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Geen uitzending door actie geluidstechnici

•

Nederland van slag
at zonder televisie

Het beeld van gisteravond.

VISSERS IN BEKLAAGDENBANK

Advies van SER-commissie:

Voorrang voor
opvoeren van
investeringen

—

—

Speculatie
De hoogleraren dr. C. de
Galan, dr. C.' Goedhart, drs.
V. Halberstadt, dr. W. Hessel, dr. F. de Roos, dr. D. B.
J. Schouten, bijgestaan door
de adviseurs dr. C. A. van
den Beid (CPB) en dr. G. A.
Kessler (De Nederlandsche
Bank), voorzien met name
een ongunstiger ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Volgens hen speculeert
het regeringsbeleid te veel
op een verminderde uitstoot
van arbeid en op herstel van
de economische bedrijvigheid. Het levensgrote risico
van deze speculatie is, zeggen zij, dat de inflatie door

dag

Nederland was gisteravond danig van
slag af door de t.v.loze avond als gevolg
van een staking van
geluidstechnici.
de
.

De NOS'werd overstroomd met tele-

foontjes van kijkers,
die hun woede kwijt
wilden. De staking
was de eerste sinds

1961.

van afwenteling opnieuw de kop
gaat
opsteken,
wanneer
blijkt dat er minder te ver-

\
delen valt.
De spiraal is dan weer in
werking gezet: de ruimte
voor bedrijven zal weer worden beperkt, de werkloosheid neemt nog meer toe,
dat de positie van de gulden
wordt aangetast en de over-.
heid ktifflt itl financierings-

problemen.

Adviezen
hoogleraren:

•

de

Absolute voorrang voor
'n aanzwengelen van de in•

vesteringen. „We moeten
met het niveau van investeringen weer terug naar de
tijd toen de werkgelegenheid in de bedrijven nog een
belangrijke groei vertoonde," aldus de economen in
hun rapport, dat in de komende kabinetsformatie een
rol kan gaan spelen. Het rapport bepleit een drastisch
herstel van winsten van bedrijven om de noodzakelijke
investeringen
mogelijk te
1
maken.
Handhaving
van
het
reéel beschikbaar CAO-loon
op bet huidige niveau. Verbetering van de koopkracht,
indien mogelijk, moet dan
komen uit de l zogenaamde
incidentele loonstijging (promoties, prestaties, betere
scholing e.d.). Deze moet
worden beperkt tot 1 & lft

Vandaag in
De Telegraaf

procent.

Zie verder pag. 2. tol. 7

rucht over • troonsafstand
3
In onze Politieke Gastenhoek: Wiegel: WD
is anders dan de rest. 3
Meer moeite publiek
uit de kooien te houden
dan dieren erin
5
Euromarkt geeft verdwijnen uranium toe 9
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De peetvader en de
superbaby
13
SPPM (Vmf-Stork) lijdt,
nu ƒ 40.000 verlies per
dag
19

Voor de terechtstaande en
nauwelijks Engels-sprekende vissers én hun bemanningen was tijdens de langdurige rechtszitting verveling
troef.
Het enige verzetje voor
onze landgenoten was de
voortdurend foutieve Engelse uitspraak van de Nederlandse namen.
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De advocaat voor de Nederlandse vissers, Rory Conway, betoogde namens de
scheepseigenaren en de Nederlandse regering dat de
lerse rechter deze zaak naar
het Europese Hof moet ver-
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wijzen en een praktische oplossing voor de vastliggende

Wij bewijjen dagelijks in de keiharde praktijk inbrekers en vandalen
daadwerkelijk buiten te kunnen houden. Bel voor dokumentatie 01 stuur de;e
bon. ot lege enveloppe, met achterop uw naam en adres naar

O inbraakpreventie bv
Antwoordnr. 7830, Amsterdam. Geregistreerd T B B S
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Bekend van TV. Droogt in een handomdraai patat champignons,
-""W radijs en natuurlijk sla. Dus
—"Vbakken zonder spatten en
vee' smakelijker rauwkost.

V

/

maakt méér mogelijk
voor minderheid

*.

vissersboten moet zoeken.
„De schepen kunnen niet
blijven wachten op een uitspraak van het Europese
Hof. Dat zou wel eens zes
maanden kunnen gaan duren. Het Verdrag van Rome
en het toetredingsverdrag
van lerland tot de EEG zijn
hogere wetten dan de lerse
nationale wet.
De lerse visserijbeperkingen zijn in strijd met deze
Europese wetgeving. Een
uitspraak van de rechter bepaalt bovendien de verstandhouding in de toekomst-tussen Nederland en lerland.
Doorverwijzing naar het Europese Hof is de juiste weg",'
aldus de heer Conway.

Handen gebonden
Namens de Jerse staat zei
Niall /Fenelly dat de lerse
minister van Visserij graag
voor de EEG, het Europese
Hof of welke rechtbank dan
ook, de lerse maatregelen
zal verdedigen. Rechter Carroll maakte advocaat Conway duidelijk dat hij in elk
geval de opgebrachte vis•

moesten toen wel besluiten
de televisieuitzendingen te
stoppen, omdat beelden zonder geluid geen zin zouden
hebben.
De zestig geluidstechnici
werden later in hun actie gesteund door 250 andere NOStechnici, die zich met hen solidair verklaarden.
De teïevisieloze avond is
bij zeer veel Nederlanders
hard aangekomen. Vooral
bejaarden, gevangenen en
de kinderen werden het
kind van de rekening. Talloze ouders werden gisteravond dan ook. geconfronteerd met een nieuwe situatie toen het kinderprogramma voor de kleintjes, „Barbapappa", het liet afweten.

Spelletjes
In talloze gezinnen werden de gezelschapsspelltjes
te voorschijn gehaald om de
avond te kunnen doorkomen.

De bejaarden in de tehuizen keerden ook al snel het

Europese Hof

Ryvita: ontbijt en lunch

minder

Zestig geluidstechnici die
ar sinds 1973 een extra-salarisverhoging eisen, besloten
gisteren het bijltje ër bij
neer te'leggen. De Nederlandse omroeporganisaties

Van onze speciale verslaggever
Coos Verweij
CORK, dinsdag
Rechter B. J. Carroll van de rechtbank in de lerse
havenplaats Cork doet vandaag om 12.00 uur uitspraak
in de geruchtmakende rechtszaak tegen de tien Nederlandse schippers die de door lerland sterk uitgebreide
viswateren zijn binnengedrongen.

HBTOCORE

(advertenties)

Solidair

Ierse rechter
doet om 12
uur uitspraak

Illegale „invasie 7 van
gastarbeiders op ge-

.....

De schippers en bun bemanning in de lerse rechtszaal.
Wim Hofland).

(Foto's:

.......;

adviseren

•
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De beide televisienetten vertoonden slechts
een simpele tekst dat
door een staking niet kon
uitgezonden.
worden
Noch op Nederland 1 noch
op Nederland 2 was geluid te horen. Het was
gisteravond laat nog onzeker of ook vandaag de staking wordt voortgezet.

allerlei processen

Daarom

Monddode strijde

AMSTERDAM, dins-

Van onze economische redactie
DEN HAAG, dinsdag
Meer financiële ruimte voor bedrijven, een vorm
van geleide loonpolitiek met een uiterst bescheiden of
helemaal geen verbetering van de koopkracht en een
overheid, aie zuiniger aan moet doen.
Dat is de oplossing van de
Commissie van deskundigen
van de Sociaal-Economische
Raad voor de economische
problemen, die
zo voorspellen zij
Nederland in
de toekomst nog wat meer
zullen kwellen dan tot nu toe
werd aangenomen.

door Anne Geelof
en
Co Berkenbosch

Advocaat Roiry Conway die
de belangen van de Nederlandse vissers behartigde.
sersboten met zonder meer
kan laten gaan. „De lerse
wet heeft mijn handen gebonden", aldus rechter Carroll.
Opienbare aanklager Niall
Fenelly betoogde dat voor de
rechter de zaak heel eenvoudig zou moeten zijn. „Het
•

Zie verder pag. 3 kol. 1
(ad verten ties}_

stilstaande televisiescherm
de rug toe en zochten de recreatiezaal op, om daar de
avond door te komen. Dit
was vooral het geval in de
gebieden van ons land waar
de buitenlandse televisiezenders, zoals de Duitse en
de Belgische, niet konden
worden ontvangen.
In het noorden, oosten en
zuiden van ons land stemden .velen hun apparaat op
buitenlandse zenders.
Voor hen was er bijna
geen vuiltje aan de lucht. In
veel Friese bejaardentehuizen waar buitenlandse zenders niet kunnen worden
ontvangen, was de vraag
naar koffie ln de recreatiezalen ontstellend hoogd.

Zie verder pag. 2 kol. 4
(advertenties)

door Paul Knoop
ZEIST, dinsdag
In- het anders zo rustige
Zeist zijn tot aan de rechter
toe ernstige problemen ontstaan, nadat de VW-directeur, de heer S. Soepboer, de
voormalige
Amerikaanse
minister van Buitenlandse
Zaken Henri Kissinger had
uitgenodigd naar Zeist te komen. De heer Soepboer voelde zich hiertoe geroepen, nadat onze regering de heer
Kissinger had geweigerd
een afscheidscadeau te geven.

Ofschoon Henri Kissinger
wellicht nooit serieus zou
hebben overwogen op de uitnodiging in te gaan, werden
in Zeist al snel comité's opgericht die met acties dreigden, als de voormalige minister inderdaad „zou durven komen".

Brieven
Hierop ontstonden grote
verschillen van mening bij
de plaatselijke bevolking. De
lokale pn* kreeg een stroom
van ingezonden brieven te
verwerken. Tenslotte kwam
het tot een kort geding tegen
oud-recherchechef van de
politie Bouke van der Woude

De gepensioneerde recherchechef Van der Woude
.opvolger gezocht.
Foto: Peter Zonneveld
Deze opmerkingen zijn bij
één van de leden van het anti-Kissinger comité de heer
N. Steijnen in het verkeerde
..

keelgat geschoten. Hij daag-

de de heer Van der Woude in
geding voor de
rechter. Rechtbankpresident
rar. V. A. J. van Dijk uit
Utrecht stelde de recherchechef in het ongelijk.
een kort

Zie verder pag. 3 k 01.6
Weer

Hat KNMI verwacht tot hedenavond:
Enkele opklaringen 'en plaataatijk
aan bui. ZWakka tot matiga wind uit
uitaaniopandarichtingen.
Temperatuur van 12 gradan in ha!
noordwesten tot 18 gradan in hat
zuidooatan van het land.

(62).

De heer Van der Woude
had als een der eersten de
pen ter hand genomen en
had op niet mis te verstane
wijze van zijn afkeuring laten blijken tegen het „antiKissinger comité" dat toen
nog in de kranten werd aangeduid als een- jongerengroep. Later bleken in het
comité slechts twee minderjarigen te zitten. De rest van
de „jongeren" waren voor- I
namelijk linkse inwoners uit ;
■
Zeist, die de ex-minister verweten een „op zijn minst
omstreden rol te hebben gespeeld bij de problemen in
Vietnam, Laos; Cambodja en
Latijns Amerika".
Hij vergeleek de .Jongerengroep"?; met „vazallen
van een dictatuur uit Duitsland" van de jaren dertig
en hij trok tevens vergelij■
kingen tussen de dreigemenvan
ten
het comité over te
gaan tot acties en de straat* I
terreur; van WA-horden in ■
da oorlafaJarcD^M^SÉtt
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Kijken naar:

De

ROBERT LONG (links) zingt

van zijn laitste
«>ls
„L*.eoilar»q". Hij
gasten Adélï Bloomdaïl, Zi|n
*howpartner Nell<»0 3uig «>n het
ballet van Ltnr.y Vt. Robeft
zingt, behalve de titelsong, onder meer „Beschaafde tango",
„fUnk zijn", „Thortoeckeplein",
ta„Jacob", „Dromen" en
rnen met Nelleke
„Waar wou
je heen gaan". Adèle Bloemendaal zingt „Goed nieuws" en
„Ho Bulle Bo".
Ned. 1; 19.55 uur VARA.

Aktua-TVvan uitsmjer

nuimwn

Televisie

-

—

UMJRfcNT TERZIEFF (rechts)

als farao Mernefta in het derde
deel van „Mozes de wetgever",
Mozes heeft een Egyptische opzichter gedood en moest
vluchten in de woestijn. Hij
trouwde met de dochter van
priester Jethro, waar hij onderdak kreeg.
Nod. 2; 20.25 uur AVRO.

TV-programma's

dinsdag
NOS
22.56 Journaal.

Nederland 1

Nederland 2

NOS/NOT

10 46» 12.00 Schootteiev*»*.

NOS

14.00-14.50 Schooltelevisie.

18.00W.K. ijshockey groep A.
19.35Kortweg: kunst op komst.

TELEAC

18.15 Inleiding tot de Ontwikkelingsproblematiek (12).

P.P.

18 45 Bartoapapa.
18 65 Journaal.
VARA
19.04Sterren op klaarlicht* dag.

NOS

18.40 CPN.

KOS

18 55 Journaal.
AVRO
19.05 AVRO'* Top pop presenteert de Nationale Hitparade.
NOS
20.00 Journaal.

19.152 voor 12.

19.66 Robert Long „levenslang".

20.35 Achter het nieuw*.

AVRO

P.P.

NOS
22.50 Den Haag vandaag
23.05 Journaal.

-

22.46 RKPN.

Duitsland 1
11.00 Joum. 11.05 Aktual. en muz.
11.25 Das Klavier, tv-serie. 13.00 Inform. progr. 13.50 Peraoverz. 14.00
Joum. 17.16 Joum. 17.20 Inform.
(ilm. IRegion. progr. NDR: 10.30 Sesamstrasse.
WOR:
9.05-12.50
Schooltelevisie. 10.30 Sesamstra*-

18.05 Kinderprogr. 18.66 Joum. (ReNOR: 19.00 Sheriff ohn*
Colt und Tadel, tv-serie. 19.30 Ak-

gion. progr.

tual. 19.46 Zandmannetje. 19.56
Nord*chau-magaz. 20.26 Sheriff
ohn* Colt und Tadel, vervolg. 20.59

19.00 Nw*. uit
Progr.overz.
19.05
Noordrijnland-Westfaten. .
Progr.infonn. en tekenfilm. 19.10 Bn
Hau* fur un*. tv-serie. 19.40 Bn
Haus fur un*. deel 2. 20.15 Aktual.
(WDR:

vor 8.) «21.00
21.15
weerbor.
Amut.progr. 22.00 Nachkommensc haften, tv-spel. 23.15 Joum , kommant. en wearber.
'

9.05-12.50

17.30 Progr. voor ouderen.

te.)

20.46 Hit um
Jeum.
en

Duitsland 3 WDR

Duitsland 2

4ta)

'

—

(10.30

Schooltelevisie.

Duitsland 3 NDR

—

18.00 Schooltelevisie. 18.30 Tv-kursus Spasnv 19.00 Sesamstrawe.
19 30 Infor' i. progr. 20.00 Zandmannetje. 20.1/6 Progr. voor Griekse
werknemer*.
20.16 Studieprogr.
20.45 Nws. uit Noordrijnland-Westfalen. 21.00 Joum. en weerber. 21.16

Tagesthema. 21.30 Tip*. 22.00 Inform. progr. 22.45 Interview en filmportret van Yitzhak Rabin. 23.30 Die
rot» Schünge (The big tteal) Amer.
speelfilm. 0.45 Journ.

België-Ned.

9.05-14 05 en 17.30-18.00 Schoofte-18.00-18.30 Schooltelevisie, 'i 19.00
Sesamstrasse. 19.30 Progr.oven.
19.36 Progr.. voor Griekae werknennn.' 19.46. Inform. »*rie,,' 20.15
Gym* 20.30 Kursu* voor werknemers. 21.00 Joum. on woerbor.
21.15 Aktueel weefcjoum. 22.00 Diskussieprogr. 23.00 The Avengers,
Tv-*eri«.
.

14.00-15.30 *n 17.00-18.00 Schooltelevisie.
18.00 Bod, tekenfilmserie. 18.05 De
wvrre steen (Den Vita Stenen), jeugdserie. 18.36 Report, ijshockey. 19.00
Tienerklanken. 19.40 Meded. 19.46
Nw*. 20.15 Tussen wal en schip, tvserie. 21.05 Inform. progr. 21 .*"5 Gitaarmuz. 2Z20 Gastprogr. 22.50
Joum. «n Watstraat.

IS)

(7.30 Nw».

Nwa. 12.41 Redkijoum. 13.00 Knipperleht. 13 25 Beursplein 6. 13.30 'n Middagla AVRO: muziek, inform. en service.

115.» Nwa.

15.33 Redk>joum.)

Voor ona gemaakt

(door

17.00

one gekraakt.)

OVERH.VOORL.: 17.20 Ontw*ke«ngehulp aan da Ned. Antillen. NOS: 17.30
Nwa. AVRO: 17.3? Radiojoum. 17.50
Toppan van toen.

PP: 18.18 Uitz. van da Reform. Politieke
Federatie. NOS: 18.30 Nwa. AVRO: 18.41
Per Saldo. 18 56 Tuaeen Helsinki an Belgrado 16). NOS: 19.15 IS) Accoord. Muziek door amateur*. AVRO: 2000 IS)
Hoogtepunten uit operatie». 2100 Da
laatste vult», hoorspel. 21.36 IS) Y ester
dey. ler.pl.) 22.30 Nwa. 22.40 Radiojoum.

-

23.00 IS) Dichtar bij da muziek. 23.20
Skymeater* Show. 23.86 Nwa.

IS)

811 Echo. 8 30 Aubade. 9 00 Da wtter M
II): docum. 9.30 Scheepepreat. 9.36 Wa-

terstanden. 9 40 Da letter M 12). 10.30

Schooiredto. 11.30 Ouder worden we allemaal.
12.00 Vijf tallen na nu....
OVERH.VOORL.: 12.49 Ultz. voor da
landbouw. KRO: 13.00 Nwa. 13.11 Echo
megaz. 13.40 Vraamdefng in mijn Vader»
Huia. 14.00 Schoolradio. 15.00 In da
wachtkamer. 16.00 Nwa. 16.03 Spreekuur. NOS: 17.00 Het tal mijn tijd wal duren. 17.20 IS) Eurofcght. 17.40 Inform. uit
de ragio. 17.56 Maded.

18.00 Nw» KRO: 18.11 Echo. 18.» IS)
Op Vleugels. 18.50 Verkenning. PP: 19 00
Verbond tegan Ambtekjke Willekeur.

VARA: 7.02

Geeodemeurder»,

IS)

Mn

mieters progr, 9 03 (SI Pe(w*wlrle. 11.03
(S) Drie draalt op verzoek van mensen uit
da sportwereld. 12.03 (S) VARA Zoekplaat*. 14 03 IS) Spitsbeeld. 16.03 (S)
Willem vin Bausekom mat da LP Top 20
an da Tip LP. 17.03 IS) Altrad Lagar*

da.,
NOS: 18.03 Da Vacettirabenk. 18.10 (S)
NOS-maai mat Frtts Spit. 19.02 (S) Po»
rekonamiktie. 20.02 IS) Naahviita. 21.02
IS) Popdondaf. Progr. voor jongeren mat
mui. an inform. 23.02 IS) Wachten op
middernacht.

0.02

IS)

mat al that jan. 1.02 IS) Nacht drte-

dreai... en nog to het aan an ander. 2.02
IS) Haip Progr. voor da werkers in da ver-

zorgende an verplegende beroepan. 3 02
IS) Patar Holland. 6.02 IS) Truck, progr.

voor vrachtwagenchauffeur».

Hilversum 4

KRO: 19.10 IS) Zn in muziek. 19 J 0 Kerk
in meervoud. 20.00 Nwa. 20.05 Overweging. 20.16 IS) Utrechts Symfonie Orkeet
mat soést 21.30 IS) Spektakel: cult.
progr. 22.40 Open School. NOS: 23.00 IS)
Met het oog op morgen waarin om 23.06

7JOO Nwa. 702 IS) Capriccio. 9.00
Nwt. 9 02 Aktua klankbeeld. 9.30 IS) Van
heinde en verre. 10.00 IS) Opua ban tot
twaalf. 12.00 Intermezzo. 13.00 IS) Da

TROS:

maast verkochte Klassieke Tien. 13.36 IS)
Koran an korpeen. 14.00 Nwa. 14.02 IS)
Om dt> kunst. 14.30 IS) Guitartteiten.
15.00IS) Belcentonum.

Aktual.ovea. 23.20 Den Haag vandaag en
om 23.62 Even ontspannen voor het slapen gaan. 23.56 Nws.

energiek,

aardig.

nogal

trot»

en

egotoóach. tan daal van han worden ptonlera. anderen rijn geboren idaaüatan.
RAM: Varmifd baafaalngan an jaken dia
u raat «laan af kunt. Ptannan vaNan al Ml
het bagin In duigen. Harataüngan varoortakan ptuMamen voor ra onvermi|dekjk

door

Dikkers

techniech ta vroegtijdig. tart» ala het het
raautiaat ■ van langa geeetekjke an emotionele overwegingen. Wacht nog aan
tot vluchtige beelden varpaar

waeien.

BOOGSCHUTTER: Hat la goad om dwp
In ta gaan op allerlei kweeOee. Vermijd
grot» uitgavan voor uzelf an andaran. Hat
nutaalik lavan wordt batar.
STEENBOK: U bant dwen zowel tagan
maiieen dia u batar moat karman evenela

h*n é» van u afhard* rijn. Plot•aanga atoranda ragakngan rijn niet gam»kk«*|k of toava'Ug
WATERMAN: U habt hat gavoal dat
belengrijke «aken goad geregeld ar> an
dat u uw colloga'a voorbii bant gaatraafd.
Naam da theorieën van uw vrienden op
ala iats amuaanta.
VISSEN: Diecueaiee veroorrekan atonngan In gaumanifk wark. Stal ankaia af•prakan uit, goochel aan baatja ala ar
nlauwa verpichtingen aan tan grondslag
Sgger.. Vermijd openlijke afrijd.
Mdw

o '1'

■"

Ml
I

J

I

manvattan. Waaa wantrouwand, (la gaan

acht op geruchten.

WEEGSCHAAL: Frtaaa lucht, onafhanvan hat weertype, bevordert da eetj luat an uw paroontjke gawoontan. Laat
banauwda partner* uw kalmte raat vertto-

Sandeman. Ibrt en Sherry

katjk

c

•

•
.

Dtt-

*

:
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seling opgetreden ongewone
situatie geheel in de hand.
Vooral de jeugd raakte door
de televisieloze avond enigszins op drift en zocht haar

was.

Sandeman.
v-v&i I

Toch hadden niet alle Nederlanders zich door de plot-

keer in de Nederlandse televisiegeschiedenis dat zoiets
gebeurt.'ln 1961 zijn op 29 en
30 november als gevolg van
een staking geen televisie
uitgezonden
programma's
op het ene net dat er toen

jBI Hetgeheimdat

heden.

de dag legden voor biljarten,
voor een spelletje kaart of
voor gewoon een gezellig gesprek. Een van de leiders
van een bejaardenoord verzuchtte gisteravond: „Eigenlijk is het geweldig dat er
gisteravond geen televisie
was.
De mensen beseffen nu
dat er nog andere dingen in
het leven zijn".
Sommigen besloten naar
de bioscoop te gaan. Zo bleek
in de grote steden in het
westen van ons land dat de
eerste filmvoorstellingen al
iets meer publiek dan gewoonlijk trokken. Bij het begin van de tweede voorstelling was het aanbod van het
publiek nog groter.

ging gedragen.
Gistermorgen werd overigens al verwacht dat het televisiescherm 's avonds grijs
zou blijven. Het is de tweede

(advertentie)

aan irvncM krijgt ovar rechten an hoeveel

TWEELINGEN: Schenk gaan aandacht
aan flauw* grappan of dwaia verhalen.
Stal okan lovaal mogelijk uit. Hat famikalavan li onzeker. man verwecht nlauwa
van buitanaf, luiatar goad.
KREEFT: Er la aan factor aan hal wark
- dia u aarat niet gatian had, u kunt ar nu
raat vaal aan varandaran. Zoak romantiek
vooral ala hat In aan beginete<*um a van
wederrijdaeaantrekkingekracht.
LEBJW: Uw parwera rijn ruatatooa an
lagan da kaar In. hoawal ha» raat dwdeHjk
la waarom. Hat ia Mat uw taak om dat ta
ontdekken. Ga mat gamatlgda kracht
vooruit, mamand hatpt ala u hat niat kunt.
'
MAAGD: U balandt In aan darda mogelijkheid ala u da aarata twaa raat kunt aa-

Irenne

SCHORPIOEN: Een varttandlfa daad la

STIER: Verml|d aan keuze totdat u da
kana krijgt om uw bronnen ta ovarrien an

Nederland van slag

heil buiten de deur.
Dit was vooral in Rotterdam te merken, waar de
jeugd zich op straat probeerde te vermaken. De meldkamer van de Maasstedelijke
politie werd overstroomd
door klachten van mensen
die hinder ondervonden van
de jeugd die zich baldadig

dinsdag
Wanneer u vandaan jarig bent: OH
wordt een begin van ingen mü u nog
niet mi* bozig g<wtM bent an vooratetien dM nog vug ap. Begin conearvetlef,
muJt gebruik ven traditionele methodw.
volg ve*ge wagen. Uw relatlee bjn ong*
rageld terxrij ze in het verleden al lang vaat
•tonden. Da iarigan van vandaag rijn

—

In die tehuizen viel vooral
dat de bejaarde bewoners
plotseling een ongewone interesse in de avonduren aan

Hilversum 3

KRO: 7.00 Nw». 7.11 Ochtendgym. 7.20
Hat levende «voord. 7.25 Badinarie: klaaa.
kamermuz. 7.54 Overweging. 8.00 Nwa.

Horoscoop

—

op

Hilversum 2

AVROkk*.
7.41 Radiofoum.l 8.30 Nw».
8.36 Gym voor da huisvrouw. 8.46 Da
Groentemen. 8.50 Morganwi)ding NOS.
900 Spiegel van Belg». AVRO: 9 30 IS)
Da pletenkeuze van Wttem Strietmen.
10.00. Radio Lawaaipapagaai. 10.10 ArbeWavrtammen. 110.30 Nwa. 10.33 Ra<*ojoum.l 11.30 IS) Rondom twaalf. 12-26
Maded. voor land- an tuinbouw. 12.x
AVRO: 7.00 Nw» 7.02

•

Vervolg van pag. 1

Radioprogramma's
Hilversum 1

—

—

Seeamstrasae.)

18.00 Joum. 18.10 Oe Salmon River
in Idaho, dokum. 18.40 Aktual. en
muz. 19.20 Kimba der weisse L&we,
tekenfilmserie. 19.45 Die Wombels.
poppen film. 20.00 Joum. 20.30 Der
Scbwarze Spiegel (Th* dark mirror),
Amer. speelfilm. Aansl. Vijf minuten
filmkritiek. 22.00 Joum. 22.15 Duits
allerlei uit Oost en West. 23.00 Kult.
progr. 23.46 Joum.

langs de hekken van Paleis
Soestdijk musiceren en het

—

20.25 Moze* de wetgever.
21.15 Sportpanorama' werekJtumtop 1977.
22.05 Televfcler Magazine.

NOS
21.35 .Journaal.
VARA
21.50 FC Avondrood.

Aan het slot van TROS AKTUA TV. vrijdagavond
herinnerde Ivo Niehe ons aan het defi'é zaterdagmorgen op paleis Soestdijk. „Coby Schuuring", zo zei hij,
trof
~is eens naar de voorbereidingen gaan kijken ennoordaar toen Jerry 801, die op het ogenblik in het
den van ons land veel succes oogst. „Vervolgens zagen
we een kostelijk uitgedoste figuur omhangen met
vele muziekinstrumenten als een soort Nikkelen Nelis langs het paleishek marcheren. Maar zonder dat u
dat op dat moment kon beseffen, werd u door juffrouw
Coby Schuuring en de jongens van TROS AKTUA op
grootscheepse wijze een oor aangenaaid.
gevonden, maar dat het heFen
nauwlettend
aanschouwen van het dcfilé de laas onmogelijk was hem in
andere morgen leverde, wat te passen in haar spelschedat betreft, al één bewijs op: ma, omdat geen enkele deelJerry 80l ontbrak bij de nemer hem, hoe dan ook,
deze vertoning; hij zat toen zou kunnen imiteren.
namelijk alweer een dag in
zich vervolEngeland, wat ook juffiouw Boetes stelde
gens in verbinding met Wildoor
Schuuring bekend was want lem Duys, want als er één
Leo Derksen
zij had Bol's optreden voor
programma op de beeldbuis
paleis Soestdijk vrijdagmorgen in elkaar gespijkerd tot is, waarin zo'n merkwaardig
past, dan is het maar dat 80l dari óók voor
een komisch
uitsmijtertje man als 80l VUIST-formule.
wel
de
Paleis Soestdijk zijn muzikavan AKTUA TV. En omdat
Duys vergat dat ook
Maar
le kunstjes zou moeten verhet best onthullend is eens weer prompt, omdat hij lie- tonen.
Een aardig vondstje
te zien welke slinkse paden ver
artikelen
commerciële
natuurlijk,
want daardoor
er worden bewandeld om
in zijn VUIST etaleert, zoals werd de zaak een beetje aczo'n doel te bereiken en op spuitbussen, waaruit een tueel.
welke wijze er daarbij met soort
vloeibare
confetti
In snel tempo zorgde Boemensen wordt gemanipuen tes er toen voor, dat 80l die
pindaplantjes
komt,
leerd, wil ik u het verhaaltje (zoals
in zijn laatste show, donderdagavond optrad in
van Jerry 80l niet onthouwaai in 80l dan had moeten
de Groningse nachtclub Déjè
den.
verschijnen)
zakje,
een
Vu. En u begrijpt: iedereen
80l —en ook dèt vergat waarin de inhoud in water was
verrukt, want de TROS
TROS AKTUA u te melden tot
leven
komt
en dan uit
zou komen filmen. Inderis weliswaar een Nedervisjes blijkt te bedaad gebeurde dat, maar juflander, maar hij is al ruim kleine
staan.
Moar
daarover
zal
frouw Schuuring wist toen
ik
25 jaar straatmuzikant in u misschien nog weieens allang
dat de komst van een
Cambridge en als zodanig de
iets meer vertellen.
cameraman
naar Groningen
meest gefotografeerde man
maar
een schijnmaalleen
van Engeland, die bovendien
noeuvre
was
om
ook de beelook al enkele keren voor de
bemachtigen
den
kunnen
te
BBC-televisie is verschenen.
van 80l voor Paleis SoestVerademing
En dat maakt 80l onmiddeldijk. Want dèt moest het kolijk heel wat interessanter.
mische uitsmijtertje worden
Alweer enkele weken gemaar
Vervolgens
dan
leden werd hij door de Gnv Wibo van de Linde gebeld, van AKTUA TV.
ninger
John Boetes in want
zo dacht ik toen
Toen vrijdagavond alle
Cambridge van de straat geGroningse betrokkenen bij
tussen alle wereldellende
plukt en meegenomen naar
door is zo'n „801-onderdit gebeuren
gespannen
zo dacht werpje" best een veradevoor de beeldbuis zaten,
Nederland, want
Boetes terecht
80l is dan ming, ook al is hij dan niet wachtend op de beelden uit
direct een wereldwonder.
misschien wel geen muziDéjè Vu, werd spoedig duikaal wonder, uniek is hij in
Wibo
voelde
wel delijk hoe iedereen gróteieder geval wel.
iets voor mijn suggestie lijk was beduveld. Die beelDoor bemiddeling van 80l te filmen ergens in Groden werden niet vertoond.
Boetes
zelf ook al een ningen of Friesland, waar Nee, juffrouw Schuuring
kleurrijke figuur
maakte hij toen 's avonds regelmatig had, terwijl zij zo even bij
80l een auditie bij Mies met veel succes optrad. Hij Paleis Soestdijk ging kijken,
Bouwman voor haar EEN gaf die tip door aan zijn dis- daar heel toevallig Jerry 80l
VAN DE ACHT; enkele uren cipelen cn vertrok daarna aangetroffen en vervolgens
later stond hij bij mij thuis
naar Indonesië. Op dat mosnel gefilmd.
tussen de schuifdeuren zijn ment verscheen ■Juffrouw
wonderlijke kunstjes te verSchuuring in beeld.
Waarom, zo vraagt u zich
tonen en inderdaad: uniek is
Vorige week woensdagnu misschien af, ga ik zo uit80l zeker.
avond aanschouwde zij Ooi
voerig in op dit gebeuren? Er
Mies Bouwman, die ik 's in café „De Stadhouder" in voltrekken zich tenslotte
avonds belde, vertelde dat St. Annaparochie, Donderernstiger zaken op deze
ook zij het optreden van 80l dag belde zij Boetes, dat de aardkloot.'Jawel, maar vrijeen kostelijke vertoning had
dagavond rag u Jerry 80l
opnamen; zouden doorgaan,

"

Al sinds eind 1973 hebben
de zestig geluidstechnici op
de uitslag van een functieonderzoek gewacht dat de NOS
had ingesteld naar aanleiding van het verzoek om in
een hogere salarisklasse te
vallen. De technici menen
dat het onderzoek heeft aangetoond dat hun werkzaamheden zijn verzwaard en dat
daardoor hun verzoek om
meer salaris gerechtvaardigd is.
Maar verleden week deelde de Raad van Beheer van

de NOS mee, dat uit het
functieonderzoek geen noodzaak tot salarisverhoging
was gebleken. Gistermiddag
was voor de technici de maat
vol en er werd besloten tot
een werkonderbreking over

te gaan voor onderling overleg

en overleg' tussen

de

Raad van Beheer met vertegenwoordigers van de vakbonden.
De gevolgen waren gistermiddag al snel duidelijk. In
verscheidene studio's wer-

den
de
voorbereidende
werkzaamheden of de al be-

gonnen

televisieopnamen

onderbroken. Zo gingen programma's als Rondje Theater, Voor een briefkaart op
de eerste rang, Toppop en
het laatste
Koning Klant
had gisteravond al moeten
de
worden uitgezonden
-

•

mist in.

Een' van de stakende geluidstechnici: We hebben 3
1/2 jaar gepraat en zijn nu
gedwongen dit te doen. De
laatste jaren is ons werk
veel moeilijker geworden en
daarom willen we een salarisklasse omhoog".
-

-

Vakbondsvei tegenwoordiger Leen Röttger meldde gisteravond dat de Raad van
Beheer pas verder met de
technici wil praten als die
eerst aan het werk gaan.
„De NOS vindt dat de normale spelregels. Wij vinden
het geen normale situatie."
„Als de NOS niet betaald
breekt de hel. los." De stakers zeggen echter nog verder te willen gaan dan de
bonden. „Wij voelen ons gesterkt door de solidariteit
van het overige operationele
personeel. We willen met
onze actie doorgaan."
Het uitvallen van de televisieuitzendingen heeft ook
voor de Ster gevolgen gehad
een geraamde schade van 7
ton.

(advertentie)

Wie spaarbiljetten heeft hoeft
niet op'zwart'zaad te zitten!
Hij kan ze zander legitimatiebewijs tussentijds verzilveren
bij de FEFÏIS-örti n%
waar het begrip 'aan toonder"
nog werkelijke waarde heeft.

is zinvol te weten hoe dit
soort beelden (soms) tot
stand komen, zodat je ie bijna kunt gaan afvragen hoe al
die andere beelden dan worden',.veroverd".
TROS AKTUA meldde
mij, dat de film, die in Groningen was opgenomen, niet

zo erg was gelukt maar u
zult intussen wel begrepen
hebben dat ik de oprechtheid van dit antwoord ernstig betwijfel. Maar Als dat
het geval mocht zijn geweest
dan had minstens juffrouw

Schuuring het fatsoen m'oeten opbrengen John Boetes
en de mensen van Déji Vu
hieromtrent vöór de uitzending in te lichten. Nu kan je
je niet onttrekken aan de gedachte dat er, is gemanipuleerd met mensen die in vol
vertrouwen hun medewerking «an een TROS-programma hebben verleend
een AKTUA-aflevering, die
overigens verder uitstekend

trekken heel Rusland'

door, maar zien eruit als
bloemetjes geplukt uit een
STER-reclame:
met een
oceaanfrisse adem, volstrekt
okselfris, gekapt door een
hofkapper en met zorgvuldi-

ge make-up bepleisterd alsof
ze op weg zijn naar Paleis
Soestdijk, in plaats van naar
Omsk, waar ze worden omgetoverd tot een „broodje

Tartaar". Desondanks is dit
best een aardige serie omdat Je tenminste even over
het kneuterige wereldje van
het Haagse.Binnenhof wordt
heengetild naar de romantiek van de Russische steppen.

Tot slot schonk de NCRV

ons zondagavond, in samenwerking met de BRT, de bewerking van Ward Ruyselinck's roman „Wierook en
Tranen", hoewel ik altijd
nog zit te wachten op een televisiebewerking van zijn
meesterlijke novelle „De
ontaarde slapers".
Opvallend was trouwens
„Wierook en Tranen"
dat
was. '
was
bewerkt door Rients
En wanneer u dan verder Slippens,
in opJerry
bedenkt dat
80l een dracht vandieheteens
Ministerie
man is die al 25' jaar lang bij
CRM een uitvoerige stunacht en ontij in de straten van publiceerde
die
naar de wijbridge
van Cam
zijn muzikaliteratuur,
ze
voor
waarop
le kunstjes vertoont en daar- ie
te
televisie
dient
worden
voor soms nog niet voldoende geld oogst om een hap bewerkt en die binnenkort
eten te kopen, dan begrijpt u hoofd afdeling Drama van de
VARA zal worden, een ommisschien helemaal hoe roep,
waarmee de NCRV, zo
weerzinwekkend het is, zo'n
ik, toch nog geen hudacht
man te gebruiken als een
aangegaan.
charlatan voor een aardige welijk heeft
u
ervan
vindt, weet ik
Wat
„uitsmijter".
natuurlijk niet, maar deze
—

bewerking vond ik uitstekend. In ieder geval was het

Ook goede dingen
Enfin, er was toch nog
meer dit weekeinde. En als
ik me nu even beperk tot de
goede programma's dan noteer ik MAIGRET (VARA,
vrijdagavond Ned. 1); DE
VOLGENDE PATIËNT (zelfde net en omroep), de special die de TROS ons zaterdagavond toezond en waaraan de grootsten van de jazz
meewerkten en de NCRV serie „Micheï Strogoff" bij de
aanblik waarvan duidelijk
wordt hoe groot het incassevan
een
ringsvermogen
mens kan zijn: Strogoff
krijgt een klap op zijn hoofd,
is twee dagen bewusteloos,
komt bij en snelt vervolgens
onmiddellijk weer als een

flierefluiter verder. Bovendien: die vrouwen in zo'n se-

goed

televisietoneel,

soms

heel poëtisch, soms zeer dramatisch, met vooral uitstekend spel van het jongetje
Waldo (de negenjarige zoon
van de schrijver Jeroen
Brouwers) en van het meisje
Vera, de Gentse middelbare
scholiere Kathiijne Verbeke.
En ondanks kleine gebreken
werd dit alles door regisseur
Ruud Keers met groot gevoel voor sfeer in beeld gebracht. Kortom: een van de
betere televisie-toneel-produkties.
Maar ach, ondanks al
deze ook goede zaken viel er
dit weekeinde weer nauwelijks te lachen, zodat je moet
gaan vrezen, dat volgens
televisiemakers
de
onze
beeldbuis slechts het doorgeefluik is voor al het wereldleed.

Investeringen
Vervolg van pag. 1
Vergoeding van prijsstijgingen achteraf om de koopkracht op peil te houden of
een nieuw systeem van
prijscompensatie. De com•

missie sluit niet uit, dat in
dit nieuwe systeem de overheid een deel van de prijscompensatie via lastenverlichting voor haar rekening

zelfs gedacht kunnen worden aan een tijdelijke verla-

ging van belastingen en/of
sociale premies.
Maar dan wel zodanig, dat
het financieringstekort van
de overheid binnen de perken van 4 procent van het
nationaal inkomen blijft.
<advertentie)

eerst mn

neemt.

@cud Ifaaj^/e

De collectieve uitgaven
mogen niet harder stijgen
dan het nationaal inkomen.
De hoogleraren houden er
zelfs rekening mee, dat het
•

opeten:.!

,

werkgelegenheidsbeleid een
verdere ombuiging van de
overheidsuitgaven
noodzakelijk maakt. In dat geval
zou het best bezuinigd kunnen worden op sociale uitkeringen, subsidies enz., aldus

de commissie. Wat hiermee

bespaard wordt, zou aangewend kunnen worden om
overheidsuitgaven te stimuleren die meer arbeidsintensief zijn.

Structurele verhogingen
van het minimumloon moeten worden vermeden, omdat dit weer tot gevolg heeft
dat de sociale uitkeringen
omhooggaan.
•

het vers gebraden
10 minuten haantje van
Herman Kramer

Sfclegrotfi

Handhaving van de verhoogde investeringsfaciliteiten (aftrek en vervroegde afschrijving) of zelfs een tijdelijke verhoging daarvan als
herstel van winsten nog niet
leidt tot meer investeringen.

Basisweg3o.
Postbus 376,
Amsterdam W.
Tole)t>on 020 6859111

•
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02U 806806
Service atdetinü Speurders
020 5852242
020 6862243' w

,
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Belastingverlaging

Voorwaarde voor het voeren van een vorm van geleide loonpolitiek is, volgens de
commissie, dat overheid,
werkgevers en werknemers
het op centraal niveau eens
worden over de uitgangsAls U do FEMIS-BANK bolt voor de juiste koers van Uw
punten van dit beleid. De
loonmatiging moet ook gelspaarbiljet of gewoon voor moer informatie, kunt U zelfs
den voor de vrije beroepen.
volstaan mot oen neutraal "hallo". Beter nog. komt U zelf
Het prijsbeleid moet ook
eens naar do Belgische enclave Baarle Hertog/Nassau in
worden aangepast aan het
uur
terecht
Nederland, waar U dagelijks Van 9.00 tot 16.00
loonbeleid.
onbegrensde
mogelijkheden
kunt bij de FEMIS-BANK met zijn
Bovendien zaterdags geopend van 10.00-12.30 uur.
Als zou blijken, dat met
het pakket voorgestelde
maatregelen nog niet het
beoogde doel wordt bereikt,
namelijk het stimuleren van
vraag,
de consumptieve
waardoor het bedrijfsleven
meer moet produceren, dan
zou volgens de , economen
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Telegraaf

Hel djgblad De Te'egraaf geeft On
parii|i)i() nieuw*, /onder grtionden «e
"l n aan enige «taalkundige parti).

kerkpli,le richting nl twlangenge
meenschap. uitsluitend in dienst van

's Idnds belang.

AftiH 2 dei Statuten

De linkse
worst
Dc Commissie Economische
Deskundigen van de SociaalEconomische Raad meent, dat
voor de werkloosheidsbestrijding in de komende jaren alles
gencht dient te zijn op de op-

voering van de bedrijfsinveste-

ringen.

Om dit te bereiken beveelt
deze commissie aan de loonstijging de eerste jaren zoveel mogelijk te matigen en dc stijging
van de collectieve uitgaven af te

remmen.
Een stabilisatie van de collec-

tieve lastendruk is daarvoor
noodzakelijk. Dit betekent,
dat de stijging van de uitgaven
voor de sociale verzekering en
van de overheid die van het nationaal inkomen niet te boven

NA GERUCHT OVER TROONSAFSTAND

Illegale „invasie"
gastarbeiders
van
door
Jaap Metz
ROTTERDAM,

-Pauze voor bezetters-

dinsdag

Ons land wordt
momenteel.
overillegale
stroomd door
gastarbeiders. Dit als
gevolg van hardnek-

mag gaan.
Het kabinct-Dcn Uyl is ervan uitgegaan, dat de collectie'
ve uitgaven in de komende jaren juist wel sterker kunnen
stijgen dan de toeneming van
het nationaal inkomen.
Door de linkse partijen
wordt dit in de verkiezingsstrijd
als een aantrekkelijke worst
voor de neus van de kiezers ge-

kige geruchten over
een spoedige troonopvolging van koningin Juliana.

De gastarbeiders rekenen
er namelijk op dat als prinses Beatrix binnenkort de
taak van haar moeder overneemt er amnestie wordt afgekondigd voor de buitenlanders, die illegaal in ons
land verblijven. Momenteel
zouden er al ongeveer 40.000

houden.
De economische deskundigen van de SER, onder wie ook
enkele linkse hoogleraren, maken duidelijk dat net programma van de linkse partijen onvennijdelijk handhaving en
wellicht zelfs uitbreiding van
de werkloosheid tot gevolg zal
hebben.
De worst, die de kiezers door
links wordt voorgehouden,

buitenlandse werknemers illegaal om deze reden in ons
land verblijven.

Turken
Deze opmerkelijke uitspraak deed gisteren de heer
H. Hol, voorlichtingsfunctionaris van de Stichting Hulp
aan Buitenlandse Werknemers in Rotterdam. Volgens

krijgt hierdoor wel een bijzon-

der nare bijsmaak.

Europese
onmacht

Van onze
economische redactie

,

De Nederlandse vissers die in
lerland worden vastgehouden
en daar voor de rechter ziin gesleept, zijn de dupe van de besluiteloosheid van de Europese

ministerraad.
Ondanks vele cn langdurige
"

vergaderingen heeft deze raad

nog steeds geen EEG-regeUng

de visserij kunnen trof en.
Ongeduld nicrover bracht de
lerse regering tot het instellen
van de vijftigmijlszone.
'Een eenzijdig besluit, dat
een schending betekent van het
EEG-verdrag cn de geest van de
Europese samenwerking volkomen ondergeschikt maakt aan
het eigen nationale belang.
Dat daartegen ernstig protest
wordt aangetekend, is terecht.
Dat de Nederlandse regering
de zaak aanhangig heen gemaakt bij het Europese Hof van
Justitie ook.
De Nederlandse vissen zijn
er echter beter mee gediend,
indien de Europese ministerraad, die vandaag weer in Brussel bijeenkomt, nu eens eindelijk spijkers met koppen slaat
voor

en tot een

AMSTERDAM/HENGELO,

dln«tHflg

zijn volledig bereid zo'n uitte
nodiging
onmiddellijk
aanvaarden als wij haar ontvangen. Overigens hebben
wij vorige week nog twee
maal met minister Lubbers
overlegd en hebben de vakbonden het overleg met ons
afgebroken", aldus jhr. Sickinghe.
De Vmf-topman-liet er
overigens geen twijfel over
bestaan dat aan sluiting van
SSPM niet is te ontkomen.

De bedrijfsbezetting bij de
plastic-spuitmachinefabriek
SS PM in Hengelo, een onderdeel van Vmf-Stork, is
volgens jhr. mr. F» O. J. SicIdnghe
voorzitter van de
Raad van-Bestuur van dit
concern
geheel onnodig
en kan in een kwartier worden beëindigd.
„Volgens de vakbonden is Dit bedrijf heeft sedert 1972
het doel van de bezetters om een verlies van ƒ 40 miljoen
Vmf te dwingen een uitnodi- geleden.
ging
„Als zelfstandig bedrijf
te aanvaarden tot
was het allang failliet genieuw overleg met de vakbonden en de regering. Wij weest Juist terwille van de
werkgelegenheid hebben wij
het laten voortbestaan. Het
is daarom zeer teleurstellend dat wij nu verwijten
Van onze correspondent
Brussel, dinsdag van de vakbeweging krijDe Europese Commissie, gen".
het dagelijks bestuur van de
De driehonderd personeelsleden
van SSPM gingen
heeft
gisteren
EEG,
ln Brusgisteren, gesteund door de
sel besloten een spoedprocevakbonden, tot bezetting van
dure tegen lerland aanhanhet bedrijf over. Aan die digig te maken bij het Europees Hof van Justitie in rectie werd de toegang geLuxemburg wegens lerlands weigerd. Er wordt overigens
gewoon doorgewerkt
eenzijdige visserijmaatregelen, die in strijd zijn met de
Zie verder de Financiële
Europese verdragen.
Telegraaf.
—

—

EEG wil spoedproces

Enkele werknemers nemen even een pauze en hou•

den Intussen de fabriekshal
in de gaten.

De veelgeziene
Heraspoorten

ü
opslagpoort

prakti/kpoört'. clubpoort.

showroorD/xiort, slotpoort.
e»pediticpoort,

stortpliMtspoort, uitritpoort,
verkooppoort, pnrkeerpoort.
alle poorten, w.tnt

Hekken maken is Heraswerk
(ook

het plaatsen)

HERRS
Bël CHRSCHOT 04997

4843
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gemeenschappelijke

visscrijregeling besluit.

Hoe hoger de rente,
1 hoe moeilijker u aan uw
spaargeld kunt komen.
Vissers
Tenzij...
Vervolg
van pag.l
F
(advertentie)

Chemische Fabf .'Schiedam" 010-26.47.56
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bewijs is geleverd. De boten
waren in de verboden zone.
De boten waren langer dan
de toegestane 33 meter en
hadden zwaardere motoren
dan 100 pk. De boten hadden
gevist en hadden vis aan
boorde De* visnetten, waren

.

?
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'

'
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nelly.

Advocaat Conway stelde

daar tegenover dat zelfs de
bescherming van de visstand via het Instellen van
een verboden zone voor.vissers een Europese zaak is.
„lerland mag niet meer op
houtje
dergelijke
eigen
maatregelen nemen. Als
daarover verschil van mening bestaat dan moet het
Europese Hof dat maar ult-

Ljsaken.

Voordeel 2: Toch een hoec rente,
let
unieke van de Obligatierente-rekening
I
is, dat de rente gekoppeld is aan het
rendement van 3 langlopende staats'"j leningen. Niet de bank bepaalt de
rente, maarde/e volgt maandelijks
/
de kapitaalmarkt. In de praktijk
ligt de rente altijd hoger dan bij
langer lopende spaarrekeningen.
Voor mei bedraagt de rente 5 '/2%.
Ook als u (nog) geen cliënt bent van
Mees & Hope kunt u een Obligaticre'ntcrekening openen. U kunt er zelfs per giro
gtfld op latcri storten. Wilt u meer weten?
Vraag de speciale folder bij uw
kantoor in de buurt.

ff 10/

f niet opgeborgen", aldus
I openbare aanklager Fenelly.
Hij vermeldde dat de lerse
visserij wet van 1959 de bescherming van de Visstand
mogelijk maakt door instel!
ling van een verbod op visj sen in een beschermd gebied. „Dat heeft niets te maken met een privé-visgebied
voor lerse vissers en discri{
minatie van buitenlandse
;
vissers", aldus de heer Fe\

Natuurlijk, op sommige spaarrekeningen kunt u een imponerende rente
krijgen. Maar het betekent wel dat u
spaargeld voor lange tijd kwijt
y
Mees & Hope heeft een
rekening die u gelukkig heel wat
meer vrijheid laat. Fn waarop
u toih een forse rente ontvangt:
L_
de Obligatierente-rekening.
Voordeel I: Ruime vriie onname.
l-lke maand kunt u tot een bedrag van
I 1.000.- vrij opnemen. Overigens geldt
een opzegtermijn van 3 maanden.
Onbeperkte vrije ophame voor aanschaf
van elTekten en onroerend goed.

Obligatierente-iekening:
hogere rente

en toch kontant

Bank Mees
_

&

geld.
'

Hope nv

H
Kantoren: Amsterdam, Herengracht 548, tel.

M'f)
tfWW

020-527 91 II;

Rotterdam, Coolsingcl 93, tel. 010-63 29 11; 's-Cïravenhage, Kneuterdijk 13. tel. 070-92 40 31.
Voorts te: Alblasserdam, Arnhem, Delft, Eindhoven, Groningen. Haarlem,

Heerlen, Schiedam, Vlaardingen en Zaltbömmel.

*

i

de heer Hol trekken deze illegale werknemers vooral in
de richting van Rotterdam
en omstreken. In het Westland zouden zich al bijzonder veel Turken ophouden,
die werk vinden in de kasbedrijven.
Veel van de grote groep
Turken, waar het in het bijzonder om zou gaan, komen
voornamelijk uit België en

West-Duitsland." Ook komen
de laatste tijd veel "Turken
uit hun geboorteland illegaal
naar ons land.

Pardon
„De mensen worden ertoe

verhalen,
die in hun land de ronde
doen dat koningin Juliana
volgend jaar zal aftreden.
algemeen
Het
pardon die de troonopvolging met zich mee zou
brengen is voor velen reden
nu naar Nederland te komen. 2e houden zich voorlopig bij familie of kennissen
schuil totdat het zover is",
aldus de woordvoerder van
de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers in
Rotterdam.
Officieel zouden zich in
het Westland slechts enkele
honderden Turken en andere buitenlandse illegale gastarbeiders ophouden, maar
volgens de heer Hol zijn dat
er thans al enkele duizenden, onder wie ook veel Marokkanen.
Volgens een opgave van de
Nederlandse regering wordt
het aantal illegale gastarbeiders in Nederland geschat
op ongeveer IS.OOO.
De
woordvoerder van de Rotterdamse Stichting stelt echter
dat dit er nu al zeker ruim
40.000 zijn.
Een woordvoerder van de
Rijksvoorlichtingsdienst
verklaarde gisteren, dat er
in het geheel geen sprake is
gedreven door de

van een troonopvolging.

VVD is anders dan de rest
De WD is anders dan de
rest Dat geldt voor de Inhoud van ons beleid. Dat
geldt ook voor onze manier
van politiek bedrijven.

H.

Nu da verkiezingen naderen
cteft De Telegraaf/De Courant
Nieuws van de Dag, evenals vier
jaar geleden, leiders van politieke
pertijen In de gelegenheid het
programma van hun partij toe te
Rchten. Vandaag is het woord
aan de heer H. Wiegel, lijsttrekker van de WD.

Wiegel

Wij zetten de wérkelijke

problemen voorop:

L v Mflßv*\-.- '7/*!*

-

V-'

v'-V»'

bestrijding vaii werkloosheid en inflatie;
•

Stijl

het veiligstellen van de sociale voorzieningen;
•

■

de vrijheid en de kwaliteit
van ons onderwijs;
•

Ook de stijl van regeren
die wij voorstaan is een andere dan die van de rest. En
zeker anders dan de „stijl'!
van de PvdA.
Wij willen anderen niet
onder ons juk laten doorgaan, wij wülen onze partners beschouwen als echte
bondgenoten, wij kiezen
voor een regeringssamenwerking gebaseerd op onder-

de veiligheid binnen en
in onze
buiten de grenzen.
Om die problemen gaat
het. Hoort het te gaan. Maar
als Je om Je heen ziet, als Je
kijkt hoe andere partijen en
politici politiek bedrijven,
ling respect en wederzijds
krijg Je een rare smaak in Je
namens de VVD
vertrouwen.
mond.
Daarom wil de WD,ook
Het is gekissebis en goeddat
ons land en volk na de
kope leuterbroekerij wat de
aardgasrijkdom (een afloverkiezingen
een ministerklok slaat. Simpel om aan
pende!) niet langer wordt president
krijgen,
die andemee te doen. Want er is geen
potverteerd.
ren
laat,
ruimte
niet
alles
kunst aan om. als Terlouw
zich toe probeert te hazich erover beklaagt dat het 2. Ons gaat het ook om het naar
veiligstellen van de socia- len en zich niet als partijCDA de kleur
de
le
voorzieningen.
biljetten van D'66 Keft geEen man gedraagt, maar vooral
rechtvaardige
politiek het landsbelang wil dienen.
pikt, te antwoorden dat dat
De VVD vecht in deze vervoor de zwakkeren. Daar
heel wat minder onsportief
kiezingsstrijd
tegen allerlei
staat
de
WD voor. Willen
is dan
zoals D'66 doet
handicaps
en
hindernissen.
wij
zijn
met
allen
erin
slavlag
de
van het liberalisme
gen ons stelsel van sociale Vanuit een achterstand.
proberen ons afhandig te
De VARA en aanverwante
zekerheid betaalbaar te
maken, om daarmee de eihouden en te versterken, artikelen spuien via radio en
'gen rode aanhang te bedekdan is zuinigheid, effi- t.v. de* hele dag door rode
ken. En als Schaeffer mij
propaganda. Den Uyl is bijciency
en een betere coneen zakkenroller noemt, zou
na voortdurend op de t.v. te
pertinent
trole
nodig.
het antwoord van de WD:
zien. Een heerlijke aanblik!
„Heeft het kabinet Den Uyl 3. Wij kiezen voor de ontHij wordt door Kloos en
dan nog wat in de zakken
van de mens. Elk de zijnen
plooiing
naar de finish gevan ae
mensen
laten
kind, uit wat voor gezin dragen, onder
de kin gekiezijn.
zitten? ", zo gegeven
ook, moet door het onderteld
Sonja Barend en
door
wijs alle kans krijgen uit over
de bol geaaid door tal
zich te halen wat in haar van interviewers.,
Flauwiteiten
of hem zit.
De WD krijgt
Maar zo willen wij geen
Daarom:
handhaving kansen, wordt lang minder
niet alpolitiek bedrijven. Want de
van de vrijheid' van ontijd sportief behandeld. Dat
flauwiteiten van de één
derwijs, verbetering van is geen geklaag en gekliem,
beantwoorden op hetzelfde
de kwaliteit en geen eenwant daar houden wij niet
niveau, ligt ons niet. Het
zijdig indoctrinatie.
van. Het is een constatering
haalt de politiek naar beOnlosmakelijk
4.
aan
de van een feit, van wat U zelf
neden, het haalt vooral ook
vrijheid, die de VVD in op de televisie zien kunt en
de politici en de partijen die
haar vlag voert, is verbon- op de radio kunt horen.
het zo menen te moeten
Ik beloof en verzeker u:
den ons pleidooi voor veidoen, omlaag.
behandeling die wij krijdie
ligheid.
Bestrijding
van
hoop
de
Ik
dat de kiezers hen
misdaad in ons land, ver- gen
ook daar verschilt
daarvoor zullen afstraffen.
doet
sterking van de defensie de WD van de rest
Dat ze zullen kiezen voor
ons niet In 4e put zitten. Inen
handhaving
van
de
een partij die zegt waar het
NAVO, dat zijn de pijlers tegendeel: onze vechtlust
om gaat en waar het op
wordt er alleen maar door
van onze politiek.
staat. De WD probeert dat
'aangewakkerd.
naar beste kunnen.
Ik vraag u: steunt ons
Uiteraard is het onmogestraks
lijk
een
met uw stem en, als u
paar
zinnen prein
1. Voor ons staat de strijd
cies te zeggen wat een partij wat extra's wilt doen, wordt
tegen werkloosheid en inflatie voorop. Wij willen wil. leder die ons hele pro- dan lid van de WD. Dat is
door bezuinigingen op de gram wil kennen, kan het het wapen dat u hebt. Geaanvragen. Daarin staat in bruik het.
'
overheidsuitgaven bereiken dat de bedrijven weer enkele hoofdpunten,aangeH. WIEGEL
lucht krijgen, dat <2e zelf- geven
VVD staat,
standigen niet langer de wat haar herkenbaar maakt,
P.S. Mijn dank voor alle
sluitpost zijn en dat de wat ons onderscheidt van de hartelijke reacties, toen berest.
koopkracht van de menkend werd dat een stel onEen briefje aan WD Den verdraagzame
sen wordt versterkt.
onverlaten
Wij willen ook dat onze Haag, is voldoende.
mijn huis had bekladderd.
•

politieke
gastenboek

—

—

—

—
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Strijde!
Vervolg van pag. 1
Dit had tot gevolg, dat de
beer Van der Woude gisteren in de plaatselijke pers
zijn

verontschuldigingen

heeft moeten aanbieden. Bovendien is het de heer Van
der Woude vei*boden nog vaker over het „anti Kissinger
comité" te praten, of te
schrijven, in termen, zoals
in zijn eerste ingezonden
brief.

De heer Van der Woude
heeft veel bijval gehad van
de plaatselijke bevolking.
Enkele bewoners hebben ae
gepensioneerde politieman
zelfs al „anoniem" geld
doen toekomen als bijdrage
in de proceskosten, die hij
van zijn pensioen heeft moeten betalen."

P is hetPersoneel
Dat elke dag gevraagd wordt
in De Telegraaf.
Op zaterdag staan er
zo'n 200 Personeelsadvertenties in.
Van jongstebedienden tot

Opvolger

topfunctionarissen.

Nu hij monddood is gemaakt, hoopt hij, dat anderen het opnemen tegen het
verzet van het „anti-Kissin-

Van secretaresses tot HTS'ers.
.

•

Ook een prima reden om
ïi abonnementtenemen

ger comité''.

(advertentie)
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UITSLAG MIVA-LOTERUI977
(eeistc en tweede trekking 1977)

Een hoofdprijs van f 50.000,- viel in serie B. op nr. 07940.
Een tweede hoofdprijs van f 50.000,- viel in serie D op nr.
01959. Twee hoofdprijzen van / 10.000,- vielen in de series A en C op nr. 07940. Nog drie hoofdprijzen van
/
10.000,- vielen in de series E, F en G op de lotnummers
eindigende op 01959 (op elk van de deelloten 1/5 van deze
prijs, dus f 2.000,-).
In alle series
viel een prijs van f 900,- op alle lotnummers, eindigende
op 7131. Een prijs van f 250,- op alle lotnummers, eindigende op 004. Een prijs van f 100,- op alle lotnum-,
mers, eindigende op 577 of op 852. Fen prijs van f 50,- op
alle lotnummers, eindigende op 54.
Op de deelloten van f 2,- valt steeds 1/5 van do betreffende prijs.

|

Adres

■ ■
m

Plaats

■
m

■
B
B
■

MIVA, Vijverstraat 12, Breda.
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B

1977 is goedgekeurd door het ministerie
van Justitie onder nr.L.O. 670/078/049 d.d. 2-9-1976.
Trekkingen vonden plaats door notaris L. Schmedding te
Amsterdam op 25-2-1977en 29-4-1977).
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Giro-Otbankrek nummer
abonneert zich en ontvangt de krant, waarin elke week
de Woonkrant, de Vaarkrant, elke dag Telesport en
de Financiële Telegraaf veertien dagen gratis
En wenst daarna
Heen jaarabonnement
I 146,60*
Q een kwartaalabonnement
38,«5*
f
□ een abonnement m«t
12,82'
automatische betaling per maand
t
/hokje aankruisen wat wordt gewenst
,
Handtekening
Maakt u nog geen geld over maar wacht op onze
acceptgirokaart.
Deze bon in open envelop (zonder postzegel) zenden
aan; De Telegraaf, Abonnementenatd
—- --_v

Q
H

Omslagnummers van boekjes van 5 deelloten van f 2,'v'"
eindigende op 74 geven recht op f 20,-.
(Oe MIVA-loterij
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Journaal

Stan

Huygens

voorWereld

Natuur Fonds

Benoeming
Mr. Albert baron van Harinxma Tboe Slooten (46) is
met ingang van 16 mei benoemd tot burgemeester van
De Bilt (U.). Hem is gelijktijdig eervol ontslag verleend
burgemeester
als
van
Doorn. Hij was sinds 1969
burgemeester van die ge•

Koning Mwamboetsa
is

do

meente.

Baron Van Harinxma
Thoe Slooten is Nederlands
Hervormd en lid van de

In een ziekenhuis in
Geneva b op 65-jarige 'oefMwami
tijd
ex-koning
Mwamboetsa de Vierde van
Boeroendi overleden.
Deze vorst heeft flink bijgedragen tot de wat spottende verhalen, die over de
nieuw» heersers van de
vroegere koloniën de rónde
doen. In deze Afrikaanse folklore zijn de wijze mannen
helaas met een lampje te
vinden, doch figureren vele
grote en kleine Amin's.
Koning Mwamboetsa de
Vierde heb ik zelf een keer
ontmoet, toen hij in ons land
op staatsbezoek was.
Hij stond in zijn land al
bekend als ~de koning van
de twist". In de nachtclub
„Coconut Grove" buiten de
hoofdstad Oesoemboera was
hij iedere avond te vinden
voor een spelletje poker.
Ook nam hij soms de drums
over om de andere nachtclubgasten te laten genieten
van zijn ritmisch gevoel.
Maar ais hij helemaal in een
goede bui was, nodigde hij
een aantrekkelijke buitenlandse (bij voorkeur hoogblond) op de dansvloer en
leerde haar dan de twist in
zijn oervorm dansen.
Deze koning werd in november 1962 in ons land als
een echte vorst ontvangen,
met hetzelfde protocol als de
koningin van Denemarken,
of Engeland. De rode loper
was uitgelegd op paleis
Soestdijk en in Amsterdam
stond een bezoek aan het koninklijk instituut voor de
Tropen op het programma,
waar ik bij aanwezig was.

Secretaresse
van Buitenlandse Zaken in zijn gevolg
was 28 jaar en had in Lille
nog een schitterende blonde
secretaresse
aangenomen,

De' minister

die het gezelschap de rest

van de reis volgde. Het
meisje was ook in het instituut, waar de hoogleraren
hun schoolfrans hadden op-

Liefde is....

WD,

Hoge

onderscheiding
De Haagse huisarts F. A.
Bolsius (57) heeft op een wel
hoogst ongebruikelijke plaats
de versierselen behorende
bij de onderscheiding Ridder
in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Ze werden
hem aan boord van een DC-6
van de KLM op een hoogte
van tien kilometer boven
Frans grondgebied namens
burgemeester Schols van
Den Haag overhandigd.
De burgervader had deze
taak overgedragen aan dé
gezagvoerder van de KLMmachine, de heer H. K. J.
Roos, die vanuit de cockpit
het woord richtte tot zijn geridderde passagier.. Na de
woorden van gezagvoerder
Roos overhandigde purser
Janssen de knoopgatsversierselen en een persoonlijke brief van burgemeester
Schots aan de heer Bolsius.
Dokter Bolsius maakte de
reis als begeleider van een
groep Nederlandse gehandicapten, die vrijdagmiddag
van Schiphol waren vertrok-l
ken naar de luchthaven Tar-t
bes, vlak bij de bedevaartplaats Lourdes. De heer Bolsius werd onderscheiden
voor onder meer zijn grote
inzet voor de medemens,
want naast zijn drukke huisartsenpraktijk in de Haagse
schilderswijk is hij zeer actief in tal van sociale, kerkelijke en charitatieve functies. Het was uitgerekend
deze vlucht naar Lourdes, de
vijftigste met gehandicapten, waarbij dokter Bolsius
voor de begeleiding zorgde.
•

In het Amsterdamse Koninklijke Instituut voor de Tropen kreeg koning Mwemboetsa de vierde van Boeroendi uitleg van een bestuurs•

td.

gepoetst om „Zijne Majes-

teit" uitleg te geven, terwijl
die meer belangstelling had
voor de benen van de aanwezige assistentes.
Een gedeelte van bet ge-

vliegtuig op. Men vloog over
Boeroendi om weer te landen op hetzelfde vliegveld
bij Oesoemboera, waar vandaan men was opgestegen.
De Hoetoe's begonnen de

door de Watoetsi's steeds minder pretzelschap was zeer geïnteresseerd in de weg naar de tig te vinden en vermoorden
Zeedijk, en later wisten ook nog de minister-presitwee Belgische oplichters dent van de koning.
Hij had al een rekening op
net op tijd te ontsnappen,
een Zwitserse bank geopend
toen rij op kasteel Oud-Wassenaar wat vreemde zaken en vond het op een gegeven
aan het doen waren met het ogenblik toch veiliger het
koninklijk gevolg. Interpol
„twisten" in Zwitserland
voort te zetten. In de Gezocht ze al jaren.
Mwamboetsa was al od neefse nachtclub „Ba-Tadriejarige leeftijd koning Clan" was hij een graag gevan Boeroendi.
ziene gast.
Hij behoorde tot de kleine
Tien Jaar heeft de koning
stam der Watoetsi's, die de
daar
feest gevierd, niet al„HoetoeV' overheerste.
Gene ve, maar ook in
leen
in
Zijn zoon en troonopvolger talrijke wintersportplaatsen.
werd vermoord en de moormag hopen zo aan zijn
denaar aangetroffen in de Amin
komen; hij verdient
eind
te
auto van de koning, die hem
ieder geval niet
het
in
in
onderweg toevallig een lift
.
had gegeven.
onderdrukking

.

*

Vliegtuigen
Er was in zijn gevolg ook
nog een minister van Verkeer, die hier oude vliegtuigen wilde kopen van de
KLM. Zoals ieder klein pas
onafhankelijk land wilde ook
Boeroendi een eigen luchtvaartmaatschappij,
alsof
zo'n land geen andere sores
heeft. In ons land werden
ook mooie blonde stewardessen aangenomen voor de
Later
nieuwe luchtlijn.
sprak ik nog eens zo'n meisje, dat daar tegen zeer hoge
vergoeding gevlogen had.
De luchtvaartmaatschappij had nog geen buitenlandse landingsrechten en men

.zomaar een
liefkozing.
t lo* taittot Tlan k Cmm+>fm {wl

HAGAR DE VERSCHRIKKELIJKE

Zaterdag 7 mei viert het
'Comité-Kennemerland van
het Wereld Natuur Fonds

door Dick Browne

Het kroost van Franz-Joseph Strauss, de voorzitter
van de Beierse ChristeLijkSociale Unie en de vermoedelijk toekomstige ministerpresident- van de deel- en
vrijstaat Beieren, baant zich
een weg in de Westduitse po-

haar tienjarig bestaan met
een groot (eest, dat gehouden wordt in het Openluchttheater op de Hoge Duin en
Daalseweg ln Bloemendaal.
„Er zijn enorm veel leuke
en interessante dingen te
zien. Kinderen van lagere
scholen hier in de buurt hebben tentoonstellingen ingericht over het behoud van de
Waddenzee en het Tropisch
Regenwoud," vertelde meBjuumu
vrouw M.
vod
SythoffStumpel, die secretaresse van het comité is en
dat tien jaar geleden zelf nog
oprichtte. „Verder komt er
een drumband, die bestaat
uit zo'n veertig man, en die
de hele dag blijft. Men kan
gaan kijken

litiek.
De twee zoons Max Joset
(18) en Fiwax-Ctorg (15) en
ook de veertien-jarige dochter Monik* behoren al tot de
jeugdorganisatie van de partij waarvan de controversiële papa chef is..
Alle drie zijn ingeschakeld
in de zogenaamde „basis-arbeid" van de C.S.U., die niet
meer zó onverdeeld achter
Franz-Joseph staat als vroeger het geval was. Dat is te
wijten aan het feit, dat
Franz-Joseph Strauss serieus streeft naar een afscheiding van zijn party uit
de gekombineerde C.D.U.C.S.U.-oppositie in het parlement in Bonn en als zelfstandige vierde partij oppositie wil gaan voeren. Dan
telt ook nog de omstandigheid, dat lang niet alle
C.S.U.-aanhangers hem als
minister-president van Beieren willen zien.

naar judode-

monstraties en naar Merlijn's Poppentheater, die
twee voorstellingen geeft in
het kader van het Wereld
Natuur Fonds nl. „Merlijn
en de spotvogel".

Folksongs
Er worden folksongs gezongen door Peace
en
Johnny en Elly van Es uit
Abcoude komt met vijf assistentes kleden weven en
zij geven ook een demonstratie spinnen. U ziet, een
programma vol afwisseling".
Behalve het organiseren
van tentoonstellingen heeft
de jeugd ook een groot aandeel in de andere evenementen, want zoals mevrouw
Von Baraau Sythoff al zei:
„De jeugd moet het tenslotte doen Er zijn o.a. 350
rangers. gekleed in een shirt
met de bekende Panda erop.
Aan deze rangers kan men
alle inlichtingen vragen. Om
twee uur 's middags begint
Twee van de vijf Bloemener een grote ballonnenwedmeisjes,
die het feest van het
strijd. Dit tweede lustrum
Wereld
Natuur
Fonds afdeling
om
9.30
geopend
wordt
uur
zaterdag komen
door de commissaris van de Kennemerland
opluisteren. Het rijn Uesbeth KaKoningin °rs. R. J. de Wit, pitein
(19)
duurt tot 17.00uur en de toe- Cvne (19). inks en rechts NoéOe
gang is gratis!

Kiesgerechtigd

.

•

REUNIE
i

i

ROSMALEN: Het voorma-

lige

Vechtwagenkorps

De kinderen Strauss hebben dus het één en ander te
doen om de C.S.U.-van-detoekomst aan de familie te
binden. Max Josef is al kiesgerechtigd (die leeftijd ligt in
West-Duitsland bij achttien
jaar) en vice-voorzitter van
de C.S.U.-districtorganisatie
in München. De jongste
zoon is voorzitter van de
„Scholieren C.S.U."
Vader en moeder Strauss
hebben zich erbij neergelegd, dat hun kinderen ook
in de politiek gaan. Zij willen pas een veto uitspreken
als de rapport-djfers onder
de politieke activiteiten gaan
lijden.
Of ze ook verder in de
voetsporen van vader willen
treden? Max Josef: „Er bestaat geen tweede Einstèin,
zo zal er ook geen tweede
Strauss zijn."

KN.IX. herdenkt 21 mei
a.s. het 40-jarig bestaan met
J een reünie in „De Kentering" te Rosmalen (N.-Br.).
Opgave bij: S. Snel, St Ansfridusstraat 93 te Amersfoort. Telef. 033-18350.
EDE-WEST: Oudstrijders
van het le Reg. Lt Lua le
Divisie „7 december" houScheurkalender
den donderdag 19 mei a.s.
(Hemelvaartsdag) in het OnAten kan weieons vrouwen
deroffidershotel, Kazerne- tegenkomen,
die nog nooit
laan 41 te Ede
west een verliefd zijn geweest,
maar zeireünie.
één, die hot slechts één
den
Opgave bij: C. St Wlllard, keer geweest is.
De charmante Dimity Chadwick (foto links) uit Bowral bij Kerkïaan 9 te Laren (N.-H.).
La Rochefoucautd
Sydney is ais „Australische Bloemenkoningin" naar onze Tel. 02153-14245.
Hollandse tulpen komen kijken. Maar dat is dan ook alles
wat haar reis met bloemen te maken heeft.
Ze heeft dit toch wel riante uitstapje gewonnen door in november van bet vorige jaar een „persoonlijk financieel record te boeken bij een inzameling voor een zwembad voor
geestelijk en lichamelijk gehandicapten in en uit de omgeving van BowraL
tig& kledij op het winderige
Een groot succes voor DiAmsterdamse Rembrandtsmity, dat de familie Chadwick wel op kosten heeft ge- plein.
jaagd.
„Ik heb expres niet te
Want vader en moeder beveel winterkleren meegenosloten hun jonge dochter men". vertelde ze lachend.
niet alleen de reis naar het „Als het me te koud wordt
verre Europa te laten makoop ik in Europa wel wat
ken. Met nog een oom en moois. De kleren hier
vind
tante van de 19-jarige is het ik veel leuker dan bij ons en
een gezellig familiereisje gepa is tenslotte meegegaan
worden.
om te betalen!"
Met Transbus InternatioLuchtig
nal uit Den Haag gaat de faZo van onder de hete Aumilie een toer door Europa
stralische zomerzon stond maken. Duitsland, ZwitserDimity, die als secretaresse land, Italië en Frankrijk
staan nog op het programbij 'n fabrikant van ruiter„Was er weer een politieke uitzending op de beeldbuis?"
ma.
sportkleding werkt, in luch-

Australische bloem
tussen de tulpen
"

maakte alleen binnenlandse
vluchten, vertelde ze mij. Ik
vroeg haar of het kleine drie
miljoen inwoners tellende
Boeroendi dan meerdere
vliegtuigen had. Dat bleek
niet het geval. Tweemaal
per week kwamen alle ministers met hun vrouwen
aan boord en dan steeg het

De appels
vallen niet ver
van de boom

Bloemenmeisje

FLINSTONES

BUYTELAARS

Dr. KILDARE

RAKKER

{

•

'
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„Zéér uitzonderlijksnoemt voorzitter A. J.
van Hooff van de Nederlandse Vereniging van
Dierentuinen de ontsnapping op Koninginnedag
van een twee meter lange
krokodil, die in het Dierenpark
Wassenaar
dwars door een ruit, tussen het publiek sprong.
„Overal gebeurt wel eens
een ongelukje, maar het
is voor het eerst dat ik
van zo'n opzienbarende
ontsnapping van een ge-

vaarlijk roofdier hoor",

aldus de heer Van Hooff

moeite

dank voor verzorging
oorlogsbegraafplaats

publiek uit
kooien te
houden dan
dieren erin"

sters
AMSTERDAM, dinsdag
Ons ministerie van Buitenlandse Zaken is vier dagen lang de gastheer van 30
Franse
schoolkinderen.
Deze jongens en meisjes van

Zes van de 30 Franse schootkinderen tonen het Int dat ze woensdagavond met bloemen op het monument op de Dam zulten leggen.

•

Ex-Harderwijkse Hearts of Soul namens België naar Songfestival:

(39), die zelf difecteur is
van Burgers Dierenpark
in Arnhem.

Zoals wij gisteren reeds berichtten, ontsnapte de kolossale Nijlkrokodil Brutus
door over pen dertig centimeter hoge balustrade langs
het alligatorsbassin te springen. Het reusachtige reptiel, dat voor éénderde uit
vlijmscherpe klapkaken bestaat, zorgde voor een enorme paniek onder de vijftig
bezoekers die tijdens Brutus' onbesuisde vrijheidssprong' in het Jungle-huis
van het Wassenaarse dierenpark aanwezig waren. Twintig van hen, meest kinderen,
raakten ingesloten tussen
een muur en het happende
Nijlmonster. Panisch van
angst vluchtten zij bovenop
een lege reptielenkooi. Twee
17-jarige meisjes liepen een
shock op.

Overdreven

Volgens voorzitter Van
Hooff van de vereniging van
dierenparkdirecties was de
reactie van het hevig geschrokken publiek
volgens oppassers was de paniek bij het hysterische af
„volkomen *.<■■ begrijpelijk
maar tegelijk ook ontzettend
overdreven".
De heer Van Hooff wijst
er daarbij op dat negenennegentig procent van alle uitheemse dieren in een dierenpark in het uitzonderlijke geval van een ontsnapping zelf sterker zal schrikken dan het publiek. „Zodra
een dier buiten zijn eigen
vertrouwde omgeving komt,
voelt hij zich helemaal niet
op z'n gemak. Het enige dat
hij dan wil, is zo snel mogelijk terug naar zijn eigen territoir. Ik weet zeker dat die
Wassenaarse krokodil net zo
schrokken was als het puck."
—

—

.

S

„Belgen zijn net als
Indische Nederlanders"
door
TON DE ZEEUW
„Het enige dat hij wil, is zo snel mogelijk terug ncw zijn eigen territoir."
hun eigen verantwoordelijkkunnen stellen dat ze uiterWat anders ligt het volmate goed beveiligd zijn. Zogens hem bij de categorie heid. Bij alle gevaarlijke dieren zijn dubbele veiligroofwel naar de mensen als
grotere gevaarlijke
naar de dieren. Want laten
dieren, zoals beren, leeuwen heidssystemen ingebouwd.
Traliewerk en sloten worwe vooral ook goed beseffen
en tijgers.
den regelmatig gecontrodat de mens een veel grotere
beveiligd
leerd op deugdelijkheid. De
bedreiging vormt voor het
beer is los, zoiets bestlót dier dan omgekeerd", aldus
„Ik geloof dat de directies eenvoudig niet in de Neder-' voorzitter Van Hooff van de
landse dierentuinen, waarvan de Nederlandse dierenNederlandse dierentuinen.
parken zich op dit punt maar van we in z'n algemeenheid
Directeur J. Louwman
al te goed bewust zijn van toch zonder overdrijving
•

Goed

van het Wassenaarse dieren-

park zegt «in dit verband:
„We hebben over het algemeen meer moeite om het
publiek tiit de kooien te hou-

(advertenties)

Antenne
ptagewoaid?
Geluk bij een ongeluk dat uw verzekeringsman zo slim was
om aan de tévé-verzekering van Royal Nederland te denkea

Royal Nederland ggjj
verzekering maatschappij nv

.

■'

.:

den dan de dieren In hun
kooien!"
„Daar komt nog bij", vult
de heer Van Hooff aan, „dat
de Nederlandse dierenparkdirecties alleen al uit eigen
lijfsbehoud goed zullen oppassen: twee ongelukken in
één dierentuin en de directie
kan de poorten wel sluiten,
want dan komt het publiek
gewoon niet meer."

Het is te hopen dat de aanstaande verkiezingen een zodanig kabinet opleveren dat we een
minister van Cultuur, Recreatie
en Maatschappefijk Werk krijgen
die zorgt dat radio en tv niet langer linkse propaganda-insteilingen zijn, een minister van Justitie die afdoende maatregelen
treft om de veiligheid in de grote
steden te beteugelen, en een minister voor Ontwikkelingshulp
die Cuba van de Ijst van ontvangers van ontwikkelingsgelden

Uitzondering

-

schrapt en (fie er voorts op toeziet dat er geen subsidies wor-

den gegeven aan organisaties die
het uitmoorden van de blanke
bevolking in Afrika nastreven.

Apeldoorn.

World Press Photo 1977
t

J.'J. A. Harbrink Numan

Geen Angola-koffie

"

'

'

•.

Een jaar wereldgeschiedenis in beeld vastgelegd door
de beste persfotografen ter wereld.
In ca. 250 foto's toont dit boek blijdschap en verdriet,
hoop en angst, leven en dood, romantiek en harde

Een inzender vraagt het Angola-comité te bevorderen dat wij
Angola-koffie tegen redelijke prijzen aangeboden krijgen.
In de oinnen- en buitenlandse
pers heeft men kunnen lezen dat
de koffie-oogst in Angola uiterst
gering is als gevolg van de nog

werkelijkheid.

Verkrijgbaar in de boekhandel en bij fotozaken
voor ƒ9,50

steeds voortdurende oorlogshandelingen. Bovendien moet er een
deel naar de Cubaanse „bevrij-

ders".
Bussum.

ï

'

P. VAN DAALEN.
Java

varihet radio-1
i tijdsein.DraartutoewUig
'nSeiko Quartzhorio3e
/

;

"

Seiko hèren-horloges vanaf f

150,-

■■■■•'<

Seiko Quart/heren-horloges al vanaf f 350,-

;

j;

Seil<oQuar^!

Eens zullen èllehorloses zo nauwkeurig zijn.

ANTWERPEN, dinsdag

„Er bestaat een grote
overeenkomst tussen een
Belg en iemand die in het
voormalige NederlandsIndië geboren is; namelijk de mentaliteit die ingeeft dat er éérst gefeest,
en dan pas gewerkt moet
Nederlanders
worden.
vinden dat 't andersom
moet Vandaar dat wij
Indische
Nederlanders
dus
zo goed aarden in
Vlaanderen..."

•

de en plotseling naar Belgié
verhuisde.
De meisjes bouwden daar
een carrière op die klinkt als
een klok en vandaag zijn de
Harderwijkse zusters als
Dream Express" naar Londen vertrokken, waar ze tot
de grootste kanshebbers behoren van het Eurovisiesongfestival dat zaterdagavond zijn finale zal beleven.
Kanshebbers voor België,
want de dames beschikken
al geruime tijd over het paspoort van dat koninkrijk en
ze hebben (behalve de familieleden dan) niets meer te

—

—

Dat is de korte, maar sociografisch zéér interessante
verklaring van "' BIANCA
MAESSEN (26), de oudste
dochter uit een kinderrijk
Indonesisch gezin dat zich in

1952 in Nederland vestigde,

vijftien jaar later samen met
haar zusters STELLA (thans
23) en PATRICIA (24) het uipopulaire
pop-trio
terst

„The Hearts of Soul" vorm-

,

Dream Express

•.

.kwaliteit..

(be)zoeken in Holland.

Bianca heeft frouwens nog
enkele redenen om het artistieke klimaat van België boven dat van Nederland te
stellen: „Hier in België ben
je als artiest iemand; vooral
wanneer je over muzikale
talenten beschikt sta je hoog
in aanzien. Hoger in ieder
geval dan in Nederland.
Daar komt nog bij dat je in
België een kritisch publiek
tegenover je krijgt Zwakke
broeders en amateurs zijn
hier niet welkom. Je moet
góed zijn. En origineel. Dat
bijvoorbeeld een componist
of artiest in Nederland zo-

maar nummers mag kopiëren is in België ondenkbaar.
Ja, 't zou wel kunnen, maar
dan laat het publiek hem

vallen. In Nederland kan iemand jarenlang doorgaan
met plagiaat te plegen zonder dat iemand 't door heeft
of zonder dat iemand ingrijpt Zoiets kent men in
België niet. Vandaar dat wij
't in België zo naar onze zin
hebben. Wij hebben kwaliteit en dat wordt hier naar
waarde geschat Ja, 't klinkt
misschien wat opschepperig,
maar ik weet zeker dat er in
Nederland geen zanggroep is
die „live" hetzelfdekan als
wij

.

(advertentie)

Nieuwkabinet.

»

.

