referenties binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te zenden aan het bestuur,
p/a Raadhuisplein 1. 7811 AP Emmen.

Het diploma INAS of
bejaardenhelpende is vereist.
De CAO-bejaardentehuizen Is van

Per 1 september a.s. komt bij ons de funktle vrij
van:

Bij de Distriktsgezondheidsdienst ZO. Drenthe
is per 1 augustus 1979 plaats voor een

De voorkeur gaat uit naar een verpleegkundige,
die in het bezit is van het diploma A met de aantekening wijkverpleging en over goede contactuele eigenschappen beschikt.

Voor het verzorgingstehuis voor
bejaarden

verpleeghuis

Distriktsgezondheids- ~|
dienst Zuid-Oost
Drenthe.

SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE

■

i

Ziekenver-

-

-

salarisgrenzen / 2.953,37 / 3.483,33 (1-8-78) bruto per maand,
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring;
een gunstige weekendregeling, omdat praktisch al onze kinderen in
het weekend naar huis gaan.

zen.

-

-

kenhuiswezen;

-

In het bezit zijn van het Staatsdlploma

pleging Bof Ben A.
Bij voorkeur in het bezit zijn van het diploma Praktijkbegeleld(st)er of bereid zijn de opleiding
hiervoor te volgen.
Arbeidsvoorwaarden:
Afhankelijk van opleiding en ervaring kan een salaris geboden worden In de schaal voor verpleegkundige A of 1 e verpleegkundige.
De CAO-ziekenhuiswezen is van toepassing.

-

-

afdeling stimuleren en koördlneren.
Het mede beoordelen van leerlingen.
Het onderhouden van overlegsituaties met opleiding en afdeling.
Het verzorgen van klinische lessen.

-

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
in het bezit zijn van het diploma A der ziekenverpleging;
de docentenopleiding hebben voltooid
beschikken over goede contactuele eigenschappen.

Daarnaast zal de geschikte kandidaat samen met een collega en de
groepsleiding niet moeten opzien tegen intensief werk van behandelende en begeleidende aard van plm. 30 kinderen in de leeftijd van 6
tot 12 jaar
Wij bieden:
een rechtspositieregeling, zoals vastgelegd in de CAO voor het Zie-

Salaris volgens CA.O. bejaardentehui-

pleegkundigen.
Het rechtstreeks betrokken zijn bij de begeleiding
van leerlingen in diverse verpleegkundige situaties
dan wel de begeleiding van leerlingen binnen de

-

-

De'werkzaamheden worden voornamelijk in dagdienst uitgevoerd en
zullen bestaan uit het begeleiden van het verpleegkundig werk van de
groepsleiding op het paviljoen, het mede verantwoordelijk zijn voor de
verpleegkundige zorg van het centrum en de coördinatie van alle
aspekten, die de organisatie van een paviljoen met zich meebrengt.

2 gediplomeerde
bejaardenverzorgsters

•

Belangrijke taakaspecten zijn:

In een sfeer die moet leiden tot optimaal behandelen en begeleiden
van de aan ons toevertrouwde kinderen, hebben wij werk voor een

Gebr. Gootjesstraat 2, 5953 PW Baflo,
vraagt voor haar verzorging voor 41 bewoners

zijn er twee vakatures voor

die vanuit het opleldlngsteam van de opleiding tot Bverpleegkundlge zijn gestationeerd binnen een algemene psychiatrische afdeling.
Taken:
Het Introduceren en Informeren van leerling ver-

docente
verpleegkunde

Ons samenwerken vanuit verschillende levensovertuigingen vraagt de
bereidheid om de algemeen christelijke grondslag van de Stichting te
respekteren

VISKENIJ

Cenirum

praktijkbegeleid(st)ers

is een modern ingericht streekziekenhuis met 315
bedden, inclusief 10 wiegen.
In verband met het vertrek van een van de docenten vraagt de afdeling opleiding (plm. 110 leerling
verpleegkundigen) een full time

HOOFDSTRAAT 3 TE BEETSTERZWAAQ FRIESLAND

BEJAARDENTEHUIZEN

ASSEN
Binnen het centrum

11

—

STICHTING

„LICHT EN KRACHT" en „PORT NATAL"

PROTESTANTS ZIEKENHUIS
DRACHTEN

HET KINDERREVALIDATIECENTRUM

,

n
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werkzaam in de fabricage van raamkozijnen, deuren, rolluiken en
dergelijke (hout, kunststof of metaal), kunnen met een aanvullende
vestiging, op beproefde en betrouwbare wijze
ƒ 45.000,- tot ƒ 75.000,- per jaar
of meer winst maken.
Geen debiteuren; dagelijks kontante ontvangsten.
Talrijke bedrijven maken al deel uit van onze franchise-organisatie
en wij beschikken over uitstekende referenties.
Aan energieke vakmensen die zich aktief willen ontplooien of voor
hun bedrijf een "tweede been" zoeken, biedt ons duidelijke konsept
in een aantrekkelijke groeimarkt een zekerheid voor de toekomst.
vrije werkplaatsruimte en een kapitaal
Vereist zijn minstens 70
van ca. ƒ 40.000,-.
Kunt u snel beslissen en binnenkort van start gaan?
Stuur ons dan schriftelijk beknopte informatie.
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PORTAS DEUTSCHLAND HERDO GMBH
Weismüllerstrasse 42, D-6000 Frankfurt/Main
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FtOATGLAS
tuindersgias

:

FIGUURGLAS
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verkopen
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GRONINGEN
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burgemeester
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AUTOM GIAZ(N
HtimmH

"Huitf

Afvalproblemen, bouwman
nemen. Kleine en grote containers. Bel 250019.
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DRAADGLAS

bank-verzekeringen-relzen-makelaartilj

Gemeente
Eelde.

Adverteren
doet
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en puien

PORTKS

W-Duitsland, Oostenrijk, Italië, Holland

SPIIGIIS

.

THtRWOPANE
THERMOBEL

•

der

gemeente Eelde maakt

PLEZIERVAARTUIGEN-VERZEKERING
.
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MAATSCHAPPIJ ZEEVAART U.A.
EENDRACHTSKADE29N.Z.
MËL

M

f|g£3r GRONINGEN.

Tel. 050-126445.
Ook na kantooruren.
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Een nieuwe lente met VOORKEURBOEK.
Dankzij een pracht Omnibus van niemand
minder dan Rie van Rossum, die reeds vele
beroemde boeken op haar naam heeft
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Tot 30 juni 1979:
(£)
Rie van Rossum
1) ELKE VROUW HEEFT HAAR GEHEIM
C) Omnibus van: Keer terug mijn, dochter, en
Gepaarde schelpen. Gebonden 436 blz.
Normale prijs f 29,90
©

provincie
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NU slechts f 17,50

*fe boekhandel bent u goed uit
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ingevolge het bepaalde
in artikel 22 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de
raad van die gemeente
in zijn op 21 mei 1979
gehouden vergadering
heeft besloten te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel
te
1
Parmentierweg
kadastraal
Paterswolde.
bekend gemeente Eelde.
sectie B nr. 2265 (ged.).
zoals nader is aangegeven op de bij dat besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte

3.500

4 500

5 500
7 500
8 500
10 500
15 000

20 000

25000
30 000
40 000
50.000

318 171 122
406 218 155
498 264 187
674 356 251
763 402 283
941 494 348
1340 703 493
1773 934 655
2214 1164 814
2653 1397 979
3535 1860 1302
4416 2323 1626

149
198
224
275
389
516
639

129
171
193
231 201

180

165

326 285 255 233
432 377 337 307
534 468 418 381

760 639 560 500 450
1015 847 744 664 596
1266 1057 928 828 743

tekening.

Het voorbereidingsbesluit met bijlagen ligt
met ingang van 29 mei
1979 voor een ieder ter
gemeentesecretarie te
Eelde ter inzage.

Eelde. 25

9

Termijnbedragen per maand
Krediet 12 24 36 48 60 72* 84* 96'
bedrag mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd
2 500 229 124 89

mei

BANK
duft
Poelestraat 44, tel. 050-124447*

1979.

Groningen,
Hoogezand, Parallelweg 93, tel. 05980-99800
Veendam, Ben. Westerdiep 3, tel. 05987-17144'

De burgemeester

voornoemd.
J.G.C. Wiebenga.

ef)f)^f)f)f)f)f)f)f)ecef)ee)f)eeg)eceee)f).
m^ Gedeputeerde

staten van Drenthe brengen ter algemene
kennis, dat zij vergunning hebben verleend als bedoeld in
am wm
artikel 2. eerste lid, onder a. van de Wet ambulancevervoer
op de navolgende aanvragen:
m\wm
Aantal
ambulanceS?
auto 's:
Gevestigd te:
5 Naam aanvrager:
4
|1. Automobielbedrijf De Vries B.V. Assen
Beilen
H,
2
Zantinge
2.
Borger
2
3. Fa. Balkema
Coevorden
4. Europagarage B.V.
Dwingeloo
1
5 Fa Wanningen
1
Eexterveen
6 G. Kolthof
Emmer-Compascuum
2
7. D. v.d. Velde
Emmen
3
8 Autoverhuur Beugeling B.V.
Fredenksoord
2
Garage
Menger
9
3
Hoogeveen
10 J Kip B.V.
Meppel
2
11. Kroeskop B.V.
Nieuw-Weerdinge
1
12. Fa. Gebr. Grooten
1
Roden
13. Fa. Holt en Reinders
Ziekenhuis-verplegingsfonds
■■
14.
1
Westerbork
'Westerbork''
Zuidlaren
1
15. G. Roelfsema

mm

mm

'
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INTCHNATIONAL
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voor spiegelreflexkamera's AC
Dit zijn echte prijsverlagingen!
U kunt nu tot ƒ 200.- korting krijgen dus grijp nu uw kans!

Sm ■»
5

Binnen 30 dagen na publikatie van deze bekendmaking kunnen belanghebbenden van deze beslissingen m beroep gaan
bij de Kroon (artikel 14 Wet ambulancevervoer).
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naar
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'opa, deze artike.en
jßhk^v----;-:

Katalogusprijs
'

!

|

Wie dagelijks hetzelfde traject tussen twee punten
aflegt is het voordeligst uit met een
maandabonnement. Of indien men jonger is dan
19 jaar, met een jeugdmaandabonnement. Deze
abonnementen zijn op een bepaald traject
onbeperkt geldig en kunnen op elke willekeurige
dag ingaan. Echter alleen geldig met de
bijbehorende stamkaart, die u bij de GADOkantoren kunt aanvragen.

M^oi^hff
*£$£_

jaar volledige garantie

„J»
928

ec „ te

-

™

Groothoeklens 1:2,8/35 mm

(Dus ƒl7O.- echte korting!)

1:2,8/135 mm met auto-

;

[

van 1-30 sek.
Katalogusprijs

|

J

Bestelnrl4ol

249-—

|
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Maand- en jeugdmaandabonnementen zijn op
een bepaald traject onbeperkt geldig.

|

T

II

I5

synchronisatie op 1/125 sek.
#REVUEIOOI spiegelreflexkamera van Japanse topkwaliteit CdS-lichtmeting door het
objektief 1:2,8/50 mm.
met metalen spleetsluiter
1-1/1000 sek.+ B. Heldere reflex- Een kamera met groot bedienings
Bestelnr.lol4
zoeker (ideaal voor brildragers), gemak!
349.—
Katalogusprijs
flitskontakt met

Ingebouwd

Bel voor postorderbestellingen of gratis katalogus: 02503/15861

Uqado
Groningen, Stationsweg 3,

tel. 050-123645

W^gMMMIHMIIIMII?

Hardenberg: Drog. Lustgraaf. Voorstraat 23
Hoogeveen: Drog. Petstra, Hoofdstraat 82
Groninqen- Herestraat 35,te1. 1815 95 Assen: Drog. Oonk, in de noodwinkel op
Meppel: Firma Rijnvis
het Koopmansplein (naast Slijterij Vendet)
geopeno.
knnnavonden qeopend
nnk op
nn rip
de koopavonden
Wij zijn ook
Amsterdam: Drog. Madhuizen, Vaart 11. 38 Grote Kerkstraat 2/hoek Hoofdstraat
Veendam: Drog. Streuper, Promenade 27
Drachten: Drog. de Vrieze, Noordkade 9

Fotospeciaalzaak:

Verkooppunten:

w,,7n

i

V

Emmen: Drog Madhuizen, Statenweq 31

Winschrteji^DrojJeeJ^

A

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 26 mei 1979
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HONDA PRELUDE NU
BIJ PE OPRECHT GARAGE
BESTE BERT, dat is alles goed en wel,

TERREIN
'HOENDIEP'

W

maar wat moet dat allemaal gaan kosten?

Bel de vakkundige Carrier dealer
snelle levering
vakkundig advies
#
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Bert Oling, bedrijfsleider van Erlnga Geluld Groningen, In
47 (betere midden- klasse hlfi-apparatuur)

•

OOK EEN PEUGEOT OCCASIONKOPER HEEFT BIJ CENTURY
MEER ZEKERHEID

■lil* è

!

.ruimassortiment
vrijblijvend begroting

Virulystraat 16,9716 JV Groningen

'

Bi

gunstige prijs

I Fridina bv
1050-770400

Hifi-techniek is voor ons een vak waar we met veel plezier in werken: een specialisatie In de radio en t.v. sector - et s veel meer dan eventjes een stereo-set aan de
man Dren 9 en Als wi J ons werk 9°ecl doen, begrijpen we
op een gegeven moment wat u zoekt. En met onze kennis van de vele mogelijkheden komen we zo dicht mohet Is ook pregelijk bij uw wensen. Dat klinkt serieus
maar het levert ons een
cies zo bedoeld
merkwaardig probleem op: Volgens ons hebt u
veel meer aan een vakman, zijn advies en service, dan
aaneen koopman, hoe schijnbaar voordelig soms. Maar
noe maken we u dat duidelijk?. Een probleem dat alles
te mak e n n e ett met net voortdurend prijzencircus waar
u 0D g©trakteerd wordt.
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de lulsterkamer-boven Kloosterstraat

zekerheid 1

1 JAAR NO RISK GARANTIE
veilig idee. voor 'n gering bedrag 1 jaar lang geen enkel risico

-

onze prijs

-

-

•

aanbiedings-

-

•

•

•

Enzovoort! Het valt niet mee om het hoofd koel te houden. Toch gaat het voor uom
lets héél anders: wat heb ik eigenlijk nodig, wat betaal Ik uiteindelijk precies en wat
irriir, iu aon nohn.ikcni»!»

*èiirnmanHa iL„

ïe iJnTgTet?rl inletamzïi
r

staooen Gevola is wel dat u ons
zen
een prijs. Maar zijn we daarmee een „dure" zaak, waar je beter voorbij kunt gaan,
als je niet teveel geld wilt besteden? De feiten wijzen anders ultl Dacht u werkelijk.
dat wij van
Geluid niet „prijsbewust" zijn? Juist mensen die in het vak thuis
zijn, weten een prijs op zijn waarde te schatten. Daarom mag u best een beetje verto v " 1 "" lenoraa9 oM ""*'*'" lna " vakm "" iu "
u

Erlnga'

sj ïsr
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zekerheid 2

De bomen en het bos...

ANWB GEKEURD

Een gevolg van voortdurende prijsinformatie Is, dat de echte prljsveranderlngen niet
meer opvallen. p
v rho lnßen zle, u olt £ adv rt ntleB •"
*!
c
9fI
'
aantoonbare oorzaak hebben, vallen evenminn meer op. Neem bijvoorbeeld Sansui;
al Jarenlang fabrikant van een goede Japanse hifi en met een betrouwbare prljsvorOnlangs heeft men een aantal produkten drastisch in prlj., verlaagd
,ede
en
dat geld dusook b.v vocr
n
/ 9eval de goedkopere Japanse Yen
'

ï!J* 2 g
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alle garantie auto s zijn ANWB gekeurd, het keuringsrapport zit op de auto.
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RedenJa
Luxmwi
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nze con y o?eop
e
name oe
Se
ae
arregeimg en
voneaige garantie.
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Adviesprijs verkoopprijs
prijs VOOrdeel korting

zekerheid 3

HOGE INRUIL

-

:''

0

,°

'

twee jaar

OD

Voor een goed onderhouden auto hebben wij een goede inruilpnjs over.
U weet ;t zeker als u even vrijblijvend langs komt

Met

-

zekerheid 4

VEEL KEUS

bekocht, maar het is wel zonde van het geld.

veelgevraagde WV en Audi-modellen ruilen we ook veel ir>r",a Voor u de prettige zekerheid dat u altijd vindt wat u zoekt.
Op onze

Nog even attentie voor Oling-in-aktie
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video techniek
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Als we ne ' zo bekijken is er heel wat te beleven voor de aandachtige luisteraar. Alleen a ' d ' e keus ' n weergevers: eerst tekst en uitleg en daarna ga Je er eens goed
voorzitten
Dat is Eringa Geluid zoals we graag willen zijn: mens, muziek en techniek. Is dat nou
wel iets voor „gewone" mensen in een „gewone" hulskamer? Een tegenvraag: vindt
u die 'ulsterrulmte niet verdacht veel lijken op een hulskamer? En als u nu eens „gewoon" uw favoriete muziek ging beluisteren, niet te hard niet te zacht, maar „gewoon menselijk", dan zouden we uw mening wel eens weer willen horen.

TE HUUR GEVRAAGD

met of zonder muziek
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Peugeol 104

18 000 78

m

Peugeot 504 GL m/gas

66 000 77

Peugeol 104 GL 6

20 000 77

•

Peugeot 504 L

55 000 76

Peugeot 104 GL 6

30 000 77

•

Peugeot 504 GL m/schuifdak

82 000 74

Peugeot 104 SL

13 000 77

£

Peugeot 304 SLS m/schuifdak

58 000 76

Peugeot 104 L

35 000 77

SL

r

v^/"^

goedkoop en uit voorraad leverbaar

als u orde en ne,neid wenst tegen een

=
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all season trading co
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informeer naar Europees meest verkochte /

DOEHETZELFBOUW-HUISJE
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FRIESESTRAATWEG 79 GRONINGEN TEL. 050-129561/255858

TRACTOREN

n
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VOORNAMEN

I WOONPLAATS
I■
I

•

Gemeentepark 12. B 2170 Wuustwezelßelgië Tel.: 031/697541 Vanuit Ned.: 09-3231-697541

II

GEB

_

■KI

d 1.000,-d a.OOO.D 2.000,-D 10.000,-

n

IR 11

4 000,
6 000,

,12 000,

1

18.000-

!——

o.a.

1 Flat6ls

2MF35 4 dl.
2 r rcl Power

SS
Deze coupon geheel

~~,

TEL

vullen,
uitknippen
opsturen naar het

bemipoelinqinkheoieten

in-

en

I

I
■I
■

II

!■ I
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2 Wltlock 505 graafl.comb.
IHanomagßBb
1 Wltlock 105 graafl.comb.
1 J-C-B. 4 graafl.comb.
3 Atlas 512 kranen op Ford
1 Carlo Pescl kraan op Ford
1 Colmar T 92 R getrokken kraan
1 Wehrhaan getrokken kraan
1 Atlas 1200 zelfrijdend
1 Hanomag Myo hydr. kraan

blaauuii rolde (dr.)
-

|

L

Doe 1 zelfbouw. Gemaakt van geannodiseerd aluminium in kleur gemolfeld. 20 |aar garanhe Geen onderhoud
P"|s bi|voorbeeld : br 150 x diep 180 x nokhoogle 205 : II 535 incl BTW. Levefing franco
br 180 x diep 210 x 205 nokhoogle II 625. Vele malen
Vraag gratis brochures en dealershisl
~ilsen
H»NOU ATTENTIE Wn kunnen noo »nk.

KRANEN

INRUILMACHINES

|

I

on- I

derstaandadres.
Sneller kunt u niet aan

°

1 Ford Super Ma|or
2 Ford Super Dexta
1 MF 35 3 dl.
1 Cormlck B 450
1 Fendt 250 werkt.drager
4 Ford 3000 als Ingeruild

—|

-

Ik kan maandelijks opbrengen

j%»i ■

Ml 1111 M

—

interesseer me voor^H
kontant geld ter hoogte ■!
van

'

■ STRAAT

\

— —

•

AUTO CENTURY

Voorganger br. A. Nauta uit Hilversum.
Vijf jonge mensen willen gaan In het watergraf, om „Wat
de oude zondige mens betreft" te sterven en om „Naar
de belofte" deel te krijgen aan het opatandlngsleven
van de Opgestane Heer.
Wij nodigen iedereen uit, dit blijde feest met ons te
vieren.
DE PINKSTERGEMEENTE.
P.S. Vanaf vrijd. 25-5 t/m zat. 2-6 ledere avond van
7—B uur bidstond.
—

57 000 76

'n degelijk gronings autobedrijf

lersestraat te Delfzijl.

—

SL m/schuifdak

donderdagsavond geopend

'

"

~-~*

V 6 m/schuifd

66 000 76

Peugeot 604

GOEDE HERDERKERK

GEEN SPREEKUUR.

'

•)

-

Ons bedrijf a/d Friesestraatweg heeft een werkplaats en schadeafdeling die volledig zijn ingericht voor onderhoud en reparaties t.b.v. alle courante merken.
Met meer dan 200 voornamelijk jonge occasions hebben wij een
permanente keus in jonge gebruikte auto's Allemaal met dezelfde
zekerheid. Century staat er achter. Een veilig idee; een goede auto
kopen met 'n goede service

vieren in de

Ordening en Volkshuisvesting

een a,umin um opberghuisje.

en graaag tot ziens.

DOOPFEEST

houdt de heer Lange, wethouder van Ruimtelijke

-I *f'

—

'

orde en netheid

*,

•

•

D.V. zondag 27 mei a.s. om 15.30 uur mogen wij weer

OP WOENSDAG 30 MEI 1979,

voor minimaal 3 maanden, ingaande 15 juni. Bi) voorkeur In Haren of Zuid-Gronlngen.
BPL NEDERLAND BV, Vredenburg 135, 3511 BG
Utrecht.
Telefoon: 030-31 55 34.

j

—

IËÏEMMEN

GEMEUBILEERD
HUIS OF FLAT

1

Prettig weekend gewenst

i&IÉiJ) GEMEENTE

voor een Engels paar:

£

-

0) Peugeot 304 GL m/schuifdak

Groningen, Kloosterstraat 47-38, tel. 050-131407.

-

Tel. (06924) 14 41, 's avonds (05924) 16 47.

!

Verkrijgbaar en te zien bl)

CARAVAN CENTRUM ASSEN
Peelo 16, Assen. Tel. 05920-42236

—

-■-

_(BW
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De nevenstaande auto's worden elke
week

ySïmH
in prijs verlaagd

Tevens uw adres voor sta» en toercaravans.

Saab99,2-deurs
Saab99,4-deurs

Volvo343DL

8MW520

Peugeotlo4SL
Peugeot3o4S

Peugeotso4GL
Peugeotso4Tl
Peugeotso4GL

,

bj.1974
bj.1974
bj.1976
bj.1974
bj.1977
bj.1976
bj. 1975

dagbladreclame het meest doeltreffend
ƒ 9.000,—
ƒ10.000,—
ƒ11.000,—

ƒ11.500,—
ƒ 9.500,—
ƒ 8.500,ƒ 8.500,bj.1974 ƒ 7.000,—
bj. 1973 ƒ 4.500,—

ft «AA*-»

SSAAES DEALER
zaterdaas oeoüend
van 9.00-12.00 uur.
'e 1.05927-2659

na 18.00 uur 05920-10452
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Nieuwsoiaa van net Nooroen

van zaïeraag *o

mei

ie/o_

Zie voor familieberichten ook pagina 15 en 16

ALGEMENE

VERENIGING HILVERSUMS

KINDERDAGVERBLIJF

directrice (v/m)
onze vereniging heeft de zorg voor
een kinderdagverblijf met plaats voor ongeveer 45
kinderen (leeft. 6 weken tot 5 jaar).
een halve dag opvang met een capaciteit van ongeveer 40 kinderen (leertijd 2 tot 4 jaar).
—

—

Wij verwachten van u o.m. leidinggevende capaciteiten,
goed contactuele eigenschappen, opleiding en/of ervaring in het werken met het zeer jonge kind minimum
leeftijd 30 jaar.
Schriftelijke sollicitatie naar: Koninginneweg 51,

LEDENVERGADERING

Dierenvrienden opgelet! Wij
voor de maand juli
pleegadressen voor diverse afgedankte oudere grotere honden. Allen lief en betrouwbaar
bij kinderen. Wie ontfermt zich
tijdeijk over hen? Dierenvragen

vraagt een

Op vrijdag 1 juni a.s., op de
dag dat hij 50 jaar in dienst
van ons bedrijf is geweest,
gaat onze bedrijfschef,
de heer

van de
•

*

*

•

pensioen Ezinge (evt. voer gratis), Wolddijk 49. Bedum, tel.
tijdelijk wegens kabelwerkzaam heden defect. Geopend
van 10 tot 8 uur, tevens het
adres voor al uw huisdieren tijdens weekend en vakantie. Tel.
05909-205.

STEDELIJKE VERENIGING HET GROENE KRUIS
VERENIGING HET GROENE KRUIS HOOGKERK
VERENIGING HET GROENE KRUIS NOORDDIJK
PROTESTANTS CHRISTELIJKE STICHTING HET
ORANJE-GROENE KRUIS GRONINGEN

1. Opening.

receptie in café-restaurant
Boschhuis, Hereweg 95 te

(i.v.m. het nieuwe verenigingsrecht)
3. Rondvraag
4. Sluiting.

1217

KV Hilversum.

SIEB en LIES VAN DIJKEN-VAN HOUTEN

Juni 1979 het vereiste aantal

Delfzijl:

JAN en EVA VAN DER HEIDE-VAN DIJKEN met
MIRJAM en JOSÉ
Uithuizen:
GEA en JAN VAN DIJKEN
Leiden:
SIEBRAND en NOORTJE VAN DER PLOEGEVERTSEN
Rotterdam:
ANNEKE VAN DER PLOEG

Direktie Bijholt bv.

9.00-12.00 en van 14.00-16.00 uur.

2. mocht op 7

Zeerijp:

Groningen van 20.00-21.30 uur.

N.B. 1. de konsept-statuten liggen ter Inzage op 7 juni
1979 op het centraal buro Kraneweg 72 van
leden

(ingevolgeartikel 13 van de oude statuten) niet
aanwezig zijn, dan zal er op 21 Juni 1979 om
17.00 uur een 2e algemene ledenvergadering
worden gehouden, eveneens op het centraal
buro Kraneweg 72, met dezelfde agenda.

Dechesne, van den Boom en Co

ACCOUntantS
m

Onze maatschap van registeraccountants heeft een
wijdvertakte praktijk.
Ons werk is nationaal maar ook internationaal
georiënteerd en multidisciplinair van opzet.
Op onze vestiging te Groningen willen wij op
korte termijn aanstellen

voor,

BEREND en LUWARD VAN DER PLOEG

I

ƒ
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GEMEENTE ROLDE

|,

Burgemeester en wethouders van Rolde roepen solllcl- s
E
E tanten op voor de functie van
=

accountant
Wij denken hierbij aan
een jonge, ambitieuze
man of vrouw die al
ervaring heeft opgedaan op een accountantskantoor. Als u
bovendien bezig bent
met de NIvRA-studie,
heeft u een streepje

Son(N.Br.):

Namens de 4 besturen,
A. MOESKER, dlrekteur.

gevorderde assistent

LEIDSTER

Ij

:

Xu leren paardrijden

nawepe

//'//"/

..-

I

Cursussen voor beginners en gevorderden, onder
deskundige leiding. Grote manege 21x41 Bi, 2

I

geïnteresseerden GRATIS proefles!

•

[-xxterwcg 14

=
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Til Anncn (Dl

£
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LUURT VAN DER PLOEG
Haarlem:

MARIEKE, JOKE, SIBRAND, TRIX, JOS.
SIEGRID. RENSKE en JOSINE VAN DER VEEN
Lieve opa en oma: bedankt voor alles en het grote feest, 't
is drommels mooi geweest!
mei 1979
Wilgenhof 22, Uithuizen.
Op donderdag 7 juni a.s. hopen onze lieve oudere, grooten overgrootouders

H. HARKEMA
en

E. HARKEMA-WAGENAAR

Ê Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van dit
E blad te richten aan Burgemeester en Wethouders van jj
E Rolde.
:

Als u geïnteresseerd
bent in deze baan schrijft
u dan een brief met gegevens over uw leeftijd,
opleiding en ervaring
aan onze afdeling per-

de dag te herdenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.
Hun dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

Receptie in Hotel Faber te Hoogezand van 18.30-20.00
uur.

In plaats van kaarten.
30 mei a.s. met onze ouders, grootwoensdag
Wij hopen
overgrootouders

en

in n.0.-groningen

I DOCENTEN

5 uur; dwarsfluit 5 uur; slagwerk 18 uur en AMVvan kleuter- en
CONSULENTEN voor begeleiding max.
10 è 15 uur.
voor
Deelbetrekking
basisonderwijs.
Voor nadere inlichtingen; G. J. Kooien, adj.-dlrekteur,
tel. 05960-14244 (kantoor) of 05960-23803 (thuis).
van
Sollicitaties graag binnen 10 dagen aan de dlrekteur
Delfzijl.
52,9934
Singel
BW
het IVAK,

! gitaar

I

■

■

i
I
[

H. MIEDEMA

MENNES BV

De afdeling MUZIEKSCHOOL vraagt

Vestigingen in: Almelo Amsterdam (Amstelveen) Arnhem Eindhoven
Enschede 's-Gravenhage 's-Gravenzande Groningen
Haarlem Heerlen Hengelo Maastricht Nijmegen
Rotterdam Tilburg Utrecht Zeist Zwolle Antwerpen
Brussel.

M. MIEDEMA-MIEDEMA

60-jarig huwelijk te herdenken.
Oosterstraat 12.

vraagt:

[
■
■
■

■

hun

elektromonteur
—

■
—

Adorp:

Uithuizermeeden:
Klein-

opl. VEV monteur of gelijkwaardig
ervaring vereist

WIKKELINRICHTING

f

en achterkleinkinderen.
Aan huis geen bezoek.
U kunt hen gelukwensen in Übbegaheem van 5 tot 7 uur.

woensdag 6 juni a.s. onze 50-jarige echtvereniging te ge-

denken.

S. MULDER

—

MENNES BV

en

Hardewikerstraat 23. Groningen
Tel. 050-128445/128446

lEMAND
BREEKT WAT!
ELKE SECONDE TELT.
fp^SJ 7

*-.;t
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Bij ieder ongeluk geldt: Houd het hoofd
koel. juist bij de eerste verwarring. Zorg dal
uen omstanders niet óók een ongeluk

y
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ÏLEVEN

WÊÈÊmÊÈkjÉ

JAN VELDMAN
en

JANNA EGBERDINA BRINK
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Noordlaren, Zuidlaarderweg 46a.
.).

KLOK-VELDMAN

F. A. KLOK
Chr. Pedagogische Academie en HAVO

„NIJENBORG"
Zuiderkruislaan 14,
050-779941.

Groningen. Telefoon

secretaresse
De werkzaamheden die aan deze functie
verbonden zijn, vereisen een grote mate
van flexibiliteit en goede contactuele vaardigheden.
Gewenst: MAVO- of HAVO-dlploma, Type-

f&

Noordlaren: A.J.VELDMAN
J. VELDMAN-LOMAN
en kleinkinderen
Gelegenheid tot feliciteren op woensdag 30 mei a.s. van
20.00-23.00 uur in het ..Sprookjeshor', Groningerstraat 10
te Zuidlaren.

In plaats van kaarten.
Zo de Heere wil hopen onze lieve ouders en grootoudere

T. VAN DER VRIES
en

G. VAN DER VRIES-HUMMEL

op 31 mei a.s. hun 50-jarige echtvereniging te herdenken.

1 Petrus 5:7.

diploma.

Prot. chr. levensovertuiging.
Ervaring strekt tot aanbeveling.

WÈÊËë^>>\
ij|
JHlÉbt

JH

1^

Het slachtoffer liefst laten liggen in houding
waarin u hem aantreft. Zoaraeen slachtoffei
een lichaamsdeel nlei kan gebruiken en <>r< i
hevigeplfn klaagt, moei u aannemen dat er
iets gebroken is. Ziel übloedopdepfaats van
debreuk, leg dan alleen losjes een openge
vouwen snelverband op de wond. zönderhet
getroffen lichaamsdeel te bewegen.

Aangeboden door dit blad in samenwerking mei deStichting Ideële Reclame

('■reetje, Ineke,

.

l'etra, Bert

WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM
GRONINGEN
Het bestuur van het W.L.G. vraagt, ter vervulling van de
volgende vacatures die per 1 augustus 1979 zullen ontstaan,

sollicitanten
voor de volgende vakken:

GODSDIENSTONDERWIJS
NEDERLANDS
GESCHIEDENIS

Kamperveen:

±

Sebaldeburen, mei 1979.
I'mv.-wegöl.
Gelegenheid te feliciteren op vrijdag 1 juni 's avonds tus-.
sen 8 en 10 uur in gebouw Irene, Kerkweg 4 te Sebaldeburen.

Aanstaande zaterdag 2 juni hopen wij met onze geliefde
ouders en grootouders

T. ETTEMA
en

6uren

±Buren
±6uren
±

Buren

±

Burep

4uren

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan de rector, p.a. van de school. Tel. 050-262094.

JEANETenIDS
(.reetje, Francien

±«««"

Het W.L.G. is een zelfstandig Gymnasium met ruim 400
leerlingen. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij voorstanders zijn van christelijk onderwijs.

SIRE

Theo, Jannie, Gea

Marum: UJCYenJAKOB

ECONOMIE
WISKUNDE
NATUURKUNDE
MUZIEK

<&

kinderen en kleinkinderen:
Oldekerk: PIET en JANTJE
SIETAenPIET

Hun dankbare

Brieven met uitvoerige Inlichtingen te richten aan de directeur. Drs. M. A. Steenhuis.

■'

jQB
|P

_

Hoogkerk.

Zuilaren:

VERZETSSTRIJDERSLAAN 220

HEB JE
ZO GERED.

Vjl)

Kllff^Tu?ir?T?MlHMÏr

Ter gelegenheid hiervan is er 's avonds een receptie van
19.00 uur tot 20.30 uur in gebouw Elim, Barkstraat 5,
Woensdag 30 mei hopen onze lieve ouders, opa en oma

\

"^A§^S
fSÉ,

Sla alarm (of laat dat doen) bij arts. zieken-

fit®

""***'

iSÉk

'lllllff

Psalm 84.

Gevraagd per 1 augustus a.s. een

/\

G. MULDER-DIJKSTRA
Hoogkerk, mei 1979.

Kerkstraat 150.

]

/

9771 AS Sauwerd. mei 1979.
A. M. v.d. SCHANS-MIEDEMA
J.v.d. SCHANS
M. VAN DUK-MIEDEMA
H.M. VAN DIJK

Door de goede hand van onze God over ons, hopen wij op

ELEKTRO TECHN. BURO EN

Als je bij een ongeluk onmiddellijk
weet watje moet doen, kan dat het verschil
betekenen tussen leven en dood.
De dingen die je weten moet. zijn met een
heel klein beetje aandacht ontzettend
simpel te onthouden. We hebben ze voor u
in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar
gezet. Dat boekje krijgt u door even een
kaartje te sturen aan „Het Oranje Kruis'.
Statenlaan 81.2582 GE Den Haag.

*

Gezellige foyer, ruim parkeerterrein.

=

Op één van onze niet al
te grote, overzichtelijke
soneelszaken, postbus
vestigingen kunt u zich
439,
3700 AK Zeist,
via
inverder bekwamen
t.a.v. Drs. J.W.A.M. Fraza,
en externe cursussen,
of bel yoor nadere inforwaardoor er mogelijkheden zijn op een snelle matie de heer
G. J. Prinsen van ons
promotie. Wij bieden
kantoor Groningen,
werk
waarafwisselend
050 -13 63 45
.telefoon
bij u bij vele aspekten
050 -34 70 70.
avonds
van onze kliëntenporte- 's

1

ptl nwfirciGn

SIBRAND, ANNE-MARIE, HERO en

fliJrïÉW^

I buitenmaneges, longeerbaan en een springterrein. .
| Door unieke ligging bosrand, onbegrensde moge- |
lijkheden voorbuitenritten, ook iivproepsverband. ■
■

aan de tweeklassige Emming's kleuterschool te Rolde.
5
Vereist het bezit van akte A. Ook zij die binnenkort
hopen de akte Ate behalen kunnen solliciteren.
E Inlichtingen kunnen worden Ingewonnen bij de wnd. E
E hoofdleidster der school tel. 05924-1715 (school).

feuille bent betrokken,
Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer
goed te noemen,

■*,

23 mei j.l. 60 jaar waren getrouwd.
De klein- en achterkleinkinderen:
Wehe-den Hoorn:
BOUWKO en MIEKE KNOL-VAN DIJKEN met
EDZE-.JAN. SANDER, ROBERTen DIEDERICK
Heerde:
JAN en EMY SCHAEFFER-VAN DIJKEN met
MARCEL, GRIAN en ELLEN

Ter gelegenheid hiervan
houden wij die dag een

2. Voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten

"*

SIBRAND JAN VAN DER PLOEG
en MARIA VAN DER PLOEG-VAN DIJKEN

met pensioen.

AGENDA:

"

.

Met dank aan God hebben wij met grote vreugde herdacht het unieke feit dat onze groot- en overgrootouders:

J. Nienhuis

op donderdag 1 juni 1979, om 19.30 uur In het gebouw
Kraneweg 12 te Groningen.

■

_^_^_—^^——

i
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A.

ETTEMA-VAN LEEUWEN

de dag te herdenken dnt zij 45 jaar geleden in het huwelijk traden
Dat ze nog lang Bespaard mogen hlijven is de wens van
huil kinderen en kleinkinderen.
eendam, mei 197!).
Langeleegte 120.
\

H.ETTEMa
H

ETTEMA-HAMMINGA

Aukje en Anja

Gelegenheid te feliciteren zaterdag 2 juni, Langeieegw
20, Veendam. De gehele dag thuis.
]

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 26 mei 1979
Zie voor familieberichten ook pagina 14 en 16
Op vrijdag 1 juni a.s. herdenken wij met onze ouders

Op dinsdag 5 juni 1979 a.s. is
het 25 jaar geleden dat onze

lieve ouders
REM BUITER

MARTHA BUITER-

en

KONING

J. KOOPS-GEERTS

in het huwelijk traden.
Tevens herdenken zij het
25-jarig bestaan van hun
tweewielerbedrijf.
U kunt hen feliciteren van
17.00 tot 20.00 uur in Café-

R. O. HUISMAN
en

Tj. HUISMAN-DE

HAAN

hun 45-jarig huwelijksfeest vieren.
„Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet"
Assen SIEP en EWOLD
Thea-Rene
Raoul, Juanita
Gineke-Shamim

Cobi
Adorp: COBA en FLIP
Rolf-Dineke
Greet-Martinus
Arie
Tjitske

Esther
Winsum: JOUKenJAN
Holland Mich: H. Huisman
USA A. Huisman-Renkema

9774 PE Adorp, mei 1979
Spoorlaan 46

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-18.00 uur aan de
Wierdestraat 8 te Adorp ten huize van de fam. Hazenberg.

1939

40jaar
1979
Op donderdag 3i mei a.s. hopen wij D.V. met onze lieve
ouders en grootouders

In plaats van kaarten.
Op 1 juni a.s. is het 40 jaar geleden dat onze ouders en
grootouders

H. MULDER

LUURD DE VRIES
en

en

JOHANNA VAN DIJKEN
de dag te gedenken dat zij 40
jaar geleden in het huwelijk

M.H.MULDERBOTTEMA
zijn getrouwd.
Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen:
Kloosterburen:
ITE

zijn getreden.

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.
Minnertsga:

Groningen:

DINA en ARJEN

JAAP
Uithuizen:
TINEKE en BENNY
Marian en Rolinda
Kloosterburen:
JOHAN
Leens:
BERTUS en TINEKE

Hanny, Wietske, Titia
Ludy. Karin

Stadskanaal:
ALLE
Middebtum:
KLAASKE en STOFFER
Harmen
Bedum:

Monique, Mirjam en
Esther
Gelegenheid te feliciteren 's
avonds van 18.30 tot 20.00 uur
in zaal Hoesman te Horn-

TRIJNIEenRENÊ
Auco

Bedum:
GEAenGERRIT
Johanna, Kees, Marianne
Noordwolderwee 63. Bedum.

huizen.
9977 TE Kloosterburen.

Dijksterweg2B.

En zie. Ik ben met u en Ik zal u behoeden
overal waarheen gij trekken zult (Gen. 28:15a).
1939
1979
Met deze tekst hopen wij, O.V. zaterdag 2 juni a.s. met
onze lieve ouders en grootouders

H. KOOPMAN

G. KOOPMAN-VOS
de dag te gedenken, dat zij 40 jaar geleden in het huweHun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
U kunt hen feliciteren van 19.30 tot 21.00 uur op het landgoed „Ekenstein", Alberdaweg 70, Appingedam.

9991 CX Middelstum, mei 1979.
2e BE-Dwarsweg 8.

ouders, opa en oma

PIET BRINKS

Restaurant „Radehoek", He-

Op 21 mei overleed plotseling mijn lieve vrouw, onze moeder en grootmoeder

REMMERT
en LIDY
Vrijdag 1 juni hopen mijn lie-

ve ouders

F.TAKENS
H.TAKENS-BOLHUIS
hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid te feliciteren van
19.30-24.00 uur in zaal Tammeling te Harkstede.
Hun dankbare dochter:
WIETSKE
Borgweg 32,9616 TJ. Foxhol.
Overdag afwezig.

HENNY BRINKS-VAN ES
hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Eelde, Kosterijweg 22.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Gelegenheid te feliciteren van 20.00 tot 24.00 uur in café
Centraal te Paterswolde.

In plaats van kaarten.
Dinsdag 5 juni a.s. hopen wij
met onze ouders

HENKenLENA
ANJAen KARIN
Drachten:
ALIE en SIERT
MARGREETenPAIU

TUTJE TAMMENGA- ■
HUMMEL
hun 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.
RIAenNOEME
ALBERTenANNA
SOETINA
WOLTER
HAROLD
Hoofdweg 84, Scharmer.
Gelegenheid te feliciteren op
vrijdag 8 juni vanaf 20.00 uur
in zaal Tammeling te

Harkstede.

OPA en OMA HAAN
hartelijk

M.H.BOER
•Ia n
Kilt
Martin
Mijn vrouw is opgebaard in de aula, Langeleegte 54 te
Veendam. Bezoek zondag van 11.00 tot 11.30uur.

Belangstellenden worden verzocht om 13.15 uur aanwezig
te zijn. Na de begrafenis is er in de aula gelegenheid tot

condoleren.

de leeftijd van 65 jaar.

Bennekom: J. B. RITZEMA VAN IKEMA
Amsterdam: K. J. RITZEMA VAN IKEMA
I. RITZEMA VAN IKEMA-GROENVELD
Amsterdam: C. M. RITZEMA VAN IKEMA
en kleinkinderen
Bennekom, 25 mei 1979

Heden overleed onze lieve zuster, schoonzuster en tante

LAMMECHIEN
TER LAAN-NIJDAM
op de leeftijd van bijna 71 jaar, weduwe van

Edeseweg 101

en

ARIEOOSTERHUIS

trouwen donderdag 31 mei
a.s. om 15.00 uur in het gemeentehuis te Bedum.
U kun,t ons gelukwensen
vanaf 19.30 uur, in Hotel
„Spoorzicht", Molenweg 11,
Loppersum.
Kinderreceptie van 16.30 tot

17.30uur.
Ten Post, Eestumerweg 53,
Tel. 05902-2839.
SYMEN JOHANNES
REITSMA
en

FENNYHAZELHOFF
hopen te trouwen op vrijdag 8
juni 1979 om 14.30 uur in het
gemeentehuis te Nieuwe-

Pekela.

De kerkelijke bevestiging van
het huwelijk vindt plaats om
15.30 uur in de Ned. Herv.
kerk aldaar, door ds. R. T.
Huizinga.
Gelegenheid te feliciteren van
20.00-23.00 uur, in de
Gasterije van de FraeylemaborgteSlochteren.

Ferwerd,
Hoge Beintumerweg 16.

Nieuwe Pekela,
Tilstraat H4B.
Ons adres wordt:
~Onga State"
Hogebeintumerweg 16, 9172
GP Ferwerd

LEA SCHRAGE
echtgenote van J. B. Ritzema van Ikiema te Bennekom,
op de leeftijd van 65 jaar.
Villa Gesell, Argentinië:

H. J. STURZENEGGER-SCHRAGE
Markelo:

NICO BAKKER
HILDE BAKKER-

KRIJGER

9959PSOnderdendam.

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze
dochter en zusje

ANJET en RENÊ BOSBOON
enCLARIETJE
V. Everdingenstr. 3.
1814 HA Alkmaar.
Tijd. Centraal Ziekenhuis.

J. C. SCHRAGE-KORTEWEG
Utrecht:
J. C. SOETEMAN-SCHRAGE
K. SOETEMAN
Bunclody, lerland:
H. T. BECKER-SCHRAGE
J. L. BECKER
Neven en nichten.

,

in de ouderdom van 82 jaar, echtgenote van Jacob Goeree,
eerder van Albertus Mensinga.
Stadskanaal, 24 mei

Ridder in de orde van Oranje Nassau.
9946 RG Woldendorp, 24 mei 1979.
Groenelaan 15.
G.VOS-VOS
Blijham: E. I. WERKMAN-VOS
M. WERKMAN

Na een kortstondig ziekbed is in het Triotel Ziekenhuis te
Leeuwarden op zijn 35e huwelijksdag op de leeftijd van 59
jaar van ons heengegaan onze geliefde schoonzoon en

Koos
•Rita

R. D. VOS
S. VOS-v. d. PAARD

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

gefeliciteerd met uw 30-jarig huwelijk.

ALEXANDERHAAN
JANNIE HAAN
JAN HAAN jr.
JAQUELINE WIERINGA
VERONIQUE WIERINGA
HENRIETTE WIERINGA
RENATE HAAN
ROLAND HAAN
Om niemand te vergeten laten wij u het volgende weten.
4 juni 1979 zijn onze lieve vader en moeder en opa en oma
HENK MOS
en

ELIZABETH MOS-BULTENA
25 jaar getrouwd.
U kunt ze feliciteren op vrijdag 1 juni 1979 vanaf 20.00
uur in Hotel „De Marke" v/h Beyering te Vlagtwedde.
Veendam, mei 1979.
INKKEenHENK
PATRICKenSASCHA
Groningen: ERNA en HENK
—,—«-.

..„..„,

Op 21 mei 1979 hebben we met droefheid in ons hart afscheid genomen van onze vader, grootvader en overgroot-

vader

CHRISTIAAN WILLEM
VAN DER EEM
sinds vorig jaar weduwnaar van Louise Pauline Janssen,
op de leeftijd van 81 jaar.

gegaan, onze zeer ge-

Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. Laatste
Commandant van de Militaire Luchtvaart van het
K.N.LL.
Haren, 25 mei 1979.
Corr.-adres: Westerhom 36, 9761 VN Eelde.
B. ELDERHORST-VAN DER EEM
E. B. ELDERHORST
BABETTEenPAUL

-

woningen.
Garrelsweer, 22 mei 1979.

In plaats van

Ingelou
Paultje

kaarten.

Zeer plotseling is uit ons
midden weggenomen onze lieve zorgzame moe-

pers.
Assen, 23 mei 1979.
Groningerstr. 242.
Norg:
T. Spiegelaar- Kuipers
G.Spiegelaar

JantinaenCiska
Assen:
Johanen Jan
Assen:
T. Smeenge
De samenkomst zal
plaatsvinden op maandag 28 mei a.s. om 9.30
uur in de aula van het
Wilhelmina Ziekenhuis,
Oosterhoutstr. 9, Assen.
Zij, die de laatste eer
wensen te bewijzen worden aldaar verwacht,
teraarwaarna
de
debestelling zal plaatsvinden om 10.45 uur op
de Algemene Begraafplaats te Zuidlaren.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 9.30 uur in
bovengenoemde aula.

Correspondent ie-adrc^
Gooiergracht 165,1251 VE Laren (NH).
Namens haar nabijstaanden:

H. HOLLANDER
De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 2 van
het crematorium te Groningen op maandag 28 mei a.s.
om 12.30 uur.

Algemene kennisgeving.
Plotseling werd na een kortstondige ziekte uit ons midden
weggerukt mijn lieve man, onze lieve vader en opa en
mijn lieve schoonzoon

TIDDO JOHANNES BOS
op de leeftijd van 63 jaar.

9902 j>H Appingedam, 23 mei 1979.
Plataanlaan 22.
A. BOs-VAN DER LINDE
Klaas en Anneke
Teije en Ada
Egbert

Leendert
F. v. d. LINDE-PRENGER
De overledene is opgebaard in één van de rouwkamers van
het uitvaartcentrum Jukwerderweg 19 te Appingedam.
Bezoekuur heden van 19.00 tot 20.00 uur.
De crematie zal plaatsvinden op maandag 28 mei 1979 om
13.00uur in aula 1 van het crematorium te Groningen.
Zij, die de laatste eer willen bewijzen, worden om 12.45
uur in de aula van het crematorium verwacht. Na de
plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.

zwager

HARM VAN DER WOUDE
-

echtgenoot van Elsina R. R. Aalders. Oud-adjudant der
rijkspolitie te Lienden (Gld.), Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.

H. AALDERS-HOMMES
A. AALDERS
Gieten, 25 mei 1979.

De crematie zal plaatshebben te Goutum (bij Leeuwarden) op dinsdag 29 mei a.s. om 14.00 uur.

Correspondentie-adres:

H.

v. Dalfsen,

Rak 13, Heeren-

een gelukkige echtvereniging van ruim 35 jaar is op 21
mei nog onverwacht van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma

Na

MARTJE HEIKENS-MULDER
op de leeftijd van 59 jaar.

„De Heer is Uw bewaarder"
Ps. 121:5.

Haren, 25 mei 1979.
Stationsweg 25.

P . HEIKENS
JOPIEenJAN
Marjo en Ingrid
PIETenBETTY
Peter en Jeroen

T.IAARD
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de begrafenis in stilte plaatsgevonden.

-

BART

-

Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematie in familiekring plaatsgevonden.

zoon, zwager en oom

Bezewuster

de leeftijd

van 58 jaar,

geliefde echtgenoot van J. van

Ark.

Tot mijn grote droefheid
is mij ontvallen mijn
lieve onvergetelijke man
JAN HOEKSTRA
op de leeftijd van 78 jaar.
Groningen,
24 mei 1979.
Sabotagelaan 17.

T. Hoekstra-Frieling
Mijn man is opgebaard
in het „Uitvaartcentrum'", \w. Boteringe-

lieve man, onze lieve

Namens de familie:
•J.VANARK-ELSKLOO

LUITJEN BOELO HUMBERT
op de leeftijd van 79 jaar.

Groningen, 24 mei 1979.

„Coendershof" Helperbrink 59.
D. W. HUMBERT-BOTJES
Bennekom: H. HUMBERT
W. J. HUMBERT-GASTMAN
Luit
Haren: S.L. HUMBERT
A. M. HUMBERT-WESSELING
Marieke

Helga
Correspondentie-adres: S. L. Humbert, Oosterweg 11,
9751 PA Haren.
De overledene is opgebaard in de aula van „Coendershof". Helperbrink 59 te Groningen. Bezoek aldaar zaterdag van 19.00 tot 20.00 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 28 mei a.s.
om 13.30 uur op de begraafplaats te Nieuw Beerta.
Zij, die de laatste eer wensen te bewijzen, worden om
13.00 uur in de aula van „De Tjamme" aan de Tjammestraat te Beerta verwacht.

Met droefheid in ons hart om het gemis, maar dankbaar
voor de verlossing uit zijn aardse lijden, geven wij kennis
dat God tot Zich heeft genomen onze lieve vader, grooten overgrootvader

FOLMER KAMMINGA
van 84 jaar, sinds 8 mei 1960 weduwnaar
van Anje Telkamp.

op

de. leeftijd

Delfzijl, 23 mei 1979.
Osseweg 1.

ROELFIENBEEN
op de leeftijd van 57 jaar,
weduwe van A. Brinks.
Peize:

J.Been-Suurd
Groningen:
T. Hoiting-Been
J.Hoiting

Peize:

H.J. Britstra-Been
H. Britstra
Paterswolde:
J. Hummel-Been
K. Hummel
en kinderen.

straat 31.

Bezoekuur van 4-5. Geen
bloemen.
De crematieplechtigheid
zal plaatshebben in aula
2 van het crematorium
te Groningen op maandag 28 mei a.s. om 1.30
uur.

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

Door een noodlottig ongeval verloren wij onze

beste vriend
FREDDYJANSSENS
18jaaroud.

23 mei 1979.
Wim Wittenaar

Mevr.A.Wittenaar
Metaallaan 79.
Rust zacht Freddy.
Zeef onverwacht ging
van ons heen onze beste
broer, zwager en oom
GEERT HOITING
op de leeftijd van 81 jaar,
echtgenoot van Meiltje
Hoiting-Kunst.
23 mei, 1979.

Fam. Hoiting
Fam. Kunst
Neven en nichten.

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

Groningen, 18 mei 1979.
Rode Kruislaan 46.

Plotseling is van ons
heengegaan mijn lieve
dochter,
onze
lieve
zuster, schoonzuster en
tante

Peize, 23 mei 1979.

PIETER POSTMUS
op

ons heengegaan mijn

vriend
TIDDOBOS
op de leeftijd van 63 jaar.

veen.

Met droefheid geven wij kennis van het bericht uit Australië (Armadale W.A.), dat God tot Zich heeft genomen
voor ons geheel onverwacht onze zeer geliefde schoon-

MONIQUE

Heden is van
vader en opa

Op 23 mei is na een
ernstige ziekte van ons
heengegaan, onze beste

Nieuwediep34.

CHRIS

der, oma en huisgenote

JANTJE LACHENAL
op de leeftijd van 45 jaar,
sinds 1 januari 1963 weduwe van Teunis Kui-

Henri Dunantlaan 20.

Zijldijk:

Uit aller naam:
J. GOEREE
De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
EBO Stichting, Ceresstraat 5 te Stadskanaal.
Bezoek zaterdag 26 mei van 17 tot 18 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden maandag 28 mei vanuit
het Ned. Herv. Gemeentegebouw Brugstraat 3 te Stadskanaal.
Zij, die dt overledene de laatste eer willen bewijzen, worden om 10.45 uur en na de begrafenis verwacht.

op de leeftijd van 84 jaar.

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in de aula van
het bejaardencentrum Menterne, Hoofdweg 68 te Wagenborgen. Condoleantiebezoek zaterdag 26 mei van 17.0018.00uur.
De crematie zal plaatsvinden maandag 28 mei om 15.00
uur vanuit aula I van het crematorium te Groningen.
Zij, die de laatste eer wensen te bewijzen worden in het

1979.

Beatrixstraat 39.

JACOB VOS

Gramsbergen:

God nam in Christus tot Zich in Zijn eeuwige Heerlijkheid, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

GRIETJE STEL

Heden is zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve
man, onze lieve vader en opa

Na een kortstondige
ziekte is van ons heenwaardeerde buurman
G.ELDERMAN
De gezamenlijke buren
bejaarden
van
de

Tante Tine werd 85 jaar.
Zij heeft haar hele leven liefde en zorg gegeven.
Groningen, Huize „Neerwolde".

T. H. SCHRAGE

Jaap
Erna

24 mei 1979.
Stadsweg 2.

15

JANTIENE ENGELIENE
REITSEMA-OORTMAN

W. ter Laan.

Niehove: G. BOLT-NIJDAM
R. BOLT
Groningen: J. NIJDAM
W. NIJDAM-SPEKMAN
Sauwerd: H. ELLENS-NIJDAM
Groningen: A. NIJDAM
H. NIJDAM-SMIT
Haren: A. NIJDAM
G. NIJDAM-KREMER
Haren: K. NIJDAM
B. NIJDAM-VAN DALEN
neven en nichten

Tot onze droefheid is op 21 mei j.l. geheel onverwacht van
ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Geboren:
EVERTJACOB
(EELCO)

Op 25 mei 1979 is rustig ingeslapen

Groningen, 23 mei 1979.

De crematie heeft in besloten familiekring plaatsgevonden.

BIENYZUIDEMA

HARMTAMMENGA
en

in het huwelijk zijn getreden.
Gelegenheid te feliciteren
zond. 3 juni van 20.00 tot
24.00 uur in het Dorpshuis te
Tolbert.
Leek. Anna van Ewsumstraat
5.

LEA RITZEMA VAN IKEMASCHRAGE
*op

op de nog jonge leeftijd van 47 jaar.
9642 JS Veendam, 24 mei 1979.
Tjamme 31.

De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 28 mei
op de algemene begraafplaats „Buitenwoelhof' te Veendam. Vooraf houden wij een korte samenkomst in de aula
Langeleegte 54 te Veendam.

Enige kennisgeving.

1979.

en

K. STEL
G. STEL-BEEN

TRIJNTJE BOER-SMIDT

zijn getrouwd.
Voor vrienden en bekenden geven wij een receptie van
17.00 tot 19.00 uur in Hotel 't Gemeentehuis Grotestraat 2,
Bedum.
Hun blijde kinderen:
EPPE. GERT en JAN HENDRIK
Bedum, mei 1979
Grotestraat 30.

MARIEKE-ANJET

In plaats van kaarten.
Op de eerste Pinksterdag 3 juni 1979 hopen wij met onze

Om niemand te vergeten willen wij u laten weten dat het 3
juni 40 jaar is geleden, dat onze lieve ouders en grootouders

HIEK DE GRAAF
12'; jaar geleden

rebinnensingel 39, (hoek Rademarkt) te Groningen.
Groningen, mei
Oosterweg 27a.

KLAAS WOLFIS

Op Hemelvaartsdag is na een langdurig maar zeer moedig
gedragen lijden van ons heengegaan mijn geliefde vrouw
en onze zorgzame moeder

en

en

J. KOOPS

hun 50-jarig huwelijk.
Receptie van 19.00-21.00 uur City Theater, Uithuizen.
Kinderen en kleinkinderen.
Uithuizen, mei 1979.
Jac. Wiersumstraat 24.
Dankbaar en blij dat de Heer hen voor elkaar en voor ons
heeft bewaard, willen wij D.V. zaterdag 2 juni a.s. met
onze lieve ouders, groot- en overgrootouders

Blij en dankbaar hopen wij dinsdag 29 mei te herdenken
dat onze lieve ouders

JAN HOEKSTRA
geliefde echtgenoot van
Tida Frieling, op de leeftijd van 78 jaar.
Croningen:

J. Hoekstra
L. Hoekstra
H. Hoekstra-Vos
Schipborg:
G. Heins-Hoekstra
K.Heins
Nevenen nichten.

In Christus ontslapen
mijn lieve vrouw, onze
zorgzame
oma

moeder

en

HENDRIKJE
TUINDERVAN HEUVELN
op de leeftijd van 67 jaar.
24 mei 1979.
Wirdumerweg 85,

9917PDWirdum.
H. Tuinder
Appingedam:
J. Tuinder
D. Tuinder-Heersema
Godlinze:
H. Tuinder
N.R.Tuinder-Paapst
Delfzijl:
J. Tuinder

I. Tuinder-Visscher
en kleinkinderen.
Een samenkomst

zal

worden gehouden D.V.
dinsdag 29 mei 1979 om
13.45 uur in de zaal van
de Geref. Kerk te Garrelsweer, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Garrelsweer.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren.
Liever thuis geen be-

zoek.

Plotseling werd uit ons
midden weggerukt onze
geliefde schoonzuster en
tante

HENDRIKJE
VAN HEUVELN

geliefde echtgenote van
Hendrik Tuinder, op de
leeftijd van 67 jaar.
Wirdum, 24 mei 1979.

Heerlen:
J. Tuinder
Garrelsweer:
K. Tuinder-Doorn
Delfzijl:

H. Rondhuis
Appingedam:

Joh. Tuinder

A. Tuinder-van Heuveln

Loppersum:

R. BAAR-KAMMINGA
D. BAAR
Holwierde: AnkieenJaap
Reina
Marleen

De begrafenis is bepaald op maandag 28 mei om 14.00 uur
vanuit het gebouw „Op de Wierde" te Farmsum.
Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen, worden om 13.15 uur verwacht. Na de begrafenis gelegenheid
tot condoleren aldaar.

Heden overleed mijn lieve broer, zwager en oom

FOLMER
KAMMINGA
in de gezegende ouderdom van 84 jaar.
Osseweg 1, Biezum.
Uil allefnaafn:
Fam. K. Kamminga
Singelweg 7, Loppersum

L. Tuinder
A. Tuinder-Slagter

Zeist:
Tuinder
Rood «school:
•I Boe-Nap
I). Boa
Zeist:
V. K. van MunsterTuinder
Neven en nichten.
I)

<;.
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Onverwacht nam de Here van ons onze lieve

Na een langdurige ziekte
is van ons heengegaan
onze lieve schoonzuster

broer, zwager en oom

EPPEGROEFSEMA

»ling is van mij heengegaan mijn lieve man

LAMMECHIEN
TERLAAN-NIJDAM
op de leeftijd van bijna 71
jaar, sinds 11 juli 1962
weduwe van Willem ter
Laan.
Groningen, 23 mei 1979.

in de ouderdom van 61
jaar. geliefde echtgenoot

EPPE WOLDRING

van

de leeftijd van 81 jaar.
Groningen, 23 mei 1979.
op

J. Groefsema-Moes.

23 mei 1979.

Lingestraat 20.

Corr.-adres: Van Hamelstraat 15, Groningen.
M. WOLDRING-POSTMA
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers van
het Uitvaartcentrum „Algemeen Belang", Esdoornlaan
187, wijk Selwerd te Groningen. Bezoek 's avonds van 7-8

Zoutkamp,
Wilhelminastraat 58.

Heymanslaan4a,
Groningen.

Groningen:
G.S. ter Laan

A. Muller-Groefsema
A. Muller
en kinderen.

De crematie zal plaatsvinden op maandag 28 mei a.s. om
11.30 uur in aula 2 van het crematorium te Groningen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtig-

1979
overleed de heer
E. WOLDRING
Hij was een markant
mens en door velen bewonderd.
Dat hij ruste in vrede.
Fam.H.Drenth
Fam.G.Kosse
Fam. W. Kuil
Fam.K. Veenkant
Fam.G. Vestering
Op woensdag 23 mei

Enige kennisgeving.
Nog onverwacht is van
ons
heengegaan mijn
lieve vrouw, onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder
.

Hemelvaartsdag
Op
heeft de Here uit haar
lijden verlost en tot Zich
geroepen, mijn geliefde
vrouw, onze moeder en
oma

DERKJE
NEEF-HUT
echtgenote van Geert
Neef, in de ouderdom
van 76 jaar, na een gelukkige
echtvereniging
jaar.
van 51
Ik heb de goede strijd gestreden,
ik heb mijn loop ten
einde gebracht,
ik heb het geleof behou-

den.
2 Timotheus 4: 7.

MARGARETHA
STOBBE-POSTEMA
in de ouderdom van 74

Bosplantsoen 44.

jaar.

Geert Neef

9743 KB Groningen,
25 mei 1979.
Bloedkoraalstraat 19.
A. Stobbe
J. Smook-Stobbe
H. J. Smook

Pasop:
Jan Neef

K. Werkman

en tante

MARTJE
HEIKENS-MULDER
Bij ons blijft zij nog lang
in gedachten.

Donderen:
Mulder
J.
E. Mulder-N iestijl
J.J. Mulder
Gameren (Gld.):
G. Mulder
B. Mulder-Karsens
Linda

Zeer onverwacht is op de
leeftijd van 78 jaar van
ons heengegaan, onze

beste zwager en oom
JAN HOEKSTRA

Na een langdurige ziekte
ging van ons heen onze

beste buurvrouw
TRIJNTJE
BOER-SMIDT
Veendam, 24 mei 1979.
Fam. Burema
Fam. Van Dreumel
Fam. Aalders
Fam. Haan
Fam. Jansen

Groningen:

H. S. Stobbe
G. Stobbe-De Graaf
T. M. Spel-Stobbe
M. Spel
C. Stobbe
M. Stobbe-Vonk
Klein- en achterkleinkinderen
De overledene is opgebaard in het „Uitvaartcentrum", Nw. Boterin-

Hardegarijp:
Johannes Neef
Willy Neef-Meijer

Nieske
Gerda
Anneke Froukje

Rotterdam:
Fam. Lauwigi (evacués)
De rouwdienst is bepaald op maandag 28
mei om 13.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Ze-

gestraat3l.

Bezoekuren zaterdag en
zondag van 4-5, maandag en dinsdag van 4-5
en van 7-8 uur.

venhuizen, waama de
begrafenis zal plaatsvinden.
Volgen vrij.

be-

In plaats van kaarten.
Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve moeder, opoe en zuster

HILLECHIEN ZUIDEMA
betuigen wij onze oprechte

dank.
Peize, mei 1979.

FAM. HOVEN.

betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam: FAM.DEBOER
G. BLOM
Heerenveen, mei 1979.
Engelenstraat 3.

Voor de vele blijken van belangstelling, zowel persoonlijk
als schriftelijk, tijdens de ziekte en na het overlijden van
onze lieve man, vader en opa

Heden is toch nog onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze moederen oma

Tengevolge
van
een
noodlottig ongeval is van
'ons heengegaan mijn
lieve zoon, onze broer,
zwager, oom en kleinzoon

TRIJNTJE JACOBA
KROL-TULP
op de leeftijd van 79 jaar,
echtgenote van A. J.
Krol.
Hoogezand,
23 mei 1979.
Tak van Poortvlietstraat

betuigen wij onze hartelijke dank.
Ruischerbrug, mei 1979

E. SCHOLTENS-MULDER.
kinderen en kleinkinderen.
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken
voor de zeer vele belangstelling en deelneming tijdens
de ziekte en na het overlijden van onze onvergetelijke
moe en oma

ALFREDJANSSENS

A.J.Krol
Veendam:

9741 HN Groningen,
23 mei 1979.
Lijsterbeslaan 17.

H.l.Streuper
B. Streuper-Folkerts
Sinja
Margo
Arjen

Kinderen en kleinkinderen

de heer

en oom

JACOB HAMMING
geliefde echtgenoot van
Appeldoorn.

8.30 uur.
Zij, die de overledene de
laatste eer willen bewijzen worden in bovengenoemde aula te Groningen verwacht.

Na de plechtigheid is

er

con-

doleren in de koffiekamer
van het crematorium.

Heden is

van ons heengegaan onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

SIETSKESCHOLTE
op de leeftijd van 53 jaar,
geliefde echtgenote van
H. Blauw.

F.v.d.Naald
J.v.d.Naald-Scholte
Meint
Albert
Harry

E. Appeldoorn
G.G. Appeldoorn
en kinderen

•

Bleeker

Leeuwarden:
J. v.d. Hoek-Appeldoorn
J.v.d.Hoek
en kinderen

Heden overleed door ean
ernstig ongeval onze allerbeste en overgetelijke
vriend
J.HAMMING
Eelderwolde,
23 mei 1979.

Fam.O.Oomkes
ThijeArends

diploma's

1

Kantoor- en Handelsopleiding
Talenschool, Dag- en avondlessen
KRANEWEG 83-83

a

Tef 128972 GRONINGEN

GEMEENTE
GRONINGEN

In plaats van kaarten.
Hartelijk dank mede namens onze kinderen voor de
vele felicitaties, bloemen en
cadeaus, die wij bij ons 25 jarig huwelijk mochten ont-

en
Hyacinthstraat 97

Groningen.

vangen.

Hiermede willen we met onze
kinderen en kleinkinderen
een ieder hartelijk bedanken voor de vele goede gaven,

Versmalling kruispunt
Asingastraat
Van Oldenbarneveltlaan

Het was voor ons een prachtige dag, die wij niet zullen
vergeten.

-

BEREND en AALTJE KORS
Zuidlaarderweg 46, Armen.

cadeaus, bloemen en kaarten
en felicitaties in welke vorm
ook die wij bij ons 50-jarig
huwelijk mochten ontvan-

Ook namens onze kinderen
willen wij gaarne een ieder
hartelijk danken voor de vele
kaarten, bloemen en cadeaus,
die wij van U op onze 25e
trouwdag
mochten
ont-

gen.

H.HUT
G. HUT-DE WIT
Zulteresweg 48,
9301 MJ Roden

Op maandag 11 juni zal de gemeenteraad een besluit
nemen over de versmalling van het Kruispunt
Asingastraat Van Oldenbarneveltlaan
-

De versmalling heeft tot doel het oversteken te
beveiligen en de rijsnelheid in de Asingastraat te
verminderen. De plannen, die ter inzage liggen op kamer
36 in het stadhuis (derde etage), zijn opgesteld na
overleg met een bewonersgroep uit de buurt.

vangen.

ANNIEen
ROELOF BOUWMAN
Molkampen 8, Eelde.

In plaats van kaarten.
Wij zijn heel dankbaar voor
de vele felicitaties, bloemen
en cadeaus, die wij bij ons
50-jarig huwelijk mochten

L. Ensing

ontvangen.

Buurtbewoners, die eventueel nog ernstige bezwaren
tegen de plannen tot versmalling hebben, kunnen vóór
vrijdag 8 juni schriftelijk of mondeling reageren bij de
sectie Verkeer, Kamer 36, stadhuis.

HUISARTS
TEN BOER
afwezig van 4 t/m 11 juni

on-

Mede namens onze kinderen:
FAM. OEVERMANSBOELENS
Min. Cremerstraat 2, Zeijen.

SPOEDGEVALLEN

De winkels en
Pinksterdag
TWEEDE
4

Dr. KEIZER
Telefoon 1213.

Daar het voor ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk
te bedanken voor de vele kado's, bloemen, kaarten e.d.
welke wij bij ons 25-jarig huwelijk mochten ontvangen,
willen wij u gaarne op deze wijze hartelijk dank zeggen.

In verband met Tweede Pinksterdag (maandag 4 juni)
dienen alle winkels op maandag 4 juni 1979 gesloten te

•

JAN VAN CALKER

•

Peize, mei 1979.

zijn
is het toegestaan de winkels geopend te hebben van
dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 8 juni van 5.00-18.00
uur en zaterdag 9 juni van 5.00 tot 17.00 uur.

m UBKKOUEKTIE

M. KOLLEMAN-SMIT
H.R.

ROELFVOGELZANG
kregen wij zoveel belangstelling en steun, dat het ons on-,
mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken. Het is ons
daarom een behoefte om dat langs deze weg te doen.

G. VOGELZANG-FONCK
kinderen en

kleinkinderen

Roden, mei 1979.

JANTJE VEDDER-SIJBRING
Uw aller medeleven
Eext, mei 1979.

Qcherer
wel te verstaan

VOOR U GAAT ZOEKEN KOM DAN EERST
EVEN BIJ ONS LANGS
UW KOFFIE STAAT KLAAR.WAARNA
RUSTIG NAAR HARTELUST

'

U

meubelen

BREEDEN-

ALS U DE PRIJZEN HEBT GEZIEN
OE GARANTIt EN DE SERVICE KENT
DAN BEZORGEN WIJ ALI ES GRATIS
THUIS DOOR GEHEEL NEDERLAND

TOI ZIENS!
HOOFDSTRAAT
——

140

•

UITHUIZERMEEDEN

1

Wij zoeken een

vakbekwame

KOK
die ook zijn creatieve talenten naar „voren" wil
brengen.
Wij zijn geopend van
dinsdag tot en met zaterdag.

TEL 059542658

willen wij u hartelijk danken.

DE

BURG
TEWARFFUM

KUNT UITZOEKEN.

Getroffen door de vele blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen, hetzij persoonlijk, schriftelijk of met
bloemen, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Voor nadere inlichtin-

gen kunt u kontakt opnemen met dhr. Spier,
tel. 05950-2127 of 2193.

Heidemij Nederland BV, behorende tot de Heidemij Groep, is gespecialiseerd in advies, ontwerp en uitvoering van cultuurtechnische, civieltechnische, bouwkundige en bosbouwkundige
projecten.
Zij vraagt voor haar Technisch Bureau NoordOost te Assen op korte termijn, in tijdelijke
dienst, een

landmeetkundig
tekenaar
Overgang in vaste dienst is niet uitgesloten.

Vereisten:

_

is ons een grote steun geweest.

—

Beginnende

Uit aller naam:
H. VEDDER
Voor uw blijk van medeleven en betoonde belangstelling
na het overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader

EGBERTBOELENS
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mei 1979.

('

Groningen:

W. van 29-5-76 „genieten Pont

4 jr.

®pont

C. BOONMAN
J. BOONMAN-VERMUË
Midwolda.

dere familie.

Marum, mei 1979.

Door een noodlottig ongeval is van ons heengegaan, onze lieve zwager

&

dagcursus
(Aantal plaatsen beperkt).
Prospectus gratis op aanvraag.

ons 25-jarig huwelijk.

betuigen wij u onze hartelijke dank mede namens ver-

gen, maandag 28 mei om

het crematorium.

Volgens verklaring v.h. Minist. O.
maatschappeli'ke erkenning".

■

JAAP SMIT

Harry en Hetty

rium te Groningen op
maandag 28 mei a.s. om
2 uur.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van

BUREAU-SECR., vooropl. Havo 4, Athen.

ken die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van

G.J.v.d.WERF-LUST

GfiOÏÏ

Tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
vader en grootvader

De crematieplechtigheid
zal plaatshebben in
aula 1 van het cremato-

OIRECTIE-SEC.R., vooropl. Athen.. HAVO S

Voor de door u betoonde deelneming na het overlijden van

De crematie zal plaatsvinden in aula 2 van het
crematorium te Gronin-

tot

SiCRETARESSE

l PROVIKCII OROWNOfN BH

Leidschendam, mei 1979.
Prins Bemhardlaan 143.

gelegenheid

Afspraken en behandeling tijdelijk ui
tend op:
Emdaborg 34, Haren, tel. 050-34664!

Langs deze weg willen wij
iedereen heel hartelijk bedanken voor de goede wensen, cadeau's en bloemstuk-

WERF

Het was een mooie

Behandeling uitsluitend volgens afspra

mmm mm m w

Schonauwen 33.

Mijn vrouw is opgebaard
in de aula van de
Reensche Compagnie te
Hoogezand.

zondag van 4-5.

CURSUS

HINDERIKA VAN CALKER-BOUMAN

betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank.

H. Janssens
Jan en Mieke
Han, Linda
Ina en Dick
Eric
Hilda
Gerda en Peter
Hans
Richard
H. Janssens-Nijmands
Alfred is opgebaard in
het „Uitvaartcentrum",
Nw. Boteringestraat3l.
Bezoekuur zaterdag en

PIinOIIO

en

Roden, 25 mei 1979.

op de bloeiende leeftijd
van 18 jaar.

™«JJ«

Groningen.

Langs deze weg willen wij
mede namens onze kinderen
dank zeggen aan allen die
onze 55-jarige trouwdag tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

GEESJE BOS-GAIKEMA

357.

GEOPEND:

ten ontvangen.

Middelstum, mei 1979.
G. Manningalaan 8.

v. d.

09/494961

A. KIUWERINGA
W.KLAVERINGAMENSINGA
15,
Henriëttestraat
Louise

vergetelijke dag.

RIENKE SCHOLTENS

De teraardebestelling zal
plaatshebben op de begraafplaats „Selwerderhof" op woensdag 30 mei
a.s. om 12 uur.

BOCKHOUDT

H.

'0 Papent
Kirchstr. 99.

Mede namens onze kinderen
onze hartelijke dank, voor de
felicitaties, bloemen en cadeaus, die wij bij ons 45-jarig
huwelijksfeest op 9 mei moch-

H.KÖLLER
M.KÖLLER-

S. PRINS
J. PRINS-v. d. VEEN

Vijdagavond",biljart club
Eext

fNaturheilpraxi
Bruns,

*•

G. EILDERS-BURING

O verschild, mei 1979.
Oude Graauwedijk 9.

Felix Timmermanslaan 11 9721 WB
nlngen
Telefoon 050-265654
-

J. EILDERS
en

feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

TANDARTS

Regenerationskuren

Peize, mei 1979.
Brinkweg 32.

Onze hartelijke dank aan allen die ons 55-jarig huwelijks-

R. J. Jilderda

..Frischzellenbehandlung
nach Prof. Niehans
und

wij bij ons 45-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. V

maakt.

23 mei 1979 ging geheel
onverwachts van ons
heen ons aller biljartvriend
JANMENNEGA

GEVESTIGD:

In plaats van kaarten.
'Bij deze willen wij graag ieder van harte bedanken voor
de vele kaarten, bloemen, kadoos en andere attenties die

onze 55-jarige trouwdag tot
een onvergetelijke hebben ge-

ANNE DE BOER

zoek.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van
mijn lieve man, vader en
grootvader

Frans Halsstr. 21.
H. POSTEMA
H. POSTEMAHUSEBOSCH

Langs deze weg willen wij
mede namens onze kinderen
dankzeggen aan allen die

Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming na
het vrij onverwacht overlijden van onze lieve vader, pake
en huisgenoot

Derkje

BOE-

Hoogezand.

Heden is van ons heengegaan onze innig geliefde zuster, schoonzuster

„

Alle
Geert
Johan
Derkje

Namens de FAM.
LENS

dank.
Uitallernaam:
FAM.J.DONTJEKRUISSEL
De Visserstraat 24,

Apeldoorn:

EPPEGROEFSEMA
Zoutkamp.
De gezamenlijke buren:
Fam.D. Dijkstra
Fam.H. Kuipers
Fam. H.Hein
Fam.H. Rienks
Fam.P.Rienks
Fam. G.v.d. Veen
Mevr. C. Buitjes
Fam. K. deHaas
Fam. E. Rispens
Fam. K. Wolters
Fam. E. Knap

Fam.Frieling

Geert
Zevenhuizen:
Frouktje Ausma-Neef
Geert Ausma

H. Stobbe
G. Stobbe-Wilson

geen

man

Fam.Leuschner
Fam. Schutte
Fam.Fühlhage

Hinke Derkje

Nieuwediep47.

betuigen wij onze oprechte

Middelstum:
H. Werkman

Frouwke Neef-Clevering

Brighton:

Thuis liever

overleed plotseling onze beste buur-

Heden

Leer, Deutschland'.

24 mei 1979.

GEERTBOELENS
danken wij U hartelijk.

•JANDONTJE

T.Waijer-ter Laan
H.Waijer

geliefde echtgenoot van
Tida Hoekstra-Frieling.

Zevenhuizen,

oom

Zuidwolde:

uur.

Langs deze weg willen wij,
ook namens onze kinderen en
kleinkinderen, iedereen hartelijk bedanken voor de vele
gelukwensen en attenties die
wij mochten ontvangen tijdens de viering van ons 50jarig huwelijksfeest.
Nietap, mei 1979.

blijken van meVoor
deleven na het overlijden van
onze beste broer, zwager en

FAM. BOELENS.

Voor de zeer vele blijken van medeleven die wij ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve
moeder en oma

MARTJE DE JONG-NOORMAN
betuigen wij allen onze hartelijke dank.
Fam. PENNINGA-DE JONG
Fam,ROBBE-DEJONG
Groningen, mei

1979.
—~

—

LEERLINGEN
voor wie men aarzelt
dadelijk een definitieve
piano aan te schaffen
kunnen gedurende een
vol lesjaar de
beschikking over een
piano naar keuze
krijgen.
Brochure met
voorwaarden kan worden
aangevraagd bij:

enige jaren praktijkervaring.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met mej. M.H. Bloot, ass. personeelsconsulente, telefoon 05920 26000.
-

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Heidemij Nederland BV, Abel Tasmanplein 3 te
Assen, t.a.v. afdeling personeelszaken.

ALB. Hahn
piano's
Hereplein 1

tel. 050-128858 of 129290

_

of gelijkwaardig;

PIANO-

te Groningen

diploma N.L.F., P.B.N.A. landmeetkunde

Adverteren

doet verkopen!

heidemij sp*
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£j ventien jaar geleden nam hij hem
over van Jack Paar, die net als Mossadegh en Willem Duys gemakkelijk
weende. ~Huilen was een katharsis

van
nico scheepmaker

voor Jack, hij was overgevoelig, hij
droeg zijn hart op zijn mouw", vertelt Johnny Carson in een interview

met Pete Martin in The Saturday

11 mei 1979 vertoonde Willem
zijn allerlaatste ~Vuist".
Mies Bouwman, die hem, wat gepresseerd, de „tien vragen" stelde
die zij indertijd in „de stoel" aan het
eind van elke Mies-en-Scène aan
een hooggezeten gast stelde, nam
het nochtans niet zo zwaar op. Zij
voorspelde dat Willem volgend jaar
weer terug zou komen met „Voor de
vuist weg", en eigenlijk geloof ik dat
ook wel. Old soldiers never fade
away, They always die at once. En
dit afscheid, niet van Duys maar
van de „Vuist", is een manier van
wegebben die niet past bij iemand
die dit programma 14 jaar heeft gepresenteerd. De „Vuist" hoort op te
houden na het overlijden van Willem
Duys, niet eerder...
V/p
Duys

Ue AVRO heeft geen lintjes om dit

afscheid gewonden, voor zover ik
heb kunnen nagaan. Ikzelf zat in
New York toen het aangrijpende gebeuren plaatsgreep, maar dankzij
de video heb ik toch nog kunnen zien
dat Willem Duys voor de laatste
keer al zijn registers nog even heeft
opengetrokken: in duikerskostuum
rijdend op een buitenmodel dolfijn,
piano spelend, pratend met een papegaai, kortom het volledige leven
zoals het zich altijd aan Willem
Duys heeft voorgedaan. Veertien
jaar, 170afleveringen lang.

In Televizier,

het programmablad

van de AVRO, wordt dit afscheid
van AVRO's grootste coryfee en pu-

bliektrekker (zij het de laatste jaren
minder dan voorheen, maar ik bedoel: alle vuisten bij elkaar opgeteld) zonder enig plechtig of hartelijk vertoon aldus aangekondigd:
„VOOR IE VUIST WEG
In een
directe uitzending vanuit theater 't
Spant te Bussum ontvangt presentator Willem Duys voor de allerlaatste keer bekende en onbekende
gasten. Samenstelling, produktieen
regie: Mieke Benda, Willem Duys
en Theo Ordeman (in zijn emoties
verwarde Willem de laatste, zijn regisseur, met Fellini, maar dat kan
de beste overkomen). Veertiende
jaargang, nr. 170".

'.

-

JYLij

is altijd verteld dat Johnny
Car... nee, ik moet het andersom
zeggen: d*t Willem Duys de Nederlandse Johnny Carson was. Nog
geen half uur nadat Willem Duys
een symbolisch muurtje in 't Spant

TV-VANDAAG

Evening Post van juni 1979. Ook

Willem Duys heeft zijn hart altijd op
zijn mouw gedragen.

Willem Duys
weg,
Johnny
Carson
blijft
tl ohnny Carson

heeft zijn emoties,
dacht ik, beter in de hand. Ik heb
hem een keer of vier gezien, en hij
beviel me uitstekend, ook al beviel
zijn collega Phil Donahue me nog
beter. Af en toe neemt hij een paar
dagen vrijaf, en wordt hij vervangen. „Na een rustpauze", zegt
Carson hierover in bovengenoemd
interview, „heb ik meer energie, en
bovendien zijn mijn tekstschrijvers
dan ook weer wat frisser en hebben
zij meer tijd gehad om na te denken".

v> arson begint zijn talkshow namelijk met een conference, waarin hij
wat actuele grappen debiteert, die
voor het overgrote deel door zijn
tekstschrijvers zijn geschreven. Die
monoloog doet hij het liefste van de
hele show, te meer omdat het momenteel zo'n beetje de enige show op
de Amerikaanse televisie is die een
dagelijkse actuele conference bevat.
De keren dat wij hem zagen, zaten er
iedere keer grappen in over de benzineschaarste in Californië. Ik herinner me er een over de sinds januari vermiste en vermoedelijk vermoorde, beruchte vakbondsleider
Jimmy Hoffa. „Ze hebben Jimmy
Hoffa eindelijk gevonden", zei
Carson. „Hij stond in los Angeles in
de rij te wachten op benzine''.

TV-ZONDAG

Nederland 1
18.00 NOS: Nieuws voor slechthorenden
18. :M) Sesamstraat.
18.45 Paspoort, voor Marokkanen.

18.55 Journaal.
18.59 AVRO: Kuifje De Krab met de gouden
scharen.
19.55C01umb0, tv-serie

21.37 NOS: Journaal.
21.55 AVRO: Zit dat zo? discussie program
ma.
22.55 AVRO's Sportpanorama
23.20 NOS: Journaal.

Nederland 2
13.00NOS: Nieuws voor slechthorenden.
18.55.Journaal.
18.59TR05: De TROS Top 50.
20.00NOS:.Journaal.
20.27 TROS: James Last in de Roval Albert
Hall.
21.2()AnnaKarenina,(5en6) tv-serie.
22.55 Akt.ua TV.
23.50 NOS: Journaal.

Duitsland 1
18.00 Filmreport. 18.30 Der 7. Kontinent.
19.00 Journ. 19.05 Sport. 19.57 Politieke uitz.
20.00 Act. 20.15 Amusem. progr. 20.58 Progr.
overz. 21.00 Journ. 21.15 Spelprogr. 22.45
Lottotrekking. 22.50 Journ., daarna: Woord
voor de zondag. 23.05 Buffalo Bill und die Indianer, sp. film. 01.05 Journ..

Duitsland 2
18.04 Bekendmaking weekwinnaars. 18.05
Journ. 18.10 Inform. magaz. 19.00LouGrant,
tv-serie. 20.00 Journ. 20.30 Jeugdmagaz.
21.15 Quo Vadis. (1) sp. film. 22.45 Journ.
Spurt. 0.05 Die Leute von der Shiloh

Ranch, tv-serie. 01.15Journ.

Duitsland 3
1

18.00 Dierenfilm. 18.30 Inform. serie. 19.00
19.30 Der Freund. tv-gpel.
Die Addams Familie, tv-serie. 21.00
Journ. 21.15 Sport. 22 4") Oude weekjourn.
Klaas, vioolconcert. 23.50 Chicago 1930,
tv-serie.

Nederland 1
11.00 KRO-RKK Eucharistieviering te
Amersfoort
13.00 NOS Nieuws voor doven en slechtho

renden
15.00 0.5.-TELEAC Werken aan het thema

Geld (2)
15.30TELEAC De Bijbel (10 herh.)
16.00 Microprocessors 1,2 e cyclus, (16)
17.00 IKON Dichterbij Paulus
17.25 Wilde Ganzen

18.00 NOS Nieuws voor doven en slechthorenden
18.30TELEAC Wij Europeanen (12 herh.)

19.00NOS Journaal

19.05 KRO De Flinstones
19.30 Klassieke orkestmuziek
20.00 Een poppenhuis, tv-film

KRO over echtscheiding in
'De zin van een afscheid'

Uien

grapje op de rand, dunkt me,
maar zo maakte Willem Duys, ~ad
lib" (voor de vuist weg), er ook
eentje, in zijn gesprek met Mies.
-~Stel, je bent 69 jaar, of laten we
zeggen 70...", zei Mies, waarop Willem zei: ~69 is ook een mooi getal".
Voor directe, zichtbare reacties op
zijn grappen heeft Johnny Carson al
20 jaar de beschikking over dezelfde
man: Ed McMahon. Een soort
tv-butler, die een soortgelijke functie in de ~Tonight"-shows vervult
als die onbedaarlijk lachende pianist van Toon Hermans, die het publiek de indruk moet geven dat Toon
zijn grappen iedere avond ter plaatse verzint. ~Lacht Ed Mc Mahon
niet wat al te hard en gewillig?",
vroeg Pete Martin in genoemd interview aan Johnny Carson, maar die
antwoordde dat Ed van nature een
diepe, hartelijke lach heeft, dat hij
zich iedere avond weer vermaakt en
bovendien die grappen meestal pas
voor het eerst hoort als Carson ze
voor de camera vertelt. Niemand,
ook de regisseur niet, krijgt iets van
de monoloog te horen die Johnny
Carson met zijn tekstschrijvers
heeft klaargestoomd voordat hij, na
de schallende aankondiging van Ed
Mc Mahon, vanachter het gordijn
naar voren treedt. Hij vertelt dan
wat grappen, doet soms een sketchje
(de repetitietijd daarvoor is echter
miniem, het wordt 's middags even
een of twee keer doorgenomen), of
laat, met Ed McMahon aan zijn zijde, de kijkers raden naar de jeugdfoto's van bekende personen, ondertussen ook daar weer een conference
van makend (dit is maar een voorbeeld dat ik zelf zag). Pas na een half
uur, schat ik, komt de eerste gast,
die wordt gevolgd door een tweede
en meestal een derde, waarbij de
voorgaande gasten terzijde in beeld
blijven en mee kunnen praten. In die
gesprekken (Carson vindt dat hij
geen talkshow doet, zoals bijvoorbeeld Dick Cavett, maar entertainment brengt) toont Carson zich een
attente gesprekspartner, snel ter
plekke met zijn antwoorden en opmerkingen, en behept met een fiks
gevoel voor humor. Laat ik eindigen
met een zo'n voorbeeld van een primaire reactie van Carson, die Willem Duys ook gemaakt had kunnen
hebben.

