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Friese zuivel kraakt plan vakbonden
Van een onzer redacteuren

LEEUWARDEN - De Friese zuivelindustrie heeft gister-
avond hetplan van devakbonden resoluut van dehand gewe-
zen. De Voedingsbond FNV en de Industrie- en Voedings-
bond CNV willen de reorganisatie bij de zuivelcoöperatie
Friesland Frico Domo aanpakken om een totale reconstructie
van de noordelijke zuivelindustrie door te voeren.

De kaasproduktie van Friesland
Frico Domo zou zelfstandig moe-
ten worden. Op alle andereterrei-
nen zouden dezes noordelijkevrije
fabrieken met Friesland Frico
Domo vormen van samenwerking
moeten aangaan. Het gaat daarbij
om kaasverkoop en -veredeling,
consumptiemelk, wei- en melk-
poeder, condens, boter, het uitvoe-
ren van een merkenbeleid, tech-
nologie, opslag, distributieen het
samen doen van investeringen.
Daarmee is een 'fors aantal'
arbeidsplaatsen te redden en voor

de boeren een hogeremelkprijs te
behalen. „Ik waardeer de pogin-
gen",aldus Jan de Vries, directeur
van De Goede Verwachting in
Workum. „Er is echter een grote
maar: er zijn verkeerde uitgangs-
punten gebruikt. Vrijwelalle vrije
fabrieken hebben in kaasopslag
geïnvesteerd en nu zegt het rap-
port dat wij juist op dat terrein
moeten samenwerken".

„Met Twee Provinciën in Ger-
kesklooster en Hoogwegt hebben
wij in de wei-veredeling geïnves-
teerd. De investeringen die de

vakbonden willen voorkomen zijn
net gedaan. Het rapport is dus niet
op goede gegevens gebaseerd.
Bovendien is het te defensief wat
de kaas betreft. De bonden gaan
ervan uit dat de kaasmarkt moei-
lijk zal worden, maar de vooruit-
zichten zijn tot 2000 gunstig"

Hetrapport had twee jaar eerder
moeten Komen, vindt De Vries.
Toen hebben de vrije fabrieken
geopperdmet de toenmaligeFrico/
Domo de CCF wel over te willen
nemen. Dat is niet gebeurd. Het
idee had toen meer kans van sla-
gen dan nu. „Alles hangt af van
watFriesland Frico Domo wil. Als
die nee zegt gebeurt er verder
niets".

Friesland Frico Domo wil nog
geen commentaar geven. De direc-
tie zegt open te staan voor een
gesprek met de vakbonden. Het
plan is aan de Tesselschadestraat
in Leeuwarden in zoverre goed

ontvangen dat „het geen invloed
heeft op de snellereorganisatie bij
ons", aldus woordvoerder Peter
den Oudsten. „Wij herkennen er
ook veel in uit onze eigen plan-
nen".

Loze kreten
„Loze kreten", aldus Geu Vries

van Twee Provinciën in Gerkes-
klooster. „Wat haal je hier nu mee
boven water? Wij zijn door Fries-
land Frico Domo"buitenspel gezet.
Wij hadden graag bij hun divisie
Friesland International betrokken
willen blijven. Dat mocht niet. In
die andere vormen van samenwer-
king zie ik geen brood. Ik ver-
wacht er niks van. Ik heb geen
behoefte aan toetjes".

Wat korter en in een nieuwe
vorm, maar voor het overige ver-
schilt het vakbondsplan niet veel
van het eerder door net duoBeet-

stra-Zijlstra geopperde idee van
samenwerking in de noordelijke
zuivel. Dat is de mening van Jan
Willem Koek, directeur van Zuid
Oost Hoek in Oosterwolde.
„Samenwerking is een gepasseerd
station. Met elkaar eén front
maken, dat is niet meer zo. Destijds
is dat geprobeerd en niet gelukt.
Nee, wij staan beslist niet te jui-
chen. Ik zie voor Friesland Frico
Domo ook geen enkele verbete-
ring".

„Het lijkt ambitieus, maar ver-
der wil ik geen commentaar
geven", aldus Bert Knol van Huis-
ternoord in Oudwoude. „Wij wil-
len dit verhaal vantevoren niet
torpederen, maar destijds zijn er
uitgebreide gesprekken geweest
over samenwerking. Daarna zijn
de strengen doorgesneden en dat
heeft de situatie eerder moeilijker
dan kansrijker gemaakt".

Meer hierover op pagina 17.

Sfeervolle lichten bij zware hijsklus Heerenveen

HEERENVEEN -De Heerenveense en Skarsterlandse zijde van het Businesspark Friesland zijn gisteren met elkaar verbonden door een nieuw viadukt.
Dat ligt pal naast het bestaande viadukt van de A7Joure-Heerenveen over het Heerenveense kanaal. Vanaf gistermorgen zeven uur tot gisteravond elf uur
waren mensen van Ballast Nedam bezig de in totaal 33 betonnen liggers met een lengte van 22 meter en een gewichtvan 22 ton per stuk op hunplaats te leggen.
Daarvoor was een speciale kraan met een hefvermogen van 200 ton overgekomen uit Gouda. De liggers waren afkomstig uit Kootstertille, waar ze zijn
gemaakt door Haitsma Beton. De klus kost in totaal ongeveer’ 5 miljoen. Het geld daar voor komt onder andere uit Europese fondsen. HetPEB had de
stroom van de vlak langs de bouwplaats lopende hoogspanningsleiding voor de zekerheid tijdelijk uitgeschakeld. Het industrieterrein Kanaal was vannacht
door de klus tijdelijk afgesloten voor alle verkeer omdat de hijskraanin de weg stond. Op defoto wordt een van de liggersop de juisteplaats gelegd. De vele
bouwlampen en het verkeer op de A7, uiterst rechts, zorgen voor een eigen sfeer. De brug wordt halfdecember opengesteld voor het verkeer.

Foto LC/Siep van Lingen

Premier Lubbers wil lonen
en uitkeringen bevriezen

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De lonen en uit-

keringen moeten bevroren wor-
den op het niveauvan 1992. Vol-
gens premier Ruud Lubbers
moet een dergelijke stap zeer
serieus overwogen worden
omdat de economische vooruit-
zichten voor volgend jaar veel
slechter zijn dan voorzien. Het
zou 'dom' zijn om in dat kader
aan debevriezing geen aandacht
te besteden, zeiLubbers gisteren
na afloop van het kabinetsbe-
raad.

De eerste minister sloot een
loonmaatregel niet uit. Hij gaf wel
aan het liever zonder te doen. „We
moeten er samen met de sociale
partners uitkomen". Lubbers
noemde de teruglopende banen-
groeien de stijgendewerkloosheid
in 1993 „zeer ernstig". Hij verge-
leek de situatie met 1980. „Door te

lang wachten, zaten we toen met
een stijging van de werkloosheid
met 15.000 per maand." Volgens
Lubbers hoeft bevriezing niet te
betekenen dat cao's die al voor
1993zijn afgesloten, opengebroken
worden. De premier gaf wel te
kennen de cao open te willen bre-
ken voor werknemers in door de
overheid bekostigde sectoren zoals
de gezondheidszorg. Die cao kent
een loonstijging met 5,5 procent in
1993. Door een bevriezing zou het
kabinet een half miljard gulden
kunnen besparen.

Lubbers wees erop dat de
bevriezing geen daling van de
koopkracht inhoudt. „Althans
teen noemenswaardige", voegde
ij daaraan toe, omdat de maatre-

gel voor ambtenaren en uitke-
ringstrekkers wel degelijk een
koopkrachtdaling betekent. Dat
bij bevriezing toch koopkrachtbe-
houd optreedt, schreef de premier
toe aan de lastenverlichting die al
in de begroting 1993 is verwerkt.

Meer zit er niet in, zo maakte hij
duidelijk.

Het feit dat de lastendruk des-
ondanks toch 0,1 procent (’ 450
miljoen) boven het eerder afge-
sproken maximum uitkomt, deer-
de Lubbers niet. „Daarover moet
ie danin debatgaan", zei hij, waar-bij hij aangaf een meerjarige aan-
pak voor te staan. Bevriezing
levert de overheid een bezuiniging
van ten hoogste/ 1 miljard op.

De bij de FNV aangesloten vak-
bonden zijn niet bereid toezeggin-
gen te doen over loonmatiging
voordat zij weten wat de exacte
inzetvan kabinet en werkgevers is
in een eventueel centraal overleg
over 1993. Die boodschap kreeg
FNV-voorzitter Johan Stekelen-
burg gisteravond meevan de fede-
ratieraad, waarin het bestuur van
de vakcentrale en de vakbonds-
voorzitters zitting hebben.

De FNV-bondenzijn in principe
niet tegen loonmatiging. Zij vin-
den echter dat het kabinet en de
werkgevers daar belangrijkestap-pen tegenover moeten zetten in de
zin van lastenverlichting en
bevordering van de werkgelegen-heid. Die duidelijkheid moet
maandag worden verschaft, ais de
sociale partners en het kabinet
weer met elkaarom de tafel zitten.

Rustig
Weersverwachting voor het

weekeinde: Vandaag en mor-
gen blijft het rustig najaars-
weer. Er zijn perioden met zon
en vandaag valt er vooral in de
kuststrook nog een enkele bui.
Komende nacht koelt het tij-
dens opklaringen af tot rond of
iets onder het vriespunt en
plaatselijk vormt zich mist.
Deze mist trekt morgenochtend
langzaam op. Meer over het
weer op pagina 26.

Gurbe: It kreaket yn 'e suvel

IRA-bom ontploft
op hoek van
Downing Street

Van onze correspondent
LONDEN - De IRA heeft gister-

avond een bom tot ontploffing
gebracht op enkele honderden
meters afstand van de ambtswo-
ning van de Britse premier John
Major. De bom, die in een auto was
verstopt, gingaf in Whitehall op de
hoek van Downing Street. Er was
alleenmateriële schade. De explo-
sie kon op een afstand van kilome-
ters worden gehoord, maar niet
door John Major zelf. De premier
was gisteren in zijn kiesdistrict in
Huntingdon, ten noorden van
Londen.

Het is nog onduidelijk hoe de
autobomkon ontploffen. In White-
hall heerst een strikt stopverbod,
iets waar de politie streng op toe-
ziet. De IRA gebruikte een taxi
voor de aanslag.

Het lerse Republikeinse Bevrij-
dingsleger sloeg eerder toe in het
hart van Londens regeringswijk.
In januari bracht het een bom tot
ontploffing bij het ministerie van
defensie. Begin vorig jaar werd
een mortiergranaat afgeschoten op
de ambtswoning van de premier.
De granaat landde in deachtertuin
van Major.

Ter Beek: afspraken
over inzet wapens bij
levering aan Turkije

DEN HAAG (ANP) - Bij een
eventuele volgende levering van
militaire vliegtuigen aan Turkije
moet wordenafgesproken dat deze
uitsluitend worden gebruikt voor
verdedigingstaken in NAVO-ver-
band. Dat zei minister Relus ter
Beek (Defensie) gisteravond in het
NOS-journaal.

Nederland verkocht eind jaren
tachtig zestig Northrop F-5-jacht-
bommenwerpers aan de Turkse
luchtmacht. Ter Beek zei niet te
weten of deze vliegtuigen op dit
moment worden ingezet tegen de
Kurdische rebellen diein het zuid-
oosten van Turkije in een hevige
strijd met het Turkse leger ver-
wikkeld zijn. Afspraken daarover
zijn volgens Ter Beek nooit

femaakt. De minister vindt dat dat
ij een eventuele volgende leve-

ring aan Turkije wel moet gebeu-
ren.

Rusland onderzoekt dumpen
kernafval bij Nova Zembla

HAARLEM (GPD) - Een commissie van de Russische regering gaateen onderzoek instellen naar de dumping van radioactief materiaal inzee. President Boris Jeltsin heeft dit gisteren bekendgemaakt. De com-missie staat onder leiding van A. Yablokov, die de president adviseert
over milieuzaken. Alle ministeries en autoriteiten moeten de commissieopening van zaken geven.

Volgens Greenpeace-woordvoerder John Sprange is het onderzoekafgedwongendoor derecente actievan het schipSolo. Gisterenkwam deSolo aan in Urnuiden, nadat de Russische autoriteiten het schip op 21oktober lieten gaan. Een onderzoeknaar radioactief afval in deKara Zeebij Nova Zembla liep op niets uit,want deSolo werd opgebracht naar dehaven van Moermansk.

VANDAAG in
Sneon en Snein

Zeemansleed in
kaart gebracht

Drieeeuwen zeemansleed in
beeld. Frans Schot tekende de
wrakkenkaarten van Ameland,
Terschelling en Vlieland.
Verder in de bijlage onder meer:

" De provinciale
kerkvergadering wordt
bedankt.

" Friese moeraskoortsheeft als
symptomen onduidelijkheid,
verwarring en agressie.

" De welvaart is een bedreiging
voor de konijnenfok.
Keurmeester Jaap Abma op
detekst.

" Lubbers tien jaarpremier.

" Bill Clinton wil te graag
aardig gevondenworden.

" Erotiek voor man, vrouw en
kind in de Utrechtse
Jaarbeurs.

" Dat 'groene longen' grote
betekenis hebben, is een
fabeltje.

" Volleybalcoach JoopAlberda:
„Je moetrisico's durven
nemen."

" Adelboden - Doornroosje in
Berner Oberland.

Landschapsbehoud
verliest deel subsidie

Van een onzer redacteuren
LEEUWARDEN - De Stichting

Instandhouding Landschapsele-
menten in Friesland (SILF) raakt
een kwart van haar rijkssubsidie
kwijt. Het gaat om/ 235.000. Dat is
20 procent van de begroting. De
bezuiniging moet op 1 juli 1993
ingaan.Samen metzusterorganisa-
ties in de noordelijkeprovinciesen
Limburg heeft SILF formeel
bezwaar aangetekend.

Meer hierover op pagina 19.

Een onverantwoord
voorschot op AOW
EEN VAN DE kenmerken van

de verzorgingsstaat is haar zorge-
loosheid. Een recent onderzoek
heeft uitgewezen dat Nederlan-
ders onder de veertig jaar geen
belangstelling hebben voor het
verschijnsel oudedagsvoorziening.

Deze onbezorgdheid begint
trekjes van lichtzinnigheid te ver-
tonen. Leidt het bestaan in een
zogenoemde verzorgingsstaat dan
tot handelen in de waan van de
dag? Wie hier Abraham nog niet is
tegengekomen, verkeert kenne-
lijk in de veronderstelling dat we
van de wieg tot het graf in de wat-
ten worden gelegd.

Een klein misverstand. Hij die
vandaag in de kracht van zijn
leven verkeert, laat zich lichtver-
leiden tot het nemen van een voor-
schot op zijn eigen ouderdomspen-
sioen.Gaat dit gulzige consumeren
zo door, dan is er voor de dertigjari-
gen van vandaag straks een vol-
strekt ontoereikend staatspen-
sioen weggelegd.

Als nu de AOW-pot niet ruim-
hartigerwordt gefinancierd, als
niet snel (nog) hogere AOW-pre-
miesworden geheven,krijgt Huize
Avondrust straks weer de status
van Earmhüs. Nu al mogen hier
Poolse verpleegsters in ruil voor
een vlotte asielverlening het grijze
deel der natie op de ondersteek
hijsen.

Inmiddels ervaart het volk de
bejaardenzorg als 'onbetaalbaar.
Is er een saillanter bewijs van
tanende solidariteit?De begrippen
bejaardenzorg en solidariteit zijn
toch onlosmakelijk met elkaar
verbonden?

En dan het bejaardenbeleid in
ruimere zin: er worden op dit
moment in de bejaardenoorden
doodgemoedereerd zevenduizend
plaatsen geschrapt, terwijl tegelij-
kertijd demografen tot de conclu-
sie komen dat er binnen drie jaar
27 procent meer plaatsen nodig
zijn. Hoe verdwaasd reageert de
politiek op de vergrijzing.

Het staatspensioen behoort tot
eenvan de meest respectabele ver-
worvenheden van het naoorlogse
Nederland. Zolang niet een ieder
in de gelegenheid verkeert zelf
zijn of haar oudedagsvoorziening
bijeen te sparen, moet het zo blij-
ven. Als nu dan de solidariteit
plaats maakt voor individualise-
ring, heeft dat grote gevolgen.

Het wordt steeds duidelijker dat
in Nederland het relatief geringe
aantal werkenden niet langer
bereid is de lasten van het zeer
hoge aantal niet-werkenden op te
brengen.

De oudedagsvoorziening blijkt
een politiek kernprobleem te zijn
in vrijwel alle rijke industrielan-
den, maar in Nederland dreigt de
financiering van de voorzieningen
een politieke obsessie te worden.
Wij willen steeds meer, maar we
tonen ons collectief noch individu-
eel bereid of in staat voldoende
opzij te leggen voor later.

Directeur Willem Duisenberg
van De Nederlandsche Bank heeft
deze week over dit probleem het
volk toegesproken. Volgens de
hoofdbankier is het van het groot-
ste economische belang om nu
maar meteen te beginnen de
AOW-premie te verhogen. De las-
ten van de bejaardenzorg zullen
volgens hem toch al 'dramatisch
toenemen.

Als onmiddellijk wordt begon-
nen met deugdelijker financie-
ring, kan nog worden volstaan met
geringe aanpassingen, wordt er
uitgesteld dan zou de premie op
termijn met 80 procent omhoog
moeten.

Er wordt uitgesteld. Omdat de
politici zich in deze kwestie gedra-
gen als hun kiezers beneden de
veertig: op rekening consumeren
in aan lichtzinnigheid grenzende
zorgeloosheid. S.

Transporteur ontkent
storten Ouwsterhaule

Van een onzer redacteuren
OUWSTERHAULE - Oud-

afvaltransporteur Goede uit Land-
smeer ontkent ooit vaten met che-
misch afval van Philips Duphar
naar stortplaats Ouwsterhaule te
hebben gereden. Hij reageert
daarmee op een inwoner van
Scharsterbrug, die deze week zei
dat hij tussen april en oktober 1971
meerdere keren heeft gezien dat
dergelijk afval in stortput 1 is
fedumpt. Goede: „Wij hadden in

'riesland niets te zoeken".
Meer hierover op pagina 17
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A.s. zondag:
11.00 uur
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ZAKEN IN
DE PERS

Complimentjes
'De stem van de evangelisch

geïnspireerde oprichter Derksenïïjktnog steeds door te klinken bij
CenterParcs', merkt het magazine
PW Personeelsmanagement op
over de wijze waarop de vakantie-
parken-exploitant de klantge-
richtheid onder zijn medewerkers
wil stimuleren. Henk Westerla-ken, een neef van devoorzitter van
de christelijke werknemersvere-
niging CNV, heeft een schouder-
klop-methode uitgedacht die hij
'No problem - Well done' doopte.

De bezoekers van een Center
Pare krijgen de mogelijkheid om
bliiken van waardering uit te
delen als een van de achtduizend
medewerkers met een brede glim-
lach op het gelaat een probleem
naar tevredenheid oplost.

De beloning bestaat uit een
'well-donekaart', die de bezoeker
uitdeelt. Het team dat de meeste
kaarten verovert, krijgt waarde-
bonnen die in te ruilen zijn voor
luxe cadeaus. Het venijn zit 'm in
de staart, want ook op individueel
niveau wordt het competitie-ele-
ment geïntroduceerd. En dat
maakt de kans op onderlinge haat
en nijd groot. Volgens Westerla-
ken is het echter niet zo dat „de
een wint en de anderen verliezen,
maar dat iedereen wint en de
anderen wat minder". En nu maar
afwachten of de Center-Parcs-
mensen willen kruipen voor de
treiterige types.

Overschrijving
De banken laten geen mogelijk-

heid onbenut om de consument te
overtuigenvan de hoge kosten van
het betalingsverkeer. De Verenig-
de Spaarbank blaast een deuntje
mee in haar blad Valuta, waarin
de lange weg van de overschrij-
ving uit de doeken wordt gedaan.
En die is lang.

Dagelijks verwerkt de spaar-
bank ongeveer honderdduizend
overschrijvingen. Een deel daar-
van bestaat uit verouderde over-
schrijvingsformulieren, die hand-
matig moeten worden verwerkt.
Die dingen zijn al een paar jaar
afgeschaft, maar duiken nog met
grote regelmaat op. 'De bank zou
bij uitzondering wensen dat we
wat minder spaarzaam en zuinig
waren', schrijft het blad.

Ondanks de installatie van
moderne machines voor de ver-
werking van de optisch leesbare
formulieren, weigeren die onge-
veer 5 procent van de betalingsop-
drachten. Dat betekent dat pak-
weg vüfduizend keer per dag de
originele formulieren weer moe-
ten worden opgezocht. Geen won-
der dat zon bank het moderne
betalingsverkeer stimuleert. Het
wachten is nog op het moment dat
debank devrouw kan ontslaandie
de gekreukelde betalingsopdrach-
ten - letterlijk - staat te strijken.
Want verfrommelde papiertjes
belieft het betalingssysteem even-
min.

Geldsluis
Bedrijven die de telefoon niet

opnemen, constant in gesprek zijn
of beloften om terug te bellen niet
nakomen, zien vele duizendengul-
dens omzet door hun vingers glip-pen. De kostenpost voor net totaleNederlandse Dedriifsleven alsgevolg van een slechte "telefoon-
discipline' wordt geschat op ’ 3.3miljard. Dat zegt directeur Phil
Kleingeld (!) in het blad Beroeps-
vervoer.

Kleingeld adviseert bedrijven
over telefonische communicatie.
De klachten op dat gebied zijnlegio, en iedereen kent ze. In de
transportsector heeft ongeveer 90
procent van de werknemers con-
tact met deklantenvia de telefoon.
„Het is hun geldsluis", aldus
Kleingeld. Beroepsvervoer weet
te melden dat de 'files aan de tele-
foon het bedrijfslevenmeer kostendan de files op de wegen.

TOTALE FUSIE NIET UIT TE SLUITEN

DSM op zoek naar partner
DUSSELDORF (GPD) - Mede onder druk van de slechte

resultaten speurt DSM naarstig naar een partner in met name
dekunststoffen. Dat zei DSM-bestuurslid L. Ligthart gisteren
in een reactie op de winstval van 55 procent over het afgelo-
pen kwartaal, die DSM donderdag bekendmaakte.

Onder druk van de malaise
wordt op het ogenblik in de hele
chemie en met name bij deprodu-
centen van koolwaterstoffen en
kunststoffen gesproken over
samenwerkingen om uit de pro-
blemen te komen. Alleen zo kun-
nen chemiebedrijven nog verant-
woord doorgroeienen tegen lagere
kosten produceren. DSM streeft
naar een martkaandeel van 15 tot
20 procent van de Europese markt
voor kunststoffen. Op het ogenblik
zit het bedrijf op de nelft.

„De bereidheid om te gaan

samenwerken is het laatste jaar
snel gegroeid",aldusLigthart. Zijn
collega S. de Bree, die volgend jaar
bestuursvoorzitter H. van Liemt
opvolgt, denkt dat een samenwer-
kingsverband pas op langere ter-
mijn vruchten afwerpt. Voor de
huidige problemen biedt het niet
meteen een oplossing. De malaise
in de chemie duurt naar verwach-
ting nog een of twee jaarvoort.

Een totale fusie van DSM met
een ander chemiebedrijf sluit
Ligthart niet uit: „Onze continuï-
teit is belangrijker dan onze iden-

titeit, al streven we ernaar die
identiteit te behouden". Voor een
overname van DSM is Ligthart
niet bang, hoewel de aandelen nu
goedkoper zijn dan ooit: „ledereen
heeft het moeilijk. Ik verwacht
geen concurrenten die de porte-
monnaie zullen trekken".

Volgens Ligthart zal niet alleen
DSM maar de hele petrochemische
industrie terughoudend worden
met nieuwe investeringen. Bij
DSM dalen de investeringen met
30 tot 40 procent, tot 700 a 800 mil-
joen gulden in 1993. Een investe-
ringsbeslissing om de capaciteit
van een van de naftakrakers in
Geleen nog eens met 25 procent op
tekrikken, zal wel uitgesteld wor-
den", aldus Ligthart. Die operatie
zou enige honderden miljoenen
guldenskosten.

Belastingachterstand
nekt bouwbedrijf Zurich

HARLINGEN - Problemen met
de fiscus vormen volgens curator
mr. Fer Grijmans de belangrijkste
oorzaak voor het faillissement van
bouwbedrijf Zürich te Harlingen.
De rechtbank in Leeuwarden
heeft de onderneming, die sinds de
bouwvakvakantie al geen werk
meer in uitvoering had, deze week
failliet verklaard. Het bouwbe-
drijf had de laatste maanden niet
meer dan enkele medewerkers op
de loonlijst staan.

Het aannemingsbedrijf heeft
aan het eind van de jaren tachtig
enige tonnen loon- en omzetbelas-
ting te weinig betaald. De onder-
neming en de directeur-eigenaar
zijn hiervoor afgelopen jaar ver-
oordeeld. Het bedrijf was nog
altijd bezig de achterstand bij de
fiscus in te lopen. De voorbije
maanden bleken de totale vorde-
ringen van de fiscus en de andere
crediteuren echter een te zware
last.

Eerste paal voor nieuwbouw Draadindustrie Dokkum

DOKKUM - Wim Hacquebord, algemeen directeurvan de Verenigde Bedrij-
ven Noord Nederlandse Draadindustrie (NNDI), heeft gistermiddag de eerste
paal geslagen voor een nieuwe fabriek aan de Holwerderweg in Dokkum.
Nieuwbouw was nodig omdat het huidigebedrijfscomplex aan de Hantumerweg
te klein was geworden. De nieuwe fabriek, waarvan de bouw ’7,5 miljoen kost,
heeft een vloeroppervlak van 8000 m. Dat is 1600 m! meer dan aan de Han-
tumerweg. Het oude fabriekspand wordt gesloopt. Nieuwe Weme bouwt er een
nieuwe supermarkt.

De 127 jaar oude NNDI maakt in Dokkum draadnagels en betonstaal. Bij
het bedrijf werken in totaal 62 mensen, waarvan 40 in Dokkum. De overigen

werken in de vestigingen in Drachten en Twijzelerheide. De jaaromzet bedraagt
’35 miljoen. Daarvan komt 15 procent uit het buitenland.

„Sommige mensen hebben tegen ons gezegd: 'Hoe durven jullienieuw te bou-
wen in deze slechte tijden. Voor ons is het heel eenvoudig. Als iedereen er zo
over denkt, wordt er helemaal niet meer gebouwden hebben wij geen werk meer,
want wij zijn afhankelijk van de bouw. We geven dus het goede voorbeeld",
aldus directeur Henry Geursen van NNDI. Aan de dagvan gisteren is vier jaar
zoeken naar een geschikte plaats en soms moeizaam onderhandelen vooraf
gegaan. Aanvankelijk had de gemeente Dongeradeel geen geschikt stuk indus-
trieterrein beschikbaar. Foto LC 'Siepvan Lingen

Verkoop bedrijfsterreinen Friesland stijgt fors
LEEUWARDEN - De verkoop

van bedrijventerreinen in Fries-
land is in 1991 fors gestegen ten
opzichte van het jaar daarvoor.
De totale uitgifte bedroeg vorig
jaar 84 hectare tegen bijna 51
hectare in 1990. Dat blijkt uit de
jaarlijksetellingen van deRijks-
planologische Dienst.

Friesland deed het in 1991 stuk-
ken beter dan Groningen en
Drenthe, waarvorig jaarrespectie-
velijk 34 hectare en 56 hectare
werd verkocht. Ook die verkopen

betekenden een stijging ten
opzichte van 1990, toen er respec-
tievelijk ruim 26 hectare en ruim
39 hectare werden uitgegeven.
Flevoland kwam vorig jaar tot 62
hectare. In heel Nederland werd
1204hectare verkocht. Noord-Bra-
bant is de provincie waar de mees-
te grond aan de man werd
gebracht: 324 hectare.

De goedkoopste bedrijfsterrei-
nen ziin te koop in Noord-Fries-
land. Öost-Groningen en in Delf-
zijl en omgeving. Daar bedroeg
vorig jaar de gemiddelde verkoop-
prijs per vierkante meter ’32. In

Zuidwest-Friesland lag dieop’42,
terwijl in Zuidoost-Friesland

femiddeld ’54 moest worden
etaald. Voor heel Friesland is het

gemiddelde’ 41, hetzelfde bedrag
dat voor de provincie Groningen
uit de bus rolde. Daarmee zijn bei-
de noordelijke provincies de goed-
koopste van het land.

Zuid-Holland heeft de duurste
bedrijventerreinen met gemid-
deld’ 172 per m 2. Utrecht isgoede
tweede met f 144, terwijl Noord-
Holland de derde plaats inneemt
met/113.

PERSONALIA
LEEUWARDEN - Theo Boelens

(41) uit Leeuwarden wordtbedrijfsleider van de vestiging in
de Friese hoofdstad van Alfa Per-
sonenvervoergroep Friesland bv.
Boelens was mede-directeur van
het garagebedrijf Boelens en Van
de Akker (Leeuwarden, Drach-
ten). Bij Alfa wordt hij verant-
woordelijk voor personeelszaken,
planning en het aantrekken van
vervoer. Alfa omvat zeven taxibe-
drijven in Leeuwarden, Ooster-
wolde, Sneek, Kootstertille, Bols-
ward en Workum. De vestiging in
Leeuwarden heeft 135 werkne-
mers.

De 556 vooraanstaande economen van Bill Clinton
Door Brigitte Slot

Van de Amerikaanse economen mag
Bill Clinton dinsdag de verkiezingen
winnen. Met glans. Dat blijkt althans uit
de openbare verklaring waarin 556 voor-
aanstaande economen - onder wie negen
Nobelprijswinnaars - zich eensgezind
scharen achter de economische plannen
van de democratische presidentskandi-
daat.

De tegenzet uit het Bush-kamp kon niet
uitblijven, ook al deed dit onbedoeld meer
kwaad dan goed aan de op dit terrein toch al
slechte reputatie van de huidige president.
De campagneleiders van Bush hadden inalleriil 110 economen - onder wie drie
Nobelprijswinnaars - bereid gevonden zich
via een paginagrote advertentie uit te spre-
ken tegen Clinton.

Tot een openbare verdedigingvan depre-
sident konden de 110 niet worden verleid.
Op een vraag van de Wali Street Journal aan
professor Merton Miller, één van drie
Nobelprijswinnende ondertekenaars van
het anti-Clinton pamflet, wat hij op 3
november gaat stemmen, antwoorde de man
in kwestie: „Ik heb nog nooit op forel gevist.
Is er geen mooiere dagom dat te gaan leren
dan 3 november?"

Niet alsof
Maakt het dan zoveel verschil, Bush of

Clinton aan het roer? Op papier wel. Het
belangrijkste is misschien wel dat Clinton

tenminste niet doet alsof er niets aan de
hand is met de Amerikaanse economie. De
Verenigde Staten vormen nog steeds het
rijkste land ter wereld, maar de andere lan-
den lopen de achterstand ineen hoog tempo
in.

Groeide in Amerika tussen 1950 en 1989
het reële inkomen per hoofd van de bevol-
king met minder dan 2 procent per iaar, in
de meeste andere industrielanden lag die
groeihoger: in Duitsland bijvoorbeeld 4pro-
cent en in Japan zelfs ruim 6 procent. Het
gemiddelde Amerikaanse gezin is er de
afgelopen twintig jaar zelfs geen cent op
vooruitgegaan. Om nog maar niet te spreken
over de verpaupering inde binnensteden en
de grote armoede op het platteland.

Zo maakte het Amerikaanse bureau voor
de statistiek onlangs bekend dat het aantal
Amerikanen dat onder de armoedegrensleeft dit jaar gestegen is tot 35,7 miljoen,
exact hetzelfde niveau waarop president
Lyndon Johnson in 1965 begon met zijn'War on Poverty'. Voorheen belangrijkepij-
lersvan deAmerikaanse economie - zoals de
autoindustrie, de staalindustrie en de consu-
mentenelektonica - moesten de afgelopen
decennia een groot aandeel op de wereld-
markt prijsgeven.

Het opmerkelijkste is misschien wel dat
de 556 knappe koppen er met hun verkla-
ring blijk van geven genoeg te hebben van
de dogma's van de jarentachtig, ook al zul-
lenze net vast niet allemaalmet alle stellin-
gen van Clinton eens zijn. Bush houdt vast
aan het ouderecept van lage belastingen en
een minimale overheid, omdat hij een rots-

vast vertrouwen heeft in het particulier ini-
tiatief.

De smaakmakende Amerikaanse econo-
men, met Clinton en zijn adviseurs voorop,
lijken het eensgezind over een andere boeg
te gooien. Liever zien zij een regering die
zich meer bezighoudt met verbetering van
het onderwijsen met modernisering van het
transport- en communicatiesysteem. Parti-
culier initiatief is mooi, zeggen zij, maardan
moet het de ondernemer wel aantrekkelijk
worden gemaakt om zijn geld op Ameri-
kaanse bodem en in Amerikaanse werkne-
mers te investeren.

Belegger
Juist daarin zit 'm het probleem. De huidi-

ge wereldeconomie kent geen nationale
grenzen. Dat begint al bij de belegger. Via
wereldwijd opererende beleggingsfondsen
is de belegger op zoek naar die markten
waar het hoogste rendement kan worden
behaald. Grote ondernemingen werken niet
anders. Op zoek naar de vruchtbaarste voe-
dingsbodemworden tegenwoordig helepro-
duktielijnen, of juist onderdelen daarvan,
verplaatst van het ene werelddeel naar het
andere.

Een eenvoudig huiskameronderzoek
bevestigt deze stelling. Thuis hebben wij
ven Tulip personal computer, de enige com-
puter van Nederlandse fabrikaat, zou je
denken. Na verwijdering van het omhulsel
treffen wij echter vooral onderdelen aan uit
lerland, Zwitserland, Hong Kong, Portugal,
Maleisië, Singapore, Japan, Korea, China,
Thailand en Taiwan. Slechts een enkel

onderdeel (een paar chips en het bord voor
chips) is van Nederlands fabrikaat.

Amerika moet weer aantrekkelijk wor-
den als land om te investeren. Dat zal vol-
gens de nieuwe generatie economen alleen
kunnen als het land de best-geschoolde
werknemers kan leveren en beschikt over
de modernste infrastructuur en het snelste
communicatiewerkter wereld. Het is echter
de vraag of er in de praktijk zoveel terecht
kan komen van deze mooie ideeën.

De plannen van Clinton voorzien onder
andere in een investering van 60 miljard
dollar over de komende vier iaar ter verbe-
tering van het onderwijs en dezogenaamde
traimg-on-the-job. Daarnaast zal er jaarlijks
20 miljard dollarworden uitgetrokkenvoor
de aanleg van infrastructuur en communi-
catienetwerken. Daarbij denkt Clinton
onder andere aan een belastingverhoging
voor inkomens boven de 200.000dollar per
jaar. De vraag is of dat genoeg zal zijn. Bij
een begrotingstekort van ruim 300 miljard
dollar is de manoeuvreerruimte van elke
president, ongeacht zijn politieke achter-
grond, zeer beperkt.

Dat zoveel economen zich achter Clinton
scharen en bijna niemand achter Bush,
duidt op een opmerkelijke verschuiving in
het economisch denken. Hoe beperkt de
doorwerking daarvan in de praktijk altijd
weer zal blijken te zijn. Maar dat geldtvoor
alle economische dogma's.

Brigitte Slot is werkzaam bij het Institute (or
rch and Investment Services, een samenwn

kingsverband van de Robeco Groep en deRabobank.

Bij Delft Instruments 75 banen weg
DELFT (GPD) - Bij Delft Instruments verdwijnen 75 banen 1gevolg van de reorganisatie bij het dochterbedrijf Mechanical PProductions (MPP). Gedwongen ontslagen worden niet uitgeslot^*

MPP maakt mechanische onderdelen, waaraan steeds mmdbehoefte is door de opmars van de elektronica. Delft Instrump Vkwam vorig jaar in grote problemen dooreen Amerikaanse bovr tomdat het bedrijf in net geheim nachtkijkers leverde aan Irak Togingener ruim 200 banen verloren. Nu werkener nou 1810 m^Aen
van wie 1295 in Nederland. mensen,

Laadstation bij Schroor Drachten
DRACHTEN - Schroor Transport BV aan de Roef in Drachtekrijgt er een los- en laadstation bij voor stukgoederen voor het hn"tenland. Het gebouw beslaat 800 m: en kost ’ 750.000. „Het aam ikleine zendingen voor vooral Duitsland en Denemarken neemttoe", vertelt directeurHarm Schroor van Schroor Beheer BV die dterminal laat bouwen. „De nu nog in gebruik zijnde loodsis te kleinen staat bovendien niet opperronhoogte." Volgende week begint dpbouw van de terminal. Als die klaar is in februari, heeft SchroorTransport BV alle benodigde voorzieningen op één terrein: opsla/

transportplanning, douanekantoor, autokoehng, neftruckservicewasstraaten tankstation.De laatste twee zijner in dezomer bijseko
men.

Miljoenen pensioengelden zoek
AMSTERDAM (ANP) - Bij het vleeswarenbedrijf Homburg i nCuijk, dat op de rand van de afgrond balanceert, is’ 25 miljoen aanpensioengelden zoek. Dit probleem dreigt de uitvoering van hetreddingsplan met branchegenoot Bovleco (Boekos) te doorkruisenEen ander probleem is dat de rechtbank in Boxmeer niet instemtmet het collectieveontslag van 33 van de ruim 300 werknemers

Sara Lee splitst aandelen
CHICAGO - Sara Lee Corporation, de moedermaatschappij vanDouwe Egberts, heeft besloten tot splitsing van de aandelen in eenverhouding van twee op een. De reden hiervan is de aandelen aan-trekkelijker te maken voor de handelaren.De waarde van een aan-

deelSara Lee op debeurs van Wali Street noteerdegisteren rond 59
dollar, ofwel’ 102. Een goedkoper aandeel is beter verhandelbaar
dan een duur aandeel. De aandelen worden geplitsttegen de slot-koers van 30 november. Huidige aandeelhouderskrijgen dan hetdubbele aantal aandelen in bezit. Het is devierde aandelensplitsine
sinds 1983. 8

Verlies 280 banen bij Fortis België
BRUSSEL (ANP) - Bij Fortis België, het samenwerkingsverband

van Amev/VSB en de Belgische AG Groep, verdwijnen dekomende
driejaar280 banen.Er vallen geen gedwongenontslagen.Fortis had
eind 1991 in België vierduizend mensen in dienst. De reorganisatie
hangt samen met de integratievan de bedrijfsactiviteiten van Amev
België (Amev Levensverzekeringen en Amev Verzekeringen) in
AG 1824, de operationele holding die hetBelgische bank- en verze-
keringsbedrijf van Fortis omvat.

Lagere winsten in elektronica Japan
TOKYO (UPI/ANP) - Ook de Japanse elektronicaconcerns heb-

ben te kampen met de recessie op de elektronicamarkt. Vier grote
concerns publiceerden flink lagere resultaten over de periode van
maart tot en met september, de eerste helft van het lopende boek-
jaar. Zo ging dewinst van het grootste Japanse concern in deze bran-
che, Matsushita (bekend van de merken Pioneer, Panasonic en
Technics), met 54procent achteruit. Hitachi moest het doen met een
46 procent lagere winst, terwijl het resultaat van Toshiba vermin-
derdemet 39,5 procent. Sharp verdiende 36,2 procent minder.Alle
concerns schrijven de verslechtering van de resultaten toe aan de
vermindering van de investeringen in het bedrijfsleven en aan
afnemende consumentenbestedingen.

Koersval pond kost IHC grote order
SLIEDRECHT (GPD) - De devaluatie van het Britse pond heeft

de Sliedrechtse werf IHC Holland een ordervan bijna’ 30 miljoen
gekost. Dewerf had als goedkoopste ingeschreven voor debouw van
een sleepzuiger voor een Britse afnemer, maar viel alsnog af toen
half september het pond fors in waarde daalde. Daardoor werd een
Britse concurrent ineens veel goedkoper.

Grootste stijgers en dalers op Damrak
9fe hoger slotkoers

binnenlandse aandelen

Hoop Effektenbank 8,33 6.50
Gamma Holding 7,65 98,50
Fokker eert. 7,59 17,00
Delft Instrum. eert. 7,30 14,70
Nat. Inv.bank A 5,74 645,00
Desseaux 5,10 103,00
Kempen Holding 3,90 8,00
Pakhoed eert 3.88 34,80
Koppelpoort Holding 3.64 342.00
IHC Caland 3,61 88,00
Unilever 6cumpref. 3,41 85,00
KBB 3,27 53,70
Content Beheer 2,90 21,30
Goudsmit 2.78 18.50
OTRA 2,77 260,00

parallelmarkt

Alanheri eert. 16,80 28,50
German City Estates 5.58 22,70
Management Share 5,56 3,80
EHCO-KLM Kleding 5,21 34,30
DutchTakeOver- 3,42 39,30
Targets

% lager slotkoers

binnenlandseaandelen

Hoogovens nrc 23,66 20,00
DAF 15,65 9,70
Blydenstein-Willink 14,81 23,00e
DAF 13,89 9,30
Wvers 13.81 18,10
DSM 10,96 77,20
Buhrmann-Tett.cert 10.86 27,10
VRG-Groep 10,65 23,50
Krasnapolsky 10,21 211,00a
Smit Intern, eert. 10.00 22,50
Samas-Groep eert. 8.04 20.60
Philips 7,88 18,70
Holland Sea Search 7,69 0,36
Volker Stevin eert. 7,41 50.00
Amsterdam Rubber 7,14 2.60

parallelmarkt
Rood Testhouse eert. 46.67 0,80
Ned.Elev.Belegg.Mij 19.80 3200.00a
Great.West.Res. £ 9.52 0, 9f
LCI Comp. Group 6,06 3,10
Inter/View Europa 6.06 a,»"

HOOFDFONDSEN
29-10 30-10

ABN Amro 50,00 49,80
ABN Amro A.I.F. 76.40 76,30
ABN Amro Obl.F. 187,60 187.60
Aegon 71,40 71,40
Ahold 74.70 74,60
Akzo 127,00 125,30
Alrenta 201,70 201,80
Amev eert. 62,70 62,20
Bols eert. 37,50 37,60
BUhrm.Tet. c. 28,30 27,10
CSM eert. 99,40 98,20
DAF 10,60 9,30
Dordtsche Petr. 133,70 132,60
DSM 77,20 77,20
Elsevier eert. 110,00 112,00
Fokker eert. 17,80 17,00
Gist-Broc. eert. 30.60 90,90
Heineken 169,50 168.50
Hoogovensnrc 20,50 20.00
Hunter DougU» 37,60 36,00
Int.MUller 54,00 54,00
Int Ned.Gr. c. 50,20 50,10
KI.M 23,90 23,00
Kon KNP 30,50 29,50
Kon. Olie 144,40 149,80
Nedlloyd 35,50 :*4,411
(In vd,Gr. 90,00 36,80
I'; ikhoed eert. 35,90 34,80

19,10 18,70
Polygram 42,40 43,10
Kobeco 93,10 92,80
Rodamco 43,90 49,40
Rollnco 91,70 91.40
Rorento 77,30 77.40
Stork 25,50 24,80
Unilever eert 180.70 188,60
VanOmmeren 31,60 31,70
Ver Bezit VNU 80,20 80,00

nencerl 92,40 91,50
Wohm Kluwer 83,10 83.30

KOERSINDEXEN
V) 10 38/10

Amsterdam, CBS koersindex
Algemeen 192,80 191,80 -100
Internat 196,00 194.40 -160
Lokaal 191,00 190.60 -0,40

Amsterdam, stemmingsindex
102,90 101,80 -1,10

Amsterdam, EOE-index
274,98 273,36 -1,62

Koersindex Staatsleningen
3-5 jr 104,20 104,10 -0,10
5-8 r 107,60 107,40 -0,20
8-lOjr 107,20 107,10 -0,10

New Vork, DowJooes
3246,25 3227.90 -18,35

Londen, FTIM index
2642,3 2658,3 +16

Frankfort, DAKindex
1493.64 1492,30 -1.34

»/W M/l»
Tokyo, Nikkei-index
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Helft vrachtauto's te
zwaar bij controle

ASSEN (ANP) - Bij een grote
controle van vrachtwagens in de
provincie Drenthe bleken gis-
terochtend meer dan de helft van
de 235 onderzochte vrachtwagens
te zwaar beladen. Van de 123 com-
binaties mochten 35 pas doorrijden
nadat een deel van de lading was
gelost.

De politie noemt het aantal over-
tredingen verontrustend. De rem-
weg van vrachtwagens neemt bij
te zware belading toe en er ont-
staat spoorvorming in het wegdek.
Verder is volgens de politie sprake
van concurrentievervalsing.

De politie constateerde bij twin-
tig vrachtwagens technische
gebreken. Vijf chauffeurs moch-
ten pas doorrijden nadat de man-
kementen waren gerepareerd. De
Rijksverkeersinspectie deelde
achttien processen-verbaal uit
voor overtreding van de rijtijden-
wet. De douane nam drie illegaal
ingevoerde personenauto's in
beslag.

Meer illegalen op lijst
slachtoffers vliegramp

AMSTERDAM (ANP) - De
gemeente Amsterdam heeft nog
elf namen toegevoegd aan de lijst
van illegale vreemdelingen die als
slachtoffer van devliegramp in de
Bijlmer worden beschouwd. In
totaal staan nu 67 illegale vreem-
delingen op de lijst. Zij komen in
aanmerkingvoor een verblijfsver-
gunning.

In het Novotel-hotel in Amster-
dam verblijven op ditmoment nog
214 mensen die zeggen door de
ramp dakloos te zijn geworden.
Van hen hebben 165 de toezegging
gekregen dat zij vervangende
woonruimte krijgen. Zij mogen in
het Novotel bliiven, tot hun huis-
vesting geregeld is. De overigen
kunnen volgens de gemeente
Amsterdam niet aantonen dat zij
door de vliegramp zijn getroffen.
Zij moeten het hotel vandaag ver-
laten.

WAO'ers blijven
onaantrekkelijk
voor werkgevers

AMSTERDAM (GPD) - Mensen die in de WAO lopen maar
wel aangepast werk kunnen doen, maken nog steeds weinig
kans op een baan. Behalve voor hun arbeidshandicap schrik-
ken werkgevers terug voor de bureaucratische rompslomp.
Dat blijkt uit een enquête van de vakcentrale FNV onder
ruim duizend bedrijven met meer dan twintig werknemers.

Slechts 40 procent van de werk-
gevers liet in de enquête weten dat
ze in de toekomst meer gedeelte-
lijk arbeidsongeschikten willen
aannemen. De helft van de onder-
vraagden verwacht dat het aantal
aan te nemen WAO'ers zaldalenof
hooguit gelijk zal blijven.

Uit eerder onderzoek van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) is trou-
wensook al gebleken dat WAO'ers
niet veel kans op de arbeidsmarkt
hebben. Van de 312 ondernemers
die deWRR ondervroeg, gaven 286
de voorkeur aan volledig gezonde
sollicitanten boven mensen met
een verhoogde kans op ziektever-
zuim. Voor 204van de ondervraag-
de werkgevers waren mensen met
een verhoogd ziekterisico zelfs
helemaal niet aanvaardbaar.

Schroom
Slechts 1 a 2 procent van de

werkgevers neemt regelmatig een
gehandicapte in dienst. Dat aantal
zou misschien kunnen groeien,
wanneer werkgevers hun schroom
verliezen om voor een WAO'er te
kiezen. Over het algemeen zijn
ondernemers uiterst voorzichtig.
In de FNV-enquete liet 41 procent
weten dat wao'ers wellicht meer

kans zouden maken als ze eerst op
proef geplaatst zouden kunnen
worden.

Overigens weten werkgevers
dikwijlsniet eens bijwelke instan-
tie ze terecht moeten als ze een
arbeidsongeschikte in dienst wil-
len nemen. Ze zien op tegen de
bureaucratische rompslomp. Een
bezwaar waarvoor FNV-bestuur-
derHenkMuller best begrip heeft.
Hij zal de Gemeenschappelijke
Medische Dienst vragen extra aan-
dacht aan dit onderwerp te beste-
den.

Betaalde baan
Opvallend is dat deondervraag-

de ondernemers er eigenlijk geen
idee van hebben hoeveel van de
900.000 wao'ers ondanks hun han-
dicap een betaalde baan hebben.
Meer dan 30procent van de werk-
gevers schatte het aantal op 50.000
of minder. In werkelijkheid zijn
het er 175.000.

De uitkomsten van de enquête
zijn voor de FNV reden zelf de
boer op te gaan om werkgevers te
stimuleren meer gedeeltelijk
arbeidsongeschikten aan te
nemen. De vakcentrale pleit
tevens voor meer voorlichting door
de werkgeversorganisaties zelf.

'LIEVER AUTO AFSTAAN DAN CONFRONTATIE'

VN-transportbataljon zoekt
veilige werkwijze in Bosnië

NUNSPEET - Het Neder-
lands-Belgische VN-transport-
bataljon, dat in het noordoosten
van Bosnië-Herzegovinavoedsel
en medicijnen naar moeilijk
bereikbare plaatsen moet bren-
gen, tilt zwaar aan de veiligheid
van de manschappen. Transpor-
ten zullen worden omgeleid of
uitgesteld als derisico's te groot
lijken. Dat verklaarden brigade-
generaal Miei Termont en de
compagniescommandant Jan de
Boer gisteren op een informatie-
dag voor de VN-militairen en
hun familie in Nunspeet.

Het is „nooit uit te sluiten" dat er
VN-militairen sneuvelen tijdens

hun werk in Bosnië, aldus Ter-
mont. „Ons antwoord daarop iseen
optimale bescherming en voorbe-
reiding." Het Nederlandse deel
van net VN-transportbataljon
wordt verdeeld over de plaatsen
Banja Luka in door Serviërs
beheerst gebied en in Vitez dat
'binnen' het front ten noorden van
Sarajevo ligt.

Met 4-tons- en 10-tons-vracht-
wagens moeten de militairen goe-
deren bezorgen op plaatsen, waar
het Hoge Commissariaat voor de
Vluchtelingen niet kan komen. Zij
worden daarbij zonodig
beschermd doorCanadese en Brit-
se infanteristen onder VN-com-
mando. Zijn deze eenheden niet
bijtijds ter plaatse, dan zal daarop

worden gewacht, aldus Termont.
De 415 Nederlandse VN'ers die

over een week vertrekken hebben
een opleiding van zes weken ach-
ter derug. Termont noemde „zelf-
hulp en kameradenhulp" de rode
draad door de instructie, die ver-
der voorzag in opfrissing van de
basiskennis, wapen- en schietles-
sen en een inleidingin depolitieke
situatie in voormalig Joegoslavië.
De compagnie heeft op de Veluwe
en op bospaadjesvan de Limburg-
se Cauberg geoefend in de reactie
op wegversperringen.

Kleine Patrick is achter het stuur geklommen van een VN-truck tijdens devoor-
lichtingsdag in Nunspeet voor de familieleden van de militairen, die volgende
week naar Bosnië vertrekken. FotoANP

Hinderlaag
Termont erkent dat de transpor-

ten in een soort guerilla-oorlog
verzeild raken. „Veel wijkt sterk
af van wat wij van hoog tot laag
hebben geleerd. In een hinderlaag
moeten de mannen niet de berm in
duiken ter verdediging van het
konvooi, maar rustig uitstappen en
nonchalant een shagje opsteken en
hooguit wat dekking zoeken naast
hun voertuig. Confrontatie moet
worden vermeden. Je kunt in
bepaalde situaties beter een auto
afstaan dan je totgeweld latenver-
leiden", aldus debrigade-generaal
die verantwoordelijk is voor de
nieuwe VN-missie.

De apparatuur en de beveiliging
van de transportcompagnie zijn
met het oog op de moeilijke missie
flink uitgebreid. Zo hebben alle
voertuigen met geneeskundige
taken plaatsbepalingsapparatuur
gekregen. Elk transport zalboven-
dien een permanente satellietver-
binding hebben met het comman-
docentrum. Compagniescomman-
dant De Boer wees erop dat de
voedsel- en medicamentenhulp
„zonder aanzien des persoons'
wordt verstrekt op door de VN-
hulporganisatieaangewezenplaat-
sen. JDe Nederlands-Belgische
transportcompagnie is geen partij
in het conflict."

De derby
..Uhhh, neuhh, wij
zijn niet ongelukkig
met die nederlaag. Ik
zal je dit zeggen, van

rivaliteit is absoluut geen spra-
ke. Kijk naar mijn lippen: AB-
SO-LUUT niet! We zijn zelfs blij
met dit verlies. Ga maar na. We
hebben onze provinciegenoot,
die een moeilijke tijd doormaakt- ontslag trainer, dure spelers op
de bank, hoge uitgaven - een
dienst bewezen. Een dienst zeg
ik, meneer! In één klap zijn ze
hun frustalies daar kwijt. Ze
voelen zich gelijkwaardig en ze
zijn het ook. Wij spelen dan wel

een klasse hoger, maar alla, wij
wonen tenslotte ook in een staa
met bijna 90.000 inwoners en zij
in een dorp met amper - hoeveel
is het? - 30.000? Bovendien heb-
ben wij onze winst uit het beker-
toernooi binnen. Begroot was
niks en na twee ronden hebben
we zon anderhalve ton in de
knip. Nee, zij mogen van ons nog
wel even doorbekeren, kunnen
ze dit seizoen misschien ook nog
eens tegen een Ajax of PSV spe-
len. Wat wij gaan doen? Wij
richten ons nu helemaal op een
plaats in het UEFA-cuptoer-
tlOOL"

Rellen
Lubbers herinnerde aan de rellen in Amsterdam

tijdens de inhuldiging van Beatrix in de Nieuwe

Kerk. „Het was soms muisstil in de kerk. Niet alleen
omdat het zo plechtig was, om goed te horen wat er
gezegdwerd. Maar ookom deoren te spitsen naar bui-
ten, naar de roerige stad, om te horen of diegeluiden
zelfs binnen de muren doordrongen".

Twaalf en een half jaar later, in de Grote kerk in
Den Haag, was het opnieuw doodstil. Er werd voor
het eerst voorzichtig gelachen toen de historicus
Kossmann over de moeilijkebeginperiode van konin-
gin Juliana sprak. „Er waren spanningen, maar hoe
ernstig deze waren en of zij voortkwamen uit
meningsverschillen tussen vorstin en kabinet, is
moeilijk te achterhalen. De koningin kwam voor las-
tige problemen te staan", aldusKossmann.

Met elektrische auto
veel schonere lucht

APELDOOBN (ANP) - Als iede-
re Nederlandse automobilist ineen
elektrische wagenreed, zou de uit-
stoot van stikstofoxyden in het
verkeer met 82 procent afnemen.
Volgens professor D. Sperling van
de Universiteit van Californië zou
de emissie van zwaveloxyden met
17 procentdalen. De hoogleraarzei
dat gisteren op een internationaal
congres in Apeldoorn. De beste
oplossing is een elektromotor die
op waterstof loopt. Bij de verbran-
ding van deze stof blijft alleen
waterdamp over.

Lovende woorden voor koningin
bij sober koperen jubileumfeest

DEN HAAG (GPD) - Niet alleen koningin
Beatrix kreeg gisteren tijdens de viering van het
koperen regeringsjubileum in Den Haag lovende
woorden. Ook voor prins Claus was er veel waar-
dering. Premier Ruud Lubbers prees de maat-
schappelijke betrokkenheid van het koninklijk
paar. „De verbondenheid met andere volkeren en
landen en de zorg voor het milieuzijn terugkeren-
de thema's in de redevoeringen van zowel prins
Claus als koningin Beatrix".

Ruim duizend mensen waren naar de Grote of Sint
Jacobskerk gekomen om het regeringsjubileum te
vieren. Ministers, staatssecretarissen, vakbondsbe-
stuurders, maar ookbijna tweehonderd 'gewone' bur-
gers waren uitgenodigd de viering bij te wonen.

Het was een sobere plechtigheid, waarbij onder
anderen premier Lubbers, proL dr. E. H. Kossmann
en devoorzittervan deEerste Kamer mr. H.D. Tjeenk
Willink het koninklijk paar toespraken. Evenals
Lubbers benadrukte de Eerste-Kamervoorzitter „dat
koningin Beatrix én prins Claus beiden een positie
hebbenverworven waarin ze publieke aandachtvra-
gen voor maatschappelijke problemen."

Koningin Beatrix en premier Lubbers worden bij het verlaten van de Grote of Sint Jacobskerk opgewacht door een ere-
wacht met fakkels. F°«° ANP

Gelach
Op de televisieschermen, die overal in de kerk

waren opgesteld, was goed te zien hoeprinses Juliana
verbaasdreageerde, waarop het publiek even durfde
te lachen. Na afloop was er voor de genodigden een
receptie in het koor van de kerk.

Mensen diekoningin Beatrix nog nooit van dichtbij
hadden gezien, baanden zich een weg langsministers,
staatssecretarissen en kamerleden, om haar de hand
te schudden. Hoewel de viering zelf wat stijf was,
waren voornamelijk de 'gewone burgers ingenomen
met de ongedwongen sfeer tijdensde receptie. „Het is
een beleveniszoveel bekende gezichten in het echt te
zien", aldus een genodigde.

Houtbond CNV schroeft
looneis ietsje omlaag

DRIEBERGEN (GPD) - De
Hout- en Bouwbond CNV neemt
voor denieuwe bouw-cao genoe-
gen met alleen een compensatie
voor de gestegen kosten van het
levensonderhoud. Van een extra
verhoging om daarmee ook nog
een, zij het geringe,reële verbe-
tering van de koopkracht te
bereiken, ziet debond af. Maan-
dag beraadt debondsraad van de
Bouw- en Houtbond FNV zich
over de uitgangspunten voor de
onderhandelingen over de
bouw-cao.

Het eisenpakket zoals het
bestuur van de CNV-bond dat in
concept aan de bondsraad had
voorgelegd, voorzag in een kwart
procent loonsverhoging bovenop
deprijscompensatie. Debouwkent
nog het systeem dat de lonenauto-
matisch elk half jaar worden ver-
hoogd met het percentage waar-
mee de dagelijkse boodschappen
en andere Kosten van levenson-
derhoud in het voorgaande half-
jaar zijn gestegen.

Met grote tegenzin ging de
bondsraad gisteren in Driebergen
akkoord met het voorstel van het
bestuur om het kwart procent
'extra' te laten zitten, waarmee de
loonstijging zo beperkt mogelijk
blijft.

Met debondsraad viel in de ver-
ste verte niet te praten over het
idee van het Centraal Planbureau
(CPB) en het kabinet om de lonen
voor volgend jaar te bevriezen. De
CNV'ers waren al verontwaardigd
genoeg dat ze het kwart procent
extra moesten laten vallen.

Ongeloofwaardig
De bondsraadsleden waren

hoogst geïrriteerd dat „kopstuk-
ken van CPB en de regering in zo
korte tijd met zo verschillende cij-
fers konden komen, waardoor
plotseling een heel ander beleid
gevoerd moet worden. Zowel de
rekenaars van het planbureau als
de verantwoordelijke ministers en
hun ambtenaren werden ronduit
ongeloofwaardig genoemd.

Regering beperkt
rijbewijstoerisme

DEN HAAG (GPD) -DeAntilli-
aanse eilanden Saba en St. Eusta-
tius zullen van Nederland extra
steun ontvangen om de economi-
sche klap op te vangen na het weg-
vallen van het rijbewijstoerisnic
Vanaf januari is het niet meer
mogelijk om rijbewijzen die
gehaald zijn in andere landen om
te wisselen in Nederland, zo heeft
het kabinet gisteren besloten. Het
is nog niet bekend hoeveel geld
Saba en St. Eustatius, waar de
meeste 'rijbewijstoeristen' komen,
van het rijk krijgen. In de afgelo-
pen maanden zijn duizenden men-
sen naar de eilanden gereisdom in
enkele dagen tijd het rijvaardig-
heidsbewijs te halen.

Hasjsmokkelaars in
Spanje veroordeeld

MADRID (DPA) - De rechtbank
in de Spaanse havenstad La Coru-
na heeft twee Nederlanders ver-
oordeeld tot gevangenisstraffen
van zes jaaren boetes van een mil-
joen peseta's (ruim / 15.000) voor
het smokkelenvan hasj.

Het duo is vorig iaar aangehou-
den. In het dubbele dak van de
vrachtwagencabine werd ruim
1500 kilo hasj gevonden. In het
havenplaatsje Algeciras zijn giste-
ren twee Nederlanders door de
Guardia Civil aangehouden die in
de dubbele bodem van hun cara-
van bijna 2000 kilo hasj hadden
verstopt. Het tweetal werd aange-
houden toen het van de veerboot
uit het Marokkaanse Tanger
kwam.

Universiteit Groningen
krijgt subsidie voor
onderzoek naar kanker

GRONINGEN (ANP) - De Rijks-
universiteit Groningen heeft ruim

’ 4 miljoen subsidie gekregenvan
de Europese Gemeenschap (EG)
voor onderzoek naar kankercel-
len. Het geld is bestemd voor bio-
technologisch onderzoekvan prof.
dr. W. Konings naar de werking
van zogenaamde membraaneiwit-
ten in Kankercellen.

Deze eiwittenzorgen er voor dat
medicijnen bij chemotherapie uit
kankercellen worden gestoten.
Hierdoor zijn bij de behandeling
veel medicijnen nodig. Het geld
voor het Groningse onderzoek is
afkomstig van een stimulerings-
fonds voor wetenschappelijk
onderzoek van de EG.

'Onrust politiemensen
na reorganisatie weg'

DEN HAAG (ANP) - De
onrust en demotivatie onder
politiemensen verdwijnt pas als
ze hun functie in de nieuwe
organisatie kennen. Die ver-
wachting sprak manager H.
Borghouts van het project reor-
ganisatie politie gisteren uit bij
de presentatie van het onder-
zoek, dat de Katholieke Univer-
siteitBrabant heeft gedaan naar
de voortgang van dereorganisa-
tie.

Het rapport maakt melding van
een toenemende onrustonder poli-
tiemensen door de samenvoeging
van rijks- en gemeentepolitiekorp-
sen tot 25 regiokorpsen. De minis-
ters Ernst Hirsch Ballin van justi-
tie en len Dales van binnenlandse
zaken erkennen het probleem.
„Het tanende draagvlak en de
onrust onder het politiepersoneel
heeft onze aandacht", schrijven de
bewindslieden aan de Tweede
Kamer

Cultuurschok
Borghouts verklaart de onrust

uit de onzekerheid over de veran-
deringen van functie en de herver-
deling van politiemensen over
heel Nederland. De operatie func-
tiewaardering heeft volgens hem
een ware cultuurschok veroor-
zaakt. In tegenstelling tot voor-
heen schuiven politiemensen niet
automatisch door naar een andere
functie, maar moeten zij sollicite-
ren.

Ook de opgelegde verplaatsing
van politiemensen van noord naar
zuid en oost naar west om dekorps-
sterkte in het land beter te verde-
len, heeft grote onzekerheid ver-
oorzaakt. Borghouts noemt de
onrust evenwel een „voorspelbare

ontwikkeling", die over drie
maanden, als iedereen zijn nieuwe
plaatskent, zal wegebben. Dat alle
veertigduizend politiemensen
tevreden zullen zijn met hun nieu-
we plaats, noemt hij echter
onwaarschijnlijk.

Problemen verwacht Borghouts
bij het middenkader, waar na de
reorganisatie minder functies zul-
len zijn. Mensen zullen van een lei-
dinggevende naar een meer uit-
voerende post gaan. Ook voor
administratieve en technische
medewerkers is na de reorganisa-
tie minder plaats. Het gaat om
drie- tot vierduizend mensen.
Medewerkers diegeen baan in het
regiokorps krijgen, kunnen moge-
lijk aan de slag bij gemeenten of
andere instellingen, verwacht
Borghouts.

PATIËNTEN VERGETEN VAAK WAT ARTS HEEFT VERTELD
Praatje specialist op band mee naar huis

DEN HAAG (GPD) - Patiënten krijgen in
detoekomst wellichteen cassettebandjemee
naar huis waarop het gesprek met hun spe-
cialist is opgenomen. Veel mensen komen na
het ziekenhuisbezoek thuis en weten dan
eigenlijk niet meer wat de specialist tegen
hen heeft gezegd. Dit blijkt uit onderzoeken
naar patiëntenvoorlichting.

Het Haagse ziekenhuis Westeinde neemt de
komende maanden een proef met het cassette-consult. Mocht het een succes worden, dankrijgt het experiment mogelijk een landelijkevervolg, denkt het Haagse ziekenhuis.

„Veel patiënten zijn nerveus of gespannentijdens e, ek met de specialist", zegt
voorlichter Dick van der Meyden van zieken-
huis Westeinde. „Wat was nou eigenlijk de

essentie van het verhaal, denkt een patiënt bij
thuiskomst. Met een cassettebandje kunnen ze
het gesprek thuis nog eens beluisteren."

Uitleg
De komende weken onderzoekt het zieken-

huis de opzet van deproef. Het is in ieder geval
niet de bedoeling elk gesprek volledig op te
nemen, zoals bijvoorbeeld de uitleg hoe vaak
een medicijn moet worden ingenomen. „Nee,
de arts zet de recorder pas aan als hij gaat uit-
leggen wat voor een ziekte zijn patiënt heeft of
watvoor een behandelingof operatie depatiënt
moet ondergaan", zegt Van der Meyden.

Als de patiënt geen bandopname van hetgesprekwil hebben, wordt het ook nietopgeno-
men. „De patiënt krijgt bij de balie uitleg dat

het mogelijk is het gesprek met de specialist opband mee naar huis te nemen. De keuze is dusaan hem of haar", legt Van der Meyden uit.De Landelijke Specialisten Vereniging(LSV) staat positief tegenover het initiatief„ledere bijdrage tot meer begrip tussen specia-list en patiënt is meegenomen", aldus eenwoordvoerster van de LSV. „Wij weten datpatiënten er erg veel moeite mee hebben heladvies van de specialist te onthouden. Mis-schien dateen cassettebandje dit probleem kanoplossen".
I tel cassette-consult is een initiatief van zie-kenfonds Haaglanden en verzekeraar NutsAegon. Van der Meyden: ..Waarschijnlijk
zij de kosten van het bandje financiënover zijn de komende weken nou bi igen.
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VN: SERVIERS BESCHIETEN VLUCHTELINGEN

Massale vlucht moslims en
soldaten na val stad Jajce

BELGRADO/SARAJEVO (Reuter, AFP, DPA) - Met de
Servische verovering van het Westbosnische stadje Jajce is
gisteren een nieuwe grotevluchtelingenstroom op ganggeko-
men. Duizenden militairen en burgers, overwegend moslims,
zijn door de bergen naar het 30 kilometer verderop gelegen
Travnik gevlucht. De vluchtelingenorganisatie van de Vere-
nigde Naties (UNHCR) rekent erop dat zeker 15.000 mensen
Jajce ontvluchten of al ontvlucht zijn. Een UNHCR-woord-
voerder meldde gisteren dat Serviërs het vuur hadden
geopend op vijfduizend vluchtelingen die geen kant op kon-
den.

De VN-organisatie heeft inmid-
dels maatregelen getroffen om de
vluchtelingen op te vangen en te
verzorgen. Vanuit de Kroatische
havenstad Split vertrokken giste-
ren tien vrachtwagens met levens-
middelen en hulpgoederen naar
de noordwestelijkeBosnische stad
Vitez. Vandaag werden nog veer-
tien vrachtwagens verwacht.

De innemingvan Jajce isvoor de
Bosnische Serviërs van enorm
belang, omdat daardoor een ver-
binding is ontstaan met de Servi-
scheregio Krajina inKroatië. Voor
de Bosnische Serviërs is deverove-
ring van Jajce op de moslims een

belangrijke stap op weg naar een
Groot-Servië, zo bleek gisteren uit
de woorden van de voorzitter van
het parlement van de Bosnische
Serviërs, Milovan Milanovic.

Hij verklaarde dat het Servische
Krajina in Kroatië en de Serviërs
in Bosnië-Hercegovina hun grond-
gebied zullen samenvoegen. Beide
parlementen zouden datplan van-
daag al bespreken. Zijn Servische
collega in Krajina, Goran Hadzic,
zei tegenover de in Belgrado ver-
schijnende krant Borba dat alle
Serviërs in Joegoslavië verenigd
moeten worden. Hij zei te hopen
dat de parlementen van de Servi-
sche Bosniërs, Servisch-Krajina

(Kroatië), Servië en Montenegro
begin volgend jaar samen gaan als
voorbereiding op een volledige
Servische eenwording.

Opdeling
Westerse diplomaten zien de

Servische verovering van Jajce als
een opdeling van Bosnië-Hercego-
vina tusen de Serviërs en de
Kroaten, die door de wereld als
een voldongen feit zal worden
geaccepteerd. Zij houden er reke-
ning mee dat de strijd in Bosnië
nog wel twee jaarkan duren, com-
pleet met massaal bloedvergieten,
grote vluchtelingenstromen en
grootscheepse etnische zuiverin-
gen, van dorp tot dorp, van stad tot
stad.

De val van Jajce betekent ook
dat nabijgelegen plaatsen als
Vitez, Travnik, Novi Travnik, Pro-
zor onder grote(re) druk komen te
staan van deBosnische Serviërs. In
deze steden vielen de afgelopen
weken honderden doden bij felle
gevechten tussen Kroaten en mos-
lims, terwijl in Jajce Kroaten en
moslims zii aan zij vochten tegen
de Bosnische Serviërs.

Duits parlement in 'glaspaleis aan de Rijn'
BONN " Het Duitse parlement zetelt sinds gisteren in een nieuw gebouw, dat debijnaam 'het glaspaleisaan de Rijn'

heeft gekregen. De scheppingvan Günther Behnisch bevat een ronde grotezaal voor de 662 leden van de Duitse Tweede
Kamer. De bouw heeft rond de ’ 300 miljoen gekost. Bondskanselier Kohl heeft in Der Spiegel aangekondigd dat het
parlement pas in het jaar 2050 van Bonn naar Berlijn verhuist en niet in 1993 zoals de Bondsdag vorig jaarmet krappe
meerderheid besloten heeft.De voor de verhuizing benodigde’ 15miljard heeft Duitsland de komende jaren hard nodig
voor de wederopbouw van de voormaligeDDR en de bouw van nieuwe huizen. Foto EPA

Italië wil roken fors
aan banden leggen

ROME (AP) - De Italiaanse
regering heeft gisteren wets-
voorstellen aangekondigd om
het roken in openbare gele-
genheden en in het openbaar
vervoer te verbieden. De
beperkingen zouden gelden
voor restaurants, discotheken,
kunstgalerieën en radio- en
televisiestudio's. Bij plaatsing
van luchtverversingsappara-
tuur is ontheffing mogelijk.

AirFrance gaat per 1 janua-
ri het roken tijdens Europese
vluchtenvan minderdan twee
uur verbieden, zo heeft de
Franse nationale luchtvaart-
maatschappij gisteren meege-
deeld. Air France heeft het
roken op haar binnenlandse
vluchten al in 1990 verboden.
De aankondiging komt twee
dagen voordat in Frankrijk
een wet van kracht wordt die
het roken op de werkplek en
in openbare gelegenheiddras-
tisch aan banden legt.

AARDSCHOKKEN (AP) - In het
zuidoosten van Marokko en langs
de kust van de Joegoslavische
republiek Montenegro is de bevol-
king gisteren opgeschrikt door
enkeleaardschokken. In Marokko
vielen 45 gewonden, van wie er
volgens het officiële persbureau
MAP 5 slecht aan toe waren.

Ambtenarenapparaat VS
wacht grote schoonmaak

Van onze correspondent
Hans de Bruijn

WASHINGTON - Makelaars
in Washington maken momen-
teel overuren op zoek naar nieu-
we huizenen appartementen. Bij
de arbeidsbureaus en 'head-
hunters' puilen de dossiers uit
van de banenzoekers. Geen
werkloze timmerlieden of
lopende-bandwerkers, maar
hooggekwalificeerde academici,
advocaten, financiële specialis-
ten en ander ambtenarenvolk.

Zelden eerder heeft in Washing-
ton zon opgewonden sfeertje
geheerst als nu de banen van dui-
zenden ambtenaren van de rege-
ring-Bush aan een zijden draadje
hangen. Natuurlijk, de peilingen
wijzen uit dat Bush dinsdag toch
nog kan winnen, maar het lijkter
op alsof de ratten het zinkende
schip al aan het verlaten zijn.

Mocht Bill Clinton de nieuwe
Amerikaanse president worden,
dan kan in Washington de 'grote
schoonmaak' beginnen. Het amb-
tenarenapparaat zit na twaalf jaar
Republikeins bewind natuurlijk
vol met aan departij trouwe volge-
lingen. Zon 1700ambtenaren heb-
ben hun banen te danken aan hun
loyaliteit aan de partij.

Als Clinton wint, zullenplaatsen
worden ingenomen door tweedui-
zend Democraten. Nieuwelingen
natuurlijk, want sinds in 1980 Jim-
my Carter het Witte Huis moest
ontruimen, hebben de Democra-
ten nauwelijks nog kansen gehad
op hogere functies. En die kandi-
daat-ambtenaren zijn al druk
bezig hun nieuwe terrein te ver-
kennen.

Leuke baantjes
Republikeinse ambtenaren pol-

sen intussen bedrijven voor nieu-
we banen. Het 'Plum Book', waar-
in de leukste overheidsbaantjes
worden geadverteerd, belooft bin-
nenkort een nieuwe editie waarin
achtduizend van de meest begeer-
de federale jobsvermeld staan, die
na een machtswisseling in Was-
hington beschikbaar zullen
komen.

Een makelaar in Washington zei
deze week de vraag nauwelijks
aan tekunnen. Het zijnweliswaar
geen vaste koopopdrachten, maar
verzoeken om informatie over
lokaties en huizen. Alle make-
laarskantoren zijn druk bezig de
markt in kaart te brengen om hun
potentiële klanten straks zo snel
mogelijk te kunnen helpen.

'Terugtrekking leger uit
Baltische staten kan
wel zeven jaar duren'

Van onze correspondent

MOSKOU -De Russische onder-
minister van defensie Gromov
heeft gisteren verklaard dat het
nog wel zeven jaarkan duren voor
alle Russische militairen uit de
drie Oostzeelanden ziin terugge-
trokken. President Jeltsin liad
beloofd dat dit uiterlijk in 1994 het
geval zou zijn. Donderdag besloot
hij per presidentieel decreet de
terugtrekking voorlopiguit te stel-
len.

Jeltsin verklaarde zijn besluit
met te zeggen dat hij zich zorgen
maaktover derechten van de Rus-
sischtalige minderheden in de drie
landen. Zowel in Litouwen, Est-
land als Letland is onthutst gerea-
geerd op Jeltsins decreet. Het
decreet wordt in Moskou
beschouwd als een concessie aan
de militairen, in ruil voor steun
van defensie voor Jeltsins strijd
tegen de conservatieven in het
parlement.

Gewapend offensief
Unita in twaalf
Angolese steden

LUANDA (Reuter) - Eenheden
van de Angolese oppositiebewe-
ging Unita zijn in ten minste
twaalf steden een gewapend
offensief begonnen. Volgens
radioberichten uitLuanda hebben
tuerrillastrijders van Unita daar-
ij een artillerie- en mortieraanval

uitgevoerd op de bij het vliegveld
van de hoofdstad gelegen buiten-
wijk, Cassenda. Zeker dertien
mensen zouden om het leven zijn
gekomen.

De al dertig jaardurende burge-
roorlog in Angola is weer in alle
hevigheidopgelaaid en het vredes-
akkoord dat in mei 1991 werd
gesloten lijkt van tafel te zijn. De
Britseregering heeft gisteren al de
Britse staatsburgers in Angola
aangeraden het Tand te verlaten
wegens de gevechten. In Pretoriaontkende de Zuidafrikaanse rege-

ring berichten dat Zuid-Afrika
van plan is Angola binnen te val-
len. Vanaf het moment dat Unita-
leider Jonas Savimbi vorige
maand de algemeneen presidents-
verkiezingen verloor, heeft hij
gedreigd de burgeroorlog te her-

vatten. De Unita werd verslagen
door de regerende MPLA van pre-
sident José Eduardo dos Santos.
Savimbi beweert, in tegenstelling
tot waarnemers van de verenigde
Naties, dat op grote schaal gefrau-
deerd is.

Drie Portugezen en twee Angolezenkwamen gisterenom het leven, toen ze in de
omgevingvan het vliegveldbij de Angolese hoofdstad Luanda in het schootsveld
verzeild raakten bij een vuurgevecht tussen guerrillastrijdersvan Unita en rege-
ringstroepen. FotoEPA

Afspraken
Zeven van de acht fracties uit

het parlement hebben premier
Poul Schluter op pad gestuurd met
de boodschap dat de Denen graag
lid willenblijvenvan de EG. Maar
tegelijkertijd moeten er juridisch
bindende afspraken komen dat
Kopenhagen niet meedoet aan de
invoering van een Europese munt,
dat het afzijdig blijft van militaire,

justitiëleen politionele samenwer-
king, en dat EG-onderdanen geen
stemrecht krijgen voor gemeente-
raadsverkiezingen.

Schluter en zijn minister van
buitenlandse zaken Elleman-Jen-
sen zullen de komende weken met
die boodschap de Europese hoofd-
steden afreizen. De ontvangst die
hen daar wacht, valt nu al te voor-
spellen: begripvol, maar koeltjes.
Premier Ruud Lubbers waar-
schuwde een paar weken geleden
al dat de manoeuvreerruimte zeer
beperkt is, maar de Denen lijken
zien aan die waarschuwingen wei-
nig gelegen te laten liggen.

Zo bestaat algemeen de indruk
dat het Verdrag van Maastricht
moet worden opengebroken wan-
neer de Deense uitzonderingsposi-

ties op een manier die 'juridisch
bindend' is zwart op wit op papier
moeten komen te staan. Dat was
nu juist uitgesloten, memoreerde
voorzitter Jacques Delors van het
dagelijks bestuur van de EG don-
derdag nog maar eens. Kopenha-
gen zou in de visie van deEuropeseCommissie genoegen moeten
nemen met een 'interpretatieve
verklaring', een aanhangsel metveel tekst en uitleg, maar zonder
juridische status.

Lagerhuis
Maar het gaat niet alleen om de

juridischekant van de zaak. „Daar
zijn knappe koppen voor om die op
te lossen, al heb ik nog geen goede
vondst gezien", zegt een hoge EG-

diplomaat. Een tweede aspect aan
het wensenlijstje is dat het gepu-
bliceerd is vlak voor het debat in
het Engelse Lagerhuis over
'Maastricht. Een flink deel van de
conservatieve Euro-sceptici daar
vindt dat Groot-Brittannië 'Maast-
richt' niet moet goedkeuren voor
de problemen met Kopenhagen de
wereld uit zijn.

Het was uitgerekend het Britse
ministerievan buitenlandsezaken
dat deze week in een geheim docu-
ment waarschuwde dat de 'waar-
schijnlijk onaanvaardbare'Deense
eisen de ratificatie door Londen
'lelijk in de wielen zou kunnen rij-
den .

Het belangrijkste knelpunt in
de Deense benadering is echter
van politieke aard. Het lijkt er op

datKopenhagen naar believen wil
kunnen deelnemenaan willekeu-
rige aspecten van de EG. Op ande-
re terreinen zou het dan als het zo
uitkomt niet thuis geven.

Wensenlijst Denen stelt EG voor problemenVan onze correspondent
Peter de Vries

BRUSSEL - Met detijd zou ook
raad komen. Wanneer de
gemoederen wat bedaard zou-
den zijn en een legertje juristen
de tijd had gekregen een mooie
formule te bedenken, dan zou er
toch wel een oplossinggevonden
worden voor de Deense afwij-
zing van het Verdrag van Maast-
richt. Zolang niemand in paniek
raakte, moest het mogelijk zijn
Kopenhagen binnenboord te
houden zonder dat 'Maastricht'
werd aangetast.

De Deense kiezers zijn wel
bereid 'Europa' een tweedekans te
geven, mits enigszins aan hun

n tegemoet gekomen wordt.
Maar de royale wensenlijst die het
Deense parlement gisteren indien-

de, maakt duidelijk dat symboli-
sche concessies alleen onvoldoen-
de zijn. Vijf maanden na het nipte
Deense 'nej' staan de juristen met
lege handen en de politici voor een
geweldig probleem: wordt Europa
een 'gemeenschap a la carte', of
verlaten de Denen de EG?

'Bush wist wel
van ruil wapens
voor gijzelaars'

WASHINGTON (Reuter) . vnotitie uit 1986 van de toenmalig
minister van defensie c ge
Wemberger toont aan dat Ge^TBush, die toen vice-president wis"steun heeft gegeven aan de gehei'me afspraken met Iran oveY hmruilen van wapensvoor giizelaa,.;
De notitie, die gisteren is&£'ven, ondergraaft Bush' iaren?a

g Ibewering dat de afspraken buitfnhem om zijn gemaakt en dat WWniet op de hoogte was van de Wtick van Weinberger en de toenmahge minister van buitenland^zaken George Shultz op de dealDe affaire, die bekend staat akhet Iran-contra-schandaal gaatover geheime wapenverkopen aanIran. De opbrengsten zouden naarde contra s gaan, die tegen hetlinkse regime in Nicaragua vochten, hoewel steun aan de contra'<tdoor het Congres verboden wasDe notitie kwam gisteren bovenwater als bewijsmateriaal in eennieuwe aanklacht tegen Weinberger dat hij tegen het Congres heeftgelogen over de vraag of hij al ofniet aantekeningen had gemaaktdie betrekking hebbenopdeaffai-re.

Belgische minister
Moureaux stapt op

Van onze correspondent
BRUSSEL -De Belgische minis-

ter van sociale zaken, PhilippeMoureaux, heeft gisteren onver-wacht zijn ontslag ingediend. DeWaalse socialist zei op te stappen
omdat er niets terecht komt van
zijn ingrijpende plannen om degezondheidszorg te hervormen.Het ontslag komt voor de regeringvan premier Dehaene op een
uiterst ongelegen moment. Het
rooms-rode coalitiekabinet is netbezig bij de oppositie steun te vin-
denvoor een grondigehervorming
van de Belgische staat.

Moureaux (53) was jarenlangalsvice-premier voor de Parti Socia-
liste één van de sleutelfiguren in
de Waalse en Belgische politiek.
Hij veroorzaakte vorig jaar de val
van het kabinet-Martens door het
slepende Waals-Vlaamse conflict
op te rakelen. Als minister voor
'institutionele hervormingen' was
Moureaux in vorige regeringen
nauw betrokken bij de langereeks
wijzigingen van de Belgische
staatsstructuur.

Bij zijn reorganisatieplannen
voor de gezondheidszorg stuittede
minister opfel verzet van dechris-
telijke mutualiteiten, vergelijk-
baar met de Nederlandse zieken-
fondsen. Die zijn vooral in Vlaan-
deren oppermachtig en beheren
grote delen van de sociale zeker-
heid. De bewindsman wilde zie-
kenfondsen en ziekenhuizen ster-
ker verantwoordelijk maken voor
het beteugelen van de kosten van
de gezondheidszorg. Daarnaast
streefde hij naar beperking van
het geweldiggroteaantalartsen in
België. Toen net kabinet gisteren
een beslissing opnieuw uitstelde,
gaf Moureaux er de brui aan.

Tadzjikistan vraagt Rusland
meer troepen voor Doesjanbe

DOESJANBE (Reuter, AFP) -
Tadzjikistan heeft gisteren Rus-
land gevraagd meer troepen te
sturen om te helpen de hoofdstad
Doesjanbe te verdedigen tegen
pro-communistische opstande-
lingen. Dat heeft depremier van
de middenaziatische republiek,
Abdoelmalik Abdoelajanov,
verklaard tegenover de Britse
zender BBC.

„Zonder hulp van Rusland zijn
we niet in staat net huidigeconflict
op te lossen", zo stelde Abdoelaja-
nov. Hij liet weten dat de Russi-
sche versterkingen de belangrijke
wegen rond Doesjanbe moeten

controleren. Momenteel zijn naar
schatting 3500 Russische militai-
ren in Tadzjikistan gestationeerd.

Aanhangers van het bewind van
de voormalige president Rachmon
Nabijevvielen afgelopen weekein-
de deTadzjiekse hoofdstad binnen
en bestormden het presidentiële
paleis en het parlement. Na hevige
gevechten trokken de opstande-
lingen zich weer terug in hun
machtsbasis Toersoenzade, aan de
grens met Oezbekistan. De aan-
hangers van Nabijev hebben bij
Doesjanbe nog wel de dorpen
Javan en Gissan in handen, plus
het zuidelijker gelegen Koergan-
Tjoebe.

De Tadzjiekse autoriteiten kon-

digden gisteren aan dat woensdag
ongeveer duizend afgevaardigden
van de huidige regering en de
oppositie in Choedjant bij elkaar
komen voor een zitting van de
zogeheten Algemene Assemblee.
Choedjant, het voormalige Leni-
nabad, is de voormalige woon-
plaats van oud-president Nabijev.

De Tadzjiekse regering ver-
klaarde voor Choedjant te hebben
gekozen omdat Koeljab en Koer-
gan-Tjoebe als alternatieven
afvielen wegens het daar heersen-
de geweld. Doesjanbe werd na de
couppoging van afgelopen week-
einde eveneens als te onveilig
beschouwd.

Door de gevechtenrussen regeringstroepen en aanhangers van de voormalige president Nabijev zijn er voedseltekorten
ontstaan in de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe. Een lidvan de oproerpolitie zorgt er voor dat de tientallen wachtenden in
derij voor brood niet voor hun beurt gaan. FotoAP

Omstreden amnestiewet
Zuid-Afrika aangenomen

Van onze correspondent
JOHANNESBURG - De Zuid-

afrikaanse Presidentiële Raad
heeft gisteren haar goedkeuring
gehecht aan de omstreden
amnestiewet van deregering. De
wet geeft president Frederik de
Klerk het recht om degenen die
politiek gemotiveerde misdaden
hebben gepleegd, te vrijwaren
van strafvervolging.

De wet was vorige week
gestrand in het drie-kamerparle-
ment. De Indische kamer stemde
tegen het voorstel, dat al was aan-
genomen in deblanke en kleurlin-
genkamers. De Klerk besloot
daarop het wetsontwerp voor te
leggen aan de Presidentiële Raad.
Deze is in het leven geroepen door
zijn voorganger, P.W. Botha, om
voorstellen die het parlement had
verworpen, alsnog tot wet te ver-
heffen.

De hele binnen- en buitenparle-

mentaire oppositie is te hoop gelo-
pen tegen de wet, die daders kan
vrijwaren van vervolging zonder
bekendmaking van hun misda-
den. Hun namen zullen daarente-
gen wel gepubliceerd worden in
de staatscourant.

De Klerk zegt de wet nodig te
hebben om ANC-leden en leden
van andere bevrijdingsbewegin-
gen amnestie te verlenen. Dat
wordt bestreden door juristen die
zeggen dat de president deze
bevoegdhedenal had opgrondvan
een eerdere amnestiewet. Ver-
moed wordt dat de president
gezwicht isvoor de druk van func-
tionarissen en officieren in het vei-
ligheidsapparaat, dieniet onder de
werking van de eerdere wet val-
len.

De Zuidafrikaanse Vereniging
van Juristen heeft de wet veroor-
deeld omdat 'zij herinnert aan de
ergste uitwassen in de geschiede-
nis van het Zuidafrikaanse recht.

Schrikbeeld
Dat concept van een 'Europa a la

carte', waarbij ieders deelname op
maat wordt gesneden, is volgens
sommigende enige manier waarop
de EG kan blijven functioneren
wanneer ook de Zweden, Finnen,
Oostenrijkers, Polen en Hongaren
lid worden. Maar het is een schrik-
beeld voor de landen die geloven
dat zo de uitholling van de EG
begint.

Medio december wordt de
beslissende EG-top gehouden m
het Schotse Edinburgn. Daar moet
blijken of de tijdbom onder Maast-
richt onschadelijk gemaakt kan
worden zonder dat de Denen wor-
den gedwongen de EG te verlaten.

Landbouwoverleg
VS-EG in Chicago

BRUSSEL (ANP) - EG-land-
bouwcommissaris Ray MacSharry
zal morgenavond en maandag in
de Amerikaanse stad Chicago
overleg voeren met de Ameri-
kaanse ministervan landbouw Ed
Madigan. De bedoelingvan debij-
eenkomst is overeenstemming te
bereiken over de landbouwpara-
graaf in een nieuw vrijhandelsak-
koord.

Als de twee elkaar ontmoeten
betekent dit dat er een reële kans
op succes isvoor het bereiken van
een bilateraal akkoord, dat deweg
zou vrijmaken voor het afsluiten
van een nieuw vrijhandelsak-
koord op basis van het GATT-ver-
drag. VolgensEuropese functiona-
rissen wil de regering-Bush voor
de verkiezingen aanstaande dins-
dag een akkoord bereiken, om de
herverkiezingskansenvan Bush te
vergroten.

OPLEIDEN (Reuter) - De twee-
daagse conferentie over economi-
sche ontwikkeling in het Midden-
Oosten isgisteren inParijs afgeslo-
ten met een toezegging van ac
Amerikaanse regering dat men
Palestijnse kaders zal gaan oplei-
den voor het overnemen van
bestuurstaken in de door Israël
bezette gebieden.
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Tabak
Het is geen toeval dat de

expositie '500 jaar tabaks-
cultuur' in het Amsterdamse
Tropenmuseum in het Colum-
busjaar gehouden wordt. Na zijn
landing op de Bahamas deelde de
Admiraal van de Zee glazen
kralen en rode mutsjes uit. Als
tegengeschenk kreeg hij
papegaaien, katoendraad en 'een
soort gedroogd blad. Later, op
Cuba, legde hij in zijn scheeps-
journaal vast dat de Indianen
zichzelf 'bewieroken' met een
"brandende tak. Hij beschrijft in
feite de wilde havana, de
voorloper van het latere kwali-
teitsprodukt.
'Tabak' was een van de vele
nieuwe woorden die desprong van
de Nieuwe naar de Oude Wereld
zou maken. Ik heb een boekje in
mijn bezit waarin een hele waslijst
van dergelijke woorden zijn
opgenomen. Hier zijn er een
aantal: ananas, ara, avocado,
barbecue, boa, boekanier, cassave,
cavia, chilipeper, chocola, coca,
condor, gaucho, guano, hangmat,
jaguar, kaaiman, kannibaal,
kolibrie, leguaan, mahonie, maïs,
mangrove, mescaline, mocassin,
muskusrat, orkaan, pampa, papaja,
patat, piranha, poema, poncho,
sigaar, tomaat, totem, wigwam en
yucca.
Onze taal is kortom doorspekt met
woorden uit het Tupi, Arawaks,
Caribisch, Taino (van Haïti),
Cherokee, Sioux, Maya en andere
Indiaanse talen, waarvan sommige
zelfs uitgestorven zijn.
'Hangmat' lijkt een gewoon
Nederlands woord dat, net als
'zitbank' of 'ligfiets', precies
beschrijft waar het voorwerp voor
dient. In werkelijkheid stamt het
van 'hamaka', een Taino-woord,
en nestelde het zich als 'hamaca' in
het Spaans en als 'hamac' in het
Frans. De Nederlandse matrozen,
die eerst niet over kooien maar
over slaapnetten beschikten,
spraken van 'hangmak'. Later
werd dit om een voor de hand
liggendereden verhaspeld tot
'hangmat.

Aanvankelijk werd de tabak in
Europa als een wonderkruid

beschouwd. Schipper Cornelis
Bontekoe prees het groeneblad, de
pruim en de rook aan tegen
dufheid, hoofdpijn, slaperigheid,
kiespijn, bijziendheid, hardho-
righeid. jicht, buikkramp, schurft,
puisten, vurigheid, magerheid,
wormen en vetzucht. Anderen
zagen in het kruid zelfs een
remedie tegen hoesten en kortade-
migheid!
Misschien hield de opmars van het
roken ook verband met het
bestrijden van de pest.
Eeuwenlang stond men
machteloos tegenover deze gruwe-
lijke ziekte, die als een straf van
God werd beschouwd. Hoe kon
een mens aan de zeis van de pest
ontkomen? Door te vluchten;
droeg hij de bacillen nog niet in
zijn bloed, en arriveerde hij op een
plek waar geen zwarte ratten
huisden, dan maakte hij een kans.
Je barricaderen in je eigen huis,
bood meestal geen voldoende
bescherming. Aderlaten had geen
zin en hetzelfde gold voor het
kauwen op bepaalde wortels en
het opzuigen van citroensap. Een
veel betere methode was het
verbranden van takken van de
jeneverbes, waarbij veel rook
werd ontwikkeld. De vlooien
bleven zo op afstand. Door regel-
matig debrand in depijp te steken,
hoopten de rokers de besmette
pestlucht op afstand te houden.
De Franse arts Jean Nicot gaf zijn
naam aan de herba Nicotiana en
het vergif nicotine. Nicot
ontbreekt dan ook nooit in
woordenboeken met eponiemen,
waarin woorden zijn verzameld
die van persoonsnamen zijn
afgeleid. Nicot beschouwde de
tabaksplant eveneens als eem
medicinaal gewas. De rook
bestreed migraine en zelfs
hysterie, indien die tenminste met
een klisteerspuit in het
darmkanaal werd geblazen. Zo
bond de tabaksrook via de roeper
en de poeper de strijd aan met
lichamelijke en geestelijke stoor-
nissen.

Hoe wordt er nu in moderne
kruidenboekjes over het

voormalige wonderkruid geoor-
deeld? Hoe kijkt men bijvoorbeeld
in Zalk tegen een pijp tabak en een
goede sigaar aan? Klazien, die
sinds kort ook kosmetische
produkten als uierzalf en honing-
shampoo aan de man probeert te
brengen, laat zich daar nauwelijks
over uit. Zij heeft het in haar puur
natuur-boekjes wel een keer over
nicotine, maar dan in de zin van
nicotine-verslaving. Wat moet je
doen om daar een eind aan te
maken11 Heel eenvoudig: men
plukke een handvol vlierbladeren
en legge die in de zon te drogen.
Vervolgens wordt daar een
knisperende sigaar van gedraaid,
die in de mond van de
kettingroker wordt gestoken. Een
vlammetje erbij en klaar is kees.
Goedkoop en gezond, zou Klazien
zeggen

(■F.RRIT JAN ZWIER

Fries CDA is onberekenbaar

Door Atze Jan de Vries
redacteur LC

Hakken in degrond, niet te
snel compromissen sluiten en
meer durven. Die boodschap
gaf de Friese CDA-voorzitter
Jasper de Goede zijn achter-
ban deze week bij zijn
afscheid mee. Wat de provin-
ciale fractie betreft kan De
Goede gerust zijn. Die durft
veel, sluit niet snel compro-
missen en zet vaak de hakken
stevig in de grond. Gedepu-
teerde Staten en de andere
collegefracties hebben het er
maar moeilijk mee.

Bij de provinciale verkiezingen
van vorig voorjaar nam het CDA
de macht over van de PvdA. In de
campagne die eraan vooraf ging
had net CDA al de toon gezet met
een hard programma, dat een geest
ademde van opgestroopte mouwen
en waarin de partij zich kritisch
opstelde tegenover de bureaucra-
tie. Onder zware druk van de
christen-democraten spijkerden
Provinciale Staten vervolgenseen
'regeerakkoord' in elkaar dat heel
veel op het CDA-program lijkt.

Maar met plannen alleen ben je
er niet. Het is zaak de papieren
voornemens in beleid om te zetten.
En daar heeft de CDA-fractie
moeite mee. Na pijnlijke besluit-
vorming over een reorganisatie is
het provinciale ambtelijke appa-
raat in CDA-ogen nog altijd te

froot. En in deprovinciale kernta-
endiscussie van vorig jaar hakten

de Staten geen grote knopen door.
Beide besluiten zijn door het CDA
gesteund, maar het heeft er alle
schijn van dat de fractie beide dis-
cussies graag zou overdoen.

MONIE BRANDSMA-YDEMA

Gezagsvacuüm
De vraag is of dat wat zou uitma-

ken. De CDA-fractie vormt name-
lijk geen eenheid en kampt boven-
dien, ook in het overkoepelende
gewestelijke bestuur, met een
gezagsvacuüm. De andere college-
partijen, PvdA en VVD, kennen

dat probleem niet. In de PvdA
hebben de gedeputeerden, die van
wanten weten, het voor het zeg-
gen. De fractie volgt bijna altijd -een enkeling daargelaten. En de
VVD, die eigenlijk te klein is om
echt verdeeld te kunnen zijn,
wordt vakkundig geleid door
Gerard van Klaveren en Wander
Blaauw.

Het CDA moet het zonder stu-
ring van gedeputeerden doen,
zeker sinds het wegvallen van
Douwe van der Til. Kobus Walsma
en AkkeBrandenburg-Vogelzang,
die al jarenlang op het pluche zit-
ten, missen het overwicht dat
nodig is om de ambitieuze fractie
in de stokken te kunnen houden.
En hoewel Siem Jansen als gede-
puteerde een veelbelovende start
neeft gemaakt, is hij nogte kort lid
van het college om nu al een seri-
euze gooi naar de macht te kunnen
doen.

Van de 'gewone' fractieleden
speelt voorzitter Monie Brandsma-
Ydema weliswaar de eerste viool,
maar zijproduceert te weinig volu-
me om de rest van het orkest te
overstemmen. Bij de algemene
beschouwingen van vorig jaar
werd zij voor de interruptiemicro-
foon dan ook links en rechts door
fractiegenoten gepasseerd. Henk
Mol en meer nog Henk Pruiksma,
dè supporters van de harde lijn,
zijn wel heel duidelijk te horen.Voor Mol hebben de meeste
CDA'ers bovendien ontzag, maar

hij bemoeit zich niet met elke
kwestie even intensief. Daarom is
ook hij geen consistente leidersfi-
guur.

Doodsbenauwd
Het CDA-huis is in zichzelf ver-

deeld als het de vraag moet beant-
woorden hoe de programma's con-
creet beleid moeten worden. Het
stemgedrag van de fractie is daar-
door dikwijls onvoorspelbaar, en
dat maakt GS en ook de andere
collegefracties onzeker. Voorbeel-
den genoeg. Zo was dePvdA-frac-
tie dit voorjaar doodsbenauwd dat
het CDA gedeputeerde Johanneke
Liemburg zou willen wippen
omdat het Tjeukemeer geen hotel-
eiland kreeg. De rechtervleugel
van het CDA was daartoe inder-
daad bereid.

Tijdens de voorbereidingvan de
PEB-fusie, om nog maar eens een
veelzeggend voorbeeld te noemen,
begrepen de CDA-gedeputeerden
te laat dat de fractie het niet met
het college eens was, met voor het
provinciebestuur alle vervelende
gevolgen vandien. En dankzij toe-
zeggingen van het CDA mocht
Bolsward dit jaar enkele maanden
tevergeefs hopen op de komst van
het nieuwe provinciale water-
schap. Over de tijdelijke huisves-
ting van dat schap in Leeuwarden
heeft het CDA zeer veel stennis
gemaakt, zonder dat ooit duidelijk
is geworden waar dat allemaal
goed voor was.

Dit jaarzijn er een paar keer gro-
te spanningen geweest in het pro-
vinciebestuur, steeds met het CDA
in ien hoofdrol. Het heeft er al
eens toe geleid dat in de Staten de
vraag werd gesteld of het Friese
provinciebestuur nog wel monis-
tisch is. Of is de Tweebaksmarkt,
evenals het Binnenhof, waarrege-
ring en parlement elk duidelijk
van elkaar onderscheiden verant-
woordelijkheden hebben, soms
dualistisch?

Hakken
Er is nog een reden waarom er

sneller botsingen ontstaan tussen
CDA en GS dan bij voorbeeld tus-
sen PvdA en GS. De CDA-gedepu-
teerden beheren portefeuilles die
veel minder tot de verbeelding
spreken dan die van de PvdA'ers
in het college. De PvdA is eerst-
verantwoordelijke voor onder
meer recreatie, economische
zaken, financiën, cultuur, milieu-
beheer, onderwijs en plattelands-
beleid.

De PvdA speelt in het college de
prominentste rol en dat wil de
CDA-fractie zo nu en dan compen-
seren. Dan gaan de hakken in de
grond en wordt een stevigeopstel-
ling gekozen. Maar het door het
CDA gewenste resultaat zal eerst
bereikt worden als de verdeeld-
heid tot het verleden behoort. De
fractie moet compromissen sluiten- intern.

TE GASTOP ZONDAG

Jacob Noordmans

Het vasthouden aan het celi-
baat en het weren van de vrouw
uit het ambt blokkeren voor
Rome de weg naar de christelij-
ke eenheid en naar de toekomst.
Juist nu reformatie meer dan
ooit nodig is, wordt Rome een
kerk van derestauratie. Juist nu
de RK Kerk met haar miljard
'zielen' katholiek moest zijn,
krijgt zij sektarische trekken.
Juist nu er van haar een bevrij-
dende werking moest uitgaan,
bindt zij de gewetens en
benauwt zij de geesten.

Deze zomer heeft de 'waak-
hond' van derk geloofsleer,kar-
dinaal Ratzinger, een brief aan
de rk bisschoppen doen uitgaan
over de kerk als gemeenschap.
De boodschap was: geen demo-
cratisch ingerichte kerk van
onderop, maar een hiërarchisch
ingerichte en van bovenaf
bestuurde kerk. Dit rondschrij-
ven heeft in Nederland veel te
weinig aandacht en kritiek
gekregen. Toch betekent het in
feite een bevriezing van het
gesprek tussen Rome en Refor-
matie. Alleen de reformatori-
sche kerken moeten zich beke-
ren, Rome niet. Zij moeten zich
weer scharen onder het opperge-
zag van de bisschop van Rome.
Het Petrus- of pausambt beli-
chaamt immers de volle en ware
eenheid.

De brief van de 'ijzeren kardi-
naal' komt erop neer, dat Rome
alle elementen van de universe-
le, katholieke kerk bezit. De
kerken der Reformatie missen
wezenlijke elementen en zijn
daardoor gehandicapt of
'gewond. Zij missen bijvoor-
beeld het Petrusambt en de
onafgebroken opvolging van
bisschoppen sinds de apostelen.
Daarom gelden hun kerkelijke
ambten en avondmaalsvierin-

ten niet. Op deze brief hebben
e Nederlandse bisschoppen

geen woord van protest laten
noren.

Rome heeft na het Wonder-
jaar 1989 de relaties met de Oos-
ters-Orthodoxe Kerken grondig
bedorven door eigenmachtig
optreden in Rusland, de Oekraï-
ne en voormalig Joegoslavië.
Het gesprek met de Anglikaanse
Kerken is vastgelopen op het
oppermachtig pausschap en de
ondergeschikte positie van de
vrouw in de kerk. De Lutherse
Wereldfederatie klaagt over een
terugval in het overleg met
Rome, de Wereldraad van Ker-
ken over een windstilte en de
Conferentie van Europese Ker-
ken over een oecumenisch win-
tertij. Rome en de paus scheren
de niet-roomse kerken in
Latijns-Amerika stelselmatig
over één kam met de sekten,
wier invloed te snel groeit.

Tegen deze achtergrondkomt
het aandringen van de paus op
herkerstening van Europa en
evangeliseringvan de wereld in
een merkwaardig daglicht te
staan. Zon herkerstening en
evangelisering moeten toch
plaatsvinden in broederlijke
samenwerking met de anderekerken? Rome wekt nu de
indruk, uit te zijn op een her-

roomsing van Europa. In Ac
nieuwe missie-encycliek
'Redemptoria missio' wordt nau-
welijks gewag gemaakt van het
omvangrijke zendingswerk van
andere kerken. Wel komen er
uit Rome waarschuwingentegen
super-actieve protestantse sek-
ten en gevaarlijke neo-protes-
tantse stromingen in de Kerk
van Rome. Als in deze weinig
oecumenische geest Europa her-
kerstend en de wereld bekeerd
moet worden, ziet het er donker
uit.

De deze maand in Santo
Domingo gehouden Latijns-
Amerikaanse bisschoppen-con-
ferentie heeft laten zien, hoe het
tegenwoordig in de RK Kerk
toegaat. De conferentie stond
onder strakke regie van de
Romeinse Curie. Progressieve
bisschoppen en theologen wer-
den zoveel mogelijk geweerd.
De bevrijdingstheologie werd
aan de keting van het leergezag
van Rome gelegd. Een openlijke
en royale schuldbelijdenis
wegens medeplichtigheid van
de kerk aan het lijden der India-
nen kon er 500 jaarna Columbus
niet af. De RK Kerk zegde toe,
evangelische voorrang aan de
armen te willen verlenen. Maar
die armen moeten dan wel dee-
moedig en biddend blijven
wachten op de bekering van de
rijken. En vooral geen politiek in
de kerk! Dat blijft voorbehou-
den aan de paus en zijn hof in
Rome.

De Kerk van Rome dreigt,
behalve andere kerken, ook
eigen gelovigenvan zich te ver-
vreemden. Zij snoert profetische
figuren en rebelse geesten, zoals
Drewermann, Boft, Kilng en
Muller, de mond. Met haar
handhaving van de celibaatswet
berooft zij zichzelf van duizen-
den priesters, juist nu die meer
dan ooit nodig zijn. Zij maakt
zich door haar achterhaald
standpunt inzake de geboorten-
regeling medeverantwoordelijk
voor de massale ellende in de
Derde Wereld. Er is sprake van
een verpoolsing en verroomsing
van dekerk. die strijdig ismet de
beginselen van de Reformatie en
met de katholieke roeping van
de christenheid.

Er gaan geruchten, dat Johan-
nes Paulus II weldraom gezond-
heidsredenen terug zou willen
treden. Namen van mogelijke
opvolgers doen reeds de ronde.
Zulke 'papabili' zijn: de progres-
sieve kardinaal Martini vanMi-
laan (65), die open staat voor
andere kerken en de wereld van
vandaag en daarom van neo-
protestantse neigingen wordtbeticht; de Vlaamse kardinaal
Darmeels van Mechelen-Brussel
(59) en de Engelse kardinaal
Basil Hume (69). Tegenover zul-
ke geruchten staat het feit, dat
deze paus er bijzonder op
gebrand is, zijn kerk zelf het
derde millennium binnen te lei-
den.

Voorlopig krijgen conserva-
tieve bewegingen zoals 'Opus
Dei' nog alle ruimte onder de
huidige paus. Hij gaat door met
omstreden zaligverklaringen,
het aan banden leggen van de
theologie en de concentratie van
macht in Rome. Intussen drijft
hij de Maria-verering naar nieu-
we hoogten. Naar verluidt, heeft
kardinaal Ratzinger hem er met
moeite van kunnen weerhou-
den, een nieuw Maria-dogma af
te kondigen: Behalve Christus
zou ook de maagd Maria bij de
eucharistieviering werkelijk
aanwezig zijn in brood en wijn.

Voor de kerken der Reforma-
tie is er daarom alle reden, van-
daag de Hervorming dankbaar
te gedenken. Niet zozeer om wil-
le van zichzelf dan wel om wille
van de Kerk van Rome, die in
1992 meer dan ooit behoefte
heeft aan een nieuwe reforma-
tie. De christenheid heeft voor
het jaar 2000 geen nieuwe paus
nodig, maar een nieuw, waarlijk
oecumenisch concilie. Niet in
Rome, maar in Jeruzalem.

Promoten

KAF EN KOREN

DE FRIESE veehouderij moetdie situatie meer promoten.lemand die van buiten komt, kan
hier veel te gemakkelijk kritiek
leveren. Hij wordt geloofd. Deboeren moeten meer van hun
eigen kracht uitgaan. Met een ster-
ke houdingbereik je meer danmet
een slappe.

Argumenten bij het schepvol.
Het melkvee is aangevuld met
mestvee. Dat is in de milieudiscus-
sie best te verdedigen. Dat blijkt
uit het rapport Nationale Milieu-verkenning 1990-2010 van het
Rijksinstituut voor Volksgezond-heid en Milieuhygiëne. Daar staatin dat 'een relatief goedkope aan-

passing van het veevoer' de ver-
vuiling terugdringt. Bij melkvee
zijn er weinig mogelijkheden,
maar dat aantal daalten vormt dus
geen probleem. Mestvee biedt
meer kansen als de aangedragen
voermethode wordt gehanteerden
het houdenvan juist datvee is uit-
gebreid.

Explosief is hier de groei
geweest van het aantal kippen.
Landelijk was deontwikkeling in
Friesland op geen stukken na bij te
houden: 6,7 procent in ons land
tegen een groei hier van 16,1 pro-
cent. Vlees van kippen heeft een
'mager' imago en het verbruik
stijgt nog steeds. Een groeimarkt
derhalve. Er zijn er meer die dat
hebben ontdekt, want de con-
sumptietellers van de overheid
lopen er mee te koop.

Het milieuvoordeel van kippen
is volgens opgemeld rijksinstituut,
dat door aangepast veevoer de
kwalijke stoffen in hun mest fors

kunnen worden verlaagd. Ten
opzichte van 1989kan het fosfaat-
niveau in 2010 met 51,3 procent
naar beneden worden gebracht en
het stikstofniveau met 24,8 pro-
cent. Weer een probleem minder
en een argument meer.

Paarden en schapen worden niet
tot de milieuvervuilers gerekend.
Die schapekeuteltjes, ach wat zou
het. Friesland kreeg in vijf jaar
67,5 procent meer schapen, lande-
lijk lag dat percentage ook zo hoog.

Met paarden sluipt een ander
milieuvriendelijk element de
boerderij binnen. Paardevijgen
stinken niet. Dat is punt één. Paar-
den hebben daarnevens een hoge
aaibaarheidsfactor. Burgers, zeker
in de Randstad, vinden paarden
aantrekkelijk. Nog anders: het
houden van paarden verhoogt hun
status. Je moet er ruimer voor
wonen en je huiselijke omgeving
voorzien van een 'bak. Kortom, je
weelde is aan de buitenkant te
zien. Aan paarden zal dan ookgeen
enkele miheufreak komen.

Friesland had dit |aar 66,4 pro-
cent meer paarden dan in 1988, inhet hele land was de Stijging'slechts' 29,5 procent. En ilen? Ben mooiere twe< d

kun je je niet wensen.
Varkens zijn niet besteed aan de

Friese agrariërs. 'Bargen stjonkc'
en dat is kennelijk al jaren
drempel. Elders ligt dat anders.
Het aantal varkens is tussen 1988
en 1992 met 1,6 procent gestegen,
ui Friesland daarentegen met 9,2
procent gedaald.

Dat zou niet getuigen van alertondernemerschap, ware het nietdat varkens bij het gemene volk in
een kwaad daglicht staan. Ji
voor detelevisie zeldeneen vrolijk
rondsnuffelende big, maar altijd
een moeilijk in de benen te krijgen
teug in een ogenschijnlijk te nau-we behuizing. Varkensmest kandoor de veevoermethodc wel
merkelijk van zijn kwalijke kan-
ten worden ontdaan, maar hetblijft een mkend onderdeel van
lui boerenbedrijf.

Hel verlagenvan hettal varkensin Friesland is dus een makkelijk
aan de man te brengen promotie
artikel. Boeren moeten
gebruik van maken Ze hebben

om de aanval te

' Verdedigen, so heefl de
pen jaren geleerd h< < Inig opgeleverd

WILLEM STEGI

Reformatie na 475
jaar nog actueel

Er is alle reden om vandaag
- 475 jaar na 31 oktober 1517 -
Hervormingsdag te vieren. De
Rooms-Katholieke Kerk
wordt steeds roomser, het
pausdom steeds pauselijker. In
het gesprek Rome-Reformatie
is de winter ingetreden. Met
wat Rome leert, vooral op het
gebied der zeden, verwijdert
het zich steeds verder van de
hedendaagse wereld, de ande-
re kerken en zijn eigen gelovi-
gen.

De Friese melkveehouderij staat te gauw in de hoek
DE FRIESE melkveehouderij

is geneigd zich snel in de hoekte
laten drukken. Er hoeft maar
even een spreker van enig
gewicht een paar kritische
opmerkingen te plaatsen en het
schuimt door de zaal: „De man
hat gelyk". Piet Blokland kreeg
geen enkele tegenwind, toen hij
deze week in Tirns suggereerde
dat het ondernemerschap in
Friesland te wensen overlaat.Er
is immers zo veel melkquotum
uit deze provincie vertrokken
naar andere contreien. Zegt
men.

Tegen dat verhaal loop je steeds
aan. Inderdaad er is een tijd

feweest dat er melkquotum uit
riesland sijpelde. Vorig jaarwerd

dat voor een groot deel gecompen-
seerd door het leasen van melk.
Friese boeren huurden meer quota
van collega's buiten de provincies
dan andersom.

Het verschil was precies
1.392.000 kilogram. Dat dat komt
neer op het quotum van vier boe-
ren. Blokland c.s. kunnen gerust
zijn. Dit jaar zal het verschil ruw-

weg 3.000.000 kilogram zijn. Dat
zijn de melkrechten van tien boe-
ren. Daar kun je mee voor de kra-
men langs.

Daar komt nogbij dat 10.149van
de 35.000 in het in augustus afge-
sloten boekjaar uitgevoerde drach-
tige vaarzen uit Friesland kwa-
men. Dat heeft geleid tot een extra
impulsje voor de Friese economie
van ’ 2,2 miljoen. Vee aanhouden
voor export is bijna altijdeen rede-
lijke tweede tak geweest. De
export heeft nog een voordeel. De
prijzen van gebruiksvee blijven er
door op peil. Zelfs in oktober, nor-
maal een maand van lage prijzen
door de uitstoot van vee.

Dat het met het ondernemer-
schap van de Friese veehouder
veel beter is gesteld dan Blokland
doet vermoeden blijkt ook uit de
cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Tussen 1988 en
dit iaar is door de quotering demelkveestapel in Nederland met
200.000 dieren kleiner geworden.
Op Flevoland, Brabant en Utrecht
na was de teruggang in Friesland
echter het kleinste (9,7 procent).

Je mag toch aannemen dat alles
rider de ■kalfkoeien' valt, niet constant

droog staat. Met andere woorden:
het valt mee met dat wegvloeien
van quota. Het is zelfs de vraag, of
er netto wel melkrechten zijn weg-
gegaan.

(Advertentie)

" "
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leder kwartaal reikt Diners Club Card de
Service Excellence Award uit: een onderscheiding die wordt verdiend

op grondvan gebodenservice en kwaliteit.
Een derde plaats werd onlangs toegekend aan JanEnnga'

Een derdeplaats? Nou ja, met zaken als de Society Shop.KLM
Shopping on Board en de Bijenkorf onder je,kun je gerust spreken

van een eervolle vermelding.

LEEUWARDEN, Groentemarkt/hoek Oosterstraat
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1967 1992

Mei Jo geunst, Heare, oer üs wêze
like sterk as wy op Jo hoopje.
Ps. 33:22.
Bliid betinke wy dat üs heit en mem

HOMME DE JONG
en

TINE JONGBLOED
op D.V. 3 novimber 1992 25 jiertroud binne.
Eltsenien dy't harren hjirmei lokwinskje wol, is hertlik wol-
kom op sneon 14 novimber o.s. fan 15.00oant 17.00oere
yn „Us Boppeslach" te Turns.
Dêrnei is der om 17.30 oere in tanktsjinst yn 'e tsjerke fan
Turns.

Wikje Tine
Tjitte Homme
Hinke Antsje
Auke Age

„Thabor-Kleaster"
Thaborwei 10, 8633 WS Ysbrechtum

Mei üt namme fan üs bern 'tankjewol' fiakrantepapier,
want it feest fan 50 jier
wie geweldich; post, blommen,
jilden fansels jim kommen!
It is foar üs in ünferjitlike dei wurden.

AREND en JELTSJE
BREIMER-OP DE HOEK

Dr. Hattinkstrjitte 39, Wikel

Tank, tige tank oan alle famylje, goekunde, ferieningen,
dy't op ien of oarewize blyk jün hawwefan har belangstel-
ling by de betinking fan üs 50-jierrich houliksfeest op 29
augustus 1992.

Jimme hawwe üs ryklik betocht.
MELLE TILMA

TRYNTSJE TILMA-LEMSTRA

Bears, oktober 1992

Mede namens onze kinderen en kleinkinderen willen wij
iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele gelukwen-
sen en attenties, in welke vorm dan ook, die ons 40-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijk feest hebben
gemaakt.

SCHELTE
en

ANNA DIRKSMA
Ungastins 11, 9051 GC Stiens, oktober 1992

Hjirby wolle wy, mei üt namme fan üs bern, elkenien hertlik
tankje foar alle lokwinsken, kaarten, blommen, slüfkes en
kado's dy'twy krigen hawwe op üs 25-jierrige troudei. It is
foar üs in ünferjitlike dei wurden.

LIEUWE WIERSMA
TIETE WIERSMA-BOERSMA

oktober 1992
Reidfjild 1
9105 AP Rinsumageast

Vrijdag 30 oktober 1992zijn Afke de Haan
wij getrouwd. 8,

Durk Hoekstra Liuwe van der Meer
en binne op freed 30 oktober

Jenny Attema troud.
Snakkepöle 4 Pijlsteech 2
8658 LM Greonterp 8911 EG Ljouwert

Elkenien dy't op üs troudei oan üs tocht hat wolle wy fan
herte betankje.
De blommen, kaarten, presintjes, slüfkes en dat jimme der
wienen, it wie geweldich!
25 septimber is foar üs in dei west om mei nocht op werom
te sjen.

REMMELT KOOISTRA
en

FOKJE BREIMER
Kübaard,
oktober 1992

Het juiste adres van
GERT TER HAAR

en
MARGRIET OOSTRA

is: Nolenstraat 41-C, 3039 PM Rotterdam

„Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al ware hij gestorven."
Johannes 11 : 25
Heden is, in devolle zekerheid des Geloofs, overleden
mijn lieve vrouw, onze mama en oma

KLAASJE LANDMAN-BAKKER
in de leeftijd van 84 jaar.

8444 AJ Heerenveen-Zuid, 29 oktober 1992
Wolvegasterweg 13

G. Landman
Amsterdam: Koen Landman

Roden: Annagep Landman
Geert Smidt
Giel
Gerke
Karit

De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 3
november om 14.00 uur in de Ned. Herv. kerk te
Heerenveen-Zuid, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden op de begraafplaats bij „'t Centrum" te
Oudeschoot.
Gelegenheid tot condolereneen half uur voorafgaande
aan de rouwdienst.
Zij die geenrouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze
advertentie als uitnodiging beschouwen.

Na een kort verblijf in verpleeghuis „Anna Schotanus"
is onze schoonzuster en tante

KLAASJE LANDMAN-BAKKER
overleden.
Heerenveen, 29 oktober 1992

H. Ketellapper-Landman
J. Landman-Veen
A. Westhof-Landman
neven en nichten

Toch nog onverwacht is
overleden onze sympa-
thieke buurvrouw
mevrouw

KLAASJE
LANDMAN-BAKKER
De buren van de
Wolvegasterweg:
fam. H. Bosma
fam. J. ledema
fam. K. Toering
H. Oosterhof
J. Otter
mevr. Brouwer
fam. S. Brandenburg
J. Brandenburg
fam. K. Ram
Heerenveen,
29 oktober 1992

Hierbij geven wij kennis
van het overlijden van
onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

KLAASJE
LANDMAN-

BAKKER
op de leeftijd van 84
jaar.
Heerenveen,
29 oktober 1992
Wilhelminaoord:
G. v.d. Berg-Bakker
Assen:
J. Munneke-Bakker
J, H. Munneke
en neven en nichten

Na een liefdevolleverzorging in het „Dr. Wumkeshüs"
is rustig van ons heengegaan onze lieve tante

TINE WOLDENDORP-STEIGENGA
op de leeftijd van bijna 85 jaar, sinds 16 juni 1978
weduwe van Eisse Woldendorp.
Sneek, 29 oktober 1992

Namens de neven en nichten,
B. Steigenga

Correspondentie-adres:
Eemskade zz 12, 9902 TD Appingedam.

De rouwdienst zal worden gehouden dinsdag 3 novem-
ber a.s. om 14.00 uur in het uitvaartcentrum ~Talitha
Koem", Harste 8 te Sneek, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sneek.
Er is gelegenheid tot condoleren vanaf een half uur
voor aanvang van de dienst.

Plotseling is overleden onze oom

GERLOF WIETZE HAMERSMA
Leeuwarden: H. M. Hamersma

F. Hamersma-v.d. Schaaf
A. G. Hamersma
T. Hamersma-Rondema

Tietjerk: M. Jettefty-Hamersma
M. Jettefty

Leeuwarden: J. Hamersma
T. Hamersma-lbes

Geloof, Hoop en Liefde, deze drie:
maar de mééste van deze is de Liefde.
1 Corinthiers : 13
Na een ernstige ziekte ging donderdagmiddag van ons
heen onze liefdevolle, zorgzame vrouw, moeder en
oma

FETTJE A. VEENSTRA
* 12-8-1922 te Donkerbroek
t 29-10-1992 te Drachten
Wij zullen haar voor altijd in dankbaarheid blijven
gedenken.

Bakkeveen: Abel Slot
Emmen: Herman Slot
Bergum: Hans Slot

Lies Slot-Demmer
Menno
Linda

29 oktober 1992
Duerswaldmerwei 14,
9243 KA Bakkeveen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 3
november om 15.00 uur in crematorium „Heeren-
veen", Rotstergaastweg 45 te Nieuweschoot (Heeren-
veen-Zuid).

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtig-
heid.

Wij zijn verdrietig nu onze lieve

oma SLOT
er niet meer is.

Menno en Linda

Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze zoon

Mark
gewicht 4650 gram.
24 oktober 1992
Johan en Lucie
Wolbers-v.d. Veen
Dr. Vitus Ringersstraat 26
8811 HNRied

Wy wolle eltsenientanksizze
foar de lokwinsken, kado's
en blommen nei de berte
fan üs

Paulus
Maurits Zeinstra
Els Brandsma
Truke
Friens, oktober 1992

Tankber en bliid binne wy
mei de berte fan üs jonkje
en buorke

Sietse Johann
16 oktober 1992.
Johann en Swaentsje
van der Meulen
Hielke Andries
R.R. 3 Barrhead Alberta
(Canada)
T7N1N4.