Dat de ontsnapping van
een gevaarlijk roofdier tot
de bijzonder hoge uitzonderingen behoort, blijkt volgens voorzitter Van Hooff
uit het feit'dat men er vrijwel nooit iets over hoort.
„Dierentuinen zijn plaatsen
waar altijd veel mensen bijeen zijn. Zoiets zou nooit geheim kunnen blijven. Maar
hoort ü er ooit wat van?"
„Natuurlijk, er ontsnapt
wel eens een aapje of een
vogel, maar zodra ze de oppasser zien of hun voederbak, komen ze razendsnel in
hun vaste verblijf terug. De
meeste dieren weten gewoon zélf waar ze.thuishoren en ze zullen vaak niet
eens' proberen om te ontsnappen. Als ze dat wèl doen
en ze zijn eenmaal buiten,
dan willen ze alleen maar zo
snel mogelijk weer in hun
kooi terug", aldus parkdirecteur VanHooff.

uit'te nodigen voor een.4daags reisje. Kosten nog
moeite zijn gespaard. .Ze
worden per bus en boot kriskras het land doorgevoerd.
Woensdagavond . leggen V: ze
als eregasten bloemen op de
Dam en ook staat er een bezoekje aan de Grebbeberg op
rond de tien jaar verzorgen het
programma.
namelijk al een paar jaar de
begraafplaats in Orry-la-VilVolgens
oud-burgele. even buiten Parijs, 'waar meester vande Orry-la-Ville,
alleen Nederlandse mari- die de kinderen begeleidt, is
niers en piloten nisten, die de Nederlandse begraaftijdens de Tweede Wereldplaats in zijn stadje beoorlog in Frankrijk zijn geroemd. „Het lijkt niet. op
sneuveld. Twee jaar geleden een van de andere militaire
plantten ze er zelfs een den- begraafplaatsen. Het is een
neboom, hoewel ze nog nooit lieflijk park aan de rand van
een stap over. onze grens een bos met veel planten en
hadden gezet
tulpen, waarvan er helaas
Als dank voor hun werk de laatste weken nogal wat
besloot het Ministerie hen zijn bevroren."
Van een onzer verslaggeef-

Uit de wereld van
de Bonneterie en Kinder
wat anderen
er van denken
was verzorgd enz. Maar zie,
twee dagen vóór de vastgestelde
datum ontvangt mijn vriend van
het comité van zieners en zieneressen telegrafisch het bericht
dat „wegens onvoorziene omstandigheden"
het
congres
wordt afgelast...
Enschede
f. b. leferink

fe-r* 11iH
l§l*r I

Drs. Udink
Zonder de heer Udink te willen
verdedigen
hij is daartoe zelf
mans genoeg
merk ik op dat
de heer Udink bewezen heeft
een capabele minister van Volkshuisvesting te zijn geweest. Dit
was een van de redenen dat hij
thans de functie van vice-voorzitter van de Raad van Bestuur
bij OGEM bekleedt. De heer
.Udunk heeft kans gezien een order van 1,4 MILJARD gulden uit
Saoedi-Arabiê binnen te halen.
Wat dit betekent voor de werkgelegenheid in Nederland moge
blijken uit het feit dat voor deze
order voor het bouwen van 1700
woningen, ca. 25% van de jaarproduktie van de Nederlandse
betonindustrie nodig is. En dat
waar deze tak van industrie mo-
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Staat u mij toe op te merken
dat het door u op 14 april genoemde aantal van 1000 mensen
per vierkante kilometer (op Java)
niet juist is m.i. Het inwonertal
van geheel Indonesië is 127,6
miljoen (ongeveer); van Java
82.940.000 (±65%). De opper- menteel om orders staat te gilvlakte van dit eiland is 125.500 len. Dit project dient in april 1979
vierkante kilometer. De bevol- gereed te zijn en er is een zeer
reële kans dat daarna nog een
kingsdichtheid is ongeveer 6601
Eindhoven.
G. H. BARTMAN aantal opdrachten zullen volgen.
Er wordt van bepaalde zijde
graag tegen de multinationals
Over „zieners" gesproken aangeschopt.
Het is goed ook de
Het volgende la wellicht gepositieve zijde van een multinaruststellend, in elk geval verhel- tional als OGEM eens te belichderend voor ontredderde zielen ten.
die het slachtoffer worden van
Overigens ben ik het wei ge„zieners".
deeltelijk met de schrijver van het
Een van mijn kennissen, lid ingezonden'stuk ;„De bom van
van een internationale associatie drs. Udink" eens, dat de heer
van helderzienden, zou onlangs Udink in zijn positie had kunnen
deelnemen/aanbeen reünie te weten dat een grapje over een
Wenen, georganiseerd doorl en zgn. bom in de huidige tijd met
zijn vele slachtoffers van terreur>
voor helderzienden.
Alles was geruime tijd tevoren organisaties, verkeerd zou vallen.
Haariom.f.»t'
t. •te 4' v 1
gepland en geregeld. HotelacA.B.VAN LEEUWEN
commodatie voor de rvOnisten

„Schrik"

Overigens zijn zij niet de
enige leden van Dream Ex-

press. Naast vier zeer be-

kwame muzikanten is daar

de heer LUC SMETS (29),
zanger, componist, tekstschrijver, arrangeur, musicus en onbetwist de leider..
Luc is op 't eerste gezicht
de bescheiden man op de;
achtergrond die in het Antwerpse café, waar wij de
ontmoeting
arrangeerden,
het gesprek door zijn collega
levensgezellin
en tevens
Bianca laat leiden. Maar het
is een bekend feit dat hij de
groep in een IJzeren Klem
heeft In de studio is hij bikkelhard, weet exact wat hij
wil, rust niet voordat 't ook
zo gebeurt en wordt dan ook
door de Vlaamse studiomusici omschreven als „De
schrik der muzikanten".

Succes
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Zonnige mode voor
zomerse combinaties
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De nieuwe zomercollectie is er
Luchtige kleding waarmee u naar
1
hartelust kunt combineren.
([?*' J$
Neem bijvoorbeeld deze >\LV
Zwitserse blouse, wit met een
(//
kleurrijk dessin 79,-.
VI S
Past prima bij een gerende
of geplooide rok, o.a. iri wit of W-F*-'* /i/ir/TTA
donkerblauw, vanaf 89,-. Ook met
vesten en jumpers kunt u zelf de \
v
meest priginelecombina- r>\r>v/rSl>y!irzrN]
ties bedenkea Kom kijken
,(7it,/WJ
naar de duizend-en-één
nieuwe artikelen die wij u presenteren onder het
.

•

motto'zomerdagdromen'.
U bent van harte welkom in de Amsterdamse
Kalverstraat (als klant parkeert u gratis in de
Carlton parking) of bij de Bonneterie op het Haagse
Buitenhof. Ook op donderdagavond.
'
\>t'vJVt\ •
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u^Vtwrddinlmodeenmei&elen

Luc: In 1974 kreeg ik van
Adriaan van Landschoot (de
ex-baas van de piratenzender Radio Atlantis) carteblanche binnen een door
hem gevormde nieuwe produktiemaatSLhappij. Op dat
moment haalde ik de meisjes dé studio in en begon
met grote snelheid alle dingen te realiseren die ik al die
jaren in m'n hoofd had. De
eerste single (..Dear John")
werd een redelijk succes;
groot genoeg om een LP te
mogen maken. We hadden
ons inmiddels omgedoopt tot
Dream Express en een door
mij geschreven song piet dezelfde naam werd een enorme hit in België, i; \.t:\;.■<
*

Het.Belgische lied.„Need
a million in 1-2-3"; is opnieuw een compositie van
Luc Smets. In België heeft
het de eerste plaats van de
hitparade allang bereikt en
in Nederland is 't aan het
;,binnenkomen".
Luc: „We verwachten veel
van het festival. Om eerlijk
te zijn denk ik dat we bij de
eerste drie zullen eindigen
Bianca (na enige aarzeling): „Ik aenk zelfs dat we
nummer één worden, hoewel je .zoiets eigenlijk niet
mag zeggen".
.

*•"

'

'•'

;.'Try

'

Hinsriflg

„Meer

•

ARNHEM/WASSENAAR,

Vier dagen Nederland als

.

door Jos van Noord

Dertig Franse kinderen gastvan Ministerie

.

Directeur Dierenpark Wassenaar
over ontsnapping
van krokodil Brutus:

•

V

DINSDAG 3 MEI 1977

6
kunnen van maandag t'/m vrijdag van H.30 li» 17 uur irlrfoni«h wórden opgtgevenonder rfr. 5*52220.'
\
Na 17 uur tot 20.30 uur nr. 5t<522300l 585223
f.

kennis van het overlijden van

Grootvader en Overgrootvader

*

Enige kennisgeving

•

JOHN en PAULINE DONOVAN-KLENE

'Vt
5 «J"
FLORENCESOPHIA
29 april 1977
; Tijdelijk: Westminster Hospital
42 Hferton Terrace t
Maternity
ff"4 Private
Laoaon, 3.W. 8 &jjj
Londnn, W. I;

HerbertTftrre

FïepTirre-Moershoek

Ellen
Nicole
Yvette

'

10 mei 1977 hopen
Dt heer en mevrouw ■*'
MEYERS-VAN DUYL
M. W. v.
geven met grote vreugde kennis
en
van de geboorte van hun doch«

ter.... t-

;

,

ü'

;

r>

'

'

-

Huizen, 2 mei 1977,
Droasaardlaan 9.

>..

:

.

'

>.

'

'•

>

Ce heer en mevrouw

li.

V

'

•' • •"'-l*

-

'

Getrouwd:

enFREDERIK
Leek. (Gr. V,

JeanenDédé'

■■

?

~.

- .

p. G. Hllarides-Hijnekamp
H. Hilarides

Breda:
Multatulistraat 15 S. A. L Lauer-Hijnekamp
J.Lauer
i
Harllngen:

Enige en algemene kennisgeving

.

Delft

"■

i

Honululu:

ALEXANDER HENDRIKUS ANTONIUS
•

f.-I

t

eerder weduwnaar van
MARIA E. H. TEN KORTEN AAR
op de leeftijd van 66 jaar.
Castricum: E Meijman-de Laat
Huizen: Joke en Jos
Odelhausen (Dtsl.): LexenHelga
Zeist- Frans
Stolzenau (Dtsl.): Frans en Betty
v
; t Heerhugowaard: Lieske en Jaap.
s.
en kleinkinderen
Castticum. 27april 1977

,

Henny

Cohane-Cohen

Amsterdam: Leo en Madeleine Colland
New York: Joe en Melitta Colland
c
San Frfcndsco: Fred rolland
Amstelveen: Rolf en Diane Cohen
en alle klein- en
achterkleinkinderen

'

"MEIJMAN

y

;

,

12, Amster-

Correspondentieadres: Koningslaan

dam
begrafenis zal plaatsvinden op de joodse begraafplaats te Muiderberg op woensdag 4 mei om

De

11.00 uur. Vertrek Sarphatlstraat 173 om 10.30 uur.
.»**

"

«tr.Mtt .»yif n»rt-wr

+■

>•.

-

v

GEZOCHT
AANGEBODEN
EN
GEVONDEN IN

leedwezen"delen

wij u mede dat op 85-Jari-,

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

JOHANNA HELENA COHEN-KAN
in New York is overleden. Haar grote interesse
belangstelling voor

■-

■-A-■

--

-

..

..

Heden is in alle rust ontslapen onze lieve Moeder
en Oma
JOHANNA GEERTRUIDAKOLFF
op de leeftijd van 77 jaar.

voor het bedrijf en haar sociale
alle medewerkers zullen wij niet licht vergeten.

VERKOOPLEIDER

N. Hasselman-Sams

soonlijke

Mark

Hugh

BUthoven:

Soest, 27 april 1977
Soesterbergsestraat 111, flat 108

:

MACHINE

contacten hebben mogen onderhouden,

rullen aan deze' sympathieke persoonlijkheid de
mooiste herinneringen bewareri. ';
Namens medewerkers enoud-medewerkers van
*V>
''t i '
Maison de Bonneterie'
Amsterdam Den Haag

PERSONEELSCHEF

-

ï

*

-•>;.«

-V

JACOB LUTTEKEN
_

'ï

...,y

.

..

IH-

'j

HTS-INGENIEUR

Zij .was de belangrijkste roergangster van \ het
'v
schip van ons gezin.
We zullen samen trachten onze koers op haar bestek te blijven volgen.
Evertjan

.i

'„'*»•

Pieterjr.
'

,

'

Sharon
Piet

-

\

.v

.

:

De crematie zal plaatsvinden

op Bevrijdingsdag S

mei tegen 14 uur in het crematorium Ockenburgh,
Ockenburghstraat 21, Den Haag (Loosduinen).

1

>

,

,

ROELFIENA RUARDLJ-KORTE
WEVELINA
v"**i Mff
«ifcA*■£.**
op de leeftijd van 73 jaar.'
•

■ Twe^o:
Opheusdèn: Pé van Brenk-Ruardij

•
geboren 24 juhi 1904.
*. 1 C. M. Geestman-Lang
G. Geestman
A. C. Geestman-EUverding
F. W. Geestman
E. M. C. Geestman-van den Hljligenberg
C. M. M. van der Kooi-Geestman
v.' A.R. van der Kooi
A. M. C. Diallo-Geestman
A. O. Diallo
R. A. F. Geestman
J. E. C. Geestman-van Blijenburgh
en kleinkinderen
Amsterdam, 30 april 1977
Curacaostraat 74" 's
Gelegenheid tot afscheid nemen in een rouwkamer
van de Coöperatie 1PC, Ookmeerweg 273, Amsterdam-Osdorp, dinsdag van 14.30-15.30 en 18.00-20.00

•

Henk van Brenk

?

<?

fvöj

Epse.' tienny Willems-Ruardij
Deventer, Jaany van den Berg-Ruardij
Paul van den Berg
Klein-en achterkleinkinderen

Twello, 28 april 1977

Parkflatde Statenhoed" 3.
Het waarnaar wens om in aanwezigheid van ae
:
naast*familiegecremeerd te worden.

*

•

„

ZWiM.

'&■

>

*

.

,

,

,

»

Enlae en algemene kennisgeving .
Na een langdurige ziekte is heden overleden mijn
innig geliefde Vrouw, onze lieve zorgzame Moeder,
Oma en Overgrootmoeder"
T

Pagina na pagina
Agressief
helder en
Driss'N. die slechts vier
overzichtelijk. Of weken
met het meisje behet nu Speurders t vriend was, voordat' haar
Stoffelijk overschot op haar
zijn of gewone kamer
werd aangetroffen,
werd voor het laatst in Ne~
advertenties.
derland gesignaleerd toen
'

,

*>

•

l

>

'

.

hij kort na de wurging zijn

!

'i
ti1Uur.Vl/E3'
1
ini'"
De teraardebestelling zal plaatshebben
..

.*

.•

'

-

-

•

ïi.';-*-»»-

woensdag 4

mei a.s.!tegen 13.30 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan deKruislaan:
/
"'
>

•

zijn kantoortje aan

door Wim van Geffen
AMERSFOORT, dinsdag
Een amateurach tige vervalsing van zijn paspoort
heeft in de Zweedse havenstad MalmO geleid tot de arrestatie van de 25-jarige Magastarbeider
rokkaanse
Driss N.,! die ervan wordt
verdacht begin december in
Amersfoort de 28-jarige
«v»,. «r■**, 'i
:«s' '
Dannie
ledere dag een kleuterleidster
Koopman te s" hebben geDe Utrechtse officier
enorme variëteit in wurgd.
van justitie heeft de uitlevevraag en aanbod. ; ring van de Marokkaan ver1 t
1 zocht.
„

PETRUS GEESTMAN
echtgenoot van C. M. LANG

v

TYPISTE

'<

'

•ij'»*

..

VERKOPER

Na een langdurig en moedig gedragen lijden is na
afscheid van ons allen te hebben genomen rustig
ingeslapen mijn lieve Man, onze dierbare Papa en
Opa

*i' Geen bezoek. Geen bloemen. Geen toespraken.

•>.'

CONTROLLER

-

Alphen aan den Rijn, 1 mei 1977
Oudshoornseweg 112

'"

VERPLEEGKUNDIGE

*

Etlen'.

■

Woerden, Meeuwenlaan 1 ." ,'
Correspondentie-adres:
Frederik van Eedenstraat 13, Voorburg.
De crematie zal plaatsvinden in het crematorium
„Nieuw Eykenduynen", Kamperfoeliestraat,
s-Gravenhage, donderdag 5 mei om 3 uur. Vertrek
van de rouwkamer, Fred. Hendriklaan 7, aldaar,
om 2.30 uur. .
Geen bezoek aan de rouwkamer. r

1

SCHEEPSBERICHTEN GROTEVAART
ABIDA 2 te Gothenburg. ACMAEA 2 ts Caaabtonca, ACTEON 5 te Df
bout] verw. AQUARIUS 2 46 i Bandar Abbaa nr Jubai, ATLANTIC
CROWN 2 v Bauw**» rw Norfolk, BAARN 4 te Fort ds Franc» verw. BREDA 11 ta Rotterdam verw. CHEVRON NEDERLAND 270 zo Rat Alhadd nr
Bandar Mahehahr, CHEVRON ROME 2 185 w Jakarta nr San Clemente,
CHEVRON THE HAGUE 2 te Purfleel verw. OAPHNE 2 80 no Monrovia nr
Bonny, DtADEAMA 2 125 tw Maaira nr Ra* Tanura, DtOGENES 2 v Buenaventura nr Cristobal, DIONE 6 ta Oweee, DO SINA 29 ta San Clemente. FELANIA 2 90 no Samarang nr Lyttelton. FOSSARUS 10 te Curacao verw.
HERCULES 2 te Paramaribo verw. HOLENDRECHT 2 t a. CaaKari. KENNEMERLAND 2 120 zzw Femandonoronha r Rio de Janeiro. KERMIA 3 te
Teesport verw. KOPIONÏLLA 5 ta Singapore. KYUX 2 40 nno Algiers nr
Monrovia. LEUVE LLOYD 2 160 n Benghaii nr Hamburg. LOVELUA 1 te
Port Dickaon. MAASBRACHT pas» 2 Mastra nr Sao Sebeatiao. MERCURIUS 6 te Rotterdam verw. NEDER ELBE 2 130 nnw Muecat nr Bahrein.
NEDER WAAL 2 te Hongkong verw. NEPTUNUS 2 te Amsterdam. NISO 2
t.h. Lyme Bay, ONOBA 3 te St.Jamee verw. PRINSENDAM 2 v Hongkong
nr Kobe, SCHIE LLOYD 2130 »w Kreta nr La Havre. SOCRATtS 2te Georgetown verw. STRAAT FUSHIMI 2 75 rw Diego Suarez nr Singapore,
T JONGER 2 300 w Kp Finetene nr Cartagena, ULYSSES 29 ta Santo Domingo. VTTREA 4 te Mena al Ahmadi verw.
-

als het
om n baan gaat.

• \L:

+*.■<*«'

#4'-si:

'i*c-

m*

*'

-j »iu«au,.

,

Allardß.V.

>

toenmalige werkgever, een
restauranthouder in Zeist,'
uit diens bed haalde.
te De Marokkaan die internationaal niet alleen bekend
staat om zijn agressieve inslag, maar ook om zijn ongebreidelde fantasie,' diste tegenover de restauranthouder een verhaal op. dat zijn

Lammers wil
2de zigeuner-

familie kwijt
.Van een onzer

gen van zijn zaak vermeld.
Zo zouden er vestigingen
zijn van Big.Star in Parijs,
Londen, Rome en nog enkde
andere Europese hoofdste-

verslaggevers

7ALMERE, dinsdag
De
ongeveer
100 leden van
goederen,'dlë r hij bestelde,
de Hongaarse zigeunerfamivarieerden van conserven
lie Nicolic hebben van landtot bikini's toe. Het merenden. De bestellingen werden drost Han Lammers tot vandeel van de goederen, die echter steeds vanuit Eindhomiddag 12 uur de tijd gekredoorgaans in de haven van ven gedaan.
om uit eigen beweging
Rotterdam
aankwamen,
un vorige week maandag in
Zaterdag kon De J. worwerd via minder gunstig beaangehouden in een bar. Zuidelijk Flevoland betrokkendstaande cafés weer denHeerlen.
in
In een loods in' ken kamp te verlaten.
doorverkocht.
De landdrost zal de zigeuEindhoven
waar de beners,
indien zij voor twaal'
opwerden
goederen
De J. wist zijn zaak enkele stelde
ven niet zijn vertrokken,
politie
trof
de
geslagen
maanden lang staande te
nog een kleine voorraad aan. door de Rijkspolitie van het
houden, dankzij uitstekenin het geïmproviseerde terrein
de informaties die werden Onder meer werd
een parkeerplaats bij de Holgrote
een
hoeweekeinde
verstrekt door het bankiersBrug
landse
desnoods
veelheid plakband in beslag hardhandig
huis Van Lanschot en het inverwijdelaten
formatiebureau Dun en genomen.
Volgens de Eindhovense ren.
Broadstreet Het bankiersDe familie Nicolic, werd
politic
wordt het onderzoek vorige
huis verstrekte deze inforweek maandag door
bemoeilijkt door het feit, dat
matie, omdat De J. een tede
Rotterdamse
gemeentealle orders waren ondertegoed van enkele tonnen opover
politie
stadsgrenzen
de
kend
een
onleesbare
met
de bank had staan.
gezet met de boodschap dat
krabbel, of via de telex waTegen de tijd, dat de levehaar
in Lelystad een warm
gedaan. Hierdoor kan
ranciers bij de bank hun ren
onthaal
wachtte. De zigeumoeilijk
het
wel
eens
ook
nood kwamen klagen over
ners geloofden dit maar al te
schuldige
worden
de
aan
te
het uitblijven van de betagraag, omdat de zigeunerfalingen, had De J. zijn tegoed wijzen.
milie Romanov in Lelystad
echter al weer opgenomen.
ook een vaste standplaats
Om zoveel mogélijk verr
kregen toegewezen.
trouwen te wekkend had De
J. op zijn briefpapier ook diWielen
De landdrost weigert echverse buitenlandse vestiginter nog meer, zigeuners in
zijn gebied «toe te laten. Hij
wil dat de familie Nicolic terugkeert naar Rotterdam.
Het Rotterdamse college van
Van onze parlementaire
B. en W. voelt hier echter
redactie
,v
niets voor.
BREDA,dinsdag
zigeuners
De
Wachten
InDe lijsttrekker van de
' maar
tussen
niet
PvdA drs. J.M. den Uyl werkloos af. Zij hebben gisheeft de eerder door zijn
ternacht *de wielen onder
partij gestelde harde eisen
hun caravans vandaan gemoeder was overleden en aan het CDA voor een evenhaald: Daardoor werden gisdat hij in aller ijl naar Matuele regeringssamenwerteren zeven diepladers, die
rokko terug moest. De. resking na 25 mei afgezwakt.
taurateur leende hem énige i De PvdA houdt niet langer ƒ 100 per dcg kosten, achter
de hand gehouden. Vanmorhonderden 'guldens %en meer vast aan haar voorgen voor tien uur wordt van
bracht hem op zijn verzoek waarde dat het CDA en D'66
zijde een defiRotterdamse
met zijn auto naar het een viertal wetsontwerpen
beslissing
nitieve
verwacht
Utrechtse Centraal Station.
moeten slikken inclusief de
Argwaan
door de PvdA gewenste ver-,
anderingen
in die voorstelDe Marokkaan stapte helemaal niet op de trein, maar len, alvorens er sprake kan
zijn van een'coalitie PvdAdook onder. De AmersfoortDWCDA.
se recherche vond een aanTl
• f
.ft :•
tal vingerafdrukken van de CDA.
"Van een onzer Verslaggevers
verdachte en deze werden Onverstandig
DIEVER, dinsdag
samen met zijn portret in: 15-jarig
>■
Een
< die
meisje uit
Deze
eis,door
de
ternationaal verspreid. De
PvdA-partijraad
gemeente
.weVledderveen
de
in
J
enkele
Marokkaan, die reeds sedert
twee jaar door de Zwitserse ken geleden is vastgelegd, is Diever, die in verwachting
inmiddels al door het CDA- was, heeft zich kort na de
justitie wegens een poging
kamp
.verworpen en door geboorte van haar baby onttot moord en oplichting
werd gezocht, was van deze D'66 lijsttrekker dr. Jan TerZij heeft het enkele dagen
interpolactiviteiten terdege louw „onverstandig" genoemd.
Het
betreft
oude
meisje in een deken gehier
de
opdehoogte.y y ï v
wetsvoorstellen
wikkeld
en in een plastic zak
Jgg
over
de
Vandaar, dat, hij trachtte
gestopt waarna zij het in een
door
paspoortknoeierijen grondpolitiek, de vermogensaanwasdeling, ° de Wet Inweiland in Vledderveen
zijn identiteit te verdoeze, achtergelaten.
vesteringsrekening
(WIR)
heeft
en
Hij
len.
deed dit echter zo
gebrekkig, dat juist daardoor de wijziging van de Wet op
de Ondernemingsraden.
Een twaalf man sterk
de argwaan van de autoriteiteam
van de rijkspolitie,
Uyl
heer
Den
nu
wil
De'
ten in Malmö werd gewekt.
alleen
gistermiddag op het
stootte
waarborgen
bet
Het is in Nederland onbedat
kend waar de Marokkaan CDA de vier wetsontwerpen 15-jarige meisje dat voor iedereen verborgen had gezoals zij er nu liggen zal aczich de afgelopen vijf maanhouden
dat zij in verwachcepteren.
Doet
CDA
het
dat
den heeft opgehouden. Het
ting'was,
niet
dan
de
PvdA
ook voor haar ouwil
niet
vermoeden bestaat dat dit in
ders.
met het CDA regeren.*
Duitsland is geweest.

Marokkaan voormoord op Dannie
Koopman (28) in Zweden gepakt

ELEKTROMONTEUR

Uit aller naam: <
C S. van Hessen-Lutteken

AIE J ANSSEN-KUUS

'

Gepakt in Zweden

JOURNALIST

Oud-Directeur van de N.V. Mij.Vorkink "ï
te Bandoeng
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
weduwnaar van E. TH. H. WILLEMSZ GEEROMS
eerder weduwnaar van J. M. C. BROOKMAN

.

onvergetelijke Vrouw

SCHEEPSTIJDINGEN

Zijn toewijding aan het werk dwong ons aller
wegen respect en waardering af. Wij verliezen in
hem een waardevolle collega.
i
Directie en medewerkers

■

'

'

In haar vijfenveertigste levensjaar, werd uit een
uitzichtloos lijden verlost onze lieve Moeder, mijn

op de leeftijd van 51 jaar.

de Eindhovense Hertogstraat deed De J. op.duur
zijn
postpapier
bestellingen
in onder meer
Zweden, Belgis, Frankrijk,
Duitsland en Engeland. De

TEKENAAR

Op 30 april overleed op 83-jarige leeftijd, na langdurige verpleging, toch nog onverwacht, mijn lieve, goede vader, onze dierbare Grootvader, Overgrootvader, Broer, Zwager en Oom

'''••O.

Vanuit

BOUWKUNDIG

"

•

4

BANKWERKER

*

'

Correspondentieadres:
Oranje Nassaulaan 52, Bilthoven.
De crematie heeft plaats gehad op 2 mei in het crematorium te Dieren.

*

-'5 /.

.BOEKHOUDER

per-

die met Mevrouw tijdens haar leven

Victoria
AnnabelleJ. G. Sterk-Hasselman
O. A. Sterk
Arnold
/
Coen
Petra

-

Ons bereikte het droevige bericht dat op 29 april in
New York is overleden, Mevrouw
J.H. COHEN-KAN,
voorheen bestuurslid van Maiscn de Bonneterie.

Michael
Cave: .
Nieuw-Zeeland C. C. Hasselman

.

G.H. CAMPBELL
directie-secretaris

„EINDHOVEN, dinsdag'
De politie van Eindhoven
gigantische
is
een
miljoenenoplichtingsaffaire
op het spoor gekomen, waarvan
tientallen gerenommeerde buitenlandse bedrijven de dupe zijn geworden.
Door vla zijn Handelsonderneming Big Star B.V. allerlei orders te bestellen,
wist de 43-jarige Eindhovenaar-D. de J. enorme hoeveelheden diverse goederen
te bemachtigen, die dan via
verschillende kanalen weer
werden doorverkocht De le-'
veranders werden echter
nooit betaald. De J. is in zijn
woonplaats gearresteerd.

SYSTEEMANALIST

Commissarissen en directie
Maison De Bonneterie
Amsterdam, 29 april 1977.
%

*

Canada P. van Dijk-Hasselman
J.van Dijk
Karen

stond abusievelijk vermeld dat de gezongen uitvaartdienst woensdag 4 mei, 's morgens 10.00 uur
Irnde parochiekerk van de H.H. Engelbewaarders,
Joh. Bosstraat, Hoorn-Noord, gehouden zal wor, i
den. Dit moet zijn Joh. Poststraat.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
onverwacht heengaan van de Heer

<

>

Winnipeg:

tr
Van
een onzer

verslaggevers

;

.

■

.

•

w\

■*

ge leeftijd onze vroegere Commissaris, Mevrouw

Enige en algemenekennisgeving.

'■ 'V

ANTHONIUS DUYS

,

:

BUITENLANDERS DE DUPE

-

Tot ons

■

\

firma's op voor mijoenen

;

DeLoetlèé.

Kinderen
Kleinkinderen
familie Kudding

Nederlander (43) licht

'

'

Rectificatie.
In het overlijdensbericht van

■

Hengelo (O.), 2 mei 1977.
Beursstraat 7.
De crematie zal plaatshebben donderdag 5 mei om
16.15 uur in het crematorium te Usselo, gelegen
aan de Rijksweg En schede-Haaksbergen.
Geen bezoek aan huis.

Haar leven was een voorbeeld van goedheid voor
zullen
ons allen en voor hapr vele vrienden.
haar zeer missen.

■ ■=..

'Soest, 2 mei 1977
Bosstraat IS
De crematie heeft inmiddels in alle stilte plaatsge;
had.

Vader ligt opgebaard in één der Rouwkamers van
het „St Elisabeth's Ziekenhuis", Ringweg Ran,
denbroek 110, Amersfoort
Gelegenheid tot afscheidnemen en condoléance,
woensdagavond a.s. van 20.00-20.30 uur. Donderdag
5 mei a.s. is om 10.00 uur de gezongen Uitvaartmis
in de Parochiekerk van de H. Henricus, Paulus
.Borstraat, Amersfoort, waarna de crematieplechtigheid zal plaatshebben om 12.00 uur in aula 1 van
het crematorium „Daelwijck" aan de Floridadreef
te Utrecht

*

,

-

Dominique

op de leeftijd van 85 jaar.

:

F. Gelderman
J. den Boesterd
J. den Boesterd Jr.
A. den Boesterd

,
.

Liever geen bezoek aan huis.

Maracaibo: E. W. Rutteman
S. Rutteman-Gonzalez y Vargas
Martha, Marianne, Carolina,
Edu, Gerardo
Bilthoven: J.S. van der Ent

ANNIECOHEN

i.

op de leeftijd van 76 jaar.......

,

.

-

s===

echtgenoot van ELISE DE LAAT

!
1977is overleden f. .
RIEK GELDERMAN-DEN BOESTERD
i

Op 26 april

Amersfoort, 30 april 1977

-

'

s. Geen bloemen.
zal plaatshebben woensdag 4
teraardebestelling
De
mei te 10.13 uur op de begraafplaats „Zorgvlied"
;
aan de Amsteldijk te Amsterdam.

•

'

AUGUSTE VAN DER ENT .'
weduwe van dr. C. RUTTEMAN
in de ouderdom van 88 jaar.
Den Haag: G. C. Rutteman
M. K. Rutteman-Dersley
..Hengelo (O.): J. Rutteman
E. C. O. Rutteman-Rutgers
Joost
Hanover, Mass.: M. H. Rutteman
M. Th. Rutteman-van Cuyck

Op 29 april

Tot onze grote
geheel onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve Man, onze zorgzame Veder en Opa
■

Geen bezoek

op de leeftijd van 66 jaar.

Na' een langdurig ziekbed is heengegaan onze lieve
Moeder, Grootmoeder en Zuster

'f V

*

geen condoléances
geen telefoon
De begrafenis heeft in Frankrijk plaatsgevonden.

Soesterweg4o

overleed in New York tot onze diepe
droefheid onze inniggeliefde, zorgzame, onvergetelijke Moeder, Schoonmoeder, Groot- en Overgrootmoeder

Correspondentieadres:
Van Miereveltlaan 11,

f

■

JOHAN EDUARD KUDDING

,

Amsterdam, 29 april 1977
Maarten Lutherhuis,
Meer en Vaart 27.

I-

Amsterdam.

wij u kennis dat, na een langdurige ziekte, voorzien van het H. Sacrament der
Zieken, uit ons midden is heengegaan onze lieve
zorgzame Vader en Opa, cnze dierbare Broer

•-

Florence
S. M. Oswald-Hilarides
>
H. S. Oswald
Arum: L. H. Hilarides
{ A. Hilarides-van Stralen
en achterkleinkinderen
Harllngen, 1 mei 1977
Gelegenheid tot condoleren woensdag 4 mei a.s.
van 19.00 tot .19.30 uur in het bejaardencentrum
Almenum"te Harllngen.
lr
De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 5 mei
a.s. om 14.00 uiy op de Algemene Begraafplaats,
Oude Diedenweg te Wageningen, waar na afloop in
de aula gelegenheid zal zijn te condoleren.

Uit aller riaam:
P.H.Gallé

l;
'"rv
f
verslagenheid hebben wij vandaag

Met droefheid geven

Jopie Grünhagen-Schoonheyt

Alphen a.d. Rijn, 1 mei '77
H&ndelhof 21.
Geen bezoek aan huis
Geen bloemen
De crematie zal D.V. plaatshebben donderdag 5
mei om 11 uur in crematorium „Ockenburgh" te
's-Gravenhage-Loosduinen. Na de plechtigheid is
er in de ontvangkamer van het crematorium gele"
genheid tot condoleren.

�

•-

"

:

Openb. 2, vers. 10 b.

'

'

V,

~

'

HARRY

■

Har linden:
Zoutsloot 59

geb. W ESTRIK

•y

I

.

FINA JOHANNA WUCHGEL

'V

Willemsparkweg 47

1098.

op deieeftijd van 49 jaar.

JACOB PI ETER HUNEKAMP

■

Nog vrij onverwacht is in haar Heer en Heiland
ontslapen onze beste Tante

'*

Liefde

weduwe van

'

HennyKanne

"

-U'"

"

,

op de leeftijd van 85 jaar.

moedige strijd voor het leven, is in volle
overgave van Gods Wil heengegaan, mijn grote

;

'

Amsterdam, 3 mei 1977.

30 april 1977
Briklaan 18.

Jean-Marc en Cerda'.
Otto en Maria Maller
Frits en Wijnruit Maller

De crematie zal plaatsvinden in het crematorium
„Nieuw Eykenduynen','. Kamperfoeliestraat, donderdag 5 mei om 10.30 uur. Vertrek van derouwkamer, Fred. Hendriklaan 7, om 10 uur. Bezoek
rouwkamer woensdag van 4-5 uur.
Thuis geen bezoek.

Na een

ry

SoLange Mflller-Avenier
Annick en Herman

,

*t ''■?;*VANDEWERKENVAN WILLIGEN

Sportlaan

,

Heden overleed op de leeftijd van 95 jaar onze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder
SUSANNA ANTONIA LYDIA BLOEM

der, Zoon, Broer, Neef

OTTOMÜTJ.KR

~

*

~

h é!? ï'

-

'

'

Op haar uitdrukkelijke wens A werd zij heden in
stilte gecremeerd.'

•

bun SO-jarig huwelijksfeest te
rieren.
Ten 14.30 uur H. Mis in de
,
i Geboren:.;:'.
Christus-Hemehraartkerk,
Dr.
Marit Petra
Wierstr. 1 Grave-West
dochtervan '
Receptie van 14.30 tot 18.00 uur
PETEHenCARIA
i
in het Oranjehotel, Brugstr. 8,
BENDER-OFFTRHAUS
Grave-Stad.
Vleuten, 30 april 1977
v
i' V Hun dankbare kinderen en
Stationsstr. 41.
kleinkinderen.
Geboren:
Grave, mei 1977
Suzanne
Leuvensestr. 14. v:
postbus SS.
Laura Lisette
'

v

Frans Traugott
Edward
Albert

f'

tem A. A. v. VugtWinnubst

»"

FloorMinou

Vugt

1

'

4

Marlis
Hilda Traugott-Tlrre"

•

•

Amsterdam, 30 april 1977
Kromme Mijdrechtstraat 541
>;.;•••■ ■, j
". ■;><:
~Vr-Correspondentieadres:
Van Eeghenstraat 185
,�
woensdag
plaatshebben
De teraardebestelling zal
4 mei te 14.00 uur op de begraafplaats „Zorgvlied'
aan de Amsteldijk.
f,
Voor "hen die afscheid willen nemen, bestaat daartoe gelegenheid op de dag der teraardebestelling
van 12.45-13.30 uur in de rouwkamer „Sax" (P. C.
.
Hooftstraat 38-40). (

■

■

ve Zuster, Schoonzuster, Tante en Oudtante
"
ÜELSrenETERNELLAJANSJE
VOS-DE BEER
van
op de leeftijd
63 jaar.
's-Gravenhage: W.Vos
E. de Beer
W. C. de Beer-de Beer
H. M. Maassen-Vos
G. Mmwi
Spijkenisse: H.W.B.Vos
P. Vos-Kluwer
H.Vos,
T. Vos-Scholten
en kinderen
's-Gravenhage, 1 mei 1977

'w

,

Uit aller naam:
A. van der Wende

' A,
s Gravenhage, 2 mei 1977
Haanplein».

■ hun Dochter

;

ging, toch nog onverwacht, rustig en vredig
van ons heen mijn innig geliefde Vrouw, onte lie-

.

te Timberscombe. G.Br.

geven met grot» vreugde kennis van de geboorte van

„

CENTE CORNELIS VAN DER WENDE
op de leeftijd van 86 jaar.

ELLEN TXRRE-BURGE
geboren op 9 september 1885
'

.

v

Enige en algemene kennisgeving,'.,'"!
Op' donderdag 14 april 1977 is te MontbonnotFrankrijk, voor ons toch nog onverwacht overleden op de leeftijd van 52 jaar, onze lieve Man, Va-

Heden

Tot onze grote droefheid is heden toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve Vader,

■

Bedroefd maar dankbaar voor wal zij voor ons als
Moeder en Grootmoeder betekend beeft geven wij

:

'

'

fen

—

—

—

—

'

rr

Den Uyl zwakt
harde eisen
aan CDA af

;

<:

••

Meisje (15) legde
baby in weiland

»'.

■-

%

.

-

-
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DINSDAG 3 MEI 1977

van twee jaar en tbr tegen Roy B. (18)

Van onze Haagse redactie
DENHAAG, dinsdag
„Als de wereld blijft twijgen, zal dit de dood van mijn
man tot gevolg hebben. Hoe
kunnen ze hem in hemelsnaam beschuldigen van spionage voor de CIA! Sinds hij
vijf jaar geleden een uitreisvisum voor Israfil aanvroeg,
hebben ze hem dag en nacht
gevolgd. Hij paste wel op ergens in de fout te gaan. Hij
kent het gehele wetboek uit
zijn hoofd en hield zich
nauwgezet binnen die regels. Hij gaf ze geen enkele
kans hem ergens van te kunnen
beschuldigen!"
Met
deze geëmotioneerde oproep
aan de vrije wereld wil Natalia (26) Sharansky proberen haar man, Anatoly Sharansky (29), een wiskundige

doorTom Hendriks
AMSTERDAM, dinsdag
Had Ferry Groot (17) zich maar verweerd
tegen de agressie van Roy B. dan had hij mogelijk nog geleefd. Dat denkt tenminste deze
18-jarige verhuizer, die gistermiddag wegens
openlijke geweldpleging met dodelijk gevolg
twee jaar cel en terbeschikkingstelling der
regering tegen zich hoorde eisen.
'

pelijk", zo noemde raadsman' mr. P. Ingelse gistermiddag deze conclusie. „Die
waarschuwing
over
die
vechtpartij had aanleiding
moeten zijn om in ;te grij-

„Omdat die jongen
niets terugdeed werd ik
zo kwaad. Het was net
alsof ik tegen een lantaarnpaal sloeg? Als
een klap op m'n gezicht
terug had gekregen, was
ik wel tot m'n verstand
gekomen", zo had Roy B.
later zijn stuitende optreden tegen een weerloze
leeftijdgenoot verklaard..
-

—

.

Voor boer

doodnormaal.

is

U kunt bijvoorbeeld f 126,-

Beest

voor een heel jaar overmaken.
Of f63- vooreen halijaar.
Of elk ander bedrag dat u kimt missen.

llpsT

Een aktie van Novib en Udosco.

Roy 8., toch al bekend om
zijn agressieve uitbarstingen, vooral na drankgebruik, begon ineens te slaan.
Zijn klappen en stompen
kwamen al gauw terecht op
het hoofd van Ferry, die ze
alleen maar probeerde af te
weren. Hij en Pieter liepen
ten slotte weg, maar Roy liet
Ferry struikelen en schopte

hem met zijn puntige laar-

De 18-jarige Roy B. en zijn
advocaat mr. P. Ingelse.

drinkvrienden. „Twee keer
sprong hij met beide voeten
zo hard op de rug van die
jongen, dat diens hoofd op
straat stuiterde."
Eén van de toekijkende

De zwaargewonde Ferry
wist uiteindelijk overeind te
krabbelen, en om 4 uur
's nachts óm hulp aan te bellen bij een flat De bewoner
vertrouwde het niet en belde de politie. Ferry gaf de
nauwelijks antagenten
woord, was onvast ter been,
had overgegeven. en rook
naar alcohol.
„Dronken", constateerden
de agenten en leverden hem
over aan de wachtcommandant Later was gebleken,
dat Ferry nauwelijks iets gedronken kon hebben, omdat
het alcoholpromillage in zijn
urine 0,17 was.

•

zen.
„Hij ging als een beest te
keer", vertelden later zijn

jongens, een 17-jarige knaap,

voelde zich ineens door de

om hulp roepende Ferry aan
zijn been gegrepen' en deelde ook één of meer schoppen
met zijn laars uit. Ook hij
gisteren
moest
terecht
staan, maar zijn zaak werd
achter gesloten deuren behandeld, omdat hij, nog
strafrechtelijk minderjarig

is.

Hulp
Uiteindelijk werd Ferry
bewegingloos naar de kant
van de weg gesleept. Toen
de groep jongeas door de
komst van de bus werd afgeleid, wist Pieter zijn vriend
mee te nemen, maar hij liet
Ferry weer los toen de vechtersbazen er weer aan kwamen. Ferry viel in éen bosje
en was niet meer te vinden,
waarna het stel de stad in
ging om ergens nog een
broodje te eten.

Kleine wondjes

ZACHT MET EEN BUI
Van onze weerkuitfge

medewarkar
.Vergeleken met zondag was er gistersn een belangrijke weeravertoote-

,

'ring mat zon an aan terceratuur van
16 tot 18 graden. Ook in da hogere
luchtlagen kamt aan zuidelijke stroming voor, waarmee in de morgenuren een storingsfront naar het noordsnVWtl Har andaar mot wat regen

•

*

temperatuur wat aangenamer gewor::
den. Het Is ie verwachten dat de komende meidagen bi Waal- an MkJeen »eM wrieeefr'aMg,
; den-Europa
maar waf QroataMi ktnÈSdf
'

.hebben.;

■f

'

t

'

-

*

—
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MÉ

Shmw^^SiSMMS.
Vooruitzichten voor woenedag an

•donderdag, opgesteld door het
KNMI op maandag om 18JOOuur.
Af en toe rsgan of onweersbui,
i Ook zonnige perioden. In het alge, meen waWg verandering In tempera-

tuur.

„

*>*•«-v;?*»;,-

Weersvooruitzichten bi cqfe» ge'mlddeld ever Nederland.
Voor woanedag: aantri uren aam

...

HET WEER VAN

waar

M».

$

tamp. |

OenHelder
Rotterdam
Twente

Vtaingan
21 Limburg

2

GISTEREN

Station

Eindhoven

«.

.

omstreeks 15
graden;
graden; kans op een droge periode
ven minetene 12 uur: 80 procent;
kans op oen geheel droog etmaal: GO
procent
V •/
mex.temp.:

■

Amsterdam
Deßlti
Dealen
NU*

Dekaneopean
-

mëm
êrniWZPQ, aMae

2 tot , 11; min.tamp.: omatteela 8

Aberdeen
Athene

Barcakxx

Bertjn

Bordmus
Mri

gehbaw.
mbra.

zw baw.
«chtbaw.
,

iwbm.

zwbaw.

geh baw..
iw baw.

zw baw.
zw baw.

regen
Icht baw.

gehbew.
zw baw.
zwbaw.
MM

5
g>

17 0
17 .0
17 0
16 0
17 0
14 0
18 0
17 0,
IS 0
17 0
8 11
21 0
18' 0.
17 0
14 '1
20 0.1

fcht bi*.

20
haKbew. 18

Frankfort
Gaoéve
HeMnkJ

0

0

0.1
0
fcht bew. 22
Klegenfurt
0
Kopenhagen
onbew. 16 0
Uttbon
half ba*. 17 0
Locarno
regenbui 17 : 3
Londen
ragen .IS 0.1
Luxemburg
zwbew. 17 0
Madrid
fcht bew. 17 0
Malaga
zwbew. 23 0
zw bew. 19 0
Majorca
Münchan
onbew. 18 0
Ichibew. 17 0
Nice
Oelo
zw baw. 8 3
~!*.
regen 17 0.1
Parlfr<
Rome
rw baw. 22 0
Spit
fcht baw. 25 0
gehbew. 12 0
Stockholm
Wanen
fcht baw. 24 0
ZOrteh V-onbew. ,H 0
Caeabianca
18 0
iw baw.
Istanboei
onbaw. 14 0
Las Palmen
zw baw. 21 0
New York
*■': zw bew
Tat-Avtv
zwbew. 21 0
onbew. 23 0
Tunis
regenbui

14

fcht bew. 20

InfwbnKk

a
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sluitingsuur

Van een onzer verslaggevers

MEERLO, dinsdag
(L.),
Meerlo-Wanssum
In
bestaat de mogelijkheid om
's avonds én *s nachts drank
in de plaatselijke cafés te
drinken zonder dat de bezoekers gehinderd worden door
een sluitingsuur.
Na een experiment van
maanden heeft de
Meerlose gemeenteraad besloten de nieuwe situatie te
handhaven en de gemeentelijke verordening aan te passen.

enige

en

sinds zijn hechtenis heb ik
niets meer van hem gehoord. Ook aan zijn ouders
willen ze niets vertellen",
*\.j- >'■ 'nf
'i
aldus Natalia, die in 1974, V;'":
De voornaamste reden'
één dag voordat zij Rusland
waarom B. en W. tot deze
mocht verlaten, met Shamaatregel zijn overgegaan,
ransky is getrouwd.
Mevrouw Sharansky heeft is dat de rijkspolitie geen
gisteren op het ministerie kans ziet alle cafés na te lovan Buitenlandse Zaken een pen om te zien of de lokaliteiten op tijd dichtgaan.
gesprek gehad met staatsse-

die tbr nog iets van hem te-

*

'*•*•

recht komt"
Zelf had de stoere verhuizer, die de ouders van Ferry
in een brief zijn grote spijt
had betuigd, weinig meer te
zeggen. „Ik ben steeds harder gaan slaan, dat zit nu
eenmaal in me. Ik weet niet
waarom. Maar waarom
heeft men niets gedaan toen
die vriend en diens vader de
politie hadden verteld over
die vechtpartij?", zo vroeg
hijzichaf.

..

Cafés zonder

Ze houden hem vast in de
ïjeiortovo-gevangenis

.(advertenties^

,

Op die Vraag gaf ook deze
behandeling geen antwoord.
Uitspraak 16 meL
en

doe dan de prachtige asperge-route met link» en rechts

mooie vergezichten. Heel Noord-Limburg staat weer klaar met
z'n voordelige voorjaarsprijzen.z'n gezellige gastvrije mensen.
Ik
Dat móet je et-n ke« g<*Lvan hebben.
restaurants,

Jacht in brand
Van onze correspondent

TÉRSCHELLING, dinsdag

Om 9 uur 's morgens leek
Ferry nog steeds te slapen in
zijn cel, maar een uur later
bleek hij dood te zijn. Bij
sectie bleek Lfj diverse schedelbreuken en verbrijzelde
hersenen te hebben. Maar
behalve twee kleine wondjes
in het gelaat was er volgens
de patholoog-anatoom uiterlijk niets waarneembaar,
terwijl tot overmaat van
ramp de gedragingen bij
dronkenschap nagenoeg hetzelfde als bij hersenletsel
kunnen zijn.
„De politie is niets te verwijten en is formeel niet
verplicht ouders van minderjarigen te waarschuwen,
als deze tussen middernacht
'

Zenuwarts dr. D. Mulder
schreef in zijn rapport, dat
Roy B. verslaafd is aan alcohol, verminderd toerekeningsvatbaar moet worden
geacht en een groot gevaar
blijft vormen, als hij niet
wordt behandeld. Hij adviseerde tot een tbr.
Een dergelijke maatregel
alleen was volgens officier
van Justitie mr. R. Berger
niet voldoende, „Dit was
molesteren zonder enige
aanleiding en dat 'verspreidt
een enorm gevoel van onveiligheid. In de eerste plaats
moet bij het opleggen van
een sanctie in dit geval worden gedacht aan het belang
van de maatschappij, anders
gaat het vertrouwen in de
rechtsstaat verloren. De
strafmaat moet het gevoel
van onveiligheid wegnemen", aldus mr. Berger.

o\c O

voorjaarsvakantie in Noord-Limburg.

Naam:

Plaats:

Straat:

opsturen

aan VW Noord-Limburg.

Keulsepoort 3,VoJo. tel. 077-11241.

Publikahe in «menwerking met het Nationaal Bureau

IJI

voor Toenxne, Den

Haag.
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Uw geld heeft't moeilijk.

MaarVan Lan schotheeft een
goede spaarvormvooru.
v
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Bijvoorbeeld:

de Spaarbrief aan Toonder.

Spijt

,

,

*

gericht op
voor

Zo'n Spaarbrief aan Toonder kunt u kopen
in diverse coupures vanaf f 1.000,-. Detooptiid
is 1,2,3,4,5 of 6 jaar. Hoe langer de looptijd
die u kiest, hoe hoger de rente die u ontvangt
Dat percentage kan oplopen tot BVi%.
Aan het eind van de looptijd krijgt ude hoofdsom
plus de (rente op) rente Inééns in handen.
De Spaarbrief aan Toonder is maar één van de
teventien verschillende, uitgekiende spaarvarmen
die Van Lanschot te bieden heeft.
Wilt u ze allemaal leren kennen? Vraag dan om
,
de uitvoerige brochure die we voor u Waar
hebben liggen.

was.

Hij deed zijn plicht en ontkwanü als door een wonder
aan een snelle dood, want
met dergelijke onderdelen
werd
door de Japanners
altijd korte metten gemaakt.
Maar hij geraakte < wel in
krijgsgevangenschap, afgevoerd naar Japan.
Uit het relaas van die jaren vol verschrikking en ellende zal ik slechts één regel
aanhalen, namelijk het antwoord van een Japanse tolk
toen de heer Van Doggenaar
op zekere dag voorzichtig
naar het lot van enige zijner
vrienden informeerde, die
hij sinds zijn gevangenname
niet meer gezien had.
De man reageerde in gebrekkig Engels: „Ze hebben
niet veel geleden. Het Japanse zwaard is erg scherp".
'
Dit eufemisme hield in
dat de vijand deze ongelukkig en onthoofd had,
een
der vele drama's uit die
rampzalige Jaren, die na de
oorlog konden werden be-

Rente
s ticu

Coupures

f
f
f
f
.

1.000,2.500,5.000,- en
10.000,P
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70
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72%
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w fio jaar
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Hun lijden was een kwestie van seconden. Ook deze
slachtoffers herdenken wij
op 4 mei.
Maar wie, wie in hemels
naam, denkt aan de levenden die psychisch en lichamelijk geknakt uit de kampen in Azië gekomen zijn, en
die nu al meer dan dertig
jaar lang door hun eigen regeerders met het stompe
mes van het onrecht zowel
moreel als materieel worden
gekneusd?
De doel op al diegenen die
overzee voor.de zaak van het
Koninkrijk hun dure plicht
vervulden en die daarna jarenlang achter vijandelijk
prikkeldraad zijn uitgehongerd en geterroriseerd. En
aan wie door de! regering
van Nederland nooit één
cent van hun achterstallige
soldij is uitbetaald. Omdat
men hen bij de z.g. Schuldenregeling met Indonesië
vergeten had.!
ZQ vergeten het niet
'Op 3 mei vindt Whet Congresgebouw te Den. Haag
een manifestatie plaats waar
opnieuw de aandacht op die
Ereschuld zal worden gevestigd,
een schuld aan de
oud-krijgsgevangenen, ;en
voor een ander deel ook aan
de; Nederlandse burger in
het toenmalige Indië.
V' Een schuld aan al die
plichtsgetrouwe,
dappere
mannen, en vrouwen die,
met de dreiging van het samoerai-zwaard boven hun
hoofd, van het. onbevlekte
, zwaard van het Recht hebben gedroomd.
Hoe lang nog?

'

.

3/0 '
Rente afhankelijk
van de gekozen looptijd. fity.QL
>4 /O
.
Rente op basis van
01/QT
samengestelde interest C? /2 /O
'
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ANWB-oproepdienst
NEDERLAND
.Weringen: A. Biever, Dan Haag,
In blauwe OM Kadett, 95-68-MS.

ENGELANDftsttj
Vermoedelijk Londen: F. R. R.
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geofferd

werd: vrijheid, liefde en
menselijkheid.
Dezer dagen zat Ik te lezen
in de persoonlijke herinneringen die een overlevende
van hst front in Azië voor
zijn familie en voor Oorlogsdocumentatie heeft opgetekend; dat wil zeggen met behulp ,van zijn vrouw want
zelf heeft hij, tengevolge van
ontberingen en mishandelingen in een Japans krijgsgevangenenkamp, nog slechts
een beperkt'gezichtsvermogen. Kamp-ogen, heet zoiets.
Het is net relaas van een
gewone Nederlander, werkend ver van huls, zoals zovelen destijds. Hij was vertegenwoordiger van de Kon.
Paketvaart Mij. op Celebes:
de heer J. van Doggenaar.
En als zovelen , werd hij
daarginds geroepen om de
vijand te weerstaan, onder
de vanen van het Koninklijk
Ned. Indische Leger; al was
hij dan ook nooit soldaat geweest
Hij kwam in de z.g. vernielingsploeg,
want
het
hoogste bevel volgde immers de tactiek van de verschroeide aarde, voor zover
dat bij snel en verrassend optrekken der aanvallers tenminste nog mogelijk

-

; •'/"

datgene waar-

hun leven

'

wWw
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De raadsman meende ook,
dat Roy de hoofddader was
geweest, maar bet was volgens hem niet vast komen te
staan, wie nu de schop heeft
gegeven, welke het allerergste letsel tot gevolg heeft gehad. Hij meende dat'Roy,'
die van jongsaf aan al met
agressie geconfronteerd was
geweest, zich alleen aan mishandeling schuldig had gemaakt en hij .vond,. dat alleen een tbr voldoende was.
~Roy hoopt relf, dat er via

Stuur me even gratis de folder "Noord-Limburg

•

VvVtnWnWlt aspergeiand'en verdere dokumentatie over een

WËÈÈIË
>"

Op 4 mei worden weer
onze doden uit de wereldoorlog herdacht. Het is goed dat
dit gebeurt, leder jaar opnieuw. Niet uit hut en wrok
maar met het Innerlijk oog

vestigd.

H

v

door
Willem
Brandt

—

Het Engelse motorjacht
Thomas Lipton is in brand
gevlogen nabij het Borarif
ongeveer zes kilometer ten
noorden van Ameland.
De bemanning bestaande
uit twee personen is gered
door het Duitse motorschip
Yumar onderweg van Rotterdam naar Brunsbuttelkoog. Het brandende wrak
drijft in oostelijke richting
naar het eiland Schiermonnikoog.

Verslaafd

Daemaest zijn er opnieuw opklaringen met aan radeflke temperatuur, omdat da luchtstroom overjagend zuideGk M|fL Do wanne lucht
ai Midden Europa wordt lala verder
naar het ooaren teruggedreven.
• ;ln aan deel van JoagoelavW en
Roemen» kwam nog Z7 tot 30 gre! dan voor.- Ook in Scandfoavi* ia da

Sharansky.

—

en 9 uur 's morgens zijn
aangehouden",
aldus de
rijksrecherche.

.

„De situatie voor de Russische joden is de laatste tijd
sterk verslechterd. Het lijkt
op de trieste omstandigheden van 30 jaar geleden onder SUlin, aldus mevr.

Zwijgen

Weer

t
1

Verslechterd

KGB.

/

#

cretaris inr. P. Kooijmans.
Zij zal koningin Juliana een
petitie zenden. Zij noemde
gisteren haar man een „dappere activist", die door zijn
grondige kennis van het Engels regelmatige contacten
nad met buitenlandse correspondenten in Moskou.
Hij..was de woordvoerder
van andere Russische joden
die ook een uitreisvisum
hebben aangevraagd.

computerdeskundige.
en
vrij te krijgen.
Op de dag dat de Russische arts Stjern op vrije voeten kwam
15 maart jl.
werd Sharansky gearresteerd op beschuldiging van
spionage. Een officiële beschuldiging is evenwel nog
nooit uitgebracht
„Zijn enige „misdaad" is
zijn wens om met mij in Israël te gaan wonen. Daarom
is hij diverse keren gearresteerd, ontslagen van zijn
werk en bedreigd door de

pen."

De patholoog-anatoom had
geoordeeld, dat Ferry Groot
ernstig hersenletsel door de
ransel- en schoppartij had
opgelopen en had het moeilijk gevonden te zeggen, of
FeiTy door tijdig medisch ingrijpen nog te redden was
Onbegrijpelijk
geweest „Maar het staat zeScholier Ferry Groot stierf ker NIET vast, dat Ferry
op 9, januari jl. niet op NIET gered had kunnén
straat, maar in een cel van worden", aldus de raadshet politiebureau Mosplein, man.
waar hij „ter ontnuchtering Drinkebroer
was opgesloten".
Overigens wilde mr. InHoewel zijn vriend Pieter
gelse
niets wegcijferen van
midden
de
in
en diens vader
nacht het bureau binnen- het afschuwelijke optreden
van Roy B. in de nacht van 8
stapten en de wachtcomop 9 januari. Als leidende fidat
mandant vertelden,
Ferry niet dronken was doch guur van een groepje van
door jongens volkomen in el- zes kornuiten had hij nog opkaar was geslagen, werd er dracht gegeven het geld, dat
een van zijn vrienden had,,
geen medicus gealarmeerd.
„De politie is geen onjuist afgenomen van een bij de
handelen te verwijten", zo bushalte wachtende jongeluidde de conclusie van de man, terug te geven. v
„Laten we die andere
„Onbegrijrijksrecherche.
twee aanpakken", zei hij,
doelend op Ferry. Groot en
(advertentie)
diens vriend Pieter de Moes,
die samen terugkeerden van
een feestje en ook met de
bus wilden.
Roy, vanaf zijn 16de jaar
drinkebroer,
had
een.
„maar'* 15 glazen bier en de
nodige longdrinks op die
nacht. Op zaterdag en zondag dronk hij dagelijks wel
zo'n 30 glazen. Een van zijn
vrienden, die naar zijn pijpen danste, pakte de bril van
Alpidio
Ferry af en trapte deze stuk.
Daarna sloten de jongens
honger
het tweetal min of meer in
Voor 35 cent per dag verandert
en begonnen zij te „dollen".
uHaaral iptsaan.

ZWAARD

Natalia (26) zoekt in
ons land hulp voor
gevangen echtgenoot

niets terug

deed bleef ik doorslaan"
"

Sovjet-cel

■

„Omdat Ferry

in

Sharnsky

.

Eis

;

'

V vbanHers
Herengracht
199-201, telefoon (020) 264477,
Amsterdam,
Paulus Potterstraat 30A, telefoon (020)762801;/
Rotterdam,Westblaak 2,te1ef00n(010)332544;
■ Den Haag, Lange Voorhout 32, telefoon (070) 469207.

Wachter, Amsterdam.

NOORWEGEN

,

Richting Otlo-Trondheim Jan Luiken, Oen Hoorn, in crime Opel kampeerwagen, 79-PZ-20.
Bovengenoemde peraonen wordt
dringend verzocht de ANWB
centrale In Den Haag te baflart, telef.
.

:•

t/

<
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Mspeurders

¥®isf deereer doet'f:

IBDetijdelijkejJ

baan die jij per
morgen zoekt
ligt waarschijn-:
TELEFOON 020r805.805 f lijk vandaag op
je te wachten bij

*

*

.

•

i

.. :

•

~

;

TELEXISTtM.T."

voor lange periode
TELEXISTE M.T. '

•*

werktijden 13.00-17.30 uur
SECRETARESSE
steno Ned. plu* typen M ,T.

■

J
'

i
i
5;

'pï Uniqüe -T"
0 zoals biv.

EnVal* categorie*) advertenties worden alleen geplaatst teger
contante betaling of betaling via: .
,
Po«tgirol33 90 00. Gem. giro X 2500
Bank H.B.U. Amsterdam, rek.nr. 62.55.56.457»
Amro Bank Amsterdam, rek.nr. 41.11.73.103 ,
rX' '
Takstan dia vóór 13 uur in ons bezit zijn, kunnen in het algemeer
«■ r -...
da daaropvolgende dag reeds worden geplaatst.' i

*

*

i

:

Speurders: Advertenties gezet over 1 kolom in kleine letters mei DIRECTIESECRETARESSE
tteno Nod./Duits, met
éon woord in hoofdletters. Prijs voor de eerste tot en met de dor
typen Ned./Eng./Duits
/
de
iedere
meer
regel
regel
17,65,
6,14.
t
j
TYPISTE M.T.
Speurders „Aanbod Personeel" speciaal tarief uitsluitend voor
'
k
leuke baant
8,83,
eerste
tot
en
met
de
derde
t
iedere
particulieren:
regol
regel
5
STENOTYPISTE M.T.
2,57.
mï
Ji; meer/
voor een lange periode '
>, Ragelspeurders: Advertenties met één of n«er groot gezette
ORDERTYPISTE
ACCURATE
| ; woorden of regels naar wens over 1 of 2 kolom. Priis per mm re
Ntd./Eng:
; l gelhoogte per kolom f 4.01. Minimumhoogte 5 mm regels,
STENOTYPISTE NED./ENG.
voor een lange periode
j *. Voor advertenties onder briefnummer, toeslag f 2,00.
2 PONSTYPISTES
Bewijsnummers alleen op aanvraag. I 1,15.,,, ';
liefst met erv. op IBM 3742
' , Bovenstaande prijzen zl|n exclusief 4% BTW.
Bovenstaande banen zijn
alle omg. Centraal Station
Zv
bel 020 221174
■' Speurders en Regelspeurdors worden geplaatst in de Combinatie
Z De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag.
,

*

~

»

.

«<

'

£

•

.

"

»

*

"

BOEKHOUDER

beslist MBA niveau voor
een relatie in Beverwijk

'

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor scha
de van welke aard dan ook, ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan
door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door
ons niet te worden gecompenseerd.
>
y 1 Correcties en/of vervalorders worden onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd; wanneer ze echter op meer dan 1 plaatsing betrekking hebben, kunnen deze alleen schriftelijk worden in.

BOEKHOUDMACHINISTE

;
'

met ervaring

BOEKHOUDER

met PD-diploma
SECRETARESSE

"-

met steno Ned./Eng.

zonder steno, voor lange per.
MEDISCH DICTAFONISTE
voor een ziekenhuis

*

■

'

gediend.

4., De totale betaalde. oplage van De Telegraaf/De Courant

PONSTYPISTE

j ..Nieuws van de Dag bedraagt meer dan 700.000 exemplaren.
.

Oproepen, verloren voorwerpen enz.

beslist ervaren
Bovenstaande banen zijn
alle in Centrum
bel 020 264683

w■

ADM. MEDEWERKSTER
v. type- en telef. weiVz.h.

Aanbod van personeel

:•

Industriegebied Amstol

TYPISTE NEDr
B.x stenotypiste Ned. en mod
die ook de telefoonbedient
C
talen. Telef. 020-196943.
in Oost
Kleine zelfstandige vraagt ver
PONSTYPISTE
bouwing- en TIMMERWERK
op IBM 3740 of IBM 3742
DATATYPISTE
ZAAMHEDEN. Telef. C7S
157410.
voor een bedrijf in West
J32
BOEKHOUDER PD
SPOED. Jongeman zoekt werk
voor een lange periode
in het buitenland. Telef. 01723 tran.
Wij zijn gespecialiseerd op
in Oost
8426.
D
minicomputers. Telef. 020STENOTYPISTE
D Ned./Dts./Eng evt. part time
Voor uitstekend SCHOOM 924J78.
MAAKPERSONEEI: Fa. De BOEKHOUDER MBA niv. zkt.
ADM. MEDEWERKSTER
voor type- en boekhoudVoor, V. Boshuizenstraat 415, tijdelijk werk. Bellen na 18.00 u.
telef 020-421287.
D 2 020-826940.
D machinewerk, lange periode
2 TELEXISTES(N) M.T.
in Amsterdam-West
kantoorpersoneel
gevraagd
Handels- en
SECRETARESSE
steno, tvpen Ned. Frans
Wanneer u boekhouder bent. in
ADM. MEDEWERKSTER
bezit van PD-diploma, is het bevoor type- en Hexwerk
slist de moeite waard op nr. (wordt door bedrijf geleerd)
f
020-765700 inlichtingen in te
voor lange periode
£
winnen met betrekking tot een
TYPISTE NEO./ENG.
VRAAGT MET SPOED
vacature bij één onzer relaties in
voor telef. werkz.h.
de omg. van het Amstelstation.
lange periode
Uitzendburo,
AMSTELSTAD
TELEF./TELEXISTE
Pieter de Hoochstr. 74. Jan van die ook wat adm. werk doet
> v met commerciële fading en ste
C voor lange periode, halve dg.
Galenstr. 174.
Ned. voor 2 afdelingen bij
f.'i- no
UITZENDBUREAU
STENOTYPISTE NED./ENG.
een makelaarskantoor in A'damomg. Zuid
Zuid.
TELEXISTE M.T.
B Et VOOR INL. 020-737666
omg. West, werktijden van
WILLEMSPARKWEG 135
12.00-19.00 uur
■v,
vraagt met spoed
Voor bovenstaande banen
kunt u bellen 020-443349
Ned. voor hele dagen en langetypistes
DICTAFONISTE NED./ENG.
re tijd bij een klein bedrijf in
voor halve dagen
A'dam-C. '"-f $ss
TELEXISTE MT.-"—;
BEL VOOR INL. 020-220056
voor
Centrum
langere tijd
moetkunnen werken met
LEIDSBPLEIN 1-3
+

fV3B|

WaMSf

2

2

VonderMeer doe»'»: romontische
829
eiken
.kuifkast' met fraai-bewerkte deurtjes,
Jm
bfl ■
lijsten, loden.(Door de sierlijke,kuif'een erg
goede kombinolie met de stoelen op de foto
D|
Pmlinksl). In het linkerelement o.a.een bar-metklep. In het rechterelement twee deurtjes met
B
H|n
authentieke goud-gele ruitjes. De elementen Hg BR
Ml
ABT
jZS
B
zijn 6ók hos verkrijgbaar. Driedelige wand

VonderMeer doe»'t: ruilieke,lekkerBEH
grote tolel mei een simpel profiel in derond
traditionele,
massief
zware,
van het blad en
MCT
eiken stoelen mei komfortabele, brede zitting
en mooi-uitgesneden,gewelfde hoge rug. Voor
HHH
gezellig, lekker-lang tafelen, voor het betere
leven in landelijke stijllTafel (145*85 cm) 395,-. [WIKA.
Spijltjes-stoel 175,-.Tafel & 4 stoelen
RJ

B.z.a. nene HUISKNECHT, 40
er, hotel of part., kan koken.
Telef. 020 242828.
C
Groep ervaien PROGRAM
MEURS systeemanalisten kan
op korte termijn weer opdrachten van u aannemen. Talen:
ass., cobol. RPG, PL/I en For-

lHff

Clk\
H

f|

EM

-

HHIH

jflr

JfW

-

2

3

I

boekhouder PD

.

•

op een Olivetti, voor langere
tijd,'- bij een modemagazijn in
A'dam-W.
BEL VOOR INL. 020-766661
AMSTELVEENSEWEG 101

randstad
uitzendbureau
interesse?
Boekhoudkundige
B.v. studerende voor PD-boekhouden, dan hebben wij een va-cature voorhanden. Bel maar

020-890586/765700/165066.

-

AMSTELSTAD Uitzendburo, P.
de Hooghstr. 74, Jan v, .GaC3
lenstr. 174.

UitzendKring
VRAAGT MET SPOED i<;

secretaresse

met goede kennis van steno
Ned. en Engels (Centrum)

beeldschermtypistes

(Amstelveen)

secretaresse
Engels, Nod. en iets Duits
plus steno Neder). (A'veen)

,

typistes (N.)

.

■'■-

737

/

I

einde Laan von Meerdervoort.

ssssjssssisss

l«J

9

%

anders hetzelfde meubel (onder

I

:

I

Amsterdam-'l Gooi, afri» De Sniep.

v

/
.

terug^^^

Etton-Leur: Rijksweg Breda-Roosenaaal.
Winkelcentrum,De Klanderij'.
25.
Oranjestraat
Almelo:
Dag«ii|ks (ook op xaterdagi) geopend tot 6 uur.

Haag" Am.»«dam en ai™?® "ijdag

.