Het aantal echtscheidingen groeit jaarlijks, om niet te zeggen met de dag, en ondanks de opvattingen van de „moederkerk" blijft het katholieke volksdeel niet achter. Voor de af-

•

LOUIS TER STEEG presenteert „De zin van een

afscheid".

correspondent
Hilversum)
in

(Van onze

In

1973 stelde het ministerie
van CRM geld beschikbaar
om de mogelijkheid van een
Nederlands televisie jeugdjournaal te onderzoeken. Het
heeft geholpen, er is nu een
kans dat al vanaf 1 januari
1980 de jeugd tussen 8 en 12
jaar over een op haar bevattingsniveau
afgestemde
nieuwsuitzending kan gaan
beschikken. Weliswaar niet
meer dan vijf dagen per week
en niet in de schoolvakanties,
maar dat mag niets afdoen
aan het resultaat van zeven
jaar modderen en kibbelen.
jeugdjournaal
Het
komt

jeugdjournaal moest hebben,
om de instanties die gepasseerd konden worden, en de
deskundigen die zich niet lieten passeren. Met de belangen van al die kinderen die
voortdurend maar moesten
blijven kijken naar het volwassenen-journaal had al het gezoek naar geld en zuivere procedures weinig tot niets te
maken.

Taak
Een jaar geleden werd het

jeugdjournaal mogelijk, nadat

Het NOS-bestuur kreeg, ter
tussentijdse rapportering, deze week de nota onder ogen
die
NOS
Journaalhoofdredacteur
Ed
van
Westerloo bijna zeven maanden geleden aan de NOSprogrammaleiding
presenteerde. En Van Westerloo
schreef zijn voorstel al op basis van onderzoek, overleg en
experimenten die een half
jaar daarvoor gestalte kregen.
De vraag, die wel zal blijven, is
waarom iedere instantie die
nauwelijks wat aan de waarde
van een jeugdjournaal kan
toevoegen, zonodig een bijdrage aan de lengte van de
procedure
administratieve
dient te geven.
Het is allemaal niet gegaan
om de vraag of er een jeugdjournaal moest komen. De behoefte is er al jaren, en wordt
ondersteund door voldoende
onderzoek en onweerlegbare
gegevens. Het ging de afgelopen jaren in de eerste
plaats om de vraag wie een
vinger in de pap van het

21.55 Het machtige werelddeel, documentaireserie
22.45 NOS Journaal

11.00-12.00 NOS—NOT Schooltelevisie
voor doven en

Nederland 2

10.25 Progr. overz. 10.55 Frei geborei>,
tv-serie. 11.45 Kinderprogr. 12.15Filmreport.
13.00 Journ.forum. 13.45 Journ. met
weekspiegel. 14.15 Reg. magaz. 15.05 Kinderfilm. 16.30 Amusem.progr. 18.00 Washington

13.00-13.05 NOS Nws.
slechthorenden.

voor

doven en

Duitsland 1

Hinter verschlossenen Turen, tv-serie. 18.45
Spelprogr. 19.30 Journ. 19.33 Sport. 20.15 Wir
über uns. 20.20 Buitenl. report. 21.00 Journ.
21.15 Report. 22.00 Inform. progr. 22.05 Dr.
Knock oder Der Triumpf der Medizin, to■

neelst. 23.35 Journ.
0.25-0.30 Journaal.

binnen de werkgroep jeugd
van de omroep het besef was
gedaagd dat hier een taak bij
uitstek voor de NOS lag. Zolang er nog omroepen waren
die zichzelf het recht aanmatigden de lagere schooljeugd naar eigen inzicht van
nieuws te voorzien, kon er
tenslotte niets gebeuren.
Nadat definitief afstand was
gedaan werden zelfs proefprogramma's gemaakt. Een
stuk of vijf, met Wim Neijman
als presentator. Want het Nederlandse jeugdjournaal, zo
het er komt zal niet door kinderen maar door volwassenen gepresenteerd worden. Het ontstane programma
werd aan een lagere school
gepresenteerd, en het resultaat bleek te klikken. De
NOS-onderzoekers smaakten
vrijwel louter succes. Te-

13.00-13.05 NOS Nws.
slechthorenden.

Duitsland 1

10.30 Sesamstrasse. 11.00 Journaal. 11.05
Act. 11.40 Pol. overz. 12.00 Die Waltons. 12.45
Report. 13.30 Persoverz. 13.40 Buitenl. Report. 17.10Journ. 17.15Amus. progr.

23.40 Act. report.

Duitsland 2

Duitsland 2

17.00Wetensch.

10.15 Heilige Mis. 11.00 Progr.overz. 11.30
Eine preussische Erledigung, tv-spel. Aansl.:
Spatsommer, tv-spel. 13.00 Jazzmuz. 13.45
Vrijetijds magaz. 14.15 Weekkroniek. Aansl.:
Act. magaz. 14.40 Inform. progr. 15.10 Kleuterserie. 15.40 Journ. 15.45 Liefdadig-

progr.

17.30Inform. serie

Nederland 2
13.00 NOS Nieuws voor doven en slechtho-

renden
18.(X). Journaal

18.05 Studio Sport 1
18.30 Sesamstraat
18.45 Natte his, natuurfilmserie
19.00 Energie...maak het een beetje, serie
over Europese problemen
10.25 Studio Sport
20.30 HUM.VERBOND Vijf minuten bedenktijd

20.35 NOS Journaal
20.40 VPRO Hollands Spoor
21.10 De beide dames en deoneigenlijkedwa[ing, verhaal
21.30 All in thefamily, tv-serie

heidsprogr. 15.50 Inform. progr. 16.35 Sport.
18.00 Journ. 18.02 Sport. 19.00 Relig. progr.
19.15 Raumschiff Enterprise, tv-serie. 20.00
Journ. 20.10 Politiek overz. 20.30 Document,
film. 21.15 Freiheit, die ich meine, tv-serie.
22.00 Journ. en sport. 22.15 Quo Vadis,
sp.film. 23.25 Gesprek. 0.10 Journaal.

Duitsland 3
8.50 Gymnastiek. 9.05,14.00 en 17.30-18.30
Schooltelevisie.

Duitsland 3
16.00 en 16.30 Inform. serie. 17.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 18.00 Inform.
progr. 18.45 Inform. serie. 19.00 Sesamstras-9.30 en 20.15 Filmreport. 21.00 Journ.
21.15 Popmuz.
22.00-23.30 Wetensch.
spelprogr.

Dagprogramma maandag

Nederland 1
10.00 O.S. TELEAC Werken aan het thema

Geld

Radio vandaag
,

HILVERSUM I (298 m. en FM kan.)
18.11 (SI Dingen van de dag. 19.02 (Si Promenade
orkest: populair-klass. muz. 19.35 (S) Litdjeaprogr.
20.03 (Si Licht orkest en zangsolisten. NOS: 20.30
(S) Langs de lijn, sport en muz. VARA: 22.30-24.00
(Si

Wachten op middernacht.

HILVERSUM II (402 m. en FM-kan.)
I8.00(S| Liehl verteerbaar. ZEVENDEDAGS ADVENTISTEN: 18.26 Tot in de uithoeken van de wereld OVERHEIDSVOORLICHTING: 18.40 Vast
en zeker. TROS: 18.60 (8) Een mondje Kran(S) Woorden in de avond. 20.mi lSi Concert ala carte. Klaas, wensprogr, EO: 21,00 (S) Da Bijbal open,
21,20 (Si Van 1 wil ik zingen. 21.45 (S) Laat ons de
rustdag wijden. 22.26 (S) KO -Metterdaad, hulpvel
lening. 22.30 Nws. 22.40(3) Reflector. 23.00(81 Za-

23.56-24.00 Nws.
HILVERSI 'M 111 (1 1.-i m. en FM-kan.)
NOS: 18.03 iSi De Avondspiti met de Nationale
Hitoarade. NCRV: 19.02 (SI Elpee-pop. 20.02 (Si
terdagavonduur,

vredenheid, begrip, interesse vonden dat een jeugdjournaal
en op alle gebieden was de nieuws moet brengen. Hetkloof met het „gewone" jour- zelfde nieuws als het „grote"
naal diep en gapend. En dat journaal, maar in aangepaste
terwijl beide journaals dezelfvorm en meer toegespitst op
de onderwerpen aansneden.
wat kinderen leuk zouden
kunnen vinden. De NOT zocht
Vóór september is er geen het meer in de onderwijssfeer.
uitsluitsel te verwachten over Het ging daar niet alleen om
het nieuws, maar omdat het
de komst van het jeugdnieuws kon bijdragen aan de
journaal. Wat het NOSkwaliteitvan het onderwijs.
bestuur deze week ter kennisname onder ogen kreeg, is
Zover is het echter niet gegeen voorstel waarop een
komen.
Zoals Van Westerloo,
besluit kan volgen. En het is
nog maar de vraag of inder- voortbordurend op de uitgangspunten van het proef'programma een jaar geleden
constateerde: ~De NOT wü
"het kind iets ieren met als
kapstok de actualiteit. De
NOS wil het kind op de hoogte
brengen van het nieuws, zonder daarbij direct „belerend"
te willen optreden. Mijns inziens bijten deze visies elkaar
niet. Integendeel, ze zouden
in eikaars verlengde beide
volledig recht van bestaan
daad op 1 januari met de defi- moeten hebben".
nitieve uitzendingen kan worden begonnen met alle financiële consequenties die daar Verwarrend
aan vastzitten.
Hoe verwarrend het gewone
journaal ook is, 59 procent
Constructie
van de 8- tot 12-jarigen, voor
jeugdjournaal
het
De voorlopige constructie wie
is een jeugdjournaal onder bestemd is, kijkt nu al naar het
verantwoordelijkheid van het volwassenenjournaal. Dagelijks en grotendeels teverNOS-journaal en met medegeefs. Driekwart van de kinzeggenschap van de Nederlandse Onderwijs Televisie deren wil een jeugdjournaal.
(NOT). Dat was een eis van de De resultaten van het onderprogrammaraad televisie van zoek dat naar aanleiding van
de NOS, die er geruime tijd de proefuitzendingen van
over deed om aan de gedach- april 1978 werd gehouden,
te van een jeugdjournaal te zijn minder betrouwbaar,
wennen. Net als de NOT overi- maar sprekender: 98 procent
op een
jeugdgens, want daar hield men er wachtte
journaal,
procent
en
95
vond
gedachten
op
andere
na
heel
NOS-experts.
gekozen
de
toen
vorm
al
.dan de
de
volwasbegrijpelijker dan
De NOS en de omroepen sen variant.

Klpci-pop special. 21.02 (S) Countrv Style. 22.02
S i Weekendbluca. 23.02-24.00 (S) Jazztime.

REGIONALE OMROEPEN
RADIO NOORD
18.00 ANP-Nws. 18.02 Actualiteiten, 18.10
Piraat Plaat. 18.30-19.00 Sport.
RADIO FRIESLAND
18.00-18.02ANP-nieuws.
18.02-18.10 Friese Aktualiteiten.
1 8.10-19.00Radio Fryslén Sport.

Radio zondag
HILVERSUM I (29Hmen FM-kan.)
(SI Metro's Special. 1.02 (S)
Take it easy. 2.02 (8) D«NOS-Nacht. VARA: 7.02
(8) Muziek voor de zondagochtend. 8.02 (S) Vroege
Vogels. 9.30 (8) Tekst en muziek. KRO: 10.00 (S)
Eucharistieviering. 11.02 (S) 'n zondags pak... voor
alledag. AVRO: 12.02 (S) Muzikaal Onthaal. 13.02
AVRO-magazine. 13.45 Miniatuurtjes. 14.02 (S)
Langs de lijn, sport en muz. (16.55 Meded.) 17.55
Radionieuwsdienst met sportuitslagen. KRO: 18.10
Echo. 18.20 (S) Hij de buren zijn ze ook niet thuis.
19.02 (Si lit lul operette- en musicalalbum. 20.03
(Si Op Vleugels. NCRV: 20.18 (8) Zondagavondzang. 20.46 (S) Het laatste bijbelboek: een Openbaring TRI IS: 21.02 (Si Specialiteiten ala c te.
NOS: 23.02 (S) Met het oog op morgen.
HILVERSUM II (102 men FM-kan.)
KKO: 08.00 Nwb. 08.10 Overweging. 08.20 De hutsgeklutste! Kinderpn.gr. 09.26 Waterst. HUMANISTISCH VERBOND: 09.30 Waarom zijn niet alla buitenkerkelijken Humanist? IKON: 10.00 Protast. kerkdienst 10.45 Wilde Ganzen. 10.50 De andere wereld van de zondagmorgen... muz. en inf.
NOS: [jf.oo Suara Maluku. Progr. voor Zuidmolukksrs. 12.30Tambu. Nws. en inf. over Antillen en Antillianen. 13.00 Nws. 13.10 Zorg en Hoop. Progr. voor
Surinaamse Nederlanders. 13.55 Progr. voor buitenl. werknemers. IKON: Vesperviering. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 (8) Van Klok en Klepel. Kinderprogr. 18.20 Pastot voor elkaar. 18.30 Brood en
spelen. Colt. magaz. NOS: 19.00 Thuisland? 19.15
i roalshow. 20.30 Vonken onderde
'ader de Groene Linde. 21. (X) Spiegel van België. 21.30 Voor blinden en slechtzienden. 21.40
Gamma van Alpbs en Bèta. 22.10 Het zal mijn tijd
wel duren. 22.30 Nws. 22.40 Met de rug naar
en. 23.55-24.00 N
Hl I.VERSIM 111 (ir. men FM-kan.)
AVRO: 8.02 <Si Ko de boswochtershow. 8.30 (Si
AVRO's Sportpanoroma. 9.02 (8) Juist op zondag.
(8) Pim Jacobs. VARA: 11.02 (S) Het iondagse gezicht van de VARA op drie. TROS: 14.02(S)
tction. NOS: 17.02 (S) De Nationale Hit-19.02 IS) NOS Jazz. KRO: 21.02-24.00 (S)
Rockdreams.

NOS: 00.00 Nws. 0.02

Radio- en TV programma's
22.05 De zin van een afscheid, informatief
programma
22.45 NOS Journaal

bijzonder voorzichtige benadering, dat spreekt vanzelf, want er
is nog weinig overeenkomst tussen de opvattingen van Rome en
de ervaringen van alledag.
„De zin van een afscheid" werd het programma, dat zondagavond wordt uitgezonden, genoemd, hoewel een daadwerkelijke uitleg niet aan de orde is. De ervaringen bij het afscheid
en de voorgeschiedenis zijn in de gevoerde gesprekken in het
programma belangrijker. Een vrouw die na 20 jaar haar gezondheid liet prevaleren boven de doelstellingen van de kerk en
het huwelijk, en een stel dat na acht jaar relatie tot de ontdekking kwam dat er niets meer in stand te houden was.
~Ik heb wel gedacht, waar kan ik naar toe in dezekatholieke
maatschappij", zegt mevrouw Poels. Ze is katholiek en gescheiden op aanraden van haar dokter. En haar eerste pogingen
om weer aan het werk te komen strandden bij voortduring op
pastoors.
Het katholieke element in de echtscheiding komt in het
programma nauwelijks aan bod. De negatieve ervaringen van
mevrouw Poels met de hulp die de kerk zou kunnen bieden,
worden niet verder toegelicht. „Het ging ons om het persoonlijk
gebeuren", was de mening van de samenstellers van het
programma.
Vandaar dat het andere voorbeeld dat wordt gebruikt geen
enkele relatie toont met godsdienst. De overeenkomst met mevrouw Poels is dat het ook lijktte gaan om een botsing tussen de
heersende moraal en het ontwakend vrouwelijk bewustzijn.
(Zondag: Nederland 1,22.05-22.45 uur)

Er komt toch nog een
tv-jeugdjournaal

eraan.

lemand zal het geheim komen
onthullen van een vernuftig, mechanisch, onbestaanbaar beest, een robot die zich verbazingwekkend
makkelijk beweegt in de een of andere film. De man laat het ding, dat
uit een soort vachtplaten is opgebouwd, met behulp van een zendertje heen en weer lopen, en zelfs
ongelooflijk behendig, en ook met
een zekere natuurlijkheid, op een
stoel klimmen. Je geloofde je ogen
niet! Totdat hij die vachtplaten van
de robot afpelde, en er een chimpansee in bleek te zitten! Lief beest,
Johnny Carson gaf hem een potlood
(dat hij zelf, tijdens zijn interviews,
ook altijd in zijn hand houdt, misschien ter vervanging van die handenbedwinger, de sigaret), en begon
met een ander potlood op de tafel te
trommelen in de hoop dat de aap
hem zou nadoen. De aap pakte hem
echter ook dat potlood af, en stopte
het tussen zijn tenen. Carson trekt
daarop een schoen en een sok uit,
stopt een potlood tussen zijn tenen
en zet zijn voet op tafel... (vond ik
best aardig).

deling godsdienst van de KRO was dat een reden eens te proberen de relatie echtscheiding-katholicisme te benaderen. Een

i

tele-VISIE

omver had geduwd als blijvend
afscheid van de ~Vuist", begon
Johnny Carson, om half twaalf 's
avonds, aan zijn talkshow op zender
4, voor de NBC. Helemaal waar is
dit intussen niet, omdat het zes uur
vroeger is in New York, Carson begon dus ruim zes uur vroeger aan
zijn show, die van half twaalf tot een
uur 's nachts duurt. En dat doet hij
dan niet één keer per maand, zoals
Willem Duys dat 14 jaar lang heeft
gedaan, maar op elke maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag. „Tonight" heet die show.

HILVERSUM IV (FM-kan.)
NOS: 8.00 Nws. 8.02 (S) Vroeg Klassiek. 9.00 Nws.
9.02 (S) Musica Religiosa. 10.00 (S) Van het Nederlands Concertpodium: Guarneri Trio. Pianotrio's.

11.00 (Si FürElise. (12.00 Nws.) 13.00 Opera Matinee: Koor van het Royal Opera House Covent Garden en het Philharmonia Orcheetre. Fragmenten uit
Tristan und Isolde, Wagner. 14.00 Nws. 14.02 (S)
Concertzondagmiddag;
Concerten
op
gebouworkest; klass. muz. (14.32-14.50 Praten over
muziek.) 16.00-17.00(S) Musica Nova.

REGIONALE OMROEPEN
RADIO NOORD

18.00ANP-nws. 18.02-19.00Sport voor sport

RADIO FRIESLAND
18.00ANP-nws, 18.02-19.00 Sport

Dagprogramma maandag
HILVERSUM I (298 m en FM-kan.)
Ieder heel uur nws. TROS. 0.02 (S) TROS LPTop
20.1.02 (S) De Nachtwacht. 7.03 (S) Een goede morgen met Ralph Inbar. 8.30 (S) Aktua-Sport. 9.03 (S)
Aan het theaterorgel Dennis James. 9.26 (S) La
Bamba. 10.02 (S) Attent op jeugdsentiment. 11.02
(S) Café-Chantant. 12.03(S) Open House. 13.03 (S)
Aktua. 13.20 (S) Raad een lied...of niet. 14.02 (S)
Gerard de Vries draait op verzoek. 16.02 (S) De tien
om kindershow. 16.30(8) Kom eens langs in Laren.
HILVERSUM II (402 m en FM-kan.)
NCRV 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20
Het levende woord. 7.30 Nws. 7.36 Hier en nu. 8.00
Nws. 8.11 Te deum Laudamus. 8.30 Nws. 8.36 Hier
en nu. 8.50 Onder schooltijd. NOS 9.00 Gymnastiek
voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. NCRV. 9.15
Plein publiek. 10.50 Onder schooltijd. 11.00 De wereld zingt God's lof. 12.00 Boer en tuinder. Overheidsvoorlichting. 12.16 Tekst en uitleg. NCRV
12.36 Hier en nu. 13.00 Nws. 13.11Kerk vandaag, informatierubriek. 13.30 Onder schooltijd. NOS 14.30
Dokumentaire. Mr. Immigration goes home. NOS
15.15 Woord in de middag. 15.30 In 't zilver. 17.24
Mededelingen. 17.30Nws. 17.36Hierennu.
HILVERSUM III (445 men FM-kan.)
Ieder heel uur nws. AVRO 7.00 (S) Het klokje van
7 uur en dus.. (8.03-8.10 AVRO's Radiojournaal.).
9.03 (S) Ha, die maandag. 10.03 (S-M) Arbeids
vitaminen. 11.03 (S) Hollands Glorie. 12.03 (S) Pop
en spelen. (13.03 AVRO's Radiojournaal). 14.03 (S)
Showparade. 15.03 (S) Andermans pop. 16.03 (S)
Beukers show. 17.03 AVRO's Radiojournaal. 17.10
(S) AVRO's Toppop.
HILVERSUM IV (FM-kan.)
KRO 7.00 Nws. 7.02 (S) Aubade. 9.00 Nws 9.0?
(SI Aan woorden voorbij.9.10 (S) Laudate. 10,00(S)
Klassieke pianomuz. 1K30 (S) Weens Blazers
kwintet. 12.00 Nws. 12.02 (S) Interval. 14.00 Nws.
14.02 (S) Spektakel magazine. 14.30 (S) Meinacht,
opera van Rimsky-Korsakof, uitgevoerd door Koor
en orkest van de Moskouse Radio.

'
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Heer Bommel en de andere wereld

door Marten Toonder

TE HOOI
& TE GRAS

FIETS
0448 Heer Bommel keerde huiswaarts
met het prettige gevoel 'n moeilijke taak
tot een goed einde te hebben gebracht.
Maar al rijdende werd hij door twijfels
bevangen en na een poosje hield hij halt
om in het licht van de koplampen een
blik op zijn lezing te werpen. Nu maakte
de onzelcerheid plaats voor paniek, zodat
hij ten slotte geheel vervallen de hal van
Bommelstein betrad. „Het is h-héél
v-vreselijk," stamelde hij. ~Ik heb iets
heel anders gezegd dan ik gezegd heb. Ik
was een beetje nerveus, bedoel ik. En
daardoor wist ik niet precies wat ik zei.

Ik heb voorgelezen wat hier geschreven
stond, als je begrijpt wat ik bedoel."
„Het is héél betreurenswaardig", zei
Joost. „U zult begrijpen..." „Het is de
schuld van Tom Poes!" riep heer Ollie
uit. „Hij heeft geschreven, dat het onze
plicht is om de vluchtelingen te helpen,
en dat het gemeentebestuur een goed
voorbeeld geeft. Terwijl ik juist op de
blauwe enveloppen en het geschreeuw in
de nacht wilde wijzen. We hebben het
zelf al moeilijk genoeg, wilde ik zeggen;
maar hier staat, dat we een verpapt leven leiden. Ach, als mijn goede vader dit

gehoord had..." „ledereen heeft het gehoord, met uw welnemen," onderbrak de
bediende koeltjes. „Ik zie me dan ook ge-

noodzaakt mijn ontslag te nemen,

om-

dat ik mij anders niet meer in mijn kringen vertonen kan." Met deze woorden
nam hij zijn valiesje op en verdween in
de nacht. Heer Bommel wankelde de kamer binnen en liet zich bij het dovende
vuur in zijn stoel vallen. „Wie had dat
van Tom Poes kunnen denken?" prevelde hij bitter. „En wat moet er nu van mij
worden?"

Ja hoor, we moeten meer fietsen en
minder autorijden. Ben ik het roerend
mee eens, ook al denken sommigen
van niet. Daarnet heb ik nog, hevig
„ja" knikkend een plaatje van de
stichting „Fiets!" bekeken, waarop
de bekende kaars-aardbol die aan het
opbranden is, terwijl er een fietser
langs rijdt die dat vlammetje (nou ja!)
al fietsende uit probeert te blazen. Dat
kan natuurlijk nooit, maar è la, het is
een aardig idee. Onder dat tekeningetje staat: „Pak vaker de fiets om:
even een boodschap te doen, kinderen
naar school te brengen, naar het werk
te gaan, voor een bezoek aan postkantoor of bank, naar het sportveld
om te trimmen, eens even uit te waaien, aan een zieke een bloemetje te
brengen, een tochtje te maken".
Aèrdig, werkelijk aèrdig al heb ik
zo mijn bedenkingen tegen een paar

Ik begrijp zoiets niet, vooral niet als
je bedenkt hoeveel kinderen er in het
verkeer gewond raken of zelfs gedood
worden. Veilig Verkeer, de actiegroepen (waaronder 'Stop Kindermoord') en nog wat meer beijveren
zich om ons op het gevaar attent te ma«ken. Lezen zulke moeders dan géén
kranten, kijken ze nooit naar de Veilig
Verkeer spots, horen ze nooit van ongelukken dat ze zich pardoes in het
verkeer storten, willens en wetens op
een plaats waar ze helemaal niet mogen komen? Het is me een raadsel.

Ferd'
nand

Panda en de beter-weter

FIETS (2)
Tweede geval: weer een moeder, nu
met een kind voorop en nog een ander
achterop. Ik zou, als ik moeder was, dat
nooit durven, maar wie ben ik? (Geen
moeder althans). Moe staat voor het verkeerslicht te wachten, op een dorpsstraat in (of all places) Waalre, bij Eindhoven. Maar je kunt het overal zien:
haar zadel zit te hoog om, tijdens zo'n
stop, met één voet op de grond te kunnen
steunen. Moe doet dat wél, en dus valt ze
om, met fiets en kinderen, die op straat
smakken. Mijn hemel, je springt dan
van je stoel op een café-terrasje op, want
je denkt minstens: dat zijn er twee met
een hersenschudding, zo niet erger. Veel

Van 27 mei
tot 3 juni

HOROSCOOP

RAM

STIER

TWEELINGEN

21 maart-21 april

21 april-22 mei

22 mei-22 juni

Nu, dat kan deze week eens spannend
worden. Tegenwerking is er zeker, maar
de horoscoop voorspelt plotselinge
veranderingen die tenslotte gunstig uitpakken. Dikwijls behelst het de liefde,
maar met deze aspecten gaat het ook om
een nieuwe kennismaking, een reis en
een erfstuk.

De stand van Mars en Venus in uw eigen sterrenbeeld maakt u doelbewust en
tijdelijk onvermoeibaar. Pas op voor te
veel hooi op de vork, en let op uw financiële mogelijkheden, want dat speelt zeker een rol in een zaak die zich snel zal

ontwikkelen. Er is wat spanning in de
liefde. Verder niets.

Een drukke week, maar met Mercurius in uw eigen sterrenbeeld mag u zeker niet klagen. Dat voorspelt altijd aandacht voor uw persoon, en ontspanning
na wat onzekerheid. Een conflict met
een oudere kennis wordt bijgelegd. Voor
velen een verrassing in verband met een
reis.

KREEFT

LEEUW

MAAGD

22 juni-22 juli

22

24 augustus-24 september

Met de Maan door uw sterrenbeeld
bent u op uw best, maar pas op voor al te
romantische gevoelens en plannen, want
dat zit er wel in! De gemoederen kunnen
dan een rol gaan spelen. Belangrijke
beslissingen kunnen duurzaam zijn,
mits u de zakelijke kant niet uit het oog
verliest.

juli-24 augustus

De Leeuw is deze week beslist mintegelijk een beetje onevenwichtig. Dat is niet schadelijk, maar laat
belangrijke zaken toch maar even op zijn
beloop. In het privé-leven zit wat spanning. Een studie of een nieuw aspect in
de werkkring zal u zeker bezighouden.
zaam, en

Wees even geduldig, zeggen de sterren, want na veel gepraat en afwachten
komt er plotseling schot in bepaalde zaken. Lang geen gekke week, zeker niet
voor creatief werk. Voor verliefde Maagden gunstige berichten via Mars en
Venus. Dat minzame tweetal voorspelt
liefde op het eerste gezicht.

WEEGSCHAAL

SCHORPIOEN

BOOGSCHUTTER

24 september-24 oktober

24 oktober-23 november

23 november-22 december

Met het voorjaarszonnetje in de
Tweelingen zijn verrassingen niet denkbeeldig. Allerlei kleine gebeurtenissen
beheersen een prettig, maar weinig belangrijk weekje. Weegschalen zijn dikwijls van anderen afhankelijk. Tweelingen en Stier zijn ditmaal voor u van belang. U krijgt een uitnodiging.

U zult tegen uw gewoonte in wat aarzelingen moeten doorstaan. Denk erom:
de liefde kan niet van één kant komen.
Het weekeinde geeft gunstige aspecten
voor relaties met het buitenland, voor
reizen en voor creatief werk. U zult oudere mensen van iets moeten overtuigen.
Sterkte!

Menige Boogschutter wil zich met deze aspecten in de horoscoop van iets vrijmaken. Toch zult u zich moeten schikken in een bepaalde situatie, want
veranderen is niet altijd verbeteren, al
lijkt dat zo te zijn! Bepaalde idealen en
liefde botsen wel eens. Een nieuwe kennis brengt verandering.

STEENBOK

WATERMAN

VISSEN

22 december-21 januari

21 januari-19 februari

19 februari-21 maart

Voor liefdesaangelegenheden zijn de
aspecten zeker gunstig, maar wel moet
er iets worden uitgepraat, en van bepaalde relaties zult u enige afstand dienen te
nemen. Het spant een beetje in uw omgeving, vooral tussen jongeren en ouderen. Van een onbekende krijgt u een
bericht.

Met uw planeet Saturnus in het sterrenbeeld Maagd bent u wat onrustig in
samenwerking. Maar alleen kunt u meer
tot stand brengen dan u denkt. Veranderingen kondigen zich aan; meestal
betreft het uw woning of woonplaats, en
ook krijgt u belangstelling voor iets dat
helemaal nieuw voor u is.

U zult in zakelijk of maatschappelijk
opzicht wat meer risico moeten nemen.
I bent hang'anderen te kwetsen, maar
soms is dat nodig en bij nader inzien ook
wel juist. Voor verliefden een week met
wat spanning door praatjes van derden.
Ken zakelijke beslissing kan eindelijk
een probleem afronden.

WIM
DUSSEL

van die punten, bijvoorbeeld „kinderen naar school brengen". Want dezer dagen heb ik bijna weer een moeder te pletter gereden met een kind
voorop, in zo'n kinderzitje. Mevrouw
fietste tegen de stroom in op een weg
waar je helemaal niet mag fietsen (en
waar je dus, als automobilist ook geen
fiets verwécht). Je schrikt je dan lam,
trapt op de rem en wat doet zo'n moeder dan? Ze kijkt je verontwaardigd
aan alsof ze zeggen wil: „Sufferd, zie
je me dan niet?"

In de
wolken

door

gehuil, verschrikte automobilisten die
uit hun auto snellen om moeder te helpen. De kinderen huilen tot op tweehonderd meter afstand hoorbaar, maar dat
schijnt een goed teken te zijn. Ik weet natuurlijk niet hoe het afgelopen is: de
moeder is weer opgestapt, de kinderen
weer in hun mandjes. Maar ik vraag me
af: moet je zoiets toestaan?

FIETS (3)
Nou, dat naar het werk gaan met de
fiets: je moet maar net binnen een bepaald aantal kilometers wonen en het
moet maar goed weer wezen. De praktijk
wijst wel anders uit: steeds meer mensen
gaan niet met de fiets naar het werk. En
naar het sportveld? Kijk eens op zondagen rondom zulke velden en in de straten in dè buurt of op de grasvelden in het
stadspark: bij honderden, bij duizenden,
ja bij tienduizenden gaat men in dit land
„aan sport doen": door auto te rijden en
Wie naar
op een bankje te gaan zitten
het postkantoor moet, althans het Groninger postkantoor aan de Achterweg
kan al niet per auto: alhoewel er een
bordje staat met „Voor bezoekers" erop,
kan men
zelfs als men om middernacht komt
zijn auto niet kwijt,
zodat ik vrees dat het daar vol staat met
voitures van én PTT én spoorwegpersoneel. Men ontziet zich zelfs niet om
met auto en al de schuine oprit op te tuffen en op die manier (het betrof een Mini, en bepaald niet van genoemd personeel) dwars voor de brievenbussen te
„parkeren". En, nu ik het toch over het
postkantoor heb: het zou fijn zijn als er
ook voor gehandicapten daar eens een
plaatsje vrij kwam, want die kunnen
zelfs niet per fiets komen!
—

—

Wat is er Nederlandser dan biefstuk
met doppers? Brave Hollandse burgers
denken er zuchtend van verlangen aan,
wanneer zij zich buiten de landsgrenzen
bewegen. Omdat het binnenkort (juni)
de tijd is van de verse erwtjes en omdat
die tijd maar zo heel kort duurt, ditmaal
aandacht voor deze onvolprezen groente.
Wjlt u van die delicatesse genieten, dan
zult u er vlug bij moeten zijn en een
groentehandelaar moeten kennen, die
nog de moeite wil doen om ze in huis te
halen. Het grootste deel van de jonge
erwtjes gaat immers naar de conserven
en de diepvriesindustrie. Gelukkig
maar, want hierdoor kunnen we er het
hele jaar door van genieten. Toch, hoe
weinig verschil er in smaak ook is tussen
diepvries en veis, een verschil is er. Ten
ongunste van de verse doppers, beweren
de diepvriesfabrikanten, maar die spreken uit eigen belang. En zo'n portie erwten uit een doosje of een blik is toch nooit
zo echt, als wanneer je ze zelf uit de schil
moet halen. Neem er niet te weinig van,
want uit 1! 2 kilo peulen haal je hooguit
600 g. erwten. Die peulen moeten er bij
aankoop frisgroen uit zien en ze moeten
stevig aanvoelen. Als je erop drukt moeten ze vanzelf openspringen. Het doppen
zal u wellicht wat te tijdrovend zijn,
maar dan moet u er, bij voorkeur in het
weekeinde, want jonge erwtjes zijn een
echt zondagsmaal, man en kinderen
maar voor inschakelen. Nauw verwant
aan de doperwten zijn de peulen, een
erwtenras met een fluweelzacht schilletje, en veruit mijn favoriete groente.
Samen met kleine, niet te lang gestoofde
verse worteltjes, een gerecht, dat mij iederjaar weer lyrisch maakt.
Omdat er nu ook volop kalfsvlees is
zullen we maar beginnen meteen gebonden kalfssoep met jonge erwtjes. Hiervoor trekt u eerst op de bekende wijze
kalfsbouillon van kalfsbotten en soepgroente. Zeefde bouillon en laat hem indampen met 250 gram fijngesneden
kaltspoulet en een kruidenbuiltje. Maak
intussen een roux van 20 g. echte boter
en 20. g. bloem. Laat die roux afkoelen.
Voeg 1' ii liter kokende kalfsbouillon al
roerende toe tot u een gladde, lichtgebonden soep hebt. Houd het kalfspoulet zo lang apart. Voeg 250 g. versgedopte

Een

roodgeruit kinderzitje voorop, een oud
handvat rechts, een nieuw links. Een
nieuwe voorband en een oude achterband. Een zadel waarvan een der veren
is doorgeroest, een scheurtje in de linker
jasbeschermer en een fiets zonder kettingkast. (Niet iedereen kan zijn fiets zo
duidelijk beschrijven) En toch neemt iemand zo'n fiets mee, op slot en al, op een
zondagmiddag, om precies te zijn, 13
mei. ~En ik kan niet zonder mijn oude,
trouwe, stalen ros!" zo roept ze mij per
brief toe. „Laat degene die hem meegenomen heeft hem toch alsjeblieft terug
brengen! Bij voorbaat bedankt!" zo
besluit ze haar brief.
Ik kan er weinig aan toevoegen, behalve dit: als de gemeente Groningen wil
dat wij meer fietsen zal men toch eindelijk eens iets moeten doen om de
steeds toenemende diefstal van fietsen
zelfs van oude tegen te gaan. Er zijn
honderden mensen die niet eens meer op
een fiets, geen nieuwe en zelfs geen oude,
de stad in durven te gaan (afgezien nog
van het feit dat er een enorm gebrek is
aan goede stalling). De kreet,, Pak vaker
de fiets" wordt op die manier er een die
alleen een positieve betekenis krijgt voor
hen die kennelijk graag iemand anders'
fiets even ~lenen"
om hem nimmer
—

—

—

terug te brengen.

Misschien dat degeen die déze onmisbare tweewieler meenam dit leest. En
misschien, heel misschien wil hij of zij
het zo onmisbare moeder-fietsje terug
zetten in de buurt van de Coronastraat?
(tussen Zonne- en Morgensterlaan)

HUIS
Dat je tegenwoordig haast geen perso-

neel kunt krijgen is bekend. Maar wat te
denken van de man die al twee keer in
deze krant een advertentie plaatste

FIETS (4)
En dan is er, wat de eigenlijke aanleiding van deze fietsstukje was, de hartroerende brief van een lezeres, een werkende vrouw, moeder van twee kinderen
(ik hoop dat het niet dezelfde is als die ik
op het asfalt bijna te pletter reed). Ze
gehad
heeft een doodgewone fiets
Een
voor
haar
moet ik zeggen.
fiets die
onmisbaar was omdat ze er op naar haar
werk moet en er een kind mee naar
school en het andere naar een crèche
moet brengen en halen. Zo'n fiets is, met
deze taken, duidelijk als een „moederfiets" herkenbaar. En, afgezien daarvan,
het is een oude fiets, een „oma"uitvoering. Zwart, en zelfs roestig, aan
de velgen vooral. Geen kostbaarheid
dus, en tóch heeft die moeder haar vehikel op slot gezet, bij een van de pilaren
daar vooraan in de Groninger Ebbingestraat, in de buurt van Vroom en
—

KOOK
PUNT

Erwtjes

Dree9mann, keurig in het rijwielrek.

of diepvries erwten toe. Laat de soep
zachtjes 20 minuten sudderen en verwijder voorzichtig het bovendrijvende
vet. Maak een liage van 1/8 liter
slagroom en 4 eierdooiers. Voeg er een
paar lepels van de soep aan toe, roer die
er goed door en kluts het geheel vervolgens langzaam door de soep. Laat deze nu niet meer koken. Voeg het kalfpoulet toe, proef of er nog wat zout en peper door moet en dien op.
Doperwtjes met sjalotjes en rauwe

ham

-

Hiervoor dopt uIW kilo verse doperwten. Als u daar te lui voor bent mag u ook
500 g. diepvries-erwtjes nemen. Verder
hebt u nodig: 25 g. boter, een bosje verse
groene sjalotjes, 150 g. boerenham, 1
theelepel suiker, een mespunt zout, 1
eetlepel grof gehakte peterselie.
Kook de erwtjes in ongeveer 15-20 minuten gaar. Spoel ze zodra ze gaar zijn af
met koud stromend water. Giet ze af en

laat ze uitlekken. Smelt de boter en
smoor hierin de fijn gesneden sjalotten

met de in kleine dobbelsteentjes gesneden boerenham. Zodra de sjalotten
zacht worden voegt u de doperwtjes, de
suiker en het zout toe. Schud alles goed
door elkaar. Dien op bestrooid met de
peterselie.
Erwten in roomsaus
500 g. gedopte erwtjes, 50 g. boter, 1/8
liter water, ' j eetlepel maïzena, Vi kopje
slagroom, 1 theelepel suiker, een weinig
zout, 2 eetlepels fijngeknipte bieslook.
Smelt de boter, voeg de erwtjes toe en
laat ze even heel zachtjes fruiten. Blus af
met het water. Laat de erwtjes onder
deksel in ongeveer 20 minuten gaar smoren. Maak de maïzena aan met room en
roer dit papje door de erwten. Laat ze
nog enkele minuten zachtjes doorkoken
en maak ze op smaak af met suiker en
zout. Dien ze op bestrooid met de
bieslook.
Gegratineerde erwtjes met uiensaus
500 g. gedopte erwtjes, 2 dl. bouillon, 2
fijngehakte uien, 15 g. boter, 15g. bloem,
de helft van een klein flesje ( 1/8 liter)
slagroom, 2 eierdooiers, peper, zout, 75
g. jonge kaas, 25 g. geraspte oude kaas.

waarin hij mensen vraagt om gedurende
enkele maanden op zijn boerderijtje (dat
niet als zodanig gebruikt wordt) te willen
passen gedurende zijn afwezigheid?

mens

op gekomen," zo verzucht
hij tegen mij. De meneer en zijn vrouw
(aardige mensen, WD) zoeken twee,
liefst een ietsje pietsje ouderen die gedurende enkele maanden van afwezigheid
gewoon in zijn huis willen wonen, lekker
rustig, buiten de stad, in de Leekse omgeving. Er is beslist geen vee te verzorgen! De periode kan in overleg met de
eigenaar afgesproken worden en er zijn
verder geen consequenties aan verbonden. Nee, niet aan mij schrijven (ik
ben bezig brieven van vorige jaar juliaugustus te beantwoorden!) maar even
bellen naar ene meneer v.d. Berge,
05945-9250. Deze rubriek is zijn laatste
hoop!

„Geen

-

door
ARNE
VAN ONCK
Kook de erwtjes gaar, spoel ze met
koud stromend water en laat ze uitlekken. Kook de fijngehakte uien gaar in de
bouillon en maak ze fijn met een snelm ixer of roer ze door een fijne zeef. Maak
van de boter en de bloem een roux. Laat

die afkoelen en roer er dan de uienbouillon door. Maak een liage van de room en
de eierdooiers. Roer daar eerst wat van
de saus door en roer dan alles door de rest
van de saus. Voeg van het vuur af de in
kleine dobbelstenen gesneden jonge kaas
toe en blijf roeren tot deze gesmolten
zijn. Maak de saus op smaak af met pe-

per en zout. Doe de erwtjes in een vuurvaste kom, giet er de saus over en
bestrooi deze met de geraspte oude kaas.
Zet de schaal middenin een op 225 gr. C

voorverwarmde oven en laat het gerecht
hierin ongeveer 15 minuten een mooi
bruin korstje krijgen.

Artisjokbodems met erwtjes en
Hollandse saus
8 artisjokbodems 250 g. erwtjes, 25 gboter, 1/8 liter water, iets suiker, iet.
zout.
Voor de saus: 2 eetlepels azijn, 2 eetlepels water, grof gemalen witte peperkorrels, 1 eierdooier, 150 g. echte boter.
Verwarm de artisjokbodems (uit blik)
in water met wat zout en citroensapSmoor de erwtjes in water met boter in

ongeveer 15 minuten gaar. Maak ze op
smaak af met suiker en zout.
Kook voor de saus de azijn met het water en de peper tot de helft in. Zeef hem
en laat hem afkoelen. Klop de eierdooier
met de afgekoelde azijn au bain marie
tot hij dik en schuimig is. Voeg d
gesmolten, lauwwarme boter er al kloppend (in dezelfde richting) eerst druppelsgewijs, daarna in een dun straaltje
aan toe. Laat de artisjokbodems uitlekken op een servet. Leg ze op een verwarmde schaal. Schep er met een eetlepel de erwtjes in. Garneer ze met el)*
een eetlepel Hollandse saus. Dit gerecht
leent zich bijzonder goed om er een
vleesgerecht, bijvoorbeeld kalfsbiefstukjcs, mee te garneren. Leg ze dan om en
om met andere jonge groentesoorten, bijvoorbeeld jonge worteltjes en postelein.
rondom de in boter gebakken biefstukjes. Een prachtig voorjaarsgerecht.
{
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'Vis-wijs'
t De Stichting Recreatie, het contactcentrum voor openluchtrecreatie ter bevordering van een goed leefmilieu, heeft
een nationale voorlichtingscampagne ontwikkeld onder de
naam,, Vis Wijs". De actie richt zich aan de hand van tien „zilveren" regels voor een belangrijk gedeelte op de jeugd. De
Stichting Recreatie schat dat er zo'n 300.000jonge sportvissers
van 10-14 jaar zijn; het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) houdt het op 600.000 hengelaars in deze leeftijdscategorie. „Met behulp van 425.000 folders en stickers en
25.000 affiches ondersteunen we de voorlichtingscampagne.
Achtduizend schoolklassen de hoogste van de lagere school
krijgen een lesen de laagste van het voortgezet onderwijs
krijgen het verzoek
brief en foldermateriaal. De leerkrachten
het onderwerp van deze actie in de les te behandelen", aldus de
heer D. Overduin van de Stichting Recreatie. Het inwordt ook via de hengelsportfederaties van
formatiemateriaal
Vereniging
van Sportvissersfederaties (NVVS)
de Nederlandse
verspreid en via hengelsportzaken. De actie Vis Wijs is tot
stand gekomen door samenwerking van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), de ministeries van CRM,
landbouw en visserij en volksgezondheid en milieuhygiëne, de
NVVS en de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
(OVB). Het adres van de Stichting Recreatie is postbus 80547,
2508 GM Den Haag.
—

—

—
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Miljoenen
actes uitgegeven
Het aantal visdocumenten dat
het ministerie van landbouw en visserij heeft verstrekt is in het aktejaar 1978-1979 voor het eerst de
miljoen gepasseerd. Op 28 februari

waren in totaal 1.016.499 viskaarten (bijdragebewijs, kleine visakte
en grote visakte) uitgereikt. Verwacht mag worden dat ditaantal de
afgelopen maanden aanzienlijk is
gegroeid. Behalve de staatskas ontvangt de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
(OVB) een deel van het geld dat
met de aankoop van een visdocument is gemoeid. De OVB
krijgt dit jaar naar schatting ruim
5,3 miljoen gulden uit de „viskaartenpot".

Vele

sportuissers gooien straks
weer hun hengel
•

uit.

Ruim twee miljoen mensen vissen

weer

vanaf 1

juni

kreeg
Strenge winter

de visstand niet klein

•

De omslag van de brochure Vis-wijs

(Van eenonzer correspondenten
De Nederlandse hengelaar kan vanaf 1
juni weer zijn favoriete hobby op of aan
het binnenwater uitoefenen. Volgenseen
recent cijfer van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) zijn er in ons
land maar liefst 2,2 miljoen mensen die
minstens één keer in het visseizoen gaan
vissen. Meer dan een zevende deel van
de totale Nederlandse bevolking gaat
proberen vis te vangen. Wat betekent
dat voor de waterhuishouding?
De visstand in het Nederlandse binnenwater stond de laatste maanden naar
aanleiding van de afgelopen ongewoon
strenge winter, in het middelpunt van de
belangstelling. Foto's van vijvers en fortgrachten die door de vorst waren bezaaid
met dode vis, wekten al snel de indruk
dat in het binnenwater geen vis meer
voorkwam.

Maar wat bleek? Alle paniekerige berichten ten spijt had de vorst alleen in
ondiep en meestal afgesloten water veel
slachtoffers geëist. De vis in meren, plassen, rivieren en kanalen was de (dodendans ontsprongen.

In die wateren waar het beslist noodzakelijk was kon met behulp van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) de visstand weer op aanvaardbaar niveau worden gebracht.
In tegenstelling tot veel media en som-

mige hengelsportverenigingen raakten
deskundigen als bijvoorbeeld biologen
niet in paniek. Met de strenge winter van
1963 in het achterhoofd spraken zij de
verwachting uit dat ook nu de natuur
zich, zeker op wat langere termijn,
krachtig zou herstellen.
Ook in 1963 kwamen veel vissen om

het leven. Dat had wel tot gevolg dat er
een sterke vispopulatie overbleef. Bovendien bleken de vangsten van de hengelaars flink toe te nemen na een stille
periode die bij het begin van het visseizoen was ingetreden.
Voor veel wateren mag dan ook worden verwacht dat er de eerstkomende
tijd geen grote vangsten zullen worden
gemeld. Zeker lijkt echter dat de natuur
ook na de tegenslag van deze winter er
weer bovenop zal komen.
De Nederlandse Vereniging van
Sportvissersfederaties (NVVS) wil nog
voor november een actieplan rond hebben dat vissterfte in de nu getroffen wateren zoveel mogelijk moet voorkomen.
Samen met wetenschappers en praktijkmensen wordt bekeken hoe calamiteiten
als zich tijdens de winter hebben voorgedaan kunnen worden ingedamd.

De NVVS heeft met het ministerie van
landbouw en visserij, de OVB en de beroepsvisserij al overleg gepleegd.

Overeengekomen werd dat de zwaarst
getroffen gebieden voorrang zullen krijgen bij het op peil brengen van de visstand. Met behulp van electrovisserij
werd en wordt bekeken in hoeverre de
visstand door de winter is aangeheeft
De
NVVS
getast.

protesteerd tegen de ministeriële
maatregel de beroepsvisserij in de (afgelopen) gesloten (vis)tijd toestemming
te geven te mogen doorvissen op pootvis.
De NVVS, die een half miljoen leden
achter zich heeft staan, benadrukt dat
grote hoeveelheden pootvis naar het buitenland gaan en dus niet ten gcede kunnen komen aan de door de wintersterfte
getroffen Nederlandse visstapel.

Geknoei in hondenhandel
(Van een onzer verslaggevers)
Het geval van dierenkwelling in januari van

dit jaar 36 honden die in een veel te klein aanhangwagentje waren opgesloten en die bij Ureterpvallaat door de politie werden „bevrijd"
•heeft de al jarenlang in Nederland uitgevoerde
strijd van dierenvrienden tegen de hondenhandel weer op doen laaien. Zo werd nog niet zo
lang geleden de directeur-generaal van het ministerie van CRM, dr. J. Verhoeve, een petitie
-

de Belangengroep „Rechten voor al wat
leeft" overhandigd. Het door meer dan 31.000

van

handtekeningen begeleide schrijven, dringt er
op aan dat er snel effectieve maatregelen genomen moeten worden tegen de onbetrouwbare

hondenhandel en onnodige dierproeven in met
name de kosmetische, de farmaceutische en de

oorlogsindustrie.
Er zit nogal wat scheef met de hondenhandel, zo blijkt uit de woorden van mevrouw

ASEAN-landen
vrezen Vietnam
meer dan Peking
Hoewel zij dat niet luidop zegzien
vier van de vijf nietgen,
communistische landen in Zuidoost(AP)

—

Azië een grotere bedreiging in Vietnam
dan in China of de Sovjet-Unie maai
worden deze twee grootmachten toch
ook met zorg in de gaten gehouden.
I )e vijf landen, Indonesië. Maleisië, de
Philippijnen, Singapore en Thailand.
verenigd in de „Vereniging van Zuidoost-Aziatische naties" (ASKAN) spreken zich uit voor de aanwezigheid van de
Verenigde Staten in het gebied om de
mogelijke verdere acties van Vietnam te
voorkomen en de groeiende invloed van
de Sovjet-Unie te keren. Ze hebben hun
wantrouwen uitgesproken over Vietnam
en China naar aanleiding van de inval
van Vietnam in Cambodja en die van
China in Vietnam.
In het kort komt de situatie momenteel hierop neer:
■k doordat de Vietnamezen Cambodja
hebben bezet bevinden zij zich nu aan de
grens met Thailand;
door het bondgenootschap van Vietnam met de Sovjet-Unie is de mogelijkheid groot, dat de onrust in Indochina
zal toenemen;
China is momenteel hel minst gevaarlijk, vooral sedert het herstel van de
betrekkingen met de Verenigde Staten
enJapan.
De meeste leiders van ASKAN-landen
zagen in de inval van China in Vietnam
*

*

een welkomeen verdiende les voor Hanoi
en een waarschuwing om van verdere

militaire avonturen zoals in Cambodja,
af te zien. Zij zijn bovendien van mening
dat door deze inval de Sovjet-Unie. als
belangrijke bondgenoot van Vietnam,
veel prestige verloren heeft en zich een
papieren tijger heeft getoond. Men
vreest echter dat, nu het open conflict
voorlopig ten einde is, het gebied op de
lange duur toch het toneel van opstandigheid zal worden.
Over de vraag of China meer gevreesd
moet worden wanneer het een industrieel en militair gemoderniseerde
staat is geworden, een doel dat de Chinezen in het jaar 2000 willen bereiken, is
men verdeeld. Men weet niet wat China
zal doen, wanneer het eenmaal in staat is
echt een vuist te maken.
De regering van de Philippijnen, die
gekant was tegen de verdere aanwezigheid van de Verenigde Staten in
dat land, heeft die houding drastisch gewijzigd nadat Vietnam en China overgingen tot het gebruiken van geweld.
Ook de Thaise autoriteiten geven toe
in Vietnam een grote bedreiging te zien
en vinden dat alles wat leidt tot een vermindering van de macht van dat land in
het voordeel is van Thailand, of dat nu
een inval van China in Vietnam is of tegenslag voor Vietnam in Cambodja.
Voor China is men in Thailand momenteel niet zo bevreesd.

Miep van Oosten-Poortman uit Raalte. Zij is
de woordvoerster en oprichtster van de belangengroep. „Rechten voor al wat leeft" en is

waarschijnlijk de meest actieve tegenspeler
van de hondenhandelaren in Nederland.

Volgens mevrouw Van Oosten wordt de Wet
op de hondenhandel niet goed uitgevoerd, zijn
er honderden handelaren die te kwader trouw
werken, en wordt er pp grote schaal geknoeid
met stambomen en inentingspapieren.
„Al vijftien jaar hebben wij een wet, die aan
een hondenhandelaar een register verplicht
stelt waarin staat van wie hij de hond heeft gekocht. Die registers zijn er bijna nooit. Er wordt
ook nauwelijks door de politie gecontroleerd,
zodat je nooit na kunt gaan hoe iemand aan
zijn honden komt".

„En er worden er nogal wat gestolen. Daar
sta je versteld van. Vooral in de loopse tijd. Het
is heel eenvoudig. Je hebt bijvoorbeeld voor een
klant een bouvier nodig. Je gaat met je auto op
een plaats staan waarvan je weet dat er dagelijks iemand zijn bouvier uitlaat. Je neemt zelf
een loopse teef mee. Die laat je even buiten de
auto lopen zodat de geur zich wat over de omgeving verspreidt. Je zet je teef weer in je auto
en je hoeft alleen maar te wachten tot de baas
met zijn bouvier langskomt. Wat denk wat die
bouvier doet? Hij ruikt die teef, volgt het spoor
en komt uiteindelijk bij jouw auto terecht. Het
enige wat je hoeft te doen is de deur open te
doen, de bouvier erin te laten en weg te rijden.
Ik krijg ontzettend veel telefoontjes van mensen die op die manier hun hond zijn kwijtgeraakt. Maar ik heb het nummerbord genoteerd mevrouw, zeggen ze dan. Maar wat denk
je, die kerels zijn ook niet dom. Die halen bij de
sloop een vals nummerbord. Je pakt ze niet".
~En vaak zijn dat soort kerels niet eens de
grote handelaren, hoor. Het zijn de kleintjes

die de beesten aan de groothandel verkopen.
En daar wordt echt niet gevraagd waar het
beest vandaan komt. Dat kan ze niets schelen.
Een register zou kunnen helpen in zo'n geval".
„Een ander voorbeeld van hoe die handel
werkt. Advertenties in de krant. Kijk hier".
Mevrouw van Oosten haalt een plakboek met
advertenties te voorschijn: „Gevraagd. Alle
soorten jonge honden (nesten)".
„Vaak komen die beestjes bij de vivisectie
terecht of ze worden gebruiktin de kosmetische
industrie", zegt mevrouw Van Oosten. „Het
gebeurt ook wel dat een mooie hond, het hoeft
niet eens een rashond te zijn, een valse stamboom krijgt toebedeeld. Dat beestje komt dan
wel bij een particulier terecht, maar er wordt
ten onrechte grof geld voor neergeteld. Ben je
als hondje niet mooi genoeg dan kom je bij de

vivisectie".
„En wat vind je hiervan: Een gezin wil om
wat voor reden dan ook zijn hond kwijt. Plaatst
een advertentie waarin een lieve baas gevraagd
wordt. Dan heb je kans dat je een handelaar op

je dak krijgt die je een zielig verhaal op je mouw
speldt over zijn dochtertje die zo graag een
hond wil hebben. Ontroerend gewoon. Het gezin trapt erin, denkt dat het beest in goede handen gevallen is, maar nee hoor, hij komt bij een
handelaar terecht die het niets interesseert wat

ermee gebeurt. Handel is handel".

Voor de industrie
Per jaar gaan er duizenden honden de
grens over. Voor de farmaceutische of kosmetische industrie in Frankrijk en Duitsland. En
weet je wat het gekke is? Als je als particulier
met je hond in het buitenland met vakantie
gaat worden de inentingspapieren van je hond
nauwkeurig geïnspecteerd. Maar een handelaar met een vrachtwagen vol honden hoeft
alleen maar met een bundeltje inentingspapieren te zwaaien en hij kan doorrijden.
Die inentingspapieren zijn vaak wel vals en
worden vaker gebruikt. We hebben er bij het
ministerie van CRM dan ook op aangedrongen
dat ze van een dagstempel worden voorzien, zodat ze maar één keer gebruikt kunnen wor~

den".

„Het is toch triest te zien wat er met die
beesten gebeurt? De wc-verfrisser die wij in de
toiletten hebben hangen is eerst bij beesten in
de ogen gespoten. Om te zien of ze er ook blind
van worden of een ontsteking oplopen. En in de
farmaceutische industrie worden de beesten
eerst ziek gemaakt en dan worden er nieuwe
medicijnen op uitgeprobeerd. De vivisectie
blijf ik af. Het is niet leuk, maar je kunt toch
niet verwachten dat een pas afgestudeeerde
arts nog nooit aan een blinde darm heeft gepeuterd".

Gepikeerd
Mevrouw van Oosten is wat gepikeerd over
het optreden van politie, gemeenten en dierenbescherming, die volgens haar niet streng optreden tegen de „slechte" hondenhandelaren.
Inentingspapieren moeten beter gecontroleerd
worden en ook moet het bijhouden van een register beter nageleefd worden, zo vindt de dierenliefhebster.
Hoofdinspecteur van de dierenbescherming,
de heer Nico Visser uit Den Haag vindt dat mevrouw Van Oosten makkelijk praten heeft.
„Wij zijn opsporingsambtenaren die naar de
wet hebben te handelen. Wij kunnen niets
doen zolang de beesten goed verzorgd worden
en wettelijk gezien niets fout zit". Hij is dan
ook blij dat er een nieuw artikel in de wet in
voorbereiding is, waarin sprake is van verplichte tatoeage van te verhandelen honden.
„Dan kan er niet meer met vervalste entingsbewijzen gewerkt worden", aldus de heer Visser, daarbij doelend op de hondenhandel in het
algemeen. „Op papier kloppen die dingen wel,
maar je voelt vaak datje bedrogen wordt".

•

(Hond)erende toestanden in de handel in honden.
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Voor het opgeven van advertenties

Aibert Hei.in winkels zijn an.iers.

Dat merk je direkt wanneer je er binnenstapt.
De inrichting, de sfeer, de mensen ... net dat
tikkeltje vlotter, vriendelijker, moderner!
Jawel, winkelen bij Albert Heijn is een
plezierige bezigheid. Net als het werken bij
zo'n boeiende onderneming: een blije
bedrijvigheid met kansen voor iedereen -jong
of oud om te tonen wat je waard bent en
hogerop te komen. ()f een goed vak te leren
en karrière te maken.
'n Baan bij één van de Albert Heijn
filialen is beslist de moeite van het solliciteren
waard! Welaan dan, Albert Heijn vraagt:
-

.

i

Werken in de winkelvolwinkeltjes

telefoon 050-184444

De Voedingsbonden FNV zoeken

een bestuurder m
Bij de Voedingsbonden FNV gaan tastbare belangenbehartiging en

Slager

Leerlingo slager

De vakkundige slager is een
man van aanzien. Zo'n man kan
overal z'n brood verdienen. Dus
waarom niet in ons Albert Heijn
filiaal?
In een moderne supermart is
het schoon en hygiënisch werken.
De werktijden liggen vast -je weet
waar je aan toe bent. Je werkt in
een plezierig team.
Bij Albert Heijn maak je vers
vlees klaar voor de verkoop vanuit
de koelvitrines. De echte
vakmanslager, bij voorkeur met
een 3-jarige SVO opleiding, heeft
aan deze korte omschrijving

De pittige jonge aanpakkerdie
wel iets in het slagersvak ziet en dit
gaag verder wil "uitbenen", krijgt
nu bij Albert Heijn de kans!
Want de leerling-slagerkan
het brengen tot volwaardig slager
een vakman die overal z'n brood
kan verdienen. Een best vak dus
om te kiezen.
Misschien heb je al enige
ervaring in het vleesvak.
Noodzakelijk is dat echter niet.
Want bij Albert Heijn ga je
natuurlijk de leerlingstelselopleiding volgen,
Intussen assisteer je de chefslager met vleesbewerkingswerkzaamheden, samen met
andere kollega's.
Leeftijd vanaf 18 jaar.

o

voldoende.

bewustmaking hand in hand. Ook proberen de Voedingsbonden FNV
te sleutelen aan onze niet zo rechtvaardige samenleving. Er wordt in
alle openheid gewerkt.
De stellingnamen zijn stevig en zo duidelijk mogelijk. De leden worden
nadrukkelijk betrokken bij het nemen van besluiten en bij het
uitvoeren ervan. Die leden zijn zo'n 60 duizend werknemers in
agrarische sectoren, voedingsmiddelenbedrijven, tabaksverwerkende
indsutrie en de horeca. Binnen de Voedingsbonden FNV zijn de leden
ingedeeld naar woon- en/of werkplaats.
Overigens zijn de Voedingsbonden FNV een federatie van de
Voedingsbonden NVV en NKV.
Kortgeleden hebben zij besloten om in 1980 te gaan fuseren.

Leeftijd vanaf 18 jaar.

Belangstelling?

U kunt schriftelijk of
telefonisch solliciteren bij één van
onze Supermarts in:
Hoogezand, Oost Gorecht 8,
tel. 05980-9 67 27, de heer N. Wit
Winschoten, Venne 50, tel. 05970137 12, de heer A. Sterenborg
Stadskanaal, Europaplein 2,
tel. 05990-149 50, de heer E. Elling.

a

xggtek. M

m

HET WERK

■L

Dat over de club. Dan het werk.
De bestuurders werken in een team dat gericht is enerzijds op de
bedrijfstakken, anderzijds op de regionale situatie. Dit veronderstelt
het vermogen om zich met het geheel der werkzaamheden van de
organisatie bezig te houden. En tegelijkertijd de bereidheid om zich te
specialiseren in die bedrijfstakken waarvoor zij de eerste
verantwoordelijkheid dragen.

Jf

ak

W
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Momenteel is er een vacature die zo snel mogelijk vervuld moet
worden. En wel op het regiokantoor in Groningen. Daar hebben de
collega's behoefte aan een bestuurder die zich gaat inzetten in de
bakkerij, de suikerverwerkende industrie en de zuivel.

DE BESTUURDER
De gezochte bestuurder kan evengoed een vrouw als een man zijn.
Wordt in deze tekst verder „zij" gebruikt, dan is dat enkel voor het
gemak.
Een bestuurder is bij voorkeur niet ouder dan 35 jaar. Zij is natuurlijk
op de hoogte van moderne arbeidsverhoudingen. Algemene
maatschappelijke vraagstukken hebben haar belangstelling. Zij weet
er ook wat van. Zij heeft capaciteiten op middelbaar nivo. Een
bestuurder moet goed met verschillende groepen mensen kunnen
omgaan: werknemers, werkgevers, politici, ambtenaren,
aktiegroepen, vormingswerkers, beambten van uitvoeringsorganen.
Voor alles moet zij een gevoelig oor hebben voor de signalen van de
leden. Verder dient zij goed uit haar woorden te kunnen komen. En dat
doet zij in eenvoudige taal, ook al gaat het om ingewikkelde
problemen. Zij schrijft bovendien bondig.
Een psychologisch en medisch onderzoek kunnen bij de keuze een rol
spelen. Het salaris ligt In de buurt van de 3600 gulden bruto per
maand.

SOLLICITATIE?
Interesse? Neem dan contact op met personeelsconsulent Peter de
Klerk, telefoon overdag 030-716841, doordeweeks tuusen 6 en 8 uur
's avonds 03465-62216. Hij stuurt dan een sollicitatieformulier. Bel wel
vóór 8 juni.
Het ingevulde sollicitatieformulier moet voor 15 juni binnen zijn.
Sollicitanten worden telkens zo snel mogelijk op de hoogte gesteld
van het verloop van de verdere procedure.

Gemeente

Töff

Slochteren

B|

In verband met uitbreiding van de taken in het
kader van de decentralisatie van het welzijnsbeleid wordt een tweetal medewerkers gevraagd, die in nauwe samenwerking hieraan
gestalte moeten gaan geven.

A. HALF-TIME
MEDEWERKER (M/V)
WELZIJNSZAKEN
ter secretarie

taak:

-

beleidsadvisering op het

welzijns-

terrein;
-

-

coördinatie van de werkzaamheden
op het terrein van de welzijnsplanning;
het voeren van diverse secretariaten
op het welzijnsterrein.

Eisen: ervaring bij voorkeur op dit werkterrein
op een gemeentesecretarie;
bezit G.A. l/8.A.-diploma, terwijl studie voor het diploma G.A. 11/H.BA. tot
aanbeveling strekt;
kandidaten met een H.E.A.0.-opleiding kunnen eveneens solliciteren;
kennis van planningstechnieken wordt
op prijs gesteld.
-

BOS

GEMEENTE

APPINGEDAM

fWk

ijl

"Dr. A. v. Voorthuysenschool"
Samenwerkingsschool (openbaar- en bijzonder
onderwijs) voor moeilijk lerende kinderen.
De Beheerscommissie Buitengewoon Onderwijs
roept sollicitanten op voor de functie van

PART-TIME

een concernmaatschappij van Wacker-Chemie en één
van de grootste producenten ter wereld van siliciumcarbid, komt graag in kontakt met kandidaten voor
de funktie van

OPZICHTER MECHANISCHE
ONDERHOUDSTECHNISCHE DIENST

(M/V)

bij de Sociale Dienst.

Taak:

-

-

Funktie-typering:
-

Binnen de werktuigbouwkundige onderhoudsdienst
funktioneren: de mechanische onderhoudsdienst, het
machinepark en de algemene onderhoudsgroep.
De voornaamste taken van de opzichter zijn:
het leidinggeven aan een 10-tal bankwerkers,
toezicht houden op de kwaliteit van de werkzaamheden,
de verantwoordelijkheid voor het oplossen van storingen,
het koördineren van de werkzaamheden in overleg
met de produktie,
de verantwoordelijkheid voor het preventieve onder-

-

-

-

-

-

-

Eisen:

-

houd.

Funktie-eisen:
MTS (wtb) of gelijkwaardig niveau,
35 45 jaar en het liefst met enige jaren ervaring in
de procesindustrie.

-

-

-

Voor inlichtingen kunt u zich in verbinding stellen
met de heer H.G. Nijholt.
Wij verzoeken belangstellenden hun sollicitatie
schriftelijk te richten aan de afd. Personeelsdienst,
t.a.v. de heer J. van Poll, op onderstaand adres.

ELEKTROSCHMELZWERK DELFZIJL BV
POSTBUS 127, 9930 AC DELFZIJL, TEL. 05960-14060.

-

coördinatie van het welzijnsplanningsproces in het veld, in het bijzonder de voorbereiding, organisatie en
verslaglegging van de inspraak;
het ondersteunen van de bevolking en
haar organisaties, met name de commissies dorpsbelangen;
het ondersteunen van het particulier
initiatief bij ten uitvoer brengen van de
geformuleerde beleidsinitiatieven;
het geven van voorlichting met betrekking tot het gemeentelijk welzijns beleid e.e.a. in samenwerking met de afdeling welzijn van de secretarie;
het ondersteunen van initiatieven op
het gebied van de samenlevingsopbouw, in het bijzonder het educatief
werk.
bezit h.b.0.-diploma cultureel werk:
en/of ervaring op het werkterrein van
de samenwerkingsopbouw.

Salaris:
Voor beide functies wordt gedacht aan een
salaris, dat ligt tussen / 1.158,- en ƒ 1.500,- per
maand, één en ander afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring.

Inlichtingen:
voor de functie onder A worden deze verstrekt
door de gemeentesecretarie (tel. 05982-1231);
voor de functie onder B worden deze verstrekt
door de directeur van de Sociale Dienst (tel
-

-

05982-1221)

Sollicitaties dienen binnen 14 dagen na de verschijning van dit blad te worden gericht aan de
burgemeester, postbus 13, 9620 AA Slochteren.

zoekt op korte termijn

een ass.
bedrijfsleider
Voor deze gevarieerde funktle wordt gevraagd:
*

*

kennisvan bouwmaterialen
enige administratieve ervaring
goede contactuele eigenschappen

Uw sollicitatie gelieve u te richten aan: de
dlrektlevan

Ervaring bij het buitengewoon onderwijs is ge-

POSTBUS 21, VLAGTWEDDE.
Voor tel. inlichtingen kunt u bellen bedrijfsleider Veen 05993-4316.

wenst, evenals het bezit van de wettelijk vereiste

bevoegdheden.

Eventueel nadere inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij het hoofd der school, de heer
H.G. Antema, telefoon school 05960-22366.
Sollicitaties binnen 7 dagen te richten aan de
voorzitter van genoemde Beheerscommissie.
Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

BOS & SLUITER B.V.

Het Universitair
Advies Buro
zoekt voor haar vestiging te Groningen

een representatieve

-

ELEKTROSCHMELZWERK DELFZIJL BV

Bourtangerstraat 2, Vlagtwedde

voor 3 schooltijden van totaal "lOV2 uur per
week.
De benoeming zal ingaan per 1 augustus 1979
en zal voorlopig in tijdelijke dienst zijn.

-

B. HALF-TIME
WELZIJNSWERKER

SLUITER B.V.

HOUT-en BOUWMATERIALEN

*

ONDERWIJZER(ES)

&

STEENFABRIEK
„DE NIJVERHEID"
BEDUM

B.V.

vraagt

twee produktiemedewerkers
Aanmelden bij de bedrijfsleider W. J. Zijlema. Telefoon 05900-2224.

dame

De dame die wij zoeken, heeft
een middelbare schoolopleiding
gevolgd en Is In het bezit van een

typediploma.

Leeftijd tussen de 25 en 35 jaar.
Schriftelijke sollicitaties te richten

aan:

<lÖ#i GEMEENTE

WX

EMMEN

UNIVERSITAIR ADVIES BURO

Herestraat 8, Postbus 28,
9300 AA Roden (Dr.). Tel. 0590816063.

Het avondcollege voor Zuid-Oost Drenthe vraagt
met ingang van 1 augustus 1979

LERAREN/

LERARESSEN
voor de volgende vakken:
Dagmavo voor volwassenen
Engels 14 tot 16 uur;
Nederlands 12 tot 14 uur;
Afdeling HAVO:
Engels 6 tot 8 uur;
Afdeling (avond) MAVO:
Nederlands 2 tot 5 uur.
Zij die ervaring hebben, verdienen de voorkeur.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de
directeur drs. W.M.M. Nieland, tel. school
05910-18488. privé: 05910-14706.
Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen
van dit blad onder vermelding van vacaturenummer 79091 te zenden aan het college van
burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA Emmen.

MUZIEKSCHOOL HAREN
Voor het cursusjaar 1979/1980 worden

DOCENTEN
gevraagd in de vakken:
DWARSFLUIT:
KLARINET en HARFA (hout):
ENSEMBLE:
BLOKFLUIT:

4 a 6 klokuren
7 a 10 klokuren
2 a 3 klokuren

4 è 6 klokuren

Salaris volgens Biza-normen
Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van de
vereiste bevoegdheden
Zi] die belangstelling voor deze functies hebben, worden verzocht binnen een week na het
verschijnen van dit blad een sollicitatiebrief te
zenden aan de voorzitter van de Commissie tot
bevordering van het muziekonderwijs in de gemeente Haren, p/a gemeentehuis te Haren (Gn),
Raadhuisplein 10, 9751 AN Haren.
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Zevende blad

Afscheidsduel voor

Schotse
voetbalfans
doden

Wim van der Heide
Wim van der Heide neemt op 8 juni
afscheid van het betaalde voetbal. De bijna 37-jarige spelmaker van SC Heerenveen, die in de loop der jaren achtereenvolgens PEC, Heracles, SC Cambuur, SC
Veendam, FC Groningen en nu SC
Heerenveen diende, speelt op die datum
met zijn huidige club een wedstrijd tegen
een elftal, samengesteld uit spelers en
voormalige spelers van betaalde verenigingen. Tegelijkertijd neemt SC Heerenveen afscheid van deroutiniers Mollo Eyer en Slobodan Zmiric. De baten van het
duel komen ten goede aan de inval idensport.

man in
trein

WIM VAN DER HEIDE

•
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Cruijff duurste speler

In een trein met 400 supporters van het Schotse nationale voet-

balelftal, dat vandaag tegen Engeland aantreedt in de strijd om de
Britse titel, is een 20-jarige man doodgestoken. Een ander raakte

door messteken gewond. Een dader werd nog niet gevonden.

Peter Short, de woordvoerder van de
Aztecs, de nieuwe club van de oudaanvoerder van het Nederlandse elftal Johan Cruyff, heeft in een interview in de

Van de 400 voetbalfans was het overgrote deel in staat van dronkenschap. Een deel van de Londense winkeliers heeft uit vrees voor
vandalisme van de Schotse voetbalfans de winkels gesloten.

New York Tïmes verklaard dat de Azteca
een bedrag van 600.000 dollar afkoopsom
aan Cosmos moet betalen, uitgesmeerd
over een periode van drie jaar.

De 20-jarige supporter, John Murray, werd in de GlasgowLonden Express om het leven gebracht, toen hij een meisje in bescherming wilde nemen dat lastig gevallen werd door dronken
Schotse voetbalsupporters. Daarop trok een nog niet geïdentificeerde passagier aan de noodrem. De politie vervoerde alle 500 inzittenden, onder wie 400 voetbalsupporters, naar het bureau teronder-

Cosmos had een bedrag gevraagd van
één miljoen dollar.
Cruyff is hiermee de duurste speler van

vraging.

de westkust van de Verenigde Staten geworden. Pele heeft in de periode dat hij in
de Verenigde Staten speelde een bedrag
van 4.700.000 dollar verdiend. Indien
Cruyff voor een periode van vier jaarbij de
Aztecs blijft spelen zal hij evenveel of
meer gaan verdienen dan Pele.
Zelf heeft de voormalige Oranjevedette
uitgeroepen na zijn eerste wedstrijd: „Als
er meer toeschouwers komen, word ik de
best betaalde speler ter wereld."

Zuid-Afrika toegelaten tot Spelen voor gehandicapten

Afrikaanse boycot dreigt
(Van onze sportredactie)

De onafhankelijke Afrikaanse staten zijn van plan Nederland bij alle internationale sportevenementen te boycotten, omdat het organisatiecomité voor de
Olympische Spelen voor gehandicapten heeft besloten Zuid-Afrika toe te laten
tot de Spelen, die volgend jaar in ons land worden gehouden. De Afrikaanse staten die Nederland willen boycotten zijn vertegenwoordigd in de 'Suprème Coun-

cil for Sport in Africa', de overkoepelende organisatie voor alle Olympische comité's in Afrika. Tientallen Afrikaanse landen zijn aangesloten bij deze organisatie.
De boycot houdt onder meer in, dat de
staten zich verzetten tegen de aanbij
wezigheid van Nederland bij alle interAfrikaanse staten
het Internationaal
(IOC)
Comité
Olympisch
zullen pronationale sportevenementen, waaraan
ook Afrikaanse landen deelnemen.
testeren tegen de deelname van Nederland aan de Olympische Spelen in Moskou. „Nederland kan rekenen op een
boycot van de Afrikaanse landen, zoals
die ook tijdens de Olympische Spelen in
1976 in Montreal tegen Nieuw-Zeeland
is ondernomen", zo lieten vertegenwoordigers van de 'Suprème Councü for
Sport in Africa' vanuit hun kantoor in

Londen weten. Ook zullen de Afrikaanse

Spelen maakte vrijdag tijdens een persconferentie in Den Haag bekend, dat
Zuid-Afrika tot de Spelen zal worden
toegelaten.
Wel stelde het organisatiecomité als voorwaarde, dat het
team van Zuid-Afrika op interraciale basis moet worden samengesteld. Mocht
uit de samenstelling van de Zuidafrikaanse ploeg blijken dat alleen blanken
van het team deel uitmaken, dan zal
Zuid-Afrika alsnog van deelname worden uitgesloten.

Verzet
Tegen de komst van Zuid-Afrika
bestaan niet alleen bezwaren van de
Afrikaanse landen, maar ook van enkele
Nederlandse sportorganisaties. De bas-

Lammertink
in leiderstrui

ketbal- en volleybalbond blijven zich
verzetten tegen de deelname van ZuidAfrika. Zij verwijzen naar een twee jaar
geleden uitgebracht advies van de minister van CRM om geen contact met
Zuid-Afrika te onderhouden vanwege de
apartheidspolitiek van dat land. Op
grond van dat advies doet Nederland ook
niet mee aan internationale sportevenementen, waaraan Zuid-Afrika
met een op basis van die apartheidspolitiek samengesteld team wel deelneemt.

DE EERSTE etappe van Olympia's ronde van Nederland, een rit over 114 kilometer van Bladel naar Schijndel is een massasprint gewonnen door Hans Plugers voor
Arie Versluis en Wim Albersen. Job Lammertink nam de leiding in het algemeen
klassement over zijn ploeggenoot Gerrit
Möhlmann.
De uitslag van de eerste etappe: 1. Hans Plugers

2.30.02 (met tljdverg. 2.29.47), 2. Arie Versluls z.t.
(met tijdverg. 2.29.52), 3. Wim Albersen z.t. (met
Jtijdverg. 2.29.57), 4. v. d. Broek 2.30.02, 5. Prlbil
P(Sov), 6. v. d. P0e1,7. Felken,B. Kuiken,9.Maas,
; 10. Hasslnk.
Algemeen klassement: 1. Lammertlnk 2.41.25,
2. Broers 2.41.35, 3. Blerings z.t., 4. Hasslnk
2.41.53, 4. Wljnands z.t., 6. De Rooy 2.42.03. 7.
Prinsen z.t., 8. Koetznetsov (Sov.) 2.42.04,9. Dedenov (Sov.) z.t., 10. Kuiken 2.42.05.

De Afrikaanse staten zijn woedend,
omdat Nederland niet aan hun verzoek
wil voldoen om Zuid-Afrika te weren bij
de Olympische Spelen voor gehandicapten, die van 21 juni tot en met 5 juli 1980
in Arnhem en Veenendaal worden gehouden. Het organisatiecomité voor de

•

NA ZEVEN DAGEN kent de Ronde van
Italië een nieuwe leider. De 22-jarige Giuseppe Saronni nam de rosé leiderstrui van Moser
over door de achtste etappe, een individuele
tijdrit over 28 kilometer van Rimini naar San
Marin, te winnen.
De uitslag: 1. Saronnl (Ita) 28 km In 45.56; 2.
Knudsen (Noo) op 32 sec; 3. Johansson (Zwe) op

1.17; 4. Moser (Ita) op 1.24; 5. Beccla (Ita) op 1.48.
De stand: 1. Saronnl (Ita) 37.20.51; 2. Knudsen
(Noo) op 34 sec; 3. Moser (Ita) op 1.02; 4. Laurent
(Fra) op 2.59; 5. Johansson (Zwe) op 3.04; 55.
Schuiten (Ned) op 36.18.

MARC DEMEYER heeft de vierde etappe
in de Dauphiné Liberé van Avignon naaar Valence gewonnen. De gele leiderstrui blijft in
het bezit van Bernard Hinault.
De uitslag: 1. Demeyer (Bel) 5.44.25 (met bon.
5.44.05); 2. Esclassan (Fra) z.t. (met bon. 5.44.15);
3. Wesemael (Bel) z.t; 4. Thaler (Wld); 5. Mutter
(Zwl); 6. Van Vliet (Ned); 7. Van de Velde (Ned); 6.
Pirard (Ned); 9. De Cauwer (Bel); 10. Bonnet (Fra).
De stand: 1. Hinault (Fra) 23.16.15; 2. Zoetemelk
(Ned) op 9 sec; 3. Van Impe (Bel) op 23 sec; 4. Nilsson (Zwe) op 36 sec; 5. Baronchelli (Ita) op 6.59; 6.
lubberdlng (Ned) op 7.00; 14. Maas (Ned) op 7.11;
21.Kuiper(Ned)op7.54.

Hollink beboet
De tuchtcommissie van de KNVB heeft
trainer Hennie Hollink van Heracles een
boete opgelegd van 500 gulden. Bovendien
werd hem door de tuchtcommissie het recht
ontzegd om zich tussen 23 mei en 1 juli binnen de afrastering te bevinden bij wedstrijden van het a- en jeugdelftal van Heracles.
Dit was de uitspraak na een mondelinge
behandeling van de gebeurtenissen bij de
wedstrijd FC Vlaardingen-Heracles, vorige
week zondag. Hollink wond zich op over de
leiding van scheidsrechter Kees Bakker en
sommeerde op een bepaald moment zelfs zijn
spelers om het veld te verlaten.
De tuchtcommissie schorste tijdens dezelfde zitting de Heracles-spelers Drost en Bekkenutte voor één wedstrijd. Bekkenutte kreeg
er nog een wedstrijd bij, omdat hij nog een
voorwaardelijke schorsing had lopen. Drost
moet ook een boete van 100 gulden betalen.

Zeiluitslagen
Op de Spiegelplas werden de tweede en derde zeilraces gehouden om de open Nederlandse kampioenschappen in de Olympia Jol-

len-klasse.

De uitslagen zijn:
Tweede race: 1. Fré Mik, (Groningen), 2. Theo
Möllers (De Kaag), 3. Frlso Por (Groningen).
Derde race: Henk Kraan (De Kaag), 2. Mik, 3.
Thees Scheen (Hoogezand).
Sland na drieracer 1. Möllers, 13 punten, 2. Por
19.4,3. Scholtens (Hoogezand) 26.4.

Het bestuur van de eredivisieclub Haarlem heeft overeenstemming bereikt met Martin Haar, Rob de Kip en Frank van Leen over
de verlenging van hun contract.
—

Wales heeft in Belfast een gelijkspel
moeten toestaan aan Noord-lerland (1—1).
Door deze prestatie is Wales verzekerd van de
tweede plaats in de strijd om het Britse voet—

balkampioenschap.

Geen bezwaar
VANDERKLAAUW
geen verantwoordelijkheid
•

...

...

FC Groningens trainer Theo Verlangen
na de I—o triomf op SC
laat zijn team
Amersfoort
voor de uiterst belangrijke
uitwedstrijd tegen Fortuna SC ongewijzigd. De Groningers hebben voor het
kapitale duel geen bijzondere voorbereiding getroffen.
Verlangen: „We stappen rustig om half negen op de trein en zien in Sittard wel verder.
Het is voor ons net zo'n wedstrijd als tegen
Amersfoort. Bij winst of een gelijkspel blijven
we in de race om het kampioenschap en bij
een nederlaag kunnen we de titel vrijwel zeker
vergeten. Misschien is het voor ons een voordeel dat Fortuna moet winnen om de kans op
deelname aan de nacompetitie te behouden.''
De opstelling: Griever; Van Loon, Waal—

—

derbos, Hiddink, Oosterwold; Bloemberg,
Veldmate, Keukens; Bakker, Romijn, Swanenburg.

SC Veendam-trainer Joop Oldejans stelt
zijn formatie, die het moet opnemen aan de
Langeleegte tegen Helmond Sport, pas na de

ELKE wedstrijd kent zijn eigen
sfeer en zijn eigen grenzen. Als belangrijkste wachtpost is daartoe de
scheidsrechter aangewezen. De man
die mocht fungeren in de Europese finale van CF Barcelona en Fortuna
Düsselfdorf had zich kennelijk voorgenomen het allemaal heel breed te
zien. De Hongaar Palotai, een grote
naam in het wereldvoetbal op arbitraal gebied, geniet een enorme reputatie. Op die gronden bouwt hij
zijn gezag. Zijn leiding was overigens
allerminst vlekkeloos en te ruimhartig. Kortom, er mocht bij hem meer
dan de regels toestaan. Van zijn welwillendheid werd af en toe gepast
misbruik gebruik gemaakt...
x

x
X

NOG even terug naar de vorige
week, FC Groningen-SVV. Na een
korte onderbreking voor een verzorging, stapte een van de Schiedammers het veld weer in met de waterfles in de hand. Daarmee ging hij vro-
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De Nederlandse regering stelt zich nog
steeds achter dat advies van twee jaar

Groningen

ongewijzigd
tegen FSC
warming up samen. Zeker is dat Bert Wierenga, Henk Cornelis, Karel Liklikwatil en Alex
de Raad wegens blessures niet van de partij
zullen zijn. Het is verder dubieus of JanKorte
op tijd speelklaar is. De spelmaker heeft nog
steeds last van een voetblessure.

geleden, maar heeft geen bezwaar tegen
de deelname van Zuid-Afrika als het team op niet-raciale basis is samengesteld.
Dat heeft minister Van der Klaauw van
buitenlandse zaken schriftelijk aan het
organisatiecomité meegedeeld. „De
beslissing over de deelneming van ZuidAfrika aan de Spelen behoort tot de

verantwoordelijkheid van de Nederlandse Invaliden Sportbond c.q. de
Stichting Olympische Spelen voor Gehandicapten 1980. In geval van deelname door een Zuidafrikaans team dat
niet op raciale basis is samengesteld, zal
de Regering haar medewerking aan de
Spelen niet onthouden", aldus de brief
van de minister.
Voor de Olympische Spelen voor gehandicapten hebben tot nu toe 27 landen
ingeschreven. Daarnaast hebben nog
eens zestien landen toegezegd te zullen
komen. Van de overige drie landen heeft
het organisatiecomité nog niets vernomen: Iran, India en Guatemala. De 27
landen, die reeds hebben ingeschreven,
vaardigen 2285 atleten af. Maar in het
Olympisch dorp, dat gevestigd wordt in
de Oranje-Nassau-kazerne in Schaarsbergen, heeft slechts een capaciteit van
ongeveer 2500 mensen. Mocht het aantal
definitieve inschrijvingen nog groter
worden, dan zal dat aantal aan de hand
van een verdeelsleutel worden bijgestuurd.

Feyenoorder voor FC Groningen
aangetrokken. Siera blijft voorlopig amateur.
Hij maakte een jaar geleden grote indruk tijdens het Eurovoetbal-toernooi in Groningen.

SC Heerenveen ontvangt Excelsior en is uiterst gebrand op een overwinning. Trainer
Jan Teunissen: „In Rotterdam hebben we ongelukkig verloren. Scheidsrechter Van Swieten was juist op de televisie geweest en wilde
zich even laten zien. Hij gaf Excelsior zo maar
twee doelpunten cadeau. Bovendien heeft
trainer Libregts van Excelsior zich nogal denigrerend uitgelaten over bepaalde ploegen
en daarom willen we Excelsior wel even een
poets bakken. De wedstrijd komt op de televisie en dat bezorgt misschien enkele spelers
wel een extra impuls."
In vergelijking tot de I—l1 —1 remise tegen Heracles is SC Heerenveen ongewijzigd.
De opstelling: Reys; Negerman, Boskma,

Visser, Braber; Zmiric, Bosman, Van derHeide; Kram, Padding, Schulting.

SC Cambuur stuit in Den Bosch op de
plaatselijke FC. Eitje Hazelof is licht geblesseerd en het is dubieus of hij in actie kan komen. Voor het overige is het elftal van SC
Cambuur niet veranderd.

De sfeergrens, de fles
het getal van acht

en

Harm Wiersma (links) en Iser Koeperman, die op een gedeelde eerste

plaats eindigden.

Koeperman en Wiersma
moeten de buit delen
Iser Koeperman en Harm Wiersma, twee oud-wereldkampioenen, zijn als
eerste geëindigd in de damzeskamp in Bedum. In de laatsteronde speelden beide
matadoren gisteravond remise. Het stond voor de aanvang van deze partij al
vast, dat een van hen de eerste prijs zou halen, want beiden hadden intussen een
voorsprong van twee punten op hun naast belager, Bouke Bies.
Bies, jeugdwereldkampioen, had in de middaguren verrassend Jannes van der
Wal verslagen. In deze vierde ronde bereikte Peter van Harten een verdienstelijke remise tegen Koeperman, die daarmee zijn voorsprong van één punt
op Wiersma verloren zag gaan. Wiersma maakte tegen Jos Stokkel geen fouten
en won.

Door hun remise in de slotronde eindigden Wiersma en Koeperman met zeven
punten. Ze verdienden door deze prestatie ieder 1250 gulden.

toto-tips

FC Groningen heeft Peter Siera (18), de
aanvallende middenvelder van het jeugdelftal van Feyenoord, voor het komende seizoen

SPELREGELNOTITIES

lijk deelnemen aan het spel tot
scheidsrechter Manuel bij hem langs
liep om hem er aan te herinneren dat
dit niet de bedoeling kan zijn. Een
speler mag tijdens de wedstrijd niets
dragen, dat gevaar oplevert of hinderlijk is voor een tegenstander. Vandaar, dat de waterfles (ook al is hij
van plastic) niet is toegestaan binnen
handbereik als gebruiksartikel voor
consumpties, terwijl het spel aan de
gang is.