Erg blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Joop Gerrit
26 oktober 1992
Folkert en Diety Hobma
Stationsweg 23a
9001 EE Grou

Tige wiis binne wy mei de
berte fan üs jonkje

Hessel-Sytse
broerke fan Hindrik-Jan.
Jan en Wopkje
de Haan-Bergmans
berne op de 28ste
fan 'e wynmoanne 1992
Ljouwerterdyk 23
9151 HA Holwert

Eltsenien tige tank foar de
belangstelling dy't wy han
hawwe nei de berte fan üs

Gert Jan
Jo en Joke
Hoekstra-de Groot
Koudum,
oktober 1992

Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor de leuke
reakties diewijkregen na de
geboorte van

Anko
Johannes, Truus en
Tineke Mosselaar
Giekerk, oktober 1992

Plotseling is overleden
onze beste zwager en
oom

GERLOF WIJTZE
HAMERSMA

lieve echtgenoot van Eli-
zabeth Akkermans.
H. Akkermans
P. Mulder
M. Akkermans
A. v.d. Woude t
P. Akkermans
W. Visser t
A. Akkermans t
S. Hofstee
M. Akkermans f
N. Roosje t
G. Akkermans
M. Paap
A. Akkermans
S. Toering
en oomzeggers
Leeuwarden,
29 oktober 1992

Vandaag is van ons
heengegaan, na jaren-
lange vriendschap, onze
lieve vriendin

FETTJE
SLOT-VEENSTRA

Wij wensen Abel en de
kinderen alle sterkte toe
in deze moeilijke tijd.
Bakkeveen,
29 oktober 1992
Apeldoorn:
Janke en Piet Boersma
Beetsterzwaag:
Klaasje en Jan Weis
Oosterwolde:
Fetje Zwaga

Tot ons verdriet is over-
leden onze onvergetelij-
ke tante

FETTJE
SLOT-VEENSTRA

Jan en Gé
Appie en Froukje
Wilem en Marijke
en kinderen
Bakkeveen,
29 oktober 1992

Voor meer
familieberichten

zie elders
in dit blad

t
Hij heeft je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook met wat je zet.
Nu jeonze handen niet meer aan kunt rakenraak jeons hart nog duidelijkeraan.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betpko *delenwij mee, dat dooreen noodlottig onaevai v,TI d'
is heengegaan a ««vnvanons

DINA HOFMAN
in de leeftijd van 81 jaar.
Heerenveen, 29 oktober 1992

Uit aller naam,
Ewald Hopman
Johanna Bregman-Kooima

Corr.adres: J. Bregman-Kooima,
Kon. Wilhelminaweg 16, 8453 EK Heerenveen.
De plechtige uitvaart zal worden gehouden op dinsdan3 november a.s. om 14.00 uur in deR.K. kerk Crack
straat 7 te Heerenveen.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R kbegraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvanavan de dienst. 9

Plotseling is door een noodlottig ongeval van mij weg-
genomen mijn lieve levensgezellin

DINA HOFMAN
Je hebt veel voor mij betekend.

Auke de Boer
Heerenveen, 29 oktober 1992

Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden vanonze lieve

DINA
die jaren voor ons gezin heeft gezorgd.
Wij zullen haar nooit vergeten.

Fam. Kooima
Heerenveen, 29 oktober 1992

Lieve

DINA
Rust zacht.

Folkert
Pieter
Alieke
Boele - Jung
Pieter
Armemarie
Martine
Kars
Donald

Bedroefd delenwij u mee dat plotseling is heengegaan
onze lieve

DINA HOFMAN
Dina we zullen je missen.

Hengelo: Ewald en Jos Hopman
Heidi

Heerenveen, 29 oktober 1992

DINA
we zullen je missen.

Bontebok: Henk
Pieter en Armemarie

Heerenveen, 29 oktober 1992

t
Heden overleed, na gesterkt te zijn door het H. Sacra-
ment van deZieken en een liefdevolle verzorging in het
verpleeghuis ~de lelanen" te Sneek, onze zorgzame
zuster en tante

BAUKJE VELTMAN
in de gezegende leeftijd van 94 jaar.
20 oktober 1992
Buterhoek 24
8621 BM Heeg

Heeg: S. Veltman
Den Haag: Th. Veltman

W. Veltman-van Beek
Lisse: G. Veltman-Does

en verdere familie
Baukje is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid tot
condoleren.
De gezongen uitvaartmis zal worden gehouden op
maandag 2 november a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St. Joseph te Heeg.
Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvang
van de dienst. Aansluitend zal de begrafenisplechtig-
heid plaatsvinden op het kerkhof te Heeg. _

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van

BOUKJE VELTMAN
In dierbare herinnering nemen wij afscheid van Boukje,
die vele jaren zoveel voor onze familie heeft betekena.

Fam. Wolf
Heeg, 29 oktober 1992

Op 23 oktober 1992 overleed in zijn 94-ste levensjaar
de heer

D. TORENSMA
De heer Torensma was van april 1941 tot april 1964
burgemeester van de gemeente Menaldumadeel.
Menaldum, 30 oktober 1992

Het gemeentebestuur van
Menaldumadeel,
de burgemeester.
J.H.G. Goeman Borgesius

de sekretaris,
C. Waterlander

Us hertlike tank foar it mei-
libjen tidens it ferbliuw yn it
sikehüs.

Fam. Hoornstra

JA. . .
'1 Was overweldigend,
al die belangstelling
ter gelegenheid van ons
huwelijk!
Nogmaals hartelijk dank!

Johan en
Sijbrigje Schram

Gratemawei 32
9041 EK Berlikum

Trots en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
zoon

Meivin Wouter
Gerben en Margot
Kerkmeester-Friso
Prinsessenweg 16d
8931 EG Leeuwarden
22 oktober 1992

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze doch-
ter en zusje

Nynke Anna
Folkert Duipmans
Geertje Duipmans-de Vries
Evert
Lammert
Grytsje
29 oktober 1992
Ljippenstal 58
9263 RK Garijp

Hjirby wolle wy eltsenien
betank je dy't üs trouwen
bywenne hat.
Ek alle kadoos, kaarten,
blommen wiene prachticn.
It is foar üs in ünferjitlike dei
wurden.

Jelle en Irma
Reitsma

Reitsum

Berte. . . is as in dize
yn 'e iere moarn,
hoeden siket it in wei.
Ynienen brekt de sinne
troch,
en begjint in nije dei.
Tige bliid binne wy mei de
berte fan üs jonkjeen bruor-
ke

Jan Gerrit
Pieter en Aukje
Tacoma-Folkertsma
Klaas Pieter
Pieter Arme
Amerinske
27 oktober 1992
Hikkaarderdyk 25
9177 GA Jislum———^————_^_^^_

Tankber en bliid binne wy
mei de berte fan üs famke

Grietje Margaretha
Wy neame har Margriet.
Klaas en Anna
Bootsma-Finnema
27 oktober 1992
Freuleleane 7
8731 AS Wommels

FAMILIEBERICHTEN
Opgeven: op al onze kantoren, van maandag t.e.m. vrijdag, tij-
dens kantooruren, of via onze agenten en bezorgers.
Spoed overhjden»sdvertentie» ook buiten kantooruren,
op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donder-
dagavond, vrijdagavond en zondagavond, voor plaatsing in de
krant van de volgende dag.

" brievenbus kantoor Leeuwarden, Voorstreek 99, vóór
22.00 uur (vrijdags vóór 21.30 uur). Op envelop vermel-
den: Advertentie-afdeling FAMILIEBERICHT.

" telefonisch, tussen 20.00 en 22.00 uur, op tel.no. 058
-965752; (fax: 058 - 965509).

In uiterste noodzaak ook nog op maandagmorgen, dinsdag-
morgen, woensdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmor-
gen, voor plaatsing in de krant van dezelfde dag. vanaf 7.30 tot
uiterlijk 8.00 uur, op tel.no. 058 - 965752; (fax: 058-
-965509).

1922 1992

Snein 1 novimber is it 70 jierlyn dat üs alden

E. W. DE BOER
Th. DE BOERDE WITTE

troud binne.
Frittemahöf k. 104, Snits
lelanen „de Fjilden", Snits

Jorwert: J. A. van der Hem-de Boer
S. G. van der Hem
K. Kuipers-de Boer t

Bennekom: M. Kuipers
J. Kuipers-Kornelis

Folsgeare: R. van der Weide-de Boer
Th. van der Weide

Easterein: C. Hiemstra-de Boer
S. Hiemstra

Snits: D. de Boer
A. de Boer-Posthuma

Boazum: Sj. de Boer
K. de Boer-Huitema

Hinnaard: O Bootsma-de Boer t
J. Bootsma
Pake- en beppe-, oerpake-
en oerbeppesizzers

Op zaterdag 14 november zijn onze ouders en groot-
ouders

J. H. F. DE BOER
en

C. A. DE BOER-WESTERHOF
60 jaar getrouwd.
Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 14 november a.s.
van 17.00-18.30 uur in „Onder de Luifel", Stationsweg,
Leeuwarden.

De kinderen en
kleinkinderen

Hooidollen 346, Leeuwarden.

Soli Deo Gloria
Matheus 28 : 20

1942 1992
50 jaar

Dankbaar en blij zijn we dat we met onze lieve ouders en
grootouders

SYBOLT NAUTA
en

YFKE NAUTA-WUNIA
hun gouden huwelijksjubileum mogen vieren.
We nodigen u uit hen te komen feliciteren op de receptie
die gehouden zal worden op D.V. 14 november a.s. in het
M.F.C, „de Driuwpolle", Lijnbaan 15, Woudsend van
16.00 tot 18.00 uur.

De kinderen:
Sneek: Jaap en Joke
Hoorn: Durk en Renske

Oppenhuizen: Germen en Jantsje
Heerenveen: Otto en Riemke

Oosterzee: Jelle en Piety
en kleinkinderen

In plaats van kaarten
Dankbaar hopen wij met onze ouders

JOOP VISSER
en

JOKE HOEKSTRA
op D.V. 16november 1992 hun 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.
Om niemand te vergeten, nodigenwij hierbij familieleden,
vrienden, clientèle, kortom iedereen die dit met ons wil vie-
ren uit op 16november a.s. in „deColle" teKollum, Kerk-
straat 1, vanaf 19.45 uur.

Jaap Reinder
Geessiene Anje

Mounebuorren 35
9132 EJ Engwierum

Vrijdag 16 oktober jl. waren wij 25 jaar getrouwd.
Dit feit willen wij op zaterdag 31 oktober a.s. vieren.
Vanaf 21.00-22.30 uur is iedereenvan harte welkom op de
receptie in strandhotel „Seeduyn", Vlieland.

JOS & THEA HOUTER-BRATTINGA

Ronald en Sonja
Armemarie en Jeroen

Dorpsstraat 48,
8899 AJ Vlieland
tel. 05621-1354

1967 1992
Snein 1 novimber is it 25 jier lyn dat üs heit en mem

GERRIT TERPSTRA
en

HESTER ADEMA
troud binne.
Elts dy't komme wol te lokwinskjen Js wolkom op sneon 7
novimber yn „de Boppeslach" te Minnertsgea tanöf 8
oere jüns.

Tineke en Douwe
Outger en Wodina
Maaike Tytsje
Gerard

Hermanawei 38, 9047 JC Minnertsgea

Kadotip: N^l
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Nederlandse liefde voor Europa bekoelt
Van onze correspondent Peter de Vries

BRUSSEL- Waarin kan een klein land nog groot zijn? Voor
de naoorlogse Nederlandse regeringen was het enig juiste
antwoord: in de Europese Gemeenschap. Onze landbouw en
handel floreerden dankzij het Europa zonder grenzen, de
politieke invloed van Nederlandse ministers in Brussel was
verhoudingsgewijs heel groot. Maar uitgerekend in Maast-
richt is het tij gekeerd: de EG gaat ons opeens geld kosten; de
Brusselse bemoeienis wordt voelbaar.

Volgende week debatteert de
Tweede Kamer over 'Maastricht.
En hoewel de goedkeuring van het
verdrag door net parlement vast
staat, knaagt opeens de twijfel.

maken van het opheffen van de
grenscontroles, de Tweede Kamer

~De minister-president is bezig
dertig jaar Europa-beleid op zn
rug te leggen", mompelde een
Nederlandse diplomaat enkele
weken geleden lichtelijk verbijs-
terd tijdens de algemene beschou-
wingen in deTweede Kamer. Pre-
mier Lubbers had net in een paar
zinnen duidelijk gemaakt dat niet
langer wordt gevaren op de noor-
derzon van een federaal Europa,
dertig jaar lang het kompas van de
regering.

Het voorval tekent dat aan het
Binnenhof de 'euro-schrik' er goed
in zit. In de goede oude tijd werd er
nooit over Europa gediscussieerd.
PvdA-Europarlementslid Eisso
Woltjer herinnert zich dat, toen de
EG in 1987 besloot werk te gaan

~dat niet eens een debat waard
vond. Zoiets was goed voor de
exportcijfers, en dus onomstre-
den".

Kuroparlementariér Eisso Woltjer:
Nederlands federalisme vooral mooie
woorden. FotoLC

Staatssecretaris l'ict Danken: Maastricht heeft puhlieke opinie in hevujjinjj
gchracht. ' «o '(

Dikte fietsbanden
Maar de EG gaat al lang niet

meer over alleen de harmonisatie
van de dikte van fietsbanden, het
papierwerk voor het verdwijnen
van de grenzen en het bevorderen
van de handel. In Brussel wordt
tegenwoordig serieus gepraat over
belastingen op vervuilende ener-
gie en over vermindering van
nationale begrotingstekorten.

Woltjer: „Het zou goed zijn als
het Nederlandse parlement niet
alleen zou praten over de formele
aspecten van de monetaire unie,
maar ook over het economisch
beleid dat er mee samenhangt".

Aanhoudende bezuinigingen,
kleinere schatkisttekorten; vroe-
ger moest het van de minister van
financiën, binnenkort van Brussel.

Staatssecretaris en oud-Euro-
parlementslid Piet Dankert: „De
EG heeft een niveau bereikt waar-
opeen echte discussiekan ontstaan
tussen nationale politieke partijen
over voor- en nadelenvan bijvoor-
beeld een gezamenlijk milieu- of
sociaal beleid. Het wordt eindelijk
echte politiek".

De liberalen waren de e,

om dat te ontdekken Vori)
joeg VVD-leider Frits Bolkestein
onverhoeds zijn partijgenotep ln
Brussel en Straatsburg de schrik
op het lijf met enkele mededelin-
gen waaruit bleek dal de Heide
voor Europa minder hartelijk en
vanzelfsprekend was geworden.
Broederlijke hulp aan de arme
EG-landen? Waarom eigenlijk.'

Niet te gek
Ook PvdA-fractievoor/.itlei

Thijs Wöltgens straalt de laatste
tijd heel duidelijk de houding uit
dat deEG leuk is, maar dat het niet
te gek moet worden. En PvdA-
minister van financiën Wim Kok
verzet zich heel nadrukkelijk
tegen het feit dat de schatkist als

fevolg van de 'rekening van
laastricht' wellicht zon / 4 mil-

jard extra zou moeten bijdi
aan deEG. Dat is wennen, want \,,i

de dag van vandaag is Nederland
een van de weinige rijke EG-lan-
den die méér geld uit Brussel krij-
gen dan er heen gaat.

„De Nederlandse politiek is
wakker geschrokken", wordt in
Brussel geconstateerd, ~ontwaakt
uit haar Europese dromen" Wie de
beleidsnota's van de achtereenvol-
gende regeringen er op na
wordt getroffen door de lyrische
pleidooien voor een echt federale
eenheid. Den Haag zong Brussels

lof,. niel vanwege het ideaal, maai

Omdat liet m 0118 belang was en bet
een structuur opleverde waarin we
bet beste tot ons recht komen",
bekent Dankeri

In de praktijk was de gro
opgave dertig jaar lang te balance
ren tussen de grote EG lidstaten.
In ons hart hebben we altijd een
voorkeur gekoesterd voor de
Engelsen, die helaas naast trouwe
steunpilaren van deNAVO binnen
de EG notoire dwarsliggers zijn

Verstandelijk kozen we daarom
de kant van de Duitsers, aan wie
we weliswaar een aantal hoogst
onprettige herinneringen bewa-
ren, maar waarmee we
zaken deden. Afkeer toonden
Nederlandse ministers slee hts van
Parijs, wanneer dat iets te gretig de
zaken naar zn hand wilde zetten

'Klein Europa'
Deze evenwichtskunst van wat

Dankert noemt „de wisselende
coalities" is zo goed bevallen, dat
het één reden is waarom we nog
steeds zo weinig voelen voo:
'klein Europa' van economisch
sterke landen, onder de hoede van
Duitsland en Frankrijk.

In tegenstelling tot pn
Lubbers gelooft Dankert „dat bet
federalisme niet achter de horizon
mag verdwijnen". Woltjer itiscner. „Dat Nederlandse federa-
lisme is altijd blijven steken in

mooie woorden. Europa betekende
zaken doen. handel drijven, en
moderne landbouw. Nederland
klaagde wel steevast dat de land-
bouwuitgaven van de EG uit de
hand liepen, maar tegelijk hi
een stemming van: ach, we et
goed van", zegt de PvdA'er

'Nej'
Aan die tamelijke onverschillig-

heid is in één klap een einde geko-
men met bet Deense 'nej tegen
Maastricht. Piet Dankert: „Na
veertig jaar hebben we de handi-
cap overwonnen dat we bet alle-
maal eens zijn. Maastricht heeft de

publieke opinie in beweging
gebracht De vaagheden van kali-
ber zijn verdwenen"

..We zijn toe aan een inhaalma-
noeuvre, om de brede maatschap
pelijke steun le winnen, die altijd
als vaststaand is aangenomen',

en hoge Nederlandse diplo-
llet onderwerp van de

betrokkenheidvan de burgers, en
daarmee bet democratisch gehalte
van de EG, is opeens hoog op de
Brusselse agenda komen te staan
..Als je goed oplet, zie je dat alle
tekenen er op wijzen dat de natio-
nale parlementen zich sterker

tuieren ten koste van hel
luropees Parlement".

'Europa' betekende voor Britten in verleden slechts ellende
Van onze correspondent

Cees van Zweeden

LONDEN - Een hoge Britse
ambtenaar somdeooit de bezwa-
ren van zijn land tegen de
Europese Gemeenschap aldus
op: „We worden gevraagd ons
aan te sluiten bij de Duitsers die
twee wereldoorlogen begonnen,
bij de Fransen die in 1940 capitu-
leerden voor de Duitse agressie,
bij de Italianen die ineens achter
de Duitsers gingen staan, en bij
de Lage Landen dievrijwel geen
verzet boden tegen Duitsland".

„Europa". zegt lagerhuislid
Giles Radice (Labour) bedacht-
zaam, „betekende voor generaties
van Britse politici slechts één ding:
ellende. Instinctief hielden Britse
regeringen zich altijd verre van
Europa. Alleen als een bepaald
Europees land het continent dreig-
de te overheersen, grepen ze in".

In dezestiende eeuw trokken de
Britten met de soldaten van Oran-
je op tegen de Spanjaarden, die
poogden Europa te domineren. In
de achttiende en negentiende
eeuw leverden Britse veldheren
slag met de Fransen, voor het
laatst en niet zonder succes in
Waterloo. En meer recentelijk
werd Adolf Hitler verslagen. Als
Europa in last was. waren daar
altijd de Tommy's om te helpen.
Maar Europa was nog niet bevrijd
of de Britten keerden terug naar
hun geliefde eilanden lietenEuro-
pa voor wat het was.

„Het jaar 1940 was het keerpunt
in Europa", meent Giles Radice.
„Het was het iaar waarin Frank-
rijk werd verslagen en waarin wij
overeind bleven. Hun nederlaag
dreef deFransen na de oorlog naar
samenwerking met de Duitsers.
Onze zege zoog ons weg van Euro-
pa. Churchill hield in 1946 een
mooie rede, waarin hij de verzoe-
ning van Frankrijk en Duitsland
bepleitte en de schepping van een
Verenigde Staten van Europa.
Churchill wilde West-Europa ver-
enigen als tegenwicht voor de
ambities van de Sovjet-Unie. Maar
in zijn opinie moest Groot-Brittan-
nië daar niet te veel bij betrokken
raken".

I>i/i tpotprtW in I*MII huil M»t»r u-el Britten M| niets aan actualiteit iitgchocl: ()ka>. dan maar alltin. FcrtoGPD

I.ahourparlenicntaricr diks Radice:
alleen staan betekent in IW2 alleen
aehterhliju'n QPD

Imperium
Meer dan honderd jaar lang

hadden de Britten een imperium
bestierd waarin de zon nooit
onderging. Ze produceerden twee-
derde van alle steenkool ter
wereld, de helft van alle ijzer, viif-
zevende van alle staal en de helft
van alle katoen. Dat was in 1850;
ruim honderd jaar later werd hun
gevraagd met de premier van
Luxemburg aan een tafel zitten.

„Ik kan begrijpen waarom som-
migen moeilijk kunnen aanvaar-
den dat Engeland thans niet meer
is dan een Europees land van
gemiddelde grootte", zegt Giles
Radice. „Toen ik als kind in de
nadagen van de Britse Raj in India
woonde, placht ik opte kijken naar
de wereldkaart aan de muur waar-
op een kwart rood was gekleurd.
Nu. in de jaren negentig, zijn we
verschrompeld tot een klein
groepje eilanden voor de Europese
kust.

Volgens Radice komt de huidige
eilandmentaliteit van Engelse
politici voort uit de „mythe dat
Engeland een uitzonderlijke
geschiedenis heeft. Reeds in 1914
waren we als economische macht
voorbijgestreefd door Duitsland en
Amerika, maar de mythe is blijven
bestaan tot op de dag van van-
daag".

Afkeer
Weinig naoorlogse politici had-

den een meer instinctieve afkeer
van Europa - en vooral Duitsland -dan Margaret Thatcher. In 1990

Volgende week kan
John Major in het Britse

Lagerhuis beentje
worden gelicht door zijn
eigen partijgenoten. En

evenals twee jaar
geleden, toen Margaret
Thatcher werd wegge-

stuurd, is de aanleiding
'Europa.

Thatcher werd op de
mestvaalt der geschie-

denis gebulldozerd
nadat ze in de moeder
van alle parlementen
drie argumenten tegen
een Europese munt had
opgesomd: „Nee, nee en
nee". De IJzeren Dame
was te ver gegaan in de
ogen van haar hoogmo-
gende partijgenoten, en

moest wijken.
Haar opvolger Major

plaatste Engeland, zoals
hij zelf zei, „in het hart

van Europa". Maar
daarmee nam hij juist

de Conservatieve
'Eurosceptici' tegen zich
in, die volgende week
mogelijk een gelegen-
heidsverbond aangaan

met de Labour-
oppositie.

En zo is het land van
Shakespeare gewoon

weer terug bij af. Wat de
taalkwestie is voor

België en abortus voor
de leren, dat is 'Europa'

voor de Britten: een
immer voortwoeke-

rende splijtzwam. De
vraag is waarom.

omschreef haar minister van
industrie. Nicholas Ridley, de
monetaire eenwordingvan Europa
als „overname door Duitsland". En
toen hem gevraagd werd of Kohl
niet te verkiezen was boven Hitler,
antwoordde de bewindsman:
„Misschien is het wel beter om
schuilkelders te hebben en de
mogelijkheid om terug te vechten

dan te worden overgenomen door
hun economie".

Na dit geruchtmakende inter-
view moest Ridley zijn biezen pak-
ken, maar de minister van handel
zat in feite op dezelfde golflengte
als Thatcher. Kort na haar aantre-
den in 1979 omschreef ze haar col-
lega-leiders in de Europese
Gemeenschap als een „rottig
zootje", zo onthulde haar EG-
ambassadeur later. En tot haar val
in 1990 zou ze een loopgravenoor-
log voeren tegen 'Brussel.

Maar behalve de traditionele
afkeer van het oude continent, was
er een andere reden waarom de
Britten na de oorlog zulke schoor-
voetende Europeanen bleven. Die
reden werd dooreen Amerikaanse
minister van buitenlandse zaken.
Dean Acheson, in 1962 aldus onder
woorden gebracht: „Groot-Brit-
tannië heeft een wereldrijk verlo-
ren, maar nooit een rol gevonden".

Achterhaald
Natuurlijk", zegt Giles Radice

„De doctrine van parlementaire
soevereiniteit staat op gespannen
voet met ons lidmaatschap van de
Europese Gemeenschap. Maar die
doctrine is achterhaald. Engeland
ligt. zoals Major zei. in het hart van
Europa. In 1960 was eenderde van
onze nandel met de landen van de
EG, thans tweederde. We m
onze anti-Duitse en anti-Franse
houding laten varen "

„Alleen staan' betekent in 1992
'alleen achterblijven. Wat
verkeerd aan wat van de parle-
mentaire soevereiniteit op te

Rl als je daarvoor een |
deel in de Europese soevereiniteit
terugkrijgt? Door ons EG-lidmaat-
schap kunnen we meebeslissen
over Spaanse vissers en Franse
auto-producenten".

Giles Radice is ervan overtuigd
dat Engeland steeds verder naar
Europa zal worden gedreven. „Als
ik in Amerika ben, voel ik mii
Europeaan. Hoewel in de VS
dezelfde taal wordt gesproken,
voel ik me er meer buitenlander
dan in bijvoorbeeld Frankrijk."

Maar hoewel op het eiland nu
capuccinoen Franse kaai verkrijg-
baar zijn. gaat het proces moei-
zaam. Vier eeuwen geleden
omschreef Shakespeare Engeland
als 'een door zee ommuurde tuin.
Toen twee jaar geleden deK.
tunnel gereed kwam en Engeland
voor het eerst sinds tic Ijstijd weer
vast zat aan Europa, kopte The
Financial Times boven een artikel:
'Europees Continent niet langer
geïsoleerd'

Magna Carta
Nog in 1989, toen de Fransen de

tweehonderdste verjaardag van
hun revolutie vierden, deelde

Thatcher een verbaasde intervie-
wer van Le Monde mee: „Jullie
mogen natuurlijk zelf weten hoe
julie gebeurtenissen als deze vie-
ren. Maar de rechten van de mens
vinden niet hun oorsprong in
Frankrijk. Wij hadden onze Magna
Carta in 1215, de Bill of Rights in
dezeventiende eeuw en onze rusti-
gerevolutie van 1688, toen het par-
lement zijn wil oplegde aan de
monarchie." De gedachte dat
Engeland in menig opzicht superi-
eur is aan de andere landen in het
Westen leeft sterk bij politici van
links en rechts.

Hoewel het Lagerhuis niet
Europa's oudste parlement is (dat
van IJsland isouder), is het wel het
machtigste. Het VerenigdKonink-
rijk kent geen geschreven grond-
wet die de macht van het parle-
ment begrenst. In Engeland berust
alle soevereiniteit bij het Lager-
huis, dat wetten maakt of weer
intrekt.

De vraag die tegenstanders van

verdere Europese samenwerking,
van de voorman van Labours lin-
kervleugel. Tony Berm, tot Marga-
ret Thatcher, opwerpen, is. moet
'de moeder van alle parlementen'
een deelvan die macht afstaan aan
'een stelletjeniet-gekozen bureau-
craten in Brussel:

(Advertentie)

MINDER STRIJD EN MEER WERK

Noordelijke zuivelkoöperaties als Friesland Frico Domo en de Vrije melkprijsen werkgelegenheid kan bieden als er niet iets gebeurt aan
Fabrieken zijn, mede door hun omvang, van groot maatschappelijk de konkurrentieslag in de regio zélf. Want die slag zet de opbreng-
belang. In dit geval in deprovincies Drenthe, Groningen en Friesland. sten onder druk. Leidt tot het kunstmatig hoog houden van de
Dat belang is nog groter dan op het eerste gezicht lijkt. Want FFD melkprijs, en tast dus, als dit niet door de opbrengsten gedekt wordt,
geeft niet alleen werk aan ruim 4000 werknemers in Nederland, en het eigen vermogen van de ondernemingen aan. Ook het zich
de Vrije Fabrieken tezamen aan 620. Er zijn ook nog de toeleverings- ontwikkelen in nieuwerichtingen en het bedienen van vaak dezelfde
bedrijven. En, niet in de laatste plaats, deveehouders die hun melk markt, kost onnodig veel geld als dat los van elkaar gebeurt,
aan de koöperaties leveren. Zon 5400 veehouders aan FFD (1,8 In antwoord op de problemen waar de zuivelindustrie vandaag voor
miljard liter per jaar). En rond de 3000 veehouders aan de Vrije staat, hebben deVoedingsbond FNV en de Industrie- en Voedings-
Fabrieken (1,2 miljard liter per jaar). bond CNV dan ook nagedacht over een nieuwe aanpak.
Werknemers en leden-veehouders staan regelmatig in een vreergde Die nieuwe strategie komt op het volgende neer verzelfstandiging
verhouding tot elkaar: de veehouders zijn eigenlijk de eigenaars. En van dekaasdivisie van FFD. Zodat FFD-kaas eenzelfde marktpositie
nemen in die hoedanigheid beslissingen die niet altijd gunstig voor kan innemen als de Vrije Fabrieken. En dus ook eenzelfde melkprijs
de werknemers uitpakken. Zo beslissen zij uiteindelijk over reorga- kan uitbetalen. De noordelijkekoöperaties zouden daarnaast samen
nisaties en andere grootscheepse operaties. Soms eikaars tegen- 'joint ventures' en andere samenwerkingsverbanden moeten aan-
spelers, iser echter één groot belang datwerknemers en veehouders gaan, waarin alle andere aktiviteitenworden ondergebracht. Dus de
aan elkaar bindt: het voortbestaan van de onderneming. konsumptiemelk, de kondens. de speciaalprodukten, de wei- en
Met dat voortbestaan is bij de Vrije Fabrieken voorlopig nog niet al melkpoeder, boter/vet en de resterende produkties. Maar ook biedt
te veel aan de hand. Voornamelijk producenten van kaas, hebben ze die samenwerking voordelen op het gebied van onderzoek, nieuwenog geruime tijd zicht op een flinke afzetmarkt. Wat niet wegneemt technologie, kaasveredeling, opslag en distributie,
dat hun 'monokultuur' vroeg of laat risikospreiding noodzakelijk De VoedingsbondenFNV en CNV denken dat hierinvoor allepartijenmaakt. Maar méér is er op dit moment aan de hand bij FFD. de sleutel ligt. FFD krijgt een konkurrerender melkprijs; een nieuweGekonfronteerd met minder melkaanvoer dus overkapaciteit, hoge kans voor nu bedreigde bedrijfsonderdelen; en profijt van de manierkosten, een ingewikkeldeorganisatiestruktuur, èn een op onderdelen waarop de Vrije Fabrieken hun koopwaar efficiënt en tegen lageslecht ontwikkeld verkoopapparaat, lijdt FFD aan een dusdanig lage kosten op de markt brengen. De Vrije Fabrieken moeten tóch aan
melkprijs dat veel veehouders de overstap maken naar de Vrije risikospreiding doen. En kunnen dat in deze aanpak gezamenlijk metFabrieken. Waar ze drie tot vijf cent méérkrijgen voor een liter melk. de andere koöperaties ontwikkelen, waardoor ze minder kwetsbaar
Ondanks dat FFD zich redelijk heeft kunnen handhaven door (dure) zijn. Als derde 'partij'kunnen werknemers rekenen op minder verlies
bijkoop van melk, heeft deze situatie al geleid tot het afstoten van van banen, en misschien zelfs uitbreiding van werkgelegenheid als
produktie, kostenbesparingen en het verlies van veel arbeidsplaat- de gezamenlijke aktiviteiten vruchten afwerpen. Minder kosten ensen. Nu de konkurrentie scherperwordt door Europese maatregelen desinvesteringen, hogere rendementen, en dus een hogere melkprijsen milieuwetgeving, zijn er echter drastischer maatregelen nodig om betekenen immers ook: behoud van banen?
de boeren te binden. FFD zoekt dat tot nu toe in het afstoten van de Zeker kunnen zijn van werk op de korte èn lange termijn, is nu juistbijkoopmelk, en het aanpassen van de produktie aan de hoeveelheid waar de 'nieuwe aanpak' van de bonden om draait. Zekerheid voor'eigen' melk. Zoals bekend betekent dat ook: zes bedrijven dicht en werknemers, toeleveraars, en... boerenl Ook voor hen is het van1218 arbeidsplaatsen minder. belang om juist tijdens veranderingen op de (Europese) markt en inDe Voedingsbond FNV en de Industrie- en Voedingsbond CNV zijn de konkurrentieverhoudingen, hun melk bij een gezonde onderne-er heiligvan overtuigd dat daar de oplossingniet ligt. Aan de toekomst ming af te kunnen leveren. Een zuivelindustrie met toekomst, voordenkend, zijn zij bang dat de noordelijke zuivel nooit de gewenste de hele noordelijke regio. Dus: met minder strijd en méér werk.
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Zo jong, zo snel.
Je was veel meer dan een
zoon, een broer en een vriend.
Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van onze

ROB RIEUWERT NEEF
Je was pas 21 jaar.

Woorden schieten tekort in wat jevoor ons betekende,
maar in onze herinnering zal je altijdvoort blijven leven.
Heerenveen, 30 oktober 1992

Heerenveen: Je liefste vriendin,
Yvonne

Leeuwarden: Je mem, Koba
Jan

Heerenveen: Je heit, Geert
Richt

Leeuwarden: Je zus, Daphne
Paul

Corr.adres: Fluessen 65, 8446 NT Heerenveen.
Rob is opgebaard in het uitvaartcentrum „De
Schans", Schans 11b te Heerenveen.
Gelegenheid tot condoleren dinsdag 3 november van
13.30 tot 14.00 uur in voornoemd uitvaartcentrum.
Aansluitend zal aldaar een korte dienstworden gehou-
den, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben
op de begraafplaats „Schoterhof" te Nieuweschoot,
Heerenveen-Zuid.

Lieve ROB
Nooit zal ik je vergeten,
in mijn hart zal je altijd mijn grote liefde en beste vriend
blijven.

Je vriendin Yvonne

/ say goodbye to romance,
goodbye to friends,
goodbye to all the past,
I guess that we'll meet,
we'll meet in the end.
OZZY
Diep bedroefd zijnwij door het plotseling overlijden van
onze lieve zoon, broer, neef en kleinzoon

ROB NEEF
op de leeftijd van 21 jaar.
We zullen je nooit vergeten, Rob.

Heerenveen, 30 oktober 1992
Gels Bangma-Cuiper - Age Straatsma
Koba Bangma - Jan v.d. Linden
Daphne Neef - Paul Bergman
Koop Bangma - Ans Bangma
Henk Bangma - Annet Bangma
Pier Bangma - Dorothé Damstra
Tineke Speerstra - Jan Speerstra
en kinderen

Correspondentie-adres:
Dokkumerstraat 25, 8922 AS Leeuwarden

ROB
Je blijft de liefste broer.

Daphne

Woorden schietenons tekort door het verlies van onze
kleinzoon

ROB NEEF
Veel te vlug envoor ons onbegrijpelijk,nog maar net 21
jaar.
Heerenveen, 30 oktober 1992

Pake en beppe Neef

Wij zijn zeer bedroefd door het plotseling overlijden van

ROB
Lieve vriend van onze Yvonne.
Rob je was een fijn mens.

Pietje en Mient
Ron en Nina

Het bericht kwam als een schok.
Onverwacht, op de jeugdige leeftijd van 21 jaar, moe-
ten wij missen onze oom- en tantezegger en neef

ROB
G. Neef-Eijer
H. Neef
Marcel en Esther
Edwin en Sandra

Heerenveen, 30 oktober 1992

Samar ynienen moatte üs freonen harren leave jonge
misse

ROB NEEF
Bütenpost: Wieberen en Sietske

Verslagen zijn wij door het bericht dat in de bloei van
zijn leven is overleden

ROB NEEF
zoon van onze collega Geert.
Wij wensen Geert, familie en vrienden veel sterkte met
het verwerken van dit verlies.
Andries en Betty Bas
Mirjam en René Sietse en Reino
Joop en Froukje Jan en Johanna
Jetty en Jan Reinder en Geertje
Aly en Jan Sjouke en Baukjen
Ron en Petra Gaatse en Maaike
Anke Renze en Tettie
Eelke Rutger en KarinJohan en Petra Diederik en Maria
Jan en Jelly Hillie
Bonne _ Wijtse en SjoukjeHenk en Gerda Bauke en TetjeWiebe en Wiesje Piet en Netty
Frits en Tieny Roe, en AnnekeWytze en Tme Johannes en Sippie
Jaap en Romy Theun en RiaGradus en Helma petra en RemmeltRenny
Joure, 30 oktober 1992

We hebben je maar eventjes gekend
en toch... waren we zo aan jegewend.
We zullen je missen lieve kleine meid,
zo kostbaar was jeleven in die korte tijd.
Plotseling is uit ons midden weggenomen ons buur-
meisje

ANOUK
lief dochtertje en zusje van Kas, Mia en Jeffrey.
We wensen de familie veel sterkte toe.

Fam. T. v.d. Vegt
Fam. P. C. Postma
Fam. H. Westerhof
Fam. A. Spijkstra

Geschokt zijn wij door het bericht van het plotselinge
overlijden van

ANOUK
dochter van onze collega Kasper van Raamsdonk.
Onze gedachten gaan uit naar Kasper en Mia in deze
voor hen zo moeilijke tijd.

Personeelsvereniging LPF
Leeuwarden, 29 oktober 1992

De hemelpoort staat open
en God zegt: „Kom er in.
Laat alle leed maar achter,
dit is een nieuw begin.
Hier kan je mond weer spreken.
Trek 't bruiloftskleed maar aan.
Want ook jouwschuld is aan het kruis,
geheel teniet gedaan."
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat de Here tot Zich heeft
genomen mijn lieve zorgzame man, onze heit en pake

JAN NICOLAI
op de leeftijd van 80 jaar,
na een gelukkig huwelijk van ruim 50 jaar.

De laatste jaren werd hij liefdevol verzorgd in
„Hillama State" te Bergum.

Bergum: F. Nicolai-Venema
Leeuwarden: Sietske en Jetze

Frieda en Ronald
Albert en Samantha

9251 DB Bergum, 29 oktober 1992
P. W. Alexanderstraat 9
De rouwdienst zal worden gehouden op 3 november
a.s. om 13.30 uur in de Baptisten kerk te Noordber-
gum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de bij-
zondere begraafplaats aldaar.
Gelegenheid te condoleren een half uur voor de dienst.

Na een liefdevolle verzorging in ~De Flecke" is na een
ernstige ziekte van ons heengegaan onze lieve mem en
beppe

HENDRIKJE WINKLER-DE JONG
in de leeftijd van 75 jaar,
vanaf 14 januari 1990 weduwe van Arme Winkler.
Joure, 29 oktober 1992
„De Flecke"

Scharsterbrug: W. Atsma-Winkler
J. Atsma
Helena en Peter
Marjan en Gerben
André

Harich: M. Hylkema-Winkler
G. Hylkema
Erwin
Frido
Niels
Johan
Josyn

Gelegenheid tot kondoleren maandagmorgen 2
november a.s. van 10.00 tot 10.30 uur in de aula
„Westermeer", Kon. Julianalaan te Joure.
Aansluitend zal om 11.15 uur dekrematieplechtigheid
plaatsvinden in het krematorium „Nieuweschoot",
Rotstergaastweg 45 te Heerenveen.
Korrespondentie-adres:
Scharren 32, 8517 HN Scharsterbrug.
Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwkaart te stu-
ren, wil die dan dit bericht als zodanig beschouwen.

Overleden onze lieve zuster en tante

HENDRIKJE DE JONG
weduwe van Arme Winkler.

Leeuwarden: J. Gramsma-de Jong
Joh. Gramsma t

Sneek: B. de Jong
A. de Jong-Waterlander
en kinderen

Sneek, 30-10-92

We zijn bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat
we haar zo lang bij ons mochten hebben. Vandaag is
rustig heengegaan onze lieve, zorgzame moeder en
oma

ARENDJE DE RUITER-MAST
op de leeftijd van 84 jaar, sinds 11 april 1991 weduwe
van Jitse de Ruiter.
Haar liefde en warme belangstellingzullen we missen.
Heerenveen, 30 oktober 1992
verpleeghuis „Anna Schotanus"

Katlijk: Janny en Lourens v.d. Ley-de Ruiter
Rineke en Arno, Bart
Eelco en Marianne
Marja en Henk

Akkrum: Karst en Riekje de Ruiter-de Groot
Marieke en Jacob
Jitse Karst
Arianne

Onze moeder en oma is opgebaard in het rouwcen-
trum, Stationsplein 2 te Heerenveen.
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal dins-
dag 3 november om 12.30 uur plaatsvinden in het cre-
matorium „Heerenveen", Rotstergaastweg 45 te
Heerenveen-Nieuweschoot.
Gelegenheid tot condoleren na afloopvan de plechtig-
heid in de koffiekamer van het crematorium.
Correspondentie-adres:
Weversbuurt 14, 8455 JAKatlijk.

Na een ernstige ziekte is overleden onze geachte buur-
vrouw

M. SPEERSTRA BELKSMA
Ons medeleven gaat uit naar haar man, kinderen en
kleinkinderen.
Wij wensen hen veel sterkte toe.

De gezamenlijke buren van
de Boppe en Middenline

Wommels, 29 oktober 1992

t
~ Tink hjir oan: rest net, doch goed
en bliuw ienfêldich"
Heit
Nei in wurksum libben en foarsjoen fan it H. Sakramint
is rêstich ferstoarn myn leave man, üs heit en pake

ROELAND JASPERS
yn 'e aldens fan krapoan 82 jier.
9089 BK Wytgaard, 30 oktober 1992
It Kleaster 8

R. Jaspers-Hiemstra
St. Arme: Johan en Lenie

Wytgaard: Teake en Hannie
Balk: Thijs en Alma

Marsurn: Auke en Marijke
St. Arme: Anton en Jeanne

Mantgum: Ittie en Hendrik
Wytgaard: André en Greetje

en pakesizzers

Tiid ta roubeklach op tiisdei 3 novimber fan 10.00 oant
10.30 oere yn 'e R.K. tsjerke Maria ten Hemelopne-
ming yn Wytgaard.
Oanslutend sil dêr de ütfearttsjinst halden wurde, wêr-
nei de beïerdiging op it tsjerkhöf.

Lieve pake, lieve opa

ROEL
Uw aanwezigheid straalde veel warmte uit.
Wat zullen we u vreselijk gaan missen.

Eindhoven: Henriette en Robbert
Leeuwarden: Carolien en Hessel

Wijtgaard: Roland, Arnold en Hendrik
Grouw: Ellen en Ype

Marssurn: Erwin en Marieke
St. Annaparochie: Roeland, Louis en Mieke

Mantgum: Libbe-Roeland, Hendrika
en Minke

Wijtgaard: Benny en Ciska
Wijtgaard, 30 oktober 1992

Met grote droefheid gevenwij kennis dat rustig van ons
is heengegaan onze beste broer, zwager en oom

ROELAND JASPERS
op de leeftijd van 81 jaar, geliefde echtgenoot van
R. Jaspers-Hiemstra.

St. Nicolaasga: A. Jaspers-Elzinga
Jirnsum: H. Niemarkt-Jaspers
Jirnsum: A. Niemarkt-Jaspers
Jirnsum: M. Koopal-Jaspers

Etten: C. Belterman-Jaspers
G. Belterman

Jirnsum: Th. van Steen-Jaspers
A. C. G. van Steen

Jirnsum: G. M. Jaspers
Jirnsum: A. Damsma-Jaspers

Y. Damsma
Heerenveen: J. Jaspers

I. Jaspers-Silvius
neven en nichten

Wijtgaard, 30 oktober 1992

We wisten it allegear
Hy soe net mear by üs komme
op 'e buorkerij
We silleRoel misse
alle dagen wer op nij.
Dêrom fait it swier dat wy öfskie nimme moatte fan

ROEL JASPERS
Rom 50 jier stie hy op 'e pleats oan 'e POndyk klear.
Wytgaard, 30 oktober 1992

Theo en Bettie Ronda
Paul en Wytske
Watze en Pytsje
Jacob en Hannie
Piet en Kobie
Teake - Berber

Ferstoarn is hjoed üs ald-meiwurker Roel dy't rom 50
jier op 'e pleats oan 'e Pündyk omslein hat

ROEL JASPERS
Syn warberens en plichtsgetrouwens sil altydyn üs tm-
zen bliuwe.

B. Ronda-v.d. Wer*
en de bern

Wytgaard, 30 oktober 1992

Verslagen zijn wij door het overlijden van onze oud-
buurman

ROEL JASPERS
Hij stond altijd voor ons klaar.

Wijtgaard: fam. C. v.d. Meer-v.d. Werf

Voor het eerst moeten wij als buren van „It Kleaster"
afscheid nemen van één van ons, de altijdvriendelijke
en geduldige

ROEL JASPERS
Wij wensen Rieke en de kinderen veel sterkte toe.

De bewoners van „It Kleaster"
Wijtgaard, 30 oktober 1992

ROB
We zullen altijd aan je denken.
Heerenveen, 30 oktober 1992

Beetgum: Hans Zwart
Betty Bijvoets

ROB
Een lieve vriend van
Yvonne.
Jullie waren zo gelukkig.
Rust zacht.
Beppe Bos

Stil en diep getroffen zijn
wi) door het overlijdenvan ' "

ROB NEEF
Wij wensen Geert en defamilie veel sterkte toemet dit zware verlies.
Joop, Annie
Harm en Klazina
deVries

Zeer onverwacht is overleden

ROB NEEF
zoon van onze medewerker Geert Neef.
Hij was pas 21 jaar. Het verliesvan een kind, een vriendis onvoorstelbaar groot.
Wij wensen Geert, familie, vriendinnen en vrienden veelsterkte met het verwerken van dit verlies.

Directie en medewerkers
De Vries Joure Holding bv

Joure, 30 oktober 1992

„Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen.
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeftbetekend, geven wij kennis dat God tot Zich heeftgenomen onze lieve moeder, groot- en overgrootmoe-
der

ANTJE LEIJSTRA-MIEDEMA
sedert 11 juli 1971 weduwe van Freerk Leijstra, op de
leeftijd van 88 jaar.

Haar blijmoedigheid en meeleven zullen wij zeer mis-
sen.

Goutum: D. Dekker-Leijstra
A. Dekker

Leeuwarden: IJ. Leijstra
T. Leijstra-Pijl

Groningen: M. Vellinga-Leijstra
J. Vellinga
klein- en
achterkleinkinderen

Leeuwarden. 29 oktober 1992
Het Nieuwe Hoek
Corr.adres: Harkemastate 7, 8925 HD Leeuwarden.
Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 3 november
a.s. van 13.30 tot 14.15 uur in het uitvaartcentrum
„Jelsumerhof", Jelsumerstraat 43 te Leeuwarden.
Aansluitend wordt de dankdienst gehouden, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op de Noorderbegraaf-
plaats, Schapendijkje 4 te Leeuwarden.

God heeft tot Zich genomen onze lieve

beppe LEIJSTRA
Wij zullen haar liefde en belangstelling missen.
Ans en Piet Freerk en Annelieke

Josien - Rian - Bram Ude - Piet
Dirk en Maddy Henk en Margaret

Sybren Miranda - Esther - Frank
Gezma en Tjerk Wijbrand en Anneke

Joost - Joanne David - Manon
Jelma en Denis Pieter en Froukje

Bernhard en Marga
Jasper
Frits

Leeuwarden, 29 oktober 1992

Nukan ik het vergeten verdriet en strijd,
die ik vaak in eenzaamheid streed.
Nu kan ik vergeten mijn tocht door de nacht,
waarin ik de weg niet meer wist.
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven,
maar met veel verdriet geven wij u kennis van het over-
lijdenvan mijn lieve moeder en onze geliefde dochter,
zuster, schoonzuster en tante, onze altijd opgeruimde

AKKE VAN DER WAL
in de leeftijd van 44 jaar.
Zij isliefdevol verpleegdin „Bornia Herne" in Leeuwar-
den.
Leeuwarden, 29 oktober 1992

Leeuwarden: Eddy
Heerenveen: heit en moeke

Enschede: Rinze
Weidurn: Sikke en Sjoeke

Sido, Niels, Lars
Corr.adres:
K. van Roptawei 4, 9024 EV Weidurn.
De crematieplechtigheidzal plaatsvinden op dinsdag3
november om 14.00 uur in het crematorium Leeuwar-
den, Yndyk 1 te Goutum, waarna er gelegenheid tot
condoleren is in de koffiekamer van het crematorium.
Mochten wij iemand zijn vergeten een rouwbrief te stu-
ren, wil diegene dan deze advertentie als zodanig
beschouwen.

Toch nog onverwacht is onze oud-bewoonster
AKKE v.d. WAL

overleden.
Akke zal als een vriendelijk en opgewekt lemana in

onze herinnering blijven.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bewoners en medewerkers
Woonvorm de Kazerne

Hjoed is üt üs famyljerünte wemommen üs sweager en
omke

THIEME KUIK
leave man fan Annie Beenen.
Nieuwegein, 28 oktober 1992

De famylje Beenen

Verdrietig zijn wij om het
overlijden van

MAARTJE
SPEERSTRA-

BELKSMA
Klaas en Aafke Janson

Diep getroffen ben ik
door het overlijden van
mijn lief achterkleinkind

ANOUK
Opoe Volbeda
Leeuwarden,
29 oktober 1992

ANOUK
je bent er niet meer.
Groot verdriet is er om
jou.
Onze gedachten zijn bij
Mia en Kasper, Jeffrey
en verdere familieleden.
Anita Andriessen
Piet Feddema
Ria Blaak
Anita Lijfering
Ans de Vries
Foke Zijlstra
Siepe Langedijk-

de Jong

Lieve
ANOUK

rust zacht.
Wij wensen Kasper, Mia
en Jeffrey veel sterkte
toe voor de komende
tijd.
Johan en Tjitske
Leeuwarden,
29 oktober 1992

Bergum,
29 oktober 1992
Ik heb u bij uw naam
geroepen,
gij zijt Mijn.
Jesaja 43:1B.
Heden heeft de Here tot
Zich geroepen onze lieve
zwager

JAN NICOLAI
op de leeftijd van ruim 80
jaar.
Bergum:
J. Taekema-Venema
Noordbergum:
Fam. P. Venema

Wijtgaard,
30 oktober 1992
Toch nog onverwachtsis
overleden de heer

ROEL JASPERS
bewoner van ons kom-
plex in Wijtgaard.
Ook wij zullen hem hier
missen.
Wij wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte toe de
komende tijd.
Bestuur, stagiaire en vrij-
willigersvan deStichting
Woon- en Dienstencen-
trum Wijtgaard e.o.
Zangclub „Set Troch"

Toch nog onverwacht
moeten we afscheid
nemen van
buurvrouw WINKLER
We wensen de familie
veel sterkte toe voor de
komende tijd.
De buren ,
van de Pr. Irenestraat:
fam. S. ter Heide
mevr. F. Hoekstra
mevr. J. Jacobs
fam. R. Lageveen
mevr. E. Larooy-de Jong
fam. G. Otter
fam. H. de Ree
dhr. J. Smink
Joure,
29 oktober 1992

Na een lange lijdensweg
van 15 jaar in 'Bloem-
kamp' is van ons heen-
gegaanonze oudste zus-
ter, schoonzusteren tan-
te
RIEMKE WIELINGA
oud 73 jaar.
geb. te Baard
12-7-'l9
overl. te Bolsward
28-10-92
Sneek:
P. Dantuma-Wielinga
J. Dantuma
Medemblik:
J. Duursma-Wielinga
A. Duursma
Wommels:
G. Wielinga-Hannema
F. Zijlstra
Leeuwarden:
S. Rodenhuis-Wielinga tF. Rodenhuis
neven en nichten

Foargoed moatte wy
misse
WIEPKE DIJKSTRA
Akkrum,
28 oktober 1992
Mennistekoar

Zaterdag 31 oktober 1992
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EERSTE PRESENTATIE PLAN RAAD VAN KERKEN

Liemburg teleurgesteld
in 'Leefbaar Friesland'

LEEUWARDEN - Op de eerste presentatie van het project
'Leefbaar Friesland' gisteren in Leeuwarden, heeft initiatief-
nemer de FrieseRaad van Kerken de nodige kritiek te incas-
seren gekregen. Forumlid gedeputeerde Johanneke Liem-
burg toonde zich een 'beetje teleurgesteld' dat de tot nu toe
gemaakte plannen zich toch weer binnen de voorspelbare
kaders bewegen.

Met dit ambitieuze toekomst-
plan wil de raad de thema's van
het conciliair proces (gerechtig-
heid, vrede en behoud van de
schepping) levend houden en wel
onder het motto 'mondiaal denken
en lokaal handelen. Sinds de pre-
sentatie in februari zijn twaalf
werkgroepen, ook bemand door
niet-kerkelijken, aan het werk
gegaan en nebben onlangs ieder
een eerste tussenrapport uitge-
bracht.

Liemburg had in dit materiaal
van een kerkelijk initiatief een
meer fundamentele benadering
verwacht. Zij tekende daarbij wel
direct aan dat zij het geheel niet
kan verbeteren. „Ik weet hoe
moeilijk het is dingen te verande-
ren." Het plan kon naar niet ambi-
tieus genoeg zijn, „gezien de ont-
wikkelingen in de samenleving.
Er zijn verfrissende ideeën nodig .
Draagvlak

De aanwezige oud-IKV-voorzit-
ter Ben ter Veer zei in reactie op
Liemburg de politiek te weinig
slagvaardig te vinden, omdat men
de bereidheid van de bevolking
om veranderingen te dragen, wan-
trouwt. Zelf dacht hij een stuk
positiever over de aanwezigheid
van een maatschappelijk draag-
vlak en vond dat dit project zulks
ook moest aantonen.

Liemburg kon die indruk
beamen. Zelf heeft zij over deklei-
ne scholen nooitpubliekelijk naar
voren durven brengen dat net vol-
gens haar een stuk veiliger is kin-
deren per schoolbus te vervoeren.
„Dat is in deze provincie taboe."
Hoewel zij in besloten kring veel
tegenwind ontving, gelooft zij dat
het draagvlak veefgroteris, „maar
ik heb nog nooit een signaal
gehoord".

Jan Houben, oud-directeur van
Philips in Drachten twijfelde „aan
de slaagkans van deze lokale,

kleinschalige aanpak daar waar
steeds meer zaken in een groter
verband geplaatst worden . En
diverse voorstellen van de werk-
groep economische bedrijvigheid
gaf hij een onvoldoende, omdat ze
volgens hem juist een verslechte-
ring van de leefbaarheid van de
provincie zouden inhouden.

Recycling
De werkgelegenheid zou vol-"

genshem echt in gevaar komen bij
de voorgestelde 'economie van het
genoeg', die hij typeerde als „één
van het hart en niet van het ver-
stand en dus nog minder goed te
leiden". Friesland zou best 'recy-
clingpark van Europa' kunnen
worden, maar dergelijke plannen
vragen grote en gezamenlijke
inspanningen, zo benadrukte hij.

Wybrand Dijkstra, oud-direc-
teur van de zuivelbond FNZ in
Den Haag, betoogde op zijn beurt
dat het ontvouwde plan voor de
landbouw „niet zomaar binnen
een land, laat staan binnen een
provincie, kan slagen, omdat er
teveel externe factoren meespe-
len". Blijf uw ideeën wel uitdra-

gen, moedigde hij aan, en daneer-
der bij de opvoeders dan de wer-
kers.

De voorzitter van de stuurgroep
conciliair proces, Paulus Hettinga,
zelf landbouwer, riep op om het
doemdenkente doorbreken. Daar-
bij zag hijeen taakvoor dekerken.
Bij de andere sprekers miste hij de
aansluiting. Houben en Dijkstra
ontkenden dat. „De één heeft
visionaire betrokkenheid, de
ander spreekt uit de realiteit",
aldus de laatste.

Tevreden
Aggie van der Meer van de

stuurgroep toonde zich na afloop
tevreden over de geuite kritiek.
„We zijn als werkgroepen nog
maar net op weg en we hebben op
dit moment expres het 'risico' van
dekritiek genomen. Zo hebben we
er het meeste aan." Pas over twee
maanden zullen de uiteindelijke
bevindingen van de werkgroepen
in de vorm van een eindrapport
worden verwerkt.

Intussen zoekt de stuurgroep
naar mensen die op plaatselijk
niveau de uitgewerkte voorstellen
vorm kunnen geven, zodat zo
breed mogelijk signalen afgege-
ven worden, niet in de laatste
plaats aan de politiek, aldus Van
der Meer. De suggestie van Ter
Veer om via het project het draag-
vlak voor veranderingenzichtbaar
te maken,was haar danook 'uithet
hart gegrepen.

KORTWEGDe bijzondere diensten van mor-
gen:
-Ue Kussische evangelist Ivan
Nidijoglow spreekt in gebouw
evangeliegemeente De Ark,
Koningstraat 21 te Dokkum. Om
9.45 uur.
-Om 10.00 uur viering van Oecu-
menische Basisgroep Heerenveen
met als thema 'Hoe Jacob Israël
werd.
-Eredienst volgens de Byzantijns-
Slavische ritus. Om 11.15 uur in de
Bonifatiuskerk te Leeuwarden.
Met medewerking van het
Utrechts Byzantijns Koor.
-Kerkdienst voor verstandelijk
gehandicapten om 14.45 uur in deKurioskerk, Julianalaan te

Leeuwarden. Met de Kleine
Kracht uit Dokkum.
-Choral-evensong om 15.00 uur in
Michaelskerk aan deZuiderhaven
te Harlingen. Met de Ichtuscanto-
rij.
-Themaviering vol symboliek om
16.00 uur in het kerkje van Licht-
aard.
-Vesperdienst om 17.00 uur in her-
vormde kerk te Hurdegaryp. Over
geloofsvoorbeelden.
-'Stevige bouwgrond gezocht. Dat

is het thema van dienst met
belangstellenden, om 19.00 uur in
hervormde kerk aan de Herewal
te Heerenveen. Zangkoor Harten
Omhoog uit Tjalleberd is van de
partij.
-Dienst in gebouw Evangelische
Gemeente, Esdoornstraat 36 te
Leeuwarden om 19.00 uur met als
thema: 'Waarom bouwt God dat
huis.
-Maandelijkse vesperdienst in de
Martinikerk te Sneek met mede-

werking van het Liturgiekoor.
Aanvang: 19.30 uur.
-Zing mee! Tijdens zangavond in
de Martinikerk te Bolsward. Aan-
vang: 19.30 uur.
-In de Salvatorkerk te Leeuwar-
den om 19.30 uur zang en orgel-
spel. 'Allerzielen...wij gedenken!'

★★
Koffie-ochtend voor vrouwen in

de Fenix te Leeuwarden. Op
woensdag 4 november om 9.30 uur.
Thema: 'Zomaar een vrouw.

★★
'Omgaan met schuldgevoelens.

Thema koffie-ochtend voor vrou-
wen in het Convent, Groot Kerk-
hof la te Bolsward. Woensdag 4
november van 9.15 uur tot 11.15
uur.

Verkoolde koran
DHAKA - Een sjiie'tische moslim uit de Bengalese hoofdstad Dhaka bekijkt

een verkooldekoran in een grotendeels door brand verwoeste bibliotheek van de
moskee. Het vuur was aangestoken door soennietische moslims. Twaalf sjiie-
'tenraakten daarbij gewond. Foto AP

KERKDIENSTENZaterdag 31 oktober
t/m dinsdag 3 november

AALSUM: herv. 9.30 u. ds. Veninga, 14
u. zie Wetsens, 19 u. ds. de Gier

ACHLUM: SOW herv. k. 9.30 u. ds.
Hovestad, 13.45 u. ds. Olde

AKKERWOUDE: herv. 9.30 u. hr.Dijk-
man

AKKRUM: doopsgez. 9 u. dienst in
Aldeboarn ds. Klein Nagelvoort; herv./
geref. fed. 9.30 u. geref. k. ds. de Haan;
geref. gem. 10 u. dienst, 18.30 u. ds.Karels

ALDEBOARN: herv./geref. fed. 9.30 u.
ds. v.d. Sluis, 19.30 u. ds. de Haan; doops-
gez. 9.30 u. ds. Mantel

ANJUM: geref. 9.30 u. ds. Hoekstra, 14
u. ds. Praamsma

ST ANNAPAROCHIE: rk 10.15 u.;
geref. 9.30 u. voorber. HA da. de Jong-
Wiersema, 14.30 u. gez. d. herv.k. ds.Bak-
ker

APPELSCHA: herv. 9.30 u. ds. v. Gosli-
ga; geref. 9.30 u. HA ds. t. Kate, 19.30 u.
jeugdd. herv. k.

AUGUSTINUSGA: herv. 9.30 u. gez. d.
ds. v.d. Veere, 13.45 u. gez. d. ds. Schor-
mans

BAKHUIZEN: rk za. 19.30 u., zo. 9 u. en
10.30 u.

BAKKEVEEN: geref. 9.30 u.en 14 u. ds.
Huisman

BALK: herv. 9.30u. HDda. Slik, 19.15 u.
vesper in doopsgez.k.; rk za. 19.30 u., zo. 9
u.; doopsgez. 9.30 u. ds. Borren

BALLUM AMELAND: herv. 9.30 u. da.
Zijlstra-Beuker; doopsgez. 9.30 u. Zijlstra-
Beuker

BANTEGA: vrije evang. 9.30 u. HA ds.
van Staveren

BEETGUM: herv. 9.30 u. zie Engelurn
BEETGUMERMOLEN: geref. dienst 14

u. ds. Meijer
BEETSTERZWAAG: herv. 10 u. ds.

Nieboer; geref. 9.30 u. ds. deHaan, 19 u. ds.
v.d. Sluis

BERLIKUM: herv. 9.30 u. ds. de Boer,
14.30 u. ds. Altena; geref. 9.30 u. drs. Dijk-
stra, 14.30 u. gez. d. herv. k. drs. Altena;
doopsgez. 9.30 u. gez. d. hr. Kuurstra

BIRDAARD: herv. 9.30 u. ds. Hannes-
sen, 14 u. gez. d. geref. k.; geref. 9.30 u. ds.
Wilschut

BLAUWHUIS: rk za. 19.30 u., zo. 10 u.
BLESDIJKE: herv. 10 u. ds. Alten»
BLESSUM: herv. zie Deinum
BLIJA: herv. zie Brantgum
BOELENSLAAN: herv. 14 u. HA ds.

Hefting
BOKSUM: herv. zie Deinum; geref. 9.30

u. voorber. HA en 13.45 u. ds. Kuiper
BOLSWARD: herv. 9.30 u. ds. Lam-

mertsma, 17 u. dienst in ger. k. ds. Zweers,
Schettens 9.30 u. ds. Zweers, 13.30 u. ds.
Jellema; geref. 9.30 u. ds. de Zeeuw, 17 u.
vesper ds. Zweers; rk za. 19 u., zo. 10u.; jeh.
get. 9.30 u.; verg. v. gelovigenSkilwijk 13
19.30 u. samenk.

BOZUM: herv./geref. 11 u. herv. k. ds.
de Groot

BRITSUM: herv. 9.30 u. ds. Brandsma;
geref. 9.30 u. ds. Meijer, 13.45 u. hr. v.d.
Molen

BUITENPOST: herv. 9.15 u. ds. Oom-
ens, 14.30 u. gez. d. herv. k. ds. Weerstra;
geref. 8.45 u. en 10.30 u. ds. Linde, 14.30 u.gez. d. herv. k. ds. Weerstra; doopsgez.
10.40 u. da. Roskam; geref. vrijg. 11 u. d.
herv. k en 16.30 u. d. herv. k ds. Driest: BURGUM: herv. Kruiskerk 9.30 u HD
ds. Kruyt. 19 u. zie geref.; geref. 8.45 u. en
10.30 u. ds. Huttenga, 14 u. ds. Fockens, 19
u. SOW-d. ds. de Boer; rk za. 18.45 u., zo. 10
u.: bapt. 19 u. ds. Smit; vrije evang. gem. zo.
9.30 u. HA ds. v.d. Molen, di. 19.30u. dank-dag ds. Vink

BURUM: herv. 9.30 u. ds. Brouwer;
geref. 9.30 u. ds. Weerstra, 14 u. ds. Lof

BURGWERD: herv. 9.30u. ds. v. Nie; rk
10 u.

CORNJUM: herv. 9.30 u. zie Britsurn
DAMWOUDE: doopsgez. 9.30u. jeugdd.;

geref. 9.30 u. ds. Bouman, 14u. ds. Wielen-ga
DANTUMAWOUDE: herv. 9.30 u.

ouderl. Braaksma. 13.45 u. ds. Tjallingii
DEINUM: herv. 9.30 u. Fr. d. ds. Elver-dink

DELFSTRAHUIZEN: herv. 9.30u. ds. v.
Wijk

DOKKUM: herv. 9.30 u. en 19 u. ds. de
Gier; 'De Sionsberg' 10.30 u. ds. v.d. Heu-
vel, 20 u. muz. d.;geref. De Fontein 9.15 u.
ds. Beintema, 14 u. ds. Deelstra, Oosterk.
9.30 u. ds. Kuipers, 14 u. ds. Beintema,
Noorderk 9.30 u. ds. Deelstra, 19 u. ds. de
Gier; rk za. 19 u., zo. 10.15 u.; bapt. 9.30 u.
HA ds.Schipper; chr.geref. 9 u. en 14 u. ds.
v.d. Heuvel; evang. gem. 9.45 u. ds.
Nidijoglow, 19.45 u. hr. Huisman; doops-
gez./rem. gem. 9.30 u. ds.Klijnsma; chris-
tengem. Filadelfia 9.30 u. HA hr. Hof; jeh.
get. zo. 9.45 u., di. 19.05 u.; vrije bapt.
Claerkamp 9.30 u. HA ds. v.d. Hoff; geref.
vrijgem. 9.15 u. en 14 u. ds. Zandbergen

DONKERBROEK: herv. 9.30 u. ds. de
Bruin; geref. 9.30 u. hr. Visser, 14 u. ds.
Harmsen

DRACHTEN: herv. Grote k. 9.30 u. ds.
Bouma, 19 u. ds. Pluim, Fonteink. 9.30 u.
gez. d. ds. Pluim, De Ark 9.30 u. ds. Hof-
stra, De Arke 9 u. en 10.30 u. ds. Lolkema,
19 u. ds. Dijkstra, Nij Smellinge 10 u. ds.
Dijkstra, 'tFoarhus 10 u. ds. Burema; herv.
deelgem.Kapelk. 9.30 u. ds. Mol; leger des
heils Stationsweg 10 u. heiligingssamenk.
kapt. v. Schaik, 19 u. zangd.; doopsgez. 10
u. da. Klaasen; geref. Fonteink. 9.30 u.
leesd. en 15 u. leesd., De Opdracht 9.30 u.
ds. Vaatstra, 14 u. ds. Ramaker, Noorderk.
9.30 u. ds. Voet, Zuiderk. 9 u. en 10.30 u. ds.
Jurjens, 19 u. ds. Vaatstra, De Arke 9 u. en
10.30 u. ds. Lolkema, 19 u. ds. Dijkstra,
Menorah 9.30 u. ds. v. Ginkel, 15 u. dienst,
ItFoarhüs 10 u. ds. Burema/Kamp; geref.
vrijg. Rehobothk. 9.30 u. en 14 u. ds. v.d.
Sloot, De Hoeksteen zo. 8.45 u. en 10.30 u.
ds. Boersma, 14.30 u. en 16.30 u. ds.Kruid-
hof, di. 8.45 u. en 10.30 u. ds. Boersma,
14.30u. en 16.30 u. ds. Kruidhof; bapt. Bet-
hel 9.30 u. ds. Bottenbleij, 19.30 u. praise-
avond ds. Bakker; chr. geref. Eben Haezer
9.15 u. en 14 u. ds. Langbroek; geref. gem
19.30 u. ds. Karels; jeh. get. za. 17.30 u.
dienst en 18.30 u. dienst, zo. 9.30 u. dienst
en 10.30 u. dienst, di. 19.15 u. dienst en
20.15 u. dienst; bapt. Elim 9.30 u. HA ds.
Liebe; nw. apost. 9.30 u. dienst en 17 u.
dienst

DRIESUM: geref. 9.30 u. HA en 14u. ds.
Welbedacht

DROGEHAM: herv. 9.30 u. ds. Strubbe,
13.30 u. da. Marra-Ferwerda; chr. geref.
9.30 u. en 14 u. kand. v.d. Maarl

DRONRIJP: herv.9.30 u. ds. de Jong;rk
19.15 u.; geref. 9.30 u. ds. Kwast, 13.45 u.

kand. v. Sloten
DWINGELOO: herv. 10 u. hr. Mijkamp
EARNEWALD: herv. 9.30 u. Fr. d. ds.

Klooster; geref. 9.30 u. hr. Bijlsma
EASTERMAR: herv. 9.30 u. HA ds. Ros-

molen, 13.45 u. dankz. HA hr. Koerts;
geref. 9.30 u. ds. Feenstra, 13.45 u. ds.
Onderwaater

ECHTEN: herv. 9.30 u. hr. Lok
ECHTENERBRUG: geref. 9.30u. HAen

14 u. HA drs. Leffers
EE: herv. 9.30 u. HA en 13.45 u. ds. v.

Rijswijk
ELAHUIZEN: herv. 10.45 u. ds. Kozijn
ELSLOO: herv. 10 u. ds. Bosma
EMMELOORD: onafh. bapt. 9.30 u. HA

hr.Ketelaar, 19 u. ds.Bodamer; bapt. gem.
9.30 u. HA ds. Voorhaar; vrije evang. gem.
De Rank 11 u. ds. Kiers; nieuw apost. 9.30
u. en 17 u.

ENGELUM: herv. 9.30 u. mw. Akker-
boom

ENGWIERUM: herv.9.30 u. ds.Dijkstra
FEANWALDSTERWAL: geref. 9.30 u.

ds. Deuzeman, 14 u. ds. de Jong
FERWERD: herv. 9.30 u. dr. Visser, 14

u. ds.Kremer; geref. 9.30u. ds. v. Gorcum,
14 u. ds. Baarslag

FOCHTELOO: herv. 11.15 u. ds. Haans-
tra

FOUDGUM: herv. 9.45 u. ds. Labooy,
13.45 u. zie geref. Raard

FRANEKER: herv. 9.30 u. Fr. d. ds.
Strikwerda, 19 u. SOW/geref. k. ds. Bui-
tink; geref. vrijgem. 9.30 u. dienst en 16.30
u. dienst; vrij. evang. gem. 9.30 u. HA ds.
v.d. Geer; vrije bapt. 9.30 u. evang. Wisse;
Kerel 9.30 u. ds. v. Bochove, 19 u. SOW-
geref.k. ds. Buitink, geref. k 19 u. SOW-d.
ds. Buitink; leger des heils 10 u. dienst. 17

u. dienst en 19 u.; rk za. 19 u. euch., zo. 10
u., di. 19u.euch.; evang.centr. Samuel 9.30
u. hr. Bechler

FREDERIKSOORD: rk 11 u.
FRIENS: herv. 19.30u. vesper ds. Kobus
FRIESCHEPALEN: geref. 9.30 u. ds. v.

Oeveren, 13.45 u. ds. Koetsveld
GAASTMEER: herv. 9.30 u. ds. v.Liere
GARYP: herv. 9.15 u. ds. Dekker, 13.45

u. geref. k. ds. Rooze
GAUW: herv. 9.30 u. ds. Bakker
GERKESKLOOSTER: herv. 11 u. HA

hr. Postma/ds. Schormans
GOINGARIJP: herv. 10 u. ds. Water-

lander
GORREDIJK: doopsgez. 10 u. da.

Hoorn-Dantuma; geref. 10.30 u. ds. Boers-
ma, 19 u. ds. Adema; rk za. 19 u. past. Dek-
ker, zo. 10.30 u. past. Daatselaar, ma. 19 u.
parochianen

GROU: herv. 9.30 u. da. Hoomoedt-
Weelink; rechtz. evang. 14 u. familiedag
hr. Vellema; doopsgez. 9.30 u. br. Zwaga;
geref. 11 u. ds. Kuiper

HALLUM: herv. 9.30 u. ds. Kok; doops-
gez. 9u. HA ds.Kiestra; geref. 9.30 u. voor-
ber. HA ds. Praamsma, 14 u. drs. Broeke-
ma; geref. vrijgem. 9.30 u. en 14 u. ds.
Noort

HARICH: herv. 9.15 u. ds. Kozijn
HARLINGEN: herv. Oranjeoord 10.45

u. ds. v. Dijk, Dukdalf 13.45 u. past. v. Dijk,
Grote Kerk 9.30 u. ds. Nijendijk, 17 u. ds.
Nijenhuis; geref. vrijgem. 9.30 u. en 17 u.
ds. Breen; leger des heils 10 u. heiligings-
samenk. en 17 u. verblijdingssamenk.
kapt. en mw. de Ruiter; geref. 9.30 u. HA
en 17u. ds. Warnink; chr.geref. 10.30 u. en
17 u. ds. Ruiter; doopsgez. 9.30 u. ds. de
Haan; bapt. 9.30 u. en 17 u. HA br. v.d.
Noord; evang. gem. Droogstr. 19.30 u. hr.
Mbwambo; rk 10 u. euch.1

HASKERDIJKEN: herv. 9.15 u. gez.
dienst Nijehaske

HASKERHORNE: herv. 11 u. da v.
Binsbergen

HAULERWIJK: herv. 9.30 u. ds. Oost;
geref. 9.30 u ds. Groenewegen, 14 u. ds.
Put; bapt. Norgerweg 9.30 u. HA hr. Buis-
man; onafh. bapt. Immanuel 9.30 u. HA br.
Brouwer

HEEG: rk za. 19.30 u., zo. 10 u.; herv.
geref. fed. 9.30 u. herv. k. ds. Vijfnuizen,
13.45 u. herv. k. ds. Poepjes

HEERENVEEN: herv. Fok-kerk 9.30 u.
mw. Vermeulen-v.d. Heuvel, Euro-
palaank. 9.30 u. en 19 u. SOW dienst ds.
Huitema; Ned.herv. k. 9.15u. da.Lourens;
geref. vrijgem. 9.30 u. ds. v. Breemen,
16.30 u. ds. Pathuis; bapt. 10 u. ds. de
Graaf; geref. C. 9.30 u. ds. Meijer, 19 u.
Europalaank. ds. Huitema, Z. 9.30 u. ds. de
Valk, 14 u. ds. Martens; rk za. 19 u., zo. 10
u.; chr. geref. 10.45 u. en 16.30 u. ds. v.d.
Wekken; vrije bapt. Kleffenslaan 9.30 u.
hr. de Jong; filadelfia 9.30 u.; nw. apost.
9.30 u. en 17 u.; chr. k. De Weg 10 u. ds.
Numan

HEMELUM: SOW gem. 9.30 u. ds. veen-
boer

HEMRIK: geref. 9.30 u. drs. Harmsen,
14 u. ds. Visser

HERBAYUM: oec. d. 9.30 u. ds.Kremer
HIDAARD: herv. 11 u. ds. Wiersma
HIJLAARD: herv.zie Deinum; geref. 11

u. drs. Wilschut
HIJUM: herv. 10.45 u. ds. Kok
HINDELOOPEN: doopsgez. 9.30 u. en

10.45 u. zieWorkum
HOGEBEINTUM: herv. 9.30 u.Fr. d. ds.

Visbeek
HOLLUM AMELAND: herv. 10.45 u.SOW-d. geref. k. ds. Glashouwer; doops-

gez. 10.45 u. Zijlstra-Beuker; geref. 10.45u.
SOW-d. ds. Glashouwer

HOLWERD: herv. 10.15 u. ds. Kaper;
doopsgez. 9.30 u. br. Durksz

HOMMERTS: herv./geref. fed. 9.30 u.
da. Spoelstra-Postmus, 13.45 u. ds. de
Zeeuw

HOORN TERSCHELLING: herv. 10 u.
gez. d.ET10

HOORNSTERZWAAG: herv./geref.
9.30 u. ds. Pijlman

HOUTIGEHAGE: herv. 9.30 u. ds. v.
Woerden

HURDEGARYP: herv. 9.30 u. doopd.
ds. Eisinga, 17 u. hr. Visser; Ned. herv.
evang. 9.30 u. en 15 u. hr. v. Baren; geref.
9.30 u. drs. Bloemink, 17 u. oec. vesper in
NH kerk

IDSKENHUIZEN: geref. 9.30 u. drs.
Beima, 14 u. ds. Buruma

IJLST: herv. 9.30 u. ds. v.d. Waal; geref.
9.30 u. kand. Wijnstok, 19.30 u. ds. v.d.
Waal; doopsgez. 9.30 u. ds. Buiteveld

ITENS: herv. 11 u. ds. Zijlstra; doopsgez.
9.30 u. ds. Thijink

ST JACOBIPAROCHIE: herv. 9.30 u.
ds. de Groot; geref. 9.30 u. voorb. HA ds.
Altena, 14.30u. ds. Wolters

JELSUM: herv. 9.30 u. zie Britsum
JIRNSUM: herv. 9.30 u. mw. Berkum,

11 u. ds. v. Rijswijk; rk 9.30 u. dienst;
doopsgez. 10 u. ds. Klein Nagelvoort

JISTRUM: herv. zo. 9.30 u. ds. Poepjes,
13.45 u. ds. Kijzer, di. 19.30 u. dankstond
ds. Steenbeek

ST JOHANNESGA: herv. 11 u. ds. v.
Wijk

JORWERD: herv. 11 u. ds. Klooster
JOURE: herv. 9.30 u. ds. Stavenga v.d.

Waals, 19 u. ds. de Boer; geref. 9.30 u. Gil-
huis, 19 u. zie herv. k.; ref./evang. gem. de
Brug 9.30 u. ds. t. Napel, 19.30u. zangd. ds.
Hendriksen; rk za. 19 u., zo. 10 u.

BROEK BIJ JOURE: herv. 9.30 u. dr.
Sonderen

JUBBEGA: herv./geref. zie Hoornster-
zw.

KIMSWERD: herv. 9.30 u. ds. Hofstra
DE KNIPE: herv. 9.45 u. gez. jeugdd.

geref. k. ds. Roolvink; geref. 9.45 u. ds.
Roolvink, 14 u. ds. Meijer; doopsgez. 10 u.

KOLLUM: herv. 9.30 u. ds. Hulstijn, 14
u. ds. Keuning; Ned. herv. evang. 9 u. ds.
deKoning, 14 u. ds. Niesing

KOLLUMERZWAAG: herv. 9.30 u. en
13.45 u. ds. Seinen; bapt. 9.30 u. hr. Dijk-
stra; Jozua gem. 10 u. en 19 u.

KOOTSTERTILLE: herv. 13.45 u. ds.
Strubbe; geref. 9.30 u. en 13.45 u. ds. Tals-
ma

KORTEHEMMEN: herv. 9.30 u. ds.
Lamberts

KOUDUM: doopsgez. 9.30 u. en 10 u. br.
Zeilstra; volle evang. gem. Boerderij 9.45
u. dienst

KUBAARD: herv. 9.30 u. ds. Perk
LANGWEER: herv. 9.30 u. ds. Kooistra
LEEK: Ned. herv. evang. 9.30 u. en 14u.

drs. Wisgerhof
LEEUWARDEN: herv. Grote k. 10 u.

HA ds.Kronenburg, Goede Herderk. 10u.
Fr. d. dr.Smilde, De Regenboog 9.30 u. ds.
Ort, De OpenHof 9.30 u. ds. v. Beusekom,
19 u. ds. Lootsma, Opstandingsk. 10 u. ds.

Lootsma, Dr. Algraschool 10 u. oec. werk-
gr. LDH; geref. Koepelk. 10 u. ds. Willink,
17 u. ds. Le Cointre, Salvatork. 9.30 u. HA
ds. v.d. Berg, Pelikaank. 9.30 u. ds. Heiner,
Fenix 9.30 u. ds. Jansens, 17 u. ds. v.d.
Berg, Adelaark. 9.30 u. ds. Lentere, De
Hofwijck 15.45 u. ds. Kronenburg; geref.
vrijgem. 9.30 u. dienst, 16.30 u. ds. Schel-ling; rk Dominicusk. za. 19u., zo. 11.15 u.,
Franciscusk. za. 19 u.. zo. 9.45 u., Bonifa-
tiusk. 11.15u., Joh. de Doperk. za. 19 u., zo.
9.45 u.; vrij kath. k. 10.30 u. h. euch.; bapt.
10 u. HA ds. Nobbe; evang. gem. 10 u. hr.Keizer, 19u. hr. Wubs; evang. luth. 10.30 u.HAds. Nierop; vrijeevang. 10 u. ds.Karel-

se; doopsgez./rem. 10 u. ds. Hensen; zeven-
de-dagsadv. 10 u. bijbelstudie, 11 u. ds. de
Raad; zevende-dags bapt. Esdoornstr. 36
10.30 u. Sabbat; Bethel pinksterk. Bleek!
119 16 u. br. Dey; geref. gem. 9.30 u en
16.30 u. cv Baan; nw. apost. 9.30 u. en 17u.;
leger des heils 10 u. en 19 u. kapt. v.d.
Wetering; Ned. leger des heils 19.30 u.

kadet en mw. de Beer; christengem. 10.15
u.; jeh. get. Noorderw. za. 17.30 u. en 18 u.,
zo. 10 u. en 16.30 u., di. 19.15 u.; volle
evang. perspectief 9.30 u.; kerk v. Jezus
Chr. v.d. H. d. laatste dagen 11.15 u.; vrije,
bapt. gem. 19.30 u. evangelisatied. ds. Bot-
tenbley

LEEUWARDEN-HUIZUM: herv.
Dorpsk. 10 u. ds. Wassenaar, Kapel 9.30 u.
ds. v. Liere,Kuriosk. 9.30 u. ds. v. Schoon-
hoven, 19 u. ds. Ritsema, Goutum 9.30 u.
ds. deJong; geref. Parkkerk 9.30 u. HA ds.
v.d. Veen, Kuriosk. 19 u. ds. Ritsema,
Schransk. 9.30 u. ds. Ritsema, 17 u. ds. v.d.
Veen, Oase 9.30u. HA ds. Klijn; geref. vrij-
gem. 9.30 u. en 16.30 u. ds. Verweij; chr.
geref. 9.30 u. ds. Kronenberg, 17 u. ds.
Hoogendoorn; volle evang. Schransk. 20 u.
hr. v.d. Raa; christian science 9.45 u.

LEKKUM: herv. 10 u. ds.Brink
LEMMER: herv.9.30 u. ds. deRoos, 19 u.

ger. k. ds.Beekman; bapt. 9.30 u. ds. Gorsi-
ra, 19.30 u. dienst; geref. 9.30 u. drs. Thon,
19 u. hr. Beekman; rk za. 19.30 u., zo. 10u.;
nieuw apost. 9.30 u. en 17 u.; herv./geref.
evang. Irene 9.30 u. ds. v. Capellen, 19 u.
kand. Bonte

LIONS: herv. 11 u. ds. Rijswijk
LIPPENHUIZEN: herv. 10 u. ds. Boon-

stra; geref. 9.30 u. drs. Harmsen, 14 u. hr.
Visser

LUTKEWIERUM: herv. 11 u. ds. Toes
MAKKUM: herv. 9.30 u. HA ds.Ek, 19 u.

gez. d. ger.k. ds. Kooistra; bapt. gem. 10 u.
ds. Wijchers; rk 10.30 u.; doopsgez. 9.30 u.
da. v. Wijk-Hoekstra, 10.45 u. zie Workum

MARRUM: herv. 9.30 u. ds. v. Hal; geref.
9.30 u. ds. Linde, 13.45 u. ds. Kwast

MARSSUM: herv. 9.30 u. zie Engelum
MENALDUM: herv. 9.30u. HD ds. Bak-

ker, 19 u. da. Speelman
METSLAWIER: herv. 9.30 u. ds. Jens-

ma
MIDLUM: herv. 9.30 u. ds. Jellema
MIDSLAND TERSCHELLING: herv.

ET10 10 u. dienst; geref. 10 u. dienst in
ET10, 19.30 u. ds. Out

MILDAM: geref. vrijgem. 9.30 u. ds.
Cnossen, 16.30 u. ds. Kuiper; SOW 10 u. ds.
Martens, 14 u. ds. Steen

MINNERTSGA: herv. 9.30 u. ds.
Kamerling, 14 u. ds. Schilt

MORRA/LIOESSENS: herv. 9.30 u. ds.
Hekstra, 14 u. ds. Stavenga

MUNNEKEZIJL: herv. 9.30 u. hr. Jong-
stra

MURMERWOUDE: herv. 13.45 u. hr.
Jonkers

NES AMELAND: herv. 9.30 u. ds. Glas-
houwer; rk za. 19.30 u., zo. 10 u.

NES D.: herv. 9.30 u. ds. Ravenhorst
ST NICOLAASGA: herv. 9 u. ds. Smith;

rk za. 19.30 u., zo. 8.30 u. en 10 u.
NIEUWEHORNE: herv. 9.30 u. ds.

Boersma
NIJ BEETS: geref. 9.30 u. en 14 u. ds.

Poesiat
NIJEGA: herv. 9.30 u. ds. Hamoen
NIJEHOLTPADE: herv. 10 u. da. Rie-

mersma
NIJEMIRDUM: herv. 10.30 u. HD en

13.30 u. ds. Schelling; geref. 9.30 u. ds. de
Graaff, 13.45 u. hr. Giliam

NIJETKUNE: vrije zend. gem. 9.30 u.
hr. Hopman, 19.30 u. hr. v.d. Geer

NIJLAND: herv. 9.30 u. ds. Dijkstra
NOARDBURGUM: herv. 9.30 u. kand.

Douma, NieuwToutenburg 10.30 u. HA ds.
de Vink; bapt. 10 u. HA ds. Smit; geref.
vrijgem. 9.30 u. en 14 u. ds. v. Wijnen;
geref. 9.30 u. ds. Kijzer, 13.45 u. ds. Ritse-
ma

NOORDWOLDE: herv. 10 u. HA ds.
Gort; geref. 9.30 u. hr. Kok, 19 u. ds. de
Jong; rk za. 17 u., zo. 11 U.

OENTSJERK:herv. 9.30u. get. d.gerei
k hr. Horrei; geref. 9.30 u. hr. Horrei,
13.45 u. ds. Tromp

OFFINGAW1ER: herv. 13.45 u. gez.dienst ds Bakker

OLDEBERKOOP: herv. 9.30 u. mw.
Hartholt

OOSTERBIERUM: herv./geref. 9.30 u.
geref. k. hr. Offinga, 14 u. geref. k. ds. de
Beu

OOSTEREND: SOW geref. k. 9.30 u. ds.
Zijlstra, 13.45 u. kand. Douma

OOSTERNIJKERK: herv. 9.30 u. voor-
ber. HA ds. Bijleveld, 14 u. gez. d. herv. k.
ds. Monsma

OOSTERWIERUM: rk 10 u.; herv./
geref. 13.45 u. ds. Toes

OOSTERWOLDE: herv. 10 u. ds. Haan-
stra; chr. geref. zo. 9 u. ds. v.d. Wekken, 19
u. ds. Fahner, di. 19 u. dankstond ds. v.d.
Wekken; rechtz. evang. gem. 9.30 u. hr.
Jonkers: geref. vrijgem. 11 u. ds. van Dig-
gele, 14.30 u. leesd.

OOSTHEM: herv. 9.30 u. HA ds. v. Mar-
rum, 13.45 u. ds. Wever

OOSTRUM: herv. 13.30 u. ds. Wasse-
naar

OPEINDE: herv. 13.30 u. ds. Rosmalen
OPPENHUIZEN: herv./geref. fed. 9.30

u. herv. k. ds. Groeneveld, 19.30 u. geref.
k. ds. Wigboldus

ORANJEWOUD: herv. Huize Anna
Schotanus 10 u. ds. Brandhorst

OSSENZIJL: vrije zend. gem. 9.30 u.
evang. de Geer, 19 u. samenk.

OUDE BILDTZIJL: vrije evang. gem.
9.30 u. ds. Warning; geref. 9.30 u. kand. de
Jong

OUDKERK: herv. 9.30 u. ds. Schaaf
OUDEGA GS: herv. 9.30 u. mw. v. Rijs
OUDEGA SM: herv. 10.45 u. ds. Dekker
OUDEHASKE: herv. 19.30 u. jeugdd. ds.

v. Wijk
OUDEHORNE: geref. 9.30 u. ds. Baas,

14 u. ds. v.d. Sluis
OUDEMIRDUM: herv. 9 u. en 9.30 u. ds.

Schelling
OUDESCHOOT: herv. 9.30 u. ds. Fok-kema
OUDWOUDE: herv. 9.30 u. ds. Keuning
PAESENS/MODDERGAT: herv. 9.30 u.

hr. Hoekstra, 14 u. zie Morra
PEINS: geref. 19 u. ds. Tiesma
PIAAM: herv. 13.30u. HA ds. Ek
PINGJUM: herv. 10 u. hr. Ardonne
RAARD: geref. 9.45 u. zie Foudgum,

13.45 u. ds. Langhout
RINSUMAGEEST: geref. 9.30 u. ds.

Wielenga, 13.45 u. ds. DeuzemanROODHUIS: rk za. 19.30 u., zo. 9.30 u.
ROTTEVALLE: herv. 10u. ds. Dijkstra;

doopsgez. 9.30 u. gez. d.; geref. 9.30 u. en
13.45 u. kand. 't Lam

RYPTSJERK: herv. geref. fed. 9.30 u.ds. v.d. Meer
SCHARNEGOUTUM: herv./geref. fed.

geref. k. 9.30u. ds. Toes, 13.45 u.ds. Majoor
SCHERPENZEEL: SOW-gem. 9.30 u.

ds. Koopmans
SCHETTENS: herv. 9.30 u. ds. Zweers,

13.30 u. ds. Jellema
SCHIERMONNIKOOG: herv. 10 u. ds.

Deunk
SCHINGEN: herv. 19.30 u. ds. v. Dalen;

evang. gem. 9.30 u. HA hr. Dijkhuizen
SEXBIERUM/PIETERSBIERUM:

herv. 9.30 u. ds. Schilt, 14 u. jeugdd. herv.
k. ds. Kamerling

SLOTEN: herv. 10.45 u. hr. Hania; rk
10.30 u.

SNEEK: herv. Martinik. 10 u. SOW-d.
prof. Jagersma, 19.30 u. SOW-vesper ds. v.
Ligten, Ichthusk. 9.30 u. SOW-d. ds. v.
Schuijlenburg, 15 u. gezinsd., de IelSnen
10 u. euch. past. v. Uiden, St. Anthonius
Ziekenhuis 10 u. euch. past. Delhoofen;
doopsgez. 10.45 u. ds. Buiteveld; geref.
Noorderkerk 9.30 u. ds. Postma, Oostcr-
kerk 9.30 u. ds. Boswijk, 17 u. ds. Postma,
Zuiderkerk 9.30 u. ds. v.d. Hoek, 19 u. zie
Martinikerk; vrije bapt. 9.30 u. ds. Ver-
haaien; volle evang. 9.30 u. HA ds. Corpo-
raal; leger des heils 9.30 u.; rk za. 19 u., zo.
10.30 u. en 19 u.; evang. gem. 9.30 u.; nw.
apost. 9.30 u. en 17u.; filadelfia pinksterg.
9.30 u. Fransen, 10 u.

SONDEL: herv. 9.30 u. hr. Knoeff
SPANNUM: herv. 13.30 u. ds. Perk
STAVOREN: bapt. 9.30 u. HA hr. Hui-

ling
STEGGERDA: herv. 10 u. mw. v. Dijk-

Veenstra; rk za. 18.30 u., zo. 9.30 u.STIENS: herv. 9.30 u. ds. Visser, HegeStins 9.30 u. dr. v. Binsbergen; nieuw

apost. Studio 17u.; geref. 9.30u. ds.v. Bins-
bergen, 14.30u. dienst

SUMAR: herv. 9.30 u. SOW-d. da.
Onderwaater, 13.45 u. ds. Johlinger

SURHUISTERVEEN: herv. 9.15 u. HA
ds. Hefting; geref. 9.30 u. en 14 u. ds. Han-
sen; onafh. bapt. 45 u. ds. Houwink

SURHUIZUM: herv. 9.30 u. ds. Linden-
burg. 13.45 u. gez. d. ds. v.d. Veere

TERNAARD: herv. 9.30 u. Fr. d. ds.
Kuiper; doopsgez. 9.30 u. br. v.d. Werf;
geref. 14 u. ds. Deelstra

TERSOAL: geref. 9.30 u. gez. d. ds.Baas
TERWISPEL: herv. 9.30 u. geref. kerk

ds. v.d. Berg. 13.45 u. ds. Terpstra
TIRNS: herv. 9.30 u. ds. v. Ligten
TJERKWERD: herv. 9.30 u. ds. Ooster-

wal
TWIJZEL: herv. 9.30 u. ds. Oosterwal
TWIJZELERHEIDE: herv. 9.30u., 13.45

u. ds. Dee
TYTSJERK: herv./geref. 13.45 u. en 19

u. ds. Benedictus
TZUM: herv. 9.30 u. ds. Tijsma. 13.45 u

gez. d. herv. k. da. Hovestad-de Jong;
geref. 9.30 u. ds. Olde, 13.45 u. gez. d. herv.
k. ds. Hovestad-de Jong

TZUMMARUM: herv. 9.30 u. ds.
Hoorns, Nij Bethanië 10.45 u. ds. Visser;
geref. 9.30 u. hr. Visser, 14 u. ds. v.d. Veen

URETERP: herv. 9.30 u. ds. Rietman;
geref. 9.30 u. ds. Adema, 13.30 u. ds.Boers-
ma; geref. vrijgem. 9 u. ds. de Boer, 14 u.
ds. Cnossen

VEENWOUDEN: herv. 9.30 u. kand. v.
Liere, 14 u. gez.d. ds. de Jong, Talma Huis
11 u. ds. Tadema-de Haan; chr. geref. 9.30
u. en 14 u. ds. Steensma; doopsgez. 9.30 u.
da. Roskam

VROUWENPAROCHIE: herv. 9.30 u.
jeugdd. mw. Meijer

WAAXENS: herv. 10.45 u. ds. Van Nie
WANSWERD: herv. 10 u. ds. Kuperus.

14 u. zie Birdaard
WARNS: doopsgez. 9.30 u. zr. Rinsma-

Schippers; rk 10 u.
WARSTIENS: herv. 9.30 u. da. de Rid-der
WEIDUM: herv. 11 u. ds. Klooster
WELSRIJP: herv. 9.30 u. ds. de Bue,

13.30 u. ds. Tijsma
WERGEA: rk 10 u.
WEST TERSCHELLING: herv. 10 ugez. d. ET10; doopsgez. 9.30 u. zr. Bloem-

Dekker; geref. 10 u. dienst in ET10; n.
apost. Ons Dorp 14 u.

WESTERGEEST: herv. 13.30 u. ds.
Broersen

WETZENS: herv. 14 u. ds. Kuipers;
geref. 14 u. ds. Kuipers

WIERUM: herv. 14 u. ds.Ravenhorst
WIJNJEWOUDE: herv.Duerswald 9.30

u. ds. Noorlander, 13.45 u. ds. v.d. Giessen
WILHELMINAOORD: rk 11 u.
WINSUM: geref. 9.30 u. ds. Stamhuis,13.45 u. ds. Hekstra
WIRDUM: herv. 9.30 u. ds. v.d. Berg;

geref. 9.30u. ds. Wolters, 13.45 u. ds. Dijk-
stra

WITMARSUM: herv. 9.15 u. MariaHamer;geref. 9.30 u. ds. v.d. Wiel, 14u. ds.Miedema; doopsgez. 10.45 u. ds. Thijink
WOLVEGA: herv.9.30 u. ds. Voortman,

19.15 u. jeugdd. geref. k. ds. v. Oeveren;
geref. 9.30 u. ds. Bijman, 19.15 u. gez.
jeugdd.;rk za. 19 u., zo. 9.30 u.

WOMMELS: herv. 9.30 u. ds. Wiersma;geref. 9.30 u. HA ds.v. Voorst, 14 u. dankzds. Brouwer
WONS: herv 9.30 u. HA ds. Jellema
WOKKUM: herv 9.30 U ds. Nijenhuis,

17 u. geref k. ds. Jellema;bapt. gem. 9.30
u. HA br. Lamain; rk za. 19 u., zo. 10.30 u.;doopsgez. 10.45 u. da. v. Wijk-Hoekstra

WOUDSEND: herv.'jm iel 9.30 u. dsWever, 19.30 u. ds. v. Marrum; r.k. 10.30 u.WOUTERSWOUDE: herv. 9.15 u. en 14u. ds. v. Vlaslum
WYCKEL herv. 9.15 u. hr. Hania
WYNS: herv. 10 u. HA ds. WolthuisWYTGAARD: rk 19.30 U
YSBRECHTUM: herv. 9.30 u. HA ds. v.Schuijlenburg, 15 u. gezinsd.
ZORGVLIED: herv. 10 u. hr.Oosterhof-rk 9 u.
ZWAAGWESTEINDE: herv. 9.30 u. dsTjallingii, 14 u. ges d. gerei k.; gerei 9.30u. ds. Veldhuvzen, 14 u . gez. d. geref. k. dsv.d. Meulen; doopsgez. 19.30u. da.Roskam

Galilei door RK Kerk
eindelijk in ere hersteld

VATICAANSTAD (CIC/ANP)
- De Rooms-Katholieke Kerk zal
de natuurkundige Galileo
Galilei vandaag in ere herstel-
len, zo is in het Vaticaan verno-
men. In een rede voor de pause-
lijke academie voor wetenschap-
pen zal paus JohannesPaulus II
erkennen dat Galilei onrecht is
gedaan, toen hij in 1633 door de
Inquisitie werd gedwongen zijn
standpunt dat de aarde om de
zon draait, in te trekken.

De paus legt in zijn rede uit dat
de beslissing van de Inquisitie
moet worden gezien in het licht
van dezeventiende eeuw. De rech-
ters handelden met een goed
geweten, toen zij de traditionele
leer van de kerk en haar bijbeluit-
leg verdedigden. Volgens de
opvatting van de kerk draaide de
zon om de aarde.

Met de toespraak van de paus
komt niet alleeneen einde aan een
langdurige discussie over het oor-
deel van de Inquisitie. Tegelijker-
tijd maakt de rede duidelijk, hoe
de kerk de verhouding tussen
geloof en wetenschap ziet. Want
hoewel de opvattingvan Galilei de
juistebleek te zijnen zijn opvatting
over de relatie tussen bijbel en
natuurwetenschappelijke inzich-
ten nadien ook door de kerkelijke
leiding is overgenomen, heeft de
kerk deonaangename mededeling
dat zij het bij bet verkeerde eindheeft gehad, steedsvoor zich uitge-
schoven.

Halsstarrig
De commissie heeft haar werk|

voltooid en de paus acht het'
moment gekomen dat Galilei
wordt gerehabiliteerd. De kerk ■toont daarmee aan niet altijd hals-
starrig aan een standpunt vast te
houden. Bij sommigen komt boven
wat Galilei tegenover zijn rechters
staande hield: Eppur si muove (En
toch beweegt zij (de aarde) zich).

Galileo Galilei (1564-1642) ver-
dedigde in 1610en 1632 in zijn boe-
ken de zienswijze van Copernicus
dat de aarde om de zon draait.
Copernicus' opvatting werd in
1616 door de Inquisitie veroor-
deeld en Galilei's boek kwam hem
ook op een proces bij de Inquisitie
te staan. Na langdurige verhoren |
en bedreigingen met de martelka-
mer wercTGalilei veroordeeld. Hij
gaf op 23 juni 1633 toe dat hij zich
schuldig nad gemaakt aan een
'dwaling.

De inmiddels bijna 70-jarige
Galilei hoefde niet te zuchten in de
kerker van de Inquisitie, maar
kreeg huisarrest op zijn landgoed
bij Florence. Hoewel blind, gingIhij door met zijn onderzoekingen
en schreef hij nog enkele belang-
wekkende geschriften.

DeRooms-Katholieke Kerk had
grote moeite te erkennen dat'Copernicus het goed had gezien.
Zij bleef bij haar mening en ver- 'vreemdde zich daarmee van de
wetenschap. Pas in 1835, meer dan
200 jaar na Galilei's veroordeling,
werd het boek van Copernicusvan
de Index afgehaald.

BOSNIË - De Wereldraad van .
Kerken en de Konferentie van ,
Europese Kerken (KEK) dringen.er bi] de lidkerken op aan bij hun.
regering te pleiten voor een rui-
mer toelatingsbeleid van Bosni-
sche vluchtelingen. Alle personen
die uit de gevangenenkampen in
Bosnië worden vrijgelaten, moeten
worden opgenomen in een land
buiten het voormalige Joegoslavië,
vinden beide organisaties.

Oplossing
De huidige pauskomt deeer toe

dat hij klaarheid in de zaak wilde
brengen. Hij stelde in 1979, kort na
zijn ambtsaanvaarding, een com-
missie van theologen, natuurwe-
tenschappers en historici in die het
'geval Galilei' moest onderzoeken
en een 'eervolle en loyale oplos-
sing' moest zien te vinden. In 1984
publiceerde het archief van het
Vaticaan een deel van de hande-
lingen in het proces tegen Galilei,
een stap die algemeen als een eer-
ste, indirecte rehabilitatie van de
natuurkundige werd beschouwd.

Sinds 1984 heeft paus Johannes
Paulus II zich herhaaldelijk posi-
tief over Galilei uitgelaten. Bijhet
bezoek aan zijn geboortestad "Pisa
omschreef hij Galilei als een 'man
van groot geloof' en noemde hij
hem een voorbeeld voor allen die
onder de kerkelijke leiding te lij-
den hebben gehad. De formele

rehabilitatie is tot dusver uitgeble-
ven. Dat had te maken met verzet
binnen de Curie, het centrale
bestuursorgaan van de Rooms-
Katholieke Kerk. Niet iedere kar-
dinaal was het eens met een;
schuldbekentenis van de paus.
Sommigen vonden dat het proces
in de tijd moest worden gezien en
dat de Inquisitie in 1633 geen
ander besluit kon nemen.
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Het gemiszal altijdblijven, maar het medeleven datwij
mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
mem, beppe en oerbeppe

EELKJEN DOUWES-JANSMA

heeft ons goed gedaan.

Veel dank hiervoor.
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

Oostermeer, oktober 1992

Voor al uw hartelijk en warm medeleven, in welke vorm
dan ook, tijdens deziekte en na het overlijdenvan mijn
lieve man, onze vader en pake

DIRK MIEDEMA

zeggen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
Het is ons tot grote steun geweest.

T. Miedema-Papma
kinderen en kleinkinderen

Ferwerd, oktober 1992

Hartelijk dank aan allen die met zoveel zorg, liefde en
gebed met ons hebben meegeleefd tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve en zorgzame vrouw

ELS VALK-PRAKKEN

De grote belangstelling bij het afscheid nemen is mij tot
grote steun geweest en heeft mij erg goedgedaan.
Ik heb dit als troost en steun ervaren.

Henk Valk
Leeuwarden, oktober 1992

Graag willen wij een ieder bedanken voor de vele blij-
ken van medeleven, die wij mochten ontvangen tijdens
de ziekte en na het overlijden van onze lieve mem en
beppe

JANTJE CLARA DE VRIES-BOTTEMA

Dit heeft ons allen zeer goedgedaan.
Wij blijven haar missen, maar houden haarvoor altijd in
onze herinnering.

Haar kinderen en
kleinkinderen

Lemmer, oktober 1992

Verdrietig en met grote bewondering voor zijn niet afla-
tende strijdlust en de bijzondere wijze waarop hij zijn
ziekte heeft gedragen, geven wij kennis van het overlij-
den van mijn lieve man, onze pa en opa

JOHANNES (JOOP)
ZUIDEMA

dragervan de eremedaille, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau, in zilver met de zwaarden.
★ 23-9-1924 t 29-10-1992

Steenwijk: T. Zuidema-Plantinga
Giethoorn: Elly en Jaap

Annick
Steenwijkerwold: Corry

Mascha t
Shanon

Steenwijkerwold: Jan
29 oktober 1992
Waardcel 11
8332 BB Steenwijk
Joop is thuis opgebaard.
Overeenkomstig zijn wens zal de crematie maandag in
besloten kring plaatsvinden.

Na een moedig gedragen ziekte is van ons heengegaan
onze broer, zwager en oom

JOHANNES ZUIDEMA
dragervan de eremedaille verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau, in zilver met de zwaarden
in de leeftijd van 68 jaar.

Steenwijk, 29 oktober 1992
Koudum: A. Pabbruwee-Zuidema

J. Pabbruwee
Tofield, Can.: J. Zuidema

H. Zuidema-Ludwig
Atmore, Can.: K. Zuidema

A. Zuidema-Broneau
Sneek: J. Corbee-Zuidema t

R. Corbee
Gorredijk: G. Grondman-Zuidema

H. Grondman t
Edmonton, Can.: K. Zijlstra-Zuidema

J. Zijlstra f
neven en nichten

Na een korte ziekte is
overleden onze buurman

A. DE VOOGD
D. Hiddinga-Wiebinga
A. Hovinga-Nijp
D. de Jong-Hofman
Stiens,
29 oktober 1992

Bedankt voor je vriend-
schap

DE VOOGD
Sterkte mevrouw De
Voogd en kinderen.
Stiens:
Broer en Joukje

Het heelal is een
tamelijk kille plaats. . .
Jouwkracht wordt daarin
ietsbijzonders...

We zullen je missen

HILLIE VAN DER WERF
Willem v. Brummelen
Andries Posthumus
Erna Gotlieb

Amsterdam, 29 oktober 1992

Op 29 oktober is heengegaan onze medewerker en
collega

B. DE GRAAF
op de leeftijd van 47 jaar.
Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.
Wij hopen dat zij de kracht mogen vinden dit verlies te
dragen.

Directie en personeel
N.V. FRIGEM Noord-West
Friesland

Geheel onverwacht is uit ons midden weggenomen
onze naaste collega

BART DE GRAAF
We zullen in hem een prettige persoonlijkheid missen.
We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

Collega's Hoge druk/Hoogspanning
N.V. FRIGEM Noord-West Friesland

Op 30 oktober is overleden mijn lieve vrouw, onze
moeder en grootmoeder

OEBELINA VRIES
Zij is 71 jaar geworden.

Oosterwolde: A. B. Westerhof
Leek: K. J. Westerhof

A. M. Westerhof-Jansen
Gilles, Lotte

Assen: J. K. Westerhof
I. van Hes
Sylvie

Leiden: A. P. Westerhof
Meppel: B. Westerhof
Beilen: M. Westerhof
Ezinge: W. P. Westerhof

Corr.adres: Assessorlaan 58, 8431 DE Oosterwolde.
De crematieplechtigheidzal plaatsvinden op dinsdag3
november om 11.15 uur in het crematorium ~Heerenv-
een", Rotstergaastweg 45 te Nieuweschoot, Heeren-
veen-Zuid.
Na deplechtigheid is er gelegenheid defamilie te con-
doleren.

Hierbij willen wij ieder bedanken voor de hartelijke blij-
ken van meeleven tijdens deziekte en na het overlijden
van onze lieve man en vader

APPIE VAN DIJK
Dat zoveel mensen aan je denken in deze moeilijke tijd
is ons tot grote steun.

Froukje van Dijk-Westra
en kinderen

Franeker, oktober 1992

SamenZorg - sterk in kraamzorg
Gezinsuitbreiding is een spannende en enerverende gebeurtenis.
Daar wilt u uw aandacht voor de volle 100% op kunnen richten.
Dus wilt u duidelijkheid over de kraamzorg die ukrijgt.
SamenZorg biedt u die duidelijkheid. In de vorm van goedeafspraken over:
- zorgmodules: u bepaalt welke aanvullende zorg u wilt naast de zorg voor moederbaby, bijvoorbeeld huishoudelijk werk, verzorging diner/lunch, verzorging/onva "kinderen, gastvrouw zijn "- aantal zorguren: naast hulp bij de bevalling kunt u minimaal 24uur en maximaal

64 uur zorg afspreken. Op tijden dieu passen
En als het zover is, wilt u zekerheid hebben over de gemaakte afspraken.
SamenZorg biedt u de zekerheid dat

u de hulpkrijgt die afgesproken is
het tarief è / 37,50per uur niet tussentijds verhoogd wordt*

Een hele zorg minder toch? _f\.
'tarief van in 1992 aangevraagde zorg

Voor meer informatie bert u >.
05116-1232 (overdag en CulllPri'7'OrCT
's avonds) of schrijft u naar jZ* r̂xx^**»fLA/**fo
SamenZorg, Postbus 50, *■ ■ ■ ■■

9250 ab Bergum sterk bij afhankelijkheid

llW^^ ANEMA&ZN.B.V.
3ÊS Machinehandel j£_

in samenwerking met WYNMALEN en HAUSMANN

IMBHBRR grondverzetmachines
YANMAR mini-gravers
PALFINGER autokranen
RAMMER sloophamers

op
DONDERDAG 5 NOV. 10.00-17.00 uur Bezoekadres:
VRIJDAG 6 NOV. 10.00-21.00 uur BAARDERBUORREN 3, ARUM
ZATERDAG 7 NOV. 9.00-16.00 uur 05176-1329

VADERSen MOEDERS, OPA's en OMA's, MEESTERS en JUFFROUWEN
gezocht die leuke, grappige, ontroerende en vrolijke uitspraken
kunnen opsturen van hun kinderen, kleinkinderen en leerlingen.

Deze zullen worden gebruikt voor een uit te geven speciale pocket
met kinderuitspraken.

Stuur uw brief met duidelijke vermelding van uw eigennaam + adres en
naam van het kind + leeftijd naar;

Columns Disc / Sales Promotions
***** t.a.v. Henny de Leeuw *****COLUMNS QO„,p°ltbus 1602 COLUMNS
disc 8901 BK Leeuwarden saiespromotions

* Bij plaatsing van uw ingezonden uitspraak zullen wij u tijdig informeren!!

"^Wwm^w^ provinsje fryslan
Me, yngong fan provincie friesland

1 jannewans 1993bestiet
de provinsiale tsjmst

üt tnje naad- By de öfdieling Finansjes fan de stêfgroep Smtrale
Miyeu: Besser EkTnomy" fparsjennings komt op it buro komptabiliteit de funksje

Wolwêzen en Ferfier; 'nl 'an
Wegen en Kanalen ___

75S«ïïSS MEIWURKER JIERREKKEN/Bestjoerlike en Smtrale
PLAKFERFANGEND

mnsken KOMPTABELE F/M
foar 38 oeren yn 'e wike

Funksje-ynformaasje:
It opmeitsjen fan de jierrekkenbestiet njonken sifer-
mjittige analyses üt it meitsien fan in taljochting op 'e
sifers en it dwaan fan oannkkemandaasjes foar in
bettere administrative organisaasje en prosedueres en
foar de automatisearre administraasje.
Vn dizze funksje moat sawol yn- as ekstern in soad
oerlein wurde
Boppefrege meiwurk(st)er moat ut en troch de komp-
tabele ferfange.
Op it buro wurkje likernöch 11 minsken
Teffens wurdt fan har/him in wichtige ynbring terwachte
yn it proses om yn derin fan de kommende jierren fan
de begrutting en de jierrekken kompjüterütdraaien
mooglik te meitsien en om de termyn-ynbring middels
kontrakten dwaan te litten

Funksje-easken:
- in oplieding op SPD-nivo (SPD 1 en 2);
- kennisse fan moderne automatisearre "on-line"-

boekhaldsystemen;
- in pear jierpraktykünderfmmg mei it oanbelangjend

wurk;
- har/him münling en skriftlik goed ütdrukke kinne;

- goed mei minsken omgean kinne en wurkdruk fer-
neare kinne

Algemien:
Sollisitaasjes. it lean is op syn meast ’ 5 796,- smoarch yn'e

skreaun yn itFrysk of moanne
Nederlênsk, kinne .„„„
binnen 14 dagen ,n psychologysk ündersyk kin ta de seleksjeprose-

stjoerd wurde oan it duere hearre.
buro Personielssaken, Ynljochtmgs oer dizze funksje kin men krije by de

Provinsjehüs, hear I. Bruinsma, haad fan it buro komptabiliteit. tele-
Postbus 20120, foan 058-925636

8900 HMLjouwert.
Vn 'e lofterboppe- Om't de provinsje der tige nei stribbet om mear

hoekefan 'e sluf froulik personiel yn tsjinst te nimmen, hawwe
graach efkes froulju foarkar.

fakatuerenümer De funksje kin ek yn dieltiidütoefene wurde.
1992-38sette Der is berneopfang yn Ljouwert.

Aan 't eind der pelgrimsreize
zal voor mijn oog verrijzen
uw grote eeuwigheid.
(Gezang 389: 4a)

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, gevenwij u kennis dat van ons is heen-
gegaan mijn lieve, zorgzame man, onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

GERRIT SLIJKHUIS
in de ouderdom van 79 jaar, eerder gehuwd geweest
met Maria van deRuitenbeek.
30 oktober 1992
Europaplein, Westendflat 38
8916 HJ Leeuwarden

R. Slijkhuis-Visser
Apeldoorn: Bert en Clara

Doetinchem: Aart en Bertie
Leeuwarden: Corrie en Rien

Apeldoorn: Gerrit ten Mia
klein- en achterkleinkinderen

Gelegenheid tot condoleren maandag 2 november a.s.
van 19.00-19.30 uur in de aula „Jelsumerhof", Jelsu-
merstraat 43 te Leeuwarden. De plechtigheid vooraf-
gaandeaan de crematie zal worden gehouden dinsdag
3 november a.s. om 10.00 uur in het crematorium
~Leeuwarden", Yndyk 1 te Goutum.

Heel hartelijk bedankt voor uw getoonde belangstel-
ling, medeleven en hulp, diewij mochten ontvangen tij-
dens deziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader en grootvader

HYLKE WIJBEIMGA

Ook het weten dat hij in veler gedachten zal voortleven
doet ons goed.

Mede namens de kinderen,
H. Wijbenga-Kok

Bntsum, oktober 1992

Groot is de leegte die hij achterlaat,
maar het zijn de herinneringen die blijven.
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en
de deelneming die wij hebben ontvangen na het zo
plotseling overlijden van mijn lieve man, heit en pake

WYBE SCHAAP
C. Schaap-de Vries
kinderen en kleinkinderen

Rottum, oktober 1992

Wy sillehim misse, mar it hat üs goed dien hoefolle mei-
libjen wy ünderfün hawwe tidens syn sykte en nei it
ferstjerren fan myn leave man, üs heit en pake

GEERT VENEMA

Us hertlike tank hjirfoar.
Boukje Venema-Kloetstra
bern en bernsbern

It Hearrenfean, oktober 1992

Het gemis en het verdriet zullen altijd blijven, maar uw
overweldigende blijken van medeleven, zowel per-
soonlijk als schriftelijk, welke wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn innig geliefde man

JAN SLOOT
zijn ons tot grote steun en troost geweest.
Het heeft ons erg goed gedaan dat zoveel mensen aan
ons gedacht hebben in deze moeilijke tijd.
Daarvoor onze oprechte dank.
Buitenpost, oktober 1992
De Vang 10

Tinie Sloot-Halma
Familie

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven, zowel persoonlijk
als schriftelijk, na het overlijden van mijn lieve vrouw,
mem en beppe

TRIJNTJE RIJPKEMA MULDER
betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Dit grote medeleven heeft ons goed gedaan.

G. Rijpkema
kinderen en kleinkinderen

Goutum, oktober 1992

Voor het door u betoonde medeleven tijdens deziekte
en devele blijken van deelneming na het overlijden van
onze moeder
ILSE MARIA ANNA FRANZISKA DE ROEST-

TITTELBACH VON TYGERSBURG
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Haar kinderen
Heerjansdam, oktober 1992

Voor devele blijkenvan medeleven, in welke vorm dan
ook, voor en na het overlijden van onze lieve vader en
pake

JARIG WESTRA
zeggen wij iedereen hartelijk dank.

De kinderen en kleinkinderen
Nieuwehome, oktober 1992

In plaats van kaarten
De belangstelling en devele blijken van medeleven na
het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame
vader en grootvader

JOHANNES KOERS
hebben ons zeer goedgedaan.
Heel hartelijk dank hiervoor. Het is ons tot troost en
steun geweest.
Wij blijven hem missen, maar houden hem dankbaar in
onze herinnering.

P.M. Koers-Kuperus
kinderen en kleinkinderen

Lumjeberd, oktober 1992

ADVEIMTUM
UITVAARTVERZORGING

Voorheen „DE LAATSTE EER"

ZORGEN VOORLATER
BETEKENT

LA TER GEEN ZORGEN
Geef u nu op als lid voor de dienst

UITVAARTVERZORGING
voor slechts ’ 10,- p. jaar

voor het gehele gezin.
Informatie: W. Wijnsma uitv. verzorging.

Groningerstraatweg 27,
8922 EZ Leeuwarden.
tel. 058-123939.

Ook voor NIET-leden DAG en NACHT
bereikbaar voor directe HULP.

WEEKEND-DIENST

9 MONUTA/ARCADA
OOK VOOR NIET LEDEN

DAG EN NACHTBEREIKBAAR VOOR DIRECTE HULP
058-125137

Uit een exploit van mij, deurwaarder, d.d. 26 oktober 1992.
blijkt dat ten verzoeke van GOSSE WEDZINGA, wonende
te Dokkum, domiciliekiezende te Zwolle, ten kantore van de
advocaat en procureur Mr. J. Schep, aan:
PETRUS MATHEUS PELS, zonder bekende woon- of ver-
blijfplaats is betekend de grosse van het vonnis door de
Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 13 oktober
1992 bij verstek gewezen, rolnr. H. 4198/ 1992 en waarbij
bevel is gedaan tot afgifte van de in gemeld vonnis nader
omschreven personenauto en tot betaling van ’ 2685,35
aan kosten.
Voor belanghebbende is een afschrift van dit exploit te mij-
nen kantore verkrijgbaar.
L. J. Venema
Gerechtsdeurwaarder
Willemskade 34
8911 BC Leeuwarden
Telnr. 058-120830

WATERSCHAP
iq WESTERKWARTIER

BEPERKING
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

SCHEEPVAART I.V.M. VERVANGING
SPOORBRUGGEN N.S.

Gecommitteerden uithet hoofdbestuur van het waterschap
Westerkwartier maken bekend dat zij voornemens zijn
gedeputeerde staten der provincie Groningen vergunning
te vragen tot beperking van de gebruiksmogelijkheidvoor
de scheepvaartvan het Niezijlsterdiepen hetVisvlieterdiep,
ter plaatse van de bestaande spoorbruggen aldaar.
Deze vergunningaanvraag houdt verband met het voor-
nemen van de NV. Nederlandse Spoorwegen de be-
staande spoorbruggente vervangen door duikers.
Voor wat betreft het Niezijlsterdiepzal de bestaande door-
vaartbreedte van 6.75 m1worden beperkt tot 5.75 m' en zal
de bestaande doorvaarthoogtevan 3.70 m' worden beperkt
tot 2.85 m' ten opzichte van het peil van NAP - 0.93 m.
De doorvaartdiepte blijft ongewijzigd.
Voor wat betreft het Visvlieterdiep zal de bestaande door-
vaartbreedte van 5.57 m1worden beperkt tot 4.57 m1enzal
de bestaande doorvaarthoogtevan 2.42 m' worden beperkt
tot 2.15 m' ten opzichte van het peil van NAP - 0.52 m.
De doorvaartdiepte blijft ongewijzigd.
Belanghebbenden kunnen gedurende dertig dagen na
publicatie in dit blad schriftelijk bezwaren indienen bij
gecommitteerdenuit het hoofdbestuur van het waterschap
Westerkwartier, Postbus 12, 9800 AA Zuidhom.

Gecommitteerden voornoemd:
K J Doornbos, voorzitter
H. van Wijk, secretaris
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IJshockeyarbiter Ad Stuiver mist respect op het ijs
Door Ronald van Dam

UDEN - „Het heeft allemaal te
maken met respect, of beter:
gebrek aan respect", vindt Ad
Stuiver. Het regent de laatste
weken weer straffen en schor-
singen in de Nederlandse ijs-
hockeycompetitie. Spelers en
coaches vragen er zelf om, zegt
de Brabantse scheidsrechter.
Van Stuiver hoeft niemand van
het ijs, maar hij heeft zijn gren-
zen. „Ik laat me niet afzeiken of
voor joker zetten. Dat kan
gewoon niet. Als je dat als
scheidsrechter laat gebeuren,
ben je weg."

De tuchtcommissie van de
Nederlands IJshockey Bond
maakt weer overuren. Het week-
bulletin van de bond meldt dat de
afgelopen twee weken in de eredi-
visie maar liefst negen spelers met
"game misconducts' en 'match-
penalties' van het ijs werden
gestuurd. Ruw spel of aanmerkin-
gen op de leiding.Landskampioen
IJCU uit Utrecht was met vier man
de grootste boosdoener. Coach
FaulKner (inmiddels vervangen),
Collard, Beek en Streu kregen hun
straffen van Ad Stuiver.

Ad Stuiver: „Als scheidsrechter ben jevogelvrij." F-otoüPD

Geschorst
Rolf Friedlander, de nieuwe sui-

keroom van het Utrechtse ijshoc-

key, begreep absoluut niet waarom
Tonny Collard en Brad Beek voor
hun 'game misconduct' twee duels
werden geschorst. „Tonny deed
niets. Maar ja, als Tonny knippert
met ziin ogen heeft-ie al een duel
te paWken.'

Maar Ad Stuiver meent dat Col-
lard zich bepaald niet onschuldig
gedroeg tijdens de bewuste wed-
strijd, Utrecht - Heerenveen. Stui-
ver: „Ik stuur mensen niet zomaar
van het ijs. Collard liet op een
gegeven moment zijn stick vallen,
gaat op het ijs liggen en begint
demonstratief te klappen. Een
ervaren speler als Collard moet
weten dat een scheidsrechter zul-
ke dingen niet kan tolereren."

'Vogelvrij'
Ad Stuiver (38) oogt niet als een

boeman. De vriendelijke conciër-
ge van een LTS in Uden heeft
helemaal geen hekel aan iemand.
„De spelers moeten zich alleen
gedragen", zegt hij. „Ik had het
daar laatst met Frans Derks over.
Het is toch belachelijk als je ziet
dat voetbalscheidsrechters soms
van het gras worden gelopen door
protesterende spelers. Je bent als
scheidsrechter vogelvrij."