'

~~~

'

Capac

"

ROKIN 118, A'DAM
telef. 020 247575
DEN HAAG. telef. 070-468878
C3
WH je een uitzendbaan? Wij van
Amstelstad worden van alle
kanten overstelpt met vacatufts. Logisch, wij selecteren voor
onze relaties die medewerkers,
die het daar bestaande team
completeren op basis van interesse en capaciteiten. Trouwwens. ons sociaal begeleidingspakket is net even verzorgder,
b.v. bij ziekte of ongeval wordt
vanaf de eerste dag doorbe'.ïsld, dus geen WACHTDAGEN. Niet dat wij verwachten,
dat het nodig zal zijn. maar het
doet toch prettig aan te weten
dat Amstelstad Uitzendburo betrokken is bij het wel en wee
van zijn medewerkers.
C3
In Amsterdam Zuid op een modern kantoor, is een uitstekende
baan voor een goede t,'piste
Ned. met kennis van de Duitse
taal voorhanden. Bel voor in).:
020-790686/165066, AMSTELSTAD Uitzendburo. Pieter de
Hoochstr. 74, Jan van Galenstr.
C3
174.
Ben je een goede tvpiste Ned.,
met kennis van de moderne talen en je vindt het leuk om ook
af en toe telefonisch contact te
hebben met cliönten en tevens
wat administratief werk, kortom, een gevarieerde baan, bel
dan eens voor inl.t 020-765700/
790586/165066, AMSTELSTAD
Uitzendburo,
Pieterde
Hoochstr. 74, Jan van Galenstr.
C3
174.
Wanneer je gomakkelijk het
C.S. kunt bereiken, dan is dat
de Ideale gelegenheid voor iemand. die part-time wil werken
als dictafoniste Ned./Engels.
Op een modern kantoor daar in
de buurt is een superbetaaide
vacature te vervullen. Bel even:
020-790586/165066, AMSTELSTAD Uitzendburo, Pieter de
Hoochstr. 74, Jaa van Galenstr.
C3
174.
In de omg. van het Spul, in een
team van jonge, moderne mensen, wordt de assistentie ingewacht van enige administratieve
medewerkers op MAVO-niveau.
Beslist interessant en goed betaald werkl Bel voor inl.: 020-

(div. delen stad)
Heeft u interesse, bel dan een Hoochstr. 74, Jan van Galenstr.
van onze bureaus.
C3
174.
Wij zoeken STENOTYPISTES
Ned. (Engels), evt. part time,
Vijzelstraat 93, A'dam
hoge uurbeloning. Uitzendburo
020-245145/239663
Kon takt. Amsterdam, WiHems187,
A'dam
Ceintuurbaan
parkweg 28. teW. 020-721851/
020-711824/768799
728707.
C3
%■
Kruisstraat 38 Haarlem
Veel goed betaalde banen voor
023-317734
TYPISTES, evt: part time, UitWij vragen met spoed 4 TYPIS- zundburo Kon takt,' Amsterdam.
Tf» Ned. lol.' Akuut Uitzendbu- Willemsparkweg 28, telef. 020fö, Wetorngschene M.' A'dam, 728707/72186).
'C 3
C
telef 020-2SÓM/286411.

Altijd fijne meubelen, altijd scherpe prijzen!

STENOTYPISTE NED.

met dictafoonervaring
GEROUT. TYPISTE NED/
van 13.00-17.00 uur
TYPISTE NED.
voor «en inkoopafdeling
Bovenstaande banen zijn in
' Amsterdam-Noord. Er is eert

v

heel goede verbinding
Bel 020-933652

ARTO

„

kantinedame

6000, omg. Osdorp
Bel 020 122498

voor halve dagen
Bel voor inl. 020-244668
of kom langs
O. Leliestraat 8

met ervaring op en Kienzel

STENOTYPISTE NED./ENG.
omg. Buitenveldert

2 TYPISTES NED./ENG.

•

omg. Boelelaan
STENOTYPISTE
Ned./ Eng. of Duits
1 TFI EXISTE M.T.
Bel 020-461144
ZOEK JE EEN ANDERE BAAN
BEL DAN TOCH EVEN OP
OF NOG BETER
KOM EVEN LANGS
DE KANS IS GROOT
DAT JE DAN TOCH
VANDAAG OF MORGEN
AAN DE SLAG KUNT

Uniqüe
uitzendburo

.

Prins Hendrikkade 28
telef. 020 221174/256214
Keizersgracht 328
telef. 020-264683/236400
Overtoom 464
telef. 020-122498/129044
Vri|heidslaan 89
(hoek Rijnstraat)
telef. 020-443349/445084
Javastraat 6
telef. 020 933652/9336ES
Kastelenstraat 173 ■
(Builen volden I
telef. 020-461144/461580

•

'

Neles International B.V.

vrouwelijke kantoorbediende

03
Welke SECRETARESSE heeft
een vaste baan gevonden, maar
zou nog wel twee weken tussendoor kunnen en willen werken? Jij? We hebben namelijk
een leuke baan open staan bij
een bedrijf, gevestigd in het
hartje van A'dam. Je gaat er
zelfstandig brieven opnemen en
uitwerken in de Nederlandse,
Duitse en Engelse taal terwijl er
ook eeti portie vertaalwerk bijkomt, wat dus wel inhoudt dat
je deze talen goed moet beheersen. Oe werktijden zijn van
09.00 u. tot 17.00 u,;en bij een
35-u. werkweek verdient iemand van ongeveer 25 ir„ f 513
bruto, excl. vak.toeslag e.d.
Aarzel niet ais je morgen kunt
beginnen. Wij zitten op de N.Z.
Voorburgwal 322, A'dam en
ons telefoonnr. is 020-227279/
C
249515.
Instituut voor Verbruiksstatistiek vraagt voor het rayon Amsterdam en Den Haag freelance
MEDEWERKSTERS. Vindt u
het leuk allerlei huisvrouwen te
bezoeken om medewerking te
vragen en uitleg te geven betreffende een schriftelijk onderzoek? Belt of schrijft u dan naar
Instituur voor Verbruiksstatis
tiek. Antwoordnummer 7, Dongen (een postzegel is niet nodig). Tdef. 01623 5389.
D3
ELEKTROBOÏÏW B.V. vraagt
een ervaren typist(e). Telef.
020 945355.
_D 3
Gevr. v. spoedige indiensttr.
erv. adm. KRACHT, opl. op
MAVO niveau, Ift. tot plm. 35
jr., salaris n.o.t.k. Telef. inl.
D3
020-114820.
Jos Harm 8.V., end. HAAG29 31,
DEN,
Vijzelgracht
A'dam-C, vr. een adm. kracht
voor o.ê. binnen- en buitenl.
corresp. etc. Schr. soll. aan bovengenoemd adres.
C
And ar werk met cijferrmtói inzicht voor MEDEWERKSTERS
tot 22 jr., met MAVO en tvpoerv. Zuid Holland.

Exportkantoor

Koffie

B.V. Ingenieursbureau 1.8.N.

C3
TYPISTE, er ligt een interessan
te baan voor je klaar bij Dietske
en Rachel van Uitzendbureau
Content. Het uittypen van filmbedrijven, heb je dat wel eens
eerder gedaan? Nee? Ga dan
eens langs, daar in die Var.
Baerlestraat 83 zul je te horen
krijgen dat er leuke voordeeltjes
aan verbonden zitten. Je verdiensten zullen ziin, bij ongeveer 23 jaar, / 11.29 bruto p.u.,
dit is excl. vak.toeslag a.d. Nu
weet je ons adres, dus niets
houd je tegen. Tot ziensl Telef.
020-761011. Content ook voor
mediseh.
C
Medewerkers tot 25 ]r., erv. inputcontrole, gevr. en TYPISTES met rec./telef.ervarlng.
Zuid Holland, 020 241341. _D3
Meisjes met type-erv, en MA- Wëjke"ërv7 mEXISTES kunVO opl 18-22 jf.. voor typ./té- nen direct beginnen tegen hoog
lef. en lichte admin. ZUID-HOL- uursalaris? Zuid Holland. 020D3
LAND. 020 241341/
D 3 241341.
_

telexiste-telefoniste

Meer
C.V.
Datsun Dealer

Garage
1 i 2 x p.w.
SCHOOLTIJD
te
NA
helpen
020-237115/228979.
C
Kennis moderne talen en typen vereist, telexervaring niet noodzamet de postverwerking. Ben je
kelijk.
Ervaren PONSTYPISTE. Wilt u
15 jaar, kom dan tussen 9.00
I jnnaeuskade7, Amsterdam, telef. 020-357666
een goede bijverdienste hebben en 17.00 uur even bij ons langs.
: l
vraagt voor direct
als ponstypiste van ponskaarten
AMSTEL-CREDIET
AMSTELVEEN
in de door u te kiezen uren? Bel
Weteringschans 122
Telefoon 020-419010
dan 020-710830 van de Amster
Leeftijd 18 A 20 jaar, voor licht kantoorwerk
Amsterdam-C, 242721
C3
damse Pons Centrale ~APC",
Bekendheid met typen strekt tot aanbeveling
C
Van Eeghenstr. 67. A'dam.
03
C
Import &
;
S.O.S. Wij hebben dringend
Per direct
adm. krachten met
TOdig:
gevestigd te Amsterdam-C, zoekt
TYPISTES MOD. TALEN
1 datatypiste, 1 steHAVO.
voor spoedige indiensttreding
ERV. SECRETARESSEN
Amsterdam, Rotterdam, Breda en Eindhoven
notypiste Ned./Eng., teloxiste
GEROUT. PONSTYPISTE
vraagt voor haar centrale administratie te Amsterdam
nod. talen. 1 typiste Ned.,'l
STENOTYPISTES
typiste mod. talen, en een kofassistent-boekhoud(st)er
fiedame. Meld je direct aan bij
met MBAdiploma
Met
middelbare
schoolopleiding en bij voorkeur met enige jaren Bekend
Jenny van 5.T.0., telef. 020met doorschrijfboekhouding en in staat jaarstukken op te
D 3 ervaring.
264370/234759.
f
voor tijdelijke banen
Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan Ingenieursbureau 1.8.N., maken.
Zeer gunstige salaris- en tantiémeregeling wordt in het vooruitde
t.a.v,
246266,
Amsterdam.
Telef.
020
183,
1e Cunst. Huygensstr. 86
0.2.
Voorburgwal
op
uurbasis
voor
Full time job
C zicht gestold.
020-163131
boekhoudk. kracht, mnl. of vrl., heer van Maris.
�■
Brieven onder nr. C 3-36070 bur. bl. A'dam
03 min. PD-niveau, bij Engelstalig
C3
;
.
Studia vraagt BOEKHOUDERS bedrijf in Oost. ZUID-HOL&
D3
Jong
D LAND, 020 241341.
Bel tolef. 020 223915.
Gevraagd jong MEDEWERKER Baan van 11 tot ?7.00 uur voor
vraagt voor spoedige indiensttreding
ADVOCATEN EN NOTARISSEN'
met MAVO-opl. voor klein kan PONSTYPISTES voor 5 4 8 weROKIN92 96, AMSTERDAM
vragen een
toor. W.V.V. Voederbedri|f. ken, tegon hoog inkomen per
Wilgen weg 2-4, A'dam-N, telef. uur< Zuid Holland. 020-168555.
C
03
020-360460.
voor typewerk en lichte admin. bezigheden
Gevarieerde werkzaamheden in een prettige werkkring
Gevraagd
Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden
Tot haar werkzaamheden behoren: het verzorgen van da corresSollicitaties:
pondentie, alsmede het typen van rechtbankstukken (zowel via
min. Engeta/Nedertands, eventueel part-time, op confectie kan
dictafoon. steno als van concept), het boeken van reizen, het
aannemen van de telefoon en behouden van agenda en archief.
ioor Baluchi Holland 8.V., Nieuwe Herengracht 121-127, AmsterBurg. Röellstraat 40, A'dam-Slotermeer, telef. 139444
dam. Telef. 020-248445.
K.
£?
I
!
1
Refloctante dient na in werkperiode een goed overzicht te hebben
over de lopende zaken, zodat zij kan bi|dragen aan de efficitnte
organisatie van de betreffende advocatenpraktijk.
±

ook voor hafve dagen

BOEKHOUDMACHINISTE

delskantoor

*

secretaressen
typistes
adm. krachten

ERV. DIR.SECRETARESSE
voor bedrijf in Buitenveldert
TYPISTE
adm. werkz.h. Buitenveldert

Gevraagd zo spoedig mogftlijk voor buitenlands technisch han-

Part-timé

ken, weg. vakantie v. onze as
sistente, de telefoon aan te ne
men en evt. Kchte adm. werkzaamheden te verrichten? Telef verdienen, door ons

VRAAGT MET SPOED

FACTU RISTE
voor een bedrijf in West

Welke scholier
wil meer zakgeld

Wie is bereid gedurende 2 we-

Uitteodburo

3

&>m langs of bel

765700/165066. AMSTELSTAD
Pieter
de
Uitzendburo.

3

?*s'* J

J

wT

Ned.'/Eng./Duits
,

~

*\

STENOTYPISTE

tës

UitzendKring

\

boekhouder

Baanbank

Éxportboekhandel
f typiste

de

Stibbe, Blaisse

,

ervaren secretaresse

stenotypiste

Ivec Handelsonderneming B.V.

•

.

•*

*

Meisje voor afwisselend
administratief werk

Dirk van den Broek BV

HOOFDKANTOOR: TUSSEN MEER 1. AMSTERDAM .v

.

:

vraagt voor haar

afdeling administratie en

Opleiding MAVO/HAVO, bij voorkeur Schoevers' *ecretaressedi-

ploma, in elk geval uitstekende beheersing van Engels en Duits.

Salariëring nader overeen te komen. 13e maand,

vakantietoe-

Friesch-Groningsche
Hypo- J bedrijfseconomische
Schrifteiijke sollicitatie: Rokin 92 96. Amsterdam. Voor telefoniC3
sche informatie: 020-214321, de heet W.J. van Beek.
theekbank heeft een aardige baan
het in zich heeft om zelfstand» te werken en waarvan
voor een meisje dat van afwisseling die
in de toekomst de nodige initiatieven te verwacfnen zi)n
Leeftijd vanaf 17 jaar
houdt: 's morgens werken opf;de
jonoe vrouw van 19-21 jaar, die op kantoor de dagelijkse contacten
heeft met het BEDRIJFSLEVEN EN DE UITZENDKRACHTEN
nieuwe NCR-boekhoudmachine en 's
Teléfonische sollicitaties onder nr. 020-196677
aan de balie'.
vragen naar de heer Bouma
middags typen en administreren.
_C3
In verband met dé vele gesprekken op verschillende niveaufcverreclamevoor
administratie
van
ons
internationale
Wij
zoeken
de
schoolopleiding
wachten wij voldoende eigen initatief en tactisch optreden. OpleiWie een redelijke
bureau een
ding: wij eisen minimaal MAVO, kunnende typen en adm. ervaheeft gehad (LEAO of MAVO), die
ring.
schrijft even 'n briefje.
Voel je iets, voor deze afwisselende baan, bel dan 020-711824 of
<17
schrijf een briefje aan:
Friesch-Groningsche
Ons
adres:
UitzendKring
Hypotheekbank, Herengracht 433,
187,Amsterdam
Ceintuurbaan
leeftijd 18 tot 23 jaar
C3
al
voor.
streepje
jj
Met
een
heeft
ze
een
MAVO/LEAO-opletding
Amsterdam-C (bij de Leidsestraat en Enige kantoorervaring is gewenst, typevaardigheid wordt op prijs
Gevraagd
gesteld.
i
het Koningsplein).
spoedig mogelijk.

overzichten

De

assistente

;

]■

ti

t

Bureau assistente

; J

vrouwelijke
administratieve kracht

**

slag.

'■

»

-

.

v boekhoudmachiniste

*

SilSSSrcr

3

Ned. met kennis van de Duitse
taal. I.b.v. MAVO/HAVO-diploma, voor een internationale afdeling bij een bedri|f in Amstelveen.
BEL VOOR INL. 020-440469
A.J. ERNSTSTRAAT 593

.■'

3

secretaresse

_

>■•+

3

V

_!■

,

«

Friesch-Groningsche
Hypotheekbank

020-168555^

,

■

Indiensttreding graag zn
Bel voor een afspraak 020-266061 en vraag naar Kees de Groot,
toestel 229.
Je sollicitatiekun je richten aan

•

C

3

•..«*:

_

3
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boekh.machinis-

_-I

.-

3

Voor 6 mnd. bij een financieringsmaatschappij in A'dam-C.
BEL VOOR INL. 020 262666
RAADHUISSTRAAT 62
t*

Engels en Duits
onbepaalde tijd in C.

:

datatypiste
•

■ Nederlands.
Voor

■

Zeer geroutineerd voor halve
dagen 's middags bij een modern bedrijf in A dam W.
BBL VOOR INL. 020 843405
HOOFDWEG 476

-

stenotypistes

dir.secretaresse

ponstypiste
„

dictafoon
ALL ROUND TYPISTE
met veel ervaring
Deze 3 banen zijn in
Amsterdam-Oost
bel 020 933652

3

»

Eng./Ned., mag ook een Engelse zijn die als treasury assistant,
div. financiële werkzaamheden
zal verrichten bij een bedrijf in
A'dam-O.
BEL VOOR INL. 020 945050
UNNAEUSSTRAAT 58

1
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allerlei originele shops): Rijksweg
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m Rotterdam, D»men, Eindhoven en
Originele eiken,kuifkasten'met fraai-bewerkte deurtjes...Altijd prachtig afgewerkt.Altijd
v
lager
die
voor priizen
niet
kunnen'.
Ja, liefhebbers van romantisch
boeren-eiken gaan om twee goeie
jjj
redenen naar VanderMeer.Om al
m
U*
m
WT
het nieuws. En om de prijzen.
.W -m
tpj
g TT
MmmÊ mhJ

'

typiste

,

VonderMeer blijft't bewijzen: wie veel meubelen verkoopt, kan véél aan z'n prijzen doen!
'»Nieuwste bewijs? Die enorm-uitgebreide VanderMeer-kollektie heerlijk-romantisch
gebeitst of geloogd boeren-eiken.Oeraenoegliike,rustieke eethoeken met traditionele
spijltjes-of knoppenstoelen. Sympathieke, degelijke broodkasten voor wonen in puur
landelijke stijl. Robuuste bankengroepen mei kussens in vriendelijk, groot bloemmotief.

.

telef./typiste
stenotypiste N.

''■

priizen die a leenVbnderMeerkan lanceren!

telexistem.t.

"

I

J

Capac

•

i"*

en van stoere bankendegeliike brxx>dkasten
•L
I
groepen tot traai-bewerkte wanden voor

secretaresse

....

j■'

%

lui

I

uitzendbureau

-

ï*

de meest romantische koilekHe boerenaken,van oeraenoegelijke eethoeken tot

randstad

typiste

«•*

.

2

2

;

3

i

Ögjlvy & Mathér B.V.
Barentszplein 7, Amsterdam
l

'

'

ponstypiste

,

Voor overdag en avonduren
Voor ervaren kr*rht«n hoog toon
Gekend met IBtfjWMMW..
Vr.vjon naar Ponsbureau Nantt. MM IIBUUIMI
A'dam. Teief. 020 866993.
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Twee Euratom-ambtenaren
bij diefstal betrokken?

EEG geeft
verdwijnen
uranium toe

f

l

Hij duikt al sedert drie
maanden niet meer tijdens
de nachtelijke uurtjes in de
Ijskast om chronische boneergevoelen» te stillen. HU
is dank zli een gedisciplineerd volgehouden dieet
twintig pond afgevallen. Het
aantal onderkinnen is teruggebracht tot één: Hij ziet er
een stuk beter, jonger uit en
maakt een ontspannen indruk.
Het nieuwe leven, na acht
slopende jaren op het Witte
Huis en bet Ministerie van
Buitenlandse Zaken is goed
voor Henri Kissinger en hij
geniet ogenschijnlijk met
volle teugen.

-Privé-diner-

Dit komt niet in de laatste

plaats door het feit dat bij

ronder zijn machtige functie
als minister van Buitenlandse Zaken toch een van de invloedrijkste personen van
Washington Is gebleven. Zijn

Edo
Brandt

NEW

YORK
opvattingen worden gretig
gezocht door senatoren en

buitenlandse diplomaten als-

mede door president Carter
zelf, die hem onlangs nog

BRUSSEL, dinsdag
De Europesè Commissie (het dagelijks bestuur van de EEG) heeft gisteren toegegeven
dat in de herfst van 1968 200 ton uraniumerts
samen met het Westduitse vrachtschip waarop het werd vervoerd, op de Middellandse
Zee „spoorloos" is verdwenen.

G«n*v« Bob Kroon

tonden Herw<
'

»jn

schakelt
raketten uit
WASHINGTON, dinsdag
De Sovjet-Unie is zeer ver
gevorderd in de ontwikkeling van een straal gerichte
energie, waarmee in principe de gehele Amerikaanse
macht aan kernraketten kan
worden uitgeschakeld.
Als het wapen gereed is
„staat de gehele xernstratergie van de Verenigde Staten schaakmat," omdat de
Amerikanen in de ontwikke-

ling, van straalwapens een
grote achterstand op de Russen hebben, zo schrijft het
gezaghebbende Amerikaan-

se tijdschrift Aviation Week.
Hoge militairen in Washington zouden hebben getracht
publikaties over het wapen
tegen te houden.
Volgens dit bUd hebben de
Russen al zeker acht ge-

Welingelichte kringen tekenen hierbij aan,'dat 200
ton uraniumerts voldoende
is om een kleine reactor
zoals I*raCl er een in Dimona heeft staan voor 20 jaar
van brandstof te voorzien.
De hoeveelheden plutonium
die hierbij als nevenprodukt
vrij komt is voldoende voor
de vervaardiging van 30 kleine atoombommen van het
type dat in 1945 Hiroshima
verwoestte.
Volgens deze kringen hebben de betrokken westerse
regeringen zich maar betrekkelijk korte tijd na de
verdwijning van het erts ongerust gemaakt, nl. tot het
moment dat hen duidelijk
moet zijn geworden waar
het was gebleven.

-

-

•

(advertentie)

Strohalm!
'n beste borrel

|

slaagde proeven genomen
met de straal, die atoomdeeltjes met de snelheid van het
licht gericht in de ruimte

Puur rtatebnsswi een longdnrk.
JONGE en VEUX voor rond
de twaaltortiateJ gulden,
BESSEN en CITROEN voor rond

kan sturen.

een tientje te koop bij

Aviation Week is

600"DELCAVE"

tot de
onthulling van de Sovjetprestaties overgegaan, om
de zaak uit de sfeer van verdoezeling en geheimhouding
te halen. „Zo kan deze zaak,
die voor overleving van
dringend nationaal belang is,
onder de aandacht komen
vah de president, het Congres en de burgers," aldus
Aviation Week. (UPI)
j
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staat niet meer uit geheime
documenten, maar veelal uit
detective-romans.

Het humeurige Washlng
ton, dat hem eerst verafgoodde, vervolgens probeerde te vertrappen, is in zijn
b*n gebleven. ledere dag
stromen de uitnodigingen
binnen op zijn kantoor, dat
ter beschikking is gesteld
door een beroemde plaatselijke universiteit Kissinger
houdt nog steeds van de
schijnwerpers en.van de menigte om zich been, die een
psrel van zijn wijsheid, ot
zijn humor probeert op te
vangen.

-Terroristen-

Nog geen 54 Jaar oud heeft
hij het vaste voornemen zijn
gezag nog een hele tijd te laten gelden en zijn stemgeluid hoorbaar te blijven marokkenen.
ken. HIJ sluit dan ook geenVooralsnog schijnt „super zins een terugkeer ln
de poliK" bet voord druk te hebtiek uit
ben met bet schrijven van
De veiligheid is een apart
zijn memoires en net nakoprobleem waarvoor hij zich
men van een web van congeplaatst ziet De beschertracten, onder andere met ming die hij van overheidsde televisie, waarmee hij wege genoot, hield gisteren
miljoenen dollars zal verdieop. Het gevaar dat terrorisnen.
ten een aanslag op hem beVrijwel dagelijks gaat hij ramen, of hem zouden
wilnaar de bibliotheek van bet len kidnappen, blijft onvercongres om te werken
minderd bestaan. Kissinger
zijn boek dat rond 1919 gebeeft zich genoodzaakt gereed moet zijn en dat hij al zien een persoonlijke Ujfschertsend wel eens „de wachtvandrie voormalige geavonturen van Henri Kissinheime-dienst-agenten
buger" heeft willen noemen. ren. Het zal nog heelte lang
Was bij vroeger met geen duren voordat hij
een gestok naar bed te krijgen, nu wone Amerikaan alsdoor
het
maakt hij betrekkelijk lange leven zal kunnen gaan. als
nachtrusten. Zijn lectuur behij dat al zou willen.
.

Carter blijft vechten
voor mensenrechten
Stakers bang voor
bloedbad in Ulster

„Ontslag"

,Rode straal'

de» l*€

N*w

,

voor een prlvé-dlner op bet ger één van de meest formiWitteHuis uitnodigde.
dabele tegenstanders kan
Kissinger beeft openlijk zijn van de huidig» regering
verklaard de buitenlandse
politiek van de nieuwe regering te zullen steunen. Maar
hij beeft eveneens duidelijk
gemaakt, zij bet op een uiterst discrete manier, bet
niet eens te zijn met de diplomatieke houding ten opzichte van Afrika, zoals uitgedragen door,,flapuit" Andrew Young, de Amerikaanse ambassadeur bij de UNO.
Kissinger is bevreesd, dat
deze politieke koers rassenonlusten en een radicalisering van de delicate verhoudingen in zuidelijk Afrika zal vergroten.
Dear Henry
Het wordt algemeen erals hij dat wil,
en dat
kend in de Amerikaanse kritiek van zijn kant het
hoofdstad, dat Henri Kissinprestige van de Amerikaan'
se buitenlandse politiek ernstige schade zou kunnen be-

-

Ongeschikt

,'.-4
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Kissinger nog invloedrijk man

Van onze correspondent

De officiële woordvoerder schip en lading heeft Euravan de Commissie weigerde tom, samen met de betrokechter te bevestigen of te ken westerse inlichtingenontkennen dat twee hoge diensten een „diepgaand"
Europese ambtenaren de onderzoek
ingesteld.
De
hand hebben gehad in de ge- woordvoerder weigerde gisheimzinnige
verdwijning teren te zeggen welk resulvan het uraniumerts, dat taat dit onderzoek heeft opvoldoende plutonium kan geleverd.
opleveren om 30 kleine
Volgens onofficiële berichatoombommen te maken.
ten
uit EEG-kringen zou het
Gezaghebbende
Amerionderzoek
hebben uitgewekaanse kranten hadden al zen dat twee
topambtenaren
vrijdag van de verdwijning
van Euratom, de directeur
van het erts melding gevan de veiligheidsdienst van
maakt en anonieme brondit agentschap en de direcnen in westerse inlichtin- teur
van de bevoorrading
gendiensten aanhalend, gebeide
Italianen de hand in
suggereerd
dat
het de verdwijning
van het erts
uranium-erts uiteindelijk in hebben gehad. De beide
Israël is terecht gekomen. ambtenaren hebben begin
Dit land, dat door geen enke1960 „ontslag" genomen bij
le regering splijtstof krijgt Euratom.
geleverd, zou het uranium
De
EEG-woord voerder
gebruiken om zijn supergeheime 28 megawatt-reactor verklaarde gisteren nog dat
in Dimona ermee aan te sinds het verdwijnen van
het schip met uraniumerts
drijven.
(dit Westduitse schip zou
volgens Amerikaanse bronnen eind 1968 onder een andere vlag en met een geheel
aan
bemanning
De woordvoerder van de andere
een
haboord
Israëlische
in
EEG-commissie
onthulde
ven zijn gesignaleerd) Euragisteren dat het Euromarktatoomagentschap
Euratom tom de controle op het vereen „routinecontrole" had voer van splijtstoffen „aanzienlijk" heeft verscherpt.
uitgevoerd bij het begin van
de verscheping van het uraniumerts, dat uit een depot
in West-Duitsland over zee
via Rotterdam en AntwerVolgens deze woordvoerpen naar Genua had moeten
worden gebracht.
der was het erts (dat oorNa het verdwijnen van spronkelijk uit Zaïre afkomstig zou zijn) nog bijna niet
bewerkt en in deze toestand
totaal ongeschikt voor militaire doeleinden.
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Van onze correspondent

LONDEN, dinsdag
Een laatste poging van de Britse regering om een algemene staking van Noord-lerlands protestanten te voorkomen,
faalde gisteren volkomen. Na een gesprek van ruim een uur
brak de organisator van de staking, Roy Mason, af met de
woorden: „Wij zetten door".
Palsley waarschuwde dat
Ulster bedreigd wordt met
een bloedbad, aangezien minister Mason „de oorlog
heeft verklaard aan allen die
de staking steunen". De extremistische dominee wil
met de staking bereiken, dat
de Britten het zelfbestuur in
Ulster herstellen onder een
protestantse meerderheid.

De actie, welke om middernacht begon, is georganiseerd door de extreme vleugel van de protestantse
loyalistische coalitie en heeft
de sympathie van de meerderheid der protestanten in
de provincie.

Op het spel

Gesprekken
tussen VS
en Vietnam

—

(Reuter).

Nieuwe burgemeester

gekozen in W.-Berlijn

Ook voor minister Mason staat veel op het spel.
Terwijl de Britse regering
bij de staking van 1973 besloot haar troepen niet te laten ingrijpen (waardoor de
toen bestaande coalitieregering ten val werd gebracht)
is Mason nu van plan hardhandig in te grijpen. Hij
heeft Paisley gisteren duidelijk gemaakt dat Londen
nimmer zal ingaan op de eis
een protestantse meerderheidsregering in Ulster te installeren. De Britse regering
heeft 1200 man versterkingestuurd naar Noorderland.

staat
rijn gekenmerkt
door een opmerkelijk hoog
opkomstpercentage van de
—

PARIJS, dinsdag
Amerikaanse en Vietnamese diplomaten beginnen
vandaag in Parijs besprekingen over het aangaan van diplomatieke en commerciële
betrekkingen.
Geen van beide partijen
heeft voorwaarden vooraf
gesteld.

Grote opkomst Zaïre breekt
bij verkiezingen met Oostin Indonesië Duitsland
JAKARTA, dinsdag
De gisteren in Indonesië
gehouden algemene verkiezingen
de derde sinds de
onafhankelijkheid van deze

Voor ds. Paislëy is de staking een kwestie van alles of
niets. Hij heeft zijn politieke
toekomst op het spel gezet'
WEST-BERLIJN, dinsdag
en beloofd dat als de staking
hij
mislukt,
zich uit de poliHet stadsparlement van
West-Berlijn heeft gisteren
tiek zal terugtrekken.
de socialist Dietrich Stobbe
„Mijn stem zal niet meer tot burgemeester gekozen.
worden gehoord", zo vertelDe 39-jarige Stobbe, die
de hij zondag in zijn preek.
een goede verstandhouding
Gisteren moest zijn bewaking trouwens "verdubbeld heeft met de Westduitse
Helmut
worden, aangezien hij van bondskanselier
volgt
partijgezijn
Schmidt,
verscheidene kanten benoot Klaus SchQtz op, die,
dreigd was met aanslagen.
IRA-mannen hebben bovennadat een aantal financiële
dien gewaarschuwd dat zijn schandalen zijn bewind had
kerk in brand gestoken zal giteisterd, met de hele Seworden, indien WJ de sta- naat (stadsbestuur) is afge(Reuter)
treden.
king niet afzegt.

!:en

De extremistische domilan Palsley (rechts)
maait na een vergadering
met de Britse minister van
Binnenlandse Zaken, Masan, bekend, dat de staking
van protestanten in Noordlerland doorgaat, ondanks
de vrees voor bloedvergieten. Naast PaJfley zit Ernest
Baird, een der stakingsleiders.
nee

bijna 70 miljoen stemgerechtigde kiezers.
De verkiezingsuitslag zal
niet voor het einde van de
week bekend worden, gezien
de uitgestrektheid van het

land. De meeste politieke
waarnemers in Jakarta waren het er gisteravond over
eens dat de regerende Golkar-partij van president Soeharto er dit keer niet in zal
slagen om, net als bij de verkiezingen van 1971, met een
overweldigende
meerderheid te winnen. Verwacht
wordt dat de moslem-partij
(PPP) en de democratische
partij

(PDI)

aanzienlijke

winst zullen boeken.
Het bewind van president
Soeharto komt hierdoor echter niet in gevaar, omdat
door het in Indonesië geldende kiesstelsel de regeringspartij maar een derde
van de stemmen nodig heeft
om in het parlement een
meerderheid te behouden.
Niemand twijfelt er aan dat
Golkar dit derde deel van de
stemmen ruimschoots zal
(Reuter)
halen.

KINSJASA, dinsdag
Zaïre beeft gisteren de diplomatieke
betrekkingen
met Oost-Duits land opgeschort en de leden van de
diplomatieke
Oostduitse
missie opdracht gegeven bet
land binnen 24 uur te verlaten.
Oost-Duits land is volgens
het Zaïrese persbureau geplaatst op de „lijst der gieren", ofte wel landen die beticht worden van steun aan
het invasieleger in Sjaba. Op
de lijst stonden al de SovjetUnie, Cuba en Angola,, die
evenwel ontkennen de opstandelingen te steunen.
Volgens het Zaïrese persbureau zijn gisteren bij felle
gevechten rond de stad Kasaji zowel Zaïrese regeringstroepen en hun Marokkaanse bondgenoten als leden
van de. invasiemacht om het
leven gekomen. (Reuter).

PARIJS, dinsdag
De Amerikaanse president Jimmy Carter heeft in een gisteren in Parijs gepubliceerd interview verklaard dat hij er
niet aan denkt zijn campagne voor naleving van de rechten
van de mens in de hele wereld af te zwakken nu Rusland,
Brazilië en andere landen er kritiek op hebben geleverd.
Carter zei dat zijn standTen aanzien van de invapunt ten aanzien van de sie uit Angola
in Zaïre zei de
mensenrechten „in overeen- president dat het voor.bet
«temming is met het karakAmerikaanse volk onmogeter van het Amerikaanse lijk is in te stemmen met het
volk. Dit standpunt is blijzenden van Amerikaanse
vend en zal met grote voor- troepen om
de
in Zaïre
zichtigheid worden uitgedragerechten deel te nemen.
gen".
~M.iar", aldus Carter, „ik
De president gaf er echter keur de hulp die andere lanook blijk van te begrijpen den zoals Frankrijk, Marokdat zijn campagne niet tot ko en Egypte, aan Zaïre geven van harte goed. Wij zelf
een verandering van maathebben
aan Zaïre materiële
schappelijke systemen in
hulp
gegeven,
.waaronder
andere landen kan leiden.
munitie, transportvliegtuiHij zei: „We kunnen de sagen en medische uitrustinmenstelling van buitenlandgen".
(AP)
se regeringen er niet door
veranderen. We kunnen niet
er op aandringen dat andere
»"

Chinezen in
Pakistan

maatschappelijke systemen,

of zelfs fundamentele filosofieën zich aan onze normen
aanpassen. Maar we behouden ons het recht voor om
openlijk en agressief over
deze onderwerpen te spreken wanneer we het gevoel
hebben dat daar reden voor
is."
„En als daar vijandige
reacties op komen, misschien in de Sovjet-Unie, in
Brazilië en sommige andere
landen is dat jammer, maar
het zou me er niet toe bren-

omsingeld
Van een bijzondere
correspondent

RAWALPINDI. dinsdag
Leden van een Pakistaanse bergstam hebben in het
uiterste noordwesten van
hun land 3.000 Chinese wegwerkers omsingeld in hun
kampen.
Zij hopen op deze manier
de regering in Peking te
dwingen tot interventie in
de politieke strijd in Pakistan, ten gi&iste van do oppositie tegen premier Bhoetto, aldus goed ingelichte

overmeesterd

Kaper

ROME, dinsdag
De kaper van een Spaans
vliegtuig werd gisteren op
bet vliegveld van Rome door
de piloot overmeesterd.
De man dreigde, kort na
de landing, bet toestel op te
blazen.
Tijdens de daaropvolgende,
worsteling tussen de piloot
en de met een mes gewapende kaper konden de passagiers ontsnappen.

zegslieden.

De bergbewoners, die be-

horen tot de strijdlustige
stam der Kohistani's, heb-

Jimmy Carter
gen

terug te

dus Carter.

krabbelen", al-

ben een kleine delegatie van
de Chinezen naar hun vaderland laten vertrekken.
De Chinezen lenen in samenwerking met Pakistani 's
een verkeersweg aan van
Pakistan naar de Chinese
provincie Sinkiang.
(Washington Post)

(advertentie)

Spaarrente tot dg^jHk igi
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M. De rente die wij vergoeden op spaargelden, HhË
loopt van 4% voor dagelijks opvraagbare legoeden,
tot By»% voor onze Vaste Termijn Spaarrekening
(6 jaar vast). Vraag bij een van onze kantoren ook eens
naaronsspaarnanieraan toonder dat, afhankelijk
JoCl
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van de gekozen looptijd, een rente geeft tot BV«%.
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Rennies
je altijd bij
je hebben.
Maagzuur overvalt je. Komt sy»
onverwachts. Goed als je dan
jOs
een paar Rennies bij je hebl.
Brandend maagzuur?
Opgeblazen gevoel?
", \\*
Druk op de maag? Rennies
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Handels- en kantoorpersoneel gevraagd

Klein reclame ontwerpbureau (6 personen) vraagt

boekhoudster/part-time

voor een eenvoudige, nauwkeurige, maar complete boet houding
(bankkas-, deb. en cred., opdrachtenadrr.ini&tretie. rekeningen
controleren en aanmanen), kortom de hele boe) en alles wat er bi|
komt. Als ze daarbij nog meer kan doen. graag, zoals klanten bel
len, beetje typen en dingetjes regelen. Hot is een geheel zelfstan
dige job in een jong, gezellig team. Bel graag snel voor eon
afspraak

H

Heads Concepts 8.V., Amsterdam

Gevr. in groente- en levensmid
delenzaak. WINKELMEISJES.
17 jr.. t 175 schoon p.w.. 18 jr.,
f 185 schoon p.w., 19 jr., t 200
schoon p.w., s^daagse werkw..
zat. vrij. Lindeman, Bos en
Lommerweg 132-134, A'dam.
Gevr. halfwas SLAGER met ervaring. • Slagerij H. Smit. De
Clercqstraat 83. A'dam. Telef.
020-183181, na 20 u. 245127. D
Jos Harm 8.V.. excl. haarden,
Vijzelgracht '29-31, ■ A'dam C.
vraagt voor de verkoopafd.
parttime

Telef. 020 226919

De nieuwe lp vanRob deNijs:
„Tussen zomer en winter."

4

*

VERKOPERISTER).

Resp. ma., woe. en zaterdag.
C 3 Soll. aan bovenstaand adres._C4
Gevr VERKOOPSTER, 17-18
der
jjar, voor tabaks shop met
497.
Amsterdam
Keizersgracht
:jrammofoonplaten-af deling. Bel
Op onze afd. Bankzaken, waar het betalingsverkeer in de ruims'e even voor een afspraak, Dupon,
Camperstraat 56-58, A'dam, tezin des woords wordt afgehandeld, hebben wij plaats voor een
lef. 020-357023.
C4
Gevr. nette JONGEMAN, olm.
17 jr., voor winkel- en bestelwerk in groentezaak. VVoens
Naast oen goede vooropleiding en ervaring in de materie, dient hij dags vri|. A. Veer. Minervalaan
te beschikt!en over voldoende talenkennis en contactuela eigen- 11, A'dam. telef. 020-728729. C 4
schappen.
Gevraagd mc-t spoed CASSIELeeftijd ca. 35 jr.
RE, min. leeftijd 20 jaar, wisselMiddels studie eti stages zal hij in de gelegenheid worden gesteld, diensten. Mobil Selfservice,
zijn kennis te verdiepen en zich verder te bekwamen.
Cornelis Lelylaan, A'dam, telef.
020-171022.
C4
;
Aan de functie is een uitstekend salaris en goede secundaire arGevr. nette VERKOOPSTER in
beidsvoorwaarden verbonden
brood- en banketbakkerij, plm.
17 è 18 jr.. evt. zat. vrij. Van
Solj. gaarne schriftelijk aan de afd. Personeelszaken.
C 3 Dolder, Geuzenstr. 59, telef.
020 180266.
_C4
Slagerij Van Schaik vr. SLAGERSHALFWAS of gevorderde
leerl. IJselstr. 53. A'dam-Z, teof 029<W 1667.
Gevr. ervaren MEDEWERKER.
Damrak 66. Amsterdam
Hengelsport Willem. Van Limvraagt voor het zomerseizoen tot 1 september 1977, een
burg Stirumplein 8, A'dam. C4
Slagerij Noz. 1e Van der
Helststr. 78. telef. 020-716204,
net
WINKELMEISJE
vraagt
(leeftijd 18 21 jaar)
voor direct. Hoog loon, 5 daag
VOOR DE AFDELING INKOMEND TOERISME
se werkweek, aanm. tot 17 u.
Deze assistente zal zelfstandig de locale hotelreserveringen bePoeliersbedri|f J. Jonker vraagt
handelen. veelal op verzoek van onze buitenlandse kantoren.
Vereist: minimaal MAVO-niveau, een goede kennis van de Engel WINKELMEISJF, zaterd. vrij.
Tetef. 020-256000.
04
se taal en enige type-vaardigheid.
Telefonische of schriftelijke sollicitaties worden met belangstelling Maison Willy, damesconfectie,
C 3 vraagt part time
tegemoet gezien. Jetef.jir.: 020 262042, tst. 119.
bekend met het vak. Ie van
Swindenstraat 7. 020-355175,
na 18uur352065.___j
C4
Net WINKELMEISJE "gevr. In
Aard./ gr oen te fruit lev. midd.
zaak. Ift. 17-18 jr. J.A. Vork.
Op de media-afdeling van ons bureau is met ingang van 1 juni Krugerstr. 30. A'dam-Oost. telef. 020-352919.
D4
een plaats vrij voor een meisje van plusminus 20 jaar.
Van haar wordt verwacht, dat zij met wat inzicht snel en liefst De Drankenhal, Linnaeusstr. 68,
A'dam, vraagt een FILIAALfoutloos mediaformuliere, rapporten en brieven kan tikken.
HOUDER, i.b.v. slijtersdiploma.
Zij komt te werken in een klein team met jonge mensen.
Zij kan rekenen op een aantrekkelijk salaris. 4 weken vakantie en Soll. na telef. afspraak, 020355251.
_D4
4% tantième.
Voor direct gevraagd zeifst.
Wil je meer weten of meteen solliciteren, bel dan Kees de Kruif.
ReUame adviesbureau
WINKEUUFFROUW in brooden banketbakkerij, van 8-14 uur.
Van den
b.v.
Aanm.: 2e van der Helststr. 14,
Roemer Visscherstraat 2-4 6, Amsterdam
A'dam.
C4
Telefoon 020-167544

Hoop, Offers en Zoon NV

Van

oen

icr

ervaren medewerker

American Express Int.,
Inc. reisbureau
assistente

Wie wordt onze
nieuwe typiste

/

/

•

Biggelaar/Compton

vraagt een

>

ervaren

l

Eurotex Italia

vraagt voor spoedige indiensttreding voor haai hotels in het bui
tenland, voor het zomerseizoen 1977
#

(chefkoks

Eurotex Italia

onder nummer 020-764764, tst. 23.

7

_

Italia

_

tussen 18 en 22 jaar
Zij is vfug van begrip, heeft enige typevaardigheid en vindt hel
prettig allerlei administratieve werkzaamheden op te knappen
Als zij dan ook nog van afwisselend werk houdt zal zij zich bes:
thuisvoelen op onze schade afdeling.
Haar wacht een goed salaris plus 23 vakantiedagen. 8% vakantie
toeslag. 13e maand, reiskostenvergoeding als je buiten Amster
dam woont, studiekostenvergoeding, variabele werktijden. Met
gemaakte vakantie-afspraken zal uiteraard rekening worden ge
houden.

Zelfbedieningsgroothandel
in levensmiddelen
vraagt voor

vakbeheerder
medewerker

Nic. Drukker B.V. Assurantiën
Rokin 69, Amsterdam

Rijnpassagiersschepen

voor afwisselende werkzaamheden in het
magazijn en in de verkoopruimten

5

Sollicitaties schriftelijk aan het kantooradres
Centrale Markt S. 1, Jan van Galenstraat. Amsteruam
of telefonisch ondei 020-823451

Huishoudelijk personeel gevraagd
Hotel Plant vraagt

Nette huish. HULP gevr. voor
Prins dinsd. van 9-16 u.. f 7 p.u.
CE Mevr. Wijngaard. Lange Niezel

WERKSTER.

Telef.
020-22Ï473.
Hendrikkade 67. A'dam.
SCHOONMAAKSTER,
Gevr.
dinsd. t/m vrijd., v. 15.00-18.00
u., omg. Leidseplein. aanm. De
Kroon, telef. 020-923087, tuss.
9.00 en 17.00 u.
C6
Gevr. HULP in de huish., 4 of 5
x p.w., v. 9-12 uur. bij 2 benarde dames in part. flat, A'dam Z.
725472.
C6
Gevr. NETTE, flinke zelfst.
hulp, voor dinsdag en vrijdag
van 10-15 uur, t 8 netto p.u..
omg.
Telef. 020Bijlmer.
998382.
C6

C6

B', telef. 020-249927.

Voor direct gevr. 7elfst HULP
in de huishouding, van 8-15 u.,
mod. flat. alle comfort. Prettige

werkkring,

hoog

loon.' 020-

Alleenst. heer vraagt HULP in
de huish. van ma. tot vrij.,
van 9-12 uur. f 150 p.w. netto.

Br. D 6-109456 bur. b». A'dam.

06

Horecapersoneel gevraagd
Gevraagd KAMERMEISJE voor MEDEWERKER met horecapa
1 dag per week. Telef. 020- pieren gevraagd. Telef. 020
C7 250395.
240069.
D7
Gevr. nette MEISJES voor bar Gevr.
BED RIJFSLEI DISTIER
in lloret de Mar ISpar.jel. Ku- voor café-grill-bar, i.b.v. horePostbus
strif 91, Lelystad, 020 926935, 9 ca papieren
10376.
C 7 , A'dam. Liefst woonachtig in
17 u.
07
Bar/Bistro ~Happy Garden", v. A'dam.
Boshuizenstr. 209, Buitenvel- Snackbar/coffeeshop in Osdorp
dert, vr. een vrl./mnl. BARKEE- vraagt medewerk (stier voor de
PER. Pers. aanmelden na 16 BEDIENING. Inl. 020-100110
_C7
uur, telef. 020-422895, vr. naar van 18-20 uur.
j RECEPTIONISTES gevr. Eis':
Gevr. voor in onze keuken, vrl, Fr., Duits, Eng., wisseldionsten.
HULP, 25-30 ir. Marabella En barmeisje, ook wisseld., in
Weesperplein 19 21. A'dam. Te- stud.hotel
lef. 020 224221.
C 7 i Geldersekade 10. na tetef. afspr.
C7
020 224370.
RECEPTIONIST,
voor
Volslagen
direct of later gevraagd, referen CÖFFEESTOP. A'dam, vr. voor
ties vereist. Hotel Apollofiist. haar coffeeshop I.h. Centr..
Apollolaan 123-125, A'dam. C 7 ' Wijde Kapelsteeg 6, bij da Kaleen
Gevr.
onze gezellige vorstr., voor vaste dienst
kracht,
of
Ift.
20
25
vrl.
|r.
mnl.
nood
BROODJESZAAK, nette
voor part time een vrl.
hulp, voor 1 4 2 avonden p.w., Tevens Ift.
21-30 jr. Soll. dinsd.
van 19 tot 03.00 u. Aanm kracht,
uur,
C
Nieuwmarkt 26. A'dam.
C7 17.30-19 00

i

>

Winkelpersoneel gevraagd
Gevraagd voor herenmodezaak in Amsterdam-Centrum

met ervaring, prettige werkkring
Telef. v. 9 tot 17 u. 020-174354, na 20 u. 35103&.

deneerLam.

C7

4

(

I i
'

7

'

voor.

1

-

1

Houthandel Stan Mayer vraagt
voor
haar filiaal. Riinstr.,
A'dam,
een WINKELCHEF,
leeftijd boven 25 jaar, brancheervaring niet vereist. Hij die
denkt voor deze job geschikt te
zijn, solliciteert na telef. afspraak. 02972-3700/1741.
04
Aard. groent»- ■«n fruitzaak
vraagt nette "JONGEN. M.
Jittenboogaart, Joh Huizingalaan 322, telef. 020-151278. C

i I

I

4

C

i l t

1

verkoper

'B!Ks&ni?

Hoogste uurtarieven
Maandag beginnen, vrijdag geld
oer kas. bank of giro.

pMriciapaaï
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Altijd welkom op ons kantoor
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bouwkundige en wegen waterbouwkundige
,020-254958'

Benco

;

ijzerwerkers
autogeenlassers
loodgieters
dieselmonteurs

technici

fijn-mechanica/
elektrotechniek

restaurantkelners
hut-stewardessen
afwaskrachten

Cikam B.V.

Centraal Station
Amsterdam

directie-assistent

Belangrijke mededeling
voor schoolverlaters

-1

6

_C
798460,
Rink» WERKSTER, 2 i 3 ocht.
per week. Telef. 020-710971. C6

i

5

\

:

5

Geboden wordt een goed salaris
dito secundaire voorwaarden, alsmede de mogelijkheid
op voordelige condities levensmiddelen te kopen
voor eigen gebruik

H.B. Coiffures

M.S. Ursula, M.S. Basilea
en M.S.

Werktijden van 7.00-16.30 uur en eenmaal per
14 aagen oo zaterdag van 7.00-11.00 uur
waarvoor oen vrije middag in de week

5

DAMESKAPPER Ton Westen Kapsalon Alex vraagt 1e of 2e
zoekt
talentvolle
mede- KAPSTER.
noodhulp.
ook
werMstler, die behoefte heeft Werktijd 816 u. Ie Const.
aan samenwerking met eer Huygensstr. 11, A'dam. Telef.
team enthousiaste en vakkundi 1215480f 412198, na 17u.
C
ge collega's, die openstaat voor Gevraagd een prima KAPSTER,
training en overdraging van ei- voor woensd.. donderd. en vrijen
die dag. Werktijden van 9 tot 16 u.
gen vak-ervaring,
geïnteresseerd is in een uniek Telef. 020-427011,
C
salaris en toekomstper spectie
KapGevr.
ïe
KAPPEHISTERI.
ven. Bel Leiden 071-142422,
Leg
voor inlichtingen vragen naar salon Roe) Hessing.
Adri.
06 meerstr. 74, A'dam. 020158246.
C
Loek Limburg vraagt gevorderGevr. moderne 1e DAMESKAPde LEERLINGEN. Telef. 020 PER(STER)
Ie herenkap735187.
D5 perlster), full- en
•_
of part time. vak.
Loek Limburg vraagt 1e KAP- kan geregeld worden. OsdorpPERS. Telef. 020-735187.
D 5 plein 47, A'dam, 020-101224 na
Vallentin Coiffures, Amstelveen 18 uur 020 445555.
05
vraagt 2e KAPSTER en nood J.M. coiffeurs Int.
vraagt Ie en
hulp voor de vrijdag en zater- 2e KAPPERS en kapsters, nordag. Koen v. Oosterwijklaan 35. male werkuren, maand. vrij. TeA'veon. Telef. 020 431725. D 5 lef. 02507-4040/7388.
05
B?'bershop. Johann Hacker,
Lindengr. 105. . A'dam, heeft Gevr.
Ie
HERENKAPvaste baan voor jonge ervaren PERISTERI en noodhulp, be
vak.
HERENKAPPERISTERI,
kend met het moderne werk, bij
kan gereg. worden. Telef. 020- Pieter Sas, Slotermerrlaan 113,
226199 of na 19 u. 02908 1088.
020-139950 of 993291. 05
D 5 telef,
Gevraagd bij Pieter Bas. vooi
zijn nieuwe te openen dames Beethovenstr.
176. A'dam.
kapsalon, all round KAPSTER, vraagt beslist vakbekwame Ie
leiding kunnende geven. 2e kap
KAPPERISTERI. bekend met
ster en leerling kapster. Sloter de moderne kniptechniek. Telef.
meertaan 113. telef. 020-139350 020-719157. na 18 uur 235401.
of 993291.
D

1 RADIOLOGISCH LABORANdiagnostiek (in Centrum)

TE.

1

m^

9

Kapperspersoneel gevraagd

donna summer

;s><•.- fófcjk

•

£S*S

WILLEMSPARKWEG 112
">�,,»,A' ,",-!V&>-«>
'.«TtL*. V-V *■■•
020 733435
met
Bereikbaar
trams 2 en 3
C8 Gevraagd bij bej. echtp. ie Ingenieurs en Architectenbureau vraagt met stoed ERVAREN
Verpleeg- en verzorgingstehuis A'dam VERPLEEGKUNDIGE of
in A'dam Z vraagt BEJAAR boj.verzorgster voor 2 nachten
ook echtparen kunnen in sommige gevallen in aanmerking ko DENHELPSTER of verpleeghulp p.w., van 20 09 uur. eig. kam.
pp Telef. 020-7214W.
C<?
Tf'nt C-'Q
men. Kennis van de Italiaanse taal.
Telefonische sollicitaties kunt u richten aan de afdeling Perso
neelszaken van
Technisch personeel gevraagd
MTS /HTS niveau. Geboden wordt een uitst. salaris. Telef. inf.
UIÏZENDBURO
Wij vragen met spoed EL EK
Sarphatistraat 100, Amsterdam
TROMONTEURS. voor A'dam.
C9
Telefoon 020 267843
Inl. Akuut Uitzendburo. Wet»
de
vraag
efficiency
apparatuur
C
naar
ringschans 84, tulef. 020 Door de steeds toenemende
Toba A G. Basol .
<9 die wij importeren, hebben wij bij onze technische binnendienst,
229694'265411.
vraagt
in hut centrum van Amsterdam, nog plaats voor
vraagt voor haar
Industrial Services vraagt vooi
direct METAALDRAAIERS, on
derhoudsmonteurs' bankwerkers en sanitairtekenaars. Inl.
Spui 13, Amsterdam, teief. 020
met opl.
240634.
C?
Rotterdam
Wij vragen LOODGIETERS en
halfwas loodgieters, tevens vra
voor inlichtingen
EN BIJ VOORKEUR MET KENNIS VAN ELEKTRONICA
en halfwas Leeftijd tussen 19 en 25 jaar en woonachtig in Amsterdam of diAMSTERDAM. A'veenseweg yon wij elektriciens
elektriciens. Vast werk. Fa. J.H. recte omgeving.
91
Swart en Co., Repuliersdwars Solliciteren kan zowel schriftelijk als mondeling. Voor mondelinge
Telef. 020-739019
straat 89, A'dam. Telef. 020 sollicitaties graag eerst even een afspraak maken, het telef.no. is
ZAANDAM. Zuiddijk 32
236093
09 020 227908.
Telef. 075-166266
ra Gevr. v. spoedige indiensttr.
aankomend en erv. DIESELAU
HERENGRACHT 116, AMSTERDAM
Staalbouw Heemskerk 8.V., TOMONTEUR. Telef. inl. 020
114820.
D
Oranje Vrijstaatkade 7. A'dam
Schriftefi|ke sollicitaties te richten aan:
Oost. telef. 020-360189. zoekt Ervaren ÓNDERHOUDSMON
Divers personeel gevraagd
Postbus 85 in Hendrik Ido Ambacht of telefonisch
CONSTRUCTIEBANKWER
TEUR voor het schoonmaken
010 330400, tst. 140
07 KERS en leerling bankwerkers, en onderhouden van olie- en Gevr. SCHILDER voor onder DAMES, verdien extra geld m.
die jotfst. in een niet te groot gasgestookte c.v. ketel
(bij houdswerk.
Schildersbedr. demonstr. v. kleding, geen inbedrijf deuren, trappen en ander voorkeur diploma A.C.1.-servi Breddels. Heemraadschapslaan vest., part time. 020-142166,
Restaurant
Ticht constr werk maken. Ons cemonteur). Sollicitaties schrif 35. A'veen. Telef. 020-413361: 075 179853, ook'«avonds. Cl 1
werV is zeer afwtss., soms in telijk aan Installatiebedrijf Kor
pn Gevraagd een ervaren VRACHj
fabr. soms op karwei. Uitste stanje 8.V., Postbus 80, Zeist. Reclame- en bemiddelingsbu- TENWAGENCHAUFFEUR
vraagt zo spoedig mogetijk
kend salaris pl. kostenverg. D Telef. 03404-10414.
D reau vraagt nog enkele actieve voor het binnenland en een ermedewer varen onderhoudsmonteur, bezelfbewuste
kerslsters), tor uitbreiding van kend met diesels. Aanm. telef.
Cll
haar verkoopteam (diverse ver- 320 360203.
koopactlviteitenl or nadere in- Gevraagd voor direct, flinke EXformatie helt u hedenavond van PEDITIEKRACHT. i.b.v. rijbe
19.30 tot 21 00 uur. telef. 020 wijs B/E en verstelster voor reVoor deze functie zoeken wij iemand met leidinggevende capaci
157171.
DJM paraties van bedrijfskleding.
teiten. Leeftijd vanaf 25 jaar.
een
kr!j
onze
bodri|fsschool
opleiding
16-en 17-jarigen kunnen In
Werktijden in overleg. Folin
VOORMAN
en
mon
GeVraagd
gen in de onderstaande vakken:
teurs voor
stalen dak
en 8.V., Kerkhoflaan 00, ZwanenSchrifetijke sollicitaties aan
CU
Restaurant Centraal Station
gevelbeplating. Aanmelden na burg, telef. 02907-3866. .
Dll Studia kan rijet .spoed plaatsen
Stationsplein 11
Ï9u. telef. 071-150764.
linnenkamer* in
groot ziekenhuis. Heeft u interesse, bel of kom langs. UitVerplegend personeel gevraagd
zendburo Studia, Weteringcirheeft erg gezellig werk
cuit 48, A'dam, telef. 020Per direct werk voor
Interfact para medisch uitzend
voor 26
Cll
238476.
VERPLEEGKUNDIGE A/B
bureau heeft ruime plaatsings
mogelijkheden voor VERPLEEGfull time en part time
Real Service vr. rnet SPOED
KUNDIGEN A en/of B, zieken
VERBANDMEESTER
erv. autospuiter en erv. metaalInformeert u
verzorgenden.
voor zomerperiode
draaier. Aanm.: Real Service
eens op ons kantoor naar de di
DOKTERSASSISTENTES
Uitzendburo. Weteringschans
verse mogelijkheden. Wij beta
met ruime ervarinq in
143, telef. 020 220148/226426.
bloed afnemen en lab. werk len een goed salaris en daar bo
N.Z. Voorburgwal 262, telef.
venop nog eens 8% vakantie
MEDISCH ANALISTES
Cll
020 257755/252302.
geld. voll. sociale verzekering Plaatsingsmogelijkheden voof 16-jarigen met enige jaren voortga
full time en pari time
voof op de
gevr.
PERSONEEL
Ceintuurbaan 149, Amsterdam, iet onderwijs en voor 17 jarigen met een diploma LTS. Het is de
DOKTERSASSISTENTE
kermis voor het zomerseizoen.
t.o. Rialto Bioscoop, telef. 020 bedoeling dat je na je vakstudie je bijdrage gaat leveren aan de
met E.C.G. ervaring
Aanm. bij H.F. Theunis. Vre724700 of 724819.
08 bouw van moderne baggerschepen zoals sleepzuigers, cutterzui
MED. SECRETARESSEN
denhofweg Vak 23, telef. 020
DAGELIJKS KOMEN ER
gors enz.
Cll
821890.
weg
NIEUWE AANVRAGEN BIN
Tijdens je opleiding verdien je al een leuk salaris.
en
halfwas
Gevr.
volslagen
NEN
naar een tijdelijke baan voor alle Interesse? Kom eens langs bij ons. Dagelijks van 8 00-16.00 u.
die tijdens ziekte van
GLAZENWASSERS. Kwit. of
KOM JE ZO SNEL
Ook kan je een afspraak maken: 020-360701, toestel 96 of 12.
(para)medische beroepen.
rt,loondienst. 020-311950. Cll
een vaste kantineMOGELIJK INSCHRIJVEN
.;"
medewerkster bij
Vrouwelijke werkkrachten ge
div. bedrijven te
Kom langs of bel voor inl.
vraagd voor SCHOONMAAKAmsterdam kunnen
AMSTERDAM, 020 731111
WERKZAAMHEDEN. Voor de
invallen, godurende
Ceintuurbaan 318
avondu. - van 17.30 . tot 20.30
1 dag of langer
UTRECHT, 030-311475
uur. Liefst wonende omg. HaarZakkendragerssteeg 4
lemmerplein. Telefonisch melMultiplan
den 02520-20923.
'CU
ROTTERDAM. 010-118248
voor tijdelijk medisch
N.Z. VoorburgwalB6
Aert
van
37
Nesstraat
KAMERMEISen para medisch personeel
Studia vraagt
Amsterdam
DEN HAAG. 070 649914
Dll
Ie Const. Huygensstr. 86
JES. Telef. <00-238476.
020
232447/249256
D9
Kettingsvaat 2A
I
telef. 020-163131

7

Maak dan snel een afspraak met de heer J. Boon, van 10.00 tot
16.00 uur bereikbaar op nummer 020-264744 en na 20.00 uur 020
473077.

doro)

Eurotex Italia

met kennis op het gebied van levensmiddelen

Tevens wordt gevraagd een

?;,

l~ GEDiPL. "ZIEKENVERZORGENDE, alle diensten (in Os

bedrijfsleiders

spoe&'ga ird.ensttreding een

Belangstelling?

dorp)

»-**:.i'-lm'<*/,

'

Jongedame

\t-v?

■

B.V. De Kweker

*

,

Schriftelijke sollicitatieste richten aan het
bestuur van de vereniging. Jozef Israelskade 53
te Amsterdam, of mondeling na telefonische afspraak

diplo

ma B, alle diensten fin Zuid)
1 VERPLEEGKUNDIGE, diploma A en/of B, dagdienst (in Os-

•wÊm^

'w

. |

,

i

±

ANITA MEYER

i.tjl'i/

•

i

de bediening van de boekhoudmachine
Leeftijd tot
20 jaar

Vs,

.Al"-.'*

i

op MAVO-niveau voor 0.a..

DIPLOMA A
NACHTDIENSTEN (in Zuid)
EVENEENS:
1 VERPLEEGKUNDIGE,
ma A of ZIEKENVERZORGENDE, alle diensten (in Zuid)
1 VERPLEEGKUNDIGE,

chefs de partie)

voor het bereiden van Nederlandse maaitijden.
Een jongeman van 18 21 jaar, die enige administratieve ervaring Telefonische sollicitaties kunt u zichten aan de afdeling Perso
heeft, gonict onze voorkeur.
neelszaken van
Voor iemand die van aanpakken v/eet zijn er diverse mogelijkheden.
Behoorlijk salaris, in overeenstemming met opleiding, ieeftijd en
Sarphatistraat 100, Amsterdam
srvaring en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Met reeds gemaakte
T elefoon 020-267843
vakantie afspraken wordt rekening gehouden.
C
I__
de
afd
Schriftelijke sollicitaties bij de directie of telefonisch bij
HOTEL
EXPLOITATIÊMAATSCHAPPIJ
Personeel. Nwe. Uilenburgstraat 0. Amsterdam-C. Telef. 222534
(hr. G. v.d. Reyden,
C4
Eurotex
tst 8)
vraagt voor spoedigj indiensttreding voor haar hotels in Italië,
voor het zomerseizoen 1977

medewerker

1
verpleegkundige

SÊÈSÊÉÊÉÊË

i

Tevens vragen wij

4

koks

filiaal-administrateur

±

Febo. Alb. Cuypstr. vr. net
MEISJE, plm. 17 j'., vopr toon
bankverk., overdag. Bellen voor
afspr. heer Blom, 020-7241 18.
COFFEESTOP, A'dam, vr. voor
haar coffeeshop i.h. Centrum,
Wijde Kapelsteeg 6. bij de Kal
verstraat, voor vaste dienst een
mnl. of vrl. kracht, Ift. 20-26 jr.
Tevens voor part-tim* Mn vrl.
kracht. Ift. 21-30 jr. Sol. «Fins
dag van 17.30 tot 19.00 uur. C

ZELFSTANDIG WERKENDE

PLAATST DIRECT

,

scheeps- en
apparatenbouw
bankwerken
elektrisch lassen

pijpenbewerken

Vakature-

BANK

r

Multiplan
oproepbare

kantinedames
serveersters

De snelste

Via Interim'

1 i i

bij voorkeur in het bezit ven
praktijkdiploma boekhouden
Leefliid tot 25 jaar

7

'

7

.

Hierbij wordt gedacht aan iemand in de leeftijd tot 30 jaar, die
ruime ervaring heeft opgedaan in ae verkoop van meubelen en in
itaat is onze cliënten op een verantwoordelijke wijze te adviseren.
Tevens zoeken wij voor onze administratie een

op MAVO/HAVO-niveau

,

Restaurant Markerwaard. Dijk
telef. 02280C
HOTEL-EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

Tempo
Team

9

medewerker

.

9

boekhouding

zelfst. werkende KOK,

aankomend KOK. 4% -daagse (62, Enkhuizen,
werkweek. Zondags gesl.
D 3792.

meubelverkoperadviseur

vraagt voor de afdeling

Gevr.

vlot è la-cart werker. Sol), na telef. afspr. aan tie Direktie van

.

Stok's Meubelcenter

Woningbouwvereniging
„Amsterdam-Zuid"

;

Gevraagd zelfstandig werkend
KOK voor restaurant aan de ita
l : aanse Rivièra. Telef. 03417
3050.
C7
Restaurant Kopenhagen, Rokin
84, A'dam, 020 249376, vraagt

IHC Verschure B.V.
Meeuwenlaan 70
Amsterdam-Noord

:

DINSDAG 3 ME11977

11

HIT•SCORE

De Telegraaf/De Courant Nieuws van dé Dag

Het was te ver-

wachten;

HITPARADE

—

tiende plaats
recht gekomen

te—

moest gewoon wel
stijgen. Dat is dan
ook gebeurd.

O
O

Bertus en Tlnus
(resp. op Norton
en BSA) scheurden
vol gas naar de zevende plaats en dat
belooft een grote
toekomst
voor
Normaal, dat zich
overigens volgens
insiders niet van
het échte Achterhoekse dialect bedient, maar van 'n
gekuiste
versie.

(

2-5

)

tLyj
Vlc'

6-4

)

(

5-6

)

(

<-6

)

~

G. Paoli/U.

Uiw 7-6

>

(14-2

)

(

O,
(

RCA-Inelco

8-4

)

17

)

Bovema

ON THE BORDER/AJ Stewart
AI Stewart (Alan Parsons)
Inelco
RED LIGHT/Biliy Ocean

®~77T
(13-4
(16-3

)

•a (26-2

Felder/Henley/Frey(BUÏSzymczyk)
WEA
GOING IN WITH MY EYES OPEN/Divid Soul

)

*■

(20-2

Tony Macaulay (Tony Macaulay)

)

CiT7~
O"
Ja

Bovema
v
GO YOUR OWN WA Y/Fleetwwood Mac
L. Buckingham (Fleetwood Mac/R. Dashut/Ken Caillat)
WEA
MAMA/André Hazes
A. W. Le Roy/J. Austerlitz/A. G. Hazes (Job Maarse)

®"11)

(

*

-

.(17-3 )-v
*

v Phonogram

''

■

'

JpWËIN „C" MINOR/Cerrone

Clkiu ZTTT

■

(Z3-Z

P

tussen
haakjes (bij de Nationale Hitparade)
geven rasp. de
stand van vorige
week aan en het
aantal weken in de
Hitparade.

snel

WEA
SIR DUKE/Stevie Wonder
Stevie Wonder (Stevie Wonder)
Bovema

2"* )

(Jaap Eggermont) Negram

€V

ƒ

—

NIEUW

OH ME OH MY, GOODBEY/Champagne
(Martin Duiser/Wally Tax (Martin Duuer)

€\
•j

-

radio
Hilversum 3, VARA,
16.00 uur, dins-

©~~ T
(21-5

Bovema

-

t'VE GÓT LÓVË
ON MY MIND/Natalie
Cole Capitol.
(»)
WHEN I NEED
YOU/Leo Sayer War(4)

DONT GIVE UP
ON US/David Soul

-

Private Stock.
(10) TRYIN' TO LOVE
YOU/WWlam BeU
Mfrcury.

-

I'M YOUR BOOGIE MAN/KC and the

Sunshlne Baud RCA.
•

Brothers

•

mmREs

MOEDERTJE/
Corrie Phonogram
-

DE KINDERBAL-

TELING/Migra's Ne-

gram

KOM ZING MET
ME
Cramer
-Elf

OH LOESIE/Rini

)

O®
OH

LA VIE/
•

Mac

•

De George Baker Selection

BOUDEWUN DE GROOT
heeft dan wel ons land verlaten, zijn laatste single „De Kinderballade" is hier gebleven en
lijkt 't nu, na een moeizame periode van plugging, te gaan
maken. Hoewel het lied aanvankelijk niet eens genoteerd
stond, b het nu binnengekomen in diverse toplijsten.

Het lijkt met een blik op de
bedragen, misschien een bescheiden begin, doch de cijfers
van 76 en '77 lijken alweer een
aanmerkelijke stijging aan te geven. Wederom dus reden voor
de yell: Hup Holland Hup!

•

SAVE THE LAST

-EMI.

(S^FAIRYTALE/Dana

SOUND AND VI|B SION/David Bowie
Ir RCA.
(-)

•

O

-

(-)
IN M N OGEN
KUN JE LEZEN/Stel-

la-Telstar

1

-

LAY BACK IN
THE ARMS OF SO-

O
O Zander-Hansa.
OM

KNOWING

KNOWING

ME,

YOU/

Abba Polydor.
(5) OH SUZIE/Frank

LIVING NEXT
DOOR TO ALICIV
Smokte-RAK.
ANOTHER FUNNY
HONEYMOON/David
Dundaa Chrysalü.

-

-

tarzan ist wie-

der DA/Willem
Ariola.
TOR AN TüR MIT
ALICE/Howard Car-

-

O(-)

pendala-EMI.

O

(9)

DONT CRY FOR
ME
ARGENTINA/

July Covlngton MCA.
LOST IN FRANCE/

®(7)Bonnle

•

Tyler

ELPEE

-

20

RUMOURS/Fleetwood
0(1)56344-WEA.
Bros.
Mac

O®
O
O
O

-

Warner

HOTEL

WB.

CALIFOR-

LUXURY

(6)

LINER/

Emmylou Harris WEA.
-

(5) EVEN IN 7HE

QUIÉ
TEST MOMENTS/Super-

tramp-Ariola.
(3) LEVENSLANG/Robert

Long-Bovema.

©(4)CAT/A1 Stewart-Inelco.

THE YEAR OF THE

,VAVAM
Rur
0

»

•

®(17) DÉCEPTIVE BENDS/
O, LOW/David Bowie
BORN/
Barbra Streisand
®(14)Krlstoffersen
(11)

-

Inelco.

A STAR IS

RCA.

Kris

&

CBS

ENGELAND

TOP 10
a(l)

KNOWING ME
KNOWING
YOU/

O

Abba Epic.
•

RED
LIGHT
SPELLS DANGER/

(5)

Billy Octan GTO.
-

0(6)

DUKE/Stevie
Wonder- Motown.

(10 HAVE I THE
RIGHT/Dead
End

Klda.

•

(4) SUNNY/Boney

Atlantic.

M.

■

Ariata.
O(3T WHEN/ShoDONT WANT
ON
Of!)PUT
YOU/B«rni FUnt
-

HOLD

TO

-

(20)

HOW MUTCH LO-

■ lil VïyLeoSayer

&

C*

-

GOOD
Dolls-Negram

(ig SONGS IN THE KEY
!0 OF LIFE/Stevie Wonder

-

Bovema

Bovema
©(10)

€lfc
O

EVITA/OriginaJ Cast

(13)

DREAMBOAT

S NIE/Heart

M

-

Negram

,16) V.LWlcky

-CBS

AN-

Leandros

(20) SILK DEGREES/Boz
Scaggs-CBS

CV

(NIEUW)

will

HarrySacksioni-Polydor.

!l

FULLHOUSE/

Frankie Miiler

•

W gram

Phono-

VENSTERS/

(NIEUW)

-

SOUL

f woensdag^
as.

TOP 10

0(1>
BOOGK.C.
Off)IESunahlneband

Met ROY HARPER wil 't niet
zo best lukken. Hij heeft een
kleine, fanatieke aanhang in
ons land, maar die lijkt niet
sterk genoeg om zijn „One of
those days in England" door te
drukken. De single blijft zweven ergens rond de 20ste plaats
van de tipüjsten en dat betekent niet veel goeds.
Twee zingende dames, Wenda Steflaart en Trtia Dekker, die
al jaren achtergrondwerk plegen bij plaatopnames, tv-uitvoerirtgen en dergelijke hebben
zichzelf thans onder de naam
AMBER in de schijnwerpers
geplaatst met hun single „Out
of siyht, out of mind". Best
aardig, afwachten dus maar.

NONSTOP DANCE
Gibsoa Brothers

-

CNR
I'M YOUR
MAN
Tt The
RCA

NEIL
DIAMOND

TV Special!

O
O
OH
O 0 SIR
O
OH
O.

WHODUNIT Tava-

(5) RED

LIGHT Btöy

Ocean-GTO

ViRONICA

tv m

love in „c- iaNOR Cerrone Atlan•

tic

DUKE Stevie
wonder •Bovema

WHODUNIT/Ta-

vares Capitol.

A

OVERBLLTVEN/Her-

-

O) SIR

I

®(T,
®(1«)

res Capitol

-

waddywaddy

-

-

FREE/Deniece Wil-

(17)

GABRIEL/Pe-

ter Gabriel Phonogram.

(3)

liams CBS.

O
O
O
O

O

(9) PETER

man van Veen Polydor

-

-

(3) PORQUE TE VAS/
Jeanette Folydor.

Om

ROSY 6 ANDRES
we
schreven daar vorige week al
over
zijn nu definitief verzekerd van een plaatsje in de hitparade met hun single „I bell®ve in you". 't Is nog niet zo
ver, maar het lied staat bijna
bovenaan in de tipiijst van deze
week, zodat er theoretisch
niets meer mis kan gaan. Het
wordt trouwens tijd dat we dat
duo weer op de buis te zien
krijgen.
-

-

(3) ZINGEMAN/Aitrid
Nljgh Polydor

©(8)

WHODUNIT/ïava-

DANCE FOR ME/Catt

C.

joen).
3. Frankrijk (plm. f 800.000,-).
4. Italië (plm. / 500.000,-).
5. Amerika (plm. f 450.000,-).

De cijfers achter de landen geven
de auteursrechten in gultenkopers wist te verleiden een
schijfje van hen aan te schaffen. dens aan die uit het desbetreffende land werden ontvangen.
(Waarvan 50.000 in Engeland).

10 CC Phonogram.

-

VOIQ LES CLES7
Gerard Lenorman
CBS.

KLEUnEIMPBSTEMt:

(7) JE

ft

rw-Capitol.

-

Offl

Bovema.
NONSTOP DAN-

0(

SHUFFLE/
Colum-

Prov.

Elf

O

VENIRS/Pussycat

Reprise.

Warnes-Artsta.

-

0(1)MEONE/Smokie RAK.

(3) MY BROKEN SOU-

GO YOUR OWN

RICHT TIME OF
THE NIGHT/Jenolfer

STIL/

DUITSLAND

LAY BACK IN
THE ARMS Or SOMEONE/Smokie RAK.

O 0 C'EST
OI«WAY/Fleêtwood

(7)

Vader Abraham

TOP 10

Harris
Warner Bros.

Polydor.

(3) STA EVEN

TOP
1
0
0(D
Emmjriou

-

1. België (plm. ƒ 2,5 miljoen).

2. Duitsland (plm. ƒ 1,5 mil-

NIA/Eagles WEA.

•

O(-)Groot-Decca de'
®(8) SPAANSE VLUCHMEE/Ben
Ofl») Prov.
£9%

CNR.

-

O
O

■lil

O<S)CE/Gibson

-

MAMMA/Andié

OÖj

O

BELGIE

NIA/Eagles Asylum.

OEREND HARD/
0(1)Normaal-Klllroy

van der Lee-Park

Phonogram

-

TOP 10

0(-)

THE SHOOT HORSES DON T THEY/Racing Car*
G. Mortimer (Bill Price At Racing Cars)

SOUTHERN
NIGHTS/Glen Campbell Capltol.
HOTEL CALIPOR-

Scaggs

•

Bovema
A STAR IS BORN/Barbra Streisand
Borbra Streisand/Paul Williams (B. Streisand/Ph. Ramona)

(3)

Ojs)

•

Carter/Dicken(v. Garay)

TOP 10

ner Bros.
SO IN TO YOU/Atlanta Rhytm Section

VW

Pomus/Shuman (Klaas Leyen)

AMERIKA

OU)

f.WJ

Dureco
MIRACLES/Anita Garbo

ROMEO/Mr. Big
)

schoot hij in de roos door in redelijk verstaanbaar Nederlands
(hij is Duitser) „Besame Mucho" te lanceren en thans is hij
in zijn moedertaal opnieuw op
weg naar onze hitlijsten. Zijn
nieuwe single heet „Hab' ich
dich heut'nacht verloren". Binnenkort vermoedelijk in de Nationale Hitparade.

—

LAuDE/Boudewijn

SAVE THE LAST DANCE FOR ME/Cats

NIEUW

dag.

®(14)

TV A

Boult/Trickley/Bradely/Hunt/Supner (Jan Olofason)

—

O

~

NIEUW
)

over de

export:

NATIONALE
HITPARADE

TOP

Hazes Phonogram

NIEUW

•W (24-2

—

Ofi)Boz LIDO

TCT A
iB*J

J TARGAZER/Neil Diamond
r.eil Diamond (Robbie Robertson)
CBS
EVEN STIL/Vader Abraham
Pierre Ka rtner (Pierre Kartner)

€V

—

W

Wj

■

(1W)

(15-6

Hilverradio
NOS,
3,
sum
16.00 uur, vrijdag.

O

ÉA MU �

®STA

AVRO'» Toppop.
19.15 uur. Ned. 11.

O

-

Helaas, het heeft zelden of
nooit mogen baten. Het ene na
het andere kostbare project leed
schipbreuk op vreemde kust. In
die jaren ontstond de stelling:
Engeland is onbereikbaar voor
Nederlandse artiesten! We weten inmiddels wel beter. Het
zijn echter niet onze ~progressievere popgroepen" geworden,
die zoals men verwachtte, de internationale doorbraak realiseerden.

DENNIE CHRISTIAN is zeer

populair in ons land. Onlangs

Het recentste cijfermateriaal
kan ons een indruk geven over
het tijdvak 1973/'75. Hier volgt
de top-vijf van onze muzikale

NEDERLANDSTALIG

Phonogram

-

Uitzending:
Nationale Hit-

KI

■

v. Toorenburg/Donkerkaat/Jansen/v. Schoonhoven

CAN I SA Y/Boz Scaggs
B-Scagge/D. Palch

)

promotiecampag-

BUMA/STEMRA.

"

'

MORNING JUDGE/10 CC
Eric Stewart/Graham Gouldman (10CQ

[■ (28-3
W

In welke landen scoren onze
componisten en tekstschrijvers
nu het best?

slaagde er in '69 al in vele „plaZo mocht Pussycat een wel- teninsiders" te verbazen door
verdiende exportprijs in ont- met „Little Green bag" in de fel
vangst nemen omdat de groep in begeerde Amerikaanse /hitparahet zo onbereikbaar geachte bui- de door te dringen. -Die insiders
tenland maar liefst 600.000 pla- hielden het op een toevalstref-

WOMAN/Breeze

NIEUW

stijgend

troetelschijf
¥
geweest..
vanavond
■II in
■ V Toppop

"

::

Alec/Costadinos/Cerrone (Cerrone prod.)

)

®GYPSY
OGOOD
®WHAT

Standen

O

M

Phonogram
HOTEL CALIFORNLA/Eagles

C*

Zo konden de groepen hun opnames in bet buitenland maken
(meestal werd Engeland gekozen), werden kosten noch moeite gespaard om prachtige hoezen
te ontwerpen en heeft men vele

"

SOLSBURY HILL/Peter Gabriel
Peter Gabriel (Bob Ezrin)

VISSER

Ook de in eigen taal zingende
Nederlandse artiest heeft internationale mogelijkheden. De
composities van Pierre Kartner
worden tegenwoordige in vele
landen ter wereld beluisterd en
steeds meer topsierren houden
hun oren open voor de muzikale
verrichtingen van Pierre.

internationale

OH BOY/Brotherhood of Man
Tony Romeo (Tony Hüler)

)

Hans Bou-

wens, zanger en componist van
de groep recordhouder genoemd
worden op het gebied van de internationale successen, want in
het achtjarig bestaan van de
groep wist hij er zo'n negentien
te schrijven.

Toch kan niet gezegd worden,
dat het niet bewust is geprobeerd. Een aantal jaren geleden,
toen. enkele van onze popgroepen terecht meenden internationale kwaliteiten te bezitten,
hebben verschillende grammofoonplatenmaatschappijen
de
nodige steun verleend.

nes opgezet al of niet gesteund
dooreen tournee van de groep.

•

Findon/Charles (Ben Findon)

)

NIEUW

Elpee-top 20:

~~

ARMS OF SOMEONE/Smokie
N. Chinn/M. Chapman (N. Chinn/M. Chapman)

,

**•

(11-4

my

dinsdag;

W

WïjODUNIT/Tavares
K. St. Lewis/F. Perren (Freddie Perren)

w

world".

tv

hui a

Telgram

|B (12-3)

„Nonstop
Dance" gemeld, in
de uitvoering van
de Gibson Brothers. David Bowie
is met „Sound and
Vision" op dezelfde
(2e) plaats blijven
staan en nummer
drie is in beslag genomen door de al
weken lang langzaam
stijgende
Guys & Ddtls met

—

»W

MY 3ROKEN SOUVENIRS/Pussycat
Vt'erncr Theunissen (Eddy Hilberts)
Lovema
rM YOUR BOOGIE MAN/K. C. 8c The Sunshineband
Casey/Finch (Casey Sc Finch)
OEREND HARD/Normaai
Bennie Jolink/F. Jolij

door de jaren heen voor menige
Nederlandse artiest een droomwens zijn nationale successen
over de grens te kunnen brengen. Tot op heden is het voor de
meesten bij een droom geble-

mag

©

TIPS

over

fer. Sindsdien

internationale successen? Het is

ven.

Bovema

mer

:

|gy,

Sigman (S. Klaon/K. Rossiger)

"

Als nieuwe aanvoerder van de Nationale Hitparade
heeft zich het num-

parade

Blndi/C.

YOU NEVER CAN TELL (C'EST LA VIE)/Emmylou Harris
Chuck Berry (Brian Ahern)

~~

(

Smokie is in ieder geval behoorlijk
omlaag geduikeld;
vorige week stonden ze nog op do
eerste plaats en nu
treffen we de heren
aan op nummer 9.

"

WA
SWA

YOU'RE MY WORLD/Guys 6t Dolls

(

Zingend de grens
AD
Welke arüest wenst nu. geen

NONSTOP DANCE/Gibson Brothers
FJfrancfort (D. Vangarde)

SOUND AND VISION/David Bowie
®® w^e
Toni Visoon ty)

SFZb

Nou en? Er zijn tal
van
Nederlandse
groepen die zich