•

De Groninger Stadsparkbaan heeft zondagmiddag de Toekomst-prijs voor 3-jarige

paarden als hoofdschotel op haar sterk bezet
drafprogramma. De veelbelovende Sef Hazelaar treft hier sterke tegenstanders in Silent
Speed met de kampioenspikeur Manus
Bouwhuis, trainingsgenote Sera S, Sergio
Fortuna en de noordelijke vertegenwoordigers
Snel E, Sonja Morgan, Seravita en Sally Ashton. De eerste start is om half twee.
Onze prognoses zijn: Sera S-prijs: Ricky
First, Stijntje T, Race H. Seravita-prijs:
Sunny Flower, Prins, Riemer B. Sonja Woldberg-prijs, leafd.: RodeosT, Rebecca Laren,
Racy Simabru. Sam du Bois-prijs: Resos
Ernstheem, Rosa Scotch, Sirikit van A. Toekomst-prijs: Sef Hazelaar, Silent Speed,
Sergio Fortuna. SusanneBelwin-prijs: Rindy Fortuna, Rembrandt, Patrick Zora. Sylvia Uiterdijk-prijs: Pandora Komo, Rieka
Hanover, Kasper Mac. Sef Hazelaar-prijs:
Opal Yell, Lilly Again, Nolivyr Alkestis. Snel
E-prijs: Performers's Star, Riesta, Romeo
Pluto. Sonja Woldberg-prijs, 2e afd.: Roderik T, Rexach, Ricky Norton Outsider: Red
Silks.

den de acht daalt, mag er niet verder
gespeeld worden. In zo'n geval komt
niet alleen de strafcommissie aan het
woord. Per speciaal besluit van of namens het bestuur amateurvoetval
moet dan vervolgens worden uitgemaakt wat de verdere gevolgen
zijn. Wordt zo'n ploeg die noodgedwongen zeven spelers overhoudt,
schuldig bevonden aan staken door
schuld", dan kunnen twee winstpunten in mindering worden ge„

bracht.

x
x
HEEL vreemd was het dat bij
NEC-AZ '67 in de Eredivisie een
zware klap viel zonder gevolgen. Ook
al zou de scheidsrechter de zaak niet
persoonlijk hebben waargenomen,
zo vraagt men zich
waar blijft dan
x

ZELDEN moet een scheidsrechter
een van de oudste voetbalwetten toepassen: staken bij gebrek aan voldoende mankracht. Het gebeurde bij
Zwartemeer-CEC, dat de arbiter
liefst vier spelers van de bezoekende
partij naar de kleedkamer stuurde.
Dat hield automatisch in, dat hij de

strijd definitief moest stoppen.
Het boek schrijft voor, dat bij een
ploeg ten minste acht man aanwezig
moeten zijn. Zodra dat aantal bene-

—

af

—

de inmenging van de grens-

rechter? Deze heren staan er toch ook
niet voor de flauwekul. In zo'n geval
zou je verwachten, dat ze bindend
advies
verstrekken.

Wielerzege Grijdanus
Siebolt Grijdanus was in een wieiercriterium voor amateurs over 80 kilometer in
Delfzijl duidelijk de snelste. In de slotfase
ontsnapte de Fries aan de greep van zijn medevluchters Tiemen Zijlstra en Anno Meems,
die respectievelijk beslag legden op de tweede
en derde plaats. Jan Huisjes won de sprint
van een achtervolgende groep van elf coureurs.
De uitslag: 1. Slebolt GrlJdanus. Wommels; 2.
Tiemen Zijlstra, Meppel; 3. Anno Meems, Tweede
Exloërmond; 4. Jan Huisjes, Almelo; 5. Bennie
Groen, Steenwijk; 6. Tlnus de Lange, Vroomshoop.
7. Anne Koster, Leeuwarden; 8. Gerrit Brokelman.
Hardenberg; 9. Lucas Hulzebosch, Bellen; 10. Jan
Bakker, Schaesberg.

Steenbeek haakt af
De Friese schaatstrainer Roelof Steenbeek
wil niet langer de Westduitse kernploeg onder
zijn hoede nemen. De in Stiens wonende
Steenbeek vindt dat hij zich te veel moet
schikken naar de richtlijnen van de bond en
heeft daarom met ingang van 1 juni ontslag
genomen. Het is niet de bedoeling van Steenbeek om binnen afzienbare tijd zijn rentree te
maken in de schaatssport.

Geen wijzigingen
in dameskernploeg
Schaatstrainer Ab Krook heett in zijn dameskernploeg voor het nieuwe seizoen geen
wijzigingen aangebracht. Het betekent dat
Sijtje van der Lende, Haitske Valentijn,
Sophie Westenbroek, Ria Visser, Ina Steen
bruggen, Annie Borckink en Joke van Rijssel
zich voorlopig onder de hoede van Krook, die
met zijn laatste jaarbezig is, op het olympisch
seizoen zullen voorbereiden. Alleen de herverkiezing van Annie Borckink vormt nog
eniszins een vraagteken omdat die door
verandering van werkkring wellicht minder
tijd kan vrijmaken voor het trainen.
-

Honkballers WHSC
winnen eigen toernooi
Hemelvaartsdag was zoals ieder jaar weer
de honkbal- en softbaldag voor Winschoten.
De weergoden werkten niet mee, en zorgden
voor een voortdurende regenval, waardoor het
programma moest worden ingekort. Bij de
honkbalsenioren werd de stand in poule A: 1.
WHSC, 2. Drachten, 3. WHSC. Poule B: 1.
WHSC, 2. Angelsloo. 3. Martial en Caribe. De
strijd om de derde en vierde plaats ging tussen
Drachten en Angelsloo: 5-4. De eerste plaats
veroverden de oud-WHSC'ers door een overwinning op het huidige eerste team van dezelfde club (7-6).
Bij het softbal eindigden de dames als
volgt: 1. vPeattown Peppers, 2. Drachten, 3.
WHSC, 4. Blokes, met daarachter The Caps
en Caribe. De aspiranten van Martial debuteerden in dit toernooi met de eerste plaats.
Uominicus Lolkema (Oosterend) was
in Den Helder de snelste in een wieier—

criterium voor amateurs. Hij liet zijn provinciegenoot Anne Koster (Leeuwarden) achter
zich. Marathonschaatser CoGilling werd vijfde.

De Haarlemse basketbalvereniging
Flamingo's heeft voor dekomende drie seizoenen een sponsor. Met een schoenenfabrikant
—

iseen overeenkomst gesloten.
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op diverse meerjarige projecten
Groningen, Delfzijl en Assen.

NED. AANNEMINGSMIJ.

NEDAM bv

Voor het dagelijks toezicht op diverse utiliteits- en woningbouwproOverijsjecten in de provincies Groningen Friesland Drenthe en
sel.

produktiekantoor Peize
Groningerweg 33, Peize (Dr.).

-

-

Onze krant heeft plaats voor journalisten (m/v) in de functies van

Maakt deel uit van Ballast-Nedam groei

Voor deze gevarieerde en ambulante functie dient de kandidaat
over de volgende eigenschappen te beschikken:
opleiding bouwk. opz. B.N.A. of gelijkwaardig.
ervaring in soortgelijke funktie.
goede contactuele eigenschappen.

eindredacteur

<

Inlichtingen:
tijdens de kantooruren: 05908-330!
's avonds: 05940-3367.

in vaste dienst.

het grootste dagblad in noord-nederland

•

timmerlieden

BOUWKUNDIG
OPZICHTER

telefoon 050-184444

Voor het opgeven van advertenties

heeft op korte termijn
plaatsingsmogelijkheden voor

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

—

GEMEENTE NIEUWOLD/

—

—

waarvoor we denken aan een ervaren collega met voldoende kennis
van opmaak om snel In een zes-mans-team volop te kunnen meedraaien. Misschien nog een derdeklasser, maar waarschijnlijk vinden
we hem toch al in de tweede klasse.

—

woonplaats in centrum werkgebied.

Aan de juiste kandidaat bieden wij een verantwoordelijke funktie.
Salariëring en verdere secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in
overeenstemming met de functie-eisen.

-

•bureau-redacteur

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
t.a.v. de heer A. C. Beyer.

voor verwerking van regionale kopij uit Groningen en Drenthe. Een
goede neus voor nieuws en een vlotte, bondige schrijfstijl zijn onontbeerlijk. Duidelijk een baan voor een tweedeklasser.

aan onderstaand

chef-wegwerke
in het bezit van het rijbewijs C-E.

adres,

Ervaring op het gebied van wegen, rlolerlngswerl
heden en plantsoenen wordt vereist. Ervaring m«
teringswerkzaamheden strekt tot aanbeveling. Di
noemen functionaris moet leiding kunnen gev
een team van drie medewerkers

-

rayon-verslaggever

f 2.249,- per maand. Na ultlo
Salaris f 1.728,10 jaar tot maximaal f 2.451,- (toestand 1 mei 19
gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van
sing.
—

1

•

va

Bij de dienst gemeentewerken kan met Ingang
gustus a.s. worden geplaatst een

voor Noord-Groningen met als standplaats Delfzijl of Appingedam.
Een zelfstandige baan met veel contact met Industrie- en havenzaken
rond Delfzijl en Eemshaven. Salarisklasse: eind derde of begin
tweede.

BOUWONTWIKKELING RUSSEN BM
WESSELS
Nijverheidsstraat4l,tel.os4Bo-3900, telex 44853, Wesbonl.

-

Met zijn ruim 135.000 abonnees Is het Nieuwsblad van het Noorden het grootste regionale dagblad van ons land. Naast het salaris bieden we uitstekende secundaire

arbeidsvoorwaarden.

De helft van een dubbele woning Is beschikbaar.

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen

blad te richten aan het college van burgermee

wethouders van Nieuwolda, Postbus 3, 9944 ZC
wolda.

-

Wie vooraf meer informatie wil, kan bellen met de secretaris van de hoofdredactie,
-"
E. R. Wolfgram, telefoon 050-188111.

ctqMMthwm i«

Sollicitaties aan: Personeelsafdeling Nieuwsblad van het Noorden, postbus 60, 9700
MC Groningen, met op de envelop de vermelding: „journalist".
-

-

bij ons

Voor ons kantoor van de
Amro Bank hebben wij een
meisje met HAVO nodig.
De bedoeling is dat je vooral
aan de balie gaat werken.
Op die belangrijke plaats
onderhoud je het contact
met de cliënten. Je helpt
mensen als ze geld komen
storten of opnemen,
vakantiegeld komen
wisselen, inlichtingen

wensen over verzekeringen,
sparen, leningen enz.
Daarnaast spring je
collega's bij als er veel te
typen is en help je wat met
de administratie. We.
waarderen eigen initiatief.
Naast salaris en vakantietoeslag heb je recht op een

bedrlifsburo kan geplaatst worden een

Haibertsma B.V. is een
hout- en

r# tekenaar

Belangrijke plaats
op een Amro kantoor
voor een meisje met HAVO.

die belast zal worden met tekenwerk ten behoeve
van de technische installaties, die door onze buitendienstmedewerkers In bouwprojekten worden
aangelegd.
Vereist:
een gerichte opleiding op mts-nlvo
zelfstandig kunnen werken
-

-

Tevens kunnen wij plaatsen een:

extra uitkering van 1/12 van
je jaarsalaris, een aandeel in
de winst en 23 dagen

•

vakantie,

medewerker
magazijn

MACHINALE METAALBEWERKERS

Scheemda artikelen

W"/ LA J jfcKj

ESF"

vervaardigt. Tot het
artikelenpakket behoren
deuren, kozijnen,
pallets, box- en

produkten vindt voor
een belangrijk deel op
de Benelux markt
plaals
Ten behoeve van de

afzet op de Belgische
markt funktioneert een
e
sc

-

-

sdochteronderneming,
eiï5 iï. ,^-,„-«i

dochteronderneming
Meijer en Otto B.V. vragen wij een

Ten behoeve van onze

•

vestigingen te Grouw,

De

-

B

-

„

die te Gent is gevestigd.
De concemomzet
bedroeg in 1978 ruim
8
en

administratief

medewerker(ster)

In onze vestiging in Scheemda kunnen wij direkt verschillende

TXXXSSr

afzet van deze

Vereist:
Its-opleidlng
leeftijd 24-30 jaar
bij voorkeur in bezit van rijbewijs b-c-e

Bovendien betalen we
graag mee aan studies, die
je verder kunnen helpen,
Heb je belangstelling voor
deze afwisselende en
verantwoordelijke functie?
Bel of schrijf dan naar
deheerL.R.Dijkhuisvande
Amro Bank, Hoofdstraat 89,
Hoogezand, telefoon
05980-95800.

haibertsma
scheemda

é£
■ V

centrale verwarming , elektrotechnische installatie»
loodgieterswerken j sanitaire installaties ' luchtbehandeling en ventilatie-inrichtingen.
KONINGSWEG 27 GRONINGEN- TEL.OSO-413232

li ?-IÏÏl?

'

personeelsleden
bedraagt ca.

800.

die belast zal worden met het verwerken van administratieve gegevens en die tevens de korrespondentie, het typewerk, archlefwerkzaamfieden enz. gaat verrichten.

MONTAGE MEDEWERKERS
plaatsen,
r

onze gedacn ten gaan o.a.
uit naar machinale
houtbewerkers en

metaalbewerkers.

Ook zij die geen speciale
„l.„;„„u« „„i„i,j;„„
opleiding
technische
hebben gehad, zijn bij ons
welkom.
De reiskosten worden

vergoed.
Wij bieden:
Salaris volgens eigen
.

•

Halbertsma-CAO.

•

Dagdienst van 7 tot 15.45

-

-

-
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Schriftelijke sollicitaties richten aan: Aquatherm
8.V., afdeling personeelzaken, antwoordnummer
33 te Groningen. Telefonische informatie 050-

1

413232.

•

Winstdeling
Reiskostenregeling
Bedrijfskleding

Indien u belangstelling hebt
voor de aangeboden
funktie verzoeken wij u zich
te wenden tot de afdeling
,

~

~

personeelszaken van
Haibertsma B.V. te
Scheemda (S. Looijenga),
telefoon 05979-1428,

toestel 12.

Kwaliteitskontroleur

—

U kunt hem bellen:

De kwaliteit hiervan, en
van het verpakkingsproces,
beoordeelt hij aan de hand

(05100) 31021.

Europa.

van laboratoriumanalyses.
vastgelegde normen op z n

Kwaliteitsbewaking is van
vitaal belang voor voedingsmiddelen. In onze Kwali-

eigen kontroles.

Leijempf BV,
Afdeling Personeelzaken,
postbus 406,

teitsdienst komt binnenkort
de funktie vrij van kwaliteitskontroleur. Deze

—

cursussen

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die zonder meer goed zijn te noemen
w.o. auto-lease regeling en studiekostenvergoeding
door groei van de maatschap goede carrièremogelijkheden.

Gevraagd wordt:
een aantal jaren ervaring in de openbare accountantspraktijk
gevorderde NIvRA-opleiding (algemene gedeelte).

s&l

—

Tl

—

Kandidaten kunnen schriftelijk of telefonisch reageren of verdere informatie inwinnen bij
onderstaand adres:
Westersingel 41-43, 9718 CD Groningen, tel. 050-181545 (mevrouw Wijbrandi,
secretariaat personeelszaken).

Belangstelling?
De heer Y.T. Schuurmans
informeert u graag nader,

eindprodukten.

konsumentenprodukten.
De verkoop van deze
produkten is voornamelijk
gericht op landen buiten

Geboden wordt:
een gevarieerde werkkring
ondersteuning van de studie door verdere opleiding in de praktijk en door interne

)

f [7

Tot zijn taak behoort het
verzamelen en interpreteren van alle relevante
kwalitatieve gegevens en
het samenstellen van
periodieke overzichten.
Hij rapporteert aan de chef
van de dienst. De kwaliteitskontroleur dient minimaal 'n

toestel 254.

Schriftelijke sollicitaties
adresseert u aan

8901 BE Leeuwarden,

opleiding op MAVO-niveau
en ervaring in een soortgelijke funktie te hebben.

CO

2

Sollicitaties worden strikt vertrouwelijk behandeld.

&

•

meao-diploma of gelijkwaardige opleiding
type-diploma
leeftijd 18-23 jaar

Moret & Limperg, Registeraccountants, heeft plaatsingsmogelijkheden voor gevorderde
assistenten-accountant op haar kantoor te GRONINGEN.

MORET

•

23 vakantiedagen
8% vakantietoeslag

Vereist:

gevorderde assistenten-accountant

—

.

Haven N.Z. 18,9679 TC Scheemda

kontroleert, samen met
BV Lijempf te Leeuwarden
produceert kinder- en dieet- anderen, grondstoffen.
voedingen, ijsmix en andere verpakkingsmaterialen en

—

•

Wessanen.
een internationaal concern.

£»&„voor
mens en dier.

-

-
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b
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Afdeling Personeelzaken,

Postbus 406.
8901 BE Leeuwarden.

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 26 mei 1979

Sterk oplopende prijzen gevolg van onzekerheid en chaos in de oliewereld

Oliemarkt in Rotterdam
belangrijkste in Europa
(Van onze financieel-economisch medewerker)
INTERNATIONAAL ENERGIE AGENTSCHAP (lEA) in Parijs neemt
het functioneren onder de loep van met name de Rotterdamse vrije of open
oliemarkt, de zogenaamde spot-market. Dit als uitvloeisel van de maandag
op dinsdag jl. gehouden conferentie van deze organisatie van 20 olie consumerende industrielanden. Een week eerder waren in Rotterdam de vrije
olieprijzen „volkomen uit de hand gelopen", tot 30 dollar per vat ofwel het
dubbele van de officiële olieprijs. Er moet zelfs een bod van 33 dollar geweest

zijn.

OP DE ROTTERDAMSE spot-market worden olieprodukten verhandeldbuiten de contractleveringen tussen de olielanden en de grote oliemaatschappijen
om. Naar schatting wordt 5 procent van de in Rotterdam binnenkomende olie via
deze markt verkocht. Het is overigens meer een beurs dan een markt. De handel
gaat daarbij geheel telefonisch of via de telex. Er is dus geen oliebeursgebouw
waar de handelaren samenkomen. De handelaren wonen trouwens niet alle in
Rotterdam. Er zijn er zo'n honderd in heel West-Europa, twintig van hen geven
de toon aan.
omstreken tot een groot centrum voor de
Er zijn uiteraard meer vrije oliemarkopslag
en raffinage van olie.
ten, o.a. in Genua. De Rotterdamse
vrije oliemarkt van Rotterdam is
De
spot-market is echter uitgegroeid tot de
niet van vandaag of gisteren. Oorspronbelangrijkste voor Europa, althans
kelijk
ging het vooral om de handel in
Noordwest-Europa. Dat hangt samen
partijen
olie(produkten) die via de Rijn
met de positie van Rotterdam. Het grote
gingen, later breidden de
naar
Duitsland
Duitse achterland en de centrale ligging
handelaren
hun
activiteiten uit tot het
ten opzichte van andere Europese conprodukten
van
invoeren
van nietsumptiegebieden maakten deze stad en
Westeuropese raffinaderijen, tot uit
Zuid-Amerika en Oost-Europa. Er
wordt ook termijnhandel bedreven. De
GRAANOVERZICHT
Engelse term spot-market, in het Nederlands locomarkt, past dus eigenlijk niet
In deze, door Hemelvaartsdag verkorte,
helemaal meer. Het gaat niet alleen
werkweek is het er nog Spaans aan toe gegaan.
naar
en
veel
direct
levraag
Grote omzetten
meer om produkten die ter plaatse (in lo-

verbaar materiaal was de alom gehoorde
strijdkreet.
Hoewel er toch van enige vermindering van
de fabricage van mengvoeders sprake is, was
en bleef destemming vast. In Noord-Amerika
vonden flinke aankopen plaats door enige inflatie-dekking en wekten de oplopende
koersen van Chicago de kooplust nog verder
op. De vastere USA-dollar deed hier nog een
schepje bovenop, terwijl de zeevrachtmarkt
erg vast was. Al met al voorde boeren geen berichtgeving die hen direct welgevallig is, want
met de kippen en varkens gaat het helemaal
niet zo rooskleurig. En dat zijn toch duidelijk
twee pijlers waarop een groot gedeelte van de
mengvoederindustrie op rust.
De graanmarkt was wat maïs betreft een
fractie beter gestemd. Er zijn boten gelost en
van loco-voorraad is voldoende te koop. Voor
gerst en haver komen regelmatig orders binnen, vooral nu de derivatenmarkt stug op
blijft lopen.
De koekenmarkt concentreerde zich de afggelopen week op maïsgluten en sojaschroot.
aMaïsgluten maakt momenteel nog steeds een
bijzonder groot bestanddeel van de mengvoeders uit en voor loco, boten en zomerÉnaanden bestond een stevige interesse. De
(prijzen liepen dagelijks wat op en winstjnemers van eerder gekochte contracten zaten
fop rozen. Sojaschroot was ook wat beter. Geruchten over op handen zijnde Russische aankopen en de vaste dollar deden de prijzen
oplopen. Er is echter redelijk vlot Hollandse
soja voor direct te krijgen, dus van enige
schaarste was bepaald geen sprake.
Lijnschilfers en schrootpellets waren de afgelopen week bijzonder vast gelopen. Wist
men verleden week slechts met moeite enkele
aangekomen partijen te lozen, nu zijn er enkele guldens bovenop gekomen. De oorzaak
schijnt te schuilen in verladingsmoeilijkheden in Argentinië.
Kokosschilfers en schroot zijn over de gehele linie wat vaster, doch grote omzetten deden
zich in deze artikelen niet voor. Negerzaad en
raapschroot werden cif naar de industrie verkocht en de noteringen trokken iets aan.
Maïsbijprodukt en rijstevoermeel trokken
regelmatig wat aan en het niveau is de laatste
maanden bijzonder hoog geworden. Rijstevoerschroot grfat ook al voor fancy prijzen van
de hand. Honger maakt rauwe bonen zoet.
Griespellets, Hollandse zowel als import, zijn
vast. Toch komt men op een niveau dat men
zich niet te ver van huis gaat wagen en slechts
koopt wat dringend noodzakelijk is.
Gras en lucernebrokjes zijn voor direct erg
schaars en ook voor de zomermaanden zijn er
kopers te vinden. Tapioca blijft duur en ook
hier kijkt men op afladingen de kat even uit
de boom.
Pulp maakt op de algehele situatie geen
uitzondering. Nu enkele Franse verladers
geen acte de présence meer geven en Duitse
offertes opdrogen, moet men het met de
restanten nog tot eind augustus zo niet september doen. Citruspellets aan de voorkant
veranderden niet veel, maar vanaf oktoberaflading tot april '80 ontstond er een heksenketel en de markt vloog omhoog. Hopelijk
doet een ieder het goed. Het worden me de
prijzen echter wel.

MARKTBERICHTEN
LEEUWARDEN. (Zuivelbeurs). CommiMienoteringen in guldens p. kg: Goudse
kans 5,10, Kdammer kaas 4,98, broodkaas
4,98. Handel goed.
LEEUWARDEN.
(Aardappelprijzen).
Prijzen in guldens per 100 kg: Bintje
17,00-19,00, Irene 28,00-30.00. De handel was

flauw.

TERMUNTERZIJL Visafslag
1885 kg. pellerijgamalen f 3.02-6.02. 3928

kg. exportgarnalen f6.21-6.45

WISSELMARKT
4,2915-2965,
Londen
New
York
2,09125-9375, Montreal 1,81225-1475, Parijs
47,180-230, Brussel 6,8045-8095, Frankfort
109,300-350, Stockholm 47,705-755, Bern
12(1.570-620, Milaan 24,485-535, Kopenhagen
15-385,
Oslo 40,355-405,
Wenen
14,839-849, Tokio 95.41-51, Madrid (bank)
3,07-37

KERK en SCHOOL
NHK:

aangenomen naar Zoetermeer
prediknntsplnats): T. Poot te Nieuw
Loosdrecht. Bedankt voor Be9oyen (toezegging!, en voor Dirksland: M. B. Plette te
Nieuwpoort. Bedankt voor Windesheim: P.
Post houwer te Ochten.
GER. KERK: Beroepen te Bergum: F. de
Jong te Leek. Aangenomen naar Coevorden:
(nieuwe

H.KleinlkkinkteDeWilp.

joen vaten, maar akkoord. Dit land heeft
en passant echter ook de levering aan de
traditionele afnemers verlaagd, van 7,5
miljoen vaten per dag tot 7 miljoen vaten. Het halve miljoen vaten per dag
gaat nu naar kleinere klanten, tegen hogere prijzen.
Dit soort zaken verstoren de traditionele handelsstromen ernstig. Raffinaderijen krijgen daardoor schommelingen en-of tekorten in de aanvoer
van hun grondstof. Hun planning klopt
niet meer, hetgeen duur is, en ze hebben
leveringsverplichtingen. Ze zoeken dus
begrijpelijk een uitweg via de vrije
markt. Het gaat dan meer om hoeveelheden dan om de prijs. Ook bij marginale hoeveelheden vliegt de prijs omhoog.
De chaos op de internationale oliemarkt, de officiële en de vrije, wordt
vergroot, zo u wilt ten principals in stand
gehouden, door het (vermoede) onvermogen hier om inderdaad nu op energie te bezuinigen en door het verzet tegen
de plannen van Carter in de VS. Wat er
op de spot-market gebeurt is van dit alles een symptoom, een gevolg dat men
jiiet met de oorzaak moet verwarren.

Kleinbeeldcamera's voldoen redelijk

SCHEEPSTIJDINGEN
Grote vaart
BREDA2MeAricaverw.
C APIH :\IA 25 vn Ras Al Khafji nr Mena al Ahmadi
ESSO BONAIRE 24 ZO Port Sudan nrBahrein
ESSO NEDERLAND 24 vn Carthagenanr Genua
FELANIA 23 vn Singapore nr Sydney
K ATENDRECHT 24 te Calais
KYLIX 24 te Dublin

LEPTON2steLeHavre

NEDLLOYD FORCADOS 24 vn Antofagasta nr

Kaohsiung

NEDLLOYD HOORN 25 te Pusan
NEDLLOYD KINGSTON 24 vn Belawan nr Singapore
NEDLLOYD KOREA 24 te Pusan
NEDLLOYD LINGE 24 te Singapore verw.
NEDLLOYD NAGOYA 22 vn Buenos Aires nr Paranagua
NEDLLOYD NIGER 25 te Port Said
NEDLLOYD SEINE 23 vn Durban nrSingapore
NEDLLOYD STREEFKERK 24 vn Kobe nr Man-

zanillo
NEDLLOYD WILLEMSKERK 24 te Hamburg
SLIEDRECHT24teR'dam
TRIDENT AMSTERDAM 24 te Umuiden
VISTEN 23 vn Amsterdam nr Porsgrunn
ZAFRA 24 vn Teesport nr Aukfield.

(Van onze redactie economie)

De meest verkochte kleinbeeldzoekercamera'9 voldoen redelijk tot goed. Dit
concludeert de Stichting Vergelijkend
Warenonderzoek na een test van 21 van
deze apparaten met diverse belichtingssystemen. Van die 21 camera's kregen

Wyers: eerste
jaren geen winst
In de voor het eerst sinds jaren
Beheer NV
heeft president-commissaris J.P. van Driel
meegedeeld, dat er zeker tot en met 1981 geen
bedrijfswinsten behaald zullen worden. „Het
kan nog jaren duren", zo zei de heer Van
Driel, die verder de structurele problemen benadrukte die het bedrijf parten hebben
gespeeld, voornamelijk in de woningtextiel.
De geschatte totale verliezen van de niet ge(ANP)

—

rustige jaarvergadering van Wyers

lukkige overnemingen zijn 2,7 miljoen gulden, waar ook de waarde van het onroerend
goed in is begrepen.

EXAMENS
Assen (Drentse Bestuursschool)
J. F. A. Alberts, Emmen; T. A. Balsma,
Beilen; A. J. de Boer, Beilen; B. Bosma, Mep-1pel; L. Grit, Beilen; mej. A. de Haas, Hoogeveen; H. Jager, Odoorn; J. Meijeringh, Zuidlaren; A. Mulder, Ooststellingwerf; mej. G. T.
N. Roodnat, prov. Drenthe en L. W. Tjarks,
Prov. Drenthe. Afgewezen; 6.

Voor de akte G.A.I. slaagden: J. Blokzijl,

Dalen; H.H. G. Hilbink, Hoogeveen;J. Jonkman, Hoogeveen; L. Kienecker, Stadskanaal;

J. G. Manning, Eramen; H. J. Mepschen,
Sleen; O. Rijkens, Delfzijl; A. Strijker, Hoogeveen; G. H.Tijms, Borger; O. J. Windhorst,
prov. Drenthe en J. Zeubring, Prov. Drenthe.
Afgewezen: 3.

VOOR UW WEEKEND EN VAKANTIE

HONDERDEN TIPS:

Twee kinderen bij

brand omgekomen
Bij een felle uitslaande brand in de
schuur van een fruitteeltbedrijf in
Kraggenburg zijn gistermiddag het
5-jarige zoontje van de fruitteler, Bernard Veldhuis en zijn 4-jarige buurjongetje Wim Goea om het leven geko-

men.
Beide kinderen speelden op de zolder van de schuur toen de brand uitbrak. Het vermoeden bestaat dat de
kinderen met vuur speelden. De
schuur brandde volledig uit.

een groter gebeuren.

Prijsnotering
De in de vrije handel tot stand gekomen prijzen worden dagelijks bekend gemaakt door Platt's Price Service. Platt's
Oilgram omvat de prijsnoteringen van
alle plaatsen ter wereld waar in olie gehandeld wordt.
De grote oliemaatschappijen opereren
bij tijd en wijle ook op de spot-market,
namelijk als zij bij hun eigen produktie
overschotten of, zoals nu, tekorten hebben. Het egaliseren van overschotten en
en de wet
van
tekorten via de weg
minister
van
vraag en aanbod is wat onze
economische zaken terecht noemde de
„nuttige economische functie" van de
vrije markt, al is de werking ervan niet
—

geheelduidelijk.

Voor de oliecrisis van 1973 werkte de

Rotterdamse vrije oliemarkt via het spel
van vraag en aanbod nogal eens prijs-

drukkend. Niemand protesteerde toen,
integendeel. De Zweden met name profiteerden van deze situatie. Zij kochten alles op de vrije markt omdat de prijzen er
lager waren dan op de officiële markt. Ze
zijn nu het haasje en klagen dan ook
steen en been. Maar het één is de consequentie van het ander. Bij een steeds
schaarser wordende oliemarkt heeft de
spot-market uiteraard een prijsopdrijvende invloed.
Dit heeft in een aantal Europese landen onaangename gevolgen. De prijzen
op de vrije oliemarkt worden daarmee in
aanmerking genomen bij het vaststellen
van de consumentenprijzen en dus de
prijsindex. Ook in ons land vormen
Platt's noteringen een onderdeel van het
oliemaximum-prijssysteem
voor
produkten.
Frankrijk gaat het felst tekeer tegen de
Rotterdamse spot-market. Vorige week
in de Europese ministerraad voor energiezaken probeerde dit EG-land al de
zaak aan banden te leggen. Er zouden erkende makelaarscommissies moeten komen met een monopolie voor deze handel. Er zou een controlecommissie moeten komen en de prijzen van elk verhandeld produkt zouden gepubliceerd
moeten worden. Een maximumprijs zou
ook vastgesteld moeten worden. Dit
voorstel haalde het niet. De Duitsers wilden niet dat aan de vrije markt getornd
werd. Het bleef bij een vage verklaring.
Het Nederlandse standpunt was dat
het effect van de spot-market niet moet
worden overdreven. Het gaat maar om
betrekkelijk geringe hoeveelheden. Ons
land was wel bereid de Rotterdamse vrije
markt eens te analyseren. Dat kunnen
we nu dus aan het lEA overlaten.
Een gevaar is dat niet alleen de olie
consumerende landen met argusogen
naar de vrije markt kijken, maar ook de
olie producerende landen. Zij zouden er
uit kunnen afleiden dat er nog wel een
schepje op de officiële prijs kan, op de
OPEC-prijs dus. De olielanden willen al
langer van de vrije oliehandel af. Dat zeiden ze tenminste. Hun handelen is evenwel niet helemaal in overeenstemming
met dit verlangen om via de officiële
contracten alle touwtjes in handen te

houden.

Chaos

De zeer sterk oplopende prijzen op de
spot-market zijn het gevolg van de onzekerheid en chaos in de oliewereld. En
daarbij zijn in ieder geval een paar olielanden verre van onschuldig. Om te beginnen levert Iran niet meer zoals voor de
omwenteling aan een consortium van
grote oliemaatschappijen, waaronder de
Shell, maar aan dertig of veertig kleine
ondernemingen en dan tegen een markt-

prijs.

waarin wij hier nog altijd veel vertrouwen hebben, heeft nu
Iran weer produceert (de helft van vroeger) zijn produktie teruggebracht naar
het oude peil van 8,5 miljoen vaten per
dag. Jammer vanwege het gat van 2 milSaoedi-Arabië,

HONDERDDUIZENDEN GEZINNEN zoeken hun recrealïe in de
sfeer van de dierenwereld, van dierenfuinen en aquaria fof' de
rusf van een nafuurreservaah Voor hen geethdeze kaarl* honkinderboerdederden hips over oa.
enz.
vogelbeshudeerders
Ook de
rijen, vogelparken, musea
komen aan hun Irek. Deze kaart kan helaas geen volledig
beeld van de mogelijkheden geven. Ook is hel* onmogelijk om in
de kaarf informahefe geven over de opemngshjden,aard van
-

hphhprlriif

nrii7en

pn7

negen de aanduiding „goed", de rest
werd beoordeeld als „redelijk".
VWO is kritisch over de belichtingssystemen van sommige camera's, die
niet altijd even nauwkeurig zijn. De optische kwaliteit bleek evenmin in alle gevallen goed te voldoen. Van de onderzochte camera's waren er 8 niet volkomen lichtdicht. Zij moeten bij fel licht
in de tas worden gehouden. Ook zijn niet
alle camera's geschikt voor (zonne)brildragers. Bij deze toestellen valt dan
de informatie in de zoeker weg.

Crisis voorkomen
in WHO
Door de verschuiving van een aantal politiek netelige kwesties naar
1980 is de jaarvergadering van de wereldgezondheidsorganisatie
(WHO)
gisteren in Genève zonder crisis beëindigd. De Arabische staten deden een
poging Israël het stemrecht te ontnemen, waarbij als reden de gezondheidszorg in bezet gebied werd genoemd. Daarop dreigden de VS uit de
WHO te treden. Er is nu een commissie van onderzoek ingesteld, die in
1980 zal rapporteren.

Organist Bullock

overleden

Sir Ernest Bullock een van Engelands beroemdste organisten, is deze week op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer organist
van Westminster Abbey en directeur
van het Royal College of Music van
1953tot 1960.

NEDERLAND, DIEREN LAND

co) aanwezig zijn. Anders gezegd, de zuivere spot-market is een onderdeel van

—
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STICHTING

„BUURTOPVANG EN BEGELEIDING
VAN JEUGDIGEN"

DELIPLEIN 41. GRONINGEN.
Tel.: 050-730414.
vraagt voor het projekt „Dellpleln" een

telefoon 050-184444

Voor het opgeven van advertenties

full-time

emiTien

afdelingen: L.M.0., M.M.O. en M.E.A.O.

groepswerker/ster

Veldlaan 2

I

fïl

AGRICO

fg 3
\jgp

Postbus 70
Emmeloord

I

HOLLAND
Telefoon 05270-5151*
Telex 42128

Tel. 05910-23747

Gevraagd per 1 of 15 augustus a.s.

-

I

IM

voor commerciële en expedltlewerkzaamheden.

■

11

Gegadigden dienen te beschikken over goede contactuele eigenschappen en een opleiding te hebben op
MLS/HLS niveau.
Ervaring in een dergelijke functie wordt zeer op prijs
gesteld. Kennis van aardappelselectie strekt tot aanbeveling. Leeftijd tenminste 25 Jaar.
Agrico biedt voor de juiste man goede perspectieven,
een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

w\
m\.

Sollicitaties die uiteraard vertrouwelijk
worden behandeld, richten aan de dlrectie van Agrico, Postbus 70 te Emmeloord
tel. 05270-5151. Vermelding op de enveloppe „Sollicitatie."

II
Ëm

wAr

Groothandel in tandheelkundige en
tandtechnische benodigdheden
Postbus 2388 Jutfaseweg 1 Utrecht
tel. 030-890814.
-

\m

%Ês\
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Gevraagd op korte termijn: een

MAGAZIJNMEESTER

International New Holland
Eurofarm J.O.Z. Allaeys
-

loücê

commercieel
•

medewerker
'voor

lil

-

-
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—
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Groningen.

Aan de havo-mavo-

i3J/

scholengemeenscfiap te Diever wordt
wegens benoeming van de huidige
collega tot dlrekteur van een P.A. met
ingang van 1 augustus 1979 gevraagd

•

een docent
BIOLOGIE

Dcnco

uitzendburo

De school Is resonansschool In het kamiddenschoolvan
de
der
experimenten, heeft een verlengde •
brugperlode met interne differentiatie
en legt zich toe op leerllnggerlcht onderwijs.
Er Is een goed Ingericht blologle-lespraktlcum-lokaal aanwezig.

Strautmann
Kaskad Herder
-

Agratechniek

vraagt met spoed

bedradingsmonteurs

elektromonteurs

voor installatlewerkzaamheden In fabriek.

Voor de nachtdienst in Groningen:

Voor Inlichtingen kan men zich richten
tot de dlrekteur, de heer A. J. Gaasbeek, telefoon 05219-2266 (school)
2197 (thuis).

electromonteur

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten
aan de burgemeester van Diever.

bankwerkers
schoolverlaters

voor

LTS-ers/MTS-ers electro

-

05947-2382*

voor kabelinstallatie

haar Verkoopgroep Tandheelkundige Installaties.

Na een inwerk- en opleidingsperiode, die gedeeltelijk op
het hoofdkantoor te Utrecht en bij buitenlandse leveranciers zal plaatsvinden, zal voor een actieve en energieke jongeman een goede functie in onze buitendienst te verwerven
zijn.
Gewenst is:
HAVO of gelijkwaardige opleiding
bekendheid met en spreekvaardigheid in de moderne
talen
Rijbewijs BE
—

—

—

Gegadigden dienen de militaire dienstplicht vervuld te hebben.
Schriftelijke of telefonische sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres, t.a.v. de heer W. H. van der Linde, chef
secretariaat, waarna eventueel een kennismakingsgesprek
in onze vestiging te Groningen, Oostersingel 194, zal
plaatsvinden.

In ons snelgroeiend bedrijf zoeken wij op zeer
korte termijn een

vereniging
christelijk

i€)m

VIS 9 ONDERWIJS

J3RONINGEN

leerling

vinciehuis)

automonteur
Gaarne uw schriftelijke sollicitaties met I W<rm
opgave van referenties, ervaring en oplelding richten aan

rmïM^

IWIEM

een onderwijzer
part-time voor 5 schooltijden
liefst met ervaring.
Pos. Chr. levensovertuiging.

Tienelsweg 2.

W/&7\
v#<|ffl

altate?Q(?(teÖQß ëw
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MEDEWERKER
Voor onze lokatle te Ter Apelkanaal zoeken wij op korte termijn kontakt met kan-

didaten voor de funktle van

timmerman
in dagdienst.
De funktlonarls voert In hoofdzaak tlmmerwerkzaamheden uit. Daarnaast verricht hl) diverse andere werkzaamheden
zoals metselen, stukadoren, dakbedekken enz.

Kandidaten voor deze funktle dienen te
beschikken over:
een diploma L.T.S.-tlmmeren;
bij voorkeur een opleiding metselen op

voor isolatiewerken en verkoop.
Wie is de man die graag zelfstandig wil werken.
Wij vragen iemand die o.a.
in het bezit is van rijbewijs B-E,
enige technische ervaring, minstens diploma
L.T.S. (i.v.m. tekeningen lezen),
commerciële aanleg,
korrekt optreden,
zelfstandig kunnende werken.
Wij bieden een prettige werkkring.
Bij gebleken geschiktheid een aantrekkelijke
baan met goede financiële vooruitzichten.

PLASTOMASSIEF

/

U.F. SCHUIM

-

L.T.S.-nivo.

im-en export van natuursteen
L. Pasteurstraat 3
9501 HJ Stadskanaal

vraagt wegens uitbreiding van haar activiteiten op de
binnen- en buitenlandse markt een:

mnl. of vrl. kracht

voor het verzorgen van de gehele korrespondentle.
Gezien het internationale karakter van onze onderneming zoeken wij lemand die de Duitse alsmede de Engelse taal in spraak en schrift goed beheerst.
De diploma's handelskorrespondentle Nederlands,
Duits en Engels strekken tot aanbeveling.

Tevens zoeken
een:

wij

wegens bovengenoemde uitbreiding

telefoniste-

receptioniste

Schriftelijke sollicitaties aan onderstaand adres.

—

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke
sollicitaties richten aan de afdeling personeelszaken, AVEBE, Ter Apelkanaal.

Inl. bij het hoofd der school, de heer W.
van der Werf, tel. 050-265258 (huls),
tel. 050-411086 (school).
Soll. voor 6 Juni 1979 aan het bestuur
van V.C.O.Q. afd. P.Z., Singelstraat 6,
9712 JL Groningen.

Telefoon 05905-3060.

Wij zoeken een

Onze gedachten gaan hierbij uit naar een representatieve jonge vrouw (leeftijd ca. 20 Jaar) die naast het bedienen van telefoon tevens bereid Is telex en copleerapparaat te bedienen. Kennis van de Duitse en Engelse
taal moet aanwezig zijn.

Datum indiensttreding voor belde functies: In nader

overleg.
\\

\v/

Zuidwending 78 9644 XL Veendam
Telefoon 05987-15975

Mm

Valreep 67

ZÜIDLAREN

met een wereldvan aardappelmeel
export
van zetmeelderivaten,
omvattende
toegepast
in talloze indusworden
die
trieën op het gebied van textiel, papier.

Telefoon 050-139750.

„HET KOMPAS"

*

-

-

Het bestuur van de V.C.O.Q. vraagt
voor haar basisschool

die bij ons opgeteld wil worden tot een allround vakman. Voor een pittige vent een
baan met toekomst.

is 's werelds grootste producent

Bel voor Inl. Gouda, Blekersslngel 40a.
Telefoon 01820-20277.

bureau: Singelstraat 6 (achter het pro*

AUTOBEDRIJF
AVEBE

f i§!§

ttfifHf

(18tot29eenheden)

Een eerste graads bevoegdheid voor
biologie is vereist en ervaring In de
examenklassen is zeer wenselijk.

oosbcrhoP bv
Grijpskerk

beschikken over enige kreatleve vaardigheid.
meedenken en meewerken aan de
vorming die in het kader van het onderwijs binnen het projekt gegeven
wordt.
kunnen werken In een geïntegreerd
team.
om kunnen gaan met Instanties.
bereidheid om éénmaal per drie weken een weekend te werken.

Sollicitaties met vermelding van opleiding en ervaring
binnen 14 dagen aan de solllcltatlekommlssle van de
stichting. Mevr. A. Spronk. Schultendiep 47, 9711 RB

DIEVER

-

-

-

Vraagt voor spoedige indiensttreding een

—

gemeente

Traktoren en Landbouwmachines

I""

-

gegevenheden.

_

730414.

Bellen of schrijven naar Oosterhof bv, postbus 12,
9843 ZG Grijpskerk, telefoon 05947-2382*.

Wm

—

\a.s.

Voor het goed vervullen van deze funktie geven
wij de voorkeur aan iemand met goede
kontaktuele eigenschappen en die in staat is
snel alle facetten van het magazijngebeuren te
beheersen, zoals: afgifte van onderdelen en het
administreren ervan. Het zelfstandig kunnen
werken en zin in deze funktie wegen bij ons

|

—

Het projekt richt zich op een groep Jongeren van ca. 20 Jongeren en hun gezinnen
die leven in een oude stadswijk. Dagelijks
hebben wij kontakt met de Jongeren. WIJ
richten ons op de opvang, hulpverlening
en vorming van de Jongeren.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bl)
Nel Timmermans, koördlnatrlce, tel.nr.

Wij stellen geen leeftijdsgrens.

T g§D

—

Sollicitaties met opgave van referenties uiterlijk 11 juni
aan de secretaris van het bestuur, p.a. „Statenj
school", Veldlaan 2, Emmen. Telefoon 05910-23747.

zwaar.

G. J. &D. Tholen b.v.

—

jaar M.E.A.O. en M.M.O.

Mm

MM
MAJ
MM

Van hem of haar wordt verwacht:
om kunnen gaan met groepen Jongeren in de leeftijd tussen 14 en 18 Jaar.
individuele hulp kunnen verlenen aan
de Jongeren en hun gezinnen.
de nodige gehardheld heeft In het omgaan met konflikten.
situatiekan
vanuit
werken

Aangeboden: 29 lesuren economische vakken (algemene economie, bedrijfseconomie, becommerciële
drijfsadministratie,
economie, statistiek) in het eerste leer-

I

MEDEWERKER

baar werk.
Minimum opleiding M.8.0. bij voorkeur
maatschappelijk werk of inrichtingswerk.
Aanstelling gesnhiedt met een proeftijd
van 2 maanden.

EEN BEVOEGDE LERAAR
OF LERARES

AFZETORGANISATIE VOOR POOTAARDAPPELEN
CONSUMPTIEAARDAPPELEN UIEN
De coöperatieve'Noordelijke Handelsvereniging voor
Akkerbouwgewassen AGRICO b.a. te Emmeloord
vraagt wegens promotie van de huidige medewerker
voor haar district Groningen op het districtskantoor te
Baflo een

25-30 )aar.
Minstens 2 Jaar ervaring met vergelijk.

Leeftijd

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan bovengenoemd adres.

i

Randstad industrie vraagt met spoed

produktie-

medewerkers
werkzaamheden: platen karton van

+

25 kg op pallets

leggen opruimwerkzaamheden.
periode: 3 mnd.
werktijden: 06.00-14.00 uur
14.00-22.00 uur
22.00-06.00 uur
Plaats: omg. Groningen,
vervoer: op eigen gelegenheid.
+

+

voorinschrijving

chauffeurs
met rijbewijs BCDE
werkzaamheden: afrekenen, laden en lossen.
periode: 3 mnd.
plaats: Gron., Friesland, Drenthe.

kantinemedewerkers (vrl.)

werkzaamheden: koffie en thee verzorgen, afruimen van

tafels en afwassen.
werktijden: van 8.30-17.00 uur of van 8.30-13.00 uur.
periode: wordt per week gepland.
plaats: omg. Groningen.
vervoer: op eigen gelegenheid.

-,r randstad

uitzendbureau

Groningen: Grote Markt 8, tel.

050-127747
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de rijksoverheid

A

MWË K

vraagt

Wij zoeken kandidaten die
leiding kunnen geven aan een groep
van circa 12 medewerkers;
goed kunnen organiseren;
een kritische instelling bezitten;
een brede technische opleiding hebben
met ruime ervaring;
niet ouder zijn dan circa 40 jaar;
bereid zijn in 2- of 3-ploegendienst te
werken.
-

Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

Ë

E

-

Standplaats: Zwolle.

-

max. f 4391,- per maand.

Wij bieden een goed salaris met
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bovengenoemd salaris Is exclusief 8%
vakantie-uitkering.

Onze onderneming:

Reacties:

Pieterman Glas B.V. is

Uw schriftelijke reactie, waarin u kort
aangeeft waarom u meent voor een van

(gehard) glazen artikelen
voor o.a. industriële
toepassingen en huishoudelijke apparatuur. Er
werken ruim 100 mensen.
Het is een werkmaatschappij van Pieterman B.V. in
Schiedam met vestigingen
in Schiedam, Zoetermeer,
Bersen p

nar**-

°

Ë

deze functies in aanmerking te komen,
kunt u richten aan de bedrijfsdirecteur de
heer H. Akkerman, Pieterman Glas 8.V.,
Houtwal 26, Postbus 11,
8430 AA Oosterwolde (Fr.).
Een psychologisch onderzoek kan tot de
selectieprocedure behoren.

■^■|%|| aa | a |"|%|| II II ILI

Eal'll: I MiIVIAM

Computer-operators (vrl./mnl.)

Havo opleiding.
Ervaring als computer-operator strekt tot aanbeveling.
Leeftijd bij voorkeur beneden 30 jaar.

-

-

Ë
Ë

Nieuwe medewerkers zullen afhankelijk van opleiding en ervaring
verder worden opgeleid op het gebied van computer operations.

-

-

m

Wij bieden om.:
gunstige salariëring en pensioenvoorwaarden;
tegemoetkoming in dagelijkse reiskosten;

B

ló

Voor ons hoofdkantoor in Assen zoeken wij op korte termijn

-

Ë
Ë

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van
vacaturenummer 9-0546/1289 (in linkerbovenhoek
van brief en enveloppe), zenden aan de
Rijks Psychologische Dienst, Prins Maurltslaan 1.
Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage.

Information and Computer Services is een groeiende
afdeling welke verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van
informatiesystemen.
Deze aktiviteiten worden in teamverband verricht met inbreng zowel
vanuit de gebruikers- als vanuit de computerafdeling. Naast een eigen
computer centrum (DEC) wordt gebruik gemaakt van de
computerfaciliteiten van de Koninklijke/Shell Groep in Nederland (IBM)
en in Engeland (UNIVAC).

De werkzaamheden van deze nieuwe medewerkers zullen binnen een
team van 4 operators bestaan uit het bedienen van 2 mini-computer
systemen (DEC PDP 11/34), 2 Remote Job Entry terminal stations
(Data 100) voor de verbinding met de overige Shell computercentra
alsmede plotter- en digitiser-apparatuur.
Voor deze funktie komen in aanmerking diegenen, die onder meer aan
de volgende eisen voldoen:

Ë
Ë
Ë
Ë
Ë
Ë

Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring

-

toeleverancier voor

Ë

Leeftijd: b.v.k. 35 jaar.

-

Ë

Ë

Vereist: diploma HTS, door studie of praktijk
aangevuld met kennis van bedrijfskunde of
bedrijfseconomie. Tenminste 5 jaar ervaring in
een bedrijfs- of adviserende functie.

-

Nederland.

ËDe afdeling

AKA
KI
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De Rijksnijverheidsdienst (RND) heeft tot taak
de bevordering van de ontwikkeling van middelgrote en kleine industriële bedrijven. De RND
doet dit d.m.v.: technisch-economische voorlichting, via informatie-doorlichting-advisering en
begeleiding op het gebied van techniek, organisatie, management, economie, produkt en markt.

en

m

Ë

voor het Ministerie van Economische Zaken
t.b.v. de Rijksnijverheidsdienst

voorman
reserve voorman

A

WM

m

bedrijfsadviseurs imiMi

Pieterman Glas B.V. te Oosterwolde
zoekt versterking van het leidinggevende
team. Er is direct plaats voor een

Ë

M mSWM
ft
wM \

telefoon 050-184444

Voor het opgeven van advertenties

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. is
Ë een vooraanstaand opsporings- en winnings#
bedrijf van aardolie en aardgas. Haar omvangrijke
aktiviteiten op het land zowel als op zee, maken
#
Ë NAM tot een dynamische organisatie, welke de
Ë komende decennia een belangrijke bijdrage zal
Ë bli J ven 'e veren aan de energievoorziening van

%

-

B

-

-

-

■

-

studiekosten-regeling;
flexibeie werktijden;
tegemoetkoming in verplaatsingskosten.

Schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen na verschijning van deze
advertentie te richten aan de heer G.P. Lauwers, afdeling GFO/2.

%
%

Nederlandse Aardolie Maatschappij b.v.
Schepersmaat 2 Postbus 28

W koops' groep -wijster
Hht,
/

/

■■■■ de rijksuniversiteit
groningen vraagt:

De Koops-Groep wordt gevormd door Koops'

Bestuurmaatschappij B.V. als overkoepelende
organisatie van een viertal werkmaatschappijen
t.w.: Koops' Woningbouw 8.V., Koops' Utiliteitsbouw 8.V., Koops' Renovatie B.V. en Koops'
Exploitatie B.V. Naast het hoofdkantoor in
Wijster (Dr.) zijn er vestigingen in Zwolle,
Appingedam en Silvolde (Geld.).

(vac.

Taakomschrijving:
verzorgen van de korrespondentie (ook in de
moderne talen);
notuleren van vergaderingen;
voeren van de administratie van de vakgroep
en het daaronder ressorterende Instituut voor
Godsdiensthistorische Beelddokumentatie;
ontvangen van en geven van inlichtingen
aan bezoekers;
uitwerken van manuscripten;
verlenen van bijstand in het beheer van het
Instituut voor Godsdiensthistorische
-

!

ORGANISATIE

1

-

MEDEWERKER

■

>v

1920).
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de
heer T.A. van der Laan, hoofd der school, tel.no.
05927-2561 (privé).

-

-

Beelddokumentatie.

Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad worden gericht aan de
burgemeester van de gemeente Smilde, correspondentie-adres: postbus 13, 9422 ZG Smilde.

Vereisten:
middelbare schoolopleiding;
secretaresse-opleiding;
beheersing van de drie moderne talen;
zelfstandigheid en ervaring.

bouwwerken.
Daarvoor zal een gedegen praktische en theoretische kennis aanwezig moeten zijn.
Zonder deze minimaal vereiste kennis en ervaring
is het onnodig te reflekteren.

[v

in tijdelijke dienst (artikel 56, 2e lid 1.0. wet

-

Deze funktionaris zal vanuit de Bestuurmaatschappij voor de verschillende werkmaatschappijen
werken onder verantwoording van een chef
bedrijfsburo.
Gegadigden dienen geheel zelfstandig te funktioneren in het voorbereiden een begeleiden van

-

-

/X)\

//\\

Voor de vakature geldt een beloning die is aangepast aan de belangrijkheid van de funktie.

Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring van minimum / 1.684- bruto per
maand tot maximaal ƒ 2.249,- bruto per
maand.

Ook de sekundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed
te noemen.

Datum indiensttreding: 1 september 1979.

W

%/

WONINGTOESTANDEN

Schriftelijke sollicitaties richten aan de
Direkteur van de Dienst Personeelszaken
der Universiteit, Postbus 72.
9700 AB Groningen.

Het bezit van de wonin 9 bouwvereni 9 in 9 bestaat uit ca. 4500 verhuureenheden, waarover zowel technisch als administratief het beheer wordt gevoerd
-

Deze functionaris zal de leiding krijgen
over één van de bijkantoren die een
volledig dienstenpakket voert.
De werkzaamheden worden in samenwerking met 5 medewerk(st)ers
uitgevoerd.
Het aantal kasposten zal in 1980
+.80.000 bedragen.
Hij zal de particuliere-en bedrijfsrelaties,
in samenwerking met de stafafdelingen
van het hoofdkantoor adviseren terzake
van alle voorkomende bankdiensten,
waaronder verstaan worden de
middelenwerving, consumptieve en
particuliere kredietverlening, bankgiroverkeer en de overige bankdiensten
zoals reizen en assurantiebemiddeling.
De te benoemen functionaris zal als
vertrouwensman de plaatselijke
bevolking op bancair gebied goed
moeten informeren en adviseren.

S
k

-

-

Op ons kantoor is plaats voor een:

J

fc

j

telefoniste/receptioniste
Tot haar taak zal ondermeer behoren:
*

*

*

*

*

Gaarne schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen
te richten aan de direktie van de vereniging, onder vermelding van TR op de linkerbovenhoek
van de enveloppe.

Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij met overtuiging gekozen hebben voor het Christelijk onderwijs en
dat zij onderwijsvernieuwend werkzaam willen zijn. Dit
vraagt een volledige Inzet ook bulten de schooluren.
Inlichtingen bij T. J. Sikkens (bestuur), tel. 565869, J, van
Asselt (personeel), tel. 566227 en N. ter Hulzen (h.d.s.),
tel. 565383.

Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad
aan het bestuur, p.a. N. ter Hulzen, Kerkstraat 25, 9745
CC Hoogkerk.

telefoonbehandeling

k

archiefverzorging

J

verzorging koffie, thee e.d.

k

lichte administratieve werkzaamheden.

1

1

I

Van de kandidaat verwachten wij dat hij:
beschikt over een goede algemene

-

-

ontwikkeling bij voorkeur op HAVO- of
MEAO-niveau welke wordt ondersteund
door op deze functie gerichte
vakstudies
goede commerciële en contactuele
eigenschappen heeft alsmede het
vermogen om leiding te geven
bij voorkeur reeds enige jaren in het
bankwezen werkzaam is.

■

Leeftijd 25 30 jaar.
-

Geboden wordt een interessante functie
op een kantoor met een gevarieerd
cliëntenbestand.
Wij bieden goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties voor de verantwoordelijke
functie, voorzien van een recente
pasfoto, worden gaarne ontvangen door
de directie van de Rabobank,
postbus 12,8100 AA Raalte.

-

Met haar vele vestigingen staat de Rabobank-organisatie overal in ons land
midden tussen de mensen.
wijze alle bankzaken van haar cliënten.
op
zeer
betrokken
Zij behartigt
Is dus bij uitstek de persoonlijke bank.

S

eventuele typewerkzaamheden

Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden worden in overleg op basis van de c.a.o. voor woningcorporaties vastgesteld.

"^^

kantoorbeheerder

I

fc

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 1914)

POSTBUS 546 DAMSTERDIEP 271
9713 EE GRONINGEN TELEFOON 050-127044

De benoeming kan voor vast geschieden voor de periode van 1-8-79 t/m 31-7-'BO. Continuering Is niet uitgesloten.
Bevoegd voor J en r.

De Rabobank Raalte roept sollicitanten op voor de functie van

■ sollicitaties:

MAATSCHAPPIJ

VERBETERING
A M
VAN

voor de 3e klas.

Rabobank Raalte

i nmmmmmmmmmrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
WONINGBOUWVERENIGING
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ONDERWIJZER

-
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-

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Koops' Bestuurmaatschappij 8.V., Kampsweg 4,
9418 PE WIJSTER (Dr.).
Afd.: Personeelszaken.

A

vraagt per 1 augustus of zo spoedig mogelijk daarna

ONDERWIJZER/
ONDERWIJZERES

-

wordt gevraagd een

Dr. MARTIN LUTHER KINGSCHOOL

Aan de openbare lagere school te Middensmilde
(zesmansschool) kan m.i.v. 1 augustus 1979
worden geplaatst een:

bij de Vakgroep Godsdienstwetenschap.

Ten Behoeve van Koops' Bestuurmaatschappij B.V.

Het bestuur van de

SMILDE Sp

nr. 790531/1289)

9400 AA Assen Telefoon 05920-271 1 1

HOOGKERK (Gr.)

GEMEENTE

H secretaresse

-

|
B

L

Rabobank S
getó en goede raad

)
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GEMEENTE

OC ALFA-LAVAL

LEEUWARDEN
Voor het opgeven van advertenties

telefoon 050-184444

ALFA-LAVAL

Op de afdeling PERSONEELSZAKEN ter Secretarie is de functie vacant van

MEDEWERKER/STER

MIUH

m"
S?rn'
Zweden en

PERSONEELSADMINISTRATIE

dochterondernemingen
over de gehele wereld.

Functie-inhoud:
De functie is ondergebracht op het bureau rechtspositie, personeels- en salarisadministratie en omvat in hoofdzaak werkzaamheden ter uitvoering
van een aantal rechtspositieregelingen die voor
het gemeente-personeel van toepassing zijn, en
de daarmee verband houdende correspondentie,
administratie en verslaglegging.

Voor het maken van proefmodellen ten
behoeve van de afdeling Produktontwikkeling
en de afdeling Vormgeving vragen wij twee

modellen-makers

V °°'

Haar produktieprogramma is er in de
eersle plaats op gericht om de voedingsmiddelenindustrieën te dienen.
terwijl andere produkten hun weg vinden naar de scheepvaart, de chemi-

sche, machinebouw- en krachtindustrieen, alsmede de landbouw.

Functie-eisen:

De modellen-maker werkt in nauw overleg
met de ontwerper, wiens ideeën m.b.t. de
vernieuwing en de vormgeving van onze
produkten moeten worden verwezenlijkt in
voor het doel bruikbare proefmodellen. Deze
modellen worden veelal uitgevoerd in kunststof.

—

—

een diploma MEAO of HAVO;
bij voorkeur ervaring met dit of soortgelijk

Het hoofdkantoor van Alfa-Laval in
Nederland is gevestigd in Amstelveen. In Groningen bevindt zich het
produktiebedrijf waar de fabricage
plaatsvindt van melkkoeltanks. kaasbereid.ngsmstallaties e.d.

werk;
—

bereidheid zich verder te bekwamen, bijvoorbeeld door studie voor bestuursambtenaar
of middelbare opleiding personeelfunctionaris.
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Geboden wordt*
de sa | a riëring
reiskosten- en bedrijfskledingvergoeding
mogelijkheid tot opname in premievrij pensioenfonds
8% vakantiegeld
kerstgratificatie

.

.

-

Sollicitanten moeten in het bezit zijn van de
diploma's LTS-fijnmetaal en Instrumenten-

De rechtspositieregeling voor gemeentelijk overheidspersoneel is van toepassing.

opgedaan.

Het salaris bij aanstelling kan afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal f. 2.316, bruto
per maand bedragen.
Promotie-mogelijkheden zijn niet uitgesloten.

maker en dienen de nodige ervaring in bovengenoemde werkzaamheden te hebben

A

IOÖFC
xw w

Florakade 496-502,9713 ZP Groningen.
Tel.: 050-183025, 's avonds 05908-32619.

G
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We hebben een vakatur e voor de vakken
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De in Zeist gevestigde afdeling BOUW, WATERBOUW en GEZONDHEIDSTECHNIEK verzorgt onder andere de ontwerpen, de besteksvoorbereiding,
de detaillering en het toezicht op de uitvoering van recreatiehavens,
bruggen, gemalen, afvalwaterzuiveringsinstallaties en utiliteitsbouwprojekten.

.

Gevestigd te Groningen

.

Grontmij vraagt voor deze afdeling

-

3 HTS-ers
Weg- en Waterbouw/Bouwkunde

-

Deze academie heeft een christelijke signatuur
en is gevestigd te Groningen. In de organisatie
van de academie wordt van democratische
waarden uitgegaan.

Indiensttreding zo mogelijk 1 augustus a.s.
Salaris en rechtspositie worden vastgesteld
volgens het rechtspositiebesluit W.V.O.

Eén HTS-er Weg- en Waterbouw kan geplaatst worden als WATERBOUWKUNDIG ONTWERPER. Enige jaren ervaring is gewenst, maar niet vereist.

Belangstellenden verzoeken wij om nadere
schriftelijke informatie aan te vragen bij dB
afdeling HBO-V, Postbus 6101,
9702 HC Groningen, tel. 050-265642.

In augustus 1978 is de academie gestart met
een hogere beroepsopleiding verpleegkunde.
Een opleiding die een algemene voorbereiding
gaat geven op het zelfstandig funktioneren van
verpleegkundigen in verschillende sektoren
van de gezondheidszorg. Het is een vierjarige
dagopleiding die open staat voor geïnteresseerden met een diploma HAVO of VWO.
In augustus 1979 zal de opleiding uit een
eerste en een tweede jaar bestaan en ca. 200

Eén HTS-er Weg- en Waterbouwkunde kan geplaatst worden als
BESTEKSVOORBEREIDER/TOEZICHTHOUDER bij ontwerp en bouw van
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Enige jaren ervaring bij soortgelijke
projekten wordt vereist. Standplaats Noord- of Midden-Nederland.

Schriftelijke sollicitaties, die zo volledig^mogelijk dienen te zijn, kan men binnen 10 dagen
na het verschijnen van dit blad zenden aan de
voorzitter van de benoemingscommissie,
Mevrouw B. Huizenga, op bovengenoemd
adres.

studenten tellen.

Voor het zelfstandig uitwerken en begeleiden van projekten in de
utiliteitsbouw wordt een ERVAREN HTS-ER BOUWKUNDE gevraagd.
Ruime ervaring in de utiliteitsbouw is noodzakelijk.
Belangstellenden kunnen voor nadere informatie m.b.t. de inhoud van deze functies kontakt
opnemen met Ir. P. Bakker, hoofd van de afdeling Civiele-techniek, telefoon: 03404-5 13 44.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan Grontmij n.v., afdeling Personeelszaken, postbus 203,
3730 AE De Bilt.
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Inrichten van landelijke en stedelijke gebieden, is kort samengevat het
werkterrein van Grontmij, cultuur- en civieltechnisch ingenieursbureau
te De Bilt.
Het bureau heeft een veelzijdig karakter en richt zijn activiteiten op milieu,
landschap, landbouw, sport, recreatie, verkeer en wonen.
De onderneming telt circa 1200 medewerkers; het hoofdkantoor is
gevestigd in De Bilt.

en

Er wordt gedacht aan iemand met een
bevoegdheid voor het geven van beide vakken
ervaring in het onderwijs
belangstelling voor de gezondheidszorg
enthousiasme voor het ontwikkelen van een
geheel nieuwe opleiding die thematisch
wordt opgezet.

x

*

ALFA-LAVAL N.V.

Een sollicitatieformulier kan tot 14 dagen na het
verschijnen van dit blad schriftelijk worden aangevraagd bij de afdeling Personeelszaken van de
gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA
Leeuwarden, onder vermelding van het nummer
Secr. 79/16 in de linkerbovenhoek van de enveloppe.
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GezondheidszorglC
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Sollicitaties te richten aan:
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Belangstellenden nodigen wij uit om contact
met ons op te nemen.
Adres: Personeelzaken, Europaweg 8,
Postbus 225, 9723 AS Groningen.

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Groningen,
Hoofdindustriegroep Kleine Huishoudelijke
Apparaten.
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WONINGTOESTANDEN

Het b6Zit

dS woningbouwvereni 9 in9 bestaat uit ca. 450Ó verhuureenheden, waarover zowel technisch als administratief het beheer wordt gevoerd.
V3n

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 1914).

POSTBUS 546 DAMSTERDIEP 271
-

9713 EE GRONINGEN TEL. 050-127044
-

Naast de afdelingen verhuur en administratie is er de afdeling Technische Dienst. Op deze afdeling is plaats voor een

k

j

a. techn. medewerker bedrijfsburo
Zijn taak zal bestaan uit:
-

-

-

-

opstellen jaarlijkse begrotingen groot onderhoud.
kredietbewaking.
verzorging technisch archief
tekenwerkzaamheden

Aan kandidaten worden de volgende eisen gesteld:
opleiding MTS-bouwkunde of gelijkwaardig
goede organisatorische eigenschappen
*

*
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b. technisch medewerker
(gedurende ca. 4 jaar)

Zijn taak zal bestaan uit:
inventarisatie woningbezit in technische zin.
rangschikking van de geïnventariseerde gegevens t.b.v. het opstellen jaarlijkse- en meerjaarlijkse begrotingen en werkplannin-
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Uitgebreide schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de direktie van de vereniging
onder vermelding van TM op de linkerbovenhoek
van de enveloppe.

opleiding MTS-bouwkunde of gelijkwaardig
organisatievermogen
goede contactuele eigenschappen.
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sollicitaties kunt u richten aan: Domo melk-

k

k

produktenbedrijven, afdeling personeelszaken,
Postbus 462,9700 AL Groningen.

k
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Het salaris en overige arbeidvoorwaarden worden in overleg op basis van de ca.o. voor woningcorporaties, afhankelijk van opleiding,
ervaring en leeftijd vastgesteld.
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Aan kandidaten worden de volgende eisen gesteld:
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melkpwduktenbedrijven
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Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444
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levensverzekeringen

H

van 1891 n.v.

■
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'tHoogeHuys
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is een dynamische, middelgrote levens- en schadeverzekeringsmaatschappij.
Het kommerciële beleid is voornamelijk gericht op
een doelgerichte persoonlijke benadering van de
konsumenten, door deskundige adviseurs.
Dit zowel gericht op bestaande als op nieuwe
gezinnen.

In verband met een toenemende aktivitert op dit
gebied, is op korte termijn behoefte aan buitendienstmedewerkers in de funktie van :

adviseur/verkoper
in het werkgebied provincie Groningen.
Met een grote mate van zelfstandigheid zal hij deze
verkopende en adviserende taak opgedragen krijgen.
Voor het naar behoren uitvoeren van deze taken is

een algemene ontwikkeling op M.A.V.0.-niveau vereist, naast duidelijke verkoopkapaciteiten.
Tevens dient de kandidaat in het bezit te zijn van
een geldig rijbewijs B.E. en telefoon.
De leeftijdsgrens is gesteld op max. 45 jaar.
De maatschappij biedt, naast de noodzakelijke
training, een vast basissalaris plus provisie, premievrij pensioen en stelt een bedrijfsauto plus onkostenregeling ter beschikking van de adviseur.

I

Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven bv te Groningen is een onderneming met ruim 250 medewerkers, verdeeld over de afdelingen beelddragervervaardiging, drukkerij en binderij, en houdt zich
overwegend bezig met het vervaardigen van boeken

•

en boekachtige uitgaven.
Het optimaal benutten van onze capaciteit om
boeken te vervaardigen vereist een actieve markt-

•

benadering.
Voor de versterking van de commerciële afdeling
zoeken wij daarom een

zoekt wegens een steeds toenemend aantal

I

opdrachten:

•

Voor deze commerciële sleutelfunctie stellen wij
de volgende voorwaarden:
een grondige kennis van wat er grafisch-technisch aan mogelijkheden bestaat
commercieel vermogen om tot op hoog niveau
te kunnen onderhandelen
actieve, creatieve inslag, gekoppeld aan de
nodige stuwkracht
goede contactuele eigenschappen, ook wanneer
het gaat om overleg in de eigen organisatie,

KONSTRUKTIE
BANKWERKERS

1.t.5., vervolgopleiding en/ot ervaring strekken tot
aanbeveling.

VERFSPUITER
• KRAANHULP
•

ervaring gewenst.

•

met o.a. als taak het laden en lossen van

materialen enz. en U4. de machinist vervangen bij
diens afwezigheid.
Voor nadere Informatie kunt u zich wenden tot ons bedrijf,
Moendlep 276, Hoogkerk, tel. 050-566464, of 's avonds bij onze
bedrijfsleider de heer E. van Dijk, tel. 050-566877.

•

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
van de selectieprocedure.

grafisch product-manager voor het
marktsegment uitgeverijen

Onze commerciële afdeling is in enkele kleine
teams verdeeld die elk een deel van de markt
bewerken.
.

Deze teams zijn samengesteld uit een productmanager, orderbegeleiders, werkvoorbereiders en
calculatoren.

STICHTING BIBLIOTHEEKEN DOKUMENTATIE AKADEMIES

Belangstellenden voor deze functie verzoeken wij
hun sollicitaties te richten aan het hoofd van de
afdeling Personeelszaken, Akkerstraat 17 (postbus

BIBLIOTHEEKEN DOKUMENTATIE AKADEMIE
GRONINGEN

39) te Groningen, waarmee ook voor nadere inlichtingen telefonisch contact kan worden opgenomen
onder nummer 050-162021.

Ter vervanging van de huidige docente
die zeer waarschijnlijk langdurig afwezig
is vragen wij m.i.v. 1 september a.s. een

-

-

|
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De product-manager is verantwoordelijk voorde interne en externe begeleiding van de opdrachten uit
het marktsegment.

Zijn belangrijkste activiteiten:
opstellen van marketing- en verkoopplannen
rechtstreeks in contact treden met bestaandeen '
nieuwe afnemers om de geplande verkoopontwikkelingen te realiseren

ago(o)g(e) of sociaal

psycholo(o)g(e)

•

•

problemen die bij de afnemers bestaan oplossen
via creatief meedenken
gebruik weten te maken van de sterke kanten

•

•

van onze organisatie.

voor 3Vi-4 dagen per week.

ICCJ

Zijn/haar taak zal zijn:
lessen agologie/psychologie;
training sociale vaardigheden;
methodische werkbegeleiding.

Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven bv is een
werkmaatschappij van NV ICU, Informatie en
Communicatie Unie, waarin o.a. opgenomen de activiteiten van voorheen N. Samsom nv, A. W. Sijthoff's Uitgeversmij nv en Wolters-Noordhoff nv.

—

—

—

De funktie vraagt:
universitaire opleiding (evt. voortgezette opleiding Sociale Akademle);
bereidheid en bekwaamheid om, In
samenwerking met anderen, methoden te ontwikkelen ter bevordering
van een dienstverlenende instelling bij
a.s. bibliothekarissen(essen);
deze
moeten een aktiverende rol kunnen
vervullen bij de overdracht van informatie aan (groepen van) informatievragers;
ervaring in het werken met groepen.

—

—
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Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt
opnemen met onze verkoopleider, de heer K. Perdon,
dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur te bereiken
onder nr. 050-130641.

I

isch product-manager voor het
marktsegment uitgeverijen
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Wolters-Noordhoff
Grafische Bedrijven bv

—

Tot aanbeveling strekt:
onderwijservaring;
—

—

bekendheid met vormen van sociaal-

kultureel werk.
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w schriftelijke solliciatie kunt u richten aan:
't HoogeHuys N.V..postbus 274, 1800 BH Alkmaar,

De B.D.A. is een school voor hoger
sociaal-pedagogisch onderwijs; de vier
onderwijsafdellngen (dagopleidingen) en
een part-time opleiding herbergen tezamen 350 studenten; aan de school zijn
25 stafdocenten verbonden.

■

met vermelding in de linkerbovenhoek van de
enveloppe: sollicitatie.

Rabobank Leek

•

De Rabobank Leek (Gr.) roept sollicitanten op voor de functie van

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
Uitgeefster van

-

-

-

I

BORN BV

Het Gezinsblad

I

kantoorbeheerder

Het Stadsblad
Weekblad Schuttevaer

vraagt voor Het Gezinsblad Het Stadsblad:
/

advertentieadviseur

Leeftijd 25 30 jaar.

De benoemingskommissie bestaat uit docenten en studenten.

Het kantoor voert het volledige
dienstenpakket.
Samen met één medewerkster zal de
beheerder het contact met de cliënten
onderhouden, hen adviseren, informeren
en de verdere service verlenen die een
modern bankbedrijf haar relaties biedt.

Geboden wordt een aantrekkelijke en
zelfstandige functie.
Een woning komt binnen afzienbare
tijd beschikbaar.

U kunt Uw sollicitatie richten vóór 15 juni a.s. aan de direkteur van de 8.D.A., postbus 2501, 9704 CM Gronin-

Van kandidaten wordt verwacht:
een middelbare opleiding, aangevuld
met het praktijkdiploma boekhouden
een sterke persoonlijkheid met een
dienstverlenende en commerciële
instelling
goede contactuele eigenschappen
bankervaring.

-

gen.

De Rabobank biedt voor deze functie
naast een goed salaris uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.

■■

Een psychologisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selectieprocedure.

•

Zijn taak zal bestaan uit:
het werven van advertenties
-

-

-

Zij die

-

-

-

-

-

het onderhouden van kontakten met
adverteerders

-

het ontwerpen van reklamecampagnes voor
plaatselijke adverteerders

Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven, voorzien van een recente
pasfoto, worden gaarne binnen 10 dagen
ontvangen door de directeur van de
Rabobank, postbus 39,9350 AA Leek.

Met haar vele vestigingen staat de Rabobank-organisatie overal in ons land
midden tussen de mensen.
Zij behartigt op zeer betrokken wijze alle bankzaken van haar cliënten.
Is dus bij uitstek de persoonlijke bank.

enige ervaring hebben op dit gebied
bekend zijn in de stad Assen en omgeving

L

over enige grafische kennis beschikken
opleiding hebben op MAVO-niveau

kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan:

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ BORN B.V.
C. A. Sonneveld
Hoofd advertentie-exploitatie
-

De Commissie Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
van het Drents Landbouwgenootschap behartigt de
belangen van een aantal Drentse scholen voor
huishoud- en nijverheidsonderwijs. In deze advertentie vraagt zij voor de huishoud- en nijverheids-

school te

"over-entinghe"
1 Entlngheweg
13, Dwingelo, tel. 05219-1362 een
docent(e)

zorgvakken

ca. 20 lessen

Rabobank S

)

2 prof. dr. ph.

kohnstammschool
Prinses Beatrlxlaan 14, Assen, tel. 05920-12855
een

docent(e)
lichamelijke

geld en goede raad

opvoeding

Esstraat 10 Postbus 22 9400AA Assen
-

Inlichtingen verstrekt de direkteur (Arjen Tilstra) of
diens plaatsvervanger (Menno Qnodde); telefoon: 050714848.

voor haar bijkantoor te Zevenhuizen.

-

_

Salarisregeling volgens rijksregeling (salarisschalen W.V.0.).

-

9 lessen
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Wij zijn een modern en sterk groeiend
bedrijf (90 man) op het gebied van
elektrotechnische en elektronische
produkten. Als agent-importeur vertegenwoordigen wij tientallen vooraanstaande
fabrieken in binnen-en buitenland.
Bovendien beschikken wij over eigen
verkooporganisaties
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voor het noorden van Nederland.
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onafhankelijk en zelfstandig.
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West-Duitsland,
Frankrijk, Zwitserland en het Verre
Oosten.Ons bedrijf is volkomen
in

"de horizon"
3 Horizon
Klazlenveen, tel. 05913-2358 een

"
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wi J denken aan iemand op MTS-niveau elektrotechniek. Het onderhouden van kontakten
met bestaande en nieuwe kliënten is een belangrijke taak.
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De prospekts zijn: overheid (nutsbedrijven), installatie-wereld, groothandel en de industrie.
v
Onze nieuwe man kan rekenen op de volledige ondersteuning Van
•■
-I
£$£§*
\I ' '•'*' net verkoopteam en indien nodig -de fabriek die de produkten
:'-'•
levert. Over de honorering kunnen wij kort zijn;die is uitstekend.
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Bel of schrijf naar onze afd. personeelszaken,
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Uiteraard zijn alle kontakten vertrouwelijk.
"
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Wij zouden graag zien dat de medewerker woont in het rayon en
dat hij niet ouder is dan 30 jaar. Vanzelfsprekend in het bezit

Handelmaatschappij Isolectra b.v., Dovenetel straat 25
Postbus 588, 3000 AN Rotterdam, Telefoon 010-229000, Telex 22047
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docent(e)
muziek zingen
-

ca. 4

lessen,

een

docent(e)
tekenen

ca. 6 lessen

Alleen bevoegde docenten gelieven te solliciteren.
1

Inlichtingen bij de dlrektles van de scholen.
Uw sollicitatie vergezeld van een sollcitatieformuller
binnen 5 dagen te zenden aan bovengenoemde
commissie, Oostersingel 25, 9401 JZ Assen; het
betreffende formulier Is op dit adres te verkrijgen
(telefoon 05920-11721, toestel 27).

■"o
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gevestigd te Westerlee
Voor al uw werken zoals:

NIEUWBOUW, VERBOUW,

RENOVATIE

ONDERHOUDSWERK

en

Bikkershorn 7. Tel. 05970-14311 21187

De Industriebond FNV

is nu 66n feit! ™m-'%. 44
,

„j

Op 16 mei besloten de IndustriebondenNW en NKV een federatie
aan te gaan. En op dat ogenblik ontstond de grootste vakbond van ons land,

VADER

x

t

PROVINCIE
GRONINGEN

is rond dreigend ontslag of in conflicten met de baas.
Denk aan je belang. En aan het belang van je collega's. Word lid van die
meuwe, grote bond.

Zlfi

1980-1984.
Concept ontwerp-begroting 1980.
Commissie bestuurszaken.
Vergadering op vrijdag 1 juni 1979 om 16.00 uur,
Voorzitters I.H. Oost en J. v.d. Ploeg.
Aan de orde worden gesteld:
Verslag vergadering van 27 april 1979.
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voor zijn leden: veelal
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Man/Vrouw

Voorletters
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wordt gegeven. Dat merk je aan de scholings- en
vormingscursussen die je mondiger maken
Zodat je niet onder de tafel gekletst wordt als het
er op aankomt. De Industnebond FNV doet meer

Opsturen

Industriebond FNV

Aanmeldingsformulier.

„

m

Ik kom er ook bij.

hd van de Industnebond FNV.

je

problemen hebt met je baas bijvoorbeeld, maar
de bond helpt ook alsjebelastingbiljet ingevuld
moet worden.
De Industnebond FNV is er voor de mensen
werkvloer, maar ook voor de mensen irt de
de
op
kantoren. Voor de vrouwen en voor de jongeren
eh voor de buitenlandse werknemers.

-

is niet

nodig

N

J

—

Daar moet je lid van zijn.Voor je belang.
MERK
KEUKENS

Ze zijn er

rechtstreeks uit
Duitsland
vele merkkeukens

THIEME'S
ZAKWOORE>EN BOEKEN

circa 30%

goedkoper

FRANS f 14.50
DUITS
f 17.50
ENGELS f 17,50

plaatsing
in

;
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Van 45-145 pk. 2-en 4-wielaandri|ving.
met prachtige moderne f luistercabine.

service

werlte

ZWIK Westerlee.
Tel. 05970-14097.
,
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Verkrijgbaar bij
6e boekhandel

UJ \M

+

Avi
/
iLJ
f
-ds HP
Wfl

LANDINI
DE BETERE TREKKER
TEGEN 'N GUNSTIGER
PRIJS!

Nederland

Möbel
Wilken

Uitstekend geschikt
als schoolwoordenboeken, gezinswoordenboeken en taalgidsen
op reis of vakantie.
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INTERIEUR GTeNTOURAGB
Creatieve ideeënvoorhetwmantische binnenhuis
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Romantiek,
™j
vertaald in termen van bergcomfort... 1
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Positie Bestuursschool Groningen.
4e wijziging begroting 1978 Visafslag Lauwersoog.
1e wijziging begroting 1979 Visafslag Lauwersoog.
Begroting 1980 Visafslag Lauwersoog.
Rekening 1978 Visafslag Lauwersoog.
Procedurevoorstel gemeentelijke herindeling
Notitie betreffende de stand van de EGD-reserves.

Bergcomfort naar uw individuele eisen. Maatwerk in edel mahonie
of puur eiken. Complete pasgemaakte wanden voor het klassiekromantisch interieur met eindeloze keuzemogelijkheden. Haal bij ons
de ,Omnia' brochure of laat ons hem u toesturen
...
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Beantwoording detailvragen betreffende de verdere
uitbouw financiële planning en bewaking van de Be-

leidsplanning".
Concept-ontwerp-begroting 1980

Concept Beleidsplan provincie Groningen.