Stuiver is een geboren Bossche-
naar. Hij verraste op zijn twaalfde
zijn ouders met de mededeling dat
hij samen met twee schoolvriend-
jes wilde gaan ijshockeyen.

Schaatsen kon Stuiver wel, maar
het hanteren van de stick was een
ander verhaal. Hij speelde tot ziin
twintigste bij IJHC Den Bosch,
kwam nooit verder dan het twee-
de. Een ongeluk met brommer
leidde zijn scheidsrechterscarrière
in. Op zijn 22ste maakte hij reeds
zijn debuut op het hoogste niveau
als linesman. Een paar iaar later, in
1982, werd de Brabander naar een
internationale scheidsrechterscur-
sus gestuurd in het Duitse Fussen.

Stuiver: „Het was de bedoeling
dat ik aan het eind van dat jaar zou
debuteren, maar een week na die
cursus werd ik al naar Nijmegen -Heerenveen gestuurd. Bij Heeren-
veen speelden toen mannen als
Larry van Wieren, Leo Koopmans
en Jack de Heer. Het ging goed,
omdat ik tweeploegen had die wil-
den ijshockeyen. Maar voor het
zelfde geld heb jedrie wedstrijden
achter elkaar rotzooi. Dat is vaak
het probleem voor jonge scheids-
rechters die debuteren.Ik heb wat
dat betreft geluk gehad."

Er zijn de laatste jaren weinig
i'onge scheidsrechters doorgebro-
ken, met als gevolg dat er voor de

eredivisie maar vijf arbiters
beschikbaar zijn. Is er een doorde-
weekse wedstrijd in Geleen, dan is
Stuiver de aangewezen man. Hij is
de enige die er op tijd kan zijn.

„Toch is het zot dat er zo weinig
jonge scheidsrechters bijkomen',
zegt hij. „Coaches en spelers

mogen wat dat betreft de hand in
eigen boezem steken. Vooral
coaches spelen een belangrijkerol,
die kunnen hun spelers een beetje
sturen. Ik denk dat we snel een
keer met de scheidsrechters en de
coaches bij elkaarmoeten gaan zit-
ten om over die dingen te praten."

Kleine sport
Stuiver kent de beperkingen

van het ijshockey in Nederland.
Een kleine sport met vierduizend
beoefenaars. „In Zweden heb je
alleen al vierduizend scheidsrech-
ters. Het is heel simpel. We hebben
een kleine competitie met zeven
ploegen. Ze komen elkaar zo vaak
tegen. Waar ze de ene wedstrijd
mee zijn gestopt, daar gaan ze een
week later gewoon weer mee ver-
der."

Spelers mogen van Stuiver best
kritiek hebben op een beslissing.
„In principe discussieer ik alleen
met de aanvoerders, maar als een
andere speler me op een normale
manier iets komt vragen, geef ik
normaal antwoord. Maar begint
iemand al met 'hé, klotescheids,
wat doe je nou?', dan houdt het
voor mij op. Ik ben geen pispaal.
Dat vind ik nou gebrek aan res-
pect. Naar het publiek luister ik al
niet eens meer. Als het aan sommi-
ge fans ligt is mijn familie al hon-
derd keer aan demeest enge ziek-
tes overleden. Maar van spelersen
coaches pik ik het niet."

Blessures Cambuur vallen mee
LEEUWARDEN - De selectie

van Cambuur/Leeuwarden is
gistermiddag op volle oorlogs-
sterkte afgereisd naar Noord-
Limburg, voor een kort trai-
ningskamp ter voorbereiding op
de competitiewedstrijd tegen
MVV in Maastricht vanavond.
De personele problemen waar-
mee trainer-coach Theo de Jong
in zijn achterhoofd rekening had
gehouden, bleken gistermorgen
kort voor het vertrek enigzins
mee te vallen.

De in de verloren bekerwed-
strijd tegen SC Heerenveen
geblesseerd uitgevallen Jan Gös-
gens en Ben Spork ondervinden
minder last van hun kwetsuur dan
verwacht. „Een paar uur voor het
begin van de wedstrijd zullen we
beslissen of beiden kunnen spelen
of niet", aldus De Jong.

Meevaller
Ook Jack de Gier, Lody Roem-

biak en Thomas Hauser reisden af
naar Limburg, omdat de tu^ht-
commissie de strafzaken tegen het
trio donderdagavond onverwacht
en zonder opgaaf van redenen niet
in behandeling nam. „Het is op dit
moment even een meevaller, maar
natuurlijk niet meer dan uitstel
van executie", aldus De Jong.

Een zelfde redenatie klonk uit
de mond van Jack deGier. „Het is

lekker dat ik tegen MVV kan spe-
len, maar aan de onzekerheid mag
wat mij betreft onderhand ookwel
eens een einde komen. Ik heb ook
al zitten rekenen. Mocht ik alsnog
driewedstrijden aan debroekkrij-
fen, dan mis ik de duels tegen

éyenoord, Willem II en FC Gro-
ningen. Feyenoord en Groningen
zijn zeker wedstrijden die je niet
wilt missen."

Theo de Jong hoopt vanavond in
Maastricht de schandevan hetver-
lies tegen Heerenveen te kunnen
uitwissen met de verovering van
minimaal een punt. „MVV draait
weliswaar goed, maar is thuis
kwetsbaarder dan uit. Bovendien
verwacht ik dat een aantal ion-
fens, met name voorin, zal willen

ewijzen dat de wedstrijd tegen
Heerenveen een pijnlijke vergis-
sing was."

Foppe de Haan heeft noodge-
dwongen een wijziging moeten
aanbrengen in de formatie, waar-
mee SC Heerenveen afgelopen
woensdagCambuur overklaste.De
plaats van Maarten de Jong, die
door de tuchtcommissie van de
KNVB voor een duel werd
teschorst, wordt vanavond tegen
Ixcelsior ingenomen door Wilco

Hellinga. De Haan laat er geen
onduidelijk over bestaan dat het
succesvolle elftal van jongstleden
woensdag zijn voorkeur genieten.

Na de winst in prestigeduel van
woensdag - „Sommige supporters
hebben de avond van hun leven

gehad",aldusDe Haan - staanvan-
avond hele andere belangen op het
spel. „Aansluiting houden met de
bovenste ploegen is een van de uit-
gangspunten", meent de Akkru-
mer trainer. Zorgen dat het
publiek tevreden naar huis gaat,
noemt De Haan evenwel de
belangrijkste opdracht voor zijn
team. „We moeten het geschonden
blazoen oppoetsen; het publiek
weer aan ons binden."

Opstelling Heerenveen: doel:Swager.
achter: Huitema; Doesburg; Groen; Ver-
beek, midden: Roelofsen; Hellinga; Ech-
teld; De Visser, voor Tammer; Regtop.

Huisarts Karsten ziet af van
hoger beroep tegen schaatsers

Door Govert Wisse
HAARLEM - Dokter Michel Karsten heeft zijn hoger

beroeps-zaak tegen twintig Nederlandse topschaatsers afge-
blazen. Volgens de Haarlemse huisarts valt er voor hem wei-
nig eer te behalen. „Ik vind het, nadat ik een kosten-baten
analyse heb gemaakt, welletjes zo. Wat heeft het voor zin om
in hoger beroep te gaan? Ik heb in mei het kort geding verlo-
ren, maar ik voel me beslist niet de verliezer."

Karsten kwam eind maart in het
nieuws, toen hij in het TV-pro-
gramma van Gert Berg éénvan de
Nederlandse schaatsers, die aan de
Olympische Spelen in Albertville
had deelgenomen, van dopingge-
bruik beschuldigde. Volgens de
arts, die sporters adviseert bij het
februik van anabolen, had de des-

etreffende persoon hem gecon-
sulteerd voor de Winterspelen.
Karsten weigerde een naam te
noemen.

Leo Visser had de 'zaak Karsten' uit zijn hoofd gezet, maar neemt binnenkort toch maar even contact op met zijn advo-
caat, mr. Eric Vilé. Foto ANP

Onrechtmatig
De schaatsers spanden daarop

eenkort gedingaan tegenKarsten.
De rechter oordeelde nalf mei dat
Karsten onrechtmatig had gehan-
deld, maar dat hij de naam van de
bewuste schaatser terecht voor
zichzelf hield. De huisarts besloot
in samenspraak met zijn advocaat
mr. Faro in eerste instantie om in
hoger beroep te gaan, maar daar
heeft hij nu dus vanaf gezien.

Karsten zit met de uitspraak van
de Haarlemse rechter nauwelijks
in zijn maag. „Ik ben kennelijk bij
Gert Berg te ver gegaan. Oke, dat

slik ik dan maar. Ik heb een
onrechtmatige daad begaan, maar
dat zegt me niks. Het is hetzelfde
als Luns. die zonder man en paard
te noemen generaals uit een
bepaalde periode heeft beschul-
digd van coup-plannen. Als een

teneraals-weduwe tegen hem een
ort geding zou beginnen, zou hij

ook te horen krijgen, dat hij
onrechtmatig heeft gehandeld."

Karsten: „Het belangrijkste
voor mij is, dat die naam geneim is
gebleven. Het ging mij er bij Berg
niet om iemandaan de schandpaal
te nagelen. Integendeel, het was
juist mijn bedoeling om op te
komen voor Ruud Wielart en Ria
Stalman, tegen wie op dat moment
een hetze aan de gang was."

Na de enorme publiciteit in het
voorjaar is Karsten wat kopschuw
geworden om weer voor het voet-
licht te komen. „Mijn artsen-prak-
tijk heeft er onder geleden, omdat
ik niet meer goed functioneerde.
Ik heb geen moeite gehad met de
uitspraak, wel met de gang van
zaken. Ikkreeg te horen, dat ik me
verschool achter mijn plicht als
arts tot geheimhouding. Maar daar

kwam ik niet onderuit. Stel, dat ik
wel denaam hadprijsgegeven, dan
had je in mijn eigen branche de
poppen aan het dansen gehad."

„Aan de andere kant heeft de
zaak me ook positieve dingen
opgeleverd. Er komen nog steeds
topsporters bij me voor advies,
want ik ga door met de begelei-
ding. Het feit dat ik geen gehei-
men prijsgeef, heeft bij velen ook
vertrouwen gegeven in miin per-
soon. Ze weten, dat ze bij mij
terecht kunnen met hun vragen en
problemen."

Schadeclaim
Hoewel Karsten afziet van het

hoger beroep, is hij waarschijnlijk
nog niet af van de schaatsers, die
nu aan zet zijn. Mr. Vilé, die hun
zaken in deze kwestie behartigt,
liet weten, dat hij op korte termijn
met de groep van twintig zal over-
leggen over eventuele stappen.Vile: „Ze voelen zich doorKarsten
in hun goede naam aangetast en
dienen mogelijk een schadeclaim
in."

Olympisch kampioen Bart Veld-
kamp heeft al laten doorscheme-
ren, dat hij verder wil procederen
tegen Karsten. Leo Visser, inAlbertville winnaar van het brons
op de 1500 meter, zei gisteravond:
„Ik had die zaak eigenlijk uit mijn
hoofd gezet, maar nu wordt het
weer actueel voor me. Ik overleg
eerst met Vilé. Dan zal ik beslissen
of ik al dan niet stappen onder-
neem."

Fries korfbal 'yn'e jildpine'
GORREDIJK - Korfballend

Friesland zit 'yn'e jildpine'.Een
(weliswaar bescheiden) terug-
loop van leden, duurdere dienst-
verlening van Sport Friesland,
dichtgedraaide subsidiekranen
bij de overheid, alsmede hogere
huren voor velden en sporthal-
len noopte de afdeling Friesland
van het KNKV ertoe om de
begroting voor het seizoen 1992-
-1993 aan te passen. Tijdens de
gisteravond in Gorredijk gehou-
den najaars algemene afdelings-
vergadering stemden de afge-
vaardigden van de verenigingen
met die wijziging in.

Dat betekent dat de vereni-
gingscontributies aan de afdeling
volgend jaar omhoog gaan, de
teambijdragen voor develdcompe-
titie, ais ook die voor de zaalcom-
petitie eveneens zullen stijgen. Perlid moet drie dubbeltjes meer wor-
den afgedragen, de teambijdragengaan met een tientje per ploeg
omhoog. Op die manier hoopt pen-

ningmeester Ben de Vries ruim
f 12000extra binnen te krijgen, dat
is net zo veel als het gat in de
begroting bedraagt.

Maar ook het huishoudboekje
voor het lopende seizoen kan door
De Vries niet kloppend worden
gemaakt, anders dan met extra
steun van de leden. Het negatief
resultaat over 1991-1992 bedraagt
meer dan ’ 12000, veroorzaakt
door het intrekken van een reduc-
tie van een knaak per uur bijSport
Friesland. Het sportcentrum was
wel tot deze ingreep gedwongen
doordat de provincie rigoreus in
haar financiële ondersteuningaan
het centrum ging snoeien. Een en
ander heeft tot gvolg dat de Friese
korfbalclubs binnenkort een
naheffing mogen verwachten van
zestig cent per lid.

Aan de vooravond van het 75-
-jarig jubileum, volgend jaar, zijn
dat geen prettige zaken, maar zij
lijken onafwendbaar. Met name de
rol van de overheid wordt in korf-
balkringen laakbaar genoemd. Zo
trekt de provincie Friesland met
ingang van 1 januari 1993 alle sub-

sidies op het cursuswerk in, een
'schadepost' voor het KNKV van
meer dan tien mille. In ziin ope-
ningsrede poneerde afdelings-
voorzitter Klaas van Weperen dan
ook de stelling: „De prijsverhogin-gen, die de diverse lokale overhe-
den voor de sport in petto hebben,
betekenen in wezen het schaamte-
loos uitbuiten van al die mensen,
die belangeloos hun energie en
vriie tiid m dit sociale gebeuren
steken. 'De vergadering stemde applau-
disserendinmet de uitreiking van
het KNKV-ereteken aan Cobie de
Boer-Hoeksma uit De Hoeve, lid
van afdelings jeugdcommissie en
aan vertrekkend AB-lid Henk
Meesters uit Leeuwarden, speciaal
belast metkaderzaken. De huidige
secretaris, Henk van Dam, gaat
zich voortaan meer richten op het
kaderwerk, terwijl Bea van der
Sluis tot de nieuwe secretaris werd
benoemd. De propagandaprijs van
de afdeling Friesland ging dit jaar
naar k.v. Blauw Wit uit Heeren-
veen.

Numan kost PSV
niets extra's

EINDHOVEN (ANP) - PSV
heeft, met het betalen van een
bedrag van ’2,8 miljoen, voldaan
aan zijnverplichtingen ten opzich-
te van FC Twente voor detransfer
van Arthur Numan. Tot die uit-
spraak kwam gisteren deCommis-
sievan Bindende Adviseurs van de
KNVB in de door de Enschede
club aangespannen zaak.

FC Twente had zich tot de com-
missie gewend omdat de club
vindt dat er naast de vergoedings-
som voor het openbreken van het
contract, ook een transferbedrag
moest worden betaald dat in over-
eenstemming is met de markt-
waarde van oe speler.

Zwarte Schapen wilde tweede club van Amsterdam worden
AMSTERDAM - Alsof ze al een voorgevoel had-

den. Het besluit van voorzitter Richard Smith om
voorafgaand aan dit seizoen De Sloterplas weer
onder zijn oude naam te laten voetballen, is op zijn
zachtst gezegd ongelukkig te noemen.

De Zwarte Schapen. Sinds woensdag is het speeltjevan Smith ook letterlijk het zwarte schaap van de
KNVB-familie. De Amsterdammer, van het type'veel geschreeuw, weinig wol', laat het er echter nietbij zitten. De beroepscommissie van de KNVB kan
zich gaan opmaken voor misschien wel het laatste
deel in de lange soap-opera rond de ambitieuze
Amsterdamse club, die woensdag door de bond werd
geroyeerd.

De KNVB hult zich, naar al oud gebruik, in dikke
nevelen, ..Om deprivacyvan debetrokken partijen tewaarborgen", verklaarde woordvoerder Ger Stolk
gisteren vanuit Zeist. „Als De Zwarte Schapen inder-daad in hoger beroep gaat, officieel is daar overigensnog niets van bekend bij de KNVB, zal de uitspraak

van deberoepscommissie bindend zijn. Als deze com-
missie de uitspraak van detuchtcommissieoverneemtkun je inderdaad spreken van een levenslang roye-
ment voor De Zwarte Schapen. Meer wil ik er op dit
moment niet over zeggen."

Beloftes
Stephan Spruijt, vorig seizoen een vaste basiskracht

bij De Sloterplas, heeft neel wat meer spraakwater in
voorraad. Hij heeft nog een 'aardig geldsommetje' te
goed van Smith en consorten. „Hou net maar op een
onkostenvergoeding",aldus Spruijt. „En dat is slechts
éénvan devele beloftes dieDe Sloterplas niet is nage-
komen."

„De problemen begonnen, toen sponsor Willem de
Jager (de eigenaar van videotheek De Sloterplas,
red.) zich terugtrok. Even later draaide hij ook nogeens de gevangenis in en vanaf dat moment heb ikecht geen cent meer gezien."

Toch had Spruijt zijn eenjarige verblijf in Amster-
dam 'voor geen goud willen missen. „De sfeer in de

spelersgroep wasop zich goed. En jekuntie natuurlijkeen slechtere trainer voorstellen dan Cees Loffeld
(ex-FC Utrecht). Het was alleen jammer, dat er vande organisatie helemaal niets klopte."

„Richard Smith wil alles in zn eentje doen, terwijlhij echt geen verstand van voetbal heeft. Die manheeft het een beetje hoog in zijn bol, geloof ik. En datis jammer, want het is verder een prima kerel II i|staat dag en nacht klaar voor zijn club. Dat mag ookwel eens gezegd worden. Deze affaire gun ik hem
niet. Alhoewel het me weinig verbaast. Het bestuurkreeg de opdracht de boekhouding aan te passen, datlijkt me in het geval van De Sloterplas zeker geengemakkelijkklusje."

Wachten
Lesley Helhngs, oud-trainer van De Sloterplas ennu in dienst van Stormvogels, kon gisterengenoegzaam lachje niet onderdrukken. „Leuk ln Ikzal hier zeker niet wakker van liggen. Het was tochgewoon wachten tot dit zou gebeurei

Helhngs had van 1988 tot 1990 de selectie van DeSloterplas onder ziin hoede. „En toen was het ook aleen groot zooitje. Onder leiding van voorzitter Brui-nestein werden er continu spelers aangetrokken. Dat
is nu de bottleneck gebleken."

„Richard Smith zal heus wel goedwillend geweest
zijn, maar hij had te maken met een zware rekeninguu het verleden. En hij is natuurlijk veel te hard vanstapel gelopen. Roepen dat je de tweede club vanAmsterdam wilt worden, terwijl er geen enkele basisen zijn kop bij wijze van spreken al in de strophing. Het royement is het logische gevolg van het
wanbeleid van vele jaren."

Richard Smith zelf, door de voetbalbond ook per-soonlijk geroyeerd, heeft de hoop op de goede afloopnog lang niet opgegeven. „De Zwarte Schapen heeft
in ziin korte bestaan aan alle verplichtingen iegl n idiKNVB voldaan. Vandaar dat we Keje Molenaar nu inde ii in hebben genomen, hij gaat ons juridisch bij-
staan tijdens de beroepsprocedure. En dan hoop ik dat
deze vervelende zaak zo snel mogelijk uit de wen ld
is. Verder wil ik er niets meer over zeggen."

Slechte start nekt
Flyers in Utrecht

LEEUWARDEN - Forbo Flyers
heeft ; md het eerste auel
van deDekerontmoeting tegen Pro
Badge Utrecht met 6-3 vci lui in In
de Domstad werden d<
reeds in de eersteperiode op grote
achterstand gezet. Door Ac afwe
zigheid van coach Ken Southwick
en verdediger Lester Arts, beiden
geschorst, bleven dc Flyers in de
eerste twintig ver onder hun nor-
male niveau. Vanavond vindt in
Heerenveen de return van de;
bekerontmoeting plaats.

Uitslagen bckerstrijd. Utrecht -
Heerenveen 6-3 (4-1. 1-1, 1-1): Kerste
periode: i 10 1 0 Colkrd (.l.ms). 4.09 2-0.
Timmer; 7.33 8-0 Van Hunen (Collard,
Versteeg); 10.14 3-1 Eimers (Jackion);
19.52 4-1 Bal (Van der Kraak) Tweede
periode: 8.00 5-1 Versteeg(Timmi

(Elmen, Young). Derde
periode: 3.2 i ey(De Groot)
6-3 Colkrd (Back). Toeschouwers: 500.
Scheidsrechter: Engelsman Straffen:
Utrecht 32 minuten (to voor Versteeg en
Timmer); Heerenveen 14 minuten.

Rotterdam - Assen 6-3 (2-2 2-1 2-0).
Scheidsrechter: Hakker. Toeschouwers!
175. Strafminuten: Rotterdam 10, Assen
14. Van Wely (Rotterdam) en Anand
(Assen) scoorden twee keer.

Nijmegen - Tilburg 7-3 (1-3 3-0 3-0).
Scheidsrechter Schuurkens. Toeschou-

-1300. Strafminuten: Nijmegen 12,
Tilburg 34 (10 minuten voor Van Galen
Last). Noble en Kruger scoorden twee-
keer voor Nijmegen.

Straathof, Veldkamp
en Bos ontbreken
tijdens IJsselcup

DEN HAAG (ANP) - Thomas
Bos, Jeroen Straathof en Bart
Veldkamp nemen niet deel aan de
strijd om de IJsselcup, op zaterdag
14 november in Deventer, de ope-
ning van het schaatsseizoen. De
drie kernploegleden laten de
selectiewedstrijden van het dis-
trict Zuid-Holland, op zondag 8
november op de Haagse Uithof,
schieten. Het drietal is gespeciali-
seerd op de lange afstanden. In
Deventer worden slechts de 500
meter en 1500 meter afgewerkt.
Veldkamp nam nog nooit deel aan
de IJsselcup; Bos pas eenmaal.

VOETBAL

Uitslagen Bundesliga: Bayer Lever-
kusen - Dynamo Dresden 0-0. Schalke '04- Bayer Uerdingen 1-1. Werder Bremen -Wattenscheid 3-0. Stand aan kop: 1
Bayern MUnchen 11-1S; 2. Eintracht
Frankfurt 11-16: 3. Bayer Leverkusen 12-
-16; 4. Werder Bremen 12-16; 5. Borussia
Dortmund 11-15.

Frankrijk: Paris SG - Nlmes 2-3
Valenciennes - Auxerre 3-3, Caen "Monaco 1-0, Sochaux - Marseille 2-2,
Montpellier - Bordeaux 2-0, Metz - Toulon
0-0. Toulouse -Le Havre 1-1.Strassbourg --1. Lille - Lvonh 1-1. Stand aan
kop: 1. Nantes 13-20: 2 Paris SG 13-19: 3.
Auxerre 13-17. 4 Olvmpique Marseille 13
17: 5. AS Monaco 13-16

Begrafenis
NEW VORK (AFP) - Mike

Tyson, de oud-wereldkam-
pioen boksen in het zwaarge-
wicht die momenteel een
gevangenisstraf van zes jaar
uitzit in de staat Indiana, mag
niet naar de begrafenis van
zijn woensdag overleden
vader Jimmy Kirkpatrick.
„De wet bepaalt echter dat
een gevangene voor een der-
gelijkvergrijp veroordeeld de
staat niet mag verlaten,"
aldus Kevin Moore, woord-
voerder van de strafinrich-
ting.

Topbezetting
AMSTERDAM (ANP) -Jumping Amsterdam, eenvan de jaarlijkse hippischehoogtepunten in Nederland,

kent dil jaar(12 tot en mei 13november) een topbezetting.
Tot de deelnemers behorenOlympisch kampioen I.udgerBeerbaum (Dvi), Eureien wereldkampioen EricNavet (Fra) en de Brit JohnWhitaker. Ook de Nederlan-dersJanTops, JosLansink enPiel Kaymakers, die ledeionlangs een wedstrijd voortic! Europese circuit van dewereldbeker wonnen, zijn
van de partij,

11nra sport

(Advertentie)

29 okt. t/m 1 nov.
NOORDELIJKE

VRIJETIJDS
BEURS

waarin opgenomen
Plant & Dier, Kreatief,
Sportfair en Hobby
Het thema van de beurs is Scandinavië

" Plant & Dier Zaterdag
behendigheidswedsth|den methonden, zondag kattenshow

" Kreatief Met o a weefexpositte.
demonstraties en workshops

" Sportfair Vanaf 30 oktober metdiverse demonstraties.

" Hobby Modelbouwen, verzamelen
en nog veel meer

Frieslandhal
Open: 29 okt ; 19.00-22 00 u : 30 okt
14 00-22 00 u.; 31 Okt.:10.00-22.00 u :
1 nov 10 00-18 00 u

Zaterdag 31 oktober 1992
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HET COLUMBUS-GEVOEL BESTAAT NOG; ONTDEK DE WERELD ZELF!
Heeft u al eens een Indiaanse markt of een Senegalese bruiloft bezocht? En wat dacht u van Schotse doedel/.akspelers? Van 2 tot en met 20 november kunt u in uw eigen omgeving
kennismaken met allerlei volken, landen en culturen. Lezingen en workshops en tal van andere aktiviteiten over Europa, Amerika en Afrika zijn onderdeel van deze unieke aktie.

cS' \p
CSSSS3S C38553

VOOR MEER INFORMATIE: MAAL EEN FOLDER BIJ BOEKHANDEL OF BIBLIOTHEEK OF BEL DE BIBLI0F00N: 06-8411 VlNHfl|

RENMJJT'TÖPI

HEERENVEEN
PERSONENWAGENS

Renault 21 GTD Hatchback platina metallic. NIEUWPRIJS 46.000.-
-41.000 km 1991 36.500,-

Renault 21 GTL Symphonie antr met., 107000 km 1988 15.500,-
Renault 19 TR 5-deurs, wit, nieuw, 51.000km 1991 22.900,-
Renault 19 TS Chamade 4-drs. 1 7 liter, rood, 39.000km 1990 21.750,-
Renault Clio 1.2RL 3-deurs, wit. 8.000 km 1992 20.000,-
Renault 11 GTX 3-deurs, 1.7 liter, rood, 87.000 km 1986 8.500,-
Renault 11 TL LPG, blauw, 158.000 km 1986 7.500,-
Renault 5 SL LPG. wit, 87.000 km 1988 11.000,-
Renault 9 Broadway 1.4 4-drs. sedan, blauw. 112 000 km 1986 8.500,-
Audi 80 1.8 S LPG. lago met, achter spoiler. 125.000 km 1989 24.500,-
Peugeot 205 GTI zilver metallic, zender spoilerset

rondom, plaatje, 120.000km 1986 13.500,-
Citroën BK 1.4E antraciet metallic, 129.000km 1987 11.750,-
Mazda 323 LX donkerblauw metallic, lichtmetalen

velgen, 1e eigenaar, 43.000 km 1989 15.900,-
Nissan Sunny 1.7 D sedantrekhaak, wit, 120.000km 1989 17.500,-
Flat Uno 75 ie rood. als nieuw, 72.000 km 1987 9.500,-
V.W. Golf 1.3Ckersenrood, 45.000km 1989 18.750,-
V.W. Golf 1.3Manhattan wit, 50 000 km 1989 19.500,-

BEDRIJFSWAGENS
Renault Clio 1.9 D Van wit, 34 000 km 1991 18.500,-
Renault Express 1.6D wit, 143.000km 1987 9.500,-

SNEEK
PERSONENWAGENS

Renault 5 TL 3-deurs. 5 versnellingen, wit, 71.000km 1988 12.250,-
Renault STL 3-deurs. sportief rood. 61.500 km 1987 10.900,-
Renault STD 1.6 diesel zeer zuinig, slechts 56 600 km 1989 15.250,-
Renault Clio 1.4RN 5-deurs. getint glas. radio Renault.

deelbare achterbank, jademetallic 1990 20.750,-
Peugeot 205 GR 5-deurs, luxe interieur, rood. 70.720km 1987 11.750,-
Seat Ibiza 1.2 GL 3-deurs, system Porsche, diverse

extra's, rood. 60.000 km 1988 10.750,-
Renault 11 TL Cheverny 5-deurs, 1.4,60 pk, green

metallic, slechts 39.000 km 1989 14.750,-
Renault 11 TL 5-deurs. 1.4 liter, donkerrood 1983 4.900,-
Renault 11 diverse uitvoeringen, vanaf 1983 t/m 1987 Vanaf 4.500,-
Renault 9TL 1.44-deurs. rood. 68.000 km 1987 11.250,-
Mazda 1.5 GL 5-deurs, blauw metallic, 115.000km 1987 10.900,-
Fiat Uno 3-deurs. blauw 1987 8.750,-
Renault 19GTX 1.7 schuif/kanteldak, rood metallic.

getint glas, 63.000 km 1989 20.900,-
Renault 19 TO 5-deurs. 1 9 diesel, donkerblauw.

104.000 km 1991 22.750,-
Renault 19 TR 5-deurs. 1.4liter, groen metallic, 67.000 km 1989 18.900,-
Renault 19 GTR Chamade deelbare achterbank, antracietl99o 21.750,-
Citroën BK 1.4wit. 114.000 km 1983 4.750,-
Ford Orion 1.6CL 4-deurs. 5 versnelt, wit, 98.500km 1987 11.900,-
Mazda 626 GLX Hatchback diesel. 5-deurs, wit. velours

interieur, bijzonder mooie auto, 120.000 km 1987 11.750,-
Renault 21 TL 1.7 liter schuifdak. spoiler, rood,

127.000 km 1988 17.900,-
Renault 21 GTS kanteldak, diverse extra's, grijs met. 1986 9.250,-
Renault 21 GTS 1.7velours interieur, 5-deurs

hatchback, wit 1990 25.250,-
Nissan 2.0 I Primera 4-deurs. deelbare achterbank.

grijsmetallic 1990 29.900,-
Peugeot 405 GR 1.6diverse extra's, bijzonder mooie

auto. blauw 1987 15.250,-

BEDRIJFSWAGENS
Renault Express 1.6 diesel 5 versnelt, wit. 20.000 km 1991 18.500,-
Renault Express 1.4benzine rood 1986 7.900,-

-l BOLSWARD
Renault 19 TR 5-deurs, LPG, wit, 80.209 km 1990 22.500,-
Renault 21 Nevada wit, 140.730km 1989 19.900,-
Renault 21 TL groen metallic, 141.547 km 1986 10.900.-
Renault 25 diesel, wit 1985 8.750,-
Renault Espace Turbo DX bruin, 321 369 km 1985 19.900.-
Fiat Uno blauw, 91.038 km 1986 7.400,-
Citroën AX rood, 79 750 km 1989 13.250,-
Peugeot 205XS zwart, 94.388 km 1988 15.750,-
Ford Escort 1.3 L goud metallic, 98.114 km 1984 6.750,-
OpelKadett stationcar, 1.6 ILSrood, 51.690 km 1989 20.500,-
Volvo 340 diesel blauw. 122.387 km 1987 11.750,-

I rsV
#

S UÈ wÊmÈËauw
\_^"mSHZ^ FRIESLAND WORDTSTKAKS VRIESLAND

| " Skrynmakker 26. telefoon 05130-50222, HEERENVEEN

" Snekerstraat 81, telefoon 05157-3570, BOLSWARD

" 2e Oosterkade 26, telefoon 05150-13291, SNEEK

1 LEEUWARDER COURANT
Een nieuwslengte voor!

/ \

|gÉ| Waterschap
▼Tt Boarnferd

Heerenveen
Vergadering van de volmachten op woensdag 2
december 1992 in het waterschapshuis te Heeren-
veen, Thialfweg 43, aanvang 10.00 uur.

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de vergadering van 10 juni 1992
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Begroting 1993
6. Investeringsplan 1993
7. Financieel beheer:

a. verordening op de organisatie van het fi-
nancieel beheer
b. controleverordening

8. Omschakeling van BÓG naar de OZB-waarde
als maatstaf voor de heffing gebouwd

9. Verordening inzake de behandeling van be-
zwaarschriften

10. Sanering oude archieven
11. Verkoop van oeverstroken langs de Nieuwe

Vaart in Haskerdijken
12. Eigen kapitalen opgeheven waterschappen en

veenpolders
13. Funktioneren volmachtencommissies
14. Rondvraag
15. Sluiting
De agendastukken liggen voor belangstellenden
ter inzage.
Eventuele bezwaren tegen de ontwerp-begroting
kunnen worden ingediend tot 28 november.
Gelet op het openbare karakter van de vergade-
ring zijn belangstellenden van harte welkom.

A. Breeuwsma, voorzitter
V Mr. D. van Dijk, sekretaris i

Fa. PEDIMED
pedicure groothandel

Grote Markt 14, Groningen,
gaat volgende week

VERHUIZEN
Ons nieuwe adres wordt: Haddingestraat
5, 9711 KB Groningen, tel. 050-123108.

(De Haddingestraat is de middelste zij-
straat van de Vismarkt).

I.v.m. de verhuizing zijn wij

gesloten t/m woensdag 4 november

Vanaf donderdag 5 november hopen wij u
weer van dienst te zijn.

Waterschap
Boarnferd

Heerenveen

Het dagelijks bestuur van het waterschap maakt bekend dat
openbare vergaderingen

worden gehouden van de commissies uit het college van vol-
machten. De vergaderingen worden gehouden in het water-
schapskantoor, Thialfweg 43 te Heerenveen.
Commissie Algemene en Bestuurlijke zaken op
9november, aanvang 20.00uur.
Agenda: Opening; notulen van de volmachtenvergadering

van 10 juni jl.; ingekomen en uitgegane stukken;
begroting 1993; investeringsplan 1993; automati-
sering; verordening op de organisatie van het finan-
cieel beheer; controleverordening; verordening
inzake behandeling van bezwaarschriften: sanering
oude archieven; verkoop van oeverstroken langs de
Nieuwe Vaart in Haskerdijken; eigen kapitalen van
opgeheven waterschappenen veenpolders: funktio-
neren volmachtencommissies.

Commissie Waterhuishouding op 10november,
aanvang 20.00uur.
Agenda: Opening; notulen van de volmachtenvergadering

van 10 juni; ingekomen en uitgegane stukken; be-
groting 1993; vervanging traktor, revisie kraan;
peilaanpassingswerken De Lege Wélden; funktione-
ren volmachtencommissies.

Commissie Financien an Personeel op 11 november,
aanvang 20.00 uur
Agenda: Opening; notulen van de volmachtenvergadering

van 10 juni; ingekomen en uitgegane stukken; be-
groting 1993: investeringsplan 1993: verordening
op de organisatie van het financieel beheer; contro-
leverordening; eigen kapitalen opgeheven water-
schappen en veenpolders; omschakeling BOG naar
OZB-waarde als maatstaf voor de heffing ge-
bouwd; funktioneren volmachtencommissies.

Commissie Waterkeringen an bemaling
op 12 november, aanvang 20.00 uur.
Agenda: Opening; notulen van de volmachtenvergadering

van 10 juni; ingekomen en uitgegane stukken; be-
groting 1993;investeringsplan 1993;telemetriebe-
sturing, kade- en oevervoorzieningen, gemaal
Südbroek, betonrenovatie, gladheidsbestrijding;
peilaanpassingswerken in De Lege Wélden; funktio-
neren van de volmachtencommissies.

De stukken liggen ter inzage vanaf 2 november 1992. Voor
belanghebbenden bestaat de gelegenheid om in de vergade-
ring het woord te voeren.
Het dagelijks bestuur van het waterschapBoarnferd,

A Breeuwsmd. voor/iuiü
Mr. D. van Dijk, sekretaris

Afwazig
van 9 tem 20 november a.s.

H. B. Bergwerf!
huisarts te Baard

Apotheek gesloten van
16 t.e.m. 20 nov.

Herhaalrecepten: voor 16 nov.
Voor spoedgevallen:

L. J. Lukkes,
huisarts te Weidurn

Vrij spreekuur
van 15.30 16 00 uur.

Superbingo
Maandag 2 november,
zaal Dragt, Hoofdstr.
Oost, Wolvega.
Bij voldoende
deelname tussenronde

’ 500,-
Hoofdronde

’ 1000,-
Aanvang 20.00 uur

Q[a@[a[a{a[arar3[a[a[a[a[a[a[a[a[a[a[a[a[a@[a^
EJ GRIEKS SPECIALITEITEN-RESTAURANT

I RHODOS ri0{ VRIJDAG 30 OKT., ZATERDAG 31 OKT. EN ZONDAG 1 NOV. Öl
0j LIVE MUZIEK U0J m.m.v. trio [DJ

üü SOCRATES 1§! Ruiterskwartier 47, Leeuwarden, tel. 058-132001BJ EJ

de krant helpt
U op weg

Ongeveer honderdduizend mensen in
iTjÉti,. Nederland lijden aan epilepsie.

rr Af\ _\_K — Voor hen 's het

= (Ö^/VV | NATIONAAL EPILEPSIE
**«üy «F FONDS-DE MACHT VAN

%7vT^ HET KLEINE
aktief.

Dankzij financiële bijdragen van velen en de opbrengstvan
de jaarlijkselandelijke collecte mag zij tot haar
voornaamste aktiviteiten rekenen:

- het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek
- het geven van voorlichting
- financiële steun aan centra, projecten in

ontwikkelingslanden, vakantieweken etc.- individuele hulp

Voor de voortgang en uitbouwvan de jaarlijkse landelijke
collecte zoekt het NATIONAAL EPILEPSIE FONDS een

COLLECTE PROMOTOR
voor Noordoost-Friesland.
Gedacht wordt aan een vrouw of man die op basis van
2 dagen per week, gedurende 9 maanden per jaar, hier als
vrijwilliger gestalte aan wil geven.
Een salaris kunnen wij niet bieden, echter wel een redelijke
onkostenvergoeding.
Rijbewijs B / E en beschikking over een auto is
noodzakelijk.
Reacties worden binnen 2 weken na het verschijnen van
deze advertentie tegemoet gezien door de districtsleider
dhr. G. Postma, Krijthestraat 4, 9863 PN Doezum.

provinsje fryslan
provincie friesland

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Friesland maken,
mede namens de Provinciale Commissie Beheer
Landbouwgronden, ingevolge artikel 12 lid 2.
van deRegeling Beheersovereenkomsten 1988
bekend, dat van 2 tot en met 30 november 1992
het voorontwerp-beheersplan Zuid-Friesland
voor een ieder ter inzage ligt op de volgende
plaatsen:

- het gemeentehuis van de gemeente Lemster-
land, Burg. Krijgerplein 7 te Lemmer;- het gemeentehuis van de gemeente Skar-
sterlan, Heremastate 1 te Joure;

- het gemeentehuis van de gemeente Weststel-
lingwerf, Rozenstraat 1 te Wolvega;- het kantoor van het waterschap De Stelling-
werven, Huize Lindeoord, Van Harenstraat 37
te Wolvega;- het kantoor van het waterschap Boarnferd,
Thialfweg 43 te Heerenveen;- het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeu-
warden, kamer 245;

- het Landbouwcentrum, Tesselschadestraat 7
te Leeuwarden

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om
voor 15 december 1992 zijn/haar bezwaren
tegen de inhoud van dit plan in te dienen bij
Gedeputeerde Staten van Friesland, Postbus
20120, 8900 HM Leeuwarden

Het beheersplan Zuid-Friesland bestaat uit de
deelgebieden Rotstergaasterwallen, Zandhuizer-
veld, Nannewnd en "Echtener- en Groote Veen-
polder II" (De Rottige Meenthe). Voor dit laatste
gebied, De Rottige Meenthe, is geen sprake van
inhoudelijke wijzigingen.

Het bovengenoemde voorontwerp-beheersplan
is - zolang de voorraad strekt - op de plaatsen
van de terinzageligging kosteloos verkrijgbaar
Nadere informatie kunt u krijgen bij:- de Hoofdgroep Ruimtelijke Ordening, afdeling

Landelijk Gebied, van de provincie Friesland,
Postbus 20120. 8900 HM Leeuwarden tele-
foon: 058-925554 of 925792;- de Directie Beheer Landbouwgronden op het
kantoor van de Direkteur Landbouw, Natuur
en Openluchtrecreatie, Postbus 2003, 8901
JALeeuwarden, telefoon: 058-955243 of
955272

Leeuwarden. 27 oktober 1992

Gedeputeerde Staten van Friesland

GEMEENTE
SNEEK

In verband met hetbereiken van de VUT.-gerech-
tigde leeftijd gaat

de heer Jan Faber
beheerder van debegraafplaatsbij dehoofdafdeling
openbare werken, per 30 november 1992 de ge-
meentelijke dienst verlaten.

Belangstellenden worden in de gelegenheidgesteld
afscheid te nemen tijdens de receptie die wordt
gehouden in restaurant Bonnema, op donderdag 5
november 1992 van 16.00 tot 18.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Sneek,
B. van Haersma Buma, burgemeester.
G. Middeldorp, secretaris.

BUITENPOST, de Zeilen 15
Helft v. dubb. woonh. m. gar. op goede st. m.
tuin op z.
Ind.: o.a. woonk. m. terrasdeur, keuken, bijk. Verd.:
3 slaapk., badk. m. ligb. en wast. Ruime vliering.
Verw. d.m.v. gask. Uitst. geïsol. Mogelijkh. v. over-
dr. subsidie.. ... 110 VAN DEInl. bij onderstaande makelaar yk
of uw eigen NVM-makelaar. _r-\^
via onderstaand makelaarskantoor nvmi U :

HYPOTHEEK
SHOP ■

Direkt aan de slag met Dynamiek.

A
UITZENDBURO

Nu ook in Heerenveen!!
Naast Leeuwarden heeft UitzendburoDynamiek

nu ook een filiaal in Heerenveen.

® LOODGIETERS
Voor een relatie in Heerenveen zoeken wij met spoed er-

varen loodgieters. Wanneer u woonachtig bent m rleeten
veen e.o. en direkt aan het werk wilt, neem dan z.s.m. Koman
op met ons filiaal in Heerenveen

Voor een relatie in Heerenveen zoeken wij met spoed een
ervaren en zelfstandig werkende assurantie-adviseur uema
of vrouw moet in het bezit zijn van het Assurantie-B dipiomo.
Kennis van en ervaring in het totale assurantie-pakket is «e

vereiste. Het betreft werk voor langere tijd. Neem voor oai

interessanter funktie z.s.m. kontakt op met ons iniaa'
Heerenveen.

Uitzendburo Dynamiek, Dracht 123, -.caaa
8442 BN Heerenveen tel. 05130 2b44«
Kleine Kerkstraat 23 v „„ .„.«n
8911 DL Leeuwarden \ tel. 058-12414Z

UlI/INOBUuO

Zaterdag 31 oktober iqq^
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Amazone Torensma overwint handicap
Door Simon Visser

OOSTERNIJKERK - Op
het 26ste Indoor Friesland te
Leeuwarden belandde Ren-
nie Torensma uit Oosternij-
kerk twee keer in de prijzen.
Een tweede prijs in de Ml-
dressuur en een derde prijs in
een klassiek springconcours
voor de landelijke ruiters in
de klasse Z vielen haar ten
deel. In de finale springen-Z
raakte ze meteen zesde plaats
juist buiten de prijzen.

Geen opzienbarende resultaten,
zo op het eerste gezicht. Rennie
Torensma, 29 jaar, leverde toch
een uitzonderlijke prestatie. De
amazone van delandelijkerijvere-
niging Friso (Dokkum) is vanaf
haar geboorte doof. Ondanks deze
handicap heeft ze zich door een
ijzeren discipline, wilskracht en
liefde voor haarpaarden weten op
te werken tot de od een na hoogste
klasse springen (z) bij de landelij-
ke ruiters. Verder is ze M2-dres-
suur.

Al op driejarige leeftijd werd
Rennie Torensma geplaatst op het
toen nog in Groningen, thans te
Haren, gevestigde doveninstituut
H. D. Guyot. Ze werd opgenomen
in een pleeggezin. Jacob en Geer-
tje Torensma hebben nog een
dochter, Hilli (26). Ook zij is doof
geboren. Beide dochters hebben
paardesport als hobby. Ze zijn ook
alle twee zeer actief voor de jeug-
dige doven in Friesland.

Jacoben Geertje Torensma heb-
ben de gebarentaal ook onder de
knie gekregen. Ze spreken tegen
elkaar Fries, maar wanneer ze met
hun dochters communiceren, doen
ze dat in het Nederlands. Rennie
en Hilli Torensmakunnen nietlip-
lezen in het Fries.

Rennie Torensma neemt met Carlos een hindernis. Foto Frigro

Huwelijk
De gezusters Torensma volgden

met succes een grafische oplei-
ding! Hilli doet er haar voordeel
mee bij Oostergo in Dokkum. Ren-
nie is niet meer actief in het grafi-
sche vak. Ze geeft nu les in geba-
rentaal in Leeuwarden. Verder
houdt ze zich dagelijks bezig met
depaarden. In de ouderlijke Doer-
derij tegenover het dorpscaféstaan
er een twintig in de ruime boxen.

Vrijdag treedtRennie Torensma
in Metslawier in het huwelijk met
Engbert Abraham Kronemeijer.
Ze blijven in Oosternijkerk
wonen. De trouwkoets en de koets
met de naaste familieleden zullen
worden getrokken door de tuig-
paarden van Ruurd Botma uitBui-
tenpost, waarmee de Torensma's
een zeer hechte band hebben
opgebouwd. Ruurd en Henk Bot-
ma zijn de koetsiers.

Ze was nog maar zes, toen Ren-
nie Torensma vertrouwd werd
gemaakt met het rijden op een
pony. Aan wedstrijdenvoor pony's

heeft ze nooit deelgenomen. Ze is
nu al weer achttien jaar lid van
Friso, dat vroeger in Metslawier
haar domicilie had, maar nu haar
activiteiten heeft verplaatst naar
de manege van de Botma's te Bui-
tenpost.

DatRennie Torensma het zo ver
heeft gebracht in de landelijke
ruitersport is het werk geweest
van het gehele gezin Torensma.
Jacob Torensma: „Wy stean alle-
gear efter Rennie en har hynste-
sport. Wv doggeas alders in protte
foar üs bern. Wy krije der ek in
hielprotte foar werom. Wy hawwe
oan Rennie en Hilli skatten fan
bern."

Jacoben Geertje Torensma ver-
gezellen hun dochters naar alle
wedstrijden. Rennie is actiever in

de paardesport dan Hilli, die zich
alleen met de dressuur bezig
houdt. Hilli heeft het niet zo staan
op het springen.Rennie Torensma
heeft tot nu toe veel bereikt. Heit:
„Mar Hilli is noch nea jaloersk
west. Dêrfoar isyn üs gesin de har-
mony en de saamhorigheid te
hecht."

Assistentie
Ondanks hun handicap kunnen

de gezusters Torensma heel veel,
maar ze kunnen het niet alleen
redden. Geertje Torensma zorgt er
altijdvoor, datRennie voor de con-
coursen wordt aangemeld bij het
secretariaat. Ook voor aanvang
van de springwedstrijdenkrijgt ze
zoveel mogelijk assistentie. Om
principiële redenen doen de

Torensma's niet mee aan wedstrij-
den op zondagen.

De oudersvan Rennie Torensma
waarderen het enorm, dat met
name de iuryleden er rekening
mee houden, dat hun dochter
fehandicapt is. Wanneer ze de

eweging van het luiden van de
bel waarmeent, is dat voor Rennie
Torensma het teken om te starten.
Merkt ze die belbeweging niet op
dan krijgt ze een teken met de
handvan de juryom aan haar par-
cours te beginnen. Dat gebeurtwel
eens voor een tweede keer.

leder jurylid kent Rennie
Torensma. Ze heeft dan ook nog
nooit moeilijkhedengehad met de
'bolhoeden'. Jacob Torensma: „Ik
ha op Indoor Fryslan in sjuerylid
derfoar inkomplimint makke. It is
monsterachtig, wat al dy sjuery-

minsken foar üs Rennie dogge."
Door haar handicap komt het

wel voor, dat Rennie Torensma
zelf niet weet, hoeveel springfou-
ten ze heeft gemaakt. Van een
foutloze rit is ze zich ook niet altijd
bewust, ook 'mist' ze weleens een
balk.Zeker als haarpaard met zijn
achterbenen een hindernis
afwerpt. Jacob Torensma: „Ik
stean altiten byde ütgongom har it
oantal fouten te fertellen."

Met de dressuur redden de zus-
ters Torensma zich zelf. De zelf-
werkzaamheid staat bii Rennie
Torensma heel hoog in net vaan-
del. Zo beleert Rennie Torensma
zelf de jongepaarden. Ze bestuurt
zelf ook de vrachtwagen met haar
wedstriidpaarden. Rennie Torens-
ma haa genoeg aan zeven lessen
om het vracntautorijbewijs te
halen.

Wanneer er wedstrijden zijn,
staat Rennie Torensma 's morgens
om vijf uur op. Ze hoeft er nooit
over in te zitten, dat ze geen paar-
den tot haar beschikking heeft.
Het zijn er meestal wel vijf, waar-
uit ze een keus kan maken. Ze
krijgt privé-springlessen vanHenk Botma en van Menno Botma
les in springen en dressuur. Dit in
clubverband. Jacob Torensma:
„De Botma's stean altiten foar üs
klear."

Sjeik
Rennie Torensma was nog maar

elf, toen ze haar eerste paard
kreeg, de schimmel Sjeik. Nu neeft
ze drie concourspaarden tot haar
beschikking. Dat zijn deachtjarige
ruin Carlos, de zesjarige ruin
Ewoud en de eveneens zesjarige
ruin Emanuel. Met Carlos is ze Z-
springen en M2-dressuur. Met
Ewoud is ze zowel Ml-springen als
Ml-dressuur. Emanuel heeft een
beenblessure gehad en heeft twee
jaar op rust gestaan. Met dit paard
is ze Ll-dressuur en B-springen.
Zus Hilli rijdt met de zevenjarige
ruin Dagmar M2-dressuur.

Er gaat geen dag voorbij, dat
Rennie Torensma niet even op een
paard zit. Ze heeft er ook altijd zin
m. Ze heeft heel lang tegen de
klasse Z-springen aangehitst. Nu
het zover is gekomen, weet ze zich
te midden van de noordelijke top-
pers goed te handhaven. Rennie
Torensma heeft al heelwat prijzen
in de wacht gesleept. Zo won ze
onlangs met Carlos in Bedum de
Grand Prix in de klasse Z-sprin-
gen. Het sterkste punt van de ama-
zone uit Oosternijkerk isdat ze een
zeer sterke bindingmet haarpaar-
den heeft. Ze voelt onmiddellijk
aan wanneereen paard niet in nor-
male doen is.

Carlos was vroeger een heel
moeilijk paard. Met hulp van haar
ouders laat Rennie Torensma
weten: „Toen kon je de ruin niet
eens even aanraken. Nu doet Car-
los echt alles voor me. Ik kan nu
zelfs onder de ruin gaan liggen.
Carlos heeft veel springvermogen
en luistert goed naar me. Carlos
denkt volop mee in de parcour-
sen."

Jokelyn Tienstra: 'Handbal, machtig werk'
Door Evert de Jong

LEEUWARDEN - Een leven
zonder handbal is voor Jokelyn
Tienstra ondenkbaar. De
Leeuwarder ALO-studente
heeft de sport bij wijze van spre-
ken in het bloed zitten. Op haar
zevende speelde ze de eerste
wedstrijd. Nu, vijftien jaar later,
is Jokelyn doelvrouwe bij Assu-
rantieplan Heerenveen, Fries-
lands beste dameshandbalteam,
uitkomend in de eerste divisie,
het op een na hoogste niveau in
Nederland. „Machtig werk",
typeert zij kort samengevat de
sport van haar hart.

De in Sint Annaparochie gebo-
ren en getogen Jokelyn Tienstra
baalt overigens behoorlijk. Twee
zondagen achter elkaar hoeft haar
team niet te spelen. Dat vindt ze
vreselijk. „Want ik zie elke keer
weer naar een wedstrijd uit. Dat
geldt trouwens ook voor de trai-
ningen, twee keer per week. Heer-
lijk is dat", aldus debewuste sport-
vrouw, die 's zomers het handbal-
len even vergeet en zich dan methart en ziel overgeeft aan hetkaat-
sen.

De opofferingen, die de blondi-
ne zich voor handbal, zowel als
voor haar opleiding moet getroos-
ten ziin niet gering. ledere dagpendelt ze tussen de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding in
Groningen en haar huis in
Leeuwarden. Twee avonden per
week is ze in de Heerenveense
sporthal De Kamp te vinden voor
anderhalf uur training onder lei-
ding van de Hoogeveense Bernard
Ballast, terwijl (bijna) iedere zon-dag helemaal in net teken staatvan de wedstrijden, in alle
windstreken van het land.

Jokelyn Ilenstra in het doelvan Heerenveen. „Na een wedstrijd ben ik goedkapot, ook geestelijk." Foto Harry Blokzijl

Gemotiveerd
„We hebben allemaal veel ple-zier. Anders zouden we het ook

niet volhouden. We hebben bin-nen de ploeg een fantastischesfeer. Handbal is voor iedereen deallerbelangrijkste hobby. Daarom
zijn we ook zo super gemotiveerd",
aldus Jokelyn Tienstra over het
team, dat vorig seizoen promotieafdwong naar de eerste divisie endaarin als debutant niet slecht
prest i

Vorig jaar was Jokelyner overi-gens nog niet bij. Toen acteerde zij

een jaar onder de lat bij de
Leeuwarder derdedivisieclubHel-
las '57. Daarvoor maakte zij zeven
jaar deel uit van SGK in haar
woonplaats SintAnnaparochie. De
ambitieuze Bildtse sportvrouw
bleek wel gevoelig voor het ver-
zoek van Heerenveen om bij de
promovendus in het doel te komen
staan. „Daar heb ik wel eventjes
over nagedacht. Maar ie kunt het
best, zeiden de handballers en dus
heb ik ja gezegd."

Van diebeslissing heeft ze geen
moment spijt gehad, al is het ver-
schil tussen derde en eerste divisie
heel groot. „Het gaat nu allemaal
veel sneller, het spel op dit niveau
is ook effectiever. Ook hot "ligt hoger, technisch staat het op
een hoger peil en met name het
schot is veel scherper." En dat
laatste aspect isbij uitstek interes-

sant voor de keepster.
Voor eens en voor altijd wil

Jokelyn Tienstra een wijd ver-
breid misverstand uit de wereld
helpen. „Ze zeggen wel dat je gek
moet zijn om keeper te zijn in een
handbalploeg. Dat kan ik niet
beamen. Het isniet zo datje de bal-
len continu om de oren krijgt.
Kiik. in principe ben je als nand-balkeeper kansloos. Daarom geeft
het een enorme kick als je eenbreak-out of een penalty stopt."

Heel fair
De toekomstige sportlerares

(„Maar misschien kies ik ook wel
voor bedrijfs-fitness of manage-
ment") maakt ook resoluut een
einde aan nóg zon publieksoor-
deelover handbal, namelijk dat de
sport wreed isen uitsluitendwordt
bedreven door handtastelijke,
knijpende kenaus.

„Handbal", bezweert Jokelyn,
„is echt geen wrede sport. De men-
sen denkenvan wel, maar inprin-cipe is handbal heel fair. Het is
weliswaar een sport waarin volle-
dig lichamelijk contact is toege-
staan, maar zodra een grens wordt
overschreden fluit de scheidsrech-
ter. Daar is een handballer hele-
maal op ingesteld. Een niet-inge-
wijde ziet het danals een vuil spel-
letje. Maar dat is beslist niet zo."Ofschoon Jokelyn Tienstra vol
handbalambitieszit en derhalvezo
hoog mogelijk wil presteren, heeft
ze nog niet nagedacht over het
hoogste niveau, de eredivisie. „Ik
heb het nu soms al moeilijk
genoeg. Ik wil dit eerst zo goed
mogelijk doen. Heerenveen isvoor
mij momenteel het belangrijkste."

Toch leeft de handbalsport inHiircnveen niet zo als de ploegwel zou willen. Weliswaartrekkende wedstrijden redelijk publiek,
dat voor de nodige sfeer zorgt,
handbalminnend Friesland zou, zo
redeneert Jokelyn, eigenlijk mas-
saal naar de wedstrijden moeten
komen kijken. Per slot van reke-
ning is nergens anders in Fries-
land een dergelijk hoog dames-
handbalniveau te aanschouwen.

De eerstvolgende thuiswedstrijd
wordt speciaal door Jokelyn aan-
bevolen. „Want dan spelen we
tegen V en K uit Groningen. We
kennen rlkaar door en door en we
spelen in feite dan om de noorde-
lijke hegemonie. Dat wordt hard "
liet vooruitzicht doet haar spon-
taan lachen.

Lef
Om in dergelijke situaties toch

nog enig uitzicht op succes te kun-
nen hebben moet je, zo le^tJokelyn uit. als keeper in deeerste
plaats lef hebben. „Je moet per slot
van rekening wél voor zon bal

durven springen. Verder moet je
natuurlijk een goed reactievermo-
genhebben, ie moet lenigzijn, spe-linzicht hebben en je moet ook
goed kunnen anticiperen op spelsi-
tuaties voor je in het veld.

„Het is ook niet zo dat je alskee-
per de hele wedstrijd staat te nik-
sen. Je bent constant geconcen-
treerd. Ik heb wel eens gehoord
van een keepster, die na afloop van
een wedstrijd niet eens wist welkekleur shirt de tegenstander droeg.
Na een wedstrijd ben ik goed
kapot, ook geestelijk."

Onder druk presteert Jokelyn
Tienstra het beste. „Dat is lekker,

panning. We hebben bijenveen twee goeie keepen
Lukt het met mij eens een k.
niet, dan komt Lineke Veenstra inhet doel." Wat het spelen onder

druk betreft kan Jokelyn seizoen
haar hart ophalen, want de debu-
tant krijgt elf stuk voor stuk sterke
tegenstanders.

Toch is de doelvrouw optimis-
tisch over de Heerenveense kan-
sen. „De nummers negen en tien
moeten degradatiewedstrijden
spelen, elf en twaalf degraderen
rechtsreeks. Maar wij moeten ons
wel bij de eerste acht kunnen
handhaven. De resultaten tot nu
toe zijn erg hoopgevend."

Rolien Röben laat
patat en alcohol
staan voor 'rodeo'

Door Nieke van der Wal

LEEUWARDEN - Rolien
Röben uit Leeuwarden kan
zich niet herinneren wanneer
ze voor het laatst patat heeft
gegeten. Alcohol, uitgaan en
vette juszijn uit den boze voor
de zeventienjarige Nederlands
kampioene shorttrack, die
afgelopen zomer te horen
kreeg dat ze in de voorlopige
selectie van de kernploeg zat.
„Over tien jaar kan ik waar-
schijnlijk niet meer op topni-
veau schaatsen. Dan is het voor
mij tijd om te feesten. Je moet
keuzes maken in het leven."

Voordat Röben vijf jaar gele-
den met shorttrack begon, zat ze
op turnen. Een vriendin nam
haar mee naar een training en
vanaf dat moment was ze ver-
kocht. „Op gym was ik al languitgekeken. Shorttracken vond
ik lekker snel." Het eerste sei-
zoen verliep volgens Rolien
'flut. Het volgende jaar kreeg ze
nieuwe schaatsen en ging meer
trainen. „Ik werd zekerder en
mijn techniek ging vooruit. Ik
werd steeds fanatieker." Het
tweede seizoen eindigde ze dan
ook als derde bij het NK.

Rolien Röben hangend in de bocht. „Over tien jaarkan ik feesten."
Foto JoopFenstra

Spectaculair
Langebaanschaatsen vindt

Röben, die dit jaarvoor het eerst
bij de senioren meetraint, maar
sloom. „Shorttrack is erg
onvoorspelbaar, veel spectacu-
lairder. Toch is ze in de winter
wel voor een tochtje op natuurijs
te vinden. Ook dan worden ac
shorttrackschaatsen met dekor-
te, hoge ijzers ondergebonden.
Langere afstanden zijn daarmee
niet te doen. „Je krijgt snel last
van je heupen. Daarom zet ik
meestal een baantje uit en ga
shorttracken."

De favoriete afstanden van
Röben zijn de 1000 en 1500
meter, wat alles te maken heeft
met haar lengte. „Klein zijnwerkt bii korte afstanden in je
voordeel , vertelt de 1.80 meter
lange shorttrackster. „Als je
minder groot bent, kun ie beter
bochtenlopen en makkelijker in
een gat duiken. Ik ben de lang-
ste van het team en kortere ein-
den zijn dan ook niet mijn sterk-
ste kant."

Röben heeft een ijzersterke
conditie. In dezomer is ze iedere
dagbezig met skeeleren, hardlo-pen en fietsen. Ook doet ze aankrachttraining. „Ik werk aan
alle spieren. Ook jearmen moe-
ten behoorlijk getraind zijn voorhet 'aflossen. Met dat laatste
doelt Röben op het onderdeel
estafette, waarbij sterke arm-
spieren nodigzijn om de volgen-
de schaatser weg te duwen.

Ook in de winter is ze dage-lijks met haar sport bezig. Onder
leiding van Trias-trainer Gerrit
Seegers traint Röben drie avon-
den per week. De andere dagen
rijdt ze zelf op uithoudingsver-
mogen en techniek. „Dan ben ik
een beetje aan het 'pielen'.-' In
het weekeinde is de shorttrack-
ster in Zoetermeer, Vinkeveen
of Den Haag te vinden, waar ze
met de kernploeg traint.

Rolien Röben vindt Trias een
fijne club. Desondanks ruilt ze
de Leeuwarder ijsclub volgend
jaar voor een club in de Rand-
stad. Ze verhuist naar Amster-
dam, om aan de gemeentelijke
universiteit de Europese studie
Frans te volgen. „Als ik daar
eenmaal woon, ga ik in Leiden
trainen", vertelt de shorttrack-
ster. Het schaatsen speelt bij de
verhuizing naar het westen een
grote rol. Nu reist Röben nog
ieder weekeinde op en neer.
Meerijden kan ze met clubgeno-
tenBart Bartels en Peter van der
Meer, die beiden eveneens deel
uit maken van de kernploeg.

De shorttrackster keek eerst
op tegen de rijdsters die al in de
kernploeg zaten. „Eerst voelde
ik mee heel erg ongemakkelijk.
Daar zien ze ie in net begin als
dat meisje uit net Noorden.Later
leer je ze kennen en kom je er
achter dat het ook maar gewone
mensen zijn", aldus Rolien Rö-
ben. „Het is een klein wereldje.
ledereen gaat leuk met elkaar
om."

Tijdens de wedstrijden gaat
het er vaak hard aan toe. Niet
voor niets heeft het shorttrackin
devoorbije jareneen naam heeft
opgebouwd van 'rodeo op ijs',
waarbijregelmatig diskwalifica-
ties en massalevalpartijenoptre-
den. Röben, die om deze reden
zelf ook een keer van de baan
werd gestuurd, reageert laco-
niek. „Het hoort erbij. Als je er
niet tegen kunt, kun je beter op
langebaanschaatsen gaan."

Voor wedstrijden is Rolien Rö-
ben erg gespannen. „Maar als ik
eenmaal gestart ben. zijn de
zenuwen weg." Volgens haar
werkt die nervositeit echter niet
nadelig. „Ik ben dan veel meer

febrand op een overwinning."
'ijdens de NK junioren-B vorig

jaar, speelde vooral de pers haar
parten. „Voor het kampioen-schap verschenen krantekop-
pen, waarin stond dat ik wel
even eerste werd." Röbenschrijft hier deels haar valpartijop de 1000 meter aan toe.

Lillehammer
Om zichzelf op te peppen stelt

ze zich elke wedstrijd opnieuw
een doel. „Ik neem mezelf dan
voor om een bepaald persoon,
waarmee ik mij kan meten, er af
te rijden. Bii de 500 meter, waar
ik niet sterk in ben, wil ik zodicht mogelijk bij de anderenblijven."

Wat haar schaatscarrièrebetreft, kijkt Röben niet verder
daneen halfjaar vooruit. „Ik wil
me in januari in de kernploeg
rijden. Ook hoop ik dit jaar tot de
top drie van Nederland te beho-
ren. Over eventuele deelnemingaan de Olympische Spelen 1994
inLillehammer denk ik nog niet
na."

Hoe ze dit drukke schaatspro-
gramma wil combineren met
naar studie, is Rolien Röben nog
niet duidelijk. De atheneum-
leerlinge zit nu midden in haar
examenjaar. „Het leren van de
tentamens gaatnu nog wel, maar
in de winter heb ik veel wed-
strijden. Ik laat het allemaal
maar op me afkomen."

(Advertentie)

t„mr_l_ VRIJE UNIVERSITEITEN SAMENLEVINGlnflr]|\ organiseert in LEEUWARDEN een lezing over% ö NEDERLAND EN DE
EUROPESE INTEGRATIE

doorprof. mr J. A. Winter, hoogleraar Europees Recht, aan de juridischefaculte.t van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij zal dan spreken o.m. overde gevolgen voor de Nederlandse burger van de Europese integratie.
Op donderdag 5 november, aanvang 20.00 u.

DE TOEGANG IS GRATIS!
in rest. 'Onder deLuifel. Stationsweg 6
VUSA-centrum. tel. 020-5482686
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Openingstijden ma. van 13.00 tot 18.00, di. t/m vr. van 09.00 tot 18.00, za. van 09.00 tot 17.00, Koopavond do. tot 21.00.
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ft nO tot 18.00 UU» en bekenden. Dat doen wij ook door

jj3o IÖ-U** middel van een expositie van beeldhouwer
Oene van der Veen, die daarna tot
27 november is te bezichtigen

/ SCHREÜDER
"Vogelpvii^rveen /Registeraccountants
Undehout 1 77. j Postbug 43 9200 AA Drachten
80cro' Telefoon 05120 - 23074, Telefax 05120 - 24497

etaleer ook in uw dagblad
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Alstublieft, voor vriend, buur, collega of familie een kwartaalabonnement op de
Leeuwarder Courant. Hij of zij is de laatste drie maanden geen LC-abonnee geweest
en ontvangt de LC de eerste twee weken gratis!

| Dank u wel. Leeuwarder Courant. U een abonnee, ik een leuk presentje. Op de I I
| onderstaande bon heb ik aangegeven waar mijn voorkeur naar uitgaat. Ik ontvang het | I
I geschenkzo spoedig mogelijk nadat ik de bon heb opgestuurd. | 1

| Noteert u maar als nieuwe abonnee:

Telefoonnr. (voor controle bezorging) |
I Kwartaalabonnement a f 80,15 (f 1,35 korting bij autom betaling via bank/giro/incasso). i^"^
I Opgegeven door: s?^"

" 1 ■*^^* _____w_W^___^1 ftares: js^j j^iÉftw'ÜL^-

Kl Graag toezending van het aangekruiste geschenk: S^ "^^rfÉÉupl^^jSS^^

ij | Stuur de bon in een open envelop (zonder postzegel)
1 naar: Leeuwarder Courant, Antwoordnummer 123,

lllllllli 1 8900 VC Leeuwarden. .
LEEUWARDER COURANT DE KRANT MET MEER INHOUD

"Akkoord, uw
financiering is rond".

------- Skb^H m9_________\\
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Een nieuw bedrijf beginnen of een U merkt dan ook dat de mensen van
bestaand bedrijf uitbouwen vergt de Friesland Bank ervaring hebben
een investering die weloverwogen met het bedrijfsleven en in elk op-
genomen moet worden. zicht een goede en vertrouwde
Immers uw ondernemersrisico dient gesprekspartner zijn.
verantwoord te blijven. U kunt daarvoor bij elk van onze
Overleg in zon situatie met ons. kantoren terecht.

Friesland Bank
uw eigen bank
Meer dan 60 vestigingen.
Hoofdkantoor Leeuwarden, Zuiderstraat 1 Tel. 058-994499
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'Amelander gaat als beest tekeer': werkstraf
LEEUWARDEN - „De ver-

dachte is als een beest tekeer
gedaan. Niet meer en niet min-
der", betoogde officier van justi-
tie Hubert Dankmeijer gisteren
op de zitting van Leeuwarder
politierechter Daniël Keur. De
officier bracht dit zware verbale
geschut in stellingom zijnafkeer
te verwoorden over het optreden
van een Hollumer. Op 15 augus-
tus van verleden jaar leverde de
35-jarige pensionhouder meteen
dollemansactie tegen twee van
zijn gasten allerminst een glo-
rierijke bijdrage aan debevorde-
ring van het toerisme op Ame-
land.

„Ik vind de verdachte een hele

nare man", luchtte Dankmeijer
zijn gemoed. Hoe hoog de officier
de agressieve uitspatting van de
gedaagdeopnam, bleekwel uitzijn
eis: zes maanden vrijheidsstraf.
Dat is de hoogste straf die een poli-
tierechter kan opleggen. Rechter
Keur achtte een detentie van een
half jaar in principe gerechtvaar-
digd, maar de magistraat was van
mening dat die straf kon worden
omgezet in 240 uur dienstverle-
ning.

De beide gasten, een vader en
een dochter, zouden twee nachten
in het pension van de Hollumer
doorbrengen. Een kon op bed lig-
gen. De ander moest op de grond
slapen. „Er is niet helemaal een
kwalitatief hoogstaand produkt
afgeleverd", constateerde de offi-

cier, die ook de woorden „pure
wanprestatie" in de mond nam.

Na een nacht vond het duo het
welletjes. De pensionhouder
wenste echter voor oeide nachten
te worden betaald. Dat betrof een
totaal bedrag van ’ 90. De gasten
wilden niet verder dan’ 50 gaan.
Met veel drank in het lijf toog de
opgefokte eilander daarop naar de
haven van Nes, waar het tweetal in
de auto lag te slapen. Met een ijze-
ren buis en een vuist bewerkte hij
de wagen, die later total loss zou
blijken te zijn.

Bovendien sloeg de verdachte
met name tegen de vader, diezich
in de auto had opgesloten, uiterst
dreigende taal uit. „Ik heb twee
handen gekregen om jou te wur-
gen", voegde hij de ander bijvooor-

beeld toe. „U hebt ze de dood-
schrik op het lijf gejaagd", merkte
Keur op.

De officier stelde zelfs dat de
situatie zo bedreigend was geweest
dat de 35-jarige zich nog gelukkig
mocht prijzen dat het duo geen
wapen bij zich had gehad, want
anders had hetweleens fataalvoor
hem kunnen aflopen. „Als ik in de
auto had gezeten, nad ik hem neer-
geschoten", gaf Dankmeijer rond-
uit toe.

Hoewel de aangeklaagde’ 100
van de pensiongasten had ontvan-
gen, dwong hij hun vervolgens
voor hem uit te rijden naar het
strand. Later veranderde hij van
gedachten en werd koers gezet
naar zijn woning.Aan de hand van
een kwitantie wilde hij de twee

laten zien dat hij de zaak niet
oplichtte. Toen zij op zeker
moment poogden te ontsnappen,
reed hij hun auto klem. De officier
en de rechter zagen beiden in de
gedwongen autorit wederrechteij-
ke vrijheidsberoving.

De Amelander meldde dathijna
het voorval geen druppel drank
meer tot zich heeft genomen.
Tevens heeft hij ’ 4000 schade
vergoed voor de vernielde auto en
een brief geschreven waarin hij
zijn excuses aanbood. Ook hebben
de mensen in de buurt hem opzijn
wangedrag aangekeken. Voorts
krijgt hij minder potentiële loges
doorverwezen. Zijn advocaat Ary-
Jan van der Meer concludeerde
dat hij „al behoorlijk" isgestraft en
bepleitte een werkstraf.

Beatrix-linde in
Beetsterzwaag ter
ere van jubileum

BEETSTERZWAAG - Vier spa-
den rusten in de zwarte aarde. De
burgemeester van Opsterland, de
plaatsvervangende burgemeester
van Dillenburg, de oud-burge-
meester van die plaats en de
kamerheer van de koningin heb-
ben hun werk gedaan. De 12,5 jaar
oude linde is geplant in de tuin
tegenover het gemeentehuis van
Opsterland in Beetsterzwaag, ter
ere van deeven langeregeringspe-
riode van Beatrix. De linde draagt
voortaan de naam van de vorstin.

Voor de herdenking van dit
koperen jubileum had net Comité
Herdenking Dillenburg gisteren
een zeven personen tellende dele-
gatie van Dillenburg uitgenodigd
naar Beetsterzwaag te komen. Die
Duitse stad is de bakermat van het
Nederlandse vorstenhuis. Het
comité, voortgekomen uit het
Regionaal Interkerkelijk Bezin-
ningsverband (RIB), hadBeetster-
zwaag uitgekozen voor hun her-
denking, omdat RIB daar altijd
vergadert.

De Duitse delegatie bestond
onder anderen uit Gerhard Beer-
mann, oud-burgemeester van Dil-
lenburgen Horst Göbel, plaatsver-
vangend burgemeester van die
plaats. Op het gemeentehuis wer-
den ze verwelkomd door burge-
meester Joost van Bodegom van
Opsterland en kamerheer Cornelis
van Eysinga. Vervolgens postten
ze een telegram met gelukwensen
voor de koningin. Ter afsluiting
nuttigden ze een oranjebitter.

PEB-personeel
waarschuwt voor
afkalven bedrijf

LEEUWARDEN - Bestuur en
leden van de Nederlandse Onaf-
hankelijke Vakbond voor de
Overheids en Non-profit sector
(Novon) bij de NV PEB zijn „diep
teleurgesteld" over hun aandeel-
houders: Provinciale Staten van
Friesland. Het stoort deNovon dat
deStaten „weinig gevoel" toonden
voor de personele consequenties
van de fusie van PEB met het Gel-
dersePGEM.

De bond meent dat met het ver-
vroegd uittreden van 49 werkne-
mersvan hetPEB per eind dit jaar
al een „voorschot op de fusie is

fenomen. De Novon voorziet dat
et PEB doorgaat met „de uitver-

koop van personeel", met als
gevolg dat het PEB door gebrek
aan mankracht en kennis niet alle
kerntaken meer zal kunnen uit-
voeren. „Ondanks gemaakte
afspraken gaan deze taken dan
naar de fusiepartner", zo wordt
gewaarschuwd.

GS: brug Lemmer
snel versterken

LEMMER - De brug over het
Prinses Margriet Kanaal bii Lem-
mer moet zo snel mogelijk ver-
sterkt worden. Gedeputeerde Sta-
ten zullen Rijkswaterstaat schrij-
ven dat het beweegbare deel van
de brug, de val, verstevigd moet
worden. Dat geldt ook voor de
betonnen opleggingwaarop de val
in gesloten toestand rust.

Halverwege november worden
de resultaten verwacht van een
zogeheten röntgentechnologisch
onderzoek, waaruit moet blijken of
er in het beton ook scheuren zijn.
Samen met hetrijk en „eventueel"
de gemeente Lemsterland willen
GS bekijken wat verder noodzake-
lijk is.

MIN! OPSKERPER. GEEF!

)e pipen fan dyn broek
>inne te lang. ,

De boksen moatte koar-
ter, ja.

Scheepsschroef als miljoenenvilla voor reder Urk

BBJTRK -Bouwbedrijf JelleKaptein op Urk legtde laatste hand aan wateen van de duurste woningen van Nederland is. Voor een bedrag datruim boven de ’ 5
miljoen ligt, bouwt het bedrijf in opdracht van reder Jan Korf een groot landhuis aan de Urkerweg. De plattegrond heeft de vorm van een scheepssehrocf
waarbij het torentjestaat voor de as van de schroef. Bovendien doet het denkenaan een *uurtorentje. Voor de bouw van de villa moesten eerder twee bungalows
worden afgebroken. Een daarvanwerd in een nacht afgebroken, ter plaatse in een gat in de grond gestort en met zand overdekt. Op last van de gemeente is dat
puin later weer verwijderd. In november vorig jaar is de bouw gestart. Kaptein verwacht dat het huis nog voor de kerst bewoonbaar is. De woning is voorzien
van ontzettend veel luxe en technische snufjes. Zo is de hele woning onderkelderd met een groot zwembad en een wijnkelder en is, bij voorbeeld, vloerverwar-
ming aangebracht onder de oprijlaan, zodat men 's winters geen last heeft van gladheid. Voor de villa worden zeer exclusieve bouwmaterialen gebruikt.

VAKBONDEN OVER ZUIVEL:

'Boeren krijgen niet de beste melkprijs'
LEEUWARDEN - De boeren

in het Noorden krijgen niet de
beste denkbare melkprijs. Dat
kan veranderen als denoordelij-
ke zuivelcoöperaties meer
samenwerken. Joint-ventures
en besloten vennootschappen
waarin alle zeven noordelijke
coöperaties deelnemenkunnnen
bovendien leiden tot behoud van
talrijkearbeidsplaatsen. Er moe-
ten nu 1218 banen verdwijnen
bij Friesland Frico Domo. In de
nabije toekomst zal dat aantal
ongetwijfeld groter worden.
Daar kan de rem op worden
gezet. Dat is het streven van de
Industrie- en Voedingsbond
CNV en de Voedingsbond FNV
met hun gisteren gepubliceerd
rapport 'Minder strijd meer
werk.

De directies van de zuivelcoöpe-
raties wijzen hetplan van de hand.
De vakbonden zullen echter bij
elke fabriek ledenvergaderingen
houden om de mening te peilen.

Met hoeveel centen per kilogram
melk de melkprijs omhoogkan als
de samenwerking een feit wordt,
konden Henk Amperse (CNV) en
Dick Hemen (FNV) gisteravond
niet zeggen. Zij zeiden ook geen
getal te kunnen noemen toen het
om het aantal te behouden banen
ging-

Vrije fabrieken
De vakbonden vinden dat er

door de onderlinge competitie nu
te veel boerengeld wegraakt. De
vrije fabrieken laten hun kaas
voor een groot deel veredelen bij
de particuliere handelsonderne-
mingen, zo zeggen de bonden, ter-
wijl straks op de Hemrik in
Leeuwarden een daar voor inge-
richt bedrijf leeg komt te staan.

Voorts denken debonden dat de
kaasmarkt over niet al te lange tijd
erg moeilijk zal worden door de
uitbreiding van de produktiecapa-
citeit in Duitsland. Volgens Hem-
en is dat onder andere meege-
deeld door het marktverkennings-

bureau Nielsen.De vrijefabrieken
zijn vrijwel uitsluitend voor kaas
ingericht. Zij krijgen in de visie
van debonden strakseen klap. Die
kan worden opgevangen als ze op
tijd samenwerken met Friesland
Frico Domo die de helft van de
melk gebruikt voor andere pro-
dukten.

De huidige situatie leidt er ook
toe dat er niet of weinig wordt
geïnvesteerd in toekomstige groei-
markten. Hemen: „Wij hollen ach-
teruit, nationaal en internatio-
naal". Hij voorspelt dat departicu-
liere industrie een voorsprong zal
nemen en straks over de coöpera-
ties heen zal rollen.

De FNV'er vindt dat de zuivel-
coöperaties nu beter met elkaar
om tafel kunnen gaan zitten dan
nog meer afzonderlijk te investe-
ren. Hoe langer de samenwerking
wordt uitgesteld, des te moeilijker
het wordt. De kosten zullen door
die investeringenalleen maar stij-
gen.

De bonden gaan ervan uit dat
ook bij samenwerking de bedrij-

ven zo veel mogelijk zelfstandig
zullen blijven. De Noordelijke
Ontwikkehngs Maatschappij,
waarmee inmiddels overleg heeft
plaatsgevonden, is bereid de hel-

Eende hand toe steken, hetzij als
emiddelaar, hetzij als financier.

Met de NOM zouden vooral
inspanningen moeten worden
gedaan voor dagverse produkten
en toetjes door merken te ontwik-
kelen.

Marginaal
De vakbonden zien behalve in

de kaasveredeling veel heil in de
concentratie van de botermakerij
in het Noorden. Nu is produktie
bijna overal marginaal, aldus Hem-
en. Hetzelfde geldt voor wei. Die
zou in Beilen moeten worden
geconcentreerd, want FFD heeft
de merken. Het aandeel van de
vrijefabrieken in de oude CCFzou
moeten worden gehandhaafd dan
weer in ere moeten worden her-
steld. Dan kunnen de vrije fabrie-
ken ook meeprofiteren van de spe-
ciaalproduktenvan dat bedrijf.

Friese toespraak in
Verenigde Naties

LEEUWARDEN - HetFries had
tot nog toe ontbroken in het men-
gelmoesje van talen, dat over het
algemeen opklinkt in vergaderin-
gen van de Verenigde Naties. Die
witte vlek is gisteren opgevuld
door de Aalzumer student Rienk
Terpstra (23). Als lid van de
Nederlandse delegatie, verkozen
door het Nederlands Comité voor
Multilateraal Jongerenwerk
(NCMJ), opende hij zijn toespraak
over jongerenrechtmet een passa-
ge uit de oudeLex Frisionem: 'Dan
weint en guit in uniierige bern, en
biskreamt dan zyn lea en zyn hus-
leazens, zyn heit, dy't him helpe
moast tsjin de honger en de kalde
nevel winter...'

Dit Friese intro bleek een suc-
cesvolle publiciteitsstunt, aldus
het NCMJ: „Hiermee verkreeg
Rienk de aandacht die zijn speech
verdiende." Terpstra nam onder
meer problemen in het milieu,
onderwijs en gewelddadige con-
flicten op de Korrel vanuit het
standpunt van jongeren. Na zijn
toespraak is de student aangewe-
zen om namens de Nederlandse
delegatie te onderhandelen over
de jongerenresolutie, die eens per
twee jaar wordt aangepast.

Abortus Bang op bedrijf Diever
DIEVER - Op een melkveehouderijbedrijf in Diever is deze week

abortusBang geconstateerd. DirecteurGeert Benedictusvan de Gezond-
heidsdienstvoor dieren in Noord-Nederland bevestigde dit gisteravond
desgevraagd. Een koe is met de gevreesde ziekte besmet. /<> bleek uit
bloedonderzoek door het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lely-
stad Het bloed van andere dieren wordt nog onderzocht.

Het bedrijf met 120 stuksvee isgeblokkeerd. Hetzelfde geldt voor drie
aangrenzende bedrijven. Het is niet uitgesloten dat de volledige vt
pel moet worden opgeruimd. De gezondheidsdienst tracht de oorzaak
van de besmetting te achterhalen, aldus Benedictus.

Goede ontkent
stort van vaten
Ouwsterhaule

LANDSMEER/JOURE - Oud-afvaltransporteur Goede uit
Landsmeer ontkent dat zijn onderneming ooit vaten che-
misch afval naar de stortplaats Ouwsterhaule heeft gebracht.
„Wij reden tot circa 1971 op grond van allerlei vergunningen
chemisch afval van PhilipsDuphar, maar dat ging uitsluitend
naar de Diemerzeedijk ten oosten van Amsterdam om 't bij
vaste zuidwestenwind te verbranden. We hadden in Fries-
land niets te zoeken", aldus de Landsmeerder desgevraagd.

Hij reageert daarmee op het
relaas van een man uit Scharster-
brug, die met stelligheid verklaart
tussen april enoktober 1971 oogge-
tuige te zijn geweestvan eenreeks
dumpingen van Duphar-vaten in
deOuwsterhaulster stortput 1 door
of namens het bedrijf van Goede.
Volgens de Landsmeerder is het
transportbedrijf opgeheven, toen
begin jaren zeventig de vergun-
ning voor verbranding van het
chemisch afval verviel.

„Toen was het gelijkafgelopen",
aldus Goede. De afvalauto's zou-
den volgens de oud-transporteur
zijnverkocht. De 'vatengetuige' uit
Scharsterbrug reageert laconiek
op de ontkenning van Goede: „Ik
heb ze daar toen toch zeker vele
malen zelf gezien."

Milieuwethouder Gerlof Oud
(CDA) van Skarsterlan zegt „sym-
pathiek" te staan tegenover een
zoekactie met grondboringen in
put 1, zoals die is geopperd door
directeur Andries van Vugt van
storteigenares De Vries Joure BV.
„Dat soe grif in goed dingwêze. Ik
wol dizze tsjüge fansels earst sels
ris oanheare", aldus Oud, die ove-

rigens vindt dat De Vries Joure de
kosten van zon zoekactie moet
dragen.

De oorspronkelijke ontgronder
van de omstreden stortput 1, A.
van der Marel uit Bergen (NH),
zegt dat Noordhollandse klanten
van de latere stortplaats zeker niet
via hem de weg naar Ouwsterhau-
le hebben gevonden. In het dorp
valt al jaren te beluisteren dat Van
der Marel mogelijkerwijs indus-
trieën uit de regio Amsterdam op
net aanvankelijk zeer goedkope
stortadres (in 1971 ’ 1 per m 3)
heeft gewezen.

Van der Marel: „Ik had bij de
ontzanding in mijn achterhoofd
wel het plannetje om de put met
afval op te vullen. Dat mocht ech-
ter niet." Nadat Van der Marel
failliet was gegaan doordat hijveel
onbruikbare leem in de put aan-
trof, werd de ontzanding verkocht
aan deJouster Marten de Vries, die
er wel een stortplaats van mocht
maken. Als diepte van stortput 1
noemt Van der Marel „plaatselijk
12 meter". Dat zou betekenen dat
het afval plaatselijk 2 meter dieper
ligt dan de ontgrondingsvergun-
ning uit 1966 aangeeft.

Stigas: 'Boeren hebben
een onveilig beroep'

OENTSJERK - „Deagrarische
sector staat in de top 5 van meest
onveilige sectoren". Dat zei gis-
termiddag Ton Meyer, voorzitter
van de Stichting Gezondheids-
zorg Agrarische Sector (Stigas),
bij de officiële opening van het
Stigaskantoor in Friesland.
Stigas is een initiatief van het
Landbouwschap en de agrari-
sche bedrijfsvereniging 'Geza-
menlijk Uitvoerings Orgaan
voor de Tabaksverwerkende en
Agrarische bedrijven' in
Leeuwarden.

Stigas adviseert over verbete-
ring van de arbeidsomstandighe-
den in de agrarische sector en hoe
ziekte en arbeidsongeschiktheid
voorkomen kunnen worden. De
stichting richt zich in Friesland in
eerste instantie op de melkveehou-
derij en daarvoor werkende loon-
bedrijven. In totaal gaat het daar-
bij om achtduizend werknemers
en ruim tweeduizend bedrijven
met een of meer werknemers.

Vorig jaar deden zich in Fries-land 360 bedrijfsongevallen in de
agrarische sector, waarvan de
meeste in de categorie lichteonge-
vallen. Aanziektewet- en arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen werd

in Friesland ’ 63 miljoen gulden
uitbetaald.

De meest voorkomende proble-
men zijn ademhalings- en rug-
klachten en klachten van het
'bewegingsapparaat', de ledema-
ten. De helft van de 2900 arbeids-
ongeschikten in de agrarische sec-
tor in Friesland heeft daar last van.
Vorig deden 4500 werkers in de
agrarische sector in Friesland een
beroep op de ziektewet.

Volgens Meyer heeft de
bedrijfsgezondheidszorg in de
agrarische sector pas effect als die
zoveel mogelijk is afgestemd op de
agrarische praktijk. Omdat er gro-
te verschillen zijn in diversesecto-
ren van het agrarisch bedrijf en
teelten is, aldus Meyer, debedrijfs-
gezondheidsdienstvanuit de sector
zelf ontwikkeld."

De Stigas verwacht in de
komende tijd een grote stroom
adviesaanvragen te moeten ver-
werken. „Door de EG-richtlijn zal
de Arbo-wet bij alle werkgevers
de verplichting neerleggen een
preventiebeleid te ontwikkelen.
Daarvoor moeten deskundigen
worden ingeschakeld. Als in geen
andere sector krijgen in de agrari-
sche sector de kleinschalige
bedrijven daarmee te maken."

Weer controle-actie op autogordel
LEEUWARDEN - De politie in Friesland zal de komende twee wekenweer intensief controlerenop het dragenvan de autogordel. In april vandit jaarwerden tijdens een dergelijke actieveertienduizend automobilis-

ten gecontroleerd, van wieer bijnatweeduizendeen proces-verbaalkre-
§en omdat zij de gordel niet droegen. Ook inzittendenop de achterbankie de gordelniet om hebbenkrijgen nueen boete.Zij kwamen er vorigekeer nog met een waarschuwing af, omdat de nieuweregel toen net was
ingevoerd.

Vorkheftruck
kantelt: inwoner
Grou zwaar gewond

HEERENVEEN - Een 27-jarige
inwoner van Grou is gistermiddag
in een bedrijfsloodsaan deWetter-
wille in Heerenveen zwaar

fewond geraakt toen de door hem
estuurde vorkheftruck kantelde

en op hem viel. Met hersenletsel
en zware verwondingen is hij over-
gebrachtnaar ziekenhuisDe Tjon-
ferschans in Heerenveen. Hij is

uiten levensgevaar.
Het ongeval gebeurde toen de

man de vorkheftruck achteruit
wilde rijden. Om onduidelijke
redenen raakte het voertuig uitbalans, waardoor het kantelde. De
terstond gealarmeerde brandweer
van Heerenveen slaagde erin de
vorkheftruck op te lichten. De toe-
stand van het slachtoffer was toen
zo kritiek, dat de hulpverleners
niet durfden te wachten op de
komst van een medisch rampen-
team uit Leeuwarden

Bandstra verkoopt
kampioensskûtsje;
nieuwe Halve Maen

STAVOREN - IFKS-schipper
Age Bandstra uit Stavoren heeft
ziin kampioensskütsje Hoop op
Welvaart verkocht. Het 37 tonmetende en ruim 20 meter langeschip gaat over in handen van de
Jouster Ulbe Zwaga Rzn, die ditjaar in de B-klasse niet verderkwam dan de voorlaatste plaats.
Afgesproken is dat Bandstra nogeenmaal met het schip aan de
IFKS meedoet, om een poging tedoen driemaal achtereen de kam-pioenswimpel binnen te halen.

Voor het SKS-kampioenschapyan volgend jaar krijgt schipperPiter Brouwer van d'Halve Macnde beschikking over een nieuwschip, liet gaal om een skütsji40 ton, dat in handen was van een
particulier uit Haarlem Bti

bij de laatste titi
de rode lantaarndragers.
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Wie aan computers denkt, kiest voor de kwaliteit van B ■
een wereldmerk: IBM \__F_\ _\ _ _*% _\__i_r9____* 888

Maar daarmee bent ver nog niet. Want wie voorziet i^L II I I 111" I
u van een passend automatiseringsadvies? Wi
Wie levert, installeert, onderhoudt en repareert uw VeelzijCÜQ VOOr kantorenIBM-apparatuur en verzorgt de opleidingen voor de
gebruikers? Zwo||(j :038. 2gi911Precies, de mensen van Kuipers. Zij worden niet Apeldoorn: 055-216725 Amersfoort : 033-610551voor niets getraind door de specialisten van 18M... Groningen: 050-414641 Leeuwarden: 058-134708

IBM en Kuipers: de kracht zit 'm in de juiste kombinatie.



. BBBBBBPBBBBB/—*bJ SmBBI "Door de IrAV&lrAV&*,A van de bouwmarkt, moet je GROTE BEER staan werkplezier en gebruiksgemak een.**B S ■BWmLbI als bouwonderneming je winstpositie nauwkeurig faal. De HT pakketten bieden u precies wat u nodig heeft.
voleen Projektbewaking speelt hierin een cruciale , ~ _—_.W ~*BJ 8 ' 6 Er zi|n pakketten voor de reguliere financiële administrar,.._\\r \ . rol Daarom hebben wij voor alles onze projektadministra- , *ue-

\m u maar ook voor projektadministratie. inkoop wAn—___________ . __________________ mm w^ mm. mm. - _m. mi m? tic geautomatiseerd. Dit geeft ons direkt een overzicht van . y' crKO°P.
Al ITjOM ATICI DIKJr. "^ *l voorraad, fakturenng, salarisadministratie, relanebehi..,fWmJ W UrlA LNrK INVJ Pi .-mm en inzicht in de laatste stand van zaken, geeft reaktiesnel- eiaueoeheer
'^ U mr^ ■ ■***■■ ym^-w

etc. U kunt er zó mee aan de slag. En als u later wilt ,„rJ BB! heid, netheid, representativiteit en benadrukt onze profes- c' wl,t "ft-
BW JP^*\ I . ~ u i vvv breiden zijn er vele opties mogelijk. De nieuwe HT c~«.sionaliteit Voor we tot aanschaf overgingen hebben we ' r * ' en' soft-

WEE I HAAR WW. f drachtgevers. Drie namen zijn toen naar voren gekomen: Als dealer zijn wij enthousiast Ontdek de vele voordelen
-V' 9L_______, - . ,dm /-D/-.TC deed vA/ vvv van GROTE BEER en kom langs.Bf ' Bos Automatisering, IBM en GROTE BEER. We hebben mmm* _

L^yaaam

Ur kunnen konstateren dat ze die goede naam weten waar te

— — — __.m_.K__i m. _* '$" maken. De dienstverlening is prima en de geboden bereid- n, ...„.„„ GROTtBEw
I fllilll M#V #V l^t STANDAARD IN SOFTWARfC. WJ E. I r+\r\ I I willigheidom het relaties naar de zin te maken, sluiten pre-

cies aan op onze opvattingenover goed relatiebeheer." mMm.
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WAAR TF W i DE SOFTWARE DIE f [5 \^JW/\#Al\ I C ZICHZELF TERUGBETAALT |B"

i W\__. Als ondernemer eist u rendement van iedere investering. AUTOMATISERI MC*i-mmA I / Ps^'~' Dus ook van uw software. GROTE BEER bewijst dat u
mm -|* CKJ" BV BB door goede informatie-verwerking uw kosten nog beter Fahrenheitweg 6, Postbus 1 148, 8900 CC Leeuwardenp^| IXll^l I -M_ ; .JP^ _^JBbl kunt beheersen. Bij de nieuwe generatie HT software van Tel. 058 - 983333. fax 058 - 160 160

BOS AUTOM ATISERING MET VERSTAND VAN ZAKEN
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«COLLEGE
Communicatie, zorg dat het werkt!

Een baan in de telematica, iets voor u mevrouw?
Dan bieden wij u een opleiding tot

Telematica Technicus/Beheerder
Start: Januari 1993
Duur: 2 jaar, 3 dagen per week
Voor wie: Vrouwen vanaf 25 jaar, met minimaal Mavo-4/

Mulo of gelijkwaardige opleiding, met
belangstelling voor wis- en natuurkunde

Kosten: Eigen bijdrage: ’ 150,= per jaar;
reiskosten worden vergoed

Plaats: MBO-college Drachten, Leidijk 49, Drachten

Kinderopvang is mogelijk voor kinderen van 0 - 4 jaar.

Heeft u belangstelling?
Kom dan naar de voorlichtingsdag,

vrijdag 27 november, van 10.00 tot 16.00 uur,
op het MBO-college Drachten, Leidijk 49, Drachten.

Bel voor meer informatie en een brochure:
Mevr. I. Veendorp van het MBO-College Drachten,

tel. 05120-32008

MS rbBS
ANKE WEIDEMASCHOOL r*fliona" bur"u ond"i9
VROUWENVAKSCHOOL friesl.nd

en Educatie

PABO V
Kom (er)op voor kinderen!

Lerarenopleiding Basisonderwijs

Voorlichtingsdag
Zaterdag 14 november 1992

9.30 uur (precies)-12.00 uur

De voorlichting over de opleidingmet aangepaste lestijden

("avond'PAßO) wordt op dezelfde bijeenkomst verzorgd

De avond' PABO vormt alleen een nieuwe eerste.aarsgroep bi,

voldoende inschrijvingen.

Adres Verzetsstnjderslaan 2. 9727 CE Groningen

Ak .e 050-209804 belt. ontvang je vooral
Interesse? Ais |e ujv

een brochure met informatie

S t
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C N q E Groningen jouw studiestad
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LOOPBAANPLANNING

Vrouw en Werkwinkel Leeuwarden-Sneek organiseert in
samenwerking met Loopbaanadviesbureau Weisenbach
en Sommer op donderdag

5 NOVEMBER
een eendaagse training voor werkzoekende vrouwen met
een HBO- of academische opleiding.

Programma: - sterkte/zwakte analyse

- solliciteren- netwerken- adviezen om uw loopbaan te plannen
Tijd: 9.00 uur tot 16.30 uur
Plaats: De „De Koperen Tün" in de Prinsentuin

te Leeuwarden
Kosten: / 75.-, inclusief lunchen werkmateriaal

Informatie en aanmelding:

Vrouwen Werkwinkel
Wortelhaven 79 - Leeuwarden
Tel.: 058-152920
(maandag t/m donderdag!

Weisenbach & Sommen

IU S Al
Ben jegeboren tussen

1-6-75en 31-7-78.
Wil jeeen jaarHigh
School in Amerika

Vraag dan meteende
nieuwe brochure aan!
Bel tijdens kantoor-

uren naar:
05700-36662 of

Schrijfeen kaartje naar:

STS!
STS NEDERLAND

POSTBUS 337 3
7400 AH DEVENTER

INTEGRAAL
KWALITEITSBELEID
De kwaliteit van een organisatie met
betrekking tot de inrichting, de werking en
het klimaat ligt in belangrijke mate in
handen van leidinggevenden.
Bij HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
en INTEGRAAL KWALITEITSBELEID staat
participatief leidinggeven centraal.
Participatief leidinggeven mobiliseert
de kennis van de medewerkers om de
kwaliteit van de organisatie te verhogen en
leidt tot hoge betrokkenheid en motivatie.
In het voorjaar start voor leidinggevenden
wederom de

MANAGEMENT-
CURSUS
practicum participatief leidinggeven
Het practicum duurt 21 dagdelen, verdeeld
over zes blokken, in een periode van ruim
drie maanden. Het practicum wordt gegeven
in een centraal gelegen conferentieoord.
Onderwerpen zijn onder meer:- Kwaliteitsdenken - Probleemoplossing
- Leidinggeven - Succesvol verbeteren- Communicatie - Projectontwikkeling
Startdata van de cursus zijn:
9 februari en 2 maart 1993.
Maximaal tien deelnemers per groep.
Inlichtingen en aanmelding:

WX3-
Organisatie adviesbureau NOAG bv
Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen
telefoon 050-422534. Fax 050-412319 j

In februari 1993
start aan het NIGO

beroepsopleiding wUQLGJL WXetZOjL £^
Doelvan de opleiding Toelating

Het doel van deze Post H.8.0. opleiding is dat De opleiding is bestemd voor verpleegkundigen,
u begrip en inzicht verwerft in de problematiek maar onder bepaalde voorwaarden kunnen ook
van de ouder wordende mens en de beroepsbeoefenaren van andere disciplines
consequenties hiervan voor dete verlenen zorg. worden toegelaten. Dit laatste ter beoordeling

van het hoofd opleiding.
De opleiding duurt ongeveer een jaar, en zal
worden gegeven in 27 cursusavonden, waarop Informatie
drie uren college zal worden aangeboden.
Daarnaast moet men uitgaan van gemiddeld Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
240 uren zelfstudie. mevr. E. Schoemaker, telefoon: 058-934375.
Bij voldoende deelname zal de cursus in de Adres: Boerhaavestraat 30,
maand februari 1993 starten. 8921 TK Leeuwarden.

NOORDELIJK INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGOPLEIOINGEN ' "
LEEUWARDEN f* I

'' HetNtgq is een instituut dot nauw geteerd 'S oon de NoorrJdi/kt Hogesctoo/Leeirwri^ . 'pteegkundigt■".
VI

Kunststof kozijnen
Zwarekwaliteit. Alle maten leverbaar. Scherpe prijzen,

bijv. 100 x 155v.g. mcl. 0ft
_

dubbele beglazing, montageen BTW Dou,"
Tevens levering van kunststof deuren en schuifpuien.- Levering door heel Nederland.

| jjansmabirdaard j
I jj^F kunststof bouwprodukten

Tel. 05196-2553 Fax 05196-2727

|~r r^"■nuM
Bod gevraagd

Kootstertille, De Koaten 48
fraai verbouwde woonboerderij met paddock en per-
ceel weiland. Opp. grond ruim 9100 m. Bezichtigen
woensdag 4 nov. van 15.00 tot 17.00uur.

Zevenhuizen, Evertswijk 54-1
boerderij met 2 schuren annex kalvermesterij. Opp.
grond ruim 2.40 ha. Mestquotum 1.040 kg. Cap. ca.
200 kalveren. Bezichtigen donderdag van 15.00 tot
17.00uur.

Inl. + afspr.

v. Opzeeland 0.6.
te Ureterp, tel. 05125-2357
(Gesp. in Agr. Objekten)

serrebouw en aluminium puien

\ \^^;;JBf""f|f

BflM

flflflflßJ_mt
Door de aanbouwvan een serre combineert u het
comfort van uw woning met de aangename
kanten van het buiten zijn.
Serbo ontwerpt, fabriceert en plaatst sarres
en erkers, geheel afgestemd op uw wensen en
mogelijkheden.
Maatwerk dus, van advies tot oplevering!
Laat u nu doorons deskundig adviseren, dan
kunt u al heel snel optimaal genieten van uw
serre. —f Bezoek demeest comptete
serre-presentatie van Nederland

U bent hier dagelijks welkom tot 17.00 uur,

opzaterdag tot 15.00 uur

j^ f
Bel of stuur de bon in voor dokumentatie'
SERBO BV - Nijverheidsweg 1 - 7442 CH Nijverdal

Telefoon 05486-18686 _____B mf[
naam.

fcr adres
r» postcode tel
|| woonplaats



Bij diefstal met
geweld gedreigd:
150 uur werkstraf
LEEUWARDEN - Voor een

diefstal in Harlingen waarbij" met
geweld werd gedreigd neeft
Leeuwarder politierechter Daniël
Keur gisteren een 27-jarige man
zonder bekende woon- of verbliif-
plaats veroordeeld tot een werk-
straf van 150 uur (ter vervanging
van drie maanden cel). Bovendien
kreeg hijeen voorwaardelijke vrij-
heidsstraf van drie maanden. Het
vonnis lag geheelin de lijn van het
strafvoorstel van officier van justi-
tie Hubert Dankmeijer.

Op 7 augustus 1991 nam de ver-
dachte uit een rek voor een winkel
een jack weg. Toen hij door
iemand van het bedrijf hierop
werd aangesproken, hield hij een
trainingsjasje, waarin een koevoet
was gewikkeld, dreigendvoor zich
en voegde hij de ander toe: „Je
houdt me niet tegen. Ik maak je
dood". De functionaris van dewin-
kel lietzich echter niet uit hetveld
slaan. Dankmeijer toonde zijn res-
pect voor de wijze waarop de man
tegen de gedaagde was opgetre-
den.

Op diezelfde augustusdag had
de 27-jarige in Harlingen nog een
aantal winkeldiefstallen gepleegd.
Hij is al eerder met justitie in aan-
raking geweest voor vermogen-
scriminaliteit. Momenteel zit hij
een straf van twee jaar uit. In
decemberkomt hijvrij. De deten-
tie is hem erg zwaar gevallen,
omdat hij zich Dijzonder eenzaam
voelde. In de rapporten van de
reclassering en een psycholoog
werd aangedrongen op dienstver-
lening.

Rijbewijs vervalst:
boete van f 750

LEEUWARDEN - „Amateuris-
tisch knoeiwerk", noemde officier
van justitie Hubert Dankmeijer
gisteren op de zitting van de
Leeuwarder politierechter de han-
delwijze van een inwoonster van
Franeker (48). Om in hetbezit van
een rijbewijs te komen leverde zij
een jaargeleden bij de burgerlijke
stand van Franekeradeel een oud
en slecht leesbaar exemplaar in.
Op dit rijbewijs, dat van naar ex-
vriend was, had zij haar eigen
naam getypt en haar pasfoto aan-
gebracht.

Voor dit „strafbare klungel-
werk" was naar de mening van de
officier een geldstraf helemaal
niet opzijn plaats. Daarom vorder-
de hij een vrijheidsstraf van twee
maanden, waarvan de helft voor-
waardelijk.Dankmeijer liet overi-
gens meteen weten zich niet tegen
dienstverlening te zullen verzet-
ten.

Advocaat TornWolters vond de
feëiste strafmaat voor „dit soort
roddelwerk" zeer fors. De raads-

man pleitte ervoor hetbij een geld-
straf te laten. Dat deedpolitierech-
ter Daniël Keur ook inderdaad,
omdat het vervalsen van hetrijbe-
wijs op een dermate klungelige
wijze was geschied dat het heel
snel werd ontdekt. De boete die de
rechter oplegde bedroeg’ 750.

Echtpaar Sneek
70 jaar getrouwd

SNEEK- Egbert deBoer (94) en
zijn echtgenote Thomaske de Wit-
te (90) uit Sneek zijn morgen
zeventig jaar getrouwd. Sinds
anderhalf jaar wonen ze apart,
nadat lichamelijke gezondheids-
problemen hen parten gingen spe-
len. Zij verblijft in het verpleeg-
huis De lelanen, hij woont in het
verzorgingshuis Frittemahof.De Boer is veehouder geweest,
eerst inScharnegoutum en daarna
in Oudega (W), Broek en Bozum.
In de laatste plaats hielden hij en
zijn vrouw het 31 jaar vol. In 1965
verhuisde het echtpaar naar
Sneek. Het echtpaar, dat geestelijk
nog 'best by detiid' is, kreeg zeven
kinderen, van wie er twee zijn
overleden. Er zijn 23 kleinkinde-
ren en 26 achterkleinkinderen.

Sigma-prijs voor
AG '75 architect

LEEUWARDEN - AG '75, de
Leeuwarder Architektengroeps-
praktijk, heeft de derde prijs ont-
vangen van de jaarprijsvan Sigma
Coatings voor een ingrijpende
renovatie van het monumentale
gebouwencomplex De Geldersche
Munt in Harderwijk. Dit oorspron-
kelijk 14de eeuwse klooster, dat
laterwerd gebruikt voor de munt-
slag en verder dienst deed als
kazerne, is nu een woongebouw.

In het juryrapport wordt onder
meer degoede samenwerking tus-
sen architect en aannemer
genoemd „zodat gedegenvakman-
schapop dewerkvloerkon worden
omgezet in economisch voordeel".
Projectarchitect van AG '75 was
Wiep Kok. Ruim 150 inzenders
dongen mee naar de Sigma-prijs
van dit jaar.

PERSONALIA
DRONRIJP - Coos Pars (58) uit

Dronrijp heeft gisteren afscheid
genomen als directeur van het
Regionaal Bureau Arbeidsvoorzie-
ning voor deregio Kennemerland,
Amstelland en Meerlanden te
Haarlem. Pars was van 1984 tot
1990 derechterhand van de minis-
ter van sociale zaken in Friesland
als hoofdinspecteur-directeur van
de Friese arbeidsbureaus. Twee
jaar geleden werd de rol van het
r'jk teruggedrongen ten faveure
van vakbonden, werkgevers en
regionale overheden.

Boeren tarten Alders met actie 'Strodek'
NOORDWOLDE - De landbouw Maat-

schappij Friesland Flevoland (LmF) wil met
deactie 'Strodek op Mestsilo's' de ministeries
van landbouwen milieu onder druk zetten.
De LmFroept alle ledenmeteenmestsiloop,
met gehakseld stro een afdekkende korst
aan te brengen. Voorzitter Johannes Pan-
man gaf gisterochtend tijdens een demon-
stratie op het bedrijf van maatschap Hoeks-
ma in Noordwolde het startseinvoor de actie
tegen de verplichte overkapping van mest-
silo's.

„De Tweede Kamer moet hele goede argu-
menten hebben als ze vast wil houden aan de
overkapping, zei Panman, die de leden achter
zich weet. „Boeren moeten niet bang zijn voor

boetes van controlerende gemeenten. Als het
tot een rechtszaak komt, staan wij sterk. Wij
hebben de cijfers in handen van het Proefsta-
tion voor deRundveehouderij." De beperking
van de ammoniak-uitstoot bij een strodek is
volgens deze berekeningen even groot als die
bij de veel duurdere silokap; ongeveer 70 pro-
cent.

Veel boeren vrezen straks voor niets eenkap
te hebben aangebracht. Met de actie wil de
LmF deze boeren een steuntje in derug geven.
Mestsilo's die na 1 juni 1987 zijn gebouwd moe-
ten afgedekt zijn. De maatschappij adviseert
ook leden die een oudere silohebben een stro-
dek aan te brengen.

De ministeriesvan landbouw en milieu heb-
ben onlangseen stuurgroep in het leven geroe-

pen die het beproefde alternatief bestudeeert.Midden november zal deze groep de ministers
Piet Bukman en HansAlders een advies voor-
leggen. In februari van dit jaar heeft Alders de
verplichte overkapping van mestsilo's in de
Hinderwetopgenomen.

De strodek-demonstratieop hetNoordwoldi-
fer bedrijf verliep niet vlekkeloos. De mixer

reeg te weinig beweging in de mestmassa. De
aanwezigen waren het er over eens dat het stro
met een nakselaar beter en snellerover de silo
verdeeld kan worden. Vader en zoon Hoeksma
gebruikten anderhalve ton stro voor hun silo
met een doorsnee van 22 meter. Een silokap a

’ 30.000 zou hen jaarlijks’ 4000 kosten. Aan
stro zijn ze slechts een paar honderd gulden
kwijt.

Tjamme Hoeksmastrooitstro uit overzijn mestsilo, Foto LC/Catrinus van der Veen

Drachten heeft 'verloren dochter' terug

DRACHTEN - Het 'meisje in mini' van de Limburgse kunstenaar Teun Roosenberg staat weer op het Raadhuis-
plein in Drachten. Wethouder Wim Bijma van Smallingerland schroefde de bronzen deerne gistermiddag voor de
tweede keer op haar eigen sokkel. „Een feestelijke maar tegelijkerrijd een droevige bezigheid", aldus Bijma. Hij
doelde daarbij op de diefstal van het beeldje in februari 1988. Na een actie van het bedrijf Dunlop Enerka, dat het
kunstwerkje ooit aan Smallingerland geschonken had, werd het meisje begin dit jaarterug gevonden. Een inwoner
van Beetsterzwaag zei dat hij het bronzen juffertjeuit een Drachtster vijver had gevist. Het beeldje lag bij hem in de
schuur. Jammer genoeg had het arme kind geen voetjes meer maar die zijn er doorRoosenberg weer vakkundig bij
gemaakt. Foto LC/Catrinus van der Veen

Bedrijventerrein Stiens stap dichterbij
STIENS - De aanleg van een nieuw bedrijventer-

rein onder Stiens is opnieuween stap dichterbij geko-
men. De raad van Leeuwarderadeel besloot donder-
dagavond onder Stiens en Finkum twee stukken
grond te kopen. De terreinen, samen 11,5 hectare
groot, zijn bedoeld als ruilmiddel. Ze worden ingezet
bij een poging om grond teverwerven waarop uitein-
delijk hetbedrijventerreinmoet komen. De eigenaar
van die grond, een Hijumer boer, zal waarschijnlijk

verder boeren op de terreinen die de gemeenteraad
gisteren besloot te kopen.

Het nieuwebedrijvenparkjekomt ten noordwesten
van Stiens te liggen, in debuurt van de weg naar Sint
Annaparochie. Het is bedoeld voor ondernemers uit
de eigen gemeente die op hun huidige plek geen
mogelijkheden hebbenom uit te breiden.Aan nieuwe
kavelsbestaat behoefte sinds in Stiensallebedrijven-
grond inmiddels is uitgegeven.

Anderhalfjaar cel
voor cocaïnehandel

LEEUWARDEN - Het
Leeuwarder gerechtshof heeft
donderdag een inwoner van de
Friese hoofdstad (30) in hoger
beroep veroordeeld tot twee jaar
gevangenis, waarvan zes maanden
voorwaardelijk. De man heeft in
zijnwoonplaats in cocaïne gedeald.
In mei 1992 gaf de rechtbank te
Leeuwarden hem twee jaar cel en
verplichtte hem voorts tot betaling
van ’ 10.000 aan de Staat ter ont-
neming van wederrechtelijk ver-
kregen voordeel. Procureur-gene-
raal Sieb Zwerwer had het hof
voorgesteld dezelfde strafmaat als
de rechtbank op te leggen.

Tuinbouwschool start
nieuwe milieu-studie

FREDERIKSOORD - De mid-
delbare tuinbouwschool in Frede-
riksoord, onderdeel van het agra-
risch onderwijscentrum Frede-
riksoord-Meppel-Wolvega, start
met ingang van het volgend
schooljaar een nieuwe studierich-
ting 'natuur milieu en landschap.
De nieuwe opleiding is het resul-
taat van een samenwerkingsver-
band tussen de agrarische onder-
wijscentra in Boskoop,Limburg en
Frederiksoord. De nieuwe oplei-
ding zal leerlingen scholen op het
terrein van natuurbeheer, beheer
van landschapselementen en
beheer van de groene ruimte.

Uit onderzoek van het ministe-
rie van verkeer, ruimtelijke orde-
ning en milieu is gebleken dat op
het niveau van het middelbaar
beroepsonderwijs de komende
jarenbehoefte is aan gediplomeer-
den die thuis zijn in het milieube-
heer. Frederiksoord zal de leerlin-
gen scholen op het niveau van uit-
voerend beheersfunctionaris
wiens belangrijkste taken zijn
voorlichting, educatie en het uit-
voeren van wet- en regelgeving.
Afgestudeerdenzullen een functie
vinden bij gemeenten, water-
schappen en zuiveringsschappen
maar ook bij adviesbureaus en
onderzoeksinstellingen. De studie
kan in twee, drie of vier jaar wor-
den doorlopen.

Landschapsbehoud verliest kwart van rijkssubsidie
DEN HAAG - De Stichting Instandhouding Landschaps-

elementen in Friesland (SILF) raakt een kwart van haar
rijkssubsidie kwijt. Staatssecretaris Dzsingisz Gabor (natuur-
beheer) heeft besloten ’ 2 miljoen te bezuinigen op vijf pro-
vinciale stichtingen voor landschapsbeheer in de ISP/PNL-
gebieden (Noorden, Overijssel en Limburg). De stichtingen
houden zich bezig met onderhoud aan natuur- en cultuur-
landschappen en spelen een voorname rol in het stimuleren
van vrijwilligerswerk en het verschaffen van voorlichting en
educatie.

De vijf stichtingen hebben een
bezwaarschrift ingediend tegen de
maatregel, die op 1 juli volgend
jaarmoet ingaan.Directeur Regina
ter Steege van het in Drachten
gevestigdeSILF noemt de maatre-

gelvan Gaboreen 'fikse klap. „Op
onze totale begroting betekent het
een korting van 20 procent. We zijn
vooral verontwaardigd omdat de
maatregel zonder motivatie is aan-
gekondigd".

De SILF is indertijd opgericht
door It Fryske Gea en het Land-
bouwschap met als opdracht te
waken over het karakteristieke
Friese landschap. De stichting
heeft een kantoor in Drachten. Het
aantal arbeidsplaatsen bij directie,
staf, administratie en buitendienst
bedraagt veertien, met daarnaast
nog eens eenzelfde aantal aan
banenpoolers en gedetacheerden.
Voor deSILF betekent de bezuini-
ging dat het budget verminderd
moet worden met’ 235.000.

De betrokken provinciebestu-
ren hebben tegen de maatregel
geprotesteerd. Het landschapsbe-
heer is een van de onderwerpen

waarover rijk en provincies met
elkaar spreken in hetkader van de
decentralisatie-impuls. Het geeft
daarom geen pas dat er bezuinigd
wordt op onderdelen van dit pak-
ket terwijl over mogelijke over-
dracht van taken naar de provin-
cies nog gesproken wordt, vinden
de colleges van gedeputeerden.

De Partij van de Arbeid-fractie
in de TweedeKamer vindt dat de
staatssecretaris op de korting moet
terugkomen. Woordvoerder Ser-
vaas Huys vindt de maatregel „een
verkeerd signaal"in een tijd dat de
natuurwaarden zo onder druk
staan. Hij vindt de bezuiniging op
uitvoerend werk in natuur en

landschap, natuuronderhoud en
educatie ongeloofwaardig gezien
het feit dat het ministerie haar
eigen staf voor natuur, bos, land-
schap en fauna wil uitbreiden.

Staatssecretaris Gabor heeft
Huys evenwel laten weten dat hij
bij zijn besluit blijft. Volgens een
woordvoerder van het ministerie is
de maatregel voornamelijk geba-
seerd op financiële overwegingen.
„De ons opgelegde bezuinigingen
in het kader van de Tussenbalans
moeten opdit soort posten gereali-
seerd worden".

In een nadere motivering van
haar bezwaarschrift, schrijft het

SILF-bestuur dat aan de stichtin-
genlandschapsbeheer in hetkader
van het Natuurbeleidsplan
belangrijke taken zijn toebedeeld.
De korting is dan ook niet te rij-
men met de aankondiging van
Gabor dat de uitvoering van het
NBP versneld moet worden.

Naast de werkzaamheden in de
uitvoerende sfeer, speelt het SILF
een belangrijkerol bij het werven
van fondsen uit andere bronnen
ten behoeve van landschapsonder-
houd. Ter Steege: „Dit jaar hebben
we op die wijzef 1 miljoen losge-
kregen. Als we die rol niet meer
kunnen spelen, gaan dat soort
fondsen verloren".

Nog geen oplossing voor
fabriek Oosterwolde

OOSTERWOLDE - Er is nog
geen bod uitgebracht op de fail-
liete machinefabriek Oosterwol-
deBV. Dat betekent dat het per-
soneel volgende week definitief
op straat staat. Tot en met giste-
ren maakten 25 van de 42 werk-
nemers het resterende werk in
het bedrijf af maar vanaf maan-
dag betaalt de bedrijfsvereni-
ging geen lonen meer uit.

Volgens curator mr. Arie Brink
zijner gegadigden voor de fabriek
maar is er meer tijd nodig voor de
onderhandelingen. Hij stelt dat
een groep werknemers mogelijk
de boegschroef-afdeling van het
bedrijf wil overnemen. „Dat is de
best draaiende afdeling van de
fabriek."

Een tweede kandidaat toont
belangstelling voor de onderne-
ming zonder boegschroefafdeling.
Volgens Brink gaat het om een
ingenieursbureau dat eigen pro-
dukten tot nog toe bii derden liet
maken. „Mogelijk willen ze dat nu
in een eigen fabriek gaan doen."
De derde gegadigde wil het
fabrieksgebouw in Oosterwolde
uit beleggingsoverwegingen
kopen en verhuren.

Brink stelt dat het nu zaak is om
de „puzzelstukjes in elkaar te leg-
gen' . „Dat moet lukken maar het
vergt tijd." De onderhandelingen
worden volgens hem bemoeilijkt
door de economische malaise in
Nederland. „De machinefabriek is
een prachtbedrijf maar jammer
genoeg zitten Nederlandse toele-
veringsbedrijven door de ineen-

stortende markt niet te springen
om extra produktiecapaciteit. Ze
hebben al moeite genoeg om hun
eigen orderportefeuille gevuld te
houden."

Midden september werd de
machinefabriek in Oosterwolde
failliet verklaard nadat directeur
Johan Heidotting plotseling de
fabriekspoorten had gesloten. Het
personeel wist tot die tijd niets van
bedrijfsproblemen. Curator Brink
wijt het faillissement van de
fabriek gedeeltelijk aan overfi-
nanciering. Daardoor kampte het
bedrijf met te zware rentelasten.

Vlak na de fabriekssluiting
meldden zich meer dan tien seri-
euze kandidaten bij Brink die het
bedrijf mogelijk wilden overne-
men. Als de besprekingen met de
laatst overgebleven gegadigden
niets opleveren, wordt de fabriek
volgens Brink publiekelijk
geveild. Een termijn voor de
afronding van de onderhandelin-
gen kan hij niet geven.

VUT-regeling personeel
Provinsjehûs blijft

LEEUWARDEN - Ambtenaren
in dienst van de provinciale over-
heid mogen op 59,5-jarige leeftijd
vervroegd uittreden. In net kader
van het decentrale arbeidsvoor-
waardenbeleid voor volgend jaar
hebben Gedeputeerde Staten
bepaald dat de VUT-leeftijd tot 1
januari 1994 op 59,5 gehandhaafd
blijft.

Man weet niets van afgeplakt
kenteken af: vrijgesproken

LEEUWARDEN - Ruim een
jaargeledenbleek in Harlingen
dat het kenteken van de auto
van een Franeker (46) was afge-
plakt. Ook bij de Leeuwarder
politierechter bleef de man er
gisteren bij dathij daarvan niets
had afgeweten. „Dan vraagt een
buitenstaandermeteen: Hoe kan
dat nou?", reageerde rechter
Daniël Keur.

„Het was 's avonds", verweerde
de verdachte zich. „Het heeft er
misschien wel dagen opgezeten",
opperde Keur. De Franeker voer-
de aan dat ie niet naar het kente-
kenkijkt, als jein deauto stapt.Nu
acht hij het overigens raadzaam
om datvoortaan wel te doen.

Officier van justitie Hubert
Dankmeijer betoogde dat de
gedaagde redelijkerwijs wel had
moetenvermoeden dat zijn kente-
ken was afgeplakt. In devisie van

de officier kon in dit „wat bijzon-
dere" geval echter worden vol-
staan met een schuldigverklaring
zonder toepassing van straf.

Advocaat Jan Algera vond het
geen redelijke eis dat een automo-
bilist voortdurend naar de kente-
kenborden zou moeten kijken.
Bovendien was zijn cliënt kort
daarvoor tussen Emmeloord en
Lelystad nog door een motoragent
fecontroleerd en deze politieman

ad alles in orde bevonden. Zijn
conclusie was vrijspraak.

Volgens depolitierechter zou de
verdachte het afplakken van het
kenteken redelijkerwijs hebben
moeten vermoeden, als zou vast-
staan dat de man over een langere
periode, bijvoorbeeld een week,
met dit kenteken had rondgere-
den. Dat bewijs is er zijns inziens
niet. Het afplakken kan, merkte
hij op, diezelfde avond zijngebeurd. Daarom volgde vrij-
spraak.
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25 gratis Breti kroketten? j^ÜÜ^ stuurt hem naar Breti.
Da's lekker meegenomen. ÊÈÈA-. Een deskundige jury

En jekunt ze nog a^ >Jp beoordeelt alle inzen-
makkelijk verdienen ook! J|p s||k dingen en de prijswin-
Want Breti organiseert f||| ww naars worden bij ons in
een geweldige kroketten- Oe zaak bekend gemaakt
wedstrijd, waaraan ieder- in december.
een kan meedoen. &@fsê£i_ *^ÜÜÜ& '~ïus ne^ Je Pnis- an

Hoe? \\%WÈIÊ^ÊÊÊy kun 'e m
Heel simpel. Bi| meteen mee-
elke Breti kroket nemen. Of opeten
die je bi| ons bestelt t§l natuurlijk. En in

krijg jeeen wedstrijdkaart. lIIPelke snackbar is het
Die vul je in en je prijs. Reken maar!