van een soort Engels
bedienen
dat.... laat maar.

„You're

_

NATIONALE

~Oer-

endhard" van de
Achterhoe kse formatie Normaal
vorige week vanuit
't niets op de veer-

Pubükatie met toestemming van het Instituut De Nationale hitparade,

*

WHAT CAN I
SAYT Box Scans

(4)

•

CBS

CHERCHEZ

FEMME

Band-RCA
(-)

LA
Savannah

DISCO-INFERNO

Trammps- Atlantic

®(10)back band
Fat

DOUBLÉ DUTCH,
Polydor
•

L

ook op musicassette

-jk

)

MAAK HAAR BLU
®i MET E)IE HANDK3E H?ESTIGE
STELKOOKRVUr
j} J

fU

'
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Handige lange

in

i

HH

Onderstaande kooktabet

ff'
|K

nn etektra.
oUWtm
geschikt voor gas en

ln beide gevallen Spaart U
energie omdat u sneller kookt.
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MEER PRESTIGE NIECIWS
3T\
A
A P) 'ff\~

Keukengarnituur

Een leuk geschenk voor Moederdag.In een
handbeweging zijn al uw
messen weer vlijmscherp,

I

4042.

Btauwtun*.CEßß. BROUWER. Jarotxdijk 15.
Borger, R. ZOMERS. Grote Brink 3
Baskoop. FA. VAN DER WILLIK.2i)de 2.
Breda. EUAS.
21.
Bussum. FA. POST. Hutierweg 68-70.
WAARDT,
Capdle a/d I J*»el. J. DE
Bermwea 57
CaMfkcum. OUDEJANS CASTRICUM B.V-Torm«lraal

24

Cuiemborg. DOMINEffT N.V. Toüenalfaai 37.
De Bleiae. FA. HOGEL4NG. T echn Bura
DeKLFA.LOOMANS. Brabantw Turfmarkt 33.
TIPTOP.Vrouw Jutteland3s.
Den Haag.VAN ABSHOVEN. Weiisenhnxhstraat 30.
BLIJKER B.V, Thevesaaatraat 97 99. MAG. DE

BIJENKORF.CTTY HALL,Rlpwt|k**w*g 704

DOMESTICA B.V.Fredenk Mendriklaan 150 RADIO
t>UYVESTElN.Gahterstra«l'hoek Beeklaan.
huikslotermeerplein 79. Niemsendijk 216-220.
HOLMAN. Paul Kmqertaan 134 CCJ. KOE VOETS,
4&
Andijk. E. SCHIPHOUWER. Knokkel
Hoefkade 1282 TEN HAMlaan van N O Indie 94 96
Apeldoorn. TH.JANSEN. Adelaarslaan 142
FA.TlLLY,Valenusstraat29 WARENHUIS VROOM.
Arnhem. MAG. DE BIJENKORF.
Fahrenheitstraats2s FA. ZWENNIS. Reinkesiraat 18.
, DEN HELDER FA.SIBO. Konmqstraat 5M
Aaaen.POSTEMA BV.Gmnrnqefstraat I
Nieuwstraat 57
WARENHUIS V ANDERVEEN. Weiersloop 6
.P. VERMEULEN.TIJSEN.
Holstraat W
DenOeva. JJ.
Assendellt,F,V D. BIJL C ZN. Dorpsstraat 451
Barnevekl. A VJD.fLIERTf. ZN.J s Schadelaarstraat-Diemen, KOOtHAAS B.V.Wlnkrkentnim
Doetinch«m.HULSß.V.Ham«>ur<jerstraar49
H>+3.
Dokkum,»JEMAßEjKl,(Ve^üsira,it6lo
Best. LUCTOR B.V.OksOnt>e»fgL 14
ii> *I(*ArUW
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Driebergen. FA. V.BARNEVELD. Traay 116.
Dromen. WOUDA WINKELBEDRIJF,Mrt Ruim 66
Dwingeks,DJ. ROOS. Monmgvlaken9
Eek en Wiel, FA. VERSEVtLD. Pr Beatn«laan29
Eibergen, SOMSEN ELEKTRO. JW. Haqemanstraat 28
Eindhoven.MAG. DE BIJENKORF. GOÉD LICHT
EINDHOVEN B.V.Woen»e» 116. L VAN DE HEUVU ,
B.V.Demer II

El*«(U).FA.V.WALS<iM.Ri|i«nlraai>»eg 117.
Emmekjord. CONOP, lncKi»lnewe,j
SLOT HV.
Lanqr Nenrwj 13
■

I

Emmen, J. VAN PEER. Hoo»d«raa« 123.
Ermelo. A. V.D. VELDE. Kerklaan 5.
Franeker, VJX ZEE. DifktirMt 23
Gaaaetternijveen. VENEMA C FIDOER B.V, Vaan 89
Geldermaljen. J. SCHOOK. Kerkstraat 48
Geldrop, LUCTOR B.V, Heuvel 82*4
Gestel. LUCTOR B.V, Brederodetaan 50

Gieten, H. ZWINOERMAN. Stationsstraat 7.
Goes.VANWUYCKHUYZEN.Lange Voorstraat 39
Gouda. DE MARSKRAMER B.V. Winkekrentrsim
Woefnendaat. TIBAS.Weth. Veffleweg 171.
WOERDMAN. Markt
fA.
s Graveland. FA NE:EF, Noordetnde 22.
Groenlo. J. VELTINK. Beltrumseva-tt 2 3
Groningen, P. MEES B.V. Vismarkt 22 24
Haarlem. FA. DE JONG. Grote Houtstraat 8284
Harderwijk. FA. OLDCWARRlS.Donkerstra.st .17
SPriT WARENHUIS. PC Hoodplein 6

1

_

Hardimveld. DELTA. Nirvrrheklstraat 5
Hasselt (Ov).W.DE LEEUW,Markt4 A. LINDEBOOM
0 ZN. Eiland 33
Haierswoude.C.V.D.HOCH. Voorweg 61 6\
Meeg. FA. PISO. Mams«mastraat 22.
Heemstede, ECLA B.V. Binnenweg 12? DE ROOS.'
Btnnenweq lia
Heerenveea GEVEKE. DracH 55J. DE JONG.
Drachi 75 DE NIEUWE BAZAR.Dracht 70.
Helden. HERMANS B.V, Marwptein 13.
Herwljnen, FA. J. DE FOCKERT, Achterweg 34
Hllveraum. FA. GROENHOF. KoningjHraal 7630.
WlUEGCO,Kefk»tiajt 32.
Hoenabroek. GEBR. KNIBBELER B.V, Kouvender
»

«raat 27.

HoHen. J.VAN BRUGCENCV-KerkidreH 10.
Hoogeveen.P.HOVlNG.v. Cchtenssiraat 66.
D. LION. Hoofdstraat 220. ■
Hoom, JA lEPENGA. Grote Noord 69 FA. SIBO,
N*uwtand 5. TROMM'S WARENHUIS. Gou*
Joure. FA. BRATTINGA. Midstraat 2 3
Krimpen VdLrtteL A PONSEN.Noorderstraat9A
Leersum. FA. DE JONGH. Ri|ks»traatweq 9ei
t eeuwarden. AJ. DE BOER, Schrans 19 FA. V, CRP,
Nwuwsta.l2K~
Leiden, RADIO PLEIN 16 B.V. Vi|fmeipirin I6i
leiderdorp, RADIO PI FIN 16 B.V. llooldsliaat 56
Lelystad, UCHT CE NTRUM MEULMAN.telycrnirr
1 emmer, HOBBY KADOSHOP. Kortritreek 10

606»
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B V, Vleessttaat 53.
Venftx HENDRICKX
6.
BRONSEMA,
>

-

***

v

Haarstraat
Markelo. FA J. TEN MOVE, <Uatmmstraat 49
Rltswl|k(ZH),JAßENrVELZFN,Willemstraal 1820
Meerkerk. HA KOCKOEK..Tolstraat 9
Schagen. RANKE C. SINNEGE.Ged Gracht 18
Nieuwerkerk a d IJssel. Dl MARSKRAMER B.V.
Schiedam,FA VAN NOORDENNE.Broersvest 40
Winkelcentrum Dorrestein
x
FA.VANDOORN,Broersveki
ftoordwljk aan Zee. JGB B.V„ Hoofdstraat
156
.
Sctioonebeek. GW. MENf.VELX>.Kostrfuweg VI
Nw. Buinen. HJ. HAAK. Zuiderdiep 261
Nw. Schoonebeek. J.H. ROZEMAN, limwaweg IVx ' Schoonoord. P.V. SMIT, TiamsUa.ii Jo«r-<,
Sneek. VME BAKKER.Oo»lerdi|k «,*> P. WALSTRA.
Nl|kerk.N. HOEKSTRA. KlrteiMMa) 8
*-N Noorderhome 25i
Nlfmegen. Df BIJENKORF B.V. Bu»rht»irajt.
Soealdljk.FA. JA VAN
Scrwikilaan 17.
Ni|verddl. H.K. WIEI DRAAYER B.V„ Spoor>lra.M I
Oegttgeeat, JCB DE TOMBE. Lanqevtmrt 29
Spakenburg. WCK V.D. GEEST,
19
OWebefkoop (Fr). A. DE JONG. Wotvrqaaiterweg I
SpanbroeKH. APPEL. Spanbtoekerwrq 15.
Stadskanaal. BOITEN, Hamlrliitaat 34
Ooaterbeek.GOSSEUNK GFSCHENKHUIS.
Swllterbant, H.B. KLOPPENBURG. De Poort 14
Weverinaat 65
Ooalerheaaelen. A.HILBRANDS. CJvrenaeaeg 16
Ter Aar.PA. HOOGtRVORST,
101
Tlel. FA. OOSTENDORP. Waterstraat 102
Papendrecht, EA. VAN NOORDENNE. De Meent 44
lon<j»lreseslrsai
405
B.V,
Tongelre.lUCTOß
Putten.FA. KRUITHOF. Verl Dorpsstraat 5
Twello. FA.G. SMIT TWtLLO B.V,Dcwpsstraat 22.
Rhenen, GOSSELINK. Molenstraat 9
Roermond. DUKA. Hamstraat 21
Utrecht. G.W. VAN DILLEN JR, VrwlentHjrq 22.
Ridderkerk. KRANENDONK. Konirvjinnewg 79
FA. LV DIJK. Kanaalstraat 66 E.B.DEKLERK.
Amsierdamsestraatwe*) 562 FA. AJ. USMAN.
Rotterdam. BERKHOUT MAGAZIJNEN.
Vleutenseweq 320 FA. ROOS EN VU. KOIK.
FA.HJ* BRUG.GroeneM#rdi|k ISIRMAG.DE
Wate Vrouwenstraat 10 SPOOR'S IJZERHANDEL.
BIJENKORF. JACOBS, ƒaagmolendoft 51 5V
JUNCERHANS B.V.Binnenweg 35 DE MARSKRAMER Reiqerstraat 31 FA. H. V.D. IJSSIL.SI Jarobsslraal|<tA
Valkenswaard. LUCTOR B.V. I iivlhovrmrw.n 4 7
BV. STIGTER RV. Groene Milledi|k 2W.
Veenendaal, TA GJ. HILNSCH, Zandstraat ICr
FA.VENIX, Pretonalaan4 3fA. A. VISSf R. Mr-m l ij".
Ruinen, H. HORUNGS, bnnk )9
FA. STUY VENBI RG. Davulspiem 910 .
Velp. GEI Dl RSE UZC RHANDf t.Hool.lsira.st 200
Ritsten, ELEKTRO-SANIT AIR TER HARMSEL.
Boomkamp )IA UWA TIRHARMStI f. ZN.
f\J. Hl LING. HonMsluai IN
-

.

Beverwijk, TEGEL'S WARENHUIS 6. v. Bres-straat

-

.

J\

De enige snelkookpan met het lekkere lange leyén.
■* :

•»'

PRESTIGESNELKDOKFANNEN ZUN VERKRIJGBAAR BIJ:.
Albiasserdam.FA. VAM DlJK.Ptantageuerj I J
Alkmaar. HUISCVELDT. Langestraat 20. FA. 5180.
Noorderkade.
Almelo. JOtDERSMA B.V. Grotestraat 46-52.
KUIPER~S WARENHUIS. Grotestrrsat 161
H. VAN KUYK, Rohof straat 61.
Alphenad Rijn, KOOtHAAS ALPHEWB.V.
Winkelcentrum (f«Wrrho<
Amerongen. DOMINENT B.V. Indinlneweg 24.
Ameraloorv P. NIEROP B.V. Lanqetiraal *).
VAN NIMWEGEN'S IJZERHANDEL Leutderweg 147.
MEVR. VAN RUIJVEN. Langttraat 41.
Aimterdam. WJ. BENDE. Spaamdammerjtraat 37.
MAG. OE BIJENKORF.MEYJE3 C HÖWF.LER.
FA. A.NIESINK.Run«r M t9 FRANS STUKART. '
V LunburqS'irumplem 7. TENZA.de SavorninLobman
straat I RADIO TOSCA. Haarlemmerstraat 165.
A. VALKENBERG. Kinkerstraat 250-256 WILLE 6 CO„

scherp. Handvatten solide jm /*•verankerd. Prijzen vanaf
fcl^
10 jaar garantie

'S^IBÉ
Prestige

ZmZ***

Aalsmeer, JAC. HARTOG.Ophelialaan96i

Vaatwasmachine bestendig en vlijm

|\Z

/

"

1

.'

Vlanen.FA

Voorstraat
Vlaardingen. P. BOTH, Van Hooqendorpptem 3
I
Vledder, TEN NAPEL Dorpsstraat 35A
Vreeswijk. FA. VISSER. Ekvpsstraat 4
WaddinaveenFA. JANINE, Passage VI
Wassenaar. DE MARSKRAMER B.V,
52.
WrjinnJe 27.
WeMerbork. J.
1
M
WlnactKHen. J.E.
Wl|k bi) Duunlede. R. VAN DE WEERD. Pepemiaal 2-k
Umuiden. GEELS GESCHENKEN. Item 4045 51
LOENDERSLOOT B.V, L Niewlra.* 4».
Zaandam.MULDER B.V.Ged. Gracht 29
t
,
Zaltbommel. J. VLUG. Waterstraat 1820. •
Zandvoort. VERMEIJS. Hatti-uraat I.
4 DONSELAAR KRAAN.!
Zeist. BOSHUIS.

■

,

;

Noortiiedacht 24

)

|

Zoetetwoude. FA GA DEUTEKOM, Srhrnkelweg 83,
Zwammerdam, RADIO LEEMBRUG. Plein 4
ZwlindrecM. DE MARSKRAMER B.V, W'mkelrenlnjm

•
*

Walhurg
ZwoHe.OLDENHOFBV.Dn/erpromenadrso 52.
*

!
'

4

WEHKAMP.

(

En bij alle BLOKKER Filialen.
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Marlon

Ton Lensink
komt
heus
wel weer

Brando

me!

door
Henk van
der Meyden
PRIVÉ

(advertentie)

BOUTIQUE

terug, geloof
HENK MOLENBERG zal {
Ton Lensink vervangen in J
de
nieuwe
NCRV-serie !
Brammetje Horlepiep. Henk, |
Molenberg zei: „Ik speel de
broer van Ton en kom in de !
volgende
aflevering
uit J
Schotland. Ton verdwijnt i
dan, omdat hij voor zijn ge- {
zondheid moet rusten en ik i
neem zijn rol over".
i
In werkelijkheid
ver- }
dwijnt Ton Lensink naar Ita- i
lië, waar hij zich met zijn |
vrouw U terugtrekken. Hij j
heeft, zo heeft hij gezegd, i
genoeg van het Nederlandse j
toneel en televisieleven. Ik
durf echter te voorspellen |
dat dit ook voor Ton Lensink
slechts een tijdelijke zaak iJ
zal zijn.
{
Natuurlijk is "hij serieus i
van plan altijd weg te blijven. Hij heeft zijn ernorme J
mooie collectie stoommachi- i

verdient
tien miljoen
gulden in

twaalf
dagen voor
deze rol.

En dat is hem ook wel aan te
zien. Zijn slanke Michelangeloachüge* figuur, is- verx
dwenen. Hij is dikker gewonden. Maar zijn hoofd
nu taet een zilveren haardos
straalt nog altijd iets edels
uit en hij zou de droom kunnen zijn van een beeldhouwer, die een Griekse God
moet uitbeelden.
l

*1

5
{

i*

'*{

>—

—

de

superbaby

Hij ziet er ook sportief uit.
Hij heeft een lage, maar luide stem. „Ik heb een harde
stem", zegt hij, „die gebruik
ik ten dienste van de Indié-

nen".

■

.

lampen. Maar Brando kietelde hem even onder de kin en
zo was ook dit probleem
weer overwonnen...''
Brando en zijn filmvrouw
Susanne York waren erg enthousiast over Lee's acteerprestaties.

ren in het vasthouden van
een baby. En zo vreemd is
dat niet. Hij heeft zelf ten-

slotte ook vier kinderen."

gulden per dagof

ongeveer vijfhonderd
gulden per minuut.

En welke man wil daar
niet een paar uur van
zo'n dag met een baby in
zijn armen staan?

lieve baby. Het is Lee Qulgley die hier op de leeftijd
van acht maanden in actie is
voor de film.

Trots
Het is niet het debuut van
•Lee/Hij is al de beroemdste
baby van Engeland geworden. Hij speelde ai een rol in
commercials en iedereen die
rtmet hem werkt, vindt hem
de ideale baby.

Een ongewoon hoog bedrag is het zeker. „Heel ongewoon", zegt ook Marlon
Brando zelf in een exclusief
gesprek, „en om je de waarheid te vertellen weet ik zelf
niet wat het totale bedrag is.
Daar zou een wiskundige
met de talenten van Einstein
voor nodig rijn om het precies uit te rekenen.

99,9981% nauwkeurig.

i
{

J
(

{
i
{
!

MM?
Philips kwarts-wandklok. In bruin,
BI"fLV
zwart of uit. Ook met datum verkrijgbaar.
Dat is kwarts! Van Philips!

1 1^5 74

775/76. Hruto

praten. En hoe kan men dit
weigeren?

Het was ook moeilijk deze
kluizenaar en introverte
man iets over zichzelf te laten zeggen. „Zou een arme
Indiaan", aldus Brando,
„die geld had moeten stelen
om naar Engeland te kunnen
komen, de gelegenheid krijgen journalisten te ontmoeten om over zijn idealen te
praten? De Indianen krijgen
daar niet de kans toe. Zij
spreken
dus door mijn
mond.-En zouden jullie hier
zijn als ik geen beroemde
ster was?"

Dikker

Marlon was deze dag
drieënvijftig jaar geworden.

Tijdens de opnamen van
de film* SUPERMAN heeft
hij voortdurend gezegd dat
hij helemaal niet om acteren
geeft, maar het alleen doet
voor het geld. Dat moet een
opmerking
deprimerende
zijn voor alle collega-Ameri-

kaanse acteurs, die hem als
een idool en een inspiratiebron zien.
Marlon geeft toe dat het
geld dat hij nu verdient met

SUPERMAN hem in staat
stelt twee jaar lang te werken aan zijn eiland Tetiaroa
bij Tahiti.
Hij is ook geld aan het verzamelen om een dertiendelige tv-serie te maken over de
ware geschiedenis van de Indianen.

'(advertenties)

s

Grand Ga/a de Dznse

AMSTERDAM HILTON• 14mei- 21.30-04

)ouur

Glcnn Millcr Orchestra

Ritmo Caliente Show

—

Liberation of Man

Entree ƒ <0.- til in Lou rin Ree» org Tel, bewell.
•

IS
A,

t
De andere preci^Wokken
3'flg CD -WGKICGrS Vclll PhllipS.
Digitale sluimerwekker.

\cc
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ang oin de 10

Ex-Beatle RINGO
STARR wordt de laatste
tijd regelmatig in het

gezelschap gezien van

DEBRALEE SCOTT, die
in ons land ook geen
onbekende is.
DEBRALEE speelt
namelijk de rol van het
zusje van Mary Hartman
in de gelijknamige serie.
Volgens vrienden van de
drieëntwintigjarige actrice
is de verhouding tussen het
tweetal nogal serieus.
„Ringo en Debralee zijn erg
verliefd op elkaar, maar het
is nog te vroeg voor hen om
over hun toekomst te
praten. Dat weten ze van
zichzelf nog niet, dus laat
staan van hun gezamenlijke
toekomst. Ringo bezit een
huis in een van de
voorsteden van Hollywood,
Bel Air, ir.aar daar woont hij
slechts zelden. Hij geeft er
de voorkeur aan te
verblijven in zijn kleine
villa in Monaco. „Voor
Debralee is het onmogelijk
om steeds naar Monaco te
vliegen", vertelde een
vriend, „omdat ze nu hard
aan het werk is".
. Ringo ontmoette Debralee
enkele maanden geleden op
een feestje dat door Elton
John gegeven werd. „Pas
later op deavond merkte
Ringo Debralee op. Tot die
tijd had hij in een hoekje
zitten praten en lachen met
Bette Midler en Cher."

.

'

Ongewoon

WAAROM, zo kan men
zich afvragen, werd juist
deze baby uitgekozen voor
deze bijzondere rol? „Ja",
zei zijn moeder, ~hij heeft
heel leuk haar en mooie donkere ogen en dan komt er bij
dat hij natuurlijk al acteerBrando wilde als uitzondeervaring heeft.
ring een kort interview geven, dat als men het uitEr waren trouwens zes rekent zesenvijftigduizend
baby's uitgekozen voor deze gulden van zijn kostbare tijd
rol, maar LEE kreeg de rol kostte. Maar dan moest hij
omdat hij niet huilde bij de wel over rijn Indianen, waar
hij zich voor inzet, kunnen
test in de studio."

achthonderdduizend

vasthouden,' >was een zeer

Een groot verschil met
MARLON BRANDO's enorme gage, die door de Engelse
vakbond al als belachelijk
werd gekenschetst.

„Marlon", aldus Lee's
echte moeder, leek erg erva-

miljoen gulden. Dat komt
neer op een verdienste
van ongeveer

Marton had trouwens geluk. De baby, die hij volgens
het filmatfipt zo teder moest

De baby kreeg een honorarium van tachtig gulden per
dag voor zijn werk.

Ringo Starr is
verliefd op
zusje van
Mary Hartman

,

�

*

musical op Broadway op te
treden.

i

I

len

onder d« hete film-

diy

Philips

voor u heelt.

Stille

''

Met verlichte wijzerplaat. 12-uursweksysteem.'
HR 5284. Bruto adviesprijs f42.50.

'

Precies! PhilipsPrecisieklokken en-wekkers.

Plotseling herkende hij
Debralee echter van de serie
„Mary Hartman" en
sindsdien zijn ze regelmatig
samen gezien. Het grootste
gedeelte van haar vrije tijd
brengt Debralee door met
het luisteren naar muziek,
net als Ringo zelf. Ze maakt
ook zelf teksten en schrijft
muziek, en haar prootste
wens is nog pens in een

*

#

�

HET MYSTERIE VAN
KONINGIN
JUUANA'S VERDWENEN

KROONJUWEEL....
Wal hadden haar twee neven
hiermee te maken? Sf^

Een vriend van Ringo
vertelde dat hij nog steeds
niet helemaal over de
scheiding van zijn vrouw

�

Maureen was heengekomen,
„Debralee schijnt Ringo's
vertrouwen in blijvende
menselijke verhoudingen te
hebben hersteld", aldus
dezelfde vriend.

Mieke wil
graag haar
paspoort

i

*

*^{_j

I

■

PRINSES IRENE VREEST
ONTVOERING...
De angsten van een Prinses.
*

terug!
„Het is gek, maar ik boud
nog steeds van jou!", tong
Mieke vrijdagmiddag tijdens
het opnemen van haar
nieuwste single in de platen-

{

i
{

i

studio in Nederhorst ten |
Berg. lemand die blijkbaar
niet van Mieke hield, sloop i
de koffiekamer van ae stu- J
dio binnen en stal haar por- j
temonnaie uit haar tas ter- j
wijl zii aan het werk was.
Mieke: „Er zat ƒBOO in,
maar dat is het ergste niet. {
die mag de dief van mij wel ;
houden als ik alsjeblieft wel 2
mijn paspoort, rijbewijs en {
andere papleren die voor i
hem toch geen waarde heb- j
ben, terug mag krijgen!" ./.
Aanstaande zaterdag moet |
Mieke naar Duitsland voor j
televisie-opnamen van het i
programma
„Schaubude" J
dat 's avonds op Duitsland 2 j
wordt uitgezonden. Heeft zij 2
vóór die tijd haar papieren ]
niet terug, dan zou die uit-1
zending wel eens in gevaar |
kunnen komen. Hopelijk
worden ze op tijd aan haar j
'

*

*

DE BABY DIE MET KOGELS
IN DE RUG WERD
GEBOREN IS NU TOCH
MET MOEDERDAG WEER
GEZOND THIIS!
#

}

*

*

ZEVEN SPELDEPRIKKEN
HIELPEN PIET
BAMBERGEN'S
VROUW VAN 'T ROKEN AF.
Dat kunt ook u laten doen!

'

»

•

Zijn moeder, Carol Quigley, is met recht trots op
haar filmkind. „Hij heeft
zelfs zijn eigen kleedkamer", zei ze tegen PRIVÉ,
„cn er is een verpleegster
die mij helpt hem tc verschonen. Het enige dat hij
fout deed was op een gegeven ogenblik in de armen
van MARLON in slaap val-

"*

�

ST^k

WILLEKEVAN
AMMELROOY
HUNKERT NAAR EEN

•

teruggestuurd.

1

..

*

'J

�

*

*

WAAROM GERARD COX;
FRANS HALSEMA GEEN
TROUWKAART
STUURDE...

.

fifWÉopent deuren,
die voor anderen
gesloten
U^ven.
mp
yj"

i / f L2V.
N u overal i tc koop.
"

JTJl>r~r

1

3
-1

fiuVÉ,metdt
vertuienwaarover
Nederland praat!

'

petvadr
|

(advertentie)

|

Londense filmstudio
waar deze opname werd
gemaakt. En hij kon er
zelfs bij glimlachen.
Zo wonderlijk is het
ook niet. MARLON, die
op het ogenblik in
Londen een rol speelt in
de film SUPERMAN,
krijgt voor deze filmrol,
die twaalf dagen van zijn
tijd kost, het lieve bedrag
van ongeveer tien

;

kinkerstraat 172,te1,180802
kinkers traat 206, tel. 162618
middenweg 44,' te 1.942437
kal verstraat ïsa tel. 238127

•

De
en
;

met

jLjLUden^e

l>_'

Maar het ging
MARLON goed af in de

•

tinge tuniek

\Mouse

Dat klint heel idealistisch. {
Coen Flink was dat een |
tijd geleden cok van plan. i
Hij vertrok ook naar Frank- {
rijk, maar nu is hij toch i
{
weer teug in ons land.
Het is een veel voorko- J
mend verschijnsel in crea- i
tieve vakken, dat mannen J
vooral van middelbare leef- |
tijd ineens met hun verle- }
den willen breken en op- |
neiuw willen beginnen.
i
LOVE STORY.
Dat zal ook bij TON LEN- J HET MOOISTE
SINK zo zijn, maar gellof J
LIEFDESVERHAAL
me, we zullen hem binnen
twee jaar wel weer op het { VAN DEZE Tip.... PRIVÉ
scherm zien. Hij zal dat nu J BRENGT NU 'T VERVOLG:
OLIVER'S STORY!
ontkennen, maar als zijn
geest verfrist is en hij tot } Na zeven jaar schrccf Erii h
rust is gekomen in Italië, zal i Segal hoe het nu gaat met
hij tich weer naar werk verOU VER na JENNY'S
langen en naar de spanning j tragische dood.
van het acteren.
i
OLIVER'S STORY is
romantisch, aangrijpend,
meeslepend. Staat nr. I op de
Amerikaanse bestsellerslijst,
maar NU al te lezen in PRIVÉ,
het blad met de
wereldbestsellers. VJ L/

HET LUKT WAT
ONGEWOON voor de
keiharde mensenschuwe
MARLON BRANDO voor
deze toch aandoenlijke
foto te poseren met een
acht maanden oude baby
in de armen.

|

N&

('A*V

95

'

•

«■:*.

II

•

nes verkocht, zijn boerderij }
is te koop en hij is van plan j
helemaal met zijn carrière i
te stoppen en een nieuw le- J
ven tc beginnen.

I

/y^^39
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Nicolaas Maesstraat

,

Te koop dkeet van eigenaar, prachtig gelegen

Koopsom f 575.000 k.k.
R. van de Putte B.V.

A

_

ceptredraaiers

Veerstraat, 3 a 4-kamerwoning

heftruck-

chauffeurs
pompmonteur

buitendienst

Le sauna de Moulin

DI4NH
tolef. 020-113240.
HAARLEM, eengezinswoning,
met zij- on achtertuin, c.v.. direct te aanv.. t 198.000. Totef.
inl. 020-113240..
DI4NH
OOSTWOUD, bij Hoorn, vrijstaande bungalow, met 4 hallen
Gevr. onroerend goed voor BE- T.k. gevr. door ingenieur, BE- (plm. 800 m2). grondopp. 5000
LEGGING. in en om A'dam. Te- LEGGINGSPANDEN in A'dam. m2, zeer geschikt voor bedrijf,
Cl pr. f 575.000. Inl. 020-113240.
lef. 020-837606.
Cl Telef. 020-351148

APO Damesconfectiefabriek

.

Belegging

coupeuse/
patroonmaakster
AMS Hotel Groep
-

2

-

magazijnmeester

M

_

Amsterdam

/

Eurotex Italia

reisleiders
Eurotex Italia

leeftijd 23 30 jaar'

*»«»

schikken. U gelieve uw sollicitatie te richten aan de heer W Hei
100 van Jansen Post b Cocx 8.V., Grote Bickersstraat 72, te Am
Cll
sterdom C. Telef . 228060.
*

•
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,

'
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I
'
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/

/
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B.V.

Landsmeer

/

/

/

/

Landsmeer

'

.

I

'

I

/

/

/

,

Haarlem

/

m

/

/

van der Zee en Co.

.

'

.

/

s

/

»

n

'

,

f
'J

m

Zeist

Arkbewon.

/

1

h

M

1

HERENHUIS MET VRIJE VERD.. NABU VONDELPARK
Vetd. bevat 3 kamers plus keuken plus douche plus grote zolder
kamer. Geen'miasieven, eigen grond.
Vr pr. f 118 000. Telef. 020 256287/4414
Dl4Ad
.

6

Wfrfw-

Voor dwe fónktfe dient'men over uitstekende referenties te be

*"

/

.

destadsbesteldienstwfrr

?

/

/

.

rt r

/

F

chauffeur

/

6

,

®

/

i

9500

m

,

Met ca.

/

'

-

autorijschoolinstructeurs(trices)
of zonder

Oosterblokker

7

„

/

110

N.Z.

6

d

Winkelhuis te huur

6

"Belegging

Midwoud

6

'

G.A. de Gast B.V.

_____

?

Belegging.

mnl. en vrl.

Lieme

•

/

J.A.

5 f

Belegging

Makelaar

/

,

•

s

Kantoor- en

;

•

Jordaan

m

Enkhuizen

-1

"

I

flinke
magazijnmedewerker

•

;

-

Stok

Hoogkarspel

m

!

-1

inpakwerkzaamheden

m

160

,

r

'

'

-1

B.V.

BEDRIJFSHAL

met ruim kantoor, in Vel/en.

-

e

/

de

Th.

Z.W.-Friesland, rust. gel. perc. drijfsruimte v.
RECREATIEGROND vun ta. 400 gesch. Showroom, kantoor,
2, voor carav. Evt. ligpl. voor studio (donk. kam.) etc. Kitcheboot op ca. 5 min. Teief. 05157- nette aanw. 101. 020 734u38 en

2

i

m

aan:

m 2 beversch. doeleind,

Ook voor lichte industrie. Telef.
023 377360.
DI6A
Huur overname aangeboden
3182;
Dls 0»;738218.
CI6A van 300 m 2 BEDRIJFRUIMTE in
Haarlem. ML 08388 3755. DI6A
HEEMSKERK/BEVERWIJK.
MIDDENWONING MET C.V.
goed en woonruimte
Onroerend
h.
Europaplein
a.h.
180
T
m
T h. te BEVERWIJK a h. indus
138.000
f
K.K.
OJ4NH
winkelruimte, voor div. bran- trieterrein: al 500-1700 m 2 nieute huur aangeboden
MIDDENWONING. GARAGE
De helft v. 2 onder 1 kap. BADches geschikt. Overname good we bedri|fsruimte. b. plm. 3000
C.V.
HOEVEDORP. Living. 44 m2.
win en invent. n.o t.k. Ideco
halve
WONING,
aangeb.
1
T.h.
157.600
K.K.
2 opslagterrein. Ideco Make
Aangeb. gestoft. STUDIO in
c.v., parket, open haard, garaMakelaardij, telef. 02206 2249. laardii.
en
telef. 02206 2249. CI6A
geheel
ge
gemoderniseerd
centrum A'dam. 1 gr. kamer,
ge. gr, tuin. Aanv. 1-9. Kosten
/ 350.000.
Br. DI4NH-109460
keuken en badk., c.v., w. en k. meub. Men moet voldoen aan
bedrijfsruimten
VRIJSTAANDE WONING
buf b[.A'dam_.
str. water. Ind. 1 600 p.m. Br. gem. normen, met overname
DI4NH
Na
de
f
C.V.
Huur
87.
18
uur
van
100
5000 m 2 te huur
MET
R.
Wit.
tot
C1&43Z78 bur. N. A'dam. Cl6
DEN HELDER. Herenhuis op
f 158.000 V.O.N.
Van
Ostadestr.
189"
achter.
diverse punten in Amsterdam
op
Huurbovenhuis,
goede
royale
stand.
Ind.:
Ie
bev. 5 k.k.
A'dam.
Cl 6
woonk. m. mod. open keuken
de
Andijk
o.g.
prijs / 195 p.mnd Men moet
Budget Rent a-Flat b a.: KAen terras, o.a. 8 sl.k., badk. m.
voldoen
aan
normen.
gemeent.
HOEKWONING MET C.V.
telef.
020-797175
en 930063
Amsterdam,
MERS v.a.
150. etages en
Br. Cl6-42832 bur. bl. A'dam.
ligb., c.v. Momenteel geh. int 129.500 K.K.
CI6A
flats
v.a.
525.
Kom
1
vrijblijvend
Cl 6
ger. als kamervertiuurbedr.
VRIJSTAANDE WONING
langs
Loidsestr.
of
bel
020
74
Vr.pr, incl. geh. stoff. en meub.
KANTOOR- of praktijkruimte 232828/255662.
f 152.500 K.K.
Cl
f 25.000 k.k. Ideco Makelaarvoor arts of fysiotherapeut. Pardij, telef. 02206-2249.
CI4NH
terre. 40 m2, aan straat/ijdo, TE HUUR een benedenwoning
EGMOND AAN ZEE. Ta rmekten THIPLOWONING. CARPORT met kl. kamer, houten plafond in Noord, bevattende 4 kamers,
Voorburgwal
p.m. Gegadigden
C.V.
v. duin an strand Man aan
met ingeto. spots, met keuken huur f 137.80
WOONRUIMTE
MET
AAN DE SPUISTRAAT
1 162.000K.K.
uitst. ondarti. middenwon. mal
en doucheg»;bruik, ind. verw. dienen gezin met tenminste één Parterre. 1 etage on bergruimte met expeditie ingang aan de
bezrt
te
rijn
stenan i omarwon voor u Maar
en licht, 450 p m. Omg. Mid- kind te hebben en in
Spuistraat.
m. goede verttuurmogeüikh.
denweg, A'darn O. Telef. van 9 van urg.bewijs MB of tonminste Totale opp. 180
2500 per maand
2 Huurprijs
Br.
zijn.
te
KAP
jaar
2ONDER
66
EEN
Ind. 0.a.: Z-vonn. woonk.. parCl 6 42513 Te bevr.: Woltering's
12 uur 020 /26588 of 's avonds
Exploitatiemij , Damrak 97. A'dam. Telef
bur.
bi.
A'dam.
Cl
6
MET GARAGE
ket. mod. apan kauken, 4 sl.k..
tussen 20 en 22 uur 425872. Cl 6
020 239444 tst. 14
CI6A
t 115.000K.K.
badk. mat deudw. c.v., gas
INTER AGENCY Uedt aan: BIOEMENDAAL gemeub. ha)
geh.
ge
Zomaman.
is
mo
si.kamers,
ligbad,
boiler.
Centr., kam.. 5.5 x 4.5. gem., ve villa. 5
Wijdenes
Onroerend goed en woonruimte
stoff. en
gamaub. Vr pr.
L-vormige
keuken.
keuk., dcnj., v. 5 mnd., derne
gebr.
VRIJSTAAND!
WONING
te huur gevraagd
f 229.900 k.k. fcteeo Makelaar
buitenl.. p.mnd. f 400. Omgev. w.kamer met open haard, gara
MET AANGEBOUWDE
CI4NH
2300
dij, telef. 02206-2249.
ge,
c.v.,
zolder
en
tuin.
Hilton, kam., luxe gem., gebr.
SCHUUR. GAKAGE, OP
of 3 VERPLEEGKUNDIGE, 28 jr.. z.
bad, v. 1 pers., f 425. Omgev. p.m. Pierre's Services, Kapittel- HANDELSOND. zoekt 22000 M 2 EIGEN GROND
voor
medewerker, flatje of verd., ongemeub., tol
kamerflat
389,
H'sum.
03S-12198.
Cté
weg
kam.,
gest..
lold
Conc.geb..
HEERHUOOWAARD. Fraai ge
TUSSEN FRUITBOMEN EN
450. Bur. Zuid. 020 731710.
voor langere periode, omgeving
gebr. bad. kl. gobr. keuk.. v. 1 AMSTERDAM C gemeub. bo
WEILANDEN GELEGEN
(toestel
Cl
legen hafft van dubbel woon
Rai.
Telef.
020
447881
165. Noord, venhuis. 1 sl kamer, douche,
pers., Nederl.,
325.000 K.K.
huw mat prachtige tuin. 3 slaapCl7 Keurige J.DAME /kt. kam. met
6JL
douche,
keuken,
x
kl.
w.
gebr.
bijkeuken,
kam..
5
3
kamer,
5.
kamers. Sp. te aanvaarden.
200. gasverwarming,
700 p.m. Medew. recl.bur. vr. per dir. vr. opg. in A'dam. Bura Eppink.
Vr.pr. f 187.500 k.k. Inl. J. BEL VOOR EEN AFSPRAAK gobr. keuk., v. 1 jaar.
017
een ongem of gest. 2 k etage 020-473039.
gebr.
Kapittelweg
Sl.meer,
kam.,
Pierre's
Services.
4x4.
lid
NBM, EN/OF VRAAG ONZE GRATIS
Swsrt. mak. 0.g.,
in A'dam Z, tot plm. / 450. STUDENTEN moeken kamers,
pers., i 295. 389, H'sum. Telef. 035-12198.
dou.,
keuk..
v.
1
Heerhugowaard.
Middenweg WONINGLIJST VOOR UITVOE3.5 x 4.5. ongem.,
Cl 6 Heeft u iets bosohikb., bel dan help henl Obas, 020-2447/0,
186, telef. 02207-11266 (pr. RIGE INFORMATIE. OVER DE Zuid, kam.,
WIDE Rentals, 020 Herengracht 358. A'dam. Dl 7
11452).
CI4NH IN DEZE ADVERTENTIE GE- f 325. B'velderl. v. 1 heer, met VINKEVEEN luxe gemeub. dri- WORLD
766061/796271/761291.
Cl
was
en
schoonmaken.
ontbijt,
4
sl.kamers,
vein
woning.
DAME. 55 j., zoekt voll. penHEERHUGOWAARD. Gunstig NOEMDEWONINGEN.
f 600. Centr., luxe 2 k.ftat, w kamer, moderne keukon, lig HEER vr. grote kamer, eig. keu- sion m. c.v., Goes of omg. Br.
HYPOTHEKEN
TOT
95%
VAN
mo
gelegen, pr. onderhouden,
oem., keuk., dou., alt-in f 895. bad, garage, c.v., tuin. plus kentje en douchegel., tot f 450 Dl 7-109445 bof.bt. A'dam. 017
derne middenwoning met c.v.. KOOPSOM PLUS KOSTEN. Centr.,
gr.
2-k.flat, gem., wasautomaat en droogmachine. Telef. 020-733613.
Cl HH. VERHUURDERS.
Heeft
4 slaapkamers. Spoedig te aan BIJ BRUTO INKOMEN VAN keuk.,
995, all in. 2 toiletten,
bad.
1750 p.m. Pierre's Verpleger zoekt met spoed lege.
f
f
138.000,
38
600
MAX.
HYP.
f
k.k.
gemeub.
gestoff. of
134.500
vaarden. Vr.pr.
luxe flat. 2 sl k., gest., Services. Kapittelweg 389, Hil WOONRUIMTE
Centr.,
in A'dam. Te- woonruimte' Buro Sanny heeft
Inl. J. Swart, mak. 0.g.. lid NETTO AANVANGSMAANDcomt. keuk., bad, daktuint|e, versum Teler 335-12198.
016 lef. na 18 u. 020 171»17. tst. nette huurders. 020-799455'
NBM, Heerhugowaard. Mid LAST f 568.
1650. Centr., sup.luxe.
all-in.
DEN luxe. nieuw gestoft 372.
CJ7 1107»,
017
denwoa 186. telef. 02207-11266
Buro de Weijer gr. 2 k.won., gr. comf. bad. gr. NAAR
CI4NH
bungalow.
U-vormige HEER vr. 2 kamers, keuk., Wij willen samenwonen, maar
semi
'
prJI4S2T
1450.
f
gost.,
all
in.
keuk..
kamer met open haard en pa douche, tot 560 p.m. Amstel. nog geen kinderen. Help ons
Makelaardij
Centr., 2 k.flat. hj«e gest., op. w.
tio, moderne keukon, royale hal 020 921002.
Cl 7 aan een redelijke woonruimte.
haard, alt in f 995. Centr., 2HOOFDSTRAAT 116
plus ovorioop. 3 sl.kamers, bad
Horonhuis met garage aan Dra
net kamer keukentje Bel SIKH. 020 231390.
k.flat. gest., luxe keuk., bad.
JUFFR.
vr.
Bovenkarspel
Dl 7
kenstein, bev.: 5 kamers, bad
all in f 950. West, nieuwe 3 kamer, aparte douche met 2e (liefst zolder), tot 250, Amgas c.v., afwas- stel, 020_921002.
Cl
kamer, grote tuin/patio op hei
k.won.,
Telef. 02285-13144
keuk.. dou., ongem., toilet, garage,
voor
Het
SIKH
kamers
7
zoekt
plus tuin, 2750 p.m.
t 255.000. Telefoon
westen,
v. echtpaar met beste refoien machine Services. Kapittelweg
Na 19 00 u 02285 11641
DAME en heer vr. grote kamer, werkende jongeren en HBO020-797739.
CI4NH
CI4NH ties. t 525. Oud Zuid, 3 k.won., Pierre's
keukentje, tot 400 p.m. Am studenten. BeHJ2O 231390_ Dl 7
035^2198.
389,
H'sum.
Telef.
keuk.,, dou. en winkel, ongem.,
Cl7 Budget Rent A Hat vraagt kaCl 6 «tel. 020 921002.
Oost, gr. 2 i 3 kam.et., met on
65
Ned . z. 1 of 2 KA mers. etages en flats voor GEHeer,
j..
725 BREUKELEN gestoff. bunga
derstuk, kl. kant. etc..
MtRS, vrije sector, A'dam of SELECTEERDE huurders. Bel.
plus overn. A'veen. luxe. gr. 3- low, 4 sl.kamers, ligbad, moder
D_l7
HOEKWONING
ommuurde
patio-tuin
omg Br. Cl 7 43091 bur. bl 020 232828/255662.
mot fraaie
Gunstig gelegen
w.kamer
L-vormige
keuken,
telef.,
ne
balk.,
k.ftot. gem..
A'dam.
Cl
7
kind.
2
Echtp.
pHis
op het zuiden.
kam.
z.
vr.
garage,
c.v.
en
haard,
t 1250. Zuid. huis. 4 sl k,, tuin. mot open
Grote living, plavuizenvtoor, open haard en open luxe kouken met
Servi Rustigo j.man zoekt KAMER KEUKENTJE tot 1 500 p.m.
telef.. gem., / 1500. Bi|lmer, 4 tuin, t 1450 p.m. Pierre's
vaatwasmachine etc.
Dl 7
Hilver
389,
met kookgelegenheid. Telef. Am«tet, 020-921002.
Kaprttelweg
f
telef.,
850.
ccs.
k.ftat,
gem..
Eerste verd drie slaapkamers, badkamer met tweede toilet
Cl7 HEER vr. ruime kamer, kook- en
Cl 6 020 712670/761606.
4 k.ftat. gem., telef., sum. 035-12198
Ceritr.,
Tweede verd. grote studeer/slaapkamer met extra douchecel en / 1000. Jordaan. gr. 2 k.ftat,
DE BILT gestoft, middenhuis. 4 Leerl.-verpleegk. vr. 2 kam. m douchegel., tot f 350 p.m. Amroyaal dakterras.
017
gom., telef., keuk., douche, sl kamers,
douche, w.kamer A'dam, liefst C of Z. tot 350. stel. 020 821002.
ruime
zonnescherm,
garage
gas
c.v.,
Dubbele beglazing,
all in f 900. Centr., kam. en sui met open haard, keuken, turn Bel WORLD WIDE Rentals. JÜFFR. vr. ruime kam./keukenKmgstraat
Amsterdam.
Dr. M L.
Vi|ftien minuten van centrum
CI4NH te plus tussenkamer, keuk., en c.v., 950 p.m. Pierre's Ser 020-766061/796271/7612g1. Cl7 tje, tot f 350 p.m. Amstel, 020
32. Vraagprijs f 275.000 k.k. Telef. 02908 3343.
gerenov.. all-in f 750 vices. Kapittelweg 389, H'sum. 2 HEREN vragen 2- è 3 kam.w., 921002.
dou
017
Te koop voor geldbelegging in
West, 4 k.et., 3 «1.k., keuk.,
Cl6 kauk., tot
500 p.m. Amstel, Gezocht in centrum A'dam.
bad. gem., t 900. B'veldert, AMSTELVEEN ZUID luxe. ge 020-921002.
Cl luxe, lege 4 i 5 kameretage
luxe 4-k.ftat, 1 980. plu» overna
huis, 3 sl.kamers, zolder Keurig werkend echtpaar z.k. voor Amerikaams echtpaar Idistoff.
me. Centr., nieuw gerenov., gr. kamer, w.kamer, ligbad. 2 toi- zoekt
ETAGE of andere vrije rectie-lid plus 2 kinderml. Hunabij de schouwburg, een degelijk pand op 42b 2 eigen grond, 2-k.et,, gr. keuk. en bad. telef., letten.
keuken, woonruimte tot / 600 p.m, in ren plm. t 2000. Aanto. Homomoderne
circa
zeer luxe verbouwd tot vrfjgezellenflat. Huuropbrengst
luxe
gem, alt in f 1050. schuur, gas-c.v. en tuin. 1500
8.V.,
020-797956'
Eppink 020 finder*
/ W.OOO p.j. exci. servicekosten. Vraagprijs
Utrecht, op goede stand. huis. p.m. Pierre's Services, Kapittel A'dam. Buro
550.000 k.k.
722352.
Cl7
4730».
Cl
7
Inl.: Makelaarskantoor
gest., telef., 4 sl.k., f 900. weg 389, H'sum. Telef. 035j.
RUSTIGE
zkt.
kam.
26
4
vr.
in
vrije
Fysiotherapeut,
jr.,
gest.,
sl.k.,
i.b.v.
Loosdrecht. huls.
12198.
CHS A'dam. Alle begin is goed. urg.bew., zkt. met spoed ongef 800, gem. f 1000. Zaandam,
ETAGES
en
flats
Voor
kamers.
Telef. 020-733613.
Cl meub., rustige WOONRUIMTE
Keizersgracht 160. Telef. 020-253433
gr. 3-k.et.. gest., f 700. Uit
014NH geest, vanaf 1-7, huis, 4 sl.k., naar Buro Sanny, Ie J. v.d. Gezocht ruime kam. of SOUT.. (etage of halve won.) in A'dam.
Heijdenstr. 113, 020-799455. Cl 6
LEIOEN. T.k. grachtenpand. 12 T.k. mooi gelegen bungalow in gom., tuin, / 800. Purmerend.
was/kookge+eg centr. 0.-W of Telef. ma.-zat. van 7.30-13.30,
Cl7
Cl7 020-713807.
kamer» en/. (2.£7 are). Br. NISPEN. zeer gerieflijk mge hui*. 3 si k., w kam. 50 m 2, HARTJE Amsterdam; op een o -Z. Telef 020 730976
DI4ZH 109464 bur b) A dam. richt, met open haard en rond moet. keuk., gem., telef., van de mooiste punten van de
DI4ZH om prachtige tuin. Opp. 635 1 1000. Apeldoorn, huis. ï Brouwersgracht, te huur dubbe
Woningruil
v. 1 jaar, 1e parterre met eigen opgang en
m2. Kooppr. op aanvraag. Voor sl.k., ged. gem., nog
woonhuis
GORINCHEM. keurig
andere achterpl royale entroe. kant. of
0148 1 1000 p.mnd. En
gr.
beoedengarage, ml. 01652 2042.
met
woonged.' met Aangeb. ruime 3 K.WON. Bijl Aangeb. 3 ksm won., grote hal,
46 000.01836 889.
DI4ZH T.k. aangeboden in GeuKe (Z.* woonruimte. Inl. 020-734638 en studio 40en m2,
ingor. keuken, mer, huur / 429. ine), c v. Gevr. badk. Iligb.). 2e et. NIEUW
10
18
eethoek
voll.
020 798218. kant.tiiden
T.k. een vrijstaande woning mt Limburg), een oud BOEREN uur, ia. 10-12 uur.
gr, slaapkamer, badk.
met goedkopere won. in A'dam. Na MARKT, huur./ T9O p.m. Gevr.
Cl
6
totale
opp.
NIEUWE PEKEIA. incf. 2 ka HUISJE met erf,
ClB 2kam.won.' met bad, omg
alles in prima staat. 18 00uur 020 985719.
c.v..
ligbad,
mars en keuken. 3 slaapkamers i 1200 m 2. prachtige hoging, dt- Woningstichting Zomers Bui Telef. 020 250450 of br. Cl6 A'DAM Zandvoort.
A'veen,
luid»' 'of richting
aangeb.
en ?oWor. Geschikt voor wei reet te aanvaardoni Te bevra- ten, Hygtöastr. 8. A'dam-1009. 20800 bur. bl. A'dam.
h.h.g.b. Tolcf. 020-183667, na
ben.huis,
kam.,
Cl
riant
5
6
bad
huur
aangeboden
Te
voor
Ie
jen
Vossen.
Hulserstraat
105
a.
dieren om het huis. Vraagprijs
ClB
rand A'dam. richting 21.00 u. 020-239188.
CI4L den. welke voldoen aan de Re Aangeb. 3 KAM.WON. plus kam., gevr.
t 60.000. Te bevr. bij H. Bos Geulle.
Gooi,
flat
of
huis
Zand
3
Aang.
gerenov.
keuk.,
KAMERte A'dam-oud West. vrij
Pijlkruid®». 77. Wildervank.
Vrijst. landhuisje bij watersport- oeling Woningtoewijzing van de
of omg. 020 930240 na 13 WON., omg. Overtoom, huur
CI4G» centr., bosr. omg. MOOK. bij Gem. Dienst Herhuisvesting: uitricht. Sp. te betrekken. Over voort
u.
of
br.
ClB-43562
bur. bl. I 248. Gevr. grotere. Tetef. 020Henri Dunantstr. 7" (Stoter- name 8350. Maandhuur 1 204.
Vri|st. bungalow, stad GRÓNIN Nijmegen. Pr. I 195.000. Telef. vaart),
ClB 166974.
Cl
Voldoen aan gem. normen. Br. A'dam.
f
p.m.
sl.k.,
206,80
2
hr.
08896-3581.
CI4L
badkam.,
3 si k., luxe
GEN. e.v.,
A'dam. Cl
20"
bl.
2
«l.k.
(Zuid),
Cl6-42596bur.
Hygiéaptem
ruime hobbyzolder, BOERDERIJ, geheel vrij en frMi pl. 1 /o*d.kam., hr. f 172.90
gar.,
of heer in Centr. aan
Bemiddeling woonruimte (vraag)
tuin m. privacy. Pr. t 275.000 gelegen nabij Roden met plm. p.m. De SchMpherderstr. 20"' Voor dame
groot SOUTERRAIN
gracht,
Cl4Gr
' 58 are land of meer, woonhuis
050-410777.
IBo* en Lommer), 2 sl k., hr. mat badk., keuk., c.v., / 850 Bur. SORRENTO vr. kam.
ilVan maartdag t/m vnjdag, van
T.k. uniek gel.- nieuw LAND voorzien van e.v. Prijs I 218.000 f 162,25 p.m. Voor leden-be- p.m. Amstel. 020-948816
■ Cl flats, ook v. verlofg. Pamassus 8.30 tot 21.00 uur, Kunt u. uw
HUISJE met rieten dak, 5 km k.k. Makelaardij Kersten. 030- woners van het desbetreffende
SPEURDER opgeven. Telef.
telef . 0020 797107.
verbinding3 785679,
van Lauwerszee,
0140 complex de garage Joh. Hof- Ta huur BROUWERSGRACHT weg 17",
'
r
01 3020 805806.
met Friese meren, op £000 m' T k. leuk verbouwd BOERDE- manstr. 24, nr. f 74.20 p.m. luxe 2-kam.app., gestoft., huur
Na 18.00 u. telef.
grond met eigen weg. Huiskam. RIJTJE met gr. schuur en 3000 Bei. alleen na oproep, brief- t 660 p.m.
020 241730.
Cl
Woonschepen
met plav.vloer, 3 sIV, keuken,
6
2 grond. Vr.pr. t 225.000. Te- kaarten dienen uiterlijkte vrijdag
halve
vrije
WONING,
Te
huur
douche, w.c., v.v. aardgas, wa- lef. 05284-1272.
2
ii|n.
one
on
DKO mei op
kantoor
ter, licht en telef. Voor ser. geder vermelding van rangnum kam. plus keuken, vrij uitz., ge
FINANCIERING woonschepen
gadigden. / 160.000. Telef
mer,
gezinssamenstelling en stoff. en god. gemeub., overna
tot 120 maanden en/of verzeke/
DI4F
05190 4871.
bruto maandsalaris. Voor de ga me 5000, huur f 4b p.m. Ta
Bel of vraag folder.
ring.
rage lidmaatschapanummer ver lef. 020 245991, na 18 uur. Cl
Fin.kant. Teeuw. Rijswiit.str.
Boerderijtjes en woningen in Frapi 'gelegen, mooi
APART inschritven. Cl 6 KAMERS, keuk., toilet, 400 Ass ,
Vanaf den, 3 k.serviceflat omderhouZ.0.-FRIESLAND.
321. A-dam. telef. 020-173173
met c.v. melden.
2
fin.- on hyp.kantoor Inter- Lid
/ 68 000
Ned. Ver. v. Fin.Adviseur».
tot f 350 000. Vraag (parterre!, toilet, hal.' badk. met Kamers met vrije opgang in Am p.m..
kred
en
1
nog
voor
mediair
heeft
pers.
50»,
gratis woonlijst. Intermediair[J bad. keuken, afz. bergruimte en sterdam «n Haarlem. Buro EP bb.h.h. Telef. 020
T>2l
voor
boschikbaar
uw
250613. Cl hypotheek
Vastgoed B.V. i.0.. Ureterp L balkon. Direct te aanvaarden. PINK, 020-466301.
016 Gemeub. | KAMER voor heer, ark. Ook bij koop en nieuw- Uw ark verkopen in of'om
014
Telef. 05125-1757.
met ligpl.? Oat'doet
Priis f 126.000. Inl. Makelaars Te huur, in Centrum Almelo, bb.h.h. Telef. 020 714845. bouw. Van 1 t/m 15 jaar. Te A'DAM.
V.O.W.
EMMEN, Dr., eengezinswo kantoor Voorhoeve en Alexan- kamers, appartementen, etages A'dam 2.
Cl vens hebben wij veel vraag naar pen en reeds 18 jr„ wij veAohnanc. uw ark.. Bel
ning. met voor- en achtertuin, der,
Orante Nassaulaan 31. ALL-IN Bureau, Wierdenstraat
goede woonarken in en om
c.v., plus schuur, nieuwbouw, Zeist.
Telef. 03404-15285/ 110. Almelo, telef. 05490-16780. Kamer t.h. voor alleanst. HEER, gev. A'dam Bel op. telef. vrijbl. voor een afspr. Kam.
v. keuken. Telef, 020 02942 3409
021 Apottdaan 77, 020-730021/
f 95.000 k.k. Inl. telef. 020 10123. bg g. 03438-4469 of Jarenlang onbetwist de kamer762786
Dl4r ' 03432-1843
113240,
CI4U verhuur specialist.
rD2I
Dl 6

-1 ■ ■

vrijdag, van
percelen a.d. Wi BEN.FLAT, zeer gesch. voor
8.30 tot 21.00 uur, kunt u uw Te koop 10plm.
bautstraat.
1000 2 eigenri club of derg., met voor- en achSPEURDER opgeven.. Telef.
en
Huur
huurwaarde teruitgang, f 70.000 v.o n. in
grond.
C
en I 020 805805
80 000. Koopsom f 560.000. 4 4 centrum A'dam. Br. Cl4AdCl4Ad
percelen a.d. lepenweg, met 1 42936 bur. bl. A'dam.
en
bovenwo 2/3 KAMERAPPARTEMENT,
leeg
onderstuk
1
Schaap
A.
ning. Huur en huurwaardeole verd., Blasiusstr.,
met
ISOLATORWEG 36. AMSTERDAM SLOTERDIJK
f 23.000. Koopsom f 160.000. 1 douche en wastafel, f 37.500
noten pinda's zuidvruchten snacks
perceel a.d. Vrolikstraat. waar k.k. Makolaardij H.F. van Leuvraagt voor spoedige indiensttreding enige dames voor
van 2e etage leeg. lijnde 2 i 3 ven 8.V., 020-723325.
OMAd
kamerwoning. Voor vest. moet'
3kam.app.. VIJZELKlein
lu*.
koper vold. a. normen Herhuis
Werktijden van 8 00-17.00 uur. Voor sollicitatie en/of inlichtingen vesting. Koopsom f 60.000. Inl. GRACHT 61. A'dam C. m.
kunt u zich wenden tot de heer D. van Koot en, telef. 020-821858.
centr. verw.. badk., met ligbad,
Gebrs. VERHOEVEN 8.V..
toiletten, compl. keuken enz.
011 OtdenbarneveWtpl. 3, A'dam,v. 2Vrije
175 000. Mavestiging,
telef ■ 020 846613.
Cl4Ad kelaardij H.F. vani Leuven 8.V.,
Voor BELEGGING pand van 9 m? 02& 723325.
Dl4Ad
breed, op eigen grond. Retief T.k'a. in de VAN OSTADE8 SPECIAALZAKEN IN AMSTERDAM
straat, koopsom t 75.000 k.k.
STRAAT, bij Ruvsdaeikade, 1
RADIO-TV-ELEKTR. HUISH. APPARATEN
Totaal 4 wooneenheden, huur perceel, op eigen grond, met
SINDS 1911
per
t
opbrengst
8862
jaar. Te- lege beg. grond, winkelruimte
zoekt een
C 14Ad mag
lef. 020 792260.
verbouwd worden als woLeuk HERENHUIS,-op eigen ning, grote borging van plm. 50
grond van 1.85 aro. event. voor m 2. geen missieven. koopsom
toekomstige ielfbewoning. Bre- f 77.500 k k. Overige huur plm.
Watergraafsmeer. t 5000 per jaar. Telef. 072deweg.
Koopsom I 110.000 k.k. Huur 10109, maand. 9-12 u., dined. 9opbrengst I 7838,40 por jaar. 12 u.. woensd.'f-12 u. Dl4Ad
C 14Ad? T.k.a in de VAN OSTADEWij denken aan een energieke jongeman van 20 25 jaar. die van Telef. (>2O-793112.
aanpakken weet en liefst enige ervaring heeft.in het opslaan van
STRAAT, bij Ruvsdaeikade. op
meubelen.
perceel met geBehoorlijk salaris, in overeenstemming met opleiding, leeftijd en Belegging: in uitst. staat v. on- eigen grond, 1kamerwoning
renov. lege 2
en
ervaring en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Met reeds gemaakte derhoud. op eigen grond, pas
lege garage met bedrijfsruimte
vakantie afspraken wordt rekening gehouden.
goschilderd, huren ca. f 9700
plm. 100 m 2. Koopsom
Schriftelijke sollicitaties bij de directie of telefonisch bij de afd. per |aar. Koopsom 1 82.500 k.k. 0 van
k k., geen missieven.
125.000
f
Personeel. Nwe. Uilerburgstraat 9, Amsterdam C. Telef. 222534 Inl. Telef. 020-142428.
Cl4Ad• Telef. 072-10109, ma.(9 12 u..
(hr. G. v.d. Reyden. tst.B).
Cl 1
dinsd. 9-12 u., woe. 9-12 u.
Voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamhoden in de DAG
Dl4Ad
DIENST vragen wij
Leuk blokje. A'Cam N. voortd. T.k.a.
de
VAN ÖSin
erfp., huren t 12 684 per jr. TADESTRAAT, bij Ruvsdael
mnl. personeel
105.000 k.k. Inl. te- kade 1 perceel, op eigen grond,
Koopsom
voor werkzaamheden 'e A'dam en Uithoorn
lef. 020 142428.
Cl4Ad geheel bewoond, huur / 8300
Tevens vragen wij voor de AVONDDIENST
per jaar, geen missieven. koop
personeel
som f 67.500 k.k. Telef. 072Goed pand. A'dam-N, voortd.'• 10109. maand, van 9-12 u.,
voor werkzaamheden te Amsterdam
erfp., huron f 4467 per jaar. • dinsd. van 9 12 u., woensd. v.
Reacties van 9 00-16.00 u., telef. 020 948777, tst. 24
Koopsom f 40.000 k.k. Inl. te- 9 12 u
Dl4Ad
Cl4Ad
lef. 020-142428.
T.k.a' aan SUMATRAPLANTSOEN. uniek uiuicht, 1 perceel
Gevraagd bij „DE CENTRALE"
pand, nabij Amstel. op, met lege 4 kamerwoning, huurGoed
de grootste autorijschoolcombinatie van Nederland:
7200 per jaar, voor
eig grond. huren t 5500. Koop- waarde
snelle beslisser, met f 30.000 eisom f 38.000 k.k. Inl. telef. 020koopsom f55 000
Cl4AdH gen gdd,
142428
k.k. Teief. 020-10109. maand,
met
van 912 u.. dinsd v. 9-12 u.,
f
014Ad
woensd. v. 9 12 u.
het instructeursbewijs
eigen geld per direct leeg te KANAALSTRAAT, woonhuis
PLAATS IN ALLE PROVINCIES
derde
de
etage aan
aanv., een
Ongediplomeerden mogen voor rekening van „DE CENTRALE" Veerstraat (A'dam Z). Ind.: 344 met vrije verd , bev. 3 kamers
plus keuken, balkon en telef.
Instruc
de regionale opleiding volgen voor het Staatsexamen Rij
kamers, keuken, toilet, warandaa
Huuropbr. ind. overige 3 verd.
tie.
etc.
i f 7000. Geen mtssieven. ei
Serieuze gegadigden kunnen bellen 070 548306 of schrijven
Koopsom f 39 500
gen
gr. Pr. f 72.000. 020441464
PARKWEG
HAAG
28,
DEN
DE CENTRALE.
Metropool Doerga 8.V., Julia
02507 6639.
014Ad
;
nalaan 25, N aarden. 02159 of
p.m.
plus
overname
Met
225
f
Cl4Ad
d
46814.
" te
koop modem verbouwde
vraagt voor direct
ETAGE in Oost. Geheel gestof
geroutineerde, jeugdige
Mooi pand. nabij Amstel. opet- feerd en nieuw gemeubileerd.
10 (aar.
gen grond, huren ruim / 7000. Aflossing gedurende
014Ad
Koopsom f 49.000 k.k. Inl. te- Telef. Q2Q256263
SHINGLES
van
B P..
Cl4Ad
FSGARD
lef. 020-142428.
50 jrl zorgeloos onder dak.
Aangeb. 3-kamerflat met c.v. Bloemsma 8.V., teief. 020en berging in de Chr. de 157043/156663.
PJ4Ad
kunnende vergroten en verkleinen in jeugdig genre japonnen
Wetstr. te A'dam. Vrije vesti- T.k.a. pand in de VAN DER
Aanmelden: APO 8.V., Koningin Wilhelminaplein 13
ging. Koopsom f 52.000 k.k. HOOPSTRAAT te A'dam. w.v.
Confectie-centrum 10701. Telef. 020-166948 (dhr. van Nol)
Inl. mek. o g. W.P. Aarsman. 3e verdiep, leeg te aanv. Huren
Na 18 u. telef. 020-727646
Cl4Ad pl. huurwaarde f 5300 pj.
cn telef. 020-351030.
We
HogenKoopsom f 60.000 k.k. Ruime
t.k.a.
Van
PAND
in
dorpstr., met achterstallig orv hyp. (nog. Inl. kantoor M. van
derft. Vr.pr. /45 000. Op te le- jjngery 020-313026 of 311099.
MUSEUMHOTEL HOTEL TRIANON
veren met 2 lege etages. De
AMS HOTEL TERDAM AMS HOTEL HOLLAND
belegg. panden
overige etages binnenkort ook
heeft plaats voor:
leeg te aanv. Telef. 020-737761, in Fegelstr., i g st. Huuropbr.
CUAd
ban. 981763
1 f 12.000. Geen missieven. er
GRACHTENPAND,
A'dam. oen gr. Pr. 1 75 000.
020 255287/441464
Zi|n taak zal zijn: controle op bestelling en aflevering binnenko- Tot. leeg opgei., geen woon
mende goederen, verdeling over de hotels, voorraadadministratie verg. vereist. Gerenov.. 3 horizontale
eigendommen
(lichte adm. werkzaamheden).
B/1. 5-daags* werkweek, van 368 000. k.k. Telef. 020 Te koop a/d Fan. Scholten
Leeftijd tot 50 jr. In bezit
Cl4Ad straat, een in prima staat verke
231015.
8-16.30 u., eens per 14 dag. ook op zaterdag en zondag.
Schriftelijke sollicitaties richten aan dhr. W.H. de Vriea. P.C. Boe en Lommerbuurt. Lucei- rend 2-kamerappartement op de
Hooft straat 18, A'dam, üf mondeling na telef. afspr. 030-7324»
lattr., APPARTEMENT, 3 kam., eerste etage.
keuken, douche, op parterre Koopsom / 36.500 k.k.
HOTEL-EXPLOITATIEMAATSCHAPPU
UNIVERSEEL
MAKE
ruime box, urg. vereist, vr.pr. Inl.:
/ 59.000.
Mak. O.g. H. Huis- LAARDIJ BV, Heuvellaan 12.
vraagt voor spoedige indiensttreding voor hotels in ItaM, «tornde man, telef. 020-724424 Dl4Ad Hilversum. Telef. 035-43474.
_Cl4Ad
da ttafié-tour, voor het zomerseizoen 1977
Rhijnvis
BENEDENHUIS.
Feithstr., 4 kam., keuken, tuin Air«terdam, te koop diverse
etc. Vr.pr f 49.000. Voor vrije BEDRIJFSRUIMTEN, van 500
vest. mort ca. f 16.000 woning- tot 1200 m2. Nadere inl. 020Dl4Ad
verbetering plaats vinden. Mak. 113240.
o.g. H. Huisman, telef. 020- BEDRIJFSPAND, waarin garaPl4Ad ge. achter Carré, huur sl. t 5500
Telefonische sollicitaties kunt u richten aan de afdeling Perso- 724424.
Br.
neelszaken van
Mod. 4-kamerflat BUITENVEL- p.j. Kosten f 58.000.
DERT. t 225.000. Sp. te «anv. 014Ad-109457 bur. bl. A'dam.
Dl4Ad
Br. Dl4Ad-109459 bur. bl.
Sarphatistraat 100, Amsterdam
punt
Dl4Ad
toeristisch
A'dam.
T.k.
op
Telefoon 020-267843
BEDRIJFSMOVdamse
gracht
waarin
ka
1
cn Pandje JORDAAN
■
merwoning leeg. overige huur NUMENT met missiven. Huren
Wij zoeken op korte termen een
belegging
f 3200 p.j. Kosten f 31.000. Br. t 11.000 p.j., prima
DI4Ad-109458 bur. bl. A'dam. Pr. n.o.t.k. Br. Dl4Ad-109465
014 Ad
Dl4Ad 1 Dur. bl. A'dam.
Van maandag t/m

Manpower

en folders over adverteren in
PAZ. Postb. 51, INTER AGENCY bied»
Nieuwkoop, 01725-2227.
Dl 5 Centr., bened.et.. 90

Duitse dagbl.:

2

Onroerend goed te koop aangeboden

Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte
te huur aangeboden

1

SCHOONMAAKSTERS

voor de avonduren gevr.. omg.
A'dam Noord, van 17.3&20.00
U. Aanmelden telef. van 12-16
Dll
uur 02fr 254577.

denjtje of woninkje naar Lok, Lauwersmeer. J. do Jong. Kol
DH>
Ketting 6, Heerenveen. Vraag Kim. 05114-1978.
do gratis woninglijst. Telef. na Huis verkopen of verhuren? Inl.

Dl
18 u. 05130-22991_.
T.k. IuxeBUNGALOW met tuin
en gr. ter Tas, opp. huis 45 m2,
lande), uitz. Met toerspeedboot.
kleuren-tv
enz. Pachtgrond.
Omgev. Zoeterwoude. f 60.000.
Telef. ma. t/m dood. 010DIS
653079.

Makelaar Oostenbrink

Te koop aangeboden, huizen en Stationsweg 17. Castricum. telef. 02518 51341.
BOERDERIJTJES ion dom het Raadhuisstraat 14, Oudorp Alkmaar, telef. 072 24790.

1

Nette"

uitzendbureau

3

Amsterdam

3

2

Spuistraat 1B

/

bezichtigen: dinsdag, woensdag en donderdag van 16-19 uur. za
terdag en zondag van 14 16 uur.

,

of kom langs

't VELD (gemeente Niedorp),
vrijstaand landhuis, op 1000 m2
grond, met c.v.. garage en
schuur, pr. f 270.000 k.k. Inl.

T.k. gevr. door part.. ZOMER
HUISJE. Br. Cl5-41688 bur. bl.
Cl
Adam.

T.k. KATLUK (Fr.), vrijst. woning met erf en flinke tuin. Inl.
Bakker b Koopman, Heeronveen. 05130 23437 of 05131447.
Cl
FRIESLAND: voor een fijn boer-

Huur f 485 p.m. excl. servicek.

7'

020-241114

DI4Go

m

6

inlichtingen

Zomerhuizen en recreatie te koop
gevraagd/aangeboden

f 123.500 K.K.

f 128.600 K.K.
MIDDENWONING MET C.V.
f 130.000 K.K.
HOEKWONING. GAR.. C.V.
136.500 K.K.
MIDDENWONING MET C.V.
f 138.600 K.K.
MIDDENWONING
GARAGE. C.V.
f 158.000 K.K.
LANDHUISJE. GARAGE
C.V.
f 225 000 K.K.
LANDHUISJE. GARAGE
C.V.
t 265.000 K.K.

VESTASTRAAT (NIEUWBOUW)

De INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE voor gewinnen en alleenstaan
den (van 30 (aar en ouder) is van toepassing. B.v. ca. / 300 subsi
die per maand bij een inkomen van ca. t 17.500. MODELFLAT te

Grootebroek

020-

.

DIRECT TE BETREKKEfi

Ind.: hal. woonkamer met open keuken, slaapkamer, badkamer
met douche, apart toilet, balkon etc.

MIDDENWONING MET C.V.
MIDDENWONING MET C.V.

Te huur
2-kamerappartementen
Alkmaar-Oudorp
.

6

bel voor

vaarden 1 juni 1977. Inl.:
711643 b g g. 020-429760.

Zuid-Frankrijk, Hérault

_

Verbouwde WIJNBOERDERIJ, alle comf.. 1000
2 grond.
ZWEMBAD, telef., tv. Prijs v.0.n.. gestoffeerd, f 215.000.
TELEFOON 04749 22%

5

Nieuw

14 en 16 uur 020-796704.
voor afspraken.
CM
Met spoed gevraagd CHAUFFEUR. moet goed bekend zijn in Door het Franse weekblad Minettes verkozen tot eon van de 8
Amsterdam, leeftijd tussen 35 beste huizen ter wereld. Hostess voor sauna, in rustige, aangona
en 55 jaar. salariëring in overleg me omgeving, hoge verdienste, kost en inwoning vrij. 01644 762.
via loonlijst Flower Shop Ivy, Berqsestr. 25. Huijbergbn.
CIIA
Leidseplein 35, Amsterdam. TeCU
lef. 020 236661. -"
Musici en artiesten
Gevr. v. spoedige indiensttr.
COMBINATIECHAUFerv.
van de AMSTERDAM
TENOR wü zingen. Br. m. te In
FEURS. Telef. inl. 020 114820.
bi. SE gezinnen komt uw speurder.
bur.
lef.nr.
C
1241113
DU
C
A'dam.
Cl
Goede STUKADOOR gevr. voor
burgerwerk in A'dam. Liefst
Onroerend goed te koop gevraagd
i.b.v. rijbew. 02CKÏ64042. DU
tussen

Diverse regio's van de
ZWITSERSE ALPEN
Inlichtingen
tonlanders mogelijk.
onder nummer 36-115116
aan Pubiicitas
Werner Wandfluh. ROstihaus
CH-1951 SITTEN
CH-J7lB Kandersteg
Cl4Bu
Dl4Bu

6

Calandlaan 19. Over-

toomse Veld. bel 's middags

te vereenvoudigen

_

<

Pieter

T.k. royale vooroorlogse HOEKVILLA, gelegen aan de Vos
maeriaan 28. nabij do Gijsbrecht
van Amstelstraat. Ie klas stand,
ca. 7 km van Loosdrecht, 7 kamer*. voor-, zij- en achtertuin,
kleine garage, geen c.v. Koopsom f 285 000 k.k. Leeg te aan-

3 kam. met gr. balkon, ingeb.
keuk., opon h., ingeb. badka
mor, w c., gesep. kelder enz.,
garage. Direct te betrekken. Notarieie kadasterinschr. voor bui

5p

,

,

bankwerkers
bankwerker
gereedschapsmagazijn

f 136.600 K.K.
APARTE LUXE L-VORMIGE
SCHAKELBUNGALOW INH.
700 M 3
f 365.000 K.K.

Hilversum

)
-

Febo

MIDDENWONING MET C.V.
t 132.500 K.K.
HOEKWONING. GARAGE, CV

unieke aanbieding

1

(

vlotte jongeman

elektromonteur/
mach.-aansluiter
onderhouds-

Bovenkarspel

koopwoning

vakantiechalets

I

'

,

.

|

el. fotolassers
bankwerkers
ketelbouw

'

heftrucks

'

Leuke
bijverdiensten

BIJHETIJSSEIMEER
OP 60 TREINMINUTEN
VAN A'DAM, MET SCHOLEN
.T/MHAVO, DAT IS OOK
VOOR U MOGELUK IN:

DI4Go
lef. 02159-44061.
HILVERSUM,
Vrije vestiging
t.k. van part., hoekhuis, in prima staat, bj. "39. omg. Gijsbr.
v.
Amstelstr.' Uiterste pr.
f 170.000 k.k. Telef.
CI4Go
86564.

,

,

2e Helmersstr.
17. vraagt GASTVROUWEN. Inl. 020-712996/
128437.
Dl IA
Club Mevar vraagt met spoed
MASSEUSE/leeding masseuse
Verspronckweg 129, Haarlem,
023-260733.
CIIA
MEISJE bel op voor leuke job.
druk en gezellio. Overtoom 294.
telef. 020 124078.
CIIA
Huize LOUIS XIV vraagt assis
tente voor dub. Telef. 073142078. Den Bosch. Brugstraat
DIIA 13.
DIIA
Feminas Vip Club.

6i i

1

Betaalbaar wonen

'

direct nog een charmante gastvrouw. Wij bieden een fijne
werksfeer, goede verdiensten,
korte werkti|den en een garantieloon. Aanmeldingen na 21
Voor de zaterdagen gevraagd uur. Lijnbaansgracht 299, Amassistentie bij het bakken, gril sterdam. Telef. 020-220167.
len en verkopen.
DIIA
A) van 12-20 uur
LUBELL. Gevraagd charmante
gastvrouwen. V. Bossestraat
12, A'dam. 020864238. DIIA
B) van 16-20 uur
SFOED.
Voor drukbez. Club
verkoopster
Utrecht enige meisjes, zeer
Automatiek
hoge verd. Int. mog. A'damsestr.weg 165.030-441396.

elektrische

~

Zwitserland
Kandersteg

'

monteur

*

Anzere-Wallis

7

revolverdraaiers

.

.

vraagt
met spoed

/

,

-Bureau

/ 97b.
tuin voor 6 mnd.. t 4iS. i, 2 kam.etage
Nieuw
pi keu- i- West. 4 kam.flat, f 1075. ind.
ken. douche, toilet, f 600 incl... Hoofddorpplein. 5 kam.woning,
Zuid, 2 gr. gostoff. 2 k.etages,i, f 900. Overtoom. 3 kam.etage.
douche, keuken, toilet, c.v., . 1950. ind.
Bij Hilton. 5
f 750, Centrum, luxe gemeub.i. kam.woning, f 1350. Inl. deze
2 k.app., 975. ind, A'vcen, , en diverse andere. Homefmders
luxe gemeub. 2 k.flats.
1200Q international 8.V., Beetf.o
ind.. Centrum. 2 nwe. luxe ge- � venstr. 81. A'dam-Z, 020stoft. studio app., 1 IfjOO. bij ij 79/9*06/72/605/722352/739529
Hilton, gemeub. 5-k.etages,
Cl6
badk., teief. f 1500, Bei voor
Kamer In PENSION, voor keuri-*,
deze on andere interessante ge
Tein
aanb. WORLD WIDE Rentals. 9 lef. heer.
b.g g. 267049
020/59294,
77,
Michelangelostr.
A'dam
020-760061/796271/761291. Cl Drv. KAM., kooka. look jol
dorl. direct en 1-6 besch., conT.h. in A'veen gemeub. <:EN tanten na slagen. Inl.: Gem. er
GEZ.WON., 5 kam. met badk., <<ond kantoor Amstel. "20016
v.v. c.v ind. tuin en schuur, 'J48816.
hr.pr. f 1500 p.m. In! kantoor Drv. KAMERS, alle prijzen. Bel
M. van Ljngen, telef. 020 Kamercentrum.
020-727428,
313026.
016 Milletstr. 50, tram24._
'
_Dl6
Buro SORRENTÖ, 020 /97107. Kamers/etages (kosten na sla
Veie kam. en et. Gespec. in genl.* Bureau ZUID, erkend
<jem. flats en hui*, v. vetlofg
door gem. A'dam. Telef. 020
016 731710.
™~r
016

West. 2 gemeub kam.

2

A

Hoekbungalow (bj. 19731 mei fraai aangelegde tuin rondom, opp
424 m2. Ind.: hal mot kerk drie! plavuizen en toilet, ruime Irvmq (40
zeer geschikt voor dubbele bewoning, kamerverhuurbedriif. etc. m2l m. parket, muren
schoonmetselwerk, red cedar schrotenpij
Bevan.: 19 kamers, div. badkamers. 6 toiletten, 3 keukens, c.v. 12
glazen schuifwand naar terras en tuin (Z.i. lu«e betogeldt
fond.
ketels). Diverse kamers v.v. parketvloer, vele extra's, i.pr.st. van
opon keuken m. houten eetbar en plavuizen vtoer, j siaapkam. m.
onderhoud. Aparte ingang naar bovenliggende verdieping, grote deuren naar de tuin. badkam. m. bad. aparte douche, toriet en
zonnige tum.
wastafel. Garage/berging, kastenhal, gas c.v. Alles gestoffeerd
en in perfecte staat. Veie extra's, zoels groot zonnescherm, tuinHuize Rita heeft nog plaats wiMen werken. Hoge verdien
luxaflex in alle siaapkam. etc.
vertichting.
ISO. vraagt SCHOONMA voor een leuk jong MEISJE V.a. sten
Hypotheek mogetijk tot t 535 000
Teief.
gegarandeerd.
KOOPSOM f 395.000 K.K. TE AANVAARDEN IN NOVEMBER.
KERS(STERS) voor de ocfv
GOED
EXPLOTATIEMAATSCHAPPIJ
ONROEREND
Overtoom
020
558.
21 jaar.
Utrecht,
030944904, Kleine
TELEFOON 03493 2480
tend- en avonddienst. I 5.0.. 160314.
011 Drift 7, Hilversum, direct achter
CI4U
18,
Parklaan
Plantage
A'dam. Met spoed gevraagd enige char- het station.
DIIA
213,
AMSTERDAM
WILLEMSPARKWEG
Huizen
de
Wanneer
u
een
in
BRIEF ondei
tetcf. 020 240271.
Cll
manté gastvrouwen in de meest Feminas Escort Aoency vraagt
793112
ZWITSERSE
nummer
dar
ALPEN
schri|ft,
020
vermeldt
TELEF.
Beton- en timmerbedrijf H M. EXCLUSIEVE dub van Neder charmante DAMES voor begeduidelijk hot nummer in de hn
Cl4Ad
Kuijl en Zn. B/V.. Konmginne land. voor hele of halve dagen.
leiding van heren. Inl. schrift.
kerbovonhoek van de envelop. C
wog 41 te Zandvoort, vraagt Met vakantieafsprafcen wordt
Verkoop per woning
Stadhouderskade 31, Postbus
voor direct 4 beslist vakbekwa rekening gehouden. Intern mo(bestemd voor
telef. 020-712996.
DIIA T.k. aangob. perceel in Amsterdam oud-Zuid. met lege 2e etage
me TIMMERLIEDEN voor werk gelijk. Bel even Florence HiM. 650.
Belgische
kopers)
Feminas
voor
beHEREN
vraagt
Bestaande
,
eetkamer,
douche,
keuken,
Haarlem en omstr. Teief. na 17 Nachtegaallaan 36,
woon
2 slaapkamers
Bifthoven. geleiding van zakenvrouwen en berging uit:
Inlichtingen
op zolder. Te betrekken volgons normen CBH. Laster»
uur: 02507-4190 overdag 023 teief.
011A enz. Schrift, inl. Stadhouders
onder nummer 36-115117
IBERNER OBERLAND)
normaal, eigen grond, overige huren ca. f 5100 por jaar. Het
342742.
Cll
aan Publicrtas
Landhuis
L'HIRONDELLE kade 31, Postbus 65Ó, telef. pand is vorig jaar geheel geschilderd en verkeert in prima staat
winter- en zomerkuuroord
Gevr. in brood- en banketbakke- vraagt beschaafde gastvr ou 020-712996.
CH-1951 SITTEN
QUA Koopsom f 95.000 k.k. Inl. Subo Proporties, Amsterdam. Teief.
Te koop in een nieuwbouw 3
of leerling wen. Zwaluwenl. 16, Didam.
rij HALFWAS
Cl4Bu gez.huis (chalet stijl) comforta
Maison
020
720669.
Cl4Ad
vraagt
NANCY
m.
brood- en banketbakker, evt. 08362 4250.
Dl I A spoed nette assistentes. Birkstr.
bel, landelijk gebouwde
Ik ben genegen u de aankoop
eokete dagen Hoofdweg 243,
Gooi en
SOC. 'T SCHÓFT vraagt voor 31. Soest. 02156-11377. DIIA Gratis woninggids
van
Cl 1
A'dam, telef.
omstr. MEIER Makelaardij. Te-

•

t met

.

'

Manpower

uitzend--

Hoogland
schakel bungalow

direct leeg te aanvaareden
opeigen grond

I

Divers

Overveen Haarlem: verschillen Beethovenstraat, 2 kameretage,

de gemeub. vrije kamers, gebr r. t 1200. West. 3 kameretage.'
keuken, douche on toilet, perir f 600.
A'veen.
6 kam.hui*
dir. te aanv. 1 of 2 per». Prijzenn / 1600.
2 kam.
Buitenwidort.
/
200. / 225. f 325. / 375 Am etage. 1 950 Nieuw West, 2sterdam Z. gemeub. 2-k.etaqess nam.nat, gem., f B2b. Singel,

6

Groot herenhuis met 19 kamers

EROTIC Centrum. Jaffastraat 1, Gevr. ASS" Inl. Club Papillon.
Utrecht, 030 944530. heeft nog Kaagweg 19, gem. Abbenes.
personeel gevraagd
plaats voor I i 2 charm. gastvr. 02524 681,
DIIA
Tevens iemand voor d« leiding. Sociétert MILO vraagt met
Uttrsbouw B.V. vraagt mei Liefst met talenkerv>«.
CIIA spoed
gastvrouwen,
nette
spoed TIMMERLIEDEN
vooi
Hui/a DIANA vraagt assistente* gar.toon. Kruislaan 237, A'dam
drv. projecten, omg. A'dam. Te voor direct. Int. mog. Ger. Dou011
0.020-357508.
lef. 075-157410.
OU plem 8.020-727824.
Dl IA Gastvrouwen gevr. Inl.: Club
Wij vragen met spoed enkrte Met
enige ASSISTEN- PENTHOUSE, Nw. Gracht 120.
dames voor licht montagewerk TES gevraagd voor een nieuw
Haarlem. Telef. G23-322522.
en inpakwerk. omg Amster massage instituut Erotica. StaDIIA
dam West. Tevens inpaksters.
tionsweg 10, Den Haag, telef. HILVERSUM, Club de Paris
omg. Hoorn in).: AKUUT Uit 070-412662. Intern mogelijk.
beschaafde assistentes,
zendburo, Weteringschans' 84.
DIIA vraagt
die m een prettige omgeving
telef. 02a 229694/265411. Cll

,

telesport tyt

yty
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TRANSFER VOORSTOPPER BRANDTS TEKEN AAN
DE WAND VOOR DE GRAAFSCHAP?

ERNIE
UIT DE
BRAND
DIDAM, dinsdag
Het contrast was groot. Terwijl alles
wat De Graafschap heette na de wedstrijd tegen PSV in een foffe ellende
verkeerde, kon Ernie Brandts gisteravond toch een bescheiden feestje vieren. De jonge voorstopper had zich namelijk ingedekt voor opnieuw eerediviHans Aabech, Henk
door

Koenders en naar alle
waarschijnlijkheid Theo
van Londen stoppen aan
het eind van dit seizoen,
terwijl

bij

degradatie

transfers van onder andere Cees Storm en Guus
Hiddink niet moeten worden uitgesloten. En er
blijkt maar weinig te zijn,
wat de Doetinchemse
club hier tegen kan doen.
Zegt Ernie Brandts: „Dit

Feyenoord weer
in trainingskamp
Van onze

correspondent

FEYENOORD, dinsdag
Feyenoord gaat zich zaterdag
voor de wedstrijd tegen WV in
Vento terugtrekken in een hotel
<in de omgeving van Eindhoven.
De Rotterdamse club die dit seizoen buiten alle prijzen dreigt te
vallen, wil in de laatste twee
wedstrijden alles op alles zetten
om volgend seizoen in het UEv FA-Cuptoemooi te kunnen uitkomen. Het idee om na een half
. (sar weer in een trainingskamp te
gaan, ia uitgegaan van directeur

.

'

'

<.

Guus Brox.

<■

Feyenoords scheidende directeur heeft met Roda JC contact
opgenomen om Theo de Jong
c voor Gerard van der Lem te ruiVlen. De Limburgse club zou de
v Feyenoorder een 3-jarig contract
«hebben aangeboden, maar wil
■i van Feyenoord tevens een transvan 200.000 gulden.
,

■

sievoetbaJ in het volgend seizoen bij
PSV. Hij blij, maar het is duidelijk, dat

met deze transfer de donkere wolken
zich dichter boven De Vijverberg hebben samengepakt. Brandts is nu over
de brug en jammer genoeg voor De
Graafschap lijkt het erop, dat bet
loeiende degradatiespook een nog grotere leegloop tot gevolgzal hebben.

JAAR DE GROOT
bleek wel, toen ik manager Joop van de Klink
meedeelde, dat ik contact
had met onder andere
PSV. Van de Klink stelde
zich direct reëel op en zei,
dat ik dit dan maar moest
doen, omdat De Graafschap hier toch onmogelijk tegenop kon".

Overigens
was
het
Brandts zelf, die Met allereerste Initiatief tot een
transfer nam. Brandts: „Op
een gegeven moment had ik
een serie goede wedstrijden
gespeeld, waarna ik aan de
VVCS gevraagd heb of zij
voor mij konden polsen hoe
ik er voor stond in de voetbalmarkt". Het resultaat
was uiteindelijk voor de 21jarige Achterhöeker een
complete verrassing. Het
bleek namelijk, dat maar
liefst zes clubs zich aanmeldden om naar Brandts' gunsten te dingen. Deze waren
achtereenvolgens FC Twen-

te, Feyenoord, PSV, RWDM,
Lierse SK en NAC, waar de

huidige De Graafschap-trainer Hans Dorjee volgend
jaar in dienst treedt.

Toekomst
Uiteindelijk koos

Brandts
voor PSV en zegt hij over

Zwartkruis
in het
defensief

staat. Brandts lijkt het zinkende schip op tijd verlaten
te hebben. Toch blijkt de naderende degradatie hem behoorlijk dwars te zitten.
Brandts: „Met deze -ploeg
hadden we helemaal niet
hoeven te degraderen. Ik
ben er zeker van, dat wanneer we Hans Dorjee van
het begin af aan als trainer
hadden gehad, er veel ellende voorkomen had kunnen
worden. Wat dat betreft, is
De Graafschap in de fout gesprongen om nog zo'n tijd
met Teunissen door te

Van onze
Telesportredactie

AMSTERDAM, dinsdag
Zowel bij de luchtmacht, da
KNVB als bi} Jan Zwartkruis en
onze sportredactie zijn vele telefoontjes binnen gekomen, waarIn mensen hun verontwaardiging

gaan".

Nog Twee weken „afzien"
bij De Graafschap (Brandts:

Samen met verloofde Gerry hoopt Ernie Brandts op een zonnige voetbaltoekomst bij PSV.
•

die hier aanwezig zijn, reiken toch niet verder dan
eventueel een plaats in de
middenmoot en dan moet
wat dat betreft heeft De het wel erg meezitten. En
Graafschap gewoon minder .wat mezelf betreft, had ik
te bieden. De mogelijkheden dit in de toekomst toch als

zijn keuze:
heb bewust
voor PSV gekozen, omdat de
club volgens mij toch de
ploeg van de toekomst heeft,

~Ik

een stagnatie van mijn ontwikkeling gezien''.
De beslissing voor „Long

Uil Ernie" is dus gevallen
en eigenlijk op een moment
dat zijn huidige club met één
been in de eerste divisie

„We hebben nog steeds een
kans om ons te handhaven")
en dan kan Ernie Brandts
zijn vizier volledig op Eindhoven stellen en dit zal
waarschijnlijk het komende
seizoen nog zwaar genoeg
worden. Brandts tot besluit:
„Ik heb vandaag een gesprek met trainer Kees Rijvers en dan zal wel blijken
wat PSV voor het nieuwe
seizoen met mij van plan is.
Mocht het zo zijn, dat ik gewoon in de sfeer van voorstopper moet opereren, dan
zal het voor mij nog een hele
klus worden om bij voorbeeld Huub Stevens, die bovendien nog vrij jong is, te
passeren".

'

fersom

CUP-FINALES
OP TELEVISIE
Van onze
RTV-redactie

HILVERSUM, dinsdag
Morgenavond zal op de tetevisle in „Studio Sport" vanaf