*£
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De Industnebond FNV is een democratische
bond. De leden bepalen wat het beleid zal zijn.
Dat is belangrijk bij de CAO-onderhandelingen.
Een grote bond-gesteund door honderdduizenden eensgezinde leden kan er meer
uithalen. Niet alleen meer geld. Maar ook betere
arbeidsomstandigheden, meer aandacht voor
spreiding van werktijd. Als je groot bent, ben je
e„
s
«erm ee tm e tl ewe„ Se„ retem g

'

Aan de orde worden gesteld:
Verslagen vergaderingen 25 april en 2 mei 1979:
stukken
Ingekomen
Positie Noorder Compagnie.
Vaststelling provinciaal woonwagenplan.
Aanvraag garantiesubsidie Stichting Vrouwenfestival.
Subsidiëring Derde Wereld Documentatiecentrum.
Concept-I. PO. -commentaar op het ontwerp-Kaderwet
Specifiek Welzijn.
ontwikkelingsplanConcept-eerste-plan regionale
ning:
Reacties op ontwikkelingsschets r.o.p.
Beleidsplan provincie Groningen.
Concept-ontwerp-begroting 1980.
Commissie milieuzaken.
Vergadering op woensdag 30 mei 1979 om 16.00 uur.
Voorzitter dr. G. Mik.
Aan de orde worden gesteld:
Verslag vergadering 25 april 1979.
Veenkoloniale afvalwaterproblematiek.
Wijziging Heffingsverordening zuivenngsbeheer in
verband met de vaststelling van een tarief der verontreinigingsheffing voor het jaar 1980
Beleidsplan van de provincie Groningen.
Concept-ontwerp-begroting 1980. overzicht provinciale werken 1e kwartaal 1979.
Ontwerp-verslag 44e vergadering Provinciale Raad
voor de Milieuzorg.
Ontwerp-verslag vergadering commissie zuivenngsbeheer, gehouden op 25 april 1979.
Commissie ruimtelijke ordening.
Vergadering op vrijdag 1 |uni 1979 om 13 00 uur
Voorzitster mevr. J. Jensema-Vos.
Aan de orde worden gesteld:
Verslag vergadering 27 april 1979.
Goedkeuringsprocedure bestemmingsplannen
Overzicht stand van zaken bestemmingsplannen
Verdeling rijkssteun woningbouw 1979.
Notitie inzake pijpleiding woningbouw.
Verkeersproblematiek rond Leek en Roden.
Concept-nota richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied.
Concept-nota Beleidsplanning provincie Groningen

|*
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De grote bond die opkomt voor

De voorzitter van de vaste commissies uit provinciale
staten van Groningen brengen ter kennis, dat de volgende openbare vergaderingen zullen worden gehouden in het provinciehuis. Martinikerkhof 12 te Groningen.
Commissie economische zaken.
Vergadering op maandag 28 mei 1979 om 13.00 uur.
Plv. voorzitter J.W Remkes.
Aan de orde worden gesteld:
Verslag vergadering 23 april 1979.
Stukken Havenschap Delfzijl.
Voorstel tot subsidietoekenning aan de boomteeltproeftuin i.v.m. het 50-jarige jubileum
4e wijziging begroting 1978 Visafslag Lauwersoog.
1e wijziging begroting 1979 Visafslag Lauwersoog.
Begroting 1980 Visafslag Lauwersoog.
Rekening 1978 Visafslag Lauwersoog.
Concept-beleidsplan provincie Groningen
Conceptontwerp-begroting 1980.
Gebiedsindeling G.A.8.-rayons tengevolge van de
arbeidsbureaus nieuwe stijl.
Brief van GS. van 4 mei 1979 inzake drinkwatervoorziening.
Rapport milieukundig studiecentrum.
Commissie waterstaatszaken.
Vergadering op maandag 28 mei 1979 om 16 00 uur.
Voorzitter J. Vries.
Aan de orde worden gesteld:
Verslag vergadering 23 april 1979.
Brief Gedeputeerde Staten van 23 april 1979. gericht
aan b. en w. Veendam betreffende de afvalwaterproblematiek in oostelijk Groningen.
Vernieuwing brug over de provinciale sluis in het Reitdiep te Zoutkamp.
Overzicht kosten gladheidsbestri|ding. sneeuwruimen
en herstel van de'winterschade aan de wegen.
Brief Gedeputeerde Staten van 15 mei 1979. betreffende provinciale werken 1e kwartaal 1979.
Concept beleidsplan en concept-ontwerp-begroting
1980.
Commissie welzijnszaken.
Vergadering op woensdag 30 mei 1979 om 13.00 uur.
Voorzitster mevr. J.C. Koppenol.
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Dat is goed nieuws voor de werkers in de industrie. Want een grote
bond kan meer voor zijn mensen doen. Een grote bond kan een sterkere
vuist maken als het gaat om de behartiging van de belangen van zijn leden.
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op verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Zal zich sterk maken
van de arbeidstijd. En zal nog minder begnp hebben voor ondernemers die
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Zes jaar zorgen over energie
Langzaam maar zeker daalt de psychose van het energiespook weer over
ons land neer. Van hogerhand komen er steeds meer angstige
voorspellingen over de energiesituatie. We moeten snel bezuinigen,
roepen politici en oliemaatschappijen In koor. Vijf procent moet er worden
ingeleverd. Gordijnen dicht, de kachel op tijd doven en de auto's minder
gebruiken, zijn een paar van de vele tips die ons worden voorgeschoteld.
Maar tijdens een gesprek met Hamld Zahery, woordvoerder van de
Olieproducerende en Exporterende landen (OPEC) moest deze wat
glimlachen om die tips en roep om bezuiniging. „Waarom? Er is toch
genoeg olie".
Al die opmerkingen maken duidelijk dat het onduidelijk Is hoe de
energiekaarten er nu precies bij liggen. De ene partij zegt dat er een tekort
dreigt, een ander zegt dat er volop Is en een derde vertelt dat er weliswaar
geen crisis dreigt, maar dat we moeten bezuinigen om domme verspilling
tegen te gaan.
Die voor de leek ondoorzichtigheid van de energietoestand dateert
eigenlijk al vanaf de energiecrisis in 1973. De Arabieren draaiden toen de
oliekraan naar ons land dicht. Maar amper hadden we de autoloze
zondagen achter de rug of Je hoorde al de eerste gelulden dat er van een
olieschaarste helemaal geen sprake was geweest. De Engelse
assuradeuren, verenigd in de Corporation of Lloyd's, constateerden in
januari 1974 dat er op de wereldzeeën niet minder met olie geladen
tankers dan voorheen voeren en de Rotterdamse econoom prof. De Roos

concludeerde dat de hele crisis in scène was gezet door de
oliemaatschappijen om de prijzen te laten exploderen, iets wat ook
gebeurde. In datzelfde jaar werd tevens bekend dat acht grote
Amerikaanse oliemaatschappijen In het laatste kwartaal van 1973, toen de
crisis gaande was, een winst boekten die 24 miljard gulden hoger lag dan
in het jaar ervoor.
Nu, anno 1979, wordt een nieuwe crisis voorspeld. Perzlë heeft na de
machtswisseling deoliekraan dichter gedraaid en bij de andere landen
bestaat steeds meer weerzin om dat produktieverlies op te vangen, zo

November '73: serene rust op de autosnelwegen

In een aantal gesprekken probeerden onze verslaggevers de mening van de Noordeling over de energie-problemen te peilen.
Deze steekproef van het Nieuwsblad van het Noorden is slechts een kleine moment-opname.
Toch een conclusie:

Meerderheid twijfelt
aan energiecrisis
Er moet meer duidelijkheid komen.
Dat is de mening van dr. B. Verhage van
de interfaculteit Bedrijfskunde in Delft.
Dr. Verhage promoveerde eind vorig jaar
op een proefschrift waarin hij zijn visie
geeft op de mentaliteit onder Nederlanders om energie te besparen.
Een van zijn conclusies was: „Het is in
eerste instantie nodig om de consument
meer bij het energiebeleid te betrekken
dan totnutoe het geval is en men zal hem
over dit beleid op adequate wijze moeten
informeren. Zolang een aanzienlijk deel
van de consumenten bijvoorbeeld van
mening is dat de energiecrisis door de
oliemaatschappijen is veroorzaakt is er
van een goede communicatie geen sprake. Dit is wel echter een goede voorwaarde om de medewerking van de consumenten
het
enerin
giebesparingsprogramma te krijgen.
Men kan niet op hun medewerking rekenen zonder de noodzaak van matiging
van energieverbruik te hebben duidelijk
gemaakt".
Het ministerie van Economische Zaken houdt ieder jaar een steekproef onder de bevolking om uit te vinden hoe het
publiek over de energiebesparing denkt
en wat men er aan doet. De laatste gegevens dateren van begin vorig jaar en een
van de conclusies was dat zestig tot zeventig procent van de bevolking er geen
idee van heeft hoe groot de officieel geschatte voorraden olie en gas nog zijn.
Ook blijkt dat 27 procent van de bevolking denkt dat er nooit een eind zal komen aan de stroom olie en gas.
De kennis over de hoeveelheid reserves
die nog in de aardbodem zit bepaalt natuurlijk mede een antwoord op de vraag
<>f men vindt dat er een energiecrisis in
aantocht is en de mate waarin men wil
bezuinigen, op vrijwillige basis dan.
hebben deze week in de provincie Gro-

ningen en Drenthe ruim veertig straatinterviews gehouden en een van de daarbij
gestelde vragen luidde: „Gelooft u dat
we aan de vooravond van een energiecrisis staan?" Uit de antwoorden kwam
naar voren dat 39 procent van de ondervraagden er heilig van overtuigd is dat er
een crisis komt, terwijl 22 procent volmondig „nee" zei. Zeventien procent beantwoordde de vraag met „misschien"
en 22 procent wist het niet. Enkele reacties van de mensen die nog niet uit de
problematiek waren gekomen zijn: „Er
wordt veel over gepraat. Het zal best zo
zijn, maar wij kunnen er niet over oordelen. In 1973 werden we ook bang gemaakt, maar later bleek dat er toch veel
meer voorraden waren dan ons was voorgehouden" (familie Sassen uit Ter
Apel). „Ze praten ons een crisis aan. De
echte waarheid komt niet boven. Het is
louter een kwestie van business" (de
heer Thalen uit Beilen), „Dat er op dit
gebied iets aan de hand is lijkt wel duidelijk, maar daarnaast heb ik toch ook het
idee dat de oliemaatschappijen alle belang hebben bij schokgolven in de publieke opinie. Dit uit overwegingen van
prijspolitiek" (fam. Blokzijl uit Delfzijl), „Ik heb het idee dat men nu wat panisch aan het reageren is. Het is een politieke kwestie. Uiteindelijk is het artikel
nog niet op" (mevrouw D. van AsKleijwegt uit Donderen).
Hoe vruchtbaar is nu de bodem in Nederland om tot energiebesparing door
het volk te komen. Een onderzoek van de
Stichting
Voorlichting
Ener(SVEN)
in
giebesparing Nederland
Apeldoorn heeft aangetoond dat de werkende bevolking thuis meer „in" is om
op energie te besparen dan bij de baas op
het werk. In totaal 89 procent van de
werknemers bleek thuis op een of andere
wijze wel aan de mogelijkheden om op

energie te besparen te denken, terwijl dit
percentage naar 30 zakt als het gaat om
bezuinigen bij de baas. De helft van de
werknemers gaf als reden op, dat zij de
kosten van energie die bij de baas gebruikt wordt, toch niet zelf hoeven te betalen. De rest argumenteerde dat het
hun een zorg zal zijn of dat ze er niet bij
stilstaan. Een klein percentage geeft het
bedrijf de schuld, omdat het zelf niet het
goede voorbeeld geeft. Velen van hen die
thuis wel zuinig met energie omspringen
doen dit mede, omdat het geld oplevert.
Dr. Verhage heeft tijdens zijn wetenschappelijke studie aangetoond dat

energiebewuste Nederlanders zich niet
van anderen onderscheiden voor wat

betreft leeftijd, opleidingsniveau en politieke voorkeur. De grote verschillen
treden naar voren als wordt gekeken
naar de huisvesting en het inkomen. Het
zuinigst met energie zijn mensen die op
een „etage" wonen met een betrekkelijk
lage huur. De consumenten die weinig
energiebesparende maatregelen hebben
genomen vindt men voornamelijk onder
de groep met hogere inkomens. Ruim
vijftig procent van hen verdient meer
dan een halve ton per jaar.
Uit het vorig jaar gehouden onderzoek
van net ministerie van hconomische Zaken is getraceerd hoe de mate van bezuinigen zich ontwikkelt, mede in vergelijking met voorgaande jaren. Een van
de voor de overheid niet al te florissante
conclusies is dat er steeds meer mensen
zeggen dat ze nu zo langzamerhand wel
voldoende op energie besparen. Vond in
197759 procent van de bevolking nog dat
men zuiniger kon zijn, vorig jaar zakte
dit percentage naar 48. Het aantal mensen dat zich helemaal niets meer van de
energiebesparing aantrekt steeg met
twee procent naar 13. „Men vindt zich
zuinig en hoeft niet zuiniger", con-

Nederland op weg: de autoloze zondag in 73 en...

cludeerden de onderzoekers. En verderop in het verslag wordt geconstateerd
dat, ,er kennelijk een soort verzadiging is
opgetreden ".
Zeer opmerkelijk in het onderzoek van
Economische Zaken is het feit, dat de
kennis van de mogelijkheden om op
energie te besparen met sprongen is achteruitgelopen. Enkele percentages over
hoe men kan besparen en hoe men daar
in 1977 over dacht: Warmte binnenhouden 45 (was 62), ramen en deuren
niet zonder noodzaak open houden 29
(was 52), voor het naar bed gaan de kachel lager zetten 39 (was 51), minderstoken 31 (was 47), zuinig met licht 0 (was
10), waakvlammen uit 16 (was 19) en
zuinig met de auto 10 (was 16). Over het
algemeen is de kennis van de besparingsmogelijkheden gedaald tot onder
het niveau van 1976. Daarnaast blijkt
dat men bij de aanschaf van apparatuur
steeds minder kijkt naar de energiebesparende mogelijkheden.
De onderzoeken van Economische Zaken hingen vooral samen met de voorlichtingscampagnes die de overheid
voert om energie te besparen. De
reikwijdte van de campagne is over het
algemeen wel gelijk gebleven. Maar dr.
Verhage wijst er in zijn proefschrift op,
dat voor het voeren van een succesvolle
campagne het noodzakelijk is dat de regering een inzicht moet hebben in het gedrag van de consumenten ten aanzien
van de energieproblematiek. Daarnaast
ontdekte hij dat er bij de bevolking de
wens bestaat dat de overheid zich veel
actiever moet opstellen om het energiegebruik te doen verminderen. De
meerderheid van de ondervraagden wil
dat de overheid maatregelen gaat opleggen. Dat bleek ook uit reacties bij onze
straatinterviews. Men heeft er over het
algemeen weinig vertrouwen in dat vrij-

wordt gezegd. Speculanten proberen uit de onzekere situatie een slaatje
te slaan en jagen de prijzen nog verder op. In Callfornlë staan auto's in
lange rijen voor benzinepompen, die praktisch droog staan. Maar aan de
andere kant hebben vakbonden in Amerika ontdekt dat er meer olie in dat
land ligt opgeslagen dan vorig jaar. Wat Is er aan de hand?
OPEC-woordvoerder Zahery verklaart uitdrukkelijk dat er geen crisis is.
Anderen merken op dat er In Mexico, Rusland, China en In mindere mate
de Noordzee gigantische velden olie en gas klaar liggen om geëxploreerd
te worden. Toch ligt er een oekase dat we moeten bezuinigen. Nu nog
vrijwillig, maar als dat niet lukt dan maar vla dwang van deoverheid.
Politieke partijen kibbelen over de aanpak.
Tips worden over ons uitgestort. De meeste komen uit de oude doos van
1973: gordijnen dicht, ramen sluiten, Isoleren, 100 kilometer per uur
rijden, de thermostaat een graadje lager zetten, etc. Minister Ginjaar van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne komt ook met een tip. Hij steltvoor
detemperatuur van het water In de zwembaden met één graad te verlagen.
Maakt zo'n tip de consument duidelijk dat het ernst Is met de
energiesituatie of Is het gepriegel In de marge.
Voor de televisie vertoont een omroep een special over mogelijkheden om
te bezuinigen. Een vrouw laat zien dat je door twee potten bij het koken op
elkaar te stapelen zuiniger met gas kunt zijn. In Vlaardingen doet men In
een flat op commando de overbodige verlichting uit. De electriciteitsmeter
daalt, maar dan zegt iemand van het plaatselijke GEB dat de electricitelt
niet zo'n grote Invloed op het energiegebruik heeft. Gelukkig wordt dit
later rechtgezet met de opmerking dat electriclteltsbedrijven olie en gas
vreten om te kunnen draalen.
Wat moet de consument, die veelal leek Is, met al die tegenstrijdige en
•

onduidelijke berichten. Maken de onheilsprofeten hem desituatie
duidelijk genoeg en kunnen mooiweerpraters helder uiteenzetten dat het

best meevalt. Is de situatie duidelijk genoeg dat er een gezonde
voedingsbodem ligt om te bezuinigen?

dagweek
willige besparing effect sorteert. „Daar
komt niks van terecht", voorspelt mevrouw H. de Rue-de Vries uit Veendam.
„Alles is te vrijblijvend. Van Agt vertelt
leuke verhalen, maar ik heb het idee dat
niemand luistert. Er moet meer geld op
tafel komen voor onderzoek", aldus me-

vrouw D. van As, „Zonder doeltreffende
maatregelen lukt het niet", aldus de
heer K. Sikma uit Rolde. Ook waren er
reacties dat de overheid eerst maar eens
zelf het goede voorbeeld moet geven. De
heer G. Boels uit Emmen: „Als je alleen
al kijkt naar de verlichting op sommige
wegen".
Dr. Verhage concludeert dan ook: „De
overheid kan niet langer volstaan met
het reguleren van de energieprijzen,
doch zal haar traditionele rol in de energiezaken dienen uit te breiden: de consument heeft zich duidelijk uitgesproken
voor
overmeer
heidsmaatregelen op dit gebied. Onder
de huidige economische omstandigheden mag men niet verwachten dat het
initiatief tot energiebesparende maatregelen zal uitgaan van industrieën of bedrijven". Ook pleit Verhage ervoor dat
de overheid zich in dit kader ook
rechtstreeks richt tot de bedrijven, die
veertig procent van de energie opsouperen. Het consumentengedrag moet in positieve zin worden gewijzigd, stelt Verhage. „Er moet een nationaal ener-

een 'rustig' moment op dezelfde snelweg anno 1979

giebeleid komen waarin ook aandacht
wordt besteed aan de sociale aspecten en
problemen die onvermijdelijk zijn als we
onze levensstijl moeten aanpassen om de
groei in het energiegebruik terug te
schroeven".
Wat de overheid gaat doen is niet helemaal duidelijk. De ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat bezien welke maatregelen
getroffen moeten worden die het volk opgelegd zullen worden als vrijwillige
besparing te weinig oplevert. Tot de bekeken maatregelen behoren: een ver-

delingssysteem voor gasolie, huisbrandolie, een beperkte openstelling van
benzinepompen en eventueel een autoloze zondag.

De autoloze zondag. Die ligt blijkens
de straatinterviews bij velen nog vers in
het geheugen. De meesten hebben dit in
1973 wel als prettig ervaren. „Maar", zo
stelt de heer Th. Horsten uit Delfzijl: „In
een autoloze zondag geloof ik niet zo erg.
Die geeft niet eens zoveel besparing. Een
televisieloze avond zet net zoveel zoden
aan de dijk".
"

Theo Koopman &
Arnoid Wïelenga
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Op het scherp
van de snede
door
Jan Beijert

Kotsmisselijk

.

Wie regelmatig, zoals ik, de zittingen
van het Bestuur der Provincie bijwoont,
ontkomt niet aan dromerijen en gevaarlijke bespiegelingen. Aanhoudend bezoek vereist bovendien een eenvoudig
gestructureerd geestelijk leven benevens
stropersgeduld. Over beide beschik ik
waar nog bijkomt, dat mijn gevoel voor
humor door vrienden als zeer macaber
wordt gekenschetst. Ik ben dus de ideale
toehoorder wanneer Toxopeus en zijn
volkstribunen weer eens van leer trekken
tegen vermeende en echte vijanden van
dit achtergebleven gebiedsdeel. Het zal
in Drenthe wel niet anders zijn. Ik zal u
daar later over berichten. Van het Groningse bestuur acht ik mijzelf een kenner.

Terwijl de Statenleden praten en betogen, dat het een aard heeft, zinkt de
luisteraar weg in beschouwelijkheid en
chagrijn. Daar helpt geen moedertje-lief
aan. Wanneer het gemurmel en geprevel
vanuit de vele luidsprekertjes als meiregen wordt uitgestort over de schare regionaal gekozen amateurs, en het gezever en gepraat na enige tijd versmelt tot
rabarber-rabarber-rabarber, glijdt de
aandacht weg en doemen beelden op uit
het rijke verleden.
Wie Heering bezig ziet, ik spreek nu
niet van luisteren, ziet na enige minuten
duidelijk de edele trekken voor zich van
Thomas Becket, op het moment dat-ie
vermoord werd. Ik heb daar een prachtige afbeelding van. Hetzelfde heb ik
met de Roomse Berger van het C.D.A.,
die niet kan optreden zonder dat ik denk
aan een miniatuur uit een vroegKarolingisch evangeliarium. En neem
nu Flokstra bijvoorbeeld. Voor wat mij
betreft is deze goede man in staat een allegorie bij de kijker op te roepen van Pepijn de Korte, een Frankische helm uit
de middeleeuwen en een postboae.
Begrijp mij goed, het ligt natuurlijk aan
mij en ik heb helemaal niets tegen de
posterijen en hoofddeksels uit de wapenhandel, maar het leidt wélaf.
| Toxopeus, de Heer des Konings, heeft
van dit soort dingen natuurlijk ook last
inaar hij verklapt het niet. Hij houdt het
voor zich en dat hoort ook zo. Stel je
voor, dat-ie zou zeggen dat de heer H. P.
de Roos van het G.P.V. hem zeer sterk
deed denken, zelfs zonder baard, aan
Margaretha van Parma. Dat zou niet
kunnen. Maar wat de Gouverneur 's
avonds thuis vertelt, zullen wij nooit weten. En dat is jammer.

Bé Bos is een geval apart. Ik schreef
het elders al eerder. De rode prijsbokser
uit Aduard zorgt er so wie so al voor datie opvalt. Vroeger liep dezeredenaar met
een leren zakje aan de gordel.
Jarenlang heb ik gedacht, dat hij
daarin de verbrande resten bewaarde
van een op een naburig dorp buitgemaakt stamhoofd. Maar dat bleek
niet waar te zijn. Er zat gewoon tabak in.
Een gewoonte die Bé had overgenomen
van de goed christelijke Koppelstok en
zijn Geuzen.
Wie Bé zag optreden in het Huis der
Provincie, daarbij het sluike haar strijkend over het kale achterhoofd, moest
onwillekeurig denken aan het beroemde
dodenmasker van Dante en nog meer
aan de bekende beeltenis van Niccolö
Machiavelli. Verdomd als het niet waar

Maar bij Bé moet jeook luisteren. Dan
komen de beelden vanzelf. Uit zijn redenaties blijkt niet zelden, dat-ie geen hoge dunk heeft van de toehoorders, dat
het doel de middelen heiligt, dat zijn
verhalen vaak vervelend zijn en dat op
niets gebaseerde arrogantie wordt uit-

gestort op het

goedmoedige Statenvolk
dat eigenlijk alles best vindt zolang je
maar niet aan de koffie met koek komt.
Wie zou dan niet denken aan Machiavelli.-Ja toch?
O ver de heer Bé Bos schreef ik in de z in
van „zag optreden" en „moest onwillekeurig", alsof-ie weg is. Nou, dat is niet
zo maar toch klopt het wel want Bé heeft
zichzelf een gedaanteverwisseling doen
ondergaan die je niet voor mogelijk
houdt. Hij is bij de kapper geweest waar
hij zijn beknopte haardos heeft laten
voorzien van een kroezig krulpermanent. Het is prachtig maar hij is meteen veranderd van een Machiavelli in
een dizzy-achtige augustijnermonnik.
Het kroeshaar laat nu zijn natuurlijke
tonsuur onverlet. Zijn gebaren hebben
iets gedrevens gekregen. Hij werd zich
bewust van zijn eigen schoonheid en aldus uitgedost sprak hij tijdens de laatste
zitting de verbijsterde Staten van Gro-

ningen toe.
Het mooiste was natuurlijk geweest
dat-ie ter plekke ten Hemel was gestegen
maar dat lukte niet. Ondanks het feit,
dat Bos met brede en wijdse armgebaren
allerlei vliegbewegingen maakte bleef-ie
als een bommenwerper met motorpech
aan de grond.

Zijn rede zal ik niet licht vergeten.
Halverwege onderbrak de Heiligman
zichzelve met de woorden: „En nu een
stukje college Openbare Financiën",
waarna hij ging uitleggen op welke wijze
de overheid plannen en doelstellingen
van het I.S.P. zou moeten gaan financieren. Nou ben ik iedere keer al angstig
wanneer onze professor H. v. d. Doel over
deze zaken weer eens uitleg geeft, maar
nu de heer B. Bos, die als kind ook al zo
graag professor wilde worden, zich daarbij voegt lijkt het hek van de dam. Beide
heren kunnen zich namelijk aardig redden wanneer het gaat om het betrekkelijk eenvoudige probleem van financiering maar zwijgen in alle talen wanneer het er om gaat om uit te leggen hoe
het moet met de dekking van dit soort financieringen.

Op de pagina Forum komen uiteenlopende meningen aan bod. Meningen die geheel voor rekening
van de schrijvers zijn, maar waar wij
als krant graag een plaats voor in-

ruimen. Het Nieuwsblad van het
Noorden wil behalve brenger van
nieuws en eigen onafhankelijke
commentaren immers ook een podium zijn voor opvattingen van anderen.
dustrieën naar het Noorden te krijgen.
Was het maar waar.
Toen minister Lubbers het destijds
vertikte om het Noorden van ethyleen te
voorzien heeft noch Bé Bos, noch de
P.v.d.A., noch enige andere partij geprotesteerd. Toen er sprake was van uitvoer van magnesiumzouten, voor het
eerst een jaar of vier geleden, liet geen
politieke partij van zich horen.
Het gewestelijk bestuur van de
P.v.d.A., voorzitter E. van Dijk voorop,
maakte zich alleen maar zorgen over de
verfoeilijke chloorverwerking in de
Eemshaven die daar aan vastzat. Dat
kon niet doorgaan. Er kwam zelfs een
grote discussie waarbij het de bedoeling
was om de Eemshaven te vrijwaren van
chemische industrie. Waar was Bé Bos
toen? Nergens! In die tijd had uw scribent de bijnaam in die kringen van „Jan
Chloor" en „Magnesiummaniak", jawel.
Nu, nu het te laat is kom ter een motie.
Een motie waarmede niemand iets doet,
dat staat wel vast. Ook Cees Hoogstraten niet. Een motie die alleen maar
wordt ingediend om tegen het kiezersvolk te kunnen zeggen, dat men alsnog
zijn best deed. Daarom heeft de motie
van Bos ook geen aanleiding gegeven om
besproken te worden. De Staten namen
hem stilletjes aan.
Van dit soort volksverlakkerij word ik
kotsmisselijk. Vandaar Machiavelli! En

terecht.

De heer Bos, dat moet ik toegeven,
heeft uiterlijk nu niet veel meer van de
Florentijnse staatsman. Hij lijkt nu
sprekend op Maarten Luther. Ik zie hem
al staan voor Edzode le, roepend: „Hier
sta ik, ik kan OOK anders".

gestorven

beroemdheden.

Verstoord

Nu men opnieuw geconfronteerd
wordt met het beklemmende beeld van
de energieschaarste, nemen de geluiden
weer toe dat kernenergie onontkoombaar is. Tenslotte, onze welvaart hangt
af van een onbeperkte energievoorziening. En als dat niet kan met deolie of
het aardgas, dan maar met kernenergie,
zo denken velen. Ook al moeten de deskundigen toegeven dat nog niet voor alle
problemen een afdoende oplossing gevonden is, de vooruitgang mag niet afgeremd worden. Toch werd deze ontwikkeling juist in deze weken ernstig
verstoord, door een ongeluk met een
kerncentrale in Harrisburg in de Verenigde Staten.
De regering heeft besloten een brede
maatschappelijke discussie te organiseren over het gewenste energiebeleid en met name over de mogelijkheid meer kerncentrales te bouwen. Nog
voor juli hoopt men met concrete plannen hierover te komen. Dit voornemen is
overigens lang niet unaniem met gejuich
begroet. Men twijfelt aan de mogelijkheid dat ~niet-deskundigen" een
verantwoord oordeel kunnen geven over
zo'n technologisch moeilijk probleem.
En ook acht men het, althans in bepaalde groeperingen, een aantasting van ons
parlementair besluitvormingsproces. Ik
deel deze bezwaren niet, en wel om de
volgende redenen: de introductie van
kernenergie op grote schaal heeft aanzienlijke, onuitwisbare consequenties
voor onze samenleving. Een tweede
punt: in een volwassen democratie mag
een overheid niet zomaar beslissingen
doordrukken die door mensen, ook al is
het een minderheid, worden ervaren als
een bedreiging voor hun bestaan. En een

derde punt: een maatschappelijke discussie kan een bijdrage leveren door de
welles-nietes discussie om te zetten in
een meerverantwoorde meningsvorming
waarbij ook de consequenties van het

standpunt functioneren.
Er i 9 echter wel een aantal voorwaarden om tot een zinvollere
maatschappelijke discussie te komen.
Het is onder andere van het grootste belang, dat volledige, duidelijke informatie beschikbaar is, en daarover zullen voor- en tegenstanders het eens moeten zijn.
Bovendien moet het duidelijk zijn dat
het resultaat ook werkelijk invloed zal
hebben op de uiteindelijke besluit-

vorming.
Ik ga ervan uit dat de belangrijkste bezwaren tegen kernenergie inmiddels wel
bekend zijn. Trouwens, ook de voordelen
zijn voldoende bekend.

In deze bijdrage is het onmogelijk uitvoerig in te gaan op alle bezwaren. Ik wil

volstaan met enkele kernpunten, die van
doorslaggevende betekenis kunnen zijn,
juist ook voor de maatschappelijke dis-

cussie.
In de maanden april en mei heb ik een
vijfweekse studiereis gemaakt door de
Verenigde Staten. Uit gesprekken en informatie over de energie-en kernenergieproblemen zijn onder meer de volgende
conclusies te trekken:
1. Ondanks de wachtende auto's voor
benzinestations, is de bezinning over de
vraag of men door moet gaan met kernenergie in volle hevigheid op gang gekomen. Dit zal bij de volgende verkiezingen een centraal thema zijn.
2. De veiligheidseisen voor kerncentrales zullen aanzienlijk worden

door

.

deskundiger;

4. Zeer bezorgd is men over de verdere
verspreiding van nucleaire wapens vii
de weg van kernenergie.
5. Er bestaan teveel tegenstrijdig!

rapporten over de effecten van radioactiviteit, ook bij zeer lage concentraties.

Uit deze conclusies zal het duidelijk

zijn, dat we op dit moment naar mijn
overtuiging niet zomaar door kunnen
gaan met kernenergie.

De regering is van plan op korte ter
mijn een beslissing te nemen over de

proefboringen in zoutformatjes. Enige
maanden geleden heeft de Kamer deze
beslissing uitgesteld tot de besluitvorming over de procedure met betrek
king tot de brede maatschappelijke dii
cussie. De partijraad van de Anti Revo
lutionaire Partij heeft zaterdag uit
gesproken, dat die beslissing pas na de
maatschappelijke discussie zal kunnen
worden genomen.

Dit lijkt mij een goed besluit. Zonder
teveel vooruit te lopen op de maatschap
pelijke discussie, wil ik er nu al aan toevoegen, dat het zeer onwaarschijnlijk is
dat we uiteindelijk tot een positieve
beslissing zullen kunnen komen. Op basis van de resultaten, onder andereinde
Verenigde Staten, is het mijns inziens
ondenkbaar, dat we in Nederland met
voldoende garanties deze oplossing voor
hoog radioactief afval zullen kunnen toepassen. De regering doet er mijns inzieni
verstandig aan zo spoedig mogelijk na»
eventuele andere oplossingen te zoeken
Intussen dient wel erkend te worden
dat we met een ernstig energieprobleem
hebben te maken. Daarin mogen we niet
berusten. Tegelijkertijd dienen we on
verantwoordelijke oplossingen af te wij
zen. Dit verplicht ons in ieder geval met
kracht te streven naar besparingen. Dat
is bovendien best mogelijk. (De mogelijkheden zijn vaak genoeg opgesomd).

Onderzoek naar alternatieve energiebronnen, ook kolen, dient met kracht te
worden voortgezet. De oliemaatschappijen spelen een belangrijke rol bij onze
energievoorziening met vaak ook belangen bij andere energiedragers, waaronder kernenergie. Het is niet mijn bedoeling deze particuliere maatschappijenin
het verdachtenbankje te plaatsen, maar
energie is zo essentieel voor onze
maatschappij, dat de vraag gerecht
vaardigd is of de bestaande vertussen
houdingen
particuliere
maatschappijen en de overheid op deze
wijze gehandhaafd kunnen blijven.
Dit is geen pleidooi voor nationaliM;
tie, maar wel voor voldoende regels bij
voorkeur op basis van internationale
afspraken om het maatschappelijke belang van de energievoorziening te kunnen waarborgen.

Dit probleem speelt ook bij de
vaststelling van de energieprijzen. Indien om politieke redenen bijvoorbeeld

olieprijzen steeds sneller stijgen, dani»
het gerechtvaardigd serieus na te gaan of
de winsten van de oliemaatschappijen,
die daarvan het gevolg zijn, niet ten algemene nutte moeten worden aan
gewend. De regering zal dienen te overwegen hiertoe met een afzonderlijk belastingvoorstel te komen.

Het kan geen kwaad omdat niemand
echt van plan is om harde akties te gaan
voeren in Den Haag om dit soort in-

Toevallig lag dat kroegje precies tegenover de poort van het universitaire
instituut, waar we bijeen waren gekomen voor een congres over dood en
sterven. Zodoende kwamen we er na
afloop terecht, teneinde de zaak nog
even door te nemen. De meest besproken onderwerpen op dat congres waren abortus en euthanasie geweest,

3. Vooral

(voorstanders van kernenergie) wordt er
kend dat het afvalprobleem een zeer
ernstig probleem is en kernenergie on
mogelijk zal kunnen maken. Over de
proeven met betrekking tot opslag vat
radioactief afval in zoutmijnen is men
bijzonder somber of zelfs negatief.

men. Tenslotte gaat het om een structureel probleem en dan zijn maatregelen
op vrijwillige basis ontoereikend.

Over die moties heb ik mij nogal opgewonden. Niet omdat ze op zichzelf zo
onzinnig waren. Beide moties werden
dan ook aangenomen door de Staten
want de inhoud kon geen kwaad en het
staat wel leuk wanneer je wilt doorgaan
voor iemand die de werkgelegenheid een
warm hart toedraagt. Neem de eerste
motie. Ik zal mij beperken. Daarin
vraagt de gekrulde augustijnermonnik,
indirekt, om een chloorfabriek bij AKZO
in Delfzijl, om een Magnesiummetaalfabriek, om een ethyleenleiding
naar de Eemsmond, om chloorverwerking in de Eemsmond, om activiteiten met de koude die vrijkomt bij
L.N.G.-aanvoer, om een kolenvergasser
en een gaskraker. Wat de Heilige Bernardus met dat laatste bedoelt, is niet
geheel duidelijk. Wat mij opvalt, dat is
dat-ie niet ook meteen om een beschuitfabriek vroeg en een centralisatie van de
West-Europese Koekblikfabrikage bij
het Lauwersmeer. Dat noem ik gotspe!
En de Staten maar aannemen. Want
het kan geen kwaad.

Liefst met enig knaleffect verscheiden, zoals de gebroeders Jack en Robert Kennedy en de betreurde Amerikaanse negerleider Martin Luther
King. Er ligt uiteraard een geraamte
in een kist, maar het bier wordt in gewone glazen geserveerd en niet' in
schedels, zoals bij de oude Germanen.

zal kunnen uitsluiten. Tenslotte is men
Heiijk falen een belangrijke oorzaak gt
weest.

De regering dient nu ten spoedigste
concrete wettelijke maatregelen te ne-

het I.S.P. af met twee moties. Moties
overigens waarvan zijn fractie of delen
van zijn fractie nauwelijks weet hadden,
dus dat zal intern wel weer veel gedonder
geven.

dr. Peter Hofstede

staan van

J. van Houwelingen is Tweedekamerlid voor
het CDA en voorzitter van de vatte Kamercommissie voor kernenergie.

De crisis

maar ook had iemand een studie ingediend over „De dood in de wereld
van Hieronymus van Alphen". In
diens dagen (1746-1803) was kindersterfte een normaal verschijnsel.
De kleine Willem zien we bij het kistje
van zijn gestorven zusje van veertien
maanden staan:

door

Menselijke schedels voor onderwijsdoeleinden komen tegenwoordig
uit India. Dan zijn de tanden nog gaaf,
zo vertelde mij een universitaire collega uit Amsterdam. We zaten met een
groepje bij elkaar in het hartje van die
stad, in de Oude Hoogstraat waar Café ~Dood" gevestigd is. De eigenaar
heeft geprobeerd het bruine kroegje zo
luguber mogelijk in te richten. De
barkrukken bijvoorbeeld zijn voorzien
van metalen rugleuningen in de vorm
van een wit kruis, waarop de namen

J. van Houwelingen

De heer Bé Bos sloot zijn betoog over

Stuurman
aan wal

Congres

Gastschrijver:

verscherpt, men gelooft echter niet du
men in de toekomst een nieuw ongeluk

M 'k Zag haar dood in 't kistje liggen:
ach, wat was mijn zusje koud!"

constateerde de
schrijver van deze studie, dr. J. Matse, dreigen de gedachten over wat er
kan gebeuren als zijn zusje sterft ge-

En bij Pietje,

zo

heel uit de hand te lopen:

~Laat haar 't leven toch niet derven,

Ach! mijn moeder zou 't besterven,
Vader daalde wis in 't graf.
Lieve God! waar bleef toch Pietje,
Naamt Gij, met mijn zusje Mietje,
Ook mijne ouders van mij af!"

Een opvoedend kindervers dat toen
goed bedoeld was, komt in onze dagen
waarin ook de kinderen op school de

feiten van Auschwitz en Hiroshima leover:

ren, ronduit pervers

~Mijn lieve kinders, schrikt toch
niet
Wanneer gij doode menschen ziet;
Zoudt gij voor lijken beven ?
Zeg liever vrolijk: Deeze man,
Die hier niet zien ofhoren kan,
Mag in den hemel leven".

Dit versje zou nog van toepassing
zijn tegenover medische studenten die
voor het eerst de snijzaal betreden.
Twee medische psychologen, Cas
Wouters en Herman ten Kroode, hebben een onderzoek ingesteld naar de
reacties daarbij. Zij beschrijven de
eerste confrontatie: „Toen het lichaam waaraan ons groepje van zes
mannen zou gaan werken van een
plastic hoes en natte badstoffen doeken was ontdaan en naakt op de tafel
lag, vroeg de student-assistent wat als
eerste opviel. Eén student zag twee
operatielittekens, een ander ouderdomsvlekken en weer een ander
constateerde tot zijn genoegen dat het
een mager lichaam was". Niemand
had het meest opvallende kenmerk genoemd, namelijk het geslacht. Dit
stoffelijk overschot was dat van een

vrouw. De psychologen merken daarbij op: „Geen van de studenten van
ons groepje gaf blijk van nieuwsgierigheid naar de levensgeschiedenis
van dit dode lichaam. Toen we ernaar
vroegen bleek dat ze zich, in tegenstelling tot ons, niet afvroegen wie dit geweest was, hoe oud ze was geworden,
hoe ze met dit lichaam had bemind, of
ze er kinderen mee had gebaard. Het
enige dat ze wilden weten was, waaraan ze was overleden en wanneer''.
dergelijke ontOndanks een
moedigende reportage, was het gezelschap congressisten dat daar in Café Dood om de tafel zat overwegend
van plan het vege lijf aan de wetenschap te offreren. Ik heb ze toen
verteld dat dat nog niet zo eenvoudig
is.

Nadat ik mijzelf ooit eens voor dat
doel had opgegeven, ontving ik bericht
dat ik op een wachtlijst was geplaatst.
Het woord „wachtlijst" maakte in dit
verband een bepaald sinistere indruk
op mij, reden waarom ik de snijzaal-

directeur (patholoog-anatoom heet zo
iemand) in eigen persoon opbelde voor
een toelichting. Ik mocht bij hem

langs komen, thuis wel te verstaan.
want op zijn werk leek me te griezelig.
Hij legde me uit dat er genoeg aanbod
is boven een zekere leeftijd, maar dat
juist het snijden in jonge lichamen
voor de studenten zo waardevol i».
„Wilt u wel geloven meneer", zei de
professor terwijl hij mij strak aanzag.
„soms zie ik zo'n soepel gespierd lichaam van een jaar of achttien op
straat lopen en dan volg ik dat gefascineerd, ik blijf er een tijdje achteren
dan denk ik: potverdomme, ik wou dat
ik'mhad".

De congressisten brulden van het
lachen en we lieten nog een rondje
aanrukken van de juffrouw achter de
bar, juffrouw Dood, die er daarentegen uitzag als het leven zelf. We zaten daar het levend bewijs te vormen
voor de stelling, dat het onderwerp
„dood"
uit
de
taboesfeer en in de mode is geraakt (zoal'
een geleerde spreker diezelfde dag betoogd had). Maar één ding is mij toch
wel opgevallen bij al die geleerdheid
over de dood: er was niemand op het
congres die er uit de eerste hand over
kon vertellen.

dagweek
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Boeiend boek
ALS WIJ OOK EENS WAT MOGEK
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Kinderen zijn bijna een eigen volk.
Kinderen begrijpen elkaar beter dan volwassenen kinderen begrijpen. Volwassenen denken dat ze kinderen heel goed

Het schrijverscollectief, dat zich verplaatste in de wereld van honderd
jaar geleden. Vlnr.: Willem Wilmink, Ries Moonen, Arie Rampen, Karel
Eykman, Fetze Pijlman, Hans Oorrestijn, Jan Riem en illustrator Fiel van
der Veen.

kunnen begrijpen. Maar dat is fout. Ze
zeggen dat ze het beste voor ons wiilen.
Maar weten ze eigenlijk wat het beste
voor ons is?'
Dat is de mening van Helena van 12. En
deze uitspraak is vereeuwigd in het speciaal ter gelegenheid van Het Jaar van
het Kind geschreven boek 'Als wij ook
eens wat mogen zeggen'. Elf bekende
Nederlandse schrijvers en schrijfsters
klommen in de pen en schreven het boek
vol. Het idee voor het boek ontstond toen
drie Nederlandse kinderen zich gingen
afvragen Wat zouden kinderen wensen
als zij het in het Jaar van het Kind voor
het zeggen hadden? Ze besloten het aan
alle kinderen van de wereld te vragen en
organiseerden in een tentenkamp een
conferentie in de Flevopolder. Een nieuwe polder, een nieuw land, een land, dat
twee weken lang aan kinderen toebehoorde. Uitnodigingen voor de conferentie gingen naar alle delen van de
wereld. En hoe al die uitnodigingen werden ontvangen is samengevat in tien
verschillende verhalen, die behalve boeiend ook nog een leerzaam karakter hebben
Het kleine diefje Claudio uit de Braziliaanse stad Rio de Janeiro wordt uitverkoren om naar Nederland te gaan. Hij
wint namelijk een opstelwedstrijd op
school. Het verhaal dat hij op papier zette ging niet over de tulpen enz. maar over
Johan Cruyff. En juist het bijzondere
daarvan trof de heer Bernard, wiens portefeuille met een grote som geld door dezelfde Claudio werd ontvreemd. Maar
alles werd vergeven en vergeten en het
'

Boek van de Maand:

Zes schrijvers gaan
een eeuw terug

Gaart jes moeder was even na de
geboorte van haar eerste kindje
gestorven. Nee, niet aan de gevolgen van
de bevalling, maar na het jarenlang
inademen van het stof van het gedroogde
vlas. Vader VVatze kon niet voor Claartje
zorgen. Hij werkte helemaal in Drenthe
in het veen, omdat hij dichtbij huis geen
werk kon vinden. Het meisje moest, hoe
klein ze was, zelf haar kostje bijelkaar
scharrelen. De meeste mensen in De
Krieke hielpen wel een beetje, maar men
kan toch niet voorkomen, dat Claartje
een zwerversbestaan gaat leiden. Vader
Watze maakt er zich zorgen over en hij
besluit het 10-jarige meisje naar familie
in Enschede te sturen. Maar daar begint
voor Claar de ellende pas goed

100 Jaar geleden is de titel van
dit 'boek van de maand' waarin het
verhaal zich afspeelt in de periode
1860-1871. Het begrip 'die goeie ouwe
tijd' komt hierin totaal te vervallen.
Geen huizen met gehaakte gordijntjes.

IÖOAHSchrijveJs-A

collectiefKosm/v«dfte
Maandt3/njuaonlƒi
Boek u»tg.

/MetGELDN

34,50

::::::y.::-:::::%*':':v:-.:..•:•.:-.-.':-.v.v,.;-:.*_:-yM:'vv"■S•• .

*■:. .;■-': *:.

modderweg; een kaal stuk land en dan
niets meer dan woeste grond, bossen,
heide, moeras en stukken waar men veen
afgroef. Dit toonbeeld van ellende vormt
de streek, 100 jaar geleden De Krieke
geheten, waar Claartje werd geboren.

19.50 juniƒ

Ëen plaggenhut achter Heerenveen; een

koperen deurbellen, porseleinen
petroleumlampen enz. Werkdagen van
12 tot 14 uur waren normaal,
kinderarbeid eveneens. Op het
platteland wonen velen in
plaggenhutten, in de steden huist men in
kelderwoningen met een kamer en een
alkoof voor het hele gezin.
Ken schrijverscollectief bestaande uit
Hans Dorrestein, Karel Eijkman, Ries
Moonen, Fetze Pijlman, Arie Rampen,
JanRiem en Willem Wilmink koos om
verschillende redenen voor de situatie in
juist deze periode. Immers dit tijdvak
geeft nog juist de mogelijkheid tot
mondelinge familie-overlevering via
ouders of grootouders. Ook de oudste
familie-foto's dateren meestal uit deze
periode. Bovendien ontstond in die tijd
het eerste verzet tegen de ellendige
levensomstandigheden van de kleine
man. De eerste georganiseerde staking in
Nederland die van de Amsterdam
scheepstimmerlieden in 1869- speelt een
rol in dit boek.
Het boek is juist daarom zo uniek, omdat'
-

het niet is geschreven vanuit een
hedendaagse visie. In jeugdboeken
wordt vaak de historische tijd
geromantiseerd of wordt regelrechte
geschiedvervalsing gepleegd door de
vervelende kanten van het leven niet te
noemen. Uiteraard is het in het boek '100
jaar geleden' niet allemaal
kommer en kwel en hebben de mensen
ook plezier en halen de kinderen
kattekwaad uit. Alles wat het meisje
Claartje in het boek moet ondergaan is
gecontroleerd op historische juistheid.
Ook tekenaar Fiel van der Veen baseerde
zijn illustraties op afbeeldingen en
beschrijvingen uit die tijd.

De geschiedenis van Claartje is in zijn
geheel een spannend jeugdboek
geworden. Het is enigszins te vergelijken
met Bartje, AfkesTiental en Merijntje
Cijzen. Of het hetzelfde lange leven is
beschoren als deze overbekende boeken,
valt evenwel te betwijfelen. Het is iets
moeilijker geschreven, ondanks een
lange lijst met verklaringen van deze
vreemde woorden achterin het boek en
erg veel lange zinnen een gr< tot
struikelblok voor veel jeugdige
lezertjes-. De fraaie platen en veel oude
foto's riepen echter bewondering en de
lust tot lezen bij de meeste kinderen op.
-
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De universiteit is een instelling die nog
in veel opzichten aan haar middeleeuwse oorsprong herinnert. De naam alleen
al geeft aan dat het aanvankelijk om een
beroepsgilde ging. „Universitas" betekende zoiets als een geheel van docenten
en studenten. Zoals bekend moesten de
leden van een gilde een proef afleggen,
wanneer zij meester wilden worden.
Welnu, dat gebruik is aan de universiteit
bewaard gebleven in de vorm van het
proefschrift.
Achter het woord college schuilt ook een
hele geschiedenis. Een „collegium" was
oorspronkelijk een tehuis voor arme
beursstudenten, dat onderhouden werd
door de kerk of door een rijke schenker.
Het had niet direct te maken met het onderwijs. Dat werd gegeven in kerken, gehuurde lokalen of zelfs op straat door een
particuliere docent met onderwijsbevoegdheid. De studenten zaten overigens vaak op stro; vandaar de „rue du
fouarre" in het Parijse Quartier Latin.
Gaandeweg verplaatste het onderwijs
zich echter meer naar de colleges die zodoende internaten werden. Die situatie
is nog goed te herkennen in Oxford en
Cambridge.
Het woord college kreeg hierdoor tenslotte ook de abstracte betekenis van les.
Tenslotte wijs ik nog op het studentencorps, dat eveneens herinnert aan het
traditionele gilde of „corpus". De beruchte groentijd van enkele jaren geleden had ook al een lang verleden; alleen
sprak men in de middeleeuwen niet over
„groenen" maar over,.geelbekken".
Er is in de laatste jaren veel veranderd
aan de universiteit. Dat komt gedeeltelijk door de enorme toeloop van studenten, die allerlei veranderingen noodzakelijk maakte, gedeeltelijk ook door
zoiets simpels als de stencilmachine. De
problemen rond het onderwijs in de jaren
zestig begonnen niet zelden met de opmerking: „Kan dat college niet op stencil'" De middeleeuwse hoorcolleges of
~lectiones" die overigens ook hun goede kanten hadden
maakten toen rap
plaats voor werkcolleges, projecten en
wat dies meer zij. De stencilmachine was
voor de studentenbeweging wat, de pil
was voor de vrouwenbeweging.
Toch is de universiteit door de democratisering minder verwijderd van en
zelfs meer teruggekeerd tot de oorsprong
—

—

die ligt in de twaalfde en dertiende eeuw.
Zoals gezegd, ging het oorspronkelijk om
een vereniging van studenten en docenten. Dat was tenminste de situatie in Parijs en aanverwante stichtingen benoorden de Alpen. Het initiatief ging hier gewoonlijk uit van de docenten, maar er

was geen sprake van een duidelijke
machtspositie. In Bologna was de uni-

versiteit zelfs geheel in handen van studenten. De professoren kregen hier precieze instructies hoe zij les moesten gebijvoorbeeld niet te snel dicteren
ven
en zij moesten nederig toestemming
vragen om de stad uit te mogen gaan. Nu
was de situatie in Bologna ook wel heel
anders dan in Parijs. In de eerste plaats
ging het niet om een kerkelijke instelling
maar om een burgerlijke. Verder was het
een typische rechtenfaculteit waar vaak
wat oudere, vermogende studenten kennis kwamen opdoen voor hun zakelijke
loopbaan.
Dat wil trouwens niet zeggen dat de studenten in Parijs niet om praktische redenen gingen studeren. Men moet echt niet
denken dat de middeleeuwse studenten
devote monniken of abstracte wijsgeren
zij wilden gewoon een goede baan
hebben bij de grootste werkgever v&n die
tijd, de kerk. De universiteit werd dan
ook zeker niet alleen bezocht door zonen
van rijke burgers of edellieden. Zij telde
ook veel armeluiskinderen, die profiteerden van de typisch middeleeuwse charitas. Beurzen, hoe schamel ook, waren
hard nodig in die tijd, want het studeren
was duur. Denk alleen maar eens aan al
—

—

waren:

die boeken die met de hand geschreven
moesten worden.
Het is verleidelijk om de beginperiode
van de universiteit te romantiseren en te
idealiseren en dat is dan ook vaak gedaan. Daardoor moest de ontwikkeling
van de veertiende en vijftiende eeuw
welhaast gezien worden als een stagnatie
en zelfs als verval. Inderdaad valt ook
niet te ontkennen dat er veel in ongunstige zin veranderde. Het scholastieke onderwijs verstarde in een aantal opzichten, de bestuursvorm werd autoritair onder invloed van de kerkelijke en
wereldlijke overheden die steeds meer
het belang van trouwe ambtenaren in
gingen zien, de aristocratisering nam
duidelijk toe, enzovoort.
Maar toch is het wel erg kunstmatig om
een patroon aan te geven binnen het kader van de middeleeuwen alleen. De universiteit ontwikkelde zich natuurlijk
verder en het is van belang te weten hoe
de situatie aan het einde van de middeleeuwen daaraan heeft bijgedragen.
Jacques Verger heeft hier terecht op gewezen in zijn boekje Universiteiten in
de middeleeuwen. Hij probeert de veertiende- en vijftiendeëeuwse universiteit
vanuit haar eigen karakter te begrijpen.
Met belangrijkste aspect lijkt hem dat de
professoren in toenemende mate betrokken werden bij de bureaucratisering van
het bestuur en als zodanig ook deel gingen uitmaken van de nieuwe sociale
klasse die hierdoor ontstond* de ambtsad el of,, nob lesse derob e".
Van de middeleeuwse universiteiten

Claartje komt in Enschede in de
textielindustrieterechten moet 's
morgens in alle vroegte de dompige,
vochtige fabriek in. In het halfduister en
in oorverdovend lawaai moet ze met alle
vrouwen en kinderen tot laat in de avond
klosjesspoelen. Oververmoeid sjokt
's avonds de hele groep weer naar huis.
Tante Stien krijgt echter al snel genoeg
van Claartje en geeft het kind mee aan
een beurtschipper, die op Amsterdam
vaart. Schipper Gerben blijkt echter
verboden waar aan boort te hebben en
Claartje staat zielsverlaten in het grote
onbekende Amsterdam. Daar wordt ze
meer dood dan levend gevonden door
scheepstimmerman en later
stakingsleider Jan Hamer, die het meisje
in zijn kelderwoning opneemt.
Armoe doet Claartje besluiten bij een
rijke familie te gaan werken en voor het
eerst in haar nog jonge leven ondervindt
het Friese meisje wat lekker eten is. Een
kleinigheid echter is er oorzaak van dat
ze op staande voet wordt ontslagen en
weer bij Jan Hamer terechtkomt.
'100 Jaar geleden' is geschreven
voorkinderen van 10 tot 15jaar. Het
werd uitgegeven bij Kosmos in
Amsterdam en kost tot 3 juni ƒ 19.50.
daarna ƒ i?4,50.

Kleny de Jonge

naar het Nederlands' onderwijs tussen
1843 en 1914. Die data doen wel vreemd
aan, maar dan moet men bedenken dat
het boekje Meer kennis, meer kans van
L. Dasberg en J. W. G. Jansing bestaat

uit bijdragen die oorspronkelijk zijn geschreven voor de Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Uitgeverij Fibula-Van Dishoeck is zo slim
geweest om gedeelten uit dit standaardwerk in afzonderlijke uitgaven op
de markt te brengen. Men moet daarom
ook geen goed doorlopend verhaal verwachten; het gaat duidelijk om verspreide hoofdstukjes in handboekentaai die
bij elkaar zijn gebracht.
Niettemin bevat het werkje nuttige en
interessante
informatie voor
wie
geïnteresseerd is in de geschiedenis van
het Nederlandse onderwijs. Gek genoeg
is daar in een land als het onze dat zo gepreoccupeerd is met het onderwijs en
vooral het lager onderwijs weinig over
bekend. Dat komt waarschijnlijk omdat
die preoccupatie hoofdzakelijk wereldbeschouwelijk en politiek is en weinig gericht op de kwaliteit. Het onderwijsbudget is hier relatief buitengewoon hoog,
maar de resultaten zijn echt niet .veel beter dan bijvoorbeeld in Denemarken.
Ook in de geschiedschrijving ging het altijd om bijzaken (vanuit onderwijskundig standpunt gezien natuurlijk). Ik
denk dan aan die eeuwige schoolstrijd.
De bijdrage van Jansing aan dat boek
ligt op het kwantificerende vlak. Cijfers
voor de lagere school worden uitgesplitst
naar zaken als: absolute schoolverzuim,
hruto-uitgaven van gemeenten per leerling van het openbaar onderwijs, aantal
leerlingen per bevoegd onderwijzer, aantal onderwijzers per school, aantal leerlingen per school en verhoudingspercentages tussen leerlingen bij openbaar
en bijzonder lager onderwijs. Om een
paar voorbeelden te geven: het absolute
schoolverzuim daalde voor jongens van
22 6 in 1868 tot 4,5 % in 1902 (het jaar
van de leerplicht) en voor meisjes van
27,5 % tot 6,5 %; het aantal onderwijzers
per school steeg van 1,5 in 1860 tot 4,8 in
1905.
Ook over de andere vormen van onderwijs worden cijfers gegeven. Wat betreft
de universiteit vallen de onderlinge
verschillen tussen de faculteiten op. In
1855 studeerden in Leiden, Utrecht en
Groningen 515 studenten godgeleerdheid, 49 letteren, 280 geneeskunde, 31 (!)
wis- en natuurkunde en 538 rechtsgeleerdheid. Vijftig jaar later was de verhouding als volgt: 453, 248, 1371, 1631,
689. De Groningse Universiteit had in
18,55 een aantal van 260 studenten en in
1905426.
De inhoudelijke kant van het onderwijs
wordt besproken door mevrouw Dasberg. Zij gaat in op de doelstellingen, de
leerstof en de onderwijsgevenden. In de
doelstellingen valt aanvankelijk de grote
nadruk op zedelijke vorming op: onder'

.

arme Braziliaanse jongetje gaat de verre

vliegreis maken.
Anders gaat dat met de Russische Michail. Op het laatste moment gaat hij
niet. En dat alles om een spijkerbroek.
Maar ook de andere kinderen hebben de
nodige hindernissen te overwinnen om
de reis te maken. Een Amerikaans meisje wordt na uitverkoren te zijn, uitgebuit
door de reclamewereld. Van de twee Surinaamse meisjes is een van de vaders er
op tegen. Hij laat als vroeger medicijnman
enkele
westers-georiënteerde
dorpsgenoten een geheimzinnige dood
sterven. En de Hongaarse jongen gaat
slechts mét één wens naar Nederland:
een handtekening van Cruyff.
De conferentie gaat door. Het is gezellig,
er wordt gelachen. Maar één ding is wel
duidelijk geworden: 'De volwassenen
moeten eerst maar eens hun grotemensen-problemen oplossen in de wereld, voordat ze gaan uitmaken wat kinderen moeten doen'.
K. de J.

dagboek
wijs en opvoeding werden als een onverbrekelijk geheel beschouwd. Die gedachte werd verwoord in het motto, .kennis is
deugd". Aan de kennis werd uitbreiding
gegeven door de wet van 1857, die een
aantal nieuwe vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis aan het programma toevoegde. Aan expressie, bijvoorbeeld gymnastiek, werd nog erg weinig gedaan. Interessant zijn de gegevens
over de onderwijzers. Aanvankelijk was
zowel hun materiële positie als hun be-

roepsgeschiktheid beneden peil. Geleidelijk aan steeg echter hun status en
nam het professionalisme door de instel-

ling van kweekscholen aanzienlijk toe.
Het karakter van het onderwijs veranderde aan het einde van de negentiende
eeuw door een nieuwe kijk op het kind.
Waren de doelstellingen in de negentiende eeuw materieel en vooral gericht op de
bestrijding van drankmisbruik, verhoging van lichamelijk welzijn en wat
men zo mooi aanduidde als de
„maatschappelijke geschiktheid', rond
1900 werden de doelstellingen meer
ideëel. Het boek van de Zweedse pedagoge Ellen Key, De Eeuw van het kind,
kondigde precies op de eeuwwending een
nieuwe periode aan. Het doel werd nu:
het kind een onbekommerde jeugd te be-

zijn
eigen
en
ontwikzorgen
zo
kelingsmogelijkheden
volledig mogelijk tot wasdom laten komen. De kinderen zouden afgeschermd moeten worden van de boze buitenwereld in een
„Pedagogische Provinz" en de onderwijzers zouden moeten werken „vom
Kinde aus". In de praktijk kwam hier
natuurlijk nog niet veel van terecht,
maar naarmate de welvaart steeg is deze
gedachte toch meer en meer doorgedrongen in het onderwijs.
„Meer kennis, meer kans": de schrijvers
richten zich hiermee bewust tegen modieuze theorieën van bijvoorbeeld Illich
die het geïnstitutionaliseerde onderwijs
willen afbreken. En terecht, laten de
historici maar eens zien dat de school de
democratisering juist heeft bevordert
door de grote massa van de bevolking op
te voeden en te onderwijzen. De „struggle for life" betekende honderd jaar geleden nog: alcoholisme, gebrek aan hugiëne, geestelijke verpaupering. Laten
de progressieve zwetsers van nu maar
eens een voorbeeld nemen aan de socialisten van vroeger: die wisten tenminste
uit ervaring hoe belangrijk culturele verheffing is. Er is één troost: zonder kennis
ook geen kans
Jaap den Hollander.

Levende kinderwereld
MUN WKfIELD V M*ch*Mtf Poilard /
«lljl, MG«lflnhoft Informatie* / ƒ 1 djto
Speciaal ter gelegenheid van het Internationale Jaar van het Kind (1979) heeft
l'nicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, een boek laten verschijnen.,, Mijn wereld" van Michael Pollard
(vertaling en bewerking Cees Buddingh)
vertelt in eenvoudige, zeer begrijpelijke
taal hoe zeven kinderen, die in zeer
verschillende delen van onze wereld leven, hun dag doorbrengen. Kleurige foto's en tekeningen verhogen de informatieve waarde van het boek, dat
zich speciaal richt tot kinderen van 7 tot
ongeveer 12 jaar, maar dat ook ouderen
met genoegen zullen lezen. De verhalende teksten worden afgewisseld met
spelletjes, knutselwerkjes en sprookjes,
die populair zijn in de zeven landen,
waar de zeven kinderen leven: Nederland; Ghana, Peru, Bangladesh, Bhoetan, Nieuw Zeeland en Trinidad.
Het zijn zeven zeer verschillende kinderwereldjes, die tot leven worden gebracht,
waarin het spelen vaak wat op de achtergrond geraakt door deelname aan de
Krote (werkende) mensenwereld. Een
kind blijft een kind en in dat verband is
het leuk de overeenkomsten t* signaleren. Een bezwaar zou kunnen zijn,

dat het boek iets te rijk geïllustreerd is

•

in die zin dat wat minder foto's van groter formaat het beter zouden hebben gedaan. Overigens blijft het een aanbevelenswaardig boek. Met de opbrengst steunt Unicef projecten in

Bhoetan.

BIS
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VERKOOP

AMELAND

VRIJSTAANDE
WONING

VRIJSTAAND
WOONHUIS

te GROOTEGAST
Op donderdag 7 juni a.t. om half acht 'a avonda zal In
het café „De Groote Gast" te Grootegast t.v.v. de familie
L. Faber, zo mogelijk in één zitting publiek worden ver-

Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444

kocht:

VEILING

Dinsdag 29 mei 1979, des avonds om 19.30 uur in café
..Blankeweer" aan de Zuidlaarderweg 45 te Glimmen,
zal ex art. 1223 B.W. publiek worden verkocht:

't AOLE
VEERHOES

Op dinsdag 5 juni 1979 's avonds om 7 uur in Hotel
Struvé te Sappemeer, zal ten verzoeke ven de heer G.
W. Swarts publiek worden verkocht:

HET VRIJSTAAND
(rietdak)

aan de Meester Koolweg 2 te Noordlaren, groot
4.30 are.
Het verbouwde voormalige veerhuis is prachtig gelegen aan de haven te Noordlaren en bevat beneden: ziteetkamer (en suite), groot ca. 57 2 met grote schouw,
bedstee en bergruimte; keuken; badcel met ligbad; hal
met 2 toiletten; L-vormige zitkamer, groot ca. 70 2 met
geheel betegelde vloer, open haard-partij en open keuken.
Boven: grote overloop met zeer veel bergruimte;
3 slaapkamers, waarvan 1 met ligbad en vaste wastafel.

m

m

Voor het gebruik van de naastgelegen schuur met erf
dient overleg te worden gepleegd met de gemeente

Bezichtiging: op de verkoopdag, des nam. 14.00-16.00
uur, tegen betaling van f 0,50 p.p. ten bate v.h. Groene
Kruis te Haren.
Inlichtingen ten kantore van onderstaande notarissen:
M.BUINING
H.H.BROEKEMA
notaris te Vries
notaris te Haren
Tel. 05921-1219
Tel. 050-345649

VEILING
BEHUIZING
TINAARLO

Op maandag 28 mei 1979 's avonds om half acht zal in
het café Beijering te Tinaarlo, Dorpsstraat 8, ex. art.
1223 van het Burgerlijk Wetboek publiek in één zitting
worden geveild:

de behuizing

met garage, erf en tuin, st. en gel. te Tinaarlo, Kort-

bree 9, groot 4.34 are.
Het perceel is half vrijstaand, geschakeld via de garage
en bevat:
Beneden: entree met toilet, L-vormige woonkamer
(waarin open haard), half open keuken, studeer- of
slaapkamer, bijkeuken, garage;
Boven: drie slaapkamers, overloop, badkamer met toilet, vliering met zolderkamer.
Het geheel is voorzien van cv.
Betaling en aanvaarding: 28 juni 1979.

te 1.:05921-1219.

PUBLIEKE
VERKOPING
Donderdag 31 mei 1979 des avonds om 6 uur zal in het
café-restaurant „'t Huis de Beurs" aan het A-Kerkhof
Z.Z. 4 publiek worden verkocht:

DE BEHUIZING
SELWERDERDWARSSTRAATI2/128
De bovenwoning bevattende voorkamer, achterkamerkeuken, douche, 2 slaapkamers, overloop, balkon en
open grond, is geheel ontruimd en vrij van huur te aan-

Mr. E. R. BOSSINADE. notaris,

Oude Boterlngestraat 50,
Groningen. Tel. 050-137447.

Inlichtingen

ten kantore van de ondergetekende notaris,
J.Q. VAN BUIZEN
NOTARIS te Sappemeer,
(gem. Hoogezand-Sappemeer).
tel. 05980-99850.

_

PUBLIEKE VERKOPING

GROENLAND
te PEIZE
Op donderdag 31 mei 1979, 's middags om 2 uur, zal
t.v.v. de heer J. Veurman, zo mogelijk In één zitting, pu-,
bliek worden verkocht In café Hms. Enslng te Pelze,

Hoofdstraat 52:

EEN PERCEEL
GROENLAND

gelegen aan de weg van Groningen naar Pelze, aan het
afwateringskanaal groot 2.99.30 hectare.

RYKSWEII2.
Notaris Mr. G. Slobben te Buitenpost zal op dinsdag 5
juni 1979 's namiddags 2 uur in wegrestaurant Twijzel
(Wedzebuorren 17) te Twijzel

FINAAL
PUBLIEK VERKOPEN

t.v.v. de fam. Mulder:

DE SOLIDE
BOERENHUIZINGE

met schuur, hokken, stookhut, silo, erf met aaneengesloten complex prima weiland, mooi gelegen a.d. Rijksstraatweg Leeuwarden-Groningen onder Twijzel, pi.
bek. Rykswei 12, totaal groot 6.33.50 ha, beh. samenv.
te veilen in 5 percelen.
Ingezet: perceel 1 (gebouwen met erf ca.) op slechts
f 107.095,-; perc. 2 well. gr. plm. 1.00.50 ha � 41.334,-;
perc. 3 weil. gr. plm. 1.60.00 ha f 59.499,-; perc. 4 well.
gr. 1.84.70 ha f69.137,; perc. 5 well. gr. 1.57.30 ha
f 60.019,-; totaal f 337.084,-.
Aanv. in eigen gebr: landerijen terstond en gebouwen
ca. na de betaling. Betaling ulterl. 29 juni 1979.
Bezichtiging op de verkoopdagen tussen 10-14 uur en
op de zaterdagen tussen 10-12 uur.
Biljetten met kaart verkrijgbaar bij voormeld wegrestaurant en ten notariskantore.

Aanvaarding: ontruimd en vrij van huur, na betaling.
Betaling: 15 juli 1979.
Bezichtiging: za. 26 mei en 2 juni van 2-4 uur en op de
dag van verkoop van 5-6 uur.
Inlichtingen verkrijgbaar ten notarlskantore.

Mr. W. J. Ludwlg,

notaris te Grootegast,

tel. 05946-2033.

Nadere inlichtingen en tekeningen ten kantore van ondergetekende.

NOTARIS G. J. WILTS te Roden

VEILING
WINSUMGn.

te DALEN
Op vrijdag 8 juni 1979 's morgens om 10.00 uur, zal ten
verzoeke van de erven van de echtelieden A. J. Abels en
G. Kuiper, publiek worden verkocht In het Café Kuiper,
te Dalen, Hoofdstraat 9, de gehele

BEDRIJFSINVENTARIS
bestaande o.a. uit: een plano, 2 dlepvrlesklsten, terrasmeubilair, koelkast met steekhuls, buffet, biljart,
jukebox, koffiezetapparaat, brandslang, spuitbus, tafels,
stoelen, glazen, kopjes, schotels, enz.
Bezichtiging op de dag der velling 's morgens vanaf
9.00 uur.

Kontante betaling.

een vrijstaande
WONING
met berging en een vrijstaande werkplaats, met 2.75
are erf en tuin, aan de Regnerus Praediniusstraat 25 te
Winsum.
De woning (voorzien van CV) bevat: grote woonkamer,
moderne keuken, hal. Boven: 4 slaapkamers en douche.
Aanvaarding: (vrij van huur) op 25 juni 1979. Aan de koper worden overgedragen de rechten om de ontruiming door de tegenwoordige bewoner te bewerkstelligen.
Betaling: 11 juni V* deel en restant op 25 juni 1979.
De tijdstippen voor bezichtiging zijn bepaald op zaterdag 26 mei en op de dag van verkoop telkens van 14-16
uur.
Bouwtekeningen van het pand liggen ter Inzage ten
kantore van:
C.E.WIJNOLDIJDANIËLS,

notaris, Winsum Gn.
Stationsweg 21a,
Tel. 05951-1301/1294.

PUBLIEKE VERKOPING

HALFVRIJSTAANDE
BEHUIZING
te PEIZE (centrum)

Op dinsdag 29 mei 1979, 's middags om 2 uur, zal t.v.v.
de heer H. Meulema te Pelze, zo mogelijk in één zitting,
publiek worden verkocht in café S. Veenstra te Pelze,
OudeVelddijk3:

DE HALFVRIJSTAANDE
De
van binnen geheel gemoderniseerde
woning
bevat o.m. beneden: woonkamer, open eet- en woonkeuken met afzuigkap, kelder, bijkeuken en toilet en boven: 3 slaapkamers en douche.
Aanvaarding: 29 juni 1979 of zoveel eerder als In overleg
met de verkoper mogelijk is en mits alsdan de betaling
heeft plaatsgevonden.
Betaling: uiterlijk 29 juni 1979.
Bezichtiging: zaterdag 26 mei van 14.00-16.00 uur, op
de dag der verkoop van 12.00-13.30uur en eventueel In
overleg met de verkoper (tel. 05908-33113).
—

Notaris G. J. WILTS te Roden,
telefoon 05908-19171*

te PEIZE

aan de ALTENAWEG
Op maandag 28 mei 1979, 's middags om 2 uur, zal t.v.v.
de erven Hks. Talens, zo mogelijk in één zitting, publiek
worden verkocht In café Hms. Enslng te Pelze, Hoofdstraat 52:

A. DE GEHEEL VRIJSTAANDE
BURGERBEHUIZING
met inpandige garage, erf en tuin te Pelze (centrum),
aan de Brinkweg 13, gelegen tegenover een weiland,
met geheel vrij uitzicht op de prachtige molen, groot
7.05 are.
De woning bevat o.m. beneden: kamer, woon- en eetkeuken, hal met kelder, toilet, kast en douche, 2 slaapkamers, bijkeuken en garage en boven: grote slaapkamer, ruime gelegenheid voor een 2e slaapkamer en een
ruime overloop, waar zo mogelijk nog een 3e slaapkamer kan worden afgetimmerd. De woning Is gedeeltelijk
voorzien van centrale verwarming, terwijl de ramen van
de kamer en keuken bestaan uit thermopane beglazing;

B. EEN PERCEELTJE
GROENLAND
gelegen

te Peize, aan de Altenaweg, groot 79.70 are.

Aanvaarding: de woning: in eigen bezit en genot, vrij van
huur. bij de betaling van de koopsom; en het groenland,
vrij van pacht, op 1 november 1979.
Betaling: uiterlijk 1 augustus 1979.
Bezichtiging: vrijdag 25 mei en zaterdag 26 mei, telkens
van 14.00-16.00 uur en op de dag der verkoping van
12.00-13.30 uur.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van
ondergetekende.

Notaris G. J. WILTS te Roden,
telefoon 05908-19171*

PUBLIEKE
VERKOPING

VEILING
TE ASSEN

Ten overstaan van notaris G. J. de Jong Posthumus te
Assen en t.v.v. de fam. Gerritsen zal op dinsdag 29 mei
1979 bij inzet en op woensdag 6 juni 1979 bij toeslag,
beide dagen des avonds om half 8 In Hotel De Jonge
aan de Brinkstraat 85 te Assen, publiek worden geveild:

DE WONING
met erf en tuin aan de Oosterhoutstraat

groot 2.81 are.

53 te Assen,

DE BEHUIZING

met 4.15 are eigen erf en tuin aan de Wolddljk 121 te
Noorderhoogebrug, gem. Groningen.
Indeling: beneden hal, voorkamer, achterkamer, slaapkamer, kelder, keuken, w.c, douche, bergruimte en boven overloop, grote slaapkamer, grote zolder, plat.
Aanvaarding: vrij van huur en ontruimd alsmede betaling op 20 juni 1979.
Bezichtiging: donderdag 31/5, zaterdag 2/6 en donderdag 7/61979, telkens des namiddags van 3.00-6.00 uur.

E. W. BOUWMAN,

notaris, Bedum.

TWEE

ZOMERHUIZEN
aan de Zwarteweg onder Nes

AMELAND
Ten verzoeke van de erven O. A. Brouwer te Dokkum
zullen op woensdag, 6 juni 1979 provisioneel en op
woensdag, 20 juni 1979 finaal, telkens des avonds 8.15
uur in het hotel „Het Wapen van Ameland" te Nes, In het
openbaar worden verkocht twee zomerhuizen, staande
op een van de mooiste gedeelten van het eiland, door
een duinenrij gescheiden van het strand:
a. de stenen bungalow „EWOUD", met tuin a.d. Zwarteweg onder Nes, groot 990 m met daarin aanwezige inboedel;
b. het houten zomerhuis met rieten dak „BIANCA" met
tuin aan de Zwarteweg onder Nes, groot 1170 m*.
met daarin aanwezige Inboedel.
2,

Aanvaarding in eigen gebruik bij de betaling.
Betaling uiterlijk 20 juli 1979.
Bezichtiging op de verkoopdagen en de zaterdagen.
Inlichtingen en uitgebreide veilingbiljetten verkrijgbaar
bij onderstaande notarissen.

VEILING
teGASSELTE
Op dinsdag 29 mei a.s. des nam. om 2.00 uur in hotel.
„De Drentse Hoeve" te Gasselte zal t.v.v. mevrouw
J. Eggens-Doedens te Gasselte zo mogetijk In één zitting puoneK woraen verkocht:

met erf en tuin staande en gelegen te Gasselte, Gieterweg 1, groot 17.55 are, kavelnummer 20046, groot
17.30 are.
Indeling: beneden: kamer, grote keuken, hal, slaapkamer, douche, schuurruimte.
Boven: twee slaapkamers en berging.
Water, gas en electriciteit aanwezig.
Betaling uiterlijk 29 juni.
Aanvaarding na betaling koopsom.
Bezichtiging zaterdag 26 mei van 14.00-16.00 uur en
op de dag van velling van 18.00 tot 19.00 uur.
Gegadigden dienen op de veiling desgewenst een verklaring van hun bankrelatie over te leggen betreffende
hun financiële gegoed held.

MR. R. E. VOS
notaris te Gieten
05926-1217.

VERKOOP

Op donderdag 7 juni 1979, 's avonds om 7 uur in het hotel Gemeentehuis (Hulshof) te Beerta zal t.v.v. het Waterschap Reiderzijlvest, publiek worden verkocht:

GEMEENTE ZWEELOO
Op dinsdagen 5 juni 1979 bij inzet en 12 juni 1979 bl]
palmslag telkens des namiddags om 14.00 uur In het
Café-Restaurant Nljhovlng, te Meppen, gemeente
Zweeloo, Mepperstraat 3 zal ten verzoeke van de familie
Ottens publiek worden geveild:

Aanvaarding: bij betaling der koopsom, In genot en bezit.
(Na goedkeuring G.S. der prov. Gron.).
Betaling: binnen 3 weken na goedkeuring Ged. St. der
prov. Gron.
Bezichtiging: donderdag 31 mei a.s. en donderdag 7
juni a.s./an 4-5 uur.

O. KLOOSTERMAN,

notaris,

Flnsterwolde.

TE KOOP

moderne

O-KAMERWONING
Ind.: o.a. luxe woonkeuken met inbouwapp.
Vr.pr. f 285.000,-.

Inl.: 02526-4173.

TE KOOP
ANNEN Hofakkers. Ind.:

woonk. 32 m», hal, keuken, 4 sl.k., badk. met
2e toilet en zolderruimte
Voorzien van
cv. Prijs n.o.t.k.
Tel. na 18.00 uur 059222053.
m

/e.vosl
makelaardi| in o.g.
wilhelmmastraat 102
emmen tel. 05910-16822

TE KOOP:
nabij Oosterhesselen met riet gedekt

WOON-

BOERDERIJTJE

m. prachtig uitzicht,

gesitueerd met 1000 m'
tuin, w.i. tevens m.
riet gedekte garage/berging. Geheel
gerenoveerd en behoorlijk geïsoleerd.
Tel. inform. zat.dags
tot 17 uur: 052481668.

rustbiedend

TE HUUR

GEVRAAGD:

te MEPPEN

met erf en tuin, staande en gelegen te Beerta, Oudeweg
nr. 35, groot ongeveer 14.24 are.

HOOFDDORP

(15 min. v. Amsterdam
en Schiphol)

Leeuwarden,

Wlllemskade 26 (tel. 05100-22745).

BEERTA

DE VOORMALIGE
MOLENAARSWONING

Witte Paard. Hoofd.
straat 217, Oostwold, zal
t.v.v. de heer H. Hulzinga aldaar publiek te
koop worden aangebohet boerderijtje
den:
met schuur bijgebouwen, erf en land, Kerkeweg 1, Oostwold (W.K.)
groot 1.22.00 ha; ind.:
kamer,
keuken,
3
slaapk. waarvan 2 beneden en 1 boven, douche
en kelder;
aanv.: bij de betaling.
Betaling: uiterl. 16 juli
1979.
Bezichtiging: zat. 2-6 v
14.00-15.30 uur en op
de dag der verk. van
18.00-19.00 uur.
P. HOFSTEENGE,

Notaris J.H. VERMEULEN,

BEHUIZING

VEILING

ha) te Oostwold (gem.
Leek).
Op woensdag 6 juni
1979 's avonds om half
acht in het café Het

Notaris Mr. G. SLOBBEN,
te Buitenpost,
Kuipersweg 59 (tel. 05115-2115).

Indeling: Kamer, halletje met kelder, achterkamer, keuken en toilet.
Boven: slaapkamer en grote zolderruimte.

Vrij te aanvaarden: direkt na de betaling der koopprijs.
Betaling koopprijs: uiterlijk 16 Juli 1979.
Bezichtiging: op de dagen van de veiling, des nam. 2-3
uur.

met erf en land (1.22.00

te Leek
(05945-2005*)

BEHUIZING

WONING

boerderijtje

NOTARIS

DE VRIJSTAANDE

tel. 05248-1543.

GROENLAND

café.

—

O. TAMMENS.

te PEIZE (centrum)

Biljetten verkrijgbaar ten notarlskantore en In gemeld

BEHUIZING

notaris, Oosterhesselen,

VRIJSTAANDE
BURGERBEHUIZING

VRIJ TE AANVAARDEN NA BETALING DER KOOPPRIJS.
Bet.: uiterl. op 29 juni a.s.
Bezichtiging op de verkcopdag van 10-12 uuren verder
na tel.afspraak (05191-4018).

met aparte garage, erf en tuin, te Pelze (centrum), aan
de Esweg 12, groot 2.70 are.

Opcenten 10%, terwijl er geen b.t.w. verschuldigd is.

PUBLIEKE VERKOPING

Geboden f 76.200,-.

Op donderdag 7 juni 1979 des avonds om 7.00 uur zal in
het café Stad en Lande te Noorderhoogebrug t.v.v. de
familie A. Munneke aldaar publiek worden verkocht:

Maandag 28 mei 1979, 's avonds half 8, in het hotel
„De Gouden Karper" te Winsum, zal krachtens art.
1223 BW publiek worden verkocht:

(tel. 05908-19171*)

BOELDAG

met garage, erf en grond aan de Fabrleksweg 12 te Hollum (Am.), kad. gr. 4.14 are;

NOORDERHOOGEBRUG

Betaling: uiterlijk 29 juni 1979;

BOERDERIJ
onder TWIJZEL

De in 1961 gebouwde woning ligt middenin het dorp aan
een rustige straat.

Aanvaarding: in eigen bezit en genot, vrij van huur, bij
de betaling van de koopsom;

en een perceeltje

MET
WEILANDEN

gelegen aan de Klinckert 3 te Grootegast, met erf en
tuin, groot 3.45 are.

Aanvaarding: ontruimd na betaling van de koopsom.
Betaling: uiterlijk 5 juli 1979.
Bezichtiging: woensdag 30 mei, zaterdag 2 Juni en dinsdag 5 juni, telkens van 2 tot 3 uur.

vaarden.

De benedenwonlng is verhuurd voor f 153,- per maand.
Aanvaarding en betaling: 2 juli 1979 of eerder in nader
overleg.
Bezichtiging daags vóór en op de dag van verkoop, telkens des namiddags van 2-4 uur tegen betaling van
f 0,50 p.p.

58,

Het huis bevat beneden: 2 kamers, keuken, hal, w.c,
douche en kantoorruimte; boven: 3 slaapkamers. De
schuur is groot plm. 7 bij 16 meter en Is voorzien van
krachtstroom en verwarming.

Bezichtiging: zaterdag 26 mei 1979 en op de dag der
veiling, telkens van 2-3 uur n.m., tegen betaling van
f 1,- p.p., ten bate van het Kon. Wilhelminafonds.
Inlichtingen ten kantore van
M. BUINiNG, notaris te Vries.

erf en tuin, staande en liggende te

Sappemeer aan de Borgercompagniesterstraat
groot 7.67 are (stadsgrond).

Haren.

Betaling en aanvaarding (geheel ontruimd): 1 juli 1979.

schuur,

WOONHUIS

Indeling: beneden: hall, woonkamer, slaapkamer, keuken, bijkeuken, kelder;
boven: 3 slaapkamers, een douche-cel en een balkon.

LANDHUIS

met grote

kopen:

HET VRIJSTAAND

WONING

SAPPEMEER

NOORDLAREN

Notaris J. H. Vermeulen, Willemskade 28 te Leeuwarden
zal op donderdag, 31 mei a.s. 's avonds om 20.15 uur In
café „de Welvaart" te Hollum (Am.) finaal publiek ver-

DE VRIJSTAANDE

VERKOPING

VEERHUIS

HOLLUM

VEILING

een behuizing

echtpaar
zoekt
woongelegenheid
liefst met vrij uitzicht en
garage. Plm. 25 km
rond Dwingeloo.
NICO en
ANJA DE VRIES
Zuidenweg 2.
DWINGELOO.

Tel.: 05219-2284.

-

Onroerend Goed

UITJE
KRANT

TE KDOr

STREEKRAAD

met schuren, erf en tuin, staande en gelegen te Meppen,
gemeente Zweeloo, Mepperstraat 4, groot 25.40 are.

OOST-GRONINGEN

De aanvaarding kan geschieden dadelijk na de betaling
van de koopsom, vrij van pacht of huur en ontruimd.

Openbare vergadering
van de commissie van
advies en bijstand uit de
Regioraad
voor
economomische zaken
en landbouw op maandag 28 mei om 15.30
uur in het kantoor van
de Streekraad, Hoofdweg 7, Wedde.

Betaling: 15 juli 1979.
Bezichtiging: op zaterdagen 2 en 9 juni a.s. 's middags
van 14.30 uur tot 16.30 uur en op de dagen der velling
van 13.00 uur tot 13.45 uur.

O. TAMMENS, notaris,
Oosterhesselen, tel. 05248-1543.
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Pianist
George

Duke:

•

George Duke en zijn licht spuwende

~Duke-stick".

Nathalie Cole:

'De wereld wacht op mij'
(Door een medewerker)
gevoel
prachtige
stem
en
voor show. De wereld wacht op mij". Drie jaar geleden had
prima
„Ik heb een
Nathalie Cole, de dochter van de legendarische Nat King Cole, een interview met een Nederlands vrouwentijdschrift. Bescheidenheid, het kenmerk van de King, staat op haar verlanglijstje niet hoog genoteerd, zo
stond in dat interview te lezen. Toen ik Nathalie Cole kort geleden confronteerde met deze uitspraken, barstte ze in lachen uit. Zowel haar echtgenoot als haar manager deelden uitgebreid in de pret.,, Zulke dingen heb
ik nooit gezegd. Die journalist heeft dat volkomen verkeerd geïnterpreteerd".
—

I

de vader stond juist

bettend als een

zeer bescheiden
„Ja, hij was héél erg bescheiden.
Misschien is het nu meer noodzakelijk
om je wat minder bescheiden op te
stellen, omdat de showbusiness intussen veel harder is geworden. Ik weet
het niet, misschien wel, maar ik verkoop alleen maar muziek. Ik verkoop
de stem en niet de persoon daarachter.
En ik hoop dat dan de stem een goede
verbinding heeft met de muziek. Ik
ben geen Brigitte Bardot. Ik zeg: hier
ben ik, maar accepteer alsjeblieft eerst
mijn muziek en pas daarna mij zelf'.
Is Nathalie Cole een ster geworden
omdat ze de dochter van de beroemde
man.

—

NatKingColeis?

„Alleen maar voor een poosje. Ik geloof dat ik er anders ook wel gekomen
zou zijn. Het is wel zo dat de deuren

voor mij gemakkelijker open gingen
omdat ik zijn dochter was. Men zei in
het begin: ze is de dochter van Nat Cole, dus ze móet wel goed kunnen zingen. Maar na een jaar of vier was ik
niet meer het kleine meisje, niet alleen
meer de dochter van Nat Cole. Ik heb
het er in het begin heus wel moeilijk
mee gehad. Ik dacht zelfs dat ik het op
een gegeven moment op moest geven.
Overal waar ik kwam, werd ik alleen
maar gezien als zijn dochter en dat wilde ik niet. Het was ook heel moeilijk
om je daaraan te ontworstelen. Maar
ik ben toen hard aan mezelf gaan werken en ben een eigen stijl gaan ontwikkelen".
Je moet wel veel geleerd hebben van
je vader.
~0 ja, maar wel indirect, want ik
wilde eigenlijk nooit zangeres worden.
—

Toen het eenmaal zo ver was, wist ik
dat ik muzikaal gezien precies de tegenovergestelde kant op zou moeten
gaan. Dat was nodig om een eigen stijl
op te bouwen. Als ik dat niet had gedaan, zou ik nooit uit de schaduw van
mijn vader gekomen zijn. Ik zing zo nu
en dan nog wel liedjes van hem maar
dan wel zonder het gevoel te hebben
dat het zo nodig moet. Het is alleen
maar een soort eerbewijs aan hem.
Want het is inderdaad wel zo dat ik
zonder mijn vader nooit zo ver was gekomen".
Sprak je met je vader veel over muziek ?
„Niet veel. Onze smaken verschilden nogal. Hij hield niet zo van rock'n-roll. Ik ben grootgebracht met jazz.
Ella Fitzgerald, Count Basie en Duke
Ellington kwamen regelmatig bij ons
over de vloer. Ik ben ook begonnen met
het zingen van jazz en ballads. Ongeveer in 1974 kwam de kentering. Ik
deed wat rock gemengd met blues en
de ballads ging ik steeds minder zingen. Dat was ook goed, want ik zong eigenlijk alleen maar werk van anderen".
Je was op zoek naar een eigen stijl,
„Ja, ik zocht naar mezelf'.
Je bewonderde je vader?
„O ja, buitengewoon. Hij was echt
de grootste. Nou kijk, dat is nou echt
onbescheidenheid".
Kun je je stijl van zingen omschrijven?
„Ik kan alleen maar omschrijven in
vergelijking met mijn vader. Anders
zou ik zeggen dat het een stijl is waarin
tot uiting komt wat er vandaag in de
wereld gebeurt. Toen ik begon met zingen, leek het erg veel op Aretha
Franklin, omdat het de stijl was waarin voor mij werd geschreven. En dat
bleef men doen. En ik riep: schrijf alsjeblieft niet meer zo, want ik ben iemand anders".
„Later is de jazz-invloed er bijgekomen. Vrijwel iedere lp die nu uitkomt,
heeft daar iets van. Op m'n laatste album staat The Winner en daarin overheerst de jazz bijna. De CountBasiestijl. En het is leuk om dat te
doen. De schrijvers van de liedjes hadden nooit gedacht dat ze dat zouden
kunnen. En ik wist van mezelf eigenlijk ook niet dat ik het zou kunnen zingen".
Up je nieuwe plaat voel ik in sommige nummers de invloed van Ella
Fitzgerald en Stevie Wonder.
„Ja, van Ella, dat klopt, maar ook
van Stevie, dat is een compliment.
Want ik bewonder hem enorm. Hij is
fantastisch. Ik vind het leuk om dat te
horen, want het duidt op groei in mijn
carrière. Invloeden zijn heel belangrijk".
Ik las in je biografie dat je jezelf beschouwt als iemand die een boodschap
uitdraagt.
„Het lijkt erop dat de liedjes die ik
zing altijd over liefde gaan. Maar het is
—

—

—

—

een universele liefde. Niet een liefde
tussen twee mensen alleen. Ik houd ervan dat het niet alleen maar frivool is,
maar intensief, ruimer. Soul is niet
leen maar zwart. Het heeft geen kleur,'
het is een gevoel. En in ieder liedje dat
ik zing, probeer ik m'n eigen gevoel te
leggen. Als ik iets zing, moet het in de
eerste plaats geloofwaardig zijn voor
mezelf. Pas daarna kan ik het uitdragen. Ik denk dat mijn vader zo'n
succes had omdat hij alleen maar dingen zong die ook iets voor hem betekenden. Het kwam altijd van binnenuit. En dat wil ik ook".
Er is een lijn te bespeuren in je carrière. Groei je nog steeds?
„O jazeker, het is belangrijk het
contact met wat er vandaag om je heen
gebeurt niet te verliezen. Je moet open
blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen. Eigenlijk zou je de hele dag
naar de radio moeten luisteren en alle
ontwikkelingen op de voet moeten vol—

gen".

Hoe zie je je toekomst ?
„Eigenlijk weet ik helemaal niet hoe
die zal worden. Ik denk wel dat ik voorlopig door zal gaan met zingen. Misschien ook wat filmwerk".
—

Kun je daar wat meer over vertellen?
„Nou, men heeft mij aangeboden de
hoofdrol te gaan spelen in een film over
Josephine Baker. Dat lijkt me erg opwindend. Dat zal mijn eerste film worden. Vermoedelijk zullen de opnamen
in Parijs plaatsvinden. Ik heb het
script gelezen en het boeide mij enorm.
Het was een fascinerende vrouw".
Maar je hebt geen enkele ervaring
—

—

als filmactrice.
„Inderdaad geen enkele, maar ik be-

schouw het als een enorme uitdaging".

FOYER
'Mijn muziek is
een smeltkroes
van veel stijlen'
PUBLIEK
TREFPUNT VAN ARTIEST
redactie: Roelf H. Bultena
&

(Door een medewerker)
George Duke begint eindelijk erkenning te krijgen in het rockwereldje. Ook in ons land groeit zijn aanhang. Met Duke, de walrus onder de toetsen-tovenaars, moet je dan ook geduld hebben. Muziek is
voor de donkere Amerikaan te vergelijken met een kostbaar bezit van
fonkelende diamanten en juwelen, waar hij maar niet genoeg van
kan krijgen. Hij zal nimmer een elpee maken of een show brengen
met één soort muziek, of met een bepaald concept. Althans sinds Duke overstapte van de jazz naar de rock. George Duke is nog altijd
grensoverschrijdend bezig. Dat blijkt uit zijn elpee,,Follow the rainbow" op het Epic-label, en uit zijn experimenten met Braziliaanse
musici, waarvan later dit jaar een album zal verschijnen.
een muzikant, om achterop te geraDuke heeft een heldere stem. Hij is
inderdaad een imposante verschijken. Op mijn album „Follow the rainning. Letterlijk en figuurlijk een
bow" staan ook uiteenlopende muziekstijlen".
zwaargewicht in de poprock. De Ame„Het gaat een stap verder dan mijn
rikaan raakt niet uitgepraat over zijn
vorige, „Don't let go". Zo zijn de voBraziliaanse avontuur.
cals intenser. Het is bovendien beVanwaar deze interesse in Brazilangrijk om ~Follow the rainbow" als
muziek?
liaanse
Duke: „In Brazilië is muziek
een geheel te beschouwen. Je moet
geen songs, apart eruit lichten. Naar
geïntegreerd in het culturele leven.
mij luisteren vergt nou eenmaal geMuziek is een onderdeel van het alledaagse bestaan. Je ziet in Rio en in
duld, ook mijn platenmaatschappij
zal dat moeten begrijpen. Ik ben niet
Sao Paolo mensen op straat dansen en
iemand die succes consolideert door
muzikanten zijn heel serieus bezig met
erop voort te borduren. Je hoeft van
hun grote liefde. In Amerika is muziek
mij dan ook geen disco te verwachten,
een luxe-artikel. Als je ernaar wilt
of een „kopie" van mijn hit „Reachfor
'luisteren zet je de radio aan, en als jeer
it". Ik doe wat ik artistiek verantwoord
genoeg van hebt, draai je de knop om,
vindt, en als het publiek er niet van
waarna je weer terugkeert in de dagehoudt, dan heb ik pech gehad. Natuurlijkse beslommeringen. In Brazilië
lijk houd ik wel rekening met de
heerst een atmosfeer, die creativiteit
doorsnee-smaak van het publiek. Zo
herbergt. Muzikanten voelen zoiets
heb ik „Follow the rainbow" heel commeteen aan. Ik heb dan ook met plegemaakt".
pact
een
Brazizier gewerkt aan
elpee met
liaanse muzikanten, hier nog onSwingen
bekende mensen, maar ze zijn vaklui.
De opnamen zijn net achter de rug. Ik
Duke bedoelt dat de elpee allerlei
realiseer me nu dat deze Braziliaanse
stijlen bevat, van latin tot funk, van
ervaring me heel diep getroffen heeft".
alles wat, maar dat de songs in totaliGeorge Duke heeft zich echter ook
teit goed doordacht zijn en ontzettend
nu niet laten meesleuren in zijn
swingen. De synthese tussen Duke, de
enthousiasme, in die zin, dat het proartiest, en Duke de businessman. Ik
ject alleen maar louter Braziliaanse
probeer me altijd te verplaatsen in de
ritmen en melodieën bevat. „Dat is
gedachtenwereld van een kind. Hoe
niet mijn stijl. Ik kan gewoon niet één
vertel ik hem mijn bedoelingen? Het is
bepaald soort muziek spelen. Er is dan
dan nodig om bij wijze van spreken op
ook geen sprake van een Braziliaans
mijn knieën in begrijpelijke taal over
concept. Ook hier heb ik een fusie nate brengen aan het kind wat ik wil zeggestreefd van verschillende stijlen en
gen, in welke richting ik het zoek. Zo
van contrasten tussen bijvoorbeeld de
denk ik ook over mijn muzikale richfunk en de ritmiek van de Braziliaanse
ting. Mijn bedoeling is om het
muziek. Het is heel interessant om de doorsnee-publiek via moderne rock
samba en de funk te combineren. Funk
mee te nemen naar de subtielere, dieis voor mij overigens in de kern van de
pere muziek, het kennis te laten nezaak een blues-derivaat".
men van allerlei interessante muDe ex-leraar aan het conserziekstijlen".
vatorium in San Fransisco heeft zich„Er is zoveel meer dan disco. Disco
zelf al geïntroduceerd door het plaatis leuk om, als je zin krijgt, erop te dansen van de term „fusio-music". „Mijn
sen.
Maar als luistermuziek vind ik
funk,
bevat
elementen
van
muziek
disco stomvervelend. Net als Earth,
geen disco dus, latin, jazz, rock, kortWind & Fire probeer ik de mensen te
om een smeltkroes van allerlei stijlen.
begeleiden naar de betere muziek.
Zelf noem ik het multi-stylistische
Volg mijn regenboog („Follow the
muziek. Waarom zou je je op één punt
rainbow"), maar niet naar het eind,
fixeren? Mijn filosofie is dat iedereen
geniet gewoon van al die kleuren en
in beweging dient te zijn, steeds op
van
de talrijke muzikale sporen die te
verandering
en
verzoek naar
zijn. Op die manier draag
bewandelen
betering".
bewustwording bij het
bij
aan
de
ik
„Ik begrijp dat de mensen graag
ontdekken
van wat zeg maar „hip" is.
vasthouden aan wat ze hebben aan zeHahahaha".
kerheden. Maar waarom zou je veranJe bent pas 33 jaar geworden. Hoe
dering tegenhouden, als je het goede
lang
doe je dit werk nog?
en
uit het verleden vasthoudt,
„Oh,
nog heel lang, jaren. Ik volg
meeneemt in nieuwe ervaringen? Het
mijn
regenboog,
tot ik erbij neerval".
is namelijk niet goed, zeker niet voor
—

—

—

•

Zangeres Nathatie Cole.