Wat eet 'ie?
25 GRATIS kroketten, van Breti!

Beetsterzwaag: De Jong's cafetaria. Dokkum: Markt 40. De Woudpoort. Donkerbroek:
Harm Drachten: De Markt. Triviant, Walk Inn. Drogeham: D'Alde Boek. Ferwerd:
't Hoekje. Franeker: Kwalitaria 't Park. Gorredijk: Holle Bolle Gijs. 't Neusje van deZalm. Grou: De Roef. Hardegarijp: Snackhouse Speciaal. Harkema: 't HeideRoosje.

Harlingen: Cuperus. Havenkwartier. Heerenveen: Bonnie, Greiden, 't Hoekske.Smulboetiek. Joure: Chefke, De Zwarte Haan. Jubbega: Snackhal deTurf. Koosterblle:'t Mounehoekje Leeuwarden: Huizumer Snackhal. Noordwolde: Automatiek IJsbuffet"de Brug". Oldeberkoop: Hof van Oldeberkoop. Oldeboorn: Smulboetiek Vink.
Oosterwolde: Fast Food & Magazine Shop New Vork. Xandra's Snackbar.Sneek: Mangerie, De Piranha. St.Johannscha: Eetcafé van de Zwaag. Surhuizum:'t Mountsje. Tijnje: Eetcafé De Riperkrite. Tzummarum: Buorren. Ureterp: 't Alde SléVeenwouden: 't Honk. Wolvega: Klijnstra. Zwaagwesteinde: De Nije Küle. Old Dutch
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VERBORGEN SCHAT IN BOARNSTERHIM
Zondag 8 november gaat heel Friesland op jacht naar de schat. Via routebeschrijving en stempelkaart vindt u tal van bezienswaardigheden en activiteiten in de gemeente

Boarnsterhim. Wie daarbij ook nog 3 vragen goed beantwoordt, maakt kans op deelname aan de eindronde waarin een heuse schat te winnen is! Omrop Fryslan doet live verslag.

fSXSEB CQE3E33

MEEDOEN IS GRATIS! HOE OOK U KANS MAAKT OP DE SCHAT LEEST UIN DE FOLDER (BIJ BOEKHANDEL OF BIBLIOTHEEK). U KUNT OOK DE BIBLIOFOON BELLEN: 06-841 U

A

Uw huis
in de krant

brengt mensen
over de vloer.

TBKM

r^ü4%

Peugeot 405 GR 1.9,rouge 1-'9O 24.950,-
Peugeot4osGLD, UO.OOOkm 11-88 20.500,-
Peugeot 405 GL, grijsmet., 85.000km 2-'BB 16.950,-
Peugeot 405 SR 1.6,sch.dak, beige 1-'BB 19.950,-
Peugeot 505 SX 2.0, blauwmet 6-'B9 17.950,-
Peugeot 505 SX 2.0, sch dak 6-87 12.950,-
Peug»ot3o9Scor«,3-d..50 000km 12-*BB 16.950,-
Peugeot 309Allure, 5-deurs, wit 3-'B7 12.750,-
Peugeot 309 GLD, diesel. 5-deurs 2-'BB 15.950,-
Peugeot 309GE, rood. 5-deurs 12-'B6 8.750,-
Peugeot 205XS, 25.000km, antraciet 11-'9O 22.950,-
Peugeot 205Accent Magnum, 12.000km 4-'9O 17.950,-
Peugaot 205Accent, div.extra's, rood 4-'B9 16.000,-
Peugeot 205Junior, wit 8-'B7 11.500,-
Peugeot 205Accent, rood. opendak 2-'B9 16.500,-
Peugeot2osGL, 5-bak, 5-deurs 6-'B4 7.250,-
Peugeot 205GRD, rood, 5-deurs 8-90 19.250,-
Peugeot 205GRD, zwart, sch.dak 12-'B9 18.950,-
Peugeot 205Accent, wit 6-'B6 10.500,-

-ln opdracht wegens omstandigheden
Peugeot 106 XSi, schuifdak. electr. ramen en

spiegels,kleur rood, 4 weken oud, prijs: in overleg

Peugeot 306, beige, 4-deurs 7-'B3 4.750,-
Peugeot 305 Break diesel 2-83 2.250,-
Renault 21 GTD Nevada station 1-'9O 28.000,-
CitroenßX 14Leader, grijsmet 5-'B6 9.500,-
Ford Escort 1.3GL,grijsmet 2-'BB 14.250,-
Ford Escort 1.4CL, grijsmet 9-'BB 14.950,-
Ma/da 323, rood 4-'B6 8.250,-
Talbot Samba, 60.000km, rood n-'BS 4.750,-
Volvo 340, automatic. 4-deurs 3-'B4 5.500,-
Nissan Sunny 1.4HB, 90.000km 2-92 28.000,-
Range Rover VB, benz 10-'7B 8.500,-

Honda6ooVLX '90 10.750,-
Honda CB 550,4-cil '77 2.500.-

U GARAGE CATS
AUTOMOBIELBEDRIJF
Corr adres: Postbus 20. 8748 ZL WITMARSUM
Pingiumerstraat 49, Teletoon 05175 - 1441

Am. grenen
(pitch pine) .... 1,9 x 18,5 ’58,50 p/m2

Oregon 1,9x11,5 ’38,50 p/m2

Larix 1,9 x 13,5 ’32,50 p/m2

Grenen 1,9 x 9 ’17,50 p/m2

Grenen 1,9x11,5 ’21,50 p/m2

Grenen 1,9 x 13,5 ’27,50 p/m2

I Rechtstreeks van schaverij. '

■■ppp^' WERELDWIJD WONEN THUIS IN NOORD-HOLLAND

*\x in Alkmaar /V*
▼ Rolf Benz - . A|s het u niet onverschillig laat hoe u

Forum 390 «A woont en u bent geïnteresseerd in de nieuwste
Luchtig fauteuiitje Wk ___m onwikkelingen, vindt u bij Van Til in Alkmaar
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Twaalf nieuwe
kleedcabines in
De Blauwe Golf

LEEUWARDEN Het
Leeuwarder zwembad De Blauwe
Golf wordt uitgerust met twaalf
extra, afsluitbare kleedhokjes. Op
die wijze komt het zwembad tege-
moet aan bezwaren van sport-
zwemmers, die zich niet in groeps-
ruimtes willen verkleden. Het
kost f 20.000, om in elke groeps-
ruimte twee kleedcabines te bou-
wen. Het hangt van de levertijden
af, hoe snel ze er zijn.

Begin deze maand werd het
nieuwe zwembad officieel
geopend. Het bestaat uit twee
delen, een recreatief deel met een
golfslagbad, en een sportgedeelte
met een 25-meterbad. De gebrui-
kers van het laatste badverkleden
zich in een van de zes groepskleed-
ruimtes. Individuele zwemmers
klaagden daarover. Als de klach-
ten zouden voortduren, verzeker-
de sportambtenaar Rienk Smit,
komen er aparte kleedkamertjes.

Johan Veldman, de beheerder
van het bad, geeft aan dat de
kleedcabines „wel wat geïmprovi-
seerd" zullen worden, „maar heel
redelijk bruikbaar". Hij kan niet
aangeven wanneer de kleedka-
mers er komen. Het materiaal dat
daarvoor nodig is, moet niet alleen
aan strenge eisen voldoen, de
kleur ervan moet passen bij derest
van het zwembad. „Als het op
voorraad ligt, zijn de hokjeser over
drie, vier weken. Maar als dat niet
zo is, duurt het een stuk langer",
aldus de beheerder.

Tweede prijs AHOF
in wedstrijd voor
kleinere verpakking

LEEUWARDEN - De Agrari-
sche Hogeschool Friesland heeft
de tweede priis gewonnen in een
wedstrijd om deverpakkingen van
levensmiddelente verkleinen. De
prijsvraag was uitgeschreven door
de Vendex Fooa Groep in het
kader van het 75-jarig bestaan van
de supermarkt Ëdah. De eerste
prijs is gewonnen door de agrari-
sche hogeschool van Delft.

De AHOF presenteerde een
plan waarbij de klant in de super-
markt pasta s, rijst en droge dier-
voeding zelf moet tappen. Voor de
verpakking. milieuvriendelijke
bakjes, zou statiegeld moeten wor-
den betaald. De studenten bere-
kenden dat hierdoor 33 procent
minder verpakkingsmateriaal
nodig is. Volgens de jury, die
bestond uit onder anderen Lucas
Reijnders, hoogleraar milieukun-
de en Cees Veerman, bijzonder
hoogleraar economie, leent het
idee zich voor praktische toepas-
sing. Wel moet een aantalaspecten
nader worden onderzocht, aldus
Mare Ruis van de Fendex Food
Groep. Zo kan er bijvoorbeeldgemakkelijk een rij wachtenden
ontstaan in de supermarkt. De
Delftse hogeschool is winnaar
geworden omdat haar voorstel
voor droge soepen beter onder-
bouwd was dan het Leeuwarder
voorstel.

Hogere subsidie voor
biologische landbouw

LEEUWARDEN - Gedeputeer-
de Staten verhogen de provinciale
subsidie voor een onderzoek naar
de markt voor biologische-land-
bouwprodukten. Eerder dit jaar
trok het college daar’ 33.000 voor
uit, maar nu de offertes binnen zijn
blijkt dat er’ 14.500 extra nodig is.

LEEUWARDER Saturdagse Courant

Diaconen

200 jaar
geleden

Uit de Leeuwarder Saturdagse
Courant van den 3 November 1792:

De DIACO-
NEN van de
Nederduitsche
Gereformeerde
Gemeente dezer
Stad, van tenen Milden Geever ontvan-
gen hebbendeeen honderd car. guldens, tot
ondersteumnge en verkwikking der incest
behoeftige en noodlydcnde Armen, byzon-
der in den aannaderende winter - vinden
ZICH verpligt, om den edelmoedige Get ver
tn onbekenden Menschenvrieud hartelijk
dank te zeggen, met verzekering, dat de
Diaconen hel zich tol eene eere zullen
rekenen en hunne plichtmatige pogingen
daar toe aanwenden om aan c/i
bedoelingen van den Geever voldoen; -onder toebiddtnge, dat God, de belooner
eau w.nit, mededeelzaamheid is ook dit
mei dubbelt Zegeningen vervelde.

Nepvader
Ook de verwachtingen van stiefouders

enerzijds en de stiefkinderen anderzijds
kunnen ver uiteenlopen. Blom geeft het
voorbeeld van een jongen in de puberteit,
die helemaal geen 'nieuwe vader' wil
„Zolang hij devriend van zijn moeder was,
vond die jongen het best, maar daarna
werd die vriend een soort nepvader in de
ogen van de jongen. Zon puber zit niet te
wachten op een vader diezich ineens gaat

bemoeien met het tijdstip waarop hij
thuiskomt."

Blom hielt bij de Riagg Haagrand
sussen opgezet voor stiefouders. Ook 111
Friesland is begin dit jaar voor het eerst
een cursus voor stiefouders van start
gegaan. Voor een tweede cursusgroep is
nog onvoldoende animo. Mineke de Beus,
die .ils maatschappelijk werkster bii hel
Algemeen Maatschappelijk werk
Leeuwarden de cursus heeft gem i
seerd, denkt dat stiefouders het te moeilijk
vinden om hulp te vragen, terwijl ie wel
geholpen zouden kunnen worden mei een
cursus.

Complex
Blom: „Het is een complexe situatie. De

stiefouder en de partner denken vaak dat
ze gewoon weer opnieuw kunnen begin-
nen, maar dat is onmogelijk. De partners
kunnen het misschien wel goed met
elkaar vinden, maar dan blijkt het met de
kinderen niet te gaan." Dat kan weer een
negatieve invloed hebben op de nieuwe
relatie. Boekdelen spreekt wat dat betreft

het gegeven dat op de studiedag naar
voren kwam, dat meer dan 60 procent van
de tweede huwelijken in een nieuwe
scheiding eindigt.

Kinderen denken volgens Blom vaak
dat ze moeten kiezen tussen de stiefvader
of -moeder en hun echte vader of moeder.
„Zon kind denkt: ik mag miin stiefmoe-
der niet aardig vinden, want dat betekent
dat ik nietvan mijn echte moeder houd."

Bang
De Beus: „Juist in zon tweede relatie

zijn mensen bang om er voor uit te komen
dat ze het moeilijk hebben. Als men zich al
meldt, dan is het vaak als er al heel lang
problemen zijn en de nood hoog is. Ze rea-

liseren zich niet dal het wel handig zou
zijn omal ln een eerder stadium watprak-
tische tips te krijgen."

De belangrijkste les' die stiefoudei
cle CUrSUS leren, is dat ze niet moeten pro-
beren de plaats in te nemen van de echte
vader of nu ieder Dat lukttoch nooit, aldus
De Hens en Blom. „Hel wordt nooit
in hel traditionele kerngezin, want kinde
nu in een stiefgezin hebben altijd eek te
maken met die andere ouder. Als een stie-
fouder zich realiseert dat hij voor hetkind
nooit de echte vader of moeder zal wor-
den, dan is hij al een heel eind."

Stiefouders die dat eenmaal beseffen,
vaak ook depositieve kanten van hun

stiefouderschap. Zoals een stiefmoeder
van een zeventienjarige puber vertelde:
„Er zitten ook leuke kanten aan. Ik hen
dankzij mijn stiefzoon helemaal bij op het
terrein van de popmuziek. Fn ik heb in
hem een goede oppas voor mijn dochtertje
gevonden."

NEVEN VAN DER GEEST ONTWERPERS VEILIGE 'STADDER'

'Onze schilders tref jebij regen niet in keet'
LEEUWARDEN - Van der

Geest Schilderspecialisten mag
zich 'innovator' noemen. De ere-
naam is het bedrijf toegekend
door de Stichting Arbouw. Het
Leeuwarder bedrijf verdiende
detitel met deontwikkelingvan
een stabiele schilderstelling, de
Cenpainter. Die moet de zoge-
naamde laddersteiger vervan-
gen. De wiebelige laddersteiger,
een combinatie van twee tegen
de gevel geplaatste ladders met
daarop een ladderbankje en een
smalle leuningloze schuifplank,
voldoet niet aan de veiligheids-
eisen van de Arbeidsinspectie.

Ondanks de bezwaren van de
inspectie bleef de laddersteiger bij
gebrek aan een alternatief in
gebruik. Tegen de buitenmuur
van de grote bedrijfshal staat het
resultaat van het denkwerkvan de
directeuren Theo en Siep van der

Geest opgesteld. De Cenpainter
bestaat uit een aantal verticaal
opgestelde 'ladders' met daartus-
sen een horizontale werkvloer die
elke gewenste lengte en hoogte
kan Tiebben. De zogenaamde
'staanders', die onder alle omstan-
digheden op de grond blijven,
voorkomen dat de constructiekan-
telt. Siepvan derGeestbewijst hoe
stabiel de stellage is door aan de
alumunium buizen te gaan han-
gen. „Bij TNO hebben ze de steiger
getest door er 900kilo aan te han-
gen. Jekrijgt 'm echt niet omver."

De vergadertafel in het kantoor
is binnen enkele minuten bezaaid
met foto's die de ontwikkeling van
de Cenpainter in beeld brengen.
Op een van de plaatjes is een schil-
der te zien die op een vervaarlijk
doorbuigende houten trekplank
de nok van een dak staat te verven.
Twee gewone ladders moeten ver-
hinderen dat de schilder van de
plank valt. Siep van der Geest
glimlacht en zegt: „Kijk, als je zo

aan het werk bent, dan heb jesnel
jeWAO-garantie."

De ontwikkeling van de Cen-
painter heeft het bedrijf veel geld
gekost. Het duo heeft net idee dat
de investering in de verbetering
van de arbeidsomstandigheden
zich terugbetaalt in tijdwinst. Die
winst wordt geboekt door gemoti-
veerder personeel, maar ook door-
dat de constructie slechts een keer
opgebouwd hoeft te worden. De
steiger komt over hindernissen als
bloemperkjes, kippenhokken en
schuurtjes heen. „Onze schilders
tref jebij slecht weerook niet in de
keet aan", vertelt Siep van der
Geest. De hele constructie kan
simpel worden afgedekt.

Ondanks de voordelen duurde
het iaren voordat de inspectie de
vinding goedkeurde. „De inspectie
stelde dat wij oneigenlijk georuik
maakten van materiaal, omdat de
werkvloer steunde op ladders. Dat
mocht niet. Siep en ik zeiden toen

voor de grap: dan halen we de
sporten uit de ladder en maken we
er een 'stadder' van, met de 's' van
Siep en de 't' van Theo." De verbe-
terde versie werd wel goedge-
keurd.

Het Zuidhollandsebedrijf dat de
stellage maakt, wordt overspoeld
met telefoontjes van geïnteresseer-
den. De vinding uit Leeuwarden
zou zelfs op de Europese markt
komen. De vindingrijke schilders
uit Leeuwarden rusten ondertus-
sen niet op hun lauweren.Siep van
der Geest wiist naar een grote
blauwe ton achter in de bedrijfs-
hal. Onder een roestbruin pijpje
staat een lege emmer waar lang-
zaam verf in druppelt. „Schilders
hebben altijd erg veel afval. Denk
maar eens aan aldie legeverfblik-
ken. Met dit systeem kunnen oude
lege emmers opnieuw worden
gebruikt." Theo knikt tevreden en
merkt relativerend op: „Ach, zo
ben je altijd bezig"

Schilder Teake van der Zee bestijgt de ladder. DeCenpainter staat alseen huis. Foto LC/ Wietze Landman

GenG gehoord en gezien
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Keffende ganzen in de och-
tendmist? Gekef? Die beesten
gakken toch? De Leeuwarder
Vogelvrienden maken er in hun
jongste clubblad een potje van,
maar ze hebben dan ook wel wat
anders aan het hoofd. De liefheb-
bers van het gevleugdelde dier
worden namelijk bedreigd door
de gevreesde pseudo vogelpest.
Enige remedie is de vogels in te
laten enten bij de dierenarts,
schrijft voorzitter Roel Bergsma
van de volièrevereniging. Er
bestaat wel een risico van 30 pro-
cent dat de dieren aan de injectie
overlijden. Jezou er spontaan van
gaan gakken.

Dove mensen die worden opge-
nomen in het ziekenhuis moeten
net als andere patiënten naar huis
kunnen bellen, vindt het Fries
sociaal-cultureel centrum voor
doven Frido. Frido heeft het
MCL gevraagd een doventeh-
foon aan te schaffen. Zon tele-
foon is niet alleen voor dove
patiënten een uitkomst, maar ook
voor dove familieleden die willen
weten hoe de operatie van hun
naaste is verlopen. Het MCL
heeft de aanvraag echter afgewe-
zen. „Volgens onze hoteldienst is

niet gebleken dat er behoefte aan
is", meldt directiesecretarisPeter
Engelen...... „Belachelijk", reageert
beleidsmedewerker Jaap Kre-
mer van Frido. „Ik weet uit
bezoeken aan dove patiënten dat
er zeker behoefte aan is. Een zie-
kenhuis als het MCL, dat zegt
patiëntvriendelijkte zijn, moet er
gewoon voor zorgen dat ook dove
patiënten kunnen telefoneren."
Misschien moeten dove patiënten
handtekeningen gaan verzame-
len. Want Engelen stelt dat er
„altijd over te praten valt" wan-
neer alsnog zou blijken dat er
behoefte is aan een doventele-
foon.

De Blauwe Golf is er niet
alleen om in te zwemmen, blijkt
uit een mededelingvan de stede-
lijke werkgroep sociale vernieu-
wing Toets, die een vergadering
zal houden in het nieuwe bad.
„Deze plaats isgekozen omdat we
als groep niet geassocieerd willen
worden met stoffige zaken en
zalen".

Henri Zagioni is naast zingen-
de-zaagspeler en lid van de fan-
club van Anneke Douma ook nog
eens de grote man achter de
Leeuwarder speakerscorner. U
weet wel, dat nouten spreekge-
stoelte dat in dePrinsentuin moet
komen te staan en van waaraf
iedereen het woord kan doen
over wat hij of zij maar wil. Zagio-
ni heeft het spreekgestoelte al
febouwd, en het is zelfs al een

eer in gebruik geweest, op de
landelijke gemeentedag ...

Maar wanneer Leeuwarden
nu eindelijk zijn praathoek krijgt,

is nog niet duidelijk Zagioni
heeft zijn podium nog niet terug-
gekregen van de gemeente en het
moet nog worden aangepast.
Eerst zou net stevig in de grond
worden verankerd nabij De
Koperen Tuin van Theo Douma.
Zagioni haalde vervolgens op
verzoek de verankering van het
spreekgestoelte, maar moet nu
alsnog iets verzinnen om te voor-
komen dat iedereen zomaar met
het podiumpje aan de haal kan
gaan. Bovendien zit het win-
terseizoen er aan te komen; een
barre tijd, erg ongeschikt om
zomaar in de open lucht een
mening ergens over te vet'kondi-
gen. Volgend voorjaar, kortom,
zullen we er wel weer iets van
horen.

De nieuwe schutting. Stukje verticale planken, stukje horizontale planken,
deurtje, stukje glas, hekje, poortje. Foto LC Paul jaarna

Hulpverleners bereiden zich voor op golf aan stiefgezinnen
LEEUWARDEN - De golf aan echt-

scheidingen die Nederland zon vijftien
jaargeleden begon teoverspoelen, heeft
een staartje: een golf aan stiefgezinnen.
Volgens schattingen zal het aantal stief-
gezinnen toenemen van 100.000 in 1990
tot 300.000 in het begin van devolgende
eeuw. De hulpverlening moet zich vast
voorbereiden op de problemen die in
die stiefgezinnen kunnen ontstaan, zo
bleek gisteren in Leeuwarden op een
studiedag over 'Stiefouderschap na
echtscheiding.

Tot nog toe wordt er in de opleidingen
voor hulpverleners nauwelijks aandacht
besteedaan problemen binnen stiefgezin-
nen. Omdat wordt verwacht dat de nulp-
verlening in toenemende mate te maken
zal krijgen met stiefouders en stiefkinde-
ren, organiseerden de Riagg, het FIOM,
het Algemeen Maatschappelijk Werk

Leeuwarden en het centrum voor steun-
functies De Stipe de studiedag.

Volgens deskundigen is het risico op
problemen tussen de kinderen en de
ouders, maar ook tussen debeide partners,
in stiefgezinnen groter dan in het traditio-
nele gezin. Dat komt onder andere omdat
stiefouders middenin een opvoedingssitu-
atie vallen, aldus Arieda Blom, preventie-
medewerkster bij de Riagg Haagrand.

Leeuwarden wil
af van logopedie
op basisscholen

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden is van plan, in
het kader van een bezuinigingsronde op de afdeling welzijn
en onderwijs, de preventieve logopedie in het basisonderwijs
te schrappen. Hiermee zou met ingang van augustus 1993 het
jaarlijkse bezoek van twee logopedisten aan alle openbare en
bijzondere basisscholen in de stad komen te vervallen. Dit
moet een besparing opleveren van’ 80.000 per jaar. De afde-
ling Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ) van de GGD Noord
Friesland is geschrokken van de maatregel van de gemeente
Leeuwarden. De dienst vreest dat kinderen met taal-, stern-
en spraakstoornissen straks minder snel worden opgespoord
in het basisonderwijs, met alle gevolgen van dien.

De gemeente is van mening dat
de leerkrachten in het basisonder-
wijs voortaan zelf bij dergelijke
problemen maar aan de bel moe-
ten trekken en ouders er op moe-
ten wijzen hierover contact op te
nemen met de huisarts en een
logopedist. Volgens Juul Barczuk,
hoofd afdeling basisonderwijs,
gaat het om het schrappen van een
„minimale voorziening" omdat het
bij preventieve logopedie alleen
om het signaleren van problemen
gaat.

Vier jaar geleden schafte de
gemeente al de subsidie af die was
bedoeld voor de behandeling van
de taal-, stem- en spraakproble-
men van kinderen. Kinderen bij
wie nu deze problemen worden
gesignaleerd, moeten voor de

■ideling naar een particuliere
logopedist. De kosten hiervan wor-
den veelal door het ziekenfonds
vergoed.

Reintsje Miedema, logopedist bij
de JGZ is bang dat de problemen
van deze kinderen verergeren als
dezeniet langer in een vroeg stadi-
um worden gesigaleerd. Het ver-
helpen van stotteren en een slech-
te uitspraak wordt ook moeilijker
bij oudere kinderen, verklaart zij.
„Bijvoorbeeld bij kinderen die
hees praten, moeten we er snel bij
zijn, omdat anders knobbeltjes op
de stembanden kunnen ontstaan

per jaar alle bassisscholen in
Leeuwarden. De aandacht richt
zich hierbij vooral op de leerlingen
in groep twee. „Spraakproblemen
moeten vooral bij deze kinderen
snel worden behandeld, omdat ze
in groep drie leren lezen en schrij-
ven. Kinderen die de letter k niet
of niet goed uitspreken, zullen ook
met het schrijven fouten maken."

Het afgelopen schooljaar werd
bij bijna de helft van alle geteste
leerlingen problemen geconsta-
teerd. Twaalf procent van deze
leerlingen werden direct naar een
behandelend logopedist doorver-
wezen. Miedema is bang dat de
leerkrachten in het basisonderwijs
het herkennen van taal-, stem- en
spraakproblemen niet voldoende
van de logopedisten kunnen over-
nemen. „Leerkrachten merken
natuurlijk wel dat een kind stot-

■naar een kind met taalstoor-
nissen is veel moeilijker te herken-
nen. Als leerkrachten het wel
opmerken is het eigenlijk te laat.
Len kind dat niet uit zijn woorden
kan komen, krijgt uiteindelijk
gedragsproblemen waardoor het
op termijn onhandelbaar is in de
klas."

Directeur Ben Wiggers, hoofd
van de afdeling JGZ. waarschuwt
dat de gemeente Leeuwarden met
deze maatregel vooral zwakke
kinderen treft die in de klas nogal
eens worden gepest met hun
spraakproblemen.

De logopedisten van de JGZ
bezoeken nu ongeveer een maal

Fontein Europaplein
spuit volgend jaar niet

LEEUWARDEN - De grote
fontein midden op hetLeeuwar-
der Europaplein zal in 1993
waarschijnlijk niet spuiten. Bur-
gemeester en wethouders heb-
ben het onderhoudsbudget voor
de fontein, f 15.000, geschrapt
alsonderdeel van de grote bezui-
nigingsoperatie voor volgend
jaar.Beeldhouwer Chris Fokma,
ontwerper van de fontein en
maker van de enorme
vogelsculptuur bovenop, vindt
de bezuiniging van de gemeente
„geen stijl".

De fontein is gebouwd in 19ri4.
enkele jaren na de aanleg van het
Europaplein. Inmiddels is deinstallatie danig verouderd en
onderhoudsgevoelig, weet wet-
houder Ap Timmermans. „Hel
kost ontzettend veel geld om de
fontein elk jaar nog even te laten
spuiten. Daarom hebben we beslo-

om voor volgend jaar het
onderhoudsbudget te schrappen.
Een nieuwe installatie zou natuur-

lijk het mooist zijn, maar dat is met
de bezuinigingen van vandaag
helemaal niet aan de orde."

Wat er na 1993 met defontein zal
gebeuren, is nog niet bekend. „We
nebben niet verder gekeken dan
een jaar", aldus Timmermans.
„Het is ordinair sprokkelen."

Kunstenaar Chris Fokma trekt
zich het bezuinigingsplan van de
gemeente zeer aan. „Ik vind het
geen stijl. Er blijft in deze stad
alleen voetballen over, een stad-
huis en een schouwburg. Op cul-
tuur kun jeblijkbaar gemakkelijk
bezuinigen. Maar wat doe je er
aan? Ik weet niet in hoeverre zoiets
in strijd is met het auteursrecht."

Fokma beschouwt de fontein als
een van zijn 'belangrijke werken.
„De gemeente heelt die fontein
destijds aanvaard als schenking.
Daarmee heeft de gemeente zien,
denk ik, ook verplicht tot het
onderhoud. Natuurlijk, als ze er
een gebouw vlak naast zouden zet-
ten is dat erger. Maar beton moet je
toch goed in de gaten houden."

Voor diefstallen en heroïnehandel
tegen duo 1,5 jaar celstraf geëist

LEEUWARDEN - Officier van justitie Frits Gorter heeft donderdagvoor de Leeuwarder rechtbank tegen twee inwoners van de Friesehoofdstad, respectievelijk 27 en 30 jaar oud, een celstraf v.m anderhalfjaar gevorderd^ Het tweetal heeft zich schuldig gemaakt aan de handelin heroïne en diefstallen
Volgens de politie hebben de gedagvaarden misachten wel twee kiloheroïne verkocht Zij betrokken de drugs van een Leeuwarder 'brood-de;.ler. Naar h. I van deofficier was deheroïneh deliikprofessioneel van opzet 1: er lagenaltijdpakjes klaar, eenvan demannenwas steeds thuis en later werd nok gebruik gemaakt van een semafoon
Eind voorjaar begin /omer van dit jaar teisterden de verdachten .ieiddenstand Hun werkwijze was dal een van hen winkel-waarweggraaideen daarna snelbij de andei pde fiets sprong Deslachtoffers waren BristoL. C en A. Peek en Cloppenburg en nivmuus1)1 '"'" l"-"""1 "" ikerbroeken en trainWpakVen l> " ,

nen. d,e overigens ~,,,..1t,,,. ntrokken, hadden nog een aantalvermogensdelicten op hun naam staan. Daaronder bevonden rich ookwinkeldiefstallenin Ueuwarden,Franeker, DokkumTen BurgurnUitspraak: 12 november

Zaterdag 31 oktober 1992 BSTAD

(Advertentie)

lichtreklamel

(Advertentie)

HEFTRUCKS
Verkoop - leasing
verhuur -service
Allekonstrukties, las-, draai-
en freeswerk.

# SCHOOTSTRA- Joure
Fabryksweil. tel. 05138-13025

Mobiel intern transport
Konstruktie- en machinebouw
Vale-dealer
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HUIZENAANBOD
NVM-MAKELAARS

"l i TEHUUR | y^ ~

■"""'TeTooT—"■"o
■QjJ^ljyjJJjjJ^^J CIKIT ■ Prins Bernhardlaan 64 " I

Dronrijp - Leeuwardertrekweg 34a ANNAPARnrHIF I -&. _M BOOMKWEKERIJ
Bedrijfspand met kantoren met een totale AAl^l^#^r#-%IAV^V*r-|IE: %J '_-X_£i______mMaa_\ I Wegens gezondheidsredenen, 'opp. van ca. 1150 nV. Ingedeeld als volgt: I Hoek Van Harenstraat/Beuckelaerstraat Jf WL MM métk... I goed renderende boomkwekerij \#Opp. kantoren: ca. 350 m? verdeeld over 6 kantoren. . Ah M J f,- annex tuinrpnrri.m fmagazijn/bedrijfshal: ca. 400 m- hoogte 65 m Nieuwbouw winkelpand van + 175 m 2. |#V m

«'"'e* «-"'"centrum.
ca. 400 m* hoogte 3m. Casco oplevering, met pui. . | Het ca. 2 /2 ha grond, gelegen in |/\|

Huurprijs ’ 35.000,-exci. Btw per jaar. & ■ de Z.O. hoek van Friesland. -,

__^S_^S_± FGD l nf]Noordlond | BBBBS^^I S !I /Makelaars ■ ÖJJ Makelaars i imé^»Z: 1 1 r Makelaars ■BURG. WUITEWEG 56, DRACHTEN TEL 05120-12375 " M.L.Kingsingel 6, Drachten. PH 2/1 kap woning met garage en achtertuin met I ' , '— ■»"^«W»Ti*al%*ll ■
fl Postbus 649, 9200 AP Drachten gunstige zonligging. Totale oppervlakte 317mz. M.L. Kingsingel 6, Drachten. fflTel.: 05120-22265. Beg.grond: doorzonkamer, keuken met inbouw- Postbus 649,9200 AP Drachten.
■]-____ __wm_ t___m J»»** èVJBI 4HBI "■■i apparatuur, bijkeuken. Tel.: 05120-22265.

Ie verd.: 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, ~ _^_— _^_— _^_m _^_— —_— _^_— _^_— _^^
_^__m_________________m_-__m__________________m__________m douche, toilet, vaste trap naar .. . bergzolder, m^^ m^m *■■AmirKy^M_9-,-m_9-m^mmmAmAi^m^m_m___-»___mm-, I ia/aah cm Drrr-M->i ir-o .T^^^TT^m mogelijkheid van kamer. Voorzien van cv.-gas. ,

ÜIbTIJI WSVSfsfSTA WOON- EN BEDRIJFS MAKELAARDIJ Aanvaarding: in overleg.■'"■IiMTM hiiMiMJiiP '»*.m—ijd MaaWBÊ te huur n
r ii^ii^B-a^B«-a^i»»»»»»»»»»»»»^Z JOURE Eeltsjebaes4 I " ~

Valbrug aan de Fogelsang B Dé^DIUIA I -.« -^^_ TE^M-Uwmden 36
te St. Annaparochie r» PUHIVIA LZII '/ttfßW TE LEEUWARDEN

____________W^_W__m_ Op zeer representatieve lokatie bieden wij circa
Vier aesrhalfplrln tAinninnan ueÜ Ik 21 Om2 KANTOORRUIMTE te huur aan.Vier geSCnaKeme WOningen TIETJERK NOARDERFIN? mM a Eventueel in gedeelten.

tVDe Delta-Plus" HCIJCm\ NUAKUtHtIN ó lr-- - jJ/Afrik. Geschikt voor bijv .accountant, een stichting,
'" In bosrijke omgeving op slechts enkele autominuten \IW_W: advocaat,

s^^-^N^» yw '- j»x 7»»^ van Leeuwarden gelegen vrijstaande BUNGALOW B^^» ook voor comt)jnatie wonen/werken.

i^^^^^^^l^^^^" ' (IS^Ïïr^ ■**"l^|£' \ Nadere inlichtingen via:

.^ /mm rif pT TT Aanvaarding en koopprijs n.o.t.k. -» / f^^^ ___
9*j&£ ||' N^ VS! WïïiïïSlfflWH'B^P?!! Hnß Vrijstaand LANDHUIS met inpandige *« * « NVM
\__7m--A. P fcV'inif T ■_-»,., - l»VjlrF'fr'l*TT,W^ garage/berging. Aantrekkelijke woonstand nabij " ■ \_ i W |"lM|

[ I [Ln | j[ K■ «~ l***np<iWW»WW»li«s)l^*^l^^WW»M centrum. Vrij uitzicht. Opp. ca. 750 nrv. 1 A A\ i f
j^Jl^j^AnjgS^®'- |^^^^^iJiJ^l^iMjrnn*MjßK4L^ljl Indeling: L-vormige living met eetkamer, open
-Y<Sf^^?^S'B''"a>-^gw^^ ;Ü4b jetfMß-, — "^—^^^^^^^^^^^^^^^^ haard, schuifpui naar terras, ruime keuken met DOOOISma BedrillS Makelaardij

' ""■"■' r^— ~^£-r~-3s^B»tJ*sS>'^ /-j \\y i ■ tnbouwapp., bijkeuken. Tegelvloer met vloerver- .... ' '_ —-. ■><%*%"-» vA/arminn Soomsma Bednjts Makelaardij- is een ondereet vanBooms/na Makelaardi/ b.v.Op royale kavels van 400 mJ tot 550 mJ npipnpn lcKOOP "arn/.m9; . " ,
It" S^Ï-,9^^geT^.M2SS. o'arZc'hTenSet^b^o'.de?.^3"1" "^ "9- TeTS^b^rï^lUStandaard indeling: ★ Sumatrastraat 46 - Leeuwarden Vraagprijs: ’398.000, k.k. Te1'058"155990; Fax 058-124655
Parterre: carport, zij-entree, toilet, L-vorm. Werkelijk perfect gemod. woonhuis met tuin op ' —woonkamer, open keuken, schuifpui, bijkeuken het zuiden, doorzonkmr., open keuken, 3 TERHORIME Buorren 4en berging: Ie Verd.: 3 slaapkamers, waarvan 1 slaapkamers, zolder. Vraagprijs: ’ 76.500,-k.k. Hn____\tiffl7^> ~ "

en v.w.. Hobbyruimte/beraina boven camnrt pn -, f-* wmU^ Ml.-* ■■ _&a«,
_____________________________________________________________________________________

bijkeuken; 2e Verd, via vLlf;ap aS°2iveenrse * Sontdwarsstraat 43 - Leeuwarden W" M*^! ___________________T!Wr_f_ UJ_________________mmogelijkheden. De ideale gezinswoning met Nette tussenwoning oostkant stad met cv-gas, HA M^^^^ =ouderwets veel ruimte, 500 m' inhoud. eigen grond, doorzonkmr., 3 slaapkamers,
__

concurrerende voorwaarden kunt u bij ons terecht! v i u U',Z!|m".. es ' Pacht- !y|][||||lLH = =
Aannemer: Woonkamers en suite, 3 slaapkamers. jj&. S

w..,,,,--. . w , . ___._*- M Vrijstaande SEMI-BUNGALOW met inpandige ga- = h IS =Verko°P- * van Loonstraat 95-A - Leeuwarden rage. Voorzien van cv.-gas. Eigen grond ca. 735 = -^sd =Voor inlichtingen kunt u geheel | 1 Hoekwoning in Huizum-West met diepe tuin op m - = "^am%ma_ Jk =vrijblijvend bellen: 058-155990 het zuiden. Erfpacht. Woonkamer keuken Indeling: keuken, woonkamer, bijkeuken, serre, 2 =i I 1 =ot ons bezoeken op ons adres: _M \ hüto,,i. or, i.i,^!,,^,, ' ' slaapkamers, badkamer en toilet. = ■■ 'I =7«°[oil?eL3r?/32 1LLeuwarden È 1 breuken, 3 slaapkamers. Verdieping: 2 slaapkamers. L^. 'jM tel =Ze Teletekst Fnesland pag 222. ■^fa^ Vraagprijs: ’ 55.000,-k.k. Dicht aan vaarwater gelegen met aanlegplaats =IJn rii^i n n-na. j». mr voor boot' Direk,e verbinding naar Terhornster : - =JDUOIHSIII2»i * Soendastraat 25 - Leeuwarden vrlr">23s 000 -k k s Heerenveen - Mr. H. Binnertsstraat 7
|| ___*"_ Eenv. tussenwoning nabij Cambuurstadion. ""..-.. Uitstekend onderhouden VRIJSTAANDE =I^\7 Erfpacht. L-vorm. woonkamer, keuken, inilßF c — WONING met vrijstaande stenen garage en ==

****■ ***/ bijkeuken, 3 slaapkamers, vliering. JUUKt Fok 6 fraaj aange|egde tuin. Voorzien van cv-gas. ==w^immm^m^^-*aM______w__m Vraagprijs: ’ 49.500,- k.k. Vrijstaande SEMI-BUNGALOW met ruime garage == Bouwjaar 1954. Grondoppervl. 326 m 2.

waarop hobbyzolder. Bouwjaar 1988. Totale oo- „ =— " pervlakte ca. 560 mr. == Indeling: provisiekelder, L-kamer met open
*'eKoestraat 28 - Leeuwarden Beg.grond: L-vormige kamer met parketvloer en == haard, open keuken, bijkeuken, badkamer met ==

■V mmr mm mmr Umi mmr m^ mmr ■*■*
Nette tussenwoning oostkant stad op 100 m 2houtkachel, studeer-/slaapkamer met parketvloer, ■ douche Verdieping- 3 slaapkamers, vliering.

I_ eigen grond, doorzonkamer, mod. keuken 3 lichteiken keuken met inbouwapparatuur, bijkeu- = _ =TE KOOP | mggm* douche. zo.de-b.ging.Vr,,^: S,^ 4„*«,M,„, SCSSfSIZt 1
II T-Wt t\_\.M Ék _-_m-a__am__ , ’ 72.500,-k.k. 2e verd.: bergzolder. =rrl JWZ\KIIL^L\J I Uitstekende isolatievoorzieningen. = Inlichtingen: =T T l^a «L-**L-I ____W__9MMM_M_W9mn__m__mm_____m___m_m Aanvaarding: in overleg. ==Voorstreek 61 \ Vr.pr. ’320.000.-k.k. I^W =

yassg*' & 058-123456 J=«i»»." l^^tSS^^.lVraagprijs ’ 337.000,- k.k. . , n „ T^ 1 IUAJUÜ & Walmoa r"'"" ü = M =I JanD Hettam " makelaar-adviseur o.g. » 3 T " ffl sk.r. Poststraat 17, Heerenveen Hflg
f_\r_r_rr\\r\f\A Groningerstraatweg 1-, 8922 AP LEEUWARDEN „ „.,. TH o^3o 27474 Fax: 05130 24163 -.- =
m ■WlV^lwll l^a/ ■"■■^■■■■■■■■■■■■■■■lBl Ook ml bij uw eigon NVMm.li.l..r i ! ===—"

I cLU Makelaars i J .—nSs-- ■ j B - B 1
DE NVM-MAKELAAR BOUWT H—- ' 11/ 'VV /iiX Zv!^-A AAN UW TOEKOMST

Zaterdag 31 oktober 19Q?22

f TE KOOP AANGEBODEN: . Welke hypothe7
9tM9KfËM>MmmKWw:^^^ ïj_i__%_:-. r JA. _\3)aj*>,*>r' m""rnf_____'

FRANEKER FRANEKER BEETGUM T2UM OOSTERLITTENS DONGJUM vanaf ft 1 O/J. Piebengastraat 41 J. H. Pameijerstraat 28 Franskeleane 27 Voorstraat 19 It Hynstewaed 2 Tzummarumerweg 13 Vallal O. I /o.
VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW Keurig onderhouden HOEKWO- RUIME HALFVRIJSTAANDE In het centrum gelegenvoormalig VRIJSTAANDE WONING met HALFVRIJSTAANDE WONING
met garage, aanbouw (ca. 20 nf) en NING met berging en ROYALE WONING met garage en tuin. WOONHUIS waarin nu is gevestigd grote aanbouw/schuur en ROYALE met aanbouw, voor-en achtertuin
fraai aangelegde tuin (447 nf). TUIN (308 m 2). Ind.: entree, hal, Ind.: entree, hal, toilet, doorzon- een LOODS met boyenwoning. ' GARAGE in aanbouw. en VERRASSEND VEELRUIMTE
Ind.: hal, toilet, royale L-vormige ruime L-vormige woonkamer, luxe kamer, keuken, berging. Ind.: hal, toilet, werkplaats/stallings- Eigen grond 300 m. binnenin. Ind.: hal, toilet, badk. met M3k&l3cir(iii
woonk. m. parket, luxe moderne open keuken, berging. 1e Verd.: 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers, ruimte van ca. 80 tri. 1e Verd.: over- Ind.: gang, eetkeuken, woonkamer, ligbad, woonkamer, royale eetkeu- uncioailllj
eetkeuken met inbouwapp., bijkeuken, overloop, 3 slaapkamers, douche, douche, vaste trap naar... loop, woonkamer/keuken, slaapka- toilet, douche. ken, bijkeuken/fietsenhok. Boven: V3n df?T Walruime werk-/slaapkamer m. schuifpui. 2e toilet, vaste trap naar 2e verd. 2e Verd.: 4e slaapkameren mer, sauna douche. V.v. een cv.- Boven: overloop, 2 slaapkamers. overloop, 3 slpks., bergingen. V.v. UCI w»ai
1e Verd.: overloop, 4 slaapk., badk. met 4e slaapkamer. bergingen. install. V.v. grote openslaande deuren Verwarming d.m.v. gaskachels. een c.v.-install., muurisol. endlsdub-
met ligbad, doucheen 2e toilet. Geheel voorzien van cv. Mogelijk- Goede stand en ligging. aan de achterzijde. Deels betonvloer Nieuwe voorgevel met dubbel glas. bel glas. Gelegen aan de doorgaan-
Zolderruimte. Voorzien van een cv.- heidvoor het bijbouwen van garage. Voorzien van deels dubbel glas. op debegane grond. Leuke woning Gemoderniseerde keuken en woon- de weg. Netto woonlast per maand UW V6i*trOUW6ninstall. Goed geïsoleerd.Bouwj. 1988. Gunstig gelegen t.o. plantsoen. met veel mog. voor hobby etc kamer. (bij 100% financiering) ca. ’ 375,--.
Prijs n.o.t.k. Vraagprijs ’ 138.000,-k.k. Vraagprijs f 112.000,-k.k. Vraagprijs ’ 75.000,-k.k. Vraagprijs’ 98.000,- k.k. Vraagprijs / 59.500,-k.k. Waard.

r/Hakelaardii vander Wal w
■F \\\W Noord 6 - Franeker - Tel. 05170-5225/4253
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Noordkunst gaat
dit jaar niet door

ZUIDLAREN - De kunstmani-
festatie Noordkunst, die al zes jaar
lang omstreeks deze tijd in de
Prins Bernhardhoeve teZuidlaren
is gehouden, gaat dit iaar niet door.
Het is de bedoeling dat het evene-
ment nu in maart of april zal
plaatsvinden, in een geheelandere
opzet. Het zal geen beurs meer zijn
voor galeries, maar een grootscha-
lige tentoonstelling worden.

Organisator Gerard Dekker zegt
dat er nog geen preciese plannen
zijn. „Daar is het nogte vroeg voor.
Wel willen we nu met Noordkunst
een ander concept uitproberen. In
ieder geval willen wel weer
samenwerken met musea, zoalswe
in het verleden deden." Een deel
van Noordkunst bestond uit expo-
sities die door musea, gastconser-
vatoren of culturele raden werden
samengesteld.

Het boterde de laatste jarenniet
helemaal tussen de Noordkunst-
organisatie en sommige deelne-
mende galeries. Dekker: „Een
aantal galeries was teleurgesteld
in de verkopen. Ze begonnen te
zoeken naar oorzaken buiten hen-
zelf. We overwegen wel nu eens in
de twee jaareen manifestatie met

taleries te houden." Aan Noord-
unst, wel eens de Kunstßai van

het Noorden genoemd, namen in
actuele kunst gespecialiseerde
galeries deel uit Friesland, Gro-
ningen, Drenthe, Overijssel,
Noord-Duitsland en Denemarken.

Hella Haasse vreest
uitholling Nederlands
in Verenigd Europa

AMSTERDAM (GPD) - De rol
van leraren Nederlands wordt
steeds belangrijker. Nederlands in
het verenigd Europa is een
bedreigde taal en staat bloot aan
ontkrachting, versloddering en
verruwing. Gebrek aan onder-
houd van onze prachtige taal heeft
bovendien verschraling van het
denkentot gevolg. Leraren Neder-
lands moeten vooral bezieling uit-
stralen en het taalonderwijs kan
niet vroeg genoeg beginnen.

De auteur Hella Haasse sprak
deze waarschuwendewoorden gis-
teren in Amsterdam tijdens een
symposium over de noodzaak tot
leesbevordering onder jongeren.
De organisatie van deze 'Dag van
het Literatuuronderwijs' was in
handen van de Stichting Bulk-
boek'sDag van deLiteratuur en de
Stichting Schrijvers School
Samenleving.

Voorzitter Michel Jager van de
Stichting Bulkboek constateerde
in zijn openingswoord overigens
tevreden dat ook de rijksoverheid
tegenwoordig het grotebelangvan
leesbevordering heseft. Recent
onderzoek heeft uitgewezen dat 56
procent van de Nederlanders die
ouder zijn dan vijftien jaar, zelden
of nooit een boek leest.

Voorzitter Andrée van Esvan de
Commissie Toekomst Leraarschap
wees op onderzoek waaruit blijkt
dat leraren Nederlands van alle
docenten het zwaarst zijn belast,
omdat zij het meeste correctiewerk
hebben. Zij meende danook dat de
schoolorganisatie zich „weldadi-
§er" moet tonenvoor leerkrachten

ie de inspiratie vaak uit hun
tenen moeten halen.

Haasse begreep dat het heel ver-
velend isalsleraren te makenkrij-
genmet veertig leerlingen diever-
veeld in hun stoel hangen: „Inspi-
ratie uit je tenen moeten halen,
geldt echter voor iedereen. Wat
dacht u van een schrijver die per
ongeluk als vrouw is geboren en
haar schrijverschap moet zien te
combineren met het gezinsleven?"

Bezuiniging gevaar
voor exploitatie
van Kunstuitleen

LEEUWARDEN - De exploita-
tie van de Kunstuitleen komt in
gevaar, als de gemeente Leeuwar-
den haar subsidie van f 127.000
voor deze instelling schrapt in het
kader van het pakket bezuini-
fingsmaatregelen. Dat zeggen

estuur en directie van de Stich-
ting Beeldende Kunst Friesland.
Volgens directeur Rinse Rinsma
loopt de dienstverlening aan kun-
stenaars en publiek een fikse deuk
op als het bezuinigingsvoorstel
wordt aangenomen. „Wy kinne it
jild net misse en sille skriftlik en
münling de striidmei de gemeente
oangean," zegt hij.

Jeugdprogramma's
VPRO niet door
STER onderbroken

HILVERSUM (ANP) - De
VPRO-jeugdprogramma's op zon-
dagochtend blijven gevrijwaard
van STER-reclame. Dat heeft het
Commissariaat voor de Media aan
deSTER en de VPRO laten weten.
Het Commissariaat kan zich vin-
denin deredenering van de VPRO
dat de jeugdprogramma's één aan-
sluitend programma vormen. Bij
plaatsing van reclame-blokken
zou er sprake zijn van programma-
onderbrekende reclame. De
Mediawet staat dergelijke pro-
gramma-onderbrekingen ten
behoeve van televisiereclame niet
toe.

Het Commissariaat beslecht
daarmee een conflict tussen de
STER en de VPRO. De STER stel-
de zich op het standpunt dat als de
STER dat wenst reclame mogelijk
moet zijn. Zij werd daarin
gesteund door het NOS-bestuur.

>e NOS meende dat de te verwer-
ven inkomsten op de zondagoch-
tend niet konden worden gemist.

Volgens VPRO-directeur Hans
van Beers heeft het Commissariaat
met deze uitspraak de publieke
omroep een dienst bewezen. Het
maakt duidelijkdat niet ieder pro-
gramma met reclame hoeft te wor-
den belast; de VPRO vindt recla-
me bij jeugdprogramma's niet
mooi.

Charley's War is
'politiek correct'

SNEEK - Van de vele gezichten
die hardcore kent, is 'straight edge'
wel het meest 'politiek correct.
Integriteit en kritische teksten
staan hier hoog in het vaandel,
misbruik van drank, drugs en sex
niet. De straight edge-groepen zijn
de erfgenamen van de politieke
tak in de aloude punk, die ergens
in de iaren tachtig vervloeide in
het rijke scala aan substijlen die
samen hardcore heten. Punk had
ookeenkant die te maken had met
puur afreageren, met in hardhan-
dige muzieknoten gesublimeerde
agressie. En die kant vindt tegen-
woordig zijn pendant in de hateco-r
re.

Wie door de bomen van al die
stijlen het bos niet meer ziet, werd
fisteravond wel bii de les gehou-

en door Killing Time (hatecore)
en Charley's War (straight edge).
Al werden de zaken wat vertroe-
beld, omdat beide bands druk aan
het 'crossoveren' zijn geslagen
richting anderestijlen, metal voor-
al. Maar bij het Westberlijnse
Charley's War was de invloed van
Fugazi - vader van de straight
edge, tegen wil en dank - nog dui-
delijk te herkennen, vooral in de
golvenderitmiek. De voorzichtige
uitstapjes in de metal kregen voor-
al gestalte in vette gitaarriffs en

Plaats: Het Bolwerk, Sneek. Gebeurte-
nis: concert van de Amerikaanse groep
Killing Time. Voorprogramma: Char-
ley's War (Duitsland). Belangstelling:
ongeveer 150personen.

razendsnel voetenwerk van de
drummer. Van de ongetwijfeld
goed bedoeldeslogans dieals song-
teksten dienden was uiteraard
weinig te verstaan, maar er werd
wel gezweet.

Bij Killing Time, kersvers aan-
gevlogenvanuit New Vork, had de
xrossover' naar metal een wat
natuurlijk karakter: de invloeden
waren op hoogstvanzelfsprekende
wijze in de recentere nummers
opgenomen. Die kenden meerver-
beeldingskracht, in de vorm van
temposcnakeringen en zelfs melo-
dieën, dan het oudere werk. Dat
viel regelrecht in de categorie
hatecore: korte, felle nummers en
dan maar schreeuwen. Het
publiek werd uitgebreid bij de les
betrokken door de zanger, die
geregeld de microfoon boven de
meute hing. En een energie! De
Charley's War-vlag, die tegen de
achterwand was blijven hangen,
werd zonder pardon van boven
gespeeld.

JACOB HAAGSMA

Symbool voor Indiaans-Friese vriendschap langs A7

DRACHTEN - Langs de rijksweg bij Drachten staat sinds gistermiddag een opgespannen koeiehuid met daarop afgedrukt de 'grootste steendruk ter
wereld. Het kunstwerk is gemaakt door de Drachtster beeldend kunstenaar Arme Woudwijk, die de steendruk een week geleden maakte in museum It
Bleekerhus. Het opspannen vormde de slotfase van het project 'Het profiel van het landschap is ons gezicht',waaraan behalve Woudwijk de Indiaansedichter
Lance Henson uit Oklahoma en de Friese dichter JelleKaspersma deelnamen.

Henson, behorend tot de Cheyenne-stam, verzorgde een Indiaansritueel. Hij verbrandde 'sweet grass', dat hij had meegenomen van deprairies, om zegen af
te dwingenvoor het kunstwerk en de vriendschap tussen Friezen en Cheyennes. Ook bevestigde hij vieradelaarsveren aan hetkunstwerk, die de vier windrich-
tingen symboliseren. „Een van onze boodschappen is: de aarde houdt ons in de gatenen zal alleen blijven bestaanals wij voor haar zorgen. We moeten zorgvul-
dig omgaan met water nog over is van ons milieu," aldus Henson. Het is de bedoeling dat hetkunstwerk langs de A7blijft staan tot het is vergaan. De koeie-
huid was op de rug van een Fries paard naar de rijksweg vervoerd. FotoLC/Catrinusvan der Veen

Japanse exlibris in
Kooihuus te Hoorn

HOORN (TERSCHELLING) -
In het Grafisch Atelier 'Kooihuus'
te Hoorn op Terschelling is tot 10
januari een tentoonstelling te zien
van exlibris uit Japan, afkomstig
uit een privé-collectie. De verza-
meling omvat exemplaren,
gemaakt door hedendaagse Japan-
se kunstenaars als Kawata, Ino,
Kinose, Sato, Masuka en Suzuki.

Japan heeft een rijke en lange
exlibris-geschiedenis. De vroegst
bekende exlibris dateert uit 1470.
Japansekunstenaars zijn meesters
in de houtdrukkunst en de meeste
exlibris zijn dan ook in deze tech-
niek uitgevoerd. Het Kooihuus is
geopendwoensdagstot en met zon-
dagsvan 14 tot 18 uur. Groepen en
scholen kunnen op afspraak
(05620-8146) een bezoek brengen.

Amerikaanse schilderes
Joan Mitchell overleden

PARIJS (Reuter, DPA) - De
Amerikaanse schilderes Joan Mit-
chell is gisteren op 66-jarige leef-
tijd in een Parijs ziekenhuis over-
leden aan longkanker. De in Chi-
cago geboren Mitchell leefde sinds
1959 in de Franse hoofdstad. Zij
liet zich in haar werk sterk inspi-
reren door impressionisten en in
het bijzonderClaude Monet. Haar
eerste doeken waren landschaps-
schilderingen. Later kreeg Mit-
chells werk een duidelijk abstrac-
ter karakter met geometrische
vormen.

STICHTING DE GALERIE HOUDT EXPOSITIE IN GALERIJ ROMEIN

Speelse experimenten zes kunstenaars
LEEUWARDEN - Voor de

tweede maal organiseert Stich-
ting de Galerie een expositie in
GalerijRomein en ook deze keer
is de signatuur van de stichting
herkenbaar aanwezig: er wordt
werk getoond van zes jongekun-
stenaars die in hun vormentaal
en materiaalgebruik het experi-
ment niet uit deweg gaan en die
in hun beelden een zekere speel-
sheid aan de dag leggen.

Ada Dispa en Harmen Brethou-
wer uit Arnhem experimenteren
in hun objecten met materiaalge-
bruik en oppervlaktebewerking.
De op menhirs gebaseerde kegel-
vormen hebben allemaal hetzelf-
de model, maar roepen heel ver-
schillende associatiesop. Zo herin-
nert de kegel van perfect glad
gepolijst brifliant-glas aanraadsel-achtige zaken als glazen bollenen
kristallen, terwijl een houten
exemplaar met een regelmatig
patroon van gutssporen eerder
doet denken aan een door een eek-
hoorn kaalgekloven denneappel-
tje.

Piet Dirkx uit Eindhoven toont
in de benedenzaal een enorme,
schijnbaarchaotischeverzameling
afvalhout: kleine latjes, balkjes en
blokjes in wankele stapelingen op
de vloer of scheef hangend tegen
de muur. Door toevoeging van in
het hout gestoken kleurpotloden
en viltstiften wordthet een verras-
send speelse installatie, alsof je
terecht bent gekomen in een door
kinderen getimmerde fantasiewe-
reld.

Wanneer je vanuit de beneden-
zaal omhoog kijkt heb je een fraai
zicht op de vijftienkleurrijke foto's
van Bar Bara Hanlo (Amsterdam).
Het zijn opnamen van een draaien-
de kleurenschijf en van dichtbij

gezien heeft iedere foto een zeer
sterke dieptewerking. De kunste-
nares experimenteert met veel
verschillende kleuren en herhaalt
het experiment geduldig tot het
resultaat haar bevredigt. Hanlo's
dia-installatie in de theaterzaal
was jammer genoeg even niet te
bezichtigen door een storing in de
apparatuur.

Op de omloop spelen Wananda
Höppener (Amsterdam) en Mar-
griet Ibissen (Eindhoven) met

vorm en restvorm. Bij Höppeners
liggende ringvormige sculpturen
is de vraag of het om toevallig op
elkaar belande restanten van van
iets groters gaat, of om bij elkaar
horende onderdelen die, onder
invloed van de tijd, van elkaar los
raken. En haar wandreliëf in de
vorm van een driedelig altaarstuk:
ziin de beelden eruit verdwenen,
ot hebbendewas-resten hun eigen
betekenis?

In Margriet Thissens grote teke-
ningen blijft het steeds de vraag

hoe de voor- en achtergrond zich
verhouden. Telkens als je denkt
het iuiste perspectief gevonden tehebben, blijkt er een ongerijmd-heid te zijn die de dieptewerking
weer verstoort. Zoals de wit uitge-spaarde cirkels in een tekening
van een kerkplafond; zijn het

in het gewelf, of laag han-

tende lichtbollen? Deze alleszins
oeiende tentoonstelling duurt tot

17 november.

JOHANNA SCHUURMAN

Een deelvan de installatievan afvalhout, door Piet Dirkx opgesteld in Galerij Romein. Foto LC/Catrinus van der Veen

De bijzondere gaven
van Kaspar Hauser

WERGEA - Kaspar Hauser
wordt op tweede pinksterdag van
1828 in Neurenberg op straat aan-
getroffen. Hij beweegt zich moei-
zaam voort en stoot onverstaanba-
re klanken uit. Hii heeft een brief
op zak waaruit blijkt dat hij de eer-
ste zestien jaarvan zijn leven afge-
sloten van de buitenwereld heeft
doorgebracht.

De jongenblijkt over bijzondere
faven te beschikken. ledereen

egint zich met hem te bemoeien.
De een probeert hem tot eennuttig
lid van de maatschappij te bren-
gen, de ander misbruikt hem voor
medische experimenten. Allerlei
speculaties over zijn afkomst doen
de ronde, vooral nadat in 1829
geprobeerd wordt hem te ver-
moorden. Misschien is hij wel een
prins die om een opvolgingskwes-
tie uit de weg moest worden
geruimd. In december 1833 wordt
Kaspar Hauser alsnog vermoord
en neemt hij het geheim van zijn
afkomst mee in het graf.

'Man en Paard' ginggisteravond
in première bij Montana, Fries-
lands jongste theatergroep. Schrij-
ver-regisseur Willem van Dooren
en de van 'Toegepast Drama' van
de Noordelijke Hogeschoolafkom-
stige spelers hebben de zaken bij-
zonder serieus aangepakt. Een jaar
lang hebben ze geoefend en gere-
peteerd volgens de methode van
de Poolse regisseur Jerzy Gro-
towski. Niet eerder dan gister-
avond achtten ze hun stuk rijp
genoeg voor eenpublieke voorstel-
ling.

Het moet gezegd, het is er aan af
te zien, al diemoeite. Het is een bij-
zonder fysieke voorstelling gewor-
den, met veel gegaloppeer en
gespring. Die aanpak leent zich bij
uitstek voor het onderwerp. Hau-
ser praat nauwelijks en kan zijn
emoties niet anders dan met zijn
lichaam uiten. Jaap Faber doet dat
overtuigend.

Het stuk gaat vooral over de
vraag of gaven, zoals Kaspar die
heeft, niet elk mens eigen zijn,
maar hem worden afgenomen

Plaats: Dc Kerk, Wergea. Gezelschap:
Montana. Voorstelling: Man en Paard
Teksten regie: Willem van Dooren Spe-
lers: Jaap Faber, Hannah Bielheuvel,
Willem van Dooren, Colin Vosveld en Sip-
ke Smit Belangstelling: Ruim 40 bezoe-
kers.

door opvoeding en maatschappij.
De leraar hamert voortdurend op
het goed leren van de taal, omdat
een mens alleen dan in staat is zijn
angsten te overwinnen. De arts
meent dat Kaspar niet van deze
wereld is, maar dat de Schepper
hem heeft aangeraakt. Maar het is
diezelfde arts, dieKaspar voor ziin
experimenten gebruikt, omdat de
wetenschap dat van hem vraagt.
Een man vol tegenstrijdigheden.
De enigezuivere figuur in net stuk
is de verpleegster, die - alsKaspar
is vermoord - niets anders over-
blijft dan de gek geworden arts
met hetzelfde paard te troosten als
zij eerst deed met Kaspar.

De beweging en de emotie staan
centraal in Man en Paard. De fei-
ten van Kaspar Hausers leven zijn
van minder belang. Probleem is
wel, dat de moord op Hauser daar-
door zonder verklaring blijft. Of
het moet zijn, dat de schrijver zijn
publiek een maximale interpreta-
tievrijheid heeft willen laten.
Gezien de aard van het stuk is het
niet van het grootste belang.
Belangrijker is dat Montana iets
aan het Friese theaterleven heeft
toegevoegd dat er nog niet was. En
dat het aat met merkbare inzet
doet.

SIETSE DE VRIES

Acteurs ondanks
slechte betaling
toch tevreden

UTRECHT (GPD) - De arbeids-
omstandigheden van acteurs,
gerekend naar hoeveelheid werk
en verdiensten, zijn biizonder
slecht. Dit concludeert JelleAtte-
ma van de Wetenschapswinkel
Letteren van de Rijksuniversiteit
Utrecht op basis van een enquête
die hii onder 280 acteurs heeft
gehouden naar werk en inkomen
in het jaar 1991.

De enquête wijst uit dat de
gemiddelde acteur ruim vier
maanden betaald werk heeft, ruim
anderhalf maand onbetaald werk
doeten ongeveer één maand ander
werk verricht dan zijn interesse
heeft. De rest van het jaar is de
acteur óf werkloos óf doet hij
ander werk dan zijn voorkeur
heeft. Het gemiddelde bruto jaar-
inkomen van de acteur overstijgt
het modale inkomen van ofe
Nederlander nauwelijks. Bii 37
procent van de acteursligt hetbru-
to jaarinkomen onder het mini-
mumloon.

Vrouwen hebben het in verge-
lijking met hun mannelijke colle-
ga's veel moeilijker. Ze komen in
veel grotere getalen de sector bin-
nen maar hebben minder betaald
werk, verdienen minder en zijn
door gebrek aan rollen gedwongen
hun carrière vaak vroegtijd te
beëindigen.

Ondanks de slechte arbeidsom-
standigheden zeggen de onder-
vraagde acteurstoen zeer tevreden
met hun beroep te ziin. Het lijkt
erop, zo stelt de KunstenbondFNV, dat een acteur liever (tijde-
lijk) werkloos en (permanent) arm
is, dan geen acteur.

Boeiend werk van Anke Labrie
FRANEKER - Anita Driessen

heeft kortgeleden haar galerie
De Roos van Tudor onder
gebracht in een ander pand, en
wel aan het Noord 84 in Frane-
ker. Voorheen was er een fiet-
senmaker gehuisvest, maar na
een ingrijpende verbouwing
veranderde de ruimte in een
fraaie galerie; groter, ruimer en
lichter dan de vorige locatie.
Bovendien is er nu een lijsten-
makerij aan de galerie verbon-
den.

Tot 6 december toont De Roos
van Tudor schilderijen van de
Amsterdamse kunstenares Anke
Labrie. In haar werk spelen men-
sen de hoofdrol en zii schildert ze
in zo eenvoudig mogelijkevormen,
eigenlijk zijn alleen nog kleur-
vlakken met een contourlijn.

Ze bevinden zich in een omge-
ving van abstracte vormen die een

fraaie suggestie van ruimte geven.
Het meest opvallend aan het werk
zijn de sprekende, warme kleuren
met een fresco-achtige glans door
de opbouw in transparante lagen.
Voeg daarbij het intrigerende spel
van in elkaar grijpende vormen,
composities die de indruk geven
een uitsnede te zijn van een groter
geheel en je hebt schilderijen die
lang blijven boeien omdat ze heel
sterk uitnodigen tot het verzinnen
van je eigen verhaal. J.S.

Sigrid van Essel
WIJNJEWOUDE - Zondag

wordt in Galerie De Wouden te
Wijnjewoude een expositie
geopend van schilderijen en teke-
ningen van Sigrid van Essel. Zij
studeert dit jaar af aan Aacdemie
Minerva te Groningen. Het uit-
gangspunt van haar werk is de
achitectuur in haar omgeving. Tot
1 januari.

Met groene stip
Tot 21 november is bij galerieDe Vis in Harlingen werk te zien

van driekunstenaars. Harr Scheffer maakt met gouache sterk geab-straheerde impressies van landschappen waarbij boerderijenakkers en weilanden worden omgevormd tot stapelingen van kleu-rige vormen. Van Evert van Lopik zijn er krachtige polderland-schappen in acryl en olieverf die zich kenmerken door een zeerexpressief handschrift en een vervreemdend blauw-groen paletKeramiste Piëta Zijlman houdt haar schaal en komvormen zo een-voudig mogelijk zodat de subtiele glazuren en decoraties goed tothun recht komen. Galerie De Vis is geopend van woensdag tot enmet vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur.

★*★

De Leeuwarder kunstenaars Gjalt Walstra en Pim I.e,ren samen bij hetKunsthuis Noard 200 in Workum hun iabstracties op groot formaat. Walstra werkt met grote vlakkisterke licht-donker contrasten in sobere kleuren, terwijl I.cm.sschildert met ontelbare kleine toetsen in felle, rinderende kleurenDe tentoonstelling is te bezichtigen tot 23 november en geopendonderdag tot en met zondag tussen 11 en 17 uur.

nra CULT UUR/AMUSEMENT

(Advertentie)

29 okt. t/m 1 nov.
NOORDELIJKE

VRIJETIJDS
BEURS

waarin opgenomen
Plant & Dier, Kreatief,
Sportfair en Hobby
Het thema van de beurs is Scandinavië.

" Plant & Dier Zaterdag
behendtgheidswedstrijden met
honden, 2ondag kattenshow.
Kreatief Met o.a. weefexpositie,
demonstraties en workshops.

" Sportfair Vanaf 30 oktober met
diverse demonstraties.

" Hobby Modelbouwen, verzamelen
en nog veel meer.

mm . **Frieslandhal. Open: 29 okt 19 00-22.00 u.; 30 okt :
14 00-22.00 u . 31 okt :10.00-22.00 u.;
1 nov. 10 00 18 00 u.

Zaterdag 31 oktober 1992
23

(Advertentie)
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Nationale trots nu weggevertjes
De glans is verdwenen van onze nationale trots

op de Amsterdamse effectenbeurs. In de afgelopenoktobermaand kwamen belangrijke Nederlandse
industriële aandelen op het dieptepunt van dit
jaar. Wat eens aardige stukken waren voor een
effectenportefeuille met Hollands Glorie, ziin nu
weggevertjes. Voor enkele tientjes zijn ze tekoop:
Philips, DAF, Hoogovens, KLM, Fokker, Stork en
KNP.

Malaise alom op de beurs, want in oktober
bereikten veel koersen van belangrijke Neder-
landse aandelen een dieptepunt. In de meeste
gevallen betekende het meer dan een halvering
van de hoogste koers van de afgelopen twaalf
maanden. DAF kwam door perikelen uit op een
laagste koers van ’ 9,30, Fokker daalde naar

’ 15,60, KLM zakte naar f 23.00, Papierfabriek
KNP belandde op / 28,20, Philips dook naar
/ 18,70, Hoogovens naar ’ 26,00 en Stork kwam
met een duikvlucht op / 24,90. Teleurstellende

bedrijfscijferszorgden er voor dat deze maand ook
de hoofdfondsen Ahold, Bols, Bührmann-Tettero-
de, DSM, Hunter Douglas, Internatio-MUller, Océ
van der Grinten, Pakhoed, Robeco en Van Omme-
ren op het laagste punt van dit jaaruitkwamen.

Hei kan gelukkig ook anders. Financiële waar-
den op hef Damrak bereikten in oktober juist
nieuwe hoogtepunten. Aegon bij voorbeeld met
een koers van ’ 73,90, Amev met / 63,70, ABN/
Amro met ’ 50,50 en Rorento met f 77,50. Voorts
deden vooral de voedingsfondsen net goed: CSM
kwam op / 106,20 en Wessanen reikte naar het
begin dit jaarbereikte hoogtepunt van ’ 98,20.

De EOE-index van de Europese Optiebeurs daal-
de evenwel deze maand van 286,40 naar 273,36, de
CBS-koersindex van 196,80 naar 191,80.De Nikkei-
index, de graadmeter van de beurs van Tokyo
daalde van 17.399 naar 16.767. Wali Street schom-
melde de hele maand rond het septemberslotvan
3271,66.

OPTIESAbn amro 48.30

tr uH- heat leit slot
ria ataand kn krl krt

c okt 42.50 462 0.90 6.50 6.20a
c okt 45.00 4907 0.20 4.40 3.30
c okt 47.50 4627 0.10 2.20 1.10
c okt 50.00 1966 0.10 0.60 0.20
c jan 37.50 1968 6.30 12.00 11.70
c jan 40.00 4144 3.60 980 9.00
c jan 46.00 3142 0.70 5.60 4.70
c jan 47.50 3300 0.40 3.20 2.20
c jan 60.00 1813 0.60 1.60 1.10
c apr 46.00 3915 1.30 6.00 5.20a
c apr 47.60 2966 0.60 3.80 3.10
i. apr 60.00 1844 0.60 2,40 1.80
I |94 32.50 7285 11.60 17.80 17.00
c |96 46.00 21479 3.00 6.60 6.10
p okt 45.00 907 0.20 3.00 0.20a
p jan 45.00 3380 0.20 3.00 0.30
p apr 46.00 1508 0.40 3.00 0 60a
p apr 47.50 915 0.80 2.70 1.10
p |95 46.00 6071 1.70 4.00 1.80
aegon 66.10

c okt 60.00 624 0.90 10.40 7.20a
c okt 62.50 1307 0.50 8.40 3 90b
c okt 65.00 1582 0.20 6.00 2.00
c okt 70.00 828 0.30 2.30 0.30
c jan 65.00 1393 0.70 7.30 3.50
c jan 70.00 1086 1.10 4.30 1.50
ehold 77.60

c okt 8000 995 040 3.70 0.70
c jan 75.00 593 3.10 10.20 6.50 a
c jan 80.00 540 1.50 6.00 3.20
c jan 86.00 1386 0.70 3.30 1.40
p okt 75.00 591 0.40 300 050
p okt 80.00 758 1.20 7,50 2.70
p jan 75.00 1458 0.90 3.70 2.00
p jan 80.00 810 2.00 7.40 4.10
akzo 140.60

c okt 140.00 1224 2.80 13.50 3.40
c okt 145.00 1855 1.10 10.00 1.10
c okt 150.00 2602 0.40 6.90 0.40
c okt 155.00 2126 030 400 0.30a.. jan 150.00 747 2.30 10.00 3.80 a
p okt 136.00 1714 0.40 2.80 080
p okt 140.00 2920 0.90 5.60 2.00
p okt 14500 2225 2.00 8.80 470
p okt 160.00 805 4.00 13.20 9.00
p jan 135.00 1348 1,60 5.50 3.60
p jan 140.00 1656 3.00 7.60 540
p jan 150.00 667 6.00 14.10 11.00a
p jan 160.00 526 12.00 23.00 18.90 b
p 093 150.00 1853 8.50 15.20 14.30
amev 67,90

■ okt 56.00 1476 0.60 4.00 3.10
buhrmann-tetterode 34,30

c okt 4250 588 0.20 1.60 0.20a
p okt 37.50 350 1.20 4.50 3.60a
oef 15.20

c okt 17.60 757 0.40 3.00 0.40
c okt 20.00 1024 0.20 1.60 0.20
p okt 15.00 640 0.20 1.20 0.50
p okt 17.50 476 0.60 2.40 2.20
p okt 20.00 617 1.50 4.20 4.20b

doller 169,30

c on 160,00 2156 2.00 11.50 250
c okt 165.00 1219 0.70 8.00 0.95
c okt 170.00 2512 0.30 450 0.30
c okt 175.00 903 0.40 2.40 0.40 a
c nov 180.00 354 3.60 12.70 4.20
c dcc 160.00 688 450 14.00 5.50
c dcc 165.00 1307 2.05 10.00 3.20
c dcc 17000 5518 1.10 7.00 2.20
c dcc 176.00 2977 0.70 4.10 1,00
c dcc 180.00 3363 0.40 2,70 070
c mn 160,00 829 7.10 16,70 7.90
c nvt 165.00 1218 4,80 13,00 560
c mn 170.00 2366 3.20 10.00 3.80a
c mrt 176.00 1333 1.90 7.10 2.50
c mn 18000 2515 130 5.50 1.50
c mn 18500 1318 0.70 2.80 1.00
c mn 190.00 1615 0.60 2.40 0.70
c jun 160,00 375 9.40 18,00 10,60
c jun 165.00 569 7.10 15 00 7.60
c jun 170.00 815 5.00 12.05 6.60
c jun 176.00 761 370 950 400
c |vn 180,00 1087 2,05 7.30 2,95
c jun 185.00 771 1.60 4.60 1.80
c jun 190.00 687 1.10 320 1.40
p okt 156.00 759 020 2.00 0 90a
p okt 160.00 381 0.20 4,00 2.90
p okt 165.00 1283 0.80 7.80 6 10b
p dcc 155.00 623 0.70 2.75 2.00
p dcc 160.00 876 1.00 5.10 4,10b
p dcc 165.00 1303 1.70 8.50 7.20
p dac 170.00 773 3.50 13 40 10.90
p mn 160.00 649 1.60 5.60 4.70
p jun 160.00 1474 2.00 5.80 500

dsm 96,00

c okt 100.00 1135 0.60 6,60 0.50
c okt 106.00 2160 0,10 3.60 0.10
c okt 116.00 2028 0.10 0,60 o.loa
c jan 100.00 1265 2.20 9.00 3.00
c |an 110,00 1084 0.70 4.00 1,10
c jan 115,00 9965 0,30 2,10 0,70
p okt 90,00 1042 0,30 160 0.60
p okt 95,00 1176 0,60 3.70 1.90
p okt 10000 2299 120 8.00 5.40
p okt 106.00 314 3.00 13.00 10.00
p jan 9000 970 0,70 3,30 2.00
p jan 95.00 1368 1.10 5.40 3.80
p jan 100.00 2679 2.00 8.60 6.30
p jan 105.00 1097 4,00 12.60 10.00
p |94 96.00 2304 4.00 8.60 7.50 a
elsevier 112.90

c okt 106.00 671 2.60 11.60 8.30 b
c okt 110.00 1549 1.30 7.50 4.00 b
c okt 115.00 1036 0,40 4.00 1.20
c jan 110.00 509 3.70 10.00 8.30
c jan 115,00 1243 2.00 7.20 5.50
c jan 120.00 1906 1.50 4,50 3,60
p okt 100.00 670 0.20 1.90 0 50a
p okt 10500 1486 0.20 4.00 040
p okt 110.00 1051 1,00 7,60 1,00
p jan 100.00 821 0,80 4,20 1,30
p jan 106.00 673 1.20 6.00 2.00
p jan 110.00 468 200 8.60 350
p jan 115.00 320 3.90 12.50 5.70 a
coc eendelen index 286,40

c okt 265.00 226 17 00 28 00 23 00a
c on 270.00 941 950 27,00 18.00
c okt 275.00 1143 7,20 20,50 14.60»
c okl 280.00 3376 440 17.60 9 50b
c okt 285.00 2371 2.50 12.60 5.60 b
c okt 290.00 6431 1.80 11.70 3.00
c cat 295.00 2867 1.00 7.50 1.50
c okt 300,00 4982 0,60 6.50 060
c o» 306.00 760 0.20 2.50 0.30
c okt 310.00 2386 0.10 2.80 0.10
c nov 285.00 5476 5,40 17.00 10.50 a
c nov 290.00 1804 4.00 11.40 7.00
c jan 280.00 1932 11.00 24.50 19.50
c jan 290.00 1026 6.50 18.60 12.00
c jan 300.00 3041 4.40 12.30 7.10
c jan 310.00 1664 2.50 8.50 4.50 a
■ jan 32000 3193 130 460 2.20
c jan 330.00 1566 0.70 250 1.20
c apr 330.00 1704 2.10 6.50 4.00 a
c n93 230.00 6364 52.00 72.00 65.00 a
c n94 290 00 1469 27.00 39 0035.00 a
p okt 260.00 4693 0.20 3.90 0.20
p okt 270.00 3909 0.60 6.60 0.60 a
p okt 275.00 4606 0.70 8.40 0.80
p okt 280 00 5580 1.00 11.20 1.80
p okt 28800 3737 1.90 14.00 3.10
p okt 290 00 5983 3.00 17 50 5.40
p on 295 00 1906 6.10 20.70 9.30 a
p okt 300.00 2165 1.20 26.00 13.00
p okl 310.00 1565 15.50 36 00 23.00 a
p nov 260.00 1419 0.70 480 I.ooa
p nov 275.00 2458 2.00 9.40 2.70
p nov 280.00 1170 2.80 11.00 400
p nov 28500 6592 370 13.60 5.70
p nov 290.00 1196 5.50 17.00 7.80
p jan 260.00 859 180 5.40 2.20
p jan 270.00 3646 2.60 8.50 4.20
p jan 280.00 5555 3.90 12.00 6.30 a
p jan 29000 5969 6.00 17.00 9.60
p jan 300.00 4966 900 23.00 14.50 a
p |an 310.00 1494 15.00 32.00 20.50
p apr 27000 597 350 9.70 6 50a
p apr 280.00 1209 560 12.50 850
p apr 290,00 1750 7.30 17.60 11.10
p apr 300.00 1668 10.00 23.50 15 50a
p apr 310.00 1857 14.60 30.00 22.00
p apr 330.00 4194 26.20 43.0033.90
p n93 23000 6295 240 500 340
p n94 290,00 6666 1290 20.90 16.20
fokker 19.30

c jan 2250 919 1.20 3.00 I.Boa
goud 348.70

c nov 360.00 1028 350 10.50 5,00
c nov 360 00 1747 1.50 8.50 2.00
c tab 360.00 646 6.50 17.50 9.50
c tab 370.00 1468 2.50 6.70 3.40 a
gist-brocades 33.80

c okt 36.00 2267 0.50 2.50 0.50
c jan 35.00 1300 1.60 3.30 1.70
p okt 35.00 811 0.50 230 1.60
p jan 35.00 732 1.10 2.30 2.00
heineken 170.00

c okt 170.00 1167 1.90 780 3.50

c okt 175.00 569 1.00 4.60 1.00
p okt 1(6.00 1121 1.00 3.80 1.60a
p okt 170.00 492 2.10 6.60 2.70
hoogovens 39,60

c okt 37.50 904 2.00 4.40 2.80a
c okt 40.00 1702 0.60 6.30 1.00
c okt 45.00 947 0.30 3.00 0.30a
c jan 40.00 1179 2.20 4.50 3.50
c jan 47.50 462 0.70 2.50 I.ooa
p okt 35.00 1013 C3O 2.20 0.30
p okt 37.60 860 0.60 3.30 0.60
p okt 40.00 1786 100 4.70 1.40
p okt 42.60 879 1.90 670 330
p okt 46.00 1069 2.80 9.00 6.00ap okt 50.00 91 6.00 13.80 1100a
p okt 66.00 29 11.00 19.40 15.50a
p jan 35.00 803 1.00 3.30 1.60
p jan 37.50 670 1.80 4.30 2.20
p jan 40.00 1152 2.00 6.00 3.20

Int ned groep 47.30

c okt 42.60 137 1.00 4.60 5.30a
c okt 4600 1288 0.30 2.60 2.60
c okt 47.60 2398 0.10 1.10 0.80
c jan 46.00 830 1.00 4.00 3.80
c jan 47.60 3393 0.50 2.40 2.10
c jan 50 00 2657 0.30 1.20 1.00
c apr 47.60 2455 1.00 3.20 3.00
c atv 6000 920 0.70 2.00 1.80
c |94 47,80 30217 2,10 4.20 3.60
c j96 47.60 11300 3.40 6.70 4.90
p okt 45.00 1355 020 310 0.30a
p okt 47.50 803 1.30 6.60 I.ooa
p okt 60.00 7 3.90 8.00 3.00a
p jan 46.00 1153 0.80 3.40 0.80
p j94 47.80 12000 2.70 6.00 2.70
p j95 4750 5153 3.10 6.00 3.60

kim 27.60

c okt 27.50 840 060 3.50 1.10
c okt 30.00 1041 0.30 2.80 040
c okt 40.00 4333 0.10 0.40 0.20a
c jan 27.50 802 1.10 4.30 280
c jan 30.00 2266 0.80 2.80 1.30
c apr 25.00 482 3.00 700 4.70
c apr 30.00 567 1.20 4.30 2.20
c 093 3500 9900 140 380 2.20
c 095 20 00 4268 9.30 14.00 11.60a
c 096 30.00 1720 570 8,20 7,60a
c 096 40.00 3507 2.80 6.20 3.50
p okt 2750 632 0.50 3.00 0.60a
p okt 3000 275 100 5.50 2 50a
p okt 3500 94 4.30 10.60 7.00
p jan 25.00 690 0.40 220 070
p jan 27.50 652 0.70 3.50 1.50
p 093 35.00 2842 470 10 50 7.00b
p 095 2000 4498 080 180 1.30
p 096 3000 1300 320 6.80 4.70
p 096 40.00 508 6.60 15.30 12.80a
kon. ned. papier 41.40
p okt 37.50 600 0.50 2.70 0.50a
p okt 40.00 1601 0.30 4.00 0.70
p okt 42.60 375 090 6.00 1.90
p okt 45.00 822 1.80 8.20 4.00
p jan 40.00 652 1.20 4.50 210
p jan 42.50 276 1.80 6.10 3.20a
p jan 46.00 383 3.00 8.10 4.60a
nedlloyd 33.60

c okt 35.00 1168 100 530 o.Boa
c okt 37.50 974 0.60 6.70 0.60
c on 4000 1135 0.40 5.30 0 30a
c on 50.00 503 0.10 1.00 0.30a
c jan 45.00 762 060 3.20 o.Boa
p okl 37 50 794 060 5.20 400
p okt 47.50 - 4.40 12 00 14 50a
p jen 37.60 1721 2.00 5.50 4.90
p jan 42.50 322 2.30 11.00 9.80a
p apr 35.00 858 2.50 5.20 400
8 1/2 ned 1991 per 2006 106.16

c leb 104.00 2530 060 190 2.30a
p nov 102.00 255 015 075 0 30a
p nov 103.00 20 0.25 0.95 0 40a
p tab 102.00 2500 0.75 075 0 40a
p mei 103.00 4000 050 0.60 0.85a
9 ned 19901 II per 2000 106.30

c nov 101.00 3900 2.10 2.10 5.60a
c nov 102.00 2000 1.00 445 4.60a
c nov 103.00 500 1.40 3.00 3.60a
8 1/4 ned 1992 per 2007 103.32

c feb 9900 1000 255 480 495a
c mat 99.00 1000 3.10 3.10 5.06a

c mat 102.00 11247 2.06 300 2.90a
p lab 10C.00 2260 0.20 0.60 0.40a
p mei 102.00 10000 0.95 0,85 0,90 a
Philips 22.70

c okt 22.60 4030 0.60 4.10 1.00
c okt 26.00 10155 0.20 2.50 0.20
c okt 27.50 4779 0.10 1.30 o.loa
c okt 30.00 6967 0.10 0.70 o.loa
c on 32.50 3702 0.10 0.30 o.loa
c jan 22.50 905 2.00 4.90 2.00
c |an 26,00 10681 0.90 3.40 1.10
c jan 27.50 7031 0.50 2.10 0.60
c jan 30.00 4572 0.20 1.20 0.30a
c apr 22.60 3651 2.30 6.40 290
c apr 26.00 2964 1.10 4.10 1.80
c apr 27.60 2870 090 2.90 I.loa
c 093 30,00 74206 1,10 3,00 1,30
c 094 4500 51873 060 1.00 0.60
c 095 20.00 34968 7.20 10.10 7.50
c 096 2600 6734 5.90 8,00 6.00
c 096 35.00 24259 2.70 4.20 2.70
p okt 20.00 1174 0.10 050 0.20
p okt 22.60 4447 0.20 1.50 0.60
p okt 2500 4212 0.70 3.40 2.30
p okt 27.50 1284 2.10 5.80 4.70
p okt 30.00 97 4.60 830 7.00
p jan 20.00 1334 0.30 0.80 0.60
p jan 22.50 5001 0.50 2,00 1.20
p jan 25.00 4897 1.20 3.40 2.80
p jan 27.50 920 2.60 5.60 5.00a
p jan 30.00 410 4.70 8.30 7.10
p apr 22.50 5462 0.80 2.00 1.60a
p apr 26.00 1355 1.60 3.40 3.10
p 093 30 00 9463 460 8.40 7.10
p 095 20.00 26016 1.40 2.50 2.00
p 096 25.00 9894 3.10 4.80 4.50
p 096 35.00 955 900 12.90 12.00
polygram 47,00

p nov 4500 618 070 380 090a
p nov 60.00 1008 2.60 6.90 3.30a
kon. olie 146.60

c okt 136.00 2532 700 14.20 10.50
c okt 140.00 1068 3.20 9.70 6.50 b
c okt 146.00 3049 1.30 5.60 2.40
c okt 160.00 5739 050 3.00 0.50
c okt 155.00 6500 0.20 1.40 0.20
c jan 140.00 558 6.50 12 50 11.00a
c jan 14500 933 4.30 9.50 7.00
c jan 150.00 3696 2,60 650 4.40
c jan 155,00 2988 1.50 4,20 2.30
c jan 160.00 2349 0.90 2.40 1.00
c apr 160.00 1685 2.10 5.00 3.50a
c 093 115.00 7999 29.30 39 80 36.10
c 094 145.00 17543 14.50 19,50 17.50
c 095 135.00 6015 22.00 27.20 24.00a
c 096 160.00 6123 13.50 17.50 14.70
p okt 135.00 6914 0.30 1.90 0 30a
p okt 140.00 3142 0.50 4.00 0.50
p on 145.00 3690 1,20 7.40 170
p okt 150.00 2827 320 11.80 480
p okt 170,00 129.50 29.50 26.00 a
p jan 140.00 1892 150 450 2.00
p jan 14500 1488 270 750 3.60
p 093 115.00 10721 0.70 1.40 0.80
p 094 14500 9238 6.00 10.50 7.40 a
p 095 13500 6878 500 800 5 90a
p 096 160.00 6078 12.70 22.00 16.00
top-6 inde» 524.00

c okt 530.00 1574 650 25.00 6.00
c okt 540.00 1442 2.50 18 50 2.50
c okt 550.00 1482 1.10 14.00 1.20
c okt 560.00 1312 0.90 10.50 0.60 a
p okt 500.00 1067 0.50 7.00 1.20
p okt 510.00 619 1.50 10.50 2.50
p okt 520.00 2171 250 14.00 4.30
p on 530.00 1348 5.00 20.00 880
p okt 640.00 1654 7.80 28.50 16.40
p okt 550.00 722 13.00 35.00 24.00p jan 520.00 1286 6.50 18.20 12.00
unilever 184,60

c okt 180.00 2178 4.00 1250 650
c okt 18500 1964 2.00 8.20 3.00 b
c on 190.00 3107 090 490 1.50a
c on 19500 2894 0.40 2.60 0,40
c jan 190.00 1661 3.20 9.50 5.20
c jan 195.00 1477 220 6.20 3.20b
c jan 200.00 1266 1.40 4.40 2.00
p okt 170.00 886 0.10 1.70 0.60 a
p okt 175 00 2050 030 3.40 0.30
p okt 180.00 2647 0.90 5.50 100
p okt 186.00 2720 1.80 9.00 260
p okt 190.00 785 3,60 13.00 5.50
p jan 17000 3070 1.20 380 180a
p jan 180.00 1432 3.20 7.50 4.30
p 095 145.00 2540 2.50 4.00 4.00a
wessenen 93.20

c okt 90.00 489 1.30 6.40 4.20a
c okt 9500 1821 0.40 2.20 1.30a
p jan 90.00 1670 1.60 8.00 2.50
wolters kluwer 83.20

c nov 80.00 668 1.40 670 6.20a

HOOFDFONDSEN
naam hgat kr. Hat kr. hg., kr. leat kr. dtvid.nd rand

12 mnd 12 mnd deie mnd deie mnd
—__, ___— RORO 28/10/92 39.60 04/11/91 60,601 46,00 91/2,90 9.62£.Z. "und ll^ 03 M/92 73,40 26/08/92 78,60 76.00 91/82/4.68
ata.mroobgrf 187 60 30/10/92 170.20 12/11/91 187.60 184,40abnamroob.gr.t. I^-"^,o/92 68,20 08/11/91 73.90 84.20 91/7.36anofd 89 20 16/04/92 71.70 22/10/92 78.60 71.70 /0.3050.10 13.42
:k ° ,6620 07/06/92 120.60 30/10/91 141.80 124,90 91/6,60 9,93
alranta 202 50 18/09/92 188.90 27/12/91 202.00 200.20 -' 6370 28/10/92 46,80 01/11/91 63.70 56,80 91/3.00 r 8,03

4900 23/03/92 37,30 30/10/92 41.20 37,30 «1/1,36 11,03
buhrm tan 53 70 26/05/92 26.90 30/10/92 34.70 26,90 91/2.20 4,96cïmTan 106 20 21/10/92 83.10 09/12/91 106.20 98.20 90/91/2,26 14.90
d„, 26 90 04/03/92 8.80 30/10/92 14.40 8.80 89/2.50
dordtech. pat. 16o!60 27/05/92 128,00 20/02/92 136.00 130.60 92 / 8.44 .
dim 11700 19/05/92 76.40 29/10/92 96.50 75.40 91/8.00 6.26
elaevier 11970 06/05/92 90.60 04/11/91 116.70 102.00 91/2,28 19.11
fokkeren 37 00 07/06/92 16.80 13/10/8* 19.90 15.60 91/0.75 6.61
oist-broc eert 4060 02/06/92 29.40 11/12/91 34.10 29.80 91/130 4.73
üeinek.n 196 70 23/04/92 150,30 12/12/91 174.60 166.00 91/3.50 13,21

hooaovana eoiw 20/06/92 19,00 30/10/92 39.60 19.00 90/4.40
hontVdoogla. 78.00 06/05/92 35.00 30/10/92 47.20 36.00 91/2,00 7,96
intam muller 69,80 13/05/92 52,00 28/10/92 63.00 62,00 90 2% atock ■

int neder! groep 64,30 20/03/92 41.90 10/09/92 60,701 44,80 91/3,10 7,38
klm 4380 19/11/91 22,90 30/10/82 27.00 22,90 89/90/1.80 10.60
kon knp 5050 10/06/92 28,20 19/10/92 43,60 28.20 91/2,60 4,44
koninklijke olie 162,50 27/05/92 138,60 12/12/91 148.20 140.50 91/8.20 14,85
nedllovd groep 66.10 09/03/92 32.40 02/09/92 36.30 32.70 89/3,30 4,61
océvdgnnten 80,00 02/04/92 36.20 26/10/92 60,00 36,20 91/2,25 6,69
geldleed 51,50 26/02/92 31.60 19/10/92 36,70 31.60 91/2.15 7.07
philipa 39 50 06/05/92 18.40 30/10/92 23.00 18.40 89/2,00 4,66
polygram 53 60 26/05/92 39.30 14/01/92 46.90 41,70 91/0,80 16.46
robnco 10110 06/03/92 86.70 05/10/92 93.30 85,70 91/3,62
rtMternon 60 70 14/11/91 41,40 08/09/92 46,80 42.60 91/92/3.40
roiinco 10120 31/10/91 86.10 18/08/92 91.80 88.20 91/2.16
ror.nto 77 60 29/10/92 68,90 10/12/91 77,60 74.60
„orfc 48 40 27/02/92 24.60 30/10/92 29.80 24.60 91/1.60 5.66
unilevercen 197 30 21/02/92 164.10 04/11/91 191.80 180.00 91/6.66 13.92
van ommeren 46.20 27/02/92 30.70 27/10/92 33,70 30.70 91/1.96 7.75
vnu 9180 26/06/92 68.70 24/08/92 89.60 77.50 91/3.60 9,73
wessanen 98 20 16/04/92 76,60 11/12/91 96.00 90.60 91/2.68 14.73
woltera-kluwer 86,00 14/09/92 68.30 02/12/91 83,70 80.00 91/1,16 24,08

LOKALE MARKT
naam hgat kra 12 Igal kra 12

ntnd fivw
aalberts 58.50 07/04/92 42.00
abn amro hold.pr. 6.38 12/10/82 5.75
acl holding 37.00 14/06/92 30.00
ahrend groep eert 151.00 12/11/91 67.00
ant vertfabnek 426.00 25/03/92 400.00
aad. optiona tr. 12.00 01/04/92 6.80
aad rubber 4.00 27/0392 2 50
atag hok) eert. 139,50 15/06/92 109.70
athlon groep 55.80 25/05/92 38.00
athlon groep nrc 57 00 25/05/92 39,00
aut rdarrj 92.80 08/11/91 50.00
eutrdamcp 47.50 31/03/92 48,60
bern groep 93.00 25/0592 77.00
batenburg 159.00 14/05/92 110.00
baars 139.00 19/05/92 110.00
begemann groep 138.50 13 05/92 90,00
belindo 356,00 26/02/92 284.00
berkal 1.35 30/10/91 0.46
btyd -w.ll.nk 42,00 07/0692 21,00
boer boakhovan kon. 25.20 24/06/92 18.70
da boer winkel c 83,90 12/11/91 56.00
borsumywehry 68.80 19/02/92 47.00
boskalis westm 26.90 23/03/92 20.00
boskalis pret 28.50 23/03/92 20.00
brut beheer 36.00 08/06/92 24.50
breevast 12.20 12.12,91 7.40
burgmen-heybroek 2900 00 15/11/91 2300.00
calvé 1250.00 12/05/92 103500
catvécen 1260.00 12/06.92 103500
calvé prat 820.00 20 03 92 780.00
cindu .mem 170,00 17/01/92 121,00
cla.m,ndo 345,00 24.02,92 278.00
content beheer 25.00 140692 20.50
cred'tlbn 34.00 28.0192 22.70
crovmvgetder 145.00 16 01 92 101.60
csm 105.20 21/10/92 62.50
dat can. 20.50 05/11/91 9.60
delfi metrum 28.40 21/02/92 11.50
dessseur 103.50 30/10/92 36.80
dorp-groep 45.20 15/04/92 35 00
draka holding 26.80 03/06/92 2160
econo.ro 31.10 19/05/92 22.00
embe 230 00 14/11/91 199.00
enks holding 88.20 08/05/92 65 00
naaovit int 68.00 13/11/91 46.00
fugro meetellend 39.50 30/03/92 2150
gamma 115.50 12/05/92 89.50
gamma pret. 6.00 06/05/92 6.60
generellis 13.60 03/04/92 9.50
getromes 36.50 04 '03/92 27.90
geveke 42.40 06,02/92 17.20
giessenden. 117.00 06/11/91 88.00
goudsmit 40.00 05/11/91 16.00
grolach 227.50 18/06/92 178.60
ott-hotding 237.80 01/05/92 173,00
hegemeyer 150.70 27/02/92 107,10
hel trust o 16.10 11/05/92 12.50
hal trust umi 16.10 11/06/92 12,40
hbg 218.60 06/03,92 187.00
heineken hord. 179.50 07 04 92 131.00
hes beheer c 49.10 29/05/92 21.00
hoeks mach. 64.00 19/06/92 58.24
holl ace search 0.66 02/06/92 0.34
hoiiendie-ind-rmj 46,60 13,02/92 35.50
hoop erf bank 8 30 14/02/92 5.60
hunter dougl.pr. 2.98 16,01/92 1.30
ihccaland 87.60 17/09,92 54.70
kas associatie 39 30 29 01/92 26 60
kbo 81.00 06/05/92 61.00
kempen 6 co 10 50 12/02/92 6.60
kiene holding 11300 22-06/92 95.00
koralo. wessel 34 30 30/10/91 28.00
kon aphin. 57,70 24/03/92 38.50
koppelpoon 412.00 30/10/91 300.00
kraanapolaky 286.00 26/05/92 190.00
landieani 55.50 24/02/92 44.30
maas franse 89.00 14/05/92 53.60

heat kra (gat kra dividend
deze mnd deie mnd

23/10/92 49 60 42.00 91/1,30
18/11/91 638 621 81/0476

04.08/92 36,00 32 00 91 / 1 20
30/10/92 101.00 87,00 91/4,50
02/06/92 91 NA/27.50
09/09/92 8 80 8.00 90/1.26
28/10/92 3.06 2,50 91/0,10
27/12/91 13480 120,80 91/3 90
13/10/92 40.00 38.00 91/2.30
19/10/92 4000 3900 91/2 30
27/10/92 53.00 50,00 91/2,00
03/04/92 47.00 47.00 91 / 3.25
18/08/92 83.00 80.00 91/5,25

08/12/91 153.00 146 00 91/6.25
12/12/91 129,001 118.00 91/7.50
18/02/92 11300 92.00 / 2.00
06/10/92 302.00 284.00
30/09/92 0.69 0.49 69 claim
30/10/92 31.30 21.00 91/2.00
12/12/91 23.40 21.50 91 /9.00
19/08/92 61.20 57,20 91 / 2.40
27/10/92 56,20 47,00 91/1.80
08 07/92 23.50 22.10 82/3.50
23 07,92 23,60 22,20 91/1,96
29/10/92 27,30 24.60 91 / 1.60
28/08/92 9.00 8.50 e
03 01 92 - - 89/9000
08/lt/91 116500 113000 91/43.40
08/11/91 1195.00 114000 91/43.40
10/08/92 800.00 800 00 91/5400
29/10/92 130.00 121.00 91/4 30
02/10/92 290.00 278.00
29 10 92 23,00 20.50 91/125
23/10/92 24,50 22.70 90/1.76
27/10,92 116.80 101.50 91/7.00
31/10/91 106.20 97.30 90/91/2 25
30/10/92 14.50 9.60 91/035
20/10/92 17.10 11,50 89/1.80
08/01/92 103 60 97 90 90/91/2 30
30 10 92 38.60 35 00 91/180
20/01/92 24.80 2370 91/0.96
29/09/92 24.30 22.001 91 / 1,56
16/09/92 20000 200.00 89 / 149.00
29/11/91 7640 74.80 91/5.36
22/10/92 63,00 46.00 91/1.-
-27/08/92 25.30 22.30
19/10/92 100.50 89.50 91/4.60
26/11/91 5.70 5 65 91/0.45
29/10/92 9.60 9.60
30/10/91 3360 31.90 91/062
29/10/92 20.00 17.20 91 / 2.85 ♦ cl
07/09/92 109.001 99.00 76/800
02/10/92 22.00 16.00 81/500
14/01/92 204 50 187.50 91/5.20
21/11/91 207.00 19850 91/1087
30/10/92 125.80 107.10 91/568
29/10/92 1300 12.50 91 $050
26/10/92 13.20 12.40 91 $0 50
26/11/91 204.00 192.00 91/9.20
12/12/91 153.80 144.60 91/3 50
29/10/92 32.50 21.00 89/6.50
09/12/91 59.00 57.50 91/940
23/10/92 0 45 0 34
20/10/92 41.00 35.50 91 / 10,00
05 10 92 8.70 5 60 91 2% stock *22 11 91 1.66 1.66 91 /010
08/01/92 86 00 80.00 91/4 00
10<09'92 30,50 29.10 91/2.60
23/10/92 56.60 51,00 91/92/2 70
19/08/92 8.00 7.30 91/0.50
25/08/92 101.00 101.00 91/24.00
03/09/92 29.60 28.60 90/91 / 1.80
23/10/92 48 50 38.50 91/92/150
21/09/92 36000 325.00 91 / 1500
03/01/92 - 91/2.00
28/10/92 47.50 44,30 91/3.20
21/10/92 59.60 53 50 91 2 80

meemoer. 44 90 21/02/92 25.60
muwellpeti 126.00 11/06/92 110,00
mendeagana 7000 00 11/06/92 4026.00
moeeraenim 129000 27/05/92 1136,00
moaaraopr. 165600.00 15/06/92 148000.00
moaaraopre 16600.00 18/06/92 1480000
moeera winatb 17960.00 11/08/92 16650.00
moeten holding 46 50 31/03/92 23.60
mulder boakoop 60.00 29/04/92 44,00
muttihouae 6.70 02/06/92 2 70
naait 626.00 28/04/92 470.00
nagron 66.00 27/10/92 46.00
nat mv bank 645.00 30/10/92 661.00
nbm-amatelland 10.40 31/10/91 7.50
nedap 36.30 07/01/92 29.30
ned.penmij 67,40 20/03/92 49,40
nedapnngatl. 7300.00 28/10/92 6960.00
nMMdlng 213.00 04/11/91 134.80
nont 29.30 14/11/91 13,00
nutnna gh 168 50 19/03/92 109,00
nutnciavb 175,50 04/03/92 114,30
mjverdat 116.50 16/06/92 74.70
omnium europa 10.00 06/11/91 7,60
oogcan 30 60 30/10/92 30 20
orcobank eert 74,70 12/06/92 69.20
ot.a 366.00 18/06/92 240 00
paltha 73.00 22/01/92 39.30
pnalli 30.40 02/08/92 11.60
potynorm 186.70 26/05/92 116.00
porcel tlea 156.00 11/11/91 130.00
randatad 48 00 06/03/92 37.00
ravaat 34.60 13/11/91 19 50
reeemk 78.00 28/08/92 64.40
aamaa groep 44.50 26/05/92 20.30
aarakraek 16.50 13/04/92 13 10
achunema 1606.00 19/11/91 1580.00
echutteraveld 56.50 19/06/92 33.00
smit intern 50.00 06/11/91 19.60
ataal bankiers 17,10 02/01/92 13.80
atad ronerdem c 46.30 07/02/92 36,50
telegiaatda 92.60 27/06/92 80.50
tantielgr twente 96.00 24/04/92 83.00
tulip computera 27,00 27/02/92 10.10
twent kabel 136.00 04/06/92 112.00
übbink 78.00 08/09/92 65 00
unilever 196.00 21/02/92 163.30
un.l 7%prel 1100.00 31/01/92 900 00
umi 7%prc 103.00 27/04/92 93.00
umi 6%prof 87.00 07/09/92 73.00
umi 4%pnrl 59.00 20/10/92 47.00
union hata 83.60 26/06/92 61,00
vn dutch group 4.20 22/11/91 0.60
verenigde glaa 54000 24/02/92 425.00
vertranMtl 640 00 12/12/91 590.00
ver» 37.60 08/11/91 20 00
vnuverbei 18 80 31/07/92 15 60
volkeretevtn 69 60 26/03/82 49 50
volmac 3120 19/03/92 10.40
vredeatem 20.50 04/06/92 13 10
vrg-groep 60.00 27/03/92 2300
wegen./ 68.00 03/06/92 68.00
westarauiker 114.00 23/10/92 83.00
vraat mv. ton. 22,00 01/11/91 7,00
vraat mv. fort «vb 128.00 11/11/91 99 60
"otters kluwar 333.00 28/09/92 232 00
«ryers 34.00 14/09/92 18.00

30/10/62 29.20 25.60 „, ~09/12/91 116.00 11350 II '2°°08/11/81 620000 620000 o, ',-00
10/12/91 1200.00 116000 o,!!' 00
12/08/92 165000.00 150000.00 9»,,n',!2-,J23/12/91 15700.00 14900 00 07, 9Z6.80020/02/92 16450.00 1605000 « ! ?70w

06/10/92 26,60 23*0 9,/o,1,"!!0
29/10/92 60,00 4400 l, ' '■*"29/10/92 3.80 270 l ,l2 <*>21/01/12 ,'/0.05
18/11/81 85.00 60,50 o/,'?-00
30/10/91 646.00 600,00 0,,',3?°14/09/92 6,30 760 J 850
26/10/92 31.00 2930 9,/,?52
26/06/92 61.80 51.00 J/,"'9°
08/07/92 7300,00 7300,00 toJj,3*
28/10/92 163.00 134,80 st,99°°
26/10/92 15.80 13,00 o/,„J!
28/10/92 117.40 109OO ,J, ? 38
30/10/92 122.80 11430 l,{? 86
30/10/82 97,80 74,70 VAia.l12/03/92 .' I**o
29/10/92 30.60 30 20 80/5.00
28/01/92 72 10 70,80 91,7,.15/09/92 26600 250.00 9, ,','n!27/10/92 45 80 39.30 «i/J'S09/10/92 21.10 11,60 „, . 199
12/11/91 156.80 134.00 g, ,«9924/03/92 139.00 139,00 71 ~!i02/12/91 46,00 43,00 9, { ]99
26/10/92 23,20 18.50 9 {,'S
30/10/91 76,30 74,00 oJ,59
29/10/92 26,70 20.30 91/92 1,5?
24/06/92 14.40 13.30 91 «J'S13/01/92 1740.00 1720.00 91 «X20/10/92 38,40 33,00 91/5«04/09/92 28,50 22,50 911 nan16/10/92 14.90 1380 91,nan27/08/92 43.60 40.60 9', , „
12/11/91 90.80 83.80 91 / Jo?23/12/91 87,00 84.50 91 (.'in
30/10/92 12.90 10.10 giMnn
30/10/91 126,40 118,00 91 ', ,2J
06/07/92 77.00 75,00 91 Jan06/11/91 190,50 182.00 9l(s«a
18/09/92 960,00 930.00 91 ,'»„
12/10/92 96 50 93,00 91/7nn05/02/92 86.00 81.00 91/Knn
07/02/92 59,00 53.50 91 / 4 nn29/10/92 67.00 61.00 91/92/3«23/09/92 0,69 0.52 76 (5«
26/11/91 515,50 512.00 91/184007/07/92 ' w
07/09/92 26 00 22 00 89/2 7528/1191 18.30 17.80 91/14030/10/92 60.30 49 50 91/30019/10/92 15.00 10 40 91/22006/11/91 18.40 14.30 88 / 0.50012%at a301092 32.50 23.00 91/2 7620/01,92 64,50 61.00 91/22406/11/91 114.00 108.00 90/91/2 2528/10/92 9.20 7.00 9, cH..
11/09/92 105,00 102.50
02/12/91 330.00 318.00 91/45023/10/92 25.00 18.00 73/74/

8.00+4%81.

OBLIGATIESStaetaleningen

neem r end hgetkra leet kr.
123/«m86 92-96 7.65 10940 107 95
1&'/2nl 80 91-00 764 109.50 107.96
10','4MS692 96 7.61 105.80 104 30
10'/4nl 87-93/97 7,62 106,25 104 90
10 mB5 89-92 - 100.00 100.00
9''ml80 86 95 769 102.20 101.70
9'/; «86 90-93 101.20 100.70
9'/4nl 90-00 7,59 110.30 108.25
9nl 79 85-94 7,76 101,40 100,60
9 nl 83 89-93 101.25 100.50
9m90H1-00 7,56 108.46 106.46
9nl 90111-00 7.55 108.47 106.54
9n1901V-00 7.57 108,75 106.75
9nl 911-11-01 7.58 108,95 107.04
83/4 nl 79 80-94 7.83 101.10 99.90
83/4 nl 84 90-94 7.61 101,56 100.55B'/4nl 90-00 7.54 107,05 105.13
83'4nl9011-00 7,62 107.26 105,40
8 3/4n191M1-01 758 107,85 105.96
83/4nl 92-07 7,67 109,36 107,35
B,: nl 83 90-94 7.96 100.40 99,90
B,2 nl 84 90-94 7.93 100,50 99,90
8':: nl 84 90-94/99 786 100.35 b 100.35b
8' 2nl 87 92-95 7.83 101.10 99 96
8' 2nl 89 95-99 7.58 104.00 102.36
B'/2n1911-11-11-01 7,58 106.05 104,10
8' 2nl 911-11-96 7,64 107.35 105.26
8' ,4m 77 79-93 99.90 99,85
B', 4nl 83 84-93 - 100.20 99 70
B'/anl 85 91-96 7.82 100.80 99.65
8' «nl 90-00 7.48 104.60 102.46
B'/4tH 921-02 7,58 105.05 102.87
B', 4nl9211-02 7,57 105.20 103.00
B', 4nl 921-11-07 7.66 105.45 103.25
B'/4n192M1-07 7.66 106.46 103.37
8n18389 93 - 100.10 99 50
Bnl 85 91-95 7.82 100.45 99.35
7 3/4 nl 77 78-97 7,36 101.00 99,40
73/4 nl 82 89-93 99,90 99,55
73/4 nIBS 91-00 7,66 100,35 98 80
73/4nl 90-00 7,49 101.80 99,68
7'/! Nl 78 79-93 - 99,75 99,45
7'/! Nl 84 91-00 7,64 99.65 98,06
7'/: nl 85 91 95 7.80 99 80 98 75
7'/ 2 m 8511-95 7.79 99.86 98,50
7.i nl 86 90-93 99.65 99.20
7/2 nl 89-99 7.46 100.60 98.45
7' /ml8911 99 7,46 100.57 98.32
7'/4r»89-99 7 44 99.20 97.10
7 nl 85 92-96 7.77 99 10 97.90
7 nl 87-93 7,82 99,66 98,55
7 nl 89-99 7.45 97.95 95 96
7 nl 99111-99 7 47 97 85 95 90
7«B9rV-99 7 45 97,81 95.82
83/4 nl 78 79 98 7.88 97,05 96.50e
6 "< nl 851-11-95 7.70 98.60 97.30
63/«nl 861-11-96 776 98.65 97.30
63/«nl88 98 7 23 97.82 95 64
63/«nt 89-99 7.46 96.82 94.86
6,2 nl 68 79 93 99.55 99.15
6'/im6B79 93 99 00 98.25
6'/: nl 68 79 93 7 36 99 20 98.80
6'/2n16880-94 7.41 99.40 98.50
6'/2rt 66-96 7.20 98.20 96.20
6'/inl87-94 7.53 98.46 97.06
6' Ili»88 96 7.22 98.00 6.70
6'/2nlßB 98 7.29 96.46 94.55
6'/2n189 99 7.45 96.65 93.75
63/enlS7 97 7.22 96.75 96.06
6'/4n167 78 92 100.00 99 75
6'/«nl86 92 96 7 71 97.60 96,30
6'/«nl86 96 7.20 97.25 95,23
6'/«nl86 9b 7.49 97.95 96.35
s'/«m 67111-95 749 97.95 96.35
5',<«n18797 7.18 97.05 95 32
S'/4nl 871-96 7.49 97.60 95 90
S'/«nl 8711-95 7 41 97.65 95.80
S''«me/98-02 7,45 93.90 91.90
>'/«n18894 7 77 96 65 97.42
,' «m 88 94 98 7.56 96.50 94.80
ml 87-94 7 59 97.80 96.40
>nl 88 94 7.62 97 86 96 50
ml BB 95 7.52 97.15 95.45
ml 68 96 7.19 96.68 9466
ml 64 66 94 7.32 97.90 97.50

4'/lnl 63 64-93 5 71 98 80 98 00
44 nl 63 64 93 98.70 98 10
4' . nl 63 64-93 98.40 98 40
33/4«5354 93 98.30 97 55
S'/tgrb 77,70 77 70
3 4 belet 48 98 6.76 91.40 91.40
3' «nl 54 5b 94 8.10 96.50 96.803'/4nl 66 56-95 7.68 95 05 94.75
3grb 59 80 59.80
2'igrb ■ 52.30 52.30

Banken, Hendel 8. Industrie
14' '2 abn a89-94 AS 7.26 108.80 109 40
12' 'I abn 8 81-01 8.37 115.20 114.20
12' li abn s 88-93 AS - 101.50 101.00
12'/2ebna 90-95 AS 8.68 111,50 109.30
12' .abn ak 81 96 8.07 107.80 106.00
12 abn ak 80-00 807 112.40 111.20
12abna8l-01 7.90 114.10 112.0011'/:abn ak 82-02 808 113.50 110.70
11 abn aBO-00 8,22 10920 107.80
11 abn aBl-01 7.91 110,00 108.20
11 abn a 82-02 7,68 112.50 109.40\d*l* abn sk 62-02 8,03 110.20 107 90
10', i son a9O-93 ecu 99.60 98.8010' /aabn a91-94 ecu 6.25 107.00 107.00
10 abn a kap oblig 7.96 108.50 105.90
93/4abnek79 771 106.20 102.30
93/4abnakBo 7.97 106.30 102.80
93 4 abn a 90-95 ecu 10.01 100.00 96.50
9'/2abna74 8.01 102.30 101.20
9/2 abn ak 82-02 7.92 106.60 103.609'/: abn ak 90-05 787 111,20 108 70
9-4 abn ak 83-03 7.74 106.80 103.50
9'/aabn ak 64-04 7.96 106.10 103.70
9'/a abn ak 84-04 7.96 105.80 104.30
9'/aatma 90-93 100.00 99 80
9'/aabn a90-96 7.69 103.50 102.30
9,4abn a9O 95 ecu 1000 98.50 96.00
9/4 abn 8 90-00 7.73 110.00 106,90
9/4 abn a 91-94 ausS 10.43 98.00 96.00
9' «abn a 92-95 ecu 8.40 101.85 99 60
9abn a ecubb 85-93 99.00 98,20
9 abn a90-97 7,46 106,80 104.35
9abn ab 91-96 8.56 102.10 99.00
63/4 abn e k 77-97 7.75 102,10 100,60
83/aabn a 84-04 7.94 103.40 101.50
l'/istnit 64-04 7.98 103.30 101.70
83/4 abn a 85-05 7,96 103.60 101.80B. Abn a 88 93 S 102.00 101.00«3/4 abn a 90-93 99 95 99 70
83/4 abn a 90-95 7.48 103.50 101.66
83/4 abn a9O 2-93 " 100.55 99,70
83/4 abn a91-94 bbr 7.78 101.80 100.66
83/4B3/4 abn s 91-96 bbr 7.00 105.80 103.50
t'llabn ak 77-97 7.58 103.00 101,20
B'/; abn a7B 98 7,44 104.00 101.00
B', i abn a 89-95 ecu 9.91 97,30 94,20
8' Il abn a 90-95 7.68 102.00 100.30
B'nebne9o-OO 768 104.70 103.10
B'/4abnakB3o3 7.81 101.70 99.80B'/iebna9l-01 bbr 7.35 107.30 105.70
8' li abn a 92-95 bbr 7.16 102.95 101.30B/a abn ak 83-03 7.99 101.20 99.60B/a abn ak 85-05 7,81 102.10 99 70
B/a abn a90-93 99.80 99 55
8abn ak 78-98 7.77 100.70 99 70
8abn ak 78-98 7.73 101.20 100.00
8 abn s ecu 88-93 98.20 97 30
8 abn abb 90-94 7.86 100 30 99.30
8abn abb 90-97 7,36 102.40 100.80
73/4ebneB6 93 99 70 99.30
73/aabn aB5 93 99.60 99 50
73/aabn a88-93 $ 101.76 100.50
73/aabn abb 69-95 7.56 100.50 98.20
73/aabn abbB9 99 7.66 101.00 98.70
7'/: abn 885 95 7.94 99.50 98.90
fll atma 8500 7.55 99,80 97,60
T/l abn 8 98-94 10.09 95 70 92 80
7/2 abn a89-99 749 100.00 98 00
T/l abn e90/05 7.83 98.60 96.50
7'/a abn 886 96 802 99.00 98.00
7' I, abn aB6 06 7.69 98,00 94.80
7' /«abn a89 99 7.74 97.80 96 50
7'/aebnaB9 99 7 66 98.50 96.50
7'/aatma 89-99 7.68 97.90 96.50
7 abn a 96 2-92 - 99.70 99.40

7ebnaSB-03 7.84 95 20 92 70
7 atma 89-94 7 76 99.10 97 80
7abnaB9-94 7,67 9900 97,70
7 eon a89 96 7.45 98.60 96.50
7ebna99-04 7.61 96 00 92 70
B/a abn a85-93 98.60 98 10
83/aabna 86-00 7.62 96.80 93.60
6'/a abn akap 86-06 780 94.80 92.50
6J/a abn a86-06 783 94 50 92.30
6'/a abn a67-83 8.26 98 70 97 90
63/4 abn a 67-97 7 49 97.10 94.90
63/« abn a 87-07 781 95.10 91.80
6 1/.Abn ak 87-07 7.80 94.50 9180
63/4 abn a88-96 755 96.30 94 10
63/4 abn a88-98 7.41 97.10 95.00
63/4 abn e 89-96 7.64 98.10 96.20
6V; abn ebt» 85-93 98 70 97.90
6'/l abn a88-96 7.32 97.60 95 80
6'/: abn a88-98 7 54 95.50 93 40
6/4 abn a 87-97 7.43 95.80 94 30
6 abn abor 87 93 99.25 98.65
6 abn a68-94 7 84 97.85 96 75
6 abn a 88 94 7.92 97.30 96.40
6 abn a88 95 7.59 97.00 95 10
53/4>bnaSB93 - 98.70 98 35
5 abn a85 95 7.61 96 50 95 50
9 abn a90-93 126.60 124.20
9 abn asp 90-00 - 135.70 131.70
83/aabn. a91-94 111.00 109.10
63/aabn a 8 91-96 - 114.75 112.46
8' .abn as 91-98 11855 114.60
B/2 abn aap 92-94 106.00 104.06
7abnaspBS96 - 156.10 162,10
64abn aso 86 96 - 137,90 134.306/4 abn asp 88 96 - 121,70 118.10
6abnaapB6p93 - 13840 136 20
6 abn aap 87-93 - 136,60 135.00
6 abn aap 88-94 - 122 20 11980
abn aap 88-99 61.30 59 90
abn asp 90 94 85.80 84.50
7,/4aegonß6-05 7,67 97.50 93.80
7eegon 88p98 ser 7,67 97,20 95,20
6' ,iaegon e 87-93 99 65 98 20

5' Itahok) nv w 84-94 10.14 97.50 97.00
103/aakzo 82-92 99.80 99 80
9'/2bmh 83-93 100.60 100.40
9bmti9o-94 7.82 101.60 100,60
9 bmh 90-97 7.43 106.10 104.00
83/4 bmh 90-00 7,70 106,70 103.50
B'/2bmh 84-94 7.93 100.40 99.80
B. 2 bmh 92 98 7.46 104.50 102.70
B'/2bnrh 91-96 7.31 103.50 101,70
B', 2 bmh 91-01 7,76 106.30 103.00
B/4 bmh 84-94 8.10 100.20 99.40
8 bmh ecu-bb 85-93 97.00 97.00
7'/ebnthBs 93 99.80 99.50
7 3 «bmh 89 93 99.60 99.40
7/4 bmh 89-95 10.43 98.90 96.90
7 bmh 89-99 7.69 9660 94.70
7 bmh 86-96 7 91 98 40 97.40
7 bmh 86-93 99 40 99.00
7 bmh 89-96 7.24 99 50 96.00
63/4 bmh 89-94 7.90 98.80 97,50
6/4bmh 87-94 7,81 99,00 98,10
6/4bmh 88-93 98,70 98 20
6' «bmh 86 98 7.64 93.60 92.00
6 bmh 88-95 7.66 96.60 95.10
Obmh 88-98 7.32 68,80 66.10e'/abmh-spa 86-96 - 151.90 148.30
s/a bmh sp 87-93 137.00 135,90

Obmhsp 89-94 86.20 84.60
Obmh 69-99 7.24 61.80 58.60
Obmh 91-06 38.40 37.20
83/« bk tokyo 83-93 99.80 99.80
6'/2bondssp 88 95 8.06 96 10 94.90
6/2 bondssp 88-94 7.94 97.50 96.00
6'/2bpcapttal67-94 89.50 80.00
63.'«buhrm 87-97 8.28 96.50 96.20
13ceehom 71-97 114,40 114,40
lO'/2 ceehom 72-98 113.60 11360
7 ccopeglm 87-94 13.67 90,60 87 20
63,4 coopeg fin 88-95 12.52 87.10 86.00
12'/2ct>n 82-01 6.15 115.50 11240
12 don 80-00 805 112.50 109 40
11 don 80-00 8.07 109.70 107.60
11 clbn 83-02 8.14 111.00 107.60
9clbn9l-01 7.93 106.50 103.50
B', 2 clbn 90 93 99 75 99.50
8,2 clbn 90-94 821 100.40 99 10
B/2 clbn 90-95 7.35 102.40 100.76
B,2 clbn 90-00 7.40 106 06 103.80
7 34 clbn 78-98 7.72 100.00 97.00
73/4 clbn 89-96 7.90 99.60 97.10
7,4 clbn 89-99 7.94 96,50 94.40
7 clbn 89-96 6.07 96.70 94.90
7 clbn 89 94 6.38 97.70 96.10
6/2 clbn 88-95 7.73 97.00 95.30

6'/a don 77-93 98.00 97 10
clbnkep 89-96 77 70 74 40
6 3,« dat 88-96 2001 81.50 79 80
73/4 lokker 69-94 9.94 97,60 96.50
3'/2h.d> kayser
93/ar«>ogoy 87-99 992 10040 97 50
7'/«hoogov 85-97 9.48 95.20 94,30
7'/«hoogov 67-93 9,56 96 00 97 50
7 hunter d 86-96 9.02 93.70 93 30
12 mb 81-01 8.27 113.00 112.50
ll'/4mbBl-96 857 10500 103 20
Il'/4mb 81-96 8.57 106 00 103,20
llmb 80-00 7.96 110.00 107,50
103/4inb ecu 90-96 8.06 105.60 102.90
11mbB2-02 8 15 111.50 109.20
103/4inb ecu90-95 8,06 105.60 102.90
9'/4inb 83-93 100.50 99.80
9'/4,nb 83-93 100.60 99809'/2inb 69-94$ 449 107.00 106,75
9'/4mb 84-99 7.75 105 00 102.00
9mb 90-95 770 102,90 102,10
9mb9000 7.64 107.40 106,40
9mb 83-03 8.02 104.30 102 60
9mb9095 7,70 102,90 102 10
9mb9000 7.64 107 40 105 40
83/« mbk7B 8.72 100.00 99.50B/2 mb 89 ecu 10,08 98.20 96.60
B'/2mbß9ecu 10.08 98 20 96.60B'/2mb 83-93 99 80 99 60
B'/2mb9l-96 703 10440 102.10
B'/2inb9l-01 7.79 10430 103 50
6', 2 mb 83 93 99.80 99.60
B'/2inb 91-96 7,03 104,40 102,10
B'/2mb 91-01 7.79 10430 103,50
6'/4mb75-95 7.58 101.00 99.80
8' «mbecb - 97.50 96.90e.Nb 65-06 777 100.80 98.007'/2mbbb9s 99.50 99.00
7'/4mbßs 9S 7.77 99.00 97.707'/4mb85-95 7.77 99.00 97.70
7mbB7 94 7.86 99,00 97.36
7mb87-94 7.86 99 00 97.35
7 mbbb 89-94 99,00 97.80

7 mb 89-99 97 00 94 60
63/amb 87-93 7.98 99 00 98 00
63/4mbbbBs 98 30 98.20
62 mb 86 06 7,48 91.70 89.00
6'.'2inbko 7 85 93.00 90 50
S'/2mbS6p93 8 02 98 60 97.60
6'/2mbSB-95 7 76 97 60 96 10
6'/2mbbBB 7.30 95.75 93 65
6'/4inbbbB6 7.86 97.65 96.70
6'/4mb8795 7 68 96 40 95 00
6'/4mbbbSB 7.41 96.70 94.80
6 mb bb 88-93 99.40 98 80
53/4inbbbB6 7.76 96 50 95 50
9 mb sp 90-95 7.62 88.50 87 80
9 mb 10 90-00 136 70 13230
B'/nnbsp9l - 11690 113.60
8' iinbsp9l 116.90 11360
6'/2inbsp9l 120,50 11650
73/4.nbspBs 175,10 171,10
7mbspB9-94 - 125 80 123.50
7mbspB9-99 122 10 11770
7.nbspB9-94 125.80 123.50
7 mb sp 89-99 - 122.10 117.70
6'/2inbsp6B 12750
6'/4mbBpB6 146,80 145.40
6'/4mbspB6 141.30 136 00
6'/4m6spB7 13320 13080
6'/4mbspBB 126 60 122.90
53/4mb sp 88 126.40 124.20
9 .nnovest 84-94 92.00 8000
64 innovest 86 96 932 94 30 94 0O
7' 4 mtere» 88 93 11.19 96 00 95 50
lom.ned.gr 91-01 7,87 112,80 111.10
6'/2k.8-aaa 66-96 8.78 95 70 93 50
63/4kkn 89-93 96 60 98 40
63 « kim 87-02 845 91.00 91.00
4' .-kim nv 85-00 8,32 84.20 80.50
7 lansen bb 85-93 99.00 98 20
6"2lanschol 87 95 7 78 9800 96.25
6' 4 lansch soa 88 94 -7.44 126.30 123.90
6 1/4meneba 87-93/02 9.42 90.50 87,00
7' «miinbwerk 88-95 28.30 60.50 80.50
4 n borg-mi| 38-50
4ned rode kr 90-00 110.00 104 00
9 n.l mv b 83-93 - 100.00 100,00
8 nat mv b 83-93 99.00 98.30
8nat mv b 83-93 99 00 98 30
5Va ned grbrfb64-94 13.92 93.00 93 00
5Va ned grbrfb64-94 13.92 93 00 93.00
3'/2ndgrbrfbam 73.00 73,00
3'indgrbrfbam 73.00 73.00
3'/2n grbrfbab 58 00 58.00
6'/2nkthok) 67-97 96.001 96.001
lO'/inob 80-95 9.27 101.90 101.60
10/2 neb 82-97 8.88 104.00 102.60
fit..680-96 9,27
9'/2.0b 80-96 916 100.50 10030
9 no679-94 9 72 99.20 99.00
83/4 nob 84-99 7.97 100.50 100.20
8' 4110b84992 806 101.00 100.60
B'/2n0b78-93 8.90 99,60 98 80
6/2 neb 83 98 9 66 99 50 98.70
7 3/4n0b93 98 8.14 99.20 98.50
7 3/4nob 83-98 8.14 99,20 98,50
7'/2nob 89-99 7 55 9970 97.60
7/2 nobB4 99 8 10 98.00 97,30
7'/2n.0.b 89 99 7.56 99,70 97.60
7'/4nob 78 98 8,00 98 00 96.00
7 nub 86 00 8 27 95.50 96.00
7n0b86-O0 8 27 96.60 95.00
6'/4n0b8898 741 94.55 92.00
6 ns 88 95 7,75 96.20 94,75
10'/«n wet sb 93-02 9.48 103.00 102.70

B'/4nwetsb94 03 809 103 10 102 00
B'/2nwat»b9bo4 8.12 101.90 100.80
B'/4nwatBbB3 810 10060 99.60
73/4 nwet sb94 03 8,10 98,40 97.90
7*/enwetsb 85 05 8 08 96.80 96 20
7' , nwat ib 8505 8 06 95.50 94.40
6' .-.. wet sb 8606 804 88 70 87 10
6 Van wet sb 86-06 8.06 86.20 84 80
7'.'«ned«gr 85 95 990 97.00 96.00
70cé96-96 9.52 98.20 96 30
6/4 océBB 95 8.33 96 40 94.40
6/7 oranje n 86 93 98 30 97 90
7 pekh hold 88 98 8.61 95.20 93 00
63/4ph«psB6 95 896 97 00 «8.30
6'/« philms 87 94 8.93 97.60 98.70

4 pham. 84-94 861 95.00 93 30
9'/2P«r.h-p79 873 101-00 100 50
83/4 pwrs h-p 83 93 8.00 100.70 99 90
83/4 pwrs h-p 90-94 8.17 100.70 99.90
7'/2P«rs.h-p 86-95 811 99 00 97.90
6"apostbank 87-94 7.77 97 90 96.40
6 postbank 88-96 7.49 95.70 94.00
6 postbank 88-96 749 95 70 94.00
73/4 pn kon 90-97 7.32 101.70 99.80
7'/4pttkon 89-99 7.60 98 20 96.00
9'/4.abo 90-95 769 10430 102.10
B/2..00 84-94 841 100.00 99.90
B'/2rabo 91-01 7.78 104.60 102.80
B'/4.ab090-95 7,16 102.10 9970
73/4raboB9-96 719 101.70 10030
7.HX) 85-92 - 10000 99.10
7,.b089-93 - 99-6° 99,00
63/4 rabo 87-95 7,64 98,00 96.50
6/2 ,abo 87-95 8.08 97.60 96.60
B'/.rynldb 76-93 99.00 9900
6sch,ph66-96 7,4 97.70 95.0
stad rdam lions 87-97 - "'.OO 0670
stad rdam lam 87-97 - "2.00 06 70
14 ,h, hold 81-93 7.79 103.10 03.10
12.4shv 72-12 » IH.ro 6.30
Il.lsk.jl 73-13 - "6.30 116.30
7 «wh 88-96 8.34 97.00 95 30
63/..hv 6 67-97 7.87 95.25 9280
shv holding wanant «.00 ''-""
4.1bank., 86-98 8.04 88 40 86.00
7'/.,tork 69-99 8.55 9630 9480
6.tork 87-97 860 95 10 94.50
9,6-bom 78-01 - '03.20 101.00
63/.,nufB3 8.83 96 50 96.00
6'/2vnu 86-98 845 94 00 92.90
Bv.-,pbank9o-97 761 10150 99.50
7V4ver.pbenkB9-96 7,56 99.00 96.70
7ve,.pbankB7-97 7.62 98.20 94.70
63/4w».pbenk 87-93 856 98.10 97.80
63/4«rspbenk 88-96 7,75 98 00 96.50
e'/averspbenk 88-93 98.50 9830
9'/.vab,roep 90-96 7.74 105.60 03.40
9v.b„oi9i-00 7.75 107.00 0660
83/.,.b„oep 90-98 785 0500 03.00
83/4,rt groep91-98 7.63 06.30 02.ZU
B'/2v.b„o.p 90-94 75 10.40 100.»
5 van ommeren 87 818 » " ~5 ven ommeren 88 8.10 93 50 92.20
BV.ztekk.fi. 78-93 97.50 97 60

7 3/.tiekl, hn 72-97 9.41 96.00 96-0"

Convert. obligaties
«V.acf hok. 88-96 8.6 9,50 6970
5 3/.atag 91-99 «.JJ UA_°, „80
BV.a 17 85-00 9.85 96.80f 94.80

6'/. buhrm 173-93 - " „„o
5 ent-non 88 01 '2 43 82. iv

43,.tokke. 89-99 869 85.00 78.»