2220 uur op Nederland 1 een saF menvatUng worden gegeven van
"de eerste finalewedstrijd om de
u.UEFA-Cup tussen Juventus en
AtMco BUbao, met commentaar
van Herman Kuiphof.
De finalewedstrijd om de Europa Cup 2 op 11 mei, tussen Anderlecht en HSV Hamburg.
wordt waarschijnlijk rechtstreeks
«.uitgezonden. Het ligt ook in de
bedoeling de op 25 mei in Rome
,r

<-

"

■

*

te spelen finale van de Europa

Cup 1 tussen Borussia Mönchengladbach
en Uverpool
r rechtstreeks op het scherm te

'

brengen.

De

ATLETIEK
><-Chantal Langlece heeft tijdens een
Imsmetkmale marsthon in San Sebastian een nieuw officieus weceidrecord getopen. Zij legde de 42 ktlometer en 195 meter af h 2 uur 35 mlnutan an 15 secooden. Het oude offl• deuze
wereldrecord voor dames
rood met 2MM op neem van de
Aiperikaanae Jedde Hnan.
'

-

,

;

;

NOORSE STER-PIKEUR THORESEN:

,Met ezels kan ik niet winnen'
Van onze paardesportm edewerker
GELSENKIRCHEN, dinsdag
De 31-jarige Noor Ulf Thoresen, die in het WK voor
beroepsrijders zo'n overwegende rol heeft gespeeld en
regelrecht de titel voor zich heeft opgeéist, is in de internationale drafwereld geen onbekende. Hij kwam
uit zijn internationale anonimiteit toen hij in 1973 als
de jongste deelnemer in het Europees kampioenschap
en wereldkampioenschap achter elkaar beide titels
greep. Met roem overladen keerde Ulf naar Oslo terug
om vervolgens in vele landen als veel gevraagde gastrijder op te treden.
De Duitser trainer en rijOslo en de Bjërkebaan waarder Hans Frömming met van hij op nauwelijks een
ruim 5.300 overwinningen op steenworpafstand woont.
zijn naam was een van de
Zelf zegt hij: ..Misschien
eersten die hem inviteerde.' als mijn vrouw Liz het wil Ulf Thoresen: „Misschien
Frömming schatte hem zo dat ik het doe, maar dan voel ik een paard beter
hoog dat hij zei:
Thoremoet ik wel enige zekerheid aan dan een ander".
~Als dragen
sen de weelde kan
hebben. Nu
ik wat ik in
dan wordt hij de beste rijder Noorwegen weet
en
heb
die we ooit hebben gehad. naar het buitenland ga,alsmoe-ik gere body, zijn spichtig geHij is gewoon een natuurtazicht en zijn sprletlge haarten ze mij eerst nog maar acdos, doet hij eerder denken
lent. Het is alleen maar jamcepteren".
aan een Amsterdams bleekmer dat hij in Oslo wil blijDit accepteren zal wel neusje dan aan de befaamde
ven en zijn geluk niet gaat
beproeven in Amerika of in meevallen omdat de Noor sulkyridder, die op de eerste
dag van het wereldkamFrankrijk. Daar zal hij een een opgeruimde, vrolijke en
pioenschap van de zeven
sportieve
knaap
is
die
iederhele grote kunnen worden".
verreden koersen er maar
Maar Ulf zit gebakken aan een mag. Met zijn broodma-

liefst vier won en eenmaal
als tweede eindigde.
Wat is nu het geheim van
de Noor? Hij weet het zelf
niet goed. „Misschien voel
ik een paard beter aan dan
een ander. Dat is mogelijk.
Wat ik altijd wel probeer is
de reling te pakken en zo
onopvallend mogelijk de
gang van zaken te volgen en
dan probeer ik het pas op
het laatste rechte stuk
Niet zonder succes, want in
nog geen negen jaar tijd
reed hij 1500 overwinningen
bij elkaar en werd in zijn geboorteland al zes maal kam.

pioen.

Vorig jaar werd „Uitte','
die een grenzeloze populariteit in Noorwegen geniet
door de Noorse drafsportorganisatie niet naar het Europese kampioenschap afgevaardigd. Het heette zijn gedrag te zijn. Doch hierop
kwam zo'n kritiek dat hij in
Oslo alsnog aan een onder-

deel mocht meedoen.

„Ik vond dat een belachelijke zaak en ik heb dan ook
tegen de jongens gezegd dat
ze van mij die avond in de
koers geen last zouden hebben. Je kunt toch ook geen
wielrenner ergens in een
etappe plaatsen omdat de finish in zijn woonplaats gevestigd is. En wat ik in mijn
vrije tijd doe, dat is een zaak
voor mij, mijn vrouw en
mijn zoon. En als ik dan wel
eens uit de band spring, dan
moeten ze ook weten dat je
wel eens spanningen moet
afreageren", aldus de goedlachse Noor.
Zo is Ulf Thoresen, die in
1975 zijn tweede Europese titel voor het grijpen had,
maar op een dramatische finaledag in Berlijn zijn 21
punten voorsprong aan de
Duitser Bandemer verspeelde. „Dit is me ;nu niet gebeurd, al moet men wel Bedenken dat ik natuurlijk ook
niet met ezels kan winnen' l
grijns Ulf.
,

Van Marwijk
onder het mes
Van onze
Telesportredactie
NIJMEGEN, dinsdag
De tijdens de competitiewedstrijd tegen Haarlem geblesseerd geraakte linkerspits van AZ, Bert van Marwijk, zal vandaag in Nijmegen worden geopereerd aan
een kapotte meniscus. Dokter Honig die na een eerste

onderzoek'

sprak

van

een

„mooie meniscus "-blessure,
zal Van Marwijk opereren.
Het is voor de derdekeer dat
Van Marwijk aan dit euvel
geholpen zal moeten worden.
Zijn ploegmakker Peter
Arntz die hem gisteren naar
de Canisiuskliniek in Nijmegen begeleidde
vertelde:
„Volgens dokter Honig bestaat de mogelijkheid dat
Van Marwijk voor dit weekeinde het ziekenhuis al weer
zal kunnen verlaten. Na een
paar weken rust en behandeling zal hij dan de training
weerkunnen hervatten."

Beckenbauer
mag weg
-

MÜNCHEN, dinsdag

Franz Beckenbauer zal definitief gaan spelen *<oor de
Newyorkse profclub Coemos. Na

dagenlange
ondethandelingen
tussen de manaaer van de Amerikaanse vereniging, CHve Toye,
en de voorzitter van Bayern

MAnchen, Wilhelm Neudecker,
beiden maandag bi

s*?Cwn

MOnchen een afkoopsom van
1,75 miljoen gulden overeen. De
Westduitse club had aanvankelijk
2,6 miljoen gevraagd. Er moeten
nog enkele details worden geregeld, maar aangenomen wordt
dat Beckenbauer op 25 mei het
.contract zal ondertekenen. Drie
dagen later speelt hij zijn eerste
wedstrijd tegen 'Tampa Bay

Rowdies in Florida.

en bezorgdheid uitspreken over
het feit, dat interim-bondscoach
Jan Zwartkruis gedwongen is
om zijn functie ter beschikking te
steden.
Jacques Hogewoning, voondtter van het sectiebestuur betaald
voetbal van de KNVB, vertelde:
„Wij hopen natuurlijk, dat deze
zaak zo gauw mogelijk wordt opgelost. Ik k,rijg de indruk, dat

Hat Nederland* mffitair elftal zal
onder leiding van coach Jan Zwartkruis op woanadag 18 mei in Algiers
(pelen tegen het mffitair elftal van Algerije. Het ia een wedstrijd In de
voorronden van het internationale
CISM-toemooi,* waarvoor Frankrijk
zich al plaatste en Nederland ia uitgaichikild.

Zwartkruis toch graag bondscoach wil blijven. Nog deze week
gaan Ton Zwikstra, generaal
Hemmes, Jtn Zwartkruis en ikzelf rond de tafel zitten om alle
problemen door te nemen. En ik
hoop natuurlijk, dat er zich toch
nog mogelij l-rieden voordoen om
de verbitenis met Zwartkruis te
continueren"..
Wat de eventuele nieuwe kandidaten betreft voor de functie
van bondscoach werden zaterdag in de wandelgangen van

Zeist, na de bondsbestuurverga-

dering, onder andere de namen

Kohn, Hughes en Georg Kessler
genoemd.
Overigens liet een geheimzinnige Keesier uit Berlijn weten
nog geen enkd contact met de
«"«

;

KNVB behad te hebben. Kessler:
„Ik heb verschillende mogelijkheden waaruit ik kan kiezen en
pas op 28 mei zal ik definitief beslissen. Overigens heb ik wat Nederland betreft zowel van de
KNVB als van de dubs nog niets
gehoord".

Maarten Oldenburg
wereld arbiter
Van onze
Tal—i

AMSTERDAM, dinedag
Maarten Oldenburg uit Schegen is
da voornaamst» kandidaat voor de
functie van wereld-biljertartoitef.
De men uit Schegen, eerst nationaal arbiter en vervólgens
ter (Europees) wordt daarmee Nedertands derde wereid-aiblter naast Plet
Taytor Patkina en Bob Jana*.
•

DINSDAG 3 MEI 1977

14

Divers personeel gevraagd

Manpower

Ultrabouw B.V. vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN voor
drv. projecten, omg. A'dam. Te
lef. 075-157410.
OH
Wij vragen met spoed enkeie
dames voor licht montagewerk
en inpak werk. omg. Amster
dam-West. Tevens mpakstors.
omg. Hoorn. Inl.: AKUUT Uit
zendburo. Wetenngschans 84
telef. 020 229694/265411. Cll
ISO. vraagt SCHOONMA
KERSISTERSI voor de ochtend- en avonddienst. 1.5.0..
Plantage Parklaan 18. A'dam.
teief. 020-240271.
CIJ
Beton- en timmerbedrijf H M.
Kuijl en Zn. B/V., Koninginne
weg 41 te Zandvoort, vraagt
voor direct 4 beslist vakbekwa
me TIMMERLIEDEN voor werk
Haarlem en omstr. Teief. na 17
uur: 02507-4190 overdag 023
342742.
CIJ
Gevr. in brood- en banketbakkeof leerlmg
rij HALFWAS
brood- en banketbakker, evt.
enkele dagen. Hoofdweg 243.
Cll
A dam, teief. 020-180983.

uitzend-;

EROTIC Centrum. Jaffastraat 1,
Utrecht. 030 944530. heeft nog
plaats voo» 1 i 2 tharm. gastvr.
Tevens iemand voor de leiding.
Cl IA
Uefstmet talenkennis.
Huize DIANA vraagt assistentes
voor direct, (nt. mng. Ger. DouDl I A
f>leinB 020-727824
Met spoed' enige ASSISTENTES gevraagd voor een nieuw
massage instituut Erotica. Stationsweg 10. Den Haag. teief,
070-412662. Intern mogelijk.

Hoogland
schakelbungalow

Groot herenhuis met 19 kamers

Gevr. ASS' Inl. Club PapiHon.l
19, gom. Abbenes.
02524681.
Dl IA
Sociétert MILÖ vraagt met

Kaagweg

direct leeg te aanvaareden

>

Te koop direct van eigenaar, prachtig gelegen

opeigen grond

,

spoed

gastvrouwen,
nette
nar.loon. Kruislaan 237, A'dam

Nicolaas Maesstraat

0.020-357508.

DIIA
Gastvrouwen gevr. Inl.: Club
PENTHOUSE, Nw. Gracht 120.
Haarlem. Teief. 023 322822.
Dl IA
HILVERSUM. Club de Paris
vraagt beschaafde assistentes,
die tn een prettige omgeving
willen werken. Hoge verdiengegarandeerd.
sten
Teief.
Utrecht. 030 944904. Kleine
Drift 7, Hilversum, direct achter

19731 met fraai aangelegde tuin rondom, opp
424 m2. Ind.: hal met kerkdriel plavuizen en toilet, ruime Irvinq (40
Hoek bungalow (bj.

Overveen Haarlem: verschillen
de gomeub. vrije kamers, gcbr
keuken, douche en toilet, per
dtr. te aartv. 1 of 2 pers. Prijzen
f 200. I 225. f 325. f 375 Am
sterdam Z, gemeub 2 k.etages
met tuin voor 6 mnd, 1 425.
West. 2 gemeub kam. pl. keuken. douche, toilet. 1 600 inct.,
Zuid, 2 gr. gestoft 2 k.etages,
douche, keuken, toilet, c v.,
t 750. Centrum, tuxe gemeub.
2 k app., f 975. ind., A'veen.
lu»e gemeub. 2 k.fiats, f 1200
md.. Centrum. 2 nwe. luxe ge
stoff. studio app., f 1500. bij
Hitton,
gomeub.
5-k. etages,
badk., telef. 1500, Bel voor
deze en andere interessante
aanb. WORLD WIDE Rentals.
Michelangelostr. 77. A'dam
J2O 766061/796271/761291. Cl 6

v

Beethovenstraat, 2 kameretage,

1200. West, 3 kameretage,
600. A'veen. 6 kam hiivs
1600. BuitenvekJort. 2 kam.
etage, t 950. Nieuw Weet, 2
kam.nat. gom., Kö. Singel,
f 975.
Nieuw
2 kam.etage
West.' 4 kam.flat, f 1075, ind.
Hoofddorpplein, 5-kam.woning,
f 900. Overtoom, 3 kam.etage.
t 950, ind. Bij Hifton. 5
1350. Inl. deze
kam woning.
en diverse andere. Homefinders
International 8.V.,
Beetho
venstr.
81. A'dam-Z, 020/

/

/

/

zeer geschikt voor dubbele bewoning, kamerverhuurbedritf. etc. m2) m. parket, muren schoonmetse*werk. rodced ar schrotenpla
Bevatt: 19 kamers, div. badkamers. 5 toiletten. 3 keukens, c.v. 12 fond. glazen schuifwand naar torras en tuin 11.), lu«e betegelde
ketels). Diverse kamers v.v. parketvloer, vele extra's, i.pr.st. van open keuken
m. houten eetbar en plavuizen vloer. J uaapkam. m
onderhoud. Aparte ingang naar bovenliggende verdieping, grote deuren naar de tuin. bedkam. m. bad. aparte douche, toilet en
zonnige tum.
wastafel. Garage/berging, kastenhal, gas-c.v. AHes gestoffeerd
QUA
en in perfecte staat. Vele extra's, zoals groot zonnescherm, tuin797956/727605/722352/739529
Huize Rita heeft nog plaat»
luxaflex in alle slaapkam. etc.
veriichting.
cie;
Hypotheek mogelijk tot t 535.000
voor een leuk jong MEISJE v.a.
t 396.000 K.K. TE AANVAARDEN IN NOVEMBER.
KOOPSOM
E.XPLOTATIEMAATSCHAPPIJ ONROEREND GOED
21 jaar, Overtoom 558. 020Kamer In PENSION, voor keuri
TELEFOON 03493 2480
160314.
011A
ge heer. in A'dam Centrum. TePutte
CI4U
lef. 02045954. b g g. 267049.
Met spoed gevraagd enige char- het station.
51L6
Huizen in de
Wanneer u een BRIEF onder
WILLEMSPARKWEG 213, AMSTERDAM
mante gastvrouwen in de meest Fominas Escort Agencv vraagt
nummer schri|ft, vermeldt dar
ZWITSERSE ALPEN
Drv. KAM., kooka. look zoT
TELEF. 020 793112
EXCLUSIEVE dub van Neder charmante DAMES voor begedorl, direct en 1-6 beseft., conduidelijk het nummor in de hn
CHAd
k erboven hoek van de envelop. C T.h. in A'veen gemeub. EEN tanten na slagen. Inl.: Gem. erland. voor hele of halve dagen. leiding van heren. Inl. schrift.
Met vakantieafspraken wordt Stadhouderskade 31, Postbus
Verkoop per woning
GEZ.WON., 5 kam. mot badk., *ond kantoor Amstol. 020(bestemd voor
rekening gehouden. Intern mo- 650, telef. 020-712996.
DIIA T k. aangeb. perceel in Amsterdam oud Zuid, met lege 2e etage
Dl6
v.v. c.v.. incl. tuin en schuur, MBBl6
gelijk. Bel even Florence Hill, Fermnas vraagt HEREN voor bekopers)
Belgische
hr pr. t 1500 p.m. Inl. kantoor Div. KAMERS, alle prijzen. Bel
slaapkamors
eetkamer,
woon-,
keuken,
Bestaande
uit:
douche.
2
Kandersteg
Nachtegaallaan 36. Bilthoven. geleiding van zakenvrouwen en berging op zolder. Te betrekken volgens normen CBH. Lasten
Inlichtingen
M. van Lingen, telef. 020 Kamercentrum,
020-727428.
011A enz. Schrift, inl. Stadhouderstelef. 030-782772.
onder nummer 36-116117
IBERNER OBERLAND)
313026.
016 Milletstr. 50, tram 24.
normaal, eigen grond, overige huren ca. 1 6100 por jaar. Het
_Dl6
aan
Publicrtas
en
L'HIRONDELLE kade 31, Postbus 650, telef. pand is vorig jaar geheel geschilderd en verkeert in prima staat.
winter- zomerkuuroord
landhuis
SÖRRENTO,
020-797107!
etages (kosten na sla
Buro
Kamers
SITTEN
CH-1951
Te koop in een nieuwbouw 3
vraagt beschaafde gastvr ou 020-712996.
DIIA Koopsom 1 95.000 k.k. 101. Subo Proporties. Amsterdam. Tetef
Cl4Bu gez huis (chalet sti|l) comforta Vele kam. en et. Gospec. in gonly Bureau ZUID, erkend
wen. Zwaluwenl. 16, Didam. Maison NANCY vraagt m. 020-720669.
Cl4Ad
iloor oom. A'dam. Telof. 020
gom. flats en huiz. v. veriofg
■
Dl I A spoed nette assistentes. Birkstr.
08362 4250.
Ik ben genegen u de aankoop bel, landeli|k gebouwde
Dl6 731710.
Dl 6
Gooi
en
woninggids
Gratis
van
monteur
SÓC. 'T SCHOFT vraagt voor 31. Soest. 02156-11377. DIIA omstr. MEIER Makelaardij. Tedirect nog een charmante gastBIJ HET IJSSELMEER
Feminas Vip
2e 4e4- lef. 02159 44061.
DI4Go
3 kam. met gr. balkon, ingeb.
vrouw. Wij bieden een fijne mersstr. 17, Club.
OP 60 TREINMINUTEN
vraagt GAST- Vrije vestiging HILVERSUM,
keuk., opon h., mgeti. badka
te vereenvoudigen
werksfeer, goede verdiensten,
SCHOLEN
A
MET
DAM,
VROUWEN. Inl. 020-712996/ t.k. van part., hoekhuis, in pri- VAN
mor, w c., gesop. kelder enz.,
Diverse regio's van de
DIRECT TE BETREKKEfi
korte werkti|den en een garan- 128437.
.T/MHAVO. DAT IS OOK
011A ma staat, bj. *39. omg. Gijsbr.
garage. Direct te betrekken. NoZWITSERSE
ALPEN
.
Aanmeldingen na 21
tieloon
VOOR
U
MOGELUK
IN:
tariële kadasterinschr. voor buiVoor de zaterdagen gevraagd uur, Lijnbaansgracht 299. Am- Club Mever vraagt met spoed v. Amstelstr,' Uiterste pr.
Inlichtingen
el.
assistentie bij het bakken, gnl sterdam. Teief. 020-220167.
tenlanders mogelijk.
Bovenkarspel
MASSEUSE/leerling masseuse. 1 170.000 k.k. Telef.
onder nummer 36-115116
len en verkopen.
aan Publicitas
Werner Wandfluh, Röstihaus
CI4Go MIDDENWONING MET C.V.
011A Verspronckweg 129, Haarlem. 86564.
VESTASTRAAT (NIEUWBOUW)
CH-3718 Kandersteg
CH-1951
SITTEN
CIIA
Al van 12-20 uur
f 132 500 K.K.
LUBEIL. Gevraagd charmante
Cl4Bu
Dl4Bu
bei op voor leuke job,
HOEKWONING. GARAGE, CV
jongeman gastvrouwen. V. Bossestraat MEISJE
294,
□ruk
en
Overtoom
gezeilio.
K,K.
t
136.500
B) van I&2ouur
Zuid-Frankrijk,
12. A'dam. 020-864238. Dl IA telef. 02(y 124078.
CIIA
APARTE LUXE L-VORMIGE
Ind.: hal. woonkamer met open keuken, slaapkamer, badkamer
Club
SPOED.
Vóór
drukbez.
WIJNBOERDERIJ,
alle comf., 1000
grond. met douche, apart toilet, balkon etc.
Verbouwde
INH.
verkoopster
2
SCHAKELBUNGALOW
v
assis
Utrecht enige meisjes, zeer Huize LOUIS XIV vraagt
ZWEMBAD, telef., c.v. Prijs v.0.n.. gestoffeerd, f 216 000.
T.k. royale vooroorlogse HOEK700 M3
Automatiek
hoge verd. Int. mog A'dam- tente voor dub. Telef. 073- VILLA, gelogen aan de Vos
p.m.
TELEFOON 04749 2225
365.000
f
K.K.
142078. Den Bosch. Brugstraat
sestr weg 165. 030-441396.
De
do
INDIVIDUELE
HUURSUBSIDIE
voor gezinnen en alleenstaan
Gijsbrecht
DIIA maerlaan 28. nabij
DIIA 13.
en recreatie te koop
van Amstelstraat, Ie klas stand,
Zomerhuizen
den (van 30 jaar en ouder) is van toepassing. B.v. ca. t 300 subsi
Pieter Calandlaan 19, Over17.500. MODELFLAT te
ca. 7 km van Loosdrecht, 7 kaMIDDENWONING MET C.V.
die per maand bij een inkomen van ca.
toomse Veld. bel 's middags
gevraagd/aangeboden
donderdag
woensdag
123.500K.K.
en
van 16-19 uur, za
bezichtigen:
dinsdag,
en
achtertuin,
voor-,
mer*.
796704,
zijtussen 14 en 16 uur 020
MIDDENWONING MET C.V.
terdag en zondag van 14 16 uur.
kleine garage, geen c.v. Koopvoor afspraken.
gevr.
part.,
CIJ
door
ZOMER
T.k KATLIJK IFr.), vrijst. wo- T k.
f 128.500K.K.
som f 285 000 k.k. Leeg te aanMet spoed gevraagd CHAUFning met erf en fl.nke tuin. Inl. HUISJE. Br. Cl5-41688 bur. bl.
C.V.
MET
020MIDDENWONING
1
juni
vaarden
1977.
Inl.:
Cl
FEUR. moet goed bekend zijn in Door het Franse weekblad Minettes verkozen tot een van de 8
Bakker b Koopman. Heeron- A 'dam.
f 130.000K.K.
g. 020429760.
23437
of
05131Amsterdam, leeftijd tussen 35 beste huizen ter wereld. Hostess voor sauna, in rustige, aangena 711643b.g
veen,
05130
C.V.
HOEKWONING,
GAR.,
Go
Dl 4
tolef. 02518 51341.
Cl 5 Te koop aangeboden, huizen en Stationsweg 17. Castricum.
en 55 jaar. salariëring in overlog me omgeving, hoge verdienste, kost en inwoning vrij. 01644 762,
f 136.500K.K.
Raadhuisstraat 14. Oudorp Alkmaar, telef. 072 24790.
't VELD (gemeente Niedorp),
BOERDERIJTJES
rondom
het
via loonlijst. Flower Shop Ivy. Bergsestr. 25. Huijbergbn.
vrijstaand landhuis, op 1000 m2 MIDDENWONING MET C.V. FRIESLAND: voor oen fijn boer- Lauwersmeer. J. de Jong. Kol
Leidsopletn 35, Amsterdam. Te
denftje of woninkje naar Lok.
f 138.500 K.K.
Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte
grond, met c.v.. garage en
lum. 05114 1978.
_?U
lef, 020 236561.
OJS
Ketting 6. Heerenveen. Vraag
MIDDENWONING
Musici
artiesten
Inl.
pr.
en
270.000
schuur,
f
k.k.
verkopen
verhuren?
Inl.
Gevr. v. spoedige indtensttr.
Telef.
na
Huis
of
GARAGE, C.V.
de gratis woninglijst.
te huur aangeboden
DI4NH
erv.
COMBINATIECHAUF TENOR wü zingen. Br. m. tejlIn 45% var, uo AMSTERDAM- telef. 020-113240.
Dl en folders over adverteren in
153.000K.K.
18 u. 05130-22991.
eengezinswoning,
Duitse dagbl.: PAZ. Postb. 51, INTER AGENCY
FEURS. Telef. inl. 020 114820.
LANDHUISJE, GARAGE
biedt
kom langs
aan:
bij: SE gezinnen komt uw speurder. HAARLEM,
T.k. luxe BUNGALOW met tuin Nieuwkoop, 01725
Cl2-4U13 bur. Cl2l
achtertuin, c.v., di015 Contr.. bened cl.. 90
Dll lef.nr.
2227.
m
C met zij- en
C.V.
A'Hum
2,
huis
45
be T.h. BEDRIJFSHAL 160
2
gr.
opp.
en
ter
Tas.
m
rect te aanv.,
198.000. Telef.
Vel/en.
t
225 000 K.K.
Goede STUKADOOR gevr. voor
uitz. Met toerspeedboot. Z.W.-Friesland. rust. gel. perc. drijfsruimte v. vofsch. doeleind, met ruim kantoor, in
lande!
inl. 020 113240..
DI4NH
LANDHUISJE, GARAGE
kleuren-tv
enz. Pachtgrond. RECREATIEGHOND vun ta. 400 gosch. Showroom, kantoor, Ook voor Hchte industrie. Tetef.
burgerwerk in A'dam. Liefst
koop gevraagd
goed
te
Onroerend
DI6A
Hoorn,
vrij
bij
/ 60.0G0. m2. voor carav. Evt. ligpl. voor
020-364042.
OOSTWOUD.
C.V.
studio (donk. kam.) etc. Kitche 023 377360.
DM
i.b.v. rijbew.
Zoeterwoude.
Omgev.
staande bungalow, met 4 haüjn
/ 265.000 K.K.
op ca. 5 min. Telef. 06157- nette aanw. Int. 020 734Ü38 en Huur
boot
aangeboden
ma.
010overname
Telef.
t/m
dond.
SCHOONMAAKSTERS
Nette
Gevr. onroerend goed voor BE- T.k. gevr. door ingenieur, BE(plm. 800 m 2), grondepp. 6000
015 020-798218.
CI6A van 300 m 2 BEDRIJFRUIMTE in
Dl 3182.
653079.
voor de avonduren gevr.. omg. LEGGING, in en om A'dam. Te- LEGGINGSPANDEN in A'dam. m2. zeer geschikt
voor bedrijf,
Haarlem. Int. 08388 3759. DI6A
HEEMSKERK/BEVERWIJK.
A'dam Noord, van 17.30 20.00 lef. 020-837606
Cl pr. 1 675.000. Inl. 020-113240.
Cl Telef. 020 351148
MIDDENWONING MET C.V.
goed en woonruimte
Onroerend
a.h. Europaplein 180 m 2 T.h! te BEVERWIJK a h. indusT.h.
u. Aanmelden telef. van 12-16
DI4NH
f 138.000K.K.
uur 020 254577.
winkelruimte. voor div. bran trieterrein: al 500-1700 m 2 nieuDll
te huur aangeboden
MIDDENWONING. GARAGE
De helft v. 2 onder 1 kap. BADOnroerend goed te koop aangeboden
ches geschikt. Overname good we bedrijfsruimte. b. plm. 3000
C.V.
HOEVEDORP. Living. 44 m 2.
halve WONING, witl en invent. n.o t.k. Ideco
2 opslagterrein. Ideco MakeVan maandag t/m vrijdag, van Te koop 10 percelen a d. Wi BEN.FLAT, zeer gesch. voor c.v., parket, open haard, gara
157.500K.K.
1
Aangeb. gestoft. STUDIO in T.h. aangeb.
Makelaardij, telef. 02206 2249.
laardij, tetef. 02206-2249.
CI6A
en
geheel
gemoderniseerd
ge
8.30 tot 21.00 uur, kunt u uw bautstraat, plm. 1000
kamer,
met
achA'dam,
1 gr.
of derg.,
voor- en
centrum
ge, gr. tuin. Aanv. 1-9 Kosten
2 eigen club
SPEURDER opgeven. .Telef.
meub.
Men
moet
voldoen
aan
keuken en badk., c.v., w. en k.
en huurwaarde teruitgang, f 70.000 v.o.n. in f 350.000. Br DI4NH-109460
ci 020 805805
C grond. Huur
VRIJSTAANDE WONING
str. water. Ind. 1 600 p.m. Br. gom. normen, met overname
80 000. Koopsom f 560.000. 4 centrum A'dam. Br. Cl4Ad bur. bl. A'dam.
DI4NH
van 100 tot 5000 rn 2 te huur
Cl4Ad
C.V.
MET
bl.
A'dam.
Cl 6 43278 bur. bl. A'dam. Cl Huur f 87. Na 18 uur R. de Wit,
percelen a d lepenweg, met 1 42936 bur.
HELDER. Herenhuis op
DEN
op
Van
Ostadestr.
189"
achter.
diverse punten in Amsterdam
V.O.N.
158
000
1
onderstuk leeg en 1 bovenwo 2/3-KAMERAPPARTEMENT.
1e bovenhuis, bev. 5 k.k. Huur- A'dam.
goode
stand. Ind.: royale
Schaap
Cl
en
huurwaarde
Blasiusstr.,
Huur
met
Men
moet
de Lieme
o.g.
ning.
Ie verd.,
Andijk
prijs 1 195 p.mnd.
woonk. m. mod. open keuken
ISOLATORWEG 36. AMSTERDAM SLOTERDIJK
Budget Rent a Flat b a.: KAf 23.000. Koopsom f 160.000. 1 douche en wastafel, f 37.500 en terras, o.a. 8 sl.k., badk. m.
normen.
aan
gemeent.
voldoen
telef.
Amsterdam,
020-79717 b 930063
HOEKWONING MET C.V.
noten pinda's zuidvruchtensnacks
MERS v.a. I 150. etages en
perceel a d. Vrolikstraat, waar k.k. Makelaardij H.F. van Leu- ligb., c.v. Momenteel geh. in
Cl6-42832 bur. bl. A'dam.
CI6A
Br.
1
K.K.
dames
129.500
indiensttreding
enige
voor
vraagt voor spoedige
van 2a etage leeg. zijnde 2 é 3 ven 8.V., 020-723325.
Cl5 flats v.a. f 525. Kom vrijblijvend
Dl4Ad ger. als kamerverhuurbedr.
WONING
VRIJSTAANDE
langs Leidsestr. 74 of bel 020
kamerwoning. Voor vest. moet Klein lux. 3 kam.app., VIJZEL- Vr pr. ind. geh. stoff. en meub.
KANTOOR of praktijkruimte 8 232828/255562.
t 152.600 K.K.
Cl
vold.
a.
normen
Herhuis
koper
A'dam
25.000
MakelaarPark.k.
fysiotherapeut.
GRACHT
Ideco
61.
C. m.
voor arts of
Werktijden van 8 00-17.00 uur. Voor sollicitatie en/of inlichtingen vesting. Koopsom 60.000. Inl.
benedenwoning
HUUR
een
centr. verw.. badk., met ligbad, dij, telef. 02206-2249.
CI4NH
terre, 40 m 2. aan straatzijde, TE
kunt u zich wenden tot de heer D. van Kooten, telef. 020 821858.
Gebrs. VERHOEVEN B V., v. 2 toiletten, compl. keuken enz. EGMOND AAN ZEE. Ta mMo TWPIOWONING, CARPORT met kl. kamer, houten plafond in Noord, bevattende 4 kamers.
Voorburgwal
DU Oldenbarpevnldtpl.
A'dam,
3.
Vrije vestiging,
175 000. Ma- v. duin an «rand Maat aan
C.V.
met ingeb. spots, mot keuken huur f 137,80 p.m. Gegadigden
WOONRUIMTE
MET
AAN DE SPUISTRAAT
Cl4Ad kelaardij H.F. van Leuven 8.V.,
telef. 020 846513.
en douchegobruik. ind. verw. dienon gezin met tenminste één Parterre, 1 etage on bergruimte met expeditie ingang aan oe
i 162.000 K.K.
uitst. ondarh. middenwon. mat
zijn
en
bezit
te
in
kind
te
hebben
Dl4Ad stenen zemarwon. voor u Maar
Voor BELEGGING pand van 9 m 0»723325.
en licht, f 450 p.m. Omg. Mid■
Spuistraat.
breed, op eigen grond, Retief T.k.a. in de VAN OSTADE m
denweg, A'dam O. Telef. van 9 van urg bewijs MB of tenminste Totale opp. 180 m2. Huurprijs t 2500 per maand
goede
vorhuurmogeütkh
8 SPECIAALZAKEN IN AMSTERDAM
75.000 k k. STRAAT, bij Ruvsdaelkade, 1 Ind. 0.a.: Z-vam». woonk., parstraat, koopsom
2ONDER EEN KAP
12 uur 020 726588 of 's avonds 65 jaar te zijn. Br. Cl 6 42513
Wolterinq's Exploitatiemij.. Damrak 97, A dam. Telef.
Cl6 Te bevr.:
RADIO-TV-ELEKTR. HUISH. APPARATEN
Totaal 4 wooneenheden, huur perceel, op eigen grond, met ket. mod. «pan keuken. 4 si k;,
MET GARAGE
tussen 20 en 22 uur 425872.C165 bur. bl. A dam.
CI6A
020
tst. 14
239444,
SINDS 1911
opbrengst t 8862 per jaar. Te
115 000 K.K,
lege beg.' grond, winkelruimte badk. mat daucha. c.v., gas
AGENCY "biedt aan: BLOEMENDAAL gemeub. hal
INTER
zoekt een
C 14Ad mag verbouwd worden uls wo- boiler. Zomanwon. ■ geh. ge
lef, 020 792260.
Centr., kam., 5.5 4.6, gem., ve villa, 5 sl kamers, ligbad, moOnroerend goed en woonruimte
Wijdenes
keuken,
L-vormige
keuk., dou., v. 5 mnd., derne
Leuk HERENHUIS,™ op eigen ning. grote berging van plm. 50 stoff. en gamaub. Vr pr.
gcbr.
VRIJSTAAND! WONtNG
te huur gevraagd
buitenl., p.mnd. f 400. Omgev. w.kamer met open haard, garagrond van 1.85 are, event. voor m2, pwn missieven. koopsom t 229.900 k.k. Mmo Makelaar
AANGEBOUWDE
tuin,
MET
ge,
c.v.,
zolder
en
2300
huur
02206-224».
CI4NH
plm.
zelfbewoning,
Bre
77.500
telef.
luxe
kam.,
f
k.k. Overige
toekomstige
dij,
oem.. gebr.
Hilton.
SCHUUR. GARAGE. OP
HANDELSOND. zoekt 2- of 3- VERPLEEGKUNDIGE. 28 jf.. z.
deweg.
Watergraafsmeer, t 5000 per jaar. Telef. 072bad, v. 1 pers., 425. Omgev. p.m. Pierre's Services. Kapittel
medewerker, flatje of verd., ongemeub tol
2000
EIGEN
OROND
kamerflat
M
2
389,
H'sum.
03&
12198
Cl
Koopsom f 110 000 !■ k. Huur 10109, maand. 9-12 u„ dinad. 96 voor langerevoor
Concgob. zoldkam., gest.. weg
FRUITtOMEN EN
periode, omgeving f 450. Bur. Zuid. 020 731710.
ge
raai
TUSSEN
HEERHUOOWAAKD.
par.
woensd.
-12u.
014
Ad
bo1
per
gobr.
gemeub.
7838.40
u
keuk..
AMSTERDAM
C
12
1f
v.
opbrengst I
gebr. bad. kl.
Cl
Rai. Telef. 020 447881 (toestel
WEILANDEN GELEGEN
Cl4Ad T.k.a. in de VAN OSTAOE- legen haitt van dubbol woon
Wij denken aan een energieke jongeman van 20 25 jaar, die van Telef. 020-793112.
pers., Nederl., t 165. Noord, venhuis, 1 sl kamer, douche,
slaapCl
tuin,
,
mat
3
325
000
1
K.K.
prachtige
6]
het
huia
J.DAME
At.
kam.
met
opslaan
Keurige
heeft
van
in
7
aanpakken weet en liefst enige ervaring
kam., 5 3.5, gebr. douche, kl. m. kamer, keuken, bijkeuken,
STRAAT, bij Ruysdaelkade. op kamers. Sp. te aanvaarden.
Epptnk.
A'dam.
Buro
in
opg.
per
dir.
vr.
vr.
Medew.
recl.bur.
p.m.
meubelen.
200.
700
v.
1
f
jaar,
gasverwarmmg.
keuk.,
eigen grond. 1 perceel met geJ. BEL VOOR EEN AFSPRAAK
Dl
Behoorlijk salaris, in overeenstemming met opleiding, leeftijd en Belegging: in uitst. staat v. on- renov. lege 2 kamerwoning en Vr.pr. / 187.600 k.k. Inl.
I.meer. kam.. 4*4, gebr. Pierre's Services, Kapittetweg een ongem. of gest. 2 k etage 020 4.73039.
NBM.
o.g,
Swert.
mak.
lid
EN/OF VRAAG ONZE GRATIS keuk.,
reeds
gemaakte
en
uitstekende
arbeidsvoorwaarden.
Met
tn A'dam-Z, tot plm. 1450. STUDENTEN zoeken kamers,
ervaring
pers., t 295. 389, H'sum. Tetef. G3S 12198.
1
dou.,
derhoud. op eigen grond, pas lego garage met bedrijfsruimte
v.
Middenweg WONINGLIJST VOOR UITVOECl 6 Heeft u iets beschikb.. bel dan help henl Obas. 020-244270.
vakantie-afspraken wordt rekening gehouden.
Zuid, kam. -, 3.5 4.5, ongem.,
geschilderd, huren ca
9700 van plm. 100 m2. Koopsom Heerfiugowaard.
Schriftelijk# sollicitaties bij de directie of telefonisch bij de afd. per |aar. Koopsom I 82.500 k.k. f 125.000 k k„ geen missieven. 186, telef. 02207-11266 (pr. RIGE INFORMATIE. OVER DE f 325. B'veldert, v. 1 heer. met VINKEVEEN luxe gemeub. dn WORLD WIDE Rentals, 020 Herengracht 358. A'dam.
Dl 7
11452).
CI4NH IN DEZE ADVERTENTIE GECl
Personeel, Nwe. Uilerburgstraat 9. Amsterdam C. Telef. 222534 Inl. Telef. 020-142428.
Cl4Ad Telef. 072-10109. ma.l 9 12 u„
was en schoonmaken. ve in woning. 4 sl kamers, 766061/796271/761291.
ontbijt,
pen66
zoekt
vofl.
j.,
DAME.
Cll
HEERHUGOWAARD. Gunstig NOEMDEWONINGEN.
(hr. G. v d. Reyden. tst. 8).
t 600. Centr., luxe 2 k.flat,
kamer, eig. keu- sion m. c.v., Goes of omg. Br.
dinsd. 9-12 u., woe. 912 u.
HYPOTHEKEN TOT 95% VAN gem., keuk., dou., ad-in t 895. w. kamer. moderne keuken, lig HEER vr. grote
Voor "het verrichten van schoonmaak werkzaamheden in de DAG
Dl4Ad gelegen, pr. onderhouden, mo KOOPSOM PLUS
plus kentje en douchegel., tot f 450 017-109445bur. bi. A'dam. 017
c.v.,
tuin.
garage,
bad.
KOSTEN. Centr., gr. 2-k.flat, gem., wasautomaat en droog machine, Tetef. 020-733613.
derne midüenwoning met c.v.,
DIENST vragen wij
Cl HH. VERHUURDERS. Heeft u
Leuk blokje, A'dam N. voortd. T.k.a.
in de VAN ÓS- 4 slaapkamers. Spoedig te aan BIJ BRUTO INKOMEN VAN keuk.,
f
in.
bad,
995,
all
684
erfp..
per
p.m.
huren
toiletten.
1750
Pierre's
12
2
jr.
spoed
zoekt
met
Verpleger
personeel
lege.
gestoft, of gemeub.
TADESTRAAT, bij Ruysdael vaarden. Vr.pr. f 134.500 k.k. f 38 600 MAX. HYP. f 138 000. Centr., luxe flat, 2 sl k.. gest.,
Koopsom t 105 000 k.k. Inl. teKapittelweg 389. Hil WOONRUIMTE in A'dam. Te- woonruimte? Buro Sanny heeft
kade 1 perceel, op eigon grond, Inl. J. Swart. mak. 0.g.. lid NETTO AANVANGSMAAND comf. keuk., bad, daktuintie, Services.
voor werkzaamheden te A'dam en Uithoorn
Cl4Ad
lef. 020 142428.
versum. Teief^ 035-12198. Cl6 lef. na 18 u. 020 17G817, tst. nette huurders. 020-799455/
geheel bewoond, huur f 8300 NBM, Heerhugowaard, Mid LAST f 568.
Tevens vragen wij voor de AVONDDIENST
all-in. f 1650. Centr., sup.luxe, NAARDEN luxe, nieuw gestort, 372.
Cl7 1
per jaar, geen missieven. koop
DJ7
1126
186.
telef.
02207
denwea
C Buro
Weijer gr. 2 k.won.. gr. comf. bad. gr. semi bungalow,
personeel
U-vormige
som 1 67.500 k.k. Telef. 072- [pr. 11452).
kamers,
keuk.,
HEER
vr.
2
willen samenwonen, maar
Wij
CI4NH
f
all
14£
Ó.
keuk.,
in.
gest.,
voortd.
Goed pand, A'dam N,
10109, maand, van 9-12 u. t
w.kamer met open haard en pa douche, tot 550 p.m. Amstel, nog geen kinderen Help ons
voor werkzaamheden te Amsterdam
Makelaardij
Centr., 2 k.flat, luxe oost., op.
erfp., huren f 4467 per jaar. dinsd. van 9 12 u., woensd. v.
tio. moderne keuken, royale hal 020 921002.
Cl7 aan een redelijke woonruimte.
Reacties van 9.00-16.00 u.. telef. 020 948777. tst. 24
t
995.
haard,
all in
Centr.. 2- plus
116
HOOFDSTRAAT
Koopsom I 40.000 k.k. Inl. te- 9 12 u.
ovortoop. 3 sl.kamers, bad
014Ad
keukentje Bel SIKH. 020 231390.
JUFFR.
net
kamor
vr.
Herenhuis met garage aan Dra
k.flat, gest.. luxe keuk., bad.
lef .020 142428.
Cl4Ad
kamer, aparte douche met 2e
Dl
Bovenkarspel
T.k.a. aan SUMATRAPLANT- kenstoin, bev.: 5 kamers, bad
all in t 950. West, nieuwe 3- toilet, garage, gas c.v., afwas- (liefst zolder!, tot 250, Am921002,
Cl
SOEN, uniek uitzicht, 1 perceol kamer, grote tuin/patio op het
ongem.,
020
voor
stel,
dou..
Het
SIKH
zoekt
kamers
k.won.,
keuk..
7
Telef. 02285-13144
machine plus tuin, t 2750 p.m.
huur- westen, f 255.000. Telefoon
4
Gevraagd bij „DE CENTRALE"
v. echtpaar met beste referen Pierre's
Goed pand. nabij Amstel. op met lege kamerwoning,
Na 19 00 u. 0228^11641
DAME en heer vr. grote kamer, werkende jongeren en H.B O
Services,
Kapittolweg
voc
per
van
Nederland:
7200
jaar,
de grootste autorijschoolcombinatie
020 797739.
CI4NH
CI4NH ties, 525. Oud Zuid, 3 k.won.. 389, H'sum. Tetef. 03S-12198.
400 p.m. Am studenten. Bel 020 231390. Dl 7
keukentje, tot
eig grond, huren 5500. Koop- waarde I
snelle beslisser, met f 30.000 eikeuk.,, dou. en winkel, ongem..
Cl Budget Rent A Flat vraagt ka020
921002;
stel,
som 38.000 k.k. Inl. telef. 020CIS
j
gon geld. koopsom t55 000
Oost. gr. 2 é 3 kam et., met on
mers. etages en flats voor GEof
|",
KA
Ned.,
142428.
Cl4Ad k.k. Telef. 020-10109. maand,
z. 1
2
Heer. 65
derstuk, kl. kant. etc., f 726 BREUKEIEN gestoff. bunga MERS, vrije sector, A'dam of SELECTEERDE huurders. Bel:
met
u.,
dinsd.
9-12
sl.kamers,
v.
van 9-12 u.,
ligbad, moderplus ovurn. A'veen. luxe, gr. 3- low, 4
Br. Cl 7 43091 bur. bl. 020 232828/256662.
D.17
woensd. v. 9 12
D 14Ad Gunstig gelegen HOEKWONING mot fraaie ommuurde patio tum k.flat, gem.. balk., telef., ne keuken, L-vormige w.kamer oing.
instructeursbewijs
A'dam.
Cl7 Echtp. i. kind. vr. 2 kam. ptus
te
het
zuiden.
eigen geld per direct leeg
op
c.v.
en
haard,
open
garage,
sl
met
huis,
k.,
4
tuin,
woonhuis
f 1250. Zuid,
PLAATS IN ALLE PROVINCIES
aanv., een derde etage aan de KANAALSTRAAT,
living, plovuizenvloor, open haard en open lu«e keuken mei
Rustige j.man zoekt KAMER KEUKENTJE tot I 600 p.m.
verd bev. 3 kamers Grote
telef.. gem., t 1500 Bijlmer, 4 tuin, t 1450 p.m. Pierre's Servi
Ongediplomeerden mogen voor rekening van „DE CENTRALE" Veer straat lA'damZ). Ind.: 3 4 met vrije
vaatwasmachine
etc.
Telef. Amstel, 020 921002.
DJ7
gem..
telef., f 850. ccs. Kaprttelweg 389, Uüver met
keuken, balkon en telef.
k.flat,
de regionale opleiding volgen voor het Staatsexamen Rij-lnstruc kamers, keuken, toilet, waranda plus
Cl
slaapkamers, badkamer met tweode toilet.
761606.
kookkamer,
Eerste
verd
drie
035-12198
Cl
020-712570/
ruime
en
7
HEER
vr.
sum.
6
telef.,
3
verd.
k.flat.
Centr.,
4
gem..
Huuropbr. ind. overige
tie.
etc.
Tweede verd. grotr- studeer/slaapkamer met extra douchecel en I 1000. Jordaan. gr. 2 k.flat, DE BILT gestoff. mtddenhuis. 4 Leerl. verpleegk. vr. 2 kam. in «louchegel.. tot f 350 p.m. Am
Geen
ei
t
7000.
missiovon.
t
548306
of schrijven
Serieuze gegadigden kunnen bellen 070
Koopsom f 39.500
Dl 7
gom., telof., keuk., douche, sl.kamers,
douche, w kamer A'dam. liefst C of Z. tot f 350. stel, 020 821002.
gen gr. Pr. 1 72.000. 020 441464 royaal dakterras. gas v., zonnescherm,
DE CENTRALE. PARKWEG 28. DEN HAAG
ruime garage
Metropool Doerga 8.V., Julia of 02507 6639.
c.
014Ad Dubbele beglazing,
900. Centr., kam. en sui met open haard, keukon. tuin Bel WORLD WIDE Rentals. JUFFR. vr. ruime kam./keukenf
all-in
nalaan 25, Naarden, 02159
Viiftien minuten van centrum Amsterdam. Dr. M L. Kmgstraat te plus tussenkamer, keuk., en c.v., f 950 p.m. Pierre's Ser 020-766061/796271/7612g1. Cl7 tje tot f 350 p.m. Amstol, 02046314.
Cl4Ad Mat / 225 p.m. plus overname 32. Vraagprijs f 275.000 k.k. Tele). 02908 3343.
CI4NH
Dl 7
dou., gerenov.. all in / 750 vtces, Kapittotweg 389. H'sum. 2 HEREN vragen 2- i 3 kam.w 921002.
ta koop modem verbouwde
vraagt voor direct
koop voor geldbelegging in
Te
4 k.et., 3 sl k„ keuk., 035-12198.
West.
Cl keuk.. tot 500 p.m. Amstel. Gezocht in centrum A'dam.
gestofETAGE
Oost.
Geheel
in
geroutineerde, jeugdige
bad. gem., f 900. B'veldert, AMSTELVEEN ZUID luxe. ge raascioco.
cv? luxe. lege 4 i 6 kameretage
gemeubileerd.
Mooi pand. nabij Amstel, op ei feerd en nieuw
(diluxe 4-k.flat, t 980. plus ovema stoff. huis, 3 sl kamers, zolder
10
jaar.
Aflossing
gedurende
echtpaar z.k. voor Amerikaams echtpaar
AXXJ.
werkend
Keurig
ruim
huren
gen grond,
me. Centr., nieuw gerenov., gr. kamer, w.kamer, ligbad. 2 toiplus 2 kinderen). Hu014
Ad
rectie-lid
Telef.
020
256263.
ETAGE
andere
vrije
tezoekt
of
Inl.
49.000
k.k.
Koopsom f
nabij de schouwburg, een degelijk pand op 425 2 eigen grond, 2-k.et., gr. keuk. en bad. telef., letten,
keuken, woonruimte tot f 600 p.m., in ren plm. I 2000. Aanb. Homemodemo
Cl4Ad ESGARD SHINGLES van 8.P., zeer luxe verbouwd tot vrljgezellenflat. Huuropbrengst
circa luxe
t 1050.' schuur, gas-c.v.
lef.o2o_l424ffl.
gem., ad-in
8.V.,
020-797956/
f 1500 A'dam.
en
tuin.
Buro Eppink 020 finder»
W jrt zorgeloos onder dak. / 54.000
Utrecht, op goede stand, huis, p.m. Pierre's Services, Kapittel
722352.
Cl7
p.j. exd. servicekosten. Vraagprijs / 550.000 k.k.
Cl
7
telef.
020473039.
■
8.V.,
met
c.v.
Bioenisma
3-kamerflat
Aangeb.
Makelaarskantoor
gest., telef., 4 sl.k., f 900. weg 389, H'sum. Telef. 03bInl.:
157043/156663.
Dl4Ad
Chr.
de
kam.
in Fysiotherapeut, 26 jr., I.b.v.
en berging in de
RUSTIGE |. vr. zkt. vrije
kunnende vergroten en verkleinen in jeugdig genre japonnen
Loosdrecht. huls, 4 sl.k., gest.. -12138.
CHS A'dam. Alle begin is goed. urg bew.. zkt. met spoed onoeWetstr. te A'dam. Vrije vesti- T.k.a. pand in de VAN DER
f 800, gem. f 1000. Zaandam,
Aanmelden: APO 8.V., Koningin Wilhelminapletn 13
Cl meub., rustige WOONRUIMTE
ging. Koopsom f 52.000 k.k. HOOPSTRAAT
A'dam. w.v.
gr. 3-k.et., gest., f 700. Uit Voor kamers, ETAGES en flats Telef. 020-733613,
Keizersgracht 160. Telef. 020-253433
Confectie-centrum 10701. Telef. 020-156948 (dhr. van Nol)
Inl. mak. o g W.P. Aarsman, 3e verdiep, leeg ta aanv. Huren
DI4NH geest, vanaf 1-7, huis, 4 sl.k., naar Buro Sanny, Ie J. v.d. Gezocht ruime kam. of SOUT.. (etage of halve won.) In A'dam.
Na 18 u. telef. 020-727646
Cl4Ad pl. huurwaarde
5300 pj. LEIDEN. T.k. grachtonpand. 12 T.k. mooi gelegen bungalow in gom., tuin, f 800. Purmerend. Heijdenstr. 113,020-799455. Cl 6 was/kookgeteg. centr. 0.-W of Telet. ma. zat. van 7.30-13.30.
Cll tetef. 020-351030.
■
Cl7
60.000
Ruime kamer» enz. (2.57 ara). Br. NISPEN, zeer gerieflijk
f
k.k.
Koopsom
Cl7
huis, 3 51.k.,. w.kam. 50 m 2, HARTJE Amsterdam; op een o Z. Telef. 020 730976.
PAND t.k.a. in de Van HogenGroep
dorpstr., met achterstallig orv hyp. mog. Inl. kantoor M. van DI4ZH 109464 bur.bl. A dam- richt, met open haard en rond- mod. keuk.,
gem., telef.. van de mooiste punten van de
derh. Vr.pr. / 45 000. Op te le- Lirigen, 020-3130260 f 311099.
Woningruil
DMZH om prachtige tuin. Opp. 635 f 1000. Apeldoorn, huis. 2 Brouwersgracht, te huur dubbe
MUSEUMHOTEL HOTEL TRIANON
veren met 2 lege etages. De
sl.k., ged. gem., v. 1 jaar, Ie parterre met eigen opgang en
Voor
aanvraag.
Kooppr.
op
AMS HOTEL TERDAM AMS HOTEL HOLLAND
m
2.
GORINCHEM, keurig woonhuis
belegg. panden met
0148
1000 p.mnd. En nog andere achterpl., royale entree, kant. of
ovorige etages binnenkort ook
heeft plaats voor: .
bonedertgarage, inl. 01652 2042.
gr.
ruime 3 K WON. Bijl- Aangeb. 3 kam.won., grote hal.
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TRANSFER VOORSTOPPER BRANDTS TEKEN AAN
DE WAND VOOR DE GRAAFSCHAP?

ERNIE
UIT DE
BRAND
DIDAM, dinsdag
Het contrast was groot. Terwijl alles
wat De Graafschap heette na de wedstrijd tegen PSV in een foffe ellende

verkeerde, kon Ernie Brandts gisteravond toch een bescheiden feestje vieren. De jonge voorstopper had zich na-

sievoetbal in het volgend seizoen bij
PSV. Hij blij, maar bet is duidelijk, dat
met deze transfer de donkere wolken

zich dichter boven De Vijverberg hebben samengepakt. Brandts is nu over
de brug en jammer genoeg voor De
Graafschap lijkt bet erop, dat het
loeiende degradatiespook een nog grotere leegloop tot gevolgzal hebben.

melijk ingedekt voor opnieuw eerediviHans Aabech, Henk door
Koenders en naar alle
JAAP DE GROOT
waarschijnlijkheid Theo
van Londen stoppen aan bleek wel, toen ik manahet eind van dit seizoen, ger Joop van de Klink
bij
terwijl
degradatie meedeelde,
dat ik contact
transfers van onder andehad met onder andere
re Cees Storm en Guus PSV. Van de
Klink stelde
Hiddink niet moeten worop en zei,
zich
direct
reëel
den uitgesloten. En er dat ik dit dan maar moest
blijkt maar weinig te zijn, doen,
omdat De Graafwat de Doetinchemse schap hier
toch onmogeclub hier tegen kan doen. lijk tegenop kon".
Zegt Ernie Brandts: „Dit

het
Brandts zelf, die het allereerste initiatief tot een
transfer nam. Brandts: „Op
een gegeven moment had ik
een serie goede wedstrijden
gespeeld, waarna ik aan de
VVCS gevraagd heb of zij
voor mij konden polsen hoe
ik er voor stond in de voetbalmarkt". Het resultaat
was uiteindelijk voor de 21jarige Achterhóeker een
complete verrassing. Het
bleek namelijk, dat maar
liefst zes clubs zich aanmeldden om naar Brandts' gunsten te dingen. Deze waren
achtereenvolgens FC TwenOverigens

Feyenoord weer
in trainingskamp
Van onze
correspondent

FEYENOORD, dinsdag

i

Feyenoord gaat zich zaterdag

voor de wedstrijd tegen WV in
VenJo terugtrekken in een hotel
in de omgeving van Eindhoven.
De Rotterdamse club die dit seizoen buiten alle prijzen dreigt te

vallen, wil in de laatste twee
wedstrijden alles op alles zetten

om volgend seizoen in het UEFA-Cuptoemooi te kunnen uitkomen. Het idee om na een half
jaar weer in een trainingskamp te
gun, is uitgegaan van directeur

Guusßrox.

Feyenoords scheidende directeur heeft met Roda JC contact
opgenomen om Theo de Jong
voor Gerard van der Lem te ruiuien. De Limburgse dub zou de
v, Feyenoorder een 3-jarig contract
heoben aangeboden, maar wil
J van Feyenoord tevens een transvan 200.000 gulden.
~

fersom
CUP-FINALES
OP TELEVISIE
Van onze
RTV-radactie

HILVERSUM, dinsdag

Morgenavond zal op de televi<tie In „Studio Sport" vanaf
22J20 uur op Nederland 1 een saf menvatting
worden gegeven van
"

'eerste finalewedstrijd om de
.UEFA~Cup
tussen Juventus en
v
Attatico BUbao, met commentaar
van Herman Kuiphof.
De finalewedstrijd om de Europa Cup 2 op 11 mei, tussen Anderlecht en HSV Hamburg,
■} wordt waarschijnlijk rechtstreeks
'

...

-

"

Het Pgt ook in de
bedoeling de op 25 mei in Rome
ta spelen finale van de Europa
Cup 1 tussen Borussia Mön-

UverpooJ
en
rechtstreeks op het scherm te
chengladbach

brengen;

De Franc**®
ATLETIEK
<r Chantal Laoglaca heeft tijdant aan
Internationale marathon in San Sar- baatlan aan niauw offideue waretdrajoord gatopan. Zij legde de 42 kilometer an 195 metar at in 2 uur 35 minu■j: tan an 15 aecooden. Hat oude officieuze wereldrecord voor damee
� r .'»tond mat 2 M.C op naam van da
-

'

Aiperikaanae

JacMaHansen.

was

te, Feyenoord, PSV, RWDM,

Lierse SK en NAC, waar de
huidige De Graafschap-trainer Hans Dorjee volgend
jaar in dienst treedt.

Toekomst
Uiteindelijk koos

Brandts
voor PSV en zegt hij over

Zwartkruis
in het
defensief

staat. Brandts lijkt het zinkende schip op tijd verlaten
te hebben. Toch blijkt de naderende degradatie hem behoorlijk dwars te zitten.
Brandts: „Met deze -ploeg
hadden we helemaal niet
hoeven te degraderen. Ik
ben er zeker van, dat wanneer we Hans Dorjee van
het begin af aan als trainer
hadden gehad, er veel ellende voorkomen had kunnen
worden. Wat dat betreft, is
De Graafschap in de fout gesprongen om nog

met

gaan".

Teunissen

Samen met verloofde Gerry hoopt Ernie Brandts op een zonnige voetbaltoekomst bij PSV.
zijn keuze: „Ik heb bewust
voor PSV gekozen, omdat de
club volgens mij toch de
ploeg van de toekomst heeft.
Wat dat betreft heeft De
Graafschap gewoon minder
te bieden. De mogelijkheden

die hier aanwezig zijn, reiken toch niet verder dan
eventueel een plaats in de
middenmoot en dan moet
het wel erg meezitten. En
wat mezelf betreft, had ik
dit in de toekomst toch als

een stagnatie van mijn ontwikkeling gezien''.
De beslissing voor „Long
tall Ernie" is dus gevallen
en eigenlijk op een moment
dat zijn huidige club met één

been in de eerste divisie

waarschijnlijk het komende
seizoen nog zwaar genoeg
worden. Brandts tot besluit:
„Ik heb vandaag een gesprek met trainer Kees Rijvers en dan zal wel blijken
wat PSV voor het nieuwe
seizoen met mij van plan is.
Mocht het zo zijn, dat ik gewoon in de sfeer van voorstopper moet opereren, dan
zal het voor mij nog een hele
klus worden om bij voorbeeld Huub Stevens, die bovendien nog vrij jong is, te
passeren".

NOORSE STER-PIKEUR THORESEN:

,Met ezels kan ik niet winnen'
Van onze paardesportmedewerker

GELSENKIRCHEN, dinsdag
De 31-jarige Noor Ulf Thoresen, die in het WK voor
beroepsrijders zo'n overwegende rol heeft gespeeld en
regelrecht de titel voor zich heeft opgeëist, is in de internationale drafwereld geen onbekende. Hij kwam
uit zijn internationale anonimiteit toen hij in 1973 als
de jongste deelnemer in het Europees kampioenschap
en wereldkampioenschap achter elkaar beide titels
greep. Met roem overladen keerde Ulf naar Oslo terug
om vervolgens in vele landen als veel gevraagde gastrijder op te treden.
De Duitser trainer en rijOslo en de Bjérkebaan
der Hans Frömming met van hij op nauwelijkswaareen
ruim 5.300 overwinningen op steenworp afstand woont.
zijn naam was een van de
Zelf zegt hij: „Misschien
eersten die hem inviteerde. als mijn vrouw Liz het wil
Frömming schatte hem zo dat ik het doe, maar dan
hoog dat hij zei:
moet ik wel enige zekerheid
~Als Thoresen de weelde kan
dragen hebben. Nu weet ik wat ik in
dan wordt hij de beste rijder Noorwegen heb en als ik
die we ooit hebben gehad. naar het buitenland ga, moeHij is gewoon een natuurtaten ze mij eerst nog maar aclent. Het is alleen maar jamcepteren".
mer dat hij ln Oslo wil blijDit accepteren zal wel
ven en zijn geluk niet gaat
meevallen
omdat de Noor
beproeven in Amerika of in
Frankrijk. Daar zal hij een een opgeruimde, vrolijke en
hele grote kunnen worden". sportieve knaap is die iederMaar Ulf zit sebakken aan een mag. Met zijn broodma-

liefst vier won en eenmaal
als tweede eindigde.
Wat is nu het geheim van
de Noor? Hij weet het zelf
niet goed. „Misschien voel
ik een paard beter aan dan
een ander. Dat is mogelijk.
Wat ik altijd wel probeer is
de reling te pakken en zo
onopvallend
mogelijk
de
gang van zaken te volgen en
dan probeer ik het pas op
het laatste rechte stuk".
Niet zonder succes, want in

*

nog geen negen

Ulf Thoresen: „Misschien
voel ik een paard beter
aan dan een ander".

jaar tijd

reed hij 1500 overwinningen
bij elkaar en werd in zijn geboorteland al zes maal kam-

pioen. V, '
Vorig jaar werd „Ulfie"
die een grenzeloze populariteit in Noorwegen geniet

gere body, zijn spichtig gedoor de Noorse drafsportorzicht en zijn sprietige haardos, doet hij eerder denken ganisatie niet naar het Europese kampioenschap afgeaan een Amsterdams bleekneusje dan aan de befaamde vaardigd. Het heette zijn gesulkyridder, die op de eerste drag te zijn. Doch hierop
kwam zo'n kritiek dat hij in
dag van het wereldkampioenschap van de zeven Oslo alsnog aan een onderverreden koersen er maar deel mocht meedoen.

AMSTERDAM, dinsdag

Zowel bij de luchtmacht, de
KNVB als bij Jan Zwartkruis en
onze sportredactie zijn veie telefoontjes binnen gekomen, waar-

zo'n tijd
door te

Nog ~twee weken „afzien"
bij De Graafschap (Brandts:
„We hebben nog steeds een
kans om ons te handhaven")
en dan kan Ernie Brandts
zijn vizier volledig op Eindhoven stellen en dit zal

•

Van onze
Telesportredactie

Van Marwijk
onder het mes
Van onze
Telesportredactie

NIJMEGEN, dinsdag
De tijdens de competitiewedstrijd tegen Haarlem geblesseerd geraakte linkerspits van AZ, Bert van Marwijk, zal vandaag in Nijmegen worden geopereerd ««n
een kapotte meniscus. Dokter Honig die na een eerste
onderzoek' sprak van een
„mooie meniscus "-blessure,
zal Van Marwijk opereren.
Het is voor de derde keer dat
Van Marwijk aan dit euvel
geholpen zal moeten worden.
Zijn ploegmakker Peter
Arntz die hem gisteren
de Canisiuskliniek in Nijmegen
begeleidde vertelde:
„Volgens dokter Honig bestaat de mogelijkheid dat
Van Marwijk voor dit weekeinde het ziekenhuis al weer
zal kunnen verlaten. Na een
paar weken rust en behandeling zal hij dan de training
weer runnen hervatten."
"««"•

„Ik vond dat een belachelijke zaak en ik heb dan ook
tegen de jongens gezegd dat
ze van mij die avond in de
koers geen last zouden he£
ben. Je kunt toch ook geen
wielrenner ergens in een
etappe plaatsen omdat de finish in zijn woonplaats gevestigd is. En wat ik in mijn
vrije tijd doe, dat is een zaak
MÜNCHEN. dinsdag
Franz Beckenbauer zal definivoor mij, mijn vrouw en
mijn zoon. En als ik dan wel tief gaan spelen voor de
eens uit de band spring, dan Newyorkse profclub Coemos. Na
moeten ze ook weten dat je dagenlange onderhandelingen
wel eens spanningen moet tussen de mansoer van da Ameafreageren", aldus de goed- rikaanse vereniging, CUve Toye,
en de voorzitter van Bsyem
lachse Noor.

Beckenbauer

mag weg
-

Zo is Ulf Thoresen, die ln
1975 zijn tweede Europese titel voor het grijpen had,
maar op een dramatische finaledag in Berlijn zijn 21
punten voorsprong aan de
Duitser Bandemer verspeelde. „Dit is me nu niet gebeurd, al moet men wel bedenken dat ik natuurlijk ook
niet met ezels kan winnen",
grijns Ulf.

Mflnchen. Wilhelm Neudecker,
beiden maandag In

MOnchen een
van
1,75 miljoen gulden overeen. De
Westduitse club had aanvankelijk
2,5 miljoen gevraagd. Er moeten
nog enkele details worden geregeld, maar aangenomen wordt
dat Beckenbauer op 25 mei het
contract zal ondertekenen. Drie
dagen later, speelt hij zijn eerste
wedstrijd tegen ' Tam pa Bay
Rowdies in Fterida.

in mensen hun verontwaardiging
en bezorgdheid uitspreken over
het feit, dat interim-bondscoech
Jan Zwartkruis gedwongen is
om zijn functie ter beschikking te
steden.
Jacques Hogewoning, voondtter van het sectiebestuur betaald
voetbal van de KNVB. vertelde:
„Wij hopen natuuiüjk, dat deze
zaak zo gauw mogelijk wordt opgelost Ik Inrijg de indruk, dat

Hm Nederland* militair elftal zal
onder leking van coach Jan Zwartkruis op woensdag 18 mei in Algiers

•pelen tegan het mütair elftal van Algerije. Het ia een wedstrijd in de
voorronden van het Internationale
CtSM-toemooi,' waarvoor Frankrijk
zich al plaatst» en Nederland is uitge-

SThakefc*.

Zwartkruis toch graag bondscoach wil blijven. Nog deze week
gaan Ton Zwikstra, generaal
Hemmes, Jan Zwartkruis en ikzelf rond de tafel zitten om alle
problemen door te nemen. En ik
hoop natuurlijk, dat er zich toch
nog mogelijkheden voordoen om
de verbitenis met Zwartkruis te
continueren"..
Wat de eventuele nieuwe kandidaten betreft voor de functie
van bondscoach werden zaterdag in de wandelgangen van
Zeist, na de bondsbestuurvergaderlng, onder andere de namen
Kohn. Hughes en Georg Kassier
genoemd.

'yij

Overigens Het een geheimzinnige . Keesier uit Berlijn weten
nog geen enkel contact met de
KNVB behad te hebben. Kessier:
„Ik heb verschillende mogelijkheden waaruit ik kan kiezen en
pas op 28 mei zal ik definitief besSssen. Overigens heb ik wat Nederland betreft zowel van de
KNVB als van de clubs nog niets
gehoord".

Maarten Oldenburg
wereld arbiter
Van onze
Teleeportredectie

AMSTERDAM, dinsdag
Maartan Oldenburg uit Schagen ia
da voornaamste kandidaat voor de
functie van wereid-bityartartMter.
De man uit Schagen, aerst netto*
naai arbiter an vervolgens CEB-erbJter (Europese! wordt daarmee Nederlands derde wersW eiblter naast Plat;
TaytorPatfcktsanßcbJanee.

•"/M
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Geld in 'n' Vi dag
Bel 020-231580
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geld lenen!
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Bel Den Bosch 073-137652
Ede 08380-10369

Van Hees-Krediet

Post-Krediet
neemt goed lopende
leningen graag over

Part-time

Specialiteit:
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hoge leningen
zonder onderpand
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Geïnteresseerden
afn. 100 stuks minimaal.
enkele plaatsen vrij. Parkeerterreinen
f 22,50, 13 3/4 ounce spijker 020-713106.
023 kunnen gegevens verkrijgen d.m.v. onze folder, aan te vragen bij
broeken, ongewassen, met kogezondheidsredenen de heer Braam, Rondehof 22, Eist IGId.l, of telef. tussen 10 en 17
peren nagels, kl. donkerblauw, Weg.
op
t.h.a.
stand te Den
goede
ook in grote maten, spijkerrokjes en jurken v.a. f 6,50, kaki Haag zeer luxueus13ingerichte
Verzekeringen, hypotheken, geldzaken
kamers.
overhemden f6. Spec. afd. dub, bevattende
te
onnodig
Zonder
contanten
voor boetiekgoederen in pakjes,
of
«tuk Nu gebeld, VANAVOND geld.
truitjes, jumpers en ledergoede reflecteren. Telef. 070-280941D23 AUTOVERZEKERING kan 10.000
f 6000 is 60 f 140, f 12.000 is
ken goedkoperi Bijv.: f
ren voor zeer lage pri|zen. Alk- 070-608437.
bedragen
maar 8.V., Magdalenastraat 13. T.k. weg. privé-omst. één van W.A. f 214,80. AR. 1 492. 60 x f 270. Andere
lop.
mog.,
overn.
leningen.
plus
1.V.8.
Tevens
W.A.
van
de
Ine».
Alkmaar. Telef. 072-14071 D23 de beste DISCOTHEKEN
Ass.kant. Bem. Crediton, 020 900916. 024
premies.
nettowinst,
extra.
Netto
stad
Haarlem.
Hoge
1000
bedrukt,
SPIJKERPEN,
brouwerij. B.C. Verburg, Den Haag, 070- Ie en 2e HYPOTHEKEN en alle
voor f 199. Vraag model! Embé, pr. billijk, evt. steun
024 geldleningen. Ass.kant. Lose
D23 Br. D23-109466 bur. bl. A'dam. 249783.
telef. 070-997756.
215.
D23 GELDLENINGEN voor elk doel koot.
Koninginneweg
Weg. opheffing t.k. SPIEGELS
D24
telef.
020-738444
A'dam.
hypotheken.
Ook
2e
Geen
kos
van velours, 4 kleuren, bij afna- HORECAPAPIEREN gevraagd.
023 ten. Bel 020-173173, .Fin.kant.
me van 10 stuks, 1 12.50 p.st. Teler 020 250395.
Teeuw, Amsterdam, lid Ned.
f.k. BRUIN CAFÉ, in Alkmaar Ver,
Telef. 020-1697150 f 314645.
D24 J.W.-Financieringen. Ass.kant.
v. Rn. Adviseurs.
023 met bov.won. Te bevr.: 075(af)be- Telef. 020-139412, ook 'sav.
23
SCHULDEN?
Te
zware
350193.
na
18
u.
D
024
HH. handelaren/winkeliers, t.k.
talingslasten? Dan is de enige
partij LUCKY STAR spijkerbroe- HOTEL te koop of in pacht aan- oplossing een deugdelijke rege
ken. div. mod. v.a. /8. Alk- geb., wegens ziekte zo spoedig ling d.w.z. concentratie van uw
maar 8.V., Magdalenastr. 13, mogelijk. Telef. 020-242320,
ALLE GELDLENINGEN
op één punt en daarop
D23 tussen 11.00 en 13.00 u. en tus- schulden
telef. 072-14071. ■
vaste
verhouin
een
betaling
20.30 u..
C23
HH. handelaren/winkeliers, gro- sen 19.00 en
ding tot uw inkomen. Wendt u
te partij ongeregelde JEANS, in T.k. te ASSEN, restaurantbe- daarvoor zoals sinds 1957 vele Pr. Christinaln. 155, Uithoorn
Kantoor geopend van 9-22 u.
alle bekende merken, o.a. Levl, drijf, opp.vl. 285 m2, ruime par- duizenden deden tot het AdLee, Wrangier, Wally's, 49-ers, keerpl. aanw., uitermate gesch. viesbureau v.d. Middenstand en Lid Ned. Ver. van Fin.adviseurs
D24
Roy Rogers enz., in brush de- voor Chinees restaurant, overn. Particulieren
Bussum 8.V.,
nim, velours, corduroy en satijn invent. en goodwill f 35.000. Kon. Emmalaan 18, Bussum,
f 7,50, / 9 en / 12,50 en niet Hr. f 700 p.w. Inl. Buro Hasco telef. 02159-16903. Geen voorduurder. U mag ze zelf uitzoe- Amsterdam, 020-949313 of behandetingskosten.
D24
C 23
ken. Alkmaar 8.V., Magdale- 05730-1490.
AUTOVERZE- Binnen 1 dag gereed en bij u
nastr. 13, Alkmaar. Telef. 072- T.h. in Eindhoven een BARBE- De goedkoopste
D23 DRIJF met 5-kam.won., overn. KERING bij RoMuDi 8.V., vak- thuis gebracht. Geen informatie
14071.
kundige en snelle afhandeling.
bij
T.o.a. mooie DAMESKAPSA- invent. en goodwill f 45.000. Geen misleidende premies. Al- werkgever. Kwijtschelding
overlijden. Overname lopende
Buro
Hasco
LON met 2 kam.won. in nieuw Hr. 700 p.w. Inl.
020-905458
of
op
bereikbaar
tijd
mogelijk.
C23 Amsterdam, 020-949313 of 02942-3024.
Zuid. Telef. 020-448129.
D24 leningen
voorbeelden:
Enige
C
23
05730-1490.
T.k. grote BAR/DANCING te
Zeer goedkope AUTOVERZ.,
24 xf 76
1500
Stadskanaal, met 2 discothe- T.k. te Tilburg t.o. het nog laag ambten.tarief. A. Croese. f
36 x/ 107
f 3000
nieuw
bouwen
winkelcenslijterij,
feestzaal,
café
te
ken, gr.
48 xf 139
020 994097. term.bet, mog. D24 f 5000
Ind.:
benzinepompen.
Vr.pr. trum 2 grote PANDEN.
gr.
en
48xf 165
voor elk doel, f 6000
1 425.000. Inl. Buro Hasco Am- hotel, barbedrijf, snackbar, met GELDLENINGEN
(
kosten.
7500
60 x f 172
service,
geen
snelle
sterdam. 020-949313 of 05730- daarboven kamerverhuurbedrijf
60 x/ 227
ook 's f 10.000
Even
bellen:
020-843099.
Vr.pr.
4
woningen.
C
23
en
1490.
Financieringskantoor Andere bedragen en looptijden
avonds.
/ 920.000., evt, leeg op te leveT o.a. WINKEL, ca. 80 2 plus
uw tussenpersoon, mogelijk.
Amster- Jansen,
compl. inger. keuken en daar- ren. Inl. Buro Hasco
Fin.bur. Roxs
Louise de Colignystrsat 2,
020-949313
05730-1490.
of
dam,
boven gelegen 5-kam.won.
off. erk. bemidd. kant.
D
24
A'dam.
C
23
Voor inl. 3-5 's avonds van 18Herengracht 560, Amsterdam
Aangeb. diverse WINKELPAN f 1000 t/m f 25.000, in 3 uur
21 uur. Telef. 020 925043.
bemiddeld en thuis gebracht,
Mooie vrijstaande VILLA, zeer DEN en woonhuizen, t.k. of door C.M. SPAARGAREN,
Buro
Inl.
t.h.,
Amsterdam.
in
gesch. als pension of hotel. evt.
Aalsmeer, telef. 02977-20593.
verenigingsgebouw, gel. op de Hasco Amsterdam. 020-949313
D24 '» avonds en in de weekends
C
23
of
05730-1490.
Veluwe, vr.pr.
450.000. Inl.
VOORDELIG en betrouwbaar!
010-505124/500342
Buro Hasco Amsterdam, 020- T.k.a. goed beklante snackbar,
D24
C23 omzet f 220.000, grenzend aan Alle verzekeringen zoals auto949313 of 05730-1490.
verzekeringen, v.a. f 174.60.
van
de
drukste
winkelstraeen
het
Door omstandigheden, in
Opppenheim Assurantiën, Mi
centrum van Amsterdam bruin ten van A'dam. Prij» f 120.000. nervalaan 26-28. Amsterdam.
020-255337.
C
23
Telef.
CAFE in pacht aangeb. Telef.
D 24
Telef. 020-762067'
OOK VOOR U
020-737761, b.g.g. 981763. C23 PETIT RESTAURANT, in druk- 2e HYPOTHEKEN, rente 4.7%
winkelstraat
AMSTERDAM.
T.k. CAFETARIA te Amster- ke
lage huur, veel moge- disconto It/m 180 mnd.l. Te- AMSTEL-CREDIET, Weteringdam, overn. invent., goodwill Dagzaak,
(tel
tophypotheken
Koopsom
lijkh.
goodw. en in- vens
f 51.000, hr. f 230 p.m. Inl.
130%), ook op bestaande pan- schans 122, Amsterdam-C.
65.000.
f
vent.
Buro Hasco Amsterdam, 020den in elke prijsklasse. Compu- Lid. Ned. Ver. v. Fin. Adviseurs
C23 CAFETARIA/LUNCHROOM te teranalyse voor de juiste hypo949313 of 05730-1490.
024
DEN HAAG. Met ruime woT.o.a. DAMESMODEZAAK, in ning. Veel passanten. Koopsom theekvorm. Gerth J. van der
hypotheek-makelaars,
drukke winkelstraat in Hilver- pand, goodw. en invent., Kamp,
sum, met vrije bovenwoning, f 390 000. Aanv. in overleg.
Pieter BorWeg 23, A'dam-W, tegoodwill n.o.t.k. Telef. liefst na CAFÉ in Jordaan, AMSTER- lef. 020-156992. Telef. vest.
Bij een vertrouwd kanioor. Geld
C23
18.00 uur 035-11407.
DAM. Nieuwe invent., 2 pan- Gld. 03410-13858. Lid NBVA.
D24 voor uw auto, boot, caravan,
Weg. ziekte PETIT-RESTAU- den, 16 kamers. Koopsom onmeubels, nwe. keuken, verbouRANT aangeb., overn. prijs roerend
goed en
bedrijf AUTOVERZEKEREN is vak- wingen. Overname van uw eln.o.t.k.
Telef.
020-737761. / 300.000.
werk. Doe dat bij Ass.ktr. Lose.
C23 BAR-PETIT RESTAURANT ten koot.
215, ders lopende lening.
b ft g.981763.
Koninginneweg
voorbeelden:
Enige
geld.
van
LEEUWARDEN.
Omzet
véél
A'dam en u verdient
Ter overn. aangeb. WINKEL- N.
36 x/ 124
f 3500
PAND, 80 2, plus bovenwon. f 550.000, fisc. Parkeermog. Geop. 9-17.30 uur. 020-738444. f 5500
48x/
152
Koopsom
bedn|f.
D 24 f 9500
in winkefgaleri) te Mijdrecht. Gezellig
60 xf 216
en
invent.
185.000.
f
goodw.
Lage huur. Telef. 02260-2304.
HUISEIGENAAR. Nieuw: 2e f 12 000
60 xf 270
Interhypotheek
C23 KANTOOR VOGELZANG, VAN doorlopende
15.000
60 x / 335
.f
% rente, geen bijkoEEGHENSTRAAT 36hs. AM120xf 265
20.000
T.k. partij dames- en HEREN- STERDAM, telef. 020-717063/ vanaf 814
f
mende kosten. Via Interkrediet,
KLEDING pl. gereedsch.sets,
120 x / 329
735279. Bijkantoor LEMMER, telef. 02263-2804/2156. Erkende f 25.000..
Telef.
020-727948.
C
23
120 x f 393
t.e.a.b.
30.000
f
C
23
05146-2312/1293.
D24 Lagere en hogere bedr. mog.
kredietbank.
Bedrukte T-SHIRTS, school
BEL NU 03499 1610
truien, stickers, spandoeken er T.k. BAR/DANCING te Tilburg, Bij DIEMERKREDIET uit Di*
FIN.KANT. A. DUIJST
grote reklameborden: Mapol, ovem. invent. en goodwill en men, geld in halve dag. auto/
gedeelte
pand boot/cerav. 100%. Overn. lop. Nic. Beetsstr. 21, Bunschoten
Postbus 52, Beverwijk, 02510 achterste
450.000.
Huur
1900
p.m. leningen. Bemidd. 020-991470.
f
Kant.uren van 8.30 tot 22 u.
26461.
D23
D 24
Netto winst f 150.000. Inl. Buro
Lid Ned. Ver. v. Fin. Adv.
CAMPING
of
T.k. gevr.
jacht Hasco Amsterdam, 020-949313 AMBTENARENLENINGEN, tehaven of recreatiegrond, welke of 05730-1490.
|
C23 lef., in halve dag thuis gebr.
CVM
voor dit doel geschikt is. Aanb
020Goedk.
AUTOVERZ.
met
terzaak
t.k.a.
York
Overn. lopende leningen.
010-149000.
D23 Weg. opheffing
type R.C. 15 997633. Bemidd. ook 's avonds. mijnbet. Siebenga 8.V., 02972CONDITION,
AIR
Indigo, denim jeans. Diverse X-48 B, gloednieuw, van 1 2850
D24
D 24 3233. Ook 's avonds.
merLen. Kwaliteiten in 10 3/4 voor f 1375. Inl. R. v.d. Weerd,
OZ-14 OZ denim. Tegen scher
224"'. Telef. 020pe prijzen. Ook grote maten. Ger. Doustr.
C23
767892.
Gewassen of ongewassen Ame
GELD VRAGEN PER TELEFOON
rican Jeans. HACRO IMPORT, Het pakhuis moet leeg. t.k. parGELD ONTVANGEN PER POST
Amsterdam, telef. 020-863927. tij nwe. BUNGALOWFRAMES,
GELD HALEN OP KANTOOR
023 2 tot 6pers., in dozen, partij
nwe. binnententen, in do2en,
U KIEST MAAR!
STICKERS, transfers, voor re geschikt voor caravanvoortenlopends leningen geen bezwaar
dame- en industriële doelein ton, partij overgordijnstof, dikwijtschelding bij overlijden
den. Rechtstreeks af fabriek, verse dessins en nog diverse anonderpand niet nodig
adres,
het best gesorteerde
dere goederen. Koekoek, Singel f 6000
60*/ 118.28
snelle levertijden, 30 jaar erva- 37. A'dam. 020-263316.
C 23 f 10.000
60 x / 227,03
ring. Telef. 035-55970 en 47280.
60 x 335.78
15
000
RESTAURANT
f
z.g.a.nw.
T.k.
D23
60 xf 445,00
aan het Pikmeer, pr. overn. in- f 20.000
TELEFOONBEANTWOORtermijnen
*ijn
mogelijk
en
bedragen
ge150.000,
f
Hogere,
lagere
vent.
en
goodwill
DER(S). Bel Bumifoon. 020
omzet per seizoen
>27113(070-6337891.
D23 schatte
f 550.000. Inl. Buro Hasco AmT.h. per dag, per week, per sterdam. 020-949313 of 05730maand POPCORN- EN SUIKER- 14ao.
C23
Als het over geld gaat
SPINMACHINES. Ook te kocp. T.h.a. BAR/EETHUIS aan het
Bosro, A'dam. Telef. C2O- Usselmeer,
■
weet raad
Hoorn
IN.dicht bij
023 H.l, incl. woonruimte. Telef.
Julianaplein 29, Den Bosch
Bedrukte VLAGGEN, spandoe- 02291-3178.
C 23
Telefoon na 17 uur 08388-3143
ken, T-shirts, trainingspakken T.o.a. gerenov. PAND, Javastr.
024
etc. Bedrukt met uw naam,
hr.,
lage
Badhuis),
ovem.
(bij
vignet of reclametekst. Voor f 9000. Telef. 020 354601. C 23
lage prijzen, bij Kijf, 056-263863,
Postbus 692. Apeldoorn.
D23 T.k. HOTEL in Drenthe, groot
pand, in bosrijke omgeving.
Chirurgische TANDHEELKUN- Winst f 150.000, vaste pr.
DIGE of praktijkruimten ge595.000. Inl. Buro Hasco Amvraagd voor tandarts in de om- fsterdam,
020 949313 of 05730geving van Eindhoven/RotterC 23
1490.
dam. Schrijven naar G.J.L. Ad
vertising Ltd., Came House,
Parsons Lane, Bury, Manches
D23
ter, Engeland.
Groot formaat AUTOSTICop
KERS, 34 x 49, extra voordelig
Screenstudio, Postbus 432,
A'foort. telef. 033 23201■
D23 verkoopproblemen ?
f2O 000 •-60x/434
60x/ 118
f 500(
actie-ondersteuning?
met
een
waardex / 227
f 25.000 *■ 60 x/ 540
Verras moeder
W.OOl
60
f
groot?
«• 60 x / 335.
f 30.000 »■ 60 x t 647
vast cadeau. Geef briljant gezet voorraad te
15.00
C
f
sales manlager) ziek?
lopende leningen Is / 20.000. U
Voorbeei
totaal
saldo
van
uw
in sieraad, al v.a.' f 98. Recht- nieuw
1:
project of
starstreeks van slijperij naar verbrui ten?
heeft nu f 5000 nodig, moeiteloos verstrekken wij u een nieuwe
lening van f 25.000 6p CO maanden.
personeel motiveren?
commerciële training opzetten?
ieder ander tijdelijk of incidenteel commercieel probleem?
Bel 08897-3220 voor een vrijbltjgesprek.
C 23
Weesperplein 4. kamer IÖ6, 4e vend
Zoek
een
DAGTAAK,
zetfst.
etage. Telef.
D23
.' of
vertegenTe koop z.g a n. SNACKBAR eenmansbedrijf
I.b.v,' opslagruimOmzet woordiging.
m.
bovenwoning.
te, auto en telef. Woonachtig
f 300.000 per jaar.* Huurprijs Limburg, 6 km Duitse en 3 m V
Post-Krediet is een door de overheid erkorvde kredietbank
km
en
f 1200 per maand. Inventaris
ROSMALEN. PRESIDENT ROOSEVELTLAAN 13
Belg. arena. Br. C 23-43078 bur.
'( avonds en in de weekends bereikbaar
goodwill 1 160.000. Telef..o4o- bl. A'dam.
C3f

speurder.^

*

'

90 minuten-krediet

Huisbezitter!

e

iaatste

/

waarmee
voor een
u niet in de moeilijkheden komt

'

markthandelaren

Auto Unies
A'dam §

biedt aan:
Tovota Sportwagon, 77
f 14 500
Mercedes2BoS, 75... f 38.000
Mercedes 280 S, 74... / 23.500
in- an varkoop van le-klas '■
Mercedes 230/6, 75 ..f 21.500
maandbedrag
-schadevrije automobielen
Mercedes2oo, 72
f 9250 Voorraad
gekeurde occasions
Mercedes 240 D, 74 ...f 18.600
f 6850
aug. 74
Audi
100
LS.
kunnen
enkele
aan14.750
Wij
geen
Citroén CX 2200,75... f
sprakelijkheid aanvaarden voor Ford Grenada, gas, 75.1 12.000 Audi 100 GL aut., t. 73.. f 4950
f 6250
schade van welke aard dan ook, Ford 1600 Combi, 76.. 1 12.500 Audi 80 GL'73.
2CV;
f 5440
stelbare legborden, spotprijs. door het niet tijdig of onjuist Ford Taunus 2000 GXL, aut., Citroèn
Stat.
73
f 6650
Cherry
Datsun
De Briljant Lening neemt alle lopende leningen over en geeft u f 39. Zware stalen 2-drs. Kast. plaatsen van ADVERTENTIES. gas 75
f 9500
een heel nieCwe lening over een langere looptijd, waardoor het 200 x 100 x 40 cm, afsluitb., Fouten in telefonisch opgege- Ford Taunus 2000 GXL, gas, 74 Datsun 120Y v. aut. 75 f 8750
/ 5950
maandbedrag betaalbaar blijft.
f 8250 Fiat 127 75
t 303. Pracht, houten directie- ven advertenties of fouten ont2250
Fiat
128
LPG
72
door
handonduidelijk
staan
75
meubelen met grote sortering
Ford Taunus 1600, gas,
/ 6950
Ford
1600
L
74
VOORBEELD'
schrift
van
Kom
de opdrachtgever
f BZSO
kantoorstoelen.
Ford 1300 L 72
f 4250
gerust even langs om u te over- behoeven door ons niet te wor- Ford Taunus 1600, gas, 74
f 3750
15.000
.f
UW BRILJANT LENING op 60 mnd
den gecompenseerd. Correcties
I 7500 Ford Escort 1100 72
voordeel.
tuigen
pak
Prij
en
dit