•

Nathalie Cole in 1976tijdens een concert in Tiel

—
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GARNWERD

KERKVOOGDIJ
GEM. NOORDWIJK

TE KOOP AANGEBODEN:

VRIJSTAANDE
BURGERBEHUIZING

I

iwaUliiaEjLL—Jlafl

PUBLIEKE
VERKOPING

KAVEL GROND

Aanvaardingen betaling 1 augustus 1979.
Bezichtiging woensdag 13 en donderdag 14 juni 1979

WEER?
SOMS

I
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Ten overstaan van notaris G. J. de Jong-Posthumus te
Assen en t.v.v. mevr. Bos, zal op woensdag 30 mei 1979,
des avonds om half 8 in café-restaurant Kuiper aan de
Hoofstr. 23 te Rolde, publiek bij toeslag worden geveild:

|\

Bk

i.n.a. de leeuw
mr.
W raadhuislaan 4

mm*
IJI

met garage, erf en tuin aan de Graalakker 17 te Rolde,
groot 2.76 aren. Voorzien van CV en thermopanebegla-

HOTEL-PENSION
bezettingsgraad. Diploma niet vereist. Koopsom panGoodwill f 490.000,-. Dlrekt te aanden Inventaris
vaarden.
Kantoor Vogelzang. Amsterdam/Lemmer. Lemmer
Nieuwedijk 63, tel. 05146-2312. Sinds 1946.
-

W&

(15 km van Groningen)

Swarte Ruiters 31; 921

m

2

fjg!

helft semi-bungalow

»

h&

3;

badkamer; cv. gas; parterre geheel bevloerd met antieke plavuizen; fraaie tuin met open haard.
f 250.000.-k.k.

MÊm

Wegens omstandigheden aangeboden: Te Lleveren, temidden van bossen, uniek gelegen

op 2750

m 2 grond met bos.

\mm

makelaars-taxateurs o.g.

mr. i.n.a. de leeuw
■&
IA
V

raadhuislaan 4 paterswolde 05907-3040

-

35, Roden. Tel. 05908-18330.

TE KOOP

EEN LANDHUIS

gelegen aan de Brugstraat te Wezuperbrug (gem. Zweeloo) Prachtig gelegen midden In een recreatiegebied.
Indeling: beneden: hal, 2 slaapkamers, woonkamer,
woonkeuken, kelder, douche, toilet en kookrulmte.
Boven: 2 slaapkamers, plus grote overloop.
Verder: grote schuren plm. 65 m» plus een kapschuur en
een grote sier- en moestuin, totale oppervlakte woning
plus grond 35 are.
Telefonische inlichtingen kunt u overdag ontvangen als
u 05981-208 belt of 's avonds 05946-9703.
Aanvaarding en prijs n.o.t.k.

I

H
«§&

VRk

spoedig, in overleg. Prijs: f 169.000,-.

Hoogkerk
Boven: 3 sl.k. en douche. Goede staat van onderhoud.
Prijs: f82.000,-.
Op ruime stand gelegen WOONHUIS met schuur en
tuin. Ind.: woonkamer, keuken, 3 sl.k., douche en
vliering. Het geheel verkeert in zeer goede staat.
Aanv.: zomer 1979. Prijs: f 105.000,-.

I

flr

met garage en vrij uitzicht

*§£»

Zuiderweg. MAISONNETTE met achtertuin op zon
en fietsenberging. Ind.: woonkamer, keuken, kelder.

I

helft herenhuis

Annen
Hofakkers. Voortreffelijk onderhouden en geïsoleerde
helft van dubbel WOONHUIS v.v. cv-gas. Ind.:
royale hal met toilet, woonkamer met open keuken
(eiken aanbouw incl. app.). Boven: 3 sl.k. en badk.
Vaste trap naar zolder met grote kamer en veel berg-

Rechtstreeks uit uw terraswoninq
het strand 0p... Waar vindt u dat?

****■

Schoollaan 26; 600 m*.

*'"*

ruimte. Aanv.

TE KOOP

C. Brandsma, Brink

Vrijstaand WOONHUIS met garage, cv en tuin op
zon. Ind.: voorkamer, achterkamer, keuken, badk., 3
sl.k. Direkt ontruimd te aanv. Prijs: f 178.000,-.

:

Ind.: woonkamer 30 m', ruime eetkeuken, royale gang,
en aangebouwd
badkamer,
slaapkamer
toilet,
1e
verd.:
schuurtje.
3 slaapkamers.
Het geheel is voorzien van C.V. en direct te aanvaarden.
Vraagprijs f 155.000.-. Tel. 05950-2944.

Inlichtingen tel. 05920-42309.

Peize

\mm

Living met open haard, parket, schroten plafond en
semi-open keuken, 60 m'; keuken met eiken inrichting
en alle apparatuur; bijkeuken; 3 slaapk.; badkamer;
dakterras 4.00x3.00; garage; kelder; zolder; geïsoleerde
hobbykamer; cv. gas; parterre thermopane; goede
situering; achter uitzicht op bossen.
Koopsom f 270.000,-k.k.

makelaars-taxateurs o.g.

i.n.a. de leeuw
mr.
■fL
IJI V

raadhuislaan 4 paterswolde 05907-3040*/3057.

KH

JV

ißff

ÊKÊ

Uw

jtm

P^

Marbella met alle stedelijke voorzieningen ligt 10 km dichtbij. Het vliegveld van Malaga
kunt u in een half uurtje met de auto bereiken.
Een supermarkt, tennisbanen en tal van andere
faciliteiten vindt u in de onmiddellijke omgeving,
terwijl Calahonda Beach een eigen zwembad
krijgt.

ZOmer

en Winter

een hoorliiLMimddi
neernjK Himaat
ÖOn

Calahonda Beach ligt aan de zonnige
zuidkust van Andalusië. Daar heerst ook

..

■

I

M

■

Paterswolde
Oranjelaan 2; 545 m 2

I

VRIJSTAAND
LANDHUIS
situering

M

met garage en fraaie

L-kamer met parket, openhaardkanaal en terrasdeuren;
keuken; zeer grote bijkeuken; 5 slaap/studeerkamers;
badkamer; garage en aparte fietsenberging; cv. gas;
kelder; begaanbare zolder.
Koopsom f 295.000,-k.k.

MMf

BB|
i.n.a. de leeuw
mr.
IHJHv

raadhuislaan 4 paterswolde 05907-3040*/3057.

b.g.g. 4163

g^
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De 3-kamer woningen bevatten een
woonkamer annex keuken, 2 slaapkamers en
een badkamer. De 2-kamer woningen omvatten
een woonkamer annex keuken, een slaapkamer
en een badkamer. Alle woningen krijgen een
open haard, een groot terras met uitzicht op zee
en direkte toegang tot het strand,
De prijzen bedragen ± f 85.000,- tot
f 123.000,- k.k.
±

meer informatie?

Even de bon invullen en in een gesloten
envelop zonder postzegel opsturen. U ontvangt
dan geheel vrijblijvend de informatieveJbrochure
over Calahonda Beach. Ook is het voor serieuze
gegadigden mogelijk om deel te nemen aan een
bezichtigingsvlucht naar Calahonda Beach. Informatie daarover vindt u eveneens in de brochure,

Calahonda Beach, waar het strand uw tuin is
——————.————«

j Calahonda

_,

/,■
/
\

■
V
J
VV
I
\

l

| naam

makelaars onroerende goederen
Ossenmarkt 5, Groningen, tel. (050)-183388
en kantoren te Emmen, Hoogeveen,

|

mm

aw
projekt
is
van
dit
eigen
uw
NBM-makelaar
En
op de hoogte en zal u graag informeren.

Beach Bon

Graag ontvang ik vrijblijvend de brochure van
Calahonda Beach

boelens jorritsma b.v.
Meppel, Roden en Winsum.

makelaars-taxateurs o.g.

_

komfortabel wonen

Uitstekende Situering

WOONHUIS met schuur, tuin en ruim uitzicht. Ind.:
o.a. woonkamer met open keuken, 4 sl.k., douche, vaste trap naar grote. Aanv.: spoedig. Prijs:
f 129.000.-.

Vrijstaand WOONHUIS met loods en tuin. Ind.:
woonkamer, keuken, douche en sl.k. Boven: 3 sl.k. en
zolder. Geheel verbouwd. V.v. cv. Aanv.: in overleg.

-

Spanje uitzonderlijk. En bovendien is dat strand
een heerlijk rustig en bijzonder mooi zandstrand.
De omgeving doet daar niet voor onder en is
fraai en zeer bosrijk.

b.g.g. 4163

s winters een heerlijk warmklimaat dat zelfs voor Spanje
zeldzaam is. En ... zo'n
terraswoning kan juist door
dat verrukkelijke klimaat
eventueel het gehele jaar
verhuurd worden. Ook wintersporten
100 km
hoort tot de mogelijkheden in het op
landinwaarts gelegen Sierra Neveda gebied.
.

—

Direkt aan het strand, dat is ook voor

Ten Boer

Lutjegast

«.

ideale omgeving

Royale helft van dubbel WOONHUIS met garage, cv
en tuin op zuiden. Ind.: Z-kamer, ruime keuken, bijkeuken. Ie Verd.: 3 sl.k. en badk. 2e Verd.: 4e sl.k.,
cv-ruimte en zolderberging. Geheel v.v. thermopane
ruiten. Aanv.: zomer a.s. Prijs: f 155.000.-.

Helft van royaal dubbel WOONHUIS met garage, cv
en grote tuin. Ind.: woonkamer, open keuken, 4 sl.k.,
badk. en zolder. Aanv.: direkt. Prijs: in overleg.

—p-r-•/ —ft333P

I 1
Niet alleen uitzicht opjV M u
zee of het geruis van de brant
ding, maar direkt van uw ter_r*"—'"L
ras het strand op stappen.
Dat kunt u in Calahonda
'
Beach op
10 km ten oosten van Marbella.
Want daar verrijzen direkt aan zee 66 komfortabele 2- en 3-kamer terraswoningen.
<

±

Loppersum

Noordhorn

TE KOOP

USQUERT

ving.

aÊÊm

MW

MtW
Aw
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op plm. 600 m* grond, volledig gemoderniseerd, te

aan de Zuidlaarderweg 59 te Annen, gem.
Anloo. Gunstig gelegen in bosrijke omge-

/3057. b.g.g. 4163

Ind.: kamer, keuken, bar, serre, 2 si.kamers, douche,
toilet, afz.: grote garage; boven: 2 si.kamers.
Spoedig te aanv.
Prijs f 190.000,-k.k.
Inl.: Advies en Bemiddelingsburo

r

m
ÊÊ

-

VRIJSTAAND
BOERDERIJTJE

ÊB

Living met open haard, semi-open keuken. 70 m grote
bijkeuken; 3 slaapk.; mogelijkheid 4e slaapk. parterre;

H

■

VRIJSTAANDE
WONING

-

»

met garage aan rustige woonstraat.

19k

LANDHUISJE

van particulier,

bij centrum en industriegebied van DELFZIJL. Wegens
leeftijd. Goed geoutilleerd. Voldoet aan alle eisen. Hoge

L.66K

■

paterswolde 05907-3040*/3057. b.g.g. 4163

TE KOOP:

zing.
Indeling: hal met kelder en toilet, kamer, keuken en garage met smeerput; boven: overloop, 3 slaapkamers en
ged. bevloerde vliering.
Vrij te aanvaarden: direkt na betaling der koopprijs.
Betaling koopprijs: op 29 juni 1979 of bij eerdere aanvaarding.
Bezichtiging: op de dag van de velling, des nam. 3-4 uur..
Ingezet op f 101.000,-.

tja
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makelaars-taxateurs o.g.

t/sgMi&m

DE WONING

■■

2;
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BEWAREN.

Dorpsstraat 18, Nw. Roden, tel. 05908-19055.

«bh

2;

+
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h

Vsm
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KRANT

winkel, met veel ruimte op zeer goede stand, voor veel
doeleinden geschikt. Totale grootte 8.65 are.

2;

mW

IS DE

een goed renderend

2 cellen inh. 390 m\ en een behuizing waarin voorheen

TOESLAG WONING
TE ROLDE

JÊ Wr

LAS IK
DATOOK

2.

TE KOOP AANGEBODEN:

Mr. W. H. VAN DER LAAN,
notaris te Groningen,
Westersingel 31,
tel. 050-125869.

M y

MWf
M W

WAAR

Te bevr. tel. 05987-15176.
's Avonds na 19.00 uur.

des namiddags van 2-4 uur.

£&

Bk

In zijn geheel of gebouw apart voor afbraak.
Draadglas opp. plm. 200 m

AfV
JÊtWJ&

Êt

waarop glazen pootaardappelbewaarplaats.

met AFZONDERLIJKE BOVENWONING, LAGE DER A
36/36a

jj

DE KERKVOOGDIJ.

groot plm. 750 m 2

1. HAREN: Onnerweg 91. Helft klassieke woning met
grote tuin (590 m 2). L-kamer 28 m 2; moderne keuken;
bijkeuken; 2 slaapk. met mogelijkheid 3e; luxe badkamer; vergunning voor garage.
f 149.000,-k.k.
2 PATERSWOLDE: Leeuwerikweg 9. Helft dubbel met garage aan plantsoentje.
Woonk. deels dubbel glas, 6.50 x 3.70; keuken; 4 slaapk.; douche; garage 7.50 x
3.00; cv. gas; hobbyk. op 2e verd.; zeer diepe tuin op zuid. f 173.500,- k.k.
3. PEIZE: Kortlandseweg 7. Vrijstaande woning met garage en zeer vrije achtertuin,
465 m living met open haardkanaal 33 m keuken; kantoorruimte; parterre: 1
studeer/slaapk.; 1e verd.: 3 slaapk.; douche; kelder; cv. gas. f 195.000,- k.k.
4. PEIZE: Berkenlaan 66. Helft dubbel herenhuis met garage. L-kamer met thermopane, 37 m keuken; 4 grote slaapk.; badkamer; cv. gas; goed onderhouden;
achtertuin op zuidwest, f 205.000,- k.k.
5. PEIZE: Ter Hansouwenlaan 2. Vrijstaande semi-bungalow met garage op 763 m 2
grond. Woonk. 639/365; 3 slaapk.; badk.; keuken 330/257; cv. gas; grote beloopbare zolder; gunstig gelegen in De Westerd. f 225.000,- k.k.
6. ANNEN: Annerstreek 114. Vrijstaand landhuis (1977) met garage en vrij uitzicht
over landerijen. L-kamer met open haard 35 m'; luxe keuken en bijkeuken; 4
slaapk.; bahama-beige badk.; cv. gas. f 255.000,- k.k.
7. PEIZE: Berkenlaan 41. Geschakeld landhuis met garage. Living met open haard
en keuken 42,5 m 2; beneden: 1 slaap/studeerk. met natte cel; verd.: 3 slaapk.
badk.; thermopane en spouwisolatle; goed onderhouden, f 260.000,- k.k.
8. PATERSWOLDE: Kamperfoelieweg 15. Split-level woning met garage aan zeer
brede groene laan. Woonkamer met opan haard; split-level verbinding met eethoek en keuken; bijkeuken; 5 slaapk. met badk. op 2e level en douche op 3e Ievel; inpandige garage met hobbykamer, f 270.000,-k.k.
9 PATERSWOLDE: Hortensiaweg 31. Helft herenhuis
46 m semimet garage. Living met open haard
open keuken; bijkeuken; 5 slaapk.; badkamer; cv.
gas; deels thermopane; spouwmuurisolatie; vrije
tuin. Koopsom f 245.000,-k.k.

Jm
M& ar

Bij in gebreke blijven
zullen de graven worden opgeruimd.

aan de Torenstraat 138 Wlldervank

DE BEHUIZING

JM

degene die graven heeft
op
de begraafplaats
deze in goede staat van
onderhoud te brengen
voor 1 september 1979.

TE KOOP

Donderdag 14 juni 1979, des avonds om 8 uur In het
café-restaurant ~'t Huis de Beurs", A-Kerkhof z.z. 4 te
Groningen, zal publiek worden verkocht:

p.m.

verzoekt

met garage aan de Hunzeweg 31
Vrij te aanvaarden. Prijs n.o.t.k.
Inlichtingen: tel. 050-731030. na 13.00 uur.

Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444

Het perceel is verhuurd: nummer 36 voor f 100,45, nummer 36a in twee gedeelten tezamen voor f 175,- alles

GRONINGEN

1I

adres:

j
j plaats:

tel.:

j

NN6258.

j opsturen in gesloten envelop zonder postzegel
■

|

naar Antwoordnummer 325.9700WR Groningen.i
—■■■■

—
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Geestelijk

Levn

Het katholiekste land in Oost-Europa
Als paus Johannes Paulus II van 2
tot 10 juni in zijn vaderland Polen op
bezoek is, dan is hij op bezoek in een
katholiek land bij uitstek. De Poolse
Volksrepubliek heeft op het ogenblik
meer dan 35 miljoen inwoners. Daarvan is 96 procent katholiek. Polen is
het katholiekste land van Oost-

Europa.

'

|

Polen, dat sinds het eind van de
Tweede Wereldoorlog een socialistische signatuur heeft, telt 27 bisdommen, waaronder 7 aartsbisdommen.
Aan het hoofd van de Poolse katholieke kerk staat de aartsbisschop van
Gniezno en Warschau, Stefan kardinaal Wyszynski. Hij is primaat
van Polen en voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie en leidt
de kerk al meer dan drie decennia.
In de zielzorg werken 15.219 diocesane
priesters en 4.694 paters. Daarbij komen
zo'n 30.000 ordezusters. In 40 priesterseminaries bereiden zich momenteel 5.325
studenten op het priesterambt voor. Afgelopen jaar had de kerk in Polen 569
nieuwe priesters. In Lublin is een katholieke universiteit. Die werd in 1918 opgericht en is de enige katholieke universiteit in de socialistische landen van
Oost-Europa. In Krakau, Poznan,
Warschau en Breslau zijn theologische
faculteiten. Bijna duizend Poolse
priesters en ordezusters werken als missionarissen in de Derde Wereld.

De andere kerken zijn niet zo ruim vertegenwoordigd. In 1961 telde de Pools
Orthodoxe Kerk 413.000 lidmaten. Het
aantal protestanten wordt geschat op
140.000. Daarvan zijn er 120.000 lutheraan. Het aantal oud-katholieken bedraagt 30.000, dat der Pools-katholieken
60.000.

geloofsvrijheid een discutabele zaak is
uit te stellen tot na 8 mei, Stanislaws
—

feestdag.
Paus Johannes Paulus II zal tijdens
zijn verblijf in Polen Czestochowa
aandoen. Dat is de voornaamste bedevoor
Poolse
vaartsplaats
rooms-

katholieken. Op hoogtijdagen stromen
menigten te voet toe. Zelfs uit Warschau
komen ze lopen. De stad is beroemd om
haar „Zwarte Madonna", een donkerbruine Mariaschildering die volgens de
legende door de apostel Lucas zelf werd
geschilderd. De schildering bevindt zich
in de kapel van het klooster van de Orde
van de Heilige Paulus de Kluizenaar, in
1382 gesticht op „Jasna Gora" (de heldere berg). De madonna werd op 8 sepna gerestaureerd en
tember 1717
versierd te zijn plechtig gekroond als
„Koningin van Polen". Czestochowa
heeft 190.000 inwoners en is het tweede
ijzerertsverwerkingscentrum van het
land. De paus zal in deze stad een conferentie van de Poolse bisschoppen voorzitten.
—

—

De grote liefde van Johannes Paulus II
voor de maagd Maria komt voort uit zijn
Poolse achtergrond. De Mariaverering is
een karakteristiek van het Pools katholicisme, dat überhaupt nadruk legt op de
geloofsbeleving.

De Rooms Katholieke Kerk van Polen is
de sterkste onafhankelijke macht in
De
Oost-Europa.
communistisch
betrekkingen tussen kerk en staat werden in de stalinistische tijd gekenmerkt
door grote wrijving. Kardinaal Wyszynski heeft in het begin van de jaren vijftig
een tijdlang vastgezeten.
In 1967 weigerde de regering Wyszynski een uitreisvisum te verstrekken voor
een reis naar Rome, waar de bisschoppensynode werd gehouden. Het argument was dat de kardinaal zijn vorig

niet door afgraving ontstaan maar
door uitschuring van de Hunze. Dit is
vermoedelijk begonnen omstreeks
achtduizend jaar geleden. Ongeveer
bij het begin van onze jaartelling was
het meer nog onderhevig aan eb en
vloed, al was dit natuurlijk in geringere mate het geval dan in de Waddenzee. Of afgraving bij het ontstaan
van het meer ook nog een rol heeft
gespeeld is niet geheel duidelijk. Het
aannemelijker dat het meer is
ontstaan door erosie, aldus G. Wolters in het personeelsblad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

De schrijver is in de geschiedenis van het
stroomgebied van de Hunze in en
rondom het Zuidlaardermeer gedoken en komt aan de hand van geraadpleegde boeken, archiefstukken en
oude kaarten met veel informatie

„De Hunze of Oostermoerse Vaart
stroomde vanaf Exloo via het Zuid
laardermeer, door Groningen via het
huidige Reitdiep met een bocht langs

Pieterburen naar de Lauwerszee. De
Hunze, die eerst Moordiep (moerasdiep) werd genoemd, is ontstaan tijdens de Ijstijd, plusminus dertienduizend jaren voor onze jaartelling en was enorm breed. Door
bodemonderzoekingen bleek, dat de
breedte wisselde van honderd to
honderden meters, de derde Llstijc
kwam vanuit het noorden en brach
zeer veel zwerfkeien, leem enzovoort
mee, die hier achterbleven. De

Hondsrug is ook ontstaan in deze
tijd"
„Pleistoceen, preglaciaal zand bevindt
zich op ongeveer honderd vijftig meter
onder de bodem van het ZuidwaterleidingDe
laardermeer.
en de Onbij
De
Groeve
bedrijven
hieruit
het
nerpolder winnen

„Het klimaat in de omgeving van het
Zuidlaardermeer is koeler dan in de
rest van het land. Zokomen er gemiddeld meer vorstdagen voor met lagere
temperaturen en minder zomerse dagen (25 graden Celsius) dan elders. U
moet de omgeving Zuidlaardermeer
dan rekenen zo ongeveer van Delfzijl,
ten westen van de stad Groningen,
naar het oosten buigen via midden
Drenthe naar Duitsland. De bodem
van het meer is ongeveer vier graden

in dizze

daogen

maor in 't kleingeld. Daorbij, gien
mèènsk vrag zuk ooit of, wat oons provinciaol meseum vrag an veurzienings
en dat is ok gien kattepis. Daorbij hef
Orvelt dan nog veur, dat 't ok as mooiweerakkommedaozie metdöt en 't meseum mot 't hebben van natte zummers.
Wat is 't dan wel. Nao mien dunken
is 't veurspel bij d'opbouw van dit meseumdörp. Het hef der aait al rommeid. As de gemeenteraod van
Westerbork zien zoveulste zitting har,
haj ok de kraanten weer vol van
trammelant over Orvelt. Waorbij
börgmeester Lieve slagmaotig op de
tocht stun. Hie zaag zuk as de schepper van het meseumdörp Orvelt en hie
dee der nao. Dat weur 'm niet in dank
ofnummen, umdat de gemeente meer
en meer op 't zeer beein kreeg. En now
kan 'k allen maor respekt hebben veur
'n raod, die het beheer van gemeenschapsgelden veurop stelt, maor
aj ooit tot wat bezunners kommen
wilt, moej oet de regel van alle dag.
Wat veur 't moment de risico's ok bint.
Dan bej kerels neudig as 'n
börgmeester Lieve. Die 't lef hebt um
deur te gaon, ok al wodt ze van aal
kaant inpakt (democraotisch) en die
de wardering van zien volkie der veur
op 't spel zetten duurt. Daorbij, we
kunt rustig zeggen dat börgmeester
Lieve de leste jaoren deur 't kreukelnbos gaon is. Dan kuj der tegen over zetten dat e der um vraogd hef, der blif
toch over dat niet hij, maor Drenthe
oeteindelijk de vruchten der van hef.

Dat komp now nog niet over, maor
de tied zal 't leren. Evenzo zal de tied
oons leren dat er eens een kommessaors van de Keunegin of 'n gedeputeerde hen Orvelt geeit, um daor 'n
bronzen plaot te onthullen ter naogedachtenis aan een börgmeester, de
stichter van het meseumdörp Orvelt.
Doe der denken um. Want het is nooit
aans west.

Eens was der in 'n Drèèns dorp de
meul in 'n kanner zakt, een meul die
jaoren 't gezicht angaf van 't dorp. Ze
kregen een börgmeester en die kreeg de
raod zowied, dat ze 't kakkie opkochten, um 't op 'n aner stee weer hen
te zetten. Het volk was 't er wel over
eens, dat de börgmeester met meulenties leuip, um zoveul geld te vermallen
veur zuks. Je kunne der ok hoezen veur
bouwen. Dat gung niet deur, umdat
veur de hoezen gien subsidie was, veur
de meul wel.
Óver verloop van jaoren is de meul
weer optrokken en now is 't volk er wat
groots op. As ze der anlangs gaot, loopt
ze as 'n haon met je weeit wel. Daorum
schreef ik, je hebt op zien tied kerels
neudig, die oet 't stramien lopen
duurt, al bin wij in Drenthe daor aal
met aal nog nooit zo driest in. Zukken
maj dan diktator nuumen, een drammer, of een die met meulenties lop, an
't ende hef de gemeenschap er baot bij.
En now wik warachtig niet zeggen, dat
ok börgmeester van Westerbork gien
fouten maokt hef. Maor dat mak oons
duliek, dat het gewoon mèènselijke
hum niet ontbrek. Veul arger is, daw
now de fout maokt, um dit alles zo negatief, um 't maor is niet Drèèns te zeggen, op batterij te brengen.

Het meseumdörp is er, dat moew
even good yeur ogen hollen. En dat er
now veul geld teköt is, dat is 'n feit.
Daor helpt gien leeive moer meer an.
Maor Orvelt loslaoten, ofbreken of verkopen, zal oons eeuwig tot schaande

—

Het is niet zeker hoe diep het katholicisme in het Poolse volk is geworteld. De
Poolse autoriteiten beweren graag dat
het kerkbezoek niets dan een kwestie
van traditie is en dat vele Polen de officiële rooms-katholieke leer over abortus en geboorteregeling aan hun laars
lappen.

Katholieken hebben het in Polen niet
altijd gemakkelijk. Zo sloot de Poolse regering drie jaargeleden het hoofdbureau
van de in het parlement vertegenwoordigde Znak-groep van prof. dr.
Stomma, nationaal orgaan van katholie-

Plaatselijk is enige jaren geleden enorm
veel zand uit het meer gezogen, zodat
zich thans ook gaten van tien tot vijftien meter in het meer bevinden. Dit
is jammer, want het heeft de waterhuishouding aldaar volledig verwoest. Hopelijk zullen die gaten weer
wat dichtslibben, maar dit zal wel jaren duren", aldus de heer Wolters.

door Bart Veenstra

Orvelt steeit in de schienwarpers en
dat kriej, as de locht er boven zo
duuster wodt, daj 't pad wel bijlochten
moet, um te weeiten wat kaant aj now
vedan op gaot. Maor is 't in wezen wel
zo arg? Wat is het, dat Orvelt zo d'andacht krig, umdat er een teköt is dat
tot 'n astrenomisch bedrag oplopen is,
zo der schreven wodt. Waorbij de
vraog, wat astrenomisch is in diz' tied.
Over 't geheeil rekend, zit Orvelt nog

—

Het Zuidlaardermeer is niet diep, het
varieert van ongeveer veertig centimeter tot hondertachtig centimeter. Langs de oostkust is het niet
dieper dan vijftig tot zeventig centimeter. Op één punt en wel bij de zogenaamde Bargerkop (ter hoogte van
Wolfsbarge) is het slechts dertig tot
vijftig centimeter diep.

uitgediept."

drenthe

Orvelt

Na de machtsovername door Edward

Gierek in 1970 begon zich het begin van
een dialoog af te tekenen. In 1977 zag het
ernaar uit dat de Poolse regering de stap
van „coëxistentie" naar „samenwerking" zou doen. Dit werd tenminste
meegedeeld door Kazimierz Kakol, minister van Religieuze Aangelegenheden.
Paus Paulus VI had in dat jaar een onderhoud met de Poolse partijleider Gierek.
Maar een lange lijst van door de kerk
meer vrijheid van hangestelde eisen
delen, een ruimere toegang tot de door de
staat gecontroleerde media en een erkende wettelijke status is nog steeds onderwerp van discussie. Het godsdienstig
leven in Polen bloeit, niet alleen in de
vaak nog primitieve dorpen, maar ook in
de steden waar de door de oorlog verwoeste kerken nauwgezet zijn herbouwd
en nieuwe kerken zijn verrezen, vaak na
lange strijd met de autoriteiten die geen
vergunning voor de bouw wilden geven.

koeler dan alle andere meren. Hoe dit

kele gedeelten weergeven.
•

bezoek aan het Vatikaan in 1965 had gebruikt „om zich in de buitenlandse politiek van de staat te mengen". Het episcopaat liet een hevig protest horen en
noemde de weigering een ernstige beperking van de godsdienstvrijheid.

grondwater. Na deze Ijstijd werden
enorme hoeveelheden smeltwater afgevoerd, waardoor de Hunze werd

over deze omgeving, waarvan wij en-

Koud meer
;Het Zuidlaardermeer is waarschijnlijk

De joden, die in 1939 nog 10 procent
van de bevolking uitmaakten, hebben
het met name sinds 1968 moeilijk. Zij
zijn uit leidende posities in het economische, politieke en culturele leven verdreven en hun aantal bedroeg in 1969 naar
schatting nog slechts 13.000. In de campagne tegen de „Zionisten" heeft met
name Mieczuslaw Moczar, toenmalig
minister van Binnenlandse Zaken en
hoofd van de veiligheidsdienst, zich een
beruchte naam verworven. Door het
kleine aantal niet-katholieken is de oecumene in Polen onderontwikkeld.
In de laatste tien jaar van de 10e eeuw
ving de kerstening van Polen aan, op
instigatie van koning Mieszko I. Hij liet
zich samen met zijn vrouw en zijn hele
hofhouding dopen in de bisschopskerk
van Poznan. In 1000 stichtte paus Sylvester II de eerste primaatzetel: Gniezno. Daarvoor waren al de bisdommen
Poznan, Kolobrzeg, Krakau, Plock,
Wlocklawek en Breslau (Wroclaw)
gesticht.
Een bekende kerkelijke figuur uit de
kerkgeschiedenis van Polen is de heilige
Stanislaw, patroonheilige van Polen. Dit
jaar wordt door de Poolse katholieken
het feit herdacht dat Stanislaw 900 jaar
geleden door toedoen van koning Boleslaw II de Stoute ter dood werd gebracht. Stanislaw, in 1072 benoemd tot
bisschop van Krakau, sloot zich bij een
oppositionele beweging onder leiding
van Boleslaws broer Wladyslaw aan,
omdat hij het niet eens was met des konings beleid inzake de kerk. Boleslaw
daagde hem voor het gerecht en de bisschop werd ter dood veroordeeld. De executie was in 1079. Al dan niet door de
rond hem ontstane legenden zijn velen
Stanislaw gaan beschouwen als een martelaar, een strijder voor de geloofsvrijheid. Dit bracht de Poolse overheid
ertoe, het pausbezoek aan Polen —waar

maoken. Blif er niks aans over as de
koppen bij 'n kanner en te zorgen dat 't
op regel komp. En dan gien windhoos
van kritieken van mèènsken, die weeit
hoe as 't mot, maor te beroerd bint um
de jas der veur oet te trekken. Daor
hew zo zachiesan oons vet wel van.
Nao mien dunken mot de provincie
hier anpakken. Orvelt is meer dan
Westerbork, Orvelt zal weden de presentaotie van Drenthe van eer en van
now. Dan zal ok Drenthe hier de lasten
moeten draogen. Ik weeit niet, of Börk
het loslaoten wil, maor we weeit zo zachiesan, dat het spul te groot wodt,
veur de beeinen van Börk. En as de
previncie het an zuk hef, biw ok 'n
hoop bestuurlijke knieppunten kwiet.
Dan hebt ze 'n overzicht van wat er is
en der niet is. En dan bint er misschien
nog van die knappe koppen, die ok nog

kaans zeeit um oet de exploitatie meer
geld lös te maoken. Dat is dan ok weer
metnummen.

Hoe 't ok is, Orvelt mot an oons blieven Daor haok ik dan even met in op 't
geen de socialist Weidgraaf (Staotenlid) anhaolt. Die schrif dat bij verkoop
de centen der wel weer oetkomp in Orvelt. En dat het dan een gesloten oord
wodt veur kapitalisten. En now hek
met kapitalisten gien muite, ik bin
gangs um 't zölf te wodden, wel wodt
Orvelt dan 'n steriel dorp. En de Orvelters muk zuk now al wat achteroet zet
vuulen, dan kunt ze wel ofreizen.
Want dan zal 't een oord wodden met
botties van „Verboden toegang" en
„Eigen weg". Dat Weidgraaf dit hen
veuren braacht hef döt mij deugd. Het
mot elk duulijk maoken, dat er gien
weg terug is. En dan blif er allen over,
niet wieder liggen te soezen, anpakken. En net wak zee, de previncie hef
zuk hier waor te maoken. En 't bestuur
kennend, zee ik het wel zitten.
.

komt is wetenschappelijk nog niet
vastgesteld, kan althans door mij nergens ontdekt worden".

Anloo
In het jongste nummer van de Baander,
het gedegen driemaandelijkse tijdschrift van de Historische Vereniging
Drenthe (sinds november al 310 leden), onthult mr. J. Belonje een zeer
oude relatie tussen de Hollandse stad
Alkmaar en het kleine Drentse dorp
Anloo.

door Ton van derWerf
ke intellectuelen. En in 1977 bepaalde de
regering dat de fondsen voor „Znak"
voortaan moesten toevloeien aan een
van de groep afgescheiden beweging die
meer dan de zich onafhankelijk opstellende Znak-groep bereid is met de regering Gierek samen te werken. Stomma
en de zijnen werden in het parlement
vervangen door vertegenwoordigers van
deze afscheidingsbeweging.
Kerkelijke tijdschriften hebben te maken met de Poolse censuur. Die censuur
heeft zich te houden aan de basisregel:
„alle kritiek op het marxisme moet uit
godsdienstige publicaties worden verwijderd". Deze vage, ruim op te vatten
regel heeft bijvoorbeeld het katholieke
tijdschrift 'Spotkania' (ontmoetingen)
tot een illegaal blad gebombardeerd.Deze periodiek volgt de gedragslijn van officiële katholieke organisaties en weet
zich gesteund door de bisschoppen. Onder de medewerkers van dit blad bevindt
zich Jerzy Turowicz, hoofdredacteur van
het (legale) Krakause katholieke weekblad „Tygodnik Powszechny,, (algemeen weekblad). In januari van dit
jaar verbood de censuur een artikel van
zijn hand over de staat-kerk-relatie. Hij
schreef dat samenwerking met de kerk,
waartoe de staat graag bereid zegt te
zijn, onmogelijk is, als haar invloed
steeds wordt tegengewerkt. Het artikel
was bestemd voor het marxistische
weekblad „Polityka". Tenslotte werd
het verhaal geplaatst in „Spotkania". In
maart van dit jaar werd Janusz Krupski,
hoofdredacteur van „Spotkania", door
de geheime politie in Lublin ondervraagd

Hoewel de Poolse staat de katholieke

kerk in Polen de organisatie van het be-

Mogelijk al eerder, maar zeker in 1636
bestond die relatie. Ze blijkt uit een
acte, verleden door notaris Cornelis
de Haan uit Alkmaar op 3 november
1636. Toen verschenen voor de notaris Tijmon Lucasz. (alias Tijmon Ysbrantsz.) poorter van Alkmaar, met
zijn zusters Aeffgen en Annetgen Lucas. Zij waren met z'n drieën de erfgenamen van de goederen die hun
overleden broer Jacob Huisinghe,
toen inwoner van Anloo, hen had nagelaten. Ze verklaarden zich niet als
erfgenaam te willen gedragen, met
uitzondering echter van hun recht
„tot het huijs of Spycker (voorraadschuur, waarin eertijds de belastingen in natura aan de katholieke
kerk werden opgeslagen) tot Anloo
mette hoeve daerinne; het Spycker is
staende bij den voornoemden haeren
broeder in lijfftocht beseten".
Tijmon alléén deed afstand van „het
leen bijden voornoemden synen overleden broeder beseten". Dat onder de
Harmentge
voorwaarde
dat

Swoar weer
„'t Dundert", zee Wemeitje,
„heurst wel hou 't dundert?" Ze haar
d'ogen stief dicht, kop onder dekens en
d'handen veur d'oren, moar ze heurde
't toch, dat gerommel in de veerte, den
weer dichtbie, aal n beetje dichterbie.
„Netuurlek heur 'k dat wel, ik bin
nait doof', zee Steven. Hai draaide
zok om mit veul gekroak van veren in 't
ol matras. „Vanoavend heurdest t'r
aans niks van", zee Wemeitje, ~'t het
de haile oavend al goan, moar doe
zeest 't was niks, niks as de wind dij
opstak en bolderde deur de bomen".
Steven zee niks. Hai was nareg dat 't
swoar weer aal dichterbie kwam, net
nou e zo lekker zien muide liggoam in
de waarme hole van 't berre nuzzeld
haar.

Wemeitje dee ain oge open, want zai
kon wel doun of 't gevoar der nait was,

moar 't was der toch, ze vuilde aan ales
dat ter was en den was 't ook moar beter om der mit aal heur zintugen bie te
wezen, den kon ze meschain nog
vluchten eer 't te loat was. Moar 't
weerlichten kwam zo hel en onverwachts dat ze heur oge weer stief dicht
kneep. „Zagst dat?", flusterde ze. Ze
was zo schrokken, ze dus hailn't

haard-

op proaten, net of ze baange was dat 't
onweer heur dat kwoalek nemen zol en
den nog slimmer te kere gong.
~'t Zol mie wat wezen", bromde
Steven, „'t is n buie, dij drift zo wel
weer over. „Ze heurde druppen aan 't
glas. As 't moar eerst regende, zee Ste-

ven aaltied, den wuir 't n stok makkelker. Zoveul te haarder as 't regende,
zoveul te eerder was de dunderbuie

veurbie.
Moar dou opins kwam der n knitterslag, dat zai zat in ainmoal recht
overénde, heur aine haand tegen heur
borst aan drökt en d'aander vuilend
over 't nachtkastke noar 't knopke van
de schemerlaampe en tegeliek nait
waitend of ze 't licht wel aanknippen
dus, of dat meschain juust 't hemelvuur nait aantrekken

zol.

„Mens, blief toch liggen", zee SteWat zol

ven, „duBt ja net n lutje kind.

zoek van Paus Johannes Paulus II heeft
toevertrouwd, hebben de autoriteiten
een aantal richtlijnen opgesteld om de
invloed van het gebeurenin te perken.
Onderwijzers, leraren en docenten
moeten tijdens het pausbezoek les geven. Voor wie van school wegblijft zwaait
er wat, en eindexamens en toelatingsexamens zijn gepland tussen 2 en 10
juni.
De paus zal maar kleine stukjes per
auto mogen reizen. Hij zal hoofdzakelijk
met een helikopter worden vervoerd. De
mis die hij aanvankelijk op het „Overwinningsplein" in Warschau zou vieren,
wordt nu gehouden op een klein pleintje
voor een klein kerkje.
De mensen wordt aangeraden om
thuis te blijven en naar de televisie te kijken.
Intussen is de Poolse katholiek Kazimierz Switon voor onbepaalde tijd in
hongerstaking gegaan uit protest tegen
de weigering van de autoriteiten om aan
paus Johannes Paulus II toe te staan een
bezoek te brengen aan het bekende heiligdom van Piekary Slaskie in Silezië.
Aangenomen wordt, dat de Poolse regering bang is voor een grote toeloop van
Silezische mijnwerkers en industriearbeiders, wanneer de paus naar Silezië
zou komen.
Switon werkte mee aan de oprichting
van een vrije vakbond in Silezië. Als gevolg daarvan belandde hij vorig jaar vier
maanden in de gevangenis. In maart
1979 werd hij tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij politieagenten zou hebben aangevallen. Onder de
druk van de publieke opinie in binnenen buitenland werd hij vrijgelaten, toen
hij in hoger beroep ging.

't Noorder
Erf
bekeken door:
Rein van der Sleen
Jan de Poel

&

Swartwolts, de weduwe van Jacob
Huisinghe, hem zou verzekeren voor
de som van 600 gulden, die hij in 1627
aan

zijn

overleden

broer

had

verstrekt.

Oet 't Olde Ambt
door Simon van Wattum
mie dat, zo'n beetje onweer. As 't nait
slimmer wordt, den dou 'k ter vot
veur". Ze schoof weer onderoet. Hai
haar ook ja geliek, ze mos zok dik wat
schoamen, der was niks om baange
veur te wezen, wat zol dat weerlichtten
en dat dundern, niks kon heur der van
overkomen en as heur der toch wat van
overkwam, as 't opins knitterde en bie
heur insluig, den gongen ze gewoon
van berre of en muiken ze dat ze boetendeure kwammen.
As 't insluig? Rechtop zat ze weer,
gooide de dekens van zok of. „Wat
wilst wel", zee Steven, „kenst nou
gain tel rusteg liggen blieven dat 'k
sloapen ken?"
't Knitterde weer, zo'n dikke slag
dat 't heur net was of 't berre der van
schudde. „Doar hest 't ja", fluusterde

ze, „doe hest stekker van d'antenne
der nait oetdoan, nou is 't op televisie
sloagen". 't Was opins zo licht in
sloapkoamer, net helderlichten dag.
Steven haar de bainen al boeten
boord. Dou was 't weer duuster. „Dou
't licht den ook aan", schol e, „woar
binnen mien petovvels nou weer".
't Begunde haarder te regen, 't sluig
tegen 't venster aan. Ze haar 't lichtknopke vonden, waarm troostend licht
vuil over 't berre, over Steven zien gebogen rogge. Ales in sloapkoamer, de
twij witte kaasten, de spaigel der tussen, de nachtkastkes en de snuusterijen ston op stee en vormde ain ogenblik
laank zo'n vaailege en vertraauwde
wereld dat ze zok ofvruig woar ze zok in
vredesnoam zo baange veur moakt
haar. Moar dou knitterde 't weer en
boetendeure, dwaars deur de gerdienen hen, doar flikkerde 't zo slim,
dat ze mit ain sprang van berre of was
en ruip: „Ik goa d'rof, ik blief hier nait
laanger, wel wait wat ter nog komt".
„Ik dou allain even stekker d'roet",
zee Steven, „'t is mie nait slim genog
om mien sloap t'r aan op te ovvern".
Weer dat slimme weerlichten, weer n
knitterslag. „'t Is hier recht boven",
flusterde ze, „tou nou, schait nou op,
dat wie beneden komen". Achter hom
aan stommelde ze trappen of. Dou ze
in koamer kwammen, stonden ze aal-

baaide opins stokstief. 't Was net of 't
hoes belegerd was, of der veur ale
vensters kerels stonden dij mit heur
voesten op de roeten huigen. „O wai,
doar hest 't ja", flusterde Wemeitje, 't
Was nait meer as n zucht dij heur over
de lippen kwam, moar dou haar Steven 't licht aan en dat vuil over heur
trillende handen, over heur staarvenswitte gezicht.
„Hoagelstainen", zee Steven, „aa
kótsebalen zo groot". Hai luip noartelevizie, draaide 't toustel n haalve slag

en trok d'antennestekker d'roet. Stoef
achter hom ston ze, of dat holp, of ze
allain moar hopen kon op n beetje
vaaileghaid as ze stoef achter hom
bleef. „Wat wolst wel", zee e. 't Klonk
roeg en onverschilleg, moar ze heurde
best de waarmte der deurhen, zien
trots, moar ook zien verlegenhaid dat
ze zo veul, veuls te veul, vertraauw in
hom haar. 't Dunderde weer, moar nait
meer zoangstaanjoagend dichtbie. De
hoagel was overgoan in n dikke regen
dij, opzweept deur de opins gek worden wind, tegen de roeten kletterde.
„Loave in keuken goan en kieken
noar 't weerlichten", zee Steven. Woar
hai gong, doar gong zai ook. 't lesde
heur tou om doar in 't duustern van
keuken te stoan en, de gerdiene opzied
schoven, te kieken noar de hoakse
bliksschichten dij oet swaarte roemte
op de verspraaide lichtjes van d'eerde
'touschoten, iederbod weer, of d'r oor
log was tussen hemel en eerde, dij net
zolaank deurgoan mos tot 't aal in
vlammen ondergong. „Zo ston mien
voar aaltied te kieken", zee Steven,
„veur hom was der niks mooiers as n
onweer. Stok gek was mien moeke den.
Goa doar toch bie deure weg, ruip ze
den, dommee trekt 't nog op die". Ze
heurde hom gniweln. In 't duustern
zöchde ze zien haand en huil hom stief
vaast. „'t Is sikkom over", zee Steven,
„wie goan moar weer op berre, 't is

morgen weer vroug dag". Ze lag noast

hom, nog uren heurde ze 't rommeln,
moar Steven sluip, deur 't rommeln
hen heurde ze hou vredeg dat zien oadem gong.
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Brandhaarden, kru

De wereld kent al
34 jaar vrede, maar

dit is een kreet die de
bittere werkelijkheid
aan het zicht
moet onttrekken
nu voortgezet, de ontspanning ten
spijt. Alleen het strijdtoneel is verlegd haar landen uit het zicht van
Europa, die nog maar kort de kolo-

niale

banden

hebben

door-

gesneden en worstelen met hun
vrijheid. Moskou paste daarbij met
succes het trucje toe van de inzet
van Fidel Castro's Cubaanse „bevrijdingsleger" (Angola).

Dat we toch maar even 34 jaar
lang vrede hebben gehad is een
kreet, die de bittere werkelijkheid
aan het zicht moet onttrekken.
Want alle lokale conflicten vanaf
1945, waarbij direct of indirect de

•

...

FIDELCASTRO
bevrijdingsleger..

.

(Van onze redacteur buitenland
Wil Bok)

De twee grootmachten die de
dienst in de wereld uitmaken is het
gelukt 34 jaar lang een rampzalig
nucleair conflict te voorkomen. We
zijn eraan gewend geraakt de wisselvallige situatie, waarbij we zo nu
en dan op de rand van de ondergang balanceerden, vrede te noemen. Echte vrede is natuurlijk iets
anders. Ze berust op een vaste wil
en waterdichte afspraken om eens
en voor altijd de oorlog als ondeugdelijk middel voor het beslechten
van geschillen af te zweren en te
werken aan een wereld, waarin
voor ieder een redelijk bestaan is
weggelegd.
Daarvan is nu nog in de verste
verte geen sprake. Integendeel;
wantrouwen en achterdocht blijven de verhouding tussen de twee
reuzen, de VS en de Sovjet-Unie
beheersen. De scherpste kantjes
van de rivaliteit mogen in de loop
van de jaren wat zijn bijgevijld, de
ontspanning mag de koude oorlog
hebben verdrongen, het risico van
een kernconflict is er niet door
weggenomen. Het eerste SALTverdrag heeft aan de fatale wedloop niets veranderd en het ziet ernaar uit dat dit evenmin het geval
zal zijn met de nieuwe overeenkomst, die op het punt staat te worden bekrachtigd.

MENACHEM BEGIN
afrekenen met Palestina "...

•

..,,

grootmachten waren betrokken,
hebben al meer slachtoffers geëist
dan de Tweede Wereldoorlog. Zoals op de hierbij afgedrukte kaart is
te zien, zijn de brandhaarden nog
volop aanwezig en hebben ze eerder de neiging toe dan af te nemen.
Enkele bergen een verhoogd risico
in zich van een directe confrontatie
tussen Moskou en Washington.
Hoewel in het Midden-Oosten het
directe gevaar is verdwenen, na

Dat Moskou en Washington
sinds 1945 een rechtstreekse botsing hebben kunnen vermijden kan
zeker niet op rekening worden geschreven van wederzijdse vredelievendheid. De machtsstrijd ging
onverbiddelijk door en wordt ook

•

JIMMYCARTER
bevrijdingsleger

een door de VS bewerkstelligde afzonderlijke vrede tussen Israël en
Egypte, zijn de spanningen zeker
niet weggenomen. Vooral het isolement van Egypte in de Arabische
wereld, de vraag of president Sadat zich staande kan houden en de
onzekere houding van SaoediArabië, kunnen het betrekkelijk
gunstige tij weer opeens doen keren. Libanon vormt in de ingewik-

•

.

.

ANWARSADAT
staande houden.

kelde problematiek van het Midden-Oosten een soort jungle waar
mogelijk zeer spoedig Arabieren
onderling hun geschillen uitvechten en Israël de kans zal waarnemen om af te rekenen met de Palestijnen. Een gebied waar stellig
op korte termijn het uur der Waar-

•

MARGARETTHATCHER
...erkenning...

heid zal slaan, is zuidelijk Afrika.
De kwestie-Rhodesië is in een
stroomversnelling gekomen, nu
het premier lan Smith is gelukt de
meerderheid van de Amerikaanse
Senaat voor zijn variant van „zwart
aan de macht" (met de blanke minderheid op sleutelposities) te winnen. President Carter zal binnenkort zich moeten uitspreken
over de door de Senaat gewenste
van
het
bewinderkenning
Muzorewa en opheffing van het
handelsembargo tegen Rhodesië.
lan Smith rekent erop dat de nieuwe conservatieve Britse regering
van Margaret Thatcher, eveneens
tot erkenning van het interimbewind zal overgaan. Hij gaat dan

•

lANSMITH

zwart aan de macht

af op een positief rapport van een
conservatief lagerhuislid over de
verkiezingen in Rhodesië. Een teleurstelling voor hem was het feil.
dat de meeste Gemenebestlandeo
zich negatief over erkenning val
de regering-Muzorewa hebben uil'
gelaten. De VS en Engeland, die
hun langdurige pogingen om alle
het
partijen,
ook
guerrilla'
Front,
Patriottisch
rond
voerende
de tafel te krijgen, al geruime tijd
zagen stranden, hebben
de afgelopen week intensief overleg gepleegd over de situatie'
Mocht er toch een of andere vorm
van erkenning van het Rhodesische interimbewind uitrollen, dan
lijkt escalatie van het conflict onaf'

—dagweek
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Wendbaar. De leiders van het Patriottisch Front, Nkomo en Mugabe
onlangs hun vetes bijge'egd en aangekondigd hun acties
'e coördineren en toe te spitsen op
van voedsel. Nko«10 verklaarde zeker te zijn van
'oyalere toezending van Russische
Moderne wapens, terwijl hij liet
doorschemeren niet terug te
voor de inzet van Cumilitairen.

frikken

De kwestie Namibië, de voormalige Duitse kolonie, waarover
namens de VN een tijd9'ijk beheer voert, is ook acuut
Pretoria heeft het plan
v °or vrije verkiezingen onder

•

JOSHUA NKOMO
..Russische hulp..

VN-toezicht waaraan ook de guerSWAPO
zou
rilla-beweging
meedoen, en dat totstandkwam
van
bemiddeling
door
vier
westerse landen, aan de kant geschoven en „eigen verkiezingen"
georganiseerd. Het beloofde na
een voor het apartheidsregime
gunstige uitslag, alsnog de verkiezingen onder controle van de
VN te doen plaats hebben om vervolgens af te dingen op essentiële
punten van het plan, zoals onbelemmerde deelname van de
SWAPO en ze ten slotte af te wijzen. De volgende stap was de aankondiging, dat het gekozen interimbewind zeer snel wetgevende
bevoegdheid zou krijgen.

Er is een duidelijke relatie met
de zaak-Rhodesië, gezien tegen de
achtergrond van een filosofie, die
de Zuidafrikaanse premier Botha
onlangs ophing over de nabije toekomst van zuidelijk Afrika. Hij had
het over een onafhankelijke statenbond met Pretoria als spil, waarvan
Namibië, Rhodesië en de zgn.
zwarte thuislanden deel zouden
kunnen uitmaken. Hoe het ook zij
de ontwikkelingen in dit gebied,
met aanzienlijke westerse belangen, zijn uiterst explosief.
Een ander gebied dat bijzonder
de aandacht vraagt is Azië, waar de
Volksrepubliek China zich voor het

eerst na het doorbreken van haar
jarenlange isolement in de volkerengemeenschap, krachtdadig
heeft laten gelden. Het ging om een
afstraffing van buurland Vietnam,
dat het had gewaagd Cambodja
binnen te vallen, het Pekinggezinde regime van Pol Pot te
verdrijven om het te vervangen
door een van Hanoi afhankelijk
marionettenbewind.

De Sovjet-Unie zou wat graag
haar vernederde bondgenoot zijn
bijgesprongen tegen de brute ideologische aartsvijand
Peking.
zich
in toen de
Moskou toomde
Chinese troepen zich terugtrokken
op de eigen grens. Het wantrouwen

tegen Amerika, dat het ervan verdacht meer van de Chinese actie te
hebben geweten, althans niets te
hebben gedaan om die tegen te
houden toen Oeng Xiaoping kort
tevoren de VS bezocht, kreeg
nieuw voedsel. Het gevaar in Azië
is nog niet geweken. Peking en Hanoi schijnen elkaar niet te kunnen
vinden in een vredesakkoord.
Haarden van onrust en geweld
zijn overal op de kaart te vinden, in
LatijnsAfrika,
en
MiddenAmerika. Het gaat daarbij om acties van door dictatoriale regimes
onderdrukte volkeren. Zij weten
eindelijk de aandacht van de hele
wereld op zich te vestigen.
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ZUIDHORN

VOORLOPIGE AANKONDIGING

ouderwets vrijstaand

GRONINGS HUIS
gelegen aan de rand van het dorp met vrij uitzicht over
de weilanden. Het voorhuis is in oorspronkelijke staat
gehouden, het achterhuis is verbouwd.
Indeling woonhuis: zitkamer met open haard, gang,
slaapkamer en aangebouwde serre. Achterhuis: tuinkamer, keuken, bijkeuken, slaapkamer, badkamer met ligbad. Voorzolder: afgetimmerde slaapkamer; de achterzolder is bergzolder. Grote vrijstaande garage. Ons huis
is voorzien van cv. gas en gasboiler. Het staat op ca.

Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444

TE HUUR GEVRAAGD:

RUIME
EENGEZINSWONING

700

In Groningen of omgeving.

Telefoon 050-137637.
's Avonds 050-410619 en In het weekend.

I

eigen grond. Aanvaarding spoedig. Prijs n.o.t.k.
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de vallei 28

zeer goed gelegen seml-bungalow met zeer grote woonkamer, luxe eikehouten keuken, 3 slaapkamers,
koopsom n.o.t.k.

hoogeveen
te koop of te huur
±

400 m* winkelruimte In het

centrum van hoogeveen;

met de bouw wordt nu begonnen.

de kievit 17 en 68
helft van dubbel, 4 en 5 slaapkamers, garage, cv., vanat

diverse maisonnettes met 3 tot 5 slaapkamers, waaronaan de bulzerdlaan. prijzen
vanaf f 75.000,-.
zeer geschikt voor (2) alleenstaanden of beginnende
trouwlustige jongelui.
der enkele fraai gelegen

nieuwbouw kinholt oost
-

luxe schakelbungalows met garage, 3, 4, 5 slaapkamers, vanaf f 277.000,- v.o.n.
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wonen in groningen
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sperwerlaan 27, 37, 75,103,131
en 161

Luxe geschakelde bungalow aan de Vestdijklaan (de Wijert-zuid) te
Groningen.
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telefoon 050-18 4114

f 185.000,-.
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VOOR ACADEMICI

en

IUXE SEMI-BUNGALOWS
MET 6ARASE

I

VERZEKERINGSBUREAU

O. Kloosterman te Flnsterwolde
In één zitting
op donderdag 28 juni 1979 des avonds te 7 uur In het multlfunktioneelgebouw „De Schakel" te Mldwolda (Oldambt) aan de.
Hoethslaan 2 van twee aangrenzende landbouwbedrijven In de ruilverkaveling: „Nieuw-Scheemda", nabij de dorpskern van Mldwolda, plaatselijk gemerkt Hoofdweg 233 en 241, In diverse kavels
weidegrond en akkerbouwgrond, met een totale oppervlakte van
ongeveer 80 hectaren, Inclusief een kapitale boerderij.
(Oldambster-type) met schuur en een moderne behuizing
(bungalow-type) met veestalling, alles vrij van pacht en huur.
Inlichtingen Notaris F. Smlth, Postbus 98, Applngedam (tel. 0596026848).

SCHEEMDA

I

HYPOTHEKEN?

ten overstaan van de notarissen:
F. Smith te Applngedam

BOUWT IN
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PUBLIEKE
VERKOPING

Inlichtingen 05940-3525.

Wessels
Bouw
ontwikkeling

II

MIDWOLDA, OLDAMBT
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een der fraaist gelegen semi-bungalows van het nieuwbouwplan
de kampen 8
met garage, op 630 m',
f 230.000,-.
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semi-bungalow met garage op 650 m a , grote L-vormlge
woonkamer met open haard, grote bijkeuken, slaapk.
met badk., boven nog 5 sl.k. prijs n.o.t.k.
mogelijkheid om uw huidige woning in te ruilen.

hobiclocl bv

hoogëueen hoofdstioot
VERDCRNO

«ONMtAN

Koopsom
exclusief loon- en materiaalkostenstijging f 4.000,-.

I

Rijksbijdrage totaal

05280-69432. b.g.g. 65448-63926.

f 134.500.—
f
ff

Rijksbijdrage na 1 jaar bewoning

1«008«—

Deze bungalow is binnenkort te aanvaarden en bevat vele extra's zoals
schoon metselwerk in de woonkamer, gekleurd sanitair en extra tegelwerk.
Indeling beneden: ruime hal met toilet, woonkamer van circa 44 2,
met open haard en trap naar vide, open keuken met u-vormige keukenopstelling, slaapkamer van circa 13 2, hobbykamer van circa 13 m2,
badkamer met ligbad en toilet en garage/berging van circa 22 m2.
Boven: vide, 2e woonkamer van circa 20 2, twee slaapkamers van
ieder 13 2, badkamer met douche en toilet, berging met c.v.-unit en
heetwatertoestel.

2,532.—

m

100% financiering mogelijk

m

Bij een 100% financiering bedragen de woonlasten per
maand v.a. f 517,-

f<

ATTENTIE:

9

I

Op maandag 28 mei a.s. zijn
wij in het Luifeltje, Oosterstraat
-2teScheemda,tel.os972136, aanwezig voor het geven
van inlichtingen.
Aanvang 19.30 uur.
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Prijs: f. 395.000,-- v.o.n.
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Inlichtingen en dokumentatie: Stok b.v., Turfsingel 24> G r o nin gen. Tel.: 050 139610, na kantooruren dhr. Sanders, tel.: 050 120686.
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ZUIDWOLDE/WOLDDIJK
woonhuis op ca. 6 are. Ind.: entree, hal, tollat,
douche, doorzonkamer met schoonmetselwerk, open
haard mogelijk (natuursteen), woonkeuken met RVS
4.00 x 3.95, bijkeuken 3.95 x 3.10 op begane grond 1
slaapk. 4.50 x 3.00. Op Iste etage 3 slaapkamers resp.
4.00 x 4.50, 3.00 x 4.00 en 3.00 x 4.40. Alle voorzien van
vaste wastafel, gr. bergruimte, dubbele garage voor 2
auto's, daarboven werkzolder, cv olie. Voor liefhebbers
van ruime en landelijke rust biedt het huls vele mogelijkheden. Thermopane beglazing op de begane grond.
Vrijstaand

Inlichtingen:

-

Kantoren in Nederland: Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Arnhem, Bergen op Zoom,
Breda, Coevorden, Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Heerlen,
's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roermond, Rotterdam,
Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlissingen, Zoetermeer. Amerika: Lansing.
België: Antwerpen, Brussel, Gent. Duitsland: Düsseldorf. Frankrijk: Lille.

WESSELS BOUWONTWIKKELING RUSSEN BK

TH.A.THUESINKLAAN

Benedenwoning. Ind.: woonkamer 8.50 x 3.70, mod.
keuken, toilet, tuin en schuur. Op de Iste etage ligt een
comfortabele badk. met ligbad en VWT. Op de 2de
etage 2 slaapkamers. Het geheel Is voorzien van cv en
uitstekend onderhouden.
Van eigenaar-bewoner.
i^
Vraagprljsl 117.000,-k.k.
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MAKELAARDIJ

B.SPAANS
Marsstr. 75, Groningen.
Tei.: 050-77 3126.

Nijverheidsstraat 41, tel. 05480-3900, b.g.g. 05437-3164, telex 44853, Wesbo nl.

/Makelaardij
ar Friesland

Streif levert als enige komplete bungalows
met zóveel kwaliteitsvoordelen.
En u betaalt oas na de
Streif Nederland heeft 'n naam op het gebied

En

...

Voorheen Makelaarskantoor
Van der Schoot en Van Dijk BV
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u hoeft geen cent te betalen voordat wij
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SURHUISTERVEEN, Omloop 4:
uitstekend onderhouden, riante

prijs inbegrepen. Kijkt u maar eens even!
Ingebouwde rolluiken voor zonwering
(inbraakpreventie)
Kozijnen en deuren in
macorê-uitvoering Alle terrasdeuren en
ramen voorzien van Kipp-beslag, dus de
ramen kunnen zowel naar binnenklappen als
draaien. Ruime en luxe badkamers met
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hangende w.c. en ingebouwde spiegelkast.
Knmnlete
inhnuwkenken met
luxe inDouwKeuKen
complete li.xp

keukenapparatuur Vloerbedekking en
gordijngarnituur in de hele bungalow.
bre d k
ppr
zonderr m
meerprijs
Architektenkosten
inbegrepen Extreem hoge warmte-isolatie
Isolerende beglazing door de hele bungalow
Hoge geluidsisolatie door geïsoleerde
binnenwanden CV.-installatie met
thermostatische kranen in alle kamers
Warmwatervoorziening,. Ruime.garage.

en zo luxe. Al dat sublieme woonkomfort

leveren wij tegen'n ongedacht voordelige
prijs!

Pas betalen aIS alles klaar is.
Streif levert sleutelklaar op. Van binnen en van
buiten is alles af tot en met vloerbedekking. U
kunt kiezen uit diverse typen bungalows: met
zadeldak, schildkap, platdak, groot en klein.

Informeer Vrijblijvend.
Als u nrond
kunt Kopenj en u wensi
wenst
grona hehUof
ais
neDMor Kuni
ook te WO nen in zo n fraaie en komfbrtabele
uitvoeriqe
bunaalow
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dokumentatie aan. Bel ons of stuur de bon
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/160.000,-. Want dat kosten de
semi-bungalows. De L-vormige bungalow
leveren wij vanaf / 180.000- inklusief b.t.w.

nrl!f tSÏS!
.
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U kunt ook zelf naar Lelystad komen.
0p het industrieterrein Noordersluis hebben
we name iijk 2 kompleet ingerichte
model-bungalows. Deze kunt u dagelijks van
9 . 00-i 8.00 uur en «n het week-end van
13.00-17.00 uur bezichtigen.
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Prijzen vanaf ƒ 160.000,irrklusief b.t.W.
U bent al trotse bezitter van zon komplete
Streif-bungalow voor 'n bedrag van
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Streif Nederland
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VRIJSTAANDE
BUNGALOW
met cv. en inpandige verwarmde garage met zeer
fraai blijvend uitzicht.
Indeling o.a. eet- woonkamer met gas, open haard
en thermopane beglazing, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, kelder, bijkeuken, garage met vaste wastafel en hobbyruimte.
Betegelde terrassen. Vast Inkomen uit ver
huurde autoboxen.
Het geheel staat op 11.41 are.

Makelaars en taxateurs
in onroerende goederen

mm

bil

Inlichtingen op ons kantoor of
bij de makelaar van uw keuze (lid NBM)

dagweek

Kopen op veiling
blijft risico
Een antiquair kocht zes oude stoelen
op een openbare veiling. De man had
geen tijd gehad om gebruik te maken
van een van de kijkdagen. Daarom baseerde hij zijn bod alleen op het uiterlijk van twee stoelen die op de veilingdag omhoog werden gehouden. Op
geen van de stoelen kon hij gaan zitten
zonder de kans te lopen erdoor te zakken, bleek later. De poten zaten los,
evenals de rugleuningen, ondanks de
enorme spijkers die er als versterking
doorheen waren gejast.
De koop was gesloten en er kon niets
meer ongedaan gemaakt worden. We
belden de veilingmeester die ons zei dat
de koper drie dagen de tijd had gehad om
de stoelen te bekijken. Als hij het niet
vertrouwde had hij ze maar niet moeten
kopen.

De schuld van de miskoop kan dus zowel
bij de een als bij de ander liggen.
lemand biedt een hele inboedel te koop
aan. De artikelen worden in een catalogus opgenomen en iedereen die interesse
heeft, kan de zaken gaan bekijken.Zijn
er veilingen waar men nergens mag aankomen, dan loopt men uiteraard meer
kans op miskleunen. Volgens de wet
hoeft de veilingmeester geen enkele
verantwoordelijkheid te dragen voor de
verkochte artikelen.

COLLECTEZAK...
Zo kon het onder meer gebeuren dat een
koper thuis kwam met een antieke collectezak, die uit zeer eigentijdse
grondstoffen bleek te bestaan: een stukje
gordijnenvelours, met spijkers op een
ringetje met handvat geslagen, en daaronder als versiering een rinkel belletje uit

geschat op ruim 500 miljoen gulden. In
1976 lukte het d epolitie om iets meer
dan 20 procent van de gepleegde inbraken op te helderen tegen 48 procent

in 1950.

De schadeverzekeraars maken zich zorgen over de stijging van het aantal inbraken. In 1977 bijvoorbeeld was het
aantal dat volgens het Centraal Bureau
voor de Statistiek bij de politie werd ge-

BARONES
Catalogi vermelden vaak dat onder de te
veilen artikelen ook delen van de in-

boedel zitten van barones Van Hier tot
Gunder of van graaf Pierewaaien. Het
kan betekenen dat onder de vele spullen
maar enkele erfstukken van de blauwbloedige familie aanwezig zijn.
Sommige veilingen worden gehouden in
de buurt van vertrouwenwekkende
kastelen of landhuizen uit een tijd dat er
geen Hong Kong-produkten bestonden.
Ook dat is vaak niet meer dan een smakelijke aankleding van een zakelijke
aangelegenheid, waardoor sommige
mensen toch een verkeerde indruk kunnen krijgen.
Dat er een deurwaarder of notaris aan de
verkoping te pas komt, zegt uiteraard
evenmin iets over de waarde en kwaliteit
van de te veilen voorwerpen. Wanneer
men niet over voldoende vakkenis beschikt om onderscheid te kunnen maken

meld 120.763 en een jaar later 125.747.In
1970 werden nog maar 43.373 inbraken
bij de politie aangegeven.
Voor de verzekeraars zijn er twee mogelijkheden om de jaarlijks stijgende uitkeringen op te vangen: door middel van
een premieverhoging of door meer informatie aan klanten over een betere beveiliging. Een premieverhoging is altijd
meegenomen mits de overheid ermee akkoord gaat. Maar daarmee wordt het
aantal inbraken niet voorkomen. Dus

Albert Heijn geeft een piepklein
blaadje uit met allerlei tips en wetens-

waardigheden van zijn eigen assortiment. Vaak nuttige wenken overigens,
hier en daar gespikkeld met reclameboodschappen.

(

Gerard de Lange, naast sponsor van
een sportclub vooral verkoper van
wasautomaten en andere huishoudelijke
apparaten, heeft zich in een volgepropte
persmap met gegevens ingezet om de
consument duidelijk te maken hoe belangrijk hel is te sparen op energie en wateren het milieu schoon te houden. Voor
de energiebewuste koper niet opzienbarend na de vele, niet door de handelsgeest gedreven campagnes van de overheid op dit terrein. Anderen die zich ook
niets aantrekken van Gerard, als roepende in de woestijn, zullen in elk geval zijn

naam onthouden. En daar sluit zich de
cirkel van de reclamecampagne.

BINDING
De serie boekjes ~Shell helpt" voor de
autogebruiker en benzinekoper geeft
volgens het olieconcern een binding met
de consument. Als men de nuttige wenken in de boekjes opvolgt en een ander
merk benzine koopt (als men dat wil),
zal niemand kwaad worden.
Akzo maakt reclame met een nieuw
soort tandpasta, dat volgens een proefschrift van de uitvinder
een wehelpt
echt
tenschapper
tegen tandbederf. Met een wetenschappelijk onderbouwd artikel is het merk in dagbladen en tijdschriften bekend gemaakt.
Zulke inlichtingen horen thuis in de rubriek auto- en ander nieuws. ledereen
vindt het normaal dat een autoverslaggever allerlei kwaliteiten van een
bekend merk noemt in een gewoon informatieverhaal. Je kunt ethische bezwaren naar voren brengen tegen dergelijke berichten, ook al geloof je in de
objectiviteit.
Hij deintroductie van de eerste ballpoint
schreven de kranten op gezag van de fabrikant dat er nu een pen op de markt
was waarmee men een jaar lang kon
schrijven zonder te vullen. De eerste ny—

—

Functioneel
schoeisel
De voetverziekende mode met de hoge
hakken en de smalle leest is weer in
volle glorie teruggekeerd. Ook voor de
zomermode worden de sierlijke maar
ongezonde pumps gecreëerd. De mensen die de hele dag hooggehakt willen
rondtrippen, kunnen zich nu alvast laten inschrijven bij een pedicure.
Voor een enkel avondje is de hoge hak
niet zo erg, zeggen de deskundigen. Het
kan zelfs als een soort therapie werken.
Lang erop rondlopen is verderfelijk. De
wervelkolomgewrichten en tussenwervelschijven worden er te zeer door belast.
Dat maakt het langdurig dragen niet alleen ongezond voor de voeten, maar ook
voor de benen, en in feite voor het hele lichaam.

Mede door de valse voorstellingen in
films en strips heeft iedereen jarenlang

tussen antiek en curiosa levert de
aanschaf van antiek dus veelrisico's op.

BESCHERMING
De Consumentenbond heeft na een onderzoek onder haar leden al eerder geklaagd óver het gebrek aan wettelijke bescherming van het publiek. Leden klaagden onder meer over onduidelijke omschrijvingen in catalogi. Wanneer men
iets kocht, moest soms direct een aan-

betaling worden gedaan, soms zelfs het
hele bedrag. Het meest voorkomende opgeld (bovenop' de geboden prijs) zowel bij

inboedelveilingen
alsook
algemene
kunst- en antiekveilingen, was 25 procent.
De conclusie van de bond: „Kopen op
een veiling kan leuk zijn. Maar bedenk
wel dat er weinig waarborgen aan vastzitten, of het nu gaat om een groot gespecialiseerd veilinghuis met een miljoenenomzet of een kleine rommeiverkoping. En de veilinghouders mogen
zich dan heel deskundig achten en zich
dienovereenkomstig laten betalen, ze
staan veelal huiverig tegenover de gedachte aan hun eigen aansprakelijkheid".

KRITISCH
KOPEN
kozen de assuradeuren voor preventieve
voorlichting.

MIDDENGROEP
Uit een onderzoek van het ministerie van
justitie is gebleken dat tweederde van de
mensen bij wie in 1977 thuis werd ingebroken (in bijna 45.000 woningen) verzekerd was. Kans op inbraak bij de
hoogste welstandsgroep (directeuren,
vrije beroepen, academici) is drie keer zo
groot als het gemiddelde. Toch wordt 68
procent van de inbraken in woningen gepleegd bij de middengroep van geschoold personeel en lager technisch of
administratief personeel.
Ofschoon de verzekeraars officieel zeggen alleen vrijblijvende adviezen aan de
klanten te verstrekken zit er toch wel een
zekere mate van dwang in hun preventiecampagne. „Verzekeraars kunnen
niet doorgaan met het verlenen van verzekeringsdekking voor niet of onvoldoende beveiligde huizen en bedrijfsgebouwen", schrijft de vereniging van
brandassuradeuren: „De verzekeraar

Commercie 'helpt' koper
maar met welk doel?
De commercie gaat zich blijkbaar
steeds meer opwerpen tot voorlichter en
helper van de consument. Ook al blijft
het belangrijkste uitgangspunt bij deze
politiek de omzet te vergroten door een
hechtere band te scheppen met de koper,
de adviezen, aanwijzingen en waarschuwingen kunnen van nut zijn. Het gevaar
hestaat wel dat je als koper gauw uit het
oog verliest wat de opzet van al die hulpvaardigheid is.

ten om onderscheid te maken tussen antiek
en curiosa, anders levert de aanschaf van
antiek te veel risico's op.

de speelgoedwinkel. Dat alles voor de
leuke prijs van ongeveer ƒ 100.
lemand anders legde beslag op een handgeknoopt tapijt uit India, waarin hij pas
een gat ontdekte toen hij zijn geld al op
tafel had gelegd.
Zelfs als men niet per se op zoek is naar
antiek, maar gewoon iets leuks wil kopen, dan nog is het verstandig eerst na te
gaan in welke toestand het artikel zich
bevindt. Het komt voor dat de mooie, gave vaas toch een forse barst heeft die men
op het eerste gezicht niet zo snel ziet. De
ervaring van een koper die volgens de catalogus een horloge met ketting kocht en
in plaats daarvan een leeg stofkastje met
ketting mocht overnemen, stemt tot nadenken.

Verzekeraar
bezorgd over
stijgend aantal
inbraken
De schade door inbraak wordt volgens
het Ministerie van Justitie per jaar

Kopen op een veiling is leuk, maar men
moet wel over voldoende vakkennis bezit-
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lonkous kreeg de kwalificatie mee: „kan
niet ladderen".
De eerste vrouwen die nog steeds met
hun eerste nylonkousen rondlopen zullen moeilijk te vinden zijn. En dergelijke
produkten zijn natuurlijk ook uitgevonden door wetenschappers. De
betrekkelijkheid van de nieuwe tandpastakwaliteiten kan ook pas na jaren
tot uitdrukking komen, maar dan heeft
het merk waarschijnlijk al een fors marktaandeel veroverd.

VERRIJKING
Een ander soort reclame maken de
meelfabrikanten. Hun vereniging maakt
in een persbericht de al eerder gemelde
conclusie bekend van een proefschrift

,over de broodconsumptie. De vereniging
heeft het onderzoek dat voor het proefschrift nodig was gesubsidieerd.
Ondanks de integriteit van de voedingsdeskundige blijft het een hachelijke/aak zo op het randje van de commercie te werken. Voor de meelfabrikanten
blijft het gewoon een zakelijke transac•
t ie.
De suikerverwerkende industrie geeft
in pasklare persberichten voorlichting
over mondhygiëne om tandbederf te
voorkomen. Het is moeilijk na te gaan in
hoeverre dit terug te voeren is op reclame
of op wroeging.

het idee gehad dat vriendelijke en vooral
ook begerenswaardige verpleegsters
moesten huppelen op hoge hakken en
haaibaaien van hoofdverpleegsters met
pukkels en een zwaar lichaam op platte
schoenen. De misvormde voet is jarenlang als een normale volksziekte geaccepteerd in onze moderne wereld.

NATUUR
In een boekje van het bedrijf voor „functionele schoenen" Relaxor in Losser
wordt gezegd dat natuurvolkeren die zelden of nooit schoenen hebben gedragen,
perfect gevormde natuurlijke voeten behouden. Dat klopt niet helemaal. De
herders in Noord-Transvaal bijvoor-

beeld, geen natuurvolk weliswaar, die
wèl een groot deel van hun leven op blote
voeten met hun koeien door het rotsige
en zandige landschap ronddolen, hebben niet zulke mooi gevormde voeten.
Zij zijn zo plat en eeltig dat zelfs een gezondheidsschoen niet meer past. Dat
doet niets af aan de mening van de samenstellers van het boekje, dat onze moderne beschaving oorzaak is van veel

voorkomende

„voetdeformaties":
spreid-, plat- en knikvoet als gevolg van
te harde (geasfalteerde) grond, te nauwe
schoenen en te hoge hakken. We wan-

delen te weinig en worden te dik en onze
voeten lijden eronder.

VERKOOP
Mode-ontwerpers zijn in dienst van de
producent en niet van de drager. Naast
hun gevoel voor schoonheid zal ook de
ontwikkeling van de verkoop hun belangstelling hebben. Daarom wordt er
steeds naar iets nieuws gezocht, of wordt
iets ouds uit de archieven gehaald. Een
schoen die niet versleten is, kan volgens
de modebegrippen verouderen en moet
dus vervangen worden. In een jaarvergadeing van een bekende schoenfabriek vertelde de directie: „We hopen
dat de oudere dames weer gaan kopen.
Zij zijn een beetje bang voor de spitse
modellen. Daarom hebben we de punten
eraf gehaald. Ze lijken breder en de dames nebben de illusie dat de schoenen
beter passen". Een voorbeeld van de verkoopmethoden.
Na de naaldhakken kwam plotseling de
gezonde schoen in de mode. „Sportief en
gezond", was de leuze, en de argeloze koper dacht dat de industrie zich een ander
ideaal had gesteld. Bijna elke schoenwinkel leek toen op een vestiging van de
„functionele-schoenverkopers".
Het is vooral de jeugd geweest die de
„functionele" schoen is gaan kopen, en
de ouniet
zoals menigeen denkt
dere mens. Studenten, verpleegsters,
winkelassistenten en andere mensen die
veel moeten lopen, gebruiken schoenen
met lage hakken. Zelfs de industrie werd
verrast door de verkoopcijfers. Uiteraard
hebben ook hier de advertentiecampagnes aan meegeholpen, maar tevens een
„voetbewuster" worden, aldus des—

—

kundigen.

ADVIES
Het boekje van Relaxor geeft, naast de
vanzelfsprekende reclame voor de eigen
produkten, ook enkele nuttige wenken
voor mensen die hun voeten nog niet

hebben bedorven.

„Loop vaker op blote voeten en draag zoveel mogelijk sandalen. ledere hakhoogte is gevaarlijk en nadelig voor de voeten,
benen en het hele lichaam".

zal pas in het allerlaatste stadium zeggen: dit risico verzeker ik niet langer.
Wel zal spoedig het ogenblik zijn aangebroken, waarop de verzekeraar zegt: ik
verzeker dit risico slechts indien er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn
getroffen. Blijven deze maatregelen achterwege dan zal verzekering niet langer
mogelijk zijn. Naar deze situatie groeien
we nu snel toe".
Het betekent in feite dat de verzekerde
gedwongen wordt vrijwillig aan een betere beveiliging van zijn woning of bedrijfsgebouw te gaan werken.

MAATREGELEN
Om de verzekerde in staat te stellen, in

samenspraak met zijn assurantietussenpersoon en een beveiligingsbedrijf
de voor het verzekerde object noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te
treffen heeft de vereniging van brandas-

suradeuren een risico klasse-indeling inbraak ontworpen. Aan de indeling in een
van de risicoklassen zijn maatregelen op
het gebied van inbraakbeveiliging verbonden. Alles volgens de verzekeraars
(nog steeds) op vrijwillige basis.

Dat de Nederlandse gemeenschap niet
machteloos hoeft te staan tegenover de
„golf van inbraken" is in het onderzoek
van justitie wel gebleken. In 95 procent
van alle inbraken is met eenvoudige
middelen gewerkt. De meest voorkomende inbraakmethoden waren: forceren van hang- en sluitwerk; forceren
van ruiten en deurbladen; forceren van
kozijnen, lichtkoepels, luiken en ventilatie-openingen; het gebruik van valse
sleutels en het manipuleren van het slot
via het sleutelgat.

In 62 procent van de gevallen kon de inbreker binnen via de achterkant, 28 procent door de voorkant, 7 procent door de
zijkant en 3 procent door het dak.

VERDERGAAND
„Wanneer iedere Nederlander zou beginnen, het hang- en sluitwerk aan de
achterkant van het huis te verbeteren,
dan zouden aan het inbrekersgilde al de
nodige belemmeringen worden opgelegd.", zeggen de assuradeuren die
overigens vinden dat er nog meer
maatregelen nodig zijn om een eind te
maken aan de toenemende inbraken.

worden: organisatorische
maatregelen (bijvoorbeeld een goed
sleutelbeheer en het merken en registreren
van
waardevolle voorwerpen).
Bouwkundige maatregelen (waaronder
verbetering van hang- en sluitwerk en
verdergaande maatregelen voor deuren
en ramen). En ook elektronische maatregelen zoals de aanleg van inbraaksignaleringssystemen.

Genoemd

Op blote voeten en
het dragen van
sandalen of een
sportieve schoen
is gezonder voor
het hele lichaam.

der andere zuiver zijden blouses te koop

Brief uit
Hongkong

voor 75 tot 150.

verkopers
aspirantvan
De
klantenadressen doen kennelijk ook al
aan uitvoer. Een niets vermoedend
slachtoffer in Enschede kreeg een luchtpostbrief uit Hong Kong, en nadat hij
het blauwe papier had opengevouwen,
bleek het niets anders te zijn dan reclame voor een confectieconcern.

„Wilt u zo vriendelijk zijn in uw eigen
belang voor een afspraak te bellen met
....in. hotel
in Amsterdam", schreef
het groepje heren- en dames
kleermakers. „De heer ....ontvangt na
afspraak van 10 tot 20 uur. Als hij er niet
is, laat dan een telefonische boodschap
voor hem achter." De Enschedeër ademde op, toen bleek dat er geen bedreiging
bij stond voor het geval hij niet zou rea;

geren.

Een Brits pak uit Hong Kong zou hem
volgens de prijsopgave 400 tot 550
kosten. Of hiermee guldens bedoeld waren of stokslagen, vermeldde de brief
niet. Het was wel een wollen winterpak.
Een Harris Tweed Sport colbert zou 275
tot 450 moeten kosten, een wollen blazer
'275-450 en een Engelse angora-jas
900-1250. Voor zijn vrouw hadden ze on-

Hij had net een pak in de uitverkoop
gekocht, ook uit Hong Kong, en wel voor
75 gulden. En hij troostte zich met de gedachte dat het bedrijf dat zijn adres had
verkocht aan de Hongkongse producenten van Britse kleren, iets aan hem had
verdiend.

Zeep: allemaal
hetzelfde

Stukjes zeep verschillen in het algemeen alleen in geur, kleur, vorm en
prijs. Zij hebben bijna allemaal dezelfde
samensteling en leveren ook min of meer
gelijkwaardige resultaten op. Dat con-

cludeert het Franse consumentenblad
„50 Millions" na een onderzoek van een
aantal merken.
Het is dus niet noodzakelijk een duur
stuk zeep te kopen omdat dat verrijkt
zou zijn met olijfolie, kokosolie of wat
die 9 meer zij, aldus Konsumenten Kontakt in zijn blad Koopkracht. Een goedkope zeep kan even goed voldoen. Koopt
men duurdere zeep dan is dat alleen omdat de geur, de kleur of de verpakking
aanstaat.
Blijft de vraag of iedereen zich even

gelukkig voelt na het gebruik van lelietjes-van-dalen-zeep of na een behandeling met teerzeep....
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Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444

WEILAND
ca. 8 ha 80.000 m 2
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3 km van Groningen.
Ook in vier percelen, f 3,50 per meter.
Peize Hamersweg (meteen over het spoor

pal keukenen woonkamer van
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open trap zowel naar de 1e als 2e
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Roden Lindelaan
Herenhu.s type 2/1 kap met
uitzicht op plantsoen. Ind.:
woonkamer met parketvloer.
open haard en open keuken,
3 slaapkamers, doucheruimte
en wastafel, grote zolder met
mogelijkheid voor 4e slaapkaMer, ruime tuin met berging
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keuken 3sl.k.endoucheruimte met wastafel. Voorzien van
c v gas Tujn op zuid wes t e n.
Vr.pr.: f. 108.500,- k.k.
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Garmerwolde, L. v.d. Veenstr.
Ruime semi-bungalow type
I

Veendam, Dr. Bosstraat.
Hoekwoning met garage en
fietsenberging nabij het eenuum van Veendam , nd w k
met tnermopane beglazing,
..

*

\

m

MéM i MMlil

*

flrBD

|y Jak

TT

■■L*
.

kap op 6km van Groningen. Ideaal voor mensen die

2/1

Vrijstaand herenhuis aan het
Boven Dwarsdiep. Ind.: living,
keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad,
grote zolder, 2 schuurtjes.
Prijs: f. 102.000,--k.k.
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let. Zolderberging, ruime gara-
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GRONINGEN, 'T WANT.

Zeer mooi gesitueerde tussenwoning met tuin op 't
zuiden welke grenst aan waterpartij.
Indeling: Ruine hal, toilet, woonkamer met open
keuken totaal ca. 39 2 aangebouwde berging
afm. 3,50 x 2,00
1e verdieping: 3 slaapkamers resp. 13,13 en 6 m 2
en badkamer met bad, 2e toilet euro kleur. 2e
verdieping: bereikbaar via vaste trap, veel
bergruimte en 4e slaapkamer ca. 14,5 m 2. De
woning verkeert in uitmuntende staat van onderhoud.
Aanvaarding: in overleg.

met open haard nieuwe open .
keuken, bijkeuken, toilet. 1e
Verd.: 3 slaapkamers, badkamer en 2e toilet, hobbykamer
met balkon op zuiden. 2e Verdieping: 2 sl.k., doucheruimte
met 3e toilet, zolderberging.
De tuin welke op het zuiden
is gesitueerd, grenst aan het
Groenensteinpark en biedt
Vraagprijs:
privacy.
veel

m en

~~

TE KOOP:
Voormalige

PASTORIE

Koopprijs: ƒ 146.000,- k.k.

Haren, van Eedenlaan.
Riant gelegen helft van een dubbele woning in de
vrijstaande
Molenwijk met ruime tuin 343 2
voor
2 auto's.
garage
Indeling: ruime hal, solnhofer tegels, woonkamer
open haard, keuken 8,5 m 2
met parket 32
verd.: overloop met stenen vloer, 3 slaapk. resp. ca.
7, 8, 10.3 en 10.5 2 met ingebouwde kasten.
Badkamer met ligbad en separaat 2e toilet. 2e verd.:
ruime zolderberging en 5e slaapk. afm. ca.
360 x 600, cv. en boiler (gas).
Aanvaarding: in nader overleg.
Koopprijs: / 285.000,- k.k.

m en

m 2 en

met tuin te

m

Inlichtingen op ons kantoor of bij de makelaar van uw

Groningen, Veenweg.
Vrijstaand landhuis op ca.
eigen grond. Ind.:
2000
woonkamer (60 2) met open
haard, luxe open keuken, 3
hobbykamer,
slaapkamers,
ligbad,
met
ruime
badkamer
2) en
(40
bijkeuken, garage
schuur. Veel privacy in mooi
aangelegde tuin met vijverpartij. Vr.pr.: f. 425.000,-- k.k.

KANTENS, LUTJEGASTen OVERSCHILD

.le

Makelaars en taxateurs in onroerende goederen
keuze (lid

f. 245.000,-- k.k.

m2

Elke pastorie vrijstaand, fraaie ligging en grote tuin.

Vraagprijs resp.: f 285.000,-; f 235.000,- en f 165.000,- k.k.

KANTOOR
GEESTELIJKE GOEDEREN

in samenwerking met makelaardij Drenthe en Friesland
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198.500.- k.k.
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Norg, Merelhof.
Door garage geschakeld landhuis met vrij uitzicht over
plantsoen. Naast de fraai aangelegde tuin met vijverpartijtjes, thermopane beglazing,
gunstige zonligging etc. biedt
het pand u: L-vormige living
met open haard (45 2), ruime keuken, 3 ruime slaapkamers, hobbykamer, badkamer
met 2e toilet en garage. Vr.pr.:

m

f. 242.500,--k.k.
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Inlichtingen en dokumentatie: Stok b.v.

Turfsingel 24, Groningen.

050 139610.
Na kantooruren tel.: 050- 120686.
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Leeuwarden, Nieuwestad "1.05100-3 74 06
Assen, Nieuwe Huizen 6. 05920-1 68 26
Groningen, Brugstraat 32,050-13 98 90
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Om snel alle No-Risk mogelijk-

Coupon voor informatie
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met de specialisten van Westland/Utrecht
Hypotheekbank het beste.

No-Risk 125% Tophypotheek.de No-Risk
Spaarhypotheek en de gewone No-Risk

WiU u
u deze coupon
opsturen. Ook uw makelaar of assurantie adviseur kan u volledig

informeren.
Naam
Adres_
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Een aparte verzekeringtegenoverlijden en
arbeidsongeschiktheid dekt altijd minder en is vaak duurder
dan de No-Èisk hypotheek.
Deunieke AW&& hypotheek zoigt dathuis enhaard
voor moeder enkind wordenveilig gesteld.
Cl

Ruime verbouwde eengezinswoning aan de Jan Steenstr.
Ind.: kamer met open keuken
(43
2), bijkeuken, 4 sl.k.,
badkamer met 2e toilet. Het
huis bevat vele extra's zoals:
geisoleerd dak, plavuizenvloeren, thermopane begl. (ged.)
ruime tuin op zon gelegen met
Prijs:
fietsenschuur.
f 157.500,-k.k.
———

DeNo-Risk hypotheek denkt aanuwsezin.Hoe?
van
restant
arbeidsongeschiktheidhet
overiijdenof
bij
Door
dehypotheekschuldkwijt te schelden.
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IMietap (Leek).