6V2 „en, maa, 9,-99 780 . £»s.grol** 91-01 397 M.20

e'/ahagam 88-98 8. '62 2'" ,„.00
43/4 hagem 89-99 3,67 "9.0"

8 holl ses seaicl. 88 10-42
6h0000v86 95 '0 71 96» , M
5 hoop eff bk 87-97 990 90 30

63/« indus mij 86-99 14.91 74.60
7 kon knp 85 95 " "YY tO2 00
63/. kon sphm» 91-96 60 0850 102
6 V.nkthold 88-99 ».M 9°o

8999 ia 020 96.00
63/«n„, 92-02 746 02.20
«Vze.dgr 93-98 «3' '2 __ ,00.00
6V2 0»dg.83-98u 6.49 10300

6/2 rohnco kl 67 ■ 88 60
6V2 Mm.. 86-96 8 12" »'"'" .9.00
7 schuttersveld 9,-96 e. 990 sa-» |0400
14shv 81-06 eg , "ft. 78 90

.IV, 8000 78.00
6un dutch g. 86-96 16.71 8""" ,500
6un dulch gi 86 96u 882 w.uu

M M
6V7ven08697e '363 "~ 98 00
6V2«n085-97e '" »«"" 860
6V2V0».. 78-93 989 9860
SV,vo» ~78-93. ?38 99 50
4'/2»rgßB 9e J'S »'■ ,000
7/2 weel m, f 99-96 1860 7100

2'/2wotlktuwS6 94e " 267-UV

BELEGGINGSFONDSENrand heat kra laat kra stotkn
abn a aand f 78.90 71.60 76.30
abn a amer 1 86.70 60.60 66.70
abn a eur rund 66.10 62.00 65,20
abn e tar eaat f. 112,00 104.50 105,00
abn a lig gr I 168.70 167.50 168,70
abn. neth fund 82.90 79,40 80.40
aegon aandelenfonds 33.00 30.00 33.00
aegon aand f s p 5.20 5.05 5.05
abnaatbato 49.50 48.10 49.40
akjoüai bond f S 28.80 28.60 28 60
4*9 tonde 216.00 206.00 216.00
attiencetund 10.30 10,30 10,30
amro north am f 65.00 58.20 64.60
omvabel 82.90 75.40 82.90
asia pac gi fund $ 26.20 24.50 26.50
asian sel lund 64.00 55.70 64,00
esian tigers ld 67.80 57.80 67.60
aualrohung I $ 4,20 3 40 3,75b
belegfned 63 40 60.80 6140
bemco rentselect 68.70 57,80 58.70
bever belegg $ 2.80 2,70 2.75
can mv fd 4,70 4,70
cap int fd $
ckiobldrv f 113.80 111.10 113.70
cm obl waardel 118.80 116.60 118.80
cokmiel gr Bh 23.00 23.00 23.00
derte kbyd tnvest 26.20 24,40 24.40
dpemgr fd S 34,20 32.30 34,10
dp energ ree grf$ 46,50 45.00 45.00
emf lentefonds 76.30 74.60 76.00
ems growthfund 99.10 93.30 99.10
erna ncorne hjnd 98.10 90.60 96.10
ems offshore f % 70 91.10 96.70eng holbel tri 10,00 10 00 10.00
eng holbel 12 10.00 10.00 10.00
eng hou belt. 196.00 191.00 19200

enwr growth fund 40.50 37.80 40.50
esmei.ld. pan 3.90 29.50 3170
egf inveatments 108.00 102.00 10340
coc mdes fund 307 00 296.00 295.00
eur.eas.tr 6.80 6.00 6.10a
europe growthfund 39.40 36.00 38.60
eurospem fund 6.80 6,80
far aast sel lund 52.00 46.60 52.00
ttdeliry tr f
fondek DM
fondis DM
fondraOM
friesland fund 64,27 53.66 54,27
gun global oonv.f 49.90 47.60 49.90
goyafund 32.00 28.90 31,40
groé»g.fam 147 131 1.31
holl fund 70.50 67,60 67,60
holl eur lund 46,50 43.00 44.00
holl oblig fonda 134.20 129,60 133.50
holl pac fund 89 60 80 00 89.10
holl Ml fonda 86.80 85.50 86,60
"ds mutuei
mgbnk dutch fnd 44.60 43.20 43,30
mgbnk geldm tds 66.16 66.14 56.16mgbnk gk* rund 43.10 4200 43.00
ingbnk obkg tds 36 20 34,00 36.20
ingbnk spaart Ida 105.38 10474 105.38mgbnk rentegt I 123,10 120.60 123.10
mgbnk va.tg fda 31,80 31.60 31.60

innovest 4100 36.70 40.00
mterbonds 520.00 617.00 620.00
intereffekt 500 26.10 24.00 26.00
intereffekt wis 44.90 39.00 39.90
mvesta pen 66.70 62.00 66.00
is himalaya 1$ 8.00 7.60 7.50
lade fonds 145 30 127.50 145.00
lapentund 17.30 16.60 15.80
jap md alpha fd
iep sect rot fund yen
kotespec trust $ 7.30 7,00 7.30
lev cap holclS 519.00 489,00 615.00
liquirent 60.80 60.10 50.60
mal cap f $ 10.40 9.70 10 20
mees OW div t "7,70 114.60 117.70
meiico me fund 22.00 22.00 22.00
mk int vent 10.30 10,30 10,30
mondtbel 74 40 72.80 74.40
nat ree fund 59.90 66.10 69.80
nedutoe 115.00 113.00 115.00
nedufob
nevas 47 40 46.30 47.40
nevel, 17 cumpref 46.50 44.20 45.50
nwasiatundS 5 00 4.20 6.00
oemf rentetbnde .2.60 ...85 12.35
obambel 264.60 237.00 247 60
orangafund 20.00 18.20 18.80
pecnic dimenstons 83.50 75.80 83.50
pacrlic prop sec I 28.00 26.60 28.00

pierson rente gr f. "8.20 115.60 11780
poelbeendl 49 30 47 80 49.30
postb belegg I 56 80 56.30 66 80
postb vermogensgr 56.80 65.90 66.80
rentalent. bel m.| 159,10 156.80 159,10
tenioteal nv 36.80 38.10 36^80rgemeoce 10380 92.80 103,70
rgdtvitent 53.00 5190 53,00
rg europe 91.40 83,90 90,00
tg«orante 119,90 "8,10 119.90
rgpacitic 90 20 83.00 89 50rgap groen 56.70 56.80 56.60rgspMeuw 53 60 52 20 53,60
'Bspaeel 48.80 46 80 48 60
rodm prop -thans S 84 00 84.00 84.00
roknco pr 8070 78.00
achrod int prop f 26,20 24.30 d 24 50
Bcitech sa. $ 12,50 11 00 11.00
au.lliqgro.rl 187.30 186.50 187.30tech. fund 17.00 17,00 17.00tokyo p h IseebdlS 136.00 127,00 130OO
lokyop h $ 170.00 160,00 161,00
trans europe fund 74.20 67,70 74,20
tranepec lund yen 248.00 223.00 240.00
""""vaat 18.00 16,00 17.10
"** 80.30 78.60 80.00
unrfond.DM 28.60 27.10 28.20
unrv fund kl Zwfr
untversalfund Zwh
"ast eed 88 80 86 60 88 50
«*"« 50 30 47,80 60 30
vabrn« fund 50.30 48,90 50.20
vsbubi groeit 104.60 103.80 104.60
vab rente fonds "0.00 108.50 "000
"bom nv 65 00 80,60 66.00
wereldheven v 96 00 70.10 73 50
yen velue fund 73.00 70,50 73.00
lom hondefunds 25 00 23.00 23.00

PARALLELMARKT
naam hgst kr. tgst kra

12mnd 12 mnd
abf 11230 11/05/92 103,00
alanher. leert I 3110 24 02 92 24 30
auatria gtobeunv. 1082.00 30/06/92 1016.00
berghuuer pap I c 49 00 11/02/92 27.30
oesouw hold eert 61.70 31/10/91 30.00
bogrondbéJ 11.10 15 05/92 1040een. oi.c 6c.pr. 30.50 1905/92 23.10
columb. aec nv 134.30 16/04/92 111.00
comm obl 1-1 99.60 2610/92 94,90
comm obl f-2 102,20 16/09-92 95 30
comm ooft -4 103.40 26/10/92 94 30
commoblf-5 103.10 26/10/92 94,00
commoblf-6 102,20 15/11/91 95 50
de drie electr 16.60 28 02/92 10.00
delta lloyd dir fonds 67.10 14/04 92 58 70
dena lloyd ecu fonds 64.80 14/04/92 53.20
delta lloyd mix fonds 62.20 03/06/92 57.20
defte lloyd rente rond. 59.90 29/10,92 54 50
dreo internationaal 93.00 30/12/9) 6000
doe data nv 650 12 11 91 380
dutch take over targets 4660 040392 38 00
eneo-krmkl.bed. 45 30 21/0592 32 50
ccl 1eand.ned. 72.80 10 06 92 63 20
e&l 2 aci beh ned 76.00 23/03 92 70.10
eel3 guldenrente f 109 60 29/1092 104.50
aki kap remefonda 110.10 29 10 92 101.10
e»l4portned 78.10 05,03 92 73 60
eur davel cap cor 1540 06 03/92 9.50
tree record shop 33.20 19/03/92 12.80
gekt papier eert. 73.00 22/01/92 54.00
garman city aai. 50.70 26/11/91 20.00
gouda vuurvast eert 82.80 30/10/91 58.00
grt waalree mcC 0 45 25,11/91 0,03
groenende* beheer c 47.30 13/11/91 27.70
grontmii 57.30 12/02/92 38.60
groothendetsgeb 136.00 24/02/92 124.00
holland cotours 52.00 13/05/92 41.00
holvoet holding 41,50 31 ' 10'91 34.00
inter/view europa 4.60 07/05/92 2.70
.pna 3 nrc 580 00 30/1291 580 00
kunne + hertz 48.30 26 02 92 30.10
Icicompgroup 6.70 2011/91 2.60
management share 5.50 25,05/92 2.10
meae. ven nrc 53.20 15,1191 34.00
nedcon groepe 66.00 21 06 92 37.80
ned elevator 6000.00 01,06/92 2450.00
nedschroef holding 9500 20/01/92 65 30
neweys elec int 8 80 22/06/92 6.20
new europe hotels dm 20.50 281191 18.90
ordinabehaar 23.00 160592 15 50
penpacrfic 1170 31/10,91 9.50
pec-grcert 86 50 29 10,92 72.30
phoeomeend b 990 00 30/12/91 500.00
c-emertcalnv 6.70 13 03.92 4.00
public ator aand 12.20 31/03/92 9.40
rood testhouse 8.60 27 02 92 0.80
simac techniek 17,90 13 05/92 9 70
aligro beheer 57.00 07/02/92 45 30
suei growth fund 54,10 04 03/92 48.30
vig.lanter hokt. 156.00 17/12/91 75.00
vlenio intern 41.70 05/02/92 16.20wema 67.40 17/06/92 37.00
wereldhavo 4.60 26/03/92 4.00
wewetercert 51.60 13/06/92 18 10
worffeco. 10180 19/02,92 49.50

hgst kr. Igst kr. rand
dea. mnd dei. mnd

19/11/91 108.20 106.50 91/348
1509,92 29.00 24,40 91 / 1.333
29 10/92 1016.00 1016.00
16 10/92 33 20 27,30 91/3 70
12/10/92 34,00 30,00 91/2,10
27 10 92 10,80 10,40 91 / 0.62
02 12,91 29.60 28.10 87 Cans 1 50
06/10,92 126.00 111.00 95/0.40
25/06/92 99 60 98.70 91/7 59
23/09/92 96.40 95 80 91/7.86
29 11,91 10340 102,30 91/7.50
25/11/91 103,10 102.10 91/8,08
23/09/92 96,70 96.00 91/7,74
20,10 92 12.00 10.00 91/0.85
06/10/92 64.80 58.70 91/1.75
08/1092 55 70 53.20 91/4.70
24/12'9l 59.70 87.90 91/1.28
15/04/92 59 90 58 40 91/4.80
29 10 12 60.00 5000 91/4.60
23/10,92 4,90 3.60
2910/92 4070 38.00
22/10/92 34 30 32.50 91/2 10
12, 12/91 67 70 66 60 91/170
26 08 92 73.70 71.70 91 / 3.00
01 11 91 109.50 109.10
30.10 91 110,10 108.70
03 09 92 76.70 75 20 91/3,80
29 10 92 1020 9,50
30,10 92 14,70 12,80 90/91/0.30
16/10/92 64.70 54.00 91/6.00
17 09 92 26 50 21.50
2910/92 5800 88,00 91/4,00
04 11,91 0.21 o.lBe 90 10055
29/10/92 29,80 27.70 91/1.76
30 10 92 42.80 3850 91 / 1.60
061092 125.70 124,00e91/2.60
19 10 92 44,40 41.00 91 / 1,39
28 11 91 36.50 36.60 91 / 1.20
04 '02 '92 3.50 3.00

90 $76 49
12 10 92 32.20 30 10 91 ’2.10
22/07,92 3.40 3,00 9l'/e3eaandA

n 4,20 3 30
16 01/92 53,00 4950 91/0.84
04/12/91 49.50 40.00 91/1.50
20 02 92 4200,00 3990.00 91/60.00
30 '0 92 73.30 65.30 91/4.00
12 12 91 7.00 5,40

31 03,92
29 10 92 17.30 15.80 91 4%51.
1805/92 10.30 10.30
1606,92 86 50 78.60 91/92/1,85
23 03 92 585 OO 585 00 90/91/7.00
25 08/92 5 40 6.00 e
04/11/91 11.20 10.70 91/1.50
30 10/92 1.80 0.80 89/0.36
23,10/92 11.90 9.70 91/0.40
17 12 91 53.30 51.50 91 / 1,35
26/08/92 50.90 48 60
14/09/92 90.60 90.00 e 91 / 1,20
08/1092 17,50 15 20 91/2,60
29/10/92 46.40 37.00 91/7,26
27/04 92 91/0.50
19/10-92 25.00 18.10 91/0.90
08/10/92 60,00 49.60 90/5,40
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Opstandig en kwaad
Ik vind het een idiootplan om te

gaan bezuinigen op voorzieningen
die veelal erg belangrijk zijn voor
mensen met een middelmatig
inkomen. Hoe denkt de gemeente
dit aan de inwoners van Leeuwar-
den te kunnen verkopen? leder-
een heeft de discussiesover nieuw-
bouw van Harmonie en stadhuis

gevolgd en de enorme bedragen
die daarmee gemoeid zijn. Dan lees
ik ook nog dat de gemeente wel’ 5
miljoen in een voetbaltribune wil
steken, terwijl ze nu al weet dat er
in '93 een tekort van ’ 6,3 miljoen
wacht. Wie heeft er om een nieuwe
schouwburg gevraagd of een her-
indeling van het Zaailand?
Oogstrelende, geldverslindende
projecten zijn blijkbaar belangrij-
ker daneen beetje kwaliteit in het
dagelijkse leven.Zon beleid deugt
niet, het maakt me opstandig en
kwaad.
Leeuwarden. Ria van Oosten

Cambuur
De gemeente Leeuwarden

steekt ’ 5,5 miljoen in 2 tribunes
voor Cambuur. Is het niet ten
hemel schreiend dat dit ten koste
gaatvan schoolzwemmen, muziek-
lessen, bibliotheek, enzovoort?
Wat verbeeldt Leeuwarden zich
eigenlijk wel met Cambuur? Ze

kunnen nog niet eens winnen van
Heerenveen. Gauw weer terug
naar de eerste divisie en wat min-
der kapsones a.u.b.
Leeuwarden. E. Stienstra.

Zwarte zondag
Met instemming las ik zater-

dag 24 oktober de rubriek van
dhr. Noordmans over de zwarte
zondag die zich hier kennelijk op
20 september j.l. heeft afge-
speelde Heerlijk vertrouwde ter-
men als 'festival van de Mam-
mon, ontkerstenning, verzakelij-
king, wereldverheerlijking, ont-
heiliging': het ging er bij mij in
als een preek in een ouderling.

Maar ik kan mijnheer Noord-
mans een beetje geruststellen, zo
erg als hij het ziet is het nog niet
helemaal. Uit vertrouwde bron-
nen wordt mij van alle kanten
verzekerd dat Leeuwarden op
zondag 'stil, saai en vervelend' is
en dat je 'er een kanon kunt
afschieten', dat het een dag is 'om
niet doorheen te komen.

Hetgeen aan Noordmans
betoog niet alleafbreuk doet.Het
gevaar van open winkels is
inderdaad aanwezig. Maar op
verreweg de meeste zondagen
heerst in de stad de rust en de
stilte. Een vlammende verma-
ning tegen zedenverwildering
diezon vijf weken geleden heeft
plaatsgevonden, mist mijns
inziens de actualiteit, terwijl die
om de hoek ligten wel elke zon-
dag.

Wat te denkenvan de cafetari-
a's die na 12 uur open gaan, de
restaurantjes waar je na 3 uur
's middags iets kunt nuttigen en
dan te oedenken dat je hier
's avonds oop zondag tekust en te
keur uit eten kunt gaan. Om
maar niet te vergeten net toene-
mend aantal terrassen dat in de
zomer open is. Het is hier in
Leeuwarden soms bijna gezellig
op zondag.

Maak eens een zondagse wan-
deling door de stad. Zie hoe de
verleiding en verveling ook op
gewone zondagen heeft toegesla-
gen. En vermaan uw lezers.

Noordmans. Wellicht kan
Leeuwarden zich op den duur
scharen in de reservaten waar
zondagsviering folklore is.
Leeuwarden.

Willemijn Kuipers.

Heilige zaterdag
Met verbazing heb ik het arti-

kel van Jacob Noordmans over
de vermeende 'ontheiliging' van
de zondag gelezen. Als je het
scheppingsverhaal in Genesis
leest, zie je dat er zes dagen ont-
staan doordat God het verschil
tussen dag en nacht maakt. Ver-
volgens schept God de zevende
dag door er op te rusten. Die
zevende dag van de week is de
Sabbat. Het staat buiten elke
twijfel dat de heilige Sabbat uit
de Bijbel onze zaterdag is.

De eerste christenen waren
Sabbat-vierders. In 321 n. Chr.
stelde keizer Constantijn de Gro-
te echter per decreet de heiliging
van de 'eerbiedwaardige dag van

de Zon' vast. Dit was de eerste
dag van de week, de dag waarop
de heidenen de zon aanbaden.
Constantijn probeerde op deze
manier zijn oude heidense geloof
te verenigen met zijn om politie-
ke redenen aangenomen nieuwe
christelijke geloof. In 364 n. Chr.
werd op het Concilie van Laodi-
cea bepaald dat christenen niet
langer op zaterdag mochten rus-
ten maar dienden te werken met
als rustdag de zondag. De door
Noordmans bepleite zondagsvie-
ring is dus niet van God, maar
van de Roomse kerk afkomstig!
Hoe kan dezondag daneen heili-
ge dag zijn?

Zondag is de eerste dag van de
week en één van de zes waarop
gewerkt zal worden. De zevende
dag, de zaterdag-Sabbat is de
door God gegeven rustdag, die
geheiligd dient te worden. Hier-
uit volgt dat iuist de zondagsvie-
ring een ontheiliging van Gods
Sabbat is.
Reduzum. C. J. Jellema.

MORGEN IN FRIESLAND
Films

Leeuwarden: Tivoli-1,14,16.30
en 20.30 u. Boomerang (a.1.) ❖
Tivoli-2, 14, 16.30 en 20.30 u.
Patriot games (12 i.) 4- Tivoli-3,14,
16.30 en 20.30 u. Strictly ballroom
(a.1.) ■*> Studio-F, 14,16.30 en 20.30
u. Memoires of an invisible man
(a.1.) 4- Cinema, 14, 16.30 en 20.30
u. Far andaway (a.1.) Club-1,14,
16.30 en 20.30 u. Lethal weapon 3
(12 1) <> Club-2. 14, 16.30 en 20.30
u. Flodder in Amerika (a.1.) ■$■
Club-3, 14 u. Peter Pan (a.1.), 16.30
en 20.30 u. Basic instinct (16 jr.) "❖■
Club-4,14 u. Voel jijwat ik voel (18
1), 16.30en 20.30 u. Unlawful entry
(12 i.), "❖■ Club-5, 14 u. Asterix en
de knallende ketel (a.l), 16.30 en
20.30 u. Medicine man (a.1.) ■$"
Drachten: Cinema, 19 en 21 u.
Boomerang (a.l) Cinema-2, 20 u.
Alien 3 (12 j.) ❖ Harlingen: Tre-
bol, 20.30 u. The hand that rocks
the cradle ■$■ Heerenveen:
Movieskoop, 15 en 19 u. Flodder in
Amerika (a.1.), 21.15 u. Lethal
weapon 3 (12 j.) ❖ Sneek: Amici-
tia-1, 17 en 20 u. Alien 3 (12 j.) ❖
Amicitia-2, 20 u. Patriot games(12
j.) ■❖■ Amicitia-3. 17 en 20 u. Way-
ne's world (a.1.) ❖ Steenwijk: City
Theater, 14 u. Assepoester (a.1.), 16
u. Beethoven (a.1.), 19 en 21.30 u.
Boomerang (a.1.).

Theaters, concerten
Leeuwarden: De Koperen

Tuin, 11.30 u. Movimento: klassiek
accordeonduo De Brouwers-

hoeck, 15 u. Ben van Dungen/ Jar-
mo Hogendiik Kwintet v- Doops-
gezinde kerk, 15.30 u. Drachtster
Cantorii m.m.v. Gerben Bergstra:
orgel v Bonifatiuskerk, 16 u.
Leeuwarder Cantorii m.m.v. Nettv
Otter: alt en Theo Jellema: orgelv1Café Mukkes, 17 u. Gyn gedonder

Oranje Hotel, 14 u. Harry van
der Laan Quintet Theater
Romein, 15 u. Boun Fryske Toa-
nielselskippen: Bruiloft; 21 u.

Townes van Zandt en Paul K.
Augsbuurt: Muziekkapel, 17 u.
Good Vibrations 0.1.v. Jelle
Hogenhuis "❖■ Beetsterzwaag:
Hotel Lauswolt, 15 u. Lucille Has-
selaar, viool en Anita van Gronin-
fen, piano ««> Dokkum: Stadhuis,

1.30 u. Kamerorkest Euphonia
Drachten: Bluescafé, 20 u. Jam-
session ❖ Gytsjerk: De Vier-
sprong, 19 u. The Smuglers, Poolse
folkgroep ❖ Grou: Theehuis, 16 u.

Frysk Csardas, zigeunerorkest
Hèerenveen: Muziekcentrum De
Rinkelbom, 15.30 u. Emmy Verhey
en Gerard Dekker: Bach-sonates

"*** Joure:Doopsgezinde kerk, 15 u.
Sneker Cantorij ❖ Marrum:
Geref. kerk, 19.30 u. Chr. Vocaal
Ensemble 0.1.v. S. Steen ❖ St
Nicolaasga: 't Wapen van Fries-
land, 18 u. Pigmeat ❖ Noardbur-
gum: Dancing Quatrebras, 20 u.
Frank & Mirella <► Oppenhuizen:
't Harspit, 11 u. The Smuglers,
Poolse folkgroep Piaam: Nynke
Pleats, 12 u. Doede Veeman.

Allerlei
Drachten: Renbaanrestaurant,

19 u. Ruilbeurs.
SOS telefonische hulpdienst

058-132000 (voor een gesprek van
mens tot mens) Fries milieu-
alarmnummer 058-122422 St.
IDC Friesland Informatievoor-
zieningvoor mensen met een han-
dicap 058-137138 Buro Slachtof-
ferhulp Friesland: Oost 05115-
-2626, Noord 058-975525, Zuidwest
058-975526 Nederlandse patiën-
tenvereniging Friesland-Noord:
voor behartiging patiëntenbe-
langen 058-127323en 05178-15798
Moeders voor moeders 058-
-886515 Kinder en jongerentele-
foon 058-133233 Vrouwen bellen
vrouwen 058-133300.

MARKTBERICHTENVEEMARKTLEEUWARDEN
LEEUWARDEN (ANP) - Prijzen

slachtrunderen per kg geslacht gewicht
zonder nier en slotvet, mcl. Btw (volgens
PVV): Aanvoer slachtrunderen 1313,
waarvan mannelijk 135. Mannelijk super
7 40-8,35, extra kwal. 7,10-7,50, le kwal.
6,50-7,10. Handel goed en prijzen gelijk.
Mannelijk 2e kwal. 6,05-6,50, 3e kwal.5.75-6,05. Handel rustig en prijzen gelijk.
Vrouwelijk super 8,35-9,95, extra kwal.
7,00-8.25, le kwal. 6,25-7,10.Handel rustig
en prijzen gelijk. Vrouwelijk 2e kwal.
5,55-6,15 en 3ekwal. 5,10-5,55.Worstkwal.
4.30-5,15. Handel rustig en prijzen gelijk.
Gebruiksrunderen per stuk mcl. Btw:
Aanvoer 406 stuks, waarvan 78 graskalve-
ren. Melk- en kalfkoeien le soort 1875-
--350. 2e soort 1575-1875. Handel rustig en
prijzen gelijk. Melkvaarzen le sooi I

■snort 1375-1575. Handel rustig en
prijzen gelijk. Kalfvaarzen le soort 1850-

-e soort 1475-1850. Handel rustig en
prijzen gelijk. Guste koeien le soort 1250-
-1575. 2e soort 975-1250. Handel ru
prijzen gelijk Enterstieren 1251
Handel rustig en prijzen gelijk. Pinken875-1225. Handel rustig en prijzen gelijk.
Graslteuveren iOU-875. Handel rustig en
prijzen gelijk. Nuchterekalveren voor de

I, mcl btw: Aanvoer zwartbont864. Stierkalveren extra kwal. 37f>
kwal 285-375 en 2e kwal, 110-285, Handelgoed en prijzen gelijk. Vaarskalveren
extra kwal, 1711-250. Ie kwal. 70-170, 2e
| ig. Handel goed en prij-

le kwal. 550-725,
-' kw Handel goed en prijzengelijk Slachtschapen en -lammeren per

kg. geslacht gewicht mcl. Btw: Aanvoer
1716, waarvan geen lammeren. Slacht-
schapen 3,30-4,30. Handelredelijk en prij-
zen gelijk. Ooien tot 20 kg 6,50-7,50. Han-
delredelijk en prijzen gelijk. Ooien boven
20 kg 5,00-6,00. Handel rustig en prijzen
gelijk.Rammen tot22kg 7.10-8,25,van 22-
-25 kg 7,10-8,25. Handel rustig en prijzen
gelijk. Rammen boven 25 kg 6,00-7,20.
Handel rustig en prijzen iets hoger. Zuig-
lammeren geen notering. Slachtschapen
en -lammeren per stuk mcl. Btw: Slacht-
schapen 90-150. Ooien tot 20 kg 110-135.
Ooien boven 20kg 110-125.Rammen tot 22
kg 125-155,van 22-25kg 135-170,Rammen
boven 25 kg 150-185. Zuiglammeren geen
notering. Gebruiksschapen en -lamme-
ren per stuk, mcl. Btw: Aanvoer 90. Fok-
schapen 140-180. Handel redelijk en prij-
zen gelijk. Weidelammeren 80-135. Han-
del rustig en prijzen gelijk. Schaap met 2
lammeren geen notering. Schaap met 1
lam geen notering. Aanvoer geiten en
bokken 72. Geitenen bokkenper stuk 10-
-65. Handel rustig en prijzen gelijk. Aan-
voer paarden en pony's: 1. De totale aan-
voer bedroeg 4462 dieren.

VEEMARKT ZWOLLE
ZWOLLE (ANP) - Slachtrunderen per

kg geslacht gewicht zondernier tn sint vet.
mcl. Btw (volgens PVV): Aanvoer slacht-
runderen 2883, waarvan mannelijk 421.

Mann. super 8,10-9,15, extrakwalTT^B8.10. le kwal. 6,95-7,55. Handel rustifl
prijzen iets lager. Mann. 2ekwal. 6,20-6,9 i3e kwal. 5,60-6,20. Handel rustig en prij-
zen iets lager. Vrouwelijk super 8,90-9,90,
extra kwal. 7,35-8.90, le kwal. 6,55-7,35.
Handel traag en prijzen lager. Vrouwelijk
2e kwal. 5,55-6,55, 3e kwal. 5,10-5,55.
Worstkwaliteit 4,60-5,55. Handel rustig en
prijzen iets lager. Gebruiksrunderen per
stuk mcl. Btw: Aanvoer gebruiksrunderen
3389, waarvan graskalveren 2062. Molk-
en kalfkoeien le soort 1950-2500. 2i
1650-1950. Handel goed en prijzen prijs-
houdènd. Melkvaarzen 1e soort 1550-1775
en 2e soort 1350-1550. Handel goed en prij-
zen prijshoudènd. Kalfvaar.
2000-2425 en 2e soort 1750-2000. Handel
redelijk en prijzen prijshoudènd. Guste
koeien le soort 1400-1600en 2e soort 1300-
-1400. Handel rustig en prijzen lager.
Enterstieren 1000-1750. Handel ru
prijzen gelijk. Pinken 975-1350. I
rustig en prijzen gelijk. Graskalveren 650-
-975. Handel rustig en prijzen gelijk Nuch-
tere kalveren voor de mesterij, mcl btw:
Aanvoer roodbont 322. Stierkalveren
extra kwaliteit 650-765, le kwaliti

le kwahkit 200-525. Handt
en prijzen lager. Vaarskal
kwaliteit 350-440, lekwaliteit 300-350. 2e
kwaliteit 100-300.Handel ru
lager. Aanvoer zwartbont 1154 S:

veren extra kwal. 410-450, le kwal. 325-
-410, 2e kwal. 125-325. Handel redelijk en
prijzen prijshoudènd. Vaarskalveren
extra kwaliteit 175-310, le kwaliteit 150-
-175 en 2e kwaliteit 100-150. Handel rede-lijk en prijzen prijshoudènd. Aanvoervleesrassen 138.Stierkalveren extra kwa-
liteit 750-810, le kwaliteit 625-750, 2e
kwaliteit 300-625. Handel stroef en prijzen
lager. Vaarskalveren extra kwal. 325-400,
lekwal. 250-325,2ekwal. 150-250. Handel
rustig en prijzen iets lager. Varkens per
kg levend gewicht, mcl. Btw: Geen aan-voer, geen prijzen. Slachtschapen en -lammeren per kg geslacht gewicht mcl.Btw; Aanvoer 1406 waarvan lammerengeen. Slachtschapen 4,00-4,25. Handel
stroef en prijzen gelijk. Ooien tot 20 kg
6,25-6,50. Handel stroef en prijzen gelijk.Ooien boven 20kg 5,25-5,50. I [andel stroefen prijzen gelijk. Rammmen tot Tl k
7,00, van 22-25 kg 6.25-7,00. Handel snoef
en prijzen gelijk. Rammen boven 25 kj45,25-5,75. Handel stroef en prijzen Keiijk.De totale aanvoer bedroeg 9818 stuks

AARDAPPELPRIJZEN
LEEUWARDEN (ANP) - Prijzen in gul-

den per 100 kg: Bildstar 40/626,00. Bintje veldgewas 5.00-5,50. [rena
31,00-33,00. Eigenheimer 411/65mm 40.00--43,00. Voeraardappelen 2,00-3,00. Uien
5,00-7,00. De handel was kalm

ZUIVELBEURS LEEUWARDEN
LEEUWARDEN (ANP) - t't.mnn

t< ringen in gulden per kg: Edanimi r kaas.Goudse kaas en overige 4(l+ 6,80. De han-del was goed.

INGEZONDEN(Over ingezonden stukken kan
niet worden gecorrespondeerd. Ze
kunnen ook niet worden terugge-
zonden. Anonieme inzendingen of
stukken zonder duidelijk adres
van de inzender worden niet in
behandelinggenomen. Deredactie
behoudt zich altijd het recht voor
de stukken in te korten. De maxi-
male lengte is als regel 300 woor-
den.Red. LC.)

MAANDAG IN FRIESLAND
Films

Leeuwarden: Tivoli-1, 20 u.
Boomerang (a.1.) ■> Tivoli-2, 20 u.
Patriot games (12 j.) "❖" Tivoli-3, 20
u. Strictly ballroom(a.1.) Studio-
F, 20 u. Memoires of an invisible
man (a.1.) ❖ Cinema, 20 u. Far and
away (a.1.) ❖ Club-1, 14 en 20 u.
Lethal weapon 3 (12 j.) "> Club-2,
14 en 20 u. Flodder in Amerika
(a.1.) <■ Club-3, 14 en 20 u. Basic
instinct (16 jr.) "❖" Club-4, 14 u.
Voel jij wat ik voel (18 j.). 20 u.
Unlawful entry (12 j.), "❖■ Club-5,
14 en 20 u. Medicine man (a.1.) ■$"
Heerenveen: Movieskoop, 20 u. De
overval (film over de Leeuwarder
strafgevangenis in 1944) ■$■ Sneek:
Amicitia-1, 20 u. Alien 3 (12 j.) "❖"
Amicitia-2, 20 u. Patriot games (12
j.) "❖" Amicitia-3, 20 u. Wayne's

world (a.1.) Steenwijk: City
Theater, 20 u. Boomerang (a.1.).

Allerlei
Leeuwarden: Frieslandhal, 10-

-18 u. Noordelijke Vrije Tijdsbeurs
"❖■ Tacozijl: Bocht, 14 u. IVN-
vogeltrekexcursie v Wergea: De
Bidler, 14-17 u. Informatiemiddag
over vluchtelingenwerk.

SOS telefonische hulpdienst
058-132000 (voor een gesprek van
mens tot mens) Fries milieu-
alarmnummer 058-122422 St.
IDC Friesland Informatievoor-
ziening voor mensen met een han-
dicap 058-137138 Buro Slachtof-
ferhulp Friesland: Oost 05115-
-2626, Noord 058-975525, Zuidwest
058-975526 Nederlandse patiën-
tenvereniging Friesland-Noord:
voor behartiging patiëntenbe-
langen 058-127323en 05178-15798
Moeders voor moeders 058-
-886515 Kinder en jongerentele-
foon 058-133233 Vrouwen bellen
vrouwen 058-133300.

Muziekschool
Zeventien jaar geledenkwam ik

in Leeuwarden wonen. Hel eerste
gebouwdat ik binnenstapte was de
muziekschool aan de Schrans.
Goed van sfeer, slecht van accom-
modatie, maar dat zou - nam ik aan
- nog wel veranderen. Er veran-
derde van alles in de zeventien
jaar: voor veel geld werd een ver-
zekeringsmaatschappij binnenge-
haald, een conservatorium werd

teruild voor een opleidingtot wit -
eloze en de gemeente bestelde

voor zichzelf een nieuw onderko-
men. De muziekschool bleef het-
zelfde. , ~ _

Hoewel, op de schamele ’ 1,4
miljoen die de muziekschool ont-
vangt, wordt nu de helft gekort.
Muziekonderwijs alleen voor wet-
houderskinderen.

Gelukkig wordt het geld goed
besteed: nieuwe tribunes voor
Cambuur. Daar komen wekelijks
ook meer mensen dan in de
muziekschool, en getallen, dat is
het enige waar de PvdA-primaten
naarkijken. LeeuwardenKan trots
zijn: er zullen volgend seizoen
maar weining eerste divisieclubs
zon mooi stadion bezitten.
Leeuwarden. Bart Wijnen.

Welzijnsvoorzieningen
Op de voorpagina van maandag

26 oktober stondentwee berichten
onder elkaar. B. en w. van
Leeuwarden willen de subsidies
aan allerlei maatschappelijke
instellingen schrappen (besparing
ca. 5 ton) en de filialen van de
openbare bibliotheek sluiten
(besparing 3 ton).

Vlak daaronder het bericht, dat
dezelfde b. en w. f5 miljoen willen
uittrekkenvoor debouw van nieu-
we tribunes voor Cambuur.

Het is dus duidelijk, dat b. en w.
van Leeuwarden wel op een heel
eigensoortige wijze invulling
geven aan wat zij voor het welzijn
van hun burgers houden.
Leeuwarden. . H. Altena.

Over een ijsbeer
Een ijsbeer zal met een dilemma.
Hij dacht: 'k geloofdat ik naar hem

9a
die hier bekend staat als een

wijsgeer.
Beslist weet die meer dan een

ijsbeer.
Toch bleef hij heen en weder lopen
en in de tussentijd steeds hopen,
dat hij er zelfnog uit zou komen.
Zijn vrouw, die zich niet in kon

tomen,
riep boos: „Doe niet zo overdreven,
staak dat geijsbeer nu eens even."

HOATSE

EFFECTENBEURS AMSTERDAM
Verklaring der tekens ran afkor-
tingen; e — leten; b = bieden; d= ex-dividend; e = gedeen bie-
den; f = gedaan laten; g ■ bie-
den en ex-dividend; h = leten
en ex-dividend; k = gedaan
laten en ex-dividend; i *gedaan bieden en ex-dividend.

29-10 30-10

Binnenl. obligaties {staatsleningen)
I2 3 4NL 86-96 109.25 109.16

30-00 109.35 109.25
10/4 NL 86-96 106 70 105.60
10/4 NL 87-97 106.00 106.90
9'/2NLBO-95 102.20 102.10
9/2 NL 86-93 10106 100.96
9/4 NL 90-00 109.85 109 75
9 NL 79-9» 101.36 101.25
9 NL 83 93 101.10 10100
9 NL 901 li-OO 108.04 108 00
9 NL 90111-00 108.22 108.13
9NL9OIV-00 108 41 108.31
9 NL 911-11-01 108 40 108.40
83/4 NL 79-94 100.90 100.70B/a NL 84-94 101.53 101,36
83/4 NL 90-O0 106.70 106.85
B 3 It NL 9011-00 107.00 106.95
8 3/4 NL 91-01 107 33 107,33
83/4 NL 92-07 108.93 109.10

83-94 10040 100 30
5 ■.NLB4I-94 100.50 10035
O/i NLB4II-94 10036 b 100.80b
B'/! NL 87-96 100.90 100.768' 1 NL 69 99 103 75 103 60
9'/l NL 91-01 105 50 105 60
B',! NL 91-06 106,93 107 00
8' «NL 77 93 99 90 99.90
8' «NL 83-93 100.20 100,10
8' It NL 84-94 100.65 100.60B/4 NL 85-95 100.65 100 50
B'/4NL9O-O0 104.16 104.15
B'/4NL921-02 104.36 104.32
B''4 NL 9211-02 104 45 104.45
B/4 NL 92-071-11 104.90 105.00
B/4 NL 92-071-11 104.97 105.10
8 NL 83-93 100.06 99.95
8 NL 85-95 100.30 100.15
73/4 NL 77-97 101.00 b 10100b
73/4 NL 82-93 99 90 99 90
73/4NLBS-O0 100.30 100.25
73/4 NL 90-00 101.32 101.37T/l NL 78-93 99,75 99.76
T/l NL 84-00 99 60 99 55
T/l NL 85 95 99 63 99 68
T/i NLBSII-95 99.65 99.60T/i NL 86-93 99,66 99 60
77«NL89-99 99,03 98.97T/i NL 8911-99 100.24 100.22
7 NL 85-96 98 95 98.80
7 NL 87-83 99.29 99 20
7 NL 89-99 97.76 97.71
7 NL 89111-99 97 69 97.59
7NLB9IV-99 97.66 97.61
63/4 NL 86-95 98.50 98.35
8 3/4 NL 86-96 98.50 98,35
63/4 NL 88-98 97.77 97.76
63/4 NL 89-99 96.57 96.50
6' Il NL 68! 93 99.55 99.65
6.? NL6BM-93 99.00 99.00

68-94 99.40 99,40
6' Il NL 86-96 97.92 97,87
61 li NL 87-94 98.25 98.20
O'll NL 88-96 97.71 97,66
6'/? NL 88 98 96 40 96.35
6/2 NL 89-99 95.45 95.39
6 3/« NL 87-97 96.55 96.606/4 NL 67-92 100.006'/4NL86p96 97.58 97.53
6'/«NLB6 96 96 97 96.926/4 NL 86-06 97 40 97.246/4 NL 871-95 97,30 97.206' It NL 8711-96 97.36 97.30
6/4 NL 87111-96 97.58 97.53
6' «NL 88 94 98 20 98.16
6 3 4NL 78-98 97 05 97,06
6' «NL 88 98 96.40 96.26
6 NL 87-94 97,60 97,55
6 NL 88-94 97.60 97.66
6 NL 88 95 96 80 96.65
6 NL 88 96 96 38 96.33
5 NL 64-94 97.90 97.904'/? NL 63 93 98.80 98.80
4'/4NL63193 98.70 98.70
4/4 NL6311-93 98,40 98.40
33/4 NL 53-93 98,30 98.303' «NLB4B 98 9140 91.40
34 NL 54-94 96 50 96 50
3/4 NL 55-95 95.05 96.06
Banken.handel & industrie

93/4 ABN Amro KBO 105.30 105.30
93/4 ABN Amro K79 106 20 106.20
9'/! ABN Amro 74 102.10 102.10
9 ABN Amro ecu 85 98.80 96.80
7' I. ABN Amro 86 98.80 98.80
10'/« Akzo 82-92 99 80 9980

6' . BMH 87 94 98.80 99.00
13 Ceehorn 71-97 114.40 114.40b
7/4 Hoogov. 85 94.60 94.60
7 HunterD 86 98 93.70 93.70
63/4lNßbbBs 98.30 9830
9 Innovest 84-94 81.00 81.00
6'/4lnnov 86 96 94.00 94.00
67?NedWatBnk86 88.70 88.706' It Postbank 87 97 70 97.70
6 Postbank 88 96 96.60 95.60
73/4 PTT 90-97 101.60 10146
7/4 PTT 89-99 98,16 98,15
6 Schiphol 66 96 97.70 97.70
14 SHV Hold 81-93 103.10 103.10
12,4 SHV 72 12 118,70 118,40
11 5 SHV 73-13 116.30 116 30
9 SHV 9106 a 104.00 104,20
4 Staal Bank 86-98 88,40 88,40
77e Stork69 96.20 96.30
Binnenl. aandelen

Aalberts Ind 45.00 43.20
ABN AmroHJd.prt. 6.24 6.25
ACF-Holding c 33,10 32,20
Ahrend Groep c. 87,60 87.00
Asd Options Tr. 8 30 8.40
Aed Rubber 2,55 2.60
Ant, Verft. 400.00
Alag Hold eert 120.80 120.00a
Athlon Groep 39.30 38.80
Athlon Groep nrc 39.50 39.30
Aut Ind P. dam 53.00 63.00
BAM Groep 81.30 82.00
H.it.iiiliiirij 146.50 147,50
Beer. 119.00 119.00
Begemann Groep 100.00 97.00e
Belindo 300.00 302.00
Berknl s Patent 0.48 b
Blvdenst Will 22.00 23.00e
Boer Boekh Kon 21.60 21.50

Boer De Winkelb. 58 30 58 30
Borsumy Wehry 47.20 48 00
Boskalis Westm. 23.30 23.40
Boskalis pret. 23.30 23.30
Braat Beheer 24.50 24.60
Breevast 8.70 e 8.70
Burgman-Heybroek 2540.00 2450.00
Carve-Derh pref 800.00 800.00
Calvé Delft een 1192 00 1191.00
Cindu Intern. 121.00 121.00
Cleimmdo 29000 290.00
Content Beheer 20.80 21.30
Credit LBN 22 80 22.70
Crown v G een 103.50 102 70
CSM 9800 9730
DAF can 10.20 9 70
Delft Instrum 15.50 14.70
Desseaux 103.00 103.00
Dorp-Groep 36.00 35.80
Draks Holding 24.20 24 00
Econosto 22.60 22.00
EMBA 20000
Enks Holding 75,00 75 00
Flexovrt Int 47 00 46.00
Frans Maas een. 54,00 53.80
Fugro McCleiland 24.30 24.20
Gamma Holding 99.50 98.50
Gamma pref. 5,70 5 70
Gertarelli $ 9.50 9 50
Getron.cs 32.20 32.20
Geveka 17.90 17.90
Giessen-deN 99 50 10150
Goudsmit 18.50 18 60
Grolsch 188.50 189 50
GTI-Holding 198 50 198.50
Hagemeyer 107 50 108.00
HAL Trust B 12 50 12.50
HAL Trust Un.t 12 50 12.50
HBG 193.00 193.50
Hamaken Hok) 149.30 148.60
Hes Beheer c 21.00 21.60
Hoek s Mach 67 50 57.60
Holl Sea S 0.37 0.36
Holl Ind Mij 40.20 39.50
Hoop Eff bank 6.60 6.50
Hunter D prei 1.66
IHC Caiand 85.00 88.00
Ka.-Associstie 29 40 29 40
Kempen & Co 8 00 8.00
Kiene Holding 101.00 101.00
Kondor Wessels 28 80 28.80
KBB 54.00 53.70
Kon. Sphinx 39.00 39.00
Koppelpoon 344 00 342 00
Krasnapolsky 235.00 211.00
Landre & Gl 45.00 45.00
Macintosh 26.80 25.60
Maxwell Petr 114 20 116,50
Moeara Enim 1197,00 1189 00
M Enim 08-cert. 15500.00 15500 00
Moolen Holding 25.30 24.50
Mulder Boskoop 44,00 44.00
Multihouse 2.90 3.40
Naoff 470.00
NAGRON 63.50 62 50
NIB 640.00 645.00
NBM-Amstelland 800 7,80
NEDAP 28.40 29.40
NKF Holding 134,00 a 130.00
Ned Pan.Mij 51.50 51 50
Ned Springst. 7300,00 7300,00
Nont 13,10 13,70
Nutncia GB 110.00 109.50
Nutncia VB 114.80 114.60
Nijy.-Ten Cate 76.20 74.90
Omnium Europe 8.50 b
OPG een. 30.50 30.50
Orco Bank eert. 71,70 71.70
OTRA 258,50 260 00
Palthe 39,30 38.00:
PirelliTyre 13.50 13,50
Polynorm 134.50 134.00
Porcel Fles 139.00 139.00
Randstad 44,00 43.70
Ravast 18.70 18.50
Reesink 76.00 74,00
Ssmas Groep 20,60 20.60
Sarakreek 14,00 14.00
Schuiteme 172000 172000
Schuttersveld 33.50 33,30
Smit Intern. 23.50 22.50St.Bankiers c. 14,60 14,30
Stad Rotterdam c 42 90 42.70
Telegraaf Oe 84.50 84.70
Textielgr.Twente 84,50 BA.BO
Tulip Computers 10.20 10.10
Tw Kabel Holding 119.00 119.00
Llbbmk 75 00 76.00
Union 6140 61.00
Un Dutch Group 0 60 0 60Vereenigde Glos 512,00 608.00iVeno eert. 23,00 22.00
Volksr Stevin 60.00 50.00
Volmac 11.00 11.10
VredHstein 14,40 14 30
VRG-Groep 24,50 23.60
Wegener 61.60 61.00
West Invest F 9.00 8.50
West Inv F wb 104.00 104,00
Wolters Kluwer 328.00 326.00Wyers 21.00 a 18,10

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 76.70 76,30
ABN Amro Albelo 49,40 49,40
ABN Amro Amer.F. 66,00 66,70
ABN Amro Eur, F. 65.00 66,20
ABN Amro Far EF. 47.60 47,20
ABN Amro Lig Gl 168.60 168,70
ABN Amro Neth F. 81,40 80,40
Aegon Asndelenf. 32.70 33.00
Aegon Spasrplus 6,06 5,05
Aldollar BF $ 28.70 28 60
Alg Fondsenbet. 216.00 216.00Alliance Fund 10.30 10.30
Amro NorthAm.F. 65.00 64.50Amvabel 82.90 82.90
Asian Tigets F. 67,30 67,60
Asian Select F, 63.80 64.00
Au.tro Hung F 3,75 3,751
Beleg I Ned 61,60 6140
Bemco RentSel. 68.70 58.70
Bever Belegg 2,75 2^75
CLN Obl Div F 113.80 113,70
CLN Obl Wadidel 118 80 118.80
Delta Lloyd Inv. 24,80 24.40
OP Amancs Gr.F. 33,80 34,10
Op Energy Res. 46.30 46 00

■■'Sim. 103,00 103,40
EMF Rentetonds 76.00 76,00
Eng Huil Bal Tl 10,00 1o!o0
fnvir Growth F 40,60 40,60
E.meralda part. 31,80 31.70
Eur A.s. Trust 6.20 6. 10lEMS Growth Fund 98.50 99,10
EMS Income Fund 95.80 96.10EMS Oflsh Fund 96.20 96 70EOE Index Fnd 296.00 296.00Euro GrowthFund 38.40 38.80Euro Spain Fund 6.80
Far East Sel F. 48.00 52.00Gim Global 49,60 48 90

Groeigarant 1.32 1.31
Holland Fund 68.10 67 60
Holl Eur Fund 46 00 44.00
Holl Obl Fonds 133 50 133.50
Holl Pac Fund 89 60 89.10
Holl. Sel Fonds 86.80 86 50
ING Bnk Dutch Fnd 43.20 43,30
ING Bnk Geldrp Fnd 56.15 56.16
ING Bnk Gtob Fund 43.00 43.00
ING Bnk Oblig Fnd 35 20 35 20
ING Bnk Spaard F. 106.37 106.38
ING Bnk Reniegr F 123 00 123 10
ING Bnk Vastg Fnd 31.60 31,60
Innovest 40.00 40.00
Interbonds 520.00 520 00
Interetlakt 500 26 00 25.00
Intereffekt wl 40 40 39.90
Investa pan. 66.00 65.00
IS Himal Fund S 7.60 7.50
Jade Fonds 146.00 145.00
Japan Fund 15 80 16.80
Jap Ind Alpha F 6400 00
Jap Sect Rat Yen 5208 00
Korea Pac Tr. $ 7.30 7.30
Ltquirent 50.60 60.60
Mal Cap.tal F $ 10.40 10 20
Mees Obl Div F 117 60 117.70
Mexico Income f. 22.00 22.00
MX Int Ventures 10 30 10 30
Mondibel 74 40 74 40
Nat Re. Fund 59.80 69.80
NedufoA 115 00 115.00
leadsaVg Ft 123 50
Nevaa 47 40 47.40
Nevea 17cumpre«. 45 50 45 50
Neer Asi. Fund 6.00 5 00
NomuraW.rr F 0 30 0 29e
Obem Bekegg. 248 00 247 60
OAMF Renl.tonda 12 40 12.35
Orange Fund 18 80 18 60
Pac Oimens.ons 83 60 83.50
PacPropSecF. 28 00 28 00
Pierson Rente 117.80 117.80
Postb Aand I 49.30 49.30
Postb Belegg f 56.80 66,80
Postb Verm gr.l. 56 70 56 80
Rentalent Bel 159 10 169 10
Rantot.al NV 36 80 36 80
RGAmencaF. 103.70 103.70
RG o'virenr F 53 00 53.00
RG Europe F. 91.00 90.00
RG Florente 119.90 119,90
RG Pacihc F 89 70 89 50
RG SP Groen 56.70 58.60
RG SP Blauw 53 60 63,50
RG SP Geel «8 80 48.60
Rodin Prop $ 84 00 84.00
Rolinco cum p 80.70
Schrod IntPr F 24.50 24 60
Sci/TectiS 1100 11,00
SuetüqGrf 187,20 187.30
Technology Fund 17 00 17,00
Tokyo Pee Hold. 167.00 161.00
Tran. Eur Fund 72.90 74.20
Trenspac F.Yen 240.00 240,00
Uni-lnve.t 17,10 17,10
Unico Inv.Fund 80.00 80.00
Urnfonds DM 28.30 28.20
Vaste Waard.Ned 49,60 a 49.50a
Vast Ned 88.60 88 50
VIB NV 50,20 50,30
VSB Mix Fund 50.10 50,20
VSB Obl Gr f 104,60 104.60
VSB Rente Fonds 110,00 110 00
WBO Imam 64.60 65.00
Wereldhave NV 71.00 73.50
Van Valua Fund 73.00 73.00
ZOM Florida F.S 23.00 23.00
Orig. n.emenk. eandelen

Alb Fisher 0,43 0.43
Alc.tel Alsthom 610.00
Alliad Sign Ind. 56.00 56,00
Amer Brands 42.80 42.60
Amer Expres 20.80 20.70
Amer Tel & Tel. 44.20 43 80
Amemech 66.70 68.80
Amprovest Cap. 13.20
Amprovest Ine, 200,00 a
Asarco Ine, 24,80 26.00
AtlanticRichf 118 70 117.80
Aus Cons Inv A$ 0.25
Austna Gl Inv 1016 00 1016.00
BAT Industrie. 8.16 8.15Ball Atlantic 47.50 47.50
BellCanEnlerpr. 45.60 46.10
Bell South 62.00 52.00
BET Public 2.14
Bethlehem Steel 12.60 12.80
Boamg Comp. 37.00COL Hotels Int 1.80
Cantocor 10 70 10.80
Chevron Corp. 7 1.30
Chrysler 2700 27.00Chiltern Cap. 0.69
Citicorp. 16.80 16.20
Coestal Corp. 29.60 29.10
Coigete-Palm. 58.50 69.00
Comm. Edison 23.00 23.00
Comp. TsskGrS 7,90 7.70
Dsehen Korean $ 6,00 6.00
Dsiai Yen
Dsi-lchi Yen 1550.00
Deiwa Sec. Yen 865.00
Dow Chemical 56.60 68.00
Du Pont 48.60 46,60
Esstmsn Kodak 41,00 40.70
Exxon Corp. 62.60 62.00
First Pac HK$ 1 25
Fluor Corp 45.00 44,60
Ford Motor 38,20 37,20
Foster's Brew. 1.50
Ga.» Heiige II $ 273 10 278.00
Gen El.. 77.70 77.60
Gen. Motors 31.30 31.30
Gillette 68.50 69.00
l.iHHly.inr 69.00 69,00
Grace & Co. 36.20 36.50d
Hitachi yen 750.00
Honeywell 62,50 8300
!BM 66,60 66,00
Intern. Flavor 110.40 110.50Intern Paper 65.00 64,60
ITT Corp 66,30 66.00Kleinw Benson C 4813.84
Litlon Ind, 42,70 43 10
Lmkheml 47.00
Makita Corp Yen 1900.00
Msrubani 378,00
Mat.u.hita El 1300.00
Mmn Min & Men 103,60 103,00
! lectric 600,00
Mit.ui Yen boo 00
Mobil Oil 84JO 64,10
Morgen & Co $ 62,30 62 20NEC Corp Van 68.» 0(1
New. Corp Auss 20.60N*n« 8400 84.30Oec Petr Corp. 16 80 16.86Pacific Talesis 40.50 40 70p« O l 4,25
p"l'"" 6 39,60 39,60

Perkm Foode £ 0.63 0 66
PMp Momi C 77.50 77.40
Phillips Petr 25 20 25.20
Polarotd 31.20 31.10
Quaker Oats 60,00
Hicoh Comp 615.00
St Gobm Ftr «70 00
Sanyo Elec. Yen 407.00
Ssralee 56 80 56 80
Schlumberger 66 00 66.00
Scott & Newc 4 10 4 10
Sears Roebuck 42 10 42.20
Sekisui H Van 1180 00
SonyYen 85 00 86.00
Southw Ball 6680 67.00
Suruki Van 600 00
TandyCorp 26.70 26.00
TOK 350600
Texeco 62 00 61.00
Texas Instrum. 51,00 60.20
T I P Europa 0.28 0,28
Toshiba Corp 662.00
Umdanmark 0K 103.00 106.00
Union Cer6.de 14 30 14.70
Union Pecmc 56 50 66 60
Urusys 9 00 8.60
USX Mar.thonS 17.20 17 00
USWast 37 60 37.70
Wemer Lamben 63 00 68 25
Weat.nghouse 12 60 12.30
WcoKvorth 32 30 33.30
Xerox Corp. 76 00 75.50
Perelkelmerkt

aUenrien 27 60 28.50
i ABF 108 20 108.20

Austns Global 1016 00 1016.00
"erghuiarar Papser 28 00 28 00
Beeosne Van een. 30 10 30. to
Biogrood 6eleog 10 80 10.80
Comm Obl F I 99 60
Comm Obl F 2 96 40
Comm Obl F 3 99 80
Da OnaElectr 1150
Delta LI Donart 64 50 64.80
Delta Uoyd ECU 54 00
Delta Lloyd Mia 67 90
Delta Uoyd Rent 59 90 69.80
DOCdata 3.90 3.60
Dutch Tak.OvT 39 30 39 30
Ehco-KLM kleding 34.00 34.30
E&L Belegs 1 67.70 67.10
E&L Belegg 2 73.70 73.50
E&L Belegg 3 109.50 109.60
E&L Belegg 4 76.70 76,50
E&L Kap Rente F 110 10 110.00
German CityEst. 22,60 22.70
Gouda Vuurvast 58.00 55.00a
Heivoet Holding 36.50 36.60
Holland CcJours 42.60 42.80
Inter/View Eur 3.10 3.10
Kuhne +Hent 30.20 30,60
Management Sh.re 3.80 3.80
Newavs Elec. 6.60 6.70a
New Eur Htls OM 18,00 a
Pan Pee Winkel 10.30 10,30
Pis Medicsl 5,00 e 6.00e

i Simac Techniek 10.30 9,70
Suet Gr Fund 60.90 50.60
Vilento Int 15.50 15,20
Wereldhave 4.10
Parellel top-15

Dico Intern 50.00 50 00
Free Record Shop 13.20 12.80
Geld Papier c. 64.70 54 30
Groenendijk 27.70 27.70
Grontmij 38,70 38.50
LCI Comput Gr 3,10 3,10
Malle, van nrc 61.00 51.10
Nedcon Groep 43.00 41,60
Nedschroef 65.60 65.30
Ordina Beheer 15.50 15 50
P & C Groep 86 50 84 60a
Sligro Beheer 52.00 52 00
Welna 37 00 37.00
Wiwiler 22.20 21.20
Wolff 61.60 5160

OPTIEBEURS
30 OKTOBER
optie serie omzet vorig .lot
akio p nov 120.00 739 1.40 2.40
Mit, p ru» 125 00 779 3.00 4.30
akio p nov 130.00 289 6.70 7.40
akio p jan 126.00 931 4.90 6.30
daf c jan 10.00 466 2.50 1,60
dat c |sn 12.60 371 1.30 0.90
dsm p jan 75.00 287 3.20 3.20
dam p jan 85.00 365 8.50 8.50
coc c nov 27500 735 6.00a 4.20
aoa c nov 260.00 740 2.50 2.10
aoa c nov 285.00 383 1,30 1,00
coc p nov 270.00 646 2 00a 2.40
coc p nov 276.00 960 3.90 4.30
coc p nov 280,00 1185 6,30 7,10
coc p nov 285.00 36810.00 11.00
coc p jan 280.00 344 8.90 9.60
coc p093 290.00 40019.00a19.00
hoog p jan 20 OO 347 2.00
hoog p |ul 22.50 772 400 b430
kim c o» 3 35 00 463 110 1.00
nedl p jan 37,50 1006 3,40 4,20
nedl p jan 40,00 857 490 560
Pnil c jan 20,00 473 1,70 1.40
Ph'l c jan 25,00 776 0,40 0.30
prul c apr 2500 288 090 f) 80

I ph.l c 093 30.00 381 0.70 0,70
phil c 094 46.00 873 0.20 o!sO
l'hil c 085 20.00 294 660 6.20

c 096 36.00 406 1.50 1.60pnil p nov 17.60 698 0.60 090
umi p nov 20.00 647 170 2,10
Bral p jan 17.60 67.
Ph'l p jan 2000 744 2,20
phil p apr 27 50 324 400b 4.40b
phil p 096 20.00 744 4.00
phil p 096 25.00 408 7,20
olie c jan 14000 434 8.70a 8.00olie c ien 146.00 IM
olie p nov 140.00 468 0,80 1.00
olie p nov 14500 563 200 280
olie p jan 140,00 322 1.70 200olie p jan 146.00 406 320
olie p 097 146.00 68611,00
lop 6c nov 600.00 399 850
lop 6c nov 61000 349 480 300
lup6 p nov 49000 302 460
lop 6 p nov 600 00 474 800 11 00uni p..... 198 im na
umi ii |en 176

P ien 186.00 291 3,60
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HET WEER
Een uitloper van hoge

luchtdruk trakteert ons dit
weekeinde oprustig weer. Op
een enkele bui na blijft het
droog en vooral in de nacht
en ochtend komt er mist voor.
De minimumtemperatuur
ligt enkele graden beneden
het nulpunt, maar 's middags
krikt dezon hetkwik op tot 7
a 10 graden. Begin volgende
week slaat het weer opnieuw
om en worden de regenkan-
sen belangrijk groter. Ook
komt er veel meer wind.

Opnieuw
wisselvallig

De weersverbetering waar we
nu mee te maken hebben is maar
van korte duur. Een uitloper van
het 'Azoren-hoog' is niet krachtig
genoeg om depressies op de oceaan
lang op afstand te houden. Fron-
tensystemen behorende bij de
depressies staan begin volgende
week alweer te trappelen om een
bezoek te brengen aan ons land.Er
zal dan opnieuw van tijd tot tijd
regen vallen en de zuidwestelijke
wind trekt soms stevig aan. Wel
wordt er wat zachtere lucht aange-

voerd en is het met de vorst in de
nacht en ochtend gedaan.

Voordat het zover is, kunnen we
nog profiteren van goed najaars-
weer. Na het optrekken van even-
tuele mist zijn er (flinke) perioden
met zon en valt er slechts een
enkele bui. Omdat de bovenlucht
nog vrij koud is, valt hagel niet
geheel uit te sluiten. De tempera-
tuur loopt met de zon erbij op tot 8
a 9 gradenen er staat maar weinig
wind.

Komende nacht wordt het nog
een keer koud. Tijdens opklarin-
gen duikelthetkwik opnieuw snel
richting het vriespunt en plaatse-
lijk vriest het 1 of 2 graden. Ook
kan er weer mist worden gevormd
en deze lost morgenochtend maar
langzaam op.

Morgen lijkt het weer sterk op
dat van vandaag: in de ochtend
plaatselijk mist en vooral 's mid-
dags perioden met zon. De buien-
kans is vrij klein. De temperatuur
loopt op tot 8 a 9 graden en de naar
zuidelijke richtingen gedraaide
wind trekt geleidelijk aan tot
matig.

Zoals gezegd, maken begin vol-
gende week depresies opnieuw de
dienst uit. Ook Scandinavië krijgt
met deze 'onruststokers' te maken
en langzaam maar zeker moet de
winter daar (tijdelijk) enig terrein
prijsgeven. Gisteren kwam het
kwik daar overigens vrijwel ner-

fens boven het nulpunt uit. In
lidden- en Noord-Scandinavië

vroor het midden overdag op veel
plaatsen zelfs nog meer dan 10 gra-
den!

DAGPUZZEL

FRANS KRUISWOORD

Horizontaal.
1. Stuk, manier; 2. lokspijs, voer-

tuig; 3. briefaanhef, gat in het ijs,
voorzetsel; 4. zeeschildpad; 5. tel-
woord, melkklier; 6. luitenant,
radium; 7. operalied, staat in Azië;
8. hemelbrood; 9. als voren, plomp,
pers. vnw.; 10. verheugd, koren-
zeef; 11. vertaler, betaalmiddel.
Verticaal:

1. Speelgoed, nagerecht, kloos-
teroverste; 2. soort, insekt; 3.rund,
wandkleed, vluchtig; 4. nonsens;5.
drankgelegenheid, bovenste dak-
rand; 6. test; 7. keurmerk,
driekroon, pers. vnw.; 8. voldoen-
de, bitterheid; 9. roem, kippenloop,
stuk.
Oplossing citaat:

Vraag, manie, ledig, zeker,
radio, tuba, sterk, komma, stolp,
krater, regel, België, risico, Engels.

Het citaat is van Liesbeth Wit-
tens: „Geluk is een vlinder en niet
makkelijk te vangen."

VREEMD GELD
Verkoop Aankoop

amerik.dollar 1,660 1,780
austr.dollar 1,14 1,26
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,330 1,450
deense kroon (100) 27,70 30,20
duitse mark (100) 109,90 113,90
engelse pond 2,58 2,83
finse mark (100) 34,00 36,50
franse frank (100) 31,45 34,20
grieksedr. (100) 0,75 0,95
ierse pond 2,80 3,05
ital.lire (10.000) 11,95 13,65
jap.yen (10.000) 126,00 142,00
noorse kroon (100) 26,05 28,55
oost.schill. (100) 15,70 16,20
port.escudo(lOO) 1.15 1,33
spaanse pes. (100) 1.50 1,67
turkse lira (100) 0,0175 0,0265
zweedse kr. (100) 28,35 30,85
/>". its.fr. (100) 123,50 128,00

EUROWEER
In de eerstekolommen de maxi-
mum- en minimum-temperaturen
van gisteren; in de laatste kolom
de neerslag van het afgelopen
etmaal in millimeters.

Amsterdam zwaar bew. 10 4 2
De Bilt mist 9 3 0.8
Deelen mist 10 1 0.3
Eelde zwaar bew. 7-2 0
Eindhoven mist 8 0 0.1
Den Helder onbewolkt 9 2 2
Rotterdam grondmist 10 1 3
Twente zwaar bew. 5 1 0.3
Vlissingen onbewolkt 10 6 0.1
Zuid Limburg grondmist 10 1 0
Aberdeen regenbui 6 12
Athene onbewolkt 28 16 0
Barcelona half bew. 22 10 1
Berlijn onbewolkt 7 3 0.2
Budapest regen 8 5 7
Bordeaux zwaar bew. 12 9 0.4
Brussel zwaar bew. 10 2 0.1
Cyprus onbewolkt 25 15 0
Dublin regenbui 9 2 0.8
Frankfurt onbewolkt 8 0 0
Genève regen 12 4 0
Helsinki onbewolkt -10 -10 0.7
Innsbruck zwaar bew. 9 10
Istanbul licht bew. 23 19 0
Klagenfurt zwaar bew. 5 4 9
Kopenhagen licht bew. 3 -1 0.6
Las Palmas zwaar bew. 25 19 0
Lissabon licht bew. 17 13 3
Locarno half bew. 17 4 0
Londen onbewolkt 11 0 0
Luxemburg onbewolkt 6-2 0
Madrid half bew. 18 13 4
Malaga licht bew. 24 13 0.5
Mallorca zwaar bew. 23 18 0.1
Malta onbewolkt 27 23 0
Moskou motregen 3 0 3
MUnchen zwaar bew. 8 3 0
Nice regen 17 11 13
Oslo sneeuw -1 -8 0.1
Parijs licht bew. 11 3 0
Praag zwaar bew. 9 10
Rome zwaar bew. 22 19 0
Split nietontv.
Stockholm licht bew. -2 -6 0.4
Warschau zwaar bew. 8 4 0
Wenen zwaar bew. 9 4 0.3
Zürich zwaar bew. - 2 0

Het weer in Leeuwarden gis-
teren:
Minimumtemperatuur: -1,5
Maximumtemperatuur: 8,4
Neerslag 8-20 uur: 0 mm
Weer om 20 uur: nevel

Zon Maan
op onder op onder

31 okt "ÖT33" 17.12 ~~ÜW 21.44
lnov 07.35 17.10 13.34 22.52
2 nov I 07.37 [ 17.08 113.56| 00.00

010 nov 10.20 2 2 nov 10.11
O 24 nov 10.11 g 17 nov 12.39

springtij 2 dagen na O en ©
doodtij 2 dagen na D en g

Hoog tij Harlingen, okt./nov.
31. 00.25-12.34 1. 00.34-12.54
2. 01.14-13.40 3. 02.10-14.35

Terschelling(haven) 22 min. vroe-
ger; Vlieland(haven) 56 min. vroe-
§er; Ameland (Nes) 34 min. later;

chiermonnikoog (west) 38 min.
later; Lauwersoog 27 min. later;
Holwerd 42 min. later; Kornwer-
derzand 17 min. vroeger.

UITGEKOZEN
Keltysk-Frysk rockfestival

" De Welske televyzje Channel 4 Wales folge yn maart deWelske
band Beganifs op harren toer troch Nederlan. It earste optreden
buten Wales is op Uteinrock, in Keltysk-Frysk rockfestival mei
bands üt Bretagne, Fryslan, Skotlan en Wales. Vn gearwurking
mei Omrop Fryslan tv waard dit festival registreard. De bands
dy't te hearren en tesjen binne: E.V.,Reboelie en Wiegels Wjuk-
kelmasine, Ffa Coffi Babw, Anhrefn, de Collaborators en Bega-
nifs. (Moarn, Nederlan 2, 13.00 oere)

Bernard Tapie in 'Masters of the game'

" In de negendelige serie portretten van managers van grote
Europese voetbalclubs 'Masters ofthe game'komt vanavond Ber-
nardTapie aan het woord. Deze eigenzinnige manager blijft vol-
houden datvoetbal een hobby van nem is, een aardigtijdverdrijf.
Naast het feit dat hij Olympique Marseille exploiteert, staat hij
aan het hoofdvan 116bedrijvenin 28 verschillende landen metin
totaal zon 12.000werknemers. Zonder zijn zakelijk instinct had
hijOlympique Marseille nooit kunnen maken tot de topclub, die
het nu is. Met de miljoenen van Tapie kon de club internationale
topvoetballers aantrekken, zoals Chris Waddie, Jean Tigana en
coachRaymond Goethals. (Nederland 2, 19.50 uur)

Mooie en lelijke mensen praten over uiterlijk

" „Ik lag vroeger veel op bed te janken.Dan kwam mijn moeder
naar boven en vroeg wat er was. Mijn enigevraag was dan„Waar-
om? Waaromkijken mensen zo naar me?", vraagt een jongen die
weet dat hij niet mooi is. Zijn tanden staan scheef, hij heeft een
pokdalig gezicht en een aardbeienneus. Aan de andere kant is
Forza tv', het lifestyle magazine van de AVRO, ook in gesprek
met mensen die door moeder natuur goedbedeeld zijn. (Neder-
land 1, 17.16 uur)

Duivelaanbidders in thriller 'Bay Cove'

" De spannende Amerikaanse thrillerBay Cove uit 1987 isgeregis-
seerd door Carl Schenkel. Net voor dekust vanMassachusetts ligt
Bay Cove opDevlin Eiland; een wereld op zich. Kort nadat Linda
en Jerry Lebon hun intrek hebben genomen in hun 'nieuwe'
tweehonderd jaar oude huis, ontdekken zij dat in 1722 het eiland
werd bewoond door een groep duivelaanbidders wiens leider,
Lucas Nobel, op de brandstapel eindigde. Linda komt tot de
bloedstollendeontdekkingdatnaar man dereïncarnatie isvan de
leidervan de oude bewoners van het eiland. (Nederland 2, 21.45
uur)

Jongemoordenaar ontsnapt uit inrichting

" In deAmerikaanse speelfilm 'HaUoween' uit 1978 gaat hetover
kinderen uit Haddonfield, een klein plaatsje in llinois, dieHallo-
ween vieren. Een van de kinderen, Michael Meyers, heeft echter
slechte plannen in gedachten. Met een Halloween-masker op en
een slagersmes in de hand gaat hij zn zusje te lijf die met haar
vriendje in de slaapkamer is.Daardoor komt Meyerterecht in een
psychiatrische inrichting. Hier staat hij onder behandeling vandokerLoomis, die echter niet tot hem door kan dringen. Na vijf-
tien iaar weet Michael te ontsnappen en gaat hijrichting Haddon-
field. Ditmaal heeft hij het voorzien op babysitters. (RTL 4, 00.05uur).

Sylvia Kristel in 'Lady Chatterley's lover'
" De Frans/Engelse speelfilm uit 1981 vertelt het gepassioneerdelief desverhaalvanLady Chatterley (Sylvia Kristel) en de opzich-

ter Oliver Mellors. De man deshuizes, sirClifford Chatterley, die
zeer ernstig gewond raakte in de oorlog, is niet in staat aan de
eisen van zijn vrouw te voldoen. Ontevreden met haar bestaan,
keert ze haar man de rug toe en begint een verhouding met de
opzichter. De film is geregiseerd door Just Jaeckin naar een
roman van D. H. Lawrence. (RTL 4, 1.35 uur)

VANDAAG OP TV

NEDERLAND 1
10.04 NCRV:KKfoon.
10.27 AKN: Spelefoon-finale.
10.30 Einde.
15.53 NOS: Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 (S) Journaal.
16.05 AVRO: Hoe groeit geld?, 8-deh-

ge informatieveserie over sparen
en beleggen. Afl. 4. Presentatie:
Eddy Schekman. (herh.).

16.34 Heb ik iets gemist? Terugblikop
de programma's van de afgelopen
week.

17.16 Forza TV, jongerenmagazine.
Presentatie: JessicaBroekhuis en
Humberto Tan.

17.45 KRO: Boggle, woordspel. Pre-
sentatie: Dodi Apeldoorn.

18.15 NOS: Sesamstraat, gevarieerd
kindermagazine. Vandaag: Sport.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 AVRO: Kinderen van water-

land, jeugdserie. Afl. 5. (herh.).
Nina kan niet slapen en gaat naar
beneden om wat te drinken. Haar
ouders worden wakker en den-
ken dat er een inbreker in huis
rondsluipt.

18.59 No time to waste, milieuquiz
voor de jeugd gepresenteerd door
Bas Westerweel.

20.00 NOS: (S+TT) Journaal.
20.25 AVRO: Cuba, Amerikaanse

speelfilm uit 1979 van Richard
Lester. Met: Scan Connery,
Brooke Adams, Jack Weston e.a.
Op Cuba regeert dictator Batista
metharde hand. De Amerikaanse
en Britse regering vrezen voor
een revolutie en sturen huurling
Robert Dapes er naar toe.

22.28 Karel, praatprogramma met
Karel van de Graaf.

23.20 Dertigers, serie. Afl. 4: Couples.
Het gezellige dineetje van
Michael, Hope, Eliot en Nancy
ontaardt in een vreselijke ruzie.

00.08 NOS: (S) Journaal.

BRTN 1
10.00 Het slimme kanaal. Met om: 10.00
Doe hetzelf, 11-delige serie. 10.30Hout, 2-
delige serie over de geschiedenis van het
meubelmaken. 11.00Take it easy. Cursus
Engels. 11.30Desktop publishing. Compu-
tercursus DTP. 12.00Babel. Nieuwsbrief.
12.30 Affiche.Kunstmagazine. 15.05 (ZW)
My man Godfrey. Amerikaanse speelfilm
uit 1936. 16.30 Première film & video.
Filmmagazine. 17.00The HendersonKids.
Australische jeugdserie. 17.50 Musti.
Tekenfilmserie. 17.55 Tik tak. Animatie-
serie. 18.00 Journaal. 18.10 Sleutel. Actu-
eel magazine voor de jeugd. 18.40 Vlaan-
deren vakantieland. 19.20Joker- en lotto-
trekking, paardenkoersen, mededelingen
en programma-overzicht. 19.30 Journaal
en Sport. 20.00 FC De Kampioenen. Serie.
20.35 Weekendfilm: De privé oorlog van
Lucinda Smith, 2-delige Australisch/
Engelse tv-film. 22.10 Vandaag. 22.30
Sport op zaterdag. 23.00 Weekendfilm: De
privé oorlog van Lucinda Smith, Austra-
lisch/Engelse tv-film. 00.35 Coda. Figaro,
van Castelnuovo-Tedesco.

BRTN 2
15.00 Sport extra. Biljarten, snooker. 20.30
Boekenbeurs Antwerpen. Rechtstreekse
reportage van de opening. 22.00 Gugliel-
mo Teil. Opera van Rossini. 01.05 Einde.

BBCI
10.00Going live!Live show. 13.12Weerbe-
richt. 13.15 Grandstand. Sportmagazine.
18.05 Nieuws en weerbericht. 18.15 Regio-
naal nieuws en weerbericht. 18.20 (T)
Dad's army. Comedyserie. 18.50 (T) Big
break. Spelprogramma. 19.20 Noel's house
party. Amusementsprogramma. 20.15 (T)\
Bruce Forsyth's generation game. Spel-
programma. 21.15 (T) Casualty. Serie.
22.05 (T) Nieuws, sport en weerbericht.
22.25 (T) Sreen one: Ghostwatch. Tv-spel.
00.00 Match of the day. Voetbalmagazine.
01.05 (T) Author! Author! Amerikaanse
speelfilm 1982.02.50Weerbericht.

BBC 2
10.05 (ZW) A chump at Oxford. Ameri-
kaanse speelfilm 1940. 11.05 (ZW) The
gazebo.Amerikaanse speelfilm 1959. 12.45
So you want toplay golfwith Peter Alliss.
Cursus. 13.15 (ZW) Highly dangerous.
Engelse speelfilm 1951. 14.40The catcame
back. Canadese animatiefilm. 14.50 Net-
work cast. Magazine voor migranten uit
Azië. 15.20Tanhalyan. Serie. 16.00 Cry of
the mountain. Natuurdocumentaire. 16.30
(ZW) Ninotchka. Amerikaanse speelfilm
1939. 18.20 (T) Scrutiny. Parlementair
magazine. 18.50 Political memoirs - Nigel
Lawson. 19.35 Nieuws en sport. Aansl.
Weerbericht. 19.50Pole topole. Documen-
taireserie. 20.40 Glimpses of paradise.
Muzikaal portret. 21.35 Have I got news
for you? Nieuwsquiz. 21.05 Testament of

NEDERLAND 2
10.00 TELEAC: PC privé, les 5.
10.30 Het formatiebudgetsysteem,

les 5.
11.00 You're welcome, Engels voor

beginners, les 5.
11.30 Russisch, taal en volk, les 5.
12.00 Einde.
13.00 NOS: Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.07 Einde.
16.00 (S) Journaal.
16.10 VOO: Samson, Belgisch kinder-

magazine.
16.50 (TT) 8.0.0.5., jeugdprogramma.
17.20 (S) Top 40, popmuziek.
18.00 NOS: (S) Journaal.
18.20 VOO: Reis om dewereld, 4-deli-

ge serie over Nederlandse
wereldreizigers. Afl. 2.

18.50 TROS/VOO: Blinde hartstocht
soapserie.

19.20 VOO: (TT) Casino Royal, spel-
programma.

19.50 Masters of the game, serie por-
tretten van bekende voetbal-
managers. Afl. Bernard Tapie
van Olympique Marseille.

20.20 Wisegiiy, Amerikaanse serie.
Afl.: Don Aiuppo. Vinnie wordt
opgeroepen door het hoofdkwar-
tier in Washington. Zijn moeder
heeft een relatie met maffiabaas
Aiuppo en dat brengt Vinnie in
een moeilijke positie.

21.10 Zaterdagavondcafé, comedy
serie waarin fictie en werkelijk-
heid door elkaar heen lopen.

21.45 Bay cove, Amerikaanse thriller
uit 1987van Carl Schenkel. Met:
Pamela Sue Martin, Tim
Matheson, e.a. Kort nadat Linda
en JerrLeßon hun intrek hebben
genomen in hun 200 jaar oude
huisop Devlin Island, ontdekken
ze dat het eiland in 1722 werd
bewoond door een groep duivel-
aanbidders.

23.20 NOS: (S) Journaal.

youth. Serie. 23.00 (T) Inside story. Docu-
mentaire serie. 00.05 What's behind the
door, Mummy? Horrorfestival (tijden
onder voorbehoud): 00.20 Tales from EC.
00.25 Creepshow.Amerikaanse speelfilm.
02.25 The art of illusion. Reportage. 02.30
The unholy trinity. Drie horroracteurs.
02.40 Curse of the werewolf. Engelse
speelfilm 1961.04.10Prime evil. 04.15 Ter-
ror onthe page. 04.20(ZW+T)The bride of
Frankenstein. Amerikaanse speelfilm
1935. 05.30The horror of sex. Sex en sexu-
aliteit in horror. 05.35 Dario's friends.
05.45 Deathline. Speelfilm 1973. 07.10
(ZW) Abbott and Costello meet Franken-
stein. Amerikaanse speelfilm 1948. 08.25
Good morning.

DUITSLAND 1
10.00 Protestantse kerkdienst. 11.00 Heu-
te. 11.03 Urnschau. 11.25 (S) ARD-Wun-
schkonzert. 12.55 Persoverzicht. 13.00
Heute. 13.05 Europamagazin. 13.30 Das
Ohnsorg-Theater. Filmportret Hamburg-
se volkstheater. 14.15 Der BUrgermeis-
terstuhl. Toneelstukvan Adolf Woderich.
15.45 Erstens. 16.00 Disney Club. Kinder-
magazine. 17.25 Sportschau. 17.55 Recla-
me 18.00 Heidi und Erni, serie. 18.40
Reclame. 18.45 Mich laust der Affe, die-
renquiz. 19.15 Sportschau, met Bundesli-
ga-voetbal. 19.50Reclame. 19.58Program-
ma-overzicht. 20.00 (T) Tagesschau. 20.15
(S) Musikantenstadl. Folkloristisch amu-
sementsprogramma. 21.59 Tagesthemen-
Telegramm. 22.00 (S) Lotto-trekking.
22.05 Tagesthemen. 22.25 (T) Das Wort
zum Sonntag. 22.30 Charles Bronson-
cyelus: Der aus dem Regen kam, Frans/
Italiaanse speelfilm uit 1969. 00.25
Tagesschau. 00.30Die Affare Aldo Moro ,
Italiaanse speelfilm uit 1986. 02.25
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken.

DUITSLAND 2
13.30(ZW) Die merkwürdigen Abenteuer
des Mr. Topper , Amerikaanse speelfilm
uit 1941. 14.55 Astrid Lindgren erzahlt:
Michel aus Lönneberga. Jeugdserie. 15.15
Mumins. Tekenfilmserie. 15.40Reiselust.
Toeristisch magazine. 16.15 Klassentref-
fen. Vandaag:Beate Wedekind. 16.58Pro-
gramma-overzicht. 17.00 Heute. 17.05
Landerspiegel. Actueel magazine. 17.40
Eine feste Burg ist unserGott. Portret van
dereformatie. 18.00Die fliegenden Arzte,
Australische serie. (Ca. 18.20 Reclame).
Aansl. Programma-overzicht. 19.00Heute.
19.20Freunde fürs Leben. Serie. (Ca.19.45
Reclame) 20.15Eine phantastische Nacht.
Komedie van Jerome Chodorov. 21.35
Heute-journal. 21.50 Das aktuelle Sport-
Studio. Sportmagazine. Aansl. Gewin-
nzahlen vom Wochenende. 23.10 (ZW)
Der Kommissar. Misdaadserie. 00.10 Heu-
te.00.15 (00) lm Zeichen derVier, Engelse
speelfilm uit 1983. 01.50 Einde.

DUITSLAND 3
10.00 This week. Weekjournaal in het
Engels. 10.15 Actualités. Weekjournaal in

NEDERLAND 3
17.32 VARA: (TT) Alfred J. Kwak,

tekenfilmserie. Afl.: Vissen in
troebel water. (herh.).

18.00 NOS: (S) Journaal.
18.15 Trekking van de lottogetallen.
18.19 VARA: Kassa! Consumenten-

magazine. Presentatie: Felix
Meurders.

18.51 (TT) Lingo,woordspel.Presenta-
tie: Robert tenBrink.

19.13 Trekking sponsorloterij.
19.20 12 steden, 13 ongelukken, serie

gedramatiseerde verkeersonge-
lukken. Afl. 4: Keerpunt (Via-
nen). Presentatie: Jan Douwe
Kroeske.

19.49 (S) Flying doctors, Australische
serie. Afl.: Cinthia(s). Vies oude
vriend Barney is op bezoek,en als
de twee een avondje flink door-
zakken levert dat driegewonden
op. Bovendien ontstaater verwar-
ring over wie nu eigenlijk Bar-
ney'svrouw is.

20.39 (TT) Zeg 'ns AAA, Nederlandse
comedyserie. Afl.: Als dekat van
huis is. Koos en Mien maken in
Ecuador kennis met de familie
van hun Foster Parents-kind
Angel. Intussen valt Annie voor
Mien in bij de dokter.

21.09 Sonja op zaterdag, talkshow met
Sonja Barend vanuit de Rode
Hoed.

22.00 NOS: (S+TT) Journaal.
22.15 Studio sport.
22.45 NOS/VARA: Nova, actualitei-

tenprogramma. Presentatie:
Maartjevan Weegen.

23.20 VARA: De schreeuw van de
Leeuw, show met Paul deLeeuw.

00.00 Museumschatten, prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij
voorwerpen uit Nederlandse
musea. Vandaag: Zout en zoutva-
ten.

00.09 NOS: Nieuws voor doven en
slechthorenden.

het Frans. 10.30 Russisch bitte. Cursus
Russisch. 11.00 Viaje al Espanol. Cursus
Spaans voor beginners. 11.30 Aus For-
schung und Lehre. Wetenschappelijk
magazine. 12.15Kunst des Heilens -Kunst
des Lebens. Die traditionelle chinesische
Medizin. 13.00Telekolleg 11.CursusDuits.
13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
14.00RUckblende: Kolonialwaren. Docu-
mentaire serie. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
Das war's - diese Woche. Weekoverzicht.
15.00 Sport 3 extra. 17.00Wer ist derhöch-
ste im ganzen Land? Reportage over het
opmeten van bergen. 17.45 Meilensteine
der Wissenschaft. Documentaire over de
uitvinding van de gloeilamp doorEdison.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Hier und
heute unterwegs. 18.30 (T) Die Sendung
mit der Maus. Kinderprogramma. 18.58
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. Regionaal magazine. 19.30 Die
Sprache der Tiere. Serie. 20.00 Sport im
Westen. 20.30 West 3 TV-Spiel: Entschei-
dung in der Wand. Frans tv-spel. 22.10
Superman schla'gt zurück. Serie. 22.40
Kultur im Gesprach. Cultureel magazine.
23.25 Von der Hofoper zur Staatsoper.
Documentaire. 00.25 Laatste nieuws.

RTL 4
12.00 Radio studio live.OperTw^television. w

12.30 Miniplaybackshow, (herh )13.30 Liefde op het eerste gezicht,
14.15 Eenvandeacht,spelproßramm„

(slot). Presentatie:^ Ö'e'nLucie deLange, (herh.)
15.45 Dinosaurs, serie rond een dinnsaurusfamilie, met levensechtpoppen in de hoofdrol.16.15 Gezondheid, magazine over uiteenlopendeonderwerpen diemetgezondheidte maken hebben16.45 Geldwijzer, (herh.)
17.00 Tineke.
18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Tineke, deel twee.
19.00 De reis van je leven, Caaymaneilanden. Presentatie: EddieKeur.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Sandra's verjaardagsshow
21.15 Denksportkampioen, afleve-ring van een nieuw spelprogram-ma waarin wordt gezocht naarNeerlands beste en meest bedre-venpuzzelaars. Inhetprogrammakomen allerlei puzzelsoorten

zoals kruiswoordraadsels, doorlo-pers en cryptogrammen aan bod21.45 Pacific station, Amerikaanseserie.
22.15 Gorp, Amerikaanse speelfilm uit1980. In de zomer is Oskemo dekampeerplaats bij uitstek voor

jongeren.
23.50 Laatste nieuws.
00.05 HaUoween, Amerikaanse speel-film uit 1978.Regie: John Carpen-

ter. De kinderen uit Haddonfield,
een klein plaatsje in Illinois, vie-ren HaUoween.

01.35 Supersnooper, Italiaanse speel-
film uit 1980.Supersnooperspeelt
zich af in Miami.

03.15 Nachtprogramma.

RTL+ __
10.00Peter Pan. Amerikaanse tekenfilm-
serie. 10.30 Captain N. Amerikaanse
tekenfilmserie. Herh. 11.00 Marvel Uni-
versum. Kinderprogramma. 12.30 Michel
Vaillant. Amerikaanse tekenfilmserie.
13.00Teenage mutanthero turtles.Ameri-
kaanse tekenfilmserie. 13.30 Winspector,
Japanse sf-serie. 14.00 Ultraman - Mem
geheimes Ich , Amerikaanse serie. 14.25
Polizeibericht , Amerikaanse serie. 14.55
Knight rider. Amerikaanse avonturense-
rie. 15.50 Das A-Team. Amerikaanse
avonturenserie. 16.50 21, Jump street -
Tatort Klassenzimmer. Amerikaanse mis-
daadserie. 17.45 Der Preis ist heiss. Spel-
show. 18.15 Familienduell. Spelprogram-
ma. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Beverly
Hills, 90210. Amerikaanse serie. 20.15 Der
stórrische Kurgast. Komedie. 22.00 Die
Gailtalerin. Talkshow. 23.00 Erotikwun-
schfilm der Woche: Vanessa - DieBordell-
chefin von Hongkong Westduitse eroti-

schefilm uit 1976. OF: 20 im Auto, 40 im
Bett. Italiaans/Spaanse sekskomedie uit
1979. 00.30 Emmanuelle VI. Franse softs-
eksfilm uit 1988. 02.00 Tutti frutti. ero-
tisch spelprogramma. 02.45 Série rosé.
Franse erotische serie. 03.15 Erotikwun-
schfilm der Woche. Herh. van 23.00 uur.
04.45 Polizeibericht, Amerikaansepolitie-
serie. 05.10 After hours.

EUROSPORT
10.00 International motorsport. 110°
Saturday alive. Met wielrennen, boksen,

voetbal, kunstrijden op de schaats, w-w
Tennis. 23.00 Euroscores. 00.00 Internatio-
nal motorsport.

SPORTNET ,
10.00Go. Motorsportmagazine. 11.00 Auto-
sport. 12.00 World sports special. M.*»

American football. Magazine. 13.00 HonK

bal. Magazine. 14.00 Live golf. 17.20 hok

sen. 18.50 Live voetbal. Braziliaans voet

bal. 21.00 Autosport. 22.00 Live golf. OO.uu

Golf. 01.00 Boksen. 02.30 Honkbal. OJ.W
Autosport. 04.30 American football. Maga

zine. 05.00 Go. Internationaal motorspor
magazine. 06.00 Motorsport. 06.50 Oo».

Scène uit defilm 'Lady Chattterly's lover' met onder ander Sylvia Kristel, dieRTL 4 in de nacht van zaterdag op zondag
om 1.35uur uitzendt. FotoRTL 4

Veronica zendt vanavond om 21.45 uur de speelfilm 'Bay Cove' uit met onder
meerPamela Sue Martin. Foto Veronica

OMROP FRYSLAN
SNEON 31 OKTOBER

10.03 Gribus, berneprogrammal 1.03Pla-
ten op fersyk. 12.03-13.00 Mid»?
gramma mei aktualiteiten nedspuUsje
meiKlaas Jansma, ANP-n.j5(12.30), waar_
berjocht Pyt Paulusma, taalrubryk. ag^_
da en muzyk. 15.03-18.00 Sportprogram
ma.

SERVICE26 Zaterdag 31 oktober iqq^



MORGEN OP TV

NEDERLAND 1
11.00 KRO: Eucharistieviering

vanuit dePetrus Canisiuskerk te
Nijmegen, in het teken van de 50e
sterfdag van Titus Brandsma.
Voorafgaand een herdenkingsre-
de, uitgesproken door premier
Lubbers

11.56-lIOS: lOS magazine, magazine
van de Islamitische Omroep
Stichting.

12.26 Einde.
15.23 KRO/RKK: Ik geloof, 10-delige

serie interviews over geloofsza-
ken. Afl. 3:... in deinspiratie van
Jezus.

15.53 NOS: Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 (S) Journaal.
16.05 NCRV: Het gezongen woord,

koor- en samenzang vanaf Ter-
schelling.

16.30 Waar blijf je anders, discussie-
programma over geloof en tradi-
ties 0.1.v. Ruud Foppen. Thema:
Televisie heeft nietalleen tot taak
te informeren en te amuseren,
maar ook om te troosten.

17 00 Nota Bene, kerkelijke agenda.
17.05 AVRO: Annie M. G Schmidt, 4-

delige documentaire over leven
en werken van deze schrijfster.
Deel 3: Van beton.

18.05 Een nieuwe jas, serie liedjes
geschreven door Annie M. G.
Schmidt. Herh.

18.15 NOS: Sesamstraat, gevarieerd
kindermagazine. Vandaag: Sla-
pen/wakker worden.

18.29 KRO: Nijntje, tekenfilmserie
naar deverhalen van Dick Bruna.
Afl.: Nijntje in het ziekenhuis.

18.35 HV: (TT) YOY, serie reportages.
Afl.: Mijn moeder heeft een
vriendin, over drie jongerenwier
moeder een relatie met een
vrouw heeft.

19.03 KRO/RKK: Abdijen, serie over
kloosters en kloosterleven in
Nederland en Vlaanderen. Afl.:
Norbertijnen in Nederland. Herh.

19.30 KRO: Natuur in eigen land,
natuurfilmserie. Afl.: Zuid-Beve-
land. Herh.

20.00 NOS: (S+TT) Journaal.
20.15 KRO: (TT) Waku waku. dieren-

spelprogramma gepresenteerd
doorRob Fruithof.

20.49 Ook dat nog, satirisch consumen-
tenmagazine. Presentatie: Aad
van den Heuvel, Sylvia Millecam,
Hans Böhm. Bavo Galama en
GregorFrenkel Frank.

21.38 Brandpunt, actualiteitenru-
briek.

22.19 NCRV:(TT)Ha, diePa, comedy-
serie. Afl.: In je mand. Matthijs
past met plezier op wat bezittin-
gen van een vriendin. Hij heeft
toch plaats genoeg in de garage.

22.49 KRO/RKK: Daan deWet, docu-
mentaireserie. Afl.: Boer en Afri-
kaner, over het 400blanke inwo-
ners tellende Zuidafrikaanse
dorpjeLindley.

23.35 NOS: (S) Journaal.
23.40 Einde.

BRTN 1
09.00 Samson. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 De zevende dag. Praatcafé. 12.45
Sportmiddag. 13.15 Het schoolspook,
jeugdfilm. 14.35 Teddy bears picnic.
tekenfilm. 15.00 Mijn hart is vol muziek.
16.00 1voor iedereen. Gevarieerd magazi-
ne. 17.00 Decors, interieurmagazine. 17.30
Merlina. Jeugdserie. 17.55 Tik tak. Ani-
matieserie. 18.00 Journaal. 18.10Kinderen
voorKinderen festival '92. Zangwedstrijd.
19.00 De Cosby show, comedyserie. 19.25
Mededelingen en programma-overzicht.
19.30 Journaal en Sport. 19.45 Sportweek-
end. 20.30 Made in Vlaanderen: Het land-
huis. Tv-film. 21.30De Pré historie. Mon-
tageprogramma. 22.00 IQ. Quiz. 22.30
Vandaag en Sport. 22.50 Ziggurat. Kunst-
magazine. 23.30 Coda - Plastische kunsten.
De ontbijttafel, van Juan Gris. Uit de serie
100 Meesterwerken. 23.40 Einde.

BRTN 2
14.00 Sport extra. Met Snooker. 23.00 Ein-
de.

BBC 1
08.30 (ZW) Flight for freedom, Speelfilm.10.10 Nieuws en weerbericht. 10.15 Start
your own religion. Religieuze serie. 10.30
This is the day. Religieus magazine. 11.00
Sec Hear! 11.30 Inside English. Cursus
Engels. 11.45 Italianissimo. Cursus Itali-
aans. 12.00 Careering ahead. Magazine
over carrière-maken. 12.30 Winning.
Informatieve serie. 13.00 Advice shop.
Herh. 13.30Country file. Landbouwmaga-

NEDERLAND 2
08.53 NOS: Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.00 Einde.
11.23 Nieuws voor dovenen slechtho-

renden.
11.30 TROS/Veronica sport, sportma-

gazine met Jack van Gelder en
Elsemieke Havenga.

13.00 ROF: Omrop Fryslan:Rhy Dda,
muziekspecial in het Fries met
ondertiteling.

13.30 NOS: Oom Hedidouane, weke-
lijks kleuterprogramma voor
Marokkaanse kinderen.

13.35 Najib, praatprogramma met
Nederlandse en Marokkaanse
gasten.

14.15 Aktuël, wekelijks programma
met actualiteiten uit Turkije en
Nederland.

14.45 Het allochtoon video circuit:
Fanida Morra, gezondheidstips
voor minderheden. Deel 2.

15.15 Einde.
16.00 (S) Journaal.
16.05 TELEAC: Nieuw Burgerlijk

Wetboek, voorlichting.
16.10 Databasemanagement, les 8.
16.40 Grieks voor beginners, les 4.
17.15 VOO: The new WKRP in Cin-

cinnati, Amerikaanse comedyse-
rie. Afl.: De baas is kippig. Tijdens
het bezoek van een topman van
de Russische radio brengt een
hypnotiseur Carlson onder hyp-
nose.

17.40 TELEAC: (TT)Knoop in je zak-
doek. Afl. 2: Naar een feest gaan.

18.00 NOS: (S) Journaal.
18.08 TROS: Nationale spellingwed-

strijd, introductievan deze wed-
strijd voor scholierenop maandag
23 november a.s. Presentatie:
Gallyon van Vessem.

18.19 Concert - Oude Kerk, serie van 6
concerten uit Amsterdam. Deel 2:
Klarinetkwintet in AKV 581 van
Mozart, uitgevoerd door het
Raphae'lkwartet en Sjef Douwes,
klarinet.

18.44 Wegwijzer.
18.49 TROS/VOO: Blinde hartstocht,

Australische soapserie.
19.15 TROS: TV dokter, medische tip.
19.17 TELEAC:(TT) De specialist, les

5.
19.55 VOO: High spirits, komische

Amerikaanse speelfilm uit 1988
van Neil Jordan. Met: Peter
O'Toole, Beverly d'Angelo,Steve
Guttenberg, e.a. Peter Plunkett's
hotel in lerland loopt niet al te
goed.Ten einderaad besluit hij er
een spookhuis van te maken, om
zo Amerikaanse bezoekers te lok-
ken.

21.31 Chirurgenwerk, 8-delige serie
over de chirurgie. Afl.: Top tien
van chirurgische ingrepen.

21.56 TELEAC: Exotisch koken. Afl
1.

22.21 De grote Mogols, afl. 2.
22.51 Sprekend over de identiteit en

geschiedenis,afl. 2.
23.21 NOS: (S) Journaal.
23.26 Einde.

zine. 13.55 Weekweerbericht. 14.00
Nieuws. Aansl. On the record. 15.00(TT)
Eastenders. Soapserie. Herh. 16.00 (TT)
Eldorado. Serie. Herh. 16.30 (TT) Taras
Bulba, Speelfilm. 18.30Tekenfilms. 18.50
The clothes show. Modemagazine. 19.15
(TT) Weather watch. 19.25 Nieuws en
weerbericht. 19.40 (TT) Songs of praise.
20.15 (TT) Last of the Summer wine.
Comedyserie. 20.45 (TT) The house of
Eliott. Serie. 21.40(TT) Birdsof a feather.
Comedyserie. 22.10 (TT) Nieuws en weer-
bericht. 22.25(TT) Teil Tale Hearts. Drie-
delig tv-spel. 23.10(TT) Everyman. Docu-
mentaireserie. 23.50 Doogie Howser. MD.
Comedyserie. 00.15 Offthe backof a lorry.
00.45 fanhalyan. Serie. 01.25 Weerbe-
richt. 91.30 Einde.

NEDERLAND 3
08.00 VPRO: Villa achterwerk? Kin-

derprogramma.
11.00 Reiziger in muziek, muziekpro-

gramma gepresenteerd door Han
Reiziger.

12.00 NOS: Het CapitooL actueel dis-
cussieprogramma.

12.45 Opera-matinee: Tosca, opera van
Puccini, uitgevoerd door koor en
orkest 0.1.v. Zubin Mehta. Solis-
ten: Placido Domingo, Ruggero
Raimondi, Catherine Malfitano
e.a.

14.39 Einde.
18.00 NOS. (S) Journaal.
18.10 (TT) Studio Italia, met Italiaans

competitievoetbal.
18.35 SOCTJTERA: Nu gem speel-

plek, straks geen toekomst, film-
pje van het Nationaal Jeugd
Fonds.

18.45 (TT) Studio sport.
20.00 (S) Journaal.
20.10 VPRO: VanKooten en de Bic's

Keek op de week, satirisch pro-
gramma metKees vanKooten en
Wim de Bic.

20.37 Lopende zaken,wekelijks maga-
zine. Vandaag: De transgene stier
Herman.

21.12 The powers thatbe, Amerikaan-
se comedyserie. Afl. 3.

21.41 Feed, documentaire over de ver-
kiezingen voor het Amerikaanse
presidentschap.

23.01 VPRO Cinema-primeur Walt-
zing Regitze, Deens/Noorse speel-
film uit 1989van Kaspar Rostrup.
Met: Ghita Norby, Fritz Helmuth,
Rikke Bendsen e.a. Tijdens een
familiefeest denkt Karl Age
terug op zijn huwelijk metRegit-
ze. een sterke en dominerende
vrouw. Op een dansavond in de
jaren '40 leerde hij haarkennen.

00.25 NOS: Nieuws voor doven en
slechthorenden.

00.30 Einde.

BBC 2
08.30 Felix the cat. Tekenfilmserie. Herh.
08.45 Plavdays. Kinderprogramma. Herh.
09.10 Smoggies. Kinderserie. Herh. 09.35
Animal album. Dierenmagazine. Herh.
09.45 Orville and Cuddles. Kinderserie.
Herh. 09.55 Bitsa. Knutselmagazine. Herh.
10.15 The legend of Prince Valiant.
Tekenfilmserie. 10.40The wetter the bet-
ter. Gevarieerd kindermagazine. 11.05
Thundercats. Tekenfilmserie. Herh. 11.30
(TT) Uncle Jack and the dark side of the
moon. Jeugdserie. Herh. 1L55 Blue Peter
omnibus. Kindermagazine. 12.45 The O-
Zone. Muziekmagazine. 13.00 (TT) Thun-

RTL 4
06.45 The world tomorrow. Religieus

programma.
07.00 Telekids. Kinderprogramma.

Met o.a. Batman, The Flintstones,
Torn and Jerry en Bucky O'Hara.
Presentatie: Irene Moors.

12.00 Supersnooper, Italiaanse speel-
film uit 1980.

13.45 Booker, Amerikaanse serie. Afl:
Wedding bell blues.

14.35 The upper hand, Engelse come-
dyserie. Afl: Caroline's first fight.

15.05 St. Elsewhere. Amerikaanse
serie.

15.55 FilmNet Info.
16.00 Walter & Emily, Amerikaanse

comedyserie.
16.30 Dierbare vrienden. Bekende

Nederlanders gaan op bezoek bij
een instelling die zich inzet voor
een bepaalde diersoort.

17.00 Je eigen huis. Serie doe-het-zelf-
programma's.

17.30 Le gendarme a New Vork.
Franse comedy uit 1965.

18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Le gendarme a New Vork.

Franse speelfilm uit 1965. Ver-
volg van 17.30.

19.30 Avondnieuws.
20.00 Spijkerhoek, Nederlandse dra-

maserie.
20.35 Baywatch, Amerikaanse serie.
21.30 Home improvement, Ameri-

kaanse serie.
22.00 Sport: Voetbal.
23.00 Het leven gaat door.
23.55 Laatste nieuws.
00.10 Lenny, (pilot). Amerikaanse

comedyserie.
00.40 Geldwijzer. Programma over

geld en geldzaken.
00.55 The OprahWinfrey show.Ame-

rikaanse talkshow. Herh.
01.40 De draagmoeder, Braziliaanse

serie. Herh.
02.05 Cops, Amerikaanse serie.
02.55 Nachtprogramma.

derbirds, Sf-poppenserie. Herh. 13.50 The
invaders, Amerikaanse sf-serie. Herh.
14.40The staggering storiesof Ferdinand
de Bargos. Serie verhalen. Herh. 15.00
Regionale parlementaire programma's.
15.30 Margaret. 16.10 The choice. 18.05
Rugby special. Rugby-magazine. 19.05
Travel show guides. Toeristisch magazine.
19.35 Money programme. Financieel-eco-
nomisch magazine. 20.15 (TT) The living
planet. Natuurfilmserie. Herh. 21.10 City
of strangers, documentaire serie. 22.00
Building sights, Europe. Serie program-
ma's. 22.10Did you sec...? 22.40 A word in
your era. Spelprogramma. 23.10 (TT) Mis-
sissippi burning, Amerikaanse speelfilm.
01.20 Einde.

DUITSLAND 1
08.35 Disney Club. Kindermagazine. 10.00
Das war einmal... 1955, documentairese-
rie. 10.30 Besuch bei Hans Peter Reuter.
11.00 Kopfball. Spelprogramma. 11.30
(TT) Die Sendung mit der Maus. Kinder-
magazine. 12.00(S) Presseclub. 12.45 Pro-
gramma-overzicht. 12.47 Tagesschau. Met
Wochenspiegel. 13.10Weekoverzicht Eins
Plus. 13.15Amadeus.Klassiek muziekma-
gazine. 13.45Wuff -Schon wieder bin ich
ein Hund, Kinderserie. 14.10Philipp. Kin-
derserie. 14.15 Die Eisprinzessin, serie.
15.00 Tagesschau. 15.05 (ZW) Ein Herz
spielt falsch. Speelfilm. 16.45 Heiligeunserer Tage. Documentaireserie. 17.00
ARD-Ratgeber: Technik. Magazine. 17.30
Jeder auf seine Weise. 18.00Tagesschau.
18.05Wir über uns. 18.10Sportschau. 18.40
(TT) Lindenstrasse, Serie. 19.09 Die Gol-
dene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 19.58 Programma-
overzicht. 20.00 (TT) Tagesschau 20.15
(TT) Am Goldenen Sec, Speelfilm. 21.59
Tagesthemen-Telegramm. 22.00 Kultur-
report. 22.30 Tagesthemen. 22.45 Latinos
und Anglos. Documentaire. 23.30Hundert

Meisterwerke. 23.40 Torjager im Abseits.
Tv-film. 01.05 Tagesschau. 01.10
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken.
Novembertag. 01.15Einde.

DUITSLAND 2
08.28 Programma-overzicht. 08.30
Abschiedvom Marchenwald. Duitse bos-
sen. 09.00Zur Zeit. Magazine over kerk en
samenleving. 09.15 Protestante Kerk-
dienst. 10.15Hollvwood und die Indianer.
Filmforum. 11.00 Es blitzen die Sterne.
Operamuziek. 12.45 Heute. 12.47 Wir stel-
len uns. Hans Janke. 13.15 Damals. 13.30
Das scharlachrote BlUmchen, jeugdserie.
13.55 Hier und Jetzt, jeugdserie. 14.20 Ló-
wenzahn. Jeugdserie. 14.50 Die WUste
greift nach Europa. Documentaire. 15.20
Aktion 240. Balans. Aansl. Der grosse
Preis. 15.25 Heute. 15.30 Telemotor. Ver-
keersmagazine. 16.25 ZDF Sport extra.
Met Magdalena Muller(17.00 heute). 18.00
ML Mona Lisa. Vrouwenmagazine. 18.40
(S) Brtider. Portret van de Neville Bro-
thers. 18.57 Programma-overzicht. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. Parlementair
magazine. 19.30 Wie ein Phönix aus der
Asche. Docudrama. 20.15 Endstation
Harembar. Tv-film. 21.45 Heute. 21.55
Sport am Sonntag. 22.00 Weisst du, dass
Biaume reden? Documentaire. 22.45 Hans
van Manen und 'Corps', ballet. 23.45Tele-
fon Butterfield 8, Amerikaanse speelfilm
1960. 01.30 Heute.

DUITSLAND 3
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels 09.30
Telekolleg aktuell. Nieuws over cursus-
sen. 10.00Telekolleg 11.Cursus psycholo-
gie. 10.30Telekolleg 11.Cursus geschiede-
nis. 11.00 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Informatief magazine. 12.00 Aufbruch in
eine humanere Gesellschaft? 12.45 (TT)
Sehen statt Horen. Weekjournaal. 13.15
Europa-Magazin. 13.40 West 3 aktuell.
13.45Sonntagsgesprach. 14.00 Marienhof,
Duitse serie. 14.50 Berlin. Klassieke
muziek van Mendelssohn. 15.00 Parsifal.
le Akte uit de opera van Wagner. 17.00
Lenins letzte Akte. Viktor Aksiuchits.
17.30 Unter jedem Grabstein liegt ein
Schicksal. Documentaire. 17.45 Parsifal.
2e Akte uit de opera van Wagner. 19.00
Aktuelle Stunde. 20.00 Die grösste Schau
der Welt. 21.00 Beerdigungen muss man
Üben. Reportage. 21.30 West 3 aktuell.
21.40 Dusseldorf. 21.45 Der Kneg der
Zigaretten. Documentaire. 22.30 Parsifal.
3e Akte uit de opera van Wagner. 23.50
Laatste nieuws.

RTL +
06.00Li-la-launeland. Kinderprogramma.

08.00 Li-La-Launebar. 08.30 Hanna Bar-
bera-Party. 10.00 Kunst und Botschaft.
Serie kunstbeschouwingen. 10.05 Der
Mann aus Atlantis, Amerikaanse sf-serie.
Herh. 11.00Kanal 4 spezial. Documentai-
re. 12.00 Was ich schon immer fragen
wollte. 13.00 Kinderhitparade. 14.00 Dis-
ney Filmparade: Die Abenteuer des Kapi-
tan Grant, Engelse avonturenfilm. 16.00
Das A-Team, Amerikaanse serie. Herh.
17.00 21. SchlagerfestivalKerkrade 1992.
18.45 Aktuell. 19.10 Ein Tag wie kein
anderer. Reisquiz. 20.15 Zwei Supertypen
in Miami: Der Kindermörder, Westduits/
Italiaanse thriller uit 1991. 21.55 Spiegel
TV. Nieuws-magazine. 22.40Prime time -Spatausgabe. Documentaire. 23.00 Happy
playboy hour. 00.00 Kanal 4 Kabarett.
00.55 Das A-Team, Amerikaanse serie.
Herh. 01.45 Quincy, Amerikaanse serie.
Herh. 02.40 Dr. mcd. MarcusWelby. Ame-
rikaanse serie. Herh. 03.40 Hans Humt
Show. Talkshow met gasten. Herh. 04.40
Explosiv - Das Magazin. Herh. 05.10 Elf 99
Live-magazine. Herh.

EUROSPORT
09.00 Step. Aerobics 09.30 Eurofun Herh
10.00Trans world sport. Herh. 11.00Euro-
scores. Herh. 12.00 Boksen. Herh. 13.00
Sunday alive. 19.00 Kunstrijden op de
schaats. 21.00 Euroscore-, 22.00 Tennis.
ATP Toernooi, finale. 00.00 Euroscores
01.00 Einde.

SPORTNET
07.50 Braziliaans voetbal. 10.00American
football. 12.00 Snooker. 14.00 Live golf.
17.00 Autosport. 18.00 Autosport. Britse
Rally. 18.30 Revs. Nieuws van de Britse
auto- en motorsportcircuits. 19.00 Live
basketbal. Duitse Bundesliga. 21.00 Voet-
bal. Samenvatting Nederlandse, Spaanse
en Portugese competitie. 22.00 Live golf.
US PGA-tour. vierde dag. 00.00 Golf. Vol-
vo Masters, vierde dag. 01.00 Go. Motor-
sportmagazine. 02.00 Einde.

KINDERNET
07.00 Blokkendoos. 07.30 Sinbad 08.00
Nils Holgersson. 08.30 Teddy Ruxpin.
09.00 Bassie en Adriaan en de huilende
professor. 09.30Skippy. 10.00 Einde.