min / 6980 ren zijn exd. BTW. A T Tel- en/of vervalorders worden on- Ford Taunus 1600, dec. 74! gas Ford 1600 Estate, t. 75 / 6250
Restant schuld lopende lening (en)
is f 8020 mac, kantoorinstallaties, de klei- der voorbehoud geaccepteerd
t. 76 t 7950
CONTANT IN HANDEN
f 6500 Ford Escort Estate,73;..
f 4450
Ford Escort Estate
totale maandbetaling slechts f 335
ne zaak met de grote voordelen. en uitgevoerd; wanneer ze ech- Ford Taunus 1600 Combi, '75
t. 75
D,
Mercedes
200-6
dan
beop
Adm.
ter
méér
7500
1
plaatsing
leveren
uit
voorraad.
Wij
f 17.250
SNEL, DISCREET EN ZONDER ROMPSLOMP
de Ruyterweg 268. A.dam. Te- trekking hebben, kunnen deze 3x Ford Taunus Combi, 74
Net zoals alle andere kredietvormen verzorgt Van der Heide B.V. lef. 020 843838/821935. Koop- alleen schriftelijk worden ingef 6750 Mercedes 230, t. 75... f 16.250
I 3950
deze lening zeer discreet. Voor iedereen, in loondienst of zelfstan- avond donderdag geopend. C 26 diend.
C. Ford Escort Combi, 75.. / 6750 Morris Marina 73
NSU
72
t 1950
Prinz
dig. Voor elk doel, door u zelf te bepalen. Geen informatie bij uw
Sport,
Escort
'73...
4750
Ford
werkgever of buren. Geen behandelingskosten. Kwijtschelding bij
/ 6250 Opel Rekord Caravan 73 f 5450
Escort,
'74
Ford
Automarkt
f 6750
overiiiden tot f 20.000 meegedekt.
i 4750 Opel Ranger Tb..
Ford Escort, 73
/ 6950
/ 3750 Opel Ascona 1600 S 74
73
Ford
1300
Combi.
koop gevraagd
GL,
304
t.
'75
7850
..f
Personenauto's
te
Peugeot
4250
f
Ford Consul, 73
Kantooruren van 830 tot 21.00 uur. Zaterdags tot 12.00 uur
f 1850 Peugeot 504 D. t:73 ...f 6950
71
Ford
Cortina.
RE- Een SPEURDER? Bel 020- Opel Rekord, 4-drs. '75 f 8250 Pontiac GP autom. "73. f 7650
Gevraagd opknapauto.
_C Opel
NAULT 12, 6 of 4. Telef. 04767- aoyjob.
Rekord. 75 .
1 8000 Renault 16TL72....... t 4450
028
MERCEDES
f 3950
part.
gevr.
1883.
Door
/
G7SO Renault 12 Stat. '72
Opel Kadett Combi, 75
Van
Renault 5 TL
f 7850
280 S/SE, niet ouder dan 1976. Opel Ascona7s
auto's,
tegen
INKOOP
contant
?500
f
kredietbank
door de overheid erkende
Aanbiedingen 023-281775. C2B Opol Rekord. gas, 71'....' 2250 Simca 1301 Special 72.. 2950
geld. Telef. 020 820875, A'dam.
Oosteinde 99, Postbus 18, Scherpenzeel IGId.)
028 Inkoop AUTO'S. Hasebroekstr. Simca 1100 Tl, 75...... f 6500 Simca 1000 Special 74.. f 3750
f 4750
D2B Simca 150Ï Tourist, 74 f 3250 Simca 1100LS 74
T"k. gevr. loop en SLOOP. Te- 17. A'dam. 020-168158.
f 6750
/ 11.500 Simca 110075
GIS,
1307
76.
Tegen
Chrysler
INKOOP
contant
DM
lef. 020-116178.
auto's.
I 2950
8250 Simca 1000 LS '73
D2B Peugeot 104, '76
ook geld. Telef. 020-122017.
..;
Toyota
1000
74
f 4950
Vla uw adviseur. Goed lopende leningen nemen wij over. Geen Gevraagd BESTELAUTO'S,tegen
75..
7500
f
Peugeot 204 Break,
/ 4650
INKOOP auto's tegen contant Peugeot 204,
in diesel. Door garage
Toyota 100073
kosten. 96 maanden voor woningverbetering.
75
7800
f
contante betaling. Telef. 02977- geld. Vanaf '72. Telef. 020- Peugeot 504 GL, 75... t 10.500 Toyota Corolla, eind 74
7250
/
ƒ
028 181610.
D2B
24229.
Audi 100 S Coupé. 74 f 12.000 Toyota Corolla Coupé 74/ 7450
ƒ
f 7500 Vauxhall VivaLuxe73 f 4450
ƒ
Audi 80 S. aut., 74
f 9950
Personenauto's te koop aangeboden
f 9500 \/W Polo L, LPG. t. 77
Renault 15 TS, 75
f 9850
Toyota 2000 Coupé, '75 1 7500 VW Golf Extra 76
3450
DINSDAG uitvetkoop. Alfa Ro- Autobedrijf DE DOLLARD, te Triumph Dolomite, 74 f 6750 VW 1300 72
ƒ
f 1750
meo 1750 '68, f 1500. Audi 60 lef. 02902-1888, Industrieterrein Fiat 1800,74
f 6000 VW Kever 70....;
f 7250
'70, f 1050. Citroén DS 5 '71. De Dollard, 5 min. v. A'dtfm. te Fiat 127, '75
1 6750 Passat Stat. 74
f 2450. Cirt. Dyane s*, '70 t/ bereiken via IJtunnel, afslag VW Polo, 75
f 7800 Passat, LPG, 4 drs., 74 f 6950
/ 7950
1950. Ci Purmerend, na 200 m rechtsaf, VW Kleinbus, '75
m '72, f 750 t/m
f 8750 Passat, LPG, '75
/ 7950
Stat.
VW
74
troén 2CV '70, t 350. DAF 33 achter de Ven. Alle auto's kun- VW Pick-up, 74
Passat
f 5250
1950 nen ANWB-gekeurd worden. Morris Marina Combi, 75 f 7500 Passat S,t. '74......... 1 6450
'71, ANWB (appel,
DAF 33 2x. '69, '71, f 550 t'm Reparaties in eigen bedrijf. 3 Austin Allegro, 75
1 6750 Tevens inruilauto's tot... f 3000
FREDERIK HENDRIKPLEIN 30. OEN HAAG
Coupé '70, mnd. schrift, gar. Financ. in 1 Austin Maxi, '75
55
DAF
1650.
f 8500 Alle auto's boven I 3000 met 3
DEN BOSCH 073 128944 f 1250. DAF 55 '70. f 750. Fiat dag gereed. Inruil mogelijk.
ROTTERDAM 010 860422
ga- maanden schriftelijke garantie
toegestaan,
ANWB
keuring
076-132067
BREDA
E'NOHOVEN 040439409
Soort,, t. '72. f 2250. Fiat Toyota Crown, t. 74, geel met rantie, inruil en financ. Garage op arbeidsloon en onderdelen.
124
D24
■ r
124 70. f 750. Fiat 128 '70. 4x. radio, /4950. Chrysler 180, Van Buuren, Dorpsstraat 504- Plus 10.000 km-beurt voor aflef 750. Ford 1300 2x, '71. '72, bl.met., 74, f 4500. Ford Capri 510, Assendelft, Zaanstad, te- vering. Eigen service en garanC2BA tie-afd. met all round monteurs.
f 1550 t/m f 3450. Ford 1600, 2300 GT, m. 75, met veel ac- lef. 02987-1644.
Hoge inr., autoverz. en snelle fi2* 71, f 1850, f 2650. Ford cess., oranje v. kleur, met wan
diesel,
T.k. HANOMAG F 55
nanc., evt. door ons verzorgd.
1600 Coupé '71, 3450. Ford vinyldak. f 8950. Citroën GS pracht,
auto. iets moois, '72,
Customline 54. 1 iBOO. Jaauar Club, 74, als nieuw, f 4950. Ci- ooen laadbak, nwe. bnd., sl. Alle oagen geopend vanaf 9 00
jur. Bezoek vrijblijvend de goed
420 G. '69, f 2950. Lancia Ful troën 2CV 4, 75. deze zuinige f 4500. Inl. 02999-345.
verlichte en verwarmde showvia, t. 73, f 2450. Mercedes auto kost nu f 3950. Renault 4
C2BA room van AUTO UNIE A'DAM.,
250 '68. f 1450. Opel Kadett, 2* L, rood, van 1e eig., f 4750. RePEUGEOT 204, bi. eind '72, Nic. Beetsstraat 106, zijstr. Kin71. 1 1750, f 2150. Opel Kadett nault 5 TL, 76, hagelnieuw, fel- T.k. nieuw,
f 2750. Telef. 020- terstr., lijn 17 vanaf Centraal
Station 70.1 1250. Opel Kadett groen, f 8950. Renault 6, 76, als
C2BA Station. Telef. overdag en 's
'70. f 1450. Opel Commodore oranje, dit handige gezinsauto 413691,
'69, f 950. Opel Rekord Station tje kost maar f 7750. VW T.k. CHEVROLET Chevelle 2- avonds 020-122017/121803.
C2BA
'68, f 650. Peugeot 504 70, Jeans, m. 76, dit feloranje Ke- drs. Coupé, op gas, rad.bnd.,
1 5000 *■ 60 x ƒ 118 of 72 x/ 104
f 2150. Peugeot 204 Break 71. vertje kost f 5975. Opel Manta schadevrij, prachtige 6 cil. auto. T.k. BMW 525. 76, kl. rood
f 10.500 60 x f 237 of 72 xf 208
f 1450. Renault 4 72, t 650. 1900, 76, geel met zwart vinyl laat 72, f 5500. Inl. telef. metallic, schuifd., gasinstall.,
f 16 000 60 x f 357 of 72 x / 312
C2BA km.st. 42.000. Pr. t 22.500. Fa.
Renault 16, 2x, 69, 70, t 250, dak, 41.000 km, voor de sportie 02999-345.
60
3ÜB
X
444 uf 72 x f
f 20.000
/ 950.
9950. Opel Ascona T.k. RENAULT 5 L. bj. '73. als Zandvliet-Schipper 8.V., telef.
Simca 1000. 3x, 71. t. ve rijder.
t 25.000
60x/ 5530 f 72x/ 483
C2BA
'72. '73, f 1450 t/m f 2150. ItJOO, 75, rood, deze nog nieu- nieuw, t 4500. Telef. 020- 08376-3340.
t 30.000
60 x 662 of 72 x / 578
1100 LS 71,
950. we auto kost nu slechts 1 7450. 413691.
Skoda
C2BA
4de
/
DATSUN
1200
Luxe.
T.k.
/
of
767
f 40.000 60 x 879 72 x
Toyota Crown 2000 '69, met Fiat 133 de Luxe, 75, dit handi1700
de Luxe drs., met radio, getint glas,
FORD
Consul
T.k.
42b(J
ge
'67,
Ama/one
boodsch
t
autootje v
gas, t 950. Volvo
Coupé, brons met., prachtige magn.vlgn., sl.stoelen, a.ruitf 15Q0. VW Ponton '70, / 950. Alfa Romeo 1600 Giulia Super. auto, ie eig., rad.bnd., 56.000 verw.. vinyl dak. bj. 71, auto is
VW Variant '70. f 1250. VW 75, met nwe. motor, 8450.
t. 74, f 3750. Inl. telef. in goede st., loopt 1:16, vr.pr.
Kever 1300, 4x. '68-70, t 850 t/ Volvo 142 de Luxe, 73, deze km,
DEN BOSCH: Baden Powellstraat 26, telef. 073-128933
C2BA 1 2350. Telef. 030-616106. C2BA
02999345.
telef.
075-131352
32,
klasseBREDA: Markendaalseweg
m I 1950. VW Kever 1200 2x. donkerblauwe Zweedse
alles Aangeb. van part. SIMCA IÏOÖ
073-128933
moet
na 18.00 uur telef.
plaatsgebrek
•68. '69. t 850, f 950. Ford 17M auto m. radio en cass.rec kost Wegens
WIE ONS SCHRIJFT, DIE BLIJFT
Bestel 71. f 550. Ford Transit, slechts f 7250. Oldsmobile Cut- weg. MERCEDES 280 S, '69, Special, bj. 73, 1 2850. Telef.
C2BA
D24 t. '73, 1 2750. Bedford Bestel lass Coupé van 71 autom., me-, f 2950. Peugeot 204, '72, 020-424205.
71, f 750. Hanomag F 25, '70. tall. groen, met wit inter., f 1750. Renault 6, '73, f 1750. T.k. VOLVO 245 DL, 75. 35.000
IEEN2E
Fiat km, blauw, schurfdak, autom.,
f 2950. VW Bestel, t. 74, 5250. Opel Rekord 1900 75. Peugeot 304, 70,Fiatf 950.
128,
71, met radio, f 22.000. Telef. 02072,
950.
128,
f
pook,
dub.
7750.
Onder
de
JaUp,
met
cab„
f 5250. VW Piek
C2BA
'71, f 1950. Inruil en finanfie- panse automobielen bieden wij f 550. Eend Bestel, 71, f 450. 225261.
t
450.
VaVW
4-drs.,
1301,
aan:
929
Simca
70.
Luxe,
aanbetaling
roog
100
Mazda
de
rir,g.
1
bemiddeling
6,
en
RENAULT
70. gave
T.k.
Door heel Nederland, gratis advies
Rest. 636 mnd. Occasionpark 76, rood met zeer veêl luxe, riant, 71, f 950. Renault 16. auto, prima motor, / 900. Telef.
EEMLAND 8.V., Hyp. en Financ.Mij
'68,
950
f
70,
33,
Haar
metall.
zijstr.
18,
616,
9250.
Mazda
f
Den Brielstraat
02295-1289.
C2BA
E/kend bemiddelingsbureau. Telef. 05210-8889
lemmerwerg, bij Patria. Ge- groen, m. 76, deze handige 4- f 100. VW, '69, sloopmot , primepaars
SST,
'73,
JAVELIN
ma,
Bus,
'68,
160.
Transit
f
opend vanaf 9.00 uur 's mor- drs. kost maar f 7950. Datsun
17, tall., Pierre Cardin inter.,/ gasinHasebroekstr.
gens. Te'ef. 020-644079., C2BA 120Y 76, 2-drs., groen met f-Z5O.
8750.
zwart vinyl dak, nog nieuw, A'dam. Telef. 020-168158, ook stall.. stereo instaH.,
C2BA
Uiterst gunstig verlaagd tarief. En: wij betalen de kosten voor no Garage „VAN HALLBRUG.., f 9250. Datsun 1200 Coupé 75, inr
C2BA 01718-73187 na 17 uur.
taris, taxatie enz. Het gewenste kapitaal krijgt u schoon in handen lid BOVAG, uw adres voor een deze sportieve auto is nog als
PEUGEOT 304. '73, 52.000 km. T.k. VW BUS, 71, met ramen.
(min. 1% afsl.prov.). f 10.000 *■ 180 x f 120,25 of 120 x Ie klas occasion met BOVAGnieuw, t 6750. Mitsubishi Super prima. Roelantstr. 4"' 020- 4 nwe. bnd., gerevis. motor,
/
Ie
Kostverlorenf
/
120
40.000
-■
x
garantiebewijs,
300,25
25.000
180
of
358.75.
x
f 143 50. f
Galant 76, 4-drs., de nieuwkoC2BA body moet wat san gebeuren.
-■
180 x / 480,25 of 120 x / 574. I 60.000 »■ 180 x / 720.25 of kade 20, bij de brug van de Van mer onder de Japanse auto's, 848339.
C2BA
Telef.
020-84342.
Keu
Luxe,
2000 cc, f 1800.020-862120.
T.k. SAAB 99 de
120 x f 861. Elk ander bedrag is ook mogelijk. Fin.kantoor Moon- Hailstr.
voor
8450.
f
Toyota
ongelooflijk
Super
2200
diesel.
duurste uitv., 74, echt als nw., CITROEN CX
en, Saroleastraat 42, Heerlen. Telef. 045-710806 (ook 's avonds ring toegestaan. Inruil, financ. Carina
75. metall. groen. elk dosk. onder?. toegest., zien '76, f 21.500. Citroén GS 1220
024 v.a. f 100 aanbetaling. Dagelijks
en zaterdag en zondag).
mef 6750. Datsun 180 B, zilv.
is kopen, f 8500. Inl. telef. Club, '74. 1 4950. Cltroèn GS
geopend, donderdag tot 21.00 tall..
5-drs., luxe stat.car., 76, 02999-345.
C2BA Club. 72, f 2450. Mercedes 240
u. Ford Granada 2000 Sedan. 9250.
Autobedrijf De Dollard,
17.250. Peugeot 504
10 mnd. oud, 12.000 km, blauw f
Commodore,
OPEL
4-deurs. D, '74, f
dak, radio-cass.rec., telef. 02902-1888. Geop. van 10- automatic, plus sch.dak, radio. GL, 75, f 9750. Peugeot 104.
m.
vinyl
Wij zijn gevolmachtigd en kunnen uw aanvraag geheel per tele- f 14.500. Opel Commodore 2.8 21 u. Zaterd. van 10-16 u. C2BA
73. f 4250. BMW 1602, 71,
'76 f 14.750. Opel Ascona f 3650. Saab 99. 73, f 5350.
foon behandelen. Uiterste discretie. Geen informatie bij werkge GS Crxipé, '75. berlinagee). m.
erg
S,
eind
kl. bl..
1600
mooi.
ver. Lopende leningen kunnen worden overgenomen.
VW Golf, 75. t 7750. VW 1300
vinyl dak, sch.dak, f 11.500.
72, f 4250. Ford Escort 1100 de L,
Enkele voorbeelden. Andere bedragen en termijnen mogelijk.
75, f 5950. VW 412 LE, 75.
wit,
GL,
'76,
m.
304
Peugeot
Luxe, eind 76, is nieuw, f 8250. f 5950. VW 1600 TL.
TERUGBETALEN blauwe bekleding, 32.000 km,
IN HANDEN
70. f 550.
nw.,
als
Peugeot
104.
11-73.
36x/ 1740f48xA 1390f60x/118 radio, f 9250. fiat 132 GLS
f 5000
Opel Ascona 1600 S. 72,
Luxe,
304
de
f 4850. Peugeot
36xA 2400f48xf 191of60xA 161 1600, 76, groen 40.000 km,
/lm7ooo
Autobianchi Aba, 76,
eind 73, erg mooi, f 4750. Audi f 3950. Toyota
36 x / 305 of 48 x f 243 of 60 x f 205 div. access., gas/benz., f 9250.
1600 Cao na. 72.
f 9000
f 6250.
LS,
7-73,
mooi,
6
20.000
80
zeer
5500.
km
1
/
60
Nu
met
mnd.
of
36 x / 437 of 48 x 346 of x 292 VW Golf, m.. extra. 76, geel,
f 13.000
Taunu* 1600 L
3250.
Ford
f
75,
op
Coupé,
erg
arbeidsDatsun
120Y
t.
36 xf 503 of 48 xf 398 of 60 xf 335 30.000 km, m. radio, f 8950. schriftelijke garantie
1 15.000
Stationcar, 74, 15350. Ford
36 x f 679 of 48 x / 539 of 60 x f 445 Datsun Cherry de Luxe, m. 77, loon en onderdelen. Autorijden mooi, f 6950. Toyota 1200 Consul Coupé 2300 GT, met
f 20.000
voor iedereen met f 100 con- Coupé, kl. oranje, 9-74, 1 5850.
20.000 km, groen metallic, ge- tant. De rest over 6, 12. 24 of 30 Ford Escort 1300 Speciaal, gas, 73, f 4250. Austin 1100,
tint glas, f 8950. Fiat 127, 3- maandelijkse termijnen.' Hoge Rallye uitv., 73, t 6750. Ford 74. f 2750. Taunus 1600 L, '71,
Ede, Op den Borg 43, telef. 08380-19167
1950. Simca 1100 Tourist. 76.
drs., '76, geel, 30.000 km. Fiat inruil en lange proefrit toege1600 L, 2-deurs. goudbron*, erg f 5950. Simca 1100 Special.
AMERSFOORT, Kamp 13. telef, 033-29344
1
133,
'77,
km,
17.000
m.
rood.
mooi, '73, A4BOO. Volvo 142,
staan.
ARNHEM. Beekstraat 12. tolef. 085431134
71, f 1150. Fiat 132, 75,
m. radio, f 6550. Opel Manta NSUROBO,'7I
f 3950 2eer mooi en goed, 8-70,
DEN BOSCH. Julianaplein 29, telef. 073-137580
5350. Fiat 128 Coupé, '74,
f
S,
73,
metallic,
radio,
1600
zilv.
8L,
deurs,
2
Simca 1000 SR. '77
f 5950 f 2900. Audi 100
Telefoon na 17 uuz 08388-3143
4750.
Fiat 124 S, 72. t 1950.
f
t
6750.
Ford
Escort
Simca 1000, 73
D24 gas/benz.',75,
f 2250 '71, erg goed, I 1750. Peugeot Fiat 128 Coupé. 71, t 9ÖO. DAF
geel m. zwarte VW Kever Spec., '69
1300 L,
laadr.,
gekoelde
7,
diesol.
met
f
750
J
U HEBT MEER GELÖÏN HUIS DAN U DÉNKT
Bestel, 74, f 1550. Trar.sit Perbekt., radio, f 6500. Volkspo- Simca 1000, '73
/ 1750 8-74, f 6800. Inr., financ,, gar.
Gebruik het verschil tussen de
4950.
diesel, 74,
sonenbus
geh. verbouwde Fiat 128 Fam 73
75,
wer
1200.
f 2450 Westerstraat 42, telof. 020 Div. inruilwagens. Keuf. toehypotheek en de waarde van uw huis
en gereviseerde VW, geel. m. Peuaeot 504. '71
/ 2250
248772.
C2BA
Financ., inr. mog. Koen
adio, te gek, komt dat zien, Renault 6, '71
f 750 Let oplll Let op 111 DETROIT gest.
Oosterwijklaan 52, Amstelvan
5950. Ford Consul 2300 L Simca Rallye I, 73
f 2450 biedt aan een 10-klas keuroot veen, telef. 020-431417/472813.
maroonrood, Capri 1700, '70...
'73,
Coupé,
I 1950 lectie automobielen. Daar gaan
af
leningen,
lagere
(tot
maanden),
grotere
180
5750.
Sunbeam
1250
TC
Sef
Lange-* looptijden
t 3450 we: Jaguar XJ 6 4.2 Aut., t. V. dame, goed onderti. AUDI
BMW 1602, '70
is
de
HYPO
eigen
bezitters
van
een
huis
voor
Kortom,
drs.,
radio,
lossingen.
m.
dan, '74. wit, 4
Renault 16, '72
2450 '73, zilver metallic, bruin int., ra- 60 L, 71, kt. d.blauw, vaste pr.
LENING de oplossing.
f 4350. Fiat 125 Polski, '74. Toyota Corolla 1200, '72. t 2450 dio etc., f 10.750. Datsun 240 f 1900.02153-15640.
C2BA
ENIGE VOORBEELDEN:
blauw, degelijke 4-drs., div. Fiat 12C Sport. '70
/ 1650
verkoopt
haar
73,
verbrede
secretaresse
radio,
Dir.
Sport, t.
f 50.000 is 180 x f 613,10 acc., f 4250. VW Buggy Ruska
MO.OOO is 120 x/ 141,00
M950 velgen etc., f 10.500. Citroén goed verzorgde CITROEN DS
Datsun 1300. 71
919,65
is
180
1
/
75.000
x
Classica, '76, blauw, f 5250.
f 25.000 is 120x f 3C2.00
f 1750 CX 2200, t. 76. rood. 36 000 21, bj. 73, pr.
Coupé, 72
6750. Telef.
f 100.000 is 180 x f 1226,20 Renault 4 Export. '74, rood. Skoda
/ 35.000 is 180 x / 429.17
Opel Ascona 1.6, 72 .'.. f 2750 km, radio-cass. etc., / 14.750. tijd. kant.uren 035-285285. tst.
40.000 km, f 3750. DAF 33 de Renault 4 L, '72
1 1450 Buick Skylark Coupé. t. 73. 8- 213, na 18.00 u. 02153-69184..
Luxe, rood, 47.000 km, / 2550. Simca 1100GLS,'72
C2BA
f 1750 cil. aut., air-cond., verstelbaar
Amersfoort. J. v. Oldenbarneveldtlaan4o, Postbus 309
VW 1200, '74, wit m. zwarte Fiat 600, '73
1350 stuur, radio, etc., 1 6750. Mer- T.k. lelijke EEND. bj. 70i
f
Rotterdam, Bree 23, Postbus 5644
bumpers, 60 000 km, f 3950. Peugeot 204, 71
f 1250 cedes 280 S 'Aut., stuur- en i.z.g st. Telef. 020-153171 na 18
Mazda RX 2 Coupé. 72. met Opel Kadett, '69
f 350 rembekrachtiging, t. '72, kop- uur.
C2BA
motor,
f 2250. Opel Ka- DAF 33,'70
D24 defecte
f 150 steunen, radio; f 6900. Dodge
TAUNUS
1600
radert, '69, f 350. Verder verko- Fiat 127, 73
groen,
71.
L.
t 1650 Dart GT, 72. 6-cil Aut., / 3750.
RICHT OOK EEN HOLDING N.V. IN LUXEMBURG OP
pen wij div. types buggy's, Ma- Mini 1000 Sprint, 71
f 1450 Austin Mini 1000, t. '75, oranje, dio. trekhaak, banden nieuw,
tula GT. Sportscar Buggy's en Opol Manta, '71
f 2950 49.000 km, zeer zuinig, f 4950. f 2200. Telef. 021M50181. C2BA
Fiscaal uiterst gunstig, maak uw geld produktief
Birds Buggy's bouwpakketten, Fiat 128, 72
/ 1750
Fiat 850 Spider, zomer- en win- T.k. VWKAMPEERBUS, '72.
Inl. en advies door Ned. zakenman in Luxemburg
v.a. f 1845, excl. BTW. Kom Opel Rekord 11, '73
f 4250 terkap, radio, Scheel stoelen, t 5800. Telef. 072-11737. C2BA
Br. C24 43303 bur. bl. A'dam
vrijblijvend langs. Tot ziens bij Escort Caravan, 73 .. t 2450
C 24 Garage „Van
nw. f 3900. Opel Rekord, '75, T.k. LADA 1200, 1976, 36.000
|
C2BA Opel Manta,
( 4250
72,
1700. oranje, zwart int., 44.000 km, met radio en trekhaak. TeOpel KAOETT, laat '71, rijdt Simca 1301 Sprint, 73 .. / 1950 km, 2-drs., f 7750. BMW 2800 lef. 02990 27257.
C2BA
020100%, f 1650. Tele/.
AUTOBEDRIJF DE SCHINKEL, Aut., zilver metallic, blauw int.,
CHRYSLER
T.k.a.
1972.
Nu gebeld, in 10 minuten geld. Door geh. Ned., v a. f 5000 t/m 100510;
160.
C2BA 2e
SCHINKELSTR.
39 43, eind '70, t 3500. Ford Granada
02907-2694. C2BA
1750.
Telef.
f 100.000. Goed lopende leningen geen bezwaar.
'72,
OUD
2IJSTR.
A'DAM
ZUID.
SIMCA 1100 S autom.,
2300 GXL Coupé, 73, blauw
Via Interkrediet. Telef. 02263 2804/2156, ook 's avonds
te koop door BEEINÓI
024 f 2250. Evt. f 100 contant, rest A'VEENSEWEG. WIJ ZIJN met zwart vinyldak, 1 4350. Ca BMW'i
2900, 1971, m. ra
GING.
BMW
GEOP.
DAG
lEDERE
Telef.
9
30VAN
4
Ville,
'69,
over
36
mnd.
dillac
Sedan
de
drs.,
f 21 p.w.,
in zeer goede
prachtwagen
dio.
DOND.
9.30
21.00
U.,
C2BA
18.30
U.
020-732505.
kl. zwart, alles autom., 1 4750. staat. Prijs f 5250. BMW
2002.
ZAT9.3O-J6.30U.
D2BA
GT,
Ford
8-cil.
Mustang
S,
Kever
1302
Aut..
VOLKSWAGEN
staat, blauw,
1969,
prima
2675.
radio,
enz.,
Tenwe.
bnd
f
f 2150. Type '72. Fin. mog.
PASSAT L, 10e maand '74, le
f 1800. BMW 2002 automaat,
Nu gebeld, in IV4 uur geldl Vanaf f 40007 100.000
C2BA eig., 25.000 km, echt helemaal En verder tot 1 3000. Mercedes uitgevoerd als model 1975, grolef. 020-732505.
072-12161
bezwaar.
Lopende leningen geen
250 S, radio. nwe. bnd. enz.,
Aangeb. SIMCA 1100, '71, nieuw. Telef. 020-168158. C23A '66, kent.
Bemiddelingen in alle vormen van krediet
77, f 1500. Simca te achterlichten, sportstuur,
remnwe.
i.pr.st.
g.
en
bnd..
z.
D24
GOLF, 10e maand '74, Ie eig., 1000 Rallye I, f 875. Simca sportwielon, zilvergrijs, nwe.
men. f 1250.020-735952. C2BA 45.000 km, prachtauto. Telef.
500. Chrysler 180, motor, f 2500. Alt losse deler
C2BA 1000, '69, f
Aang. DAF 55, sept. '70, 020-168158.
f 650. rijdt motor met versn.bak 1602, cat
72,
versn.
i.pr.st., z. g. bnd., int. rood- T.k. VOLVO Amazone, 5-drs. wel. Inr., financ. mog., in 1 dag dan, portieren, bekleding, wieen verdere onzwart, f 950.020-735952. C2BA Caravan, bj. '66, puntgaaf en gereod. Tot zien»
bij Detrort, len met banden
2e hypoth. tot 100% van de verkoopprijs van uw woning. Binnen
Ford
1600 L,
derdelen.
Taunus
aparts,
de
850 Spec., '71. zeer netjes in
lak. iets
Haarlemmerpl. 11, tolef. 020- sind 1971, met. groen, pracht2 dagen oeregeldl Geen notaris-, tax.- en afsluitkosten. Aflossing Aangeb. FIAT bnd.,
52met
nwe.
en
don
Inl.
prijs.
Middenweg
(15
pr.
en
241342.
dinsd.
billijke
Geop.
1000
jr.l. i.z.g.st.
f 14,22 p.m. per f 1000 (10 jf.), t 12.26 p.m. per f
C2BA derd. 9 tot 21.00 uur
C23A wagen. f 2500. Bevr. Spaarne
Bel 02263 2329 of 2893. Kant.uren van 09.00 tot 22.00 uur. Frisia. mot, pr. M075. Telef. .020- 53. Noordbeemster.
straat 3. IJ muidon. Telef.
C2BA
735952,
B.V. biedt aan zeer goede en T.k. OPEL Ascona 1b N, aug. 32550-12830.
C2SA
Aardebaar^4^gmee^Ud^ledJj/erj/B^inanr^^t^Mii^^2J FIAT
'72,
D,
2350.
404
02993
6815.
i.pr.st., f
127,
nette PEUGEOT
11' 73.1 5250. Telef.
1501,
scha"
74,
Spec.,
SIMCA
nummer,
wit,
C2BA
Staalstr. 13A hs. A'dam, telef. mnd. 73. AU
Kantoor- en winkelbenodigdheden
eig..
C23A f 4950.03417-3896.
C2BA FIAT 600 L, 32.000 km. Ie eig., Jevrij, 75 000 km. 1e C2BA
020-244730.
L4W<LJe!eLS2SOB.]JSZ,
Glulia
Su ML beh., alt. binn. gost., '74,
Aandeb. div. nwe. en gebr.
RENAULT 12 Stat.car, *73. wit, ALFA RÓMEO 1600
604, GL, automatic,
WINKELKASSA'S, met gat.. KOPIEERMACHINES en ko- 68.000 km, trekhaak, I.pr.st. per, '73. 1 4500. Telef. 055- keur.rapp. aanw., zoer mooi. PEUGEOT
als nieuw, 1 4950. Inl.
73.
C23A
C
26
C2BA
251129
Hoofd
fin, moq. Telef. 020-366198.
1 2950. 02503-14204.
aiecrpapier, levertijd 1 uurl f 4750.02159-19505.
Hoofddorp. C2BA
C2BA 02503-15579.
PRIJSWEEGSCHAAL IBerkel), Wedden? Wolters, 020-236514. T.k.a. FIAT 127, i.pr.st., bi. 72, OLDSMOBILE Toronadoo, nw. dorp.
VAUXHALL
Viva, frictie
T.k.
D26 pr. 1375. Telef. 020-9915Ö3.
model. 73, schitt. mooie 2-drs., 2CV 4, 73 72.000 km, i.z ast." def. 1350. Telef. 020-445291.
3 kassa'», t.e.a.b. Telef. 030C2BA Coupé. I.abs.nw.st., f 7950. z.a. onderti., vr.pr. / 2500. Na
C26j
513387.
C2BA
na 18 u.
836320.
C2BA 18 u. 01717-7934.
C2BA
RENAULT 6. 1975, v. 1e eig., Telef. 020
4, bj. 73, kl. rood,
RENAULT
Bestel 238, 1973, In T.k. «angeb. CHEVROLET „Bel
60.000 km, schadevrij, t 6750. T.k.
Machines en gereedschappen
km gereden, in goede en
C2BA joede conditie, f 2750. Telef. Air", zwart, origineel gas. 50.000
030-317235.
staat, / 2750. Telef. 020gave
C2BA
1974,
WATERPOMP, T.k. CHEVROLET Malibu Clas 020ZJ3314,
pr. 1 12.000. Eri.z.g.st.,
C2SA
HOGEDRUKSPUITEN en heet T.k.a. Osna
12 m3/h. sic, 75. aut., Ie eig., m. gas. Ford CONSUL 2000 Coupé, bj. melo. telef. 03417-4639. C2BA 273228:
/ 1475.
waterrainigert. 25-100 atmo- tvpe G.H. 32-4, verm.
6
72,
RENAULT
t.
T.
Weerd,
v.d.
sfeer, 0-95 graden. M. Vermeu- pr. f 190. Inl. R. Telef. 020- km.st. 80.000, als nw. Gesch. v. 72, brons metall., i.g.st., WOLSELEY 16/60 'Saloon au Evt. 175 contant, rest f 12
tom., bj. 71, f 7000. Telef. 020taxi. P. Giebels, Heerenbeekstr. f 3500. Telef. 02155-18870.
len, Arnhemseweg 80, Zeve- Ger. Doustr. 224'".
p.w., ower 36 mnd. Telef. 020C27 8, Rosmalen. Telef. 04192-3819.
C2BA 863698.
. . ,
027 767892.
C2BA 732505.
naar. Telef. 08360-23142.
C2BA

i

handelaren/winkeliers. De lusten van TELEX, maar niet
de lasten I Abonnee krijgt eigen
pijp. ook in kaki (Am. kwal.), telexnr. en bespaart ± f 2500
spi|kervesten voor dames en he- per jaar. Int.: Tekom-NL, Kagerren, t 7,50, witte rokken / 7. tuinen 27, Sassenheim.la Telef.
Gegadigden gezocht voor een nieuw te openen indoormarkt in de
023 stad
gestreepte kokerrokken /7, 02522-450*■
Arnhem. Wij bieden u een prachtkans om uw artikelen tegen
fantasiejeans. ook met echt
restant echte satij- scherpe prijzen aan de man te brengen. De te verpachten stands
leer, / 16,50. Zomerherenkos- Het
nen LINGERIE, uit oma's tijd, zullen v.a. 3 strekkende meter verhuurd worden. Wij hebben nog
tuums in de maten 44 t/m 54,
Tele*.
aanw.

SPIJKERBROEKEN met smalle

G. van Buuren

I

Detaillisten

HH.

2,9 pk, 220 V, f 295. Telef
02993 5815.
C27
Te koop Philip* MAGNETRON,
type 1310 G, als nieu,. Telef.
02940-12580.
C27
de
AMSTERDAM
45%
van
In
SE oezinnen komt uw

•

•

TAFELCIRKELZAAGMACHINE.
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Zaken en transacties

Een lopende lening
en toch opnieuw geld

.

I I i i I I
,

■ ■
!

'

-

Nieuwe stalen bureaus van bekend Nederlands fabrikaat, met
I. lakschade, tegen sterk ver
laaqde prijzen. Bladmaat 150 x
75 cm, met ruime laden, tl
f 294. Typebureaus, met l?de,
sl. ( 179. Typetafels, sl. 125.
Mah. bureaus. 1 350. Prachtige
kunststof bureaus, wit en eiken,
M5O
75 cm. sl. f 357.
Hobbytafels. 120 x 60 cm,
kunststof blad, t 45. Stalen opbergrek, 180 x 90 cm, met 5 ver-

i

|

m

«

Op schitterend punt in Hoorn
bieden wij aan groot RESTAURANT, met volledige inventaris,
gevestigd in eig. pand. Ook zeer
geschikt voor Chinees restaurant. Tot. koopsom 1 575.000.
Inl. P.D.Z. Transacties, ZaanC23
dam, telef. 075-171485.
omg.
DANCING,
dir.
T.k. BAR
Leidseplein, Amsterdam. Inl.
P.D.Z. Transacties. Zaandam,
C23
telef. 075-171485.
T.k. goed lopend CAFE, in
A'dam-oud West. Telef. 020116413/180165.
C23
T.o.a.
CAFEBEDRIJF
in
Zeeuws-Vlaanderen, omg. Axel,
goede omzet, lage huur en lage
telef,
overnamekosten. Inl.
01150-6951. Na 18.00 uur
01140-2890.
C23
Financiële en fiscale ADVIEZEN.
Opneming van zoon in firma
(bedrijf). Bel voor afspr. telef.
33462 2580. na 18.00 uur 02158C23
1582.
De gemakkelijkste manier om
een SPEURDER te laten plaatsen is telefoonnummer 020C
D23 805805 te draaien.

I

,

T.k.a. AUTOMATIEK/SNACKBAR, oma. Rem brandt splein,
Woonschepen
A'dam, Br. 023-109444 bur. bl.
023
A'dam.
V.O.W. Verkooponderneming Aangeb. Ta ZWANENBURC. T.h. op Ie stand in centr. HilWoonarken biedt aan te A'dam- prachtige woonark, met vaste versum, 175
2 WINKELRUIMZuid: ark. beton, 13 3.80 m, 3 ligplaats, 19.00 x 5.00 m. TE. Ovem. inventaris.
Br. D23kam., douche, terras etc., i.z.g.st., met o.a. gr.'huisk., 2 109443 bur. N. A'dam.
D23
1 65.000. A'dam-Zuid, ark, be ruime slaapk., tuin, c.v.. aansl.
ton,
5 kam., terras etc. elektr., water «m telef. Alles TELEFOONBEANTWOORDER.
1 105.000. Fm. tot 10 jr.. aan- luxe gestoff., pr. / 69.000. Inl. Koop v.a. f 495. Huur v.a. 1 20
bet. 25%. Kant. Apollolaan 77. Hans Kok 8.V., Weesp. 02940- p.m. Ook huurkoop en leasing.
020-730021/762786.
021 10506.
C2l Nateboß.V., 020-456456. D23
VERKOPEN? RoOeKo reeds jarenlang het vertrouwde adres bij
reparaties
Onderhoud en
aan- en verkoop van bedrijven,
ongeacht de branche. Telef.
Henk Vos vraagt metsel-, tegel-, In 45% van de AMSTERDAM-, 020-904142 of 02942 3024. 023
stuc-, timmer- en onderhouds- SE gezinnen komt uw speurder. Voor een van onze relaties zoeC
werk, ook verbouwingen. 020;
wij in A'dam, een bestaanD22 Voor al uw LOODGIETERS- ken
935172.
de SLIJTERIJ. Overname voorHAARD, geiser vuil of defect? WERK, vooruit prijsopgave. Ik raad geen bezwaar, discretie
Bel Zuid, hij komt direct. Erk. doe het als bijverdienste. Telef. verzekerd. Br. 023-109447 bur.
020-714312/ 320-933140.
_D 22 bl. A'dam.
023
gasspecialist.
726901.
D22
Butagas keukengeiser t IX, SLAGERIJ in A'dam ter overnaVoor al uw STUKADOORS- aardgas keukengeiser, f 100, me gevr. Kontanten aanwezig.
WERK. ook aangenomen werk, van LOODGIETER met 1 jaar Br D23-109448 bur. bl. A'dam.
Italiaans stuk.werk, telef. 020 volledige garantie. Telef. 020- TELEFOONBEANTWOORDERS
D? 2 Verkoop, huurkoop,
C22 354655
826514.
leasing.
Fa. Van Huis, telef. 020-934208.

■
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FIAT"

-

„Bewapenings-

Rehabilitatie

wedloop"bij
basketbal

Chris Dolman

Ron Kruidhof

...weg bij Kinzo...

Kinsbergen overweegt
stoppen
te
sponsoring

Bereidverklaring

dragen. Nu blijkt, dat die
jeugdsecretaris dat niet aan

Kinsbergen heeft doorgegeven, maar daar kan ik niets
aan doen. Trouwens, de
heer Kinsbergen had het in
het officiële mededelingenplaatsen. Die „beschermde blad van onze bond kunnen
spelers" konden zonder toelezen dat er na de vergadestemming van de club geen ring in Nijkerk het een en
overschrijving naar een anander gewijzigd was", aldus
dere vereniging aanvragen. de directeur van het bondsHet vorig jaar besloot de bureau.
bondsvergadering in Nijkerk, dat spelerrs, die door
de club op de lijst met „beEnige spelers (zogenaamschermde spelers" werden
gezet, een bereidverklaring de Nederlandse Amerikanen) profiteren er nu van
moesten indienen.
Theo Kinsbergen stuurde dat zij zonder meer naar een
een lijst met beschermde andere club overschrijving
spelers in. Hij verzaakte kunnen aanvragen. Zij vradaarbij de bereidverklarin- gen aan clubs, die belanggen van zijn „discipelen" in stelling hebben, buitensporig hoge bedragen en willen
te sluiten.
De directeur van het alleen bij Kinzo blijven wanbondsbureau, de heer W. neer ze een forse loonsverhoging krijgen.
„Ik laat me niet chante-

Profijt

TERUEL, dinsdag
Freddy Maertens blijft
zich als de ware wereldkampioen gedragen in de Ronde
van Spanje. In de zesde rit,
behaalde Maertens zijn vijfde rit-overwinning. Maertens was de snelste sprinter
uit een groepje van negen
man, dat een winst van een
kleine twee minuten had opgebouwd.

Hat peloton vertrok uit een zonnig
Velend», meer neermete het veld
zich venter Mn de kust wendde,
kwam er regen en daalde de tempeDe ectie van
ratuur eenzienljk.
Meertene kwam nadat het veld al
ruim 120 Mometer had gestreden in
het bergechtlg» terrein. Daar trouwane toonde de Belg mee te kunnen
met de beeten irit de Speenae kümnieragroep. Sterker nog, zij weren
M| Meartane te kunnen volgen, die
door de zwakte ven zijn ploeg vrijwel
atoen voor het karwei stond. Thaler,
Ctvety, Joa Schipper en de Span-,
)Mrdan Perurene, Vlejo en Laaa sloten aan,' tpan Maertene In de aanvel
ging. Zijn ploeggenoot Michel Polianriar kwam aan het wW ven Gonzalez Unarae ook nog in.de kopgroep. In da aprint had Maertene
geen enkaie moeite met zijn concurrenten.
De uhaiegen ven an de klassementen na do zaede etappe van de Ron-de ven Spenje zijn:
Zeede etappe: 1. Maertene (Bel.),
170km ven Valenda naar Teruei, in 4
uur. 37 minuten en 11 seconden,
met tfldsvergoeding 4.37.01; 2. ThaIsr (W.-DW.I 4.37.11, met tijdaverqoedng 4.37.07; 3. Laaa (Sp.)
4.37.11; 4. Parurene (Sp.l; 6. Clvely
(Aus.l; 8. Vlejo (Sp.); 7. Scheper
(Ned.); 8. Gonzalae Unarae (Sp.l; 9.
Putender (Bel.), alen dezelfde tijd sis
Laaa; 10. Varschuere (Bal.) 4.39.02;
13. Priem (Ned.); 62. Dan Hertog
(Ned.), zelfde tijd eiaVerachuers.
Algemeen kleieement: 1. Meertene 22.48.45; 2. Lasa 22.48.68; 3.
Gorualea Unaree (Sp.) 22.47.39; 4.
Theler W.-DLd) 22.47.68; 6. Perurene (Sp.) 22.48.10; 6. Viejo (Sp.)
22.4821; 7. Petarredona (Sp.)
(Bel.)
22.80.07; 8.
PoOentier
22J0.16; 9. Tsnwnes (Sp.) en Den
Hertog (Ned.) 22.60.36; 40. Schipper
(NedT 23.07.40; 60. Priem (Ned.)

2116.14.

—

—

Remise Timman gaf de doorslag

(advertenties)

zittend werk?
dan heen en
terug op de fiets!

zeggen 5200 fletsenmakere

Een

vertegenwoordiger
het voormalige Mercasol'Leiden
bevestigde dat Akerboom en
Harrewijn zijn benaderd:
~Wij hebben Cees Akerboom ƒ 50.000 geboden. Daar
ging hij niet op in. Harrewijn wilde ƒ 40.000 hebben.
Voor dat geld halen we een
betere speler met een Nederlands paspoort uit Amerika. «Ik reis dan ook met
Henny Blom en het bestuurslid Rekers naar Amerika. Met de heer Bockweg
van William Rikkers United,
die al in Amerika is, zullen
we ons dan daar gaan oriënteren", aldus de heer F. van
van Parker

—

Egmond.
Er zijn nog enige opzienbare feiten op ae transfer-

markt. Zo krijgt Nationale
Nederlanden'Donar uit Groningen er een Nederlandse
Amerikaan bij: de 1.90 meter lange J. Franken uit Californié. De Amerikaan Miller
zal niet meer in Groningen
terugkeren en N.N.'Donar
zal het volgend seizoen H»n
ook twee nieuwe yankees op
het plankier van de Evenementenhal brengen.
Pioneer'Punch wordt ook
versterkt het Delftse team
krijgt er de 2.17 meter lange
Jan Loorbach (oud-international) en Wim Weemhof,
beiden van Disco Danser RZ,
bij. Daarmee is de lijst van
topspelers, die van club gaan
veranderen, zeker nog niet
vol. Dat Van Buuren naar
Arkereizen gaat en Van
Doorn van BC Markt'trecht naar Delta Lloyd
„verhuist", was al bekend..
Ook dat de Nederlandse
Amerikaan Ron Kruidhof
van Kinzo het volgend seizoen in Vastgoed'Strijden
gaat spelen.

Zo won Van Baarle

Kortsjnoj

De partij Donrter v. Baarta:
Wit: J. H. Donner
Zwart: J. v. Baarla
1. d2-d4, 07-o6; 2. c2-c4, ddS; 3. pbl-c3, c7-c5; 4. ©4xds,
csxd4; 5. ddl-a4+, IcB-d7; 6.
da4xd4, e6xds; 7. dó4xds, pbB- 8. dds-dl. pgB-f6; 9. pgl-f3,
HB-cf; 10. a2-e3, dd&*7; 11. ma 2. (WH); 12. Icl-d2, a7-fls; 13.
ddl-cl, g5-o4; 14. pf3-<J4, kcB- 15.0-0, h7-h5; 16. tfl-»1, hM; 17. pd4xc6+, Id7xc6; 18. e•4, tdBxd2; 19. dclxd2, de7-e5;
20. dal-dl, 04-g3; 21. tel-fl, h- trant. Na 23 zetten strekte de
Jan Hein de wapenen.
h3; 22. le2-f3, h3xg2; 23. If3xs2, grote
Een
prestatie van
prachtige
g3xf2+.
de
Rotterdammer.
Zo'n Van onze honkbalmedewerWh geeft het op.
hartverwarmend
aanvalsker
spel mag Feyenoord zich
AMSTERDAM, dinsdag
van het gevaarlijke Schara-' wensen!
Voor de hoofdklasse honkHenniggambiet. Een witte
bal heeft Dorlas Quick gisraaf in de huidige toernooiteravond al tegen Schoten
praktijk. Oonners verweer
gespeeld. Met Carlos van
Wijgerden
Van
verkoos
tetegen deze verrassing was gen
Heyningen als de winnende
Boersma
het
Duchattelwat passief. Zijn achttiende systeem. Een terechte
pitcher
bleef Quick in de zekeus,
zet leek heel aardig, maar want hij had met
ven innings durende wedgeen
zwart
toen offerde Van Baarle de
strijd met 4-3 in de meerderpijn een vlotte remise
kwaliteit voor een konings- centje
heid. Bij Schoten deed de
bereiken.
Timman
te
Ook
aanval in de goede oude speelde met zwart virtuoos. veteraan Teun de Groot het
Hij kwam met zijn Pirc goed niet onverdienstelijk op de
uit de startblokken en Gert heuvel.
Ligterink moest alle zeilen
Omtrent het inhaalprobijzetten om niet in het nagramma is nogal wat verwarring ontstaan. Vanavond
deel te komen. Met noordelijke nuchterheid lukte hem worden gespeeld: Marcon
dat wonderwel en, eigenlijk Kinheim-TetraMin
Nicols
ineens, was het remise. aan het Badmintonpad in
Daarmee was Kortsjnoj onHaarlem; Olga ADO-Ola
bereikbaar
geworden.
UW op Eskamp 111 in Den
KOERSEN
Lange weg-B<3hm, een geHaag; Uniquè Giants-Cornea
vecht tussen twee geboren OWÓ in Diemen en Nikon
strategen. Want B6hm, alle
HCAW-Spsrta in Bussum.
flauwe grapjes over halma, Aanvang van alle duels 19.00
Van onze
paardeaportmedewerker
aamschaak en domino ten uur.
HILVERSUM, dinsdag
spijt, heeft het moderne poJan Wagenaar terug van het Wasitiespel in zijn vingertopreldkampioenechap komt dinedagpen.
Toch werd ook dit duel
avond In het criterium der vijfjarigen
aan de atart met Nieta ZuidveWe. der strategen door de tactiek
beslist: toen Langeweg op
Kanarijkk ia de Europee* kampioen
echter niet, omdat Martin Vergaay kwaliteitswinst uitging beaan de atart komt met de uitstekende sliste Bdhm de partij met
Nant Buitenzorg. ■
DORDRECHT, dinsdag
een boeketje frisse tactische
1. SOMERBON
wendingen.
Frisol-coureur Cees Priem
PRIJS: 1. Prina Buitenzorg, 2. Otten
uit Goei vervangt op 22 mei
Langewegs IBM-kandidaVctory, 3. Oliav Volo, outa.: Nuttert
zijn Belgische ploeggenoot
nu
tuur
is
ineens
erg
weer
Norton.
Roger
dubieus
geworden.
Rosiers in de monDe ande2. SEURRE-PRUS: I. Parodto, 2. re drie
sterklassieker
partijen
werden
Bordeaux-PaafgePauwel Zukfvetde, 3. Ortando, outa.:
broken. Onder de vele toe- rijs. Priem weet in die wedPasja Eberhof.
3. SAINT LAZARE-PRUS: 1. schouwers van deze ronde strijd over zo'n 575 kilomeNetty Priae, 2. Maria ComeSa, 3. Nebevond zich Harm Wiersma, ter rijn ploeggenoot Fedor
rejev, outa.: Odyaner.
den Hertog aan zijn zijde.
wereldkampioen
4. SAINT ETIENNE-PRUS: 1. „Die 'komt 'es kijken
hoe Frisol-manager Piet LieOvertax, 2. Oteiha Hanover, 3. Henry
schaakt",
Bflhm
merkte een bregts verklaarde de mutaBuitenzorg, outald: La Vheaae.
spotter
tie in zijn ploeg als volgt:
op.
6. SARLAT-PRUS: 1. O Lala, 2.
..Bordeaux-Parijs is zo'n
Our Pride, 3. Latino Qulck, outa.: OrDe uitslagen van de pertijen In de beetje een
ofine.
Nederlandse wedtwaalfde ronde zijn: Fred van der
strijd, gezien de geschiedeCRITERIUM OER 5-JARIGEN: Vlet-Vlktor Kortïjnoj afg., Leo Hof,1. Stal Offenberg (Nant Buitenzorg land-Rob Hartoch afg., Gert Ugtenis met Wim van Est. Jo de
en Neado), 2. Niels ZukJveide, 3. rink-Jan Timman tt-H, Jan Hein Roo en Jan Janssen. Daarom
Nors Hanover, outa.: NiKvyr Alkeatia.
Donner-John van Baarle 0-1, Kick
we maar besloten
7. SARRA2AC-PRUS: 1. Kantiah Langeweg-Hane Böhm 0-1, Paul van hebben
om
twee
Nederlanders af te
"tA, 3* Uttavfl, outs.' Sterran-Hane Ree H-V4, Paul Boer»- vaardigen."
Buitenzorg.
lm
me-Cor van Wljgerdan H-H.
Naast Priem en Den Her8. SIGOULES-PRUS: 1. Lady TerDa stand ia: T. Kortsjnoj 10 punten tog
starten in Bordeaux-Paraiae, 2. Mac Roodnoot, 3. Mama(� 1 afg.), 2. Timman Btt, 3. Donmal, outa.: Milady Baker
nar 7H, 4. Ree OM (� 1 afg.», 6. rijs ook nog de Nederlanders
9. SIORAC-PRUS: 1. Lorretot 2. Langeweg en Ugterink
7. Van Gerard Vianen en Tino TaMa Fortuno, 3. Myify Tarraiae, der VÏtaS( 1 afg.), 8. OH.
Van Baarle,
bak en mogelijk ook nog Roy
outa.:UmbuaHanover.
Boersma, Böhm en Van Wljgerden Schuiten. De laatste neeft
10. SAINT BRIEUC-PRUS: 1. 6, 12. Hartoch 4* (+ 1 afg.), 13.
New Petulence, 2. Plotr uit Laren. 3. Van dar Sterren 4 (+'l afg.), 14. daarover nog geen beslissing
genomen."
Okoeabb, outa.: Naaman O.
-

kampioen

Dorlas won

Terechte keus

telesport

'

...zware «inslag...

Maar over één ding zijn ze het samen eens:
Jonge Olifant is 'n karaktervolle zachte
..

«.

,

+

•,

Hofland2(*lafg.).

WKbadminton
ROTTERDAM, dinsdag
Vandaag, 3 mei 1977, betakant een historische dag in da
geschiedenis van da badmintonsport In het Zweedse Malmd
gaan vanmiddag namelijk de eersta officiële wereldkampioenschappen van «tart. Onder da
deelnemen ook vier Nederlanders, te weten Joke van Beusekom en Marjan Ridder bij de dames en de gebr. Rob en Rat Rid-

der bij do heren.'
Nationaal kampioen Rob Ridder lootte gunstig. In de eerste
ronde ontmoet hij de onbedui-

dende Vicror Yussim uit Israël.
Ook de vozende ronde is haalbaar, waarna het grote werk begint bij Bandid Jaiyen uit Thailand.

Joke van Beusekom staat als

nummer 5 t/m 8 geplaatst. Na
een bye in de eerste ronde ontmoet ze waarschijnlijk de jeugdige Pia Nielsen uit Denemarken.

In de kwartfinale wacht dan de
fameuze Gillian Gilks, van wie
Joke de laatste jaren nooit heeft
kunnen winnen. Meer mogelijkheden zijn er voor Nederland in
de dubbels en met name in het
damesdubbel. Ais alles volgens
schema verloopt, ontmoeten
Joke van Beusekom en Marjan
Ridder in de halve finale het Engelse duo Margaret Lockwood
en Nora Perry. Een zware, maar
niet onoverkomelijke hindernis.
Verrassend voor Nederland is
verder, dat Marjan en Rob Ridder in het gemengd dubbel zijn
geplaatst. Wanneer het lukt in
de eerste ronde het altijd lastige
Deense koppel Nieisen/Hanaen
uit te schakelen, ligt de weg naar
de halve finale open.

pioen Ttpchodowakije had onverwacht veel moeite met het fanatieke
teem van de Verenigde Staten. De
Amerikanen leidden zelfs met 2-1 EN
3-2 voordat de opnieuw tegenvallende Tsjechen iets terug konden doen.
Een blonder . zwakke indruk
maakte de Tsjechische doelman Holecak. Het enders zo sterke sluitstuk
ven de Tsjechische ploeg werd ne de
eerste periode vervsngen door Dzu-

.

rtta.

Denen op

Drie boksers

voorsprong

naar

OEN HAAG. dtoedeg
Na de eerste vijf partijen uit da

puntan

voor da strijd om da Europese kampioenschappen, «Se van 28 mei tot 6
juni in de Ooatduitaa stad HaUa worden gehouden.
Geselecteerd werden bantamgewicht Roy Somar (Assen), lcht-wa<tergewictit Tonnie van Eek (Amsterdam) en middengewicht Adria Megieba (Standaartouiten), dia mogelijk
in het zwaar-weltergewicht zal uitko-

van Tortoen Anderaen; Adrie

men.

Magiaiaa wint op puntan van Jana
John
zwaargewicht:
Doornbos wint op puntan van Erik
Hanaan.

"0-

Naar

De boksbond haaft besloten da
drie bokaers ta doen begeleiden door
hun (igw trainers.

QÜjÖO,

Ëft

~.'.

DDR

AMSTERDAM, dinsdag
Da Nadariandsa Boksbond haaft
baslotsn drie amateurs in ta echrijven

bokswedstrijd Naderiand-Denemarkan (amateurs) in da «porthal Overboech ta Dan Haag, haaft Denemarken een vooraprong van 6-4.
Da uMagan van da eerete duaia
uit deze landenwedslrijd zijn: Bantamgewtaht: Roy Somar vertast op
puntan van Arna Geisler; vedergewicht Louis van Bainan vartast op
puntan van Rnn Krogh; zwaar-weltergewicht: Al Bianchard verlast op

*

OPEL
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In onze totaal vernieuwde en,vergrote r ,
show
rooms . kunt U een keuze maken uitbrul»,'*
.

'
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PAARDE
Tips Hilversum

Priem ook in
Bordeaux-Parijs

Chris Dolman
...allemaal kinnesinne...

van start

WENEN, dinsdag
Tsjichodowldjs beeft In de strijd
om de weieldtllel ijshockey in de Agroep te Wenen de Verenigde Staten
verslagen met 6-3. De periodestanden «varen 1-2, 3-1,2-0».
De nog heersende wereldkam-

Alsof er geen elf dodelijk
vermoeiende ronden
waren voorafgegaan, zo ging
John van Baarle grootmeester Jan Hein Donner te lijf.
Hij bediende zich daarbij

—

maten. Sportschool Oyama,
waar ik train heeft kort geleden in samenwerking met
mij gedreigd om een kort geding te beginnen. Ik wilde
persé rehabilitatie. Het geld,
dat ik indertijd heb moeten
laten schieten (ƒ35.000) laat
ik maar zitten. Dat vind ik
niet eens belangrijk".
In een gesprek met de Budobond is inmiddels besloten, dat Chris Dolman gerehabiliteerd zal worden. Aanstaande vrijdag krijgt hij in
hotel Slotania zijn begeerde
tweede (of wel misschien
derde) dan. Dolman: „Het
vroegere bestuur van de Budobond kon het niet hebben,
dat ik ook aan worstelen
deed. Allemaal kinnesinne".
Dolman, die zich nu alleen
aan het worstelen wijdt, is
diverse keren judo-kampioen van Nederland geweest In '74 werd hij tweede van Europa.

AMERIKA BRACHT
TJEGHEN IN NAUW

-

Enige jaren geleden konden eredivisieclubs vijftien
spelers op de zogenaamde
lijst met beschermde spelers

Opnieuw zege
voor Maertens

neb één keer meegedraaid.
Leek me wel aantrekkelijk.
De Budobond schorste me
meteen voor .een halfjaar.
Ik heb toen niet meer het risico genomen en heb voor
mijn hobby
het judo
gekozen. Het
heeft me
enorm verbaasd toen ik pas
geleden hoorde, dat Anton

gekregen. Hij werd niet geschorst, ik wel. En hij heeft
nota bene ook aan catchwedstrijden meegedaan. Dat
vond . ik meten met twee

100 nieuwe OPELS/ VA.

, t

ALLE MODELLEN

-

ALLE KLEUREN

xRIVA Amsterdam B.V.
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centrale sho-room •
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126797,

'

te trekken.

polsky. Chris Dolman: „Ik

van zijn team min of meer gechanteerd
wordt Het bondsbestuur daarentegen
verwijt Kingsbergen dat bij zich niet op
de hoogte heeft gesteld van de wijziginVan onze
gen in de overschrijvingsbepalingen,
schaakmedewerker
zoals aangenomen op een jaarvergadering in mei 1976 te Mijkerk. De wijzi- LEEUWARDEN,
gingen werden ook gepubliceerd in het
officiële mededelingenblad van de
Wat na titelverdeN.8.8.
diger Jan Timmans
Waterloo tegen Hans
ren. dan gaan ze maar naar
door
Parker, Buitoni of naar Den Böhm eigenlijk al
BRAM BRAKEL
Bosch. Wanneer ze vertrekken, stop ik. Om nog meer vast stond, is in de
voorlaatste
geld in het team te stoppen,
Mateboen „Ik heb Kinsberronde
gen er augustus vorig jaar
heb ik geen behoefte. Troumathematisch
een
over opgebeld. Hij was met wens, wanneer Cramer en feit geworden:
grootvakantie. Ook zijn secretaFaber vertrekken, zal mijn
meester
resse was niet te bereiken.
team zo verzwakt worden
Viktor
Ik heb toen de secretaris van dat hoge ogen gooien in de Kortsjnoj, tweede op
strijd om de Europa Cup I
de jeugdcommissie, de heer
de wereldranglijst, is
Smit, aan de lijn gehad. Ik onmogelijk wordt", aldus
schaakkampioen van
verzocht hem alsnog voor TheoKinsbergen.
die bereidverklaringen van
Nederland 1977 gede betrokken spelers c.q. beƒ
worden.
50.000
schermde spelers zorg te

Van onze basketbalmedewerker
AMSTERDAM, dinsdag
Theo Kinsbergen overweegt te stoppen met bet sponsoren van de door
hem gecoachte basketbalploeg Kinzo,
de tweevoudige landskampioen. De
,Mreedschapskoning" is van mening
dat het bestuur van de N.8.8. het mogelijk maakt dat hij door enige troeven
Niet alleen Kinzo kampt
met problemen.
Er zijn clubs die buitensporig hoge bedragen aan gerenomeerde spelers betalen.
De verenigingen, die deelnemen aan die ..bewapeningswedloop", maken bet voor
clubs, die minder geld van
de sponsor ontvangen of een
fiks bedrag ln de Jeugdafdeling, het damesteam en de
recreatiesector stoppen (Delta Lkml bij voorbeeld), niet
mogelijk nieuwe spelers aan

ƒ35.000 verdienen met die
catchwedstrijden in Krasna-

v-.-ï
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I •cmerunjagen

7 eoam.artikal
10 alvorana

11

bidrag

12 Engeto tatooord
14 hoofddakaal
16+19ongaalotan
*
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1/ voranoont
*

19 zit 16
21 ftMndruk
22 24 geldatufc
23 Ichaamadoal
24 1*22
25 vtowbadekking
28 vaataragai
31 glanamiddal
33 Duits para. v.n.w.
36 In bedrijf naman
36 min vijf
,
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VERTICAAL:
1 vartalar

•

vimnnnn

3 «ogil
4 mum Sfcr 5

6

it

galuk (bq tpal)

>fasss
9

deal van vlngar

12 vardovand mlddal

13 pal'iMi

16 gataatakJaur

,
16 boom
17 bakaurlng
18 vaartuig
20 viagaraf
26 ZMtaaragabargta

SU tarwomu
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HORIZONTAAL:
f AitltAAM

orige:

Jan Loorbach

...naar Pioneer...

Van onze Telesportredactie
AMSTERDAM, dinsdag
Vrijdag is het dan eindelijk zover. Ex-judoka en huidig topworstelaar Chris Dolman (32) zal dan gerehabiliteerd worden. Al sinds 1968 werd het Dolman door
de Budobond verboden om een examen af te leggen
voor een hogere judo-dan (=rang) dan de eerste, die
hij nu heeft Toen namelijk deed hij een keer mee aan
een catch-wedstrijd in Amsterdam. Prompt werd de
judoka geschorst voor een halfjaar en werd heqi tevens verboden om examens af te leggen voor een hogere dansoort.
Dolman kon destijds liefst Geesink z'n achtste dan bad

.

Cees Akerboom
...ƒ 50.000...

overigens

17
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28 vrag. v.n.w.

29 rangtafwoord
30 aoortwrok
32 kordaat .
33 plak
f;
34 onb. v.ruw.
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Deze week hoge INRUILPRIJ
ZEN, bi) ons vindt u ruim 100
caravans in voorraad, o.a. Kip,
Hobby, Sahara, De Rock, Adria
en*, enz. Theo Stat, Heerhugo
waard, talef. 02207-18088, 5 lij
nen.
032
Ëxtra AANBIEDING let opl T.k.
caravans niet 1, 2 en 3 roapk.,
ook m. douche en Vetuwema
ten en 40 st. 2e hands toer- en
stacaravans voor zéér lage prijzen. Telef. 020-110933. Ook
D32
donderdagavond openll
Bij Caravancentrum „Weekend" B.V. ruime keus in IN-

Ardennen. Bung. en app. vóór
v.a. 30-7. Belg. kust, bad HHotel Hames Boulaide in de
2-7,
lichtbl. metallic, donkerbl. dak. zaak, van part. SIMCA 1100
Automarkt
De Panne, volop mog. in LLuxemburgse ARDENNEN, op
plaats
«vitte bekled., schadevrij. weinig Special (13U0 cc), juli .74,
Inl., doe. en res. cca. 2 km v.h» stuwmeer van
hoogseizoen.
T
ge). Vr.pt. I 15.950, Telef. na 58.000 km, i.st.v.n., radio, 3**•■«-= *>*1
li nff pMafciin in
VALLEY EEsch/Sure."Telef. 93007. 7 dgn.
Reisorganisatie
Personenauto's koop aangeboden
C2BA punts gordels,' nw.pr. f 13.000, zilvergrijze coupé, met zwart vinyl dak, zwart interieur, 2 maan18.00 uur. 020-432640.
Medemblik, telet vv.p. / 280-f 320 p.p. 7 dgn.
8.V.,
GREEN
1:17,
steuur,
den nieuw, 900 km, kleine 8-cilinder automaat,
extra's:
T.k. MERCEDES 250 C. aut.. vr.pr. f 6600. Telef. na 18
aircond., c.v., doorspoeitoilet. 02274 3030/3300 en 1889 (ma hh.p. f 220-1 270 p.p. Bediening
C2BA reo radio, antenne In voorruit, air-conditioning. getinte ruiten,
Van part.. Ia eig., RENAULT 16 LONCiON oaraae biedt weer aan '69, stuurbekr., elektr. schuifd., 020-152309.
C378
D378 een BTW inbegrepen.
te grote
bad en douche, grote ijsk. met t/mza. 9 22uür).
achterruitverwarming
ramen,
elektr.
deurvergrendeling,
; TL? tA.7I, zeer goed onderh., diverse auto's. Wegens
elektr.
Voxson instalt., 1 6900.
Hode DYANE. bj. 70. I.g.st., enz. enz.
royaal
diepvriesvak,
4-pitt
gas
grote
kortinruilen
geven
wij
36.600,
voorraad
deze
uitv.
nu
29.500
of
bod.,
f
f
Nw.pr. in
met led. bekl. en 4 nwe.
020-188163.
C2BA f 1400.' Telef. 'na 5 uur 020fom. met oven. Deuren en raDuitsland
•
C2BA
vr.pr. al. / 2250. Telef. 020 gen op alle auto's. Alle auto's
C2BA nieuwe stationcar. Telef. 05480-2883.
229715.
T.k.a.
BMW
bj.
2000.
.'69.
men voörz. van horren. 150 Itr.
828340.
C2BA ■nogen gekeurd worden en drie pr.st. f 1700. Telef., na 18.00
SIMCA 1000 IS, metall. grijs,
water pl. afvaltanks. Normaal 4 è 6 pers CARAVAN t.h..
volle garantie. BMW
MERC. 300 SEU 6.3 autom., maanden
C2BA bi. 73. als 2e auto aebr., weinig
rijbewijs, 60 dgn. kaart. Unieke voorzien van alle comfort,
1502 76, kl. rood. f 12.950 voor uuf, 020-101943.
'Hotel-Gasthof STAMPFL, aan
Pullman Int., Voxson inst.,
11.950. Peugeot 504 GL die- T.k. SIMCA 1100, bj. 72/ ld. km, MLpbeh., rijdt 100 pet.,
kans voor liefh., f 22.500 onder standpl. Duitsland, ..Sieger- de autobaanafrit Allershausen.
f
elektr. ramen. m. 70, kent. 76,
BIEDT AAN:
C2BA
nieuwprijs. Telef. 020 244497.
8 mnd. oud. v. f
autobaan Würzburg-Nümbergv. beige,' pf.:/ 1750. Telef. 020 f 2250. Telef.
land". Na 19 u. 023 327957.
C2BA sel.16.750. Ford Mustang18.000
f 6250.020-836320:
.
C2BA T.k. .RENAULT 12 TL. 70,
C32
■
Chia 11, 188163.
München. Uw ideale tussenstaf
app.
en
alle
Bung.,
pensions in
2CV 4, aept. 71, 65.000 km. t. 75, v. f 14.750 v. f 13.750. SPOED. B.V. biedt aan Ford rood. I.z.g.st., / 1750. Telef.
tion tijdens vakantie- en zakensta-, toer T.k. CARAVAN met sl.kam., 8
IRUILOCCASIONS,
vak.geb. van Duitsland. Nog reizen naar het zuiden. Uitstemet nwe. uitl.. vr.pr. f 1450. Mercedes 250 CE Coupé, leder Granada 3000 Ghia Coupé, 8-cil. 020 326996.
C23A
.Veluwemaat,
plaats
vouwcarav.,
en
soorten
m
z.
alle
en
inca-oranje, dec. 73. met spec. velgen, / 8500.
Telef. 020-713a42.
C2BA bekl.. automatic, 71, v. f 9750 aut.; Amerikaanse uitvoering, OPEL Admiral,
prijsklassen! Zuider Akerweg 41 f 1400. Telef. 020-317479.. C32 enige mogelijkh. in hoogsei kende en voordefew keuken.
72, autom., (ex- kleur
Van part. t.k.a. FORD Taunus v. f 8750. Mercedes 230/6, 74, type Mercury Monarch. 9e rijksoverheidsauto).
(weg
t.o. eind P. calandl., over Wij hebben nog enkele grote zoen. Inl., doe. en res. Reisorg. Nagenoeg alle kamers met
i.z.g.st.,
VALLEY GREEN B.V..fGed. douche en w.c. Snelle afhande1600 XL, van nov. 73, 66.000 v. f 16.500 v. f 15.500. Chevro- mnd. 76, Ie eigen., 29.000 mijl. t 4500. Genegen Opel Kadett In
bruggetje) 020-101819.
DX TOURCARAVANS te koop met Achterom 13-17, Postbus
55,
km gelopen, prijs f 5000. Telef. let Camaro 74 automatic, air- met gas. metallic bruin, leren te ruilen. Telef. 023-322593. Reals nw., standplaatsen. Camping „De Medemblik, telef. 02274-3030/ ling van bussen en gezelschapsFIAT
Kampeerwagen,
( 8600.
1 15.750 voor top enz., nieuwprijs plm. sedastr. 15. Haarlem.
020-132166.
C2BA cond..
v.
' C2BA nov. 74, kleur groen, 75 000 km, schuifd., radio,
73, ijsk,, aanrecht, radio, in- Gooyer". Voorthuis en, telef. 3300 en 1889 (ma. t/m za. 9 22 reizen. Wilhelm-Löhe-Strasse 1,
Granada. 3.0 GL 1 33.000. nu slechts t 22.750.
TELEF. 020-444744
8051 Allershausen. B.R.D. D37D
gub. gasstel. 60-dg. kaart, geh.
C32 uur).
CITROEN Dyana, 1972, absol 1 14.750.t.Ford
CITROEN GS X. bj. 16-12-74, ;
DT7D
'
C2BA geïs., f 11.000. Ook ruilen te- (Ö429-J482.
76, v. 1 14.750, v. 03417-3896.
C2BA km 50.000, nw.pr.
nog in nieuwe staat, f 1450. Coupé,
t 15 000, nu
„Camping Bloemen daal", Zee
gen pers.auto. Telef. 033-17171. weg,
020-180568/796423.
C2BA t 13.750. Citroén GSX 76. v. B.V. biedt aan goede, gave i 6600. Telef. 020-250422. C2BA
Automobielbedrijf
Engeland
Bloemendaal aan Zee.
f 12.250 v. M 1.750. BMW FIAT 600. 72, donkergroen.
Leusderweg 238, Amersfoort.
SIMCA 1301 Special, ju» '72, Ie Touring 74, v. f 9750 v. 1 8450.
enige
seizoensplaat
nog
Cortina 5-deur»
heeft
KOOPJE:
Ford
4
A
DAM
KLOMPWEG
NIGTEVECHT.
10
C
32
MIN. V.
5.
C2BA
•'
sen voor tenten en toercara ENGELAND, Kent, voll. Inge
eig., goed ondertv, staat in BMW 1602 75. radio. v. f 1450.03417-3896.
Stationcar 70, beige. / 975.
TELEF. 02945-1328/3622
voor BEGINNERS, vans. Inl. telef. 023-263453. C32 richte vakantieflat, nabij zee, 900 De gemakkelijkste manier om
caravan
KI.
box, f 2150. 02907-4351, Zwa f 12.750 v. f 12.150. BMW B.V. biedt aan goede MERC. Gar. Oud zuid. Gov. Flinckstr.
3 MAANDEN GARANTIE, INR. EN FINANC. MOG.
238,
laten plaatLeusderweg
f 1200.
C2BA 1602 73, radio, hoofdsteunen, 220 D, 72, donkerbruin, t 9750. 194, Amsterdam, telef 730506.
x nenburg, na 18 uur.
verkregen een pracht min. van Londen, nog vrij vann oen SPEURDER te
Citroön DS 23 Pallas in|., elektr., met. gr.
f 12.750 Amersfoort. 033-17171.
C 32 Door inruil
sen is telefoonnummer 02003417-3896.
C2BA
C2BA Citroön DS 23. 5-bak, bj. 73, t. 74. beige
.
LPG-INSTALLATIES,
0.a.: schuifdak, v. f 6950 v. t 6450.
f 6250
vouwwagen ALPENKREUZER 18 juni tot 2 juli en na 30 juli. Inl.I.
C
C37EE 805805 te draaien. ■
t Ron.ro Landi. l.andi Hartog. Lo- BMW 520, t. 74, v. / 11.750 v. T.k.a. MINI Cooper Innocenti Bijna nieuw: SKODA S'loo L Citroön G Spec., Conf., bj. 74, t. 75. oranje
I 6950 Spoed, door particulier ge- Super, bj. 74, f 3475. Theo 023-262284.
Revato, inbouw en losse verkoop.
KAMPEERAUTO,
bouwde
Stet, Heerhugowaard, telef.
10.750. BMW 2002. eind '73, 1300. 74, km.stand 44 000. 1975, pas 24 000 km ger.. radio, Crtroén GS 1220 Break Conf., bj. 73. wit
5200
/
Door
het modernste ge- v. 1 8950 v. f 8450. BMW 2002, Priis / 5400. Telef. 03475-1903. lichtgroen, slechts f 3850 (dit is Citroén 2CV 6, juni 76, groen, 11.000km
6400 nault Saviem. 3 tot 4 pers., 02207-18088,5 lijnen.
C32
C
32
C2BA nog minder dan de halve nieuw- Opel GT X J 7, t. 74, b1auw...... r
feedsch., betere en snellere inb. juli 75. getint glas, schuifdak,
t 10 250 t.e.a.b. Telef. 033-19694.
verkregen een TABDoor
inruil
mog., geen lange wachttijden. v. f 14.750 v. f 14.250. Austin WIBAUT Garage heeft keurcol- prijs). Gar. Oud Zuid, lid BO- Toyota Celica ST, b(. ''75, t. 76. friet, bruin
10.750 T.k.a. ERIBA Familia met ka- BERT Comtesse, 3.70, m, bj.
Voor de doe-het zeiver bijz. dui- Seven 1000 76 autom., 6000 lectie van ± 50 gebr. auto's, die VAG, Gov. Flinckstr. 194-196, Toyota Mark II Coupé, bj. 73, geel
4500 chel, voortent, waterpomp. 72, compl. met kachel en voordelijke inb.beschr. en gratis af- km, v. 1 7750 v. 1 7150. Austin alle keuringen kunnen door- Amsterdam, telef. 020-730506. Rena' ilt 16 TX, t; 75, metall. groen
f 9250 Woubrugge, 01729 8148. C32 tent. caravan is als nw., f 6975.
steil. op de mod. app. hiervoor. Seven 1000 74, v. f4950 v. staan. 3 mnd. volledige garanC2BA Renault 12 TN Stat.car.,'7s, getint glas
f 8750 T.k.a. KNAUS Rubin met ka- Theo Stet, Heerhugowaard. tet 6400 chel en koelkast, bj, 74, uiterste lef. 02207-18088, 5 lijnen.
Inb.pakketten, Incl. carb.stuk f 4650. Chevrolet Nova Coupé tie/0.a.: 3x Renault 5, 74-75, TOYOTA
C32
Hardtop Renault sde Luxe, bj. dec. 74, oranje i
Corolla
etc., v.a. .1 560,' incl. BTW. SS '74, v. 1 11.750 voor v.a. f 5900. Renault 12 74,
5500 pr. f 7250. Woubrugge, 01729
i.
f
Renault4,
74,
bj.
geel
SR, aug. 75, 30.000 km,
Coupé
met
SLB,
305
ADRIA
compl.
Compl. ingeb. v.a. f 860, incl. f 10.750. Audi 80 S 75, v. f 5600. Mercedes 250 Coupé, t.
f 8250 8148.
Datsun Cherry 100A. 76, rood, 11.000 km.
C32 kachel en koelkast, bj. 74, als
als nieuw. Telef. 070-230653.
BTW, Voor het betere werk en f 8750 v. 1 8250. Audi 100 LS
f 7250
Audi 80 LS, bj. 73, oranje
7 8750. Chevrolet Stat.car,
72,
D2BA
nw., met mooie voortent,
TOERCARAVAN
Adria
T.k.
echte service Garage De Kreek, 73 .v. 6350 v. 1 5950. 2CV 4 met gas. 73, f 9500. 2x Fiat 128
f 3950
OAF 66 Combi. bj. '73
500,
voortent,
oud.
met
2
f 4475. .Theo Stet, Heerhugo- Voor de kritische toerist. In het ruige bergland van de westkust
jr.
74,
2002
de
BMW
aug.
Luxe.
Benrtebroekerweg 261, Rijsen- 72,»,/ 1850 v. / 1550. 2CV 4 Stat.car, 1100 en 1300, 74 en
.'
.
V
en
licht.
Vaste
waard.
telef. 02207-18088, 5 lij- van Schotland. Het droogste en warmste deel. Het prachtige kasTl,
71,
000.
2002
aansl.
water
BMW
hout (bij Aalsmeer), telef. 73 v. f 2650 v. f 2350. Citroén 75, v.a. / 5250. 2* Simca 1100 f 12
.
Bedrijfsauto's
C32 teel is verbouwd in 5 zeer luxe appartementen en ligt op 15.000
standpl. op camping op de Ve- nen.
02503-13826. Tev. het. adres Dyane '74, v. f 3950 v. f 3500 Tl, 75-76, v.a. 1 7950. Opel f 5250. Peugeot 504, juli 72.
luwe. Prijs f 6500 ind. betaalde Door inruil verkregen een HOB- ha jachtgebied, waar nog allerlei diersoorten leven.
voor evt. LPG cH.koppen. D2BA 2CV 4 '76. v. f 5500 v. / 5000. Ascona 74, f 5500. Opel Manta f 4750. Peugeot 404, eind 73,
f 3950. Peugeot 204. aug. 74, Ford ESCORT Beste), met ra Autobedrijf
Inl. 010- BY, 4 m, bj. 76, met toiletruim- Eigen viswater voor forel en zalm. Uniek voor het beoefenen van
WATERGANG standpl.natot18 001-1-78.
MINI, 72, Ie eigenaar, nieuw NSU R 80 74. v. / 5950 v. 74, 1 6950. VW Golf IS 76.
73,
mon,
73,
1900.
uur.
C32 te en voortent, f 8975. Theo de ruitersport.
f
i.pf.st.",
1100
502000
Simca
LS.
biedt \ aten:
Mercedes 206,
gekeurd. 50.000 km, 1 jr. verz., f 5250. Datsun Cherry, t. 75. v. f 9900. Toyota Corolla Coupé f 4950.
Staalstr. 13A hs, 020-244730.
Ami,
75,
1973,
2250.
Citroén
f
Heerhugowaard, telef. Vraag pven een folder of nadere informatie bij:
400,
Mooie
SPRITE
met Stet,
bak,
open,
m,
120
3.30
nieuw,
met
Y 73. f 4750. BMW 2800 71,
f 2150.020-226224.
D2BA f 6450 v. 1 5750. Datsun
•
C2BB
GS
1220
4900.
Citroén
Club.
C32
f
02207-18088,
voortent
en
kachel.
3750.
5 lijnen.
Pr. f
v. f 4750. Fiat 124, 76. / 8500
3000 beneden de nw.prijs.
T.k. van part. OPEL Manta Coupé, '76, / sportvelgen.
3000. Datsun 1200, B.V. biedt aan MERC. 220 D, fMercedes 306, 74, met huif, Telef. 02510-30740.
dec.
C
32
72.
bj".
U,
comfort,
76,
10.250.
Datsun
380
ADRIA
Stat.car,
10.750
Granada
2000
v.
73. eind '73. met lichte zijschade, '70, bestel, verlengd en ver1600, 71, plm. 77.000 km. pr. f
bak, 3.30 m. Mercedes T.k. caravan ADRIA 450, bj. slechts
14 dagen gebruikt,
f 3500. Telef. 020-641498. D2BA 120 Y 76 automatic, met gas. 7 7950. Ford 1600, 4-d., 72, f 1750. Geop. van 10-17 uur. hoogd. kleur rood. 4-drs., ach- lage
Postbus 3, Voorhout. Telefoon 02522-12844
406, 3.03 m. 74, gesloten, als 72. f 4450/ Eifeiland 310 nw.pr. f 9195, nu f 8195, caraf 10.750 v. f 10.250. Datsun ƒ3950. Chevrolet Camaro UT,
Cs avonds en in het weekend 02522-12060)
Garage NEW YORK biedt aan 120 Y 74 Stat., v. f 7250 v. eind 75, f 16.750. Toyota Co- Garage Berebeit, Amsteldiifc 25, terklep, ex-ziekenwagen, moto- nieuw, 49.000 km. Mercedes 1 2000, compl. met voortent, van is als niedW. Theo Stet,
keurcoflectie Buto's met het be- f 6750. Datsun 120 Y 75. v. rolla X3O 75, f 7500. Fiat 132 Amsterdam, telef. 020-727777.
risch en mechanisch 100%, 508, 74, 3.03 m. verhoogd. i.z.g.st. Evt. standpl. op cam- Heerhugowaard, telef. 02207kende garantiebewijs. Pontiac
C2BB Mercedes 307, 75, verlengd, ping in Overijssel. Telef. 023- 18088, 5 lijnen.
D2BA f 4750.03417-3896.
C32
Frankrijk
1 7250 v. 6450. Ford 1600 L GKS 75, met 5-bak; t 8760.
Grand Prix Coupé, 76, type 77, 73, v. 4950 v. f 4500. Ford Renault 15 TS 73, Sportcoupé, ABBA, Stones. Pink Floyd, T.k. DAF 33 Bestel, bj. 'eind 43.000 km gelopen. Hanomag 283837.
C32 KAMPEERAUTO. Citroên HY,
rood
top.
met
rood
leder
zilver
1300 L Stat. 73, v. f 5500 v. t 5950. Fiat 128 SL 73 Sport- Beatles e.d. op musicassette, 74. vr.pr. /2250. Telef. 020 F2O en F 35, ook verlengd. Ha- T.k.
VOUWCARAVAN
La
voortent, 4000. Hertogepapp. Charente Maritistof int., sportwieion. 10.000 f 4950. Ford 1600 Stat., t. 73, coupé, f 5400. Peugeot 504 f 14,95. Vraag gratis catalogus. 188163.
C2BB nomag, 73, verlengd, als Bohèmee Mini, 74, plus ac- met 28, Veenendaal, na 18 uur. Bung. enpers.
me, 2-3
laan
kamers (in kaskm, f 23.750. Lancia 1600 HPE v. f 4950 v. I 4650. Ford 1600 L Station, t. 73, f 6950. En nog Antw.no. 167, Utrecht (geen T.k*
Ford
Transit
C32 teel). Haute Savoie 4/5-pers. en Rivièra, Cote d'Azur, Cannes,
F 66 met meu nieuw, i.z.g.st.
cess., f 3350. Telef. 020-472748
HANOMAG
Coupé, 76, metall. blauw, Stat. 74, v. f 6950 v. f 6650. vele andere, ook in de goedko- postzegel).
D2BA belbak, i.nw.st., mot. defect. met
ramen,
ook
met nal6u.
'
C 32 T.k. i.z.g st. verk. 4 pers. CA- 6/7-pers. app. Nog volop mo- Cagnes-sur-Mer (bij Juan-les30.000 km, f 16.500. Citroén Ford Escort 1300 CL • '76, v. pe prijsklasse. Inruilen, fin. tot
remmen of frictie! Naar / 4800. Telef. 040-440705. tst. dubb.lucht, 71/73, ook dubb. Let
Slechte
vlonders, gelijkh. in hoogseizoen. Inl., Pins), zeer mooie gemeubil. apvoort.,
CARAVANTAXATIEmetall.,
RAVAN,
CX 2200, zilver
opl
met gas f 8950 voor 1 8450. Ford Escort 36 mnd., elke dag geopend. Wi- Garage Gido. Wij zijn de oudste
\
C2BB cabines. VW Bussen, open en BUR. b.a. z.g.a.n. toercaravans f 2350. Inl. 020-245825.
30.
C32 doe. en res. Reisorg. VALLEY partem., 4 è 5 pers., met
en benz., elektr. ramen. '76, 1600 Sport 77, van f 11.750 v.
Hanomag
v.a.
71.
bautstr. 22, A'dam, telef. 020- soArUiiMsn op dit gebied en ie- To koop aanoeb. VW BUSSEN, gesloten,
8.V., Medemblik, telef. .ZWEMBAD én zeer dicht bij
gargar.
met
v f 15.500. Pontiac
Grand Am
zeer
lage
prijs
tegen
Familiale, GREEN
chassis/cabines, F 45, F 56, F 65
TRAVELSLEEPER
11.250. Ford 1600 L. 4-drs.. 946898.
C2BA der merk auto in 1 dag klaar. v. 72 t/m
02274-3030,
3300 èn 1889 (ma. zee. Vrij van 16-31 juli. Vacanmet
f
garantie.
zwart
75.
v.a.
1500.
Tel.
030-760345.
Coupé, 74, gold rretall..
'73, oplooprem, zeer compl.,
en FB5, ook zeer mooie Ford
74, v. f 6950 v. f 6450 Ford
Ook
andore
AUTORÉPARAC37F
uur).
za.
9-22
D37F soieil. 040-446505.
Campers,
Varu
Govert
t/m
D32 2900 02155-11752. C32
Europe
f 12.750. 2300 GT
r
t int., sportwheeis.
'73. v. f 6500 v.
TIES. Garage Gido, Asterweg Flinckstr. 320, Amsterdam. Te- Custom D >oo, met lange
L
(Cóte d'A- Langs de Qehele ATLANTIFRANSE
RIVIERA
Mercedes 280 SE, 74, racing- 1 6100 Ford Capri, t. 73, v.
1., OETLEFFS Beduin 430, bj. 73. Dagelijks van 10-17 uurl! Saturca.
5000
30. A'dam-N. 020-366575/ lef. 020-798469.
Frankrijk, van
Q2BB laadbak, met
green. aut., elektr. schuifdak, f 5250 v. / 4750. Ford 2000 XL
compl.
pompen, meters, winteruitv., evt. ruilen voor an- nus caravanshow, stacaravans zur). In Juaivles-Pins, Antibes. SCHE kust van
161897.
D2BA
tot Biarritz. Groots
1974,
mooi
en
100%!!
Normandiè
geh.
Raphael,
radio, cassette, sportwielen, 71, v. f 3250 v. f 2750. Ford 2 I.
Golfe-Juan.
St.
IssamGrote keuze BESTELAUTO S. haspels en stangen, '67, zeer
D32 v.a. / 9250. Veluwemaat v.a. bres, Boulouris en Le Lavan- opgezet programma:' verhuur
21.750. Volvo 164 aut.. 74. 1600 L 75, v. f 8950 v. f 8500. SI. f 8500. ALFASUD 74, TAUNUS 1600, 74, zorgvuldig Autobedrijf Nederhorst, Mid- mooi. Volvo trekker, FB6, 71. dere ind. 033-20353.
8950. Ook enkele toercara- dou, mooie comfortabel ge- van vak.huizen en app. aan de
wijnrood, geel leer int., schuif- Ford Capri '70, / 2450. Ford I 5250. Gedempte Burgwal 8, mee gereden, niet van nieuw te denweg 1, Nederhorst den Tevens revisiemot. van Merce- ledereen weet het!! De goed- fvans,
o.a. Astral, voorradig. Sa- meub. appartem. t.h., direct stranden en in de pijnbossen.
C2BA onderscheiden, schadevrij, met Berg. Teief. 02945-3437, na des 206 en 306. Ook in-' en uit- koopste sta- of TOERCARAdak, in nw.st., 9750. Fiat 132 Granada 2300 CXL
Den Haag. 070-462493.
8.V., Rijksstraatweg 57, aan zee en zandstrand, ook Inl.: TTA, Rue du Simplon 6,
autom
tumus
goed
JuANWB
keuringsrapport,
bij:
nieuw
of
motor,
5-bak,
VAN,
gebruikt
18.00 uur 020-448645.
D2BB bouwen in eigen werkplaats,
S, '74, met 1800
73, v. / 6950 v. f 6500 Hat
Baambrugge,
gem. Abcoude.
Telef.
296,
5700.
Haonderhouden,
1
Caravans, Rijndijk
in nw.st., t 5950. Mercedes 280 SL 1300 Coupé '73. v. f C 950 v.
voor 2 personen. Agence De CH-1207 Genève, telef. 09100 BESTELAUTO'S, Pick-ups, ruilpompen enz. AHe auto's piter
Telef. 02943-1997, b.g.g 01714- Rooii. telef. 02208-4149. D37F U 1.22.363133.
Q37F
023 260060.
zerswoude, telef. 01714-3878.
D2BA Combi's,
SE, 71, racinggreen, schuifdak, f 5500. Fiat 127, 3 drs., 75. v.
luxe Bestel, pers.bus- worden in eigen werkplaats na
.O?
D32 3878.
radio, pook, 15950. Simca f 6500 v. t 6150. Lada 1500 S
TOYOTA Corolla 30 de Luxe, jes, enz. Ook in diesel. V.a. gezien, 3 mnd. schriftelijke gar.
Peugeot-en
1301, lichtblauw. 74, 1 3950. 74, v. f 6250 v. f 5750. Merc* ■Griekenland
april 76, van vert., i.z.g.st. Te- f 950 tot f 12.000. Gar. Rijsen- Dag. geop. Autobedrijf Water- Prachtige