Brussel Cent. Duitsland: Düsseldorf. Frankrijk: Lille.
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op Zoom, Breda, Coevorden, Doetinchem,
Kantoren in Nederland: Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Arnhem, Bergen
Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Oss, Roermond,
's-Hertogenbosch,
Heerlen,
Dordrecht Eindhoven Groningen,
Lansmg. België: Antwerpen,
Amerika:
Vlissingen,
Zoetermeer.
Utrecht,
Venlo,
Rotterdam, Terneuzen, Tilburg,

Postbus 1088,5602 BB Eindhoven, tel.: 040-415055

._

"

_

_

m

Nadere informaties worden u gaarne verstrekt door:

NBM)

m

■

STREMMING

SCHEEPVAART
Staten
Gedeputeerde
van Groningen maken
bekend dat de scheepvaart op het Wmschoterdiep ter plaatse van de
Van
scheepswerven
Diepen te Waterhuizen
en Ferus Smit te Foxhol
op respectievelijk 28 en
30 mei 1979 in verband
met het plaatsen van
scheepssecties tussen
12.00 uur en 14.00 uur
zal zijn gestremd.

GEBRUIKTE
TREKKERS:
Landini DT 8500

80 pk
60 pk

(4 wiel)

Landini 6500
Fendt 106 S

65 pk
Fendt 104 S
60 pk
45 pk
Fendt 102 S
Massey Ferguson 30 pk
Ford Super Dexta 40 pk
32 pk
Ford Dexta
40 pk
Deutz4oo6
45 pk
2 Universal
Samé Corsaro 70, als
nieuw,
draai450
uren
70 pk
(4 wiel)

2 Grimme aard. rooimachines super. bj.
1977; 2 Rumptstad 3schaar ploegen, 2 Grüse
pootmachines,
aard.
dubbele band, 2 Bozet,
gebruikte zaaimachines,
Veenhuis Vacuumtank
3500 L, Krone Opraapwagen type HS 20, diverse goedkope inruiltrekkers van / 750,-, gecyclomaaiers,
bruikte
acrobaten,
vacuumtanks, kuilvoersnijders
en kippers.

——

—

Woonplaats—
Postcode
Invullen en ongefrankeerd opsturen aan Westland /Utrecht
Hypotheekbank NV. Antwoordnummer 7738,1000 RA Amsterdam.

BV
SMILDE
Tel 05927-9147 9372
Tel vertw 05160-4537
-
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Gezinswoningen in Lewenborg
met extra subsidie

Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444

TE KOOP
VAN PARTICULIER

gesubsidieerde woning van
In Groningen's nieuwbouwwijk Lewenborg zijn wederom het Rijk een éénmalige zogeheten,,locatie-subsidie" van
een groot aantal gezins-

g.o.h. woning
Ind.: beneden: hal, kelder, grote kamer, leuken keuken
en bijkeuken. Hal, kamer, en keuken zijn belegd met
parket.
Ind.: boven: 3 slp.kamers en grote zolder.
Vr.pr. f 105.000,-.

'JEtê
Wfc

woningen met 2, 3of 4 slaap- Een uitvoerige folder met
kamers en vóór-en achterprijslijst en financieringsvoortuin. Er zijn woningen met
beelden ligt voor u klaar op
verdiepingen
een of twee
ons infocentrum in Groningen,

Int. Cornelis Houtmanstraat 11 Delfzijl. 05960-18673.
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TE KOOP
TE DEN HAM
(12 km van Groningen).

g.o.h. vrijst.
BOERDERIJTJE

met grote schuur en tuin, opp. 667 centiare,

aanvaar*

iedere koper

ding direct.

Teßev

'

E. K. DIJK

'vTnTJn Nederlandse Gemeenten QbF; [

Koperwiek 26, Zuidhorn.
Telefoon 05940-3681.

Fhypotheekl
I
RENTE
I

VRIJST. WONING

4° o

■k.

I*l.l

Herestraat 8

RODEN (Dr)

-

VRAAGPRIJS
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Een

ff/ti van stukadoor*

|

5000

B

%

fl5OOO
f2OOOO
f25000
f 30000

DKv.a.
47,25
94,50

14175
189 00
236 25

36
180,64
348,43

516,23
684,02

283,50

—

—

4(5

60

145,63

124,63
236.56

278,51
411,39
544,27
677,14
-■

96
'
—

348,48

248.76

460.41
572.34
684,27

331,69

414.61
497.53

Hogere en tussenliggende bedragen en looptijden worden op aanvraag gaarne verstrekt.

Jm

hu.|

Onr. Goederen HERESTRAAT 8 RODEN-Dr.
Tel. 05908-19409 b.g.g. 05908-19544
-

■

J&

I makelaardij Uan der UURL

■Jf

ssS

netto

A&

I*l-1

1 |||-:y
IL

A

Vraagprijs f. 178.000,- k.k.
Inlichtingen:

INLICHTINGEN

\

pt

*""

Aanvaarding in o

425.000.- k.k

RIJKSSTRAATWEG 214 TE HAREN
Tel. 050-347066 of via
uw eigen NBM-makelaar

'

'''*-

/

MAKELAARDIJ BOUWMAN B.V.

Tel. 05908-19409

7*»*-**£>*{.

m

Spoedig te aanvaarden.

I makelaardij üan der UIRL bul
-

—1

Uitstekend onderhouden hoekwoning (bj.
1976) met leuke tuin en voorzien van CV-gas
Ind : L-vorm WOONKAMER met open keuken
met fraaie plavuizen vloer, studeer/slaapkamer, hal. w.c. Boven 3 ruime slaapkamers,
badkamer met bad. douche en toilet, bergruimte. Over het geheel nog een vliering en
naast het huis een (fietsen)schuur.

m 2 met

V*ËË^

TARIEF:

MOOOO

m2

A

snel en gemakkelijk geld lenen. Geheel schriftelijke behandeling; uitbetaling per postcheque. Kontrakt grati»
en vrijblijvend op zicht. Overname lopende lening zonder kosten.

«

EEN SCHITTEREND EN ZEER LANDELIJK GELEGEN
WOONBOERDERIJ (verbouwd) met cv. en dubbele
garage. Grondoppervlakte ca. 4000
Ind. hal. toilet, living van ca. 50
open haardpartij plus kunst marmerenvloer plus voorzetramen,
2 slaapkamers, badkamer plus keuken, bijkeuken,
studeerkamer (5.50 x 5.00), vaste trap naar de zolder
(12.00 x 5.00) mog. v. het maken van slaapkamers

'

k.

gelegen, helft van dubbel woonhuis met ruime
garage. Grond opp. 630 m2. Ind.: gezellige
woonkamer met openhaard, ruime woonkeuken, hal, toilet, badkamer met ligbad en bijkeuken. Boyen 4 slaapkamers en vliering.
Aanvaarding* in overleg.
Vraagprijs f. 178.000,- k.k.

CV3

PEIZE:

GELD LENEN
PER POST

koop

Nabij Leekstermeer met eigen aanlegsteiger

Aanvaarding in overleg.
Vr.pr. f 139.000,-.

TE KOOP

te

OOSTWOLD

te Klazienaveen, Langestr. 257, groot 12 are. Bevattende: woonk. 24 m', keuken, douche, 3sl.k.

vanaf

in samenwerking met het Universitair Adviesburo 77 hebben wij voor iedereen een hypotheek op maat.
Talloze constructies zijn mogelijk.
1
(5 jaar vast)
Rentevoet vanaf 8
Informeer vrijblijvend bij:

m

TE KOOP

-

J

2e en TOPHYPOTHEKEN
tot 130% v.d. waarde; offerte binnen 3 dagen.

Voor aanvragen of nadere inlichtingen kunt u
bellen:

a _m

«ZmTSTS

053-350507

of schrijven naar:

v

LUYENDIJK FINANCIERINGEN
Weth. Gerbertstraat 22,
Enschede.

'^'

•%

Echte probleem-oplossers. Vakmensen die met hun tijd zijn meegegaan.
Praat eens met ze. want ze weten meer dan U denkt. Ze begrijpen Uw problemen en
bieden Ude meest passende oplossing.
Hun veelzijdig vakmanschap, steeds verrijkt door de moderne techniek, helpt U bij
het bouwen van doelmatige gebouwen en leefbare woningen. Ook bij het behoud
van monumenten en het sfeervol verbouwen van Uw eigen woning, kennen zij hun plaats.
Geef zo'n vakman de ruimte en U krijgt de 'Vijf van de stukadoor":
brandveiligheid, warmte-isolatie, geluidisolatie, vochtwering en een sfeervolle afwerking
van wanden en plafonds.

dat doetït stukadoor en Ti terrazzo
allemaal...
werker
Jk.

-

"Leven met stucwerk is wonen met een extraatje"

>

en terraaobedn,ven is telefonisch aan te vragen 070 299119

Publicatie van het Bedri)fschap voor het Stukadoors het Taraao- en het Steengaasstellersbcdn,!. Meppelweg 1401A. Postbus 43073 2504 AB Den Haag 070 299119
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VERKOOP

TE KOOP
OF TE HUUR:
nnlailaP

ïflUfll

I

GROOTEGAST

luxe vrijstaande

Op dinsdag 5 juni 1979, 's av. om 7.30 uur, zal in de Herberg „Groote Gast" te Grootegast, t.v.v. dhr. R. Kloosterman, zo mogelijk in één zitting publiek worden ver-

BUNGALOW

Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444

kocht:

met zwembad op 965 m» eigen grond, gelegen aan de
Albert Hahnlaan 11 te Hoogkerk op aantrekkelijke atstand van de stad Groningen.
De woning is omgeven door een fraai aangelegde besloten tuin met ruim terras op het zuiden en heeft buitenverlichting rondom het huis en zwembad.
Het zwembad is voorzien van zuiveringsinstallatie en

TE HUUR:

BAR-

PETIT-RESTAURANT
volledige inventaris, koopprijs in overleg, doch redelijk. Mede door de kleine woning, uitstekend
geschikt voor enthousiaste jonge mensen. Papieren vereist. Gezien de speciale reden tot verkoop,
nadere gegevens in een persoonlijk gesprek.
Telefoon 05940-3839.
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m aanbouw zijnde
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U3T nO KOQ6n

Eengezinswoning. 3 slaapkamers.

_

__

¥

Herestraat 21a. Roden
Tel. 05908-17181

351.-

-

562,703,-

1

I

*•"««

-

„,

Aanvangslasten

p. maand f 380,bo etevrije
aflossing)

l

3|«"

W-

10000!-

348,516,
683,
851,

15.000,
20000,
25.000,
30.000,

1

H. G. MOLENHUIS
|

1 III IHI I
H
[

i

I

236,
348,
460,
572,
684-

II

*

172,253,
334,
414,
495,-

'

1

I I rj

|k|

1

N|EUW;

„Ruimterekenmj"
...

.

.

„

bijv. in handen
f 30.000,-

Aanvangslasten
~

maano t DK
p. ™„hl#
<:öd,(boetevrije aflossing)

'

i / *_] m

1 1 I Financieringsadviezen

Ln4 Kantooruren
mm

DE VLIER 16 TEL. 05908-18090-16202 ook '• avond*
gevolmachtigd bemiddelingsburo in financieringen
Antwoordnummer 16 9300XA, Roden (Geen postzegel plakken)

RODEN

11

•

:—■

I

!&<-*

S)«"

Ï247

)oi9-

'

F

meand I
B i-r

afloaalng p.

,

—slcT

,

P<Cj[jFë\l

f I KSLSi—I

bijv. in handen
fT4U.UUU,
AO 000

281,-

794 r 15S5'"
1407,

Enkele voorbeelden:
en
I
h nrtT

j

-

„Ruimterehning''

zonder
'inkl. kwijtschelding overlijden.
AFHANDELING 1 UURI

Telfnr.: 05960-14333.
Of via uw eigen NBM-makelaar.

-i

HOUWing

Geschakeld landhuis met
garage en tuin.
/ 277.500 v.o.n.

220,265,-

'="

■ dus

Telfnr.: 05960-12118.
Vert.: B. v.d. Laan

__

geheimhouding
verzekerd
NIEUW:
•

1059,-

,

'

makelaardij in o.g.
Landstraat 7 te Delfzijl.

Tel. 05908-19458

I

i£:

529,-

'

afhandeling
in enkele
dagen

423.-

.

üSSr""*
wegens

f
PERSOONLIJKE LENINGEN
onderpand tot f 25.000,-.
1136

-

i

Tebevragenbij

Nieuweweg 30. Roden

centrum.
r 245.000 k.k.

852:

,£■222'""
100.00

tuin vgor, achter en opzij, het geheel groot 665 m J. Indeling: ruime hal, kamer ensuite, studeerkamer, eetkeuken, provisiekelder, toilet, douche; 1e etage: 2 slaapkamers, zolderberging en vliering. Ruime overloop. Voorzien van gaskachelverw. Dubbele beglazing.

VSH UGT HGIQ6

Vrijstaande woning nabij

50.000.-

met grote garage

o

227,284,454,568

40.000.-

EEN VILLA

Tel. 05908-11919
's Avonds 05908-19527/16077

135.000 k.k.

/

20.000,25.000,-

TE HOLWIERDE
*"___

lüË I

12:S::

gratis advies

rente-aftrek

•

Rente en afloaalng p. maand 1
Mjaar
is Jaar
j boten

Kredietbedrag:

TE KOOP

Tel. 05908-11919
's Avonds 05908-19527/16077

•

Enkele voorbeelden:

,

...

*

Naast elke hypotheek mogeli'k.
AFHANDELING 1 DAG!

J. WIERENGA, zaakw.-adm.,
Grootegast,
tel. 05946-2017.
j

lil

O/Z/0
2e HYPOTHEKEN

BEHUIZING

Jarino Roden

bungalow

Groningerstraat.

*

EEN RIANTE

met garage, erf en tuin, groot 4.60 are, op 1e stand te
Grootegast, Langeweg 4. (Vi-uurs busverbinding met
Groningen). Ind.: grote woonk. met sultedeuren, serrek.
met mod. open keuken en bar, hal, badk. met ligbad,
toilet, diepe en rjime kelder, e.e.a. in 1975 gemoderniseerd en boven: 3 slaapk. w.v. 2 met vaste wastafels met
koud en warm stromend water, vliering met slaap- of
hobbykamer. Het perc, geheel voorz. van C.V., elektra,
gas, waterl., telef.aansl. en nieuwe markiezen. Ontruimd
te aanv. bij bet. uiterl. 10 juli a.s.
Bez. elke dinsdag en zaterdag 's nam. 3-4 uur en na telef.afspraak. (05946-2886).

TE KOOP: BELLEN:
~

tot 140% van executiewaarde over
30 jaren; rente vanaf n qq7
10 jaar vast

BURGER-

Inliahtingen: Gildevoort Vastgoedraad bv Gildenburg, 8,
2804 VJ Gouda tel. 01820-29110.

ofift"

1e HYPOTHEKEN

VRIJSTAANDE

naa_staejeaen tuinhuisje.
Indeling: o.a. woonkamer met open haard, thermopane
beglazing en plavuizen vloer, ruime hal, keuken, drie
slaapkamers, luxe douche en garage. Aanvaarding dlrekt.
Koopprijs: f 295.000,- k.k.
Huurprijs: f 1.500,- p. mnd.

in gezellige vissersplaats. Bijzonder sfeervolle en

GELDLENINGEN

BEHUIZING

-

-

-

-

TE KOOP AANGEBODEN
'

Eengezinswoning,

LEEK

-~/

.

__*"*" fc

IS

a

j.|

,

LEEK
■- ttrX

P-

Nienoordsrand. 3

bij inschrijving: ruim

VRIJSTAAND
HERENHUIS

"__.

.

Van HOOgei

Schakelbungaiow aan de

ij j.

nOden

Tel. 05908-11919
's Avonds 05908-19527/16077

'

3 slaapkamers.
/125.000k.k.

,%

"

j3NnO

met tuin en garage op fraaie stand in het centrum van
hogelandster terpdorp. Totale grondoppervltfkte 5,7
are.
Informaties: 05953-2510; bij geen gehoor 05950-2308.

__^

Zuidenveld 24, Roden
Tel. 05908-19030

slaap-

kamers.

-~

TE KOOP

Van der Heide
.

Vorstelijk landhuis met vele
extra's, 4 slaapkamers.

Kir\Dr*
/VUnU

/

—

365000 v.o.n.

_

ir

moderne
eengezinsw.

-*

c.v-gas, bi. 74
4 sik. met ligb., vrije

_

*

te GOUDA
van part.

:

TE KOOP

•
—

Nieuweweg 30, Roden
Tel. 05908-19458

_i

.-....«....

|_

vestiging.

f 195.000,-k.k.
Tel. 01828-4802.

WINSCHOTEN, Burg. Venemastr. 10, luxe en ruime
herenbehuizing met beschutte tuin op het zuiden.
Voorz. van alle moderne comfort (cv, open haard,
compl. badk.). Ligging in het centrum en nabij stations.

TE KOOP
HAREN
,
Geheel vrij gelegen

rh

..

,

WOONHUIS

type 2/1 kap, prachtige besloten tuin rondom, totale
opp. t 500 m*. Ind.: gang, toilet, woonkamer met mogelijkheid v. e. open haard (parketvloer), keuken, kelder,
grote vrijstaande garage met aparte oprit. Boven 3 alpkamers (1 met v.w.t.), ruime douche met v.w.t. en geheel bevloerde zolder (vlizotrap). CV., boiler (gas),
bouwjr. 1966. Uitstekende staat van onderhoud.
Vraagprijsf 195.000.- k.k., aanv. okt. 1979.
Ridderspoorweg 50 (hoek Mellenssteeg), tel. 050-

_

Vrijstaande woning, 4 slaap-

NIETAP J~ «J*"»*
inr-TJin

[

?k£Xãïï!£l..27/,.077

_T

-

BLUHAM, Driepoldersweg 4. Vrijst. woonboerderij op
ca. 80 are grond. Ind.: hall, gr. woonk. met open haard
en plavuizenvloer, werkkamer, keuken, bijkeuken,
badk. met ligbad, alsmede 3 sik.; op de verdieping nog
zolder en slaapruimte aanwezig. Voorts grote inpandige
garage. Het geheel is voorz. van cv.

TE HUURAANGEBODEN

BEDRIJFSPAND

ONSTWEDDE, Iste Achterholtsweg 4. Vrijst. recreatieboerderijtje op ca. 2500 2 grond. Deels bebost. Ind.:
woonk. met open haard, open keuken, 4 sik. (waarvan 2
met wastafel), douche, toilet alsmede berging.

m

's Avonds 05908-19527/16077

Zeer riante bungalow met veel privacy.

7~?

%

ABM\AfFBn
Vlf CflL/

Landhuis met
CfAirflV
—garage. Veel ruimte, 3 slaapkamers, f 252.000 v.o.n.

Jarino Roden

,
__

te GRONINGEN

->

*

Maxsubs. r 7.200, va 'M 28.000 v.o.n.

—

'

premiewoning.
3 slaapkamers.

#»ff f\f f flü Premiewoning. 3 slaapkamers. Max. subs. / 9.000.
I
w
v.a. M32.000 v.o.n.

CUUDn

_

f fcfV rUOI

;

1
*-

#

premiewonin 9'

3 slaap

"

kamers.
5.900,
v.a. M27.000 v.o.n.
Max. subs. r

3 slaapkamers. Max. subs. 7.077.
VL.ÊtI
mmmmmm
v.a. /. 123.000 v.o.n.

|/m/i
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■

1

Premiewoning,

/

Jarino Roden

VEENDAM Kerkstraat 63 Postbus 58
Telefoon (05987-14985, b.g.g. 20308 of (05970) 13396.
Inlichtingen en bemiddeling via ons kantoor of via uw
eigen NBM-makelaar.

-1

Tel. 05908-11919
s Avonds 05908-19527/16077

JarinO RodGll

Tel. 05908-11919
s Avonds 05908-19527/16077

-

JaTinO Roden

"-1
o_

PRACHTIG GELEGEN
BOERDERIJ

Lid MCC

60 are grond. Bedoeld object verkeert in een zeer goede
staat van onderhoud waarvan het woonhuis is verbouwd.
Prijs en aanvaarding in overleg.
met

_^

GEHEELVERBOUWDE
TUSSENWONING

—'
_

*

f—

Premiewoning,3
lA/A O ntll lÊ\/I
VVrAÊW I I %J IVI kamers.

Max. subs. /14.900. v.a. M

21.000 v.o.n.

Jarinoßoden

Tel. 05908-11919
's Avonds 05908-19527/16077

met aparte schuur, gr. kamer met luxe open keuken, bijkeuken, 3
sl.k. douche. Vr.pr. f 132.500,-. Aanvaarding spoedig.

Jj

+

__•_

Roden. Goed gesitueerde

_

*"

n*\r-r*

•_

slaap-

IENw BOER

■

*-'

■

Eengezinswoning,
3 slaapkamers.
M 20.000 k.k.

Jarinoßoden

woonboerderij

Tel. 05908-11919

's Avonds 05908-19527/16077

*"

Eengezinswoning, grote

iifitiAiilJ
woonkamer, 5 slaapkamers.
f
ÏUWiri
f
__lrr
M45.000 k.k.

l/l/lA/

»-"*

TEXEL
'

*

I

*"

nAf

M\JLUC

V '" a m6t 6 royalG kamefS -

Nieuw gebouwd landhuis.
Type boerderij

Jarinoßoden

Tel. 05908-11919
's Avonds 05908-19527/16077

ROBO BV

HELFT VAN
WONING
DUBBELE
is modern
mooie tuin
zuiden. De

Te koop een

*

•

in een

—

±

Nabij centrum Roden, een
—

Tel. 05908-11919
's Avonds 05908-19527/16077

-

bereikbaar voor vrachtverkeer.
Brieven onder nummer 77078 buro van dit blad.

MAKELAARDIJ HOUWING staat met zijn erecode garant voor een
goede afwikkeling bij aan- en verkoop van uw onr. goed. Wij kunnen u thans verschillende nieuwe objecten aanbieden o.a. op 4 km
ten zuiden van Roden, een

Jarino Roden

Tel. 05908-11919
s Avonds 05908-19527/16077

op
woning
met ruime garage en
verbouwd en heeft veel leefruimte, o.a. kamer ± 36 2
haard. Vr.pr. f 172.500,-.
Aanvaarding spoedig.

m

schitterende omgeving aan

Canada 5 te Elsloo

"J.

tegen bos en duinen dicht bij Appelscha.
Grondopp. 6640 are.
Tekening voor verbouw Is aanwezig. Zowel
in huidige als in verbouwde toestand te aanvaarden.
Prijs en aanvaarding n.o.t.k.

o

'
~"

in het centrum
in overleg.

Postbus 134, 9300 AC Roden
Tel. 05908-16820

JarinO ROdGn

<

Voorzien van gas, water, elektra (ook 380 Volt), kantoorruimte en
grote inrijdeuren. Gunstig gelegen aan de Eemshavenweg. Goed

Tel. 05908-11919
's Avonds 05908-19527/16077
-

DPPFQ^IIM
!-"~f*—\>J*

400 m 2

met open

WINKELPAND
tot.
van
Roden. Opp.

±

330 m'. Prijs en aanvaarding

Vraagt vrijblijvend onze foto-informatie over de andere te koop
zijnde woningen.
Inl.

MAK. HOUWING

—,

Tel. 05908-11919
's Avonds 05908-19527/16077

.

Dir. B. G. Adema,
telefoon 05130-22827.

M

HERESTR.2IA, RODEN.
Tel. 05908-17181 (tijdens kantooruren).
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Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-1844441

TE KOOP

1. Een vrijst. landelijke

TER OVERNAME

:

AANGEBODEN

j

behuizing, met j 70 i
are, voor 't houden ■
van schapen, gele- l
gen aan vis- en vaarwater«n t 200 m van !
het station te

J

BEDRIJFSRUIMTE

I
I

2. Een ideaal gelegen ■■
vrijst. won., zeer landelijk op ' 8 are, a/d a
rand v.h. dorp
■

OLDEHOVE
|

■

3. Een goede tussen- ■
won. op goede stand (
met blijvend vrij uit- |

■

zichtte

HOOGKERK
[

slager of vlszaak. Modern ingericht. Overname Inventaris f 50.000,-.
Brieven onder nummer 77079 buro van dit blad.

Zeer geschikt voor poelier,

Prijs n.o.t.k.

Inl.:
MAK. EN ASS.KANT.
De Gast 10
Zuldhorn,

Friese
stelpboerderij

tel. 05940-2681.

y
\

*"*

*fik

T*.- M

mÊ

VAN EIJSDEN BEHEER O.G.

mÊxlÊÊft

mIiIPiI
£lipip

ïü
IFÜb
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InfHl

ons kantoor of vla uw eigen makelaar

sauna annex douche, berging. Boven: 1
si.kamer, zeer royale zolder. Aanvaarding
op korte termijn. Noorderst'raat 1

<ytóIWR

Wf

U ontvangt uitgebreide

W.

prachtige map met uitvoerige
brochures, prijzen, situatietekeningen e.d.

omdat de woningen erg aantrekkelijk zijn. De gemeente
Borger stelt dan ook prijs op
overleg over de toewijzing van

Op een van de mooiste woonplekjes van Nederland zijn we
gestart met de bouw van een
beperkt aantal leuke woningen.
U weet, alles is in de buurt:
natuurschoon, recreatie, winkels,
scholen, gezondheidszorg

1
STADSKANAAL. Een landelijk gelegen
vrijstaande goed onderhouden boerderij
met aparte schuur en op ruim 57 are
grond. Ind.: voorkamer, achterkamer,

m2.

buitenterras met
koelkast,
geyser.
open haard. ged. open keuken met

wasautomaat enz.

3 slaapkamers (2 met wastafels), hall met toilet en
aparte doucheruimte. Alles verwarmd met gaskachels
Ontruiming in nader overleg.

'""

\Jjp

't

Wessels
bouw
ontwikkeling

'MCJ |..||j,U—■

VEENDAM. Erg mooie tussenwoning met
voor-en achtertuin. Ind : doorzonkamer,
hal. wc. keuken, bijkeuken, schuurtje,
Boven 3 sl.kamers, douche, cv. gas
Aanvaarding in overleg Troelstrastraat

I

MAKELAARDIJ BOUWMAN B.V.

RIJKSSTRAATWEG 214 TE HAREN.
Tel 050-347066 of via uw
eigen NBM-makelaar

I

BOUWTIN

MUNTENDAM

40

INLICHTINGEN

Op 30 auto- en spoorkllometers (station 15 min. fietsen)
van Groningen en Leeuwarden (V? uur dienst).
Kollum is een centrumgemeente met ruim 12.000 Inwoners, een goede winkelstand, uitstekende school-,
openbare- en recreatievoorzieningen (Lauwersmeerl)
In een kleine, zeer ruim aangelegde nieuwbouwwijk Is

fr">T
H^—,

Gasselteboerveensemond 22.

inventaris

KOLLUM (Fr.)

.

{r~\
lj"i

Nederlandse Gemeenten

keuken, hal. 2
wc. Boven: zolder Veestalling

ii."""" 1

MEEDEN. Nieuwe semi-bungalow (hoekwoning) met tuin voor en achter, plus
garage Ind : hal. wc. Z-vormige kamer.
keuken berging. Boven 3 si.kamers.
badkamer c v qas. Kerkstraat 17.

Te)

D*"fc| HAffnnffc
FIV DUUWIUI IUO

si.kamers, kelder, douche,

J

EEN BIJZONDER AANTREKKELIJK GELEGEN RECREATIE BUNGALOW MET APARTE BERGING OP
EEN KAVEL VAN 1100 m 2 ALLE VLOEREN MET PLA-

Markt 20/ Assen.
Q5920-1 59 57.

Adres;

de woningen.

...

SELLINGEN

PREMIE-KOOPWONINGEN
aan de Domela Nieuwenhuisweg.

(Zuidwending). Vrijstaand
goed onderhouden woning met garage
en grote tuin. Ind.: woonkamer, ruime
keuken. hal. sl.kamer, douche, wc
Boven: 2 sl.kamers, bergkasten.
Zuidwending 149

VEENDAM.

TE KOOP

""*V. '

EEN LUXE
SEMI BUNGALOW
(half vrijstaand b.j. 1976) op 460

"

'

Een telefoontje of briefkaartje
naar net Bouwfonds-infocentrum

De bouw is gestart

BUINERVEEN. Op de hondsrug bijzonder
mooi gelegen herenhuis met carport op
12 are grond. Ind.: entree, royale kamer,
keuken, sfeervolle hal. 3 ruime si.kamers,

LJ"J

Ê

i/
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(IidNBM).

VRAAGPRIJS ƒ 159.000.- mcl

**

*!

vergunning (tekening verbouw aanwezig).
Grondopp. plm. 4000 m J .
Indeling: woonkamer, keuken, gang, 2 slaapkamers,
zolderberging, schuurruimte.
Vrijstaande berging.
Prijs en aanvaarding n.o.t.k.

L-vormige woonkamer plm. 36

idem, maar iets groter, met
4e slaapkamer en dakkapel;
Type met 4 s,aa P kamers °P en
keuken en bijkeuken, badkamer/
l '9bad open haard en aan 9 e

*"*-"

Jacob Marisstraat 98
1058 JB Amsterdam tel. 020-157013-173657.

met ideale mogelijkheden voor verbouw, Inkl. bouw-

VUIZEN.

■'

■■

'

Wij zijn goed in onroerend goed.

Deelenweg 3 te Gersloot

Dir. B. G. Adema,
telefoon 05130-22827.

.

■■■■■■■■■■■■■■■■

gelegen 3 km vanaf Meeren veen aan de

Inlichtingen via

ny l '

Voor verhuur hebben wij beschikbaar diverse winkelruimtes met kelder, gelegen In de „Willem LodewlJk
Passage". Door de gunstige ligging zijn deze ruimtes
geschikt voor diverse bestemmingen.
Inlichtingen worden verstrekt door:

■

In prijzen die variëren van ca.
164.500,- tot 266.600,-.
De indeling is globaal: Type A
met 3 slaapkamers, douche,
zolder, buitenberging; Type B

*&'■*

WINKELRUIMTES

RISPENS

Te koop een

Er zijn drie typen

TE HUUR IN GRONINGEN

I Vraagprijs: f 120.000,-.

Lid MCC

een van de mooiste
woonplekjes van Borger.

plm. 80 m 2

GRIJPSKERK
Vraagprijs:! 175.000,-.

Hunzedal

in winkelcentrum in Groningen

.

:

~'

"' -

'f

VEENDAM. Geheel vrijstaande woning

met ruime inrit op 6 are grond. Ind royale
kamer, met balkenplatond. ruime moderne open keuken, hal. 2 grote sl.kamers.
badkamer met ligbad en w.c . bergruimte
Boven 2 grote sl.kamers, berging. 4 vaste
kasten op overloop, cv gas
Ben. Oosterdiep 232.

. jiH .

,o,

|

woonkamer

JL.....J...Jl

l
slaaprfi—

s tapkamer 1

-
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badkamer

,

r

[

ca
—

zolder

2

J

m 2 eigen grond.

Indeling:
b.g. hal 16 m J met toilet en werkkast, living L-vormlg
parketvloer en open haard, spllt-level
plm. 40

t

m 2 met

open keuken van plm. 15 m J bijkeuken en garage
Verdieping: 3 slaapkamers, badkamer m. ligbad, ultloopkast.
Het geheel is cv. gasgestookt, volledig geïsoleerd en
voorzien van hardhouten kozijnen.

keuken

,

Inlichtingen: 05114-1497.
Vraagprijs f 215.000.-.

VEENDAM. Vrijstaande in prima staat
verkerende burgerwoning met garage en
tuin. Ind.: ruime L-vormige woonkamer,
hal, keuken, kelder, bijkeuken, douche,
w.c Boven: 3 sl.kamers.
Pr Bernardlaan 40

VEENDAM. Half vrijstaande woning op

stand. Ind. woonkamer, keuken
met schrootjesplafond. hal. bijkeuken,
douche, w.c Boven 4 sl.kamers, overloop met ingebouwde kaptafel
Koopprijs / 90.000 Boven Westerdiep
mooie

-

85_

*

Koopsommen v.a. f 115.000,- all in.
Erfpachtscanon fl.OOO,- per jaar. Ruime financiering
mogelijk tot 90%. Goede verhuurmogelijkheden.
Inlichtingen in de modelwoning op het park aan de Bijsselseweg nabij de Flevohof dagelijks ook op zaterdag
en zondag, van 11.00-16.00 uur.
Verdere inlichtingen bij Fa. G. H. Voorma 4 Zn., G. van
Amstelstraat23l, Hilversum.
Tel. 035-15551, b.g.g. 035-17780.

Een projekt van EMF Beheer B.V. Baarn.
-

["_••_-
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I 5«500«"

»

*

*

Water, strand, bossen, rust en ontspanning.

De bungalows zijn als volgt ingedeeld:
Woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers, douche,"
toilet, berging en c.v.-installatle.

■

ifT"

tegels.
Loon- en materiaalkostenstijging f 4000,-.

aan de rand van het fraaie Veluwemeer.

Het bungalowpark heeft u ook alles te bieden:
Parkeerterrein, verwarmd zwembad, tennisbanen,
speelweide, wasserette, slechtweer-akkommodatle, winkel en beheerderswoning met receptie.

Koopsom v.a.

sleep

inclusief gekleurde aanbouwkeuken, en gekleurde wand- en vloer-

LUXE
BUNGALOWS
Uw luxe rekreatie-bungalow staat in het bosrijke gebied
van de Flevopolder. Enkele minuten lopen van het veilige strand van het Veluwemeer en het vermaakcentrum
deFlevohof.
Met een jachthaven dichtbij.

j

hal

VEENDAM (Borgercompagnie). Geheel
vnjstaand huis op 6 are grond met grote
garage met smeerkelder. Ind.. hal. ruime
kamer. 2 sl.kamers, wooneetkeuken.
douche'w.c. Boven grote zolder
Spouwmuren. Hardhouten kozijnen
Borger-compagnie 83

ZUIDBROEK. Vrijstaand geheel gemoderniseerde woning met garage cv., op 8

are grond. Ind : woonkamer, open eiken
keuken, eiken vloer, ruime hal. royale
douche en wc 2 sl.kamers, ruime bijkeuken, grote zonneterras en aangelegde
siertuin en moestuin
sl kamer Torensstraat 22
Boven
;

*

Rijksbijdrage na 1 jr. bewoning

*

.ft]

jLmïïQ!9m m

Rijksbijdrage totaal f 15.114,-

100% financiering mogelijk.

ATTENTIE: Op dinsdag 29 mei a.s.
Menterne", Julianaplein 1 te Muntendam
tel. 05987-16676 aanwezig voor het
zijn wij in het dorpshuis „De

geven vaninlichtingen.

C Makelaardij O.G.

¥

ÊtBMWÊÊjÊh

BW

Aanvang 19.30 uur.

A£i
'M)|.j' //tf.

/

M

/

SCHOLTEN.STARKE b.v.
ADRES: HEREWEG 243 MEEDEN.
TELEFOON: 05987-17275 (privé J. Scholten: 05987-14039.
J. Starke: 05987-17275).
TAXATIES
• AAN- EN VERKOOP ONROEREND GOED
• ALLE
VERZEKERINGEN • HYPOTHEKEN • FINANCIERINGEN
•

BV
RUSSEN
WESSELS
BOUWONTWIKKELING
05437-3164, telex 44853, Wesbo
05480-3900,
Nijverheidsstraat 41,
tel.

b.g.g.

nl.
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Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-184444

bijzonder mooi gesitueerde temibungalow met grote tuin, veel privacy, f 295.000,-

HKil

I TE KOOP-

5

SIP DIJKEMA S

■

I BOUWMANSTRAAT. Een In prima staat verk. een! gezinswoning, geheel gerenoveerd. Voorzien van

I

f 125.000,-k.k.
FOXHOL, 12 km van Groningen, zeer ruim herenhuis, twee onder één kap, met garage, v.v. cv.
f 145.000,-k.k.

Tevens beëdigd

,axa,eur

STAD:

ELSLOO (Frl), leuk Drents boerderijtje met rieten kap, ruim 7 are grond, f 110.000.- k.k.
BEDUM, nabij-basisschool gelegen tussenwoning met garage, goede staat van onderhoud,

Makelaardij ■

H

cv. en badkamer met ligbad. (Eig. bew.) Terstond

I

I

ontruimd te aanvaarden.
Vraagprijs f 97.500,-.

i

CERAMSTRAAT. Benedenwoning met mooie tuin,

■

schuurtje, voor- en achterkamer (suite), 3 slaapkamers en douche. (Eig. bew.) Terstond ontruimd te

'

|

I aanvaarden.
[ Vraagprijs f 79.500,-.

I

|
■

SS

HEREWEG. Een ruime eengezinswoning. Boven 2
kamers verhuurd. Rest terstond ontruimd te aan-

I

-1

vaarden.
I Vraagprijs f 100.000,-.

I
|
I
'

GIETEN, kapitale villa, gelegen In voorname
laan, o.a. living, studeerk., slaapk., keuken, garage/berging, op verd.: drie slaapk., badkamer met
ligbad, grote tuin met bomen en vaste planten.
Tot. opp. 9 are, 70 centiare, f 550.000,- k.k.
GRONINGEN, In het mooiste deel van Lewenborg gelegen tussenwoning met grote living en
open keuken, twee ruime slaapk., aangelegde
tuin. f 119.000,-k.k.
HEEG, rekreatieapp. temidden van watersportgebied, uitzicht op meer, Incl. Inventaris.
f 155.000,-k.k.
OOSTERWOLDE, zeer goed onderhouden ruime
tussenwoning, b.j. 1975, o.a. living met open keuken, 4 ruime slaapk., zeer billijke prijs, f 127.500,-

'
1
I Voor inlichtingen/fotobrochure:
kk

v. JULSINGHASTRAAT. Ben. en bov.woning. Ben.
is verhuurd. Bov. terstond ontr. te aanvaarden. Zeer

/f^k
Li?s

*

-j^H'iA
■ Schuerhoff Makelaardij B.V.
■ Herestraat 88, 9711 LL Gronlnge/i. •'■■f^^M

geschikt voor stud.woning.
Vraagprijs f 53.500,-.

■ Lid M.V.A. (éénzijdig tarief).

MAURITSDWARSSTRAAT. Eengezinswoning. Zeer
JI geschikt
Terstond ontruimd te
voor
stud.woning.

JPI B

I

OUDEWEG. In prima staat verk. eengezinswoning
(eig. bew.). Terstond ontruimd te aanvaarden.

|

Vraagprijs f 57.500,-.

j

■
■

'

IJ

|

-

Aan de rand van RODEN

WONING
VRIJST.
schuurruimte.
uitlicht

met ± 500 m*
Het geheel is groot ± 21 are (met daarachter wan-

met vrij

I Vraagprijs f 42.500,-.
I ZUIDERDIEP. Winkel, woonruimte en grote schuur.
[ Terstond ontr. te aanvaarden.
I Vraagprijs f 92.500,-.

■

j PROVINCIE:

delpark).
Mag ook voor Industriële doeleinden worden gebruikt.
J. DE VRIES, aan de Vaart 6a, Roden. Tel. 05908-

18198.

I EELDE, JAN STEENWEG 2. Helft van een dubb.

met mooie tuin en vijver. Voorzien van cv.
JI woning
en open haard. Perceel verk. in prima staat van on■

•
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I

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roden maken bekend dat de
heer j g Barelds, Lieveren 29, per 1
juni a.s. Oostervoortseweg 1 Lieveren,
heeft verzocht medewerking te verlenen
aan het verbouwen van een woning met
bedrijfsruimte op het perceel kadastraal
bekend gemeente Roden sektie N nr.
322, plaatselijk bekend Lieveren 29 te
Roden. Het bouwplan wijkt af van het
door Gedeputeerde Staten van Drenthe
goedgekeurde, doch nog niet onherroepelijke bestemmingsplan Buitengebieden. Ingevolge artikel 26 van de bij het
bestemmingsplan behorende voorschriften zijn burgemeester en wethouders
bevoegd in bepaalde gevallen het bestemmingsplan te wijzigen. Ons kollege
is vooruitlopend op het onherroepelijk
worden van het bestemmingsplan Buitengebieden voornemens zodanige wijziging in het bestemmingsplan aan te
brengen, dat het door de heer Barelds
beoogde bouwplan kan worden gerealivoorgenomen wijziging
ë ë en het
|n
ingang van maan
meJ ™, g durende een termijn
d
veertien d £ yoor een ie(Jer ter in
zaken van
zage
g op
B
P de afdeling algemene
de gem eentesekre arie Gedurende deze
£
hebbenden bij de
J kunnen bela
b B meester en wet houders van Roden
schr iftelijk bezwaren indienen tegen de
voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan en het bouwplan. Bovendien
bestaat voor belanghebbenden in een op
maandag 11 juni 1979 om 10.00 uur te
houden openbare zitting de gelegenheid
tot over ieg en nadere toelichting op
eventuele bezwaren.
Rod 25 meil979

In verband met uitvoering van asfalteringswerkzaamheden zal de weg RodenNorg, ter plaatse van de kruising van de
Steenbergerloop nabij Roden, afgesloten zijn voor alle verkeer, behalve fietsers en voetgangers, op maandag 28 en
dinsdag 29 mei 1979, of zoveel korter of
langer als nodig zal blijken te zijn. Gedurende de stremming zal het verkeer
worden omgeleid via een met borden
aangegeven route.
Roden, 25 mei 1979.
.
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De burgemeester van Roden
t

maakt ter
voldoening aan het bepaalde m artikel
22 van de Wet op de, Ruimtelijk Ordening bekend, dat de Raad der gemeente
g

y
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TE KOOP
HUUR OF PACHT

garage. Ind'.: woonkamer 35 m', parketvl.
!
luxe, keuken. 1e ver. kompl. Ingerichte badkamer
I en 4 slaapkamers. 2e verd.: vaste trap, 5e slaapka| mer. Terstond ontr. te aanvaarden.
■ Vraagprijs f 278.000,-.
■ ROOEN. WESTHOVE. Zeer goed onderhouden luxe
'
tussenwoning. Ind.: woonkamer met parketvloer en
I open keuken (37 m 3). 1e etage: 3 royale slaapk., luxe
I badkamer. 2e etage: 4e slaapkamer en aparte
■ hobby-ruimte. Perceel voorzien van thermopane beI glazing. Ontr. plm. aug.-sept. Vraagprijs f 159.500,-.
■ vrijstaande

evt. met nieuwe huurwoning.
Tel. 050-348257 (na 17.00 uur).

I

■»■■■■■■■■■■■■■■■■

BETON GARAGES
4.80 m bij 3.20 m
6.30 m bij 3.20 m

•
•

BETON TUINSCHUREN
3.20 m bij 2.00 m
4.00 m bij 2.00 m

!£[!'"

2025,-

975,1 175,-

BETONSCHUTÏINGEN
ROLDE
TE KOOP
helft van een dubbele

WONING

Goede stand, vrij'uitzicht. Voor kleine tuin, achter grotere tuin. Indeling beneden: hal, kamer, toilet, keldertje.
Grote aangebouwde zit/eetkeuken. Boven 3 slaapkamers plus douche en berging. CV en beneden thermopane beglazing.
Garage is aanwezig.
Te bevr. tel. 05924-1824.

2 m hoog en geplaatst per strekkende m f 56,-.
Beneden 10 m 15% extra. Alle prijzen excl. 18%
BTW.
Ook leveren wij grotere of kleinere gebouwen, lagere of hogere schuttingen. Zorgen voor gratis tekeningen en helpen u waar mogelijk.

J

j
j

Boekhandel
Berghuis

wethouders van Rod en

voornemen» zijn
""

GELDLENINGEN
Persoonlijke
lening, doorlopend
krediet of tweede

het uitbreiden van de woning Jan
Steenstraat 10 te Nietap;
het herbouwen en uitbreiden van de
woning Leutingewolde 24.
Aangezien de bouwplannen in strijd zijn
met de bestemmingspannen waarin de
percelen zijn ge egen, kunnen de bouwvergunningen slechts worden verleend
na toepassing van artikel 19 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening en artikel
50, lid 8, van de Woningwet. Alvorens
evenwel tot toepassing van genoemde
wetsartikelen over te gaan wordt een geder mde gelegenheid gesteld eventuele
bezwaren tegen het ver enen van de
bouwvergunningen schriftelijk aan hun
kollege kenbaar te maken. In verband
hiermee liggen de bouwplannen met ingang van 28 me. 1979 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage op
de afdeling algemene zaken van de geBezwaarschriften
meentesecretarie.
moeten binnen genoemde periode van
veertien dagen schriftelijk worden ingediend.
Roden. 25 mei
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diskreet.
desgewenst met
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overname van

,lcn, ' n gen.
Fnesche
WW ver P
Binnen
een dag
Dtsconteringsmij.
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voorbehouden
2e Hypotheek lot 130% van de verkooppfi|S van uw
Tariefswijziging

woning. 1e
hypotheek va 8 I'. Tussenliggende en hogere bedragen mogelijk

hoofdzakelijk voor de vrijdag en zaterdag.
Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan

RODEN

SPEL Agency\

Keizersgracht
237385.

Met ingang van het
1979/1980
schooljaar
kunnen drie

■P»

vragen voor de maanden juni en juli

WINKELDEMONSTRATRICES

Kruisstr. 163 5612 CG Eindhoven Tel. 040-442493
(Tel. ook na 18.00 uur 040-442493). Telex 59286.

Voor alle inlichtingen ook over
een veilige financiering kunt u terecht
bij de nv Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten, Peizerweg 68-62,9726 JM
Groningen. (Ingang rechts naast Adm.
de Ruyterflat). Tel.: (050) 183033.

j

Oude Ebbingestraat 59, Groningen.

|

BRAAT BETONBOUW

Koopprijzen van f 169.000,tot f 176.000, vrij op naam.

|

,
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Riant wonen in Bedum.

Degelijke bouw, zorgvuldige
afwerking, centrale verwarming.
dak- en spouw-.solat.e.

Mster en

-

agrarisch bedrijfsgebouw (ligboxenstal)
wenst te bouwen. Het bouwplan is evenwel gedeeltelijk in strijd met het bestemmingsplan Lieveren 1966-5. Ingevolge artikel 16 van de bij dat plan behorende voorschriften is hun kollege bevoegd in het plan wijzigingen aan te
brengen. Hun kollege is voornemens om
van die wijzigingsbevoegdheid gebruik
te maken. Het plan ligt gerekend met
ingang van maandag 28 mei a.s. gedurende een termijn van veertien dagen
voor een iedef op de afdeling Algemene
Zaken ter gemeentesecretarie ter inzage. Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden
tegen de voorgenomen wijziging van het
plan schriftelijk bezwaren indienen bij

VAKATURES

In plan „Oosterheerd" is de
bouw gestart van 23 eengezinswoningen in verschillende typen,
waarvan enkele met garage.
Indeling: entree met aangebouwde berging, grote woonkamer,
keuken, 2of 3 slaapkamers, badkamer
en ruime zolder.

mmmmêwwmmmmmmmmmmmmmmm
Gedurende de maanden juni, juli en augustus zijn wil
zaterdags om 13.00 uur gesloten. 5
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Vraagt u vrijblijvend inlichtingen

-

ALBATROS HENGELSPORT

i

£^22Qié22EHIiH"i2B

Burgemeester en wethouders van Roden
maken bekend, dat de heer G. Ipema,
Lieveren 42, per 1 juni a.s. Nijlandseweg 4, op het perceel kadastraal bekend
gemeente Roden sektie N nr. 85, een

(winkelstraat In Oldambt)

ïi

gefrankeerde envelop met vermelding van uw naam en adres naar:
ALBATROS HENGELSPORT B.V.
Postbus 272 1430 AG AALSMEER
f 1,50 aan postzegels bijsluiten voor verzendkosten. Niet op de envelop plakken.

—

ANNEX

Tfti-^^B

****

.

j^—

BAR
SNACKHAL

SIP DIJKEMA 5

'

Vele interessan-

.

~.,,..._,

een gezellige

MAKELAARDIJ

s

*^

.

Deerlijke hengelsport informatie.
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Roden, 25 mei ,979.

■ HAREN, PERKLAAN. Helft van een dubbele heren| huis. Voorzien van cv. en open haard. Alsmede een

Westerkade 14, Groningen.
Roden, Nieuweweg 32.
Tel. 050-182448 b.g.g. 05908-17628.
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148 Kleurige
pagina's onont-
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verklaren dat
besluiten
behovoor de op de bij deze
rende en als zodanig aangegeven gebieden een herziening van een bestemmingsplan wordt voorbereid:
a. het in het bestemmingsplan Kern
Roden gelegen perceel Zulthereschweg 31;
b. het in het bestemmingsplan Buitengebieden gelegen perceel Leutingewolde24;
c. de in het bestemmingsplan Buitengebieden gelegen percelen Esweg 28
en 30 te Roderesch.
De voorbereidingsbcsluiten liggen met
19791 voor
.ngang van maandag

te aanvaarden. Koop

prijs in nader overleg.

5

in het gemeentehuis te doen horen.
Roden, 25 mei 1979.

RODEN

SïSfï.
V besloten
iP w fte
1979 heeft

OPPENHEIMSTRAAT. Ben.- en bov.woning. Bov
woning terstond ontr. te aanvaarden. Ben.wonlng In
genot van huur. Kan event. ook gesplitst worden.
VERL. NIEUWSTRAAT. Ben.- en bov.woning. Ben.
verhuurd. Bov.woning terstond ontr. te aanvaarden.

■ derhoud. Terstond ontruimd

\
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Vraagprijs f 49.500,-.
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I aanvaarden.
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MEDEDELING

k.k.
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hun kollege. Voor belanghebbenden bestaat er voorts de gelegenheid om van
zich op vrijdag 15 juni a.s. te 10.00 uur
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telefoon

wenst het aangekruiste vri|bli|vend aan te vragen
doorlopend krediet tot max f
mnd
over
D persoonh|ke lening van
mnd waarde huis I
over
D tweede hypotheek al
grootte van 1c hyp
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1016 Öt Amsterdam tel. 020-

ONDERWIJZERESSEN
'

worden geplaatst aan
een acht- en een negenklassige openbare lagere school in Roden.
Bezit van de bevoegdheden a t/m j, k en r is
een vereiste.
Schriftelijke sollicitaties
binnen tien dagen te
zenden aan de burgemeester van Roden,
9300 AC Roden, onder
vermelding van BSO-2
in de linkerbovenhoek.
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Medisch verantwoord
: zonnebaden
Bad- en Gezondheid Instituut
Wij garanderen u na een kuur van 10 baden, dat uw huid evenzo gebruind Is dan 3
weken in de zon aan de Riviëra, zonder verbranding en gebruik van olie. De tljdsduur van een zonnebad is bi] ons 20 min., doch er wordt voor u gereserveerd 45 min.

voor ev. relaxen, douchen, etc.
De kosten bedragen voor bijbrulnen f 12,50 per keer. Een zonnekuur van 10 baden

(110,-.
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kunt u bij

HILBERDINK

Werkdagen 10.00 tot 16.00 uur.
Maandagavond 18.30 tot 20.30 uur.
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Tevens gelegenheid voor:

f

Direct werk voor

erv. ponstypiste

è1 m

A

voor
12 weken voor
van
onze relaties in
één
>

Assen.
Regelmatig werk voor
■
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typistes Ned.
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Knoop

&

Giezen fa»

randstad

uitzendbureau
Markt 18, Assen

,~

tel.

05920-16841

.j

Het Instituut is dagelijks geopend van 8.30-12.00 en 13.30-22.00 uur en ev. volgens
afspraak de weekends. Voor inlichtingen en afspraken kunt u ons telefonisch bereiken via nr. 050-262314, Helpermolenstraat 23-29,9721 BT Groningen.
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Belangrijke tijden zijn voor de dames van Vlugheid en Kracht aangebroken.
Vanavond treden de Groningse zaalhandbalsters in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy aan voor de bekerfinale tegen Van der Voort/Quintus en een debuut op Europa Cup-niveau lijkt in het verschiet. V en K won in de voorbije
competitie immers al tweemaal van deze club en deze resultaten wekken uiteraard verwachtingen.

Toch is er op voorhand nog beslist geen reden tot juichen, want Quintus heeft
een oudgediende van stal gehaald, Toos van Alsemgeest, die gedurende de
competitie ontbrak en enige maanden geleden is bevallen. „Zij is bij Quintus
wat Erna Balk bij ons is", meent Vlugheid-trainer Martin Woudstra. Haar
kwaliteiten en die van Erna Balk mogen hiermee voldoende geïllustreerd zijn
en het is dan ook licht voorstelbaar hoe gehandicapt de Groningse zaalhandErna Balk gaat er vooralsnog vanuit,
dat ze vanavond in de bekerfinale
afscheid neemt van Vlugheid. „Ik kan
straks echt niet vaker dan eenmaal per
week naar kroningen komen, want ik wil
volgend jaar een cursus voor ten-j
nislerares volgen", legt ze uit. „De
speelsters zullen echter moeten beslissen
of zij die ene keer voldoende vinden,
want per slot van rekening moeten zij
driemaal per week trainen. Ik wil heus
een jaartje handballen, dat is het
punt niet. Ik vind handbal erg leuk om te
doen, al leef ik er niet mee",
Omtrent haar aanwezigheid in het
veld vanavond bestaat uiteraard nog wel
de nodige onduidelijkheid. „Mijn huisarts heeft al gezegd dat ik pertinent niet
mag spelen", vertelt Erna Balk, „maar
ik wil het toch proberen. Als ik niets probeer heb ik er geen vrede mee. Op dit moment ( het gesprek vond afgelopen maandag plaats BN) heb ik alleen pijn. als ik
een onverwachte beweging maak. Er zijn
al foto's van de knie gemaakt, maar die
hebben niets uitgewezen. Het is hoogstwaarschijnlijk een irritatie aan de gewrichtskapsels. Ik vermoed dat ik me
niet voor de volle honderd procent kan
geven, want een bepaalde angst zal me
ongetwijfeld parten spelen, al zit die
knie dan ook goed ingetaped. Ik heb na
die wedstrijd tegen SEW namelijk ook
helemaal niet meer getraind. Toch wil ik
er vanavond heel graag bij zijn". En dan
lachend: „Het is immers mijn laatste
wedstrijd, dus heb ik daarna voldoende
tijdom te rusten".
-
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balsters zonder deze ex-international zouden zijn.

Dit is echter een situatie waarmee terdege rekening moet worden gehouden,
want het is zeer aannemelijk dat Erna Balk vanavond ontbreekt. Ze raakte in
de halve finale tegen SEW namelijk ernstig geblesseerd aan haar knie en is nog
steeds niet hersteld. Hoe belangrijk haar inbreng voor V en K is, bleek nadat /e
tegen SEW was uitgevallen al ondubbelzinnig. De Groningse ploeg haalde in
die wedstrijd met de grootste moeite de eindstreep en speelde zonder haar als
een kip zonder kop. De situatie is voor Vlugheid dus allerminst hoopgevend.
Voor V en K zal het daarom erg vervelend zijn om Erna Balk te moeten missen, maar niet minder onaangenaam is het voor haarzelf. De bekerfinale had
namelijk haar afscheidswedstrijd moeten worden, want ze \is het heen- en
weerreizen tussen Leeuwarden (haar woonplaats) en Groningen beu. Al hal-

verwege het afgelopen seizoen kondigde ze haar vertrek aan en nu had haar
afscheid een extra feestelijke tint kunnen krijgen.
Maar goed, het is nog niet zover, want de ernst van de blessure is moeilijk in
te schatten- Pas in de warming-up wordt beslist of ze meedoet. En misschien
wordt zelfs het afscheid nog wel een jaar uitgesteld, want Vlugheid-trainer
Martin Woudstra ziet haar met lede ogen vertrekken en heeft dan ook getracht
haar voor nog een jaartje te strikken. Het grote struikelblok is echter, dat Erna
Balk beslist niet vaker dan eenmaal per week naar Groningen wil komen voor
een training. Dus is het aan Woudstra en haar medespeelsters om hiermee al
dan niet akkoord te gaan.
De komende week zal een definitieve beslissing moeten worden genomen, en
wie weet, misschien heeft de afloop van de bekerfinale een belangrijke invloed

Erna Balk neemt in bekerfinale
misschien afscheid van Vlugheid

'We zitten
nog niet
eens aan
onze top'

Nadelig
De afwezigheid van Erna Balk kan nadelige gevolgen voor het team van Vlugheid hebben. „Ach, misschien valt dat
best mee", meent ze. „Tegen SEW was
er geen rekening met een dergelijke situatie gehouden en werd de ploeg er onverwacht mee geconfronteerd. Je moet
niet vergeten dat we nog een erg jong
team hebben. Tja, het zou ook best kunnen zijn dat wanneer ik er alleen maar
sta dit voor het team een hele geruststelling is". Erna Balk heeft erg veel moeite
om deze laatste zin over de lippen te krijgen: „Ik vind het zo moeilijk om over
mezelf te praten. Ik geloof dat anderen
veel beter een oordeel over mijn waarde
voorde ploeg kunnen geven".
Het is al even gezegd, Vlugheid heeft
een erg jong team. Het kan dus niet bogen op een grote dosis ervaring. „Ik ben
ook nog helemaal niet zo zeker van Europees handbal volgend jaar", relativeert
Erna Balk. „Het is nog lang niet zover.
We hebben weliswaar tweemaal in de
competitie van Quintus gewonnen, maar
we hebben ook ondervonden dat bekerwedstrijden toch heel anders zijn. Bovendien is Quintus sterker geworden met
Toos van Alsemgeest in de gelederen. Ja,
ze is net zo'n type speelster als ik, alleen
is ze nog veel produktiever. Nu wil ik niet
direct zeggen dat we bij voorbaat
kansloos zijn maar het is toch allemaal
maar even afwachten hoe de hele entourage op de speelsters overkomt. Er
zouden in ieder geval al drieduizend
kaarten zijn verkocht voor die finale en
voor zoveel publiek heeft nog nooit ie-
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mand in de ploeg gespeeld. Dat is allemaal nieuw".

Waarde
Of het afscheid van Erna Balk vanavond definitief wordt, zal in de komende
week nog moeten blijken. Ze heeft haar
waarde in het afgelopen jaar voor V en K
duidelijk bewezen, maar toch gelooftErna Balk niet dat haar eventuele vertrek
desastreuze gevolgen heeft. „Als ik er
straks niet meer bij mocht zijn, zal het
misschien even wennen zijn, maar er kan
zomaar iemand opstaan die mijn rol
overneemt", filosofeert ze. „Toen een
paar jaar geleden Truus Moorman, Ginie Boersma en nog enkele anderen stopten, dachten we ook dat dit fataal zou
zijn. Toch is het allemaal goed gegaan.
Het is natuurlijk wel de vraag hoe het
achterland, de jeugd, er uit ziet. Daarmee was het een paar jaar geleden wel
goed gesteld, hetgeen nu wel blijkt uit de
prestaties van het huidige team".

Niet aan de top
Erna Balk is ervan overtuigd dat het
huidige team nog lang niet aan zijn top
zit. ~Er lopen speelsters in, die nog veel
meer kunnen", meent ze. „Je moet niet
vergeten dat verschillende meisjes nog
geen twintig jaar zijn, dus kunnen ze nog
erg veel leren. In de huidige bezetting
kunnen we volgend jaar best meedraaien

Toenemende charters
voor Duitse Holstenflug
Voor Eelde was het een nieuwe
verschijning, de Swearingen Merlin IV
van Holstenflug, die onlangs de luchthaven aandeed van Keulen met bestemming Hamburg. Een gesprekje met captain Von Wedel maakte ons duidelijk,
dat Holstenflug, gevestigd op Rendsburg, een chartermaatschappij is, om
eens wat meer aandacht aan te schenken. Het begin lag in 1962 met één Piper
PA 12, wel een heel bescheiden begin,
dat echter leidde tot een vloot, die thans
liefst 16 vliegtuigen omvat, te weten
twee Sabreliners 75, zes Lear Jets 35 A,
een ('esna Citation, twee F 27 Fairchilds
Propjets, één Swearingen Merlin IVa,
twee Rockwells Turbo Commander en
Rog twee propeller vliegtuigen. Holstenflug beschikt over eigen kantoren in

Rendsburg, Kiel, Hamburg, Frankfurt,
Keulen en München. Een belangrijke
stap in het bestaan van de maatschappij
was in 1977 de overname van de
Münchener maatschappij MTM-Aviation. De Swearingen Merlin hier op de
foto werd in november '76 vanuit Amerika over Canada en IJsland naar Kiel
overgevlogen. Allerlei charters worden

uitgevoerd, niertransporten, vluchten
met gewonden, zoals b.v. uit Kinshasa,
Salisbury, Mombassa, Dar es Salam.
Fersvluchten, waarbij o.a. een persteam
bij de ontvoering van een Lufthansa machine uit Rome, achter het ontvoerde vliegtuig werd nagestuurd. De F
27 tenslotte vliegt regelmatig voor
M 88/Airbus Industrie op de route Ham-

bürg-Toulouse.

voor de eerste plaats. Het afgelopen seizoen werden we echt nog onderschat. ledereen sprak ook van een verrassing,
toen we Niloc voor de beker uitschakelden. Eigenlijk was dat flauwekul, want

zoiets hing al enige tijd in de lucht. We
hadden in de competitie eenmaal verloren van Niloc, met één doelpunt
verschil, en eenmaal gelijkgespeeld. Bovendien hadden we ook al eens van Hellas gewonnen. Tegen de topploegen hebben we goede resultaten behaald. We
hebben de punten echter laten liggen tegen clubs, die onder ons stonden. Onze
prestaties zullen volgend jaar dus wat
stabieler moeten worden. Over een heel
seizoen hebben we nog te veel pieken, of
misschien wel te veel inzinkingen. Het is
maar hoe je het bekijkt".

Geen afbouw
Erna Balk is niet de enige speelster die
vanavond afscheid neemt. Ook Carola
Pesman speelt haar laatste wedstrijd
voor Vlugheid. Zij vertrekt naar Sittardia. „Het zal misschien wat extra tijd
kosten om weer een goed geheel van het
team te smeden, maar zoiets kan ook
gaan", zegt Erna. „Als ik echheel
ter nog een jaartje mag blijven, zie ik
dat jaar trouwens niet als een afbouwperiode. Ik tennis namelijk ook regelmatig, dus ben ik nog actief genoeg (In
Friesland behoort ze tot de damestop, al

relativeert ze dat met: „Daar zijn in
Friesland niet veel capaciteiten voor noBN). Ik zie het dan eerder als een
dig"
soort overgangsperiode voor Vlugheid. Ik
kan me voorstellen, dat Martin
Woudstra me dan meer gaat wisselen.
Daar heb ik geen moeite mee, als het
maar op een reële manier gebeurt".
—

Nieuwe trainer
In het afgelopen jaar zijn de prestaties
van Vlugheid boven verwachting geweest. Dit alles gebeurde onder de hoede
van de debuterende trainer Martin
Woudstra, die steeds werd bijgestaan
door
oud-bondscoach
Jan Tuik.
Woudstra was de opvolger van Do la
Crois, die daarvoor jarenlang aan Vlugheid was verbonden. ~Ik vind het erg
moeilijk om iets over die trainerswisseling te zeggen", zegt Erna Balk heel
aarzelend. „Ik heb er wel een eigen mening over, maar vraag me af of het nodig
is dat die wordt uitgedragen. Ik heb zelf
erg veel van Do geleerd en Do heeft ook
de basis voor het huidige team gelegd.
De komst van Martin betekende na zoveel jaar in ieder geval een stuk verfrissing. Hij en Jan Tuik hebben veranderingen aangebracht, die erg goed zijn
uitgevallen. Maar daarnaast zijn er dit
jaar ook zaken geweest die net zo goed
liepen als voorgaande seizoenen. Alleen
toen kwam het er in de vorm van resul-

in delucht
door harm r. reinders

Jordaanse ALIA
via Amsterdam
Besprekingen van een luchtvaartdelegatie uit Jordanië bij de Rijksluchtvaartdienst deze maand zijn afgesloten
met de ondertekening van' een memorandum, waarin onder meer is vastgelegd, dat ALIA een lijndienst op New
York via Amsterdam mag onderhouden.
Dit was namelijk het hoofdpunt van de
bespreking, gezien het verzoek van ALIA
om de lijndienstoperaties op de VS voor
passagiers en vracht via Amsterdam te
laten uitvoeren. Tevens zijn de voorwaarden voor het lijndienstverkeer tussen Amman en Amsterdam onderwerp
van bespreking geweest. Zowel KLM als
ALIA mogen op dit traject ieder drie frequenties per week uitvoeren met een
vrije keuze van het type vliegtuig.

Wind verstoorde
para-programma
Swearingen Merlin 4 van Holstenflug op Eelde

Erna Balk: Driemaal trainen per week wordt me te veel".

Koninginnedag en ook de zondag er
aan voorafgaand gaven een druk luchtverkeer te zien in een wat afwijkende betekenis althans op papier. Op ruim zeventig plaatsen in ons land namelijk

taten niet uit. Bovendien was de ploeg in
de afgelopen competitie een jaartje ouder geworden, dus ook rijper. Ik vind dat
je daarom de resultaten onder Do en
Martin moeilijk met elkaar kunt vergelijken. Eén groot verschil was er wel,
want onder Martin kregen we veel meer
achtergrondinformatie over de tegenstanders. Dat was het werk van Jan
Tuik en Jan de Lange (oud-doelman van
E en O en momenteel doelverdediger bij
Sittardia» bovendien de vriend van CaBN), die overal contacrola Pesman
ten hebben".
—

Sponsor

Vlugheid heeft het altijd zonder spon-

sor moeten stellen. Daarin komt volgend

jaar verandering, want de Groninger
handbalvereniging is een overeenkomst
aangegaan met Indimex, een bedrijf in
tijdapparatuur
elektronische
voor
sporthallen uit Drachten. „Hopelijk
krijgen we daardoor meer mogelijkheden
om ons voor te bereiden op het nieuwe
seizoen", zegt Erna Balk. „Want als je
eens bekijkt wat voor oefenprogramma

dat de informatrices niet meer aan hun
normale werk, het geven van inlichtingen aan mensen, die naarde balie
komen, in voldoende mate kunnen voldoen. In het vervolg zullen alleen nog berichten op verzoek van aankomende passagiers worden omgeroepen en alleen
dan, als ze zijn bedoeld om contact tot
stand te brengen met een afhaler.
Op het ogenblik wordt een aantal
bordjes vervaardigd, die afhalers bij de
Inlichtingenbalie kunnen krijgen, waarop men de naam van de gezochte passagier kan schrijven en waarmee men bij
de uitgang van de douanehal kan gaan
staan.

Omroepberichten op
Schiphol beperkt

van Lith, een blad voor de medewerkers
van Verkeer en Waterstaat, is beslist het

nog een zogenaamde Boarding-call, een
instap-bericht worden gegeven, als een

toestel flink vertraagd is. De reizigers
zullen er door middel van bordjes, die
onder videomonitoren worden opgehangen, op attent gemaakt worden,
dat er voorlopig geen instapberichlen
meer zullen worden omgeroepen op
Schiphol. Slaagt de proef, dan zullen ze
net als op sommige andere Europese
luchthavens al het geval is. voorgoed
verdwijnen. Ook de afhalersbericbten
zullen drastisch worden beperkt.
Meestal vragen afhalers dan om om te
roepen of bepaalde passagiers zich bij de
~Inlichtingenbalie' in de aankomsthal
willen melden. Het aantal van deze berichten is echter zo sterk toegenomen,

BOUKENIELSEN

BUITENSPEL

zouden parachutisten hun shows geven.
Toch wel een bewijs dat het parachutespringen een flinke vlucht neemt. Voor
het Noorden stonden onder meerspringdemonstraties op het programma te flroningen, Haren, Leeuwarden, Winde,
Eelde en Hoogeveen. Jammer genoeg
voor deze tak van sport gooide de harde
wind op Koninginnedag roet in het eten.
Eelde
meldde op Koninginnedag
windstoten tot zeventig km/4.

Vanaf 5 juni zal er op Schiphol alleen

andere clubs hebben, dan komen wij er
wel uiterst karig af. In het voorseizoen
kan er nog aardig wat verbeterd worden.
Tot nu toe was het altijd zo, dat we zelfs
de grootste moeite hadden met tweede
divisieploegen. Een goede oefencampagne kan een nog betere uitwerking hebben. Het is zaak dat sommige speelsters
overtuigd raken van hun eigen capaciteiten, al zijn er ook wel meisjes die al een
beetje té overtuigd zijn van eigen kunnen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Zowel de positieve als negatieve eigenschappen van jezelf moet je op een
rijtje kunnen zetten".
Erna Balk laat zich redelijk optimistisch over de toekomst van Vlugheid uit. Mocht ze nog een jaartje blijven, dan hoopt ze vurig dat die plaats in
het Europa Cup-toernooi verwezenlijkt
wordt. „Het zou mooi zijn, als we dan in
de eerste ronde of een ploeg uit Moskou
of uit België loten. Waarom? Moskou om
die stad eens te zien en een Belgische
club om een ronde verder te komen".

VFW 614 terug
op Amsterdam
Met ingang van 1 juni zal de VFW6I4,
waarvan de produktie is stopgezet, toch
nog regelmatig op Schiphol te zien zijn.
In verband met de toenemende belangstelling voor Straatsburg, gaat Air
France namelijk de Corvette vervangen
door de 614 op de vijfmaal wekelijkse
dienst Amsterdam-Straatsburg. Het
toestel biedt plaats aan 46 passagiers.

Eelde niet blij met
125-jarig jubileum KNMI
liet maandblad Profiel, redactie Hans
lezen waard. De meteo-dienst op de
luchthaven Eelde behaalde in het blad
een dikke „kop" met betrekking tot het
125-jarig bestaan van het KNMI. Op de
officiële jubileumdag, een plechtigheid,
die TV, radio«en pers haalde en in Rotterdam vergezeld ging van de uitreiking
van onderscheidingen en barometers
aan officieren van visserij en koopvaardij
door prinses Margriet en staatssecretaris
mevrouw drs. Neelie Smit-Kroes, bleef
het personeel op Eelde en ook de andere
vliegvelden, verstoken van enig teken
van dit jubileum. Voor de meteodienst
op Belde was dit aanleiding tot het verzenden van een ietwat sarcastische nota,
aldus Profiel, dat eindigde met vDank,
dank aan de HH autoriteiten, die dit mogelijk maakten".
In een interview geeft KNMI's hoogste
baas, de heer Bijvoet, commentaar op
dit ironisch stukje Eelde: „Koffie met
,

koek in de buitengewesten op 31 januari?
Dit simpele gebaar hebben we in alle
over
op z'n zachtst gezegd
drukte
gezien".
het hoofd
—

—

Overigens sleept het instituut op het
terrein van de menselijke verhoudingen
nog een aantal tradities met zich, al tekenen zich veranderingen af. Bijvoet:
„In de dagelijkse omgang buiten het
werk, zoals bij sportwedstrijden, is het
verschil al weggevallen. Het was vroeger
ondenkbaar dat een afdelingschef zou
meevoetballen of -volleyballen." Deze
tradities waren er waarschijnlijk ook de
oorzaak van, dat bij het 100-jarig jubileum van datzelfde KNMI de meteou aarnemer op Eelde schreef: „KNMI
schijnt vandaag 100-jarig bestaan te vieren.'' Dal was in de tijd, dat de afdelingschef* nog niet mochten meevoetballen. Ondanks een open dag in de vakantiemaand juni zien we het KNMI
nog geen Oscar voor personeelsbeleid in

de wacht slepen.
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Voor het opgeven van advertenties

[Bty Putchman

y

ingenieursbureau het noorden bv

Onafhankelijk adviesbureau sinds 1961 met vestigingen te Groningen, Leeuwarden en Veenendaal
en ca. 280medewerkers.

Voor onze vestiging
Groningen vragen wij t.b.v.
de afdeling Bouwkunde,
waar thans 20 medewerkers
werkzaam Zijn

Wegens uitbreiding van onze afdeling inkoop zoeken wij
een

■

Ervaren inkoper

DGtOll" Gil Stddl"

Koopmanschap, een kritische instelling en een dosis
creativiteit zijn de kwaliteiten die wij noodzakelijk achten
om met succes onderhandelingen te kunnen voeren met
binnen- en buitenlandse leveranciers.
Uiteraard zijn kennis van de moderne talen en een
redelijke technische ondergrond eveneens onontbeerlijke
kwaliteiten.
Een grondige opleiding of praktische ervaring op het
gebied van bijvoorbeeld Prefab-bouwmaterialen betekenen
een voorkeur bij de beoordeling.

KOnStrUKTGUr

•

.

Indien u belangstelling heeft dan kunt u telefonisch
opnemen met dhr. J. Kanis (05253 1541) of een
schriftelijke sollicitatie sturen naar:

•

#j*
i#
werKen, zeiTStanaig
*

#

berekeningen maken en
kontakten Onderhouden met
.

Opdrachtgevers.

•

dk

WJ

•

Big Dutchman, Postbus 11, 8090 AA Wezep

H.T.S. (b of w.w.) plus applikatie
betonkonstrukteur.

a. groepsleider/
constructeur
WTB

b. constructeurs
(PIPING EN APP. BOUW)

c. constructeur/
tekenaars

Schriftelijke sollicitaties
aan de afdeling Personeelszaken,

ruime (minimaal 5 jaar) ervaring
in het ontwerpen en berekenen

MACHINEBOUW

Vraagt voor spoedige Indiensttreding:

Funktie-eisen:

-

STAALCONSTRUCTIES

—

Voor telefonische informatie over deze
vakature kan men kontakt opnemen met
de heer H. Scholte (chef afd. Bouwkunde)
tel. 050-258444, tst. 155.

.

J. Hoogeveen:

4DRUCO

vergoeding reiskosten
verplaatsingskosten regeling

*

.

de rector

PIPING

—

ongevallenverzekering binnen

•

ca.B lessen 1e graad.

APPARATENBOUW

—

aantrekkelijke werkkring in
een goed team
goed gehonoreerde funktie
opname in pensioenfonds.
goede sociale voorziening w.o.
vergoeding studiekosten

,

Deze konstrukteur zal, in
teamverband, projekten uit-

.

KLASSIEKE TALEN

—

#

ca. 18 lessen leof 2egraad

BV
INGENIEURSBURO

Geboden wordt:
•

■

NEDERLANDS

Brieven aan de Inspecteur D. F. Bruins. Van
Heutszsingel 104,7741 EW Coevorden.

satonsche eigenschappen.

-

.

Per 1 augustus 1979:

05220-52475.

van beton-en staalkonstrukties.
9<>ede kontaktuele- en organi-

•

Meppel/Rijksscholengemeenschap.
Lyceum en Havo.

Inlichtingen bij

Dienstenpakket: adviseren, ontwerpen, ontwikkelen, berekenen, konstruereh, tekenen, planning
en inkoop.
Vakgebieden: utiliteitsbouw, funderings- en betonkonstrukties, staalkonstrukties, weg- en waterbouw, renovatie, algemene machinebouw, speciaalmachines, automatiseren-mechaniseren,
piping en apparatenbouw, chemische techniek, elektrotechniek, komputertechnologie en
elektronika instrumentatie, milieutechniek, geluid, warmte- en luchttechniek, projektkoördinatie.

is een wereldomvattende organisatie gespecialiseerd in het
automatiseren van veeteelt in het algemeen en de
pluimveeteelt in het bijzonder.
Met eigen vestigingen in vele landen in Europa, Afrika, het
Nabije- en het Midden-Oosten, geldt zij als de grootste
onderneming op haar gebied.
Alle internationale activiteiten worden vanuit het
hoofdkantoor te Wezep gecoördineerd.

I

SIHIS

RIJKSSCIHIOILEM

Ingenieursbureau Het Noorden 8.V.,
Postbus 8034, 9702 KA Groningen.

Vereist:

\

KIJLSTRA BETON B.V.

■
a

a

te

%

a

allround administrateur
Tot zijn taak zal behoren:
het leiden van de financiële administratie,
het leidinggeven aan de bedrijfsadministatie,
het organiseren'van de administratieve werkzaamheden o.a. loonadministratie en debiteurenadmini-

■

—

V

—

■
■
■stratie,
—

a
a

—

0

—

het rapporteren aan de direktie en het maken van overzichten voor de verantwoordelijke managers,
het uitbouwen van de administratieve automatisering.

■

-

■

:

Gezien de leeftijd van de huidige hoofdadministrateur/
prokuratiehouder wordt de nieuwe medewerker, uiteraard
na een grondige inwerkperiode, gezien als de

opvolger

a
a

j

De administrateur, die karrière wil maken wordt uitgenodigd schriftelijk kontakt op te nemen met Drs. J. de
Zeeuw, onder kode "beton".

•
•

l

~j~

•

a

i

B

I

service-monteur

■
■

a

■
■
■

•

LEEK
Algemene scholengemeenschap van de
voor ath./havo/mavo
Scholengemeenschappen
St.

■
■

•

Eigenhandig geschreven sollicitatie onder no 77077 bur.
van dit blad.

9
■

•

In bezit van rijbewijs BE.

396.

„Westerkwartier-Noordenveld"

GEMEENTE MIDDELSTUM

Aan bovengenoemde scholengemeenschap
m.i.v. 1 augustus 1979 gevraagd:

Burgemeester en wethouders van Middelstum roepen,
in verband met uitbreiding van het aantal leerkrachten,
sollicitanten op voor de betrekking van

a
a
a
a
m
m
■
■
•

Psychologisch Instituut
Fr 'esland.

1 Emmaplein 6, Leeuwarden.

IWolters-No rdhof

bv is een edu-

catieve uitgeverij, die leerpakketten
ontwikkelt voor het primair, secundair en tertiair onderwijs.
Op de afdeling Klantenservice,
gevestigd in het Groothandelscentrum te Groningen is plaats
voor een secretaresse.
Werkzaamheden

•

het telefonisch afhandelen van
klachten
het verzendklaarmaken van formulieren bij retourzendingen
het uittypen van brieven, me-

•

J

a

•

het bijhouden van de agenda
het bijhouden van het afdelingsarchief

Functie-eisen
•
•
•

MAVO-4 opleiding
goede typevaardigheid
goede spreekvaardigheid

Ervaring bij een boekhandel is een
aanbeveling.

moranda e.d.

■

I A V\ K I

CAO-

Inlichtingen:
Informatie betreffende de vacatures wordt u tijdens
kantooruren gaam9 verstrekt door dhr. K. Medema,
tel. 050-139760. toestel 4.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling
Personeelszaken onder vermelding van vacature.
Druco BV, Übbo Emmlusslngel 27, 9711 BC Groningen.

PROVINCIE

GRONINGEN

voor 8-12 uur, 2e 3e graad

Indiensttreding per 1 augustus 1979.
Naast de onderwijzersbevoegdheid worden vereist de
aantekeningen j, k en r. Speciale belangstelling voor
muziekonderwijs en handvaardigheid strekt tot aanbeveling.

|

Sollicitaties binnen 7 dagen na het verschijnen van deze
advertentie te richten aan het bestuur van bovengenoemde scholengemeenschap, p/a Tolberterstraat 64,
Leek.

Middelstum is aangewezen als hoofddorp met een
streekverzorgende funktie en ligt zeer gunstig ten opzichte van de stad Groningen en de nieuwe Eemshaven.

Inlichtingen worden verstrekt door de rector: drs. M. A.
de Ruiter, tel. 05945-2780 (school), 05945-5872 (thuis)
en/of door de 1e conrector: dhr. T. Slager, tel. 059452780 (school), 05945-2205 (thuis).

Goede busverbindingen met de stad Groningen (V*
uursdienst).

Nadere informaties worden gaarne verstrekt of door het
hoofd der school, de heer A. B. Hoving, Vlaslaan nr. 18
te Middelstum (tel. 05955-1890), of door de afdeling onderwijs van de gemeente-sekretarie te Middelstum (tel.
05955-1444).
Zij die dit jaar examen afleggen kunnen eveneens solliciteren.

Sollicitaties met uitvoerige referenties binnen 14 dagen
na het verschijnen van dit blad aan de burgemeester
van Middelstum, Postbus 7,9990 AA Middelstum.

■ secretaresse klantenservice

•

vlgs

Studiekostenvergoeding.

O)

Wolters-Noordhoff bv

I

BELEIDSMEDEWERKER

Psychiatrische Inrichting
'Groo t Brons wijk'
Ui tg. v.d. Ver. Tot Chr. Liefdadigheid

f

Voor de dienst Personeelszaken van onze inrichting zoeken wij een part-time (0,7 deel)

die belast zal worden met het voeren van het
sekretariaat voor deze dienst.
De taken, die voor een deel nog verder ontwikkeld kunnen worden, zullen o.a. zijn:
verzorgen van de korrespondentie,
beheer personeelsdossiers,
administratieve begeleiding van benoemingen, ontslagen, interne mutaties etc.
type-werkzaamheden,
werkzaamheden t.b.v. ondernemingsraad.
•

Sollicitatie

•

Schriftelijke sollicitaties kunt u
richten aan Wolters-Noordhoff bv,
Hoofd Personeelszaken, Postbus
58, 9700 MB Groningen,

•

•
•

•

Wolters-Noordhoff is een werkmaatschappij van de nv ICU, Informatie en Communicatie Unie,
waarin o.a. opgenomen de activiteiten van voorheen N. Samsom
nv. A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij nv en Wolters-Noordhoff
nv.

•

ingemr.
afdeling,
wonnen bij het hoofd van de

Nadere inlichtingen kunnen worden

Schriftelijke sollicitaties te richten aan het
hoofd Dienst Personeelszaken, Postbus 1,
9945 ZG Wagenborgen.
jw,

fT

PSYCHIATRISCHE INRICHTING

V'GROOT

Van de nieuwe functionaris wordt verwacht
dat deze een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de beleidsvoorbereiding op het terrein van o.a. geestelijke gezondheidszorg,
de maatschappelijke dienstverlening en de
emancipatiezaken.
Betrokkene zal bij de uitoefening van deze
funktie veel moeten samenwerken met
anderen, zowel intern als extern, en voornamelijk belast worden met het opstellen
van nota's, de planvoorbereiding en de behandeling van subsidieverzoeken.
Affiniteit met bovengenoemde werkvelden
en in het bijzonder met emancipatie-vraagstukken is noodzakelijk.

Salariëring, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot maximaal / 4.391,- per maand.
Een psychologisch onderzoek maakt deel
uit van de selectieprocedure^

Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met de heer H. Ratering, hoofd
Dienst Personeelszaken, tel. (05964) 12 31,
toestel 122.

I

(M/V)

Gevraagd wordt:
Een juridische, sociale of agogische opleiding op hbo- of universitair niveau. Ervaring op een van eerdergenoemde werkvelden.

Voor deze funktie gaan onze gedachten uit
naar iemand met
een middelbare schoolopleiding,
ervaring (zo mogelijk op een personeelsafdeling).

ZCCJ

De afdeling welzijnszaken van de provinciale griffie is belast met de beleidsvoorbereiding- en uitvoering op het welzijnsterrein.
Naast het bureau culturele zaken, educatie
etc. en een sociaal-cultureel planbureau
heeft de afdeling een bureau maatschappelijke zorg en volksgezondheid.
Op dit bureau, dat 13 medewerkers telt,
wordt gevraagd een

sekretaresse

•

honorering

Eventuele verplaatslngsregellng.
13e maand.

p~-N

LEERKRACHT
WISKUNDE

aan de openbare school voor lager onderwijs te Middelstum (per 1 -8-79 viermansschool), staande aan de Geertruida Alberdastraat 5.

passende

wordt

EEN

onderwijzer(es)

Een

Grootmetaal.
•
8% vakantiegeld.
• Reiskosten woon/werkverkeer.

pianostemmer

NEDERLAND

■
■

•

ervaren

in bezit van rijbewijs BE, opleiding MTS-elektronika.
Voor informatie 010-119685 tst.

:

Leeftijd 32 tot 42 jaar.
•

c. HTS/MTS.
Enkele jaren ervaring ais tekenaar.

-

van de huidige funktionaris.
Geboden wordt aan een zelfstandige administratief
manager een aantrekkelijke funktie met groeiperspektief
in een gezond en dynamisch bedrijf, dat een vooraanstaande positie inneemt in de betonindustrie.

a
a

b. HTS-nlveau.
Min. 5 Jr tekenkamerervaring.

J

Muziekhandel in het Noorden vraagt met spoed

KOPPENS AUTOMATIC
NEDERLAND
zoekt voor haar rayon NOORD-

a

Het betreft hier een afdeling van ca. 12 medewerkers, die
gewend zijn in teamverband samen te werken.
■

Postbus 230
Vendelier 2
Telefoon 08385-20420*

Geboden:

a
a

in het bezit van S.P.D. 1 en 2, die over ruime bedrijfservaring beschikt en die zelfstandig alle aspekten van de administratie kan behartigen.
•

a. diploma HTS wtb of gelijkwaardig.
Enkele Jaren ervaring In genoemde functie.

3900 AE VEENENDAAL

\

Drachten
fabrikant van betonleidingsystemen, bestratingsartikelen
en Tondruk industrievloerplaten, en transportbeton met
fabrieken te Drachten en Zaandam, zoeken wij een

a
a

•

■

In opdracht van de direktie van

■

9702 KA GRONINGEN
8901 BR LEEUWARDEN
Postbus 8034
Postbus 860
Laan Corpus den Hoorn 10 Julianalaan 99
Telefoon 050-258444*
Telefoon 05100-34965*
Telex 53481 IHN-NL

f\

P.S. Bakker, tel. 050-164130.
Belangstellenden wordt verzocht hunG
citatie onder vermelding van vac.nr.
(in linkerbovenhoek van brief en enyewjj
binnen 2 weken te zenden aan het noy
van de centrale afdeling personeel en
nisatie, postbus 610. 9700 AP Groniny^

dagweek
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Voorbereidingscommissie heeft programma al grotendeels rond

tenslotte

Accent Kei-weken ligt dit
jaar vooral op informatie

Samenstelling: Marius Dussel,
Ineke Keppels, Ellen Koch en Jeanine van Ooijen. Foto's: Wolter Kobus
en Ger Dijkstra. Tekening: Wladimir
van den Burgh.

Huisvesting. Dat probleem staat dit jaar centraal in het
programma dat de Kei-commissie in Groningen heeft opgesteld.
Voor wie het niet weet: de Kei-commissie is een groepje van
negen mensen, dat probeert de overgang voor de aankomende
student van oud naar nieuw woon-, werk- en leefmilieu te vergemakkelijken. Aan de hand van een uitgebreid introductieprogramma worden de nieuwe Groningers in hun omgeving
wegwijs gemaakt.
Begin februari ging de Keicommissie, bestaande uit Aukje
van Kalsbeek, Henk Douma,
Tom Calis, Ellen Rombout, Paul
Stevers, Els Graafsma, Meile
Houtsma, Mieke Wiggers en

De Kei-commissie v.1.n.r.: Els Graafsma, Henk van der Stett, Meile Houtsma, Paul Stevers, Ellen
Rombout, Tom Calis, Mieke Wiggers, Henk Douma en Aukje van Kalsbeek.

Thin

Lizzy

Schaamtzich niet
voor Ierse afkomst
(Van een mede-

werker)
Na tien jaar is Phil
Lynnot nog steeds
enthousiast over Thin
Lizzy.
Eergisteren
zou de groep „top of
the bill" van het traditionele popfestival op
Hemelvaarsdag in Lochem zijn, maar het
optreden werd op het
laatste moment afgelast. Phil Lynnot:
spelen
nog
„We
steeds hard-rock en
daarmee zijn
we
geenszins uit de tijd
geraakt. Dat kun je
wel merken aan de reacties van het pu-

bliek".

Hij heeft er geen behoefte aan om In een andere band te spelen.
Zelfs zijn langverwachte
solo-LP komt er maar
niet van. „Hij Is al voor de
helft klaar, maar steeds
komt Thin Lizzy ertussen
en de groep Is voor mij
nog altijd nummer één.
Ik denk overigens wel

dat het dit

komt".

Jaar

gereed

„Het is anders dan het
Lizzy-repertoire. Het is,
zeg maar, „halfbloedjes"-muziek. Ik ben per
slot van rekening een
halfbloed, mijn vader
was een donkere Braziliaan en mijn moeder
een lerse. Mijn muziek
bevat veel calypso, invloeden uit Barbados en
Jamaica, waarbij, je niet

tenslotte

in de smaak valt bij het
publiek".