Celia van den Boogert speelt Petra Dekker in de Nederlandse serie 'Spijker-
hoek'. Morgenavond, RTL 4,20.00 uur. Foto RTL 4

'High spirits' iseen Engelse speelfilm uit 1988 van Neil Jordan, die gaatover
een lers spookhotel. Morgenavond,Nederland 2,19.55 uur. FotoVeronica

MAANDAG OP TV
NEDERLAND 1
15.53 NOS: Nieuws voor doven en slecht-
horenden. 16.00(S) Journaal. 16.09AVRO:
(T) AVRO Service Salon, gevarieerd mid-
dagmagazine. 17.01 KRO: Heb ik iets
gemist? Terugblik op de programma'svan
de afgelopen week. 17.45 NCRV: Boggle.
woordspel. Presentatie: Dodi Apeldoorn.

NEDERLAND 2
13.00 NOS: Nieuws voor doven en slecht-
horenden. 13.07 Einde. 16.00(S) Journaal.
16.09 TROS: Bekijk het maar, met Bolke
de beer, kinderserie. Afl.: Een vreemde-
ling in het bos; Casper and his friends,
tekenfilmserie; Peppi en Kokki, jeugdse-
rie. Afl.: Schatgraver. 16.59 De teenage
nero turtles in Europa tekenfilmserie.
17.21 Het geheim van de smid, serie over
ambachtelijke beroepen. Afl. 1: De boek-
binder 17.37Kreatief metkarton, 7-deli-
ge cursus Afl. ti. Herh.

NEDERLAND 3
08.53 NOS: Nieuws voor doven en
horenden 09.00Eindi 10.00NOT: Huisje,
boompje, beestje, all 54.10.30 Alcohol, afl.
1-11.00 Nederlandse Antillen en Aruba,
.ill 1 11.30 Boeken voor kinderen, all 1.
12.00 Einde 14.00Youth wave radii14.30 Einde

RTL 4
07.00 Nieuws 07.05 Cartoon. 07.30 Nieuws.

07.35 Cartoon 08.00 Nieuws 08.05 The
bold & the beautiful. soap. 08.30 Nieuws.08.35 Santa Barbara. Herh. 09.00 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spelprogramma. -Herh. 09.35 Goede tijden slechte tijden.
Nederlandse dramaserie. - Herh. 10i05 As
the world turns. Amerikaanse serie. 10.50
Het leven gaat door. Themaprogramma. -Herh. van zondag 1 november. 11.45Radio
studio live. Open window television. 12.55
Geldwijzer. Herh. 13.10Sandra's verjaar-
dagsshow.Amusements- en spelprogram-
ma. Herh. 14.15De draagmoeder. Soapse-
rie. 14.45The Oprah Winfrey show. Ame-
rikaanse talkshow. Herh. 15.30Santa Bar-
bara. Amerikaanse soap. 16.00Telekids.
Kinderprogramma. 16.30 Prijzenslag.
Spelprogramma. 17.00 5 uur show.

BRTN 1
14.30 King Kong. Amerikaanse speelfilm
1933. 16.10 Einde. 16.25 Samson. 17.30
Sprookjesverteller, Engelse serie. 17.55
Tik tak. Animatieserie.

BBC 1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news 10.05 Kilroy. Discussie-
programma. 10.45 Rom Kmn Spelpro-
gramma. 11.00 Nieuw*. 11.05 Playdays.
Kinderprogramma. 11.30 Good morning
with Arme and Nick. 12.00 en ÏH.IIO
Nieuws 13.15 Pebble mill. Talkshow
13.55 Regionaal nieuws en weerbericht.
14.00(T) Nieuws en weerbericht. 14.30 (T)
Neighbours. Soapserie. 14.50 Going for

gold. Spelprogramma. 15.15 Paradise.
Serie. 16.00 Family affairs. 16.35 Teken-
film. 16.45PC Pinkerton. Tekenfilmserie.
16.50 Wildbunch. Dierenmagazine. 17.05
Tea with Grandma. Kinderprogramma.
17.15 Gordon T Gopher. Kinderserie.
17.25 The new Yogi Bear show. Teken-
filmserie. 17.35(T) Peter Pan and the pira-
tes. Tekenfilmserie. 17.55 Newsround.
Jeugdjournaal.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westminster.
Parlementair nieuws. 09.30 Collecting
now. Serie overkunst. 09.50(ZW) A week
to remember. Serie oude weekjournaals
1952.10.00The travel show UK mini gui-
des. Toeristische tips. 10.05 Schooltelevi-
sie. 14.20 Pingu. Kinderserie. 14.25
Johnson and friends. Jeugdserie. 14.35Pinny's house. Tekenfilmserie. 14.40
Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en weerbe-
richt. Aansl. Schooltelevisie. 15.15 Regio-
nale parlementaire programma's. 15.45 In
the garden.Tuiniertips. 16.00 (T) Nieuws.
Aansl. (T) Songs of praise Kerkdienst.
16.40 (ZW) A week to remember. Serie
oude weekjournaals 1952. 16.50 (T)
Nieuws. 17.00 Catchword. Spelprogram-
ma. 17.30 Heirs and graces. Engelse land-
huizen.

DUITSLAND 1
06.00 Morgenmagazin. Ontbijtteli
09.00 TageMchau 09.03 Ml. Mona Lisa.
Vrouwenmaeazme 09.45 (SI Tele-Gym.
Fitnew 10(Mi ~„. 10.03 W.

Sel 10.45Kali auf Fall: Jeden MinRecht!
uridische tips. 11.00 Tagesschau. 11.03

Urnschau. 11.25 Judith. Tv-film. Herh.
12.55 Persoverzicht. 13.00 Tagesschau.13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 13.58 Programma-
overzicht. 14T00Tagesschau. 14.02(T) Die
Sendung mit der Maus. Kindermagazine.
14.30 Janoschs Traumstunde. Kinderpro-
gramma. 15.00Tagesschau. 15.03(ZW) lmKittchen ist kein Zimmer frei. Franse
speelfilm uit 1959. 16.25 Cartoons im
Ersten. Tekenfilms. 16.30Die Campbells.
Canadese serie. 17.00 punkt 5 - Landerre-
port. 17.15 Tagesschau.

DUITSLAND 2
06.00-13.45 Zie Duitsland 1. 13.45 Black
Beauty. Jeugdserie. 14.10 Von Baumen
und Menschen: Der grUne Henry. 15.00Matlock. Amerikaanse advocatenserie.15.40Vorsicht, Falie! - extra. Tips ter voor-
koming van misdrijven. 15.58 Program-
ma-overzicht. 16.00 Heute 16.03 Jim Hen-
sons beste Geschichten. Serie verhalen16.25 l«ogo. Jeugdjournaal. 16.35 Quer-
kopf. Quiz. 17.00 Heute, 17.10Sport heute
17.15(S) landerjournal. 17.40 (T) Ein Fall
ftlr zwei. Misdaadserie

DUITSLAND 3
08.55 Gymnastik im Alllag (I) 09.10Schooltelevisie 09.40 Telekolleg 11. Cur-sus geschiedenis 10.10 Schoolt) iH4O I ,/„hi 11.48 Pnma-overzicht 11.50 Die Sklavin ISoapserie 12.15 USA - Schmelztiegel derUlusionen. Documentaire. Herh. 13.00

Ende der Fahrt... im Verkehrsflaschen-
hals Köln. Reportage. 13.45 Gott und die
Welt: Lenins letzte Akte. Herh. 14.15
Aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Hier
und heuteunterwegs. Herh. 15.55 Sport im
Westen aktuell. 16.00 Aktuell. 16.05 Am
Drllcker. Woordspel met prominente gas-
ten. 16.30Schooltelevisie. 17.30Telekolleg
11. Cursus Duits.

RTL +
06.00 Aktuell. 07.00 Guten Morgen Deut-
schland. 08.50 Owen Marshall, serie.
Herh. 09.45 Reich und schön, serie. 10.05
Dr. mcd. Marcus Welby, serie. 11.00Viva
Infotainment-liveshow. 11.30 Familien-
duell. Spelprogramma. 12.00 Punkt 12.
Middagmagazine. 12.30 Jung und leiden-
schaftlich. Wie dasLeben so spielt, soapse-
rie 13.20C.iliforn.a Clan, serie. 14.15 Die
Springfield Story, serie. 15.00Quiney.nns-

ie. 16.00 Hans Meiser. Talkshow.
17.00 Riskant! Spelprogramma 17.30 Der
Preis ist heiss. Spelprogramma.

EUROSPORT
09.00 Step. Aerobics. 09.30 Tennis. Herh
11.30 Step Aerobics. 12.00 Tennis. Open
indoor kampioenschappen, live

SPORTNET
08.00 American football. Magazine 08.30
Boksen. Top rank boxing. 10.00Snooker.

Regal Masters 12.00Autosport. Britse ral-
ly. 12.30 Basketbal. Duitse Bundesliga.
14.30 American football. Notre Dame-
Navy. 16.30 World sports special. 17.00
Autosport. 4WD trial. 17.30 Voetbal.
Samenvatting Spaanse. Nederlandse en
Portugese competitie.

KINDERNET
07.00 Zobilee Zoo. 07.30 Nils Holgersson.
08.00 Dr. Snuggles. 08.30 Bromtol. 09.00
Steelriders. 09.30Kijk opNederland 10.00
Einde.

OMROP FRYSLAN
SNEIN 1 NOVIMBER

10.30 Sportprogramma. 11.03 Tinkwize:
mieningen oer maatskippij en tsjerke fanhjoed, justeren moarn. 12.03-13.00 Muzyk
maskelyn: muzyk üt Fryslan. 15.03-18.00
Sportprogramma.

OMROP FRYSLAN
MOANDEI 2 NOVIMBER

705 Aktualiteiten, sportoersjoch, ANP-
-10), waarbetjochl Pyl Paulusma,
ioch, aginda en muzyk. 8.00 ANP

en aktualiteiten Hadio 1. 8.30 Aktualitei-
ten, waarberjocht, studiogast, agind.i en
muzyk. 9.05 Muzyk vn bedriuw 10.05
Matinee. 11.05Serviceprogramma: cduk.e
tyf. 1205-13.00 Middeisprogramma mei
aktualiteiten, kommentaar Douwe Kooi-
stra. ANP-nijs (12.30), waarbeijoeht, 81» tt

kakt op in leui.i.
hijs- en kr,inle-oersi(K-h. [akatuen
'i.' tn muzyk. 17.05-18.00 Aktualiteiten,
* berjocht, Hendrik ten Hoeve oer
Ljouwert, nijsoenjoch en muzyk. 18.08--19.00 He gong v,m «ken, reportaazji ''m
10.03 en 11.03 Regionaal nijs nei ANP

UITGEKOZEN

Operamatinees bij NOS

" De NOS heeft een uitgebreid
pakket opera's op het program-
ma staan. Vanaf morgenmiddag
wordt er een van de plank
gehaald, waaronder regelmatig
een puur Nederlandse produk-
tie. Begonnen wordt met 'Tosca'
van Puccini, in de produktie
met Placido Domingo, die deze
zomer werd opgenomen op
diverse locaties in Rome. Daar-
na volgen onder meer Mozarts
'Cosi fan tutte' in de regie van
JUrgen Flimm (29 november).
Dit is een produktie in samen-
werking met de Nederlandse
Opera Stichting. Op 26 decem-
ber wordt Rossini's 'De barbier
van Sevilla' uitgezonden. Hel
betreft de produktie van de
Nederlandse Opera Stichting,
die werd geregisseerd door
Dario Fo. (Nederland 3, 12.45
uur)

Verkiezingen Amerika 1

" Veronica's 'Nieuwsradio' komt
in verband met de presidents-
verkiezingen op maandag en
dinsdag vanuit Amerika. Een
deel van de redactie verzorgt
live de uitzending vanuit een
speciaal omgebouwde radiostu-
dio in het Mayflower-hotel in
New Vork. Van de drie achter-

fronduren tussen 14.00 uur en
7.00 uur zal telkens het tweede

half uur vanuit de Verenigde
Staten komen. Tussen 17.00 uur
en 19.00 uur zijn reportages en
interviews over de verkiezin-
gen. In de programma's wordt
onder andere gepraat met
Nederlanders die in de Vere-
nigde Staten carrière hebben
gemaakt. Dinsdag zullen de
laatste opiniepeilingen en poli-
tieke uitspraken van Bush en
Clinton centraal staan.

Verkiezingen Amerika 2

" De VPRO zendt morgenavond
de documentaire 'Feed' van de
Amerikaanse tv-makers Kevin
Rafferty en James Ridgeway
uit. 'Feed' toont de verkiezings-
strijd voor het Amerikaanse
presidentschap en speelt zich af
tegen het decor van de New
Hampshire Presidential Pri-
mary. Interviews, spreekbeur-
ten en debatten worden 'spiona-
ge-achtig' vastgelegd door een
cameraploeg. Bush, Clinton en
Perot komen vooral in beeld
gedurende de laatste minuten
voor deze rechtstreekse tv-uit-
zendingen. 'Feed' toont genade-
loos beelden van Amerikaanse
politici dietijdens de schminkal
fluisterend nog even de strate-

Eie doornemen met bijvoor-
eeld hun perschef. Of ze peu-

teren nog even ongestoord uit-
gebreid in hun neus. Metandere
woorden, het wordt snel duide-
lijk hoe deze mensen echt zijn.
(Nederland 3, 21.41 uur)

Komische speelfilm

" 'High spirits' is een komische
Amerikaanse speelfilm uit 1988,
geregisseerd door Neil Jordan.
Peter Plunkett is de wanhoop
nabii als hij ontdekt dat zijn
hotel in lerland niet lucratief is.
In een laatste opwelling besluit
hij er een spookhuis van te
maken om zo Amerikaanse
bezoekers te lokken en die de
stuipen op het lijf te jagen. Via
commercials maakt hij met veel
bombarie gewag van zijn spook-
huis, het meest door geesten
bezochte hotel ter wereld. Hijbelooft zijn bezoekers veel
nachtelijk geweeklaag,
vreemdsoortige geestverschij-
ningen en angstaanjagende
schimmen. De gasten echter
hebben zijn trucjes en nepgees-
ten al gauw door en bekomme-
ren zien niet om langszoevende
spolen die uit hun dak gaan.
Dan laat een van de gasten,
Sharon haar ware identiteit
zien. (Nederland 2, 19.55 uur)

Chirurgen en patiënten

" In de achtdelige serie 'Chi-
rugenwerk' wordt vanaf mor-
genavond meegekeken met een
aantal chirurgen bij het uitvoe-
ren van hun vaak zeer gespecia-
liseerde operaties. Joop Daal-
meijer praat met chirurgen en
hun patiënten over de operaties
die getoond worden en over de
ervaringen van patiënten voor,
tijdens en na deze operaties.
Wat zijn de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de
hedendaagse chirurgie? In deze
serie, een vervolg van een reeks
die Veronica vorig seizoen al op
het scherm bracht, komt de chi-
rurgie in al haar facetten aan dr
orde. (Nederland 2, 21.30 uur)

Dienst Titus Brandsma
" Vijftig jaar geleden overleed in

het concentratiekamp Dachau
de Friese priester, geleerde en
mysticus Titus Brandsma. De
KRO zendt morgenvroeg
eucharistieviering uit in het
teken van zijn sterfdag. Vooraf-
gaand aan de viering spreekt
minister-president Ruud Lub-
bers een herdenkingsrede uit.
Wegens zijn protesten tegen debezetters tijdens de TweediWereldoorlog werd Brandsm..
in 1942 door de Duitsers gear-
resteerd en overleed later inDachau. Al in 1953 werden de

ie stappen gezel om zijnzaligverklaring te bewcrksiHi,
gen - een zaligverklaring <lu [n
novemb.i [985 door pausJohannes Paulus II werd
Icondigd (Nederland l, 11 OÜ
uur)
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BOLSWARD 6 premie A woonhuizen 2/1 kap voerde brochure is aangegeven. sport velden en de ijsbaan dief. de zomer dienst doet als huizen met 4 slaapkamers
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2 vrije sector kavels aan het water kapmet garage. f. 173.5000,- fase. Dit betekent dat een nieuwe u onderhandelt, u heeft er dus alle Duinterpen
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Rotsen
De duikerszagen tijdens een bezoek
aan de Britse Scilly-eilanden hoe
belust het publiek was op wrakken-
kaarten. Ze namen een exemplaar
mee en lieten het zien aan Schot. Of
hij ook niet zon kaart van
Terschelling kon tekenen. De
duikerswisten dat het tekenwerk bij

Schot in goede handen was. De
geboren Zwollenaar studeerde aan
de kunstacademie in Arnhem af op
grafische technieken, waaronder
illustratief tekenen.
Museum Het Behouden Huys kon
zijnaquarellen enreclamewerk goed
gebruiken en nu werkt hij er als
assistent-beheerder. In drie weken
had hij een kaart klaar. Tijd genoeg,
zegt Schot. Voor het tekenwerk
heeft hij geen lange winters of
vakanties nodig. „Ik woon nu
zestien jaar op het eiland en ik heb
het gevoel dat ik zestien jaarop
vakantie ben."
Met de wrakkenkaart van de Isles of
Scilly ging een nieuwe wereld voor
Schot open. Wat derotsen zijn voor
de Isles of Scilly, zijn dezandbanken
en destroomgaten voor deWadden-
eilanden. Schot dook in de
wrakkenregister van Rijkswater-
staat, haalde gegevens bij het
duikteamEcuador. Hij stond
versteld van wat dat aan wrakken
opleverde. Alleen voor Terschelling
al 130. „Wat een drama's hebben
zich hier afgespeeld. Als je de
werkelijkehoeveelheid wrakken zou
willen aangeven, zou jeze niet eens
allemaal kunnen tekenen. Dan zou
je het op stipjes moeten houden."
Schot tekende de schepen aan de
hand van de typekenmerken zoals
die geregistreerd zijn in het
wrakkenregister. Dit computerpro-
grammavan Rijkswaterstaat bestaat
sinds 1987. Het bevat tienduizend
gelokaliseerdeen geïdentificeerde
wrakken in de Nederlandse havens
en kustwateren. Simpele vermel-
dingen als 'fregat' of 'bark' zette
Schot op de tekentafel om in het
juisteaantal masten, zeilvoering en
scheepstypc. „Ik heb geprobeerd de
typen zo dicht mogelijk te
benaderen".

Bij Ameland waren heter zoveel dat
Schot zich vaker moest beperken tot
de namen van de verongelukte
schepen en de data. Voor fraaie
tekeningetjes was dan geen plaats
meer, bij voorbeeld dicht bij het
Noordzeestrand op de westpunt bij
het stroomgat naast Terschelling.
Maar waar is de Panagathos? Het
schip dat, zo heugen zich veel
Amelanders, op 28 oktober 1965
boven het westelijke puntje van
Ameland verging op het Bornrif.
Schot krabt zich op het hoofd. Die
staat er inderdaad niet op. Hij
begrijpt nog steedsniet hoe dat wrak
hem ontglipt is. Een verklaring kan
zijn dat het wrak ver westelijk ligt,
bijna boven de oostpunt van
Terschelling.

Pittig accent
De rest van dekaart maakt weerveel
goed. Het werd de mooiste in de
reeks. Kwistiger dan op de kaarten
van Terschelling en Vlieland werkt
Schot met wit in de bruinige steun-
kleur. Het levert een pittig accent
op. In de Noordzee spettert een
briesende zeedraak. Het fantasie-
monster komt op alle driekaarten
voor, maar de woeste Amelander
versie steekt de anderen propor-
tioneel naar de kroon.
Schot koos de verfraaiingen naar het
voorbeeld van oude kaarten uit de
tijd van Willem Barentsz. In dezestiende en zeventiende eeuw was
het gebruikelijk om kaarten te
verfraaien met robuuste kompas-
rozen, een zeemeermin en exotische
onderwatertaferelen met veel
zeewier en kwieke visjes.
De rijke duikershistorie van
Terschelling is in de kaart verbeeld
met een duiker in een oud model

duikerpak. Zo werden ze ook
gebruikt bij vroege verkenningen
van het wrak van het goudschip
Lutine (bij Terschellingvergaan op 9
oktober 1877). De duiker heeft een
houten kist (met het Lutinegoud?)
onder handbereik. In zijn hand
houdt hij een zogenaamde baard-
mankruik uit de zestiendeofzeven-
tiende eew. Met wijn misschien?

Drie eeuwen zeemansleed
in kaart

Door Ankode Jong
Foto Catrinus van der Veen

De wrakkenkaarten van
Frans Schot zijn prachtig
getekend, gedetailleerd en

fraai getint in twee
kleuren. Maar de eerste
reactie van het publiek

bestaat steevast uit
verbazing over de grote

hoeveelheid wrakken. „Ze
vinden het belachelijk
veel", zegt Schot. Vol

ongeloof glijden de ogen
langs de wrakken, het zijn

er tientallen, honderden.
De zeebodem boven

Vlieland, Terschelling en
Ameland ligt ermee

bezaaid. En langzaam
beseft de kijker dat achter

elk getekend wrak een
tragedie schuilt. Schot

bracht drie eeuwen
zeemansleed in kaart.

Alseen onvolledige
ribbenkast steken de
houten spanten uit het
zand. De zee heeft

rondom zand weggespoeld. In de
sleuven staat zeewater. De lucht is
bespikkeld met zware wolken en in
de verte bruist de branding. Het
kaartje met deze afbeelding
vermeldt bijna aandoenlijk:
'Scheepswrakje bij Paal 20. Met de
vriendelijke groeten van
Terschelling.

Wrakken horen bij de Waddenei-
landen. Schamele resten steken op
het strand zo vertrouwd omhoog dat
het wel versleten rijsdammetjes
lijken. De onoplettende strandwan-
delaar loopt ze zo voorbij. Nog
steeds geeft de zee af en toe terug, als
het haar belieft, wat ze eenszowreed
nam. In januarivan dit jaarbijvoor-
beeld, spoelde op het Amelander
Noordzeestrand een fors, houten
scheepswrak aan.
Met zulke historische cadeautjes
houdt dezee zelf het mysterie levend
dat nog kleeft aan de voorbije
zeevaart van zeil- en stoomschepen.
Ervaren zeelieden snijdt het door de
ziel. Eilanders zijn er mee
opgegroeid. En het krijgt zelfs de
landrot in zijn greep, als die maar
een greintje gevoel heeft voor de
zeevaart.
Met de wrakkenkaarten van Frans
Schot schiet het mysterie weer vol
vuur. De kaarten zijn gemaaktvoor
landrotten, voor mijmeraars en
hunkeraars. In museum Het
Behouden Huys op Terschelling
gaan ze sinds-1987vlot van de hand.
Schot maakte in dat jaarzijn eerste
wrakkenkaart. Het idee kwam van
de leden van het Terschellinger
duikteam Ecuador (genoemd naar
een Zweeds schip dat in 1956 voor
de Terschellinger kust verging)
vertelt Schot.

In totaal honderddertig wrakken
tekende Frans Schot van Terschelling
in op de wrakkenkaart van zijn eiland.
Rechtsboven het rampschip
Wilhelmsburg, waarmee bijna
driehonderd opvarenden veronge-
lukten.

Tekenaar en museummedewerker
Frans Schot op zijn werkkamer „Je
krijgt wel respect voor zeelieden".

Wijnvaten
Terschellingersweten allesvan wijn.
Die deskundigheid hebben ze niet
alleen van de cranberrys: In 1920
spoelde een onvoorstelbare
hoeveelheid wijnvaten aan over de
volle lengtevan het strand, in totaal
zo'n 20.000 vaten landwijn en rode
en witteport. De ladingkwam uit de
West Aleta, die op de Noorder
Gronden verging en in tweeen brak.
Vrijwel decomplete bevolking ging
dorstig op jacht naar de vaten.
Opgetogen juttersrichtten op het
strand een uitbundig bacchanaal
aan, waarbij ze het gebruik van
schoen en klomp niet schuwden.
Kelders, schuren en bergruimten
werden volgestouwd. Tot in
Harlingen ontstonden drankwinkels
die de West Aleta-wijn met een
eigen etiket verkochten. De aange-
spoelde lading geldt nog steeds als
een van de meest legendarische
vondsten.
In het museum op Terschelling is
net een jutterstentoonstelling
ingericht. De wrakkenkaart van
Schot hangt aan de muur, als een
historische gids. De West Aleta is
rood aangestreept, evenals het
Griekse vrachtschip Thasos,
vergaan in 1895. Al bijna een eeuw
lang spoelen daaruit nog delen van
de stukgoedlading aan, voorna-
melijk stenen smeltkroezen.

Een van de grootste scheepsrampen
uit de vorige eeuw gebeurde met de
Wilhelmsburg. Ze staat afgebeeld in
het noordoostelijke hoekje op de
kaart van Terschelling. De
boegspriet van het fregat priemt
naar boven, een van de drie masten
is geknakt en het tuigage zwaar
gehavend. Hier op de Bosplaat, in
een vliegende storm in de nacht van
3 op 4 december 1863, liep hetfregat
stuurloos aan de grond.
Aan boord waren 283 landver-
huizersen 29 bemanningsleden die
van Hamburg onderweg waren naar
Moretonbay in Australië. De passa-
giers waren opgesloten onder dek;
een maatregel die kapitein E. C.
Kross voor hun eigen veiligheid had
genomen omdat eerder enkele
onvoorzichtige passagiers van dek
waren gespoeld. Wat veilig leek
bleek een dodelijk val. Het schip
scheurde bij de stranding op de
Bosplaat in de lengte doormidden.
De meeste passagiers vonden dedood.

Lijken
De overlevenden sprongen
overboord of klommen op de
voorsteven, tot op de boegspriet.
Onder hen was kapitein Kross.
Maar aan de zee viel niet te
ontkomen. Het water beukte ook
deze laatste vluchtplaats aan
splinters. De volgende ochtend
troffen jutters de verzwakte en
gewondeoverlevenden aan tussen de
wrakstukken op het strand: het
waren er maar zeventien. De
kapitein hoorde daar niet bij. Zijn
lichaam spoelde later aan met een
kogelgat in het hoofd, zo wil deoverlevering.
Nog dagen lang lag het strand

bezaaid met lijken. Volgens
krantenverslagen 'karrevrachten
vol. Het pad dat de lijkenwagens
door de duinen volgden naar het
dorpskerkhof van Hoorn, heet in de
volksmond nog steeds'liikwei'. In de
zuidoosthoek van dit kerkhof
markeert een eenvoudige grafsteen
de plaats waar Kross begraven ligt.

Vlieland
Lugubere verhalen kenmerken ook
de wrakkenhistorievan Vlieland.
De kaart oogt wat fletser door een
gering contrast, maar de
rampschepen zijn soms groot uitge-
voerd en ze eisen meteen alle
aandacht op. Bij de Vliehors, in de
zuidwesthoek, ligt het stoomschip
Oakford, vergaan in 1934. De
situatie is nieteens zoalarmerend, al
ligt de achtersteven onder water.
Dat vond de bemanning ook, want
ze stuurde dereddingboot onver-
richter zake terug.
Vlielander Dirk Bruin, kenner van
de eilander historie, beschrijft het
drama dat zich daarna voltrok. „De
storm haalde 's nachts nog verder
aan en de bemanning besloot op
eigen gelegenheidvan boord te gaan.
Dat ging helemaal mis. want hun
boot sloeg om. Toen Vlielanders 's
ochtends op de Hors kwamen,
vonden ze daar deeerste lijken.
Twaalf man verdronken. Het
vreemde was dat het schip hoog en
droog stond. De kachel brandde en
er stond eten op het vuur! Niets aan
de hand. Zit hadden gewoon aan
boord kunnen blijven."
Als het in de tijd van de zeilvaart
flink stormde, lag het strand van
Vlieland bezaaid met gestrande
schepen. Herhaaldelijk spoelden
lijken aan, van overboord geslagen
zeelieden. Kunstenares Betsy Berg,
van Noorse afkomst, had een opval-
lende belangstelling voor de
wrakken en drenkelingen. Op een
dag, toen weer een lijk was aange-
spoeld, toog ze met de schildersezel
naar het strand om het gezwollen,
aangetaste lichaam in beeld te
brengen. De burgemeester vond dit
zo smakeloos dat hij haar verder
werken bij het lijk verbood. Het
schilderij kwam toch af: ze vond een
eilander bereid om - met een kussen
onder de trui als gezwollen buik -voor dood te liggen.
De West Aleta trok ook haar
wijnspoor over Vlieland,de Zweedse
Malmö Hus staat bekend als het
luciferschip, want bij het lossen van
de lading lucifers bleef heel wat op
het eiland achter. Jarenlang is bij deHors De Margaretha te zien geweest,
al kent Vlieland niet een
monumentaal wrak als baken in zee
van het kaliber Oka 18 op
Terschelling, of de Panagathos
boven Ameland. Af en toe komt bij
laag laag water een houten scheeps-
wrakje bloot. De Virgo, in de
beruchte februaristorm van 1953
hoog op de Vliehors geworpen (het
scheelde weinig of het schip was in
het Wad beland), ontbreekt op de
kaart. Het stalen gevaarte trok veel
bekijks, maar hij werd uitgegraven
en vlot getrokken en verloor
daarmee dewrak-status.
Schotheeft de slag te pakken. Hijwil
de kaartenreeks van de Waddenei-
landen vol maken en is inmiddels
begonnen gegevens te verzamelen
over Schiermonnikoog. Het publiek
is dol op de kaarten, zo bewijzen de
verkoopcijfers. Van de Terschel-lingerkaart zijn sinds 1987 al 2000
verkocht. De eerste druk verscheen
op kleiner formaat in 1000
exemplaren. De kaart is inmiddels
aan de derde druk toe, maar dan op
groter formaat. Da eerste partij van
500 kaarten van Vlieland (de oplageis 1500) gingen sinds het vorige
seizoen vlot weg. Nu nog verkix>pt
het museum gemiddeld a
per dag. De Amelander kaart(oplage 2000) is dit Nci/ocn voor het

r-erkecht Er gingen 400vaa dehand. IX- kaarten zijn alleen hij
musea te koop.



TIM KANSIL: 'PROVINCIES MOEDIG VOORWAARTS'

De kerkprovincie wordt bedankt

Door Wim Schrijver

De Provinciale
Kerkvergaderingen in
de Hervormde Kerk
hebben het niet gemak-
kelijk. Al jaren dringen
ze bij het synodebestuur
aan op een duidelijk
beleid bij alle opgelegde
bezuinigingen. En nog
maar net hadden zij de
toezegging gekregen
dat de provinciale
bestuurslaag voor de
synodebestuurders
'onopgeefbaar' is, of in
het concept voor de
kerkorde ('grondwet')
van de Samen-op-
Wegkerk met gerefor-
meerden en lutheranen
wordt diezelfde
bestuurslaag geschrapt.
Tim Kansil, scriba
(secretaris) van de
Friese PKV en nauw
betrokken bij het
landelijk overleg, heeft
zo zijn vragen bij deze
gang van zaken. Eén
daarvan luidt: „Ontdoet
de synode van de
Hervormde Kerk zich
via het Samen-op-
Wegproces van een
kritische doch loyale
bestuurslaag?"

Het zal, zeker inkerkelijk Friesland,
niet het minst besproken onderdeel
worden van de onlangs gepresen-
teerde kerkorde van de Verenigde
Reformatorische Kerk: de opwaar-
dering van de classes (regionale
kerkvergaderingen) tot het 'schar-
nierpunt' tussen gemeentes en
synode - zeg maar grondvlak en top
-, en de 'grote verdwijntruc' van de
provinciale bestuurslaag. Voor de
hervormden zijn dat de PKV's en
voor de gereformeerden de particu-
liere synodes.
Voor de PKV's, die ieder een eigen
bureau hebben, komt dit wel het
hardst aan. Overigens gaan de
gereformeerden in Friesland nu ook,
niet in de laatsteplaats alsreactie op
het concept kerkorde, onderzoeken
in hoeverre een eigen bureau die
provinciale bestuurslaag kan
versterken. De betrokken
hervormde en gereformeerde
organen in Friesland hebben het
bewuste plan radicaal als 'onzalig'
van de hand gewezen.
Gevraagd om commentaar op de
plannen schetstKansil twee ontwik-
kelingen die hij nu bijnatien jaarals
secretaris van de PKV van dichtbij
heeft meegemaakt: de lotgevallen
van de PKV's en de voortgang van
hetSamen-op-Wegproces. Eerst dat
laatste: Samen op Weg (SoW). In
1984 werd in Friesland een SoW-
commissie in het leven geroepen die
onder meer de druk op de ketel
moest houdenop de classicale herin-
deling - nodig om de hervormde en
gereformeerde kerkgrenzen gelijk te
trekken - waartoe in 1977 al een
aanzet was gegeven.

Beeld tan een hoogtepunt in het Friese Samen-op-Wegproees: de eerste 'combi-synode' in Leeuwarden in september 1991.

Tim Kansil: „Als je ziet hoe de
classes in Friesland eerst /ijn

behandeld en nu als hel h«x»gMe
goed worden geprezen... De

classis is blijkbaar nel /.o

belangrijk als de synode wil."
Koto's LC

Spoorboekje
In 1985 lag het eerste rapport er: met
het oog op een werkbaar aantal
gemeentes moeten er tien classes
komen, zo luidde het advies. Dat
betekende dat de hervormden er vijf
bij zouden krijgen, terwijl er voor de
gereformeerden niets veranderde.
Maar in 1986 kwam er een schets
van de landelijke SoW-commissie,
waarin Friesland zeven classes werd
toebedeeld. Bezwaren van Friese
zijde hielpen uiteindelijk niet. „Dc
samenstelling van de synode (niet te
veel afgevaardigden), was belang-
rijker dan het functioneren van de
classes", stelt Kansil vast. Die zeven
classes komen nu eindelijk,
langzaam maar zeker, op gang.
Intussen ginghetFriese SoW-proces
tussen PKV en de twee particuliere
synodes door. Er werd commentaar
gegeven op de landelijke SoW-
schets van prof. dr. Gijs Dingemans
es. (de voorloper van het huidige
concept-kerkorde), maar in de
tweede editie in 1988 „zagen we dat-
ie met dereacties niets had gedaan."
Gezamenlijke studiedagen werden
georganiseerd en 14 september 1991
was het dan zover: de eerste Friese
'combi-synode. Er werd een 'spoor-
boekje' voor de nabije toekomst
aanvaard, waarbij de hervormdenlater in hun beleidsplan voorzichtig
streefdata plaatsten: één beleidsplan
en één serviceaanbod aan de
gemeenten('96)en een echt gemeen-
schappelijk provinciaal apparaat
(2000).
En dan is er, een jaar later, het
concept voor de SoW-kerkorde. De
ciasses krijgen een promotie en de
provinciale bestuurslagen worden
bedankt voor de gedane arbeid en

mogen gaan, constateert Kansil
wrang. Terugblikkend kan Kansil
niet anders dan opmerken dat „het
land de reacties uit de provincies
naast zich neergelegd heeft". Wat
vooral steekt is dat „het belang van
de classes wordt uitgespeeld
tegenover deprovinciale
bestuurslaag. Als je ziet hoe ze in
Friesland eerst zijn behandeld en nu
als het hoogste goed worden
geprezen... De classis isblijkbaar net
zo belangrijk als de synode wil.
Echter, boven alles prevaleert de
generale synode." Logisch dringt
zich dan ook volgensKansil de
vraag op wat de adviesrondevoor de
kerken, die nu rond het concept-
kerkorde is ingegaan, eigenlijk voor
gewicht heeft. „Betekent 'horen' ook
luisteren?", vraagt hij zich af.

Toelichting
En verder: „De passage over het
aantal dienstencentra, die in plaats
van de provincies moeten komen,
staat overigens niet in de kerkorde
zelf, maar in een toelichting waarin
de werkgroep kerkorde voor haar
beurt spreekt", aldus Kansil, die
zich afvraagt wie nu eigenlijk de
gesprekspartnervan de PKV is: de
gezamenlijke synodebesturen of de
hervormde synodebestuurders, de
raad van SoW-deskundigen
misschien, of wellicht de werkgroep
die de kerkorde heeft opgesteld. Of
zou het de hervormde centrale
beleidsstaf zijn, of mogelijk het
organisatiebureau KMC (in de arm
genomen voor de landelijke reorga-
nistie van de hervormde kerk en
voor de fusie van de drie kerken)?
Oftewel: waar liggenwelke bevoegd-
heden?
Tja, en dan is er nog 'een heel ander
verhaal': depositie van de PKV's in
de Hervormde Kerk. De discussie
over dePKV's is nietvan vandaagof
morgen; al in 1983 lag ereen voorstel
om de provinciale laag af te
schaffen. „We moesten regelmatig
ons werk verdedigen, dat wasslecht,
het ging allemaal ten koste van dat
werk." Maar in 1986 was de synode
heel duidelijk: de PKV heeft een
scharnierfunctie. Kansil: „Dat was
natuurlijk een heel rijk moment
voor de provincies. Wij dachten: we
kunnen weer aan het werk. Nee
h00r..."
De bezuinigingsronde via de
kaasschaafmethode werd in gang
gezet. leder jaar moesten de PKV's
weer wat inleveren. „We zijn nu welzon beetje uitbezuinigd,of er
zouden mensen moeten verdwijnen.
Maar desynode heeft besloten dater
geen gedwongen ontslagen zullen
komen. Dan krijg je dus een
vacature-stop en heel vervelende
persoonlijke problemen, zo van: als
ik in de vut ga is mijn baan er niet
meer, zal ik dus maar wat langer..."
Een jaargeleden barstte de bom: de
PKV's besloten het jaarlijkseoverleg
met het synodebestuur op te zeggen.

Radenrepubliek
„Wij zeiden: kom nu eindelijk eens
met een beleid (zelfde vraag als die
van de Friese kerkvoogden). Zij
zeiden: maar hei is zo moeiujk om
een samenhangaan te brengen in die
'radenrqnibliok (bijnaam voor de
tientallen landelijke organen van
bijstand die de Hervormde Kcik
kent). Wij zeiden: stel prioriteiten.

zij gaven weer hetzelfde antwoord.
Wij zeiden: kies tussen het landelijke
en provinciale werk. Zij zeiden: wij
kunnen geen keuze maken." In de
loop van dit jaarvonden een paar
gesprekken plaats die de patstelling
moesten doorbreken. Daarbij sprak
het synodebestuur in eerste instantie
de 'onopgeefbaarheid' van de
provincies uit.
Begin deze maand begon het
synodebestuur „al te glijden,werd er
bij die onopgeefbaarheid een slag
om de arm gehouden",aldusKansil,
die meldt dat het overleg nog volop
voortduurt maar nu van
synodewege in een 'soort opgejaagde
besluitvorming' terecht dreigt te
komen. Overigens heeft Kansil liefst
ook zo snel mogelijk duidelijkheid.
„Er is rust nodig voor jepersoneel.
Intern zeg ik: jongens, laten we
elkaar tot eind 1995 (dan zou de
kerkorde van kracht kunnen
worden) niet gaan zitten opjuinen,
het gaat nu om een goed produkt.
Dat kan ik geen tweede keer meer
zeggen, dan zouden ze me uitlachen
en terecht", grimlacht Kansil.
Het synodebestuur heeft de relatie
met dePKV's de afgelopen tien jaar
niet creatief weten te gebruiken,
vindt hij, maar intussen heeft het
moderamen „de PKV wel gebruikt
als buffer voor zijn bureaucratische
regelgeving. In de nieuwe kerkorde
wordt niet de wetgever van deze
regelgeving gestraft, maar de
uitvoerder. Deze moet verdwijnen."
Kansil: „Een schoolvoorbeeld van
bureaucratie: wij moeten de ringin-
deling (zon tien hervormde
gemeenten vormen samen een ring)
onmiddellijkrondmaken omdat het
jaarboek 1993 anders niet kan
worden samengesteld. Terwijl wij
eerst met de nieuweclasses die nog
op gang moeten komen, willen
overleggen omdat we ook nietweten
wat de gereformeerden (die geen
ringen kennen) gaan doen."

Schipper
Het moderamen bezint zich op zijn
leidenderol als schipper die de
Hervormde Kerk de Verenigde
Reformatorische Kerk in moet
loodsen, maar is onduidelijk over de
inzetvoor de hele vloot (behoud van
negen kerkprovincies) en laat de
onrust onder de bemanning voort-
bestaan (onduidelijk
personeelsbeleid),verzuchtß
Kansil. „Ontdoet de
synode van de Hervormdel
Kerk zich via het Samen- I
op-Wegproces van een
kritische doch loyale
bestuurslaag?", vraagt menß
zich in provinciale kring

Wat steekt is het voorstel, I
gedaan op de onlangs
gehouden trio-synode, omI
de provincies in de
toekomst geen beleid te
laten maken. „Dat slaat
alles Wij werken al tien
jaar met geïntegreerde
beleidsplannen, maar de

praktijk in diezelfde tijd voorspelt
niet veel goeds voor het maken van
beleid op landelijk niveau."De
stelling dat de kerk zich de luxe van
de provinciale bestuurslaag niet
meer kan veroorloven, pareert
Kansil dan ook met de vraag of de
landelijke laag er dan niet beter aan
kan geloven. „Vanuit het grondvlak
gezien, is dat een luxe", aldus
Kansil, die verwijst naar de alom
geconstateerdekloof tussen top en
basis.
En wat nu? „Moedig voorwaarts",
roept Kansil. „ In Friesland gaan we
gewoon door met het Samen-op-
Wegproces, zoals dat in 1984 gestart
is. In 1995 zal wel blijken of het
spoort met de dan aangenomen
nieuwekerkorde."En dePKV moet
samen met classes de kerkprovincie
besturen en de gemeenten onder-
steunen, zoals haar taak is. „De
bureaucratischeregelgeving zullen
we voor uitvoering terug moeten
sturen naar Leidschendam." Kansil
zegt dat van hem een 'royale en
loyale opstelling' verwacht mag
worden. „Zolang je inspraak hebt,
moet je jemond open doen, maar als
het doek is gevallen, is het gevallen.
Stel nou dat straks deze kerkorde
wordt aangenomen, dan moet jeer
samen je schouders onder zetten en
niet in een hoekje gaan zitten
kniezen. Ben jeheter niet mee eens,
dan moet jeopstappen."

Ouderwets hervormd
Wat hij nu heel graag wil is dat de
interne 'stammenoorlog' over de
bezuinigingen na het besluit van de
synode hierover, volgende maand,
wordt beëindigd. „Het is nu tijd voor
de provincies om samen met de
landelijkeraden zich te bezinnen op
wat zij in het hervormde erfgoed
onopgeefbaar achten voor de fusie
van de drie kerken. „Samen
creatief-zijn, samen derijen sluiten,
gewoonouderwets hervormd. Want,
juist de wisselwerking tussen die
organen van bijstand en de ambte-
lijke vergaderingen (onder meer de
PKV) bepaalt de openheid van de
kerk. Het is natuurlijk ook een spel
dat jesamen moet spelen. Laten we
proberen nog een bijdrage te leveren
aan het proces. Als het nog kan:
want diekerkorde is een vrij massief
stuk."

Denkwijzer

Zieke en persoonlijkheid
Stel, een patiënte krijgt op een dag
van haar dokter te horen dat zij aan
een ernstige ziekte lijdt, bij
voorbeeld kanker. Op haar vraag
wat de mogelijke oorzaak is,
antwoordt de dokter dat haar
persoonlijkheid mogelijk ook een
rol heeft gespeeld. Hoe zal het de
patiënte, nadat ze de dokter eerst
terecht op zijn gezicht heeft
geslagen, emotioneel verdergaan?
Vermoedelijk zal ze in de volgende
dagen en weken talloze malen
moeten worstelen met schuldge-
voelens die allemaal draaien om de
centrale gedachte„misschien had ik
inderdaad veel eerder, of heel anders
moeten...". Zulke schuldgevoelens
zullen, in een periode waarin ze het
sowieso niet gemakkelijk heeft,
haar alleen nog maar meer depri-
meren en dus haar toestand
verslechteren. Ze zal het idee
hebben dat ze bij de ramp die haar
overkomt, ook nog eens een trap na
krijgt. Niet alleen haar lichaamlaat
haar nu in de steek, maar ook haar
dokter. Om die reden mag je een
dokter die een dergelijke uitspraak
op zo'n moment doet, met recht een
sociale imbeciel noemen.
Maar daarmee is de vraag naar de
rol diepersoonlijkheidkan spelen in
het ontstaan en verloop van ernstige
ziekten zoals kanker, reuma of
hartziekten, natuurlijk nog niet
zomaar afgedaan. Het probleem is
alleen dat het een zeer beladen
vraag is. Voor de meesten van ons
geldt datals iets - ook al is het maar
voor een klein bedrag - oprekening
van onze persoonlijkheid wordt
geschreven, dat ervaren wordt als
een moreel oordeel. We lijden
vrijwel allemaal aan en onder de
vergelijking: Persoonlijkheid =
Persoonlijke Verantwoordelijkheid
= Eigen Schuld Dikke Bult.
De impliciete veronderstelling
daarbij is dat onze persoonlijkheid
onze eigen schepping is, die we door
middel van onze wilskracht naar
believen kunnen veranderen. Als we
dat niet op tijd doen, hebben we even
niet goedopgelet; stom dus.Maar in
wezen is dat een Amerikanistisch-
optimistisch mensbeeld van de
ergste soort, waar wetenschappelijk
gezien op zijn zachtst gezegd geen
hout van klopt. De stof waarvan
onze persoonlijkheid geweven
wordt, bestaat uit onze erfelijke
eigenschappen - zelfs eigen-
schappen als verlegenheid zijn sterk
erfelijk (mede)bepaald - en
omgevingsinvloeden, met name onze
opvoedingservaringen.
De invloed diewe op dat weefsel met
behulp van onze bewuste wil kunnen
uitoefenen, is in de eerste twee
decennia van ons leven uiterst klein.
Maar ook op volwassen leeftijd is
ons 'Ik' maar in beperkte mate baas
in eigen huis. De Zwitserse
psycholoog Carl Gustav Jung zei
daarover ooit: „Het is heel wat
gemakkelijker je huis dan je
persoonlijkheid te verbouwen.
Vandaar dat zoveel mensen zich
vooral met het eerste bezighouden".
Maar zelfs wie zich veel moeite
geeft, merkt hoe weerbarstig
materiaal persoonlijkheid eigenlijk
wel is en hoe klein de veranderingen
zijn waarmee je je vaak tevreden
moet stellen.
Ik durf op grond van het
beschikbare wetenschappelijke
bewijsmateriaal de stelling aan dat
bepaalde mensen in hun volwas-
senheid arriveren met een persoon-
lijkheid, die ze kwetsbaarder dan
anderen maakt voor bepaalde
ziekten. 'Kwetsbaarder' wil
overigens zeggen dat persoon-
lijkheid maar één van defactoren is
die bij het ontstaan en verloop van
ziekten ccn rol spelen, naast bij
voorbeeld erfelijke belasting,
milieu(vervuiling) cn voeding. Een
van de manieren waarop persoon-
lijkheid van invloed is op ziekte en
gezondheid, is gelegen in de mate
waarin het bepaalt hoe we omgaan
met stress, met de emotionele
spanningen waarmee het leven ons
onvermijdelijk opzadelt.

In de film 'Manhattan' van Woodie
Allen komt een dialoog voor waarin
op het verband tussen het omgaan
met spanning, in dit geval boosheid,
en gezondheid wordt gezinspeeld.
Allen's vriendin, in de film gespeeld
door Diane Keaton, vertelt hem op
een bepaald moment dat ze niet
alleen de relatie verbreekt, maar
ook dat ze teruggaat naar haar
vroegere minnaar - nota bene zijn
beste vriend. Allen reageert heel
gelaten, terwijl Keaton wacht op
een heftige ruzie om de oplopende
spanning tussen hen te ventileren.
„Waarom word je niet woedend
zodat we het openlijk uit kunnen
vechten?". „Ik word niet kwaad,
oké?" antwoordt Allen. „Ik bedoel,
ik heb de neiging alles binnen te
houden. Dat is een van deproblemen
die ik heb. Ik... ik kweek in plaats
daarvan een tumor."
Het achterliggende idee dat het
oppotten van spanningen een ongun-
stige invloed kan hebben op het
functioneren van het lichaam,
mogelijk tot aan hetpunt van
kwaadaardige celvorming, is
wijdverbreid. Maar is dat gewoon
psychologische humbug of heeft het
een wetenschappelijke basis? Het
meest aanvaardbare antwoord op
die vraag geeft naar mijn mening de
psychologe Lydia Temoshok in
haar boek 'The Type C Connection'
waar ze schrijft: „Het is onzin te
beweren dat er een direct verband
bestaat tussen het niet uiten van
boosheid en het ontwikkelen van
kwaadaardige tumoren. Het is geen
onzin te beweren dat een levens-
lange neiging om boosheid en
andere negatieve emoties te onder-
drukken een factor kan zijn van
geleidelijke ondermijning van ons
biologisch afweersysteem".
Haar term voor personen met deze
neiging is hetC-type - dit ter onder-
scheid van het gespannen,
ongeduldige, vaak agressieve en
competitief ingestelde A-type met
een veronderstelde verhoogde kans
op hartinfarctenen het meerrelaxte
B-type. Het C-type wordt verder
gekenmerkt door de neiging om
conflicten zo veel mogelijk te willen
sussen, door de neiging de voorrang
te geven aan de wensen van anderen,
door zelfopoffering en door passi-
viteit of lijdzaamheid. In de ogen
van anderen zijn het daarom vaak
buitengewoon aardige, lieve,
behulpzame mensen.
Een voorbeeld van een C-type is de
man die regelmatig door zijn baas
wordt afgeblaft of vernederd. Hij is
ervan overtuigd dat als hij terug zou
scheldenof zelfs maar ietsterug zou
zeggen, hij er op staande voet
uitligt. Maar hij is er ook van
overtuigd dat gewoon weglopen of
zijn schouders ophalen als zijn baas
weer tekeergaat, betekent dat hij uit
de gratie is. Voor een zachtaardige
man is dit een klemsituatie.
Hij heeft twee alternatieven om de
situatie te veranderen, maar alle
twee met verwachte gevolgen die hij
niet aandurft. Het enige dat hij voor
zijn gevoel daarom doen kan, is
stilzwijgend, eventueel met een
glimlach, de zaak over zich heen
latenkomen. Maar onder die
aardige oppervlakte, zo blijkt uit
onderzoek met C -types, is er een
heleboel aan de hand. Zijn hartslag
en ademhaling zijn versneld, zijn
hersenen produceren een overmaat
aan opiumachtige stoffen om de
onopgeloste spanning te vermin-
derenen een zeker gevoel van welbe-
hagen te behouden. In zijn bloed
circuleren stoffen die de werking
van afweercellen verminderen.
Wordt dit patroon chronisch, dan
zijn op den duur vermoeidheid,
gedeprimeerdheid en verhoogde
kwetsbaarheid voor ziektes zijn lot.
Maar is dat zijn schuld? Simon
( armiggelt heeft daarop in 'Vliegen
Vangen' het antwoord gegeven:
„Hebt u dat nou ook? Dat er een
ander bij u inwoont, een persoon aan
wie u eigenlijk nooit behoorlijk is

voorgesteld?"
R£NÉ D ,EKSTRA
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Broedende kip
Voor een natuurbeheerderklinkt het
vreemd, maar ook Henk Kroes, directeur
van It Fryske Gea, zit met dat moeras in
zijn maag. Dat heeft minder met het plan
zelf danmet depresentatie ervan te maken

Het komt de Friese natuurbeschermings-
vereniging slecht uit dat ze als broedende
kip wordt gestoord.

De uitwerking van de Blauwe Zone, met
alle mogelijkheden voor gebiedsuit-
breiding van dien, kwam net in wat rustig
vaarwater. En toen was daar het grote
moeras. „De vele plannen die door de
overheid onder verschillende namen en
met verschillende invalshoeken de laatste
jaren zijn gepresenteerd, veroorzaken,
onduidelijkheid, verwarring en agressie",
zei Kroes in Den Bosch.
Aan een morrend publiek heeft It Fryske
Gea niets. De organisatie kan niet zonder
een breed draagvlak. Onrust moet worden
vermeden. Kroes: „Had ons eerst in alle
rust de Blauwe Zone laten uitvoeren."
Of het nou om blauw of groen gaat: de
natuurbeheerder heeft wel belang bij
uitbreidingvan het natte gebied. Allereerst
om de ecologische hoofdstructuur
duidelijkvorm te geven. Die natte as die
Friesland doorsnijdt en een verbinding
maakt van de Alde Feanen via de Grote
Wielen naar het Lauwersmeer, is essentieel
voor de levenskansenvan bepaalde
diersoorten. Die kunnen niet leven in
alleen maar geïsoleerd gelegenreservaatjes.
Om de dieren de kans te geven te
overleven, zullen de natuurgebieden ook
groter moeten worden. It Fryske Gea hoeft
zich er niet voor te schamen voor dat
belang op te komen. De vereniging mag
ook blij zijn met deGroene Ruimte. Het
structuurschema stelt dat het bestaande
moerascomplex in De Lege Midden door
natuurontwikkeling met een aanzienlijke
oppervlakte zal worden uitgebreid.
Het schetst een toekomstbeeld, met veel
meer meren, veenplassen, riet en ruigten,
moerassen en petgaten. Rond de Grote
Wielen wordt het terrein voor de weide-
vogels aanzienlijk uitgebreid. Beide
gebiedenkrijgen een eigen waterhuis-
houding die niet meer wordt beïnvloed
door gebiedsvreemd water van de Friese
boezem. Tussen de Alde Feanen en de
Grote Wielen lopen ecologische verbin-
dingszones die ook voor recreatief gebruik
zijn bedoeld.
Van recreatie heeft It Fryske Gea volgens

deze toekomstschets minder te vrezen. Er is
een zonering aangebracht, waarbij het de
bedoeling is dat de watersporters meer in
de richting van Grou worden gedreven.
Het moet Kroes en de zijnen toch als
muziek in deoren klinken. De natuurbe-
schermer krijgt een groot moeras waarin
een eigen waterbeheer kan worden
gevoerd. Dat betreft zowel de kwaliteit als
het peil van het water. De recreatie, toch
een natuurlijke vijand van natuurbe-
heerders, krijgt een keurslijf aangemeten.
Het visitekaartje van It Fryske Gea, de
Alde Feanen, krijgt nog meer allure. Er is
al voor ettelijke miljoenen aan natuuront-
wikkeling besteed en er komt nog veel
meer bij om de kwaliteit te verbeteren.
Misschien krijgt het gebied zijn krabbe-
scheer wel terug, de 'ielstikel', de plant die
in verontreinigd water niet kan leven en
daarom in de Alde Feanen jaren geleden
het loodje legde.
Hooguit aan de uitvoerbaarheid van het
plan kan ItFryske Gea nogtwijfelen, maar
de vooruitzichten zijn niet echt ongunstig.
Er is geld. De Lege Midden staat als derde
op een prioriteitenlijst van strategische
groenprojecten en de rijksoverheid denkt
aan uitvoering binnen twintig jaar. De
provincie krijgt het vriendelijke doch
dringende verzoek dat te regelen, met
landinrichting als belangrijkste
instrument.

Symptomen:
onduidelijkheid,

verwarring
en agressie

Door Halbe Hettema
Foto Jan de Vries

Friese moeraskoorts
De provincie Friesland en It

Fryske Gea zijn heel
voorzichtig.Ze zijn al een tijdje
bezig met de plannen voor de

Blauwe Zone. Dat is een Friese uitwerking
van een koers die door minister Hans
Alders van volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en milieu is uitgezet. De
bewindsman deed dat in de Vierde Nota
ruimtelijke ordening extra (Vinex). Hij
kwam met een aantal koersen voor het
landelijk gebied. Bruin voor grondge-
bonden landbouw, geel voor concentratie
in de landbouw, groen met een accent op
de natuur en blauw voor verweving van
functies. Dat alles is op een kaart ingevuld.
De zonering is duidelijk: iedere plek zijn
eigen kleur.

Met de nieuwe invullingvoor Midden-
Friesland wordt duskeurig voldaan aan de
wensen van derijksoverheid. Henk
Mulder, projectleider voor de Blauwe
Zone, is behoedzaam aan de slag gegaan.
Hij heeft een inventarisatiegemaaktvan de
ideeën van allebetrokken disciplines in het
gebied en heeft dat in kaart gebracht. Al
die verschillende belangen moeten nu op
elkaar worden afgestemd. Dat vereist
zorgvuldigheid, tact, behoedzaamheid.
De bestaande situatie in het gebied werkt
nietecht mee. De BlauweKoers gaat ervan
uit dater een 'verbrede plattelandsontwik-
keling' komt. Dat boeren zich alsrecreatie-
ondernemers ontplooien, dat ze natuur en
landschap onderhouden en dat ze, als het
even kan, ook nog eigenbereidekwaliteits-
produkten verkopen. Die moeten dan
streekgebonden zijn. Zoiets als 'Earne-
waldster wei', een goddelijke drank, een
delicatesse.
Op het gebied van water en milieu is er ook
het een en ander nodig. Grond- en opper-
vlaktewater moet in het gebied zo lang
mogelijk worden vastgehouden. Het
verfoeide, vervuilde boezemwater moet
worden geweerd. Natuur, recreatie,
landbouw en zelfs misschien drinkwater-
winning moeten er iets mee kunnen doen.
Het water moet dus schoon zijn. Dat klinkt
goed voor de omgeving van de Alde
I eanen. Volgens Mulder wordt daar ook
hard aan gewerkt.
Veel meer moeilijkheden ziet projectleider

Mulder bij het invullen van de verbrede
plattelandsontwikkeling. Tijdens een deze
week in Den Bosch gehouden symposium
over invullingvan het landelijk gebied
noemde hij als knelpunt dat het natuur-
beleid in Midden-Friesland niet gericht is
op terreinen die door boeren worden
beheerd. Bovendien heeft de landbouw in
deloop der jarennogalwat aan diepontwa-
tering gedaan. Hoog water is voor de boer
in het plangebied geen probleem meer.
Kortom: het boerenbedrijf is hier
misschien wel te modern ingericht voor de
voorgestelde verweving van functies.
Bovendien ontbreekt de animo uit de
agrarische sector.

Als het op kamperen bij de boer aankomt,
zal dat in Midden-Friesland nauwelijks
aanslaan. Van dekant van derecreanten is
er nauwelijksvraag. Alleen langs de randen
van het gebiedkan van dit idee iets terecht
komen.
Mulder denkt dat van de verbrede platte-
landsontwikkeling in Midden-Friesland
alleen maar in kleine deelgebiedjes sprake
kan zijn.Hij wijst erop dat deverschillende
functies nu gescheiden zijn, in plaats van
verweven. Dat lijkt meeropeen bruine dan
op een blauwekoers. Afdwingen van de
gewenste richting zit er ook niet in. „Daar
is geen klimaat voor en er zijn bovendien
weinig mogelijkheden", zegt Mulder.
Als filosofie, als mogelijke ontwikkelings-
richting, wil de Friese projectleider de
Blauwe Koers niet verwerpen. Hoe het
moet worden uitgevoerd, is evenwel niet
duidelijk. Het recent verschenen Struc-
tuurschema Groene Ruimte had daar iets
aan moeten doen, maar volgens Mulder
lopen de ideeën daaruit niet altijd parallel
met de koersen uit de Vinex van minister
Alders. Zijn grootste probleem is dat er
meer over een groot moerasgebied wordt
gesproken dan over verweving van
functies.

Een moeras dat geen moeras
mag heten. Dat staat Midden-
Friesland te wachten. Er ligt

voor de driehoek Leeuwarden-
Akkrum-Drachten weliswaar

een plan op tafel voor een
aanzienlijk natuurontwikke-

lingsgebied, in aansluitingop de
Alde Feanen, maar een

moeras? Dat zegt niemand
meer luidop. Wie dat wel doet,
maakt zich schuldig aan het

verspreiden van een gevaarlijke
ziekte: moeraskoorts onder de
plaatselijke bevolking. Ondui-

delijkheid, verwarring en
agressie zijn daarvan de

symptomen. 'Wat stiller, wat
netter', lijkt het.

De driehoek
I^euwarden-
Drachten-Akkrum
moeteen
aanzienlijk natuur-
ontwikkelings-
gebied worden,
zoals de Jan
Durkspolder bij
Oudega (Sm.).
Maar het mag
eigenlijk geen
moeras heten.

Nadelen
En toch isKroes er niet gerust op. De
moeraskoorts onder de bevolking lijkt
immers bij deprocedure rond de Blauwe
Zone minder hoog op te lopen. Die koers
heeft echter ookzijn nadelen, weet deGea-
directeur. De verwevenheid van functies
levert problemen op. Een economisch
interessantecombinatie van agrarische
produktie en natuurbeheer is in grote delen
van het gebied niet mogelijk.
In dat verband wijst Kroes op de vroegere
manier van werken. Op het natte land
werd het gras gemaaid. Het hooi werd naar
een praam gesjouwd voor transport naar dc
boerderij. Zoiets zit er met de moderne
bedrijfsvoering niet meer in. Zware
trekkers en machines die afhankelijk zijn
van dedraagkracht van de grond, doen het

werk. Als nu het waterpeil omhoog wordt
gebracht en de boeren er blijven werken,
gaat het al mis zodra de zomer maar een
beetje nat uitvalt.

Meer sturing
De directeur van It Fryske Gea heeft nog
een probleem met de plannen: agrarische
produktie, recreatie, natuurbeheer en
watervoorziening moeten in het gebied elk
hun plek vinden. De uitwerking ligt bij
provincie, gemeenten en waterschappen.
VolgensKroes zou derijksoverheid hierbij
meer moeten sturen.
Nu dat niet gebeurt, ontstaan er
problemen. ItFryske Gea heeft ze al aan de
lijveondervonden. Op basisvan een 25 jaar
oud bestemmingsplan komt er in de Alde
Feanen een recreatieproject voor
driehonderd bungalows. Natuurbelangen
botsen met waterschap De Walden over
peilaanpassingen die sterk negatief voor
het natuurgebied uitpakken. In beide
gevallen stapte de natuurbeheerder naar de
Raad van State. Met duidelijke ideeën van
de rijksoverheid waren dergelijke proce-
dures wellicht niet nodig geweest, denkt
Kroes.
Als de uitbreidingsplannenvoor het
moeras doorgaan, is It Fryske Gea
trouwens ook van de problemen met het
waterschap af. Net als van de vaarrecre-
anten. Daar ziet de natuurbeheerder wel
heil in. VolgensKroes moet een goed
samengaan van recreatie gevonden worden
in uitbreiding van het natuurgebied. Dan
kan ersprake zijn van zonering. De natuur
houdt zijn stiltegebieden, derecreanten
kunnen aan de randen terecht. En zo
belandt It Fryske Gea toch bij het
uitgangspunt dat van een natuurbeheerder
verwacht en verlangd mag worden: een
groot moeras in Midden-Friesland.
De koorts onder andere betrokkenen zal
alleen nog maar toenemen. Maandag-
middag iser in Leeuwarden een informa-tiebijeenkomst over de plannen. Over de
(in>ene Ruimte, wel te verstaan, dus over
een nieuw groot moeras. En niet over de
Blauwe Koers, met verweving van functieswaarbij een uitbreiding van natum
bieden is gedacht Dat M ook moeras, maar
kennelijk toch andi
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/*S\ VEILINGENliJ ONROEREND GOED
\_^"j-py AHe geldende voorwaarden «taan vermeld op hal op hot notariskantoor varkrikjbare veiiingbiifet
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Vrijstaande woning Woonhuis Woning
Hegedyk 34a Great Haersmawei 18 Houtlaan 24
De vrijstaande woning met garage, erf en Woonhuis met garage, schuren, erf en wei- Woning met erf en grond, gemeten op 1.53
tuin te Luxwoude, Hegedyk 34a, groot 7.60 land, groot 84.70 are. are.
are. Het verkochte heeft een woonbestemming. _ ... _. _

" t.v.v. de Gemeente Smallingerland.._. . ■■ ■ Provisioneel : dinsdag 3 november 1992 _ .. _ ._„Ppfpplpn IAIP II 2Infl Provisioneel : woensdag 4 november 1992
iCIwCICII W C II U II U Finaal : dinsdag 17 november 1992 Finaal : woensdag 18 november 1992

■ ■ II ■ beide dagen om 14.00 uur in beide dagen om 14.00 uur in
m6l DOUWV_- Ifl It Miensker, Fabriekswei 13a zalencentrum Vreewijk,

wvuiiwwiiivj te ou(Jega Sm Folgeren 14 te Drachten.

hnfirUGriltlG Betaling koopsom uiterlijk 5 weken na de Notaris Mr. H.E. Mulder, Stationsweg 49,
wvviMviijijv gunning. 9201 GH Drachten, tel. 05120-12205.
Uofioritf-f R 1Bezichtiging op de veilingdagen een uur voor
nCyCUyrvUl deveiling, alsmede op dezaterdagen 31 okto- Balangsteltenden rijn van harteber, 7 en 14 november a.s. tussen 14.00 en welkom om eens te zien hoe het gaat
Percelen weiland met bouwvallig boerde- 15.00 uur. op een vei|jnn
rijtje te Gersloot, Hegedyk 61, totaal groot „. . .......
4 71.90 ha. - Klazinga &de Wolf, notarissen, Berglaan niMCPUDI HfIMPCM"56 92Q3 EJ Drachten tel 05120-18325 INoLHnl JvllMü tIM
Provisioneel : 3 november 1992
Finaal : 17 november 1992 _T^R'n?T_^^jTk^l^^^'^

beide dagen om 14.00 uur in -Ft^^-^rTO^r*! _U_fc_i_ta___y___U_J__La_B«-JI
Café 't Fortun, Hegedyk 21 te
Luxwoude a___mm____^-^^^^___________mmmm-_^ RfllllA/1 AIM R ">

Notaris Mr. H.W. Vellinga, Hegedyk 15, PpiTplpfl UfPÜ-Hlfl DWUVVLM 11U
8401 BH Gorredijk, telefoon 05133-3215 iGIvGIwll WCIIUIIU mipi ijr o MWA ARDFN

Kavel I: perceel weiland,
WWïrTTtFSTTi^tfWïirSM groot ± 2.42.80 ha., geen melkquotum. Perceel 1:

het perceel bouwland gelegen ten zuid-Kavel * Perceel weiland, en van. en aan de Harstawei onder Ho-
C VQlf ll* i__lf__i I S nn 9r°ot * 1"6°'11 ha" 9ee" me,kquotum' gebeintum, kadastraal groot totaal
IZXcKUIIcVcI lü Kavel II 's winters in gebruik als ijsbaan. 2.85.80 ha;

p»_ ___*_. —_. --. — '---- ■ ""
,

_*
_ Provisioneel : woensdag 4 november 1992 Perceel 2:

De woning met erf en tuin, Hegedyk 90 te het perceel bouwland gelegen ten oos-
Langezwaag, kadastraal bekend gemeente Finaal : woensdag 18 november 1992 ten van- en grenzend aan perceel 1, ka-Langezwaag, sectie G nr. 419, groot 24.70 beide dagen om 14 00 uur jn dastraal groot 1.48.00 ha;
are- het Dorpshuis te Weidurn. _ . . _..,..K Beide percelen vrij van pacht, laatst tn ge-
Exekutie: op grond van art. 268 lid 1 Boek 3 Notaris Mr. G.S. van der Hem, Sluyterman- bruik bij de heer S. Wijma te Hoge-
BW wei 25, 9023 AB Jorwerd (Gem. Littensera- beintum.
Provisioneel : 1 december 1992 diel), telefoon 05106-441 Qp yerzoek yan de

_
gm

om 14.00 uur in Café ———
"de Nieuwe Vaart", Hegedyk Inlevering inschrijfformulier, 13 november
16 te Langezwaag. __VTTTYTTWT_ïyF9TTTT'9_i_^_i 1992 om 14 00 uur °P de openbare zit-

A J | JJ| J «-Vi^Ol J t_\ -^ ting. Nieuweweg 1 te Leeuwarden.
Aanvaarding: na betaling der koopsom en __«__M_*__fc__i__É^A_fc_4_^__H

|nscnrjjvjng kan a||een op een speciaa|het verder verschuldigde. l*fa*.¥_.T_l_iß__* -%*«* _-_ mt daarvoor bestemd formulier, uitsluitendBezichtiging: op de verkoopdag vanaf 13.00 WOOnRU S met GTI verkrijgbaar bij onderstaande notaris,uur en verder in overleg met het notanskan- ww.... "■ iw ■ ■!«#« wil
(
_

«^ Jtoor e üorredijk^ Pll fl Tilfl ff de enveloppen worden in het openbaarBetaling: uiterlijk 15 janvar. 1993. Gil IJ lUII U geopend d
M
jrekt na inlevering:

Biljetten met kaart en voorwaarden verkrijg- w
_ de inschrijvers dienen daarbij aanwezig

baar op het notariskantoor te Gorredijk. woonnuis met erf en grond, Tjalling Har- of vertegenwoordigd te zijn.J keswei 76, Wijnjewoude, oppervlakte 8.52
Op de te veilen zaak kan tot 16 november are. Notaris Mr. J.K. Rademakers, Nieuwe-
-1992 onderhands worden geboden bij een r . weg 1, 8911 LX Leeuwarden, tel. 058-
-aan de notaris Mr. H.H.W. Vrieze gericht Geboden : f 129.000,- 122822, in samenwerking met Notaris
schrijven. Finaal : 4 november 1992 Mr- WAB- Pieffers, Lage Herenweg

~... ... ... *«s morripriQ nm 11 nn uur in 60, 9073 GD Marrum, tel. 05181-1201Notaris Mr. H.H.W. Vrieze, Hoofdstraat 3, s mor9ens om 11 .uu uur in

8401 BT Gorredijk, tel. 05133-1675, in sa- "Het Koetshuis" te Hemrik. —
menwerking met Notaris Mr. R.C. Spronk, Notaris Mr. H.W. Roemeling, Folkertslan 68, K!^i»^r!>r!7M,,d _2ü ?** le
Stationsweg 30, 9471 GR Zu.d.aren. 9244 ED, Beetsterzwaag, tel. 05126-2415 "" "
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/ - Saneren van ondergrondse tanks, voor de gesaneerde tank
/ wordt een kiwa-certificaat afgegeven (HBO/diesel)

/ - Grond-/grondwateronderzoek

IANSMA / " Bodemsanerin9en

-. _. , f / aannemersbedrÜ^ jansma en van dijk b.v.
M M / grond-,weg-, water-en cultuurtechnische werken

/ West 26,9285 wc buitenpost -postbus 102, 9285 zx buitenpost -tel. (05115) 1035-fax (05 115) 3643

Onder de rook van Sneek en vlakbij het Snekermeer. is het voor jong
en oud fijn wonen in Gauw.
TE KOOP _____

Degelijk (nieuw- (gebouwde ruin» vrijstaand* woning met garage
op ruime kavel eigen grond aan De Kamp S in Gauw.
Terstond vrij te aanvaarden.

Vraagprijs slechts / 190.000,-k.k.
Inlichtingen bij

SVTZE HILVERDA 0.0. BEMIDDELING
Kleine Dijlakker 11, Bolsward

Tel. 05157-3561, fax 05157-2685

V M LA __m W-^mj__^L_M W^Bm\^m m±mm^awmmmmm^*9^rW' ■■ ■

Kies dan voor een NVOB-aannemer. j
Dat is een betrouwbare en deskundige AahP^R 'partner. Daar kunt u van op aan. /
Of het nu gaat om nieuwbouw of ver- /
bouw. Bij hem zijn uw bouwplannen / /
in goede handen. Hij -Ü! /
zorgt ervoor dat de ~~~~--j

bOUW COnform UW |JIfAD " Vraag degratis infobrochure aan
Wensen WOrdt ■■ _M -M bi) hel NVOB onder antwoordnum-■ m W WW W-W mer 6033. 8900 VC Leeuwarden.Uitgevoerd. m____^-__^a____m Zelfs een postzegel is niet nodig.

Dat staat een stuk beter
NVOB - GEWEST FRIESLAND - WESTERSINGEL 22 - 8913 CL LEEUWARDEN- 058-134449

Tekoop

één kavel weiland
4,5 ha, zware zandgrond, aan de Ureterpervaart in
Ureterp.
Tel. 05120-11279
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WINKELRUIMTE IN HEERENVEEN
A/D GEDEMPTE MOLENWIJK

\ f Tot. ca. 600 m 2.

Front 22 m.
Ook in twee gedeelten te koop.
Geschikt voor winkel- en
horecadoeleinden.
Koopprijs in overleg.
Aanvaarding opkorte termijn.

Voor informatie:

11 IQ] terpstra
bedrijfsmakelaardij

Tel. 05130-26215/Fax 20033
Gespecialiseerd in winkels, kantoren en
industrieel onroerend goed
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* BETAALBAAR BOUWEN $
* MILIEUVRIENDELIJKE BOUWMETHODE

* MET NiTQD KWALITEITSCERTIFICAAT

* KORTERE BOUWTIJD EN
IN 1 DAG WIND- EN WATERDICHT

* BOUWT DOOR HET GEHELE LAND
MET EIGEN MENSEN

* KEUZE UIT 21 VERSCHILLENDE BASISTYPES
WAARBIJ UW INBRENG JUIST DIE INDIVIDUELE
LIFESTYLE GEEFT

* BOUWT OOK:
KANTOREN VOOR O.A. MEDISCHE SECTOR
SCHOLEN VOOR ELKE VORM VAN ONDERWIJS
REKREATIE ZOALS CLUBGEBOUWEN, KANTINES
EN VAKANTIEWONINGEN

lavabouwl i^^tfP
Ook is net mogelijk de volledige dokumentatie toegezonden le krijgen doorstorting van l 10.. op girorek. 25 91 229 met dutdeii|ke vermelding van uw adres en tel nr en bouwplaats
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UNIEK WOONHUIS
MET PRAKTIJKRUIMTE

OP KRUISING VAN VAN HARINXMAKANAAL- QREUNS -HEMPENSERVAART
Bostulp 20 (Aldlan-Oost) Leeuwarden

Wegens het kiezen voor een beschutte woonvorm mogen wij namens opdrachtgever
voornoemd pand te koop aanbieden. Het geheel is in landelijke architectuur gebouwd
en door de ontwerper zelf bewoond.

Indeling:
Begane grond: Royale hal met vide en gaanderij, toilet, woonkamer, eetkeuken me

aanbouwkeuken en apparatuur, slaapkamer, badkamer met ligbad,
bijkeuken. In hetbijgebouw: praktijkruimte met pantry. dubbelegara-
ge met bergzolder.

Verdieping: 2 zeer grote slaapkamers (met mogelijkheid tot opdelen), badkamer
met ligbaden tweede toilet, vide.

Terrein: Het geheel is gesitueerd op ca. 1100 rrr grond (waarvan 865 nv

eigen grond) en omvat een fraai aangelegde tuin. In de tuin bevmcie
zich een overdekte pergola en een prieel.

Situering: Het complex is schitterend gesitueerd in een perfecte woonomge-

ving. Vrij uitzicht over Van Harinxmakanaal en Hempenservaart op

het dorpjeHempens.

Koopprijs: ’ 585 000,00kosten koper.

Informatie: Voor serieuze gegadigden hebben wij een kleuren-brochure beschik-
baar. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met ons buro.

Kromwal 44 8836 VH BRITSWERD tel. n«i ma-1819 fax. 05104 1791

In businesspark ..Friesland" te koop
nog te bouwen kantoorpand ca.
600 m2. 700 m vanaf NS-station
Te huur: MODERNEREPRESENTATIEVE
KANTOOR- OF PRAKTIJKRUIMTE
Centrum van Heerenveen
Ca. 115 m 2beg. gr. + verdieping.
Te huur: ca. 400 m 2beg. gr. + verd.
KANTOORRUIMTE nabij NS-station
aan de Herenwal te Heerenveen.
Te koop: BEDRIJFSPAND metkantoor
en bungalow, gelegen aan vaarwater
industrieterrein Noord-Heerenveen
Vloeropp. ca. 900 m 2. Hoogte ± 6,4 m.
Halfopen loods 215 m 2. Hoogte
± 4,5 m. Grondopp. ca. 4500 m 2.

Te huur: OPSLAGRUIMTE ca. 750 m 2.

Hoogte 6,5 m, in Heerenveen-Zuid
Te huur: WINKELRUIMTE CENTRUM
HEERENVEEN. Opp. ca. 200 m 2
Evt. in units vanaf ± 50 m 2
voor speciaalzaken.

rOJ terpstra
Li bedrijfsmakelaardij

Tel. 05130-26215 / Fax 20033
Gespecialiseerd in winkels, kantoren en
industrieel onroerend goed
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Welvaart bedreiging voor konijnefok

Door Luigi Bulsing
Foto Jan de Vries

4 "mr ~WT oe je in de konijne-
■ M wereld verzeild

raakt? Bij mij begonJ-W J_L het in de oorlog. Ik
was amper elf en zag die oorlog als
een avontuur. Ik had toen geen
zorgen over mijn land noch over
Hare Majesteit die er uitgenaaid
was", weet Jaap Abma nog. Minder
romantisch is het vervolg: „Er was
wel eens behoefte aan een stukje
vlees in de pan en daarom hield je
konijnen. Gras en wat schillen
waren er altijd."

„Ik kreeg kennis aan mensen die
fokten met het ras Hollander, zoals
dorpsgenoot Gerrit Griepsma. Hij
nam me in een verduisterde tram
mee naar een club in Heerenveen.
Nog in oorlogstijdorganiseerden we
in Joure in het Tolhuis een keuring.
Jongals ik was, waren het geen
uitgesproken slechte tijden voor mij.
Na de oorlog moest je meer ernst
van het leven maken. Ik werd
verondersteld een plaats in de
maatschappij te veroveren en het
konijn verdween daarmee uit mijn
blikveld."

Jaap Abma werd bouwkundige.
Langs omwegen, want net als veel
anderen was voor hem geen
dagstudie weggelegd, althans niet
meer dan de ambachtsschool. 'Heit'
was timmerman en waarom zou dat
voor Jaapook niet mooi genoegzijn?
Hij werkte kort als scheepstim-
merman bij de Jouster Helling, wat
hem later als gedreven watersporter
van pas kwam. Intussen leek het
hem nooit verkeerd om 'een-man-
met-de-boord' te worden.
Hij kreeg vlot een contract bij archi-
tectenbureau Jorritsma in Bolsward,
op voorwaarde dat hij binnen
veertien dagen kon typen en
wekelijks de auto van de baas waste.
Geknoei met water in de richting
van de dienstmeid verstoorde de
zakelijkerelatie. In 1948 ging Abma
naar architectenbureau Heidoorn in
Leeuwarden. In die tijd haalde hij
zijn diploma opzichter-tekenaar bij
het PBNA.
Het waren ook op maatschappelijk
gebied stichtelijke tijden: „Op de
vraag of ik een snipperdag kon
krijgen, werd geantwoord: 'Het is
hier geen sociale instelling. Moet je
nu komen. Als iemand op vakantie
gaat en je vraagt wanneer hij
terugkomt, wordt gezegd 'wit ik
noch net. Ja, dr is veel veranderd."
Destijds worstelde Jaap Abma met
een angstvoor werkloosheid.Omdat
je bij de overheid goed zat. sollici-
teerde hij in 1953 bij de gemeente
Haskerland, had met burgemeester
Wytse Hoekstra een goed gesprek
over watersport en werd aange-
nomen om onder de huidige burge-
meester van Maastricht Philip
Houben op te klimmen tot
inspecteur van bouw- en woning-
toezicht. In 1989, bij zijn afscheid,
zat Jaap Abma zoals hij het noemde
„gewoon in een schaal. Je functie
heeft nu geen naam meer, maar een
cijfer..."
Met Peet Zijlstra, in voetbalkringen
geen onbekende, zette Abma wat nu
bouw- en milieutoezicht heet op
poten. Als buitendienstmedewerker
werd hij een haarlemmerolie, goed
voor de gekste klussen waar een
ander in was vastgelopen. Erg leuk
soms, maar het afscheid viel Abma
toch niet zwaar: „Er heerst een
cultuur met weinig ruimte voor
persoonlijke vrijheid. Een bureau-
cratie van jewelste.Dat blijkt uit het
aantal parafen op adviesjes voor een
plannetje dat nog geen scheet waard
is. De aanvrager is al dood en
begraven eer het plan er staat."
„Voor dat plannetje worden kasten
vol bestemmingsplannen openge-
trokken, advertenties geplaatst,
adviezen geschreven, procedures
gevoerd, parafen, vergaderingen,
inspraak. En bezwaarschriften
ingediend. Een buurman, die zich
alleen met fietsen in leven houdt en
verder misschien op zijn geld moet
passen omdat hij niks anders heeft te
doen, heeft ernstige bezwaren. Dat
soort typetjes moet ik niet, stuur die
maar naar Alaska, daar hebben ze
de ruimte en wordt hun zicht niet
belemmerd. Dat is geen democra-
tische benadering, maar een geleide
democratie, want uiteindelijk gaathet plannetje echt wel door."
In onze wereld heeft het respect voor
de vakman plaats moeten maken
voor de vraag, hoe de /aken er
politiek gezien voor liggen. Abma:

Het konijn gaat door een dalletje. Grootste
bedreiging blijkt onze welvaart.

Waardering is er nog wel, maar dan betreft
het steeds vaker zoiets als met die gegoede
Fries welke ooit in Groningen studeerde,
hikkend van nostalgie nog eens een avondje
ging stappen, ver na middernacht een dame
in een etalage zag en plukkend aan zijn

weerbarstige vlinderdasje hoofdschuddend
zei: „No, no juffrou, jo hawwe de kninen

mar raar los yn 't hok net?" Vlaamse
reuzen met hangoren meende hij zich later

waarderend te herinneren.
Echte konijnen en het volk om zon

knuffelbeest heen zijn niet minder boeiend.
Het is een wereld van extremen, een gebied

waarop drs. Johannes uit Akkrum zich
beweegt naast spoorwegarbeiderRitske uit

de Wouden. Voor hen die behalve van
dieren ook nog van mensen houden kan een
wereld opengaan door eens een paar uur te
investeren in een bezoekje aan een tentoon-
stelling zoals de Sneker Waterpoortshow
in november, in januari de Bossche Bonds-

tentoonstelling of de tweejaarlijkse
Europashow, die in oktober met tegen de

20.000 beesten in Zuidlaren wordt
gehouden.

Zuidelijk Nederland domineert qua
aantallen in de konijnefok, de noordelijke
streken brengen vaak wat meer kwaliteit

en hoewel hij zelf geen konijn meer heeft,
levert Joure met Jaap Abma de president

van de 150 leden tellende Konijnen
Keurmeesters Vereniging in ons land. Aan
de hand van deze 62-jarige oud-ambtenaar

hierbij een soms mild humoristische
rondwandeling door de wondere wereld van
het konijn en meteen ook door die van Jaap
Abma zelf. Die is niet bij de konijnen af,
zeker niet, maar alledaags is ook anders.

„Te veel vakidiotie is ook niet goed,
maar tegenwoordig praten mensen
mee die er geen bal verstand van
hebben. Ik deed m'n werk altijd
graag, wil het zo weer doen. Maar ik
zou ook wat kunnen beginnen met
interieur-architectuur of een bureau
starten om mensen door de doolhof
te loodsenwelke ze moeten gaan om
voor een bepaalde handelingof plan
een overheidsbeschikking te krijgen.
Bij het lezen van de folders slaat
menigeen de schrik om het hart.
Voor een gat in de grond in Broek-
Noord ten behoeve van een schip-
huisje kun jevoor een postzegel
tegenwoordig de koningin laten
beslissen, alleen duurt het dan wel
een paar jaar. In zon bureau zit
volgens mij brood."

Jaap Abma schouwt
wat in Friese
vakkringen 'Belg\ske
hazzen' genoemd
worden.

'Algemene nutte'
Omdat hij de zaken graag wat
aandikt, kan de indruk ontstaan dat
JaapAbma een tikkeltje verzuurd of
wereldvreemd is. Niets is minder
waard. Hij kan bloedserieus zijn,
bijvoorbeeld als het werk, vrouw
Fokje („in poerbêste"), drie dochters
of kleinkinderen betreft, maar hij
houdt ook van grappen en grollen.
En Abma kon zich uitleven in
enkele zaken 'ten algemene nutte.
Zoals 25 jaarbestuurslid Jouster
Watersport, vijftien jaar bestuurslid
van het protestants-christelijk
onderwijs. „Je wordt dat niet omdat
je zo aardig of bijbelvast bent. Daar
moeten ze mij ook geen examen in
afnemen. Je wordt bestuurder
omdat je specifiekekwaliteiten hebt
die vaak uit je werk voortkomen.
Jaap Abma kon iets op papier
krijgen en de zaak ook nog reali-
seren."
Alleen dat met die konijnen is
eigenlijk toeval: „Mijn dochters
wilden op een gegeven moment
beesten. Bij ons kwam toen het
Hollander konijntje terug in huis.
Dat werd voor mij een terugkeer
naar een jeugdliefhebberij en
aansluiting bij de club in Sneek,
waar ik ook al snel in het bestuur
kwam en waarvan ik nu erelid ben.
We hebben een kleine tweehonderd
leden, een actieve club die al dertig
jaar de Waterpoortshow organiseert
die met zon drieduizend dieren tot
de top vijf van ons land behoort.
Konijnen, kippen, duiven, cavia'sen
kleine knagers. Of het geen nadeel is
dat je dat spul nooit lang in leven
houdt? Tsja, het is een gegeven dat
geen soort zo oud als de mens
wordt."
„Je behoort trouwens te praten over
lüeindierteelt. Je hebt als buiten
staander weinig inzicht in wat die
lokkers beweegt. Je ziet wat
medailles en bekers op het dressoir
of in een kast, maar je hebt geen
begrip wat dat voor die mensen

inhoudt. De konijnefokkerij begon
een eeuw geleden.Za van 'moet je de
mijne zien, hoe mooi die is. Je kunt
de fokkers in drie groepen splitsen:
de dierenliefhebbers, de veredelaars
en de gezelligheidssporters die het
gaat om de sociale contacten. We
hebben in Nederland zon 10.000
konijnefokkers verenigd in deNKB,
de Nederlandse Konijnen Bond en
de meesten zitten in het Zuiden."

„Aan het eind van de jarenzestig
boeide de sport mij dermate dat ik
me ging bekwamen alskeurmeester.
Daar bestaat geen specifieke
opleiding voor, wel specifieke eisen.
Je hebt beslist een 'Fingerspitzen-
gefühl' nodig. De basiskennis over
erfelijkheids-, voedings- en organi-
satieleer moet je jezelfeigen maken.
Je moet zelf redelijk wat kennis van
anatomie hebben. Je moet alles
weten over de 47 erkende konijne-
rassen. Per jaarkun jevoor
maximaal vijf rassen geëxamineerd
worden. Ik heb er dertien jaarover
gedaan om volledig bevoegd te
worden."
„Alle 150 keurmeesters in
Nederland zijn verplicht lid van de
XXV, de Konijnen Keurmeester
Vereniging, waarvan ik voorzitter
ben. Ons doel is vooral de kennis
actueel houden en derol van de
keurmeester in het geheel zo goed
mogelijk te laten verlopen. We
hebben ook dames in onze club.
Geen 50%, dusniet helemaal wat de
samenleving ons wil opdringen,
maar toch zeven of acht. Een
keurmeester kan niet serieusgenoeg
zijn, want in een paar minuten kan
hij werk van jarenvernielen."
„Het is een sport waarbij veel platte-
landers betrokken zijn. Het oordeel
van de keurmeester weegt zwaar.
Dat is een last. Op een dag moet je
ongeveer 80 dieren keuren. Je
oordeel moet ondanks de weinige
tijd weloverwogen zijn, want je moet
jerealiseren dat er een jaar inten-
sieve beleving en arbeid van de
eigenaar van het beest achter staat.
Jouw oordeel is eigenlijk een
momentopname, maar jekunt je
geen frivoliteiten veroorloven."

Welvaart
„De sport vertoont tekenen van
teruggang. Dat komt door de
welvaart. Onze jeugd maakt kennis
met andere zaken. Lawaai en
spectaculaire snelheden winnen het
van konijnehokken schoonmaken
en stront opruimen. Vooral op het
Duitse platteland ligt dat nog
anders. Daar is de konijnefok een
grote sport. Maar de kwaliteit is hier
beter, We benaderen de idealen die
de fok voor ogen staat beter. Ach.
verdwijnen doet de konijnefok niet.
li /al een basis blijven. Alles is aan

mode onderhevig, maar levende
wezens kun je niet uitroeien."
„Een tikkeltje bedreigend kan ook
zijn dat er signalen van het minis-
terie komen over het welzijn van
dieren. Er zijn uitwassen, zoals de
poedel of om andere redenen de
pitbull en in de konijnefokkerij heb
je dat met de Engelse hangoor, een
schitterend beest, maar het heeft
weinig meer met hetoorspronkelijke
ras te maken. Het zal mij geen pijn
meer doen, maar de wetgeving gaat
defok beperkingen opleggen. Extre-
miteiten horen ook te verdwijnen,
maar als de beperkingen te groot
worden, zal er ook een stuk sociaal
leven wegvallen. In de paardesport
kan men dat nog opvangen met een
extra glaasje bier, maar bij de
doorgaans wat minder goed gesitu-
eerde konijnefokkers zit dat er niet
in."

Twee baarmoeders
Het seksleven van een konijn stelt
niet veel voor. Het is rrrrrrrt... en
dan valt deram voordat je het in de
gaten hebt al weer van het wijfjeaf.
Abma: „Wat veel mensen niet weten
is dat een konijn twee baarmoeders
heeft. Het komt alleen hoogst zelden
voor dat ze twee weken na een worp
al weer bevalt. In de fokkerij speelt
de geluksfactor nogal mee. Je kunt
veel foktechnisch vastleggen, maar
de tekening bij voorbeeld moeilijk.
Er wordt ongetwijfeld wel eens
gerommeld, al is dat lang niet altijd
overtuigend te bewijzen."
„Als een donkere nagel vereist is en
die is helaas wit, dan wordt er wel
eens gekleurd. Ook bepaalde
tekeningen in de pels worden wel
met verf bijgewerkt, maar dat
gesjoemelkomt zelden voor. Ook de
conditionering van het beest kan
wat te ver gaan met epileren en zo.
Hoewel. Als ik naar een receptie ga,
kijk ik ook wat langer in de spiegel.
Alleen manipuleren en conditio-
neren ligt soms dicht bij elkaar. Er
zijn beestjes die aan de wam
(halskwabbe) geopereerd zijn, of
haren zijn een enkele keer wegge-
brand waarvoor dan witte haren
terugkeren en diekunnen een
tekening sprekender maken."
„Soms wordt iemand wel eens een
tijdje geschorst. Minstens zo
effectief is, als een keurmeester
verwijderen van haren vermoedt en
in het rapport vaststelt een lichte
pelsbeschadiging aan de rechter
schouder. Je laat dan iedereen in
zijn waarde, alleen het beestje van de
man die de zaak probeerde le
bedonderen keldert in de
waardering. Dat komt heel hard
aan."
„In onze organisatie heb je wel
mensen met te veel petten op, maar

een keurmeester staat toch boven
alle partijen. Hij wordt vaak aange-
sproken op zijn oordelen. Ik kom in
principe niet meer op tentoonstel-
lingen waar ik gekeurd heb. Ik wil zo
neutraal mogelijk blijven. Als
keurmeester weet je trouwens
helemaal niet van wie de konijnen
zijn die je ter keuring worden aange-
boden."

Diaserie
„Het blijft een aparte hobby. Ik ga
wel met een diaserie het land in.
Houd lezingen. Ik pas me aan bij
mijn publiek en de tijd die me
gegundwordt. Ik praat altijdvoor de
vuist weg. Ik had een serie van
tachtig dia's, waarbij soms ook een
paar van de Sneekweek met wat
schaars geklede dames. Vinden de
mensen mooi, zon verrassinkje.
Voor een flesje jeneverof
beerenburgdraaideik mijn progam-
maatje af. Maar ik ben er mee
gestopt, want jevalt niet alleen voor
jezelf maar soms ook voor anderen
in herhaling."
„Bovendien heb ik te weinig tijd.
Gelukkig en dat moet nooit anders
worden, want als ik zou moeten
wachten op de dood. is een dag me al
te lang. Ik doebij voorbeeld jaarlijkszon dertig keuringen en dat is een
hele belasting. Ik help adspirant-
keurmeesters. Verder heb ik mijn
eigenzaakjes graag goed voor elkaar
en dat vreet ook tijd. En zoals gezegd
heb ik buiten de konijnen nog wel
wat andere interesses en dat is
behalve watersport bijvoorbeeld
fotografie en werken met mijn
handen. Vooral het luxere werk in
hout- en kunststof beheers ik goed."
„Zeker, als je tentoonstellingen
bezoekt, kom jetot de conclusie, dat
konijnefok een zinvolle, sociale
invulling van jevrije tijd is. Maar ik
zou zonder kunnen. Ik fok sinds
kort niet meer en men laakt mij daar
wel om. Ik zit er niet mee. De sport
kost me nog altijd veel tijd en geld en
als ze me willen lozen, kan dat
probleemloos geregeld worden. Je
bent keurmeester uit liefde. Je doet
het om wat te betekenen voor een
ander. Ja, er is ook een vergoedings-
regeling, maar als jeaan het eind van
het jaarallesoptelt en aftrekt, blijf je
met een zak vol loten zitten, wat dan
meestal nieten zijn of je wint eens
een bus sperciebonen."
„Ik ben intussen best eergevoelig
hoor. Ik heb in dertien jaai de top
bereikt, voel me daar nog prettij M
ik kan de belasting in alle opzichtennog aan, maar je moet wel zorgen,
dal je weg bent. voordal je ihelemaal versleten bent Dal is niel
alleen in de konijnefok maai m helhele leven /o. Ik hoop dal tijd
onderkennen."
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/*§h VEILINGEN
WJ ONROEREND GOED

Me geldende voorwaarden staan vermeld op het op het
notariskantoor verkrijgbare veilingbiljet

Vrijstaand
woonhuis
Vrijstaand woonhuis met garage en erf te
Zwaagwesteinde, Verl. Stationsstraat 51,
groot 5 are en 18 centiare.
Geboden : f 137.000,--
Finaal : 3 november 1992

om 16.00 uur n.m. in Café-
Restaurant Old Dutch.

Bezichtiging tevens op de zaterdagen 24 en
31 oktober 1992 van 15.00 - 16.00 uur.
Notaris Mr. R.K. Rispens, Stinsweg 14,
9269 TE Veenwouden, tel. 05110-2212

Vrijstaand
woonhuis
Vrijstaand woonhuis met houten garage en
erf te Zwaagwesteinde, Noorder Stati-
onsstraat 30.
Geboden : f 110.000,--
Finaal : 4 november 1992

om 19.30 uur 's avonds in
zalencentrum de Nije Küle te
Zwaagwesteinde.

Bezichting tevens op de zaterdagen 24 en 31
oktober 1992 van 15.00 - 16.00 uur.

Notaris Mr. R.K. Rispens, Stinsweg 14,
9269 TE Veenwouden, tel. 05110-2212

TSft VEILINGENW ONROEREND GOED
Alle geldende voorwaarden staan vermeld op het op het

notariskantoor verkrijgbare veilingbiljet.

Vrijstaande
behuizing
De Buorren 101
met aparte garage, houten
berging en tuin
De landelijk gelegen prima onderhouden en
van fraai schoonmetselwerk voorziene vrij-
staande BEHUIZING met aparte GARAGE,
houten berging, erf en tuin, staande en gele-
gen aan De Buorren 101 te LIPPENHUIZEN,
kadastraal bekend Gemeente Lippenhuizen,
Sectie B, nr. 3007, groot 4 are.

De woning bevat:
Begane grond: woonkamer met open haard, keu-
ken, hal, WC, berging.
Bovenverdieping: 4 slaapkamers en een badka-
mer met ligbad, behoudens enkele openslaande
ramen geheel voorzien van dubbele beglazing en
van CV.

Finaal: 13 november 1992
om 14.00 uur in het „Dorpscentrum"
aan De Buorren 47 te Lippenhuizen

Aanvaarding: In eigen gebruik na betaling van
de koopsom en het verder verschuldigde.
Bezichtiging: Op de verkoopdag vanaf 1 uur
voor de verkoping en verder in overleg met het
notariskantooren de eigenaar, tel. 05133-1337.
Betaling: Uiterlijk 13 december 1992.

Biljetten met kaart en voorwaarden verkrijgbaar
op ondervermeld notariskantoor.

Notaris Mr. H. H. W. Vrieze, Hoofdstraat 3,
8401 BT Gorredijk. telefoon 05133-1675

LEEUWARDER COURANT
Een nieuws/engte voor!

GEZOCHT
geïnteresseerden in

KUNSTSTOF KOZIJNEN
De in verschillende kleuren - metkleurechtheidsgarantie - verkniobare TROCAL kunststof kozimenramen en deurensluiten onderhoudskosten, geluid, winden water uit HetKOMO Attest met certificaatverzekert u van de hoogste kwaliteit Bij TROCAL ramen en deuren kriigt u 10 jaar garantie
Overweegt u ook eens de plaatsing van kunststof kozijnen in combinatie met Thermoplus Superhtewarmtereflecterend isolerend dubbel glas Dit glas heeft een aanmerkeli|k hogere isolatiewaarde dangewoon dubbel glas. Volgens de nieuwe regeling is de subsidiebi|drage hiervoor ’ 70.- per vierkantemeter
Wilt u meer weten' Vul dan de bon in voor meer informatie

I \/ f_ EZ l\i| A Ikwil meerweten over subsidieregelingvoor Ther-■ m-wm—m\l§l*-\ moplus Superhte. gecombineerd met TROCALI kunststof kozijnen, ramen en deuren
I KOZIJNEN Naam

I Waagstraat 13 Adres I
I --.„.. . -. - Postcode Plaats I' 8801 LG Franeker . "Tel.nr.

■ Tel. 05170-3467 Bel ons, of stuur deze bon in een envelop aan
l Fax 05170-7065 antwoordnummer 1225, 8800 WB Franeker.

LÜ-T-T-!-. !__?S&__~J

Uw huis in de krant brengt mensen over de vloer.]

VI.M.' ■, 11HW l .l Ia^JMNPc: _, C ";:":: _
J «i.Mi.miin.miii.u. -m

Onze opdrachtgever is aktief in de kommerciële dienstverlening, met vestigin-
gen in Leeuwarden en Heerenveen.

In opdracht van de direktie van dit bedrijf, wensen wij op korte termijn in
kontakt te komen met een

KOMMERCIEEL MEDEWERK(ST)ER
De funktie:
In deze zelfstandige funktie bent u verantwoordelijk voor kontinuiteit en kwaliteit
van de dienstverlening.
U ontwikkelt aktieplannen, voert acquisitie-gesprekken met bestaande en toe-
komstige relaties.

Funktia-eisen:
Een motivator, kollega, onderhandelaar, initiatiefnemer, doorzetter.
Leeftijd 25tot 35 jaar.
Enkele jaren relevante kommerciële werkervaring.
MBO/HBO opleiding en in bezit van rijbewijs.

Denkt u voor deze funktie de geschikte kandidaat te zijn, dan zorgt u voor een
adequatereaktie, binnen 10 dagen, meteen recente pasfoto.

buro interaktie
personeels - adviesburo
Werving, selectie, opleiding entraining

t.a.v. dhr. H. de Jong, Postbus 731, 9200 AS Drachten.

r \
APOTHEEK ALDLAN

zoekt gediplomeerdefull-time

apothekersassistent(e)
liefst met enige ervaring, 4 dagen per week is
ook bespreekbaar.

Schriftelijke sollicitaties aan:
J. Pronk, apotheker
Zevenblad 1, 8935 RK Leeuwarden

Voor nadere informatie kunt u bellen
058-887374 (apotheek)
058-671462 (privé)

Gevraagd

gedipl. apothekersassistente
APOTHEEK TROMP VISSER
Voorstreek 9 - 8911 JH Leeuwarden
Te bevragen: dhr. W. J. de Jong, apotheker
Tel. 058-123067

I

BRMA
Erkend reclame/marketingbureau Drachten

/wij zoeken mpt c-.^-->

MENIO
WU ZOEKEN MET SPOEO

?esN ERVAREN (!)

WFI WERKTEKENAAR-DTP'ER prj-Q

' KAN STOEIErV. HOEFT N/ET!
1 ~.<?. _/var« X-press. Dat
r -« ,^uiv«i zou het zijn als-ie ook met Adobe Illustrator en
Fotoshop kan stoeien. Hoeft niet!

Wij bieden een zelfstandige jobmet een goed salarisin een compacte, gezonde
organisatie Belangstellenden schrijven een beknopte brief metcv. en richten
deze aan de directie t.a.v. Dhr L.A.M.T. Nia Postbus 188. 9200 AD Drachten

" "

KniEpinG
KUNSTSTOF 1 1" ALUMINIUM

W^m\mmmWmmmm\Wm\w\'m

J_ miJ I I LEVERINGSPROGRAMMA
i ■ draai-kiepramen

■- p.(ii -~H ■ voordeuren in meer

en tuindeuren
!___!____ __ " hefschuifpuien

gP_-"*"l~—" Ü kiepschuifpuien

I^^mmmb ■ kunststof dakkapellen
(nieuw en renovatie)

bsw I ■ woonserres
I ■ vouwwanden
I ■ garagedeuren

WWmWUMêlMêêêêêêêÊêUU" ■ gevelbekleding
Tevens het adres voor isolerende beglazing

Knipping Benelux BV
Tilledyk 15, Minnertsga

05187-1680
Showroom: Zuidvliet 160, Leeuwarden (op afspraak)

&

■■■■■■■■■TE KOOP
AUTOSLOOPBEDRIJF te Leeuwarden

Gelegen aan de James Wattstraat 16, binnen de bebouwde
kom, bij uitvalsweg. Eigen grond 4000 m', verhard met asfalt
en beton. Loods 16 x 60 meter, met showroom. Stenen
hoofdgebouw met werkplaats met brug en olie-afscheider.
Kantoren en keuken. Zware heftruck, Mercedes truck enz.

ALLE VERGUNNINGEN AANWEZIG
Telefoon 058-152240, b.g.g. 662239, Vierhuisterweg 78

("<-. °_,
mm mm WONINGBOUWVERENIGING <

SS ZUIDWEST FRIESLAND

" Tjalke de Boerstr|itte 2 Postbus 29

" ■ " ■ 8560 AA Balk Tel 05140 - 3541

Te huur in Workum:
nog slechts 2 van de 19 nieuwbouw
seniorenwoningen
„groen" uitzicht
Huurprijs: ’610,50 per maand
Verwachte oplevering: december 1992

Voor informatie: 05140-3541
f—\ (R. Wielenga)

'dj )

JËÊÊ [- w. "
___. _. --.— '"

JUBBEGA
Aan De Stekker bouwen wij

2 VRIJSTAANDE
WONINGEN

MET PREMIE-A 1992
- afm. woningen breedte x lengte 6.64 x 8.84- 3 ruime slaapkamers
- kavels met goede bezonning

Op deze lokatie zijn reeds 4 woningen
gerealiseerd.

| NOG SLECHTS 1 TE KOOP |
op kavel van 374 nv.

Prijs ’ 136.800,- mcl. grond.
Bel voor meer informatie:

BOXMA'S
BOUWBEDRIJF STIENS

05109-1743
_____________m_____m___mm_______m___m______________t

C. ISOLERENPf^KDoe jesamen met _. \
I m if* _j

Aktie woningisolatie -_-_B_é_H__H
aktieprijs subsidie nettoprijs

Spouwmuur isolatie tl. 2().QS 33% fl. 13.95 ml.
Dakisolatie f\. 29,95 52% fl. 14.25 nv.
Vloerisolaiie fl. 35,75 28% fl. 24,75m-\

Mogelijke besparing
Aanvullende energiebesparende maatregelen in de vorm van
spouw-, dak-, en vloerisolatiekunnen in een gemiddelde huis-
houding al snel een besparing van fl. 5,50 per nr geïsoleerde
oppervlakte opleveren.
Bij een vrijstaande woning van IHO nr kan de besparing op
jaarbasis al snel fl. 990,- bedragen!.

p___-_-.-----»----.------------^
Stuur mij meer informatie over woningi.solatie en de
lopende subsidieregeling

Ik wil graag een ahpraak maken niet uw ad\ iseur

Gedurende de aktie ontvang ik bij opdracht de
BKST SAVF.R waterbesparende douchekopGRATIS

Naam: , I
Adres: , |
Plaats: I

■ Teleroon: ■

"^_^GROZEMMSOLMIES "^o #M —_ Postbus 210 jflH ttRWOBt./
Al \ I I NDAM , " _?

"~^| telefoon 05987-21041 *m^W- l̂kWUtmm
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Verwarring
De verwarring op het vraag-en-
antwoord-spelletje in het partijblad
is tekenend. Op de negen vragen
over de premier hebben beide oud-
bewindslieden slechts drie gelijke
antwoorden. Over toch eenvoudige
zaken als zijn meest huiselijkeeigen-
schap, zijn favoriete muziek en zijn
geduchtste tegenstander tasten de
oud-bewindslieden in het duister.
Ze staan daarin niet alleen. Op hel
Haagse Binnenhof en ver
daarbuiten vraagt menigeen zich
nog steeds regelmatig af wieLubbers
eigenlijk is
De onenigheid over de bijbelse
personen waar Lubbers zich in zou
herkennen, is ook in een ander
opzicht typerend voor de premier.
De Koning en Gardeniers hebben
beiden gelijk. Ruud Lubbers is
zowel een denker als Paulus en ccl,
doener zoals Noach De/e combi
natie maakt Lubbers tot de
complexe persoonlijkheid, die al een
decenium lang het land beslui i

De verwarring over Lubbers was er
toen ook al, in de herfst van 1982.
De vergelijking met bijbelse figuren
werd toentertijd niet gemaakt, maar
het beeld van de onberekenbare
Simon Petrus dringt zich op. Is hij
wel 'straight' genoeg, vroegen
CDA'ers zich ongerust af die hem
hadden zien schipperen in de fractie
tussen rechter- en linkervleugel. De
ambtenaren op Algemene Zaken
hielden hun hart ook vast, op de
hoogte als ze waren aan het wollige
taalgebruik en de zweverigheid van
de CDA-fractieleider.
Van Agt. de scheidend premier, had
ook zn bedenkingen. Het had nooit
geboterd tussen de twee karakte-
rologisch totaal verschillende
rooms-katholieken. Was de wispel-
turige Lubbers bovendien niet
degene geweest diegaten in het
bezuinigingplan Bestek '81 had
geschoten? En die in politiek
gevoelige zaken, zoals de kruisi a
ketten. en Zuid-Afrika nooit vooraf
duidelijkheid had gegeven over het
voortbestaan van het kabinet? Van
Agt had liever de bonkige calvinist
Jan de Koning als zn opvolger.
Pas toen die weigerde, was de weg
voor Lubben vrij. De act met de
'positieve grondhouding' op de
viaag of hij de macht wilde
overnemen, was voorlopig zijn
laatste wollige opmerking. De
bekeringvan devoorzichtige, twijfe
lende fractievoorzitter tot de harde,
no nonsense premier was een -
opmerkelijk feit. Van zijn
ministers, veelal afkomstig uit het
bedrijfsleven, eiste hij volledige
loyaliteit aan /ijn lijn: bezuinigen,
bezuinigen, bezuinigen.
Het is nauwelijks nog voor te stellen
dat de nu alom bejubelde premier
toentertijd tegen de maatschappe
lijke klippen op roeide, Als een SOOrl
Noach, inderdaad. Feilloos voelde

de ondernemer aan dat Nederland
rijp was voor een saneringsoperatie.
Dat een cultuuromslag mogelijk
was. proefde hij in het buitenland
(Thatcher. Reagan) en importeerde
hij voor ons land.

Grootste zege
Lubbers had uiteindelijk succes, niet
in het minst dankzij een oplevende
internationale economische groei.
Ondanks de vele pijnlijke bezuini-
gingen beloonde de kiezers hem met
de grootstezege die een partij ix>it m
de Nederlandse politiek zou halen:
54 zetels. Zijn naam was gemaakt.
Lubbers gaat de geschiedenis in als -
voorlopig - de beste premier die
Nederland ooit heeft gekend.
Toch heeft Lubbers in zijn rol van
Paulus de denker in zijn Torentje
niet louter geniale invallen gehad.
Daar fabriceerde hij bij voorbeeld
zijn vele speeches. Over het feit dat
Nederland ziek is en de democratie
overbelast is Verhalen die de
aandacht trokken, maar bij nadere
bestudering toch de sfeer van zweve-
righeid en wolligheid van weleer
oproepen. Wie weel wal Lubbers
daadwerkelijk bedoelde met zijn
noodkreet dat Nederland ziek is?
Cïing dat om de WAO en hel ziekte-
verzuim in het bijzonder of om de
lan Salie geest in het algemeen? Of
wellicht om beiden?

'Ieder mens telt'
Als de premier een christen
democratische mx>l wilde raken,
was de duidelijkheid vaak met
grotci es werden de tenen veelvuldig
gekromd Het 'ieder mens telt' als
repeterende breuk werd na de
zevende keer in de derde opeenvol
gende toespraak bijna gênant 1 rgei

nog waren de christen-democra-
tische bedoelde opmerkingen over
het 'verder reiken dan je eigen
schaduw', opdat we de 'dialoog met
de werkelijkheid aan kunnen.
Een ideoloog is Lubbers dan ook
niet geworden. Hij omarmde de
CDA-filosofie van de verantwoor-
delijke samenlevinggretig, maar
werd er geen fanatieke apostel van.
Bij het bezuinigen is het idee van de
terugtrekkende overheid een handig
hulpmiddel gebleken, maar een
visionaire invulling van zon samen-
leving heeft de premier nooit
kunnen geven. Liever hakt de
pragmatist de dagelijkse problemen
in mootjes, waardoor er met wat
variantenwerk wel een oplossing uit
de bus valt.

RUUD LUBBERS TIEN JAAR PREMIER:

Apostel, arkebouwer ofbruggebouwer?

Door Wilfred Scholten
Foto Jan de Vries
Zelfs onder zijn naaste geestver-
wanten heerst na Lubbers'
negentien jaren van politiek
bedrijven nog aarzeling, ln wie
herkent de premier zich het meest?
vraagt de CDA-krant in het laatste
nummer aan Til Gardeniers en Jan
de Koning, twee christen-
democraten die Ruud Lubbers van
zeer dichtbij hebben meegemaakt.
Ze mogen kiezen uit de bijbelse
figuren Noach, Simson. Simon
Petrus en Paulus.
Oud-minister Gardeniers: „Niet in
Simon Petrus. Omdat Ruud nooit
iemand verloochenen zal. Wel in
Paulus. Paulus is de man die veel
nadenkt. De filosoof. De zoeker.
Een man die mensen wil
overtuigen". De keus van oud-
ministerDe Koning valt heel anders
uit. ..In Simson het minst. Ik ken
Lubbers niet als een man die spier-
ballen gebruikt. In Noach al meer.
Dat was de man die in zijn eentje een
boot timmerde".

Ruud Lubbers is op 4 november tien jaarpremier
van ons land. Hij evenaart hiermee het record
van Willem Drees, die van 1948 tot 1958 vier

rooms-rode coalities leidde. Lubbers, de sfinx, is
als premier populair. Maar niet geliefd. Naast

zijn behaalde successen, is er ook veel niet
gelukt. Een portret.

Bewierookt
Lubbers is ook nooit partijman
geworden, maar altijd bestuurder
gebleven Zijn voorzitters, Bukman
en nu Van Velzen, zag hij niet slaan
De problemen in zijn CDA interes
seerden hem nauwelijks. Hij greep
pas m als het CDA hem bij hel
regeren dreigde te belemmeren
Zoals vixir de verkiezingen van
1986. toen hij persoonlijk nog wal
wijzigingen aanbracht in de milieu
paragraaf van het concept veikie
zingsprogram.
Ruud Lubbers beziel de landspio
blemen vooral vanuit een econo
misch oogpunt. De premier dacht
dan ixik serieus aan een wetenschap
pel ijke c.ttricre in die studierichting,
voordat hij in 1973 onverwachts
vixir hel ambt van minister van
economische zaken word geroepen.
Munster Andiiesscn. die tegen
WOOrdig dal departement runt
bewierookte de ministei president
onlangs als de Johan Crui|lT van de

economie. Zoals Neêrlands beste
voetballer gevoel heeft voor de bal.
heeft Lubbers datvoor de economie.
Het gevolg van die sterke econo-
mische gerichtheid is wel dat de
staatsrechtelijke en democratische
kanten van de /aken nogal eens
bruusk genegeerd worden. Het
politieke dealen in achterafka-
mertjes heeft bij hem een ongekende
bloei doorgemaakt. Van dualisme
tussen Tweede Kamer en kabinet
was. vooral tijdens /ijn eerste
kabinet, nauwelijks sprake.
Zelfs het laatste onafhankelijke
bolwerk moet eraan geloven.
Kaland. CDA-fractieleider in de
Eerste Kamer, weet dat lubbers de-
last ige senatoren het liefst met
handen en voeten aan zijn beleid wil
hinden Bij voorbeeld door hen te
betrekken bij de totstandkoming
van het regeerakkoord. ..Ik wil dat
niet. wij moeten on/e handen vrij
hebben", is Kalands reactie daarop.
Hoe slim Ruud Lubbers doorgaans
ook opereert, de zakelijke kant van
zijn privé-besognes heeft de
miljonair nooit goed kunnen
regelen. Telkens doken er weer
'affaires' op. Zoals uvei /ijn
aandelen in het bedrijf Hollandia
Kloos. koppelbazen en zwart
werkers bij een b.v. en /.ijn
bemoeienisbij het innen van achter
stallige betalingen van Koeweit
Vooi Maden als de Nieuwe Revu
smullen ('Over rijkdom, macht en
fraude'), vixn lubbers een
'handicap . /oals hij het /elf eens
berustend uitdrukte.

Blinde vlek
De Noach in Ruud Lubbers. de
doener dus. heeft veel werk ver/el
Lr waren niet veel problemen
waaraan hij met even heelt geroken

Voor de politieke haalbaarheid
daarvan heeft hij een feilloos
instinct. Ln hij kan wachten.
Neem het euthanasievraagstuk. Een
kwestie die jarenspeelde en waarvan
de oplossing door de premier al die
tijd behoed/aam is voorbereid. Zo
werd een stomverbaasde menigte
CDA'ers in 1986op een verkie/ings
bijeenkomst in Slagharen plotsklap
geconfronteerd met een serieuze,
ingetogen Lubbers die een mandaat
vroeg om de kwestie (ruimer dan het
CDA officieel voorstond) ie regelen
Het applaus bezegelde /onder
enige discussie - de deal die hij enige
jaren later op het juistemoment kon
gebruiken.
Maar Lubbers wacht soms ook le
lang. Of weigert iets echt aan te
pakken. Zon blinde vlek is het
functioneren van /ijn eigen dienst,
derijksoverheid. Ondanks de mooie
woorden zijn er niet veel minder
ambtenaren dan ten tijde van /i|ii

voorganger Van \gt. Dedecentrali
satie van taken naar tic lagere
overheden heeft ook nooil zijn echte
aandacht gehad. Officieel is hij
voorzitter van de regiegroep' Daar
heeft hij weinig van laten merken,
/eker niet aan de collega ministers.
1 11 deregulering is helemaal van de
politieke agenda verdwenen.

Kaland. die beklemtoont dat de
premier vol 'kwaliteiten en capaci
Letten' /u en daar de afgelopen jaren
ixik goed gebruik van heeft
gemaakt, noemt echter nog een
andere blinde vlek: die van de
staatsschuld ~ln de tien jaar van zijn
premierschap is de schuld gestegen
van) 175miljard naar) '7Smiljard.
Dat is nogal u.

Koningin
De doenei I übbeis heelt in hel
heetst van de strijd ixik met altijd
een antenne VOC4 de gevoeligheden
van collega ministers Woedend
kunnen ze ei nog om worden, de
ministers die openlijk werden

allen of publiekelijk een repri
mande kregen Zoals de VVDer De
Korte, na het 'eens maai DOOit weel'
van Lubbers definitiefafgebrand als

premier, llii had mei mo
zeggen dal de konigui mei naai

Japan mocht gaan. Navraag leert
dat er nog slechts ingehouden
rancune is ..Ik /eg er mets meer
over. want het staatshofd is hierbij in
het geding", aldus De Korte. „Maar
wellicht dat ik er veel later nog eens
op terug kom." Zijn relatie met de
premier is. ondanks suggesties in de
pers. altijd prima geweest. ~We
kunnen nog steeds samen door een
deur."

WIR-lek
Opvallend is wel dat Lubbers zelf
overkookt van woede als ei aan zijn
integriteit ook maar een beetje
getwijfeld wordt Voor de ogen van
de televisie camera's verbleekte
Lubbers toen VVD fractieleider
\ oorhoevehem ooit het najagen van
hersenschimmen' verweet Het

kamerlid Nijhuis (ook VVDI weid
dixn I übbeis woedend betiteld als
'politiek vandalist'. toen hij sugge
leerde dal de premier wel eens het
befaamde WIR-lek ZOU kunnen
/i|ii

Nel zoals Paulus en Noach blijkt
ix>k Lubbers mei zonder zonde te
ziin Toch wil Kaland hem de
I niel vergelijken met de twee
bijbelse figuren ..Ik heb Lubben
wel eens als bi uggenbouwei
getypeerd. Noach is een
arkebouwer, dal is toch iets andere.
Paulus is een bi levensein i|\ci Daal
be|K'ikt Lubbers zich met toe. Ik
wijl ze dus allebei af"

Op de viaag aan wie lubbers zich
dan mag spiegelen, volgt een lange
stilte „Moeilijk. Ik denk daarbij
eerder aan de koningen uil hel (inde
testament. Maar dan wel een
koning die is aangepast aan de
moderne tijd Daar is l übl
flexibi I voor."
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DE NDC VACATUREBANK IS EEN GEZAMENLIJKE RUBRIEK VAN DE LEEUWARDER COURANT EN HET NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN. BEREIK IN FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTHE RUIM 660.000 PERSONEN

Sa Hand
■HH*7_HH_!_!_r_l_ElZ!!3_B_B_i__i

Binnen het internationale voedingsmiddelen Concern
Wessanen, verzorgt Salland b.v. de produktie van een
assortiment aan kaas. Met ruim 70 medewerkers die zorg
dragen voor kwaliteit, hygiëne en efficiency wordt er op
jaarbasisongeveer 200 milj. kg. melk verwerkt. Een tiental
soorten kaas waaronder het merkartikel LEERDAMMER wordt
grotendeels automatisch geproduceerd.

Doordat meertechniek in de ploegen nodig is, zal de technische onderhoudsdienst,
de produktie per 1 januari 1993 gaan ondersteunen Om deze 3-ploegendienst,
gedurendezes dagen per week te kunnen realiseren, moet de huidige bezetting
van 5 met 3 medewerkers worden uitgebreid in de funktie van

STORINGSMONTEUR (m/v)
De funktie:
De technische onderhoudsdienst wordt belast met het uitvoeren van korrektief,
inspektief en preventief onderhoud aan de geavanceerde produktiemachines Hij/zij
maakt deel uit van de produktieploeg maar is direkt verantwoording verschuldigd
aan de voorman onderhoud Ook worden de nieuwe medewerkers opgenomen in
een storingsdienst die 1 maal in de 7 weken een weekenddienst heeft.

De juistekandidaat:
-Heeft een diploma MTS. energietechniek of gelijkwaardig VEV. diploma
-Bezit relevante kennis van P.C.'s en P.LC.'s zowel hard-, als software
-Is zelfstandig ingesteld en bezit een ruim improvisatievermogen
-Heeft enigekennis van machine bankwerken.

Wij bieden u:
-Een afwisselende baan met een prettige en kollegiale werksfeer
-Een 36-urige werkweek met een salaris volgens de zuivel CAO.

Schriftelijke sollicitatieskunt u binnen 14dagen zenden aan Salland b v.
Rondweg 9, 7721-AA te Dalfsen.
Voor nadere informatiekunt ukontakt opnemen met de chef technische dienst
dhr. J.A.Veldkamp of dhr. W.R.Postma Tel 05293-1324.

Voorhet bureau Maatschappelijke Dienstverlening
van de afdeling Sociale Zaken van de sector
Welzijn en Sociale Zaken vragen wij

2 bijstandsmaatschappe-
lljk werkers (v/m)
functie A (32 uur per week)

ÊÊËËË functie B (36 uur per week)

De afdeling Sociale Zaken voert naast een groot
aantal socialewetten ook een aantal specifieke
taken uit waaronder deopvang van asielzoekers
en de uitvoering van de wet Jeugdwerkgarantie
en de wet Banenpool.

DE FUNCTIE
- het geven van informatie over en het rapporte-

ren en adviseren omtrent aanvragen in het kader
van de volgende wetten en regelingen: ABW,
RWW, lOAW, lOAZ, BZ, WBO;

Heerenveen is een aantrek- " he* verrichten van heronderzoeken waaronder
kelijke woon- en werkge- verhaalszaken;
meente met circa 38.000 in- " net bieden van dienstverlening in samenhang
woners. Door de met financiële problemen;
onmiddellijke nabijheid van - het leveren van een bijdrage aan (eenmalige)bossen en meren beschikt zij projecten-sr-ssssss: - rrhtvr,rrde werk-
oen ■ zaamheden op de betreffende afdeling.

De gemeentelijke organisatie WIJ V R A G ÉI Nbestaat uit 3 sectoren en een — — —afdeling beleids- en be-
stuursondersteuning. Het ge- " minimaal een relevante MBO-opleiding;
heel staat onder leiding van - aantoonbare ervaring met soortgelijke werk-
de gemeentesecretaris die zaamheden;
fungeert als voorzitter van - goede contactuele en redactionele vaardia-het managementteam. Een heden
van de belangrijkste doelstel-
lingen van de nieuwe organi-
satie is de verhoging van de WIJ B I E DENkwaliteit van de dienstverte- "c^nat,ede *%££% *" J**** "* "«*
de efficiency en verantwoor- aan de elsen wordt voldaan, maximaal’ 4.534,-
-delijkheden zo diep mogelijk bruto Per maand bedraagt(bij een volledige werk-
in de organisatie worden ge- week). Op termijn is een uitloop mogelijk naar
zien als middelen om die maximaal ’ 5.209,- bruto per maand (eveneens
doelstellingente bereiken. bij een volledige werkweek).