CARAVANVOOR T.k. VOUWCARAVAN plus
*■.
Renault 16 T, 75. bruin metall., des 280 S, t.' 72, autom., v.
lef. 03483-2680 na 18.00 u. D2BA hout, lid BOVAG, EVO, Benne- gang. 02902 1713, 5 min. v.a. TENTEN 7 geschikt voor ieder voortent, grondzeil, merk Travel
Chrysler
Sleeper, in prima staat, compl.
i deze auto is nieuw t 7950. Re- t 6750 v. f 6250. Opel Ascona
Vraag naar
broekerweg 17, Aalsmeer-Rij- IJtunnel. richting Purmerend. type caravan, v.a. f 562.F0. 1250. Telef. 020-719902. 032
nauit 16 TS, 72, lichtgroen, 1600 S met gas, 75, v. t 8750
senhout, telef. 02977-24229. langs kanaal. Kanaaldijk 73. Kleine stijging per maat. Het
kleine
f 3750. Renault 16 TL, 70. wit. v. f 8250. Opel 1900 Stat., t.
Ook zaterdags.
D2BB Watergang.
D2BB grootste en goedkoopste adres T.k. gevr. vouw- of redelijk
Nederland. Theo Stet 8.V., TOERCARAVAN. in
*in nw.st., spotprijs 12250. 75, pookschakeling. v. 1 8250 PEUGEOT 504 Gl! 53.000 km,
in
22-d. kampeert rektocht per v(./
Ultragas
Toyota Mark 11, 76, deze Coupé v. / 7250. Opel 1900. 4-drs., 1976, niet gasinstallatie.
Heerhugowaara. Telef. 02207- goede staat verkerende. Telef.
bus
naar alle historische plaaten
Onderdelen
accessoires
Breafc,
D32
30.000
m. ANWB-rapport. is bruin me- 74, v. f 7450 v. f 7150. Opel PEUGEOT 504 L
D32 01712-8031.
verpakt in een handige
1808815 lijnen).
maar ook naar mooie stransen.
tall., met lichtbruine top. Kadett 74 met gas, v. / 7250 v. km, 1976.
1-ltr.bus
den.
v
f 794.
huur
te
v.a.
f 25.
AUTOBANDEN
f 10.500. Toyota Celica ST, 74. f 6950. Opel Kadett Stat., t. CITROEN DYANE 6, 30.000 km,
lichtgrijs,
leer top, 76, v. 1 6950 v. / 6650. Renault 1975.
25.000 km garantie. Riband, De
5-bak,
Zeer voordelige voor- en najaarstarieven
D2BA Wittenkade 69, A'dam-W, telef.
f 6950, ANWB-rapport. Toyota 5 TL. t. 76, v. f 8950 v.7 8450. SIMCA 1100 ES, 4 drs., 30.000
Achilles Autoverhuur, Rotterdam, telef, 010-656400
Leenderweg 189, Eindhoven
D2BD
020-826698.
Carina 1600 Coupé, geel van Renault 17 TL Coupé 73,» v. km. 1975.
Aangeboden:
Telef. 040-111444
/ 5950.
RENAULT «-6 TL, 60.000 km, SIMCA 1100 T,74 ...../7500 Gevraagd elektr. AUTOLIER, 12 v.a. 1 90, gratis in 10 min. gekleur, 74, koopje.
f 7450. Renault 12, t.
7950
f
v.
kik)
Corolla
1975.
Nederland
Toyota
1200. '75. 73, v. f 4250 voor f 3950. VW
Vakantiesin
C2BD
f 8600 V, 1000
hijsverm. Ver mont. 020-725671.
VWGOLF.7S...
Italië
/ 6950. Datsun 120Y, 75. kleur
f 8700 ploegh. telef. 070-993812. C2BD
6950 v. f 6450. DATSUN 120Y, 2-drs„ 32.000 VW GOLF. 75
v.
f
74,
Passat
rood, zwart int., mooie auto, VW Golf 75. v. f 8250 v. km. 1975.
f 5500
PEUGEOT 304. -73
Gevraagd elektr. AUTOLIER, 12
.
.<!.»• ■ •
Noord-Holland
i
Gelderland
60 uitstekende •
7 7950. Datsun Cherry 100A, f 7750. Peugeot 504 Break FIAT 132 GLS, dec. 1974, zeer AUSTIN 1300 GT, 73... / 2900 V,
Wij kregen
1000 kilo laadverm. Ver- Trix, Quellijnstraat 159. telef.
app. aan de
mooi.
en
int.,
radio,
villa'#
bung.,
75. geeloker, zwart
CITROEN
73
2500
f
jaar
1
gar.
v,
73.
6950..
C2BD
020-723946.
f
v.
D2BD HEEMSKERK-kuststreek.
Stat., t.
ploegh, 070-993812.
f-.-V'
Wibautstraat 139
y DAF44, 72
...Te ERMELO, t.h. op camping 6- Adriatische Kust in de verhuur.
f 5950. Datsun 1200. 72, gas f 6650. Peugeot 504 Combi
f 2250
alle pers. stacaravans, hoogseizoen Weer volop mogelijkh. in hoogpers.,
Amsterdam
huur
5
gezellighuis,
en benz., f 4250. Peugeot 504 Stat. diesel '74, v. f 9750 v.
4200
f
SIMCA 1000. 74
(boot)trailers
enz.
Aanhangwagens,
comfort, / 295 p. week ind., f 225 p.w., bouw bezet, voor- seizoen. Inl., doe. en res. Rei- Ook in JULI nog comf.
Teief. 020 943131. tst. 5
GL, wit, 74, 40.000 km, schuif- f 9250. Peugeot 204, t. 75. v.
f 4800
FIAT 127,74
C2BA SAAB96, 68
behalve
Telef. en naseizoen f 125 p.w. Geen sorg. VALLEY GREEN 8.V., vak.huizen en app. te huur in
linnengoed.
;
dak, nieuw, f 7950. Peugeot f 6750 v. f 6250. Peugeot 504 t
.....f2250
C33Ge Medemblik, telef. 02274-3030/ o.ai. Rimini. Cesenatico en CerAANHANGWAGENS,
zowel
02510
37388.
C33NH
horefen. 020 726364.
grootste
STET,
het
en
504, rood. .73, 55.000 km, deze
71,
OPEL
t
1450.
THEO
Kadett,
Andriessen,
m.
Honda
Autobedrijf
CL 75, met gas, v. t 11.750 v. Telef. 020-933024.
als gesloten, tandemas- goedkoopste adres in Nederlandopen
peauto is in nw.st., f 6950. PeuC2BA
8,
dealer, Waverstraat
AmsterHUIS t.h. voor 4 pers. in de
T.h. in VARSSEVELD. v. part., 3300 en 1889 (ma. t/m za. 9 22 via. Inl. Mesman. 020-419196.
1 10.750. Peugeot 504 72, v.
D371
sers, auto-ambulances, paar voor fabrieksnieuwe en gebruik- riode van
0371
geot 504 GL, 73, wit, super de
16-7,
16-7
4-pers.,
gez. inger., bungalow- uur).
Telef.
020-448668.
Boven
t/m
t/m
2-7
dam.
TL,
'69,
5950.
204
1600
t
475.
VW
m.
Peugeot
f 6250 v. 1
luxe van uitvoering, t 6950. Bestel 74, v. 1 3950 v. 1 3250 Tev. Ford 15 M. t. 70, f 575 f 4000 BOVAGgarantiebewijs, trailers, bagagewagens, boot- te bagage- en bedrijfsaanhang- 30-7, 30-7 t/m 13-8, / 300 p.w. tje m. tv. gr. tuin. V. weekend
trailers, zowel nieuw als gefinstanriik
paarden- Bet openbaar vervoer* 10 min. en vak. 08352-1629.
C33Ge
Peugeot '604 GL, 72, rood van Simca 1301 72. v. 1 3250 v. Telef. 020 933024.
C2BA ANWBkeuring toegestaan, fi- bruikt, laagste prijzen. Tevens wagens, boottrailers,
Bij
trailers,
autoambulances.
export-uitvoering,
kleur,
in
van strand. Telef. 02550-23175. Weg. omstandigh. vrijgekomen
D2BA
f 2450. Simca 1000 GL 74, v. SIMCA 10Ó0 GL. m. 72, 1 975"! nanc. mog.
speciaal adres voor caravanacdi- na 17 u.
C33NH gemeubil., vrijst. zomerhuisje:
1 5950. Peugeot 204 Super de 4750 voor f 4450. Simca Telefoon
van
t. 73, t 3250. cessoires en -onderdelen. Aan- ons vindt u ruim 700 stuks
204,:
020-933024.
C2BA
PEUGEOT
Bung. en app. in Karinthié, Vo- VERTEGENWOORDIGING
rect uit voorraad leverbaar in
Luxe. 73, f 3750. Ford Capri 1301, t. 74. radio. v. f 4950 v.
omg., vrij voor 23-7. rarlberg en Tirol. Nog enige mo- Oostenrijkse V.V.V.-kantoren.
strandopBosrijke
150
zomerhuis
t/o
124
T.h.
contant,
Evt.
t
rest
alle maten en modellen, zowel
GT, '73, bruin met leer top, f 4450. Inruil auto's: Alfa 1750 SIMCA 1501, t. 71, f 475. Tev. p.w., over 36 mnd. Telef. 020- haugwagen Centrale Nederland
C33Ge gelijkh. in hoogseizoen. Int-, Kamers en appartementen in
ACN, Provincialewog A76, Wil- fabrieksnieuwe als gebruikt. gang. uitzicht op ZEE. Telef. Gem. EPE, 05787 666.
sportwieten, van Ie eig., GTV 71, f 2850. VW 1300 70, Simca 1000, 70, 1 425. Telef. 732505.
C33NH T.h. CARAVANS ean de Us- doe. en res. Reisorg. VALLEY boerderijen en landhuizen. Inl.
C2BA
02206-3104.
leskop
bij
Montfoort.
Bel
03484Inruil,
020
933024.
C2BA
Ook trekhaakmontage.
t 5500. DAF 66 SL de Luxe. f 1000. Saab 964 70, f 1600
Vertretungen,
D2BE leasing en financiering mogelijk. Gedeelte huis. 25 juni-16 juli 77, sel, bij de Hoge Vetuwe. Vele GREEN 8.V., Medemblik, telef, Verkehrsverein
deze mooie DAF voor slechts Ami 70. f 350. Betaling is te re- CITROEN 2CV, m. 73, t 1950. FIAT 128 Station, t. 73, t 2450. 2181.
01864-Z317,
Telef.
(ma.
1889
Westmaas.
en
en
Verschoor,
Fam.
teattracties
en
comfort.
Voor02274-3030/3300
100 contant, rest f2l Aanhangwagens, 0.4 tot 5 ton. Pascalstraat 8, 10 en 16. Indus- 3 è 4 pers.
4950. Vauxhall Viva, 73.
C2BA Evt.
'
0370
370;
uur).
met f 250 contant. Rest. Telef. 020-933024.
9-22
ric
10
uur.
t/m
za.
D
Telef.
4,
naseizoen hoge korting.
p.w., over 36 mnd. 020-732505. WUBO, Rijnlanderweg
1403, trieterrein Heerhugowaard. Te- lef. 02209-2606, Gorterweg
brons met&X., zwart inter., als
Cherry, bj.
tot
60
maanden.
Overtoom
witte
DATSUN
C33Ge
T.k.
C33NH
020-846796.
na
19
u.
C2BA
SCHOORL.
Nw.-Vennep, tetef. 02526-2381. lef. 02207-18068 5 IKnen. D2BF
nieuw, t 4750. Renault 12 TL, 505 naast Autopon of Zo 72, 62.000 km, nw.' bnd., pr.
Spanje-Portugal
EGMOND AAN ZEE, t.h. 3 min.
Stationc.: 73, kleur rood, zwart cherstr. 14-16, A'dam. Telef. f 3650. Int.: telef. 02290-14455. PEUGEOT 504, type 73, kl. wit,
huis,
Overijssel
zee,
25-6,
2300
vóór
na
vrij
4950.
Ford
Comsul
3450.
Telef.
van
int., f
C2BA plus schurfd., f
Autorijles
020-187953, na 6. uur 186534.
of app.,
C2BA
20-8. Zomerhuis vóór 4-6, na
Coupé," 73. kleur rood, pook, Geopend van 10 uur tot 18 uur,
020-100510.
3* p.w. BARCELONA/Costa 3 wkn. naar bungalow
Comm.,
BENIDORM, al v.a. f 460 p.p.
6
73.
T.k.
DYANE
bj.
02206-1411.
C33NH
27-8.
Telef.
luxe
RECREATIE234.
f 6950. Opel Rekord 1700, 72.
T.h.
f
werkelijk
Tarragona
Brava
retour
VW PASSAT L, type 74. Voor auto- en MOTORRIJLES,
BUNGALOW bij Ommen v C.v.. f 254. Benidorm f 294. Div. in/ (incl. vliegreis). Bel snel 020groen metall., / 5500. Reruult 5 Van politie, betrouwb. KA- 41.000 km, als nw., 2500.020- i.z.g.st., f 5500. Staalstr. 13A R.T.A.,
Com. Krusemanstr. 48, KEIJZER'S Rijschool VAMOR. Luxe 6-pers. BUNGALOW t.h. open haard, tv enz. KleurenfolD37S
C2BA
TL, 75, lichtblauw, zwart int., DETT, nov. 70, trekh., nwe. 188163.
uitstappl. Vr. folder: Euro Bus 420048.
C2BA Amsterdam. Telef. 020-722308,
Vrij voor 11-6 en na 20-8. Telef.
A dam, 020-244730.
hs.
1375.020-113853.
C2BA
4-sterrenhotel.
HoALGARVE,
D22 04192-4843.
D330 Service, Overtoom 477, A'dam.
30.000 km, 1 6950. Renault 5 uitl../
t7k. PEUGEOT 404. bj. '69, kl. RENAULT R 16
Telef. 020-186146.
C33NH der. Telef. 02984 1788.
pebj. nov. van 11 tot 17 uur. Nu ook
TS.
/ 700.020-188163.
de
km,
14schuifd.,
40.000
D37S
Pera.
Viking-Armacao
.74,
kleur
wit.
bl..
tel
weg.
Alles
t.e.a.b.
Telef
Shet020-167651.
TL.
gaat
Let op!
TEXEL, 4/6-per». bungalows De zomerhuisjes van het
C2BA 74,' overcompl., vr.pr. f 4250. vestigd te Zandvoort.
/ 6250. Renault 6 TL, 73, groen
dg. halfpens. f 525.
mei,
8
21
Pony
volgeboekt
land
Park
VW GOLF Extra, 75, Peugeot
zijn
Voordeliger
vliegen
Charters.
strand,
D29
vrij
bos,
020
822651
76C9.
t.h.
duin.
nabij
02507
f 250 p.w. Primmet zwart int., lage km.st., 204 GL, '73. Peugeot 204 GL. T.k. DAF 66, bj. eind 73, met Arrt. Schröder 8.V.,
C2BA
tot 3-6 en na 26-8. W.E. van der voor het hele seizoen. Nog en- naar: Spanje, Athene en andere Verlenging
037S
t 3950. Ford Escort 1300, 76. 72. Renault 12 TL, 71, Citroén schuld., 31.000 km, kl. groen. tst.33.
Aéreos.
02159-14541.
van
21-5
tot
vrij
kele
HUISJES
ook
HOOGSEIbestemm.,
Werf, Californiöweg 144, De
auto's, scooters enz.
brons metall., het nieuwe mo- 2CV 4, 71. Telef. 020-138954 na f 4400.020-188163.
C2BA ALFASUD, juni 75, geel,
Verhuur
Koog. 02228-396.
D33NH 28-5, 18-6 tot 25-6 en na 13-8. ZOEN. Relsburo Somèr, Van Costa Brava, Barcelona, e.
del, f 7250. Opel Kadett. 75, 16.00 uur.
C2BA T.k. OPEL KADETT Bestel, bj 38.000 km, i.st.v.nw., f 9000.
1234. Tarragona
Pony Park Slagharen Woustr. 212, teief. 020-731968/ / 130, r.
ZANDVOORT,
gemeub. 4 Shetland
Telef. 020-419429, na 18 u.
nieuw model, kleur wit. met FORD Escort 1100 L, 60.000 72,
BESTEL-VRACHI AUTO'S
10.1. Telef. 05231-1317. D33Q 717447.
P37S f 140-/ 254. Valenda f 155km, geh. I.g.st. Pr.
64.000
20-8.
kam.flat
t.h.
van
29-5
t/m
,
C23A
keuringsrapport, f 6950. Alfa1 274. Aücante 1 165-t 294. 4
km, Ie eig., 72, Lz.mooie st., f 1950.Inl.: telef. 02290-14455.
Direct aan duinen. 2 km van T.h. in bos 6-pers., stenen va- Camping- en appartement-vlieg- p.w.,
sud, '74, lich»groen, zwart int., f 3500. Telef. 020-716280, na 18
850
1475.
FIAT
f
Sport
Coupé,
m. of z. overnachting.
/bunga
open
kantie
met
haard
ZONZEKEREbe_C2BA
/
B/E rijbewijs
KAV AUTOVERHUUR, Hoofd- zee. Telef. 02507-2026 na 18.00 low/ te SLAGHAREN. Juli vol. reizen, div.
5500. Audi 100 LS, 72, kley u„ 795117.
C2BA
C2BA VW 1600 Variant, bj. 71, kl. Telef. 020-732505.
Eurosol, App.servlce. IBERBUS, VijzelC33NH
Reisburo
stemmingen.
uur
weg 410, A'dam. Citroén. Opel
rood. wit kir., weggeefprijs
17, A'dam. telef. 020na 19 u.
Weteringschans 122, Amster- gracht bg
C2BA SIMCA 1301, bj. 73, met zwart
/ 3750.
Opel Commodore CS T.k. PEUGEOT 104, bj. 73, kl. wit,/900.020 827741.
„Camping Bloemendaal", Zee Teief. 05284 1684.
enz.
020-161718/162255/
g. 225095.
037S
241010,
Telef.
020vinyldak,
2350.
f
dam.
Telef.
020
242222/255444.
D3n weg. Bloemendaal aan Zee.
WIBAUTSTRAAT 42, A'DAM 121899.
Coupé, 70, ter kennismaking rood, pr. t 4750. Telef. 02521 T.k. ALFASUD, 4-drs., bj. 74, 100510.
viiegerT
R3T
C2BA
üUtüKOOP
GaleZandvoort, Kerkstraat 22,
C2BA kl. rood, pr. f 4500.020-1881-3.
020 9223C6 of 947097
/ 1750. Taunus
Friesland
1600, 72. 4 13097, na 18 00 uur.
heeft nog enige seizoensplait
Crossair, Herengr. 662. A'dam.
)l*
D37S
rij
D3O
telef.
Lüxe,
73,
RENAULT
02507-3951
6
de
16.
-deurs, bmin metall., f 3750 T.k. PEUGEOT 304 GL. m. 75,
C2BA
sen voor tenten en toercara
■
D37S.
vans lnLtelelLÓ^2634s3^_ T.h.. maand juni, CARAVAN CAMPINGVLIEGRÉÏZEN naar r«lBf n?Q-251981/266339.
41.000,- zilvergrijs, T.k. groene VW 1300 de Luxe. 1 2650. Evt. f 100 contant, rest
Fiat 1300 Sport Coupé, '74, km.st.
i
bungatows
&
a.h. water, met alle comf. Te div. bestemmingen, o.a. Gero- Eigenaar beheerder
t 6950. Ford Consul 2000. '75, schuifd., radio, hoofdst., vr.pr. bj. 71, 68.000 km, geh. schade f 23 p.w., over 36 mnd. Telef.
C2BA
C33F na, Palma, Ibiza, Alicante, Ma- en appartementen BENIÖORM,
C2BA vrij, ziet er keurig uit en rijdt pri- 020-732505.
lef. 02159-15431.
' / 8750. Fiat 127 de Luxe. orant 7250.02522-10450.
Zuid-Holland
Span; ie, '73,
2950. Austin Allegro T.k.a. PEUGEOT 104 GL, bijna ma. Pr. t 1450. Inl.: telef. VW POLO L. '75/76. Ie eig..
laga, voor 1 of 2 weken, verten- en straks uw gastheer in te
Nederland om verReisburo,
in
je,
Sudtours
is
nu
mog.
2200, 74, 6-cil., met stuurbekr.. 2V4 jr. oud, met. blauw, met ra- 02290-14456.
30.000
veel
ackl.
km.
groen,
ging
C2BA
KATWIJK AAN ZEE. T.h. een
Drenthe
Ferd. Bolstr. 2, A'dam. Telef huren. U komt per auto of hi|
f 3950. VW 411 Variant. 71. dio, 44.000 km gel., i.z.g.st., uiDE NIEUWSTE AUTO'S
flat, uitz. op zee. strand en dui
280 S, '75; cess., i.st.v.nw., 1 7950. Telef.
Benz
MERCEDES
D37S verzorgt uw vlieg- of busreis.
C2BA
met nw. motor, rijdt nieuw. terste prijs t 6900. Telef. 02343
020-717971.
STAAN VOOR U KLAAR,
nen. voor 4 è 5 pers., v.a. 1-6 tl T.h. b-pers., voll. ingerichte ca- 020-760111.
week.
f 8500. Telef. 055-251129. C2BA
Ford,
Huur al v.a. / 100
Peugeot
BMW,
Mini,
t 2450. VW 1300 de Luxe, '72, 3309.
o.a.
Fiat.
naar
TENE
-C2BA
V
V. 1e eig., ROVER 2000, 4-cil.
m 30-9, f 400 p.w. Telef. 01718 ravans op kleine, gezellige cam Appartementsreizen
020Bei
Informatie??
BMW 2500, '73. / 7500. Telef. autom.,
bestelwagens
12950. Simca Rallye (I, 75,
en
Meer
Golf,
Wachten
Ibiza.
VW
'67, goed onderh.,
71768. Bellen na 19.00 uur.
ping te GRAMSBERGEN. Inl. RIFE, Mallorca. Salou
part. OPEL Manta 1900 055-251129.
van
P37S
T.k.
C2BA
420048
of
01830-31740.
CT
oranje, f 5600. Simca Rallye I.
MERK-SUPERBENZINE 7
05246-1717.
C33D Vertr. in mei. 2 wk. voor de prijs
SR, bruin metall., 69.000 km, Aangeb. zeer mooie VOLVO keur. toegest., 1950. 020voor de prijs Extra hoogseizoen aanbiedingen
PER UTER GOEDKOPER
323887.
72. witl, f 2950./ Citroén 2CV. vele
C2BA
rede!,
echtpaar, nieuwe, van 1 week. 3 wk.
extra's,
mooi,
voor
bijz.
Zeeland
Te
huur
3950. Simca
na
A'dam.
telef.
zeegroen, 74,
1970,
4500.
Telef.
Ostadestr.
232-236.
COSTA DEL SOL, Marbetla.
v.
prijs f
020-717066/71013^
020 164,
EEND, t. 71.'/ 875. Fin. 'nog.
BUNGALOW, in bosr. van 2 wk. Rsb. Crossaif, He bungalows
luxe
klylle. Fantastisch
1000 GLS, rood, 73, f 2750 prijs. 020-5223495 of. C2BA 18 uur 020-132049.
C2BA Telef. 020-732505.
rengr. 562, A'dam. Telef. 020C2BA
Badmotel Westkapelle heeft 4 omo. Telef. 02975-66812. C330
gel. alh strand, met restaurant,
Simca 1000 GLS, wit, 72. 722076.
D37S
Weg. bej. leeft, niet-v. nw. te
251981/266339.
Motorrijwielen, scooters (brom)fietsen
tot 6 pers. voll. ingerichte APtennisbaan, mini-golf, zwemf 2250. Simca Chrysler, 71. T.k. prima RENAULT 4 L, bj. ondersch. DAF 33 de L., '73, T.k. CITROEN CX 2200 Super,
Restaurant,
"76, weg. omst. van part.,
.
PARTEMENTEN.
Limburg
discotheek, bar. Ook stubad,
een
in
type 180, mooie auto. 7 1850 72, i 1450. Telef. 020-739801.
verblijf
week
GRATIS 1
HONDA 550 S, '76; verwarmd zwembad (25 x 101,
C2BA ML-beh., elke keur. toegest. Pr. i.st.v.nw., met nog 2 mnd. voH. Ook Cash £r Carry FIETSEN v.a. T.k.a.
1
de dio's beschikbaar. Vsrtr. 2-,7; 9Opel Rekord 1900, 70, 4-deurs. ■
comfortabel
onder
app.
slechts t 1750. Telef, 03407 schr. gar. van off. dealer. KoopTe- twee tennisbanen en een grote „VAKANTIECENTRUM
M4B bij Rex in Osdorp. Hoeke- kkm.stand 5000. Prijs f 4750. C3l
De Spaanse zon bij boeking vlieg- 7, 17-7, 23-7. 2 en 3 wek. v.a.
70. T.k. bijz. mooie en goede RE- 2757.
f 1500.' Autobianchi,
C2BA
■
040 518739 of nes 13. tel. 020-103922. ■ D3l Ijlef. 03475-1903.
speelweide van 8000 m2. De Bousberg", Schaesberg. Mo- reis div. data in mei. Eurosoi- f 665, incl. vliegreis. Ook vpld.
f 1750. Audi 60 GL, 71, wit, NAULT 12 TL. Okt. 74. 1 5750, CHEVROLET Camaro 6Cil, je 17.750. Telef.Geevers.
per week zijn als
028A YAMAHA bO cc. ör>g. FS ï-ci
/ 1250. VW
078-940000. dhr.
1600 Ponton, '69, kl. geel. 020-426939.
C2BA
derne bungalows in voor- en Vliegreizen, 020-242222, Wete- mogelijkh. in mei en juni. Inl.
T.k. een goed onderhouden huurprijzen
rood,
witte
73.
14-5 t 200; 14-5 naseizoen,
bekl.,
met
30-4
tot
volgt:
600.
1000,
GT-Travel, Weena 176. R'dam,
t
camping, winket, ringschans 122, Amsterdam.
'69.
linder f 39.95. 16 rrtn cartoura- fBMW. t. R5O, 500 cc, pr.
f 850. Citroén CS 1220 Break T.k. van part. pracht. PEU I 7000. Telef. 055-251129. C2BA Koopjes MINI
D37S
Dyane, '69, f 600.' Opel Rek., teur 1 39,95. Orig. FS 1 uitlaat /f 2200. Tetef. 020-180628. C3l tot 28-5 / 275; 28 5 tot. 116 restaurant, snackbar, speeltuin,
—75, met gas en benz.. t 8250 GEOT 304 GL, mei 74, f 6750. f
D37S
telef. 010-119291.
f
Bij
etc.
Ford Escort 1300, '75, groen Met schuifd. 020-739801. C2BA ALFA ROMEO 1750 GTV, '71, '68, f 500. Inr. mog. 020- f 39,95. Op Yamaha onderdo!on jJAWA 350 cc, 1000 km gelo- f 375; 11-6 tot 25 6 450.
recreatieprogramma's
20%
reducdrie weken verblijf
OMA en accessoire* tot 40% korting! pen, 1976. Telef. 02993-1576.
metall., f 5950. Simca 1100.
f 4900. Telef. 055-251129, C2BA 933672. ,
Vraaglolder, 045-311213. D33L
tie. Vanaf 25-6 tot 20-8 volge73, kleur wit, f 4950. Inruil, Nieuw! MITSUBISHI >Lancer TOYOTA Celica, ST, 74, MERCEDESSEN diesel, ruime Vraag folder bij:"* Onderdelen
C3l
boekt. Vraag uitvoerige folder,
gar., finano., Elandsgracht 116 1200 S. 29 april 77, nw.pr. f 6500. Telef. 055-251129. C2BA keuzg. 2000 ,
Struik, Postbus 676, Leiden.
220D. 240D, v.a. Tete».
/ 11.500, nu / 10.250. Inr. mog
v.a. f 100. telef. 01187-358 of Antwoord- Crèches, kinder(vakantie)
Gebruikte
rijwielen
<
071-122026.
post
Snelle
120, Amsterdam. Telef. 020ANWB-rapp.
D33Z
C2BA VW PORSCHE 914, 2 Itr., 74, 72 t0t.75, met
orderservice!
D2BA 020-426939.
1 D3l (- Govert Flinckstraat 145, A'dam257562.
verblijven enz.
Inl J)294(*J600.
Telef. 055-251129.
11.000.
JJ2BA
D3l
f
020-795407.
Z.
T.h
WESTENSCHOÜWEN.
Te koop met GARANTIE Mer- CITROEN 2CV, m. 71, 1 625.
C2BA tTk.a. SIMCA 1000, 72, t 1950. RIJWIEL Cash & Carry, Krui» ]
mat vertrek op de weekend» van 7,14, 21, 28 met a.s. hebben wij
C2BA
MOTORRIJDERS opgelet! Am- riante, stenen bungalow, met
cedes 230 6, 75. Renault 17 Telefoon 020 933024.
Smetteloos mooie auto, zien is laan IS2, A dam (bij Jaap Eden "sterdam-W. • oogeletl Nieuwe C.V., 3 min. van zee, 8-pers., vri| Vakantie- en RECREATIEBE- nog enige 8-, 15-, 22-daagse vliegr. vrij naar Mailorca, Ibjza. UoKever,
71,
VW
gereviseerde
TL, 76. Peugeot 504 Break, 74. FORD Escort, m.s 71, f 1450. motor, prijs f 1100. Telef. 020- kopen, weinig km. Telef. 020- baan), tele». 925362. Kleuterfiet motorzaak van René Cortie in
Willemsoord, Overijssel. ret, Bonidofm en Torremoiinos. Min. verkoopprijzen R.L.D. moe28 mei tot 25 juni. Telef DRIJF geef kind een
C2BA
Peugeot 304 S, 75. 'Citroén Telefoon 020 933024.
boerde ten worden aangehouden, voor verschil ontvangt men waardeD2BA sen met zijwielen f 37,50. Jon- de buurt, Confuciusplein 10, het van
2Z3327.
Ouders
u
716280,
na
18
u.795117.
C2BA
C
332
01116-1807.
2CV 4, 75. Citroén Ami 8, 75. T.k. OPEL Kaden, met lichte
oens- en rneisjesfietsen fB9
rijvakantie. Er is aanwezig een coupons. inl. en boek. bij uw ANVR reisbureau en de Travel Oub
70,
450.
service.
O.a.
1
In
prijs
600
t.k..
met
de
FIAT
grote
1100,
74,
SIMCA
adres
T.k.
m.
bj.
Peugeot 504 GL diesel, 75. schade, 1400. Telef. 02295Dames- en herenfietsen met
recr.rulmte van 200 2, ge reisbureaus: Dar "Haag, Reisb. Die Haghe, L. v. Meerdefv.6A.
gesl.
laadruimte, zeer goede staat. Telef. 020- remnaaf er» verlichting f 149. service-beurt een dag gereed.
Simca 1301 Tourist, '72. Simca 1289.
C2BA km.st. en verh.
scheiden slaapzalen, voor jon teief. 070-468200; Utrecht, Mariastraat 2. telef. 030-313525,
D2BA
schade,
mooie
en
229327.
Grote
of
*1
goede
reparatie
52.000,
1301 Special, 73/74. Mini 850.
met handremmen t 159, met 3 1
gens en meisjes, aparte wasge- Schoonhoven, Haven 10, teief. 01823-4004 en Gouda, Burg. Marverkoop
de
Luxe.
auto. Vr.pr. 1 2950. Inl.: telef. Aangeboden:' PEUGEOT 204, versnellingen
76. Peugeot 504 L, gas, 77. SIMCA 1100 Super
179. Racefietsen *week gereed. Ook voor
T.h. maand juni, houten CHA legenheden en open paardenW). Q37S
2350.
f
I.z.g.st.,
2e-hands,
C2BA
nieuw
en
te
allen
kl.
beige,
tenssingel 137. teief. 01520-10422.
304,
02290-14455.
72.
72.
tijde
72,
Break.
watet
Peugeot
LET op camping, gel. aan
Peugeot 504 L diesel, 74 Peu Staalstr. 13A
met 8 versnellingen, leren zadel
bak met paarden en pony's.
telef.
A'dam,
Enkele
modellen
voordeliger.
GT,
j
hs.
brede enz. 1 198. Kinderracefietsen
FORD 2000 GXL 72 automaat, Alfa Romeo 1800
en bossen. 04120-25718. C338 Leefkuil voor relaxen. Verder is
aeot 504 Tl autom., 73/74
.
•
C2BA
Zwitserland
Ford Taunus 1600 Combi, .74. 020-244730.
zilvergrijs, leer dak, schuifdak. wielen, 76. Renault 6 TL. 72. met 3 versnellingen 1 159. Ma met grote korting. Kom kijken
er mogelijkheid voor korfbal,
telef.
en
oordeel.
Maandags
gesloten,
Watergang,
LS,;/775.
Lada
OPEL
Kadett
mooie
T.k.
garage ge Autobedrijf
Alfa Giulia Super, 76..
km st. 55.000,
Algemeen
gesloten, koopav. geopend. ®
voetbal en tafeltennis. Er is in
C2BA stalde auto, prijs / 4500. Teief. 02902-1713, na 18 uur 020 Vergis u niet in het adres I Al- donderd. tot 21.00 uur open. 1300, '75. Chrysler 160,'75. VW Telef. 020-141291.
.de
directe omgeving openlucht ZWITSERLAND. Alsnog ter be
D3l
D2BA leen Kruislaan 182! l C2BA 328163.
schikking gekomen, zeer goed
D3l
Passat LS, 74. Peugeot 204 Te "koop SIMCA 1301 S. 73. 02156-450.
' Overal zwembad, bos en natuurreser
■
VLIEGENI
Goedkoop
diesel,'7s. Telef. 020-456451.
zeer goed onderh., i.pr.st, 035 T.k. aangeb. rode CITROEN GS T.k. CITROEN,2CV 4, '74, prijs
ANVRReisburo vaat van 300 ha. Verenigingen ingerichte vakantiewoning met ZWITSERLAND wint.-zom.: In
naar
toe.
C2BA 17415/47708.
C2BA 1220 dub, bouwj. april 73, f 2950.' Weinig km, in zeer goeCaravans
M2OOO, Koninginneweg* 251, en gezinnen kunnen ook boe- elk modern comfort, gelegen in ieder gebied een gr. keuze aan
staat. 020-229327.
028
km.st.
71.000.
de
A
'I.z.g.st.
Prijs
2-dra.,
020-719506/795788, zat ken. Voor verdere inl. 05210- het beroomde 8.0. tussen Fru- gecDntr. chalets en vakantiet.
Luxe,
A'dam,
FORD
1600
da
73.
127,
nieuwstaat.
FIAT
in
• i
.
gesl.
4500.
Telef.i
na
f
P34 tigen en Kartdersteg a d. Blau- won. ■ Rerrt Agenco, CH-1002
02982-3602,
auto
verk.
D33A 87250 f 01S91-5906.
groen,
t.k.,
metall.
kl.
contant,
72,
rest
f 2850. Evt. f 150
reflectanten, T.k. met financ. een mooie VOUWCARAVAN
ADVISEREN
19.00
seo voor 8 4 9 pers. (ook ge- Lausanne, Grand-St.-Jean '4,
Wij
C2BA
extra's,
veel
t
900.
weinig
uur,
1 21 p.w., over 36 mnd. Telef I.z.g.st.,
merk i.i.g st., aeh. compl.,
TOERCARAVAN.
70/
die
foto's
vra
aan
adverteerder»
schikt
voor 2 gezinnen!. Vrij 25 tele». 09-41.21224631.
030
D37z
C32
020-732505.
C2BA km, ML-beh., I ?9?0.
T>. FIAT 124 S, I.z.g.st., bj.
m. gesl. Tetef. 020-727948. '
in het buitenland
Vakantie
aug. i f 1090 per 14 daeerst dan een foto te zen- Tabbed Excellent 520,'
gen,
juni-13
616351,
C2BA
Telef.
020In
nog
1600.
en
737
Ook
het
HOOGSEIZOEN
72. vr.pr. f
ALPENKREUZER Senior,
DAF Marathon, 1972, kl. rood,
don, nadat naam en adres be- voortent, kachel, i koelkast.
gen. Oofc nog woningen in juni comf. vak.hulzen en app.Ste
C2BA
2650.
kl.
i.z.g.st.,
C,
'69,
access.,
mooi,
NSU
1000
312871.
wasruimte.
Vaste
vtoerbed.
1
/
74,'
Telef.
met
staat,
1950.
zeer goede
tegen kleine prijzen. Vraag inkend zijn, daar wij niet voor bet
huur in Zwitserland. Tirol en de
Belgiê-Luxemburg
C32 Telef. 02156-19683 na 17 u. C32
020 733307."
TC2SA GRCCN, CG.OOO km, i sou. RENAULT 6 L. 72, kl. rood,iln retou'zenden van foto's kunnen 9500.023-254779.
lichtingen aan het eerste Ned. Dolomieten. Inl. Mesman, 020Staalstr.
13Aha.
020-244730.
/ 1750. Staalstr.
staat,
TOERprima
Sprite
part.
TOERCARAVAN
V.
Ford
Indien
men
als
reflecVerhuur
6
Autotoerismebureau
4-pers.
te koop aangeb.
TAUNUS
instaan.
T.k'. ï.g.a.nwe.
'
D37Z
C2BA 13Aha. 020 244730.
,
C2BA tant ongevraagd een I foto in- 400 Luxe, 76/77, 3 4 4-pers.. CARAVAN, merk Roller, 76 VAKANTIECHALET te huur
VAKANTIEBUNGALOWS te „1.T." (at 30 jr.), Zwalowlaan 4, 419198.
2000 GXL, t. 72, Vela access.,
mei
en
in
Vrij
juni
Ardennen.
Telei
Luxemburg.
de
Belgische
BUS,
'73,
verk.
fan
in
fTk, CITROEN OS 20 Special, zendt, vergete men niet de porti met luxe voortent, 3 dagen ge- C.v., dubb. ramen, koelk., tent.
vr.pr. 13200. W. Neef,?Kui- T.k. VW
Bergse hen hoek, Tetef. 0100371 Inform.: Entrelux, 072-24054.
tast. st.,*met r#men, f 4800 72; met cass.radio,7 3400. Te voor teruflzenden in te «luiten. C bruikt, i.st.v.nw., 1 52b0. 036- Telet. 020-187575.
;\C32 09-3287588848.
147092 en 01892 3318.
C37Z
persstr. 61', A'dam, na 19 uur.
C32
C2BA lef. 020-416101,
58608
WA
■"
v».
C2BA Telef.o2o 862120.
C2BA
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DeF
Overheid nu hard nodig

(advertentie)

Vijf bedrijven slokten in 5 jaar f 125 mln op

de amro bank
antwerpen

bij financiering Vmf
AMSTERDAM, dinsdag
SPPM, het Vmf-Stork bedrijf in Hengelo waar spuitgietmachines voor de plasticindustrie worden gemaakt, lijdt samen met de Stork-gieterijen momenteel
een verlies van ƒ 3,5 min per maand, of wel bijna ƒ 1
min per week.

(advertentie)

Emissie

Stork AG te Zug (Zwitseris sedert enige tijd
van
houdstermaatschappij
meeste
de
buitenlandse
werkmaatschappijen van de
Vmf.. De Nederlandse werkmaatschappijen hebben alle
in Nederland beschikbare
middelen nodig voor de eigen financiering. Voor het
veiligstellen van de groei
van de buitenlandse werkmaatschappijen van VmfStork heeft het concern nu
land)

ƒ 40.000 verlies per dag, aldus is gisteren door de raad
van bestuur van Vmf-Stork
meegedeeld bij de presentatie van het jaarverslag van
het concern.

SPPM heeft trouwens in

zijn gehele bestaan sedert
1968 toen opgericht om de
werkgelegenheid voor het
personeel van Stork Diesels
in Hengelo (de grote motoren) veilig te stellen
uitsluitend met verlies ge-

in

park ■£&/
boswijk
doom

—

—

draaid.
Rekent men alleen de afgelopen vijf jaar dan blijkt,
dat exclusief de rente over
het geïnvesteerde vermogen, SPPM zo'n ƒ 40 min
verlies heeft geleden, de
Stork-gieterijen in Hengelo
en Utrecht ca ƒ29 min,
Bronswerk Ketel- en Apparatenbouw ƒ22 min en
Stork Velsen ruim ƒ 6 min,
in totaal een kleine ƒ 97 min.
Inclusief rente komt dit zelfs
uit op ƒ 125 min verlies in

kunt u zelfstandig wonen
en zelf kiezen uit vele
verzorgingsmogeli|kheden.
Voor ca.

/1660

pef maand
(ind. huurverhoging per 1 april)

kunt u een appartement
voor 2 personen huren.
met een ruim verzorgingspakket. zoals electra.
water, verwarming, uw
telefoonabonnement, een
dagelijks diner, weketi|ks
huishoudelijke hulp en
ook nog beschikken over
een staf huishoudelijke-,
hotel- en verpleegkundige
medewerkers.
Indien u uitsluitend voor
de basissetvice kiest, zonder
diner en huishoudelijke hulp.
kunt u in Park Boswijk
reeds terecht vanaf
ca. 1 1300.-per maand.

vijf jaar.
Het krampachtig vasthouden aan die verliesactiviteiten zou in de toekomst veel
grotere schade aan de werkgelegenheid binnen het Vmfconcern berokkenen", aldus
Vmf-president jhr. mr. F. O.
J. Sickinghe tijdens de toelichting. „Overigens hebben
wij alleen voor SPPM het
besluit tot stopzetting genomen, we hebben dus nog
niet besloten om ook de gieterijen te sluiten".
Een zogenaamde „warme
sanering" wil het bestuur in
die sector zeker met de overheid bespreken, indien het
aanbod zou worden gedaan
voor overheidssteun voor de
gieterijen en de dieselmoto-

Opm mvttap, tonder postzegel,
voer gratis docamentatie.

sturen m

VellNtga Makelaardij h.v.
Antwoordnr. 41 te Doom, met
uw naam en adres achterop I
Of bel voor een afspraak,
telefoon 03430-2841.

renfabrieken. Echter zeker
niet voor de SPPM, tenzij de

Audet ziet jaar
optimistisch in

De Vmf-dochter Stork PMT
deze kippenslachterij.
overheid dat bedrijf geheel
zou willen financieren. Bij
SPPM en de twee gieterijen
in Utrecht en Hengelo werken samen ca. 800 man.
Naast bij genoemde bedrijven worden ook verliezen geleden bij Stovec en
Stork do Brasil (beide behorend bij de divisie Papier en
Textiel). Toch werkten vorig
jaar nog vijf van de acht divisies per saldo met winst
en nu ligt dat aantal nog hoger. Zo draait de divisie Dieselmotoren nu weer met
winst na een verliesgevend
1976.
Voor de financiering heeft
het Vmf-concern echter ook
hier de overheid hard nodig,
zo wordt gesteld. Nadat door
de haarscheurtjes-affaire bij
de diesels van SWD Amsterdam de fusiebesprekingen
met Motoren Werke Mannheim (MWM) waren afgeketst, wil het Vmf-bestuur
het type diesels, die dat bedrijf wel en Vmf nog niet
vervaardigt zo mogelijk zelf
gaan maken. Met de financiering van het opvullen van
„dat gat" in de produktie
zijn vele tientallen miljoe•

AMSTERDAM, dinsdag

Het uitgeversconcern Audet ziet het lopende jaar zeer optimistisch in. Dat heeft directeur drs. A. A. V. Tummers gisteren laten weten bij de presentatie van het jaarverslag,
waarin het bestuur ook van veel vertrouwen in de verder
verwijderde toekomst blijk geeft.
In het eerste kwartaal van pansie wel over de grenzen
dit jaar zijn de resultaten kijkt, maar onderstreepte,
niet achtergebleven bij, die dat het taalprobleem daarbij
een flinke hinderpaal blijkt
van de overeenkomstige pete
vormen.
jaar.
van
zitvorig
„Er
riode
Het concern verwacht de
ten ondanks de stakingen
geen tegenvallers in", zo komende jaren, vooral als
gevolg van allerlei technilichtte het bestuur toe.
sche vernieuwingen die op
Verder vindt men nu toch stapel staan, forse investewel de tijd aangebroken, om ringen te moeten doen, die
de verdere uitbouw en dimen overigens uit eigen
versificatie van het bedrijf middelen denkt te kunnen
ter hand te nemen. „Dat financieren. Zo denkt men
moet dan wel een intelligendit jaar tenminste al zo'n
te jacht worden", aldus drs. ƒ 13,5 (v.j. 4) miljoen gulden
Tummers. Hij gaf toe, dat te moeten uitgeven.
Het afgelopen jaar zag het
het concern voor verdere ex-

Voor de nasleep van de
haarscheurtjes-affaire
(garantieverplichtingen
e.d.)
zijn in de afgelopen twee jaren „enkele tientallen miljoenen" aan voorzieningen
getroffen, waarmee het be-

j

__

____

*

Rijn-

Schelde-Verolme, Hollandse
Beton Groep en de Vmf zijn
te bundelen. Daarbij zeven
bedrijven met zo'n 2200 man
betrokken, momenteel nog
behorend tot drie grote concerns. Aan investeringen in
een aldus eventueel nieuw
te vormen groep zijn volgens het Vmf-bestuur zo'n
ƒ 150 tot ƒ 200 min nodig. De
overheid heeft m.b.t. een

dergelijke
financieringssteun volgens het bestuur
als van een „positieve intentie" laten blijken.
De totale investeringen
van het concern bedroegen
vorig jaar nog ƒ 63 min,
waarvan ƒ 46 min ofwel 73%
in Nederland. Dit jaar zullen
die aanzienlijk lager uitkomen, nl. op het niveau van

beschikking.

Houders van de nieuwe
obligaties hebben recht tot
koop van aandelen Stork AG
(houdstermaatschappij van
de meeste buitenlandse
werkmaatschappijen
van
het Vmf-concern) in de jaren
1978 tot 1981 tegen een koers
oplopend van 160 tot 180.
Van de emissies komt 38
procent ter beschikking van
de aandeelhouders VmfStork. Op elke 25 aandelen
van ƒ 100 krijgen zij, tegen
betaling van 300 frank, één
certificaat vertegenwoordigde: eentiende aandeel Stork
AG van nominaal 1.000
frank, eentiende 6 pet obligatie Stork AG van 1500 frank
en eentiende warrant. De inschrijving staat open tot 31
mei.

(advertenties)
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Daniël Goedkoopstraat 1, Amsterdam, Tel. 020 -930690- 93 05 37.

I

Samenvatting van deresultaten van het
boekjaar per 31 december

1976

(x

ƒ 1.000)

557.769
59.314
32.607

Netto winst per gewoon aandeel
Dividend per gewoon aandeel
t cijfert omgerrkend tegen koert tl -f4,19

70 cent
17 cent

62 cent
16 cent

•••

......

\-~—s
■/

0,62

1975
v.

0,54

0*421

ni:-' ■'y
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De chairman, Eric Weiss, merkt op:
"Ons voortdurende succes in deze snel
veranderende wereld is bovenal gebaseerd op
de kwaliteit van het management en de
vakbekwaamheid en gemotiveerdheid van alle

medewerkers.

Als alttyd hebben wy vertrouwen in een voortgaande
ontwikkeling op lange termen van de metallurgische
afzetsektoren van Foseco.
...internationale ontwikkelingen van Foeroc versnellen en
de Fosmin- en Fospursektoren wordt in het lopende
jaar een verdere winstgroei voorzien".

/£>voor
t
\

>

Exemplaren van hetjaarvertlag lijn vanaf 7juni 1977 verkrijgbaar te Amtterdam bij Mock 8.V.. Prins Hendrikkade 48
<020-229085), bij Bank Meet & Hope NV en voortt bij Amiterdam-Rotterdam Butk N.V.. Algemene Bank NederlandN.V..
Pienon, Heldring & Pierton N.V. en Kat-Auociatie N.V.

belastingverplichtin-
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Ook is dat het geval met
de kosten van de herstructurering, die deels ten laste
van de conjunctuurreserve
maar deels ook ten laste van
de voorziening voor latente
belastingen gebracht werd.
Voor deze laatste voorziening resteert nu nog een bedrag van ƒ 6,5 (v.j. 30,5) miljoen. Dat bedrag is voldoende, zo meent het bestuur,
om na aftrek van de compenseerbare verliezen de latente belastingschuld tussen
het fiscale- en economisch
vermogen te dekken.
Verder kon wegens de gestegen grondstofprijzen de
reserve herwaardering met
ƒ 8.4 miljoen worden opge-

trokken.

Koeweit zoekt
samenwerking
O

KOEWEIT, dinsdag
Koeweit is van plan bij de

uitvoering van olieprojecten

samen te werken met Arabische en andere bevriende
landen omdat het nog niet
beschikt over de kennis en
de ervaring die nodig zijn
om zijn eigen olie zelf te verwerken, zo heeft Minister
van Olie Abdel-Moettaleb al
Kazimi meegedeeld.
Hij zei dat met Roemenië

besprekingen zijn gevoerd
over de bouw van een petrochemisch complex aan de
Zwarte Zee, waar zestigduizend vaten' ruwe olie uit
Koeweit per dag zouden
kunnen worden verwerkt.
Koeweit overweegt voor 49
procent in het project deel te
nemen en streeft naar een
soortgelijke

samenwerking

met andere landen.
De minister zei een en an-

-

,
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materialen) voor 1977 positief, zo blijkt uit het Jaarverslag.

ƒ 1.000)

693.139
66.479
39.575

Lj/1 1974
fe>Tj9Y3

I

derportefeuille zijn de verWachtingen van Metaverpa
(verpakkingsmachines en

1975

(x

Verkopen aan derden
Winst vbbr belastingen
Netto winst beschikbaar voor gewone aandeelhouders

Winst per gewoon aandeel in guldens
'
/11976
0.701

li/J

U

MAARTENSDIJK, dinsdag
Mede gezien de betere or-

•k Gezonde balans en goede financiële positie.

.

fV

Metaverpa ziet
toekomst positief

-

:

-A

gen vrijviel en over gebracht
werd naar de algemene reserve. Deze post is dus geheel buiten de verlies- en
winstrekening gebleven.

� Krachtige ontwikkeling by Foseco-produkten voor gieteryen.
� Reële vooruitgang bij de internationale ontwikkeling van
Fosroc-produkten voor de bouwnijverheid.
� Algemene uitbreiding van vestigingsplaatsen nu in 27 landen bedry ven
van Foseco Minsep.

•
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(advertentie)

ALMELO, dinsdag

Het bestuur van Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal
ten Cate verwacht, dat de vorig jaar doorgevoerde inkrimping van de produktie en besparingsmaatregelen dit jaar tot
een verbetering van het resultaat zullen leiden.
Dit schrijft het bestuur in
„Voorts hebben wij te mahet verslag. Verder, dat de ken met de overheid in haar
mate van net herstel mede rol van zeer dure leveranzal afhangen van de wijze,
der van diensten en energie.
waarop de begin dit jaar Hierdoor wordt onze interdoor de desbetreffende goednationale concurrentieposigekeurde herstructurering
ie, met name ten opzichte
zal kunnen worden doorgevan West-Duits land, ver
voerd. „Daarbij is de medezwakt", zo meent het bewerking van vakbonden en
stuur in het jaarverslag.
overheidsinstanties
van
De vorig jaar doorgevoergroot belang", aldus het bede maatregelen lagen in
stuur.
hoofdzaak op het gebied van
herstructurering
Deze
de
financiën, verkoop- en
voor de langere termijn
marktorganisatie
en de perhoudt in de verdere afbouw
soneelssektor.
van onrendabele activiteiten, versterking en uitbreiDe liquiditeit werd verbeding van activiteiten met terd door een snellere omloop van voorraden van detoekomstperspectief en wijziging van de organisatie om biteuren. De voorraden werde verschillende productieden sterk teruggebracht hoegroepen voor de toekomst zo wel dat uit de cijfers op de
sterk en slagvaardig mogebalans nauwelijks kon blijlijk te maken.
ken in verband met de sterk
Bij de afbouw van onrengestegen
grondstofprijzen.
dabele activiteiten valt het De omloopsnelheid , van de
accent op kledingstoffen.
voorraden werd omhoog geVoor wat betreft de uitbreibracht van 2,3 tot 2,7.
ding van activiteiten met
Een verdere verhoging tot
toekomstperspectief wordt
ligt in de bedoeling. Die
3
in het verslag gewezen op
verhoging
ging echter wèl
huishoudtextiel, de technigepaard
met
geforceerde
sche sektor en de recreatieverkopen met als gevolg
sector (tentdoek en Winddaarvan druk op het opsurfer).
brengstniveau. Voorts werd
In het verslag wijst het bestuur erop, dat steun nn de het personeelbestand met 14
ingekrompen. Hoewel
textiel door de overheid ter pet
vorig
jaar een verlies gelehandhaving van de werkgeden
werd
van ƒ 30,5 miljoen
legenheid «en goede zaak
het
nam
kan zün. De overheid dient toch nog eigen ƒ vermogen
af met 8 miljoen
naar de mening van het been bedroeg eind 1976 ƒ 133,9
stuur echter ook daadwerkemiljoen. De geringe afname
lijk het genezingsproces op
was in hoofdzaak te danken
gang te brengen. Dit door aan
het feit, dat door het
o.m. een betere regeling van
grote
verlies in twee opvolgoedkope importen.
gende jaren wegens fiscaal
compenseerbaarheid een bedrag van ƒ 14 miljoen aan la-

situatie

•

varekamp

van

Van een onzer verslaggevers

Totale verkopen naar ƒ 693 mihoen
Winst voor belastingen op rekordpeil van
ƒ 66 miljoen ondanks moeilijke économische

_

I

apparatenbouw

Herstel mogelijk bij
Nijverdal ten Cate

UMITED

Htifc RoMerdim.

j

tenbouw vindt momenteel
overleg met de overheid
plaats. Er is onlangs besloten tot een studie door een
organisatiebureau over de
vraag, of en hoe de zware

bankconsortium zullen 10
min Zwitserse frank aandelen Stork AG tegen 150 pet
en 15 min franken 6 pet tienjarige obligaties tegen 100
pet worden geplaatst. Hierdoor komt voor de financiering van de buitenlandse activiteiten 30 min frank ter

Dank zij genomen maatregelen

Foseco Minsep

400.500,

De kostenstijging werd
het afgelopen jaar beperkt
11,1% op ƒ 144,5 (130,1)
!
~~i tot
miljoen.
O (tuurt u mij vrijblijvend uw
Door de ruime liquiditeit
brochure.
,
werd
het afgelopen jaar
O neem kontakt met mij op voor
571.000
meer aan rente
1
prij4opt;jve
|
ontvangen, dan er werd beNUim .
[ taald (v.J, ƒ 156.000 negatief).
Nadat deze post is bijgeteld
en verder o.m. ƒ 8,4 (4,7)
[ Adres
• •
miljoen voor de belasting en
j flut»
ƒ 650.000 (v.J. nihil) voor bedrijfsreorganisatie opzij is
. ■ ■ ■ • .
I Telefoon
gezet,
resteert bovengenoemde nettowinst.
q* Antwoordnr
Voorgesteld wordt een ho4003
HÊÊ
JUm Aamoétm
ger dividend van ƒ 22(18).

Adres: 74, Vestingstraat.
Voor nadere informatie: Amro kantoren
of telefoon: 020-284250.

tente

o

J-

drijfsresultaat overeenkomstig werd gedrukt
Ook over de sector appara-

nen aan ontwikkelingskosten e.d. gemoeid. Bedragen,
die voor de Vmf momenteel
zeker te hoof zijn, en waarover overleg met Den Haag
aan de gang is.

bedrijf de nettowinst met
94% stijgen tot ƒ 6,6 (3,4)
(advertentie)
miljoen, of ƒ 88,92 (45,78) per
aandeel. Het advertentievolume steeg met 5%. De zgn.
„nationale advertenties" namen voor het eerst sinds de
invoering van de STER-reclame toe met 13%, terwijl
het vorig jaar nog sprake
was van een teruggang met
12%. De personeelsadvertenties stegen met 9%.
De omzet steeg met 14,6°/
Lui 1 icftk» door V*relump, de spediUtf op ftU pbifd. 3«nk ft) eigen I tot f 168 (147) miljoen. Dagbmjlinmil tl d« h»l» Wlrtld begebladactiviteiten
droegen
leid» «dl mm ««Huizing van huls tot daar voor 79% aan bij. De
Ma. trnrwhl «O* forêuliteiten en oplage van de bladen van het
11 inlwil conUntfoptlig van de In- concern steeg met 3,1% tot
boedeldlttoNrtUrUnd blijft.
Utrecht of Sinteren.
U kunt ook de bon opsturen.

leverde de apparatuur voor

een mogelijkheid gevonden
de Zwitserse kapitaalmarkt. Via een Zwitsers
op

Apparatenbouw

Van een onzer verslaggevers

BeïoaiVUno2ofOM kantoor in Den

*

de afschrijvingen van iets
boven de ƒ 40 min. Daarvan
zal 75 tot 80% in Nederland
terecht komen.

Van een onzer redacteuren

SPPM, het bedrijf, dat het
bestuur van de Vmf nu wil
sluiten, maakt v alleen al

Klopt.Dank zij de AMRO Bank voor België N.V., vooral
gespecialiseerd in diamantzaken.

Voor Metaverpa viel 1976
in twee delen uiteen. De binnenlandse resultaten waren,
buiten verwachting, bijzonder positief. Inmiddels opgeloste moeilijkheden met enkele
toeleveranciers
be"nvloeden in negatieve zin
de uitvoer van omsnoeringsmachines, met name naar de
V.S. was een negatieve invloed op het bereikte resultaat merkbaar.
Een nieuw ontwikkelde
omsnoeringsmachine heeft
thans het produktiestadium
bereikt. In de tweede helft
van 1977 zal met de aflevering worden begonnen.
Volgens de directie staat
Metaverpa „thans in de
startblokken" om de vruchten te gaan plukken van het
in de praktijk brengen van
de in aeloop der jaren verkregen kennis. De hiervoor
in 1976 gemaakte kosten hebben de totale winst ten opzichte van 1973 doen dalen
van ƒ 492.124 tot/ 331.841.
Voorgesteld wordt het dividend over 1976 te bepalen
op 15% in contanten per aandeel van ƒ 1000. Over 1975 |
werd 20% in contanten plus
4% uit de agioreserve uitgekeerd.

der maandag tegen verslaggevers voor rijn vertrek
naar CaTro voor het bijwonen van een. conferentie van
de Organisatie van Arabische Olie Exporterende Landen (OAPEC) die daar vandaag begint.
„Omdat Koeweit naar alle
waarschijnlijkheid nog heel
lang een olieproducerend en
exporterend land zal zijn geven we er sterk de voorkeur
aan onze olie zelf te verwerken in plaats van haar te exporteren, maar op het ogenblik ontbreekt het ons nog
aan de daarvoor benodigde
geschoolde personeel", zei
de minister.
Hij voerde eraan toe dat
de voorgestelde samenwerking Koeweit afzetgebieden
verschafte voor zijn olie en
de landen waarmee wordt
samengewerkt economische
en commerciële voordelen.
(advertentie)
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7,20
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142.50 MO.OO
125.30 124.80

-

I,oob
57,00

getTyoüll)

—

56.50
105.10 105,00 b —
44.30 44.90 44.10
68.90 69.00 69.001
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148.00

grace&co

—

48.90

—

>97. mass. «erg.

—

22.60

23.00 e 23,00e

73.00

80,00 b

mavic
152,00 4 mavic

150.00 152,00

-

e
e

—

61 meneba

e

—

—

e

-

-

-

-

lOngu

9%
87.

binnenlandse
converteerbare

814 ngu 76
VU ngu 70
B*. ngu 77

79.20 79.50
117.00 117.00 117,00
122.00 123,00 123,00

8 ngu 71
8 ngu 72
77. ngu
7\ ngu
7% ngu 66
7\ ngu 73
6% ngu 66
6% ngu 68

-

99,25

99,25

196.50 196.00

194,00

BV, baH.-ned
106.60 106,50 e 88,10 88.10 b —
67. bergoss
814 bos kalis w 114.80 114.80 114.90
102,00 102.20 101.20
6Y. bühmv t
7\ bührm.-t "76 98.00 98.20 98.20
7\ fumess
91.50 91.00
97,50 97.60
fff. v.gek)
57. gist .broc
91.20 91,30 91.30
108,00 108,50 b 6% o.v.d grint
Tt, hagem
96.20 96,20
-

-

85.50

TU kappa
6% kluwer
87. knsm
87. kon.bijenk
S\ kim

71, kon. pep.f

—
—

83.50
88.00

83.90

-

87,00

-

91.50

91,50
125,50
102,00

-

125.80

-

102.00
106.00 106,00 105.50
-

88,00
117,50

7\ ksh

89,00
119,50

-

119,50

74,00

73.9Ü

7 lyons

7H macin

9 meneba
7 n.b.m.
7% nederhorst
6% n.m.b.
9"4 nutricia
77. nutricia
8 ten cate

4?. Philips

10 pont
pr. f» brandt
6% rolinco.kl

7%

6% rolinco

8 sanders
87. schuit."76
7 skol
7 slav.b

74,50

75.10
87.00
99.50
84.50

74,70
87,40

99.40
84.50
2.40

75.50
87.50 e

99,60

250.50

—

-

87,30
99.50
-

93,70

-

72.00

76,40

76.00
92.00

—

92.00

—

114.20 114,40 114.45
93,70 94.60 94.50
99.30
99,30 99.30
112.50 112.00

stevin
tyco

—

n.-ind.sp 02
3% n. ind sp 21
3% n.-ind.sp
7 oving
9% pakh.hold.
9 pakh.hold.
81 pakh.hold.
VU pakh.hold.
7 pakh.hold. 88

8%

vihamij-but

87.

wesd.-u.-h

7 wessanen

96,25
94,80

94.50
95,20

-

95.10
-

-

-

62.00 41 utr.hyp.
72.20 41 utr.hyp,

a *i utr.hyp.

71,50

108.50 Tt, vad.hyp.
107.60 8 wasd.hyp.
waatl.hyp.

7X

107.00 7 wastl.hyp.ai
103.16 7 westl.hyp.r
103,00a 6 waatl.hyp.
104.00 5X westl.hyp.

102,66 ;5X westl.hyp.
101,20 5 westl.hyp.u
101,60 41 westl.hyp.
102.60 4X westl.h.e
100.60 4 westl.hyp.w
100.60 31 waatl.hyp h

a

99.00 3S

3X

wesll.hyp.k
westl.hyp. «a
westl.hyp.»
westl.hyp.no

100.00b 3Y.
99.10 99,20 3 V,
97,50 97,50 3 westl.hyp.sa
93,20 83,30

81.96 91.80

westl.hyp.r!
11 w.-utr.hyp.

•'

90,60

86.50
83.60
82.00
91.00

82,10
92,70
81,10

89.20

8% amro
8 amro 70

7% amro

amro
42,6» Tl,

99.80

93,10 7 amro
90,50 amrospa7S-1
90.60 amroapa 76-2
86.20 amrosp 77
83.00 6 aviata
82.00 8% bk.bouwnijv.
91.00 6 bk.bouwnijv.
83.00 5 bk.bouwnijv.
83,20 9% bmh
81,00 8\ bmh7s
69.60 8% bmh 77
87,50 71, bmh.ko

90,60
82,50 83.006

7% eme
61 eme

8% b.n.g.15-j.l"

61.60 91.50 fa 6 b.n.g 67 174.00 74.00 6 b.n.g 57 8»

82,00 82,50 rentaap.a
106,60 106,60 rantoap. 62.1
108.00 107,00 rantaap. 62.2

109,40

108.20
108.80

104,00
102,70
104,20

102.90

102,40
101,10
101,80
98,30
100,00
110,50
106,00
102,35

'

93.00
97.00
98.60
104.80
103.00
100.30
100.10
108.60
103.70
101.50
101.30
95,50
82,00

94,20
98,00

'

94.00

TL gr.ind.cr*.
5% gr.ind cre.
51, gr. ind.cn. sB
5% y.ind.cn.64

88,20
86,00

94.00b
97.00 shv.so 1 10,4?
98.50 shv.so 2 10,41
104.80 8\ ahv

103,50 8 «lav.b.b.
100,70 Simitel
100.50 4V. «pin.twent
108.70 Tl, thv
103.70
th.-bom. "76
101,60 9% lotal
7ÏI
101,20 BT,
unilever
95,60 6 unilever
82,00 7 verglas».
5 ver.glasf.
3* ver.v.d eff.
94.20 n, vmfttork
98,00 5 vmf-stork 58
94,00 5 vmf-stork 62
88,20
8T« vnu
86.00 6 viha

e

96.20 96.20
109,30 5 gr.ind.cre.62
99,70 98.70
108,40 5 gr.ind.cre.se
94.80 94,30
108.60 4lgr.ind.cr*.
86.20 86,20
104.10 4Hgr.ind.cn.S3 98.70 98.70
102,60 «gr.ind.cn.
87,90 97,90
104.90 3Vgr.lnd.cn. B 85.50 P6,50t
102,20 41, haba 65
96,70 96,70
102.80
haba 66
94.80 93,80
101,20 4*
7 taneken
97.60 97.60
101,60 3\ heltin
96.80 95.80
98.50 3 hoogov. 7%
99,90 100.00
hoogov.
8
73
99.90 100.00
*

•

100,00 6* hoogov.
10 hunt.d110.00 ika.wt
106.30
indota
102.50 55%invent
99.00 5
aten adam
94.20 7 kim
84.50
88.00 41 Mm
104.40 6 akzout

99.00
94.20
84.00
88.00
104.40
102.00 102.00 4% koudü»
101,70 101.80 5% kah
97,50 97,60 4% k«h 63

6.80
6.80

100,00 100,50
94 00 94,50 8 lease pl. ned.
94.50 96.00 5 lindeteves
206.20 206.20 11 maaavl. t.
153,00 154.00 9\ maasvl. t.
168.20 169.50 9 maasvl. t.

b

,

b

-
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-

—

96,10 96,00

106.00 106,60
86.00 86.00
93,60 94.10
86,90
86,50
93,60
96,00
96,00

9 manast
BX mariast.
6l£ mariast.
9Y. velsen
9\ m. va&d.

9Y. olvg
Bti otvg 75
87. oogl g.
9% parkh.
8% parkh.

pr.chr.z.d.

VU pr.chrj.d.
8 pr.chr.z.d.

7\ pr.chr jjJ
914 pr.z.dracht.

87, prot.z.dracht.
prot:z.dracht.
TU prot-z.dracht.
1114 prot.z hart.

9% prot.z.hart.
BY. prot.z.had.

86,90
86,60

94.00
96.30
96.00
99.00 99.00
93.80 93,20e
96,40 96.40

90.60 2% amst 2
86.50 7\ amst 3
96,00 2\ amst 59
100.30 5 b.l.g.

-

-

—

2% breda
2\ dordt
102.60 102.80 2S, eindh kl
98.60 98.60 2\ eindh
kl
94,10 94,10
93,00 93.50b

80.00 80.00 2% ensch
enschede
75.00 75,50 Ti, 's-grav.h.
98.60 98.60 2\ 's-grav.h. 21
87.60 87.50 2%

2% rode kr.
2% r'dam 21

2ï r'dam

97.00 96.00 Ti, r"dam 57
2\ utf.kl

2\ utr
106.40 106.50b Ti, t.-hd 57
106.40 108.60b 2% 1.-hol 59

-

-

58,00
245,00 245,00
180.00
—

-

437.50
99.00 100,00
-

398,00 398,00

-

*

.

—

-

e.

—

—

"

"

"

-

—

-

-

8.60

reiss &CO
ricoh
ho tinto s

—

schlumberger
slavenburg

—

wesaanen

tMester suiker
w.u.h. Iwarr.)
amro stocks
nat. ned.
robecost.
roünco st. 5
roknco opt.

13,50 13,30

—

—

5,00

—

24,60 24,60
13,00
23,50 23,50
-

15.70 15.60
23.00
—

9,00

—

13,80 13,80
22,50 22.50
47.00 49,00

obligaties

83,10 83.00
103,80
100.30 100.60 9 e.i.b.
103.20
102.50 102.90 B*. e.i.b.
99,80
100.60 100.10 7% e.i.b. 71
98.90
97.00 96.50 7* e.i.b. 72
93,70
97,00 97,00 6% ei b.
94.10
101,50 101.50 5% eJ.b. 64
83.50
95,00 94,00 5% e.i.b. 65
92.80
101,00 101,00 41 e.i.b.
96,00 96,00 4* e.i.b.
94,60
98,60
90,10 90.50 8 ïntam
92.30
88.00 87.10 7 imam
102.10 102.20 BY. bk.f.r &d.m. 102.70
bk.f.r
&d.m.
100.60
99,00 98.70 8
95.00 95,00 61 bkf.r&d.m. 92.60
91,50 91,50 4\ bk.f.r &d.m.61 95,80
bk.f r &d.m.62 96.30
111.00 110.10 4* ksg
101,00
103,00 103.00 ét
93,50
90,50 90.50 5t ksg 64
93,00
96.50 96,50b 5% ksg 65
93,00
90,00 90.00 4». ksg
94,50
90,00 89,00 4ü ksg
96,80
99,00 99,00b 7 albrew
88,00
97,00 97.50 3\ antw
96.00
99,50 99,60 4f. Belg
90.00
95,00 95,00 V. Belg 54
88.50
88,00 88,00 31. Belg 56

Omrekeningskoersen buitenlandse fondsen

4 cockeril

81.50 9 denem.
100,40 8\ denem.
87.00 6 enel
86.50 3% eng kl
83.60 3% engel.
92.00 3% engel. c.
83,00 8% eurofima
73.50
84.20
90.50 5 kop.hgn
96,10 3% luk

94.10
89.90
92.80

99,50

92,50

102.70'
100.30
92.50
96.80
95.30

101,00
93,50
93,20
93,00
95,00b
95,80

83.50b
95.20
90.40
88.70

89,00 4f, n.mij wat.l.
112.10 BH, norsk h.
98,50 8H oskj
90,10 5 oslo
88,00 5 pipe-l.t.e.

UVlroed
SV. reed

*9,50
95,00
29,80
29.60

103,20

99.60

95.10b
29.90

29.50

31.60 31.60
101.80 101.80
93.80 93,90
88,00 89,00
94,00 94.20
100,30 100.30
101.40 101.50
93.80 94.00
96,00 95.70

110,00 110,00
99,00 99.30 b

4f. Sabena
volvo
53.60 54.90 8?.
56.00 56.40 45 can.pac.stg
54.60 55.00 austr.

94.50 94.80
102.50 103,50
30,90 31,40

93.80 93,60

58,80 58,80

europese aandelen

68.90 58.60
97.20 97,96
52,90 52.90 alfa I.
54,40 54,70 a e g.

76.20

66,20 55,15 all. brew
59,00 57,00 arbed
57.00 57.50 basf
div 77
57.00 54,20 basfcharr.
69.90 69.05 b.
a'dam
71.70 71,96 bayer
\ div. 76
71.10 72.60 bayer
68.75 69,00 bayer duss.
68.90 70,40 bayer H div. 76
69,60 68,66 belg.tp b
76,60 77.90 bel.sp.d.kl
75,06 75,06 beri kM.
69.00 68,65 borei
69.00 69.05 bowater
bowring

bnt enkalon
b.p.c.

187.00 183.50
175.00 179,00

167,00 171,00

205.00
157.00 157,00
154.00 153.00
-

157,00 157,00
154,00 153,00

25.00 25.00
20.00
-

94.00 94.00

55.00 59.00
400.00 405.00
178.00 178.00
160,00

'

'
'

'
'

Gulden (Antilliaanse)

•

'
•■•••

••••'•/.

—

385.00 381.00
119.50 119,00

lambert
96,50 96,60b beleggings290,00 300,00
cavenham
89,00 89,00
eockarill
40,60 41.00
115.60 116,00
comm bk
212.00 210.00
96.60 96,70 agora
126.20 126.60 par.Erd.pays b
71.00 71,00
104.50 104,70 aig fondsb
111.00 111,60 c.ge.
118.00 116.00
90,20 91 00 am. fund
128.00 126.00 deutsche b
304,00 305,00
96.50 96.00 a d bel.d
133,00 133.00 drnsdner bank
244,00 243,00
95,00 95.50 birwvv.
146,00 145,00e erica»
580.00
100.00 100.001 breev 67
146,60 146.10 foseco
335.00 340.00
77.00 76.00 breev. 76
106.00 107.90 gtvaert
83.50 83,00
96.60 96.50b convertoU
111,00 110.00 Of.met.
154.00 161.00
91.50 92.00b converto
666.00 560,00 gr.un.sl
75.00
101.00 101,10 dJ.f.
117,50 118.40 g .k.Emett \
635.00 640.00
96.60 96.00 eng.-h.bel.t. I 690.00
nümb.el.
306,00 308.00
83,50 83,60 eng.-h bel.«.
5 «Mt.l.friHl.
670.00
hoachst.kl
156,00 158,00
91.80 91.00 eur.comm.l. 2
VI, w.-utr.h.
61,50 61,60 hoechst
156,00 158,00
92.00 82.00 eupic
6Hwy*r»
96,90 07,60
6 wy«r»
es.se ss.sc» goidmtne» ld
78,20 78,20 hoasch
SO.OO 62,00
10VI.lWA.fc». 104.80 104.90 ooldrrvnea
391,00 391,00
66,00
i.f.l.
911 irwt.sekh.fln. 102.60 103,00 hofland
132.80 133.40 i.cJ.
I.
153,00 160,00
9X irwt.iiekh.fin. 101.60 102.00 ika
123.50 122.60 lyons
72,00 75,00
8 inM.tWih.fln. 73 90.00 91.00 ir.Mb.
622.00 622,00 lyovspr.kl
72,00 75.00
8 inat.iiakh.fln. 73 93.60 93,50 kroont.
1410,001425,00 lyonspr
720.00 770.00
71 in«t.nekh.fln. 91.00 90,50 lev.cap.h.
76,00 77,00 marksErsp.
114,00 116,00
n.vastg.f.
660.00 660.00» montec.ed
14,00 14.0Ö1
2320.002310.00 montec.ed ld
nyinoi'» f.
30.00 25,00
71.60 71.60 nestlé
obam
3400.001380.00
rolinco
76.60 75.60 péch.ug.kuhlm 35,30
87.50 87,50 rorento pr
7X aeneas
129,60
129,70
petro
1
294.00 306.00
86,50 87.00 sumabel
7% at «t am.
52.50 52.00 petro 6
294,00 305.00
8% ant.ljaa.
96.00 96.50 t.p.h. (aeab.l
71.60
71.60
petro
10
294.00 306.00
8i ant.hove
97.50 96,50 t.p.h.
97,40 98.60 phoen.ass
430.00 430.00
BV.ant.hov*
91.00 92.20 uninnv.
75,00
76,00
32,00
pireHi
101,60 102.00
9* aug. 70
41,00 40.80 priv.b
22.00 22.00
102.50 102.50 viking
9% aug. 75
werekJhav.
109.50 110.00 pye
160.50 160.50
6 aug
80.00 80.00
rank o
220.00
9X, bartim.
102.60 102.60
rhein wstf
180.00 176,00
30,00
97.50 97.60 adiropa 1
8H bartim.
rio tinto
104.00 104,00
96.60 96,50 ad*opa 5
150.00
8\ bartim.
rothm i
150,00 150,00
300.00
101,60 101,70 adiropa 10
9* bertiHa
at. gobain
54.70 62.00.
7\ bon.leeuw.
91.00 91,30 a tl. fonds
146.00
172,00 177,00
88,00 88.00 eoncentra
202,00 204,00 sears h
7% bronnvo
the» t&t
700,00
61,50
bronovo
81,50 82.00 aurinvaat 1
aiemans
280,00 284,00
308.00
96,80 96,20 eunnv. 6
Si, camtllus
164,00 160.00
1560.001560,00b sotvay
8 cam.Uu.
90.20 90.20 •urinv.2s

instellingen

-

—

-

-

-

•

-

-

-

Incourante fondsen
VRIJBLIJVENDE BIEDKOERSEN

250

165

2/5
250
165

Fries-Gr. 20 si.

<850

400
410
2100

4850

Ned. Sch.hp.bk. IOOg
idem 200 g
Tilb. Hyp.
Industrie «i dbwsan
Ap. Brons
Betfondsmc. W.
Betindo
Besouw

'510

Vifnkmgmjin
Nat. Borg. Mi)

Utr. levensverz.

I tyiwitmtitiintin

BOG (part.l
Brink Mottm

Enraf Nonius èf SB
Enks
Gront Mij Cert. f 20
H.E.S. Beheer
Holland Sea Search
Immofund 62
Kon. Maastr. Zinkwit
Me*e van f 1000
Melle van / 20
Merwediik
Nat. Gr. bei.
Nat. Gr. f 100 gast.
Ned. Elevator
Nioh-Ditmar
PC. 6 Lampe

Phoenti-Fongers
Prins

Ruys Bel. Mij
Twijnstr. Gudde
Vat
Verkade (eert. I
Woerd, dakp

fabr.

Zenen P. C. v.
Zd. Pac. K. Mij

29/4

400
400
2100
X

-

2SO
115

1370
175
'«!

440

1510
250

115

1370
175
184
440

®

SB

,1»

179
7.00

7-00

'59
®0

1350
410

310

310

®

95
140
400

00
95
136
400

1075

1075

78

78

200
360
63

200
360

®3

480
*3

480
43

'®5°
360
330
.

16.50
350
330
148
420

140

Ï2

200

200

Amsterdamse wisselmarkt
•w**"

4.2115-2165

new york

4.211^2166

2,45025-4527 2.44875-4512

"wntreal

2J4125-3437

P»"IS

basset

frankfort

Stockholm

&•"»

mlaan

kopenhagen

oito
wenen
madnd

49 415-465
49 410-460
6,7956-6,800 6,7335-7986
103,910-960 103.97M2S
66.565«15 56,566-606
97,066-115
917,305-365
27.625*75 27,€25*75
41,130-180 '41.140-190
46.435-485 46.505 565
14,621 «31
14,623*33
3,36-3.66
3.36-3.66

Beleggingsfondsen
•bnM. pool
•bniontapool
abnrendem.p.

«mro-pm.f.

28/4
55,46
66,64

58.11
17,48

•mroobl.fondiiao.7s

b*. I v.d.
••marttda
unifond»

7

8.87
38,63
20.20

29/4
65.36
66.61

68,14
17,60

161.20
8.89
38,82
20.20

2/5

56.41

£67,30
58,19

17.54
161.60
8.92

38.81

20,40

Wat kost vreemd geld?
2/8
am. dollar
eng pond
beig »r. HOOI
d mark HOOI

(p^biguldwwi

Vark.

2.40

'

■tal lire 110 0001
port. esc.IIOOI
carv dollar
Ir fr. (1001
/wits fr, 11001
/«eeds* Kr HOOI
noorse kr. 11001
deensekr. HOOI
oost sch. (1001
«ppesHOO».

gr

j|-J®

•

!•

J-™

' ®

'

\
'

1'??

i ü's

-

gezondheidszorg

3.®

f 0,50

-

—

V• Vi' V

Peseta (Spaansel
Pond Sterling
Frank (Oude Goud)

Viba
-

101,00 101,00
282,50 283,00

jj.56

•

Gulden (Surinaamse)
(Deense)
96,00 Kroon
MarklDuitse)

84,60 84,50

103.10

'

Dollar (Amerikaanse)
Dollar (Canadese)
103.60 Europese Monetaire Eenheid
103,00 Europese Rekeneenheid .
99.80 Frank (Belgische)
98,80 Frank (Franse)
93.70 Frank (Zwitsersel

89.00 89.00
91,10 91.10
4 brass.ch.royale 98.60 98,50
9 c.n.l.
104.80 105,00

-

—

38.00
22.80 23,00
366.00
11.21 11.27
3.04 3.06
6.90 6.80
106.00 173.00
1,40 1.42
206.00 206.00
6.09 8.10
6.68 6.70

20,60
19.60 19.50
24,50 24,00
29,00

buitenlandse

—

—

dat nipp. p.

-

—

sigma

-

-

a

62.00 62.00 kkiwer
64.00 63.50 kb b.

103,40 103.40
W« »bn77
90,00 90.00 8S aön sp.bili.77 102,70 102.70
102,00 102,30
900.00 900,00 antonius l.
8.20 8.20 asahi opt co. 97,50 97.50
100,30 700.30'
15,00 15.10 9X, god. sorgh.
9,70 9,70 8% n.ontw.b.
101.56 101.60
36,00
8H norsk hydra 101,50 101,50
24.50
BT. w.-u.hyp. 77 116.50 119.00
8H w.-u.hyp. 77 100,30 100,50
26,50
asahi opt.
32.00 32.00
35,00
csm
8.20 8,20
18.50
csm eert.
48,00
8.20 8,20

24.00

-

99.80 100.00
96.60 95,00
110.00 110,00
104.40 104.50
103.50 103,30

96.00

—

,apen f

'

—

43.00
8.40 t.40
3.98 3.96
640,00 635,00 k.b.b. eert.
3.98 3.96
weglits
39.60 39,00 landre en glird
15.80 15,80
90.00
w.litspr
39.50 39.00 mitsui
ned. kredietbank
2.50 2.51
50,00
W.KJC.
ndu 100
8.94 9.10
250
22.20 22.50
voorl. genoteerde ndu
7.88 7.94
nmb
3.40 3,54
pakhoed
fondsen claims,
pakhoed eert.
3.36 3.48
pioneer
49.00
stockdiv. d.

staflex I
28.40
tang c
284,00
103.50 103.50 un. min kl
1035.0Ci1035.00 ik», min

190.00 190.00
31.00 31.00
23.00 23.00
72,00 72.00

89,00 lehman c.
81.00 madison f
73.60 manh f
98.50 massach t
90,50 opp.tr.f

78,50

—

—

—

88,00 88,00
86,00 87,00b fvd.trend f
88,60 88,60 inv.mut.

78,30

-

—

dreyf.
fidelity f
fid.capf

79.00 79.40

—

—

-

premie-obligaties

2% alkm
87.70 87.70 2\ amst.kl 51
93.80 93.40 2S amst 51
91.00 91.00 2% amst 1

-

—

-

83,00 83.00 div.tr. sh
100.50 100.20 dreyf kl

100.10 100.20
95.20 97,00

—

—

—

-

76,00 78.00

89.60 89.60

101.50 102.00
98.50 98,70
89.10 89.10

-

—

94.00 spf
87,50 unif. Kl
97,80 unrf.
97.00 u.s.tr.inv
79.00 un. fund kl
85.00 un. fund
88,00 c.i.f.
chem.l.

100.00

-

—

—

5% m. roepaan

6.80
6.80

101,90 101,50
102.30 102,70
97,20 98,00

—

col.gr.sh.

99.00
88.50
82.00
71.20
97.50
91.00

-

-

104.50b spf.kl

87.50 87.00
91.00 91.00

-

—

100,90 100,70 eurunion
100.00 101.50 fin.-union
99.00 98.60 «ondak
96,50 97,00 fond»
92.00 93.00 fondra
91.00 91,00 franceinv.
87.00 87.00 interitalia

104.50
95.00
87.40
97.00
97.50
79.00
85.00
87.00

—

—

-

8 losser h.
TU losser h.

98.60 8 joz.dev.
100.00 BY. joz.doet.
98.00 8\ losset h.

92.00 92.00

91.00
8H.60
96.00
100.50

—'

techn f
91,00 90,50 unrted c.
90,00 90,00 val l.spef
96.00 96,00 vanee sand
91,80 91.80 «vellingi
88,00 88.00 asa

101.50

103.00
94.50
92.20
93.20

64.10
39.70

101.50 101.40

b

<

4t, gelat.d.

9 vgz

.

b

b

t
b

9 amro 77
amro 73
86,30 8% amro 75
82,70 8\ amro 78
8%

83.50
82.80
82.50
BO.SOI

9% rabo

5 chr.boer.b.
9 eme

81,00 81,00
enrwa
110,00 110,00 91,
9 estel
106.00 106.00 81, estel 76
93.60 93.60 81, estel 77
96.50 %.10 11 expo
94.40 34.00 9 expo
111,50'12.50 81, expo 77
110.25 110,30 7* expo
104.50 104.60
fr.-hol. Bk
104,50 104,60 51,
31, fr.-hol. Bk

b

1
'
'
>

86.30
82.70
83.50
82.60
82.30
79.50
42.50
99.50
92.50
90.20

76,00
100,00 99.80 9% rijnl.disc.b
104.20 104.20 58%rijnl.disc.b
94.00 94.00 7*4 r.tch.verolm
102,00 102,00 8
t.w.etecti b.
90,50 90.60 6 «cNph.
91.50 82.00 8\ «htfim
94.10 94.10 8% «htfim
90.00 90.00 71, «htfim
84.60 84,80
«hlfinance
94,00 96,00 6%

5S crane
SY. dekkers

103.10 103.00
102.60 102.60
101.50 101.60
99.90 100.20
132.00 132.00
138.40 138.20
121.00 120.60
107.50 107,50

e

b b b

e
f

e

ei

1b

e
.

t

e,
>
>

5X utr.hyp.
5 utr.hvp.

99,00

t

92.40 93.50
83.60 93.60 10*. amro
99.50 98,00 10% amro
86.30 86,30 9% amro

/

104,30

t

99,00 99,60

89.60
108.40
103.60

5 dekkers
41, et.bedr.z.-h.

-

„

a

3 a.fr.hyp.
62.00
3% alg. hyp.
72.20
71,50
3Xad. hyp.
11 fr.-p.h.84. 109.50
11 fr.-gr.h. 10-j. 107.60
10 fr.-gr.h. 74
104.40
106,10
10 fr.-gr.h. 78
914 fr.-gr.h. 74 103.10
91 »r.-gr. h.78
102.90
103,60
9 fr.-gr. h. 73
9 fr.-gr. h. 75
102.00
100,90
Bf. fr.-gr.h 75
101,60
BX fr.-gr.h.7o
BI fr.-gr h.71
102.50
100,40
BX h.-gr.h.75
3% tr.-gr.h.
100.00
71
98.80
B fr.-gr.h.
98,30
3 «r.-gr.h. 78
99.80
3 fr.-gr.h. 300

b t

>

Ti utr.hyp.

97,00 7 utr.hyp.t
87.50 61 utr.hyp.n
86.60 6% utr.h.o
75,00 611 utr.hyp.
85,00

1b

85.60

74,00
86,00

abnspa 72
abnapa 74
abnapa 75
abnapa 76

f

87,20

93.00 93.30«
94.60 94.60

1

Tt, tüb.hyp.

99,80 100,00 9 abn 76
99,00 96.60
abn 75
101.00 101.00 8%
abn 76
8%
99.60 99.80 8 abn 71
96.00 96.50» 8 abn 73
»

93,10 93,30 10
93,10 93,30 9 tüb.hyp.
81 tilb hyp o
&1.90 92.50 BY,
tilb.hyp.7s
91.90 92,50
33,00 33,00 81 tüb.hyp.
33,00 33,00 81 tüb.hyp.77
96.00 96,30 8X tüb.hyp.
90.50 91,00 8 tüb.hyp.j
7% tüb.hyp. a

93.60 83.60

*

'

tilb hyp.
41.90 40.60 11%Blbhyp.

96.80

100.80 100,90 IHakro
102.00 102.001 9V. atuo
103.00 103,0» 4\ akzo.U
97,00 96,70 4%akzo
106.50 106,60» 4% akzo ph.
104,00 104.50 IHabn
102.00 102.00 10% abn
99.00 IOO.OOt 9 abn

6 bp
3% broca
ceehom
8 ccehorn
7 co-op
7\ ccb

88.50 88.50 Belsevier

6 ago
105.00 106,00 5 ago

t

71,40 71,50 9 n.schpsv.
71,10 71,00 9 schpsv.
71,10 71,00 8% n.schpsv.
39,90 40,60 5 n.schpsv.

8 bp

n, bp 66
7Y, bp 72

5 eme 64
5 campina

banken, handel,
industrie

88.90 88.8Ja
39.50 39.60

95,00
101,35
99,20
98,25
96,40

BY. v.bedr.bred.

SV, pegem
5 pegem
96.60 6 pr.g.e.m. 57
101,40
64
99,80 6p».ge.m.
pr.geld.e.m.
98,00 *1,pr.geld.e.m.
98.40 44% pr geld.e.m.
90,00 71, rot e'werp p.
108.40 6% rot-rijn p.
103.60 4\ rot-rijn p.
76,10e
riinl.d.b. 76

e

83.80 83.80 31 rot.sch.hyp.
90.20 90,20 3 rot.sch.hyp.
46,70 46.70
46,70 46,70
71,40 71,50 10 n.schpsv.

pandbrieven

1 fr.-gr.h.a

'

e

4% rot ich.hyp.

101,60 101,60
100,00 100.00
106.80 107,00
104.00 103.60
103,80 104,10
103,10 103, lOt
82,00 82,30
83.00 83,00

e

91,00 91,00 9 raiff.hyp.
6 rot .sch hyp.

71.00
38.20
106.30 106.30
103,00 103.10

b

100.70 100.70 10 rabohyp.76
102.00 104,00 9\rabohyp.
97,60 97,70 8\ rabohyp.
95.40 96.40 8X rabohyp.
96,00 96.00 11ra.ff.hyp,
95.70 95.80 lOrarff.hyp.
94.00 94.00 9% rarff.hyp.

85.501

89,901

'

79,60 78.50 4% ned.sch.hyp. 85,50
103,10 104,80 3Ï ned.sch.hyp. 89,90
71.00
101.20 103,20 3Xn.sdi.huv
98.40 98.80 3 ned.Bch.hvp.
38.20

,

90.60 90 60
90,60 90.60

6 utr.hvp.

Tt. fr.-gr.h.
Ti, fr.-gr .h. 71
J (r.-gr.h. 72

88.00 87.56

'

86.60 85.60 3X hyp.v.ned.v
61.00 61.60 5 nat.hyp.

b

—

68,00 67,00
75.60 75,60
67,10 67,10

pakh.hold.
143.00 143.00 TV.
614 pakh.hold.
183,60 183,30 5% pakh.hold.
180.70 181.50 41, pakh.hold.
162.00 163.00 71, pèchmey
171.70 172.00 8 peek 72
174.20 175,00 8 peek 71
81, paris-pays b. 101,10 101,20 Tu peek
5 btad.-wiH.
78.00 78.20b 9% philips
91.50 91.50 8 philips
4 bljd.-will.
3Y. bliid.-will
87.20 87.20 5?. pont
99.50 99.00
81, boj
98.00 98.00
BX, beu
SX, boi
93.50 93,00 6 pegfim

62 3
67.5
67 6
68.5
69 4
69.5

b

-

75.50 76.00»

b b

<

5 anti
41 anti E 9
41 and 62
4% n.-hol. 66
3X n.-hol.
ÏXr'damS

3 fr -gr.h.da
3fr.-grh.dc

|

-

5 m 100
4V4 nl 59 100
3* grb 100
3\ grb 600
3% nl 47 100
3* nl 47 500
3X ,1148 100
31t.nl 48 500
3 grb 100
3 grb 500
3nl 37 100
3nl 37 500
3 grb 46 100
3 grb 46 600
2\ grb 100
2\ grb 500
Tt, ant»
6% anti

3% fr.-gr.h.db

3X fr.-gr h.de

84.50 84.60
67,00 67 00b

s

,

4X, delft 56
3 dordt kl
4X groningen 3
4X leeuw. 2.3
4Y. lelden 2
87, N 1 100
811 nl 1 100
Bnl 71 100
8 m 2 100
8 m 76 100
Tt. Nl 73 100
7% nl 69 100
Tt, nl 254.100
7* nl 72 100
7nl 69 100
6X nl 66 100

4 fr.-gr.h.

87.00
81.20
85.10
89.05
82.00
82.00

—

'

88.00 88.00 eur.f. Kl
77.50 77,10 eur.f.
75.10 76,00 eurunion kl

94.50 94.80

-

95.10
123.00 124.00
rentesp.
rentesp.
rentesp.
rentesp.
rentesp.
rentesp.

103.20 103.20 TUi. jans g.
100.46 100,50 9 dedeo
102.80 103.00 Ti i. de deo66
103,00 103,40 SY. dedeo
102,30 102.50 4X j. de deo63
1C2.40 102.40 VU ios.venlo
102,00 102,10 8 ios.venlo
101,15 101.20

102.80
94.50
92.10
33.10

128.50

64.00
40.10

6.80 6.80 6w. arntsz
81.50
73,80 73.50 9 zen.+gst.z.afrt 100,40
93,70 104,10 7V88.00
100.50 100.70
�gst-z.a."
87.00
101,10 101.10 7V
7iTzen.+gst.z.». 83.50
95.30 95,30 8% z.heerenv.
92.20
92.20 92.20 8 haerenv.
90,00
90,50 bü.so 37.z ziek.verpl.a'd 73.50
95.80 96.80 7 ziek.verpl.hilv. 84,60
91.80 91.80 Bzz groenlo
91.50
94.00 94.00 814 zonnegl.
96,00
92.70 92.60 Ti zonnegl.
87,60
95.60 95.80 12 zonneh.
113,00