THIN LIZZY
zozeer aan reggae moet band wordt gecompleteerd door drummer
denken, maar aan bijDowney, die met
Brian
voorbeeld steel drums in
Lynnot
een man van het
combinatie met rock and
uur
is.
eerste
roll".
De groep verloochent
~Het grote verschil
met het werk van Thin haar lerse afkomst niet.
De titel van de nieuwe
Lizzy is dat er geen spraLP, Black Rosé, refereert
van
een
zijn
ke zal
aan het verre verleden,
groepsinbreng. Deze elzuidelijk-lerland
toen
pee zal helemaal van mij
alleen zijn. De keuze van nog onder het Britse juk
kreunde. Het was verarsongs,, de
de
boden om over lerland
rangementen, de proonafhankelijke natie
als
alles
wordt
door
duktie,
De patriotten
spreken.
te
zonder
mij beslist,
inomzeilden
dit probleem
menging of inspraak van
aan
door
hun
vaderland
anderen".
te
Donkere
duiden als de
Op het toneel gaat
of Zwarte Roos.
Phyl Lynnot, als hij de
Over zijn muzikale
geest krijgt, tekeer als
ideeën is Phil kort, maar
een tijger, evenals zijn
krachtig: „Een rock and
gitaar-tandem de ler Gamoet,
zeg
roll-band
ry Moore en de Amerimaar,
maken,
lawaai
dat
kaan Scott Gorham. De

Lynnot heeft een hekel aan muzikanten die
intellectuele muziek spelen. Hij is dan ook beslist
geen aanhanger van
jazzrock
en
experimentele rock. „Het is
stomvervelend om naar
muzikanten te luisteren,
die bezig zijn te bewijzen
hoe goed ze zichzelf wel
niet vinden".
„Een muzikant moet
gewoon muziek maken
die
ontroert
en
aanspreekt. Bob Dylan
zijn
mondmet
harmonica, gitaar en zijn
stem, doet me meer dan
het intellectuele gedoe
van een Chick Corea of
John Mac-Laughlin".
Phil Lynnot is trouwens meer dan alleen
maar een hardrocker.
Hij is geïnteresseerd in
de lerse historie, wordt
door de Britse meisjes
gezien als een sexbom
en Lynnot geeft bovendien gedichten uit. Zijn
eerste bundel Songs for
away
while
l'm
verscheen oktober 1974,
zijn tweede Philip in augustus 1977.
Zijn laatste elpee met
Thin Lizzy mag ten slotte
Black Rosé heten, zijn
favoriete kleur is rood.
Politiek gesproken zou
een roos in de vuist hem
niet misstaan.
Morgenavond is Thin
Lizzy nog te zien in de
Jaap Edenhal in Amsterdam. £

Henk van der Stelt voor het eerst
rond de tafel zitten om het beleid
van dit jaar door te praten. Dat
heeft er in geresulteerd dat het
programma in grove lijnen bekend is. „Nu moet alles nog tot in
de kleinste details worden uitgewerkt", aldus Tom Calis.
In de Kei-week passeert een
groot aantal onderwerpen de revue. De universiteit, de sociale
contacten, het verenigingsleven,
de huisvestingssituatie, studiestudentenvoorfinanciering,
zieningen en het wegwijsmaken
van de aankomende student in
de stad en regio Groningen is
nog maar een greep uit die berg
van informatie. Tegen betaling
van een bedrag van ongeveer
vijftien gulden kan aan alle activiteiten worden meegedaan.
„We leggen dit jaar wat meer
het accent op de informatieve activiteiten. Huisvesting is in dat activiteitenpakket wel het belangrijkste", vertelt Aukje van
Kalsbeek.
De Kei-commissie viert dit jaar
tevens het tien-jarig jubileum.
„Maar vanwege dat feit hebben
we echt geen extra feestelijk
programma in elkaar gezet. Het
lustrum komt hoogstens tot uiting in de nog uitgebreidere en
nog informatievere Kei-gids, die
dit jaar helemaal in een nieuw
jasje is gestoken", aldus Meile
Houtsma.
Een groot organisatorisch
probleem waar de commissie
mee te kampen heeft is het gebrek aan Kei-leiders. Deze mensen begeleiden de nieuwe studenten tijdens de introductieweek. Het is de bedoeling dat iedere Kei-groep uit acht tot tien
mensen bestaat, maar dan zijn er
in ieder geval 250 Kei-leiders nodig. Tot nu toe hebben er zich
nog maar veertig gegadigden
aangemeld.
„Het grootste deel van die
groep zijn jongens en meisjes die
vorig jaar zelf voor het eerst met
het studentenleven in aanraking
kwamen. De ouderejaars hebben tot nu toe niets van zich laten
horen", vertelt Tom Calis.
Alle eerstejaars -in totaal ongeveer 2500- krijgen de komende week een brief in de bus met
het complete programma van de
uitgebreid
Een
Kei-week.
programma dit jaar met een aantal nieuwe onderdelen.
De eerste dag -dinsdag 14 augustus» begint rustig, 's Avonds
is er in het Tehuis een cultuuravond waar twee cabaretgroepen optreden. „We wilden
niet al direct met zware onderwerpen beginnen. De groepen
moeten eerst nog aan elkaar
wennen", aldus Meile.
Groninger Kringen is één van
de nieuwe onderdelen. In hetzelfde sfeertje als het televisieprogramma Haagsche Kringen
wordt voorlichting gegeven over
de plannen van minister Pais ten
aanzien van de universiteit.
Op 16 augustus begint een
grote huisvestingsactie, die volgens Aukje van Kalsbeek erg belangrijk Is, omdat „de huisvesting voor studenten dit jaar
beroerder is dan ooit tevoren.
Hoe we de actie precies aanpakken moeten we nog bekijken.
Waarschijnlijk gaan we elke wijk
uitkammen en huis aan huis vragen of er nog kamers vrij zijn."
Het vervolg van de hulsvestingsmanifestatie is op 21 augustus. De toekomstige studenten krijgen dan onder andere informatie over hun rechten en
plichten als kamerhuurder.
De studentenvakbonden geven 18 augustus informatie over
hun activiteiten. Dat gebeurt in
twee verschillende gebouwen.
Sorug heeft zitting in Huize Maas,
de GSB en de HBO-bond zitten in
hetTehuis.
Op 19 augustus is er een buitenland-avond.
Verschillende
buitenlandse groeperingen geven informatie over hun activiteiten. De relatie universiteit-

buitenland komt ter sprake en
verder wordt aandacht besteed
aan de mogelijkheden om In het
buitenland te studeren.
Voor de aankomende studenten die niet aan de Kei-week kunnen meedoen is er van 27 tot 31
augustus nog een zogenaamde
Na-Kei. „Die paar dagen zijn eigenlijk een beknopte herhaling
van de voorgaande week", vertelt Els Graafsma.
De Kei-commissie raadt de
toekomstige studenten aan om
zoveel mogelijk aan de activiteiten mee te doen. „Je
bespaart je later veel problemen
als je aan de Kei-week meedoet.
Onbewust neem je er namelijk
een heleboel van mee."
Mensen die meer informatie
over de Kei-activiteiten willen
hebben kunnen elke dinsdag en
donderdag tussen twee en vier
uur bellen. De Kei-commissie
heeft zitting in de Oude Boterlngestraat47. Het telefoonnummer
is 050-114641.
J.v.O.

Niet iedereen juicht
Euro-verkiezingen toe
In WJ van mei, het blad van de KWJ-beweging van werkende jongeren in Nederland, staat een
artikel over de Europese verkiezingen. De schrijfster van het verhaal, Veronica van Amerongen,
zegt haar twijfels te hebben over het gebeuren op 7 juni.
Pvd A-kandidaten propaganda te
„Zoals het nu gaat, hebben we
instanties die iets met de Euroniet veel aan een Europees parmaken. „We eisen niet van de
verkiezingen te maken hebben.
PvdA dat ze niet meedoet aan de
lement. Ik geloof dat er een grote
Het eerste telefoontje ging
Europese verkiezingen als alle
dat
Duitsland
de
Nationaal
Comité
in
kans bestaat
naaar het
EEG gaat overheersen", conandere partijen wel meedoen.
Rechtstreekse Verkiezingen EuMaar ze moeten wel de voor- en
ropees Parlement (NCRVEP) In
cludeert ze. Om wat meer innadelen van de verkiezingen
formatie over de verkiezingen te
Den Haag, dat de adverkrijgen telefoneerde de redacnoemen en dat gebeurt niet", altentiecampagne rond de verpoten
zette.
kiezingen
op
van
WJ
verschillende
dus de Jonge Socialisten.
trice
met
Anti-verkiezingscomité
uit
Het
Tilburg zegt WJ niet medeverantwoordelijk te willen zijn
voor de EEG zoals die nu is. „De
EEG maakt het de grote Interbedrijven
gemaknationale
kelijker door de grenzen open te
stellen en subsidies te geven.
Daar gaan de kleine bedrijfjes
aan kapot omdat ze de concurrentie niet aan kunnen."
Een telefoontje met A. Vondeling, kandidaat voor de Europese verkiezingen van de PvdA,
leert dat als het aan hem ligt er
heel wat geknokt, getrokken en
gevochten gaat worden in het
nieuwe Europese parlement. Hij
verwijt de schrijfster van het artikel overigens dat zij veel te cynisch en te achterdochtig Is ten
van
de
Euroaanzien
Anne Vondeling
„Knokken >en vechten"

'Werk' jubileert
De politieke toneel- en popmuziekgroep Werk in Uitvoering
bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid
daarvan is er vanavond om acht
uur in de Oosterpoort een feest.
Tijdens deze avond treedt uiteraard Werk in Uitvoering zelf
op, maar daarnaast ook nog de
popgroep Bots, de Veulpoepers
en Vuile Mong en zijn Vieze
gasten.
Tussen alle festiviteiten door
worden de plannen van Werk in
Uitvoering voor de komende vier
jaar bekend gemaakt.

Proefprojecten
In WJ van mei wordt aandacht
besteed aan de proefprojecten,
die in augustus op 20 verschillende plaatsen van start gaan. De
proefprojecten zijn opleidingen
voor 16- tot 18-jarigen, die niet
meer op school zitten en een beroep leren. De opleidingen worden door verschillende scholen
gezamenlijk verzorgd.
In het proefproject kun je kiezen uit drie richtingen: een beroepsopleiding, een oriënterend
programma, als je nog niet weet
wat voor beroepsopleiding je wilt

verkiezingen.
Een laatste telefoontje gaat
naar de Jonge Socialisten in de
PvdA. Zij weigeren om voor de

KIOSK
jeugdbladen

—

—

tijdschriften
periodieken

volgen en een schakelprogramma, als je onvoldoende vooropleiding voor een beroepsopleiding hebt. De beroepsopleidingen leiden op tot „aankomend vakman" In een bepaalde richting.
Bij een opleiding in een proefproject zit je vijf dagen in de week
op school. In tegenstelling tot
een opleiding in het leerlingenstelsel krijg je geen loon,
heb
je
geen
arbeidsovereenkomst en moet je
na je opleiding gewoon solliciteren. In de vijf dagen, datje in
het proefproject op school zit,
krijg je precies dezelfde vakken
als in twee dagen op het leerlingstelsel. De rest van de week
loop je stage in een bedrijf, zonder betaling van loon, want je
bent immers leerling.
WJ vindt de proefprojecten
geen verbetering. Volgens de
schrijvers van het blad ben je
met
een
leeren
ar-

West-Duitsland
Baas binnen EEG
beidsovereenkomst
en een
opleiding bij het leerlingstelsel
beter af.

Kindertelefoon
De Stichting Nationale Commissie van het Internationaal
Jaar van het Kind startte op 10
mei in Amsterdam met een kindertelefoon. In het Welzijnsweekblad worden de lezers op
het bestaan van deze telefoonlijn
gewezen.
Een team van 25 vrijwilligers
staat dagelijks van vier tot acht
uur kinderen van acht tot vijftien
jaar te woord. Men denkt met de
kinderen mee over oplossingen
voor hun problemen en geeft
hulp en informatie. Om de mogelijkheden uit te breiden krijgt de
kindertelefoon binnenkort ook
een verbinding met het Jongeren
Adviescentrum.
Over enkele maanden gaat in
Utrecht en Rotterdam ook een
kinder-hulptelefoon van start.
Het nummer van de kinderis:
telefoon in Amsterdam
020-224455.
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Dennenlaan 44, Emmen.

vraagt

Telefoon: 05910 12652.

handelskennis*

Blessen

komblnatie is mogelijk per week

praktijkopleiding
goed salaris en uitstekende overige arbeidsvoorwaarden (w.o. mogelijkheid tot het op aantrekkelijke
voorwaarden leasen van een auto)
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Vertegenwoordigers die een artikel
kunnen verkopen zijn er voldoende. Vertegenwoordigers die een firma werkelijk
kunnen „vertegenwoordigen" zijn zeldzaam.

■

En nu juist deze vertegenwoordiger
zoeken wij, want voor ons is een optimale
representatie van eminent belang. Wij geven
n. I. de voorkeur aan een gezonde groei op
wat langere termijn, boven een explosieve
stijging, die meestal slechts van korte duur is.

IjLJ
Voor deze funktie denken wij aan een aktieve jonge
medewerker, die aan de volgende eisen voldoet:
goede algemene ontwikkeling
goede omgangsvormen
leeftijd ±20 jaar
in het bezit van rijbewijs B-E
woonachtig in Hoogezand of omgeving (straal van
±25 km.)

De EBO Stichting is een organisatie die de kosten van
begrafenissen en crematies verzekert en bij overlijden
de uitvaart regelt. Tevens exploiteert zij rouwcentra in
Emmen, Hoogezand-Sappemeer en Stadskanaal.

U zult er begrip voor hebben dat U als
vertegenwoordiger slechts dan blijvend voldoening van Uw werk kunt hebben, als niet
kortstondige verkoop-successen, maar permanent goede resultaten behaald worden.
Wanneer U Uw afnemers niet bepraat, maar
adviseert. Wanneer voor U niet de orderkorting, maar de kwaliteit van het artikel en de
firma zelf Uw belangrijkste argument is.

—

—

-

T.b.v. onze vestiging in Hoogezand-Sappemeer zoeken
wij een

—

—

Zij, die zich een zelfstandige loopbaan bij een gedegen
organisatie met goede toekomstmogelijkheden
voorstellen, worden verzocht hun sollicitatie te
richten aan:
EBO Stichting, Postbus 98, 7800 AB Emmen,
t.a.v. dhr. K. Beuker, die desgewenst ook
telefonisch informatie kan verstrekken,
Telefoon (tijdens kantooruren): 05910 17936

I\/ICriCIJI#CD|/CD

I ViLUC VV CnIXCII (t 20 jaar)

voor de afdeling uitvaartverzorging.
De werkzaamheden zijn: assistentie verlenen bij:
transporten, bezorgen van kisten en de organisatie
rond een begrafenis of crematie.
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•

traditie verkregen door en gegrondvest op
onovertroffen kwaliteit kunnen en willen
wij het ons niet permitteren, anders dan op
dit hoge niveau ons merk te laten vertegenwoordigen.
-

-

Wij zijn ons ervan bewust, dat wij hiermede voor de moeilijkste weg hebben gekozen.Tevens echter zijn wij ervan overtuigd,
dat dit de enige weg is die blijvend succes

garandeert.
Mocht U denken, dat U aan onze
eisen kunt voldoen en geïnteresseerd bent
in deze taak, dan bieden wij
U na een inwerkperiode een vast
rayon aan in Noord-Holland/Friesland.

Ti dens de inwerkperiode moet U wel
z«jn in geheel Nederland Uw collega's
te assisteren. Salaris en bijkomende voorzieningen zijn zonder meer goed.
)

Brieven aan:

-

V
--

LPG- inbouw en service

Als internationale onderneming van
Zwitserse afkomst met meer dan 125 jaar

EBO Stichting
-

I desgee

KuntU
als verkoper meer dan verkopen alleen?
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LINDT & SPRÜNGLI
FIJNE PRALINÉS EN CHOCOLADE
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t.a.v.
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de Heer Schalk Radiumweg 14 Postfach 91

-

-

-

Amersfoort

In de bedrijven van Enka Glanzstoff bv te Emmen worden nylontextielgarens, polyestervezels, tapijtgarens,
technische garens en produkten voor de kunststoffenindustrie vervaardigd.
Na een periode waarin geen nieuwe medewerkers behoefden te worden aangenomen, is er thans
weer plaatsingsmogelijkheid voor:

II

I
I

produktiemedewerkers
Ê\
4-ploegendienst
n
m'
*

In de vervulling van deze vakatures zal bij voldoende belangstelling voorkeur worden gegeven aan
sollicitanten die wonen in Z.O.Drenthe.
-
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De 4-ploegendienst (volkontinu) wordt met diensten van 8 uur afwisselend gewerkt in nachtdienst, middagdienst en
ochtenddienst.
Voor de 4-ploegendienst zijn per jaar naast de normale vakantiedagen -13 extra vrije dagen ingevoegd om daarmee
een gemiddelde werkweek van 40 uur te bereiken.
' Goede sociale voorzieningen.
Een zogenaamde 13e maand, vakantietoeslag 8%.
4-ploegendiensttoeslag 34,8% boven het normale loon.
Het ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioen is premievrij.
Gehuwde medewerkers, die jonger dan 23 jaar zijn, ontvangen het salaris gelijk aan dat van
die 23 J aar en ouder z 'J n -
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Schrijf een briefje aan onze afdeling Personeelszaken, Enka Glanzstoff bv. 1e Bokslootweg 17 te Emmen.

Wilt u meer inlichtingen?
•
Kom zelf langs voor een uitvoeriger gesprek. Op de normale werkdagen bent u welkom tussen 9.00 en 17.00 uur.
*
Bel °P voor inl ' cntin 9 en °f voor net maken van een afspraak. Ons telefoonnummer is

•

Stuur onderstaande bon in. Op de enveloppe géén postzegel plakken!

Adres: Afdeling Personeelszaken
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voor

nadere inlichtingen
Glanzstoff bv te Emmen

over
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Eventueel telefoonnummer:
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05907-4629.

SE

Sollicitaties z.s.m. te richten aan de administratie van dit bureau
onder nummer 77058.

•

S.v.p. vragen naar de heer Kruller of de heer
Nienhuis. Na werktijd Hr. Kruller privé

Inlichtingen bij de direktie van de school.
Uw sollicitatie vergezeld van een sollicitatieformulier
binnen 7 dagen te zenden aan bovengenoemde commissie, Oostersingel 25 te Assen; het betreffende
formulier is op dit adres te verkrijgen (telefoon
05920-11721, toestel 27).

-

i.

Barestraat 26 Groningen 050-255855*.
-

Weiersstraat 35, Assen. tel. 05920-12323/
15242.

I

Sips Schildersbedrijf bv

13 lessen
7'A lessen

muziek

-

Aanmeldingen: Desgee Aardolieprodukten

sfeer en vast werk.

kantoor-en winkelpraktijk*

Geboden wordt:
een gevarieerde werkkring met ontplooiingsmogelijkheden.
aantrekkelijke studiekostenregeling

-

Vakmensen met een gedegen ervaring en
opleiding kunnen rekenen op een goede verdienste (o.a. tariefwerk), een prettige werk-

docenten
*

ting als trailer-chauffeur. Moet
bereid zijn andere werkzaamheden te verrichten indien er
niet behoeft te worden gereden.
Goede salariëring en sociale
voorzieningen.

schilders

per 1 augustus 1979

Gevorderd met de NIVRA-opleiding (algemeen gedeelte) of studerend voor SPD II of 111.

Leeftijd va. 23 jaar, met erva-

VAKBEKWAME

-

met een aantal jaren ervaring in de accountantspraktijk.

RESERVE
CHAUFFEUR

Op korte termijn hebben wij plaats voor:

-

geroutineerde
assistenten

GEVRAAGD:
voor onze tankwagens, een

I
I

scholengemeenschap voor
hno leao „iemshuuv"

ACCOUNTANTSKANTOOR
TE GRONINGEN

-

■

De Commissie Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
van het Drents Landbouwgenootschap behartigt de
belangen van een aantal Drentse scholen voor
huishoud- en nijverheidsonderwijs. In deze advertentie vraagt zij voor de

mmm

9mm

mmm

mm
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VELSenPOOLb.v.
HAREN

Bouwmaterialen Betonindustrie
-

zoekt voor haar kantoor een:

Voor het opgeven van advertenties

telefoon 050-184444

ASSISTENTE

welke 3 medewerkers

van de BOEKHOUDER

geven onze kroonvestiging

nog meer glans

...?

verwachten van haar dat zij naast een typediploma
een HAVO- of MAVO-dlploma bezit, aangevuld met diploma boekhouden.

Wij

Klaas Oosterhof heeft z'n verkoop-aktiviteiten in de Stad
Groningen gecentraliseerd in het suksesvolle pand in de
Poelestraat/Hoek Grote Markt.
Daarmee is deze vestiging met recht een kroonvestiging
geworden die elke vergelijking met welke juwelierszaak
dan ook met glans doorstaat.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Directie

VÜHIVELS.POOL»

Wij zoeken voor deze vestiging 3 nieuwe medewerkers, elk
afzonderlijk vakmensen op hun terrein.

W

betonindustrie-bouwmaterialen-keukens-

Ten eerste zoeken wij een

plavuizen-tegels

VERKOOPSTER/ETALEUSE
Een jonge kreatieve persoonlijkheid die reklame-akties in
zaak en etalage gaat ondersteunen d.m.v. prijskaarten,
smaakvolle etalages etc. Daarnaast (haar
dekoratie-werkzaamheden nemen zeker niet alle tijd in
beslag) zal zij gaan assisteren in de verkoop.
Representativiteit en feeling voor het juweliers-gebeuren
zijn vereiste eigenschappen.

personeels-

advertenties:

MANEN
DEBAAN

GEMEENTE USQUERT

CASSIÈRE
Door de enorme toeloop van klanten gaan wij over tot
installatie van een zgn. kassa-corner, om zodoende onze
cliënten sneller van dienst te kunnen zijn.
Wij zoeken hiervoor een uiterst attente en vriendelijke
cassière die tevens de telefoon bedient en voorraadstaten
bij gaat houden. Juist de kombinatie van deze aktiviteiten
maakt deze job verantwoordelijk en afwisselend.
Last but not least zoeken we een

vercorgings- en kindertehuizen

bgfaj winschoten

HOOFD

Aan de school zullen In het nieuwe schooljaar naast het
hoofd 4 leerkrachten verbonden zijn, alsmede een leerkracht voor 5 schooltijden per week In het kader van de
onderwljsstlmulering.

RECEPTIONISTE
De
uit

HAREN

Leverancier van Bouwmaterialen, Betonindustrie
vraagt een

TELEFONISTE-RECEPTIONISTE
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de directie zien
wij gaarne tegemoet

YkAVELSJOOhv
W
WESTERSE DRIFT 3-HAREN

Bouwmaterialen-betonindustrie-keukens-

-

STRUYCKEN N.V.

De salariëring voor deze dynamische funktle Is uitstekend.

v

J

volleerd en ervaren

chef-slager
leerling slager
en

verkoopsters

Belangstellenden, met bij voorkeur artikelen branchekennis verzoeken wij een sollicitatie te richten aan

Sollicitaties na

telefonische afspraak

05124-1723.
O. Foppema, Dellen 27, Surhuisterveen.

:

ons

OVING-DIEPEVEEN-STRUYCKEN NV

Stichting 70
Diverse ontwikkelingen en,,beleidsmaatregelen
hebben invloed op de inhoud en wijze van werken
binnen de gezins-bejaardenverzorglng. Ook bij onze
instelling is dat merkbaar. Te denken valt hierbij o.a.
aan het feit dat door bezuinigingen hulpvragende
gezinnen op wachtlijsten moeten worden geplaatst.

Als je desondanks toch interesse hebt om als

leid(st)er
HOUTUNIE

,£

jf*
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een modern dlentverlenend bedrijf, dat de bouw voorziet van
naaldhout, deuren, multiplex en vele andere produkten
zoekt voor haar werfkantoor een

J«

B.V. RBftilllUNlE

ENTHOUSIASTE JONGE

MEDEWERKER
PAIPAD 9 DEMfIIÜ

Hl/AM
VAN uALuMI» tt itllUll

Mavo- en typediploma is een vereiste.
Wij bieden aan aantrekkelijke werkkring met volledige reiskosten.
vergoeding per openbaar vervoer.

.

KOPENHAGENSTRAAT 5
9723 BA GRONINGEN

Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons kantooradres.

V

Direct werk voor:

Voor ons nieuw te openen slagerij zoeken
wij een

Groningen, Friesland, Drenthe.

•

13452).

,

VERS VLEES

,

,

Ervaring in een vergelijkbare functie
kan tot aanbeveling strekken.
Het salaris zal worden vastgesteld volgens de Gemeentelijke Bezoldigingsverordening, met de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties te richten aan Zuster G. B.
Boven, direktrice „de Molenhom", Molenhornstraat 2 te Winschoten (05970-

FOPPEMA

Tot het artikelenpakket behoren 0.a.:
BLANK STAAL GELEGEERD EN ONGELEGEERD KONSTRUKTIESTAAL,
ROESTVRIJ EN HITTEBESTENDIG STAAL,
GEREEDSCHAPSTAAL, SMEEDSTUKKEN.

Postbus 860 3000 AW Rotterdam
Kraandrijverstraat 44 3071 AG Rotterdam
Telefoon 010-84 50 11
toestel 242 de heer L.D. v/d Klis afd. personeelszaken
Tot de o D s groep behoren:
FLEVOWERF KAMPEN / HOLFRA B.V. NAARDEN /
INVEM B.V. / MAMESTA B.V. STAALHARDERIJ /
SEGAB ENGINEERING B.V. / STRUYCKEN & CO. B.V.

Sollicitaties ontvangen wij gaarne schriftelijk en gericht
aan de direktle van Koga Trading BV., Postbus 167,
8440 AD Heerenveen.

is.

STAALVERTEGENWOORDIGER
:

Voor inlichtingen kunt u kontakt opnemen met de concerncontroller dhr. W. Schukken. Deze Is bereikbaar
overdag 05130-31091 of's avonds 05138-3896.

De opleiding zal minstens het
H.A.V.0.-niveau moeten evenaren,
waarbij het typediploma onontbeerlijk

Enthousiasme, gezond verstand en gevoel voor
service vormen de basis van de successen, die
de medewerkers van de kommerciële afdeling
STAAL weten te behalen.
In verband met de toekomstige pensionering
van de huidige funktionaris zoeken wij voor
de buitendienst een kommercieel vakman als

RAYON

met MAVO- en typediploma.

DIEPEVEEN

is een vooraanstaande groothandel op het gebied van 0.a.:
'
staal / buizen / spoormaterieel / gereedschappen /
bouwtechnische produkten / meet- en regeltechniek /
technische vertegenwoordigingen / nonferro halffabrikaten en —grondstoffen

Welkom bij Klaas Oosterhof.

VELS en POOL b.v.

-

,

Interesse voor één van bovenstaande funkties? Schrijf dan
een kort en bondig briefje onder vermelding van de
vakature waarnaar de belangstelling uitgaat, t.a.v. de
heer K. Oosterhof, Gedempte Singel 44,9401 JR ASSEN.
We maken dan snel een afspraak.

plavuizen- tegels

Voor deze funktle komen in aanmerking reflectanten,
die aan de volgende eisen menen te kunnen voldoen:
uitstekende kennis moderne talen
SPD l-niveau
ervaring in werking met office-computer (schijven)
op de hoogte met het Internationale betalingsverkeer.

gedachten gaan
naar een medewerkster van minimaal 21 jaar, met
goede contactuele eigenschappen, die in
de omgang met bezoekers, personeel en
patiënten veel afwisseling in haar werk

Tot haar taak behoren tevens de bediening van de telefooncentrale en het verrichten van enig administratief werk.
OVING

blnnen-

De taak van de nieuwe medewerker zal de gehele administratie omvatten van dit bedrijf, daarbij leiding gevend aan een drietal medewerkers. HIJ/zlj zal dlrekt rapporteren aan de concerncontroller.

zal vinden.

We zoeken een vakman. lemand die met vaardige hand
zowel routinematige reparaties uitvoert alsook kreatieve
opdrachten niet schuwt. Een fijne job voor de juiste man op
de juiste plaats!

Koga Trading B.V. Is het bedrijf dat de 1e klas Koga-

en buitenland d.m.v. eigen verkoopkantoren.

verpleeghuis „de
vraagt op korte termijn een

GOUDSMID

jonge
S.P.D.'er (m/v)
miyata racefietsen assembleert en verkoopt In

Het

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit
blad te zenden aan het college van burgemeester en
wethouders van Usquert, postbus 5,9988 ZG Usquert.

ir

Wegens uitbreiding en Internationalisering van de werkzaamheden, treden wij gaarne In kontakt met een

gemeentelijke verpleeg-,

Aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te
Usquert wordt gevraagd een

A

KO GA-TFRACDirNI £3 BV

TREFPUNTEN
VOORDE

Ten tweede willen we graag kennis maken met een

5696

WESTERSE DRIFT3-HAREN

bij ons te werken en, zo mogelijk door
ervaring, bekend bent met de inhoud van
deze f unktie, dan willen wij graag dat je zo
spoedig mogelijk telefonisch kontakt met
ons opneemt.

Voor deze parttime funktie (80%) moet je in
het bezit zijn van een diploma HBOMW/MBO-SD of een N-akte.
Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden
stellen wij dat de CAO-Welzijnswerk van
toepassing is.

In de sollicitatieprocedure houden wij
rekening met de door de Staatskommissie
Hessel opgestelde sollicitatiekode.
Een afspraak voor een informatief gesprek
over bovenstaande vakature kun je maken
metSimonGeleijnse,
personeelsfunktionaris, tel.
Sneeuwplein 8, Veendam.

05987-17000,

produktie-

medewerkers
in de metaalsector.
Plaats: Assen
Duur: onbep. tijd
Goede beloning

banketbakkers
liefst met ervaring
Plaats: omg. Assen

Duur: zomerperiode

chauffeurs
met groot rijbewijs
Ervaring is noodzakelijk.

Plaats: Beilen
Duur: zomerperiode

■v randstad

uitzendbureau

Markt 18, Assen Tel. 05920-16841

INSTITUUT VOOR

SLECHTHORENDEN
TE GRONINGEN

Aan de Tine Marcusschool en de Dr. J. de
Graafschool, scholen voor kinderen met
hoor- en/of spraakmoeilijkheden Is per 1-81979 een vacature voor een full-tlme

technisch
vakman
Bij voorkeur met m.t.s.-opleldlng en praktijkervaring op het gebied van:
•

•

-

-

elektro-akoestiek
elektronica

hoogfrequent-technlek
't opsporen van storingen van afspeel- en
geluidsapparatuur.

Salariëring volgens schaal 32 8.8.8.RA.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij
de heer TJ. E. Hesse, tel. 050-712166 (school)
050-345426 (privé).
Uitvoerige sollicitaties binnen een week na
het verschijnen van dit blad aan het bestuur
van de Stichting Instituut voor Slechthorenden, Ossenmarkt 9-10, 9712
NZ te Groningen.

50

-

L...MXWIUU

tot

luinibiKwwiuuii

O

——————^~~~~~~~~~^~'

—

————————-^———
-■■

'

'

Toerisme

■

Boten/caravans
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/Haasjes
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I
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i

k Te huur: een 4-perB. caravan
op camping in Drenthe, met

verwarmd

;)50-713308.

..Toerisme", vakantieaanbiedingen onder

de rubriek ..te huur aangeboden" en haasies
opgegeven door bedrijven:
f 1.22 per mm.
Minimaal wordt 10 mm berekend.
Haasjes over 2 kolommen f 1,34 per mm.
per kolom.

De advertentieprijzen zijn
excl. 4% BTW.
Alle overige Haasjes opgegeven door
particulieren: 54 cent per woord;
minimum 15 woorden Is fB.ll

'

•

•

•

•

•

•

•

•

(inclusief 4% BTW)

Brieven onder nummer f 3,00 extra
Bewijsnummer op aanvraag
f 3.00 (incl. 4% BTW. en porti-kosten)

serie af ter eight & wal ers'

toegezonden acceptgirokaart

'

—

expositie tot en met 9 juni

ROTAZET plus

"—

/.

+

Oe volgende Haasjes plaatsen wi|
uitsluitend na vooruitbetaling:
ruilen, te huur gevraagd, aanbieding
personeel en kennismaking.

I

Draaiende
BRIEF ORDNERZUILEN

ook u bent uitgenodigd
een koliektie die uitmunt
door verfijning en perffektie.

� Te hr. atacaravan op camping Anloo. Hele seizoen nog
vrij. Tel. 05920-40237. N52686
•k Grote atacaravan met verwarming en stromend water.
Boomhieme, Hollum, Ameland. Bezet van 8/7 t/m 11/8.

Wij verzoekerr"u dringend bij
betaling van de advertentiekosten
gebruik te maken van de u

brunati introduceert bij jan ottevangers:

I
I

punten

Tel. 050-256282. N52014
� Te hr. gehele seizoen 4-pers.

caravan, voort., koelk., op
camping in Joegoslavië bij
Lublijana, aan rivier, zwemTe
bevr. tel.
gelegenh.

Geef uw advertentie bij voorkeur schriftelijk op aan>
Advertentie-afdeling Nieuwsblad van het Noorden
Postbus 60. 9700 MC Groningen of bel (050) 184444

\

J 05908-16736.

N52769
� Aangepaste AVO-caravans
voor gehandicapten te HUUR
OP CAMPING „De Roosdünen" te Ballum op Ameland,
in juni en na 3 aug. In-

snel leverbaar diameter
80 of 93 cm. in folio, A 4 en A 5 +
ook in houten kasten scherpe
prijzen enorme ruimtewinst
een leverancier die weet waar hij
over praat.

%?V

+

+

lichtingen: 05114-2502. NO7OOl
■k Te huur aangeb.: moderne
Albin d.motor kruisen 4 è
5-pers. voor Friese meren en Us-

+

y*tyfy

+

-+

J&&J%L \S*l

selmeer. bil.: Jachtverhuur
Gruno, Hazelaarstr. 26, Grootegast, tel. 05946-2270. N51958
� Verh. b-pers. stacaravans,
Camping Boslust, Stoetendijk 1, Rheeze (Hardenberg,
Ov.). Vrij voor 14-7 en na 4-8.
Res. en inl. ACSI BV, Pb. 34,
Zetten. Tel. 08880-2055 (kant.

+

+

C. PETB.V.

//***

uren).N45967

Toerisme

HOOGEVEEN, HOOFDSTRAAT 124
TEL. 05280-65131 (5 lijnen)

KAKTOORINSTALLATIES

� Te huur 6 pers. stacaravans in Zuid-Limburgen
België mei en juni t' 150.- per

Huizen

week. bil. 04459-1598. NsoBffl

Leuk zomer- en weekend� Hellendoorn: 6-pers. zomerverblijf
op eigen grond door bos
huisje te huur, bosrijke omg.
omringd.
na
Tel. 05944-1867.
11-8. G. M
vrij voor 16-6 en
Ommerweg
103,
Beumer,
Hel N52758
tel.
05488-489 * Zomerhuisje te hr. te Zeegse
lendoorn.
op 100
N52726
2 eigen grond (bos)..
� Te hr. in juli boerderijtje of Tel. 05995-1500of 2402. N52765
de Hondsrug 4 tot 5 pers., min. i •k Bosrijke omg. Twente te hr.
wkn. aaneen. Tel. 05999-4742 Periode 29-6 tot 14-7 ruime eengez.woning met tuin op het
N53596
Tel.
p.w.
f 150
� Ameland te hr. 4-pers zuiden
tenthuisje, str. water, ver 05427-2497. N52689
warmd, 7 min. van strand. Vri; * Het Hoge Dak Wapenveld
maand juni en na 18-8. Tel (Veluwe). In gezellig pension,
bosrijke omgeving nog enkele
05708-2107. N'52719
vrij juli, augustus, sepst.
hr.
(Dr.)
Westerbork
te
kamers
�
zomerbungalow (6-pers.), w tember. Prima keuken f 210.k str. water, verw. Nog vrij met per week. Vraagt folder. Tel.
de bouwvakvak. Rustige bos- 05206-8706. N51261
rijke omg. Tel. 05905-1892 * Gevraagd voorde maand juli
een recr.woning te Zeegse.
N52012
reKarakteristieke
Niet
bellen op zondag. Tel.
�
he- 05985-1267. N07015
creatiebungalow,
op
melsmooi plekje in prov. Groningen.
Tel.
05905-3616.
*

I

I

KLAAS OOSTERHOF
POELESTRAAT HEET
"OUDE KIJK INT JATSTRAAT"

I

„„

m

+

N54727

� 5-pers. zomerhuisje tt
Zeegse, vrij vóór 30 juni en na 14
juli. Tel. 05905-1031. N06830
� Westerbork (Dr.): te kp.
vrijst. in bos gel. st. recr.bungalow, voll. ingericht, kooppr.
01727-4096.
f78.000.
Inl.
N06829
� Luxe 5- en 6-pers. recreatiebungalows te huur.
Vrijst. aan de rand van de bossen te Schoonoord. De bungalows zijn van alle moderne
comfort voorzien, zoals open
haard, cv, tv. e.d. en zijn gelegen in een rustig park. Lang
weekend v.a. f2OO,- ook voor
Pinksteren en vóór 14-7 en na
28-7 zijn nog enkele bungalows
beschikbaar. Prijzen v.a. f4OC
p.w. in het voor- en naseizoen,
tot f650 p.w. in het hoogseizoen. Voor inlichtingen en reservering tel. 050-345625 (na
18.00 uur) b.g.g. 05924-1756.

Het filiaal Kijk in 't Jatstraat groeide zo snel in
klantenaantal, dat er een tweede centrumzaak
Poelestraat bij kwam.
Zo groot en modern van opzet, dat zelfs veel
klanten van het oude naar het nieuwe filiaal
meegingen.
Toen is de knoop maar doorgehakt. Alles werd

gekoncentreerd aan

service, aan adviezen, aan

� Home-car tourcaravaii
caravanverkoop-verhuur
centrum v. d Weerd 8.V., Em-,
men. Tel. 05910-23232..
*
Te hr. jachten type Doerak
en Frankrijk. Inl.
Nederland
in
Jachthaven Pro Aqua, Steenwijkerst r.weg 86, Meppel, tel.
05220.-54007. N45559

Allerlei
Huifwagen-recreactie.
k
Eindeloze trektochten door
Drenthe in een voll. inger. huifwagen met een verkeersmak
en
Routes
trekpaard.
pleisterplaatsen beschikbaar.
Nog div. mog. in juli en aug.,
ook in het naseizoen, per week
en weekend. De Uytwijck,
Dwingelerweg 26, Ansen, tel.
05221-1691. N52808

Ruilen

Boten/caravans

Huizen

\

� Bureau Ameland te huureni-

ge grote stacaravans met aparte slaapk. nog vrij voor 30 juni k Eengezinshuis, üranjewijk,
en na 4 aug. Te bevr. tel. 2 slaapkamers, overloop, vooren achtertuin, ± f 160,- p.m.Ge05113-1366. N50431
� Te hr. 5-pers. caravan op vraagd: eengezinshuis, met
camping te Eibergen (Gld). slaapkamers, eventueel CV.

Tel. 050-133950. N03324

Tel. 05427-5031. N52768

Te huur aangeboden

Huizen

verkoopruimte
In het winkelcentrum van Roden zijn een slager, kaas en kipboetiek en één groente en fruit speciaalzaak ondergebracht in één
winkelpand.

Door reorganisatie van deze succesvolle opzet, hebben wij extra
verkoopruimte kunnen creëren. Hiervoor zoeken wij twee bijpassende branches.

Tel. 050-265307, na 19 uur.

Volledig
gemeubileerde
de boerderij;
in
vrijstaande
semi-bungalow
N52745
gezin zonder kinderen. Aantot
Gasselte,
periode
l-6-'79
a.s.
juli
aug.
tot 11
vaarding 1 augustus
� Te huur van 28
-I.
terraswoning, 10 km van ValWeert, Ommelanderweg 10, l-4-'BO, fBOO,- per mnd. Tel.
kenburg, alle comfort aanwezig. Hornhuizen (post Ulrum). Tel. 05990-4557. N52827
� Woonhuis omg. WinschoPrijs f 700 p.w. Tel. 04492-2272. 05958-255. N54711
Bejaardenwoning, voor da- ten. Ind.: 2 kamers, keuken, 3
N52639
� Centr. verh. vak.huizen in me, omg. Plantsoen. Br. bur. sl.k.. douche werkplaats 200
m-'. Br.bur.dez.o.nr. N43674
Denemarken. Res. en inl. ACSI dez. o. nr. N54860
BV,, pb. 34, Zetten. Tel.
08880-2055 (kant.uren). N45976
Allerlei
� Te hr. van 30 juni tot 14 juli
a.d. rand v.d.Holterberg in NijPaardeweide voor 3 of 4 •k Gaat u verhuizen? Wij zijn
verdal een groot huis 2 onder 1 paarden, geen hengsten. K. op div. manieren tegen red.
kap, gr. tuin op het zuiden, vrij Bolt & Zn, Beukenlaan 29, Apprijs u graag van dienst. Fa.Vbuitzicht, ligbad en verder alle pingedam, tel. 05960-22601.
K/.inge, tel. 05941-23.
Mf,
comfort aanwezig, 4 pers. Tel. N53591
N69.T71
05486-13778. N52736
•k Ten Boer voor volledig penHaasjes
� Vak.woning in Paterswolde sion, Wedmanstr. 13, tel.
..
verhuren het snelst.
(Dr.) de eerste twee weken van 05902-2875. N52753
juli. Tel. 05907-2506. N52008
•k Te huur, Twente. In mooie
Te huur gevraagd
omg. comfortabel woonhuis
met garage van 14-7 tot 28-7
Huizen
f 400 p.w. 05499-3239. N54119

kollektiepresentatie in het filiaal Poelestraat,
En vandaar, dat met ingang van maandag 28 mei
Klaas Oosterhof Oude Kijk in 't Jatstraat is

� Woning aan

*

*

+

opgeheven.
Klaas Oosterhof Poelestraat heet daarom alle Kijk
in 't Jatstraat-klanten van harte welkom. In het
mooiste juwelierscentrum van het Noorden,
Gauw tot ziens in de Poelestraat.

-

#

� Nijverdal. Te hr. nette wo-

05486-14482. N52508

� 2 zomerhuisjes, rustig gel.,
vrij voor 7-7 en na 28-7. G.
Koudijs, Wolfsbergerweg 1,

Voorthuizen, tel. 03429-2382.

N52706

j

.in., ii.uii.i.l

i. .

ii.

i.

I

Telefoon 050-126424
Seiko: minimaal 20% KORTING
Ook op de nieuwste modellen!
Met officiële internationale garantie.
™
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*

ning van 21 juli tot 4 aug. Tel. ■*■

K.O. nu alleen in Groningen
Hoek Grote Markt/Poelestraat
Reparaties van de Oude Kijk in 't
Jatstraat kunnen afgehaald worden
in onze zaak Poelestraat.

zwembad.

� Te huur 5-pers. caravan in
(ThunxdorferDuitsland
waldsee) 15 km v.a. grenspost
Bellingwolde, bossen, itrand,
en
viswater. Tel.
zwem05960-18701. N50497
Buren, Ameland ruime
■k
4-pers. caravan. Het geheleseizoen vrij. 050-347277. N53598
� Te hr. op Ameland: voli. ingerichte 8-pers. atacaravan
met si.ka., verw., koelkast, enz.
Vrij voor 1 juli en na 11 aug. Tel.
05920-10044. N52763
� Te hr. 4-pers. caravan met
voort., toilet en zeer voll. inventaris, op camping 'Diever',
v.a. 28 juni. Ook zeer geschikt
voor kleine kinderen. Te bezichtigen te Eelde. Tel. 05907-3315.
N52760

Haasies betreffende koop en verkoop van
onroerende goederen, aanbiedingen onder

•

N54726

j

� hpen, de parel van Limburg. ANWB bondshotel Eureka, Kap. Houbenstr. 4, tel.
04455-1654, v.a. f262,50 p.
pers. een hele week genieten
van vak. in bosrijke heuvelachtige omg. Vol pens.
Rustig gelegen, eigen parkeerpl. N53573
Duits-Luxemburgse Eifel.Luxe va kantiewoningen en
bungalows. Splinternieuw stararavanpark met groot zwembad nabij Vianden. Gratis kleurenfolder. Eifellux 073-419019.
N36579
+

Wie helpt jong gezin (3 k.)
aan woonruimte in of rond de
stad?Tel.oso-411831. N05309
•k Meisje, 19 jaar met goede
baan, zkt etage of flat in Groningen (stad). Is genegen hoge
huur te betalen. Na 18.00 uui
bellen 050-250573. N06778
� Woonruimte in NoordDrenthe, liefst met stalruimte
Tel.
paarden.
2
voor
03438-2842. N04514

#

Ingenieur en fysiotherapeu-

te zoeken woonruimte in Groningen (stad). Liefst 2 kamers,
douche, keuken, eventueel onderhuur. Tot f 400. Spoed. Svp

contact opnemen met P. \V. F.
werkdagen:
Pet rus.
!(>:>O)-183100. 's avond* hotel
VVeeva 129919-133218. N05543
-a-Woning in de prov. Drenthe
S. A. Ploeger, Hoofdstr. 92,
Uithuizermeeden,
tel
05954-3215. N03320

Kamers
Student zoekt kamer int.rcv
Studente zoekt kamer in
Goedewaagen,
ningen.
T. C.oedewaagen,
D.
Gron.
Breehoven 7. Bennekom, tel. Breehoven 7. Bennekom, tel.
J-5293. N04721
08389-5293. N04722
■k

*

Zie ook voor Haasjes pagina 51 en 52

J

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 26 mei 1979
51
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
—

Te huur gevraagd

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Huizen

Boten/'caravans

Kamers
Student (19 jaar) uit Lelystad zoekt een kamer in Gro*

Aankomend studente ASCA
zoekt kamer in Groningen met

Landb. werktuigen

Auto's

Krone opraapsnijwagen

� Honda Civic eind 1975 in
prima conditie, nwe. banden,
radio. Heeft altijd in garage
gestaan, 60.000 km. Vaste prijs
f 5000. Tel. 265596. N07065
� Opel Kadett z.g.o.h. f 1200.
Te bezichtigen: Oude Ebbingestr. 26, Gron. Van 9.00 tot
17.00 uur. N06795
� Elektr. invalidenauto type
ATF compl. met accu-oplader.
Actieradius 60 km. Geen rijbewijs nodig. Tel. 05957-2118.

*

Vries: direct van de eigenaar
Polyester zeilboot i.z.g.st. 4
Emmen (Emmerhout) ruime
Grote stacaravan van
10'
eengezinswoning met uitzicht riante semi-bungalow type m lang, type Morin met extra m
ningen. Op erewoord respect was- en kookgelegenheid.
schuurtje. Standpl. Wedvoor de huisregels. Help me van Geen hospi ta. Tel. 05960-15027. op plantsoen, voor- en achter- helft dubbel/garage geschakeld. mast en grootzeil. Prijs f 1900. derbergen C 16. Tel. 05971tuin, met veel privacy, 3 sl.k. Voorzien van cv., open haard Tel. 05920-52081. N06583
1801.N07010
het reizen af. Tel. 03200-45199 N 06657
Z.g.a.n. stacaravan bj.1978
f 122.000,In prima staat verkerende
k.k. etc., living 39 m 4 slaapk.,
A.L.0.-studente zoekt per 1 Vr.pr.
(fam. Nijmeijer). N05773
badkamer,
zolder
etc.
met
toilet
2
groTel
Zeer
si.
met
wastacaravan
k.
met
.05910-20050.
op camping in
N52555
kamer
keuken
aug.
en
Spoed!! Werkend meisje
te garage (geen mak.kosten). terspoeling, koelkast, ziet er Drenthe. Ev. ook ruilen voor
W.-Duitsland,
Door
part.
in
douche
etage.
of
Tel.
zoekt kamer in de stad Groeigenaar
Harz, luxe appartement in Ie Inl.
05921-1547. zeer mooi uit. Te bevr. tel. tnercaravan. 6-pers., niet ouder
ningen. Br. bur. dez. o. nr. 05280-62399. N02617
N52673
050-566687. N06938
hotel,
klas
hele
dan 8 jr. Tel. 05987-15237.
jaar
open.
Net, rustig meisje zoekt kaN05779
u een woning in
Zoekt
Z.g.a.n.
zeilboot
Prachtig
Hezon
comnatuurgebied,
N52766
voor
Wij werken in Gr. en omg. en mer met keuken en douchegeStacaravan
toerspeedlegenheid in Groningen. Br. echte liefhebber van rust. Drachten of omgeving, vraag pleet, tevens een houten kano.
zoeken woonruimte alhier. Br. bur.
boot. Standplaats Giethoorn
Uitstekende verzorging. 450km dan onze gratis woninggids of Tel. 05945-3828. N06937
o. nr. N02677
dez.
bur.dez.o.nr.Nos769
IJzeren kajultboot 7.20 m aan meer. Tel. 05999-4491.
■k Jongeman, HTS'er, zoekt vanaf Groningen. Br. bur. dez. fotopresentatie aan. Koopsommen v.a. f 85.000,-. Makelaardij lang, met of zonder b.b. motor, N52759
Secretaresse zoekt kamer in kamer in Groningen. S. I. v.d. o. nr. N52556
10 pk. Tel. 05986-475. N06936
Groningen m.i.v. juli of auKleine toercaravan De Reu
Geïsoleerd demontabel ge- Akkerman en Boerema, MoleWal, tel. 05971-1387. N03465
Kampeerauto. Te bevr. v.a. Casbah 1967. In prima staat.
8,
gustus. Tel. 05610-2031. N05621
neind
Drachten.
Tel.
NZ
bouw,
m,
toilet,
cv.,
6x16
keuGoed kosthuis of kamer
dinsdag 29 mei bij H. Maze- Tel. 05928-2381, na zondag 27
Aankomend student voor voor studente K en O in Haren ken, 3 vertrekken, hal, geschikt 05120-19245. N38702
koop
Te
omg. Alicante (Sp.) lend, Viëtorstraat 8, Winscho- mei. N07012
HBO-V. 18 jr, zoekt kosthuis in of omg. Tel. 03410-15616. vor vele doeleinden. Tel.
3 è 4 pers. caravan z.g.a.n.
geschakelde
bungalows (eigen ten. N03662
Groningen
05990-18666,
of omg. P. N06793
na
kant.tijd
5 pers. caravan de Reu- voortent. K. Bakker, Garsthuigrond),
dichtbij
Peetsma, Scheldestraat 17,
29.975,
zee,
05919-9551.
N52554
f
A.k. student, leeft. 17 j.,
Bungalow.
I.z.g.st.
Tel. zen. Tel. 05954-4377. N07056
Winschoten. Tel. 05970-12812, zoekt kamer omg. Paddepoel.
Een bedrijfspandje, bevatt.: tel. 05232-2157. N54837
■k Caravan Tabberd Comtes050-262166.
N06776
Helft v. e. dubb. herenwinkel, kamer, 3 sl.kamers,
na 17.00 uur. N05772
Tel. 05415-472. N06359
sa,
IJzeren
boot
moet
11x4
afzomer- en winteruitv., gasm
behuizing
met tuin en grote
keuken en open plaatsje een
getimmerd
met
worden
120
pk
ijskast, wastafel, schuifkachel,
schuur
te
Vraagpr.
Veendam.
pakhuis, plm. 60 m. Aparte inTe koop aangeboden
Daf
diesel
motor.
T.e.a.b.
of
ruiwand.
Voor alle ramen
80.000,-.
Te
bevr.
tel. len voor kajuitzeilboot,
gang, staande Zuiderdiep, tel. f
niet Luxaflex. Trekker, met bordes
05970-13174 of 16233. N52562
347611. N52725
Door omstandigheden aan te compleet geen bezwaar. N06407 voortent geschikt als stacara■k Welke enthousiaste horecaHuizen
Zeilboot als nieuw. Pol. van. Te bevr. Camping Zonondernemer is geïnteresseerd bieden onze 2 jaar oude prach- Spanker,
bj. 1974.
tige
recreatiebungalow
om met een geringe investering
in 05940-3870. N06410f 4800,-. Tel. neheuvel, Asserstraat 25, Rol- ■
de. Tel. 05924-1362. N03381
horecabedrijf
een
nabij Drenthe, compl. met verw. en
Toercaravan merk Meibro
Caravan Roller Rembrandt
centrum Groningen over te ne- nieuwe inventaris. Ind.: grote
26,
4.60
Reviusstr.
2002
m.
tel.
incl. voortent, verPrachtig gelegen
men? Huurpand, overname woonk. met keuken, 3 sl.k.,
warming,
251781.
N04122
koelkast, enz. Pr.
goodwill
inventaris. Inl. badk., gang, terras, enz. Eigen
Toercaravan
3
6500,-.
pers.
voorTel.
f
05960-27520.
grond
plm. 1200 m Vr.pr.
05980-98409. N52724
tent f 1750,-. Tel. 05964-1911. N52568
slechts
Loppersum: leuk vrijst.
f 138.000,- k.k. Te bevr. NO7OOB
2 onder 1 kap te Gorredijk. Bj. '78, uitstekend onderh., vrij uitMooie stacaravan op camzicht op park in aanleg. Vrijst. garage, grote voor-, zij- en achter- huisje op een paar are grond. 05945-5352. N54126
mans
1
houten
zeilboot
Schelfhorst. Te bevr. bij
ping
in
Verbouwd boerderijtje, goede staat van
tuin. Ind. beg. gr. (voll. parket): hal w.c, ruime Z-kamer, in- Gelegen a. d. Middenstraat.
onderhoud
met
Hartlief
camping Schelfhorst.
bouwkeuken met eethar, gr. bijkeuken, voorz. van CV, hardh. Ind.: keuken, kamer, sl.k., dou- voorzien van o.a. badk. en cv. trailer. Bekend onder de naam Tel. 05907-1953.
N52567
trap naar Ie verd. Ind. Ie verd.: 3 ruime sl.k., mod. badk. met lig- che, toilet
schuurtje. Boven: (2.6 are) te Lellens, 15km van O.K. jol prijs
caravan,
Tel.
Grote
compleet
f
2000,-.
Vr.pr.f 85.000,-. 050-349451. N04750
bad en douche, 2e w.c. en v.w. Ruime overloop hardh. trap naar zolderruimte (evt. meerdere Groningen.
met
schuurtje,
ombouw,
tegels,
2e verd. Ind. 2e verd.: 1 zeer ruime sl.k. zolder. Uitgerust met sl.kamers). Loppersum heeft Tel. 05902-2426 of 05190-5591.
met 3 pits enz. Staande camping FoxTravelsleeper
N50075
gas, CV, gasboiler, c.a.s. en vele extra voorzieningen. Aanv. begin een prima trein- en busverVrijst. boerderijtje, waarvan gasstel en oplooprem. Zuider- wolde bij Roden. In caravan wajuli.Pr.n.o.t.k.
binding. Prijs f49.500,-. Tel.
Hoogeveen terleiding, gas, stroom, 220 volt,
32,
groot ged. gemoderniseerd, met weg
05902-1986. N52552
Tel. 05133-3306 of b.g.g. 03408-4494
in schuur closetaansluiting.
N52806
•*■ Vierhuizen: vrijst. woning grote tuin en vrijst. garage te 05280-72032.
Dompzeilkruiser 7.50 m Zeer mooi, incl. complete inmet cv., garage en schuur, Beerta. Vr.pr. f 95.000,-, 6 are
boedel. Vr.pr. f 18.000,-. tel. na
woonk., gr. eetk.
open keu- groot. Te bevr. 05970-13174 of R.V.S. beslag, teak-dek, in- 18.00 uur 050-127351. N06943
gebouwde 7 pk Yanmar-diesel,
ken, badk. met ligbad, toilet, 16233. N52561
Te koop van particulier: aan rustig woonerf gelegen fraai
Wegens vertrek buitenland
door vele toebehozeewaardig
arb.huisje,
Vrijst.
type
3
boven: sl.kamers bergruimboer- ren,
(EJ 820) Engelse
Sunspeed
prijs
f 35.000,-.
te en 2e toilet, 5.05 are groot. derijtje, te Nwe Pekela. Tot.
motorzeiler
kieler
Kim
05953-1980.
N51358
Vraagpr. f 120.000,-. Niekerk: grootte 15 are. Vr.pr. f90.000,-.
met aan de voorzijde mooie zitkuil en blijvend vrij uitzicht over vrijst. klein huisje bedsteden, Te bevr. 05970-13174 of 16233.
Voor onderhoud en reparatie 8.20x3x0.85 met Yan Mar diekunt u terecht bij jachtwerf sel, komplete zeilgarderobe,
Groninger landschap en park. Voorzien van garage annex schuur douche, toilet, keuken, bijkeu- N 52563
Boerderij
aan natuurgebied, Van der Weide, Stroobos. kompas, P. toilet, diepen carport, zonnige patiotuin met verlaagd terras. Ind. entree, ken, eetkamer. Prijs 35.000,-.
f
temeter. Zeer zeewaardig en
Groningen.
toilet, hal, grote Z-vormige living met aan een zijde ramen tot aan Verder div. woningen v.a.
35 km van
Ind.: li- 05123-1974. N50477
comfortabel, gew. 3 ton, beving
m
haard,
en
naar
open
de vloer deur
terras. Ruime keuken, werkkast en inloop±50
dubb.
10 Boten type 22 2
tot f225.000,-. 't Ho30 last 45 procent ideaal.voor
f35.000kast. Op de verdieping 4 ruime slaapkamers met balkenplafonds, geland, bem. o.g. Trekweg 21, beglazing. Prachtig uitzicht, m2, 1 boot type 12 m2, zonder
royale overloop en badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel. Op Ulrum, tel. 05956-2108, b.g.g. 3 flinke sl.k., badcel, hal, vesti- tuigage, inclusief rondhout, op Wadden. Schip nagenoeg
nieuw, 1 jaar oud, vr.pr.
de 2e verdieping een droogzolder. Het geheel is voorzien van hete- 05956-1343, of 05958-519 of bule, mooie boerenwoonkeu- het droge te bezichtigen. Totaal
garage.
ken,
Gehele pand punt- in één koop f 15.000,-, 2 open f 30.000,-. Te zien Hoogkerk,
luchtverwarming. In hal, kamer, keuken en slaapkamers schoon 05957-1800. N53594
gaaf,
geïsoleerd,
gerestaureerd, houten rondvaartboten, 1 met Hoendiep 338, Werf de Pofmetselwerk. Overige wanden fijn schuurwerk. Huis en tuin beVeendam, Ds. Petersenstr.
vinden zich in uitstekende staat van onderhoud. Overname even1500 Volvo Penta 50, 1 met benzine fert, tel. 050-567338 18.00uur.
19, 2 onder 1 kap. met garage. aardgas, CV, etc Tuin
N50022
tueel met nieuwe stoffering op bovenverdieping en zonTel. 05987-17513. na 17.00 uur. m'. T.e.a.b. tel. 05927-9234 of motor (motoren moeten gereviZeew. kajuitzeiljacht,
neschermen. Vraagprijs f 215.000.- k.k. Tel. 05951-1940.
05280-68631. N50122
seerd worden), bouw: fa. Visser. Waarschip-570, b.j. 1979,10type
N53597
m
Hoogeveen: royaal heren- Prijs per stuk: f 7.500,-. Een
Herenhuis, 2/1 kap, gelegen
grootzeil, 8 2 fok met railing
hoekhuis,
2 onder 1 kap, L-li- houten Sneekermeer kruiser en
aan vis- en vaarwater, Winsum
motorbok.
Vraagprijs
ving 7xB, parket, kelder, cv., f 1.250,-,
bezicht.:
boten- f 22.000.-.
(Gr.),
sl.k.,
grote
grote
4
garage.
te koop
Tel.
inl.
nr.
Prijs n.o.t.k. Inl. 05951-2700. centraal gel., 5 sl.k., badk. met bedrijf, Meerweg 235-237, Ta- 05967-2284. N01768
2e toilet, terras op Z. opp. 4.3 terswolde. 8 Houten 16 m 2 incl.
Moderne eengezinswoning
N52676
are.
Vr.pr. f210.000,-. Inl. tuigage. In één koop f 20.000,-.
met vrij uitzicht op plantsoen en park. Begane grond in 1977 door
Oosterpoort: woning, kamer
Tenten
Prijs per stuk in overleg. Houbinnenhuisarchitect verbouwd. Ruime hal, toilet, woonkamer 38 (32 m-). slaapkamer, plaatsje, 05280-69448. N52738
m
met
koop
eigenaar/bewonv
parketvloer en open haard, nieuwe keuken, kelderkast. cv. Vraagpr. 65.000,-.
Te
van
ten Vaurien zonder tuigage, inf
Inl.
Keschutte tuin opzon met zitkuil en terras, hobbyschuur. Ie 126709 of 731374, van
bovenwoning,
ner,
Ie
clusief
rondhout
CARAVANTENTEN
maf 700,-. Inl. i
Hun18 tot 19
verd.: overloop met kastenwand. gr. slaapkamer met balkon,
wij
ma.
ken
voor
caravan.
Groningen.
vrijd.
zestraat,
050-258012,
Ind.:
t/m
elke
1 uur. N52013
grote slaap- ol studeerkamer, 2 kleinere slaapkamers, douche
woonk., eetk.. met open keu- 264815. N52716
Tentenatelier Van de Hom
Meppel: prakt.huis
gaspeelzolder met berging. Cv-gas en gasboiler. Prijs en aan- rage, blijv. vrij uitz., met
ken,
toilet,
douche,
balkon.
2e
Polyester
zonn. tuin
zeilboot O-jol, 2 BV, Rijksstr.weg 86, Harvaardingn.o.t.k. Tel. 050-347715.
en
etage:
zolderberging.
sl.k.
2
tuigen,
rvs,
priv.
m.
meetbrief, vr.pr. degarijp, tel. 05110-2116. Aan
Ind.: ruime hal,
doorz.kam.. stud./sl.k., gr. Vr.pr. f 58.000,-. Tel. 180120. I 3750,-, Tel. 05079-1803. de rijksweg BuitenpostLeeuwarden. N46108
N 04751
L-woonkeuken,
bijkeuken. N54138
modelwoning
De
in
Verd.: 4 sl.k. (1 m. balk.),
Type 2 onder één kap aan de rand van de stad Groningen, 300 mebadk.. zolder. Pr. n.o.t.k. Inl. Noordwijk aan Zee aan de Pater vanaf snelweg, met achter vrij uitzicht op blijvend groen met
Dieren
rallelboulevard is maandag t/m
N06828
bomen. Ind. woonkamer, keuken, hal, toilet. Boven: 3 slaap- 05220-52785.
vrijdagmiddag
van 14 tot 17 uur
Patiobung. Scheemda, gr.
kamers, ruime badkamer 2e toilet. Zolder 4e slaapkamer.
2 Stabijs Wetterhoun met
en zaterdags van 12-16 uur
Een 4-jarige Welsh B-pony
woonk.,
haard,
o.
keuk.,
open
Garage. CV. voortuin en grote achtertuin op het zuiden.
papieren.
A. Hoogstra, Ga-weg (merrie). Tel. 05982-2362.
open.
Luxe
3-kamerapparbijkeuk.. 4 sl.k., badk. met
4, Zuidhorn. N52690
Prijs nader overeen te komen. Aanvaarding per 1 juli.
N52619
ligb., schuur. Pr. f 175.000,- k.k. tementen met zonnebalkon, gaSlachtkoeien en een veekar.
Zilverlaan 28, Groningen. Tel. 050-775922.
Afghaanse windhondenrage, zwembad en huismeester
Tel. 05979-1836. N52660
Gebr.
Nipperus,
tel.
pups
van kamp. afst. Billijke
bij
het
strand.
Vanaf 05900-9209,
Uniek, aan vaarwater en in
6 km van centrum Groningen, landelijk gelegen,
11,
Stadsweg
Onprijs.
f
Inlichtingen:
v.o.n.
Tel.05210-88714.
N52746
zeer goed onderhouden
bos gelegen boerderij, op 5 min. f244.000derdendam.Ns269l
Nestje Havanna poesjes,
vaarafstand Schildmeer, grond- Bouwsolid Makelaardij, El.
Luxe rijpony, merrie, hoog ingeënt en ontwormd. Tel.
opp. 1 ha. Vraagpr. f230.000,- Rooseveltlaan 106-108, Amstel1,42
m,
1 rijpaard, vos- 05196-2369. N06852
veen. Tel. 020-471611. N51365
schimmel,
Open woonkeuken. 4x5 met massief eiken inbouwkeuken. Living k.k. Tel .05985-1402. N52615
hoog
1,70 m. Beide
Kantoorruimte per 15.8.79, goed
Nestje jonge bouviers, 9 weGeheel vrijst. woonhuis i. pr. vertrekken,
6x6 met houten schuifpui, open haard, parket, etc. Luxe badbereden
met
papieren.
3
ca.
1000
Mom
2
.
st.
ken
oud. gecoupeerd, ontwormd
met grote schuur 17x12 m.
26,
kamer met bad en douche. 4 ruime slaapkamers waarvan één met
Dalen. en ingeënt.
ingericht. Mogelijkheid Emmerweg
dern
Zeer goede stamb.J.
in
Midden
het
land
van
3000
m.
dakterras 3x6.20 m diepe, leuk aangelegde tuin met terras op zuiwername gedeelte inventaris. 35241-1723,1452. N52692
H4(5. Nieuwe PePrins.
Tilstr.
eigen
3
ten
terrein.
zuiden
km
Gratis jonge poesjes, i.v.m.
den (blijvend vrij uitzicht).
Br. bur. dez. o. nr. N51089
van
kela.
Tel.
05978-5377.
Hoogeveen.
N53834
Prijs
jperatie
moederpoes,
Vraagprijs f 215.000,-. Tel. 050-416151.
liefst dit
Gerenoveerd huisje aan de
f 190.000.-. Bevr. 03435-1203.
Ebony's effen zwarte Siaopbellen.
weekend
Tel.
Meeuwerderweg. Ind.: woonk.,
(ïroningen: een fraai flatapEengez.huisje
in de
mesen. Ingeënt en met FelikatN52358
35955-2052. N06944
Kolfstraat bij Noorderplant- partement op de derde woonStelpboerderij, 7 km van keuken, 2 sl.k., douche en
papieren. Vader internationale
Nestjedwergpoedeltjes,
iets
soen, ind. begane grond: gang. laag. Ind.: entree, hal, toilet, Drachten. Direct van part. Nog tuintje. Vr.pr. f65.000,-. Te moois, ingeënt en ontw.
kampioen.
Prijs f250,-. Tel.
a f 175.
woonka., keuken, kelder, toilet, keuken, douche, woonk. en 3 niet verbouwd. Zeer mooi gele- bevr. na 19 uur tel. 127878. Tel. 05113-2500. N52693
05960-25817.
N07014
plaatsje. Verd.: 2 si. ka., waar- sl.k. Een der sl.k. kan op eengen op 5500 m 2 eigen grond in N52741
van 1 als doka ingericht, gedeel- voudige wijze met de woonk. landelijke omgeving. 5 rijmin.
Boerderijtje tussen Roden haasje opgeven? (050) 184444 bellen, haasje opgeven"1 (050)
184444 hellen, haasje opgeven 0 (050)
telijk thermopane en met nieuw worden gecombineerd. Verder 2 van Friese meren, 25 van Leeu- en Norg, met achterstallig onhaasje opbalkons
en
een
royale
berging.
geh. geïsoleerd dak. Incl. 2 gaswarden en Groningen. Ind.: derhoud op 1500 m 2 grond met geven'' (0501 184444 bellen. haasjea^STVtA^S
bely
kachels, vr.pr. f77.500. Tel. Adres: Resedastr. 11. Aan- huisk., slaapk., woonkeuken, bouwvergunning. Pr. f 135.000,- len, haasje opgeven'? (050)
e n?
NO6
(0301 184444 bellen, haasje
050-137007 na 18.00 uur. vaarding terstond. Pr. f 70.000,- kelder, gr. zolder, w.c, douche, k.k. Tel. 05928-2323. N50020
L\\
m
k.k. Inl. Kok Makelaardij BV, deel 12x12 m., elektr., aardgas,
opgeven? (050) 184444-/
N52687
haasje
jTfoso)'
f
Buitenpost-Groningen,
184444 haasje opgeven' (030)
Stelpboerderij, 7 km van Verl. Hereweg 47. (Ïroningen, water, tel., losst. stenen stal 6x4 stelpboerderij,
zeer
landelijk.
tel.
050-261300.
N53959
1*4444 bellen,
Drachten. Direct van part. Nog
bellen,
Kantene, slechts 15 min. v. m., stookhut, fruitbomen en 2200 nv. f 130.000,-. Tel. HJSOI opgeven'1 0)50! haasje
niet verbouwd. Zeer mooi gele184444 he !^^-*^Fs^pen? (050)
haaVie
Prijs
195.000,houtwal.
f
k.k. 05128-820. N52800
(Ïroningen gelegen verbouwd
gen op 5500 m 2 eigen grond in
184444 bellen, haasje opgeven? (OSüfa*^*."
opboerderijtje met garage aan Tel. 05122-1754, Stienstraweg
Boerenhuisje met 11.400 mIO50) 184444 bellen.
landelijke omg., 5 rijmin. van
geven?
(Frl.). N53646
9,
)
Boelenslaan
M\
184444
belgrond te Schoonoord, prijs
vaar- en viswater. Tuin 10 are
Friese meren, 25 van Leeuwar- op
Te Onderdendam: royale slechts f 134.000,- v.o.n. Ideale len, haasje opgeven.'
'Jg§ê^^^/m\\ opgeven?
het zuiden, waarop grote kas
mi.-,(i) 1*4444 belkff'i'
den en Groningen. Ind.: huis- met druiveranken en stookhut. hoekwoning. Ind.: kamer met plek
bellen,
It/MtimJr
voor kwekerij of tuinka., si.ka., woonkeuk.. kelder, Ind.: entree, gr. L-vormige
haasje
open keuken,
washok
en
(0,50)
"PReven?
centrum.
liTel. 05908-32585.
gr. zolder, wc, douche, deel
ving (voorhuis deel) 50 m- met schuurtje (plavuizen), 3 sl.ka- N52841
mers, badkamer m. ligbad en 2e
12x12 m. elektr., aardgas, wa- veel schoon metselwerk
050) 184444 belen geBenedenwoning, 2 ruime •ieMfi/4 WÊ
ter, tel.. losst. st enen stal 6x4 m,
trap
w.c,
verd.,
vaste
naar
2e
len.
W^-j^/y^l^haasje
opgeven?
lakte houten vloer, bijkeuken,
kamers, keuken, tuin ZW met
stookhut,
fruitbomen
en studeerk., badk., toilet. Verd.: hobbykamer
berging, cv.
houtwal. Prijs f 195.000 k.k. gr. open speelruimte, met 2sl.k. aanw. Direct te aanvaarden. Te schuurtje. Geheel is goed onder- haVb—«f»ü*#n': '
opgeven? (050)
Tel. 05122-1754, Stienstraweg let geheel is goed geïsoleerd en bevr. 05955-1705, f 153.000,- houden en ged. geren. SabangpleinlB,Gron.Ns3s7B
I
je 050-184444, bel voor
een haasje
9.Boelenslaan(Frl.).NsloBB
voorzien van cv. Prijs n.o.t.k. k.k.N51380
een
haasje 050-184444, bel
Verbouwde ben.woning bij Molenweg 25, Middelstum
G.o.h. vrijst. herenhuis met een haasje 030-1844<#
Stadskanaal, Gasselterboerhet Noorderplantsoen, ind. (gem.
voor een haasje vooreen haasjeoso-184441,
Kanten»),
Tel. veensemond 22, schitterend ge- cv. Ind. ben.: hal, woonkamer bel
ben.: woonka. met balken- 05955-1715. N52507
legen grote boerderij, met be- 40 m-, keuken, 2 sl.k., douche, 0.50-1H4444, bel voor een bel voor een
haasje
plafond en open keuken 40 m 2.
Geheel verb. bovenwoning tonvloer, bosrijke omgeving op w.c, kelders, garage en berging.
Jonge zwarte Riezen
Wegens niet behalen van akPlaatsje en badka. met ligbad, Diephuisstr., kamer ca. 32 m 2,2 60
are
grond.
Slechts Boven: overloop, 3 si.kamers
Schnauzers
en
Boston
1 Duitse staande korth., 1 jr
Terte
bijkeukentje, studeerka. Ie si.ka., hobbyruimte, douche, f 150.000.-,
voor
bedrijfs- studeervertrek. Te bevr. tel.
riërs.
Alles
met
stamofficiële
oud.
Goede afstamming. Geverd.: 3 si.ka., zolderkast, 2e toilet, keuken. Vr.pr. f85.000. doeleinden. Zeer hoge WlR- 05978-2651. N54849
boom
en
ingeënt.
Mevr.
Heeten
hoorzaam
lief.
Tel.
toilet. Vr.pr. f 135.000. Inl. Tel. 050-715207. N52575
premie.
Tel. 05987-13559.
Woonark, even buiten Grokamp, Nieuwstadweg 43, Hel- 150-130089, na 20.00 uur.
boerderij
050-136836. N52570
bij
Cr.
Terkaple N54845
ningen gelegen. Ind.: woonk., lendoorn. Tel. 05486-54406.
N06789
Rustig gelegen g.o.h. vrijst. aan vaarwater verbonden met
Vrijstaand herenhuis met sl.k., logeerk., keuken, toilet,
N52564
Jonge Cockerspaniëls.
woonhuis in Noordhorn. groot Snckermeer, ca. 8000 m2 kleine tuin, f 109.000,- k.k. Tel douche. Vr.pr. 7000,-.
Kuvaszpups, prachtig ge- NieaoordJaan 37, Midwolda,
f
Br. bur.
5 are. Ind.: entree, gang. 2 ka- grond.
Tel.
05120-11196.
"U23.N52805
(li'/.n. nr. N54142
pigmenteerd. Tel. 05160-7300. 161.06976-1531.^06611
mers, si.ka., douche met vaste N52573
N52781
wastafel, keuken, gr. prov.kelKen aan het kalven staande
C.roningen, Van Brakelplein:
Bruine Hackney ponymer- volbl. vaars.
Boten/caravans
der, toilet. gr. berging welke ook bovenwoning, ind.: entree, kaV. Mudijker 94.
rie, 6 jaar, extra in tuig
1.26 Tel. 05903-1375. N47387
als garage is te gebruiken. Hier- mer, keuken, balk., verd.: 3
m. Tevens leuke rijpony's in alle
Wenst u in het bezil te koZ.g.o.h. vouwcaravan Alboven ruime hobbyzolder. si.ka., gemod. douche, wc en
penkreuzer
met voortent en div. maten. 100'7> bereden en verVerd.: 3 si.ka., waarvan 2 met balkon, zolder: 4e slaapk., ber- men van een zeer solide gewerktuigen
„Kanaalhoeve", Landb.
casco
van
ofl
extra's.
10-10' ■
Tel. 05980-94667. keersmak.
l
vaste wastafel en overloop met ging, cv. gas, fietsenschuur. bouwde
Taar10.Te1.05923-202. N51090
berging, zeer courant woonhuis. Aanv. i.o. Vr.pr. f89.000 k.k. m.. dan is dit het moment om N03327
Gebruikte tractoren: 1
1 jr. zw. bt. fokstier. Met
uw schip te bestellen. Nu met
26148,
Vaurien
H
Prijs f157.500 k.k
Tel. 1n1.050-130331.N52574
68.06, 2 Deutz' 60.06, 2
Deutz
prima
prod.
en
afst.
B.
JanB.
seizoenkort ing. wedstr.uitvoering met 2 nwe. sen, Hoendiep
05940-2667. N52688
Boerderijtjesverkooplijst, aanzienlijke
Deutz'
55.06, 1 Deutz' 62.06, 1
Een huis met ca. 18 are gratis per tel. (05776)-469. Nadere inlichtingen worden op spinnakers. Tel. 05960-10182. (W.K.).N47358 40, Oostwold Deutz 5206, 1 Deutz 50.06, 5
aanvraag gaarne verstrekt. Tel. NO7OOO
grond, ruime uitrit. Veel ruimte
Deutz' 40.06, 1 Deutz 60.05, 2
N44649
Adria tourcaravan, type 450
Gehoorzaamheidscursus Deutz
05123-1974.
Na 18.00 uur
om het huis. Te bevr. bij H.
40.05, 3 Deutz' 30.05, 1
Mannn. in bosrijk gebied somet koelkast en verwarming. vooralle honden begin! npvrijMeijer. Molenstr. G2B, Nwe. lide boerderij, 3600 m ■', 06987-21576. N60476
Deutz
30 S, div. tractoren:
dag
is.:!(i
juniteNorgom
mir
Voor gebruikte en nieuwe Tel. 05980-93722. N07064
1
hkela. N51083
Fendt,
2K,
05128-520.
Tel.
David Brown, FerI 160.000,-.
schepen regelmatig wisselende
Steeds voorradig nieuwe en 05927-2313 N51252
Café- en winkelbedrijf in
X,
Ferguson 4 cil.,
guson
35
m
Het Vogelnest specialist in
Kremer Nautic BV, gebruikte tour- en stacarahet noorden van Drenthe met
enz.,
landhuis met ga- vooraad
Porsche
enz. Dealer:
super
Hallvriist.
Simon
Dalsheim, papegaaien, steeds voorradig Deutz-Fahr-CascoigneJachthaven De Woudfennen. vans.
v 'eel grond- en schuurruimte.
amazones,
rage te Haren. Ind.: hal. toilet, Langu
roodstaart,
kagrijze
7 e |_ Woldweg 186, Kropswolde, tel.
Voor vele doeleinden geschikt. kelder, keuken, kamer plm. 36
ketoe's en ara's. Ook 's avonds Douven. Mech. bedrijf Jan We05980-22589. N51798
18-9156-9334.
kema, Ballo tel. 05924-1248.
Inl. na 18 uur tel. 05905-3202. in . verd. I si.kamers, douche
4-pers. caravan Kil'elland en zondagsmorgens geopend.
c< mi pleet.
Waarschip
800,
met
vliering
N'52683
grote
toilet,
met 2e
380 prijs I' 3250. Inl. camping Driessplhuisstraat 26, Nieuwe- N50332
Onderdelen voor alle cvRuime vrijst. woning met 4 mogelijkheid voor 5e slaap- Tel. 05231-1710.N02210
De Bloemert, Midlaren ót schans. Tel. 05972-464. N30609 clomaaiers,
hooischudders, af•IJw. aan water met gr. tuin te kamer. Besloten achtertuin-op
1 Caravan :i-4-pers. 1 vouw- 020-227546. N62802
� Bullterriër, teef 3' i jr. erg
Aanvaarding
etc.
leverbaar. Grote
caravan merk Walker6pera. Na
Niehove. I'r. n.o.t.k. Bern. o/g .). hei zuidwesten.
Scout Sr de luxe, '76, 3x14 lief voor kinderen. Moet weg, takassen
Te
bevr.
tel.
voorraad
tanden
en messen. Mos
5 uur. 'Jroenewegenlaan 4, dagen gebr. Zeer veel ace. Tel. wegens omstandigh.
»4. Molen. tel. 05940-2021, en prijs n.o.t.k.
Tel. Midwolda
BV.
na
18uur.N46570
Midwolda.
N5lOBl
Tel
050-31751)1.
Zuidhorn.N 52566
05161-1016. N03657
779804 kamer 418. N04749
05975-1402-1817. N52847
*

*

*

*

<

+

*

+

2,

*

Type HS 2700,2 jaar oud, in zeer goede staat van onderhoud, weinig gedraaid, grote banden (13-17) en groothoekaftakas.

Tel. 05967-2397

*

*

haasje opgeven? (050) 1Ö4444 bellen, teawa*«-" i <wn? (050)
, ""

*

*

*

*

*

+

*

*

N06794

*

*

� Fiat 127 bj. 74, in zeer goede
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garantie. Trekh., st.radio-cass.,
voor R 5 mogelijk. Tel.
05951-1699. N06062
� BMW 2500, bj. 1971, tel.
050-131287, na 18.00 uur.
N 06153
1

inruil

»

/V^K*

even? (050 >

J J|jfpso) 184444 bel-

Motoren
� Triumph Tiger (500 twïn)
1954. Maandag vanaf 10 uur

050-264269. N05776
oor een haasje 050-184444, � Z.g.a.n. Honda 750 F 2 aug.
'78 met acces., prijs
bel voor een
haasje 05989-301. N06780 f 5700. Tel.
050-184444, bel voor een � Honda CBSOO bj. 1976, in
haasje 050-184444, bel voor nwe. staat, weg. omst.hed. Tel.
05280-62184,
Hoogeveen.
Smidswerktafel met aan- N06935
jaagmotor
390,-;
hoge- � Suzuki GT7SO bj.
76, km.st.
clrukspuiter 55 atm. 1250,-; 24.000, prijs
t.e.a.b.
Tel.
haakse slijpmachines vanai 050-732845.
N06587
150,-; bandenpomper incl. � G.o.h. Honda 750
K 6 bj.
verfspuit vanaf 750,-; boor1977. Na 17 uur tel. 05926-2887.
machine (tafelkolom) vanaf N07007
195.-.
Handelsmij. „Fivel- � Mooie BMW R5O, bj. 69,
horn", Rijksweg 103, 9791 TC prijsf
1750. Tel. 05950-3765. Na
Ten Boer. Tel. 05902-2155, spe18uur.N54858
ciaal-machines, verf en glas. � Mooie Honda 450 bj.
74 met
N 53657
verz. tot mrt. 1980. Prijs f 1600.
Rumptstadt aanaardTel. 05280-64*114. Copernicusl.
garnituur; Rumptstadt rijen- 21, Hoogeveen.
N06038
frezen; Baselier rijenfrezen. Nu
750,1 jaar oud,
Yamaha
XS
voor korte prijzen. Schoonland
km,
16.000
z.g.a.n.
f 4950,-. A.
eggen, P.Z. cyclomaaiers ner6a,
Fokkerstr.
Gr.
Na 18.00
P.
gens voordeliger. Bos Midwolda
uur.
N04748
BV. Tel. 05975-1402-1817. � Honda
K 7 750, bj. 78,
N 52849
z.g.a.n. Floresstraat 9a, GroninGebruikte Ladawagens, 1
Tel. 715117. N06772
Fahr. W.E. 327, L K. 1 Fahr. gen.
� G.o.h. Suzuki 55ÓGT km.st.
VV.E. 3.27 L., 5 Strautmann 15.000.
Bunderweg 39, NieuweL.B.F. 310, 1 Strautmann schans.
N07062
L.B.F. 310 L, 2 Strautmann �
Floret en een KapKreidier
21,1
Bergman
L. 201 WeiL.B.
\

LLr

Bel voor
050-184444, belViWr/ WSh
haasje 050-184444,bevjior
een haasje 050-1844447 bel
1 Rumptstadt rijenfrees 5
Fz.; 1 Rumptstadt rijenfrees 4
rijer; 1 Urgent spuitmach. 21
mtr.; 1 Urgent spuitmach. 18
mtr; 1 Dubex spuitmach. 18
mtr; 1 Allaeys spuitmach. 18
mtr; 1 Dubex spuitmach. 12
mtr; en div. andere spuitmach.
1 Miedema kipper 6 ton, 1 Miedemakipper 9 ton; 1 Ba v kipper
3 ton en 5 ton, 1 Miedema kipper 8 ton op Trelleborg, 1
transporteur 7 m; 1 transpor*

teur 10 m; enkele boxenvullers
Hercules en Miedema; 1 Miede-

ma stortbak 3 m
1 zeefunit
achter stortbak; 1 dwarsafvoer
trilzeef, enkele sormet
teermachines groot en klein, 1
3,

Schuitemaker silagewagen, 1
Ugerlose
maaikneuzer,
1
Rumptstadt 3-schaar wentelploeg, 1 Ransomes 3-schaar
wentelploeg, diverse zaaimachines o.a. Modet, Hassia,
Amazone, 3 m en 2.64 m; 1 Lely

*

*

•*

*

;

roterraegge 3 m, 1 Lely roter- ger. 19 m3, 1 Kemper 19 3,
m 1
raegge 4 m op transportstel. Hagedoom, doseerwagens,
Div. schudeggen, cultivatoren Pottinger, 1 Strautman 740 L.,1
en ploegen voor Lely, Miedema, 1 Strautman 740 L. Mech. beAllaeys, Hassia, Rumptstadt, drijf .Jan Wekema
Ballo tel.

Taarup. Meinardi B.V. Den 05924-I>IK Nwvm
Andel, Tel. 05950-2338, of vert.
Hogedruk hooipers, 10 ton
2368.N52571
per uur, in bedrijf te zien
Sproeimachineü Zéér spe- f 1100,-. Acrobaat f 400,-.
ciale aanbieding. Het gaat. Luchtenbergerweg 8, Eelde, tel.
slechts om 10 stuks. Zorg dat u 05907-3050. N52685
er bij bent! Grote keus uit ge- ■k Heeft u iets schoon te spuibruikte machines 12-21 mtr. ten? Koop dan een Alfa-laval
Bos
Midwolda BV. Tel. hogedrukreiniger. Landbouw-

teyn Mobylette, billijke prijs.

Tel. 05981-238. N52767
� Tomoa brommer, vier TL
goed onderhouden, prijs f395.
t.b.v. 05907-1754 na 18.00 uur.

N03321

*

Rijwielen

+

mechanisatie. Kroeze-Bunne.
05973-1402-1817. N52348
\ New Holland en Gallignani Tel. 05907-1160.N42474
2 uitmestinst., schuifstropersen gebruikt en nieuw:
+

� Racespecialist. Sport- en
racerijwielen naar maat v.a.f 300 t/m f 2400. Gazelle, Peugcot, Gitane, Batavus, Raleigh. Tevens kleding: broeken (kort en lang), truitjes,
schoenen. Onderdelen racerijwielen, imperial voor rijwielen.
Buiter,
Wim
Westersingel 23, tel. 137117.

Meyer
klauwvorken; gebr. baksysteem, compl. met opmestverspreiders en ladewa- voergoten 10 m en elekvertragingsbak. Winkelcentrum Vinkhuizen,
gens. Bos Midwolda BV. Tel. tromotoren
05973-1402-1817. N52846
Tel. 05900-2464. N52344
tel. 716062. N46611
+

Auto's
� BMW 2800 bj. 1975, met
trekhaak en ANWB-rapp. Tel.
05982-1985. N06589
� DAF 55 bj. eind 72, kl. oranje, km.st. 61.000, pas grote
beurt gehad, vr.pr. f 1450. Tel.
05967-2338. N06941
� VW Kever 1300 verzekering
goedgekeurd, prijs n.o.t.k. Tel.
05926-1622 na 18.00 uur.
N06786
� G.o.h. Fiat 127 bj. 72. Tel.
134592. N06787
� 1 lelijke eend bj. 73. Noorderstr. 5, Hoogkerk. N06590
� G.o.h. Triumph TR6 bj. 70,

i.g.s., USA-uitvoer, met spaakwielen . Tel. 050-136270. N06591
� VW 1302 bj. 71 f750. Zeer
goed. Reviusstraat 3. N52366
� Fiat 850 bj. 1971, in goede
staat. Tel. 05940-3917. N03661
Wegens grotere, Opel Kadett
1977, 20.000 km gelopen. Weth.
I. Hutstr. 92, Leek. N06164
� Peugeot 204 rood, radio bj.
76, 48.000 km. Assen, Anreperstr. 100, tel. 14491. N06162
� Peugeot 504T1 juni 1975
i.z.g.st.
71.000
km,
kl.
donk.blauw met schuifdak en
radio-cass.rec, prijs f6950. Te
bevr. bij H. van Ee, Thorbeckelaan 189, Assen. N06925
� G.o.h. 2CV4 bj. 75 prijs
f 3150. Tel. 050-730222 tot 20.00

Allerlei

� Lancia Fulvia sport, * Let op! Gebruikte ktv'a voor
ontwerp Zagato, prijs f3OOO. zeer spec. prijzen. Ook zeer geTel. 05920-52081. N06582
schikt voor handelaren. Raak
� Prima onderhouden DAF 46
km.st. 19.000. J. van Dijken,
Van Sytzamastr. 9, Winsum,
Gron., tel. 05951-1212. N06777
� Fiat 128 type CL 1100, bj. 78.
Hoofdweg 82a, Slochteren, tel.
05982-1584. N06783
� Alfasud L 1975 op gas met

Radio TV-Service, Markt 15a,
Assen, 05920-17270. N50079
Aanhangwagentje torsiegeveerd. Hoofdweg 18, Midwolda, tel. 05979-1601. N06782

»

*

Aanhangwagentje
1,00x2,10x0,30.
Tel.
35955-1932. NOB7Bl
stereo rad.-cass., mistlampen,
Aanhangwagen
nieuw
autom. gordels, toerentoller, 2,00x1,10x0,35, losse achterklep
trekhaak. Tel. 05971-1444. op groot wiel, bagagewagen
N06584
nieuw 1,50x1,10x0,40 op groot
*

*

� Renault 6L f450. Boterdiep
34a. Gron. N06790
� Peugeot 504GL bj. 1975,
heeft 80.000 km gereden en
staat op nwe. banden, er is een

recentelijk ANWB-keur.rapp.
aanw. Verkeert in uitst. staat
van onderhoud, prijs f7600.
Tel. 130777. N06939
� W.O.Fiatl27bj.72pr.f 600.

wiel, losse achterklep.
05900-4123. N06779

Tel.