S^T^JZ N?*? inlichtingenkunnen worden ingewonnen
vrouwen en leden van etni- bl' de heer IW- de Haan- cnef van het bureau
sche minderheidsgroeperin- MaatschappelijkeDienstverlening, telefoon
gen aan het arbeidsproces te 05130-12531, dan wel bij de heer S. Nijholt,
bevorderen. Indien zij aan de medewerker van het bureau Personeelsbeleid en
gestelde eisen voldoen, wor- Organisatie, telefoon 05130-12493.den zij bij voorrang uitgeno-
digd voor een gesprek. Belangstellenden kunnen hun sollicitatie tot uiter-
De gemeente neemt deel aan ,ijk 15 n°vember 1992richten aan de afdeling
bedrijfsgerichte kinderap- Personeel en Organisatievan de gemeenteHeer-
vang, enveen, Postbus 15000, 8440 GA Heerenveen,

onder vermelding van vacaturenummer 92/46 '
Van sollicitanten wordt een (A of B) in de linkerbovenhoekvan de envelop.

lilGEMEENTE U HEERENVEEN
I II POSTBtJS 15000/ II 8440 GA HEERENVEEN

fl I TELEFOON 05130-12712 TELEFAX 05 1 30-1 2475

B.V. Automobielbedrijven v.h. NIJLAND, dealer voor personen- en be-
drijfswagens, met vestigingen in Leeuwarden, Gorredijk en Heerenveen,
vraagt wegens toenemende aktiviteiten een

ALLROUND 1E MONTEUR
voor de personenwagen-vestiging te Gorredijk.

Wij zoekenkandidaten die:

- bevoegd APK II keurmeester zijn- gedegenkennis hebbenvan electronica

Wij bieden een salaris dat overeenstemt met defunktie.

Sollicitaties - die wij vertrouwelijk behandelen - gaarne binnen 10 dagen
richten aan B.V. Automobielbedrijvenv.h. Nijland, t.a.v. de directie. Post-
bus 957, 8901 BT Leeuwarden.

©_^__^__S____3_l @
Off. VW- onAudi-daalar voor N.W -Friesland
OCCASIONCENTRUM voor geheel Friosland

2 ETAGES SHOWROOM 1700 M 2
ALLE MODELLEN VWENAUDI NIEUW

KEUZE UIT ONGEVEER 100OCCASIONS
LEVERING ALLE MERKEN NIEUW

zoekt met spoed een

AUTO-
MOBIELVERKOPER m/v

Hij voldoet aan het volgende profiel:

" enthousiaste doorzetter met koopmansgeest dievan zijn werk zijn
hobby maakt

" goede algemene ontwikkeling met technisch inzicht, in staat om op
ieder niveau te onderhandelen

" klantvriendelijk, servicegericht, betrouwbaar

" hij wil werken en wonen in St. Annaparochie

De juisteman bieden wij:

" een verantwoordelijke baan metveel afwisseling en goede
toekomstmogelijkheden

Brieven met volledige ml. en pasfoto, welke vertrouwelijk zullen worden
behandeld, te richten aan: Postbus 81, 9076 ZP St. Annaparochie,
dhr. Jensma.05180-1101.Job Promotion

werving en selectie, bemiddelt in vaste banen
in de commerciële, secretariële en
financieel/ administratieve sector

Voor onze opdrachtgevers in het midden en het westenvan
het land zoeken wij

full-time & part-time
apothekersassistentes m/v

Geïnteresseerd?
Reageer in eerste instantie telefonisch voor informatie.

JOBPROMOTION, tel. 030-311773
vragen naar dhr. M J van Riessen

Maliebaan 87c. 3581 CG UTRECHT

iVoor
een innovatief technisch bedrijf te 4|L

Heerenveen zoekt Uitzendburo De Rijk jj^m
een 4m_W

Dit kwaliteitsbedrijf zoekt een kandidaat
met MTS-BOUWKUNDE opl. of
gelijkwaardig nivo. Ervaring in een m\a_M
soortgelijke funktie strekt tot aan- j£
beveling (bv. als tekenaar). *_\W
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het 4m£uitwerken van materiaallijsten en teke- _W_\
ningen. U bent de "schakel" tussen 40*tekenkamer enerzijds en produktie en m\winkoop anderzijds. Het bedrijf is vol- 4ft£
ledig geautomatiseerd. _J^£
Leeftijd: 22 tot 40 jaar. jK
Deze vakature isvoor langeretijd. 4_9^
Interesse? Neem dan kontakt op met _j£
Diana Michiels. Tel.05130-22690. £
Gemeenteplein 79, 8442 MB Heerenveen. _W_\

UITZENDBURO -fc._mmm\
fit bitctX vMt u*. f^nmattl.fit ULjl

Het bestuurvan de Stichting Katholiek Onderwijs
Leeuwarden vraagt met ingangvan 1-1-1993 een:

groepsleerkracht m/v
voor de katholieke DALTON basisschool Titus
Brandsma, i.v.m. de groeivan het aantal leerlingen.
De functie betreft 34 uur per week.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij- een grote affiniteit tot kleuters hebben;- zich de Dalton-werkwijze eigen willen maken;- samen kunnen werken met collega's;- de katholieke identiteitvan de school op
eigentijdse wijze inhoud geven.

De nieuwe collega kan rekenen op goede begelei-
ding van het team.

De school staat in een groeiwijk, heeft 173 leer-
lingen, verdeeld over 6 groepen. Het team bestaatuit 8 leerkrachten. Bii het werken met dekinderengaan we uit van de Dalton-werkwijze.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de directeurvan de school, de heer J. Hoffer, tel. 058-660779(school) of 058-670246 (privé).

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit vertegen-woordigers van team, ouders en bestuur.
Sollicitatiebrieven voor 14 november 1992richtenaan het sekretariaat van de stichting, tav. depersoneelsfunctionaris, mevrouwA. Wachter,
Wirdumerdijk 13c, 8911 CB Leeuwarden.

SOM. |

de krant helpt
U op weg

We zoeken een aardigeen flexibele |

apothekersassistente
voor onze middelgrote apotheek in hetcentrum van
Sneek
We bieden een veelzijdige functie, waarbij naast de
gewone werkzaamheden ook avond- en weekend-
diensten horen. Ons team bestaat o.a. uit 9 full- en
part-time enthousiasteassistentesen 2 apothekers.

Wie kan reageren? leder, die in het bezit is van het
diploma apothekersassistente, en 32 uur of meer
wil werken.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de apotheker mw.
H. J. de Vries-de Langen, Apotheek Postma, Oos-
terdijk 65, Sneek, telefoon 05150-12316 of na
sluitingstijd 05104-1769.

I ~*A il
GemeenteHenddumadeel

C e m e e nt e Menameradiel

Vn ferbên mei de ynfolling fan in tredde formaasje- j; plak Miljeusaken, roppe boargemaster en wethSl- j
ders gadingmakkers op foar de funksje fan

administratyf-juridysk
meiwurk(st)er
miljeusaken

Funksje-ynformaasje- Advisearret oer juridyske aspekten fan miljeu- ifergunnings.- Advisearret oer beswierskriften en beropspro-
cedueres.- Advisearret oer üntjouwing en ütfiering fan it
hanthaveningsbelied.- Advisearret yn oerlis mei kollega's oer it tapas-
sen fan bestjoerstwang en it sanearjen fan
miljeuhinderlike bedriuwen.- Fersoarget yn oerlis mei kollega's harksittingsen deferslachjouwing dêrfan.

i - Fersoarget de administrative öfhanneling fan
fergunningsoanfragen.; - Docht oar foarkommend wurk op it mêd fan itmiljeu.

Funksje-easken- InopdefunksjerjochteopliedingopMßU/HBU-
nivo.; - Kennisfanenünderfiningynitwurkjenmeiinpc: - Besit tan it rydbewiis BE.

i Salaris- Salarisgrinzen fan f 2.920,00 oant f 3 979 00bruto yn'e moanne, funksjenivo 7.
: Oare ynformaasje
\ - Fan gadingmakkers wurdt in positive haldmgferwachte oangeande defryske taal en kultueri - De gebrükhke amtlike rjochtsposysjeregelinq isfan tapassing.- It persomelsbeliedfan de gemeente isrjochte opdeselde kansen foar manlju en froulju; yn it ramtfan it gemeentlike emansipaasjebelied wurdefroulju mei klam frege te sollisitearjen.

Ynljochtingen
Ynljochtingen binne te krijen by it sektorhaadFROM, de hear A. Boomsma, tillefoan 05185-1445: (tastel 42).

| Sollicitaasjes
Sollisitaasjes binnen 14 dagen te rjochtsjen oanboargemaster en wethaïders fan Menameradiel: Postbus 3, 9036 ZW Menaam en derby qraach
solhsitaasjeFROM" op de slüf skriuwe.

LEEUWARDER (Ol KANT
Een nieuws/engte voor!

j zocht /
Schoonmaker m/v
U verricht 4 ochtenden per week (ma, di, do, en vr), van
09.00-11.00 uur, schoonmaakwerk bij een medische instelling
in Leeuwarden. Voor deze functie is het noodzakelijk dat u in
Leeuwarden woont. Bent u enthousiast, neem dan maandag
na 14.00 uur contact met ons op.
Informatie bij Jantje de Vries, tel. 058-86 OS 35.
Leeuwarden, Schrans 5.

Organisatietalent m/v
Een baan met toekomstperspectief bjj een aannemersbedrijf
in Noord-Holland. In deze veelomvattende functie draagt u
zorg voor de voorbereiding van projecten volgens bestek en
tekeningen en begeleidt u de uitvoering. Uw taken zijn 0.a.:
werkvoorbereiding, planning, voortgangscontrole en
kostenbewaking. Bij voorkeur heeft u ervaring opgedaan bij
een aannemersbedrijf, een opleiding op HTS-niveau aangevuld
met planning- en organisatiecursussen, kennis van
geautomatiseerde planning- en organisatietechnieken. Het
vermogen om zelfstandig te werken binnen een klein team.
Informatie bij Han Kramer, tel. 05150-2 62 61,
Sneek, Oude Koemarkt 57.

AutoCAD-tekenaar m/v
Bij een bedrijf in Harlingen. De werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit het ontwerpen en tekenen van complete
units. Daarnaast dient u bereid te zijn mee te werken met het
bouwen van de installaties. Wij zoeken mensen met een
opleiding MTS-Elektronica en/of Werktuigbouwkunde.
Werkervaring is een pre.
Informatie bij Haye Elgersma, tel. 05178-1 88 99,
Harlingen, Simon Stijlstraat 9.

Projectadministrateur m/v
Voor deze functie willen wij graag in contact komen met een
HTS'er Bouwkunde met administratieve affiniteit. U gaat zich
bezighouden met de financiële bewaking van de diverse
projecten. U heeft veel contacten met onder-aannemers en
opdrachtgevers. Goede contactuele eigenschappen zijn dan
ook noodzakelijk. Deze functie is voor lange tijd.
Informatie bij Louise Welles, tel. 058-86 05 30,
Leeuwarden, Schrans S.

MTS'er E m/v
U gaat zich bezighouden met het ontwerpen van
elektrotechnische installaties vanaf bestektekeningen. U heeft
ervaring als engineer/ontwerper, bij voorkeur bij een
installatiebedrijf
Informatie bij Evert Hondema, tel. 058-86 05 30,
Leeuwarden, Schrans 5.

Werkvoorbereider/calculator m/v
Voor een bouwbedrijf zoeken wij een kandidaat met ruime
werkervaring binnen de bouw op het gebied van
werkvoorbereiding en calculeren. U moet de Friese taal
beheersen. Gewenste opleiding is MTS Bouwkunde of
vergelijkbaar niveau. U gaat, na een inwerkperiode, volledig
zelfstandig werken. Het werk is met ingang van zo spoedig
mogelijk.
Informatie bij Berber Bierma, tel. 05124-51 55.
Surhuisterveen, Kolk 3a.

Ziekenverzorgende m/v
Voor een verpleeghuis op Terschelling. U draagt de
verantwoording voor een klein team Bent u woonachtig op
Terschelling of bereid zich daar te vestigen, dan hebben wij
voor lange tijd werk voor u met een grote kans op een vast

dienstverband.
Informatie bij Haye Elgersma, tel. 05178-1 88 99.
Harlingen, Simon Stijlstraat 9.

Het heen en weer
Zult u als ervaren pontwachter niet snel krijgen. Wij

komen graag met u in contact als u in bezit bent van een
Groot Vaarbewijs. In verband met het draaien van
bereikbaarheidsdiensten (volgens rooster) gaat de voorkeur
uit naarkandidaten afkomstig uit de gemeente Boarnsterhim
of kandidaten die daar een overnachtingsmogelijkheid
hebben. Deze baan is voor 30 uur per week en gaat lange tija

duren. U kunt per 1 december aan de slag!
Informatie bij Ali de Jong. tel. 05662-39 15.
Grouw, Halbertsmaplein 9.

De uitzend-CAO Êr\.In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris, IL -4>_\ ')
vakantie en sociale verzekeringen geregeld. F 1 ml

/ik vond _»M
ir randstad uitzendbureau^



„BillClinton wilte graag aardig gevonden worden"

Door Hans de Bruijn

Zou George Bush weten
wat een Big Mac kost?

En Ross Perot wat je
voor een spijkerbroek

moet neertellen? Het is
het soort vragen
waarmee je een

politicus die doet alsof
jouw zorgen de zijne
zijn, in verlegenheid
kunt brengen. Maar

voor het publiek is het
ook een graadmeter

voor de betrokkenheid
van de kandidaat bij de
problemen van gewone

mensen.

C_<~*nj ouverneur, weet u wat een
# ' gallon (3,785 liter) benzine
W ~W" kost, en een pak melk, een

4* brood, een spijkerbroek, een
hamburger of een bezoek aan de dokter?',
vroeg huisvrouw Debbie Gilbert maandag
dan ook aan Bill Clinton. Die was, gezeten
op een kruk in de achtertuin van de jonge-
vrouwenclub van Winston-Salem en met
miljoenen via de tv als getuigen, geen
moment van zijn stuk gebracht

„Benzine kost ongeveer 1,20 dollar, een
brood een dollar, een hamburger iets meer
daneen dollar, een gallon melk twee dollar,
En de dokter? Tsja, dat hangt ervan af. Ik

ken er die vijftien dollarrekenen. Voor jeans
betaal jetussen vijftien en vijftigdollar." Het
rolde eruit alsof hij net uit de supermarkt
kwam.

„Dat is het voordeel als je gouverneur bent
van een kleine staat, al steken mijn tegen-
standers daar dan de draak mee. Ik doe ook
wel eens zelf boodschappen." Zouden de
miljonair George Bush en miljardair Ross
Perot bij mevrouw Gilbert net zo makkelijk
zijn weggekomen?
De boodschap was duidelijk: hier zat een
man dieweet wat er bij de mensen omgaat,
die alskind niet met deauto-met-chauffeur
naar school werd gebracht (zoals Bush), die

heeft moeten werken om zijn studie te
kunnen betalen. Met een toch maar modaal
salaris van 35.000 dollar (een dollar is circa

’ 1,70) moet ook de gouverneur van
Arkansas op de kleintjes letten, leek Clinton
te willen zeggen.

Bill Clinton
Foto EPA

Sfeerverschil
Wellicht het meest illustratief voor de
verandering die Clinton teweegbrengt, is het
verschil in sfeer van de massabijeenkomsten
van Bush en hem. Bij Bush enthousiaste,
gedisciplineerd binnen de hekken
wachtende mensen die luisteren naar
countrymuziek of marsen door een
drumband. Bij Clinton de sfeer van een
popconcert. Geen John Philip Sousa maar
Bruce Hornsby, Fleetwood Mac en Paul
Simon.
De massa beschouwt hem als een van hen.
ledereen spreekt hem met 'Bill' aan en hij
vindt het best. Meisjes vallen bijna in
katzwijm als hij hen aanraakt, als was hij een
popster.
De verkiezingen van 1992 zijn niet alleen
een strijdom een ander beleid, het isookeen
generatieconflict. De zestigers tegen de
'babyboomers' diede jaren zestig actief
hebben meegemaakt, op de barricaden
hebben gestaan en zijn groot geworden met
popmuziek, spijkerbroeken en lange haren.
De laatstedrieverkiezingen kozen de meeste
Amerikaanse jongeren voor Reagan en
Bush. Hun neoconservatisme sloeg aan bij
de jeugdvan toen. Diezelfde jongerenkeren
zich nu teleurgesteld van de Republikeinen
af. Het popstation MTV heeft de verkie-
zingscampagne voor het eerst op de voet
gevolgd. Clinton liet zich door de zender
interviewen, Bush weigerde.

Droom
„Drie maanden voor zijn geboorteoverleed
zijn vader. Bill Clinton heeft het op de harde
manier geleerd", zegt kandidaat-vice-
president Al Gore later op de dag herhaalde
malen. Clinton koketteert er zelf niet mee,
maar het verschil in afkomst met Bush is te
opvallend om niet te gebruiken. Het is de

Amerikaansedroom: een Jan-met-de-pet in
het Witte Huis.
Zijn echte vader heeft hij niet gekend. Hij
werd opgevoed doorzijn grootouders dieeen
kruidenierswinkel hadden, zijn moeder
hertrouwde met een dronkelap die haar
mishandelde. Zijn eenvoudige afkomst gaf
hem iets streberigs. Hij moest en zou wat
bereiken in het leven. En nu lonkt het
hoogste ambt dat voor een Amerikaan is
weggelegd.
Clinton en Gore zijn op campagne in de
staat North-Carolina. Een middelgrotestaat
vol gewone mensen; hardwerkende boeren
en kleine middenstanders. Het land van de
Familie Doorsnee. Een 'sleutelstaat.
De Democraten Bill Clinton en Al Gore
vormen een team. Zij trekken in deze
campagne vaak samen op. Waar George
Bush en Dan Quayle zelden in eikaars buurt
te vinden zijn, laten deze zuiderlingen zien
het samen te willen doen. Dit keer zijn ook
de vrouwen, Hillary Clinton en Tipper
Gore, en van ieder een dochter erbij.
Republikeinen hebben de Democraten vaak
bespot om hun gebrek aan familiewaarden.
Maar dit is een gezinsoperatie.
Clinton geniet van de aanhankelijkheid die
hij ondervindt. En niet alleen hier. Volgens
mensen die hem kennen „wil Bill te graag
aardig gevonden worden", zo schrijft een
krant. Het wordt als een zwak punt gezien.
„Hij zoekt altijd het compromis, heeft een
hekel aan conflicten. Hij wil niet datmensen
tegen hem zijn. En daarom praat hij hen
naar de mond", zeggen zijn critici.

Voorbeelden
Zijn mening is die van degene die hij het
laatst gesproken heeft, is nog zon bewering.
Geven twaalf jaar gouverneurschap daar
aanleiding toe? Soms wel. De kranten staan
vol voorbeelden van gevallen waarbij
Clinton de ene dag iets beloofde en de
volgende dag iets anders deed. Dat leverde
hemveel kritiek op, maar opvallend genoeg
nauwelijks echte vijanden.
„Hij wil zo graag het compromis dat het
soms beter is zijn vijand te zijn dan zijn
vriend", zegt een oud-medewerker. Voor
Bush is dat voldoende om Clinton als een
'zwabberaar'af te schilderen, diedeene keer
dit en de andere weer dat vindt.
Bush heeft 'vertrouwen' tot hoofdthema van
zijn campagne gemaakt. Clinton is
onbetrouwbaar, heet het. Andere critici zijn
minder negatief. „Hij weet welke richting
hij uit wil, maar ziet altijd een eindeloos
aantal wegen die daar naartoe leiden",
schreef The Washington Post. Dat constant
manoeuvreren leverde hem de bijnaam
'Gladde Willy' op.
Hij liegt niet echt, maar ontloopt de
waarheid omdat hij bang is dat die hem
schade zal berokkenen. „De kiezers
vertrouwen hem wel, maar op een relatieve,
niet absolute manier", zei zelfs Clintons
eigen woordvoerder George Stephanopoulos
vorige week omzichtig. Het klonk bijna als
een bekentenis.

Maar in Robinson's Restaurant, een 'zwarte'
gelegenheid in Greensboro waar Clinton
even aanwipt voor een kopje koffie, /iel
Gloria Tatum het heel anders. „Ik heb met
hem gepraat, over degezondheidszorg en zo.
Ik keek hem recht in zijn ogen, en daar zag
ik het: deze man is oprecht, zorgzaam, te
vertrouwen. Ik ben ook een alleenstaande
moeder, net als de zijne was."
Clinton voelt zich zichtbaar op zijn gemak
tussen deze mensen, ook al vinden zijn
babbeltjes plaats onder het toeziend oogvan
vele camera's en journalisten met blocnotes.
Met Robert MacMahon, een timmerman,
praat hij over de problemen van Vietnamve-
teranen. „Toen ik vanmorgen binnenkwam,
was ik niet van plan op hem te stemmen
maar nu wel. Hij is echt begaan met de
mensen."
De twee kandidaten nippen van hun koffie
en babbelen links en rechts wat, terwijl de
vrouwen op een kruk aan de bar zitten en
zich met de koffiejuffrouwen laten fotogra-
feren. Dat zien we Barabara Bush niet zo
gauw doen.
Clinton laat de aanvallen opBush aan Gore
over. .Zelf praat hij over de gezondheidszorg,
de banen die hij wil scheppen, over verbe-
tering van het onderwijsen dat iedereen
naar de universiteit moet kunnen, ook als hij
geen geld heeft. Hij is concreter geworden.
Wie vroeger een vraag stelde, kreeg een
antwoord in twaalf punten. Nu zijn het er
nog maar twee of drie.

Buzhvan held tot impopulaire president

Dit is Bush-country. De
glooiende heuvels van de

staat South Carolina,
die de bonte kleuren van
de herfst hebben aange-
nomen. Het land waar
het leven nog goed is,

met degelijke, conser-
vatieve en godvruchtige
mensen. „Traditionele

waarden als gezin en
vertrouwen betekenen

hier nog iets", zegt Bob
Locasanto. „Die zijn

voor ons net zo
belangrijk als de

economie."

Twintig meter verderop staat
GeorgeBush op het achterbalkon
van detrein 'Spirit of America' en
heeft het over diezelfde waarden.

Dat die Bill Clinton niet te vertrouwen is,
omdat hij de ene keer dit en de andere keer
dat zegt. Dat in het Witte Huis 'karakter en
leiderschap' nodig zijn. Het volk, opeen-
gepakt aan weerszijden van de spoorbaan,
juichtzich de kelen schor. Zij hoeven niet
meer overtuigd te worden.
Hel is vixir het eerst dat de/e mensen hun

president zien. In 1980 was Ronald Reagan
even in de buurt, maar verder hebben de
Republikeinen dit gebied altijd gelaten voor
wat het was. Hier hoefden geen stemmen
gewonnen te worden. De kandidaten
konden zich beter concentreren op meer
'vijandelijk' terrein.
Maar nu is alles anders. Strom Thurmond,
de legendarische, bijna negentig jaaroude
senator uit South Carolina, zegt in de trein:
„Ik denk dat Bush het hier wel gaat halen".
Ik denk. Niet zo lang geleden was dat een

zekerheid. George Bush kan anno 1992
nergens meer zeker van zijn. Hij moet nu
vechten. In 1988 gingenallezuidelijke staten
nog naar hem en in 1984 naar Reagan. Maar
alles is nu anders. De economischerecessie is
ook hier goed te voelen geweest.

George Bush
Foto AFP

Held
Anderhalf jaar geleden was Bush nog de
held van de wereld diezonder bedreigingop
een tweede periode leek af te stevenen. Maar
ineens ginghet slechter met de wereldeco-
nomie; de Amerikaanse volgde. En toen
bleek ook dat hij geen antwoord had op de
uitdagingen in eigen land. Integendeel, hij
bleef roepen dat alles goed zou komen. Er
was niets aan de hand. Ga maar rustig
slapen.
Bush heeft hetcontact met de werkelijkheid
verloren, zeggen critici. Het binnenland
heeft hem als oud-ambassadeur en oud-
CIA-chef nooit zoveel geïnteresseerd. Zijn
arbeidsvreugde haalde hij uit buitenlandse
crises, uit ontmoetingen met Helmut Kohl,
Margaret Thatcher of Michail Gorbatsjov.
Vooral die laatste. En hij had niet door dat
het Amerikaanse volk iets anders van hem
wilde.

Laagste cijfer
Eind vorig jaarkeurde nog maar 60 procent
zijn beleid goed,begin dit jaar50 en nu staal
hij op 37 procent: het laagste cijfer dat een
zittende president ooit haalde. Zelfs na de
rassenrellen in Los Angeles bleef hij op de
achtergrond en liet een gedroomde kans
voorbij gaan om te laten zien dat de
problemen van Amerika hem wel degelijk
aan het hart gaan. Initiatieven, die hij direct
na zijn aantreden in 1988 ontplooide (voor
beter onderwijs, de strijd tegen drugs)
verwaterden. Hij noemde de recessie eens
„een onweersbui die wel overtrekt".
Een echte toekomstvisie heelt Bush nooitontplooid. Zijn economische verhaal bestaat
vooral uit kritiek op wat Clinton van plan is
Dus geen belastingverhoging of nuvi
overheid. „Ik wil dat de vrije markt /i|n
werk doet", /.egt hij (Hik tijden* de treinreisDan komt alles in orde ..Wij /i|n mmgeen derderangnuttie, zoals Clinton bewmaar het besic land tea wereld."

Krijtstreepman
Ondanks alle juichende mensen past Bush

hier niet zo. Hij is wat ze een krijt-
sireepman' noemen. Een snob uit New
England, diezich als kind met deauto naar
Khool liet brengen, in Vale studeerde en
graag golf en tennis speelt. Ook al stroopt hij
de mouwen op om uit de blote hand tussen
het gewone volk aan spare nhs te
knabbelen, het blijft een wat vreemdgezicht,
Bush oogt echte allerminst zo wanhopig als
lui, afgaand op de opiniecijfen, zou moeten
/i|ii Integendeel, met grote energie en

felheid valt hij keer op keer Clinton aan
Vier maal deze daghoudt hij exact hetzelfde
verhaal. Clinton deugt niet. Hij klopt jullie
het geld uit de zak. Het is een zwabberaar.
Clinton mist karakter en vertrouwen.
Tien minuten heeft Bush nodig, dan zwaait
hij wat naar de duizenden en daar gaat de
trein al weer naar de volgendebestemming.

Sneon en Snein Q&CJZaterdag 31 oktober 1992
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DE NDC VACATUREBANK IS EEN GEZAMENLIJKE RUBRIEK VAN DE LEEUWARDER COURANT EN HET NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN. BEREIK IN FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTHE RUIM 660.000 PERSONf^i
■*-

■ _______-___-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-——----

mwm*^_ | Mk mmmmm Openbaar Lichaam

WmmmÊ \ I Afvalverwijdering Friesland

Het Dagelijks Bestuur van het OLAF zoekt:

! COÖRDINATOR
I AUTOMATISERING EN

INFORMATIEVOORZIENING
OLAF vacaturenr.: 92/10

Functie-omschrijving :
-het mede opzetten van nieuwe informatiesystemen m.b.t. afvalstoffenregistratie

" ■ " ... en financiële verantwoording;
Het OpenbaarLichaam _ medg oDzetten van een structureel management informatiesysteem;
Zdl!7elaZ7rööp Seen -ontwikkeling en beheer van systemen onder Novell, MS-Dos en Apple Macintosh
gemeenschappelijke alsmede van de aanwezige software;
regeling waarin alle 31 — ondersteunen van de gebruikers;
gemeenten deelnemen. _ net ujtvoeren van klein technisch onderhoud aan de hardware, alsmede het op-
Het algemeenbestuur van |ossen yan prob|emen aan de hardware;

doori^riuVdeZ - het werken met systeemtools, rapport generators en query-tools;
meenïebesturen - het ondersteunen van de organisatie bij het ontwikkelenvan voor het OLAF te

schrijven maatwerk-software;
Zeven leden van het ai- _ onderhouden van contacten met leveranciers van hard- en software;
gemeen bestuurvormen _Hjverse overirje met de automatisering verband houdende werkzaamheden.
het dagelijks bestuur. 3

De doelstelling van het
OLAF is om te komen tot Functie-eisen:

._-_#»,_

een doelmatige en uithet -een informatica opleiding op HBO-niveau (bijv. HEAO 81, HIO of AMBI geheel dan
oogpunt van miiieu-hygië- wel gedeeltelijk);
ne. verantwoorde wijze _

Dekenc|met de installatie en onderhoud van Novell versie 3.11;

bTw^n'^'i^erkiT'en ~ kennis van het 9ebruik van een raPPO^-generator, zo mogelijkonder Magie 5.0;
ot"ernietiginTvan huis*" ~ bekend met WordPerfect;
houdehjk en andere ' - bekend met PlanPerfect, DrawPerfect en WP-Office is een pré;
categorieën afvalstoffen. - bereid tot het volgen van specifieke opleidingen;
Ais zodanig voert het _ goede contactuele eigenschappen.
OLAF de doorprovinciale

n%ZTtl9!,eZepZ- Het salaris bedraagt maximaal / 5.796,- bruto per maand bij een 38 urige werk-
nen uit. Tot de taken be- week (schaal10).
hoort ondermeer het doen
exploiteren of hetzelf Voor informatie over de functie-inhoud kunt u contact opnemen met de heer
exploiteren van overslag. s verhoef administrateur van het OLAF, bereikbaar onder nummer 058-126918.
transporten verwerking Degene die belangstelling heeft voor deze functie wordt verzocht om voor
afratstotenenhft"6"" 16 november 1992 zijn/haar sollicitatie met uitvoerige informatie te richten aan het
vaststellen van de daar- Dagelijks Bestuur van het OLAF, Postbus 1622, 8901 BK Leeuwarden, onder ver-
aan verbonden tarieven. melding van het vacaturenummer.

KANTOOR ♦ PARAMEDISCH ♦ HORECA v randstad uitzendbureau

1 .UCHW-KI^HTOOR^I1 __ §
v-» cc so
*-* *- =»— \s\ m
«► =ï —_j O —)— -_m m

P£ _: r.
U =| § Randstad opent nieuwe deuren
" 1 naar uw tijdelijke baan in Workum.
i xoc p: m

1 g "*" Randstad Uitzendbureau opent een nieuwevestiging bij u in de

-- J±| > buurt. Dat betekent voor u meer kans op tijdelijk werk in vele secto-
S^ < —i ren, in uw eigen woonomgeving.— cc O< o Want Randstad heeft een helder zicht op de lokale arbeids-
-2 markt. Daarbij doen we alle moeite om uwwensen en onze mogelijk-
oc g r^ heden optimaal op elkaaraf te stemmen. Kom dus gerust langs als
Q_ 2 > 00'c u nieuwe deuren wilt openen naar uw tijdelijke baan. Gewoon
oe 5 voor informatie of om u gratis te laten inschrijven. jdU■ !%_
«""\ rTi j>^j
O ♦ Cn Vanaf 2 november a.s. bent u van harte 1»

_____"- r~> *9f Ao mZ [Jj a^-11 welkom. Randstad Uitzendbureau, N'oard 137,
-: z . xj")^0 Workum. Telefoon: 05131 - 3199. r*Cj

Jü * Randstad houdt niet van half werk. B__L_^_

Holland Brad BV
uitgever - verkooporganisatie

zoekt een verkoper buitendienst.
Die moet gewend zijn aan het bezoeken van bedrijven,
winkels etc. en gemakkelijk contact kunnen maken. Ons
nieuwe produkt verkoopt zichzelf, wij kijken uit naar ie-
mand die in staat is dat te ondersteunen en nieuwe
relaties weet te ontwikkelen als

* reklamevertegenwoordiger *Eigen vervoer vereist, leeftijd 24 t/m 36 jr.
Geboden wordt een uitstekend salaris en onkostenrege-
ling.
Uw sollicitatiebrief met pasfoto zien wij graag binnen 5
dagen tegemoet op antwoordnr. 700, 8250 WB Dronten.

JE WILT JE SPOREN
VERDIENEN IN DE VERKOOP?

.ji_«__wro ..-^-<g>->«^fci

Heb je VWO. MTS en enige -J 4___*ê\ Je verclient niet alleen Je
jaren werkervaring, ben je minstens oeï&' j_miê_\ bandensporen. maar ook een goed
22 jaar en wil je je sporen gaan ver- salaris en kunt rekenen °P Prima
dienen in de commercie? Diep dan secundaire arbeidsvoorwaarden,
je talenten uit in de commercieel-
technische opleiding van Michelin. °*Een gedegen introductie tot één 4^ Deze 9ede9en Michelin op-
van de spannendste wereldmarkten: iJS^t *fi^ leiding staat open voor mensen
continue technisch-wetenschappelijke __7_Y*& met VWO' MTS (of ver9el'Jkbaar) en
ontwikkeling in het belang van ver- g^ttjymIÊF de ambitie om hun sP°ren te
keersveiligheid en economie; nauwe i«lSKtl_Qr^ verdienen in de verkoop, inven-
samenwerkmg met de internationale lJ3ljll_ft tieve doorzetters die zich kunnen
auto-industrie; een felle concurrentie- waarmaken in een trefzekere combi-
slag, die woedt van de internationale natie van commercie en techniek
Grand Prix circuits tot en met het J^ MAAR DAN WEL BANDENSPOREN! en bereid zijn om zich in één van
Nederlandse wegennet. rje rayons in Nederland te vestigen.

Aan het slot van de opleiding word je Ben je ook nog service-minded en initia-
COMMERCIE EN TECHNIEK geïntroduceerd bij de afnemers en gebruikers tiefrijk, heb je bijvoorbeeld een paar pittige

De speciale Michelin opleiding gaat van en krijg je de verantwoordelijkheid over je stages en/of (bij)baantjes achter de rug en
start op 1 februari 1993. Je wordt dan ingewijd eigen rayon op de Nederlandse markt. ben je in het bezit van een rijbewijs (B),
in de bedrijfscultuur en de technische en aarzel dan niet en schrijf nog vandaag aan
commerciële aspecten van het topmerk Zo sta je als vertegenwoordiger van het N.V. Nederlandse Banden Industrie Michelin,
Michelin. Je maakt kennis met de produkten en topmerk Michelin aan het begin van een Hoofd Personeelszaken, Postbus 256.
de plaats die ze innemen in de autotechniek, dynamische baan met prima doorgroei- 5150 NA Drunen.
Het vakkenpakket is pittig; het bestaat uit: mogelijkheden. I *Ph~
relevante autotechniek; bandentechniek/produkt- f^Ww
kennis; marktkennis en wordt afgewisseld met

MICHELINÜÜ

Wij zijn een jonge, snel groeiende
onderneming, die slaapkamers en
slaapkamermeubelen verkoopt.
Wij zoeken op zeer korte termijn:

EEN ENERGIEKE
TOP-FILIAALHOUDER M/V

voor ons filiaal in Leeuwarden.
Wij vinden een goede motivatie,
inzet en prettige omgang met colle-
ga's belangrijker dan diploma's,
doch ervaring in deze branche strekt
tot aanbeveling.
Wij bieden: grote zelfstandigheid,
prettige werksfeer, een aantrekkelijk
aanvangssalaris en goede toekomst-
perspektieven.

Heeft u interesse? Stuur dan uw
handgeschreven sollicitatie voorzien
van pasfoto naar: Beter Bed Noord,
Postbus 2110, 7900 BC Hoogeveen,
t.a.v. dhr. G. Willems.

SeterSed
de beste merken descherpste prijzen!

Mastum Dakbedekkingen is een toonaangevend bedrijf op hetgebiedvan baanvormige
dakbedekkingen, met vestigingen in Amsterdam, Boyenkarspel, Enkhuizen, Heeren-
veen. Breda en Utrecht. In het groeiend aantal vestigingen werken meer dan 250 men-
sen. De onderneming baseert zijn kwaliteitsrelatie met de afnemers op een technisch
produkt van gegarandeerde topkwaliteit, een gedegen organisatie en klantgerichte
mentaliteit.
Voor onze vestiging Heerenveen zoeken wij ter versterking van ons gemotiveerde team
een enthousiaste commercieel technische man of vrouw in de functie van

ACCOUNT MANAGER
voor het rayon Noord- en Oost-Nederland.

Oe baan
Hij/zij gaat het bestaande relatiebestand op het gebied van Nieuwbouw uitbouwen en
onderhouden. Daartoe presenteert hij/zij ons bedrijf bij architekten, aannemers, ge-
meenten en bedrijven. Hij/zij zorgt op een zeer zelfstandige wijze voor offerte aanvra-
gen, begeleidt deze en realiseert hieruit, met ondersteuning van het gehele team, op
juiste wijze opdrachten.

Het profiel
Hij/zij van 25-35 jaar, welke een representatieve doorzetter is bij voorkeur met erva-
ring in de bouwwereld.
Hij/zij heeft gevoel voor techniek en moet na een gedegen interne opleiding op alle
nivo'skunnen onderhandelen.
Hij/zij is gewend om zowel alleen als in teamverband te werken en heeft daarin ook
zijn/haar verantwoordelijkheid.
Hij/zi| beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en gezien de noodzaakvan
regelmatig overleg dient hij/zij in ons rayon woonachtig te zijn.

Wat bieden wij?

*Een informele werksfeer in een enthousiast team van mensen.
* Een goed salaris.
* Een auto van de zaak.
* Goede secundairearbeidsvoorwaarden.

Heb jabelangstalling?
Schrijf dan een handgeschreven sollicitatiebrief met cv. en pasfoto voor 12 november
a.s. aan:

Mastum Dakbedekkingen Noord bv
Postbus 201
8440AE Heerenveen

Voor informatie over de functie kunt u zich wenden tot de heerA. Heuvelman, telefoon-
nummer 05130 33455 of 02290-40933 ('s avonds na 20.00 uur).

10 Fel Zaterdag 31 oktober 1992
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K\'-'.'-'{ Op dit moment zijn wij voor onze export-afdeling in oö
:":":".'' Hallurn op zoek naar een BO

:j|:i AKTIEVEACCOUNT MANAGER EXPORT (M/V) |
Xv: (vacature AML)

De funktie: j&
X;X; Van der Meulen - - na een korte inwerkperiode bent u
.'".'"'.'." Hallurn b.v. heeft verantwoordelijk voor verkoopresultaten ineen HS
y'.y. modern ingerichte aantal Europese landen.
"X*!*, produktiebedrijven - rechtstreeks rapporterend aan de exportmanager
y.yl' voor beschuit, steltu samen met hem een marketingplan op.
;!v>; toast, roggebrood - u volgt alert nieuweontwikkelingen en analyseert
\\\\ en crackers. marktgegevens.
":":":"; - u bent veelvuldig op reis. H
.'."'."'.■ Naast de verkoop aan Rj
vlvi het grootwinkelbedrijf Wij vragen:
;!&W en overige - een accountantmanager diethuis is op de H
\\v! organisaties is de Europese markt, met aantoonbare verkoop-
Ivlv onderneming aktief bij successen en affiniteit met ons produkt- W
X*X« debakkerij/ assortiment.
\\\\ detailhandelen wel - opleiding H.8.0.-niveau 8
"!"!"*"! middels hetroute- - onderhandelingsvaardigheid in het Engels en het
"!";"!"; wagenapparaat. Duits, kennis van de Franse taal is een pré. Jo:";■:'/ - een leeftijd van 25 tot 35 jaar.

'yyy Wij bieden:
ly.y Een start vanuit een gezonde marktpositie en een BB
vX\ salarisen voorwaarden in lijn met deaangeboden

/_^_KS _èPm Wm\\ ent u 9einteresseerd in dezefunktie en beschikt u
;";";";" ____^j_riSM_T_\rt^^^^__\ naast een goede instelling over de gevraagdekennis
"!"!"!"! 9ll_a_^_H \mmMm_mfL en ervarm9.ricnt dan uw schriftelijke sollicitatie,

■'"'"'"' »_SS Wm voorzien van het vacaturenummer, aan onderstaand
'.'.'."." 5?X?^ ICyM __Zm__rrl aóres.
><<:- £ari!mim__h*2> 15S^ VAN DER MEULEN-HALLUM B.V.
■:":":": beschuit, toast, roggebrood en crackers Hf:::: : : : : postbus4,9074 zl hallurn ffitvlvlv T.a.v. afdeling Personeelszaken. Ex

XS'.:'.:yï>
\X.:":":":.^^^^^^^^^^^^^":^":^^^":o:":^v:^v^^SBaB»Jw ""■ " ■ 8 OOöS

/Aan de openbare basisschool ~Het Kompas" te Opende wordt per 1 »"januari 1993 gevraagd een

GROEPSLEERKRACHT m/v <*
voor de groepen 1 en 2 J*^
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 19,5 uur per week.
Kandidaten dienen beschikbaar te zijn op de woensdagochtend,
donderdag de gehele dag en de vrijdagochtend. Het dienstverband is ft
voor langere tijd in verband met ziekte: op termijn is omzetting in een
vast dienstverband niet uitgesloten.

Van kandidaten wordt gevraagd: _■- bij voorkeur het bezit van de diploma's A en B applicatie (oude T A
opleiding kleuterleidster):

- het onderschrijven van de doelstellingen van het openbaar
onderwijs:- het vermogen om de Friese taal te verstaan: .^^- bereidheid tot deelname aan buitenschoolse aktiviteiten.

Informatie: _^
Over de funktie kan informatie worden ingewonnen bij de direktie,
mevrouw J. Visser-de Boer en de heer K. van der Meulen (tel. 05946- M\
595221. W

Sollicitaties: M
mf m gf _m Sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad _*W _m LW _m worden gericht aan burgemeester en wethouders van Grootegast,0 kW m Postbus 46, 9860 AA Grootegast, onder vermelding van „soll. — MAW kW m 0.b.a." in de linkerbovenhoek van de envelop

Gospelgroep

The Rising Hope
uit Burgurn

zoekt:

dirigent
(m/v)

m.i.v. april/mei '93

en

pianist
(m/v)

zo spoedig mogelijk

Repetitie-avond: zaterdag

Inlichtingen: W. Marinus,
05120-25431
(na 18.00uur)

Uw huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

£/«__>_,

W GEMEENTE FRANEKERADEEL
Aan de openbare basisschool te Tzummarum wordt ge-
vraagd een

VAKLEERKRACHT
MUZIKALE VORMING m/v

(4 uur per week)

Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

- in het bezit zijn van de vereiste bevoegdheid- breed inzetbaar zijn binnen de
schoolorganisatie- zich ook willen inzetten voor buitenschoolse aktiviteiten- beschikken over goedekontaktuele eigenschappen- onderwijs willen geven overeenkomstig de beginselen
van het openbaar onderwijs

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevrouw J. de
Heij, wnd. direkteur, tel. 05188-1900 (school) of 05187-1307
(privé).
Sollicitaties dienen voor 10 november a.s. te worden gericht
aan burgemeester en wethouders van Franekeradeel, t.a.v.
de afd. Interne Organisatie, Postbus 58, 8800 AB Franeker.
Het beleid van de gemeente is er op gericht de aanstelling
van vrouwen, allochtonen en gehandicaptenin haar organi-
satie te bevorderen. Als u behoort tot een van deze groepen
en voldoet aan de funktie-eisen, wordt u nadrukkelijk ver-
zocht te solliciteren.

BIONAGRO BV
is een explosief groeiendedirekte verkooporganisatie, die met name hoogwaardige

natuurlijke gezondheidsverbeterendeprodukten voor dieren, homeopatische en
ruwvoederwmningsprodukten alsmede natuurkundige instrumenten voor natuurlijke

bodemverbeteringrechtstreeks aan de agrarische ondernemerverkoopt
Voor de verkoop van deze hoogwaardigeprodukten zoeken wij

TOPVERTEGENWOORDIGERS m/v
Geboden wordt:- vast salaris + provisie + verkoopbonussen- een onkostenvergoeding
- een beschermd rayon
- werk in een super gemotiveerdteam- binding met een gerenommeerd bedrijf dat u steunt in de vorm van research, admini-

stratie, verkoopopleiding en intensieve praktijkbegeleiding- doorstromingsmogelijkheden naar een leidinggevende funktie voor mensen met am-
bitie en aantoonbaar succes

Gevraagd wordt:- verkoopervaring- uitstekende kontaktuele eigenschappen- middelbare schoolopleiding- bezit van auto + telefoon- affiniteit met een gezond agrarisch milieu- leeftijd vanaf 23 jaar

Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande funktie en u voldoet aan de gestelde
eisen, kunt u uw schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een pasfoto richten aan BIO-
NAGRO bv, t.a.v. de heer B. Doornbos, Voeghouten8. 962 1 DB SLOCHTEREN.

provinsje fryslan
Me, yngong fan provincie friesland

1 jannewans 1993bestiet
de provinsjale tsjinst

ut trije haad- gy fje takomstige haadgroep Bestioer, Ekonomy,
M,l,eu:9BeXnr: EkTnomy" W°lwêzen en Fer,ier (BEWF> " P** '°ar kl

Wolwêzen en Ferfier;
Wegen en Kanalen _

JJL
__ _,

■^^»^«»DênoSb
nrg doeePen

a KONSULINTYE) P & OBestjoerlike en Smtrale .. __ ...
Foarsjenmngs (foar 32 oeren yn 'e wike)

Der wurkje san 750 —minsken. dy't teffens de Provinsjale Bibleteek as wurkterrem
kriget

Plak yn de haadgroep:
Boppeneamde haadgroepwurdt foarme troch de óf-
dielings Bestjoer en Juridyske Saken, Ekonomy,
Wolwêzen, Ferkear en Ferfier en Stipe en der wurkje
meiïnoar san 135 minsken
De konsuhn(t)e P & O heart by de ófdielmg Stipe, mar
stiet rjochtstreeks ünder de direkteur.
Foar de administraasjekriget hja/er stipe fan in
meiwurkster personielsbehear

Funksje-ynformaasje:
De konsulint(e) sil har/him benammen dwaande halde
mei it op it mêd fan P & O jaan fan ne oan de lieding
en wol by:- personielsbegelieding en ütwreiding,
- oanlüken en seleksje;- wurkbetingsten;- oplieding en trening;
- organisaasje-üntwikkeling;
- funksjewurdearring
en jout stipe by it ütfieren dèrfan.
Hja/hy begeliedt meiwurk(st)ers yn harren wurksite-
waasje

Funksje-easken:
Passende oplieding op HBU-nivo,
Romme ünderfining mei it P & O-wurk
Goed kontakten lizze en ünderhaldekinne
Analytysk tinke kinne
Thüs wêze op it mêd fan de automatisearre ynformaas-
jeferwurking is in oanrikkemandaasje.
Kreatyf en fleksibel wêze en wurkdruk ferneare kinne

Sollisitaasjes, Algemien:
skreaun yn it Frysk of |t |ean is op syn meast ’ 4.930,- (32x38 x/ 5 854 --)Nederlênsk, kinne bruto yn'e moannebinnen 14 dagen

stjoerd wurde oan it Ynspraak heart ta de seleksjeproseduere, wylst in
buro Personielssaken, psychologysk ündersyk dêr diel fan ütmeitsje km

Provinsjehüs. Wat noch wat mear witte wol, kin ünder kantoartnd«_£_iïïf-20120' teri°cnte by de near D Veltman, ófdielmg perso-
Ö9OO HMLjouwert. nielssaken, telefoan 058-925454Vn 'e lofterboppe-

hoekefan e slüf Om't de provinsje der tige nei stribbel om meargraach efkes froulik personiel yn tsjinst te nimmen, hawwetakatuerenümer froulju foarkar.
BEWF 93-01 sette Der is berneopfang yn Ljouwert.

STEENSTRA & BOERSMA ELEKTROTECHNIEK
Wij zijn een jongbedrijf, dat zich in hoofdzaak bezig-
houdt met het aanleggen en onderhouden van indus-
triële installaties.
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij
een
ERVAREN ELEKTROMONTEUR M/V
Functie-eisen: * MTS-E

* Kennis van PLC-besturing

* Ervaring in paneelbouw
Er wordt verwacht dat hij/zij na een inwerkperiode lei-
dingkan geven aan een klein team.

Het liefst woonachtig in de omgeving van Leeuwarden.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens te rich-
ten aan:
STEENSTRA & BOERSMA ELEKTROTECHNIEK
t.a.v. J. W. Boersma
Kobbeflecht 159, 9254 AJ Hardegarijp

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Office-manager m/v
voor een instelling in Sneek. Naast secretariële taken
verricht u coördinerende en leidinggevendewerkzaam-
heden. Daarnaast vervult u een adviesfunctie ten
aanzien van de administratieve automatisering.
Een opleiding op MEAO-niveau, aangevuld met een
managementopleiding is vereist. Ook hebt u secre-
tariële werkervaring, leidinggevende capaciteiten en
ervaring met WP 5.1. Leeftijd: tot 40 jaar. Het betreft
een afwisselendebaan. Bel ons maandag direct op.
Informatie: 05150 - 2 7848, Gerard Veenstra
Sneek, Grootzand 15

DETAILHANDEL
Medewerkers m/v
ter inschrijving, voor de detailhandel in onder meer
Drachten en Heerenveen. In verband met de
decemberdrukte zoeken wij inpakkers, magazijn-
medewerkers en verkopers. Ervaring is een pre.
Het gaat zowel om part-time als full-time banen.
Informatie: 05120 - 2 53 56, Martin van Setten
Drachten, Van Knobelsdorffplein 22

TECHNIEK
Monteurs m/v
all-round, voor projecten in de omgeving van Sneek
en Leeuwarden. U gaat voornamelijk cv., gas- en
waterleidingen installeren. Relevante werkervaring als
loodgieter is een pre. Deze baan is per direct en voor
langere tijd. Bel ons op ofkom langs.
Informatie: 05150 - 2 78 48, Gerard Veenstra
Sneek, Grootzand 15
Constructie-bankwerkers m/v
voor diverse relaties in Friesland. Wij zoeken ervaren,
all-round kandidaten. Kom langs, dan informeren wij u
graag over uw mogelijkheden.
Informatie: 05120 - 2 47 02, Cor Dijkstra
Drachten, Van Knobelsdorffplein 22
Scheepsmonteurs m/v
ter inschrijving, voor een landelijk opererend elektro-
installatiebedrijf in Friesland. Het gaatom scheeps-
bouwprojecten. U gaat elektro in (vracht)schepen
inbouwen. Een relevante opleiding of ervanng is
vereist. Deze banen zijn voor onbepaalde tijd. Bel ons
op ofkom langs.
Informatie: 058 - 15 99 55, Wim Feenstra
Leeuwarden, Schrans 26

Elektro-installateur m/v
met spoed, voor projecten in de woning- en
utiliteitsbouw. Naast het elektrogedeelte zijn ook
loodgieters werkzaamheden van toepassing. Het bezit
van eigen vervoer (auto) is een pre. Neem maandag
direct contact met ons op.
Informatie: 058 " 15 98 80, Arme Marie van der Werff
Leeuwarden, Schrans 26

J'f' Het nieuwe Waterschap Friesland gaat op 1 januari 1993 van start. Op die
./■J- datum gaan de taken op het terrein van het waterkwaliteitsbeheer, het beheer van de Friese

>'_\*Tr boezem en in de nabije toekomst ook hetkeren van het water uit de Waddenzee en het IJsselmeer~jL. * over naar het Waterschap Friesland.
■mW* Het WaterscnaP Friesland wordt gerekend naar de oppervlakte het grootste

"mF* waterschap van Nederland. Het wordt voorlopig gevestigd in Leeuwarden en telt ruim
x V-- tweehonderd medewerkers.

De organisatievorm is helder. Er zijn vier sectoren: Zeedefensie, Waterzuivering
jj "t en Werken, Waterbeheer en Financien en Belastingen. Aangevuld met een stafbureau Personeel

■ *" en Organisatie en een afdeling AlgemeneOndersteuning. Aan het hoofd van de organisatie staat
"',>■> de secretaris-directeur.

I De sector Waterzuivering en Werken bestaat uit de afdelingen Civiele
tf? Techniek, Zuiveringsbeheer, Technische Dienst en Werktuigbouw en Electrotech-

niek. De afdeling Zuiveringsbeheer draagt naast de zuivering van het afvalwater in
de provincie Friesland zorg voor de planning van nieuwe en optimalisatie van
bestaande zuiveringstechnische werken. Tevens vervult zij een adviserende en
toetsende rol ten aanzien van rioleringsplannen.

Op deze afdeling is een vacature voor

jP Klaarmeester(m/v)
Functie-informatie: In verband met het nadrukkelijk streven meer vrouwen in dienst
De nieuwemedewerk(st)er heeft tot taak het bedienen en onder- te nemen, genieten vrouwen bij gelijkwaardigheid de voorkeur,
houden van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te Warns en
Workum. Ook de begeleiding van het zuiveringsproces, het ver- Uw schriftelijke reactie zien wij graag binnen 1 0 dagen tegemoet,
richten van storingsdiensten en het nemen van monsters buiten U dient deze te richten aan het Waterschap Friesland, stafburo
de normale werktijden behoort tot het takenpakket. P. en 0., Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden, onder vermelding van
F tiee'sen- het vacaturenummer WS 005 in de linkerbovenhoek van de
Diploma LTS (bij voorkeur Electrotechniek) en NVA enveloppeen de brief.

- riibew^s^en^elTfoon' Indien u meer informatie wenst omtrent de inhoud van de functie,
J J dankunt u contact opnemen met dhr. W. Pasveer,

Algemeen: telefoonnummer: 05130-2 74 39.
Het salaris is, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal
/"3.650." bruto per maand. Daarnaast is er sprake van een
maandelijkse bruto toelage van ’121,60. -"'

WATERSCHAP
FRI ESLAND

11raZaterdaz 31 oktober 1992
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Als werk je dagelijksewerk is, heb je permanentebegeleiding. Daarnaast
natuurlijk een professionelekijk op onderhoudt u telefonisch contact met
bedrijven en bedrijfsculturen. Unique klanten, en maakt afspraken met depros-
gaat daar heel ver in. Probeert zoveel pects voor de officemanager. Wij denken
mogelijk in de huid tekruipen van zo- voor dezefunctie aan iemand die com-
wel inlener alsuitzendkracht. Wellicht municatiefis ingesteld, tusen de 23 en 27
schuilt daar de kern van Unique's jaaroud, beschikkend over een HAVO op-
eigen identiteit in. Het bedrijf datop leiding en tenminste enige jarenbedrijfs-
grondvan persoonlijke contacten de ervaring.
perfecte partner wilzijn. Dat kwaliteit
nastreeft binnen degrenzen van het Werk is ons werk. Dat brengt onder-
menselijk vermogen. Nietvan meer metzich mee dat we ook alles voor
standaard oplossingen houdt, dusook onze vaste werknemers perfect voor elkaar
nietvan standaard mensen. hebben. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaar-

den: o.a. een bruto maandsalaris met een
Dit alles heeft overigens uiteraard maximale uitloop van fl 3.502,- en een

ook betrekking op deofficemanager en aantrekkelijke winstdelingsregeling. Wij
intercedent (e) diewe nu zoeken. Uzult in dagen u uit om uwhuidige mogelijkheden
korte tijd volledig thuis zijn in diverse eens te vergelijken met diewelke Unique u
branches en functies. Daarbij geholpen kan bieden,
dooruitgebreidetrainingen in sociale en
commerciële vaardigheden. Bent u eraan toe om uw toekomst

een nieuwperspectief te geven in een
"TrVr lIIJU_f I_CI "\TIVTHr/l-A bedrijf datanders dan anders is, stuur dan
JLEN XJuJVVjJbJL/JblN X (Jb I uw sollicitatiebrief, bestaand uit een uitge-
voor: Leeuwarden breide motivane en een compleet CV.

naar:
In deze functie - waarin u onder Unique Uitzendburo,

supervisie staat van deofficemanager - T.a.v. Ankie Hinten,
vormt ude spü van de vestiging. Hoofd- Postbus 30, 1300 AA ALMERE
zaak is hetwerven en selecteren van uit-
zendkrachten. U onderhoudt decontac- |w unifiup uitz€Hicit)Liro
ten metze, motiveerten informeert ze, "imfltJ^ m__^i ivin^i-. vr
plaatstze zo goedmogelijken zorgt voor Wij houden van unieke mensen.

Uniqueis een van de snelst groeiendeUitzendorganisaties met inmiddelsruim 50 vestigingen overal in Nederland.

Skarsterlan is ien tan de hurdstgroeiende Fryske gemeenten. Der wen/e 25.000 minsken,
dër't hast dehelte ian op 'e Jouwerwennet. Lizzend oan mknooppunt lan wegen hol it

haadplak tige trellike terbinïngen mei deronestèd, Gr/ns en derest lan Fryslan.
Dy strotegysxe lizzing hat in grutte oanlükingskrêltop it bedriuwslibben. Skarsterlan holsan
30 doorpen en doarpkes, dêr't neisf de Jouwer, Sint Nyk en Langwar de bekendsten fan
binne. De rest en deromte lan it Fryske marregebiet (3530 ha. lan 'e gemeente besfef ü'
wefferj meitsje Skarsterlan ta in hast ideale wen- en rekreaas/eom/ouwing.

De gemeentlike organisaasje As léste assisteane |o de earste meiwurkster
De gemeentlike organisaasje bestiet op dit stuit personiels- en salarisadministraasje by it
noch üt de ófdielingen romtlike oordering, ge- heren fan de salarisadministraasjefoar it
meentewurken, wolwêzen, finansjes en ynterne ünderwizend personiel en ferfonge johor by
organisaasje, mar sil ynkoarten reorganisearre ófwêzichheid.
wurde. Fon in foar it grutste part funksjonele
organisaasjestruktuer sil oerstapt wurde nei In Profylskets
mear op it produkt rjochte orgonisaasjemodel. Jo hawwe it M.E.A.0.-diploma yn |o besit (it
De takomstige organisaosje sil besteon ut in leafst bestjoerlike of administrativerjochtingj.
trijetal sektoaren, te witten de sektoaren Jo hawwe mei namme op it mêd fon de salans-
'wonen en werken', 'welzijn' en 'middelen. odministraosje romme ünderfining en binne
De hjoeddeiske ófdielmg ynterne organisaasje leafst bekend mei it Prigem/Gemal automati-
sil tegeorre mei in partfan deófdieling finansjes searringssysteemfan Roet.
gearfoege wurde ta desektor 'middelen. Jo hawwe in klantfreonlike ynstelling, goede

kommunikative feardichheden en binne by
De ófdielingynterne organisaasje steat flot en akkuraat te wurkjen.
De ófdieling ynterne organisaasje bestiet üt It belied fan 'e gemeente is rjochte op gelike
seis buro's, te witten ynterne saken, algemien kansen foor monlju en froulju. Vn ditferban
juridyske saken, tekstferwurking, foarljochting wurdefroulju dy 'I oan 'e stelde easkenfol-
& represintaasje, automatisearringsgroep en dogge fersocht te sollisitearjen.
personielssaken& organisaasje. By gelike geskiktens wurdt de oanstelling fan
Vn totanl wurkje der + 40 minsken. in frou foar kar nommen.

Op it buro personielssaken & organisaosje, dat Salariearring
bestiet üt 6 meiwurkers, is plak foor in Ofhinklik fon opliedingen ünderfining fertsjinje

jo maksimaal f 3.614,00 bruto yn 'e moanne
by in 38-oerige wurkwike (funksjeskaal 6).

liniXA/l \l_)]/(0T\CD Die<^e i° m 9°ederjochtsposysje, wêründer
/V\LlVVUrxlxlOllClX de mooglikheid ta berne-opfang, in betelle
_.__.—. —\ _iir— i —" r— _ i alderskipsferlofregeling en in differinsjearrePERSONIELS-EN belean,n9ssys,eem

CA I AP IQ Sollisitoasje
0/"\L/\ l\ I O Ynljochtingen wurde groach jün troch de. -~ . ii_ , ,nTr, _ , « lr hear F.H. Koelma fan it buro personielssaken
ADMNSIKAASJF & or9anis°asie (fe|ef°an °5 ]38-8]2°]

>"'*^,"*'■* ' *» " *\ *\l\\J*J lm. As jobelang hawwe by dizzefunksje, noegje
foar 38 oeren yn 'e wike. WV i° ut i° sollisitoasje, mei curriculum vitae,

binnen 14 dagen nei it ütkommenfan ditblêd
te rjochtsjen oan boargemaster en wethalders

Taakomskriuwing ,on Skarsterlan, Postbus 101, 8500 AC op 'e
As meiwurk(st)er personiels- en salarisadmini- Jouwer. Graach yn 'e lofter boppehoeke fon 'e
straasje hawwe jo in feranfwurdlike baan. s'"f '"wur^ 'sollisitaasie' sette.
Jo fersoargje de salarisadministraasjefan it
gemeentlik personiel, mei ütsünderingfan
it ünderwizend personiel.
Jo binne 1.Z.A.-korrespondint(e)en registrear|e fitAumiuJÜZ

Ë^^m '' syktefersom. Ek halde jojodwaande mei it "rfrn~i i|tew utfieren fan rjochtsposisjonele regelings enit SKAI\ST'rI\IAN
byhalden fan personielsbestanden. ' .. . . . . . ......

\
Gevraagd op korte termijn:

ervaren
plaatwerker/
voorbewerker

Schriftelijke sollicitaties binnen 2 weken
richten aan:

Autoschadebedrijf Kuiper
Wilhelminastraat 35
8561 AB Balk

L )

fr"—
Sinds kort opereert in Skarsterlan de nieuwe brede welzijnsinstelllng Stichting Wolwêzen
Skarsterlan. S.W.S. is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting 0.J.J.V., Vereniging inde Vrijloop' en Projekt OpbouwwerkSkarsterlan. In deze nieuwe stichting zijn alle sociaal-
kulturele aktiviteiten van de driepartners ondergebracht

De aktiviteiten van destichting vinden plaats in de eigenakkommodatie In Joure. MIKS en
in de akkommodatie van Vereniging In de Vrijloop'. Daarnaast vinaen veel aktiviteiten
plaats in de verschillende dorpenIn Skarsterlön (Kinderwerk, Jongerenwerk en
Opbouwwerk).

De stichting heeft vier part-time beroepskrachten in dienst die de aktiviteiten begeleiden
of ondersteunen Daarnaast beschikt de stichting voor MIKSover een beheerder Bij
definitievesubsidietoekenning is er in dit team plaats voor een:

ADMINISTRATIEVE KRACHT (M/V) voor 16uren per week

Deze administratieve funktie omvat alle voorkomende administratieve werkzaamheden
binnen de stichting en is daarnaastvooral gericht op ondersteunende werkzaamheden
ten behoeve van de medewerkers van de stichting.
De taken omvatten o.a :- een gedeelte van de financiële administratie, waaronder de kasboekhouding,
- postverwerking en archivering;
- het verzorgen van rapportages;
- verslagleggingvan vergaderingen;- verzorgen van typewerk,
- bewaking PC-gebruik (WP)

We denken aan iemand die binnen het team op zelfstandige wijze inhoud weet te geven
aan dezefunktie. Onze voorkeur gaat uit naar een vrouw. De sollicitant dienteen MEAO-
opleidlng te hebben gevolgd, of te beschikken over gelijkwaardige kennis en ervaring

Op deze funktie is de CAO-welzijn van toepassing. Het maximum bruto salaris bedraagt
f 3340.- per maand op full-time basis De aanstelling vindt plaats voor de duurvan één
jaar met de mogelijkheid van omzetting in een vast dienstverband

Nadere inlichtingenkunt u krijgen bij de koördmator van de stichting: dhr H Kmgma.
telefoon 05138- 14593.
Sollicitatieskunt u binnen 14 dagenrichten aan het bestuur van S.W.S., Postbus 117,
8500AC JOURE

Informatie systemen,
Analyse,

Opleidingen &
Consultancy

Wij zijn een dienstverlenend automatiseringsbedrijf,
met als belangrijkste functie het ontwerpen en ontwikkelen

van software.
Wij ontwikkelen in Clipper 5.00 en Microsoft Foxpro2.

Wij zoeken een;

PROGRAMMEUR
Opleiding : Heao, Hio, Hbo-lnformatica

Leeftijd : max. 26 jaar.
Ervaring : Clipper of Foxpro2

Reacties alleen schriftelijk.

#ln verband met een organisatiewijziging Vanwege interne veranderingen binnen
binnen de afdeling technische dienst is de afdeling produktie is de volgende va-
de volgende vacature ontstaan: cature ontstaan:

.
CHEF MECHANISCH ADR-OPERATOR (m/v)TECHNISCHE DIENST (M/V) APH-OPEKATüH (m/v)

Vriezo B.V. te Oosterbie-
rum (Fr.) is een moderne FUNCTIE-INFORMATIE: FUNCTIE-INFORMATIE:
industriële onderneming De chef mechanisch technische dienst is De werkzaamheden omvatten het juist af-
diezich heeft toegelegd op verantwoordelijk voor het gehele mecha- stellen en controleren van machines be-
het produceren van aard- nische onderhoud van het machinepark treffende de optische sortering van de
appeiprodukten van top- vanaf de voorbereiding tot en met de uit- produkten. De ADR-operator legt hierbij
S ïïin L^°lJ^ voering. Hij/zij legt verantwoording af aan verantwoording af aan de operator. De
Een van de beTanqrUkste het hoofd techniscne dienst en geeft zelf werkzaamheden worden verricht in 3-
produkten is patat frites. leiding aan 5 medewerkers. ploegen-dienst.
Met circa 100 medewer-
kers mogen wij' ons reke-
nen tot een middelgrote FUNCTIE-EISEN: FUNCTIE-EISEN:
organisatie in onze - minimaal een MTS-opleiding, bij voor- - L.T.S.-opleiding
branche. Vriezo B.V. is een keur werktuigbouw - ervaring met het afstellen en controle-
r"rondernemmg van . ervaring in een soortgelijke functie ren van machinesStorteboom B.V. te Kom- _ leeftijd minimaal 28 jaar - nauwkeurigheid- goede mondelinge en schriftelijke be- - teamgeest

heersing van de Nederlandse en En- - geen verplichting (meer) t.o.v. militaire
gelse taal dienst- goede leidinggevende en organisatori-
sche capaciteiten
teamgeest WIJ BIEDEN:

- een functie met verantwoordelijkheid
- een groeiend bedrijf met perspectief

WIJ B4EDEN: - een salaris en secundaire arbeidsvoor-
- een zelfstandige functie waarden passend bij de verantwoorde-
- eengroeiend bedrijf met perspectief lijkheid van de functie
- een salaris en secundaire arbeidsvoor-

waarden, passend bij de verantwoorde- __
~.__■ _____■ j„ jnM („nr-. lijkheid van de functie Voor inlichtingen betreffende deze tune

Sollicitaties: tic kunt u contact opnemen met anr. n.
Belangstellenden worden Duizendstra, hoofd produktie, tel. 05188 -
uitgenodigd hun sollicita- Voor inlichtingen betreffende deze functie 1641 (tijdens kantooruren).
tic met gegevens betref- kunt u contact opnemen met dhr. Y.fende opleiding en erva- Haarsma, hoofd technische dienst, tel.
rte?ich 0ten aan° er ** 05188 "1641 (tiJdens kantooruren).
Vriezo B.V.
afd. personeelszaken Een psychologisch onderzoek kan deel
postbus 513 uitmaken van de werving en selectie-
-8800AM Franeker procedure.

GEMEENTE
SNEEK

Bij de afdeling milieuzakenen regionale geluidmeet-
dienst van de hoofdafdeling stadsontwikkeling is
plaats voor een

TECHNISCH
MEDEWERKER (M/V)

Functie-informatie:
De te benoemen functionaris zal worden belast met
de volgende taken:- behandelen van aanvragen om hinderwetver-

gunningen, het toezicht houden op de naleving
ervan en het opstellen van controlerapporten;- medeuitvoering geven aan de handhavingvan de
milieuwetgeving in de gemeente Sneek, met
name van de Hinderwet, Wet chemische afval-
stoffen,WVO respectievelijk Lozingsverordening
riolering en Wet bodembescherming;- adviseren aan Burgemeester en Wethouders
inzake klachten, bezwaarschriften, sancties, toe-
kenning, schadevergoedingen en beleidsadvise-
ring in hetkader van milieuwetgeving, met name
Hinderwet.

Functie-vereisten:- afgeronde opleiding op HBO-niveau in detechni-
sche sector, bij voorkeur richting werktuigbouw-
kunde.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring tot
maximaal f 4534,- (maximum van salarisschaal 8)
bruto per maand.
Algemeen:
De bij de gemeentelijke overheid gebruikelijkerechts-
positieregelingenzijn van toepassing. De gemeente
wil meer vrouwen in dienst nemen. Bij gelijkwaar-
digheid van kandidaten wordt aan hen de voorkeur
gegeven.
Kinderopvangmogelijkheden zijn aanwezig.

Nadere functie-informatie kan worden verkregen bij
de heer J. Jansma, chef van de afdeling milieuzaken
en regionale geluidmeetdienst, tel. 05150-85230.

Belangstellenden voor deze functie kunnen tot 16
november aanstaande hun sollicitatie, onder ver-
melding van vacaturenummer 92.14.03 richten aan
het college van burgemeester en wethouders, post-
bus 10.000, 8600 HA SNEEK.



Theorie-examen verkeer
vrachtwagen/bus ?

De kursus ter voorbereiding daarop start op maandag 2 nov.
Deze duurt 8 avondenvan 19.15 tot 22.00 uur.
Inlichtingen bij

Rijschool Berend Knol
Vincent van Goghstraat 1. 8932 LD Leeuwarden

tel. 058-152594

KUNSTNAGELS
Nu ook in Groningen en Friesland een gedegen opleiding tot

NAGELSTYLISTE
Voor meer info

Tel. 050-415971, b.g.g. 040-550404

Opruiming i.v.m. verhuizing, 10--80% korting. MGM-toto-video,Voorstreek 96, Leeuwarden.Tel. 058- 123650.
Sint-, Piet- en Kerstmankleding.

Verhuur, verkoop, catalogus be-
schikbaar. De Feestneus,
05150- 17194.

MOBIELSTAD f

Uw adres voor advies over
en aanschaf van al uw

HULPMIDDELEN &
AANPASSINGEN

SENIORENWINKEL
Uniek in het Noorden
Hasker Utgongen 1B
8465 SJ Oudehaske
tel. 05130-77995

't* POSTBUS 394
DAGEIIJKS ONDER OGEN VAN GEMIDDELD 8901 BD
gggjjgfjPERSONEN IN FRIESLAND LEEUWARDEN

Prijs exclusief 6% BTW: maandag t.e.m. zaterdag
vrijdag

Tot en met 10woorden ’ 12,50 ’ 13,50
Elkwoordmeer ’ 1,20 ’ 1,30
(maximaal 60 woorden)
Reuzepaadwizers (per kolom)
per mm hoogte ’ 1,94 ’ 2,05
Fotopaadwizers (per kolom)
per mm hoogte ’ 2,16 ’ 2,25
Brieven onder nummer ’ 6,00 extra.
Bewijsnummers ’ 3,75 extra.

De Paadwizer-Service LC is telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 's morgens 8.00 uur tot 's middags
5.00 uur.
Paadwizers voor de Leeuwarder Courant van dinsdag,
woensdag, donderdagen vrijdag dienen minimaal één dag
vóór plaatsing, 's middags 1.00 uur, in ons bezit te zijn;
Paadwizers voor de zaterdagkrant: uiterlijk vrijdagmorgen
10.00 uur; Paadwizers voor demaandagkrant: uiterlijk
vrijdagmiddag 4.00 uur.

Q Mededeling/felicitaties j
Psycho-synthesegids biedt ge-
legenheid tot individuele ge-
sprekken. Voor informatie-af-
spraak, M. A. Kammerer, tel.
058 - 674350.

Tuinmeubelshow 1992 met ex-
tra voordeel. Mazzelshop, Zuid-
vliet 290-298,Leeuwarden.

A CCOUNTANTSKANTOOR

deVries<^Everts
Accountantskantoor de Vries en Everts is een kleine organisatie met 20 werknemers
waarin samenwerken

- aan registeraccountant
-accountants-administratieconsulenten- belastingadviseurs

De cliëntenkring bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen uit alle geledingen
van het bedrijfsleven, agrarischebedrijven, verenigingen, stichtingen en vrije beroepen.

Korte communicatielijnen, directebetrokkenheid en persoonlijke aanpak zijn specifieke
kenmerken van deze organisatie.

Met vestigingen in Surhuisterveenen Zwaagwesteinde proberenzij de afstand naar hun
cliënten letterlijk en figuurlijk zo kort mogelijk te houden.

In opdracht van de directie van dit accountanskantoorwensen wij voor de vestiging in
Surhuisterveenin contact te komen met een

ERVAREN ASSISTENT ACCOUNTANT m/v
In deze zelfstandige functie wordt u verantwoordelijk voor het samenstellen van de
jaarlijkseen tussentijdse financiële verslaggeving. Ook het uitvoeren van controles en
het opzetten en begeleiden van administratieve procedures behoren tot het takenpak-
ket. Probleemoplossend en klantgericht kunnen meedenken in fiscale en administratie-
ve vraagstukken is een vereiste. Een ruime ervaring opgedaan op een AA kantoor is van
eminent belang. Een afgeronde SPD of HEAO-BE opleiding kan evenmin worden ge-
mist.

Sollicitaties (vertrouwelijke behandeling verzekerd) kunnen tot uiterlijk 10 dagen na
plaatsing worden gericht aan:

buro interaktie
personeels - adviesburo
Werving, selectie, opleiding en training
t.a.v. dhr. H. de Jong, Postbus 731,9200 AS Drachten.

Flinke werkster gevraagd voor 1
x per 14 dagen. Tel 058 -125811.

All-round band zoekt met spoed
een toetsenist. Info: tel. 058 -668006.

Onverwacht op visite?
In de stationshal in LEEUWARDEN en HEERENVEEN staan we
iedere dag, dus ook op ZONDAG, met verse

snijbloemen,
cellofaanboeketten,

potplanten
VOLBEDA

gespecialiseerd in snijbloemen tegen scherpe prijzen

BASISCURUS POLARITEITSMASSAGE
in 10 avonden leer jede massagetechniek van het hele lichaam,

tevens leer je blokkades op te lossen.
Start 23 nov. van 19.30 tot 22.30 u.

Opgave en inlichtingen bij Sietze v.d. Heide, tel. 058-880702

BASISCURSUS HYPNOSE
in 10 avonden leer je wat hypnose is en wat je er allemaal mee

kunt doen.
Start 25 nov. van 19.30 tot 22.30 u.

Opgave en info bij Sietze v.d. Heide. tel. 058-880702

EEN FRISSE WIND DOOR JE RELATIE
De NVSH organiseert een RELATIECURSUS voor paren die hun

relatie willen verbeteren.
Cursusplaats: Slotmakersstraat 2, Leeuwarden.

Duur: 12 donderdagavonden van 20.00 tot 22.30uur.
Kosten: leden ’ 175,-, niet leden ’ 250,-.
Inlichtingen (tussen 18.00en 19.00 uur):

(058) 136558 of (058) 155492.

GEZIEN OP DE T.V.
„met L-PEPTIDE CRÈME is een probleemhuid met succes te
bestrijden".

KRUIDERIJ „DE PEPERMOLEN"
Oude Doelesteeg 1, Leeuwarden

Tel. 058-150336

Stichting Natuurboerderij giro 322088
LEEUWARDEN, VR B.

beantwoordt sponsors en donateurs nu.

Mededelingen/ ]
felicitaties-
partikulier I

Aan Gerben en Margot. Zon
klein lijfje nog zo teer, raakt ons
elke keer weer. Met Meivin
Wouter erbij, nummer tien van
derij, mogen we nu wel een bus
huren,die ons waarschijnlijk ein-
delijk naar Center Parcs zal stu-
ren. Ook wij zijn trots, gelukkig
en blij. daaromfeliciteren wij jul-
lie hierbij. UAPDAJ.

Hiekje, bedankt dat de om-
gangsregeling met Marcel weervan start kan gaan, Bart.

Ontspanningsmassages voor
mannen/jongens door ervaren
vakman. Inl. tel. 058 - 665634.

Willem wordt 1 nov. 50 jaar. Bel
663289.

LEAO Vyverschool klas 3A,
1976/1977. Wij zoeken nog

voor reunie: Anja Dijkstra, Linda
Kroeze, Ria v.d. Meer. Inlichtin-
gen: 153409of 152060.

Getuigen gezocht van ongeluk
zat. 10 okt. 15.00 uur, Emma-
kade/Julianastraat met zwarte
motor (2-pers.) en bruineMitsubishi Galant. O.a. een ge-
tuige bezit bruine Opel Kaden.
Politie was aanwezig. Wie? Tel.05108-1451.

Personeel
gevraagd J

Autorijinstrukteur worden?
Een goed beroep en... nu ookbetaalbaar door onze unieke be-
talingsregeling. Dag- en avond-
opleidingen voor het officiële
Staatsexamen. Binnenkort aan-
vang nieuwe kursussen. Bel
voor info: de Niva, 05612 -1868 of 05920-40810.

Avon Cosmetics zoekt enthou-
siaste dames dieenkele uren per
week over hebben voor de ver-koop van kadootjes, sieraden,
huidverzorging, make-up enz.
Geen investering- of party-ver-
plichting. Bel geheel vrijblijvend:
05920 - 46225. of 058 -675338.

Gevraagd per 1 december 1992een tandartsassistente. Functie-eisen: - leeftijd 18-22 jaar; -HAVO-diploma; - tandartsas-sistente-diploma niet vereist; -
representatief; - goede kon-

taktuele eigenschappen; - zelf-
standig kunnen werken. Gaarneuw sollicitatie onder nummer2562van dit blad.

Gevraagd: slagers en vleesbe-
werkers. Bel voor inlichtingen
05220 - 60259.

Als utussen 18 en 45 jaar oud bent en in bezit van auto en tele-
foon, kunt u in aanmerking komen voor onze gratis opleiding
tot

vertegenwoordiger/ster
waarbij u tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt en,
na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt komen.
Ervaring is niet vereist.
Uw brief, met genoten opleiding etc. wordt door ons vertrou-
welijk behandeld.

AVESTA NEDERLAND B.V.
Postbus 107, 6000 AC WEERT

MARIANNE MODE
zoekt voor haar filiaal te Leeuwarden

ENTHOUSIASTE VERKOOPSTER
(part-time), leeftijd 25 jaar.
Ervaring in de mode.
Sollicitatiebrieven met recente pasfoto o.v.v. filiaal Leeuwarden
naar

MARIANNE MODE BV
Postbus 73. 9400 AB Assen

Huis uitzendburo heeft werk in
Amsterdam en omgeving voor
cv.-monteurs, dikwandig, las-
sers Tig, elektroden. Co2meten
zonder certificaat en fitters. We
hebben ook regelmatig werk in
het buitenland! Tel. reacties
05270 - 20451, ook 's avonds.

Kokkels zijn schelpdieren. Voor
de verwerking daarvan zoeken
wij gemotiveerdevrouwen (om-
geving Harlingen). Bent u direkt
beschikbaar, bel ons dan: Oom
enUitzendbureau bv, Harlingen,
05178- 17829.

Oppas gezocht! Dit weekend ko-men we in Raerd wonen. We
zoeken voor onze Lars (6) enLennart (3) z.sp.m. een lieve op-
pas (met-rokend) in Raerd vanca. 8.00-18.00 uur op donder-
dag (evt. ook op dinsdag). Be-
reikbaar op tel. 038 - 650580(t/m za.ochtend) en tel. 05660- 2523 (v.a. maandag).

Toetsenist(e) of accordeonis-
tlelvoor orkest, liefst met enige
ervaring. Tel. 05172 - 1577 of05178- 16728.

Weduwnaar, met twee jonge
schoolgaande kinderen, vraagteen hulp in de huishouding.
(Leeftijd tot 45 i.) Vijf dagenper
week van 11.00 u. tot 18.30u.Woonplaats Sneek, ml. 05150-18393.

Alias voor uw winkel, magazijn
en etalage. Tevens diverseocca-
sions. Bruvo C&C W. Prins-
straat 16. Assen. Tel. 05920 -42342.

Alternatieve geneeswijze, mag-
netiseuze mevrouw Armelies
Fenstra, gespecialiseerd in mi-
graine, rug- en spieraandoedin-
gen en verlichting bij reumati-
sche pijnen. Tevens behandeling
van acné engelaatsontsieringen.
Tel. 058 - 660728.

Astrologe Michelle Heijnen.
Voor vakkundige horoscoopbe-
rekening, karakteranalyse, ad-
viezen bij relatieproblemen,iden-
titeitscrisis, e.v.a. Tel. 886679.

Astrologie biedt joude mogelijk-
heid om meerinzicht tekrijgen in
je eigen doen en laten. Wil je
meer weten over je mogelijkhe-
den m.b.t. relaties, sexualiteit,
ouders, kinderen, werk, studie
of anders, bel danvoor een kon-
sult naar: Joan Jongkind, 058 -138813.

Bloem in jeBuik: speciaal in hou-
ten speelgoed. Grootzand 48.
Sneek, 05150-27868

Cursus voetzonereflextherapie,
selt-healing, aura - chakra-hea-
ling. Informatie: H. Hoekstra(ook individueel consult moge-
lijk, lid VNT). Tel. 05175 -2340.

Dekbedden voor halve prijzen.
Mazzelshop, Zuidvliet 298,
Leeuwarden.

Filosofische praktijk Leeuwar-
den. Hulp bij bewustwordings-
processen, depressies, angsten,
stress, relatiestoornissen, le-
vensproblemen. Drs. B. Zijlstra,
tel. 058- 158508.

Geslachtsziekte? Heb ik het
wel, heb ik het niet. Wat is het,
wat moet ik doen? Infobandie.
058- 133013.

Good Food voor uw salades en
buffetten voor de feestdagen.
Bestel tijdig 058 - 150180.

Grote rommelmarkt op zaterdag
31 oktober in de tuin van de St-
Piterkerk te Grouw. Aanvang
10.00uur.

Haptotherapie, Gila Edler. Te-
vens zwangerschapsbegeleiding
op haptonomische basis.
05157-5169.

Hotel Café Restaurant le Sicht
geopend op afspraak voor uw
feesten en partijen. Inlichtingen
05117-9367.

Hypnotherapie, Tarot, magneti-
seren, shiatzu, bel Natasja, tel.
058-661391.

«aanleggen 05183 - 2352.
Kok autoschade. Uw Focwa-ga-

rantiebedrijf regelt ook schade
voor de verzekering. Vervan-
gend vervoer aanwezig. Ein-
steinweg 8 (richting Gamma),
tel. 058-150350.

Snookercentrum Big Break.
Deze maand snooker /pool / 10
C. uur. Groningerstraatweg 10,

'warden, tel. 160707.
Spaarbrieven verzilveren. Wij

betalen u direct voor lopendeen
aflopende spaarbrieven de
hoogste dagwaarde, vertrouwe-
lijk, zonder legitimatie, contant
uit. Bel de Spaarbnevencentrale
Eindh. 040 - 119413: R'dam
010-4669447.

Speedwing zelf bouwen? Ruime
voorraad vliegeronderdelen. Po-
wervliegers vanaf ’ 69,50. Vol-
gers Spel & Hobby, St. Jacobs-
straat4, Leeuwarden.

Speelgoed, alle bekende mer-
ken. 25-50% koning. Mazzel-
shop, Zuidvliet 290- 298,
Leeuwarden.

Speyertherapie, 10-daagse in-
dividuele en intensieve psycho-
therapie voor klachten als de-
pressie, angst, eenzaamheid,re-latie- en sexuele problemen en
psycho-somatische klachten
met goede nazorg en begelei-
ding. Johan Sanders, tel. 058 -154229.

Speyer-therapie, een korte, in-
tensieve, individuele psychothe-
rapie, met goede nazorg. Voor
klachten zoals: stress, spannin-
gen, angst, schuldgevoelens, re-latie- en/of werkproblemen,
jeugdtrauma's, depressies.
Voor ml. en afspr Zwaantje
Nooi-Ophof,tel. 05613-1355.

Studeerkamer nodig, onder-
houdstimmerman voor het
plaatsen van kantelramen en
dakkajuiten. 05110 - 5040.

Suikerziekte, vragen of proble-
men? Bel 058 - 886581.

Verhuurbedrijf ~Schrale",
luchtkussens, zeskampartike-
len, feesttenten, partytenten, ta-
fels, stoelen, staantafels. ka-
chels enz. 05150 - 17479.

Voetverzorging, exclusief insti-
tuut, nu ook moderne zonnestu-
dioen klassieke lichaamsmassa-
ge, 058 - 881142 (AldlSn)

Voor ’ 25 hebt u al een stand-
plaats op de vlooienmarkt in
Zuidlaren (Dr.) Prins Bernhard-
hoeve zondag 8 nov. 10-17 u.
Reserveren niet nodig, inruimen
vanaf 8 u. Info Vitalis: 05910 -10527.

Inbraakpreventie. De Sleutel-
specialist, de enige speciaalzaak
in Friesland, Klokstr. 13,
Leeuwarden, tel. 128824.

Wereldwijd reisboekwinkel, ge-
specialiseerd in reisgidsen, land-
kaarten en reisromans. Unia-
buurt 10, Leeuwarden. 058 -
159879.

Wij adviseren u, indien u contant
geld in uw aan ons gerichte brief

ijsluit, uw brief te laten aanteke-
nen, daarwij in gevalvanvermis-
sing niet verantwoordelijk zijn.Advertentieafdeling Leeuwarder
Courant.

Winter-tennis NijlSn Leeuwar-
den. Van 1 november t.e.m. 1
april. Prijzen baanhuurl Let opl'
Tussen 9-12 uur en 14-17 uur
en 22-23 uur’ 400. Tussen 17-
-22 uur ’ 500. Inl. 058 -123056of 124689

Kunstgebitspecialist Wielinga,voor het aanmeten van nieuwekunstgebitten. Thuisbehande-ling voor invaliden. Vlotte repa-
ratieservice, ook weekends ens avonds, volgens afspraak
058 - 668090.

Reprodukties, posters, lijsten,
passé partouts. opplakservice,
lamineren en inlijsten; dat zijn detrefwoorden van de wandver-
sierders van Friesland: Pin-up,Over de Kelders 26, Leeuwar-den. Tel. 155966.

W ALLEEN VOOR SNELLE JONGENS.v YELL JACK NU 89.-
Speciale aanbieding
voor snelle beslissers. JSl^w
Yell jacks. m i
Gewassen nylon in vier J^HflK CJ^Z^kleurcombinaties. W
Met gave borduursels.
Alle maten: 116 -182.
Normale 179,90. _f^_H___k _______tt____
Nu slechts _B_^^__«
De voorraad is beperkt. m^LW HS

J79#6 nu m

j r^l,__^_riTL---M
DRACHTEN HEERENVEEN LEEUWARDEN ZWOLLE

OVER MEEDENKEN
GESPROKEN!!!

WAT DACHT U VAN
DEZE BANK....

Unieke presentatie in
sfeervol ingerichte studio's

Wij zijn geopend:
maandag van 13.00 tot 18.00 uur,

dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00uur,
donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00tot 17.00 uur.
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(naast Vjcimmdl) Kelvinstraat 9 industrieterrein Leeuwarden-west

8912 AN Leeuwarden. Tel. 058 " 121000

HÉ! LEEUWARDER COURANT
Een nieuwslengte voor!

laterdag 31 oktober 1992
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DE NDC VACATUREBANK IS EEN GEZAMENLIJKE RUBRIEK VAN DE LEEUWARDER COURANT EN HET NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN. BEREIK IN FRIESLAND, GRONINGEN EN DRENTHE RUIM 660.000 PERSONEN
i
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AVM ACCOUNTANTS
maakt onderdeel uit van de AVM Groep, met 18 vestigingen in 16 plaatsen de grootste

accountants-adviesorganisatievan Friesland. Het full-service dienstenpakket van de AVM Groep
wordt verder ingevuld door AVM CCLB Accountants, AVM Registeraccountants,

AVM Belastingadviseurs en AVM Bedrijfsadviseurs.
AVM Accountants is gespecialiseerd in de dienstverleningaan cliënten in het midden- en
kleinbedrijf. De werkzaamheden omvatten o.a. administratieve ondersteuning, controle en

opstellen van jaarstukken, opzetten van de administratieveorganisatie, uitvoeren interne controle
t.b.v. bedrijfsleiding en advisering en begeleiding inzake automatisering.

In verband met groei van het cltëntenpakket, o.a. door overnames, zijn wij voor onze vestigingen
te Leeuwarden, Kollum en Harlingen op zoek naar ervaren

DE FUNCTIE:
U gaat leiding geven aan een team van medewerkers. In samenwerking met hen gaat U

jaarstukkenen -verslagen opstellen en controleren, en op basis daarvan cliënten adviseren.
Het uitbreidenvan de cliëntenkring behoort tevens tot het takenpakket. Werkorganisatie,

planning en coördinatie zijn dan ookbelangrijke elementen binnen deze functie.

UW PROFIEL:
Voor deze veeleisende en verantwoordelijke functie gaan onze gedachten uit naar kandidaten
met ruime praktijkervaring in een vergelijkbarefunctie, die de studie SPD of HEAO AC afgerond

hebben en met deAA-opleiding in een vergevorderd stadium zijn.

ONS AANBOD:
Wij kunnen U een zelfstandige functie bieden met een eigen cliëntenpakket en reële

doorgroeimogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend te noemen, en omvatten o.a.
premievrij pensioen, bijdrage ziektekostenverzekering, premiespaarregeling en

goede opleidingsfaciliteiten.

GEÏNTERESSEERD?

AVM Bedrijfsadviseursverzorgt o.a. de werving en selectie voor de geheleAVM Groep. Daarom zien wij uw
sollicitatiebrief met uitgebreid cv. graag binnen 14 dagen tegemoet op het volgende adres:

AVM Bedrijfsadviseurs,Sixmastraat 4,8932 PA Leeuwarden, onder vermelding van vacaturenummer 33.92.
Voor meer informatie kunt U bellen met dhr. IJ. Brouwer: 058-887815.

BEDRIJFSADVISEURS

Koninklijke Utermöhlen NV is een internationaalopererendeorganisatie met
een scherp oog voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Hierbij speelt het
moderne produktiecentrum in Wolvega, waar voornamelijk verbandstoffen *en incontinenlieprodukten worden vervaardigd, een sleutelfunctie. Markt-

B,::r: .:,«>.....; leiderop verbandstoffengebied, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, wordt : Wo£Bm\mmmje niel zomaar. Daar is een kwaliteitsinspanning voor nodig, een bedrijfsfi-
losofie die gericht is op de toekomst en de serieuze behoefte om het beste voor
de patiënt te willen. Utermöhlen is een 100% dochter van de Coöperatieve
Apothekers Verenigng OPG U.A..
Onze afdeling Kwaliteit in Wolvega is verantwoordelijk voor het opzetten en
onderhouden van een kwalileitsborgingssysteem. Voor het coördineren van
deze activiteiten zoeken wij een man of vrouw voor de functie van Hoofd
Kwaliteit.
Uw functie:
De organisatiestructuur van Utermöhlen kenmerkt zich door een
decentraal karakter. Dat betekent dat het management primair
verantwoordelijk is voor het bereiken van een optimaal kwali-
teitsniveau. Bij het ondersteunen en adviseren van de managers
in deze taak is de rol van dekwaliteitsafdeling cruciaal.
Op basis van uw specifieke deskundigheid geeft u samen met uw
afdeling het raamwerk aan voor een kwaliteitsborgingssysteem,
maar zorgt u ook voor de invulling en de verificatie ervan door
middelvan internekwaliteitsaudits. De uitkomsten worden dooru gerapporteerd aan en besproken met het management. Perio-
dieke kwaliteitsrapportages zijn daarvan het logische gevolg.
Een ander punt van voortdurende aandacht in uw kwaliteitsbor-
gen is het volgen van de ontwikkelingen in uw vakgebied en de
(inter)nationaleregelgevinginzakedemedischetechnologie.Uw
bevindingen daaromtrent maakt u bespreekbaar voor het
management en u geeft aan wat de consequenties zijn voor het. te volgen ondernemingsbeleid. Namens de organisatie onder-houdt u een aantal externe contacten.

Uw kwaliteiten:
Voor deze functie vinden wij het belangrijk dat u goed kunt advi-
seren en in uw rol van Hoofd Kwaliteit duidelijk overkomt bij het
management, uw eigen medewerkers en externe instanties. U
heeft cijfermatig inzicht en een goed ontwikkeld analytisch ver-
mogen. Uw opleiding is tenminste op HBO-niveau, bijvoorbeeld
in dechemischeof technische richt ingen aangevuld met bedrijfs-
kundige kennis. Maar waar het vooral om gaat, is. dat u kunt aan-
tonen dat u verstand heeft van en ervaring met het opzetten en
onderhouden van een kwaliteitsborgingssysteem. U bent rond
de 35 jaar oud.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen
met de heer |.R. Geertsema, directeur Operationele Zaken, tele-
foon 05610 - 93300. Uw sollicitatie kunt u binnen 14 dagen na
verschijnen van deze advertentie richten aan mevrouw E.
Minnesma, Hoofd Personeelszaken, Koninklijke Utermöhlen NV,
Postbus 3, 8470 AA Wolvega.

♦coo
UTERMÖHLEN CLD MEDICAL CARE

milfac
partner in milieu-advisering

Milfac is een milieu-adviesbureau gevestigd te Leeuwar-
den. Het bureau adviseert het bedrijfsleven en overheden
op het gebiedvan afvalwater, ketenbeheer, milieuzorg en
bodem.
Bij het bureau zijn 15 jongemensen werkzaam. Het bu-
reau kenmerkt zich door daadkracht, snelheid en enthou-
siasme.
Wegens uitbreidingvan de activiteiten van de afdeling AF-
VALWATER wordt voor een fulltime aanstelling gevraagd
een

MILIEUKUNDIG
ADVISEUR m/v

Functie-omschrijving:
Hij/zij verricht metingen en bemonstert afvalwater bij di-
verse industrieën en instellingen. Een belangrijk deel van
de werkzaamheden zijn gelegen in de geautomatiseerde
verwerking van gegevens. Gerapporteerd wordt aan het
afdelingshoofd.

Functievereisten:- een gerichte MBO-of HBO-opleiding- minimaal 3 jaar ervaring- ervaring met en kennis van automatisering (vnl. WP)

- technisch inzicht- flexibele en commerciële instelling- zelfstandig kunnen werken- goedecommunicatieve vaardigheden- vlotte schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid- rijbewijs BE

Het perspectief van de functie is zeer goed. maar wordt
vooral bepaald door de kracht van de kandidaat. Milfac
BV kent een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden, wel-
ke is afgestemd op depotenties van de kandidaat.

Schriftelijke reacties met cv voor 9 november 1992 te
zenden aan

Milfac BV, partner in milieu-advisering
t.a.v. drs. P. L. Bom
Postbus 422
8901 EB LEEUWARDEN

met vermelding van 'vacature afvalwater' in de linkerbo-
venhoek van de enveloppe.

De Agrarisch» Jongeren Friesland is een vereniging van agrarische jongereriin
Friesland met ruim 1600 leden. Bij de AJF zijn agrarische jongeren van alle gezindte
aangesloten. De AJF werkt aan vorming en belangenbehartiging en heeft haar kantoor
inLeeuwarden.
Op zo kort mogelijke termijn zoeken wij een:

beleidsmedewerker
(m/v) voor 24 uur

Voornaamstetaken:- ondersteuning van de sekretaris en de consulente- begeleidingvan besturen en werkgroepen- pr

Wij denkenaan iemand >^^-^'- met een agrarische opleiding op HBO of universitair nivo J^L- met inzicht inde situatievan agrarische jongeren(m/v) _^- met journalistiekeinteresse JÊf 9k- tussen de 21 en 30 jaar JÊ? 9^- in bezit van rijbewijs en auto A _\ i- bereid is om avondwerk te verrichten Agrarische B Jongeren Friesland
Wat bieden wij? W

- een prettige werksfeer- veel ruimte voor eigen initiatieven (Ês- goede salariëring volgens CAO-Welzijn

Heb je belangstelling? Richt je sollicitatiebrief voor 15 november aan de Agrarische
Jongeren Friesland, Postbus 1755, 8901 CBLeeuwarden. Informatiepakket en nadere
inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Gerardvan Drooge (sekr. AJF) 058-122877.

Wegens toename van de werkzaamheden vragen wij met spoed

beslist ervaren

LOODGIETER/CV MONTEURS
Schriftelijke sollicitaties te richten aan

Installatiebedrijf

KOBUS B.V.
Mounehoek 15
9263TKGarijp

O
VERZEKERINGEN 18 EEN TOTAAL 3.21H) Ml\M\; /IJ ZIJN

COÖPERATIEVE ONDIRNIMINO DIE MRANTUOORDII.Iik voor II N OMZET

KAMBN MIT CENTRAAL BEHEER \VN Rt IM 1 47 MIIJARD. VM Ko

NTRAAL BEHKI R. IN/n:<> IA VERZEKERINGEN BIEDT MIT HAAR

WOONIONDS HOLLAND) DB AMRO VIER MOOI I)M1 KM N. \\ I Uil, EBTO.

CSNTRAAL Hl Ml IR GROEP (AVCB) OLM ENOWM, BBNCOMPLBBT PAKKBT

\OKMT. AVCB IS Dl. (;R(X)TSTK COOIM ÜBVENS-, PENSIOEN- IA KHAOB-

RATIIAI VERZEKERAAR IN NI Dl K- M R/l kl RINc.I V niMßlKllll G-LANa AVCB IS BINNEN HET INTERNA- BCHIBDT MA Mir PROFESSIONELE

TIONAii BAMBNWSRKINQSVBRBAND INTERMEDIAIR, VIA assi RIN<; - DB

II KI ko IN SNI I TEMPO Hl/K, Ml I I M.l N I RANCMISI kl II N.. M \ BANkI N

Mir ovrwikklilN \ \N I IRol'l-i BN DOOR MIDDEL VAN DIRECTE VER.

ACTIVITEITEN. BIJ AVCB WEKKEN IN KOOP (DIRECT MARKETING).

Vastgoed Beleningen. scherp in dc gaten, neemt actie bij achter- leerde systemen, met name LOTUS/-
Op dc afdeling Vastgoed Beleggingen stand, ver/orgt de registratie en administra- Pakket Vastgoed-administratie,
werken ongeveer 25 mensen aan beleggin- tic en houdt de uitgaven bij. Vanzelfsprekend kunt u /elfstan-
gen en participaties in onroerend goed voor Tevens analyseert en beoordeelt u dig werken en goed met mensen omgaan.
de AVCB-groep. De afdeling groeit sterk. het cijfermateriaal en controleert de door Uw leeftijd ligt rond de 33 jaar.

De komende jaren zal de porte- externe beheerders aangeleverde informa-
feuille dan ook verdubbelen. De vastgoed- tic. U krijgt dus de volledige vcrantvvoor- Hoe kunt u reageren,
portefeuille heeft momenteel een waarde ding voor de administratie van een (fors) Wilt u eerst meer informatie, neem dan

van circa f. 1,3 miljard en is geografisch deel van de portefeuille en bereidt de/e contact op met de heer F. Verschoor,

verdeeld in drie rayons. voor tot consolidaticniveau. I'ropcrty Manager rayon Noord, telefoon
Dagelijks onderhoudt u contacten 058-979993.

Ken verantwoordelijke, met beheerders (veelal makelaars) en l 'w schriftelijke sollicitatie kunt u
contactrijkefunctie. huurders. I' ressorteert onder de I'ropcrty richten aan Avéro Verzekeringen,

Binnen het team van /es mensen in Manager rayon Noord en rapporteen .i.m ter attentie van de heer drs. V kuklcr,

Leeuwarden bent u verantwoordelijk voor het hoofd Administratie Vastgoed. afdeling Personeel & Organisatie,
het beheer en de bewaking van de poatblU 909, 8901 BS Leeuwarden,
administratie van de vastgocdportcfcuillc I' en ervaren Vastgoed-administrateur. Aanvaarding \.ui de functie houdt

in het rayon Noord. Dit it de grootste van l' heeft minimaal een MEAO-opleiding, in dal u een arbeidsovereenkomst aan-
de drie rayons. Het gaat vooral om bedrijfs- aangevuld met MBA en enkele jaren gaat met Centraal Beheer. De hier geiden-

matig onroerend goed. ervaring in een soortgelijke functie. Daar- dc arbeidsvoorwaarden /ijn daarom van

U houdt de betaling van de huren door bent u ook hekend met geautomati- toepassing.

AVÉRO
verzekeringen

\Tc\ Zaterdag 31 oktober 199214



A__D ROOSENBURG/IT\ONROEREND GOED
HARLINGEN - Tel. 05178-13946

HARLINGEN
GRUNDELHOF 26

ROYALE TUSSENWONING met carport gelegen aan woonerf.
Ind.: hal, L-vormige woonkamer met schuifpui naar terras en

semi open keuken, tussenhal met toilet en trapopgang.
bijkeuken/schuur.

1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer.
2e verd.: via een vaste trap een overloop, zolder/slaapkamer.

Geheel is voorzien van cv en goed geïsoleerd.
Vraagprijs: ’ 129.500,-k.k.

Te bouwen landhuis aan open vaarwater (oever ca. 5 m.) op
kavel ca. 615 m-, aan de

HARSTASTATE
te LEEUWARDEN (Camminghaburen)

Prijs va. ’ 331.500,- von.
Ind.: o.a. zij-entree, royale living, mogelijkheid studeerkamer,
uitpand. bijkeuken, garage met zolder. 1e verd.: vier slaap-
kamers, royale badkamer. 2e verd.: zolder op stahoogte.

Info:
BOOMSMA MAKELAARDIJ B.V.

VOORSTREEK 30/32, 891 1 JP LEEUWARDEN
tel. 058/155990#

Ivoor d to nul
■I n fantastische!|k i t y r [ n|
\AIGEm
IBUORREN 10 BEETGUM

TEL.OSIOB-1370

HETTEMA kan wegens diverse
opdrachten uw huis tegen gun-
stige voorwaarden verkopen.

Informeer vrijblijvend.

Tel. 05138-17892
HETTEMA

VASTGOED

THvXÉiI
GEVRAAGD:

HUIZEN EN FLATS
in elke prijsklasse. Gunstige voorwaarden, ook kontant.

BEPRO ONROEREND GOED B.M.
Tel. 058 126840/126488 of 06-528.645.82.

KOOLMEESSTRAAT 28. ZWAAGWESTEINDE
Vrijst. woonhuis m. ruime garage

c.g. berging en een heerlijke beschutte tuin. Perc.grootte 450 m
'. Ind.: hal met vide, toilet, Z-vormige kamer met openhaard,
ruime keuken met inbouw, kelder, bijkeuken, slaapkamer.
1everd.: 3 slaapk, alle met wastafel, badkamer met douche, lig-bad en 2e toilet en berging.

Geheel uitst. geïsol met dubb. beglazing.
INL. TEL. 05113-1661

| BEDREVEN IN BEDRIJVEN [
■ aankoop■ verkoop■ huur_ verhuur» taxaties

Bui "SA
Bedrijfs MakelaardijDijkstra

Kantoor Leeuwarden - Tel. 058-123345 - Fax 058-127815
Drachten - Tel. 05120-14252 (W Bakker)

Leeuwarden, Uiterdijksterweg
27. Drive-in-woning, z.g.0.h.,
modern ingericht, eigen grond.
Tel. 058 - 885269.

Makkinga, op mooie stand, vrij-
staande woning op 379 m 2grond. Inl. 05133- 1799.

Makkum tekoop gevraagd: vrij-
staand huis met tuin rondom.
Tel. 05158- 1351.

Mooie vrijst. dijkwoning met gro-
te tuin boven St. Annaparochie.
Beneden: woonk. met schouw,
houtkachel en niveauversch.,
badk. met douche en wast., toi-
let, ruime hal en gr. slaapk. Bo-
ven: 2 gr. en 2 kl. slaapk., ruime
overloop. Prijs ’ 82.000, tel.
058-675971.

Noordbergum: vrijstaand
woonhuis, Tsjerkepaad 28. Inl.
05123- 1385.

Oosterwolde, op uitstekende
stand gelegen halfvrijstaande
woning met grote garage.Ruime
woonkamer met open keuken
(ca. 41 m'). Verdieping: 3 slaap-
kamers en badkamer met ligbad
en 2etoilet. 2everdieping: Vaste
trap en 4e slaapkamer + ber-
ging. Goed isolaties (kap. spouw
en deels dubbele beglazing).
Achtertuin met terras op het zui-
den en garage ca. 3,5 x 8,5 m.
Vraagprijs ’165.000 k.k. Inl.
Mak. De Smelthe tel. 05160 -20222.

Oudehaske, Badweg 37, half-
vrijst. woning. Woonkamer, hal,
keuken, bijkeuken, 4slaapk. met
garage / berging op 251 m 2grond. Op goede stand nabij
Nannewiid. Blijvend vrij uitzicht,
groene omgeving. Vr.pr.

’ 165.000 k.k. Bezichtiging op
afspraak. Tel. 05130 - 77330.

Snaak, Oppenhuizerweg 1. Be-
drijfspand (vh. HUBO), op gun-
stige lokatie aan invalsweg ri.
centrum, netto vloeropp. 190 m
2, frontbr. 12 m, ruime parkeer-
gel., vr.pr. ’ 245.000. Inl. Mak.
Sneek, 05150- 18585.

Sneek, plan Pasveer. Nieuw-
bouw, 2/ 1-kap metgarage; nog

1 te koop! O.a. 3 (evt. 4)
slaapks., kompl. badk., kad.
300 m 2, onderhoudsarm, korte
bouwtijd, perfekt geïsol., koop-
som ’ 199.950von. Inl. mak.
Sneek, 05150- 18585.

Spoed! Te koop gevraagd, vrij-
staand huis of boerderijtje in
Zod-Oost Friesland. Interme-
diair Vastgoedüid VBO). RA..
Zimnik, beëdigd taxateur o/g,
Weibuorren 50, Ureterp. Tel.
05125- 1757.

Taxeren??? Een juiste aankoop
of verkoopbeslissing neemt u
met een gedegen taxatierapport.
Ook taxaties voor gemeentega-
rantie. Diverse deeldiensten be-
sparen u veel geld. Intermediair
Vastgoed (lid VBO). R. A. Zim-
nik, beëdigd taxateur o/g. Wei-
buorren 50, Ureterp. Tel
05125-1757.

Ta koop: Emmakade 169. Nabij
rondweg gelegen bedri|fsruimte,
totaal ca 250 m- op b.g.g. Dub-
bele boyenwoning. Geschikt
voor vele doeleinden. Vraagprijs
voor het geheel f 215.000 k.k.
Makelaarskantoor A.8.0. Groe-
neweg 16, 8911 EJ Leeuwar-
den, fel. 058- 138888.

Ta koop en te koop gevraagd:
landelijk gelegen huizenen boer-
derijtjes. Hartogh 0.G., 05113 -3400.

Ta koop gevraagd: boerderij of
flink huis, vrij en achteraf gele-
gen. 02987 - 5358.

Tokoop gevraagd zonder spoed:
Ruim (half)-vnjstaand huis in
Huizum. Minimaal vier slaapka-
mers. Goed gemoderniseerd.
Geen achterstallig onderhoud.
Prijsindicatie: ’ 150.000 è

’ 200.000. Brieven onder num-
mer 2568.

Ta koop gevr. en aangeb woon-
huizen, boerderijtjes, bouw-
grond. Wijnsma Woningen, Ei-
berstraat 8, 9101 HM Dokkum.
05190-98111.

Takoop in Wijnjewoude z g.a.n.
2-onder-1 -kap woning met ga-
rage, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad en 2e wc. Geheel geï-
soleerden dubb. beglazing. Prijs
n.o.t.k. Tel. 05167 - 1836.

To koop of te huur woon-, win-
kelpand in Zuidwest-Friesland,
tel. 05146-4287.

Tjerkwerd t.k. vnjst. won. met
cv, mooi gel., aan vaarwater met
ligpl. boot, pr. in overleg, tel.
02152-54893.

Twijzelerheide. Landelijk gele-
gen landhuis met luxe betimme-
ring en fraaie tuin. ISNVastgoed
BV 058- 158700.

Twijzelerheide, It Heideloantsje
57. Zeer solied geheel, traditio-
neel gebouwde semi-bungalow
met garage. Ind.: o.a. royale
woonkamer met open keuken, 3
slaapkamers, luxe badkamer,
vliering. Inlichtingen en/of do-
cumentatie Makelaarskantoor
Zijlstra te Damwoude. Tel.
05111 -4600.

Twijzel, Mounewei 5. Burger-
woning met garage. Ind.: ka-
mers en suite, keuken, bijkeu-
ken, douche en w.c, Verd : 4
slaapkamers. Inlichtingen en/of
documentatieA. Zijlstra teDam-
woude. Tel. 05111 - 4600.

Ureterp Feart 58. Rietgekapt
boerderijtje met mooi landelijk
uitzicht, 1200 m- grond. Prijs
n.o.t.k. Intermediair Vastgoed
(lid VBO). R.A. Zimmik, beëdigd
taxateur o/g. Weibuorren 50,
Ureterp. Tel 05125 - 1757

Ureterp Mersken 9. Woonboer-
derij, absoluut rustig gelegen te-
midden van landschap BÓOO m'
grond, ’ 250.000.Intermediair
Vastgoed (Lid VBO). R.A. Zim-
nik. beëdigd taxateur o/g. Wei-
buorren 50, Ureterp. Tel
05125- 1757.

HETTEMA Vastgoed bemid-
delt bij verkoop-aankoop van
woningen en bedrijfspanden in
friesland.
Tel. 05138-17892

HETTEMA
VASTGOED

W"N_ v_olThvV^
WOUTERSWOUDE

Reinousreed 10 (in de Wouden)
Rustiek gelegen - landelijk doch bij dorpskern - vrijstaand
WOONBOERDERIJTJE op 1080 m2eigen grond. Het geheel is
uitstekend verbouwd en bevat 0.a.: zij-entree, woonkamer
(6.50 x 4.50 m) met rookkanaal en parketvloer, moderne
inbouwkeuken, voorkamer met openhaardpartij, 1 groteen 1 kl.
slaapkamer, badkamer met ligbad, doucheetc; 1everd.: 1 gro-
te slaapkamer, bergzolder, dubbele garage (7,5 x 5 m) en aparte
fietsenberging. Fraai aangelegde, rondom gelegentuin met uit-
zicht over landerijen.
Kortom een uniek object voor de liefhebber.
Koopprijs en aanvaarding in overleg.

DRACHTEN:
Schwartzenberghlaan 25

SLAGERIJ
met ruime woning

Goede omzet. Ind.: winkel met ruime werkplaats en grote
koelcel. Woongedeelde hal, wc, kamer, keuken, boven 3

slaapk. + douche.
DRACHTEN:

Fabriekslaan 93

WINKELPAND
(solied pand) ook geschikt om te verbouwen als woonhuis.

IHl ■
KERKEWAL 59a. GORREDIJK

Tel. 05133 - 1273

ZÜRICH
KERKSTRAAT 9

Geheel VRIJSTAANDE WONING met grote garage gelegen op
255 m 2eigen grond.

Ind.: gang, U-vormige woonkamer met open keuken met
inbouwapparatuur, bijkeuken met toilet, badkamer met bad /
douche en wastafel, omsloten tuin, grote garage met zolder.

Ie verd.: overloop. 1 grote en 2 kleinere slaapkamers.
Hierboven een zolderberging bereikbaar via een luik.

Info: de woning is onlangs geheel verbouwd in oude stijl en
voorzien van o.a. thermopane beglazing begane grond, CV.door de gehele woning en kunststof voordeur en erker.

Vraagprijs: / 124.000,- k.k.

AJD ROOSENBURG/ 1 I XONROEREND GOED
HARLINGEN - Tel. 05178-13946

HOUTWORM- en
ONGEDIERTE-
BESTRIJDING

Bel 05130 - 88815
of 06-52921429
HOEKSTRA

HEERENVEEN

Opsporing
verzocht

Kunt u uw ideale woning
niet vinden»

Is het woningaanbod te klein 7

Dan biedt ons unieke systeem
voor woningaanbod en

aankoopbegeleiding uitkomst
Samen met uw woningprofiel
en financiële plaatje in de hand

vinden wij gegarandeerd
uw woning.

Kuipers
Kuipers

aankoopbegeleiding
rden

133331
Makelaardij 0 .%. Lid 'JOURE

BIJZONDERE 2/1 KAP
WONING MET EEN EXTRA
KAMER
Geschikt voor kantoor/prak-
tijk, met een royale entree en
oprit en een grote garage van
3,5 x 8,8 en een grote, zonni-
ge tuin met privacy.
Diverse luxe voorzieningen.
Verdieping: 3 slaapkamers en
badkamer. Grote zolder.
Prijs ’ 198.000.- k.k.
Tel. 05138-12464

HAULERWIJK
Norgerweg 74

Verbouwde en gemoderni-
seerde vrijstaande woning met
grote schuur, 17 x 30 m. op

8.05 are eigen grond
Woning bevat 0.a.: ruime
kamer, nieuwe keuken, 3

si.kamers waarvan 1 beneden
en moderne badkamer met

ligbad.
Woning verkeert in uitste

kende staat van onderhoud.
Prijs ’ 170.000.- k.k
Voor info of afspraak

tel. 05161-1379

I Voor al uw stucadoor- en sier
pleisterwerk, 05182 - 1340.

Zangeras zoekt top 40 band
met werk. Tel. 058 667442

Onderhoud
l en reparatie

Afvoerleidingen verstopt? Datis geen pretje. Bel Korf Riool-
Ontstoppingsbedrijf wat let je.
058-155222.

Afvoerverstoppingon? RRS,
bel gratis 06 - 0991313. Zon-
derextra kosten doorgeheel Ne-
derland.

Afvoer verstopt? Bel schoon-
maakbedrijf Visser, 24-uurs ser-
vice. Tel 05116-4626.

Cv-ketel vervangen of huren?
Tijdelijk extra f 150 aktiekor-
ting. LBL Loodgieters & Installa-
tiebedrijf Leeuwarden b.v., tel.
058 - 138436. 24-uurs service.
VNI installateur.

Dak- of gootlekkage? Herstel of
vernieuw het nu. Bel VNI instal-
lateur Wijbenga bv, tel.
125334, b.g.g. 150254 of
151012.

Tekoop
gevraagd J

Comp. spelletje voor de C64
Sim City,tel. 05113-2564.

Antiaks wandtegels, evt. aan de
muur (ook wit), 05156 - 9545.

Kastje van het Deense wandsys-
teem Royal Pa lissander, tel.
05103-2092.

Kontant geld voor oud goud,
versleten of overbodige siera-
den. Juwelier Riëst, Nieuwebu-
ren 134,Leeuwarden.

Kontant geld voor uw oude
goud? Rolf, Peperstraat, alsinds
1903vertrouwd!

Particulier zoekt huis van parti-
culier in Leeuwarden, Aldlên
Oost. Geïnteresseerden graag
br. o. nr. 2556.

Weekendhuisje, boerderij
o.id., grondstuk moet aan vis-
en vaarwater grenzen. Vrij-
staand, niet op campingplaats.
Tel. 05972- 1706.

Woningen te koop gevraagd in
de provincie Friesland. Tel.
05120-12114.

V^ Koop/ruil onr. goederen )

LEEUWARDEN
MERELPLEIN 1

TUSSENWONING MET FRAAI UITZICHT:
Indeling: gang, voor- en achterkamer, keuken, toilet, bijkeuken.
Boven: 3 slaapkamers, douche, 2e toilet, cv en eigen grond.

Vraagprijs ’ 119.000,- k.k.
Info:

BEPRO ONROEREND GOED
Tel. 058- 126840- 126488

( Zaken en Transacties J
Bedrijfspand, 300 m 2 met bo-
yenwoning, huur ’ 30.000excl.
BTW per jaar; ook tekoop, gara-geToussaint, Noordvliet 243 en245, Leeuwarden, tel. 058 -153032.

Heerenveen: vrijstaand kan-
toorpand met boyenwoning na-
bij station te huur. 05165 -1288.

BruvoCash & Carry allesvoor uw
winkel en etalage, o.a. vitrines,
decoratie, presentatiemiddelen,
kledingrekken, stellingsyste-
men. Winkler Prinsstr. 16, As-
sen, tel. 05920 - 42342.

Voor meer paadwizers
zie elders in dit blad

Wegens gebrek aan opvolgers in eigen kring, ter overname aan-
geboden, een in centraal Friesland gelegen goedlopende

COMPLEET
INSTALLATIEBEDRIJF

Omzetindicatie: ca. ’ 1.000.000,- Excl. BTW, Bedrijfspand te
koop/te huur.
Reacties zenden aan: K.N.O.V. Advies, t.a.v. de heer Steenber-
gen, Postbus 379, 2280 AJ Rijswijk.

C Te koop aangeboden y

Q Onroerende goederen j
Aankoop- en onderhoudsin-

specties, deskundig en objectief
binnen 24 uur. OBAB onafhan-
kelijk bouwkundig adviesburo.
Mozartstr. 69, Leeuwarden, tel.
058- 137136. Fax 159666.

Bakhuizen, Plantsoen 6, g.o.h.
deels geïsoleerde tussenwoning
gelegen nabij bos enIJsselmeer.
Info. tel. 05148- 1732.

Bedrijfspand, 300 m' met bo-
yenwoning, huur ’ 30.000excl
BTWper jaar; ooktekoop, gara-
ge Toussaint, Noordvliet 243 en
245, Leeuwarden, tel. 058 -153032.

Beetsterzwaag vrijstaande wo-
ning, nieuw'90, grond opp. 500m2. Indeling kamer, keuken, bij-
keuken, hal, toilet, si.kamer,
douche, grote garage. Verdie-ping overloop, 2 grote si. ka-
mers. Inl.: 05126-3296.

Beetsterzwaag, nieuw te bou-
wenvrijstaande bungalowtegen
bosrand, ISN Vastgoed Dv, 058- 158700.

Buitenpost: vrijstaand woon-
huis. Vraagprijs ’ 130.000,-
-k.k. Inl. 05123- 1385.

Damwoude, Boterbloem 19.Goed onderhouden twee onder-een kap woning met garage endiepe achtertuin, 3 slaapkamers,
geheel thermopane beglazing,
energiezuinige cv. Inlichtingen
en/of documentatie Makelaars-kantoor A. Zijlstra te Damwou-
de. Tel. 05111 -4600.

Damwoude, Hereweg 29. Roy-
aal woonhuis met garage (ver-
lengd), 4 slaapkamers, douche
en w.c, tuin op het zuiden. In-
lichtingen en/of documentatieMakelaarskantoor A. Zijlstra teDamwoude. Tel. 05111 - 4600.Damwoude. Nieuw te bouwen
bedrijfshal, + 240 mtr2, met
eventueel bedrijfswoning. ISN
Vastgoed BV, 058 - 158700.

Damwoude, Thiedemaweg 28.
In perfekte staat verkerende re-
cent gebouwde semi-bungalow
met garage, mooi gesitueerd,
luxe keuken, geheel voorzienvan
isolatieglas. Inlichtingen en/ofdocumentatie Makelaarskan-
toor A. Zijlstra te Damwoude.Tel. 05111 - 4600.

Drachten, bloemenkiosk op Alstand snelle aanvaarding. ISNVastgoed BV, 058 - 158700.
Drachten, nieuw te bouwen be-drijfshal 300 m2op het industrie-
terrein. ISN Vastgoed b.v. 058 -158700.

Echten: Huis v.d. Week. gel. aande Middenweg 25. Vrijst.:
woonboerderij voorz. van rietenkap, schuur 32 m 2, ca. 2000m 2grond, terras en vijver. Entree,eetkamer, woonkamer 24 m 2.Mod. keuken en douchekamer,
toilet. Sauna met douchegele-genheid. Ie verd.: voorzolder
met slaapkamer, cv gascom-
biketel, allesbrander, plav. vloer,vloerverw., spoedig leeg in over-leg. Koopsom ’ 248.000 k kInl: 05130-27330.

Een nieuwe woning. Nu nog debestrating! Vraag onze uitge-
breide kleurenfolder aan of be-zoek onze nieuwe showtuin metalle mogelijkheden. Handelson-derneming Hebo, Hollandia-
straat 62, Scharsterbrug
05138 - 16044. Ons bedrijf isgeopend tot 17.15 en zaterdags
tot 12.00.

Eestrum, Schoolstraat 33, luxu-
euzerietgedekte woning. Parter-re: 2 hallen, woonk., keuken, 3slaapk.. badk. Etage: 3 slaapk.
en grote zolder. Twee garages
Vraagprijs ’ 215 000 k.k On-
roerendgoedcentrale 05120 -24242.

Eestrum, Schoolstraat 15,
woonhuis metwinkelgedeelte en
schuren /garage, achterom be-
reikbaar via achtergelegen weg.Gelegen in het centrum van het
dorp. Ind. woonkamer, woon-
keuken, toilet, douche, maga-
zijn 5 sl kamers en toilet. Dewinkel is verhuurd Maandlastenca. ’ 650. netto. Vr.pr.

’ 179 000. Inl Makelaardij Van
der Velde en Hoen, Surhuister-veen. 05124- 1474.

Augustmusga, Blauforlaet 4.
Woonhuis metkantoorfacilrteit,
dependance, royale woonka-
mer, 3 slaapkamers, gelegen
aan het kanaal, inlichtingen en/
of documentatie Makelaarskan-
toor A. Zijlstra te Damwoude.
Tel. 05111 - 4600.

Finkum, grotendeels vrijstaand
woonhuis. Ind.: entree, toilet,
woonkamer, open keuken, 2rui-
me kamers met aparte toilet-
groep. Boven: overloop, badka-
mer, ligbad, toilet, 3 si.kamers.
In 198/ verbouw en gemoderni-seerd, v.v. cv. Grondopp.: 5.18
are. Vr.pr. ’ 155.000,-. Ver-
koop Makelaardij Bakker,
Stiens, tel. 05109 - 4344.

Frieschepalen, Haarsterweg 21.Op mooie stand, burgerhuis, ge-
schikt voor klein gezin, met ga-
rage en tuin, 05125 - 1278.

Gevraagd flat/woning (verhuurd
geen bezwaar). Br. no. 2503.

Gevraagd in Noordoost-Fries-
land recreatiewoning +’ 90.000. Klamstra Oü Mün-
chengladbach, Mühlenstr. 199.

Gevraagd voor cliënt, woon-
boerderijtje in Noordoost-Fries-
land. Klamstra OG Mön-
chengladbach, Mühlenstr. 199.

Gevraagd voor vele cliënten wo-
ningen, boerderijtjes en recrea-
tiepanden in Noordoost-Fries-
land. Klamstra OG Mön-
chengladbach, Mühlenstr. 199.