92.40 92.60 81,
98,50
zonneh.
98.90 98.80 8 zonneh.
90,10
93,50 94.00 77. zonneh.
87,00
106,70 106.80

—'

-

96.00

92.50 VU diac.mep
9diac.mepp.
96.9 U 8% diac.mepp.
110.20 8% diac.mepp.
106.50 8% diac.mepp.
103,00» 8 diac.mepp.
102.00e 714 diac.mepp.
102.00 91. diac. (ut.)
102.00 VU diöc. (ut.)
96.80

102,50 102,50 7 het dorp
101.50 101,50 87. el.-l venr.
95,30 95,30 81, el. 2 venr.
99.60 99.60 5 eudokia
99.90 99.90 7 eugeria
92,50 93,00 TU '« heer.l.
108,60 108.501
96,00 M.90
19.50 18,50 s's heer.l.
101,40 101.50 9V. herst.o.
101.60 102.00 7\ herst.o.
81 z.oud.r.
108.00 108.60 7\ z.oud.r.
106.25 106.00 7X z.oud.r.

101,20
98,50
100,30
97,60

89.50
51.50

122.50
162.50
194.50
120.00
31.00 30.20
60,10 60.10

71,00 natgypsum

102,50 102,90 7% bethesda h
96,00 96,00 5 ziekeru.
96,00 96,00
VU cruq.h

92.70
96.50
96.50
110.20
106.50
103.00
102.00
102.00
102.00

60,30

incorp

47,50 nat hiel ga*

70,60

3\

-

5
9 v.m f.

61,00

92.00
medonn dougtas 50.00
merck&co
129.20
minnes m&man 122.50
mobiloü
162.00
monsanto comp 198.00
nabèuo
118.00
mca

8X prot.z.bosch
8 prot.z.bosch
6% dsm
11 n.wat.sch.b 108,30 109,00 71, prot z bosch
9». n.wat.sch.b. 106,00 106.00 9r.r.hoogland
103,80 104,00 81 hoogl.
9 n.wat.sch.b
VI, n.wat.sch.b 107,20 10i,20 9de stolpe
VU n.wat sch.b" 101,30 101.30 8% str.z.ede
str.z.ede
BY. n.wat.sch.b 100.00 100.00 714
8 n.wat.sch.b
99.50 99,50 5 talma
92.50 92.60 81 v.n.+psvzst
7 n.wat.sch.b

41, ns

—

109.20

93.70
73.00

8% ns
TU ns

—

99 00
87,301
99 60

98,75
.109.00

dép *t

51.20

-

-

2,40
249,50 251,00

104.80
98.50
87.00

rmy

64,50

50.20

masseyferg

nat. can
nat. du & chem

71.00

95.00 95,10
94.00 94.20
66.20 98.30
57. nqu
51 ngucer
96.0 U 96,00
3\ n.grbrl bam 43,00 43.0'1e
n.midd st .b. 108.90 108.80
9% n.midd.st.b. 106.00 106.30
814 n.midd.st.b. 100.80 101,50
VU n.midd.*t.b.7o 100.80 101.00
8\ n.midd.tt.b 75 98.80 99.00
8 n.midd st.b 71 99.70 100.10
7\ ned.midd.st.b 36.00 98.20
67. ned.midd.st.b 94.60 94,80
10 n.o.b. 74
111.20 111.20
107.10 107.20
97. n.o.b. 75
n.o.b.
70
102.» 102,40
B*.
n.o.b.
75
81
102.50 102.70
102.56 102.80
8% n.o.b. 76
76
n.o.b.
100.90 100.90
B*.
101.30 101.30
BY. n.o.b. 77
96.00 96.00
71, n.o.b. 73
94.80 96,00
7 n.o.b. 66
6 n.o.b. 64
91,10 91.00

-

SY, hoogov
TL ihc
6% interlas

ngu
ngu

8% ngu 7i
8% ngu 15i

obligaties

106,20 106,70
104,60 106,00
104.00 104.00
102.80 103,10
103.00 103,20
103,00 102,80
103,30 103.60
81!. w.Hitr.h.7o 101,80 101,90
81, w.-utr.h.s-j. 102,00 101.80
fct w.-utr.h.7j. 101.50 101,65
81, w.-utf ,h.12-j. 101,60 102,00
8% w.-utr.h. 2
100.90 100,90
w.-utr.h. 3
101.00 101.20
8% w.-utf.h. 73 100,60 100,50
11
8\ w.-utr.h. 2 101,50 101.50
8% w,-u.h. 75 1 100.45 100,45
101.00 101,OOf
81, w.-u.h. 77
BU, w.-utr.h. 70 99,00 100,00
SY. w.-utr.h. 75 100.00 100.50
8% w.-utr.h. 76 99.30 99,80
8 w.-utr.hyp.
98.70 99,00
8 w.-utr.hyp. 76 98,00 93.10
96.00 96,00
71, w.-utr.h. 71
7X w.-utr.h. 76 96.30 97,20
Ti, w.-utr.hyp. 1 99,20 99,60
Ti, w.utr.h. 72
93.60 94.50
7 w.-utr.hyp. 1 103.30 103.80
10\ w.-u. ri 70 101,80 101.80
117,60 119.60
9 w.-u.76 spa

ib i b

'

overheid en
publiekrechtelijke
lichamen

87.00
81.20
85.10
89.00
82.00
81.20

—

47.00

70,10

-

514 amro

71.00
69,50

69,00
69,00

gülene
goodrich
goodyear

—

—

10 w.-utr.hyp.
914 w.-utr.h.l
vx.-utr.hJ
91, w.-utr.h. 76
9 w.-utr.h. 73
9 w.-utr.h. 75
9 w.-utr.h. 76

b

»

At, fr.-gr.h.

93.00 93.00

b b b

101.50 101.50
103.50 103,50
101.50 101.60
101.20 101.60
101.50 102.20
102.50 102.80
100.70 100,60
.100.60 100.60
100.60 100.40
100.60 100,50
102.80 102.80
100.50 100.60
101.80 101.90
99.00 99,20
101.80 102.00
97.50 97.70
97.20 97.40

4* fr.-gr.h.i

-

b

25-J.

102,10 102,10

100.40 100.80 8 b.n.g. 75
102.60 103.00 71 b.n.g. 70
102.70 102.70 71, b.n.g. 71
102,70 102.70 71 b.n.g. 72
101.10 101,10 7 8 b.n.g.
99.70 99.80 71 b.n.g. 1.3
97,10 97,40
99.80 99.70 TL b.n.g. 271
96.70 97,10
101.30 101.40 7X b.n.g.
96.50 96.90
98,40 98,40 7X b.n.g. 72
101,10 101.30
96,00 98.00 7\ b n.g.
101,40 101,70
97.80 97.80 7% b.n.g. 71
nl 72
7%
72
95.00 96,50
71 nl 10+
102.30 102,30 7X b.n.g.
94.80 95.10
96.30 96.50 7% b.n.g. 1
7 2 nl
94,70 95,00
97.00 917.00 7H b.n.g. 2
7 nl 1
96.20 96.30
97.00 97.00 77 b.n.g. 1
7 nl 2
2
96.00 96,40
7 nl 69
96.00 96.00 7 b.n.g.
96.00 96.00
93.20 93.20 b.n.g. 3
6% nl 1
61n12
93.00 93.00
96.90 96.20
61 nl 3
92.60 92.60 7 b.n.g. 4
94.40 94.60
61rt4
92.60 92.60 7 b.n.g. 69
93,00 93.30
93.00 93.30 7 b.n.g. 72
6* nl 66
100.10 100,20
32.20 92.20 7 b.n.g. 73
6% nl 67
94,70 94.80
6 rü
91.00 91.00 6% b.n.g. 67
93.66 94.20
. 91.00 «1,30 61 b.n.g. 68
&*nll
99.60 99.60
90.50 90.20 6H, b.n.g. 72
SU nl 2
94.00 94.30
89.40 89.70 6X b.n.g. 66
6Y. Nl 1
93,10 93,30
89.00 89.30 61 b.n.g. 67.1
6% nl 2
92.70 93.00
6 nl
85.80 86.80 61 b.n.g. 67.2
92.60 92.80
93.00 83.30 61 b.n.g. 67 J
411 nl 68
92.40 92.60
87.00 87,40 6X b.n.g. 68.1
41 nl 50
92,30 92.50
91,70 92.00 61 b.n.g. 68.2
4% nl 1
b.n.g. 68.3
92,10 92,40
4% nl 2 87.00 87.20 61
82.60 93.00
4% nl 63
83.80 84.00 6% b.n g. 66
91.70 92.00
92.20 92 20 6X b.n.g. 67
4% nl 50
6
97.80 97,70
84.10 84,30 b.fi.g. 57
4% nl 60
6
92.20 92,40
83.60 83.90 b.n.g. 1
4X nl 61
91,80 92,00
82.10 82,10 6 b.n.g. 2
4Hnll83,20 83.20 5% b.n.g. G 8 96.50
4% ril 2
91,30 91,40
91.20 82.00 5X b.n.g. 64
4 nl 61
90.50 90.60
81,90 82,00 5X b.n.g. 1
4 nl 62
90.80 90.90
79.40 79.70 H b.n.g. 2
3% nl
89.70 89.90
31 art)
48.70 48.70 61 b.n.g.
96,80 95,85
31 nl 47 .
73.40 73,60 6X b.n.g. 58
89,30 89.40
92,20 92.60 5% b.n.g. 64
3% nl 63
61 b.n.g. 66
88.70 89.00
89.30 89.35
89,70 90,00 5 b.n.g. 58
31 nl 66
88.80 88,80
72.80 73.20 5 b.n.g. 1
nl 48
3% bal
88.40 88.60
3X .cl.
72.00 71.70 S b.n.g. 2
83.30 89.30
79,60 80,00 4% b.n.g.
3X n< 50
77,60 77,60 41 b.n.g 68 59 87.50 87.80
3X nl 54
87.00
3Y.nl 1
76.40 76,80 41 b.n.g. 59 2
3X nl 2
90.60 91,20 41 b.n.g. 6S 1.3 92.10 92.20
41,90 41,90 41 b.n.g. 60.1.2 90.80 90.80
3 grootb ob.
95.10 96,30 41 b.n.g. 60.3.5 91.20 91.30
3 nl 37
93.90 94.30 41 b.n.g. 62.1.3 83.40 83.70
3 grt> 46
36.00 36.00 41 b.n.g. 62.63 83.40 83.70
2% grb
82.60 82.90
4% b.n.g. 404.
3 gipins.
93.00
96.30 96,40
106,90 106.90 4X, b.n.g. 30-.
11b n.g. 74.
91.30 91.30
11 b.n.g. ICH114.40 114.60 4« b.n.g. 56
90.70 90.80
'09.00 109,00 4% b.n.g. 60
10% b.n.g.
90.30 90.30
105,70 106,00 4* b.n.g. 61
81 b.n.g. 84.
82.30 82.50
108.00 4X b.n.g. 1
911 b.n.g. 76
2&i- 108.00 107,90
82.60 82.50
4X b.n.g. 2.3
.
107.80
91, b.n.g.
83,40
110.20 4 b.n.g.
83.00.
911 b.n.fl. 76' 111*30 106,10
31 b.n.g. 47
99.00
t» ~n.g.
106.00
80,00
81 b.n.g. 204. 104.90 104.90 3% b.n.g. 54
8X b n.g. 25-J. 104 60 104.60 3* b.n.g. 54 55 77,60
8 m 71

8 nl 1
8 nl 2
8 nl 3
8 nl 76
TL nl 71
7X nl 73
71, nl 70
7% nl 89

88.30

b b

9 nl
8% nl 1
8?. Nl 2
81. Nl 76
8* nl 1
8% nl 2
BÜ, nl 76
8% nl 77
8 ni 69 25-j.
8 nl 70

-

b

10* nl
9\ nl
9* nl 76
9* nl 76 2

b

obligaties

-

b

binnenlandse

75,00 75,80 6 fr.-gr.h. 300
90,80 91,00 6 fr.-gr.h. 301
51 fr.-gr.h.
78.50
76,00
4f. fr.-gr.h.
76.00 76.40 4* fr.-gr.h.du

104.80 104.90 3% b n.g. 56
103.40 103.80 3% b.n.g. 56
104.00 104.00 3% b.n.g. 1
104,00 104.10 3V. b.n.g. 2.3
103.20 103.20 3% b.n.g. 4
103.30 103.80 3Y. b.n.g. 5

131.0
U 131,00
76.70 76,80
—

64,00

martin marietta

—

76.60
165.80 166,40 165,40
45.20 45.50
73.20 73.30 73.30
438.00
440.20 440.50 440.50

7 pakh.hold 72

8X b.n.g. 84.
8X b.n.g. 75
8X b.n.g. 77
8% b.n.g. 15-j.
70
110.20 110.20 8% b.n.g.
73
109.20 109.20 814 b.n.g.
1
106.90 107.00 BY. b.n.g.
2
107.60 107.70 8X b.n.g.
105.20 106.X 8X b.n.g. 15+
104,80 104.80 8X b.n.g. 70
103.80 103,70 8X b.n.g. 71
104.60 104.50 8X b.n.g. 76
b.n.g. 77
103.30 103.20 8X
1
103.00 103.00 88 b.n.g.
2
102.20 102.20 8 b.n.g.
71
102.30 102.20 8 b.n.g.
72
100.60 100.80 b.n.g.
100.60 100.80 8 b.n.g. 73

48,70

1

-

48,50
129.50

I

—

390,00

99.10

—

-

—

gen. cigar
gen. electr
gen. foods
gen. motors
gen. pub. ut.
124,80 gen. tel.&elec!
—

,

6 abn
61, amro

—

*

—

148.60 148.50
34.60 35,00

akzo

-

-

—

—

1b

-

—

—

-

87. Abn

—

—

-

—

-

-

—

-

38.20

vthami) b
vrg gem b.

-

—

-

-

—

vezetv.

-

-

—

-

—

—

-

-

86,00

1,00

—

-

62,50 62,50
62,60 *1, mees b.
51, b.midd kr.
11 nat.inv.b
91, nat.inv.b
87. nat.inv.b 77
,73/4 / 3 vutcaanso.
27.20 27,20 27,50 8* nat.inv.b 70
61 / 31.50 w. waveren 145.Ü0
8% nat.inv.b 1
61,00 75 / 30.5ï weg.'* cc' 60.00
81, nat.inv.b 2
75 / 30.5 X weg crt
59,50
60,00 60.40 !BV. nat.inv.b.
75 /4 40 wessarwn
76,00 76.00
76,50 8 nat.inv.b
van
120
wessem
2050,00
2100,00
7\l/
b —
7*i nat.inv.b
7\ 2 80+1(Ew<nt. suikerr. 69,00 68.00
7 nat.inv.b
75 / 12.80 westl.-u.h. 337.50 340,00 e 345,00e 57. nat.inv.b
82,00
77
wolspinnerij ede 84.00
81.00
41 nat.inv.b
65/ 12.50 wonoUngan 258.00
10Y, nat.ned.
84,20 85.00 85.50 8 nat ned
T\ / B+4Ï wyen
wyerscrt
84.00
f
B+4l
84.00
77.
5 v.b.ned.h.
75 /80
v. wijk &h. 1725.00 1700,00 1705,00 87. ned.cred b.
wijken
75 / 50
1510,00 1500.00
87. ned cr.b.76
75 / 32.50 zeeland st
690,00 690,00
74 / 120 zeevaart maat 1270,00 1240,00

*\

—

—

-

,

..

—

,

-

'

-

—

-

b

-

-

-

-

-

—

-

-

e e

-

e

—

—

81.60

trans hyp
verto

—

75 f 3
68 f5O
74/7
75/3

—

'

e

74/5 / 15 emba
153,20 152,20 152.20 75 /3 60 ned. cred.b
60.10 50,10 50.10
75 / 5,75 ermia
ned. dagbl.kl 225.00 22*.50 228,50
122.50 123,60 123.80 75/14
75 /80
75 /35
ned. dagbi.u 562.00 505.00
h. de Teur. 2800 00 3000.00 e *•/
B*St acf h
211.00 214.00 214.00 74 / 6.50 feamley int 475.00 475.00
75/8 50 n.m.b.
157.60 158.50» 158,80
41,20
ahog
75/3
75/ 1.80 lokker
1700.00 1875.00 e 1895,00
71X 27.20 27,70 75/ 120 k.n.s.f.
ahog nw
38.20 37.80
van nette
73 /25
ford
278.» 278.10 278.20
410,00 412.00 412,00 75/19
89.60 89.80
75 / 4
ahotd
89.70 75 / 2.44 fr.-gr.hyp
74/5
109.00 109,90»
netam
60.20 60.00 e 60.00
1000.00
7Y, /67
«vim
75/6
66,70
fumess
69.50
70.00 74 /MO nierstrav 1060.00 1050,00 1050.00
7.90
"f o.*+l<Bam»s
,74/
75/ 1.60 gamma
170 n.-e.houth 2020.00 2020.00
47,00 47,40
47,00
»3 K *SZ amev
64.50 65,50 e 65.20 75/ 1.80 gamma pr
109,20 109.30 109.0
18.90 18,80 18.80 75 / 6.6o+nnorrt
87,20 91,00 b 75 / 5.20 amfas
gelatine d
50 nutricia
75/15
250.00 252.00 253.00. 75/2
63.20 51.00 52.10
68 / 37.50 a d rubb
68,00 68,00
/
74/6
nutricia
c
53.20 52.00 52.10
v. geld zonen 34.30
34.20 35.00 >75 2.50
5,30
68 f 3.75 a d rubb kl
r*(v.-t. cate
74/6
37.00 37.80 37,90
68 / 3.75 a d rubb eer
5.40
5.00
75/ 1.70 ogem
28,90 29,90
30,00
a'd goed.v 322.00 322.00 b 75/7
75 /22
orenst.&k. 258.50 243,00 d 243.00
74/10
adm
97.00 98.00» 97.50
oving-diepv 120.00 125.00
74 /14
375.00 390,00
72 /60 gt.w.
adm pr
70,00
74/5
pakh. h
75/4+41
85.20 91,00 88,50
gero
68
/10
30,40
30,30
/
<
75 4+B» ar m.
200.00 200.00»
84.00 89 50
75 / 4+4Z pakh. ert
87,00
/15
de
151,00
7*
giessen
152.00
152.00
n
/
Ï0
'/ 56
21.20 21.00 21.
0.25% aniem
75/2/43;
61,00
gist-brocad
60.00»
68.20
ant.
brouw 190.00 200.00»
7\ na /14
68.20 60.00 61.00
75/2/4Ï grst br e
75 na / 9 ant. vertt
145.00 144.00
goudsmit
palembang
120.00
74/9
75.20 75,20
amhsch.b
70/1/10
72.50 73.00 73.00 75/5
75/6
grasso
115.50 117,00 e 116,00 74/6
58.00 60.00
palthe
663.00 660.00
70/ 120 asselb
t 5 600. V.d. grim 163.60 164,00 164,20 75/ 140 phiüpa
27,00
97.00 94.00
»/3+103; ass st.r'd.
96.50 74/5
115,00
grofsmed
69/14
pont
115.00
75/10
2b6.50 256.60 255.50
75 1 5+631 hagemevw
90.00 92.50
92,60 73/2
por cel. tl
105.00 112.00 109,00
74/5
hero breda 107,00 108,20 109,00 74 /20
pr. & brandt 166.00 162,00 162.00
heybroek
75/9
196,50
196.50
71/35
rademaker» 412.00 412,00
370.00 375.00 380.00
75/18
audet
I,6o+loïhoek's m 78.20 80.00» 80.20
reesmkert
157.20 169.00 e 160.00»
Y 75/60 aut. r'dam 1560,00 1600.00 1600.00» 75 //14
holee
160,00
74
160.00
160,50 75/2
van reeuwijk 58,00 57,00 66.00
aut. r'd. ert 150,00 152,00
75/6
/
h.b.g.
75
91,00
174,00
4.40
90.30 91.00
172,00
75 / 5+531 retss bco
75 / 3.20 ballast ned
87.00 88.00 88.
/ 4,40
h.b.g. ert
91,70 91.00
nva
330,00 332,00 e 75 /24
75 / 5.50 bam
73.10 74,00 73.50 75
/ 1,10/sïhunt»f
75
30,70
dougl
30,50
30,50
75 /24
rivaert
bat b.
290.00 298.00 298.00
329.00 329,00»
75 /24
75/4
icu
92.00 90.00 e 91,50 72/8
r. & jiskoot
66.00 66.30
van beek
73.00 71,00
75/4
75/1
i.h.c.
17,20
16.60
17.20»
75 t 45*"°ïromm.höUer 315.00 330.00 e 332,00
beer*' i
77.00 76,00 76.50
75/6
75/10
indüstr
m
189.50
189.00
66.00 68.00 e 68.90»
106,00 109,00 110,00
75/18 r. sch.-v.
72 f 4+51 begemann
kondorgr
70/5
78.50 78.50 80.00 7% / 7.so+KXUanders
87.50 91.00 b 93,00
80,50 85.00 b becgoss
73/15
sarakreek
47.00 62.00 60.00
115.20 114.50 115.00»
V- 75 /7 50 befkel
schpsh.ned
bKjd.-w kl
75/ 190
3380.00 3310,00
65/6
23.20
schsveningen
65
5031
17,20 17,20
332.00 340.00»
mterlas
17.2
65 /60
Wnd.-wü
71/20
83.00 81.50
75 /9 28 sctilumberger 760.00 770.00
d» boer
172.50 173.00
75/2
75/11
intomaóom 47,90 49,40
49.00
/
1210,00
/
100
schok
beton
1220.00
1210,00
bols ert
92.00 96,00 94.00 75 30+41 inventum
672.00 678.00 678.00 71
«chokb.crt
125,00 125,00 125,00
71 /10
borsumw
128.00 128,00 128,00 75/ 100 j. heybroek 1070.00 1068,00
75/5+2%
/
/
127,40
75 s.**+2yx» kali»
128.00 128.70 74/5 7.6okjppa
184.00 183,90
braat bouw 230.00 231,00 231,00 75/6
kemp ft beg 75.50
75/10
72.00
74 / 120 key n
brakke gr
470.00 480.00 b 2400.00 2400.00
pr
75
/60
1370,00
b.v.g.
key
75 /65
1362.00
900.00
1310.00 1310.00 1305,00 75/16
b.v.Q. ert
75 /65
klene's s
235,00 236,50 236.00 75/9
182,00 184.00 184,00
schuit erna
75 /20
broderov b. 290.00 293.00 295.00 75/15
kloos
131.00 134,00» 137,00» 75/76 /30 «chuppen
383,00 390.20
/ 3,60
286.00
287.00»
br.v.b.c
283.00
75
kluwer
84,00
75/20
84.00 84.00 74/7
schuttersv
72,00 73.00
73.00
tJuwer
77
81.00 81.00
56 /37 50 sedep
750.00
75/6 / 4 20k. bijenk
80,00 79.10
79,10 65/25
serbadjadi
335.00
75/6 / 4 20k. biienk ert 80.00 79.10
79,10 75/ 170 siav.b.
224.10 225.00 225.50
14,30
75 /4 60 buhrm.-«. c 73.30 73.50 73.70 75/6 / 1 20k. txienk pr
14,40
smrtint.
113,50 113,00 f 112,50
/ 1.20k.
prxrt
14,10
14,10
bij
75 / 11.80 catvé
179.60
179.50
75/6
178.50
187.50 188.00
4° 1./ 4.25 soerabaja
k.n.p.
74/5
54.00
52,80
54,00
75 / 11.80 catvè ert
178.50 179.50 179.50
75/5
stevm
105.00 106.00
/
p
75
krasna
139
001
137,80
caMpr
1338.00
2.60
75/113
1340.00
spin twent
74 /11
57.50 57.70 58,00
73/4 / 3 40k.s h. ir
75/113 catvé prert 1338.00
26,50 27JDe Z7JOf> 68/6
tabaks ph
63,60 64,00
&4.50
65
17,80
2."+10
c.«.m.
/T.6o+sïkw»tta
18.00
18.00
82,00
84.00
71.7*
66/16
tab. ph pr
75.00 76.00
2.80+10c.5.m.
ert
84,00
83,50
82.00
7\ /
/ 43." (2* l.ltandj. priok
263.00 267,00
75 15+2» ceteco
-V
220.50 220,00 220.40
75 / 3.60 de telegraaf 98.50 98.50 98.80
V'' 75 / 15+21 ceteco ct
220.50 220.00 220,60 75 / 5+103; landrt bgl
tttv
146.50 145.50 145.50
159.00 166.00 157.00 75/6
75/ 1.50 chamott»
28.60 27.60 28.00
50 thv.wi
120.00
325.00 324.00 324,90 75 /9 30
chamottepr 806,00 805,00 810,00 75/6 /25 leidsche w
75 /60
/4
tilb. hyp.
/
156.C-J 165.00
67,70 68,00
69,00 75
ondukey kr 47,00 50,00
50,(X) 75 3.60 mcintosh C
75/4
/
75 16.50 tüb. wat.
390. J 0 385,00 f 76 / 13,04 maxwell
168,00 168,50
$V ' 76 /2™ 3* ctaimmdo.kl 185.00 185,00 b terugb/ 25 transatl.
63.50 62,50
J
75 f 160 mend. gans 6450.00 6400,00
1265,00 1280,00
ciatmtndo
/35
tric.b.
120.00 121.00 e 123,00»
meneba
70.20 70,50
70.50 68
crane ned
73/80
942.00 920.00 930.00 75/9
75/18
twentsche k. 295,00 295,00 296,00
75 f 200 metaverpa 2130.00 2100.00
73 /40
crane ned pr 500,00 500,00 b 56/3
mhva'dam
53,70 53,50
74/ 100 de# at)
1080.00 1080,00
/
23.52 moeara
298.00 300.00 b 7\ / 3.50 desseaux
56.30 61.00 62.80 76
/
75 flO
übbink
190,00 195,00 e 192.00
dikken
67.00
64.60 64.50 76 / 3016 moeara ob 35800.00 36000,00
68/8
73/4 1 B+lo3Ujrekap
169.00 170.20 170.21
•l' .
_
76 301.6£>noe ob.kl 3600,00 3620,00
75 /7 65 unilever gr
120,40
76 / 321 64moeara.wi 3900.00 3950,00
76 / 64.32 moea.wicer 750.00 760,00
75 /70
805,00
7 unit. pr
7 unit pr.eer 85,20 86,00
75 / 7
mulder
72 51
910.00
dorp Er CO
75/10
147.50 144.00 e
75 /37 50 mijnt», w
75/ G 6 unit.pr
805.00 815.00
73.80 74.00
dr.-o.hout
285.00 282,60 282.00 74 /
i 75 /20
int
75 4
4 unü.pr
43.50 45.70
48.40 48.40
dr&ge text 1360,00 1350,00 a 75 /60
v.d.vl.-w9fn 90.00
74/8
naeff
91.50 92.00 92.00 73/10
93.00 f 92,50
:
65 /50
/
duiker
130.00 130.00 131.50 75/4
73/4 I.2oveneta
34,20 33,00
nat.grdbez. 57,50 56,00
75/3
econosto
41,10
v.gl.n.b.
41.00 41.40
75/7
105,00 110,00 e 75 /45
nat. mv b
600.00
■>', 74 na/ 11 elec. aoiba 175.00 172.60 vmf-stork
80,00 84,00
73/3 40 nbm-bouw
32.30 33,00 33,30 75/14
86.00
C 75 /3 60 etsev.
/
254.00 254.00 254.00 75/6
nedap
295.00 298,00 298.00 75 4.20 v.n.u.
90.00 90.00 90.60
75 / 3.60 etsev. ert
253.00 253.20 253.20 74/9
1.40
v.n.u.
pr
75/
ned. bontw 162.00 157.00 a 14.60 14.60

—

—

—

51.10

38,70
133.00
7,20

Chrysler

e

—

90,00

dol, industrie en diversen; mijnbouw en petr. en scheepv.; Cana- ctttcorp
da en de Ver. Staten; verder: conv. oblig. Verklaring der tekens: oties s.kl
a: laten, b: bieden, c: ex-claim, d: ex-dividend, e.: gedaan biecities serv
den en f rgedaan laten.
city invest

binnenlandse aandelen

-

—

144,00 144.00

celanese corp
chadbourn
champon int c
chessie syst

-

-

115.80 117.00
1,75
1.75

cbs ine

'

—

—

87,00

eert o'keefe

In deze koersligst zijn opgenomen de officiële noteringen, meegedeeld door de Ver. v.d. Effectenhandel van alle fondsen die
tol notering zijn gekomen. Indien in de 2de periode een notering is »ot stand gekomen, is de/e vermeld, voorzover aandelen
in de rubf.: bank-, kred.- en verz.wezen; hyp.banken Ned.; han-

-

-

103.00 102.50

burroughs c.
can. souih r.
can. pacific
can. pacihcpr

-

—

,

136.20

-

—

e

135.70

-

-

-

—

144.50 143,50
117,50 116.50

bovis

134.00
60
IS'
136,00

44.50

e 50.00*
57,50

-

&

b b b

135,70

-

75,00
70,00

83.00

boeing

—

67,00
68,00

*.-*.

-

—

b

50

/

134,00

183.00
134,00

—

—

—

b

«cheepvaartunie ned.
unüever eert. / 20

50

30.70
183.00

—

c

74/5/2.80
75/10
75/7.65

/

30.70

-

—

,

robeco
lotinco /50

30.60
182.70

-

—

,

frwtJbal.eons I

1260

31.20

31,10

30.60
182.80
134.00

178,00
31,10

—

—

-

,

29.80
182.50
133.50
125.10
135.70

phifipa' gloeilamp, (nwl

101.70

178,00

-

-

ashland
atl.richf.
beNtel can
bendi»
betW. st.

un brand*
un*tata**tkl
un itataa «taal
un techn e

—

—

b

30.70

.

145,70

uniroyal

—

67,00

b

J

/

174.00

145.90
01.80

145.50
101.50
176.00

80.00

69,50
67,00
57,00

—

-

,

75

145.60
101.60
176.00
31.10

—

—

5.00

49.30

asarco.kl

—

-

-

-

73,60

46,80

asarco

100.50

—

>

-

—

-

11.60

70.00

armco

112,70

lid ine
union carb
union elee
union pac c

—

-

-

-

,

77

/

100,50

63,40
s 66,50

-

57.00
48.50 48.90
penn eenti c
66,50 66,50
2.00
2.00 b —
wamer-Umbert
peoptes gas
116.00 114.00Ö
68.00 69.00
western bancor
pepïiï
177.50 177,50
we* union e
46.30 44.50
phelp* dodfle
84.00 83.00
wa«tjngheu»« a
50.» 50,00
philip mom*
130.10 130.50
woolworth
58.50 57,50
pMipjpetr
135.30 136.00 136.50 xerox
119.00 117.20
78.60
polaroid e
80.50
78.10* angl am e
710.00 716.00
196,50 194.60
proctar 6g.
325,00 330.00
asahi
56.00
56,00
pse. g.
caso
380.00 380.00
54,00
55,20
quaker oats
dai'ai ine
240.00 240.00
71,30
71.30
71,00
rcac
d. iehi
2T6.00 296,00
52,90 64,00 64,00* dai nippkaryyo
raliance g
pnrttmQ 498.00 496.00
rep staal
77.50 75.60 76.00 «*aico
184.00 184.00
7.00
7.00
gotd fprop.kl
gold Md* prop 29.00 29.00
rev cop bbr
34,50 36.00
hrtachi
930.00 930.00
reynolds ind
159.00 156.30
kanegafuchi
19.00 19.00
rockweK int e
75.20 75,X
29.50 29.50
komatau
santa fe ind
93.50 96.00
700,00 705.00
makit.nw
schaefer c
18.40 18.00
375,00 375,00
saai* roebuck
140.50 141.50- 142.00 marubani
.560,00 550,00
shelcankl
30.60 X.70 31.00 matsushita
570,00 670.00
sheNc
31.60 31.70 32.00 mitsubtthi
350.00 360.00
Shell oü
174.40 174.50 174.50 mitsui «hip
163,00 152.00
mitsui
south ey
39.50 39,50 39,50 nippetec
460.00 460.00
south pac
88.50 87.50
mppyuten
445.00 460.00
south r
138.00 138.00
.
376,00 375,00
nomura *ec
sperry rand
86.30 86.30
149.00 152.00
st. brand*
61.00 61.00
61.60 pion 5
149,00 152.00
pion 10
of caW
100.50 102.00
d 89.50 stol
149,00 152.00
pion 100
4.00
stp rock iron m
380.00
ricoh
33,20 32,80
drug
128.50 sterling
98,10 98.00
sanyo 10
106,00
122.50 stud.-worth pr 110,00
sanyo 20
98.10 98.00
115,00
stud.-worth
98,10 98.00
sanyo 100
106.00
106.00
106.00
sunoile
194.50 sunoilpr
373,00 374.00
110.00 108.00 108.00 sekisui p.h.
470.00 470.00
tandy corp
75.20 71.20 71,20 sonyc
179.00 179.00
tandy craft
30.20 29.00 e 29.00 sumitomo h ind 156,00
surin.br
texaco
66.80 67.00
1470.00 1500.00
tdk etectr.
texasinst
198.50 199.00
toahiba
520.00 520,00
50.80 50.50
39 70 taxa* utüitie*

,

75/10
75/ 1.40

113,00
100,50

145.40
100.90

kon. nad. petral. mi /20
net. nedart. eert. / 10
ommeren (vl n.r.eert.
phifipa'gloeilamp, gb./ 10

•.

,

100

pet corp

pac ga* b etc
pac bghtmg

-

e

■' 75/175
75 /4 20

/

occ

-

,

kon. luchtvaart mij

52.50

-

68,00

5,10
75,00

apéco
arfc.louis.g

44,90

—

—

a

maatach. n.v. eert.

knam-gr. cart.

75/15
70/71/7

*

52,80
112.80
97,50

45.20
52.50
113.00
101.50

—

«2.00 61.00*
33.20 32.70* 32.70*
53.20 53.20
139.00 134.50 134,60
37.10 37.50
261.00 286.00 266.00
24.50 24.50 24.50
19,00
19.50
178.10
170.10 169,00
94.70 94,00

.

transam c

-

>

-

44.00

hoogovens n.r.eert 120

74/ 650

98.50

99,00

-

9.30

'

(»

98.50
44.70
52.50
112.50

—

153.00 152.50
153.00 152.50
18.90 18.20
131.00 130.00
82,10 83.00

ampex '
amsted
anaconda

nl industries
norf ft west r
north ampMc
nort ül gas

56,40
63,00 d —
121.00 120,20
66,00 66,50 66,00
35.50 36.50

totodo ad

-

>

74 5.20
/

130,20

99.00
46.00
52.60

98,00

hoktng

fcn

-

135,00

182.70

182,80
136,00
131,30

66.60
11,80
72,80

56.50

63,50

b

127,00

182.70
182.80
136.20
131.80

182,20

136.00
130.20

132.60

114.00

—

e

hainakan 125
hainakan'i hotd a/ 25

182.40

182,20

181,80

'

>;

182.40

182.00

dordtacha patr. mi /20
dordtacha patr. mij 7Z pr. /20

114.00

—

-

b

J

.

70.90
'112.50

can
am. cvanamid
am. home pr
am. motors
am. Standard
am. tel&tel
am. t.&t. (hope)
amer.

73.10

68.60
44.20

cwp

heitor mt c.
hihon
hiram walker
honeywe* ine
husky oil can
iac
ill centr ind
imperia! cxl

-

-

j

76 / 13.32
76 / 13,32
74/5/3 50
74/5 / 3.50

315,05

49,20

110.00 110.00
106.00 106,00
97.60 97.50
66.50 66,50

abc.

36.10
315.50
70.90

-

)

75/9

'

aman
am. brand»

slotkoers

36.30
315.50
71.00

36.00
315.00
70.80
112.50

36J0

35.40
325.00
70.40
112.50

akzo /20
dgam. bank nadari. / 100
mt. rottard. bank f2O
de»-m* «sart. /75

76 /21
75 /4 20

.

hoogste k.

'

74 f 4

3
•J
i
J

laagstek.

49.20

74.00 ouM otl

-

98.00
k
88.00 87.50
88.10 89.00 b 59.50 63.00
37.70 37,70
106.30
50.00 49.00 a - control data corp 55.00 52.60 d 52.50
185.00
188.00
mgersoll-rand
epeint
120.00 120.00
22.90 22,40
99,00 100.00 100.00 mlaod nat gat
crown lelterb
38.50 39 00b
, irwlco c
42.00 42.40
curtiss wt
mt.bosm.m
662.00 660.00 660.00
curt. wr.a
66.00
int. ftav.fafragr
47.20 46.80 46.60
dan ind
83.00 84.00
int. harvester
90.00 91,70
67,50 66.50
monte corp
e 11,60 del
70,50 69,00
int nickel can
36.50 36.50
73,60 domtar
91.50 93.00 93.00
152.50 dow chem
152.50 du pont d.n.kl 312,00 309,00
int. paper
142.50 142.50
pont
de
nem.
312.00 309.00
18.» du
56,00 56,00
56,00
int syst &cont
«ast air I
19.30 19.30
80,00 80.50
80,50
. 158.80
eastm. kodak
157.00 157.00 int.tei&tetog
imerpr pipe ine
32.00 32.00
—
e 75,00
iu int c
28.00
50.50
kan*, pow & Sght 50.50
elpasocykl
36.00
b —
el paso cy
39.80 39.20 39.00 kennecott copp 67,50 69.00
85,00
eouct. gas
kraftcoc
-111.00 110.50
74,00 72.80
kroger
esmark
60.00 59.70 59.70
exxon c.kl
126.00 126.00
leh coal&nav
1.40
81.60 ewone.
125.50 125.30
litton
33.00 33.00
77,30
77.50
lockheod
22.40 22.40
flonda p.
116.50 fluor c.
51,50 52,50
52,50
92.50 90.50
lone star
,kl
149,00
Itv.kl
29.10
ford motor
ford motor
26.80 28,001
137.50 138.00 138.30 ttv
fruehauf c.
Itv.pr
70.50 68.50
120.00
1.75 gat* c.
75,00 mcmiN bloed
75.00 75.00
52,00 52.00
29,50 29,20
maifthaH field
45.80 46.80
gen. cabie
-

106,20 106.50
122,80 122,00

aH. ch

54,00

.

J

op.koers

vor. koers

allegh
ad.pow

54,00
96.00

73.20

cons. edison
cons. nat.g
cont. csn
cont. oil
cont. telephone

45.00

59.00

59,50

74.00
84.00

i

f

'

45.70
66.80

ak/ona
alcan al
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86.20
45.00
68.90

85,20

74,50
84.00

96.00 95.00
10.60 9.30
83.00 84.00
37.00 38.00
49.00 51.00
250.00 251.10*
79.80 79 80

—

62.00

-

drv boeki

act

comnco
8R.50 comm. edison

-

nat «teel
34.10
nat tea
62.00
n.e.r.
69.00
44.00 d 44.000 niagar* moh

34,20

greyhound
guff «I can

62.X

t

actieve fondsen

n.-amerikaanse aand.

cottindus
col ga* syst

,

beurs van amsterdam

6380 62.10
125.80 126.00

cola-palm

Japanse,

dr (1001

hnsem. HOOI
loeg dm. HOOI

Aank.

2.50

4,10

4,40

69,25
11,75

62,25
14,00

6.65
6.95
102.25 105.25
26,25 29.25
5.15
6.65
2.29
2.39
48.25 61.25
96.25 99.25.
66.00 68.00
45.00 48.00
39.75 42.75
14.52 14.82
3.36
3.66
7,35
8.10
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scheepswerven, Conoship, deelt mede,
dat alle aangesloten werven
redelijk goed van werk rijn
voorzien: zij hebben 26 schepen nog op te leveren met
een totale waarde van ruim

s w>,#J,p
"

*'

=

— ——»

•

AUSTRALIË

*

wereld.
-

*

°*

Met aan boord een maximum aan service
t

en ervaring. En- wat voor u van groot belang
kan zijn- met een zeer grote regelmaat.
Vraag daarom de eerstvolgende keer dat
u een zakenvlucht op 'onmogelijk korte
termijn' moet bespreken, eens aan uw reisagent wat Alitalia voor u kan doen. Er zal een
wereld voor u opengaan!
,
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Nabeursnoteringen
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Nabeursnoteringen: (tussen haakjes de mlddagslotnoteringen)
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101.50gl (100.50).

30%
180%
28%
29
28?
19% 197«
30% 30%
14% 14%
25?, 26%
28% 28%
29% 29%
18% 19
23% 23%
50% 51%
25
24%
19% 19%
(

yort

407.98

27% 28% 29/«2/5
42% 42% 40960
23?, 23% goedloco«430.6
18% 18% mood/s 94*3,6
4% new
4%
69?, 70?, .ca poIebrl
33?, 33Y, locooh2a0n, 19.0
64
ahi
54% 'locob
178.95
12% b 12% !mei
ju« 176.25
53% 55% september
1760,
33X, 33%
december
1
5
6
8
.
3
4
0
77% 78% katoen p(ocunItdl
23% 24% mei 76,5
21?, 21% juli 7,10-.3
29v, 29%
73.26,05
22?, 23?, oktober
6
9
,
0
5
.
2
december
31 y. ?1% koffie(Ipb.)
64% 65% mei281.0 g
31% 31?, M296.1
59% 59% aeotemberg30,7
39% 40% decemberg'298.6
7% 7% koper(piI.b)
64/0
61% 64 mei
57% v 57% juni64.90
70?, juli 65,40

72

28/4
pn' k
Ü
Orefr. Brau
»

Perlmoose

Reimnghaus

420.00
301.00

304.00

419 00
300 00
690,00

„

-

Schvvechater 433,00

—

300.00

687,00

438.00

Siayr-Oaimiar 190.00

Veitscher

2/5

304.00

-

440.00
190.00

188 00
340 00

340.00

—

2 mei 1977. daa avonds na 1»...
9 mal«.». GEEN VDUNo'

j

makkelaar-topar""

0000

2200

_

_

-

_

8700.—
709830
7042.20
13278
14729 40
12814 20
-

7 200

-

7.400
176.000

40
1.400

36000
40.000

—

108.000
124.000

4.000
500

126 °<»
6874 80 uit de hand vaitocht

JSSS

-

«»

:

14.640
250.500
41.503

C.G.Kaakana
P.v.d. Vtoodt
J- C. Hoogendorp
W. Naga!
J. C. Hoogandorp

niatgegund

H-F-van Leuven
D. G. Verhagen

t-Mj"

G.DennmQw

s ïr
.

1200
2

H. F van Leuven
VV. Naoel
opgehouden

1

Goederenmarkten

33",
29Y,

297,01

31%
18%
30
180%
28%
69%

2/5

21% 22
34% 33%

178.5

54%

58 50

ct*

12%

Wenen

2/K

1855 00
110 00
175000

koffie
mei

(£

p. long

ton)

3475-3480

3165-90
3285-83

juli
3565-3570
september
3001-3606
rubber (pence p. kg)

juni

iulisept
okt.-dec.
jan.-maart

334060

5£0062.75
54.00 54.05

51.6095
53.35-45
66.1015

56,7656.80
58,80 58,86

68,30-40

p. long ton)
143,1043,20
augustus
oktober
144.2644.30
december
146.0045.50
aoiaachroot (£ p. metric ton)
suiker

(£

juni

141.202
142.6056
144.0025

192.0094.00

194.506.50

200.5001,00 206.306.00
oktober
171,3071.80 174.806.50
«wol greasy Ipence p. kg)
mei
225.0030.00 224.5030.00
juli
229,0031.00 228.0032.00
oktober
237.0044.00 237.0044.00
augustus

amsterdam
aardappelen 40 mm It p. 100 kg)

41.6041.90

38,5039,00
21,1021,50 21,0021.50
aardappelen 50 mm 'J p 100 kg)
67,2068.00 63.0064.60
mei
mei
november

10.-2g

10.24-g

9.5-4

10.24-7

265.0

257,63

p.

(/

174,0

p.

256,38

Kinsmnv

(/

246.3 p.

16% 16%
258% 260
18% 18%
3A 37%
28% 28%

ct»

6,40
november
24.0025.00 63.0064.50
15% 16 september
varkensvlees
tuikerIIpb.)
35% 36%
mei
3,55-3.80 24,0024.50
57% 57?, mei
augustus
3,803.82
3.66-3.75
juli9.8g7- 2
september
34%
3,83-3,87
34% september9g.367
3.86-3.88
26%
kg)
25?, 26 oktobe;
zilver per 1
g
49%
362,00389,5 367,00394,5
40% 41% chicago
58
58
57
goud
kg)
per
53%
53%
b(ucshItel»)
33% 33%
11.34011,74 11,44011.84
16%
14
13% tarwe
8%
8%
mei 257,63
2%
parij»
45?,
46
iuli 26.50
34% 35%
54% 55%
cacao (frank p. 100 kg)
36
43% 43% september273,1
nsas c
36%
51% 52
mei
2086-2100
45% 45% matsct»bIushel)
214060
21
p.
30
20%
29% kans.
21101
juli
2110b
17%
17%
28
mei
2
4
8
.
6
3
kennecott
28%
41% 41%
september
193140
2006-10
28% 27 juli256.38
18 kim
18
40% 41 tandy
december
1764 72
1861-56
september
,
2
5
6
.
3
tandycraft
12%
12%
kraftco
46
46%
koffie (frunk p. 100 kg)
27
27%
bIueshatls)
haver
tenneco
33%
33%
mei
303080
25% 25% texaco
772075
60% 60% kroger
174,0
juli
26% mei
3075-95
lehman
2806-80
74
10% 10?4 texas instr. 26%
74
juli
S
1
6
2
.
79?,
september
80%
3106-15
29201
14
14%
24% 24% litton ind.
159,0
november
ut.
3077-3100
230»
19% 19% september
jockheed
9% ' 9% texas
sojabonen
b
u
s
h
e
i
)
52% 52% lone
c
t
»
I
tolddo fd.
25% 25% mei986.0b
22
star
22% transam.
roubalx
29% 29%
14
14 juli b983.0
28?, 28?, Itv
10% 10%
wol (frank p. kg)
9% 92 augustus
957,0
mars. field
mei
23,7023.80
18% 17?, t.w.a. f.
b
23 801
35% 36 mart.
11% 11% september802. ,0
Mi
mar.
23.9Cb
23,80b
26% 26% tw.cent.
22% 22% may dep.
55?,
55?,
unilever
oktober
p
.
tosIhno)rt
24,25 b 24,1624.30
25
25% union carb. 54?, 53?, sojameel(
40% 40% mca
mei 280,-1
36% 36%
36% 36%
Singapore
ei.
15% 15% juli286,04
36% 36% med dougl. 20% 20% union
rubber (sing. ets p. kg)
augustus
2
9
0
,
1
o.c.
52
union
52%
51% 61 un. pac.
15% 15?, merek
mei
195.00195.5 195,00196.5
september237,0-4.
19
53% 55%
19% uniroyal
20% 20% m.g.m.
200,00200.5 200,00200.5
juni
93 sojdoiie(Ipb.)
midi.
9%
194,00196.0
50
ross
30%
loco
194.00-196.0
30%
50%
29.46 0
brands
8% 8% mei
39% 39% min. mining 48% 48% un.
juli
2
9
,
0
5
10% 10% augustus 29,65
oil
66% 67% un. corp.
Wisselkoersen New Vork
20% 20% mobil
38?, september
un. techn.
38%
monsanto
2
9
,
3
78%
78%
b
17% 17% motorola
us steel
45% 45d wlnnipeg enoeland
27
43% 43?, warner
1.7192 97 1.7198-7198
26%b nabisco
49
26% roggab(cuesahntls.)
2.7780825 2,7730-7750
befgié
35
49% westernI.b. 26Y,
dart ind.
35% nat. can.
28%
28%
canada
95.66-68 96.82-96.64
moi 9.20
delmonte
127» 13
20% 27%
20,16-18 20.17-20.19
frankrijk
un. 17% 17% jukb10,3
dow chem. 37% 37% nat. cash
33% 34% western
0,1127
halrt
29 0,1127-0.112
1
0
3
,
west.h.el.
21d
2S
21%
oktober
b
247,
nat.
dist.
du pont
125% 126 nat. gyps. 167, 17Y, wh. labrat. 29% 29?, haverb(cuesahntls.)
nedertand
40,95-97
40.83-40.85
eastern air
7%
7% nat. steel
Zwitserland
39.73-75 39.82-39.64
woolworth
mei
9
1
.
0
23% 23%
39% 39%
duitaUnd
eastm. kod. 62% 62%
42.6062 42.4342.45
81% 88% juli8.01
japan
nat. tea
0,3600-602 0.369W509
4%
4% wrigley
86.50b.
45% 44% oktober
niag. Mp
15% 15% xerox
gerstb(cuesahnetls.)
mei b
Internationals in
julib
Canadese29/4fondsen
29,4
9
4
6
,
3
0
29/4
2/5
oktober
2/5
2/5
alean d.
29,75
31,88
30.13 husky oil
28.50 28.38 nor. mih.
31.75 lijnzaad(bcuesahntls.)
•heil can. a 14.00
14,13 mei 36.b50
48.63
ballten
485.00 Wand ga*
1Q.38
10.38 reep
rock
1,87 juli 3 .0
bovi»
0.61 b 0.61 int. n. o.
1.85
30,00
30.00
can. pac.
17,25
17,38 ma*».-tirg
21,00
21.00 walker ga. 26,38 26,50 oktoberb321.0
AMSTERDAM, dinsdag
domtar
londen
15,00
15,00
Tijdens bet telefonisch eftin(tm£oentric)
fectenverkeer van gisterloco 5643mand56e7240-3
avond
lagen de koersen van
lood(tm£oentric)
28/4
29/4
29/4
28/4
de
28/4 29/4
verhandelde
fondsen
loco 8046.5
17,34 a 17,41
fid. fund
vanca i.
tteadman
g.67a
2.28
2.29 3ma391n7,0d.e-25
6,68
nauw
rond
die
van
het
officap.
fid
8,70
8.68
a
a
Chemical
technotogy 7,84 a 7,86
7.60» 7.52
zink(tm£oentric)
middagslot Alleen Unifid. trend. 22,68a' 22,77a
ciële
eolon. gr.
value kne
4.97 a 4.98 ma*,
4.26
a
4.30>
loco 382,06
11,19 a 11,20a
inv.
dreyfu*
levertendeerde iets hoger.
12.78 a 12,81
3ma3902n.,5de-41
Opgave firma J.P.W. van
koper(tm£oentric)
d• e« dividend
loco 796.50,
•
Outersterp (tussen haakjes
laten
b bieden
3ma8127n,0d5e3.
om/enen
aantal verh.
et ft nnnr
JOU
de middagslotnoteringen):
5,1
dow jones gemiddelde lm 10001
zilver(trounyce)
fondsen
md.
Kon. Olie 145.50 145.80gl
7
8
.
0
,
2
util.
loco
lig
aand
obl.
'ct hog lag
industr,
M
ip vv
2
8
0
.
9
1
,
(145.70gb).
3
m
a
n
3
d
6
e
*
Unllever 136.00
290
1215
07.15
107.63
25/4
914.60 232 08 107 59 91.09 20 440 17 630 1888
('tm£oentric)
(136.00), Philips 31.10
136.20
26/4
915 62 230.77 107.11 £1.10 20 030 17.360 1864 687 761 97.11 107.67 cacao
•
2460
27/4
923.76 233.25 107 87 91 23 20.610 17.210 1867,1049 375 97 95 108 60 mei
31.20gl (31.10), Akzo 35.80gb
juli23861
28/4
927.32 233.35 108.35 91.27 ia3Bo 14.160 1865 776 634 98 20 108 78 september
36.10gl (36.10).
98.44
109
2
7
6
5
8
0
542
00
29/4
928.90 234.51 108.67
1672 816
18 270
insilco
i.b.m.
int. flav.
25?, d int. harv.
49% int. nickel
int. paper
58
16% int. tel. tel
2% japan fund

p.

162.5

•

ets

967,50

965.0
b 983,0 b

-

ets

237,0-4 280.-1,

285,0-4

29,3

104.3

10.3 98.20 I p.

b87.90

I .p
87,401 90,6
96.80 I p.

b

avondhandel op

peil

Beleggingsmaatschappijen
'

*

.

Kon. Olie 145.50
145.70
(145.70gb), Unilever 135.80
136.20gl (138.00), Philips 31gb
31.20 (31.10), Akxo 35.70
35.90 (36.10), KLM 100.50
-

honeywell
ill. centr. i.
imp. oil

31

173.00

33>,
29'/,

,.

Combinatie 3en 4
Combinatie 9 en 10
Combinatie 14 an 16

208 00

29/4
nlind.
norf. &w.
n.a. Philips
north Ui.
Occidental
olin
pac. gas el.
pac. lightn.
pan. am.
pepsico
phelps dod.
philip morr.
philips gl.
phillips pet.
polaroid
proct. ft g.
pubi. serv.
quaker o.
rca
reiiance gr.
rep.
reynolds
rockwell
royal d.
santa fé in.
schaefer
schlumb.
sears roeb.
shell oil
southern
south. pac.
south. r.
sperry r.
stand. br.
stand. o.c.
stand. o.i.
sterl. drugs
studb.-wo.
sun oil
sun oil pr.
syntex

45.00

274,50
249,60

39,0-4.

.

-

21% 21?,
33% 34%,
58% 58%
41% 42
35% 34?,
48% 49?,

18%

28%

472.00

58,50

62.50

60,10
104,40

325,0

JES*
AR'

-

19

28%
19%

68?,

38
56

470,00
206,00
174,00

371$

,

.

.

"

•

'

p.

-

28%

53
1%

16%
30%
62%
29%
32%

131 50
404,00

I p.

-

1?,

2/5

16%
30%
51%
29%
31%
37%
55%
28%
30%
12%
53%
31%

!

518Ï50

404,00

371.00

95.0 7,3

\*™'"

"

53%

29/4

jK£

7

32.80b

-

*

3

27%
24% 24%
27% 27%
4% 4%
41% 41%
30% 31%
62% 62%
7%
7%
19% 20
12% 12%

Invejtm.

Unilever
Union Corp
Virken
Wootworth

369.00

1240,00 1240.00 1260*00
2640.00 2690,00 2730 00
Taisei Constr.
234.00 230,00 277 00
TakedaChem. 250,00 246.00 24fl'm
TDK Electronic» 1680.00 1680.00 1780 00
Tokio Mar. Fira 474.00 471.00 4T5 00
Toshiba
128,00 126.00 12500
Toyota Motor
999,00 1020,00 100000
Yokogawa ei.
310.00 323.00 32500
Sony

p.

Italianen zijn een reislustig volkje.
Tegenwoordig net zo goed als vroeger.
Kijk maar eens naar Alitalia. ledere dag weer
kiezen de moderne Boeing 727'5, 747's en
DC 10's van Italië's nationale luchtvaartmaatschappij het luchtruim. Op weg naar alle
denkbare (en ondenkbare) uithoeken van de

Opgave Bear, Stearns &
Co:
Kon. Olie 59 1/2 58 3/4,
JJnilever 55 1/2 55 7/8, Philips 12 1/2 12 3/4, KLM 41
411/4.
Omgerekend in guldens is
dit; $ 1 ƒ 2,45:
Kon. Olie 145,78 146,39,
Unilever 135,08 136.89, Philips 30,63 31,24, KLM 100,45
-101,06.

40

Tube

116,00

36.01

NABIJE OOSTEN

39%
27%

gen. cabie
gen. el.
gen. food
gen. mot.
gen. publ.
gen. tel.
getty oil
gillette
goodrich
goodyear
grace
greyhound
gulf o. can.
gulf oil
heinz
heller
hilton h.

Tranap.

Tanganyiia Cont.

6 3aKoetvwlorenkade27
7 idem 28
8 KrvgarpMn 17
9 Pretoriusatraat 89
10 Idem 91
11 Bloemetraat 162

118.00
235 00

239.00
532.50
133.50

Sharp

vaste goederen, op maandag

■
«jyntteranrtr. 81

2 fr'

75^25
50,50

114.00

SffioO

p.

Reizen zit ons in het bloed.
f

44

11

46%
44%

Shell

4 Idem 83
5 Koninginneweg 87

230.00
358 50

120,00

344.00

231,00 233 00

p.

Nederlandse fondsen
in Wall Street

45?,

gatx

Rio Tinto Zne

21150

181.00
13 25

360,50
74,75
50,25

442' m

381.0,6 p.

(advertentie)

33
11

Impenal Chem. Ind.
tmpenal Group
Kon. Olie
legal and G A.S.
Marti and Spencer

341.00

231,00

Shiaeido

Diemen. Prina-jaatriidaan 82" 4000-

2 Campwrraa»22

106 00

184,00
Gen. Electr. Co
Gen. Mining and Fin 13.25
Great un. Store»
225.00

268 00

610.00 64000

446,00

1 Appartement:

144*75

.

iTg'nn

1880,00 1670.00 i7eo'oo
446.00 466,00 477 00

Sanyo at

| >H»»n |

29.68

Van onzebeursredacteur
AMSTERDAM, dinsdag
De effectenbeurs in New
York is de nieuwe week in
een vrij goede stemming begonnen, hoewel de handel
erg kalm was. Enkele positieve statistische berichten
waren hierbij een duidelijke
stimulans.
De Dow Jones index begon ampex
met een winst van enkele amf ine.
ampco pitt
punten ten opzichte van vrijdag. Van deze winst was op amst. ind.
een gegeven moment nog apeco
armco st.
maar een punt over, toen asa
het bericht Wam dat de or- asarco
ders voor de industrie in ashland oil
atl. richf.
maart met 5,2 procent toegenomen zijn ten opzichte van bendix
bethl. st.
februari.
Tegelijkertijd boeing
werd gepubliceerd dat het burl. irJ.
totale bedrag dat in februari burt. n. ine.
burroughs.
is uitgegeven aan bouwprojecten, 5,6 procent boven het can. pac.
cariing o'k
niveau van januari lag.
cat. tract.
Hierop keerde opwaartse celanese
tendens terug, vooral toen chase manh.
syst.
ook nog de winstcijfers van chessie
Chrysler
Boeing over het eerste kwareiticorp.
taal bekend werden. De cities serv.
maatschappij verdiende per coca cola
aandeel $ 1,33 in deze perio- colgate
colt ind.
de, tegen vorig jaar S 0,74.
gas
De Dow Jones sloot de dag col.
comm.w. ed
af op 031,22, een winst van comm. sat.
4,32 punt. Boeing boekte cons. ed.
$1,50 winst op 49 3/4. Hoger cons. n.g.
group
sloten in totaal 866 fondsen cont.
cont. oil
tegen lager 506.
cont. tel.
De omzet lag met krap 18 contr. dat.
miljoen aandelen echter duiepe int.
delijk onder het niveau dat cr. zellerb.
culbro c.
in de afgelopen weken ge- curt.
wr.
bruikelijk was,"
curt. wr. a

28%
20%
43?,
57%
49%

paso
36% elesmark
17%
exxon
28% fair
20% flor.child
pow.
44
57% fluor
motor
49% ford
33% fruehauf

106.00
213.50

328 00
666 00

635-4

D

36%
17%

2/5

244, M
142,75

Afloop veiing

172.0

Wall Street
kalm hoger

29/4
•
acfind.
akzona
alcan al.
all. pow
all. cnem.
all. co. of a.
amax
amerada
am. airl.
am. brands
am. broadc.
am. can.
am. cyan.
am. el. pow.
am. home
am. motors
am. nat. res.
am. st. ine.
am. tel.

EMI

154,60
177,00

294,00
24,50
65,50
214,00

610.00
447.00

.

aon'oo

14900 KI 00

330,00
646,00
428,00
268,00

Amsterdamse huizenveiling

69 25
267 50
906 00
59 13
29 56
71 00
157 50
127 00
2SO 50

p.

stegen.

130.80
174.90

76.0

22 april, toen er
mede door een forse omzet
in Kon. Olie ƒ 340,6 min omging. Sinds november 1976 is
de maandomzet in Nederlandse aandelen telkens ge-

vrijdag

Dunlop Holding»

29,44

76.00

141.20

Centr. Rnaru 4750,00, 4850,00 4940 00
Mont. Edison
272.00 277.00 278 00
Pirell.
1038.00 1060,00 1048 00
Snia Viscosa
337,00 970.00 970 50

2/5

913,00
59,25

2K-

übot

214 00
669 00
123 00
273 00

793.04

BEIROET, dinsdag
Saoeidi-Arabiê en de Verenigde Arabische Emiraten
Vaneen
(VAE) zijn vast besloten zich
onzer
verslaggevers
te blijven verzetten tegen de
AMSTERDAM,
dinsdag
verhoging van de olieprijs
April is in verschillende
waartoe de andere olielanden hebben besloten, aldus opzichten een recordmaand
meldt het blad „Middle East geweest voor de Amsterdamse effectenbeurs. Het is
Economie Survey".
een maand geworden met de
Vorig jaar december besloot een meerderheid van veruit hoogste omzet die ooit
de Organisatie van Olie-Ex- is geregistreerd, zowel voor
porterende landen (OPEC) aandelen als voor obligaties,
maand met de hoogste
de prijs van ruwe olie op 1 een
weekomzetten
en met de
januari met tien procent en
hoogste
dagomzet,
zo blijkt
op 1 juli met nog vijf procent
uit
van de,
mededelingen
verhogen.
te
Saoedi-Arabië Vereniging
voor
de
Effectenen de VAE wilden niet verder gaan dan vijf procent handel
De totale effectieve omzet
voor heel 1977. Sindsdien
kwam uit op ƒ 3,8 miljard,
zijn er diverse pogingen geƒ 1 miljard meer dan in
daan om de eenheid binnen maart
1977. Bij deze recordde OPEC te herstellen.
omzet moet worden beVolgens het blad bestaat
er echter weinig kans dat er dacht. dat april door de
feestdagen slechts 19 beursvoor 12 juli, wanneer de olietelde, zodat de gemidministers van de OPEC in dagen
dagomzet boven de
delde
bijeenkomen,
Stockholm
ƒ 200 min heeft gelegen.
een compromis wordt beOver de eerste vier maanreikt. Het blad acht het zelfs den
is de totale beursomzet
niet uitgesloten dat er binbeland op ƒ 12 miljard. Dit is
van
plaats
nenkort drie in
bijna ƒ 500 miljoen
twee verschillende olieprij- dan in dezelfde periodemeer
van
zen zullen worden gehanvorig jaar, toen het herstel
teerd. Enkele olielanden die van de beurs
de loop van
in december 1976 vóór een het voorjaar in
stokte
waarna
prijsverhoging van in totaal half oktober een
dieptepunt
vijftien procent hebben gewerd bereikt. Het herstel
stemd, zouden nu overwedat daarna optrad, heeft zich
gen de verhoging van vijf
april duidelijk versneld.
in
procent per 1 juli achterwege te laten.
De hoogste dagomzet had

28/4
29/4
FiatOrd.
1871,00 1832,00
F insider
108,50 113,00
Invest Svüuppo 1731,00.1732,00
Italsider
185.00 182.00

29,90
93.30
'73,00
270,00
122,50

*»>«

68.75
2G3.50

144,50

(opgave Banca Comm. Italiana)

Londen
AUied Brev».
Bnt. Am. Tob.
Brit. Petroleum
Bnt. Transp. 3%
Brrt. Warloan3,s%
BurmahOil
Con». Goidf.
Courtaulds
De Beert Cons.
Dictillers Co.

275,00
388,00
00
330,00
643,00
428,00
268,00

Niaun Motor
Nomura Sec.
Pioneer El.
Ricoh
Sankyo

*r5

Milaan

45.20

9500
95,50
172,70 174 00
Siemens
269,00 269 70
Thyssen-Hütte 126,60 128 70
Unilever
130,30 130.80
Volkswagen
169,00 171.10

46 50
272,60
246,00

68.35-0

Damrak in april
drukker dan ooit

Shell Transp,
Urxiever
Napoleon

ct»

Alle omzetrecords geslagen

132.00

224,00
355,00
229,00
105,00
139,70
103,60
178,70

139,70

662.00
123.00

V el.
Matsushna
*

Tp'oo

323 00

213,00
660,00
123,00
275,00
389,00

-

.

.

275.3-,6

Conflict over
olieprijs spitst
zich weer toe

(+8).

53,00

103.90 104.90
178,50 178.00
45.00 45 20
29.30 29,50

62,00
59 00

Rhöne-Poulenc
Saint Gobain

153,30

52,50
132,00
23 00
359 50
229 00

206,00

Philips

-

2160.00 2080 00

-

p.

drongen.
Bij de farmaceutische be-

4860

,32,20
216,50
359,00
230,50
9900
137,00

151.70

Pechiney Ugine
Peugeot

4890 00

319,00
215,00

Hitachi
Honda Motor
Ikegei Iron
KahimaCorp.
Kirin Brew

Nipponßectr.

24,40
65,10

1456.00
8000.00
3610.00

102,00
98.0 C 320,00

Fuiitiu

_

293.00

1510,00

•

246*70

'

109,00
90,50
15120

..

Geiser berg
Hoechst
Hoesch
Honen
Kjii-Chemie
Karstadt
Kaufhof
Klöckner
Kon. Olie
Lufthansa
Mannesmann
Neckermann
Philips
Rheinstahl
Rwe Elektr.

CaiD* Food
Da. Nippon Pr.
Darwa Houm
Fu.Bectr.

Mrtsut Reei

144,00

2/5

29/4
1610.00
1430.00
8800.00
3600.00

27/4
28/4
2/5
446.00 456,00 «57 00
675,00 670.00 682 00
686,00 594,00 «0000
428,00 426.00 43000

BanyuPharm.

.

Int. Nick el
Kon. Olie
Mach. Buil

226 6

Tokio

2440.00 2440.00 2460.00
2005.00 2000 00 2005 00
932.00 830 00 93200
2775.00 7750.00 206.*00

Citroên
Fin. Paria et Pays-Bas 143.00

L

227.2

28/4
Brown Boveri 1610.00
Oba-Gaijy
1430.00
Hoffmann
8650.00
NMttéakm. 3480.00
Sandoißaeel 4825,00
Schweu. Kr. 2236.00

Parijs

-

23815

Ontovw

KLM

177. Van de bankaandelen
bleef Westland-Utrecht willig. De aandelenkwamen op
345 te staan, ƒ 7Vi hoger dan
vrijdag: de convertibles noteerden 119 (+ 2) en de warrants in de eerste periode
170 en in de tweede zelfs 173

Fetten-QutH.

_

e»7

-

280.-1

f 3.918.118
f 3.421.806
t 3.411.734
1 3.078.652

Het interimcomité van het
Internationale
Monetaire
Fonds (iMF) heeft in Washington in principe besloten
dat er een nieuwe kredietfaciliteit komt voor landen die
kampen met ernstige betalingsmoeilijkheden. De Belgische minister van Financiën, Willy de Clercq, heeft
dit meegedeeld na afloop
van het tweedaagse beraad
van de ministers van Financiën van de twintig landen
waaruit het comité bestaat.
Over de omvang van de
nieuwe kredietmogelijkheid,
die wel „Witteveen-fonds
wordt genoemd naar d* man
die het heeft voorgesteld,
IMF-directeur Han Witteveen, is nog niets besloten.
Ook is nog niet uitgemaakt
welke landen eraan zullen
bijdragen. Volgens minister
De Clefcq verkeren de besprekingen over dergelijke
detailkwesties nog in een
pril stadium.

170 90
149,00
B.M.W.
249,60
Commerzbank 204,10
Coot Gumm. 74 00
Da.mW B»fii 364,00
Demag Duist). 150,50
Deutsche Bank 293,60
Dresdnerßank 234 60

33,70
34.20
171 20 172,10
149,50 160,60
253,60 263,00
203,50 204,20
73,50
74,10
362,00 361.50
155 50 159,70
294.00 295,60
234 00 235,30
«.O" 97 00
109,00 110,00
90.00
89,00

(74

81J

29,0-7.5 29,45-0

dat de inschrijvingskoers
wel wat boven pari zal uitvallen. Bij voorbeeld op
100,5procent wat een rendement van 7,92 netto zou betekenen. Zelfs een inschrijvingskoers van 101 is niet
ondenkbaar, gezien het feit
dat bet rendement dan nog
7,B4netto uitkomt.
Waarschijnlijk zal zo ruim
worden ingeschreven, dat de
minister van Financiën bij
een koers van 100,5 procent
wel ƒ 400 i 500 miljoen uit de
markt kan nemen, zo ver•
moedt de beurs.

Rolnco
ABN
Bok

WASHINGTON.

BASF

97.20

97®

869

'

Zürich

596,00

Unilever
UnionsMin.
Vieille- Mont.

d

schuldigd zijn.
Aangenomen mag worden

6.938.140

t 6.043.886
t 6.372.187

IMF wil nieuwe
kredietfaciliteit

Bij de verzekeringsaandelen had Amfas een beste dag
op 91 (+3), maar op dat peil
wilde niemand van de aandelen af. In de scheepvaartsector kon Van Ommeren
drie gulden oplopen naar
*

„

Züfich

604,00 604*00 604 00
Soc. Generale 1886,00 1886 00 1906 00
Sofina Tranap 3140,00 3200*00 3250*00

d

—

/

geplaatst.

.c T,
AEG-Telef.

Tokto

Sidro Energy

2/5

29/4

Milaan

29/4
2/6
594 00 598 00
Gevaert
1250.00 1250.00 126000
Katanga
886.00 880 00 890 00
Kon.&e
2106.00 2145.00 2150!00
Lambert
1765,00 1770,00 1770 00
Met. Hoboken 3090.00 3100,00 3060 00
Petrofin*
4350.00 4230 00 4420 00

Frankfort

102JM 10iM
788.2 788 4
432.8 «30.7

727 4
351.0
902.0
80.9
353.8
220.1

Pari)*

28/4.

Cockenlt-o

ultimo 76
104 61

Londen

Brussel

loonbeperkingspolitiek. De
nu geldende overeenkomst
loopt op3l juli af.
In Frankfort klom het
28/4
97 70
33.30

Bom*
Frankf.

a

—

natio verbeterde zich IV2
gulden tot 49,40.
IHC liep 90 cent op naar
17,20. Het jaarverslag van
deze maatschappij werd nabeurs bekendgemaakt. Bij
de huidige beurskoers is het
gevaar van een overval nog
steeds aanwezig, vandaar
dat het bestuur weer met
een voorstel tot statutenwijziging komt om 'n effectieve
verdediging mogelijk te maken. Aangenomen mag worden dat de overheid, die veel
geld in de maatschappij
heeft gestoken, op die verdediging sterk heeft aange-

/

Akio

in het eerste kwartaal flink
heeft voortgezet.
Heineken voegde 2,60 aan
de koers tot op 135,20 en Gist
2,80 op 61. OGEM werd een
gulden hoger verhandeld op
29,90 en later ook op 30.

vrijdag. Hagemeijer liep Vh
gulden op naar 92 Vj en Inter-

Omzet top-tien
mm
Kon. 0i«
11.248.946
PM*»

drijven was de stemming
opperbest. Naarden ging relatief sterk omhoog, namelijk met 2,20 naar 45,70,
dank zij 't feit dat het herstel van omzet en winst zich

Buitenlandse indices

a

Van onze beursredacteur
De inschrijving op de
nieuwe 8 procent staatslening wordt vandaag
als de
beurs bet goed taxeert
een succes. Het buitenland,
dat toch al zo naarstig guldensobligaties koopt,
zal
flink inschrijven, zeker wanneer banken en commissionairs hen duidelijk weten te
maken hoe het in ons land
gebruikelijke, maar elders
vrij
onbekende,
tendersysteem werkt
Ook van binnenlandse zijde zal belangstelling bestaan, ondanks het feit dat
de looptijd ditmaal wat langer is dan die van voorgaande staatsleningen.
Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat de nieuwe lening in vergelijking
met leeds bestaande leningen een koopje is. Het best
vergelijkbaar is de 8 procent
lening 1969, die gisteren
100,80 noteerde.
Bij
die
koers
valt
een effectief brutorendement (de belegger moet ook
nog kosten van aankoop betalen) van 7,87te berekenen.
Maar bij de nieuwe lening
wordt, indien bij de tender
de paiikoers uit de bus zou
komen, 8 procent verkregen,
en dan netto, aangezien bij
de emissie geen kosten ver-

kende. In de tweede periode
ging daarvan een gulden af.
De handelsondernemingen
trokken gisteren sterk de
aandacht, met name Vihamij, die vergeefs gevraagd
werd op een koers van 80.
Dit was liefst ƒ 7 hoger dan

d

Staatslening

-

beleggers lijken nu
vooral uit te kijken naar de
uitkomst van het overleg
tussen de regering en de
vakbonden over een nieuwe

a a a a

Finan
scoop

week een flinke uitschieter
hadden.
Gisteren
deden
deze
fondsen het een stuk kalmer
aan» hoewel de koersontwikkeling toch weer zeer bevredigend «as. KLM schoot
zelfs ƒ 3 omhoog naar 100%.
Hoogovens kon dank zij ae
dividendaankondiging nog
eens 90 cent oplopen naar
44,90. Akzo won 70 cent op
36,10, terwijl Olies, Unilever
en Philips winsten van enkele dubbeltjes boekten op
resp. 145,70,138 en 31,10.
Veel beter dan de internationale fonasen floreerden
de lokale industrie-aandelen. Vmf, die na beurstijd in
een persconferentie het jaarverslag besprak en toelichting gaf op de reorganisatieplanne, ging tijdens de officiële handel ƒ 5 in koers omhoog naar 85. RSV volgde
met een vooruitgang van bijnaf 3 tot 68,90.

,

Het buitenland doet regelmatig aan de aankopen mee.
Het heeft duidelijk oog gekregen voor het feit dat Nederlandse aandelen, gezien
hun
koers/winst-verhouding, veel goedkoper waren
dan de meeste buitenlandse
fondsen.
De buitenlandse kooplust
richt zich in hoofdzaak op de
internationals,
waarvan
Olies en Unilever vorige
.

De

64.10 63.0

87,6 aan het begin van dit jaar. Als dit tempo aanhoudt
kan deze week de 100 worden gepasseerd.

75,90-6.1

211 min.
In de eerste drie maanden
van dit jaar hebben de Conoship-werven voor ruim
ƒ 110 min. aan nieuwe opdrachten ontvangen. Hieronder bevinden zich 12 vrachtschepen, een tanker en een
sleepboot van 12.000 pk.
Een belangrijke oorzaak
voor het verkrijgen van
nieuwe opdrachten is de
door de overheid aan reders
te verstrekken investeringspremie. Op basis van deze
premie werden aan de Conoship-werven nieuwe opdrachten verstrekt voor een
totaalbedrag van ƒ 162min.
Bijzonder succesvol is de
groep met het ontwerp van
een 1500 Dwt. schip binnen
de 60-metergrens. In totaal
werden 21 opdrachten hiervoor bij de Conoship-werven

297,0 g

ƒ

63.0

Damrak in één oogopslag

AMSTERDAM, HintHag
De Amsterdamse effectenbeurs heeft gisteren de
koersstijging van de afgelopen weken opgewekt voortgezet Het algemeen indexcijfer, berekend door het
ANP/CBS bereikte een stand van 98,5, vergeleken met

cu (I

nederlandse

d

Van onze beursredacteur

DEN HAAG,
De combinatie van Noord-

Van onze beursredacteur
AMSTERDAM, dinsdag
Op de beurs van Londen heeft zich gisteren, na de vaste
stemming van de laatste dagen, een lichte reactie voorgedaan.
Het koersgemiddelde daal- koersgemiddelde naar een
de nu met 2 punten, na in nieuw hoogtepunt voor het
jaar. Bij de autofondsen trok
vier dagen tijd rond 14 punten te zijn opgelopen. De Volkswagen DM 3.80 aan
mededeling, die de Britse naar 174.90. Het concern
centrale bank vrijdag na zag vorig jaar de omzet stijbeurs deed, dat de mini- gen tot DM 21,4 (18.9) milmumrente (in feite het dis- jard. Verwacht wordt, dat
conto) met een half procent het aantal verkochte wagens
was verlaagd tot 8,5%, kon dit jaar boven de 21 miljoen
van 1976 zal uitkomen.
dat niet verhinderen.

d b

Stemming weer vast

Londen licht in reactie

S

Conoship-werven
nog vrij dik
in de orders

301,9 g

Uitschieters bij lokale industrie
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Bijenkorf Budget
Marokkaanse Berbers,
ny. met ruim 20%korting.

Vroom

Stoffenhandel
Oude Hoogstraat 19.

prijswinner

10751575
2075
750 v

VANAF HEDEN
WEER GEOPEND!!
In het faillissement van de heef
Ruud Verheij Sr., voorheen
zaakdrijvende aan de. Lauriergracht 30, wonende Sassenheimstraat 64 I te Amsterdam,
is de eerste uitdelingslijst, waarop voor preferente crediteuren
is uitgetrokken 100% en voor
concurrente crediteuren 10% heden gedeponeerd ter Griffie van
de arrondissementsrechtbank te
Amsterdam om aldaar gedurende 10 dagen ter kosteloze inzage
te liggen van crediteuren.

'tapijten'
Prijswinners goed voor uw budget in...

de BijenkorfJlJp

v

•

w
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IJ kunt/e vanaf de eerste
maandag van üe maand kopen bij
de Staatsloterijkantoren.^

-'VB
\li

Met elk lot speelt u dus 3x mee.

De uitslapen komen op t.v. en
in de krant. Per giro spelen kan
ook. Zelfs automatisch.

onder het halfmiljoen, het kwart
miljoen en zo'n 20x de honderd-

Op gemiddeld 4 van de

10 loten valt een prijs.
l-en heel lot kost f25- en

-

warenhuis. Sekundaire
arbeidsvoorwaarden
volgens de geldende
C.A.O. van
Vroom & Dreesmann.

Speel mee in de Staatsloterij.

Belangstellenden nodigen
wij uit schriftelijk te
solliciteren (met volledige
gegevens
pasfoto) bij
de afdeling Personeelszaken (mevr. I. Smit)
van Vroom en Dreesmann.
Postbus 267
te Utrecht.
+

gsaggggaEs^^
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N
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onder aan Lekdijk in VIANEN

li

Kastanjelaan 64. Exclusief open vuur in living van circa
52 m2, waarin open keuken. Veel betimmeringen.
VoHedig ommuurde patio met zitkuil. Terras van 45
in zeer grote tuin, overgaand in dijk. Ruime slaapkamer
op benedenverdieping met aangrenzende badkamer.

m

Ejf
Li
f"ï
i|.3
■■

/.Vj

De Telegraaf en De Courant
Nieuws van de Dog
werden gisteren door meer dan
1.730 000 personen van 13 jaar
en ouder gelezen

\

|
2

Bovenverdieping: twee slaapkamers. Aparte garagebox. Prijs: 295.000 k.k.

'vj

IJ
*(j
ji
M

LJ
i\

Alle inlichtingen: makelaar Schram, Voorstraat 45, tel.: 03473-1324.
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°P dc tennisbaan.

Een mooi verchroomde

U'vC;

f

mcl romcinse
1

\

cijters.

~

Ook voor jouw beurs heeft Timex een
prima horloge. Nog nét op tijd op school
dankzij dit fraai verchroomde klokje

|

I

datumaanduidingen

\

l,l^fi^^

vater rcs stant
'

/J

,,

i|n||

-

ƒ* 39

f

...

I
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het is voor de
bioloog en de banketbakker,
en het komt elke dag in de bus
ra ra
:

v
:
..

v

dèx krant
'

Wtf

'

natuurlijk!
;

;

"

'

;

v

Hen van de mooiste modellen uit de Timex herenkollektie. Dit is
Ut/}"* cen au tomatisch horloge, het windt zich vanzelf op bij elke pols
beweging. Strakke maar chique vormgeving. Met dag-en

-

..

aml

3 horloges voor de
s prijs van één! f£Q
5
.

r

•

-

:

fe

'

Beethovenstraat 30, Amsterdam Tel 020 79 0713
Binnenhof 35. Winkelcentrum Amstelveen Tel 020 413131

".

Voor de Havo is te grsads bevoegdheid vereist. Inlichtingen verstrekt de direkteur de hr. G. W. v. Heuvelen, tel.
Aalsmeer 02977-27622. Sollicitatie richten aan het bestuur
p/a A. M. J. Kok, Margrietlaan 19 Soest.

M "k

f 69 5

Kl ssiekcwi izcrr laat

Thilène

';

en wel voor de afdelingen:
1. DAG-MAVO en DAG HAVO
(bij voorkeur vrouwelijke docenten)
2. AVOND-MAVO en AVOND-HAVO

uaufA*\£»

Granular.Face_C!eanser
en Rapid.Effective Mask.

■

DOCENTEN

ƒ•

-

"■

Voor het a s. schooljaar vraagt het bestuur

Wat je ook doet, jeTimex doet 't.

Ook al spring je met je parachute van 1000 m hoogte, je Timex
gaat mee. Hij een heel mannelijk model, met dag-en datumaanduiding en water resistant.

Voor mannen/ die er goed
willen uitzien.
Etienne Aigner Cosmetics biedt alles,
wat het mannelijke gelaat ten goede
komt. Nieuw voor de systematische
huidverzorging:

"

STICHTING AMAVO
A'DAMSE AVONOSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR
HAVO EN MAVO

f;■

Bijkeuken.

■
'j"

j£|

Dijk van een

"

...

Alle informatie: 070-653955.

fi

is
x

,'n vijfje f5.-.

llke maand zijner ruim

700.000 prijzen tc winnen, waar-

'

,

-
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m

w

B
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Ook telefonisch te bestellen:
03480
15041.
Zolang de voorraad strekt.

.-M
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"
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,
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FA. BAROTEX

1350.1975.2595.995.-

die werkzaam zijn geweest
bij de Koninklijke
Marechaussee of politie.
Naast een gunstig salaris
bieden wij 8% vakantiotoeslag en korting op
aankopen binnen het

y&

.-v.

S'-'y iV-'-->

daarkun jévan op aan.

.

200x290 cm
250x340 cm
290x390 cm
rond 200 cm 0

/>

P. 2419

I

normaal

<4*s

VROOMS DREESMANN

£

driemaal mee.

Dreesmann zoekt een

voor haar vestiging
Hoog Catharijne
te Utrecht.
Voor de afdeling bedrijfsrecherche zoeken wij
kandidaten in de leeftijdsgroep van 25-45 jaar,
die na een inwerkperiode
zelfstandig kunnen
optreden. Het werk van ,
een bedrijfsrechercheur in
een warenhuis vraagt
doortastendheid,
wilskracht, gezag, maar
bovendien takt en begrip
voor de menselijke
aspekten binnen de
situaties, waarin zijn hulp
wordt gevraagd.
Als mogelijke kandidaten
denken wij aan hen,

Motbestendig behandeld met Eulan.
Oorsprongscertificaat en loodje.
Kleur: naturel.
Ca. 22500 knopen per m^.
Gewicht ca. 4 kg per m^.
Poolhoogte ca. 2,5 cm.
Maat 170x230 cm.
y—

maat

W

bedrijfsrechercheur

Met IWS garantie,
een lange levensduur.

Normaal 915.Nu als prijswinner

&

Metelklot
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Club! House of Stars

Huize HELLA, nwe gastvr. Te Bem.buro VENUS beschikt over
lef. 020 824391. Bos en Lom exd. contactan door geh. Ned.
merwea 148 Ie et., ma. t'm Telef. 080 444772, Tolhuis ?S
vrij. 11-01 uur, /at. 12-18 uur.
D42A NU met spontane shows en sfeervolle bar en vele charmante
83, Nijmegen Zuid.
'
Algemeen
D42A Voor discrete BEMIDDELING. gastvrouwen voor u en uw zakenrelaties Utrechtseweg 407. DE
Blue Bell Girts met gratis Bureau Privé. Voss van Hotturrv BILT. 030 764116
LET OP ONZE VERLICHTE HUISNUMMERS
LOS ANGELES, retour v.a Fen SPEURDER? Bel 020 kl.film# etc., drankje, toples* straat 9, Bom. telef. 04498D-ÜA
;
Londen / 886, v.a. A'dam 305805
iedere
zaterdag 2222.
C bediening,
D42A
avond voor paren. Telef. 020
1 1251. BH ons voor andere be
BABYLON, geop. v. 12 24 uur.
stemmingen. Prijzen specialis T.h. in NOORWEGEN, aan 842078, Fr. Hendrikstr. 172hs.
Tev. zat. en rond. 3e Hel
vakantiehutten.
Telef.
ml
ton Reisburo Somér. Beetho moor,
■■■'
■
■
.D42A
02208 6073.
C37A BREDA. Maison Carmen, het mersstr. 47,020 833445 Q42A Door het Franse weekblad Elite verkozen tot één van de tien bes
venstr. 86. tetef. 020 76772?'
Huize COBY en iindra. HaarlemHaag
vertr. adres met vele moqelijkh., mermeerstr. 42hs, bij
het Suri- te huizen ter wereld. Na Parijs en Brunei nu óók in Oen
Vaartuigen
van 12.00 uur tot 02.00 uur. name»)lein, geop. 11-24 uur. za Sauna (raadpl. uw arts), discrete ontspanning enz. Bij ons geen
Mauritsstr. 16a, 076 141963
klanten, doch alleen vrienden. Redelijke voorwaarden. Open van
terd. v. 12 18 uur. 020-155104.
11.00 tot 24 00 uur. Zaterdag van 11.00 tot 18 00 uur. Groot Her
_D42A
BESTEVAER
60
pk
900,
Door inruil VOLVO Java vis T.k.
_042 toginnelaan
***>
268, Den Haag. Telef. 070 605183. Frans Nederland
(raad
boot, 4.50 m. ptus 7,5 pk Mer- diesel, 6 vaste sl pt., luxe be SELKALOKKI.
Huize KATJA. geen entree en sedirectie^Uwgastvrouw Josyane Ami'ié.
D42A
;
cury. plu* t'siter, 3 mnd. oud. timm., pas geschilderd. Op wal pleeg arts), sol , geen dub Al toch sfeervol De gehete week
WENST U EEN ONVERGETELIJKE VERZORGOË"MIDDAG •
van 5900. voor t 4750. Theo te zien v.a. 3 5 t/m 6b-'77, leon op afspr., 02159 43447, v geopend van 12.00 00 04 uur.
Tienhovnnlaan 32. Naarden.
OF AVOND MET UW ZAKENRELATIES. BEZOEK DAN DE
Stet. Heerhugowaard. telef I 50 000. Telef. 01718-16772.
Nieuwe Prinsenkade 4. Breda
C3B
D42A
02207-18068,5 Mjnon.
C3B
D42A
SHETLAND
ind. 20pk T.k. pol ZEILBOOT Varuna Nieuw in VEENENDAAL, huize Huize NATASJA, geen entree
Chrysler b.b.m.. geremde trai- 400. met dektent, als nieuw. pr. Debby, ontvangt u in privé en toch sfeervol. Geopond van
U KUNT DAN IN GEZELSCHAP VAN 10 GESELECTEERDE
ler, ingericht v. sportvissen. 1 2750. Tetaf. 020 f47B®. C3B sfeer. Schrijverspark 61, 2 maandag t/m zaterdag van
GASTVROUWEN KIJKEN NAAR ONS CONTINU SHOWf 8250. Telef.
_C3B T.k] stalen WEEKENDKRÜI hoog, Veenendaal. telef. bereik 12 (X) 00.04 uur. Speelhuislaan
PROGRAMMA, GEBRACHT DOOR INTERNATIONALE
baar eind mei 0838 b 17279,
2.50
x
compl.,
18
SER.
6
Breda.
FAMILY
m.
pol. kajuitzeilboot,
geh.
9,
_Q42A
OF VIDEOFILMS. TEVENS VERZORGING
ARTIESTEN.
„042
2500.
Telef.
020
A Maison ELLEN. Rilderdijkstr.
967353.
bj. '75. ind. Yamaha b.b.m.. prijs 1
VAN HOTELSERVICE EN OVERNACHTINGENC3B Ontspanning en film. Club UI 212hs, A'dam. 10 24 u. Zat. en
trailer en vele extra's. Geh Na 18 uur.
IEDERE VRIJDAGAVOND SEX-SURPRISEVERIOTING
vaarkl., f 10.500. Telef. 02507 BOOTTRAILERS. Wams Wa LENBURG, SneHestraat 45, Den zond. 11-18u. 020-125245.
DISCREET
EN STRIKT BESLOTEN. AANMELDEN LEDEN
telef.
D42A
Bosch,
6386.
C3B tersport, Geeuwkade 3. bij de
■
D42A
VANAF 13.00 UUR TOT....UUR S NACHTS
en
Waterpoort.
vrijd.
Sneek,
SPEEDBOOT
ledere
woensd.
...JU,4
T.k. in g. *t.
m
EC. Utrecht. Jaffa
WEEKENDS GESLOTEN. ALL CREDITSCAROS WELCOME
C3B NIORENNACHT (20 50 |r.|. JAN BIK030 944530.
met traifer en 55- pk motor Mer
Klein Uls
straat .1.
EIGEN PARKEERPLAATS ACHTER DE CLUB
cury. Vr.pr. f 2750. Telef. 030 ZEILJACHT, $t. S spant. afm. Stichting Klavertie 4, keyclub da. 't Molenlaantje 11, 05977HAAGWEG 199. BREDA. TELEF. 076-132685
C3B 7.00 f. 2.10
713156;
1.00 m, plus ex- voor echtparen, organiseert Ro 2/0. Amsterdam. Buiten Wie
D42A
Part. b a. l a st. verk. pol. KA tra's, pr. I 12.500. Telef. 01& meins eetfeestl Ook voor alleen ringerstraat 35. 020 222785.
voor
part Van 12.00 02.00 uur. A'dam
Amsterdamsestraatweg
C3B staanden; wij zorgen
JUITZEIUACHT. I. 5.50. Br 229532.
2.00 m, m. b.b.mot. en div. Ac T.k. stalen MOTORKRUISER, ner. Int. uitsl. per telef., 020 weekend open. 10 gastvr. per
cess. Ven. en ftgpl. Oud met gesl. stuurh.. lang 9.50 m. 121774, van 12-14 en 18 21 uur club. Exdusieve contacten door
Loosdr. aanw. Financ./lening met 50-pk Samofa dieselmot., Kantoor: Da Costastraat lOOhs.
Ned. Gezelschap, escort,
D42A inds 8 jaar keert 95% van onze
mog. 020-237115, na 18 uur wetnig gevaren. Vr.pr, f 42.500.
Charmante gastvrouwen aanwezig, tevens escort service, ma. M
C3B Telef. 0Z3262284.
C3B CLUB BB 14 is charme, sauna bezoek(*tlers regelmatig terug. m vrij. 12.00 02.00 u. Geen emreegelderv
D42A
arts),
Iraadpl.
drankje v.h. huis. Parenavond Ie zat. v.d. mnd
T.k. BUITENBOORDMOTOR. KRUISER in aanbouw, 7.20 m,
Brinkstraat
14,
Bakhui/en
v.d.
D42A
35 pk. f 1000. Telel. 020 eikehouten betimmoring, koop
Haarlem. Geop. v. 12 24 u. 023727948.
C3B ja. Telef. 01827 2218.
B.E.A. contact, direct of indi
D3B 314328.
D42A reet. div. mog. W. Frank en weg
T.k. z.g.a n. dubb.wandig pol. Nu zeer grote keuze gebruikte
EEN BEGRIP VOOR SFEERVOLLE ONTSPANNING
Buro SELEKT, discrete bemid 12.020 350151, van 13 22u.
ROEI visboot. 380 x 1.40 m. BOOTTRAILERS. in div. maten deling
SCHOTERWEG 24 HAARLEM. TLELEF. 023 251715
dames en heren. Int.
voor
D42A
0299024633
87b. Telef.
C3B en modellen. Theo Stet 8.V.,
D42A
uitsluitend telefonisch 04130
MORIN 470 met trailer,') 3900 Heerhugowaard. Telef. 02207 67702 van 13 tot 23 uur. Schel BERGEN OP ZOOM. nieuw,
nieuw, nieuw, Club Romance.
D3B dehof
en Vaurien Van der Stadt. 18088(5 lijnen).
D42A Nu eindeli|k in B o.Z. ontspan
12, Veghel.
Hier is 'Joep. De grote vakantievriend van alle
f 1900.
Beide
zoer
voll Te koop speedkruiser DRACO
kinderen
die op zeker moment genoeg hebben van de
wedstr.uitv. Tetef. 030 763332. 2000, met 80 pk Volvo Penta 4 nieuwe ass., huize EVA, non op zeer hoog niveau,
schuimbad, film.
schuimbad. etc. Tijd is iets wat Ooit teleurgesteld? Kom bij ons. Onze gastvri|heid 4 jr. een begrip
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Met 'n vriendje erbij, isde vakantiereis veel leuker....
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Venter is een uitgebalanceerd
luchtcirculatiesysteem. En een stiile motor.
Regelbaar in 7 warmtestanden.
Voor elk soort kapsel dat snel droog moet zijn.
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