Irene pootaardappelen. J.
D. Woltjer, Oostemielandseweg
Uithuizermeeden,
9,
tel.
05954-2210. N52551
■k Tuinprieel, 6-kantig, redcedar, n.o.z. Tel. 05946-2721.
N06588
Prima moederhaard voorcv.
Tel. 714545. N05778
*

*

Tel. 050-731300. N03468
� Zeer goed onderhouden
3 are eigen grond, vlakbij
MG-B, aug. 1975, kl. groen. Piccardthof, oude weegschaal
Prijs f 11.000. Te bevr. tussen met twee gewichten, bascule.
6-8
uur
's avonds
tel. Te1.050-733231.N47393
05907-4458. N07009
Grote linnenkast, half lig,
� Opel Kadett sloop, motor en half hang, gevelkachel voor de
banden
zijn
best. Tel. slaapkamer.
05960-23037.
050-414460. N01756
N52663
� Goh. Peugeot 204 diesel ■k Geïsoleerd demontabel gestat.car, bj. 72 t.e.a.b. Tel. bouw 6x16 m, cv, toilet, keuuur. N05640
05980-90056. N06791
ken, 3 vertrekken, hal, geschikt
� Peugeot 504GLD bj. 78, � Alfa Romco Sud luxe bj. voor vele doeleinden.
Tel.
km.st. 69.000, puntgaaf. Inl. na 16-4-74. Na 2 uur 's middags. 05990-18666
na
kant.tijd
19.00 uur tel. 05987-14996. Kempenlaan 22, Stadskanaal. 05919-9551. N52553
N06579
NO7Oll
Z.g.a.n. luxaflex 3,30 m
� VW Variant voor loop of � Volkswagenbus eind '76. breed. D. Folkersma,
Billitonsloop, bj. eind 71 met goede Oranje met zijruiten en banken, plein7,Gron.No4sso
banden en nwe. uitlaat, prijs km.st. 29.000, prijs n.o.t.k. Tel.
Z.g.a.n. vis- of patatwagen,
f125. Tel. nr. 050-121663. 05959-336. Na 16.30 uur 1. 3,50 m, geh. aluminium,
N06406
05957-2148. N07013
geïsoleerd, spotkoopje. Tel.
� Toyota Sport s wagon 1600 � Alfa Romeo Gulia bj. 75 415055. N50076
cc nov. '78 wegens te klein km.st. 55.000 met gasinst., veel
2 London City zangzuilen,
f 14.000.05950-3773.N06411
extra. Bellen 411775 na 18.00 160 W.,
1 elektr. piano, prijs
■k Volkswagen bestel in prima uur. N04599
n.o.t.k.
Tel.
05960-26955.
staat f 1250. Tel. 714545. Na 6 � Gegarandeerd goede ReN50151
uur. N'05777
nault 4, wit, km.st. 80.700, pr.
Bonder's automaten voor
■k Wegens zakelijke auto, te kp fl6OO.
muziekboxen,
Blekerstr.
52.
speelautomaNw.
van part. Simca 1100LX, N03323
ten, disco's, luidsprekers, spiemet.-grijs, radio, getint glas, � Zeer gave eend 2CV6 van
gelbollen, draaitpots, verlichte
Ikm.st. 14.500 bj. 78. Tel. 1971. Kruisstr. 14, Annen, tel. dansvloeren,
projectoren, rook050-775556. Star Numanstr. 19, 05922-1985. N06942
machines, kleurenspots etc. InGr.N06408
� Fiat 127 bj. 72, prijs f 800. Te � IJoor aanschaf van woning dustrieweg 10, Paterswolde.tel.
mijn nieuwe Allegro 1300 06907-3632. Showroom geopend
bevr. bij Kombuis 16, tussen 17 hstate
van jan. '79 gasinstal- van ma. t/m vrijd. 16 tot 22 uur.
en 19uur op werkdagen. N06131
latie
1:13, trekhaak, hoofdsteu- N43336
� Golf LS bj. 78, 38.000 km,
nen, radio, 11.000 km, tel.
Gebruikte legerjassen dik
vr.pr. f 13.500. Tel. 05902-1519. (i:
!)SO-2:(HH4.nal9.00u.N04918 f 25,-dun f 12,50. koppels, sok1
N03464
� Voor knutselaar VW 1500 � BMW 3.0 S, als nieuw, op ken, legerhemden, leeskaarten,
gasmaskers, hoeden, petten,
Kever 1969 motor defect 1 250. gat, bj. 5-10-76, spec. prijs. Aucommandotruien,
tohuia
legertruien,
H.
na
uur
T. H. Trip
Tel.
19
06946-3346.
legerjassen gevoerd en onMarktstraat
28,
N06922
Musselkanaaf gevoerd. Vakkledinghuis Weer� U kunt bij Vanderdong al N51315
een nieuwe Datsum Ch'-rry � Lada 1500S, bj. '73, diverse dingerstraat Hoek Hoofdstraat
Tel. 05980-99133. Kmmen. 05910-11473. N44500
rijklaar voor de deur kopen extra's.
voor f 279,- per maand zonder NO6IH
Garages, schuren, vakanaanbetaling. Lopende lenin- � Datsun 260Z sport, 2+2, bj. tiehuisjes, paardeboxen, enz.
gen geen bezwaar. Met een vol '78. Ie eigenaar, 24.000 km, zil- Fa. Houtbouw Terpstra, Openjaar garantie. Opdrachten ver-met. Inruil mogelijk. Te derweg 1, Opende (Gr.). Tel.
worden snel uitgevoerd. Van- bevr. 05910-24503. N52650
05946-9192-9471. N48674
derdong Datsun, GroningenZie ook voor Haasjes pagina 50 en 52
Haren. tel. 050-347062. N51487
*

*

*

*

*

+

*

+

*

*•

—

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag üb mei 1979.
Zie ook voor Haasjes pagina 50 en 51
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden

HiFi-occasions

De hobby-kant van de HiFi-techniek brengt met zich mee, dat
soms zo goed als nieuwe apparatuur wordt ingeruild. Een paar
voorbeelden:

JVC compleet audlorack
%

&

Geloogde grenen kasten, o.a.
buffetten, kabinetten en linnenkasten, lampen, beeldjes en
*

ander kleingoed. Tevens 19e
eeuwse
kinderwagen,
iets
aparts.
Raadhuisstr.
34, Wiltel. 05987-22835. N52549
Eiken cilinderbureau. Bo- dervank, tel. 05987-20567.
12,
Zuidlaren. N52548
vendiepen
Antieke vol eiken dekenkist
N54123
met
mooi snijwerk, prijs f950.
petr.
hanglamp.
Mooie
05970-12998.
N50077
Tel.
prijs
'Schippertje',
f450. Tel
05970-12998. N50078
*■ Mooie rijk besneden eiken
kast met getorste pilaren. Tel.
Haasjes
05928-2831. N06205
verkopen het snelst.
*

*

bestaande uit 4 45 W. versterker met afstandsbediening, tuner,
cassettedeck, graphic equaliser en volaut. draaitafel, alles in
meubel. Verkooptotaal f5500- (echte waarde, geen adviesprijs
0.i.d.). Nuf 3500,- incl. testen en afregeling en twee jaar volledige
garantie.

B

•k Schilderijen, bloempotten,
klokken, petr.stellen, staande
bloementafels
petr.lampen,
met koperen blad. A. Meijer, J.
Kammingastr. 3, Wildervank,

O set

*
Voor alle geldleningen:
Bank H. v. d. Laan, Gronin92,
tel.
gen, Kraneweg
Steeds meer mensen, die een levenspartner zoeken, wenden zich 050-181885,
Stadskanaal,
tot de
52,
Hoofdstraat
tel.
Stichting Landelijk Centrum
05990-4297. N40434
*
voor Huwelljkscontacten
Verhuur (voor weekend,
show e.d.) en verkoop van
De unieke werkwijze, waarbij u in alle vrijheid zelf uw keuze be- vak.,
4-6
Amer. 5 sterren Mopera.
paalt, schept vele mogelijkheden voor een geslaagd contact. GeJIMV, tel.
torhomes.
middeld 7 mensen per week vinden hun huwelijkspartner, dank 05168-258, Info:
28,
Antwoordnr.
centrum
telt thans ruim 250
zij bemiddeling van het LCH. Het
(Fr.).
8400
Donkerbroek
ZH
ingeschrevenen. Vraagt u eens (gratis) inlichtingen, waardoor u
N51271
een indruk krijgt over werkwijze en mogelijkheden.
*
Doktersass. zoekt verblijfAdres: Prinsenlaan 1,3732 QN De Bilt
plaats met eten voor tussen de
middag in Assen inl. na 6.00 's
Telefoon 030-760630*. (Erkend door de Raad van Toezicht).

Huwelijk

Antiek

Allerlei

*

*

Te koop gevraagd
bestaande uit Beomaster 1900, Beocord 5000, Beogram 1200 en
Beovox P. 45. Verkooptotaal f5600,-. Wij vragen hiervoor f 4200,uiteraard met 3 jaar B O garantie. Een opsomming van andere
Huizen
aanbiedingen (vraagt u ons gerust naar de prijzen en garantietermijnen): Luxman 505 V B. en W. DM 2A wit Studiocraft 440
� Landelijk gelegen boerderij
� Of te hr. (half)vrijst. woSansui 505 -101 Technics SU 3050 Dual CV 40 CV 240
ning, met garage en p1m.500 m 2 of huis met erf. Het mag enigsCTIB LencoLB5 Sony STR 7035 L.
grond in Emmen of naaste omzins vervallen zijn. Br. met prijs
geving voor echtpaar zonder en ligging bur. dez. o. nr.
kinderen, 073-141840. N52529
N47479
HIFI- en videotechniek
� Door particulier een of meer- � Huisje in of nabij Groningen
plm.
Kloosterstraat 47, Groningen. Tel. 050-131407.
f 100.000,
dere blokjes verhuurde per- tot
celen in de stad Groningen. tel .05907-2597. N52682
Vlotte beslissing. Br. bur. dez.
0.nr.N41986
Dieren
� Woningen in div. prijsklassen in Gron. of omg. Alsmede k Coveco vraagt voor export
Meldt u dat dan aan de
weekendwoningen in de prov. volbloed pinken, 2 tot 6 mnd,
Stichting Muziek en Publiek,
Gaarne aanb. met prijsopgave drachtig.
Produktiemoeder
Makelaardij Sip Dijkema, kan- 5000 kg melk met 4 pet vet in
Radboudtraverse 6 te Utrecht
toor Groningen, Westerkade 14, 305 dg. Opgave bij onze verTelefoon 030-317736.
ontel. 050-133009, b.g.g. kantoor' tegenwoordigers of R. Steengeheel
gratis
Uw aanbieding wordt gedurende drie maanden
Nieuweweg 32, tel. bergen 05221-1966. N50372
Roden,
kopers.
geïnteresseerde
van
veel
der de aandacht gebracht
05908-17628. N42915
� Alle soorten wrak vee B. BagevelDecoratieve
� Wees prijsbewust en betaal'
Mensingeweer.
reveld,
niet meer voor uw uitlaat of bespuiting. Isolerend, geluidBoten/caravans
Te1.05959-230.N52535
schokbrekers dan strikt nood- dempend, waterafstotend en
zakelijk' is. Wij bieden u kleurecht. 10 jr. garantie en
� Paradiso caravan. Tel.
Auto'B
scherpe prijzen, snelle ser- 100% service. Vrijblijvende in- 05993-2667. N06792
vice, grote assortimenten, formatie wordt verstrekt door
sta� Een binnenschip met stuurvoll. gar., klaar terwijl u stucadoor-, sierpleister- en de- hut 60-80 ton. Brieven met k Door particulier Volvo Bij
1973/'74.
bj.
wacht. Uitlaat- en schok- coratiebedrijf Jan Tepper, Bo- bouwj., zwaarte motor en prijs tionwagen,
voorkeur weggebouwde gasinst.
brekerscentrum De Vrije venburen 141, Winschoten. Tel.
dez.
o. nr. 52856
bur.
Tel.
05967-1933. N06516
Pomp, Rijksweg 154, Rui05970-15085. N50855
scherbrug. Tel. 050-416433. Sr 4-Ladenkast, brand- en inAllerlei
N24738
braakvrij beschermen? Geen
� Garages, loodsen, paar- probleem. Wij leveren hier een
deboxen. Folders K. J. de Vries brandkast voor die betaalbaar
en Zonen, Industrieterrein Buiis. Vraagt inlichtingen. Remtenpost, tel. 05115-1273 b.g.g. mers Brandkasten 8.V., Bectijdelijk hoge prijzen
.
.
tel.
Groningen,
23,
1507-1653-lfiSfi N55339
kerweg
0.a.:2'/ 2 g1d.1963/64f17,� Compressoren 8-12-12 en ie 050-410382. N27805
1g1d.1963/67f7,ATM vanaf f 490,—. Lastrafo k Bontmantels: laat nu uw
10g1d.1970f17,vanaf f 275,—. Garage kriks bontmantel repareren of molOgld. 1973f 15.50
vanaf f225,—. Hydraul. kriks derniseren tot en met mei geven
Ook andere jaren en andere munten
vanaf f35,
Bandendruk- wij 20 pet. korting op alle repaTelefoon 050-137673.
Verfspuitmeter vanaf f45,
veranderingen. Ook
raties
en
Han� Origineel mahjong spel � Grote gevelkachel 10.000
pistolen vanaf f45,
nog verschill. zeer voordelige
kal. 05960-23037. N52664
Rijksweg
delsmij. „Fivelhorn",
nwe en ingeruilde mantels. In- te 1.05985-2235. N04743
05902-2155.
Ten
Tel.
103,
Boer.
ruil mogelijk. Bel voor afspr. of � Postzegels, onafgeweekte of
Aanb. personeel
Speciaal-machines, verf en glas informatie. G. A. Lanting, tel. gebundelde postzegels van Nederland,
N53660
z.g. kilowaar. Hoge
05930-3708. Hijken (gem. Bei•k Vakkledinghuis WeerdinVakbekwame schilder, zoekt
prijzen!
Tel. 05990-48475.
len). N40407
gerstraat hoek Hoofdstraat tel.
binnenen buitenwerk. Billijk
4000 handvorm stenen en N50243
05910-11473 Emmen. Overalls vloer- en zolderhout. Verder � Wij kopen winkelvoortarief. Tel. 136517.N54527
blauw 3 stuks f 100,-, spijker- alle soorten afbraak. E. A. Ei- raden, restantgoedcren en faJ. vr. zoekt administr.
broeken denim met duimstok- tens, Westerseweg 15, Zuidwol- briekspartijen tegen contante thuiswerk, liefst typewerk of
zak 3 stuks f 100,-, stofjassen
betaling. Tel. 05970-12080. correctiewerk. Br. b.d. o. nr.
rafblauw terlenka 3 stuks de, Gr0n.N52750
N53963
N41794
f 100,-. Een combinatie van 3 k Dringend advies. Koop bij •k Chroom theetafel met '� Stucadoorsproblemen
stuks uit bovenstaande b.v. 1 de vakman met eigen repara- glasplaten. Tel. 05980-98162. Gnodde
Tel.
nemen.
overall 2 stofjassen of 1 stofjas tiedienst en onderdelenvoor- N06399.
,050-127730. N39683
2 spijkerbroeken f 100,-. ziening, tuin- en parkMaar ook voor vak- regen en le- machines. Chris Wekema,
Gevraagd personeel
naar
gerkleding
Vak- Rolde. Tel. 05924-1977. N45427
Gereviseerde piano's en
kledinghuis de speciaalzaak
Vertegenwoordiger 3 noorNieuwsblad van het Noorden
waar u altijd slaagt in de juiste vleugels. De Schaive Klabbe,
delijke
grootste dagblad in Noordprovincies.
Voorkeur
het
Tussenklappen 1, Muntendam,
kleding voor uw vak. N42953
vraagt voor GroninNederland,
schilder/uitvoerder
door
beken� Cirkelzaagmachine f360,- tel. 05987-19524. N52542
en Hoogkerk vaingevoerde
de
en
verfHaren
gen,
met verstekinrichting, cirkel- 'k Voor nieuwe" en gebruikte
kantiebezorg(st)ers
Leeftijd
plm.
fabrikanten.
tot
minimum
zaagmotoren 2.4 pk f 215,-. brandkasten Remmers Brandleeftijd
Aanbiedingen
05766-1975,
jaar,
jaar.
tel.
a.s.
15
35
Handelsmij „Fivelhorn", Rijks- kasten 8.V., Beckerweg 23, maandag na
19.00 uur. N52678 Nieuwsblad van het Noorden
weg 103,9791 TC Ten BOer, tel. Groningen. Tel. 050-410382.
■k Groninger Lascentrale BV b.v., Postbus 60, 9700 MC GroN27804
05902-2155. N53659
vraagt zo spoedig mogelijk ningen, tel. 050-188111, toestel
Div. gebr. motorzagen. MoOccasions in: motor�
voor de drie noordelijke pro- 348. N51199
maaiers, motorzagen, tuin- torzaagspecialist Chr. WekeInterieurverzorging Been
05924-1977. vincies diverse vaklieden o.a.
frezen enz. Chris Wekema, Rol- ma, Rolde. Tel.
lassers, pijpfltters, vraagt met spoed een verargon-arc
N29432
de. Tel. 05924-1977. N45423
ervaring hebPiano, mooi notehout'Wal- constructie bankwerkers/las- koopster Zij diestoffenverkoop
1600
3
orgel
Elektron,
Mark
�
Voor
pijplassers.
sers, elektr.
ben in de dames
jr. oud fl5OO. A. Hansen, Dr. demar' (kruissnarig) in prima vakmensen hoog loon en goe- en huishoudtextiel genieten de
f 1750. 05240-5830.
M. Noordewierstr. 47, Baflo, staat
de sociale voorzieningen. voorkeur. Aanm. schriftelijk of
N47403
tel. 05950-2593. N06796
Eeldersingel 44 Gro- telefonisch 05908-19183. CorKantoor
Van Berkel snijmachine,
� 1-Assige veewagen. Geremd mod. 834, prijs
ningen. Tel. 050-136604, na respondentieadres:
f 1350. Tel.
met papieren. Tel. 05905-2221. 05926-2042.
18.00uur 05113-2086. N52550 Schoolstraat 6, Roden. N54842
N04589
N50158
All-round timmerlieden en
Gazonmaaiers (jnris weneBousema's timmerfabriek
thermopaneHoog
metselaars.
loon. b.v., v. Swinderenweg 16-18,
•k Z.g.a.n. 3
ma, Rolde. Tel. 05924-1977.
ramen 185x70 cm f 55 per stuk. N45424
Te 1.050-565858, 01830-35525, Ezinge, tel. 05941-212, vraagt
01830-34784.N52559
plm.
spanen
Multatulistr. 20, Hoogezand,
opgezakt
Witte
vakbekwame timmerlieden,
Op de Financiële Ad- afwerkers, en die het vak wiltel. 05980-94243. N52764
20 kg, min. afname 100 zakken.
� Wegens beëindiging bedrijf: J. Pot, Hoofdweg 3, 't Waar. ministratie is plaats voor een len leren. Wij bieden een goed
part-time administratief me- salaris, prettige werkkring. Op1 vrachtauto volumewagen, 1 Tel. 05984-257. N53996
compl. badkamer, 1 kunststof
Tuinfrezen. Chris Wekema, dewerk(st)er voor de zelfstanname in de pensioenregeling.
3,60
met
keuken
fi- Rolde. Tel. 05924-1977. N45425 dige registratie van de produk- Sollicitaties te richten aan bomtr., 1 eiken
tiekosten van boeken. De eisen venstaand adres. N 45946
neerkeuken 2,70 mtr., 1 handPlm. 4500 2 paarde- of poheftruck 2 ton nieuw, 1 tel.be- nyweide te Eelde-Paterswolde. die wij stellen: mavo-4 oplei- ir
Uitzendburo Benco, van
ding, administratieve ervaring
antwoorder nieuw, 1 steekbevr. tel. 03431-388. N46155 en halve dagen beschikbaar. ouds het vertrouwde adres voor
wagen nieuw, 1 toerboot m. 20
Diverse prima piano's en Schriftelijke sollicitaties kunt u de vakman: elektr. mont.'s, M
pk motor, 1 telmachine nieuw, 1 vleugels, geheel
nagezien en richten aan Wolters-Noordhoff & R-bedradings mont.'s, loodg.,
schrijfmachine elektr. IBM, 1 gestemd.
Van
pianostemmer. bv, afdeling Personeelszaken, c.v.-mont.'s,
lassers/bankw.
schrijfbureau nieuw, 1 bureau- Prijzen
1250 (eigen pi- Postbus 58, 9700 MB Gronin- Werken door heel de drie noorf
vanaf
tafel nieuw. Inl. na 20 u. tel. anovervoer
aanwezig). gen. N51287
delijke provincies. Tel. inf.:
05994-6222. N51087
05240-5830. N47397
Hoog loon en goeJulia01820-20277.
Fanfarekorps
HetChr.
•k 2 weidewagens voor 25 en
Pootaardappelen voor de na
soc.
voorzieningen.
Hoogezand-Sappemeer
de
N40647
30 koeien met Lister dieselNoorlag
vraagt zo spoedig mogelijk een
motor. J. H. Huizinga, Zan- fabr.teelt. Fa.
Etaleur voor complete woWind, Bedum, tel. 05900-2421. ma joret ten -ins tr uc( trice)
dumeweg 24, Oldekerk, tel.
ninginrichting
N53586
Privé tel. 05900-2863.
(teur), repetitie op de donder- ken etaleren. voor lx per 6 we05940-2410. N52684
Aanhangwagens complete dagavond van 20.00-22.00 uur. der nr.N52560Br. buro dezes on� Heftrucks: ITCM 2 ton die*—■*—»
sel, 1 TCM 1 Vi ton benzine. Tel. serie. Chris Wekema, Rolde. Verdere inlichtingen kunt u
verkrijgen bij de secretaris K.
Tel. 05924-1977. N45426
05960-27520. N52569
Keijzer, Loena 22, HoogeHuis. personeel
zand, te 1.05980-20992 of bij de
Antiek
heer P. Teune, Pallas 8, Hoogir Hulp in de huishouding
ezand,
te 1.05980-21109. voor 2 morgens of 2 middagen in
N51381
de week. Tel. 050-262253. J.
Vakbekwame schilders Postema,
2e Willemstr. 52a,
voor nieuwbouw en onder- Groningen.
N07063
houdswerk. Goed basisloon, tariefwerk mogelijk. Cor Buist
doorbrand verplaatst naar sporthal te Westerbork
BV, Glimmen. Tel. 05906-1406,
Uitzendbureaus
presenteert van 23 mei t.e.m. 27 mei
's avonds 05907-3711.N44342
o.a. uit de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw meubelen, schilderijen, tapijAll-round timmerlieden en
U zoekt tijdelijk werkt Bel
ten, klokken, porselein, kristal en juwelen, boeken en wapens, metselaars. Hoog loon, tel.
directe banenlijn van
de
etc.
01830-35525,
050-565858,
Randstad.
Tel. 128311. N57105
uur,
11.00-18.00
Openingstijden: 23 mei: 13.00-22.00 uur, 24 mei:
01830-34784. N52558
mei:
27
uur,
uur,
26
mei: 11.00-20.00
25 mei: 13.00-22.00
11.00-18.00uur
Kennismaking

De wat rijpere zakenman

die beschaafd en goed alg. ontwikkeld is, zoekende naar een charmante, harmoniërende levensgezellin als klankbord en bron van
inspiratie, vindt „haar" vrijwel zeker via:
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Eringa Geluid

Hebt u een
muziekinstrument te koop?

*

Julianazilver
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*
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*
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� Wed. 50 j. met 2 schoolg.
kind. zoekt kennismaking met
nette heer plm. 50 è 55 j. voor
weekends en vakantie. Br. bur.
dez. o. nr. N06404
� Welk christelijk meisje,
18-29 jaar wil met jonge man
kennismaken. Br. bur. dez. o.
nr.N06929
� Energieke man RK met modern eigen veebedrijf noorden
van het land zoekt meisje of
jonge vrouw tot 35 jaar om

>'

Westerborkse

-——

~~~~~

*

6e antiekbeurs

*

*

Vitalis Antiekbeurs
Musselkanaal
„De IJzeren Klap"

Op zaterdag 26 mei: 14.00-21.00uur.
Zondag 27 mei: 10.30-17.30uur.
bieden u een schitterende collectie antiek.
antiquairs
15 erkende

Antiek De Lange Lijs
Grenen plattelandsmeubelen
Kattendiep 11, Groningen. Tel. 050-127725.
Geopend wo. t/m za. van 12.00-18.00uur. Donderdag koopavond.

Antiekhandel „CorKlauke",
Antieke lantaarnpaal en ouEngels
Frans, Duits en
antiek, de plavuizen. H. Clevering,
Pastorieweg 12, Kantens, tel. Noorderstr. 17, Noordbroek,
2049.N40479
tel. 05985-1558. N06586
*

#

Tante Suzy was zaterdag bij � AVVA (Algemene Verenischaapskooi Exloo. Indien on- ging Voor Alleenstaanden)
gebonden, tel.
05998-5568. geeft weer een dansavond, zaterdag 26 mei in de Trefkoel,
N03466
Kennismaking gezocht... Sa- Zonnelaan 30, Groningen, aan■k

*

men leven, samen praten, samen beslissen. De gewone alledaagse dingen samen doen.
Mist u dit in uw leven? Stichting Centrum Europa, niet

zonder

reden

Nederlands

grootste erkende bureau voor

(Erkend
huwelijkscontacten
door de Raad van Toezicht). De
nieuwe brochure zenden wij u
zonder enige verplichting toe in
gesloten blanco envelop. Haren
((inmingen), Hildebrandlaan
25, te 1.050-345523.N23023

vang 8 uur (lijn 5), m.m.v.

Eemsmond Kwintet. N06822
■k Ook voor een man is hei.

%um

altijd eenvoudig zelf een partner te vinden. Erkend Buro „De
Nieuwe Weg" (geleid door psychologe en sociologe) wil u daarbij
behulpzaam zijn. Vrijblijvend inlichtingen zonder inschrijvingsformulier: Amstelveen, Oostelijk Halfrond 68, telefoon 020-419913 en Hengelo,
M. A. de Ruyterstraat 46, telefoon 05400-13918.N39135

'n

blijvende relatie op te bouwen
'n kind is welkom. Br. bur. dez.

0.nr.N05774
■k Nette man 41 jaar gescheiden
in bezit van auto, zoekt serieuze
met
nette
kennismaking
vrouw. Br. bur. dez. met foto o.

nr. N05780
� Zoekt U een relatie

man
vrouw vriend en/of vriendin?
Wij helpen U hier graag mee en
inlichtingen.
gratis
geven
Schrijf naar Postbus 3205 Tilburg en U krijgt per omgaande
in gesloten enveloppe nader be-

-

-

-

richt. N43028
� Twee vrienden (19/24) hom.,
zoeken kennism. met andere
jongens (paren), voor eerlijke
vriendschap, gezelligheid en
uitgaan (cult.). Alle brieven
worden beantwoord o. nr.

No273obur.dez.
*

Weduwe, 59 jr. middenst.

mil. zoekt een fijne vriend voor

een gezellige omgang. Graag
met auto. Alleen op ser. bedoelingen wordt gereageerd. Br.
bur. dez. o. nr. N05629
*
Nette betrouwbare man 38
jaar geen bar- of danstype arbeid, stand, huiselijk, zoekt
langs deze weg serieuze kennismaking met een jonge
vrouw 37 tot 47 jaar 1 kind is
geen bezwaar. Br. bur. dez. o.

-

5000,8500,10000,15000,25000,40000,-

*

*

-

-

b.d.0.nr.N02722
� Voor

570.000

partner-

verwarming

f 1000,- korting en 10 jr. garantie wanneer u uw woning 2
dagen beschikbaar stelt als
modelwoning. Tevens speciale

395,670,1042,-

—

—

225.-

266,-

328,-

425.874,- 630.-

—

—

_

565,-

—

140.-

115,-

207.345.551.-

284.-

110,155,261,-

170,-

414.-

453,-

Bedragen zijn volgens de renteformule
konsumentenbond.

JA christen

*

Ë m\ democratisch

W mJr+ appèl

N37312

Schone mensen, schone auto's. De langste Autowasstraat
van Groningen (30 meter). B!e-kerslaan 4, tel. 050-123517.
N53688
Feest. Bel nu uw boekings■k

OPENBARE
VERKIEZINGSBIJEENKOMST

*

kantoor voor muziek, artiesten,
complete feestavonden, dansfeesten etc. Theaterburo B.

West. Tel. 05280-68248. N53987
Nu nog f 25,25 per autorijles. De Centrale. Uithuizen, tel.
05953-2748.
� Auto kopen, nieuw
meubilair, huis verbouwen, het
geld komt natuurlijk van

op maandag 28 mei 1979 te 20.15 uur.

*

Roona

geldleningen,

Plaats: café-rest. „De Radehoek" (t.o. politiebureau),
Groningen.
Spreker: mw. mr. Ellse C.
CDA/EVP lijst).

Norg.

A. M. Boot (nr. 4 op de

CDA Verkiezingsfonds: giro 3064600, t.n.v. CDA Groningen.

CDA Groningen Postbus 1231 050-779041.
P.S. Hieraan voorafgaande heeft om 19.15 uur een
-

-

ledenvergadering plaats.

P.S. 7 juni 1979 CDA lijst 2 Bouke Beumer.

PERSOONLIJKE LENING.

=

SSOO,- 155./
7500,- 208,/ 12500.341,117500- 474,/ 25000,673,ƒ 50000.- 1346,-

Urasbaanzondag
27 mei
races. Eenrum
-2uur.N46577
� Int. Mij heeft geld beschikbaar voor hypotheken en fin.
Tel. 05995-3076 of 05232-3461.
�

Kampioens
-

/^l/M
/Afc£Jßr
~

050-184444,uV/Jasje 050-184444, bel voor
een haasje 050-184444, bel
050-1844<#
haasje vooreenhaasjeoso-184444,

een

050-184444, bel voor een bel

voor

een

haasje

132,-

/

177,289,-

8 jr.
—

—

215,-

401,-

297,-

569.-

418,-

1138,-

836,-

Ie HYPOTHEEK:
*>

ƒ 5000,ƒ 10000,ƒ 15000./

2%
100,200.300,-

2'2%

3%

125.-

150.-

500,1000.-

625,1250,-

250,375,-

400,-

20000,-

ƒ 25000,ƒ 50000.-

500,-

300,-

I'-

f 25000,- 232.-

1500.-

ir -

»!'•

216,432,-

2e HYPOTHEEK:
10 |r.
15 jr.
12500,- ƒ

ƒ

174.-

17500,- 244,450,- ƒ 27500.- 383,600.- ƒ 50000,- 696,-

750.-

**

207,413,50000,- 463,/
647.- 620.75000,- 695,/100000.- 926.- 863.- 826,1295,- 1239,/ 150000.- 1389,ƒ 250000,- 2311,- 2158,- 2065,/

OOORLOPENOE LENING:

/

ƒ 100000,- 1392,/

150000.- 2088.-

20 jr.

150,-

137,-

201,-

185,291.-

316,-

574,1148.1722.-

5291059,1588,-

Maandelijkse terugbetalingen, ook voor hogere en
of lagere bedragen en hypotheken o.a. RIJKSPOSTSPAARBANK BONDSSPAARBANK ENNIA en de
WESTLAND/UTRECHT HYPOTHEEKBANKEN.
RENTE v.a. 8.3%. Overname lopende leningen. Ingeschreven bij de K.v.K. onder no: 42.850 en de
S.E.R. no: 400.233. Bemiddeling in geldleningen.
•

•

2
metselaars
timmer-

mannen

TE KOOP
zeer mooie

Audi 100 LS

bouwjr. 10-1-1977, 1e eigenaar, kopermetalllc. gasln-.

bijslag.

Voor inlichtingen ook
tel. 050-716083.

5 jr.

4 ir.

—

*

j/Jfi
)•"><iljt?aï&tj//J&8)e

voor

—

139.165,250,-

191.-

vrijetijds-

=

184444/

bel

112.-

240»

Tel.

metaaldetectors. Gratis brochure. Postbus 573, Voorburg.
Tel. 070-867240. N45761
Laat uw caravankussens
opnieuw bekleden door een
specialist!
W.0.G.,
Industrieweg 18c, Winschoten.
Tel. 05970-16855, toesiel 22.

*

Li/Ven''
omA/VAA^/ fïlfn

een

133,-

226.-

±

haasje opgeven? (050) 184444 bellen, haasje opgeven? (050)
184444 bellen, haasje opgeven? (050)
haasje opgeven? (0.50) 184444 bellen, haas}ej^sT/7Msy
bellen, haasje opgeven? (050) 184-f/VAJ £^/^ /
(050) 184444 bellen, haasje
'
JeUen
V^K
haasje opgeven'' (050)
JMOoO)'
184444 haasje opgeven? (050) }%_
jw*3<pgeven?
(050) 184444 bellen, haasje
bellen,
haasje opgeven? (050) 184444
(050)
184444 bellen, haasje opgeven? (050J/*6v>
opgeven'.' (050) 184444 bellen, hffJÈ&SyC
184444 bellen, haasje opgeven? (<
opgeven 0
(().")())
184444
184444 bellen,
haasje
f 05 0)
184444jï*'BKÉr/' £v^—==^===r=—-JjymiDellen, haasje op0) 184444 belc~^\. naaa Je opgeven?
'L'n*
JÊÊÊÊg f/fëZ&jh" 184444 bellen,
opgeven? (050)

haasje

Spannende

4Bx

180*'

120»

96x

60x

*

prijzen voor zelfbouwpakketPieter N51264
Radi-Therm,
ten.
Mastenbroekweg 13, Meppel, � Sieslings Schoonmaakbedrijf BV, Eeldcrwolde, tel.
tel. 05220-54530.
*
Rondvluchten tijdens de 050-260946, verhuur: hoogPinksterdagen vanaf Luchtha- werker 15 m, ladderwagens 18
ven Eelde. Tel. 05907-2464. m en 37 m, elektr. hangsteiger
30 m, snelbouwsteiger 14 m.
N53587

een haasje

veenschekanaal.

.

*

Diversen
Centrale

05280-66865.

zoekenden werken thans drie Tel. 05928-2323. N50019
grote bureaus samen: Traitd'Union, Partnercentrum en
Allerlei
Video-partner. Deze grootste
bemiddelingsorganisatie biedt
Wegens interne verannieuwe contactmogelijkheden deringen leuke
gastvrouwen
voor ieder, door toepassing van gevraagd
opening
voor
de modernste methoden. Uitv. woensdag 23 mei. Uw
inl.: Postbus 300, Ede. Tel.: .gastheer Bert. Usquert. Tel.
08380-14192. Groningen: H. 05950-2880.
N20966
Dunantln 27, tel. 050-250639,
Assen: De Vallei 23. Tel. *■ Fotoamateur, veertiger, gaat
05920-51021 (erkend door de 2e helft juli met vakantie naar
Engeland. Welke (schoolRvT).N53727
� Een nette heer, weduwnaar, jongen gaat met hem mee? Z.o.
65 jaar met eigen woning en te- Drenthe. Br. bur. dez. o. nr.
lefoon zoekt kennismaking N02740
met een lieve vrouw. Leeftijd
Relaxen op de Dianahoeve
60-70 jaar, mag ook jonger zijn. bii Yvon en haar assistentes.
Doel: de eenzaamheid samen, Tolweg 5, Oud-Annerveen (bij
bij mij inwonend op te lossen. Zuidlaarderveen).
Ook
Br. bur. dez. o. nr. 06995
Tel.
05989-310.
weekends.
� Jan 21 j. roept G. en C. van
N52526
18 en 20 j. op. Ben elke woensHelio
artiesten- en
dagavond 8 en 10 uur op theostriptease
filmshow
rie in de Lutkenieuwstr. Indien naaktdans-acts. Entree 15,-,
f
je niet kunt corresp. met het beparen f 20,-. Geopend doorje
telefonisch
als
kende adres of
vanaf 20 uur. Bar met
wilt bellen, kijk dan onder de J. lopend
tot 3 uur 's nachts.
striptease
met het bekende adres. De groe11-13, Groningen.
Nieuweweg
ten van Jan J. N52855
N54522
� Meisje, ongeveer 21 ir.,
Bar Dynamite. Geheel verliefst chr. Ben je net als ik verLieve gastvrouwen,
legen en eenzaam? Schrijf me nieuwd.
en sexstriptease
film,
eens, wie weet kunnen we saProGastheer
Bert.
surprise.
men verder gaan. Br., graag met
Usquert.
14,
vincialeweg
foto bur. dez. o. nr. N02687
� Slanke blonde weduwe, 47 N20965
jaar, prettig verzorgd uiterlijk,
met nog twee kinderen thuis zou
Ch. Jenneskens
graag kennismaken met een beBauausführungen alschaafde ontwikkelde man die
len Prt. Rethfelder
bereid is haar kinderen te accepteren. Zij houdt van de naRing 52, 2200 Elms-'
horn, tel. 0949-4121gesteld
op
tuur, muziek en is erg
74656
huiselijke gezelligheid. Haar niveau is beslist middelbaar en zij
vraagt voor Duitswil dit ook van haar toekomland:
stige partner. Hoewel zelf gereformeerd is dit geen eis. Wie deploegen
ze goed uitziende jeugdige
vrouw wil leren kennen kan
haar schrijven via 3249 Europa
Hildebrandlaan 25 in Haren.
3
N51195
� Kennismaking, samenWerk in Hamburg.
wonen, huwelijk, sex zonder
flOOO,- DM In de
winstbejag, enz. Vraag gratis
brochure:! Kontakt centrale,
week.
Goede soc. voorziePostbox 458, 's Hertogenbosch.
ningen, ook kinderN43089

*

ir

Tel.

*■ Aanleg en onderhoud van
tuinen meststoffen en beplanting. Greveling 157, Anner-

*

nr.N06392
Heer allenstaande 52 jaar
slank en in bezit van een flat en
auto zoekt beslist een nette dame van enig niveau. Br. bur.
dez.0.nr.N05619
Zoekt u een serieuze levensgezel(lin)? De Landelijke Anonieme Relatiegids biedt u serieuze mogelijheden daartoe.
Inschrijving tot dat u geslaagd
Principieel
ben.
onafhankelijke instelling, dus ongekend lage kosten. 1.V.1.0.Buro Relatievorming, Postbus � Vrienden en vriendinnen
253, 7800 AG Emmen. Tel. v. vindt u in alle leeftijden bij
14-22 uur: 05910-18990. N46574 Pen-Club Onda Larga, Box 328,
Jongeman 22 jr, i.b.v. auto, Heerlen. Gratis fotobrochure in
envelop.
zoekt kennismaking met ser. blanko,
gesloten
meisje, kind geen bezwaar, N53695
geen bartype. Br. bur. dez. o. nr. *■ Lesbienne zoekt een leuke
03322
■k Chr. jongeman zoekt nette vriendin ongehuwd, voor gezelomgang. Omg. Drente. Br.
dame van 28 tot 38 jr. Br. b.d. o. lige
bur.dez.o.nr.No3467
nr. N03586

*

_____—

dan een Pers. Lening of een 2e Hypotheek, b.v.
voor een auto, boot, caravan, verbouwing; het maakt uw
[ onderhandelingspositie met een handelaar sterker en u
kunt dan contant betalen, indien nodig binnen 2 uur geregeld. Gratis vrijstelling bij overlijden! Overname andere leningen mogelijk. Gevolmachtigd Intermediair.
Ook weekends en 's avonds bereikbaar.

W

besteding voor jong en oud met

voor Huw. contacten en duurzame man-vrouw relatie. Erkend
door Raad van Toezicht. Nadere vrijbl. inl.: Hoogkerk (Gr.), Alb.
Hahnlaan 25. Tel. 050-565049.
•*•
Jongen met baard en zijn * J.man 39jr. ongeb. zkt. leuke
slanke vriendin zoeken dito stel vrouw tot 35 jr., een j. kind welom samen fijne dingen te doen kom, voor weekends, vakantie
o.a. vrije recratie, geheim- enz. Tel. 05150-19580. N02702
houding gevraagd en verzekerd. * J. vr., middelb. opleid., zoekt
Br. bur. dez. liefst met foto van vriend, protestant, leeft, tot ca.
40 jr. f.o.r. Br. bur. dez. o. nr.
jullie o. nr.N06785.
� Weduwmaar 32 jaar, zonder N02723
buitenwonend
kinderen zkt langs deze weg se- ■k Alleenst.
organist,
weduwn.,
dierenrieuze kenn.making met jonge
intieme
vriend,
zoekt
vrouw weduwe of schuldloos
lieve,
met
gescheiden 1 kind geen be- vriendschap
dame,
35-50,
gelovige
ontwik,
zwaar. Br. bur. dez. o. nr.
event. inwonend. Geen avonN06784
tuurtjes.
Uitvoerige br. bur.
� Weduwe, sportief, jeugdig uidez.0.nr.N06797
terlijk, zou graag weer een com*
Nette jongedame 32 jr. zoekt
pleet gezin vormen met we- langs
deze onsymp. weg kenduwnaar ±48-±55 jr. H.8.0.- nismaking
met nette heer tot 35
niveau of Acad. Grote kinderen jr.
met
foto op erew. retour.
Br.
geen bezwaar. Br. bur. dez. o.
Liefst uit de prov. Drenthe. Br.

nr. N02720.

avonds.
N06827

05989-541. N51312

Bemiddelingsbureau

-

-

*

„HET"

-

-

-

Diversen

Kennismaking

C

52

.

stallatie.
Joh. Zijl bv V.A.G. dealer Bellen tel. 05930-2244-3258.

Windsurfing
Schildmeer te Steendam
5 jaar ervaring; de keus Is aan u
Mistral; Ten Cate; Wlndgllder; Bora; Hyfly; Gebruikt.

Wetsuits vele merken.
Cursussen: Nevep en 1.W.5.-erkend.
Cursussen l.s.m. Stichting Prov. Sportraad Gron.
Huren? Natuurlijk, en niet duur.
P.S. De stoeptegels zijn bijna weg.
ROB/EMILE

Surfplank gekocht? Vieren bij Tineke en Jan,
groot terras café ~'t Olie Stee" Steendam.
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een dochtermaatschappij van Skol Brouwerijen N.V. en erkende bottelaar van
Coca-Cola, Fanta, Sprlte en Klnley Tonlc

vraagt voor spoedige Indiensttreding

telefoon 050-184444

ln ons betln| ' te Gronin 9 en ls een vakature voor

Al CA I Al/Al
is een internationaal concern met een
moedermaatschappij in Zweden en dochterondernemingen over de gehele we-

EufflUuUui ■

PROVINCIE

Haar produktieprogramma is er in de
eerste plaats op gericht om de voedingsmiddelenindustrieën te dienen, terwijl andere produkten hun weg vinden naar de

scheepvaart, de chemische,
bouw- en krachtindustrieën,
de landbouw.

■

m

m.

W
1

de afdeling "gemeentelijke plannen, kernen" worden geplaatst:

1
1

A. (EEN) STEDE-

BOUWKUNDIGEN).
voor het rayon Noord-Drenthe, omvattende onder
andere de gemeenten Roden, Peize, Zuidlaren.
Norg, Vries, Eelde en Anloo.
De funktie kan ook in deeltijdarbeid worden
vervuld.
Zijn/haar taak zal in hoofdzaak omvatten:
beoordeling van gemeentelijke bestemmingsplannen voor de kernen, zowel in ontwerp als in
vastgestelde fase;
beoordeling incidentele bouwaanvragen.

In het modern geoutilleerde bedrijf met
ca. 20 produktlemedewerkers staan twee
bottellljnen.
.

aii-a

ALLROUND LOODBIETER
ALLROUND ELECTRICIEN

•
•

Hoendiep 218-219, HOOGKERK,

telefoon 050-565256.

Wm
V

-

een leeftijd van tenminste 25 jaar.

aankomend
assistent
accountant (m/v)

nieuwing.

Functie-eisen:
a. De gedachten gaan uit naar een jonge medewerk(st)er met opleiding op H.T.S.-niveau
bouwkunde en aantekening stedebouwkundige

voorenKeie

I
I

ten;
—

De kennis en het enthousiasme van ons verkoopteam en van onze
kliönten doen de omzet stijgen. Deze stijging wordt mede veroorzaakt
door de kwaliteit van onze produkten en door de ervaren technici die
voor een doeltreffende landelijke service zorgen. Onze
vooruitstrevende plannen bieden dan ook weer een goede toekomst

my

—

£

-

b. De gedachten gaan uit naar een medewerk(st)er
met opleiding op H.T.S.-niveau bouwkunde en
aantekening stedebouwkundige techniek.
Ervaring op het gebied van de stadsvernieuwing
en kennis van de financiële uitvoering zijn
noodzakelijk.

kantoormachines
in de rayons Friesland en Drenthe.

Uw taak bestaat uit het onderhouden en adviseren van tel- en
rekenmachines, schrijfmachines, kasreglsters en kantoormeubilair bij
onze klanten. Als u kantoormachlne-speclallst bent, maar uw Interesse
ook naar de verkoop uitgaat, ligt hier uw kans.
Ook met ervaring In een aanverwante branche kan uw sollicitatie zeer
nuttig zijn, temeer daar Roneo Vlckers u aangename vooruitzichten
biedt. Zo zullen u onze primaire en secundaire voorwaarden zeker
bevallen.
Zaken als: een beschermd rayon met enige honderden gebruikers,
goede opleiding en ondersteuning bij de verkoop, uw auto en inkomen
worden u uitvoering toegelicht.

—

—

Voor beide funkties geldt, dat bereidheid moet
indien noodzakelijk
zich
bestaan om om
door middel van studie verder te bekwamen.
—

—

Als u belangstelling voor een van belde funkties
heeft, nodigen wij u uit een bondige sollicitatiebrief te zenden aan de Eerste Gronlngsche Handelsmaatschappij 8.V., afdeling Personeelszaken, Bloemakkers 4,9461 GX Gieten.

,

l

Nieuwsgierig naar het fijne van deze positie?
i

J

Aan het in teamverband kunnen werken met
collega's en andere afdelingen bij de dienst
wordt groot gewicht toegekend.

Salariëring:
a. en b.

«S
TS

BJ Assen

computers,
I Importeur en verkoopkantoor van kantoormachines,Kerkdreef
1,
I kasregisters en kantoormeubelen. Hoofdkantoor:
01807 -19022*

een ervaren

Postbus 111, Krimpen aan den IJssel. Tel.

Liefst met bekendheid van bouwmaterialen.

Sollicitaties naar postbus 2347 te Groningen
t.a.v. de heer J. Doornbos, tel. 050-566424.

■■

■■

™

■»

jmm

commercieel technisch adviseur
laboratoriumgroep

HAVINGA-

■■

mm

urn*

SWITTERS
Bouwmaterialen en
Betonindustrie B.V.

Groningen

-

U.T. Delfiaweg 2 (richting
Hoogkerk).

MEIJERING & BENUS

aannemingsbedrijf, dat in hoofdzaak haar werkgebied heeft In de
noordelijke provincies, zoekt kontakt met een

•

a

heeft de algemene leiding van
een aantal werken In de sector utlliteitsbouw en is verantwoordelijk
voor de uitvoering volgens bestek
en tekeningen binnen het budget
en het tijdschema en rapporteert
rechtstreeks aan de dlrektle.
Hij wordt hierbij geassisteerd door
één of meerdere projektleiders.

HIJ

De minimumleeftijd zal ± 30 jaar
zijn.
Naast een goede salariëring ble-,
den wij uitstekende arbeidsvoor-

waarden.
Telefonische Inlichtingen kunt u
inwinnen bij onze heer Ing. H. B.

.

..,

Voor deze zelfstandige funktie denken wij aan een commercieel
ingesteld medewerkerop H.8.0-niveau met bij voorkeur enige
jaren verkoopervaring in de sfeer van de medische en industriële
laboratoria.
Goede kennis van de Engelse taal.
Leeftijd tot ca. 35 jaar.
Bij voorkeur woonachtig in omgeving van Zwolle of bereid
aldaar domicilie te kiezen.
.......

™

9

Uw schriftelijke sollicitaties, welke
behandeld zullen
worden zien wij gaarne-aan de direktie gericht binnen 2 weken tegemoet.
vertrouwelijk

Naast een goed pakket arbeidsvoorwaarden en secundaire
voorzieningen is aan deze funktie een auto verbonden.

-

Meijering & Benus B.V.
Postbus 19 9500 AA Stadskanaal.

BENUS I

een zelfstandige werkmaatschappij in de bouwdivisie van de Verenigde N.8.M.-Bedrijven te Oen Haag.

.

#

Meyering 05990-12238.

&

.

De opbouwvan nieuwe en het onderhouden van de kontakten met
bestaande relaties heeft, behalve een commercieel, ook een sterk
adviserend karakter.

(h.t.s.bouwk.)

j MEIJERING

Q

een

Z^nXT^L^*

Ter versterking van onze buitendienst In het rayon Noord en
Oost-Nederland zoeken wij kontakt met een commercieel
technisch adviseur die Op de juiste Wijze HoeklOOS Op dit
gebied weet te vertegenwoordigen.
_

BEDRIJFSLEIDER

BB^^

heftruck-chauffeur

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij
de heer ir. P.C. Groen, adjunct-directeur, tevens
hoofd van de afdeling gemeentelijke plannen,
kernen, tel. 05920-29222. toestel 2145

■■ ■»

Roneo Vickers Holland B.V.H&W

Groothandel in Bouwmaterialen vraagt voor
zo spoedig mogelijk

Afhankelijk van ervaring en leeftijd bedraagt het
salaris maximaal / 4.391,- per maand, zijnde het
maximum van de aan de rang van stedebouwkundig hoofdambtenaar 1e klas verbonden
schaal.
De vakantie-uitkering bedraagt 8%, de interprovinciale ziektekostenregeling en de overige
voor overheidspersoneel gebruikelijke regelingen zijn van toepassing.

y

I
I

rayon-inspecteurs

Voor deze funktie vragen wij:
enige administratieve en fiskale ervaring;
de militaire dienst vervuld hebbend of vrijgesteld zijn van militaire verplichtingen.

techniek,

Sollicitatie:
Binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad te
zenden aan de direkteur van de provinciale planologische dienst van Drenthe. Westerbrink 1, 9405

gen.
Nadere Informatie kan worden gegeven
door de afdeling Pers. Zaken, telefoon
050-182.318.

TECHNISCH BUREAU SMID

—

-

3

Geïnteresseerden kunnen schriftelijk solliciteren bij de Noord Nederlandse Bottelmij 8.V., postbus 5033, 9700 QA Gronin-

Sollicitaties te richten aan

Voor deze funktle is vereist:
ruime ervaring op het gebied van middenstandsadministraties en fiskale zaken;
het zelfstandig verzorgen van fiskale aangif-

a. en b.
Een goede schrijfvaardigheid en contactuele
eigenschappen zijn noodzakelijk voor het optreden in commissievergaderingen, in het overleg met gemeentebesturen, directeuren gemeentewerken en hun medewerkers, alsmede
stedebouwkundige adviesbureaus en andere
adviserende instanties.

deze verantwoordelijke funktle
komen In aanmerking kandidaten tot ca.
30 jaar, die in het bezit zijn van het diploma Middelbare School voor Levensmiddelentechnologie te Bolsward of een gelijkwaardige opleiding.

Voor

VOORMAN-LOODGIETER

•
'

assistent
accountant (m/v)

■■

-

het verrichten van diverse bedrljfskontroles.

Ter vervulling van enkele vakatures bij het Bedrijfsadvlesburo roepen wij voor de volgende
funkties gegadigden op:

j§

-

i

Postbus 51,9700 AB Groningen.

f Naast onze funktle van grossier voor de
f levensmiddelenbedrljven In Noord-Nederland,

-

B

ai/ai Ml/
ALFA-LAVAL IM.V.

In verband met uitbreiding van onze
aktiviteiten in de ver- en nieuwbouw, vragen
wij

1

Zijn/haar taak zal in hoofdzaak omvatten:
het stimuleren en coördineren van alle activiteiten in en ten behoeve van de provinciale commissie voor de stadsvernieuwing;
het adviseren omtrent gemeentelijke stads- en
dorpsvernieuwingsplannen;
het beoordelen samen met andere medewerkers van de afdeling van bestemmingsplannen
in het kader van stads- en dorpsvernieuwing;
het in teamverband beoordelen van gemeentelijke- en rijks-financieel-economische maatregelen op het gebied van de stads- en dorpsver-

aan:

gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid over enkele Jaren de huidige
chef van de bottelarij op te volgen.

-

(m/v) voor de stads- en dorpsvernieuwing.

.

M.T.S.-niveau,

verlenen wij de zelfstandige ondernemers, die
deze bedrijven exploiteren, tal van diensten.
Een belangrijk deel daarvan wordt verzorgd door
ons Bedrijfsadvlesburo, zoals de bedrijfs- en fiskale administratie, bemiddeling en advisering
en
marktonderzoek
omtrent financiering,
-ontwikkeling.

B. ERVAREN
STEDEBOUWKUNDIGE

Tot de werkzaamheden van de aan te
trekken funktlonarls zullen behoren:
het assisteren van de chef bij het regelen
van de dagelijkse werkzaamheden en het
uitvoeren van de administratie
het houden van toezicht en kontrole op
het juist funktloneren van de bij de bottellijnen behorende machines, etc.

Gedacht wordt aan een jeugdige medewerker op

machinealsmede

BIJ

-

1
1

COCA-COLA
BOTTELARIJ

m^

'

In Groningen Is het produktlebedrljf voor
Alfa-Laval Nederland gevestigd, waar de fabrlcage plaatsvindt van melkkoeltanks,
kaasbereldingsinstailatles, e.d.

j£ wm Bij de provinciale planologische dienst kunnen op

mm*

assistent chef

TEKENAAR
nm

Schriftelijke sollicitaties te richten

m

een

(Werktuigbouwkunde)
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DE NOORD NEDERLANDSE
BOTTELMIJ B.V. te GRONINGEN

OC ALFA-LAVAL
Voor het opgeven van advertenties

—

Q

Nadere funktie-informatie kan worden verkregen bij
de heer H. Geel, verkoopleider laboratoriumgroep,
die te bereiken is onder tel. 010-731122.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie richten aan Hoekloos,
Postbus 78,3100 AB Schiedam tav. de afdeling
Personeelszaken.

.

produceren en leveren van industriële-,
medische-en laboratorium gassen en
aanverwante apparatuur Eenbelangrijk
deel van de aktiviteiten van de
laboratoriumgroep omvat de verkoop van
wetenschappelijke instrumenten en
laboratoriumbenodigdheden waaronder
automatischeanalyse-apparatuur en
deeltjes telapparatuur.
Deze kapitaalgoederen worden o.a.
geieverdaan industriële- en medische
laboratoria, universiteiten en
hogescholen.
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gaffes 3% LENING 1373

WEM

PER 1385/1994

bedrag

open bedrag

koers

de koers wordt na de inschrijving op 29 mei 1979
vastgesteld volgens het tendersysteem

rente

jaarlijks op 1 juli
in 10 jaarlijkse termijnen van 1 juli 1985 af
vervroegde aflossing is vanaf 1 juli 1989 mogelijk
tegen de koers van 103%

aflossing

29 mei a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs

inschrijving

2 juli 1979

storting

kosteloos bij banken en commissionairs

prospectus

neon

MOORD NED. ACADEMIE
/<SE§5\
PARAMEDISCH
CENTRUM
opleidende voor het examen
van de
Ned. Fad. ven Orfl.v. Chlropodleten

/TfVfTn
II I
I
I

Wtrtl
V^g; zXp/

\VrM

In september begint weer onze

—

—2>^

PEDICURECURSUS

|

VMMFMJIM CHNNMIt

.

NIEUWE en GEREVIDEERDE

Eén middag ot avond per week een les van 3 uur.
De volgende Instanties erkennen en bevelen de opleidingen aan:
DR. WILLEM MOL STICHTING

VORKHEFTRUCKS

landelijke Stichting van opleidingsinstituten
NED. VER.VAN VOETVERZORGING
Koninklijk goedgekeurd 31-8 no. 34

IfS'l^W
'

TOYOTA
KOMATSU

NED. FEDERATIE V. ORG.v. CHIROPODIBTEN
Prospectus op aanvraag bij:

f\

]

iiSXI II

NOQRI Ml. ASABIMII
V —v PARA
MEDISCH
\J&> CENTRUM

De heer A. A. Schogt. Teresjkowastraat 42,
1562 BW Krommenie, tel. 075-283431. b.g.g. 075-210702.

We leven met z'n veertien miljoenen op een
drommels klein plekje grond.
Daardoor zitten we, vaker dan ons lief is, elkaar
een beetje in de weg. Hinderen we elkaar op alle
mogelijke manieren. Dikwijls zonder dat we zelf
in de gaten hebben dat we een ander overlast

TE KOOPAANGEBODEN

DIRECTIEWAGEN
staat
in

Rechtstreekse import!

zeer goede
kleur wit, bj. begin 1976,
(AGAM-auto)
Mercedes 450 SE
licht
Origineel
metalen velgen, zelf blokgereden.
140.000 km
differentieel,
Pullman
velours bekleding, elek.
grijze
kerend
schuifdak, dubbele zijspiegels, automaat, getint glas, centrale vergrendeling, stereo radlo-cassette-lnstallatle. Nieuwprijs f82.000,-. Prijs nu f38.000,-. Geen handelaren. Levering begin aug. of evt. eerder. Te bevr. bij J. KROL, Polarisweg 8, Delfzijl. Tel. 05060-15711.
.

DUIZENDEN GULDENS GOEDKOPER.
.

MPTB

transportmiddelen b.v.
Postb. 1162/Groningen/050-129548
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Marketing
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januari maart 1980:

'

april -juni 1980:
Economische politiek
Waarde en winst

•

,

I

september december 1980:
Prijs- en inkomensvorming (micro economie)

Opleidingsplaatsen:
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Den Haag, Haarlem, Den Bosch, Leeuwarden, Roermond,
Rotterdam, Utrecht, Zwolle.

Neem nu de beslissing om u uitvoerig te oriënteren over deze opleiding. Vraag een studiegids, ook als u pas na de zomervakantie kunt
beginnen.
Bel (070) 26408 1 schrijf of zend de coupon in.
,

-

.

AW
ÉNVilt u mij vrijblijvend de studiegids toezenden.
Ik heb belangstelling vooi de opleiding:
Assistent Econoom.

Financiering

f

j

.

.

,

'

no
maart IMXI.

junuan

,

*

f

Volkshuishouding en wereldeconomie
De organisatie van de onderneming

é
*

——

april-juni 1981:
Planning en programmering
Groei en ontwikkeling

E
mmmJt

.

I

.

W

Naam -

Adres:

"

_

Postcode � plaats:

—

_

enveloppe zonder postzegel Muren naar:
Antwoordnummer
40. 2.MX) XP Den Haag.
W ISW.
$
BNN-006
d

Opleidingen Bedrijfstrainingen
Instituut voor Sociale Wetenschappen.
Wassenaarseweg

39-41. Den Haag. Tel.

((170)

264081

lt*
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Al die rustverstoorders vergallen veel plezier.
En al is iedereen uit op een zo groot mogelijke
vrijheid: het plezier van de één mag nooit het
plezier van de ander verzieken.
Met een beetje goeie wil is daar van alles aan te
doen. De wil om met elkaar plezierig te leven.
Om óók eens in de schoenen van een ander te
gaan staan.
Door de muziek die we mooi vinden vooral voor
onze eigen oren te bestemmen. Door later op de
avond en 's nachts het feestgedruis een beetje

De opleiding begint weer in september.

Kostencalculatie

f//

VERZIEKTE VRIJE TUD

■

-

TN V*' *£c

JIBÊtfL*.
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Feestjes en partijen kunnen in de kleine uurtjes
heel veel mensen uit hun slaap houden. Zeker op
campings en in plezierhavens,
Verder heb je nog brommers, buitenboordmotoren, sportvliegtuigjes, en ga zo maar door.

kan daarom ook voor u interessant zijn.
De studieduur is 2 jaar. Dat valt te overzien. Bij de keuze van de onderwerpen
is zowel gelet op het scheppen van inzicht als op het ontwikkelen van praktische vaardigheden.
Theorieën praktijk!
Het programma is gesplitst in projekten die per trimester worden afgerond.
Macro-Economie

\

'iw
W'fêk

ASSISTENT ECONOOM

,

,f\~

j

•WAfirlV

Onze reeds vele jaren bestaande opleiding

september december 1979:
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*
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a
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te temperen. Door niet luidkeels afscheid te
nemen en niet te toeteren als we wegrijden.
Door op te letten of onze kinderen misschien
onnodig herrie maken. En door de hond wat

te remmen in z'n enthousiaste geblaf. En verder
vooral ook door niet te „scheuren" met brommers,
auto's en motorboten.

Allemaal dingen die, als we er een beetje op letten,
precies het verschil zijn tussen prettig
leven of verziekte (vrije) tijd.
Want het is een uitgemaakte zaak dat mensen
door lawaaioverlast letterlijk en lijfelijk ziek
kunnen worden. En dat zou toch niemand een
ander willen aandoen.

f

m^
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Transistorradio's en cassette-bandrecorders

t

JwÈ
y Y

Ë

En het is nu eenmaal zo dat het vermaak van de
één'n bron van ergenis voorde ander kan betekenen.

worden genoemd als een van de hinderlijkste
lawaaibronnen.

m

tf^^J

mg
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genieten,
zijn we extra gevoelig voor de verstoring van

Dat kan. Als werkstudent. De universiteiten bieden daarvoor een aantal faciliteiten. Maar niet iedereen kan deze oplossing kiezen. Dat hangt af van persoonlijke omstandigheden. Leeftijd, gezinssituatie en werkomstandigheden
spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de vooropleiding kan te beperkt zijn.
Vaak is het niet verstandig, het studiedoel onmiddellijk zo hoog te stellen. Het
voltooien van een studie naast het werk vraagt nu eenmaal veel doorzettingsvermogen. Een wat kortere opleiding die toch een afgerond geheel biedt
verdient daarom vaak de voorkeur.
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VAN JE RUST
oËNlETßfi
willen
onze
Vooral als
vrije
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Geluidhinder is wel een van de sterkste voor-

na 18.00 uur 731400/123427/255309

9

£

We tonen dan de wil om plezierig met elkaar te
leven. Om óók eens in de schoenen van een
ander te gaan staan.
Want het is een uit gemaakte zaak dat mensen
door lawaaioverlast letterlijk en lijfelijk ziek
kunnen worden. En dat zou toch niemand een
ander willen aandoen.

PRATEN HEIPT

Ervalt altijd te proberen om over geluidsoverlast
te praten. Om uw buurman te laten meeluisteren
naar wat u aan geluidhinder van hem ondervindt,
Om te overleggen hoe zulke problemen op te
lossen zijn. En om tijden af te spreken waarop
een ander minder last heeft van geluid dat u

S"
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ATFN WF
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U zult zien
dat zoiets rn

helpt.
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BON Er zijn allerlei manieren om
me t elkaar in gesprek te komen.Tips daarvoor en
voor wat u verder aan geluidhinder kunt doen,
z ij n door de Nederlandse Stichting Geluidhinder
samengevat in een handzaam boekje.
HCT WAM f AlAfA AO
I VAM LAWAAI
lAb
•

WAT DOE JE ERAAN?
Stuur

~

D het boekje >Lalen we zacht zijn voor elkaar"
anti-lawaaistickers
□
fen pakketje
bekenden en vreemden aan te sporen tot

'f

„lawaaibewustzijn

)

Naam:
StraatCode:

—

Plaats:

Opsturen aan Nederlandse Stichting Geluidhinder, Postbus 381,2600 AJ Delft.
In open envelop; frankeren als drukwerk.
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R.K. Lagere Technische School

równ

„DE ZUID-OOSTHOEK"
Wendellng 59 7824 TB Emmen
-

Voor het opgeven van advertenties telefoon 050-1 84444
mbÉéhM

Schouwburg Ogterop

Ijl

regionale

(Hln yfo BRANDWEER HULPVERLENINGS
V.

Noord en Midden Drenthe

Bij de gemeenschappelijke regeling van

/

DIREKTIEASSISTENT/

de B.H.D.

taak:
verzorging publiciteit etc.
koördinatieedukatieve/schoolvoorstellingen
algemene werkzaamheden t.b.v. sekretanaat/direktie vervanging
bij afwezigheid direktie.

automonteur

Sollicitaties te richten aan het bestuur van de school, p/a
Wendeling 59,7824 TB Emmen.

Wij verlangen:
—

middelbare schoolopleiding/affiniteit tot het theater/goede uiteigenschappen/organisatiedrukkingsvaardigheid/kontaktuele
vermogen e.d./bereidheid tct het verrichten van onregelmatige
diensten.
Wij bieden een zeer afwisselende funktie in een klein, intensief
bespeeld regio-theater met meer dan 180 podiumbeurten en
honderden andere aktiviteiten in een kleine, levendige stad.
Standaardrang: commies min. f 2586,-/max. f 2999,- p.m.
De gebruikelijke rechtspositieregelingen van de gemeente Meppel
zijn van toepassing.
Indiensttreding per 1 september 1979.
Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan: B en W der
gemeente Meppel, Stadskantoor, Grote Oever 26, Meppel.
Inlichtingen: direkteur Schouwburg Ogterop, Frans van der Veen,
05220-53136/ privé: 05214-1220.

s

Deze functionaris zal In nauwe samenwerking met de
fungerend secretaris van de B.H.D. belast worden met
o.a. de volgende taken:
verzorging van het 8.H.D.-secretariaat;
het opstellen van beleidsadviezen, het voeren van
correspondentie;
samenstellen jaarverslag;
advisering en begeleiding m.b.t. het opstellen van
o.a. regionale en gemeentelijke rampenplannen;
begeleiding van administratieve medewerk(st)er.
Gevraagd:
Voor de uitoefening van deze gevarieerde functie gaan
onze gedachten uit naar een medewerk(st)er van ca. 30
jaar, die naast een opleiding op HAVO-nlveau, In het
bezit is van
GA lof BA diploma;
ervaring op het gebied van algemene beleidsadvisering;
een goede mondelinge en schriftelijke beleidsadvisering:
een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
—

—

—

—

—

—

TECHNISCHE SCHOOL

—

—

STATIONSSTRAAT 31

—

7811 GQ EMMEN

Tel. 05910-12421.

vakbekwaam 1e monteur
ervaring in werkplaatsadministratie
enige ervaring op magazijngebied
doorzettingsvermogen
leeftijd 25-35 jaar

Wij bieden hem:
zelfstandige functie
prettige werksfeer
goed salaris, inspraak en andere aantrekkelijke arbeidsvoor-

Gevraagd per 1 augustus 1979:

—

—

a. leraar Engels

—

waarden.

Akte 418.
Akte L.O. Engels.
Volledig rooster.

Toekomst.
Na gebleken geschiktheid is het de bedoeling dat hij de verantwoording krijgt voor de werkplaats en het magazijn en als chef zal
worden aangesteld. Dit Is voor de juiste man zijn levenspositie.

b. leraar autotechniek

Sollicitaties schriftelijk aan ons adres Provincialeweg
zum Gr.

Akte Nw NIVw.
Volledig rooster.
+

—

en Leeuwarden vraagt

all-round voorman

eisen:

Functiekarakteristiek:
«

met vestigingen te Doezum, Kootstertllle
met spoed voor Doezum een meewerkend

in samenwerking met de Streekschool voor 8.8.0. Is
volledige betrekking mogelijk.
! 20 lessen op de L.T.S. „De Zuid-Oosthoek", rest op de
Streekschool, max. 29 lessen.

PUBLICITEITSMEDEWERKER m/vr

Assen is centrumgemeente. Door een steeds verdergaande Intensivering van werkzaamheden bij de B.H.D.
,
is de vacature ontstaan van

SNIP AUTOMOBIELBEDRIJVEN

een leraar
schilderen

Schouwburg Ogterop te Meppel vraagt wegens vertrek huidige
medewerkster

(Brandweer-Hulpverlenings-Dienst) Noord- en MiddenDrenthe, zijn 11 gemeenten aangesloten. De gemeente

administratief
medewerk(st)er

vraagt voor het schooljaar 1979-'BO

125a, Doe-

—

Bij de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Drenthe Is
direkt plaats voor een

—

—

de functie een salaris worden geboden van max.

f 2.718.- bruto per maand. Verdere uitloopmogelijkheid

tot f 2.999,- bruto per maand is aanwezig.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure. De rechtspositieregeling van de gemeente Assen is van toepassing.

op de afd. Schoolbibliotheekdienst voor 40 uur per
week. De werkzaamheden bestaan o.m. uit: bijhouden
administratie en agenda kopieren, etiketteren, typewerk:

Geïnteresseerd?

Gevraagd wordt: min. leeftijd 18 jaar
niveau: LEAO-opleiding
nauwkeurigheid

sollicitatieformulier aan bij de centrale
personeelsafdeling van de gemeente Assen, Brink 8,
9401 HS Assen, tel. 05920-28000, tst. 235.
Het sollicitatieformulier moet ingezonden zijn vóór 5 Juni
1979.
Vraag dan een

type-diploma

Geboden wordt: een salaris tussen f 1.292,70 (18 jr.)
per maand, incl. compensatie

-,

f2.013,48 bruto
A.0.W./A.W.W.

I

Vac.nr. 21/79.

privé 05910-11498.

administratieve
medewerker m/vr

Geboden:
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring kan voor

W1

Sollicitaties binnen een week na het verschijnen van dit
blad te richten aan het bestuur van de school, p/a Stationsstraat 31. Emmen.
Inlichtingen worden verstrekt door de directeur. Tel.

Aanstelling geschiedt voor één jaar met de mogelijkheid
van een vaste aanstelling.
Rechtspositie Openbare Bibliotheken Is van toepassing.

f

en schriftelijke reaktles
Inlichtingen te verkrijgen bij
binnen een week na verschijning van dit blad te richten
aan: Provinciale Bibliotheek Centrale voor Drenthe afd.
personeelszaken Postbus 78 9400 AB Assen.
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Hollands echtpaar met klein hotel In LuxemJuli tot plm.
20aug.

burg zoekt voor dit seizoen, ca. 1
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een jong meisje

Randstad technisch personeel heeft
werk voor

bijv.

Opleiding: MTS bouwkunde
Ervaring: minimaal 1 Jaar
Duur: Vh mnd.
Plaats: Groningen

bankwerker/
draaier

Dynamisch makelaars- en assurantiekan-

toor, gevestigd in het centrum van de

-

stad

Kom langs bij

-.r randstad uitzendbureau
Groningen, Grote Markt 34, tel. 050-184320.
J

Wij denken aan een jonge vrouw met
ruime ervaring in het relsburowezen. Middelbare schoolopleiding en vakdiploma
vereist.

%

SCHUERHOFF MAKELAARDIJ BV

BEVOEGDE
DOCENTEN

aan de hierna te noemen scholen voor de
vermelde vakken:

AUGUSTINUSCOLLEGE, atheneum en havo op p.c.
grondslag.
Rector: drs. A. J. H. J. Hobbelt tel. 050-139720.

3 lessen
GODSDIENSTONDERWIJS
NEDERLANDS
.MO lessen
DUITS
3lessen
ENGELS
10lessen
HANDELSWETENSCHAPPEN
5 lessen
WIS-ENNAT.KUNDE
6 lessen
MAATSCHAPPIJLEER
±12 lessen
WESSEL GANSFORTCOLLEGE, atheneum, havo en
•

-

•

-

•

•

•

mavo op p.c. grondslag.

Rector: Drs. P. J. E. Bootsma tel. 050-129175.
7 è 10 lessen 3e graad.

en per 1-1-1980:
-

v.b. legraads.

De rectoren zijn graag bereid Inlichtingen te geven.
Sollicitaties van hen die het christelijk onderwijs uit
overtuiging willen dienen, kunnen gericht worden aan
het bestuur der vereniging, Grote Rozenstraat 34b, Groi
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nodig vandaag?

Herestraat 88, 9711 LL Groningen. Voor
telefonische informatie kunt u bellen: 050132643.

vraagt per 1 augustus 1979

ningen,

■

■'.

Had U nog nieuws

van

Het bestuur der VERENIGING VOOR
PROT. CHR. VOORTG. ONDERWIJS
te GRONINGEN

NEDERLANDS

;•„

■ .mJH ■•'

Sollicitaties kunt u richten aan de direktie

-

m .'■•■''

all-round
medewerkster
die geheel zelfstandig de afdeling reizen
zal opzetten en runnen. Het betreft hier
het verwerken van zowel individuele- als
groepsreizen.

AARDRIJKSKUNDE

■

.

Opleiding: LTS fijnmetaal
Ervaring: niet vereist
Duur: langere tijd
Plaats; Winschoten

V

tik*

t

'

Groningen, zoekt i.v.m. uitbreiding van
haar aktiviteiten een

draaier/frezer

HW^^^

Bigonville, Luxemburg.
Tel. 09-352-64212.

Opleiding: LTS metaal
Ervaring: all-round vereist

Duur: half jaar
Plaats: Roden

19821re

M

Hul

HOTEL„PÈSCHE"

+

<H6S Bat v

studente.

Zij moet samen met ons de meest voorkomende werkzaamheden verrichten; als
kamers, keuken en serveren.
Salaris n.o.t.k.

tekenaar Bk

I
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GEMEENTE

APPINGEDAM

neem dan ook een abonnement op het

RW]

NIEUWSBLAD van het NOORDEN

Burgemeester en wethouders der gemeente
Appingedam roepen sollicitanten op voor de
functie van

LERA(A)R(ES) FRANS

bon ii

aan de openbare K. ter Laanschool voor mavo
voor tenminste 9 lesuren Frans per week, terwijl
uitbreiding met uren in een ander vak tot de
mogelijkheden behoort.
De datum ingang van de benoeming

is 1

■iimi

■

iiiii

■

Ik geef mij op als abonnee (de eerste 2 weken ontvang ik gratis)
gratis proefabonnement �)

augus-

tus 1979.

NAAM:

Eventueel nadere informaties kunnen worden
ingewonnen bij de directeur, de heer P. Sissingh. tel. 05960-23060.

WOONPLAATS:

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen
van dit blad in te zenden aan burgemeester en
wethouders van Appingedam. postbus 15. 9900
AA Appingedam.

iiiim

*

■
).

Ik wil eerst twee weken een 1

ADRES:

GIRONUMMER:
) betalen. Automatisch per giro: ja/nee.
Ik wil per kwartaal (f 41.85) �) per mnd (f 14.17)
In een enveloppe doeh, geen postzegel opplakken, adresseren aan: NieU WsBLAD van het

I

*

■

Noorden, Antwoordnummer 37,

9700 VB Groningen.
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doorhalen wat niet van toepassing is.

U
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Belangstellenden wordt verzocht hun
onder vermelding van
sollicitatie
het vacaturenummer binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad
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DIENST VOOR SOCIALE

WERKVOORZIENING
biedt werk

aan ongeveer
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Noordeli Jk Avond College
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f

900 medewer-

�

A

GEMEENTELIJK
GASBEDRIIF

J\

heeft, in verband met het aanstaande vertrek van de huidige functionaris,
een vacature voor een

_

die z i c h, naast algemene staftaken, meer in het bijzonder gaat bezig
houden met theaterontwikkeling, en de koördinatie van de externe kon-

"

'

hef ontvangen van bezoekers in het

™eü*Zï Dalïn
P

«»»»

-

-

-

6

( TH LANCÉE

V

™"

nei senrnven van aniKeien
artikelen voor pepe
riodieken het maken van folders en
huis aan huis brieven, het verzorgen
van correspondentie verbonden aan
bovengenoemde taken.

werkzaamheden;
moet kunnen samenwerken met diverse instanties (gemeentebesturen, sociale diensten, sociale verzekeringsinstanties, personeelsdiensten, GMD,
arbeidsbureau, e.d.);

mogelijk

is

tot

een

maximumsalaris van ƒ 2.999.- bruto per
maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Q Q 413749

Ta k:
het voorbereiden van en het houden
van toezichi op de aanleg en het onder
van diens.leidingen/hoge
drukleidingen;
-het Verwerken Van de bijbehorende
.
aamimsiraueve
gegevens,
administratieve aeaevens
het inmeten en vastleggen op tekening
(schetsen) van de gelegde dienstleidingen;
het toezichthouden op personeel van
derden en het geven van leiding aan
eigen personeel;
-de aanleg en kontrole van grote meter-

psychologische onder-

inwerkperiode.

-

Voor inlichtingen kan men zich wenden
tot het hoofd van de bedrijfspsychologe
sche dienst, Dr. F.J. Both. kantooradres:
Rode Kruislaan 71, tel: 050-252363.
privé: Van Hamelstraat 25a tel: 050772397, beide te Groningen.

.

_

.„

_

M T . S. of een gelijkwaard 'iploma
F
o
dige ple)ding;
het diploma gastechnisch opzichter

voMTRnTFTTR (M/
iM/Vï
V)
K.UIN
Taak:
het keuren/inspekteren van
S,allat

gasin-

-

~

maximumsalaris van ƒ2.316- per
maand, afhankelijk van opleiding en ervaring.

"

-

-
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dienst bescS

FRfIIMQ
THAINÖ vr»r»R
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ƒ 2.451- bruto per
maand/ afhankelijk van leeftijd, opleidm g en ervann g.
maximumsa i ar i s V an

-

-

SERVICE-MONTEURS (M/ V)
Ta k:
het verhelpen van storingen en het onderhoud van gasapparaten (C.V.'s, ka°

"

helS; warmwatertoestellen)•

Vereist:
-L.T.S.-diploma
diploma Ie monteur Gawalo of VEV.
Vacaturenummer: 01.345.

x,

Nadere inlichtingen worden verstrekt
door de rector, de heer drs. GG. Horstman,tel.school:oso-120555,tel.thuis: 050346173.
i
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Salanërinq
u
h
Aanstelling

RIJWIELEN
*

Dezg r jj wie jen 2 y n jn de a f ge lopen
weq verwijderd
de openbare
v
t,*n

is

i-i

Kijkavond:
Vrijdag 8 juni van 19.00

en

-

20.00 uur.

De verkoop op 9 juni, zowel als de bezichtiging op 1 juni en 8
juni wordt gehouden in de bewaarplaats aan het
30 n
n.z. uv
A
EEMSKANAAL
l-w Mltruinru. ll.b
in Groningen.
_

.

m vC rDan d met de veiling is de politie-bewaarplaats van 2
J""' *ot en met 7 juni 1979 voor bezichtiging gesloten.
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Overigens zijn de gebruikelijke rechtspositieregelingen van de Gemeente
Groningen van toepassing.
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Erkend watcrtechnlsch i nsta ||ateur
vroeg stadium de

erkende watertechnische installateur
in. want hij moet uiteindelijk de

avwi )
In het algemeen moeten zij zijn
voorzien van het KIWA-Garantiemerk.
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De te gebruiken materialen en
toestellen dienen te voldoen aan de
eisen van het waterleidingbedrijf

jL^

plannen realiseren

lII—H

Pr^li
W®W' : ;J^«PJ
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:

gebruiker erg belangrijk en wordt door
he'waterleidingbedrijf voorgeschreven.
Bepaal de plaats en de afmetingen van
deze ruimte in overleg met het
waterleidingbedrijf.
.

.?,„„
boilers
dienen beveiligd te
..

„

PbßK.'

Leidingen en toestellen

™'

bereiken ruimte voor opstellen van
hoofdkraan en watermeter is voor de
..

n

WÊSBF^BBBBLmW
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Plaats van hoofdkraan en
watermeter
Een vorstvrije en gemakkelijk te
.

»

PJH M
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Neem voor u gaat ontwerpen contact
op met he waterleidingbedrijf.
Bepaal In overleg met het
waterleidingbedrijf de bouwkundige
voorzieningen, nodig voor de
aansluiting aan de waterleiding onder
meer dc P laats voor doorvoering van
d die stleidin 3. sparingen, mantelbuis.
f en uitvoering van de
plaats
mete uimte

Aanstelling is mogelijk
tot
een
maximumsalaris van ƒ 4.391-bruto per
maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

Warmwatervoorziening
geisers en boilers die meerdere
tappunten van warm water moeten
steeds zo dicht moge.ijk b, de

Plaats

u mn
Aat
ervan, kan
deel mm

'iP^^
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Een psychologisch onderzoek kan tot de
selectieprocedure behoren.
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De installatie, of een
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Van Kerckhoffstraat 2, Groningen
Inentingen,en afd. Inspectie
en

*

■

GEMEENTELIJK WATERBEDRIJF
GRONINGEN
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nog eenmaal de gelegenheid gegeven zich weer in het bezit
van het door hen vermiste rijwiel te stellen.

r

bereidheid om participatie van alle
medewerkers te V.bevorderen;
g I? ebb n
7
f b*™*™ s ciale
problematiek van de sociale werkvoorzienina

periode door de politie van

.

fa O f

00 r d

-

00
90 00 uur wordt
umrHt aan
i.mi IQ7Q
vrijdag 11 juni
1979 van 1d
14.00
20.00
p"P
belangstellenden, die aangifte van vermissing hebben gedaan,

_

bekendheid met de moderne produk-

*
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**«

'

ruime leidinggevende ervaring in de
grafische industrie;

.

o

morgens om nnn
9.00 uur, een

-»-»»»..
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boekbindenj.

°°

~
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*

VAJN

Coen de Jonge, onderwijscoördinator,
teJ 050 17281].•

Vacaturenummer.-7RW
/b.Joo.

tot
een
mogelijk
maximumsalaris van ƒ 2.249,-bruto per
maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
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Voor een goede taakvervulling is nodig:
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Salariëring:

-

EEN LEERKRACHT (M/V)

,
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«M_
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l Z^o« de^s
e

drukkerij
boekbindenj

Vacaturenummer: 01.344

L.T.S.-diploma (bij voorkeur Gawalo)
-diploma gasinstallatiekontroleur of
gastechnisch installateur

.

wor en

a

inpak montage
konfektie

hdldkkf
mulieren en periodieken in één of meerdere kleuren. De boekbindenj is te verdelen in de volgende sectoren: handboekbinden, drukkerij binden, kartonnage en verwerken periodieken.

v't-

„'.,«-»■. S

op zaterdag 9 juni 1979,

is

M M ■«•
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Salariëring volgens rijksnormen.
° veria;ens zi) n de gebruikelijke rechtsvan . de Gemeente
e^
Gronin 9 en van
l:_L.
TInlichtingen.
t n on .
n

-

Aan het Thorbecke-College in Groningen
(gemeentelijk
scholengemeenschap
atheneum en school voor havo) kan met
ingang van 1 augustus 1979 geplaatst

Er

het werken voor 'kansarmen".

/

„

drukLij

-

/

I

\

werkleiding zorgdragen voor een optimale begeleiding van ca. 50 medewerkers
De grafische afdeling bestaat uit een
en een
In de
drukkerij worden zowel hoog-als vlakdruk werkzaamheden verricht. O.a. het

-v.

A
(HET
THORBECKECOLLEGE)
V
V
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Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de rector, drs. E.J. Hazekamp,
telefoon 050-120430 en 130301 (overdag) of

>

,u,„„ m u Q^Q
werkzaamheden.
Deze zijn ondergebracht bij een tweetal werkverbanden,
een industrieel- en een cultuur- en eivieltechnisch werkverband. Aan het
hoofd van elk werkverband staat een algemeen bedrijfsleider, die rechtstreeks
ressorteert onder de directie.

aan

.

-

,

»

De werkzaamheden kunnen zowel bij het
openbaar als het bijzonder onderwijs geschieden.
°e aanstelling is mogelijk tot uiterlijk 1
augustus 1981.
Eisen:
jaren ervarmg
mimrnaal eni

'

veSen

-

"

.

I

begeleiders,
ra PP° r,eren van ervaringen.

a
UlUelu
VerilCllieil.
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Uien&l
UebCniKl
De
hiertoe over een grote verscheidenheid

Vereis( .

Vacaturenummer: 76.356

~

.
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AO sle Ui g ,. .** M
maximumsalaris van ƒ 6.436,* bruto per
maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.

.

, sturenaan
envel
In een
20ndcr
t
het
Noordelijk Avond College; Antwoordnummer 408,
9700 VG Groningen.
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V/H

Plaats:

Toke n:
u
u
helpen u
bij de practische uitvoescholen
van
schoolstimuleringsplan;
het
ring
nauw overleg met de betrokken school-

onaeveer 900 oersonen

Joud

.

~

\

,

_

.....

Adres:

Naam:
Postcode:

en behoeven van de kleuterscholen in
het project.

\

*

De afstudeerrichting binnen de psychologie is niet van primair belang. Er
t,™,Hor, met
rolroninn no
mot oon
een rnimo
gehouden
wordt rekening
ruime

het zelfstandig verrichten van

U1
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zoekprogramma, bekend als het "Gro-

,
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BONI

PROJECTLEERKRACHT

f
( DIENST VOOR SOCIALE
WERKVOORZIENING

OPZICHTERS < M / V)

ninger Model".

ervaring in

~

—

Ik kom naar de voorlichtingsavond Havo/VWO op maandag
28 mei a.s. in de school Nieuwe St. Jansstraat 11, Groningen
mij een brochure.
Stuur
□

-

Bij het A2-prü,ect. onderwijsstimulenng
in de oude wijken, is plaats voor een

a d een

>.

°

J*

IBON
■»««

_

enm

het zelfstandig voeren van de schooladministratie, waaronder tevens archief-en
typewerk, correspondentie enz.

Maatschappijleer.

**«*a*,«i

"*-

nog geen eindexamenvak

tekenen
textiele werkvormen

.

van

dheid voor han
aanbeveling

biologie

*

\

.

Inlichtingen worden verstrekt door de
directeur van de school, de heer A. Stenvert (tel. 050-126320 school of 050-348737
adjunct-directeur, de
050-126320 school of

-

„

een b

He(
dgl

salariëring.

tot aanbeveling strekt:
bekendheid met de doelstelling en
e
S dale
hn9en

„

Gro

voor 29 leseenheden.

....

ren

-

(mavo) in

,

Vacaturenummer: 01.342
Aanstelling

-

ONDERWIJSSTIMULERING
\
IN DE OUDE WIJKEN /

LERAAR OF LERARES
NEDERLANDS

"

de bestaande samenwerking binnen
de dienst wil voortzetten en bevorde-

Zl^

J

.

'

"

-

"

A 2-PROJECT

/

w*

-

""

SCHOOL )

-

-

Aan de Th . Lancée school
n wordt met
schooljaar 1979/1980

Vereist:
Tenminste HAVO en bouwtechnische
kennis op middelbaar niveau
bl voorkeur ervaring met voorlichtingen publicrelationsactivi.ei.en;
9 oede redactionele vaardigheid.

hmaulmlmmrAinhatA
nanavaaraigneid

_

-

•

|

•

Creatieve vakken'

•

verenigingen, verbruikersgroepen, architekten e.d.;
net mede zor g dragen voor de inrichtin 9 van het informatiecentrum, deelname aan beurzen en andere mam-

.

.

••

=»

•

scholen,

°

-

De gedachten gaan uit naar een medewerker die kan beantwoorden aan
een belangrijk deel van de onderstaande kwalifikaties:
brede kennis van -en sterke affiniteit met het totaal van (podium)
kunst en kultuuruitingen en het vermogen zich stimulerend in te zetten
voor een integrale ontwikkeling van dit geheel
goede kontaktuele en organisatorische kwaliteiten
het vermogen om, al naar gelang de situatie, sterk teamgericht dan wel
sterk zelfstandig te werken
kennis van kommumkatietechnieken
bereidheid en vermogen om met grote intensiteit op zeer onregelmatige
tijden te werken.
Aanstelling is mogelijk tot een maximumsalaris van ƒ5.155- bruto per
maand.
|
Vacaturenummer: 88.354.
•

<
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•

.

_

•

lestaties;
"

.
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'

waaronder:
het geven van voorlichting aan verDrnDrrrcncvr'urkTrtr'Tcriur
BtDKIJtbF&YUHULUCjIbUHL
bruikers , woningbouwverenigingen,
DIENST (M/ V)
huiseigenaren, bedrijven en instellinaen over isolatie en andere energiebeDe werkzaamheden van de bedrijfspsy
sparende maatregelen en over gechologische dienst bestaan uit onderzoebruiksmogelijkheden
van gas;
ken van kandidaten die aangemeld zijn
he
en
van Ieorganiseren
verzorgen
voor werk in sociaal werkvoorzieningsen
voorlichtingsbijeenkomsten
zinaen
verband en daaruit voortvloeiende akmedewerkers. Het arbeidsterrein strekt
zich uit over de Noordelijke provincies tot
en met Zwolle. Naast de praktische werkzaamheden van onderzoek en advisering
behoort tot de funktieïnhoud van de
dienst a:
organisatie en coördinatie der werkzaamheden binnen de dienst;
het ontwikkelen van initiatieven gericht op de verdere uitbouw der psychologische dienstverlening, alsmede
ondersteunende research;
professionele begeleiding binnen het
bedrijfsgebeuren in de totale regio.
Voor de funktionaris geldt dat hij/zij:
over leidinggevende en organisator!sche capaciteiten moet beschikken;
ruime ervaring heeft in vergelijkbare

Aanvullende ODleidinoen
i
i
L
i
jaarcursussen wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie om
r\
een efficiënt vakkenpakket aan te vullen.

u..
ln
tarnen.

~

voor

havo en vwo opleidingen
deelstudie (één tot zes vakken)
talencursussen
Nieuwe eindexamenvakken:
-

-

iM/\fl
fIFTvTFriFWFRïrTP (M/VJ
QT
DIHtmLUtWLWILrI

HOOFD

tiviteiten
Het team van deze dienst bestaat uit acht

een
over:

-

voorlichtings- en publicrelationszaken.
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VOORLICHTINGSAVOND

f

—

~

,
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)

DIENST STADSSCHOUWBURG-d'OOSTERPOORT

In verband met pensionering van het . AMBTENAAR (M/V)
hoofd in mei 1980 ontstaat de vacature Taak:
van:
het samen met anderen behartigen van
,

\

(

VOORLICHTINGS
.

Organiseert op maandag 28 mei 1979 om 19.00 uur in de kantine
van het Heymanscollege, Nieuwe St. Jansstraat 11, Groningen,

~

—

vraagt voor diverse afdelingen binnen
haar organisatie een

„„„.

pl^j

I #A 1

HHB

—

y

./

beschikt hiertoe over een grote verscheidenheid aan werkzaamheden van industriële en cultuurtechnische aard.
Tot de stafdiensten, die dit geheel ondersteunen behoort de bedrij f spsychologi-
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