Giekerk, Nieuwe Straatweg 8.
Ruim gelegen woonhuis met ga-
rage. Ind.: voorkamer, eetka-
mer, keuken, bijkeuken, douche
en w.c, serre. Boven: 3 slaap-
vertrekken, eigen grond 6.10
are. Inlichtingen en/of docu-
mentatie Makelaarskantoor A.
Zijlstra te Damwoude. tel.
05111 - 4600

Grou, Stationsweg 48: tussen-
woning, geheel geïsoleerd, ther-
mopane, cv + houtkachel. Ind.:
hal, wc, badk., keuken, woonka-
mer, 4 slaapkamers, vliering,
nieuwe berging, sierbestrating,
berging hout. Vraagpr.
f 91.000 k.k. Tel. 05662 -2503.

Grou. Twee onderéén kap, ruime
woonkamer, open keuken, kel-
der, ruime berging met douche/
wc. Drie slaapkamers, kleine zol-
der, eigen grond 2.33 are. Prijs

’ 85.000 k.k. Tel. 05662 -
2901.

Hallurn, De Stringen 4. Uitste-
kend onderhouden tussenwo-
ningmet cv., aangebouwde ste-
nen berging, tuin achter op het
zuiden, goede woonstand.
Grondopp. 198 m 2.De woning
is geheel gestoffeerd en voor-
zien van nieuwe keuken. Ind.:
hal, toilet, provisiekast, door-
zonkamer, keuken, bijkeuken.
Ieverd.: 4 slaapkamers, badka-
mer met douche en 2e toilet. 2e
verd.: vaste trap; zolderberging.
Dijkstra Heida Makelaars,
Drachten. Tel. 05120 - 12700.

Haulerwijk, nieuwe vrijstaande
woning op ca. 450 m- grond.
Uitstekende isolaties aanwezig.
Woonkamer, aparte keuken, bij-
keuken enhal met toilet. Verdie-
ping: 3 slaapkamers en badka-
mer met ligbad. 2e verdieping:
Grote deels bevloerde zolder.
Voldoende ruimte voor het bou-
wen van een garage. Vraagpr.:

’ 159.000 k.k. Inl. Mak De
Smelthetel. 05160 - 20222.

Heerenveen: half vnjst. woning
met garage, luxe keuken, ligbad
en luchtverwarming + bergingaan deKarturf 40. Inl. 05165 -
1437

Heerenvaan, woonboerderij,
welke recentelijk is verbouwd
met een grond oppervlakte van+ 2000 m 2. ISN Vastgoed BV,
058 158700.

Leeuwarden, bedrijfspand met
boyenwoning. Goed te bereiken
en snel te aanvaarden, ISN Vast-
goed BV, 058 - 158700

Leeuwarden. Kantoorpand ge-
legen in het centrum. Makkelijk
bereikbaar. ISN Vastgoed BV,
058- 158700.
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ZATERDAG

HUIZENDAG
Ons kantoor is elke

zaterdag geopend van
12.00-17.00 uur

E_!_!iS_S___S
DEO FRIESE

HUIZENBEURS

Woning, Feytsebuorren 3
Westhem. Br. o.d nr. 2536.

Zwaagwesteinde, De Balstien
28 In perfekte staat verkerende
semi bungalow met garage,
slaapkamer beneden metbadkamer; verd.: 2 slaapkamers. In-
lichtingen en/of documentatieMakelaarskantoor A. Zijlstra teDamwoude. Tel. 05111 4600
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f~ Personeel gevraagd J
Huisartsen Maatschap

Trynwalden
OENKERK

vraagt per 1-12-92
of zo spoedig mogelijk daarna:

Doktersassistente /
Apothekersassistente

voor 10 uren per week.
FUNKTIE-INVULLING:
Alle voorkomende assistentie-werkzaamheden in de apotheek-
houdende huisartsenpraktijk
Ervaring met Promedico-plus gewenst, doch geen absolute
noodzaak
Bereidheid om ten tijde van vakantie of ziekte van de overige
assistentes betrokkenen te vervangen tot maximaal 40 uren per
week
Overige condities volgens Advies CAO
Voor inlichtingen kunt u bellen: 05103-1337/2862/1291
Sollicitatie: alléén schriftelijk, met CV. en refe-
renties kunt u binnen 2 weken na verschijnen van

dit blad zenden aan:
Huisartsen Maatschap TrynwSlden

Postbus 84, 9062 ZJ Oenkerk
Namens relatie in Leeuwarden gevraagd

KAPPER/KAPSTER
(20 uren)

Schriftelijke reakties: Accountantskantoor W. Jager, Postbus
70, 9050 AB Stiens.

Stichting Terminale Thuiszorg Noord-West
Friesland

is op zoek naar:

vrijwilligers m/v
die na het volgen van een cursus, worden ingezet bij de

terminale patiënt thuis om hulp te bieden in aanvulling op alles
wat familie, vrienden en buren doen.

Informatie en/of aanmelding
tel. 058-154019

Z.T.B. NEDERLAND
vraagt i.v.m. uitbreiding van het verkoopteam van het Zakelijk
Telefoonboek

ERVAREN ADVISEURS M/V
voor de provincie Friesland.
Tegenover werklust, representatief voorkomen, commerciële
instelling en bezit auto stellen wij goede salariëring, onkosten-
vergoeding en doorgroeimogelijkheden.
Schr. soll. met cv. richten aan

Z.T.B. Nederland
Marksingel 1, 4811 NV Breda, afd. Personaelzaken

Voor verschillende projecten in Friesland en Noord-Holland
zoeken wij met spoed

LOODGIETERS en
CV-MONTEURS

Bent u direct beschikbaar, bel ons dan onmiddellijk.
Tevens zoeken wij een

CNC-DRAAIER
OMGEVING HEERENVEEN

OOMEN UITZENDBURO BV
HARLINGEN, Noorderhaven 59, tel. 05178-17829

SNEEK, Kleinzand 33, tel. 05150-19988

MARIANNE MODE'
zoekt voor haar filiaal te Drachten

ENTHOUSIASTE VERKOOPSTER
(part-time)

Leeftijd + 25 jaar.
Ervaring in de mode vereist:
Sollicitatiebrieven met recente pasfoto aan

Marianne Mode BV
Postbus 73, 9400 AB Assen

Wegens uitbreiding van haar aktiviteiten zoekt Uitgeverij UVNBV een

TELEFONISCHE
ADVERTENTIE-

VERKOPER M/V
Kandidaten dienen te beschikken over een perfekte telefoon-
stern.
De eerste sollicitatieronde is telefonisch. Bel 05168-1666 envraag naar de heer B. van Nuil.

UITGEVERIJ UVN BV DONKERBROEK
FRISDRANK

Wij zijn op zoek naar personen
die mee willen werken aan een
onderzoek (tegen een goede
beloning).
Drinkt u regelmatig (1x per
week) sinas light of cassis light
of nvella of cola light
Bent u tussen de 18-50 jaar
Bent u gedurende 30 minutenbeschikbaar op 19 én 20
november
Belt u dan 033-637699 of
033-630177

WK iKJitreltlcinx?

" Neon lichtreMome

" Lichtbakken

" Gevelletters

" Onderhoud en reparatie

" lijd en temperatuur

" Lichtkranten
Lonrtetifk Uneto erkend instaUotmur

Oppasgevraagdvoor 2kinderenIV; en 4 jr. voor + 10 u. p.w.
omg. Huizum of^Niilên, tel.882266.

Personeel ]l aangeboden J
Allround etaleur voor bedrijf en
particulier: interieuradvies,
stand-verzorging, kleuradvie-
zen, etalage-binnenhuisverzor-
ging. Visual Merchandise. Tel.
05130 - 50499. Fax 05130 -50518, Heerenveen.

Ervaren disejockey /barkeeper
zoekt werk in grotere disco-
theek, tel. 05143 - 1533.

Fotomodellen, liefst met lang
haar. Phil: 058 - 150722. Bez
bel je?

Graafwerkzaamheden rond
uw huis of bedrijf? Langenberg
Minikraanverhuur, Mildam,
05130 31828, b.g.g. 06 -52913820.

Jongeman, 20 jr, zoekt chauf-
feurswerk, i.b.v. rijbewijs B en
auto. 's Nachts en weekends
geen bezwaar. Tel. 05127 -2583

Oorkonden, inscripties, diplo-
ma's, logo's, briefhoofden, re
clameteksten en ander gecalli
grafeerd werk. Tel. 129548

Uw tuin laten spitten? dat kanl
Zeer geringe vergoeding, bel
058-151938

C 3

Niet alleen
deze droomwens

kan in vervulling gaan
door middel van een a

//aJ~m _S/1 \in de Leeuwarder Courant.

Dagelijks onder ogen van gemiddeld 288.000
personen in Friesland.

MAAK GEBRUIK VAN
DE VOORDELIGSTE KANS OP SUCCES!

Zaterdag 31 oktober 1992



BELJON-;-WESTERTERP
ADVIES - WERVING - SELECTIE

Het bureau
Beljon + Westerterp is een H(M_ _>Ti_kj! I_4 "\vÊl\ I _)1 I_l \____y_fm iWim
bureau vcx,r en ____M_________% ■■■InBÉABAIiH

consulting tn ■■■■■■■■■■■■^"—■■■■■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■■M
personeelsaduias.
HMrtdh *fc* *«7iy?<* o/, Het bedn'if rechtstreeks aan het hoofd administratie
deprovincies Groningen. en Personeel.
Frieslanden Drc,„he e„ Het bedriJf exploiteert een groot aantal
de Noordoostpolder. winkels in levensmiddelen volgens een De kandidaat

uitgekiendeformule, waarmee het zich
sterk onderscheidt in de markt. Vanuit U heeft een afgeronde HAVO/VWO
een 5-tal hoofdkantoren worden de opleiding, aangevuld met MBA of gelijk-

I er-aagt telefonisch ons Jo,s h Neder|and (be-)geieid en waardig niveau. U heeft affiniteit metsollicitatieformulierop m . _r ... . . . . .«.

en ontvangt dan tevens voorzien van goederen, diewereldwijd automatisenng en minimaal 3 jaar

informatie- over bet vervolg worden ingekocht. (geautomatiseerde) administratieve
van deprocedure. De filialen kenmerken zich dooreen een- ervaring. U geeft aantoonbaar goed
Het ingevuldeformulier voudige en doeltreffende inrichting en leidingen bent tussen de 27 en 32 jaar.
dient uiterlijk 9 november een vlotte en vriendelijke afhandeling Gezien het internationalekarakter van
as. in ons bezit tezijn om gar, rje kassa. Met vestigingen in het bedrijf is beheersing van Duits in
deprocedure tekunnen verschillende Europese landen is het woord en geschrift een pré.

DesVie^-u'esDrekken bedrijf een van de grootste detailhan- U bent coöperatief ingesteld, flexibel en
vinden^plaats in week delsondememingen. Het bedrijf heeft delegeert gemakkelijk. U werkt doel-
46en 47. een perfecte interne organisatie en legt gericht en heeft een goed analytisch
De geplande datum voor verantwoordelijkheden zo laag mogelijk vermogen. Tenslotte bundelt u op een
het ondertekenen van de in het bedrijf. Het hoofdkantoor voor de prettige doortastende manier de
arbeidsovereenkomst is regio Noord Nederland is centraal in krachten op uw afdeling.
26 november 1992. Friesland gevestigd.
Een assessment centerkan j-j_ condities
onderdeel uitmaken van — .. _ . De functiede procedure. .... , .U krijgt een afwisselende en verant-

U geeft op de afdeling boekhouding woordelijke baan bij een boeiend bedrijf
Belion + Westerterp leiding aan 5 personen, diezich deels met een groeiend marktpotentieel.

Zuidkade is °°k bezighoudt met statistische gege- In de platte organisatie heeft u - vanuit
920. cm Dr ebten vensverwerking. In deze zeer zelf- uw functie - volop de gelegenheid een

standigefunctie bent u verantwoordelijk effectieve bijdrage te leveren aan het
Tl -f 05120 40440 voor e verzor9in9 van de gehele admi- succes van deondernemingen hierdoor

nistratie inclusief de filiaalboekhouding. aan een verdere ontwikkelingvan uw
U beoordeelt en verwerkt kosten- en eigen mogelijkheden. U verdient een.. ~ _,_,,. investeringsfacturen, u levert frequent goed salaris. Daarnaast wordt u opqe-Arbeidsbemiddelings- _________ __ . , .... __ ~_~
management informatie aan en contra- nomen in het bednjfspensioenfonds.

"g leert de voortgang en kwaliteit van de Het bedrijf volgt de van toepassing
werkzaamheden op de afdeling. zijnde(detailhandel) CAO met onder
Ook stelt u de jaarrekeningop. andere 24 vakantiedagen en
Daarnaast wordt u - binnen uw vakge- . 13ATV-dagen. De vakantietoeslag
bied - incidenteel belast met speciale bedraagt 8 procent. U bent woonachtig
opdrachten waarbij van uw inzicht in midden-Friesland en heeft de
gebruik wordt gemaakt. U rapporteert beschikking over een eigen auto.

Zaterdag 31 oktober IQoi
Vacaturebank

Wegens uitbreidingvan onze aktiviteiten in binnen- en buitenland zoeken wij
Touringcars

ERVAREN 12-76personen

. TOURINGCAR-CHAUFFEURS /_WÉl^^__

<*& REIZEN jß||_^

'S REAKTIVERINGS- I
u wr ■ i/in e.-." vn Binnen de teams "de Boarn" (somatiek) enBurg. Wuiteweg 140, 9203 XP "Kamperfoelie" (psychogeriatrie) ontstaat op
Drachten. Tel. 05120-18815. korte termijn een vakature voor een

rl:SSe"rum M Meewerkend teamleid(st)er I
SdSTerpting voor 40 of 36 uur per week
en reaktivering van 207
patiënten/bewonersmet \j geeft direkt leidingaan ongeveer 15teamleden. Naast het
lichamelijke en/of geeste- meewerken in de dagelijkse zorgricht u zich primair op het pro-KnTSntTplaatsen j cesmatjgw^ken, waarin het zorgdossier een belangrijkerol
voor dagbehandeling. speelt. Dit betekent onder meer dat u in nauw overleg met het
De hulpverlening is afdelingshoofd de werkzaamheden regelt en verdeelt en ook de
gericht op herstel of het uitvoering in het oog houdt. Verder bewaakt u de informatie-
bereiken van een haal- voorzieningvoor het team en voor de disciplines waarmee het
baar niveauvan onafhan- team samenwerkt. Het goed funktioneren van het werkoverleg
keiijkheid. Getracht wordt valt ook onder uw verantwoordelijkheid. Tenslotte neemt u hetvoor de patiënt/bewoner persoonlijk begeleiderschap en het stimuleren van de teamver-een r^oonhjke en pleging voor uw rekening,huiselijke leefsfeer te - -- ■" a
scheppen. ..
Er wordt gewerkt in kleine ! Wl' vra9en:
teams bestaande uit u bent in net bezit van een diplomaZV en/of Verpleegkundige,
verschillende beroeps- Met een leidinggevende opleiding en/of ervaring heeft u een
beoefenaren, waarbij voor streepje voor. In ieder geval beschikt u over goede kommunika-
aiie medewerkenden tieve vaardigheden en leidinggevende kapaciteiten.
ruimte is voor eigen
inbreng. In ons centrum yyjj bieden:

SZSL °" salans draagt minimaal ’ 2.795,- en maximaal ’ 4.275,-
Medio 1991 is vervan- bruto maand- °P bas,s van een full-time dienstverband
gende nieuwbouw (functiegroep 45). De arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO-
gerealiseerd voor twee Ziekenhuiswezen,
verp'eegafdelingen
(120 bedden). Informatie en sollicitatie:

Nadere inlichtingenkunt u verkrijgen bij de heer H. van de Velde,
hoofd Verplegingsdienst. Uw schriftelijke sollicitatiekunt u bin-
nen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie richten
aan de heer H.J. Mollema, personeelsfunktionaris.

De Rabobank kent u natuurlijk al. zijn, of dat tenminste snel worden. En in
Maar kent u ons ook als werkgever? Als bank staat zijn ons dienstenpakket te vergroten,
die graag werkt met mensen uit de buurt? Door bijvoorbeeld contacten te leggen met

Misschien nog niet goed genoeg. En daarom prospects. Om de nodige affiniteit te nebben
willen we ons graag even voorstellen. met ondernemers moet u zelf ook een beet-

De Rabobank Sneek-Heeg-Joure e.o. je ondernemer zijn. Dat vraagt om een
is, net als alle andere Rabobanken, een combinatie van creativiteit, zakelijkheid en

typisch plaatselijke bank met een coöperatief commercieel vermogen,
karakter. Dat betekent simpelweg dat we een Uw basis is een afgeronde HBO-
Sterke band hebben met wat zich in on/e opleiding plus aanvullende vakstudies,
buurt afspeelt. En dat we het belang van Bankervaring is vereist. En als u ten slotte
onze cliënten altijd vooropstellen. Of dat tussen de 25 en 35 jaaroud bent, en meteen

nou particulieren, bedrijven of instellingen wilt tonen wat u onder doortastend optreden
zijn. In uw functie verstaat, dan weet u (m/v) wat u nu te doen

als staat. Wij melden alvast dat u uitstekende
relatiebeheerder studiefaciliteiten en een premievrij pensioen
agrarische bedrijven mag verwachten,

bent u de aangewezen persoon ten behoeve
van een aantal agrarische bcdrijlsrclatics. Als Stuur uw brief vóór 1 i november a.s.

/odaniggeelt u adequaat advies en zorgt u naar de directie wm de bank. Postbus
ervoor dat specifieke wensen indien mogelijk 8600 AB Sneek. Of bel eerst even voor
worden uitgevoerd. meer informatie niet de heer E.F. de }Q*_i

Dit kan Intrekking hebben op directeur. Hij is te bereiken op
bed.ijlsfinaiHieri.igen, maar ook op credit- (05150) 892 00. len psychologisch onder-
gelden, verzekeringen ol beleggingen. zoek kan deel uitmaken van de selectie^

Daar moet u dus aardig allround voor procedure. "*B

Rabobank. Aangenaam.
aFriesland Bank

Met zon 700 medewerk(st)ers en een balanstotaal van
ruim 5 miljard gulden is de Friesland Bank de grootste
zelfstandige regionale bank in ons land. De bank beschikt
over meer dan 60 vestigingen en is dus groot genoeg om
mogelijkheden tot maximale ontplooiing te bieden.

Voor de afdeling Personeelszaken op het hoofdkan-
toor te Leeuwarden zoeken wij kandidaten in volledig
dienstverband voor de functie van:

Personeelsfunctionaris (m/v)
Functie-informatie:
— werving en selectie personeel;
— adviseren omtrent toepassing van arbeids-

voorwaarden en personeelsbeleid;— bijdragen aan het verder ontwikkelen en
invoeren van diversepersoneelsinstrumenten.

Functie-eisen:
— afgeronde opleiding op HBO-niveau richting

personeelswerk;
— uitstekende contactuele eigenschappen

en redactionele vaardigheden;— ervaring opgedaan bij een commerciële organisatie;— zelfstandig kunnen werken, met aandacht
voor overleg;

— leeftijd tot 35 jaar.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken

van de selectieprocedure.
Naast goede vooruitzichten biedt de Friesland Bank

u ook uitstekende arbeidsvoorwaarden. Zoals: een
aantrekkelijk salaris, een premievrije pensioen-
voorziening en regelingen voor woningfinanciering
en studiekostenvergoeding.

We zienuit naar uw brief...
Hebt u belangstelling voor deze
functie? Stuur uw sollicitatie, _4_________________M
voorzien van een curriculum
vitae, dan binnen een weck JU
na hetverschijnen van dit
blad, aan:
Friesland Bank, I
t.a.v. de heer H.G. Buith,
Hoofd Personeelszaken,
Postbus 397,
8901 BD Leeuwarden
(telefoon 058-994499).
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Erotiek
voor man,
vrouw en kind

In Nederland is erotiek niet van jezelf. Steeds meer heeft erotiek de
gedaante aangenomen van verleiding door anderen. In elke krant,

op iedere straathoek, elk kabelkanaal geeft de erotiek een vette
knipoog aan het publiek. Verleiding om je in het nieuw te steken - in
een kostuum van Van Gils, dat je door een vrouw in lingerie van het
lijf wordt gerukt. Verleiding om een fitness-club te bezoeken - om
straks met een stel goed geoliede bi- en triceps te kunnen pronken

bij kennissen en vrienden. Verleiding om eens te denken aan een
nieuwe wijze van gemotoriseerd vervoer - geen auto- of motorenre-
clame zonder mooie vrouwen en mannen. De combinatie van vervoer

en erotiek is blijkbaar volmaakt.
De kunst was allang sterk erotisch getint. Minder dominant, maar

toch aanwezig, is de erotiek in de keuken. Oesters, kaviaar,
mosselen, eieren ('neukpatronen'), champagne en daarnaast nog de

meer specifieke potentieverhogers zoals gemalen hoorn van
neushoorns. Langzamerhand neemt de verleiding in de keuken een
explicietere vorm aan. Gerechten worden uitgeserveerd in prikke-

lende vormen. Petit-fourtjes in de vorm van een vrouwentors,
garnering van een salade in de vorm van erecte penisjes. Schoor-

voetend begint hier en daar iemand een erotisch getint restaurant.
Rijkaards houden er erotische privé-collecties op na. Erotiek en

geld - weer zoiets.

EroLife, de eerste erotische life—
style beurs, leek dè gelegenheid om
alle erotiek eens op een hoop te
vegen. Speciaal voor de gelegenheid
trok ik een schone onderbroek aan
en toog naar Utrecht, waar donder-
dagmiddagdebedenkers van EroLi-
fe hun plannen uiteenzetten in de
foyer op de eerste verdieping van de
Jaarbeurs.Erotiek is 'zinnelijke lief-
de en alles wat daarmee samen-
hangt', definieert de introduktiefol-
der van EroLife plechtig. Blijkbaar
is dat iets anders dan sex, want sex is,
wederom volgens de folder, licha-
melijke erotiek.

Daar tegenover de erotische top 3:
3) Een koude douche
2) Snel optrekken in de auto
1) Het uitknijpen van een puistje

Vol verwachting wachtten tien-
tallen journalisten deze donderdag
in de Jaarbeurs op wat komen ging.
Het begin zag er al veelbelovend uit,
want bij de thee en koffie was mar-
sepein in prikkelende vormpjes
geserveerd. In de hoek stond, nog
discreet in plastic verpakt, de oester-
bar. Op het podium namen plaats
Henk Óffermans en Loes Corstjens
van organisatiebureauExpoCare uit
Leusden. Hij keurig in het pak, zij
met stijlvolle hoed en opvallend dé-
colleté.Om wat in de sfeer te komen,

bedacht ik al in de trein een lijstje
van erotische en onerotische zaken
die geen lichamelijke sex behelzen
en duswellichtop debeurs een plek-
je konden hebben. Na enig beraad
ontstond het volgende lijstje. Onero-
tisch scoorden het hoogst:

De organisatie van beurzen is
ExpoCare wel toevertrouwd. De
meeste Nederlandse beurscom-
plexen hebben hun eigen organisa-
tiebureau, maaronder departiculie-
re organisatoren van beurzen is
ExpoCare een van de grootste. Elf
jaar terug begonnen met huishoud-
en meubelbeurzen, luisterend naar
namen alsKnalkoopje, is het bedrijf
nu uitgegroeid tot het formaat dat

3) Bouwmarkten
2) Winden laten onder het dekbed
1) Het aanbiedingenkrantje van de
Wibra

voor het op poten zetten van een
beursalsEroLife rustig twee jaartijd
uittrekt. Kosten tot nu toe:

’ 500.000. Geraamd aantal bezoe-
kers in vier beursdagen: 25.000 tot
30.000 - maar heimelijk hoopt
Offermans op 40.000.

Hoe ver kun je jein deerotiek ste-
ken als je tienduizenden bezoekers
wilt trekken? Niet te ver. EroLife,
betoogde Corstjens, moet een beurs
zijn „waar iedereen met een prettig
gevoel heen kan gaan zonder ach-
teraf te zeggen: 'Daar voelde ik me
niet helemaal thuis. Een beurs voor
mannen en vrouwen, maar ookvoor
een echtpaar met iets grotere kinde-
ren".

Als je de Huishoudbeurs
neemt en een vakbeurs voor
de sexindustrie, dan ligt
EroLife, de eerste 'erotische
life-style beurs' ergens in het
midden. Want erotiek zit in
alles, meent Henk Offer-
mans, dieEroLife van 12 tot
en met 15 november organi-
seert in de Utrechtse Jaar-
beurs. Bovendien is de ero-
tiek van EroLife bestemd
voor iedereen en dus niet
schokkend en niet voos.

Erotiek en mode

Erotiek en muziek

Erotiek en sieraden
Tuigje

Wat is er nu op EroLife te ver-
wachten? Daar was de verzamelde
pers inmiddels ook nieuwgierig naar
en uiteen hoekvan dezaal kwam als
bij toverslag een fraai beschilderde
naakte dame te voorschijn. Slechts
gehuld in een lederentuigje, bewoog
zij zich samen met een manspersoon
ritmisch naar het podium op de
muziek van Maurice Ravels einde-
loze Bolero. Eenmaal daar aangeko-
men, zwol de muziek aanzienlijk
aan en wierpen toneelspots het licht
op vier 'erotische bruiden' in zwarte,
rode en witte kant. Achter het decor
was een sissenderookmachine opge-

steld, een zonnebank completeerde
het tafereel. Als beloning voor alle
moois was er gul applaus.

Een vastomlijnd beeld van het
publiek dat op EroLife moet afko-
men is er eigenlijk niet. Maar Óffer-
mans gokt op een wat jonger, draag-
krachtig publiek, eventueel tweever-
dieners. Wie sex wil, kan beter weg-
blijven. Het meest onomwonden
naaktzal vermoedelijk te zien zijn in
de stand van het mannenblad Play-
boy. Vibrators, dildo's, SM-attribu-
ten of zinneprikkelende videofilms
zullen in de beurszaal, grotendeels

zwart metroze accenten, niet te vin-
den zijn. De grens is duidelijk
getrokkenen onverbiddelijk. Mede-
bedenker Rob Verrijk: „Een man
met een stijve, dat is porno. En por-
no, daar beginnen we niet aan."

Ook zonder al te lijfelijke eroti-
sche uitingen is beurzenland al
huiverig genoeg. Toen ExpoCare
anderhalf jaar terug met het plan
voor EroLife aanklopte bij de
Amsterdamse RAI, volgde een reso-
luut 'nee. Dat de Jaarbeurs 'ja' zei,
denkt Offermans te danken te heb-
ben aan persoonlijke contacten.

Bovendien is de organisatie met de
steedsverder rijpende plannen gere-
geld te rade gegaan bij een speciaal
fonim, met daarin onder anderen
Jan Simon Minkema en Jacques
d'Ancona, aan wie Offermans nog
wel 'wat tips' te danken zegt te heb-
ben.

Geen nieszaad, maar baviaanzaad, steernties dus
'Steernties' heten ze in het Saksisch taal-

gebied, Baht Ghok in het Chinese. In beide
gevallen wordt steranijs bedoeld, de stervor-
mige gedroogde vruchten van de kleine
altijd groene steranijsboom die in China
inheems is. Deze vruchten kwamen in ver-
gangen eeuwen naar onze gewestenals kost-
bare specerij. De Fransen noemden de ster-
retjes Badiane, waar met enige goede wil de
Maleise benaming Bunga Lawang in te her-
kennen valt, zeker als men flink van de ani-
sette, dieoverigensgestookt wordt met anijs-
zaad uit het Middellandse Zeegebied, heeft
gesnoept. Noordelijker verbasterde Badiane
tot Badiaanzaad, wat maar een klein stapje
af ligt van de nadien populaire benaming
Baviaanzaad. Wat schieten wij hiermee op,
mag men denken.

Baviaanzaad (Steernties) is een zeer sma-
kelijke en aromatische kruiderij, waarzon-
der Chinese koks diep ongelukkig zouden
zijn. Ze gebruiken de lang houdbare zaden
in zeer veel gerechten en kruidenmengsels.
Het aroma van steranijs is scherper en het
ontwikkelt zich sneller in gerechten dan dat
van de anijszaden diegebruikt worden op de
welbekende beschuit met muisjes. Steranijs
groeit aan kleine bomen, anijszaad is
afkomstig van eenjarige schermbloemigen
uit de sector Syrië-Spanje. Steranijs wordt
naast anijszaad, gebruikt bij het op smaak
brengen van tal van lokalealcoholica uit de
Mediterranee. Van Pastis tot raki. de anijs
zaden rijn onontbeerlijk.

Beide soorten anijszaden hebben altijd

legio gebruiksmogelijkheden gekend. In
eten en drinken, maar evenzogoed in huis-
middeltjes tegen kleine kwaaltjes en in cos-
metischeprodukten als tandpasta. De milde
en frisse smaak zal hebben bijgedragen aan
de populariteit van anijs.

Enige verwarring is niet uitgesloten door
de veelheid van namen, maar van een echt
verwisselingsprobleem is vrijwel nooit spra-
ke. Steranijs laat zich gemakkelijk van anijs-
zaad onderscheiden door de stervorm, ter-
wijl anijszaad foutloos te determineren valt
door de anijsgeur en -smaak en door het
ontbreken van devoor steranijskenmerken-
de stervorm. Voorts kan men de deskundige
specerijenkoopman tegemoet treden met de
vraag om Baviaanzaad als er steranijs beno-
digd is en met de vraag om Nieszaad als
anijszaad is vereist. Chinezen zijn gemakke-
lijk af met Baht Ghok en Drenten vragen
maar gewoon om Steernties. In bijgaande
recepten is Bunga Lawang gewenst

Scholfilets met steranijs en
venkel
8 scholfilets
boter
witte wijn
Voor de saus:
1/2 deciliter Noilly Prat
2 deciliter visbouillon
1 deciliter stijf geslagen room
2 steranijs
eventueel een drupje Pernod
peper en zout

2 bollen venkel
1 rode ui
50 gram boter
zout en vers gemalen zwarte peper
Snij het groen van de venkelbollen en
bewaar dit. Snij nu de bollen in dunne rin-
gen en blancheer deze in licht gezouten
water. Schil de ui en snij deze eveneens in
dunne ringen. Laat de boter smelten in een
pan met een dikke bodem en fruit hierin
zachtjes de venkel en de uiringen. Laat de
Noilly Prat met de visbouillon en de ster-
anijs tien minuten trekken en kook het
daarna in tot een derde van de oorspronke-
lijke hoeveelheid. Doe dan de geslagenroom
er bij en eventueeleen drupjePernod en roer
dit door elkaar. Breng de saus op smaak met
peper en zout. Beboter een ovenschaal en
giet er wat wittewijn in.Leg hierinde schol-
filets en bestrooi ze met peper en zout. Ver-
warm deoven voor op 250 graden en maak
hierin de visfilets in enkele minuten gaar.
Maak het venkel/ui mengsel op smaak met
vers gemalen zwarte peper en zout, en ver-
deel dit dan over vier borden. Giet de saus
hier omheen en leg de visfilets er boven op.
Hak het venkelgroen fijn en strooi dit over
de visfilets.

Kippebout met sinaasappel en
steranijs
4 kippebouten
2 steranijs
3 4 liter kippebouillon
3 4 liter sinaasappelsap

1 eetlepel sojasaus
1 eetlepel gehakte gember
2 tenen gehakte knoflook
4 eetlepels suiker
1 eetlepel rode wijnazijn
1 lepel olie
witte peper uit de molen
zout

Bak dekippebouten bruin in deolie. Doe de
overige ingrediënten in een pan en breng ze
aan de kook. Doe er de kippebouten bij en
laat deze op een zacht vuur, met het deksel
op de pan in een uurtje gaar worden. Haal
dan de bouten uit het vocht en leg ze op een
oven schaal. Verwarm de oven voor op 275
graden en doe de kippebouten er in. Kook
ondertussen de saus in totdat deze geheel
stroperig is. Haal dekip uit deoven en strijk
de saus met een kwastje op de bouten. Zet de
kip nu nog een minuut terug in deoven en
serveer dan direct.

Gepocheerde ossehaas met
steranijs
500 gram osschaas
5 steranijs
1 liter bouillon
3 eetlepels sojasaus
I ccl lepel Pernod
zout en peper
250 gram haricots verts
250 gram kleine worteltjes
1 prei

Maak de groenten schoon en snij de prei in
ringen. Zet de bouillon op met de steranijs,
de soja, de Pernod en het zout en de peper.
Laat dit zo een kwartier minuten zachtjes
koken. Doe dan de ossehaas er in en kook dit
vlees tien minuten mee. Draai dan het vuur
onder de pan uit, doe een deksel op dc pan
en laat het vlees zo nog twintig minuten in
debouillon. Haal dan met een schuimspaan
het vlees er uit en verpak dit in aluminium
folie om het warm te houden. Breng de
bouillon weer aan de kook en blanclicci
hierin degroenten beetgaai Haal ze er uit en
leg ze op een schaal Snij de ossehaas in dun-
ne plakken en leg die op de groente. Zeel debouillon en serveer de/c in soepkoppen b_
het vlees.

pten kl.t.is I
Tekst Sybe van der Meulen

Modewereld
stort zich op
flower-power

De mode begint zichzelf in te
halen. Nog even en er valt niets meer
te kopieren. Na de tot uitentreuren
uitgemolken trends uit de jaren der-
tig, veertig, vijftig en zestig zijn voor
komende zomer de jaren zeventig
aan bod. Maar dan ook goed. Met
rasechte oma-jurken, die zo van de
vlooienmarkt lijken te komen en
heupbroeken met uitlopende pijpen,
die niet te onderscheiden zijn van de
exemplaren waar eens de winkeliers
van Carnaby Street hun pensioen
mee opbouwden. Met korte strakke
ribbeltjestruitjes, vormloze tunie-
ken, maxi-jassen, visnetjurkjes en
flower-power-bloemetjes-en-raffia-
kleren. En... met massa's doorkijk-
blouses en -rokken.

Alsof we met zn allenuiteen tijd-
machine zijn gestapt, zo willen de
confectieontwerpers die onlangs in
Parijs hun collecties voor volgend
jaar zomer presenteerden, dat we er
de komende tijd uitzien.Als de hip-
pies van weleer, die met hun toen-
tertijd shockerende uiterlijk regel-
recht deaanval inzetten op de geves-
tigde orde. Op zich was het best een
aardig modebeeld, maar anno 1993
is de roep om 'love and peace'
behoorlijk verstomd en is de mode
uit dietijd lang niet meer zo 'blits'en
'hip' als toen. Eerder 'duf, om in
jaren-zeventigjargon te blijven.

Het modebeeld voor komende
zomer zou door critici dan ook al
snel gezien kunnen worden als het
bewijs van een volstrekt gebrek aan
nieuwe ideeënbij de herencreateurs,
van een flinke bloedarmoede aan
het modefront. Vooral ook, omdat
de nieuwecollecties geen duidelijke
lijn opleveren. Want is bij de één
vrolijkheid troef, bij de ander over-
heerst de somberheid. En baseert de
één zijn ontwerpen op echte 'klassie-
kers', de ander lijkt juistde draak te
willen steken met de hele mode. Of
zelfs met de draagster ervan. Som-
migen stoppen namelijk zoveel bloot
in hun collecties, dat het woord
'vrouw-onvriendelijk' wel heel erg
snel opkomt.

Want wat moet de hedendaagse
(werkende) vrouw nou aan met al
die doorzichtige chiffon-blouses
waaronder een beha taboe is, net-
stofjurkjesmet 'gaten' als stuiversen
transparante rokken. Om nog maar
niet te spreken van het nieuwe idee
van Karl Lagerfeld, die voor het
toch bepaald chique huis Chanel
heupbroeken ontwierp, waarde lail-
lehoge slip bovenuit komt. Elders
werd de sluiting van de broek per
definitie open gelaten om de toe-
schouwer een blik te gunnen op de
fraaie lingerie eronder.

Oesters
Inmiddels verzamelde iedereen

zich rond de oesterbar. Daar lagen
ze te pronk tussen de opgemaakte
meloenen en ananassen, schalen vol
oesters uit het Zeeuwse Yerseke. Een
logische keuze, daar sommigen een
stimulerende werking toekennen
aan het 'vlees' van de oester - dat
voor bijna 90 procent uit water
bestaat. De koks van de Jaarbeurs
hadden de oesters fijn behandeld:
een kwartier voor het serveren de
schelp geopend en de oesters voor
het zee-aroma even door water met
zeezout gehaald.

De beursbezoekers aten oesters
'zonder baard': het dier was voor
consumptie van de schelp losgesne-
den, een wijzevan eten diein Frank-
rijk niet gebruikelijk is maar de
onwennigeoester-etersveel geschut-
ter bespaart. Met enkele druppels
citroensap en wat versgemalen
zwarte peper, mmmmm, een zalige
gewaarwording.

Een van de mooiste objecten van
EroLife is, als het aan Offermans
ligt, toch wel de nieuwe kalender
van de Italiaanse bandenfabrikant
Pirelli, al jarenlang een veelbespro-
ken erotische gimmick. De nieuwe
Kalender is nog nergens eerder te
zien geweest. In Utrecht zal hij te
zien zijn in een bescheiden standje.
De Kalender zal worden geflan-
keerd door twee wachters. Een der-
dezal om devijf minuten een bladzij
omslaan.

Verder onder meer te verwach-
ten: erotische vliegers, acts met
vruchten, lichaamsbeschilderingen,
een expositie over tabak en erotiek,
een show van antieke lingerie, een
chefkok die naakte dames en heren
hakt uit ijs,een stand waar jecosme-
tische onjuistheden aan het gezicht
kunt laten bijtatoeeren, een erotisch
glasblazer, een hartvormig water-
bed, erotische zoetwaren, rubber
stoeipakjes en waarschijnlijk een
live-uitzending met Tineke. Over
puistjes uitdrukken helaas geen
woord.

De organisatie vertrouwt er vast
op dat EroLife een succes wordt.
Mocht dat zo zijn, dan kan er vol-
gend jaar misschien een stapje ver-
der worden gegaan. Valt het tegen,
dan hebben Öffermans en dezijnen
begin volgend jaar gelukkig alweer
een nieuwe pijl op hun boog. Een
primeur, vertelt Öffermans enthou-
siast, die hoog zal scoren: de Uit-
vaartbeurs.

LARS KUIPERS

Doorkijk
En waar kun je je nu werkelijk

vertonen in een jurkje van John
Galliano - zo strak als de hand-
schoen van een chirurg - waar de
blote borsten fier bovenuit priemen?
Of in een openvallend hesje van
schapevacht van Helmut Lang.
waar niets anders onder wordt
gedragen dan een kettinkje met een
kruis, dan wel in een transparante
plastic rok met doorkijkblousevan
Lagerfeld?

Natuurlijk betekent dit alles niet
dat we volgend jaarzomer en masse
in 'doorkijk-tenue' de straat op
moeten. De soep wordt immers
nooit zo heet gegeten als-ie wordt
opgediend. Een enkelebustierof een
lange voile rok, waar dan ook nog
een wielrenbroekje onder mag wor-
den gedragen, zijn waarschijnlijk
wel voldoende om helemaal "in de
mode' te zijn.

Bovendien biedt de zomermode
nog wel wat meer, zoals bleek uit de
collectiesvan tal van andereontwer-
pers. Christian Lacroix bijvoorbeeld
ging verrassend op de Afrikaanse
toer met veel patchwork-outfits vol
warmekleuren en van ruwe materi-
alen. Op zijn reis naar donkerAfri-
ka werd Lacroix overigens begeleid
door Valentino, die veel bruine en
zandtinten toepaste, verlevendigd
met olifanten-prints. En terwijl
velenkozen voor stralend wit, vlam-
denbij Enrico Coveri de hardekleu-
ren roze, groen en blauw in wilde
Mexikaanse motieven van de lange
japonnen en wikkelrokken.
'Recycled'

Ook de ecology kwam in de shows
uitgebreid aan bod. En zeker niet
alleen omdat sommigen hunkleding
opzettelijk een 'recycled' uiterlijk
hadden gegeven. Jcan-Charles de
Castelbajac bracht bijvoorbeeld een
ode aan de natuur met een seriepon
cho's, linnen jurkjesin de A-lijn en
tunieken met grappige afbeeldingen
van dieren in raffia. En Yohji
Yamamoto richtte de schijnwerper
op etnische groepen door zijn ont
werpen te baseren op de folkloristi-
sche dracht uit Tibet en Birma

Erg duidelijk was de boodschap
op de honderd shows in Parijs niet.
Ten/ij die boodschap luidt lick
aan wal je wilt, zolang het maar soe-
pel om hel lichaam valt en een beetjeli|kl op de kleding uit dczeventig i d edani bel ei maai walafgedragenen versleten uitziet, waal'op chie' is anno "93 uit.
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Adem inhouden in Sixtijnse kapel
Bomvol is het in de Sixtijnse

kapel. Naast ons staat een grote
Amerikaan, in gezelschap van
twee onhandige pubers en een
schichtig ogend vrouwtje. „Now,
listen carefully to what I'm going
to say," bast de huisdictator en
houdt, voortdurend wijzend, een
eindeloos referaat over de pla-
fondschildering van Michelange-
lo. Pa heeft zijn huiswerk goed
gedaan, er flink wat geld tegenaan
gegooid om zijngezineen onverge-
telijke injectie Europese cultuur te
bezorgen. De puisterige jongens
gapen, moeder masseert haar pijn-
lijke nek.

Dag in, dag uit stroomt de Six-
tijnse kapel vol met toeristen, die
het wereldwonder willen aan-
schouwen. Zo zijn er op één dag
wel 19.000 bezoekers geteld!
Gelukkig houden de mensen uit
bewondering geregeld hun adem
in. Al die zure adem is namelijk
zeer slecht voor de fresco's. Hoe-
zeer het Vaticaan de luchtvochtig-
heid ook regelt met de modernste
computer-apparatuur, er zal moge-
lijk een dag komen dat de kapel
voor publiek gesloten wordt.

Dat zal nog wel even duren,
maar dan zijn er nog altijd massa's
geschriften waarin men Michelan-
gelo's schepping kan bestuderen,
gedetailleerderdanin natura. Er is
al zoveel over geschreven, dat een
nieuw boek overbodig lijkt. Toch

ROBIN RICHMOND: Michelange-
lo en de schepping van deSixtijnse
kapel. Vertaald uit hetEngels door
Hanne Martherus. Uitgave: J. H.
Gottmer/H. J. W. Becht, Bloemen-
daal; gebonden, 160 blz,’ 59.90.

is dat niet van toepassing op deze
uitgave, want hier wordt voor het
eerst voor een breed publiek volop
aandacht gegeven aan de grote
schoonmaaK van de plafondschil-
dering, die van 1980 tot 1989 heeft
geduurd.

Michelangelobegon in mei 1508
met de schildering en viereneen-
half iaar later had hijzijn taak vol-
bracht. Hij moestin een onmogelij-
ke houding schilderen. ~Miin
baard streeft hemelwaarts en de
achterkant van mijn nek zit vast-
geklemd aan mijn ruggegraat,
zodat ik deopgeblazen boezem van
een feeks heb gekregen", schreef
hij in een sonnet over zijn werk-
zaamheden. Bovendien voelde hij
zich buitengewoon ongelukkig
met de opdracht, omdat hij eigen-
lijk beeldhouwer was. Hij zag er
een complot in van zijn rivaal
Donato Bramante, die paus Julius
II had geadviseerd Michelangelo
voor de plafondschildering te
nemen.

In 1565 was er al een eerste
schoonmaak. In het begin van de

achttiende eeuw gingmen het vuil
te lijf met sponzen, gedoopt in
Griekse wijn. De fresco's liepen
daardoor veel schade op. De jong-
ste opknapbeurt ging gepaard met
alle moderne technieken. Het
resultaat was opzienbarend. Niet
alleen kwmen allerlei onverwach-
te details tevoorschijn, onder de
laag bruine viezigneid bleken
bovendien zeldzaam helderekleu-
ren schuil te gaan. Kunsthistori-
sche beschouwingen en karakter-
schetsen, gebaseerd op de somber-
heid van Michelangelo's kleuren,
bleken in een klap waardeloos te
zijn geworden.

Het boek laat uitstekend de
enorme verschillen zien van voor
en na de behandeling. Soms lijken
de foto's van na de schoonmaak
zelfs iets te schril. De natuurge-
trouwheid van de kleurenfoto's is
namelijk niet optimaal: sommige
opnamen zijn wat flets afgedrukt,
andere hebben lichtelijk een
groenzweem. Robin Richmond,
docente kunstgeschiedenis,
behandelt niet alleen leven en
werk van Michelangelo en de
techniek van net frescoschilderen,
maar geeft aan de hand van een
dubbele uitklappagina ook een
uitgebreide iconografie van het
plalond. Sonnetten van de kunste-
naar en brieven aan zijn vrienden
completeren het boeiende boek.

SIKKE DOELE

De schoonmaak van de Sixüjnse kapel heeft een mogelijk zelfportret van Michelangelo aan
het licht gebracht: deoude man rechts. De kunstenaar, die toen achter in dedertig was, heeft er
waarschijnlijk zijn uitgeputte geestestoestand na devoltooiing van het grote werk mee willen
symboliseren.

Reizen als cultureel avontuur
Het hedendaagsereizen isomge-

ven met comfort, allerlei voorzorg
om risico 's te vermijden en geor-
ganiseerde hulp in geval van nood.
Het reizen ging geruisloos over in
(massa)toerisme.

Reizen diende in vroeger tijden
meestal een hoger doel, de weten-
schap, de kunst of het openleggen
van nieuwe gebieden voor de han-
del. Het was dientengevolge voor-
behouden aan een kleine groep
maatschappelijk weigestelden. In
de tweede nelït van de achttiende
eeuwkwam er eenkentering die is
toe te schrijvenaan detoegenomen
veiligheid door een doelbewust
politie-optreden en de „professio-
nalisering"van het herbergwezen;
er werd meer en veiliger gereisd.
Daarnaast ontstond er zoiets als
openbaar vervoer in de vorm van
de postkoets die weer leidde tot
verbetering van het wegennet.

Maar met dat al ging een verre,
grensoverschrijdende reis destijds
nog lang niet van een leien dakje,
zo valt te lezen in 'Reizen in Napo-
leons tijd' (ondertitel: Een avon-
tuurlijke en soms hachelijke
onderneming), het boek dat de
oud-directeur van het Fries Muse-
um, Kees Boschma, in het licht gaf.
Boschma beperkt zich niet tot net
reizen en het lichamelijke en men-
tale ongerief dat dit meebrengt
alleen, nij licht de lezer ook in over
het oordeel dat bekende en min-
der bekende schrijvendereizigers
velden over de leefomstandighe-
denen de cultuurvan debewoners
van de streken waar ze door trok-
ken.

De Italiaanse vrijdenker Carla
Antonio Pilati (1733-1802)
omschreef de 'Hollanders' als
koudbloedig en flegmatisch met

KEES BOSCHMA:Retzen in Napo-
leons tiid. Uitgeverij Uniepers BV,
Abcoude, geïllustreerd, 111 blz.,
’24,90.

als voornaamste deugden „uiterste
redelijkheid in handel en wan-
del", waarheidsliefde, goedmoe-
digheid, rechtschapenheid, gast-
vrijheid, weldadigheid, spaar-
zaamheid, nuchterheid en besten-
digheid in hun principes en „han-
delingswijze" en zo gaat hij nog
een zinnetjeof wat door.Echte hei-
ligen waren het toch niet, die 'Hol-
landersvan toen want er stond in
het negatieve het een en ander
tegenover, zoals „een vaak aan
grofheid grenzende lompheid",
„stompzinnigheid voor geestelijk
en een te grotevoorliefdevoor grof
fysiek genot", met als uitsmijter:
„De Hollander kijkt van zijn
gedroomde hoogte naar beneden
en ziet alle andere naties onder
zich en voelt zich in beschaving,
wetenschap, rijkdom en vin-
dingrijkheid overal boven verhe-
ven." Het opgeheven Nederlandse
vingertje in de internationale poli-
tiek is er de nasleep van.

Boschma citeert tal van andere
reisverhalenschrijvers en beperkt
zich daarbij niet tot hun oordelen
over 'Holland' en de 'Hollanders.
In Noord-Duitsland bijvoorbeeld
staat het 'Gasthaus' in Napoleons
tijd blijkbaar nog in de kinder-
schoenen. Het komt voor dat de
reizger in „een soort schuur" te sla-
pen wordt gelegd, waar de kroeg-
baas en zijn vrouw, knechten en
meiden, reizigers van beiderlei
kunne, koeien, schapen en paar-
den allemaal op de grond liggen,
en hij mag van geluk spreken als

hij lekker schoon stro heeft. „Daar
komt nog een ander ongemak bij:
dat men half verstikt wordt door
de rook", noteert Thomas Nugent
in zijn boek The Grand Tour, dat
in 1778 in Londen verscheen.

De Fransman Alb. Otreppe de
Bouvette reisde in het begin van
de negentiende eeuw door Neder-
land. Hem viel derijkdom op: „Als
U in dit land komt, dan straalt de
rijkdom van een grootaantal parti-
culieren en de welgedaanheidvan
de inwoners U tegemoet. Het is een
overgelijkbaar en betoverend
schouwspel voor elke buitenlan-
deren vooral als men uit Duitsland
komt, waar de kenmerken van
slaafsheid, onderdrukking, schan-
delijke vernedering van burgers
en trots geweld van de adel zo ver-
schrikkelijk zijn."

Het klimaat bevalt de meeste
reizigers niet. De kou en de voch-
tigheid, de plotselinge tempera-
tuurverschillen „maken dat men
onregelmatig zweet" met als
fevolg ziekten die hier meer voor-

omen dan in andere landen, zoals
„reumatische pijnen, podagra,
pleuris, keerlaandoeningen enscheurbuik."

Boschma liet zich voor dit vlotte
en goed gedocumenteerde boek
onder meer inspireren door het
kleurrijke materiaal dat hii verza-
melde over de reizende kunste-
naar Antoine-Ignace Melling
(1763-1831). Samen met de Franse
historicus Jacques Perot schreef
hij een monografie over Melling.
Voor 'Reizen in Napoleons tijd'
maakte hij gebruik van authentie-
ke reisverslagen, dagboeken en
brieven. Het Doek is rijk geïllu-
streerd met tekeningen, schetsen
en prenten uit die tijd.

JAN KROES

Anonieme tekening van een postkoest uit deachttiendeeeuw.

Jezus tutoyeer jenietEen middeleeuwse anónimus zei
het al treffend: „Met vertalingen is
het als met vrouwen: als ze mooi
zijn, zijn ze niet trouw en als ze
trouw zijn, zijn ze niet mooi." Hoe-
wel veel hedendaagse schriftge-
leerden zich niet zo meer durven
uit te drukken, zullen ze instem-
men met de gedachte die achter
deze 'gelijkenis' ligt. Vertalen is
immers altijd een beetje liegen.

Of, zoals een joodse wiisheid
luidt: „Wie een biibelvers letter-
lijk vertaalt is een leugenaar. Wie
er iets aan toevoegt is een godslas-
teraar." Op dit moment zijn beide
soorten verkrijgbaar: de traditio-
nele, letterlijke vertalingen en de
zogenoemde dynamiscn-equiva-
lente, waarbij de achterliggende
gedachte van de tekst gepoogd
wordt weer te geven.

Dat een letterlijke vertaling ook
fraai kan zijn, bewijst de veel
geprezen rooms-katholieke Willi-
brordvertaling. Toch deed zich al
geruime tijd de behoefte aan een
herziening gevoelen, vooral van
delen uit het Nieuwe Testament
(NT), dat reeds in 1961 was ver-
schenen. Immers, zowel de Neder-
landse taal als de ontwikkelingen
in deexegese (bijbeluitleg)hebben
niet stilgestaan.

Vooral devier evangeliën en het
boek Handelingen der apostelen
moesten wat eigentijdser. Die boe-
ken verschenen in 1987 in een her-
ziene editie. Maar dat was slechts
half werk. Ook de veel geroemde
vertaling van Willem Grossouw

Het Nieuwe Testament. Willi-
brordvertaling, herziene uitgave
1992. Uitgave: Katholieke Bijbel-
stichting, Den Bosch, gebonden;
400 blz.,’ 42,50.
DeKoran. In de vertalingvan prof.
dr. J. H. Kramers, bewerkt door
drs. Asad Jaber en dr. Johannes
J. G. Jansen. Uitgave: Agon,
Amsterdam; paperback, 634 blz.,
’75.

van debrieven van deapostelenen
de Apokalyps - de 'rest' van het NT- zou eigenlijk op dezelfde wijze
geactualiseerd moeten worden.

Bovendien bleek er nogal wat
weerstand te bestaan tegen het
tutoyeren van Jezus ('Jij Dent de
messias) in de versie van 1987.
Voor de herziene uitgave van het
NT die onlangs is gepresenteerd,
zijn dan ook alle boeken opnieuw
grondig doorgelicht. Daarbij is
voor het eerst gepoogd een tussen-
weg tussen detwee genoemdever-
taalprincipes te vinden.

Deze poging is zeer succesvol
verlopen, hoewel van een echte
tussenweg regelmatig moest wor-
den afgeweken, om de geest van
Grossouw geen geweld aan te

doen. Jezus werd weer 'u', terwijl
derevisiecommissie 'mannen' voor
'mensen' verving, als de grond-
tekst geen aanleiding gaf voor
mannelijke vormen. De nerziene
uitgave is ook veel minder sterk
rooms-katholiek gekleurd.

Het resultaat is een aangenaam
(voor)leesbare tekst, die doet uit-
kijken naar de herziening van het
Oude Testament, die in 1997
gereed moet zijn. Intussen kan
men zich prima 'behelpen' met
heruitgaven van de Willibrordbij-
bel. Merkwaardig en jammer is
echter dat daarin nog het 'oude'
NT isopgenomen. En met eenprijs
van f 42,50 is het herziene NTaan
de dure kant.

Bij de herzieningstond deWilli-
brordvertalers hedendaags, maar
niet alledaags Nederlands voor
ogen. Dat laatste wilde ook prof.
dr. J. H. Kramers bereiken, toen
hij zich aan de Koran-vertaling
zette, diein 1956verscheen. Omdat
het Ararbisch van de Koran niet
het Arabisch was van alledag, koos
hij voor een 'bevreemdend taaiei-
gen'.

Een geheel nieuwe, moderne
Koran-vertaling, van de Groning-
se arabist dr. F. Leemhuis in 1989,
leek Kramers' monumentale ver-
taling (waarvan er al ruim 50.000
zijn verkocht) uit de markt te prij-

zen. Drs. Asad Jaberen dr. Johannes J.G. Jansen, hebben „uivertaling van Kramers bewerk!om zijn excentriek taalgebruik'ook voor nieuwe generaties Tebewaren. lc

De bewerkers vinden dat uitKramers vertaling blijkt „dat _iKoran niet gesteld is in zoutelozevlakke en alledaagse taal", aldusJansen. Leemhuis^ benadering i.geheel anders: „Er is niet bcdpÓ
beerdl door middel van specialewoordkeus of zinsconstructie devorm van de oorspronkelijke tekstte benaderen." Het is maar wat delezer wil.

Om te onderstrepen dat deKoran niet zo maar proza is is detekst gedrukt in 'vrije regelval'
(als bij gedichten). Het geheel isverrijkt met een groot aantal verklarende noten, die een ongeoe
fend lezer op de been houdenBovendien hebben de samenstel-lers aandacht geschonken aan devele parallellen tussen de Koranen de Bijbel.

Veel moslims hebben grotemoeite met vertalingenvan de let-terlijke woorden die Allah ('God'
volgens de vertalingvan Kramers)
in het Arabisch heeft gesproken
Maar lang niet iedere islamietbeheerst het Arabisch. Vertalin-gen raken dan ook steeds meergeaccepteerd, maar dan als - letwel - een bijzondere vorm vanKoran-uitleg. Vertalen is immersinterpreteren.

WIM SCRIJVER

Inventaris van Friese waterschappen in boek
Er lijkt al decennia lang weinig

schot te zitten in het onderzoek
naar de bedijkingsgeschiedenis
van Friesland. Een grote door-
braak betekende destijds het
omvangrijkeen informatieve 'Bin-
nendiken en slieperdiken yn Fry-
slan' van de Waterstaatsingenieu-
ren Klaas ArjensRienks en Georg
Ludwig Walther. Het meeste van
wat er nadienover de waterstaats-
geschiedenis is geschreven, grijpt
nog steeds terug op dit werk.

Met name de vroegste eeuwen
van de bedijkingsgeschiedeniszijn
interessant, maar net probleem is
dater uit die tijd nauwelijksschrif-
telijke bronnen bewaard zijn
gebleven. Rienks en Walther ston-
den dan ook voor het probleem,
dat ze geen beroep konden doen op
rechtstreekse bronnen, maar via
analogieredeneringen de oudste
tijd van de bedijkingen moesten
beschrijven.

Een middel om iets naders te
weten te kunnen komen over de
oudste dijken is het uitvoeren van
archeologisch onderzoek in oude
dijkliehamen. Men zou bijvoor-
beeld kunnen trachten, de graszo-
de op te sporen, die er lag op het
moment dat de dijk werd aange-
legd. De plantaardigeresten in die
zode zouden dan moeten worden

fedateerd. Zo kan men vrij nauw-
eurig bepalen, wanneer de dijk is

aangelegd.
Een ander middel om over de

oudere bedijkingen meer te weten
te kunnenkomen is zo exact moge-
lijk teruggaan vanuit de oudste uit
archieven bekende situatie. Men
kan proberen na te gaan, welke
dijken er bijvoorbeeld in de zeven-
tiende of zestiende eeuw in functie
waren en vervolgens met behulp
van allerlei schriftelijke bronnen
teruggaan in de tijd.

Archeologische onderzoekingen
van oude dijklichamen hebben
nog nauwelijks plaatsgevonden.

H. DE RAAD en A. AUGUSTIJN:
Zee- en IJsselmeerwerende water-
schappen in Friesland. Verzamel-
inventaris van gedeponeerde
archieven van het waterschap Fry-
sldn ca. 1619 - 1979 (1980). Fryske
Akademy, Leeuwarden; gebon-
den, 659 blz.,’ 70.

Maar een beter archivalisch
onderzoek is wel mogelijk, dankzij

de inventarisatie van Raad en
Augustijn, dienu is verschenen. In
dit omvangrijke boekwerk ziin
alle bij het waterschap Fryslan
gedeponeerde archieven uit het
tijdvak 1619-1980 beschreven.

De meeste archiefstukken zijn
natuurlijk heel recent; een groot
deel is pas in de twintigste eeuw
ontstaan. Er zijn uiteraard veel tri-
viale stukken bij, zoals een polis
vanwege de afsluiting van een

WA-verzekering voor een motor
uit 1955. Enkele archieven bestaan
volledig uit stukken uit de negen-
tiende en twintigste eeuw. Maar er
is ook veel ouder materiaal, dat
een onderzoeksmethode als boven
aangeduid, mogelijk maakt. De
inventaris van elk waterschap
wordt voorafgegaan dooreen his-
torisch overzicht.

KERST HUISMAN

De Friese dijken: een nog steeds intrigerend studieobject. Deze opname is tijdens stormweer
gemaakt bij Harlingen. Lc/Archieffotu

De nalatenschap van een fenomeen
Dit voorjaar verscheen 'De

Spookschrijver', de biografie van
de omstreden tekstdichter Jacques
van Tol, geschreven door Henk
van Gelder. De man schreef dui-
zenden liedjes, waarschijnlijk veel
meer dan bekend is. Voor de oor-
log leverde hij teksten, kreeg die
betaald en droeg tegelijkertijd het
auteursrechtover aan degenen die
de liedjeszouden zingen. In de oor-
logsjaren bediende hij zich onder
andere van de naam Paulus de
Ruiter om in die hoedanigheid het
gehate Zondagmiddagcabaret van
de collaborerenderadio-omroep te
schrijven. Na de oorlog was zijn
naam zo besmet, dat hij die niet
meer kon gebruiken.

Maar Van Tol bleef schrijven, zo
blijkt uit de biografie. Wat de
revue-ondernemer Ben ter Hall in
1944 beweerde in een bedelbrief je
om teksten is tot in de jarenzestig
blijven gelden: „'t Is toch wel
bewezen dat oud en jongzich tot u
moeten wenden, om tot een

HENK VAN GELDER (samen-
stelling): Jacauesvan Tol, De olie-
man en andere liedjes. Amber,
Amsterdam; paperback, 143 blz.,
’25.

behoorlijk succes te kunnen gera-
ken".

Van Gelder heeft in deze bundel
geenaandacht geschonken aan die
oorlogsperiode. In de biografie
heeft hij die wel overduidelijk
gesignaleerd, maar voor dit boekje
kon nij „die dissonanten missen als
kiespijn", schrijft hii in zijn voor-
woord. De meeste teksten zijn dan
ook afkomstig uit de hem door de
weduwe Van Tol ter beschikking
gestelde nagelaten ordners met
doorslagen. Gebleken is dat de
oorspronkelijke teksten hier en
daar net ietskunnen afwijken van
de door artiesten op de plaat gezet-
te versies. In die gevallen heeft de
samensteller gekozen voor de oor-
spronkelijke tekst.

Met nadruk wijst Van Gelder er
op gekozen te hebben voor liedjes
waarvan voor honderd procent
zeker is dat Van Tol ze schreef.
Maar dan nog is het meer dan veer-
tig jaar omspannende werk van
'De Spookschrijver' bijzonder
imponerend. Van Tol kon alles.
Dat de uitgever attendeertop zijn
'kameleontische karakter' is dan
ook volkomen terecht.

Bladerend in deze bundel komt
men ze 'allemaal'tegen. JansPom-
merans uit Nieuwerschans(in 1932
geschreven voor het Duo Hofman,
in 1966 gezongen door Ina van
Faassen, in de show van Wim Son-
neveld en tien jaar later door de
versie van Ria Valk gestegen tot de
tipparade van Veronica); Dekleine
man (1929, Louis Davids); Naar de
bollen (1932, Louis Davids); Ik wil
gelukkig zijn(1934, Fien de la Mar
in de film 'Bleke Bet'); Op de
Grebbeberg (mei 1940, Willy Der-
by, snel daarna verboden door de
bezetter); Een dansliedje deint

(geschreven tijdens de Tweede
Wereldoorlog); Mijn pappie is
enkel een foto (1949, op de plaat
gezet door Bob Scholte en Max van
Praag); Had ik geweten dat je
kwam (1950, voor Kees en Torn
Manders); Kom weer naar huis
(1951, Eddy Christiani); Adieu,
adieu (najaar 1954, geschreven
voor het afscheid van Heintje
Davids); Mijn ideaal (1960, Corry
Brokken); Haal het doek maar op
(1964, Wim Sonneveld)... In
totaal twee en zestig stuks

Hoe dan ook, Van Tol heeft een
belangrijk stuk geschiedenis
geschreven. Dat Van Gelder zijn
veelzijdigheid nog eens heeft
onderstreept door een belangrijk
deel van zijn werk te bundelen,
verdient alle lof. 'De Spookschrij-
ver' was een fenomeen. Dat wisten
degenen die hem in het openbaar
lieten vallen, maar tegelijkertijd
stiekem teksten van hem betrok-
ken, maar al te goed.

JEANETTE STUUROP

Handige lijst met 1500
begrippen uit de geologie

Wie kan voor de vuist weg zeg-
gen wat een horizont is? Wie weet
wat moet worden verstaan onder
lithostratigrafie, biostratigrafie en
chronostratigrafie? Wie kan
opschrijven hoelang geleden het
Oligoceen zich afspeelde, of de
Oudste Dryas en het Alleröd? Wie
weet uit zijn hoofd wat een anticli-
nale, epirogenese of denudatie is?
Om nog maar te zwijgen van halo-
kinese, silicificatie en rekristalli-
satie?

Al dezebegrippen komen uit de
geologie. Aangezien zelfs soms

fevorderde geologen niet alle
egrippen uit nun vakgebied ken-

nen kan men gebrek aan kennis
van geologische termen Leken
helemaal niet euvel duiden
Omdat er in de geologie nogal wat
begrippen voorkomen, die niet

KRAAIJENHAGEN: Geolo-
gie in telegramstijl. Nederlandse
Geologische Vereniging, Zand-
steenstraat 49, 't Harde; ingenaaid,
155 bladzijden,’ 25.

eenvoudig in beknopte en duidelij-preektaal kunnen worden
omgezet is het volgen van geologi-
sche beschrijvingen meestal niet
gemakkelijk

Toch bestaat er onder leken een
relatief grote belangstelling voor
de geologie. Om deze mensen tege-
moet te komen heeft de Neder-
landse Geologische Vereniging
een uitgebreide woorden- en
begrippenlijst uit de geologie
gepubliceerd. De schrijver, de
Limburger F. C. Kraaijenhagen,
heeft die Ujsl lamengi
Ki.i.njenhagen, die inmiddels 10l
erelicf van de NGV is benoemd,
heeft sinds 1985 tijdens I.

komsten van de Limburgse afde-
ling van de NGV een serie korte
lezingen gehouden waarin hij uit-
legde wat allerlei geologische
begrippen inhouden.

De in telegramstijl genoteerde
lezingen van Kraaijenhagen zijn in
het nu gepubliceerde boekwerkje
opgenomen. De begrippen worden
steeds systematisch behandeld,
dus in het verband waarin zij in de
natuur zün waar te nemen. Een uit
bijna 1500 geologische begrippen
samengestelde alfabetische lijst

gemakkelijk toegang tot het
boekje Bovenden zijn er nog

een literatuurlijst en lijsten met
.-ii van geologiw I

ten ea mum opgenomen. Voor
wie ligeïhteretsei rd in d
li het een handig en hane-aam

igwerk.
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Energiebalans kerncentrales
steeds ongunstiger

De energiebalans van nieuwe
kerncentrales wordt steeds

ongunstiger. De balans is het
aantal jaren waarin de

kerncentrale zichzelf terug-
verdient. Nu is deze terugver-

dientijd drie jaar, maar dat
kan tot dertien jaar oplopen.

Dat is de conclusie van de
Groninger drs. Kor

Dwarshuis, die onlangs is
afgestudeerd aan de Interfa-
cultaire Vakgroep Energie en
Milieukunde van deRijksuni-
versiteit Groningen. Hoeveel

energie is nodig om een
kerncentrale te bouwen en

aan de gang te houden? Hoe
verhoudt zich dit tot de

hoeveelheid energie die een
kerncentrale levert?

( y k heb voor de hele
kernenergieketen onder-

■*■ zocht hoeveel energie er
gaat zitten in de bouw van de
centrale. Daarna hebik gerekend
aan de energiebehoeftevoor de
bedrijfsvoering en voor de
verwerkingvan brandstofele-
menten. Voor de overige
stappen, zoals de ontmanteling
van een kerncentrale, heb ik
literatuurgegevens genomen',
zegt Dwarshuis.
Zijn onderzoeksverslag staat bol
van de cijfers en tabellen, die
uiteindelijk uitmonden in een
tabel met de terugverdientijd.
Dit is het aantal jarenwaarin de
centrale evenveel energie levert
als nodig voor bouw en bedrijf.
„De terugverdientijd van de
kernsplijtstofgang ligt tussen de
drie en de dertien jaar."
Indien de plannen van begin
jaren tachtig waren doorgezet,
zouden er onlangs nieuwe
kerncentrales in bedrijf zijn

I
Nederland. Voor die
:entrales zou de
erugverdientijd
>ngeveer drie jaar
:ijn geweest. In de
oekomst, kort na het
aar 2000 wordt de
ituatie ongunstiger.

De terugverdientijd
oopt op naar
mgeveer dertien
aar, rekent
Dwarshuis voor.
,Het groter worden
fan de terugver-
lientijd wordt bijna
;eheel veroorzaakt
loor het toenemen
/an de eerste stap uit
le splijtstofgang, de
vinning en raffinage
ran het urani-
imerts", stelt
Dwarshuis. Men
noet dan overgaan
>p armer urani-
ïmerts. En hoe
inner het erts, hoe
neer grond er
>mgewoeld moet

worden om een bepaalde
hoeveelheid uranium te krijgen.
Hoe meer men moet graven, hoe
meer energie er nodig is.

„De bouw van kerncentrales,
waar ik zelf aan gerekend heb,
blijkt minder invloed te
hebben", aldus een bijna teleur-
gestelde Dwarshuis: „Een nieuw
ontwerp kerncentrales met
minder pijpen en kleppen
betekent nauwelijks iets voor de
terugverdientijd." Begin jaren
tachtig was er veel discusierond
een boek van J. W. Storm van
Leeuwen over energiebalansen.
Zijn conclusie luidde: om de
kernenergieketen aan de gang te
houden, is meer energie nodig
dan de centrale zelf levert.
Er zijn fossiele brandstoffen
nodig voor transport van
kernbrandstof en bij het bouwen
van de centrale. In de vorm van
fossiele brandstoffen moet men
er meer instoppen dan er als
elektriciteit uit komt. Daarom
kan men maar beter meteen een
kolen- of gascentrale bouwen.
„Een dergelijke conclusie gaat
me veel te ver", zegt Dwarshuis.
Hij heeft weliswaar geen
gedetailleerde vergelijking
gemaakt met Storm van
Leeuwen, maar kan wel een
aantal opmerkelijke verschillen
aanwijzen. Storm van Leeuwen
nam namelijk extreem lange
bouwtijden voor kerncentrales
en aan de andere kant lage
bedrijfstijden. Dat betekent aan
deene kant dat de berekening
van de benodigde energie erg
hoog uit de bus komt en aan de
andere kant de schatting van de
geleverde elektriciteit erg laag.
Dat geeft een negatieve energie-
balans. Dwarshuis komt uit op
een positieve energiebalans. Een
terugverdientijd van dertien jaar
is echter wel vrij lang, vooral als
we dit afzetten tegen de termijn
van vijftien tot twintig jaar
waarin de Nederlandse elektrici-
teitsbedrijven hun centrales
afschrijven.

HERMAN DAMVELD
Kor Dwarshuis: „Steeds moeilijker om energiebalans kerncentraleslonend te houden". Folll EFO

De koolstofbalans:
Hoezo 'groene longen',
en CO2 in de oceaan?

amen met zijn collega prof. Jan
C ' Goudriaan, vorige week winnaar

van de AKZO-prijs (’ 25.000), wil
lJ hij zijn opmerkingen nog wel eens
toelichten op het Centrum voor Agro-
Biologisch Onderzoek (CABO-DLO) in
Wageningen. Met enige rekenwerk tonen
de heren aan dat de opvang en uitstoot van
het broeikasgasCO: niet aan de bomen kan
worden overgelaten. In de Nederlandse
bossen zit ongeveer 60 miljoen ton koolstof
opgeslagen, een kwart in de bomen zelf en
driekwart in de wortels en het strooisel op
en in de grond.
Nu produceert Nederland door het
verbranden van fossiele brandstoffen 1
procent van de werelduitstoot aan CO2 (6
gigaton = 6 miljard ton) en dat is 60
miljoenton. Inderdaad, dat is net zoveel als
vastgelegd is in de Nederlandse bossen. Nu
heeft de grootste opslag in bomen plaats in
de eerste dertig tot vijftig jaar.

Bossen in het algemeen en de regen-
wouden in het bijzonder doen het nog
altijd goed als de 'groene longen' van de
wereld. In sommige leerboeken en
brochures zijn de wouden de producenten
van onze dagelijkse portie zuurstof. Dan
is het natuurlijk extra schrikken als de
eigen bomen in treurige staat verkeren.
De vraag is evenwel of de zaak zo simpel
ligt. Tijdens een congres over het broei-
kaseffect stond de Wageningse agro-
bioloog dr. Siebe van de (ieijn onlangs
geïrriteerd op en vroeg of die de 'groene
longen* nu eindelijk eens naar het rijk der
fabeltjes verwezen kunnen worden.

Op Irian Java is een van de laatste onaange-
taste regenwouden op de wereld.

Foto's Bert Verhoeff

Houtkap op zich niet levensbedreigend.

Aanplant
Onder optimale omstandigheden vangt een
groeiend bos 14 ton koolstof per hectare
bruto per jaar op. Om de uitstoot van
fossiele brandstoffen in Nederland op te
vangen door aanplant van bossen, zou je
derhalve twintig keer zoveel bos moeten
aanplanten als het bestaande arsenaal.
Helaas maken bomen deel uit van een
gesloten kring en moeten ze die koolstof
ook weer een keer kwijt door verbranding
of verrotting. Netto is hetresultaat dusveel
lager en heeft het slechtseen tijdelijk effect
op de koolstofbalans van ons land.

Datzelfde geldt ook voor deregenwouden.
Natuurlijk zou het heel erg zijn als de
regenwouden geheel gekapt zouden
worden. De bio-diversiteit zou afnemen,
hetzou lokaleklimaatseffecten hebben, die
op hun beurt weer ernstige verstoringen in
het globaleklimaat kunnen veroorzaken.
Maar de uitspraak dat het einde van de
regenwouden ons einde is, zoals in de
campagne 'Kap met kappen' wordt
beweerd is onjuist.
Wat al langer bekend was, maar wat zich
nu in een groeiende aandacht van onder-
zoekers mag verheugen, is de rol van de
oceaan. In wetenschappelijk termen is de
oceaan een zoutige oplossing, waarin veel
bicarbonaat (koolstofvorm) is opgeslagen
en met een zuurgraad van ongeveer 8,2.
Die oplossing zorgt er voor dat van elke
kilo CO: in de lucht 85 procent op den
duur in de oceaan terecht komt.
Helaas doet die ocean daar wel duizend
jaarover. De huidige snelheid waarmee wij
fossiele brandstoffen verstoken, kan de
oceaan niet geheel bijhouden. Van de 6
gigaton uitgestotenCO vangt deoceaan 40
procent op. De overige 60 procent blijft in
de atmosfeer en draagt daar onder andere
bij aan het broeikaseffect. Maar ook in de
oceaan groeit nog wel wat. Het plankton
aan het oppervlak bijvoorbeeld neemt nog
wat koolstof op en neemt dit uiteindelijk
mee naar de diepte, waar veel meer CO is
opgeslagen.
Op grond hiervan uitspraken te doen over
de exacte opslagcapaciteit van deoceaan is
een hachelijke onderneming. Minieme
verschillen in dichtheidzijn van invloed op
de stromingen en de groei van het

plankton, kortom het is een nogal labiel
systeem Dat kun jezelfs beïnvloeden. I I
wordt al gedacht aan proeven mci het
verstrooien van tonnen ijzer bij Groenland
als voedsel vix>r plankton, om /o de
opvangcapaciteit vaa plankton te
verhogen.

Twijfel aan echtheid
Franse grottekeningen

Archeologen in Frankrijk /ijn in
een heftige discussie geraakt over
de prehistorische grottekeningen
bij Marseille De kwaliteit van de
tekeningen is zo goed,dat sommige
onderzoekers twijfelen aan de
echtheid De grot beval de mooiste
paleontische rotskunst i*>n m die

/inggevonden, /o meldt New

tic omval ondel andeie
een ii|ke collectie v.m duizenden

vingcrsporen, 45 geschilderde
handafdrukken en BO geschilderde
no gegraveerde dieren, inclusief
paarden en andeie bijzondere

dieren De grot is vorig jaai juli
gevonden Hij k.m alleen bereikt
worden vanuit he tan het eind
van een vcnadet li|ke 1 1 meiei

lange onderdoorgang ligt de
ingang.

Ontdekka is de diep-eeduil
Henri Coaquer, naai wie de grot is

emd Dooi middi i
radio actieve koolstofdaterinj

hatting v.m de leeftijd i
iximaal 'ml é

■■' Zijn m een pen.nie val
i-i.ii aangebracht

Experimenten
Dit soort experimenten mag zich zich
slechts in beperkte mate opde goedkeuring
van Goudriaan verheugen. Zou het op
grote schaal gebeuren, dan zou het een
ernstige inbreuk zijn op het onstabiele
systeemvan CO:-opslag en daarmee op het
globale klimaat. Het klinkt wat cliché-
matig, maar juist in systemen hangt
veel met elkaar samen, zo niet alles.
Met alle pogingen CO: op te vangen
wekken we de indruk dat we hier met een
gevaarlijk giftig gas te maken hebben. Het
tegendeel is het geval. De boskap, zo
hebben onderzoekers berekend, /ou
kunnen worden gecompenseerd door een
versterkte groei van planten elders. Deze
groei betekent opvang van CO:. Als het dan
ook nog wat warmer wordt, gaat dat in
onze regio extra snel. Daartegen kan het
negatieve effect van de boskap wegvallen.
Dit effect is sterk afhankelijk van de plaat-
selijke situatie.
Als het globale klimaat een mooi stabiel
systeem was, dan zou het allemaal te
berekenen zijn. Dan kan een weten-
schapper met hulp van de computer
precies uitrekenen, of er een broeikaseffect
optreedt en hoe sterk dat is. Dat is evenwel
niet het geval. Pas sinds kort wordter veel
gestudeerd op de verhouding oceaan/
atmosfeer. Maarover zaken als reflectie op
de polen en de woestijnen weten we nog
heel weinig. En wat is de invloed van
wolken?
Nu is er één voordeel: het onderzoek naar
het broeikaseffect staat hoog op de agenda
van de politiek. Er is dus veel geld
beschikbaar voor supercomputers en
onderzoek. In ruil daarvoor wordt
verwacht dat wetenschappers uitspraken
doen over te verwachten 'rampen'. En dat
is volgens Goudriaan en Van de Geijn een
gevaarlijke ontwikkeling. De laatste merkt
op, dat als het broeikaseffect een ietsje uit
de mode dreigt te raken, de onderzoekers
zich al klaar maken voor de chemische
tijdbom, zoals bijvoorbeeld zware metalen
in havenslib vormen
Goudriaan heeft al eens geschreven dat het
broeikaseffect op zich niet het leven op de
hele aarde bedreigt, al zal de zeespiegel
misschien stijgen. Dat zijn natuurlijk
boodschappen waarmee de regering geen
grote milieuheffingen op brandstoffen kan
rechtvaardigen. Die boodschappen zijn
dan ook niet zo welkom. Desondanks
moeten onderzoekerszich beperken tot het
schetsen van een wetenschappelijkverant-
woord beeld, en zich onthouden van
politieke uitspraken. „Je kunt uitspraken
doen over onderzoek naar ontwikkelingen
van bijvoorbeeld de waterhuishoudingof
de bossen. Meer niet. De keuze of een actie
noodzakelijk is, moet door de politiek
worden gemaakt", aldus Van de Geijn.

NICO HYLKEMA

Historische
monumenten
prooi van
iedere oorlog
Nog maar nauwelijks een jaargeleden behoorde

het Kroatische Dubrovnik tot één van de
fraaiste historische steden van Europa. Het

was de trots van het toenmalige Joegoslavië. De
Griekse, Romeinse, Byzantijnse, Venetiaanse en
Turkse culturen gavenkleur aan het rijke architecto-
nischepalet van dezekustplaats. Maar eind vorig jaar
ging Dubrovnik gebukt onder de moedwillige
vernietigingszucht van de Serviërs.
De stad kreeg tweeduizend granaten te incasseren.
De bijgaandeplattegrond geeft een goed beeld van de
omvang van de daardoor aangebrachte vernielingen
in het historische stadscentrum. Gebouwen die met
zwart zijn aangegeven, zijn volledig verwoest.
Daaronder bevinden zich het dertiende-eeuwse
klooster van deHeilige Jacob, het veertiende-eeuwse
Dominicaanse klooster, de zestiende-eeuwse
synagoge (op één na deoudste in Europa!), het zeven-
tiende-eeuwse Boskoviceva paleis, het Iconen-
museum en het oude Raadhuis. Gebouwen die
gestippeld zijn weergegeven, zijn gedeeltelijk
verwoest en de gebouwen in grijs zijn licht
beschadigd.
Het zijn gegevens uiteen rapport van de Universiteit
van Zagreb, waarin recente aanvallen op Dubrovnik
nognietzijn meegerekend. De 77 ondertekenaarsvan
de Conventie ter Bescherming van Cultureel
Eigendom - waaronder het voormalige Joegoslavië-stellen dat 'schade aangebracht aan het culturele
eigendom van welk volk dan ook, schade betekent
aan het culturele erfgoed van de hele mensheid,
omdat elk volk een bijdrage levert aan de culturen
van de wereld'. De UNESCO is actief bezig om
landen in oorlog te adviseren bij de bescherming van
hun culturele erfgoed. Tot nu toe echter is de
Conventie van 1954 niets meer dan een dode lettergebleken.

WIM VAN DIJK
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Prachtig getekende Bernersen-

nenpups, met stamboom, in-
geënt, ontwormd, ouders
aanw.tel. 05495 - 1498.

Prachtig nestje kooikerhondjes
met prima stamboom. Tel.05944 - 1983.

Pracht Yorkshire terriërs, bin-
nenkort af te leveren, w.o. mi-
ni's, met stamboom. 05210 -'12544.

Wegens overgang groterepony,
lieve Welsh, 7 jaar, ruin, ver-
keersmak. Tel. 05159 - 2414.

Rashond aanschaffen? Neem
dan kontakt op met de kynolo-
genclub Friesland. Bel 05183 -1588.

Rijbroeken, nu ’ 37,50;gewat-
teerde deken met dubb. voor-
sluiting en zeer sterke kruissin-
gels, ’ 135. Dekema Ruiter-
sport, Gorredijk.

riuitersport de Ruif, maand no-
vember 10% korting op body-
warmers en wax-jassen, Olde-
berkoop, 05164 - 1201.

Aanbieding

WITTE HENNEN
tegen de leg è ’ 7,50. Af te halen zaterdagochtend van 9.00-

-12.00 uur. Desgewenst bezorgd.
PRONK 8.V., WESTERSTOUWE 10, MEPPEL

Tel. 05220-53846

C~ Voortuinen balkon J
Kerstbomen; Omorika. mooie

partij, op land te bezichtigen.
Tel. 058 - 887744, 's avonds
883080.

Voor hovenieren particulier, stra-
tenmaker en aannemer hebben
wij de allermooiste sierbestra-
ting als koppelstones. betonklin-
kers in velekleuren, geslepen te-
gels, gezandstraalde tegels,
maar ook een groot assortiment
prachtige grindtegels. Vraag een
folder aan of bezoek onze show-
tuin. Handelsonderneming He-
bo, Hollandiastraat 62, 8517
HH Scharsterbrug, 05138 -16044. Ons bedrijf is geopend
tot 17.15 en zaterdags tot
12.00uur.

Te koop mooie tuingrond, gele-
verd in elke hoeveelheid. Tel.
05103- 1402, b.g.g. 3351.

Tuingereedschap slijpen. Slijp-
service Joh. van Oostveen, Tui-
nen 11.Leeuwarden.

Kerstbomen van 1 tot 7 m, ook
Omoricas. Tel. 02273 - 595 of
05133- 1260.

Schone humusrijke tuingrond. In
elke hoeveelheidvanaf 1 m 3bij u
thuis bezorgd. Voordelige prijs!
Tevens verhuur van minigraaf-
machine. G. Douwes, Harkema.
Tel. 05124-2983.

Sneeuwroem, witte druifjes,
lenteklokje, daslook, holwortel.Van Beusekom. Tuinen,
Leeuwarden.

Tuinmeubelen
ALLE BEKENDE MERKEN

30% tot 50% KORTING
Mazzelshop

Zuidvliet 290-298, Leeuwarden

C Vaartuigen e.d. J

Dieren en hun
l verzorging 1
10 broedkooien -f toebehoren

’ 150. Tel. 05113 - 5135, na
18.00u.

10 Friese melkschapen, tevens
nog enige Friese fokrammen, tel.
05173- 1376.

1 kater. Oosters korthaar, tel.
05146-2978.

1 makrijpaard, 05160-88229.
2 Friese hengstveulens, 1 met
papier, 1 zonder, tel. 05110 -
2034.

2Golden Retriever reutjes m. pri-
ma stamboom, voll. verzorgd, 8
wkn. oud. Tel. 05188 - 1803

2'A-jarige zwartbruineruin, stm.
156, Bulasco x Zuidhom,
f 4500. Dekema Ruitersport,
Gorredijk. 05133 - 1343.

Appenseller sennenpups. Tel.
05225- 1677.

Beo met nieuwekooi. Vraagprijs
f 450. Moet nog praten leren.
Tel. 05144- 1312.

Bereden kindermakke pony,
merrie, 8 jr., kleur bruin, stok-
maat plm. 1.38. Tel. 05612 -1344.

Boxerpups, ingeënt, ontwormd.
met stamboom. Tel. 05134 -2365(na 20.00 uur).

Dierenpension Luinjeberd, vlak-
bij rotonde Heerenveen. Poes:

’ 7,50per dag, hond v.a. ’ 10,-
-per dag. Inl. 05131- 393.

Duitse herder, 1 jr oud, kan goed
bij kinderen, tel. 05123- 1447.

Friese stamboekmerrie grote
maat, drachtig. Uitzonderlijk
mak. Beleerd, 9 jaar. Prijs

’ 18.000. Tel. 05122- 1531.
Gevraagd 1- of 1V» paards trai-

ler tandemas + oplooprem. Tel.
05130-77576.

Grijze roodstaarten, 10 w., tel.
05619-370.

Jack Russel 6 mnd..teef, kortha-
rig, laagbenig. met stamboom.
Tel. 05120 - 32849.

Jonge hennen: Opfokbedrijf J.
W. de Vries, Schoollaan 1, Bos-
choord. Tel. 05612- 1395.

Jonge poesjes, bellen na 19.00
uur, tef05177 -9650.

Kynologenclub Sneek en Om-
streken bemiddelt bij de aan-
koop van uw rashond. Inl. niet
za. zo. 05150- 14684.

Maandag 2 november v.a.
18.00 uur. oefenparcours po-
ny's en paarden, (B, L, M, en Z)
H JC ManegeTolbert.

Matthezer Leeuwtjes, pups, in-
geënt en ontwormd, tel. 05978- 18212.

Mooi fjordenveulen, hengst met

?oede papieren, 5 mnd. oud.
el. 05144- 1312.

Netje maltezers. met stam-
boom, ingeënt + ontwormd.
Tel. 05113-2500.

Te koop van partikulier: Perzi-
sche kittens met stamboom, in-
geënt en ontwormd. Inl. tel.
05936-2817.

Voll. verzorgde pups met schrift,
garantie, o.a. bobtails, Malthe-
zer Leeuwtjes, Shih-Tzu's
(boomertjes). 05116 - 4222.

Waf woefwaf, wat voel ik mij op-
geknapt. Ik mocht me laten trim-
men bij de beste trimsalon. Tot
ziens bij Tineke s trimsalon, Lek-
kumerweg 84, Leeuwarden. Te-
lefoon 058 - 665973.

Witte kamervolière met 2 Aziati-
sche grondeekhoorns. Vraagpr.

’ 300. Tel. 05130-25321.
Witte Shetland pony, ver-
keersmak, lief voor kinderen,
05165- 1288.

Zeer mak hengstveulenDaimler x
Vanitas. Tel. 05665 - 2050.

Papegaai, Ara, desk. voorlich-
ting,tel. 05903 - 1633.

Perzische kittens met stam-
boom, tel. 05123 - 1945.

Pony gevraagd, ± 1.45 mtr.,
voor jonge dame 11 jr., tel.
05165-2746.

65 pk gerevis. Mercedes diesel
met aanbouwhuis + gerevis. ZF
koppeling, compl, prijs’ 3000.
Tel. 05180-2839.

Alco 16nr trailer, f 750 en 16 m
2 tuig, ’4OO. tel. 05150 -11401.

Attentie. Dekkleden, polyethe-
leen, extra zware kwaliteit, 3x4

’ 29,75. 4 x 6 ’ 59. 6 x 8

’ 119, 6 x 10 ’ 149. 8 x 10

’ 198. 10 x 12 ’298. Tevenslichtere kwaliteiten voorradig.
Van der Kooy Watersport, Ha-
ven 12,Rottevalle. Tel. 05122-
-1477.

Beenakkervlet, 7.00 m., open
kuip, gesloten stuurhut, 25 pk.
diesel enz. Vr.pr. ’ 12.500. Tel.058-886519!

Bootnaambord bestellen? We-
bo bellen! Rijksstraatweg 136,
9254 DM Hardegarijp. Tel.
05110-2819.

Boottrailers van klein tot groot,
diverse uitvoeringen, scherpe
prijzen! Trailerbouw Fa. L. v.d.Veen. Kl. Geest 67, Tietjerk, tel.
05118- 1401.

Botenhuis (drijvend) halverwege
Friesland/Groningen. 18.50 x
6.50 m, voor schip tot 15 m,
diepgang 1.25 m. Invaarhoogte
tot 3.20 m. Werkplaats ca. 20
m mcl. verw., 220 volt aansl.
Inl. 050-566532.

-■mMii^^l
Zaterdag 14 november 19921van 9.00 tot 17.00 uur I
in Thialfstadion Heerenv»»n I

BIJKO
Jachtbemiddeling

Zeew,' eik,en houten motori14x3m, 152 pk D135^000,-; stalen kruiser' 10x 3 3 m, 50 pk D, 58.000Barkas. 13x3,2m. 100nk'K52.500,-; Hekkruiser 8 x 2 7m. 63 pk D. 25.000 -"Riokruiser,B,4x2.7 m 42 nk72x 250i°m: *_r?Z^£l xZ,I m, 16pkD, 10.500 "tjalk. 14,5 x 3 m, 50 pk D '
71.500,-; zeilj. Dutch Dandy8x2.35m. 10 pk D. 32 500stalen casco. 10 x 3 m 62 r*D, 32.500,-. Koningsweg 48861 KN Harlingen 05178

15116.
Kajuitzeiljacht, staal, 7.60 mtrg.o.h. Inruil weekendkruiser mo-jjelnk. ’ 10.500. Tel. 05104
Keerkoppelingen - motoren -reparatie. Technisch Bedrijf Bakker, IJlst. 05155-1253Kruiser, 11.40 m + Mercedesdiesel, moet afgebouwd worden+ veel extra's. Prijs ’ 15.000Watersport Henk Schippers IJl-sterkade 120, 05150 -13198MecGregor 26, bj., 91i.z.g.st., Jachtverhuur De \lr\eAtel. 05668 - 673. '
Marex scheepsramen. Info: Ma-rine Trade Service. Tel. 0188032662, fax 44338.

u,oöu-

Mercury 9.8 pk (kortstaart)

’ 675, tel. 05157-5087Noorse spitsgatter 24ft.,a.k. 3-cil. Bukh diesel, alum. ramenI.z.g.st. bi. 1982. JachtbeiTvJansma, Wartena, tel. 05105 -2700.
Nostalgische sloep t.e.a.bTeakhout, overnaads koper ge-klonken, I. 9.45 b. 2.85. Geheelwerf afgebouwd in mahonieVoorzien v. 12 volts start-stroom en 24 v elektrische in-

stallatie. Elektrisch toilet en
drinkwatervoorziening Hydrauli-
sche stuurinrichting, motor 84pk, Perkins diesel met hydrauli-
sche Velvet keerkoppeling. Rui-me open kuip met cabrioletkap,
4 slaapplaatsen. Voor serieuze
belangstellende is videobandbe-schikbaar i.v.m. ligplaats Zee-
land, info. 058 - 124253. of
01100- 13488.

OpknapperAkkrumerjol, t.e.a.bTel. 05144- 1312.
Rubberboot Zed + b.b.motor

Mercury 8 pk, duikset compl., 2accu's 120 amp., 4 zwemves-
ten, aggregaat Honda 1000 wt.
Tel. 05920 - 88720, na 18.00
uur.

Ruime keus in vis-, roei-, volg- en
toerboten en trailers. FriescheJachtcentrale Heeg. Tel. 05154- 3344.

Saga 20 Spitsgatter met Volvo
Penta, nieuwe tent. Jachtschil-
dersbedrijf Kooistra, Akkrum,
tel. 05665- 1304.

Scheepsmotor Albin 20 pk, 4-cil., benz., compl. draaiend tezien, vraagpr. ’ 1.750. (na
19.00 u). fel. 05109- 1037.

Schiphuis te koop of te huur,
11.30 x 3.60 m, inBergum. Tel.
05116- 1647.

Schouw, 12 x 2.40 m. ijzeren
opbouw, dieselmotor, veel leef-
ruimte, compl. inger..

’ 30.000,tel. 05180-2839.

Brakel watersport, uw adres
voor scheepsbetimmeringen,
motoren, in- en uitbouw,
stroomaanleg, technische in-
stallaties, schilderwerken, hel-
lingwerk tot20 ton. Polsleatwei
1 T. Akkrum, tel. 05665 - 2250.

Demco Trailercentrum. Recht-
streeks van fabriek: dus zeer
voordelig. Nieuw, gebruikt, ver-
huur, onderdelen, reparatie en
speciaalbouw. Damco Obdam
02265- 1770.

Dekkleden 150 gr/m. 4 x
6/43.50,6x8/ 69,50,8x10
’ll5. Jachthaven De Drait,
Drachten, tel. 05120- 13276.

Eberspacher verwarming.
Nieuw-verkoop, inbouw en re-
paratie. Gebr. Ferwerda BV, Edi-
sonstraat 20. Leeuwarden, tel.
058- 133741.

Gevraagd: stoer motorschip
(jacht) waaraan gewerkt moet
worden. Staal of polyester, ge-
schikt voor bewoning (te ma-
ken). Tip ook welkom 05117 -9472.

Houten kajuitzeilboot, opknap-
per. 05150 - 21331.

I.z.g.st. verkerende wedstrijd
Valk, met dekschade, kompleet.
Vr.pr. ’ 3400. Info: Jachtwerf
Alb. Wester, Grouw.tel. 05662-3160.

Jacht schilderen' Jachtwerf
Wartena, tel. 05105- 1657.

Prachtige antieke Mechelse ta-
fel, ’ 600; Thorens slinger-
grammofoon, ’ 500. 05127 -2376.

Te koop 2 schilderijen van M.
Groenhof it Heidenskip. Afbeel-
dingen de Morra en de Fluessen.
Tel. 05142-2470.

Te koop gevraagd: scheepsmo-
dellen. Tel. 05142 - 2470.

De Marpleats antiekboerderij.
De grootste antieksortering van
Friesland. Molkwerum (bij Sta-
voren), tel. 05149 - 1321.

Diverse oude poppenwagens en
poppen. Tel. 05118- 1622.

P&P Jukeboxen, Brilweg 44,
Zuidhom (Briltil), showroom ge-
opend elke zaterdag en zondag
van 13.00-17.00 uur, tet
05940 - 3048/3218, 06 -52 905.028.

ZEER FRAAI NOTEHOUTEN CILINDERBUREAU
OP POTEN

afm. 125 x 125 x 75 cm, / 4.500,-.
tel. 05178-12655

( Meubelen en woninginrichting j
Bankstelkussans, alle maten.
30 verschillende stoffen, compl.
set (is 10 kussens), nu v.a.

’ 599. Meubelshop, Zwitsers
waltje 8. Leeuwarden. 058 -136244.

Heel mooi bankstel + eiken kast,

’ 1250. Tel. 05113-3646.
Laren bakstel 2-1-3 zits, tel.05130-26967.
Moderne eethoek, tafel op ko-lompoot, ’ 350. Tel. 05130 -29022.
Prachtig klassiek bankstel, heeft

gekost ’ 3200 gaat weg voor

’ 295, weg. vertr. naar bej.wo-
ning, tel. 058 - 880637.

Salontafel, z.g.a.n. Ixl mtr.,
/ 100. Stalen buro, met op-
stand, ’ 125. Tel. 05126 -1369.

Scharenenmessen slijpen. Slijp-
service Joh.van Oostveen, Tui-
nen 11, Leeuwarden.

Schitterend klassiek bankstel 3-
1-1, 14 mnd. oud, gekost

’ 3950,nu’ 1250. Faber moe-
derhaard ’275. Tel. 058 -666885.

Uw oude meubelen weer nieuw.
Beschadigde tafelbladen, stoe-
len, kasten, etc schuren, beit

sen en lakken wij, zodat deze
weer zo zijn als bij de aanschaf.
Tel. 05130-33860.

C Bouwmaterialen )
Teakhout. Houthandel Van derNaald BV, Doezum, telefoon
05946-59019.

Gratis kan natuurlijk niet. maar
we leveren uit voorraad voor de
scherpste prijzen. Velux dakven-
sters. Tel. 05157 - 5122. St.
Jansstr. 10. Bolsward.

Hardhoutvoor schuttingen, enz.
20 mm dik, 15/* cm breed;
hardhouten palen: geprofileerd
meranti. Houthandel Van der
Naald bv, Doezum, tel. 05946 -59019.

Kunststof, hout en aluminium
ramen en deuren, winkelpuien,
serres, dakkappellen, rolluiken,
thermopane beglazing, zonwe-
ring,enz. Subsidie-aanvraag
door ons verzorgd. Levering en
plaatsing door geheel Neder-land. Vraag vrijblijvende offerte
bij: Fa. Alura, Tramstraat 7, Nij-
land, tel. 05156 - 9878, fax
05156-9500.

Ie «0011 merantikozijnhout van-
af ’ 12,95 p/m. Boumar Plus
klus. Tolweg 22, Zwaagwest-
einde, 05113 - 4747.

Schuifpuien. Diverse maten
nieuwe schuifpuien voor een
verrassend lage prijs. Boumar
Plus Klus, Tolweg 22, Zwaag-
westeinde. 051 13-4747.

Systeemplafonds. Alle merken
in- en exclusief montage. Mon-
tage door eigen monteurs. Eer-
ste klas afwerking. Kort Interi-
eurbouw BV Sneek. Tel. 05150
22738. Faxoslso-21953.

Systeemplafonds, wanden en
verlichting, leverantie en monta-

-Be. Bosma BV, Drachten.
5120- 15985.

Voegbedrijf A. Tjalsma, Tram-
straat 19. Nijland. Tel. 05156 -9235. Gespecialiseerd in: gevel-
renovatie, chemisch-reinigen,
impregneren.

H. H. ondernemers
Betonklinkers, 44 stuks, per m2(Komo garantie) vanaf ’ 265

per 1000 stuks.
Betontegels. 30 x 30 cm, dikte 6, 7 en 8 cm, vanaf ’ 92 per

100 stuks
Padtegels. 40 x 60 cm en 50 x 50cm, met vellingkant en zware

aslast, dikte 6, 7 en 8 cm, vanaf ’ 270 per 100 stuks.
Landbouwplaten. afm. 120 x 80 x 12 cm en 200 x 120 x 12
j cm, speciale prijs.

Opslag ind.terrein Nw. Buinen
Franco per volle vracht, excl. BTW, a contant

BOUWMATERIALEN

Joh. Zwlers en Zn. BV
Musselkanaal, tel. 05990-13154

I Openhaarden/
open haardhout

Aanbieding! Gashaarden. hout-
kachels, inzethaarden, voor-
hanghaardenenz. enz. Meer dan
350 soorten. Alle merken. Nu
met grote inruilaktie. Nederlands
grootste en goedkoopste ka-
chelspecialist. Brédyk 49,
Goutum, 058 - 883600.

Boomstammen, lengte tot 2 m,
1-25 m 3, tel. 058 - 880255 of
05110-6220.

Droog haardhout,eiken-, berke-,
vruchtbomenhout, gemengd.
Wordt bezorgd, 05212 - 1425
b.g.g. 2264.

Exclusieve (open) haarden en
kachels, ook op gas, marmeren
schouwen, (antieke) tegels en
plavuizen, Helex pijpen, keu-
kens, bij Interieur Boerderij, We-
versbuurt 6, Katlijk/Heeren-
veen, 05130 - 36165.

Grote gevelkachel, 150 x 90 x
25, 12.000 kcal. Tel. 05181 -1754.

Haardhout, houtsnippers,
boomschijven. Terpstra, Fird-
gum, tel. 05188- 1797.

( Video )
Filmclub Celluloid videotheken.

3 films voor 3 dagen, ’ 10,-
-en 7 films voor 7 dagen, ’ 25,-.

Videogrootbeeldprojector tehuur (LCD nieuwste model). Te-vens verhuur + verkoopvan div.Bose-, spraak-, muziek-, zang-,PA-installaties. Fa. IJk, show-room Industrieterrein, Veen-wouden, tel. 05110 - 4408.

Deuren en kozijnen op maat ge-
maakt. Terpstra Tzum, 05174 -2574.

Vouwwanden, alle afmetingen.
Bosma BV Drachten. Tel.05120-15985.

Wand- en vloertegels, sanitair,van eenvoudig tot exclusief o.a.
vloertegels 30 x 30 J&D 1e
soort, hoge slijtvastheid
’27,50 m 2.Wandtegels 15 x
15, grijs, ’ 19,95 my.Kamer-
vloeren kant enklaar gelijmd, in-
klusief tegelsv.a. / 65 m. Janij-
ko BV, Dalweg 11, Surhuister-
veen, tel. 05124 -4891.

( Mode )
Opheffingsuitverkoop, alles
moet weg. Nico Droog stoffen.
Voorstreek 12, Leeuwarden.

( Radio, tv e.d/ "")
2e hands kleuren-tv's en stereo-
apparatuur, met 3 mnd. volledi-
ge garantie. Tevens schotelan-
tennes met afstandsbedieningv.a. ’ 899. Van der Weerd b.v.J. Wattstr. 2. Franeker, tel.05170-3231.

Satellietinstallaties plaatsen,
afregelen, beeldkwaliteit verbe-
teren, draaibaar maken, onder-
delen, enz. Technisch Bedrijf G.Wijnja, Mensonidesstr. 20, Op-
penhuizen. Tel. 05153 - 631.

Stereoapparatuur, scanners27 MC, autoradio's enz. Nieuwen gebruikt. Radio Matrix,
Leeuwarden. Nieuwe Ooster-
straat 19, tel. 134444 en win-
kelcentrum Heechterp. tel.675322.

(_ Computerapp. /programmatuur "*)
NES SNES

Gameboy
Door eigen import
de nieuwste spelen
tegen lage prijzen.
Voor gratis prijslijst

stuur briefkaart naar TFT
P.b. 44012

5604 LA Eindhoven

286 AT. 40 Mb, Hd. 2,6 mb1,2/1.44 Mb. FDD. VGA-mo-no, star LC 24-10 printer, mcl.software, ’ 1500. tel. 05194 -348.
Amiga software, goedkoop ensnel. Stuur disk en postzegelvoor lijst: Satan-soft, postbus6065. 8902 HALeeuwarden.Cygnus Automatisering heeft hethele jaarcomputers in deaanbie-ding. Wat dacht u van een 386DX/40 met 105 Mb harddisk, 4

Mb intern geheugen, 512 Kb vi-deokaart, een SVGAkleurenmo-nitor voor: ’ 2495. Aanbiedingvan de week: IBM Notebookmodel N33 met 80 Mb harddisk'voor: ’ 2695 (op = op)" Ver-melde prijzen mcl. BTW (prijzenzijn onder voorbehoud). Infor-matie Cygnus Automatisering:05150 -26891. fax 05150 -26979. Tijdeh|k adres: Gabbe-mastraat 18, Sneek.Hé, Sint! Amiga's & toebehorensupergoedkoop! Bel 05188 -
Personal computer 40 MBHarddisck, diskdrive 5'A 3'f.printer, software ’ 175005130-25822.
Vraag onze modem mailing metinteressante aanbiedingeni
AAC, Postbus 255. 8530 AE
Lemmer. Tel. /fax 05146 -5161.

Weerkaarten & Persfoto's ontvangen met de Amiga. Interface’ 95.05188- 12019.

A 500 3 Mb, 20 Mb HD, midi +
kcs pc. Tel. 05116-4123.

C Muziek- "^
instrumenten

Professionele licht- en geluids-
instalatie t.b.v. orkesten, dis-
co's, achtergrondmuziek en op-
roep voor bedrijven, kerken, ho-
reca, etc. vindt u bijßiets Faber
Licht en Geluid te Twijzel. Tel.
05115-3995.

Selmer Altsax, als nieuw' met
toebeh. ’ 3.000. Tel. 05160 -16051.

Slagwerk!)! De grootste in Ne-
derland, u koopt direkt af fa-
briek! Enorme voorraad zowel
nieuw als gebruikt. Bijv. drum-
stellen ’ 495, cymbals ’ 50.
trommen ’ 50, xylofoons

’ 1250, marimba's ’ 3950.
Ook voor drumbands en show-
korpsen komplete uitrustingen
op voorraad. Belt u voor infor-
matie Adams muziekcentrale te
Thorn, tel. 04756 - 1324('s maandags gesloten).

Blaasinstrumenten!!! Het
grootste assortiment in Neder-land, zowel nieuw als gebruikt.
Ook huurmogelijkheden. Eigenreparatie en servicedienst. Bijv.:
saxofoons ’ 500, dwarsfluiten
f 250, trompetten ’ 250, kla-
rinetten f 250, trombones

’ 250. Belt u voor informatie
Adams muziekcentrale te Thorn(L.) 04756 - 1324. (s'maan-
dags gesloten).

CVS-10 Yamaha Expander
(Hammond). Tel. 05185 -2016.

Goede lespiano, hoog model,

’ 1250.Tel. 05111 -3792.
Muziekhuis Wybe Zijlstra, ver-
koop en reparatie van blaasin-
strumenten. Regelmatig goede
occasions. Oude Koemarkt 3.Sneek. Tel. 05150 25207.

Piano, heel mooi en z.g.0.h.,
merk 'Linde', Berlin, ’ 5500,tel.
05126-3172.

P_P Jukeboxen, Brilweg 44,
Zuidhom (Briltil), showroom ge-
opend elke zaterdag en zondag
van 13.00-17.00 uur, tel.
05940 3048/3218, 06 -52.905.028.

PrimaSchiller piano,tel. 05190-94326.
Studiepiano hoge toon, g.0.h.,
met taxatierapp , vraagpr.

’ 2500,tel. 05130 - 7762(f
Tracé Elliot 250 Wbasverster-

ker, 1x 15en 4x 10boxen, Iba-
nez roadstar, 11,basgitaar -f kof-
fer, staanplaats St. Annaparo-
chie, tel. 053 - 774406. (Hiel-
ke).

Violist gevraagd door pianist,
voor swingende optredens. Tel.
058- 151464.

Z.g.a.n. keyboard Technics KN
220 + adapter. Vr.pr. ’ 1100.
Tel. 05120-32036.

Zwarte hoogglans piano. Con-
certo, 1.40mtr, met draaikruk,
'Ajaar, compleet ’ 10.000, tel.
05170-7718.

Ovation gitaren
from U.S.A.

Clinton
&

Bush
weten hiervan

MUSIC STORE
Kleine Kerkstraat 15

LEEUWARDEN
Tel. 058 - 137200

PIANO'S
BLADMUZIEK
KEYBOARDS

VIOOLSNAREN
AMV INSTRUMENTEN

ACCORDEONS
Muziekhuis

WOLFSLAG
KI. Kerkstraat 21

058 - 150056
Leeuwarden

Q Gereedschappen j
1 xco2lastoestel 120A 0.6; lx
co 2 lastoestel 175 A 0.8: 1 xkolomboormachine 20 mm
(380); 1 x VW 1800 i motor
112pk. Tel. 05148-1690.

Gerev. gietijzeren slijpplaten
voor tondeuse slijpen. Halve
nieuwprijs. Ruilsysteem. Info05220-53134.

Hogedrukreinigers 220/380
V. Zuidema, Damwoude, tel.
05111 - 1821.

Reparatie van alle merken elek-
trische handgereedschappen.
Postma IJzerhandel, Voorstreek
79, Leeuwarden, 058
124205.

Vlakvandiktebank, 220 volt,
prijs ’ 750. Tel. 05150 - 2601.

>s -v
Huishoudelijke

artikelen
AEQ Turnamat ’ 299; wasma-

chines, koelkasten, fornuizen,
kookplaten, kachels enz. Rote-
co, Noordvliet 489, Leeuwar-
den, 12.00en 18.00uur, koop-

avond -I- zaterdags, 058 -129850.
Een jaar oude AEG Lavamat was-droger met afvoer, ’ 600. Tel.05T44- 1065.
Gemetselde tegelkachels, bak-

ovens, fornuizen, saunakachelsenwarmtemuren. Alles gestookt
op kringloop-brandstof: Tigche-
laar Tegelkachels, Reduzum.
05660-2171.

Houtkachel vierkant Zweeds
model, ’ 750. 05144 - 1065.

Krups koffiezet + espresso-ap-
paraat, 2 jaar oud, ’ 100.05144- 1065.

Mateco, gebruikte ktv's, stereo-
app , telefoons, gasstellen,
koelkasten, wasmachines enz.Schrans 19,tel. 058 - 890066.

Naaimachine, Singer, type1425, 24 gebruiksmogelijkhe-
den, o.a. autom. knoopsgat,
goed onderhouden. Briemachi-ne. Singer, type memo 11. dubbel
naaldenbed, patrooncomputer,
cursus op cassettes, weinig ge-
bruikt, na 18.00uur. Tel. 05178- 18152.

Scharen en messen slijpen. Slijp-
service Joh.van Oostveen, Tui-nen 11,Leeuwarden.

Wegens sterfgeval Faber gaska-
chel, schouwmodel met dubbelebrander enkooltjes, ’ 525. Tel
058-125330.

Agrarische
laanbiedingen
100 pak hooi, tel. 05120 -18638.___- 200 pak 1e snee hooi, tel.D511- 1489.
Econom veescheermachine, 150w, ’ 495, ex. BTW (6%). Agri-

service Wergea, 05105-2129of 06-529.120.75.
Freesasfaft, brengen wij aan op

uw weg of erf. De Ruiter Erfver-harding, 05105 - 1540/05660- 2340.
Frees asfalt voor erfverharding

Combi-Trans BV 05126- 1957
Gasolietank, 3000 liter, metelectrische pomp, in dichte bak05133-5274.
Gevraagd: nalezers met erva-ring, voor direkt op oproepba-

sis. Inl. Douwe Lodewijk BVtel. 05180-1696.
G.o.h. Fuchs 301 draadkraantel. 05130-23044.
Heftruck», al vanaf ’ 2500 exdiesel, elektro, LPG. M. F. hef-trucks, De Roef 7A, Drachten05120-20322.
Hermes luchtbandenwagen,
05111-3109.

Hogedrukspuit, 90 atm.. enorg. boerenwagen. Inl. tel.05150- 13078.
Paardeboxen, voerbakken enz.Ook voor uw hekwerken. Infor-

meer nu bij Constructiewerken..Schoonebeek ", tel. 05915 -53574 of05124- 5064.
Schapenweidete huurgevr. Tel.05123-2762.
Shovels voor boerenwerken we-
genbouw steeds wisselendevoorraad. Anema en Zn. B.V05176- 1329.

Te koop gevraagd goh. 3-of 4-wielige paardenwagen. 05620 -
Tex. stamboekram en ooienA.V. ouders '84-'BB. 05163 -1755.

Aardappelen, |
groenten en fruit J

T.k.a.: wegens enorm succes:nieuwe houten aardappelkisten
afm 1.20 x 1 23 x 1.60. Tel.05928 56469.
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I POSTBUS 394 I
I 8901 BD LEEUWARDEN
| Naam: Adres: I

| Postcode/Plaats: Tel.nummer: j
wil onderstaande tekst (één woord per vakje) als Paadwizer plaatsen: |

1 2 3 4

5 6 7 8

I 9 10 11 12

| 13 14 15 16 I

| 17 18 19 20 j
21 22 23 24 j
25 26 27 28_
29 30 31 3£^

I 33 34 35 36

| 37 38 39

j 41 42 43 _*<_ I

45 46 47 _____ |

49 50 51

53 54 55 55-- | 58 59j ?°_
■ Advertenties voor de rubrieken I ,„»T _rr\e>-r urro 'personeel aangeboden, te huur WAT KUST Htl f

gevraagd, ruilen en Plaatsing op: Jtem. 10 woorden| kennismaking plaatsen wij maandag tem. vrijdag ’13,25
" alleen als een getekende 7atf>rdao ’14,31 Igiro-betaalkaart of Rubriek: zaterdag j>

betaalcheque is bijgesloten. J elk woord meer
I Bijsluiten van geld is alleen . -_, (maximaal 60 woorden)
| toegestaan als u aangetekend ü wel ü 9een bewijsnummer zenden maandag t.e.m. vrijdag ’ 1.27 |

verzendt. zaterdag ’1,38 |

I Deze bon in gesloten envelop zonder postzegel sturen aan: J |>rie Yen onder nummer { *ffR1 n . . . J? ü bewiisnummer ’ d.s»
Paadwizerservice Leeuwarder Courant _ vermeide prijzen zijn inclusief
Antwoordnummer 123, 8900 VC Leeuwarden 6% btw en geiden per plaatsing, j ,

I De Paadwizer-Service LC is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 's morgens 8.00 uur tot 's middags 5.00
| uur. Paadwizers voor de Leeuwarder Courant van dinsdag,woensdag, donderdag en vrijdag dienen minimaal één dag

vóór plaatsing, 's middags 1.00 uur, in ons bezit te zijn; Paadwizers voor de zaterdagkrant: uiterlijk vrijdagmorgen 10.00 T |
uur; Paadwizers voor de maandagkrant: uiterlijk vrijdagmiddag 4.00 uur. °\t

r HUISWERK PROBLEMEN?
Nppm k «OORDE-IJK
conlTct LII ■■ UISWERK-
opmet Wm H | NSTTTUUT

Wij geven op maandcontr. dagelijks 2 uur vakinh. hulp en
begel. aan alle leerl. van het voortgezet onderw.
Locaties: DRACHTEN het DRACHTSTER LYCEUM en

iLEEUWARDENdeS.S.G. Inl. 05126-2586. j

mm\W^4, M/9 _HÉ___HlÉÉ____M-l

(^ Te koop aangeboden )
C Onroerende goederen J
lillALLLJ_i!l__^__| HALLUM_

m __ Vrijst. woning op 3 are eigen
„--^^^HH^fËLljl—---- grond, op mooie stand, een-
M———ff '-'-*■ I't-TSFKIt I trum dorp, vr.pr. ’ 60.000.

r.r...^, t„i ntcc') ic->o 'nl. Snijder-Hallurn. Tel.-■■/::..!.'-! °5183"1276-LidVßo-
WOLVEGA SNEEUWHEIDE \2

Vrijstaande semi-bungalow met aangeb. stenen gar./berging
ca. 35 m;. Zeer gunstig gel. aan vijverpartij. Grondopp. 650 m 2.
Ind.: woonkamerca. 37 m- met open haard en deur naarterras,

keuken met modern blok met app., bijkeuken, hal, toilet, 2
slaapkamers, badkamer met ligbad. 1everd.: overloop/vide, 3

slaapkamers, 2 bergingen, toilet en douche.
Info: heteluchtverwarming; muur- en dakisolatie; ged. isol.
beglazing; veel parket- of tegelvloeren; schoonmetselwerk;

sierstucwerk. Schitterend vrij uitzicht op een van de mooiste
plekjes van Wolvega.

Vraagprijs: f 375.000,- k.k.
Inl.

MAK. HOFSTEE, 05610-14555.
Directe omgeving Gorredijk + 800 meter van A7gelegen

FRAAIE BEDRIJFSHAL
met goede gerenoveerde woning.
Geheel in prima staat van onderhoud.

Makelaardij
R. HUISMAN *

KERKEWAL 59a, GORREDIJK
Tel. 05133 - 1273

St. Annaparochie
WARMOESSTR. 5

Voor enige jarenterug nieuwgebouwd pand voor diverse
doeleinden geschikt. Eigen grond. Direkt leeg.

Kooppr. n.o.t.k.
Inl.:

MAKELAARDIJ F. POPMA LZN.
Harlingersingel 23 te Leeuwarden. Tel. 058-121480

TE HUUR TE HUUR
WINKELRUIMTE

m het winkelcentrum ~De Meule Passage" te Noordwolde.
190m2 (nieuwe) winkelruimte a.h. Manauplein
72 m 2winkelruimte in de Passage (per 1-1-93)
24 m 2kiosk in de Passage naast C-1000
v/oorkeur-branches zijn resp. kantoorboekhandel/cadeaushop.
«leding/schoenen, schoenmakerij.
De winkelruimtes zijn voorzien van: kunststof kozijnen, rollui-
<en, tegelvloeren, systeemplafonds en verwarming.
i/oor ml. de hr. R. Schulting, Industriestraat 22, Noordwolde.
relefoon 05613-1584

Jan Lievensstraat 64
(Huizum)

Goed onderhouden, in stijl
gerenoveerde woning met

zonnige diepe achtertuin, op
loopafstand van station,
winkels en centrum. Ind.:

gang, L-vormige woonkamer
met houten vloer, gemod.

keuken, bijkeuken, berging,
w.e. Ie etage: 1 ruime en 2

kleinere slaapkamers, douche
-f- v. wastafel; 2e etage: vaste

trap naar zolderberging.
Tuinvoor en achter, achtertuin
+ 12 m diep + achterom.

Eigen grond. Een zeer aantrek-
kelijke koopprijs voor deze

evenzeer aantrekkelijke
woning.

Bel snel of kom zaterdag-
middag langs op ons kantoor

van 12.00-17.00 uur.

DEOFRIESE
HUIZENBEURS

[ Hypotheken en
financieringen I

HET ALTERNATIEF
HET BUREAU MET
HYPOTHEEKVISIE
Aantrekkelijke renten:

Annuïteiten 8,9%
10 jaar vast

Spaarhypotheken 9,1%
10 jaar vast.

Ook zaterdags geopendvan
12.00-17.00 uur.

deOfriese
HUIZENBEURS

Spaarhypotheken tot 130%,
vrijblijvende offertes, erkend hy-
potheekkantoor A. M. de Jong
058- 138230.

Postzegels, ]
munten e.a.

verzamelingen I
Metaaldetectors voor beroep
en vrije tijd. Radio Tinga, Noord68-70, Franeker, 05170 -2525.

Postegefverzamelingen, mun-
ten - verzamelingen, ansicht-
kaarten - verzamelingen, beno-
digdheden Tinga, Noord 98
Franeker. 05170 - 4818.

Postzegelalbums, muntenal-
bums en benodigdheden. Ruime
sortering in Nederlandse en bui-
tenlandse postzegels en Neder-
landse munten. Inkoop van gro-
te partijen postzegels en mun-
ten. Tevens grote objekten.
Postzegel- en Muntenhandel
Feddema, Kerkstraat 9, Drach-
ten, tel. 05120 - 10996.

Antiek en j
curiosa J

Antiek poppewagentje op hoge
wielen met porseleinen handvat+ poppen, tel. 05143 - 1é 12.

[LCI



Passie
Joop Alberda noemt volleybal een
passie. Het is een understatement,
een beschaafde kwalificatie voor
wat eigenlijk een verslaving is. Het
duurde vreemd genoeg negentien
jaarvoor Alberda puur toevallig in
het volleybalwereldje verzeild
raakte. Hij werd veertig jaar geleden
geboren in Oosterwolde, waar hij de
hbs doorliep en een gewaardeerd lid
van de turnvereniging was. Hij
verhuisde op zijn zeventiende naar
Groningen om de studie aan de
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding te volgen. Hij bleef
turnen, hing letterlijk tegen de
Nederlandse top aan, maar redde
het net niet. „Een gebrek aan fysieke
kracht", zegt hij terugblikkend.
Tijdens een vakantie op Amelandblonk hij uit tijdens studentikoos
vrolijke potjes volleybal op de
camping. „Evenwichts- en
balgevoel had ik wel, de rest moest
'k nog leren, maar het ging niet
onaardig." Terug m Groningen
s"'iil hij luttele dagen na de vakantie
een rekening van depenningmeester

van Lycurgus op de deurmat. „Mijn
vrienden hadden me gewoon lid
gemaakt; zo gaat dat in studenten-
kringen." Tot 1985 was hij
vervolgens actief als speler en soms
trainer bij Lycurgus, Veendam,
Stentor en opnieuw Lycurgus.
„Ik kwam bij Lycurgus terug als
trainer en speler. Dat laatste was van
ondergeschikt belang, want
Lycurgus had in die jarenniet de
slechtst denkbare spelverdelers.
Noem alleen de namen van Jan
Brouwer en Jan Jakobs maar, die
spreken voor zich. Het was gewoon
comfortabel om nog een spelver-
deler achter de handte hebben, voor
het geval iemand anders door zijn
hoeven mocht zakken. Uiteindelijk
heb ik nog veel gespeeld. Heel veel
zelfs, in deeredivisie.Daarnaast was
ik voorzitter, manusje-van-alles,
regelde links en rechts de meest
uiteenlopende dingen. Want als jeje
bij een club als Lycurgus een beetje
actief opstelt, heb jebinnen de
kortste keren allerlei functies."
Alberdazette in 1985 een streep
onder zijn carrière alsspeler omzich
volledig te kunnen richten op de
training en coaching van onder
andere Jong Oranje dat hij van 1980
tot en met 1986 onder zijn hoede
had.
In 1986 werd hij assistent-trainer
onder Paul van Sliedrecht bij het
Sneker Animo. Een jaar later
werden de rollen omgedraaid en in
1988 ging Alberdazelfstandig
verder. In 1990kapte hij bij Animo.
„Een beslissing die ik in het begin
van het seizoen al aan het bestuur
had kenbaar gemaakt. Net als bij de
meeste andere clubs streefden we bij
Animo met uiterst bescheiden
middelen iets heel professioneels na.
Dat lukte alleraardigst, maar ik
voelde dat ik niethet maximalevoor
de club kon betekenen. Als ik me
ergens op richt, dan voor de volle
honderd procent. Dat was
onmogelijk."
Niet helemaal onbegrijpelijk wilde
Joop Alberda enige tijd kunnen
besteden aan zijn gezin. Bovendien
had hij een halve baan op hetSport-
centrum van de Rijks Universiteit
Groningen laten uitgroeien tot een
volledige baan als plaatsvervangend
hoofd, met als kerntaken het sport-
technisch beleid, wervingen selectie,
programmering en wekelijks nog
tien tot vijftien lesuren. Na Animo
was er geen ruimte en tijd meer voor
een andere club. „Alleen voor
Donitas, de studentenclub. Maar
dat vloeit voort uit mijn werkzaam-
heden op het sportcentrum."

Instructeur
Stil zat Joop Alberda de laatste jaren
overigens allerminst. Hij werd
benoemd tot instructeur en lid van
de technische commissie van de
wereldvolleybalbond (KI VB)
Bovendien maakte zijn vriend Doug
Beal, de coach van het Amerikaanse

herenteam dat in 1984 goud
veroverde tijdens de Olympische
Spelen, als coach van Mediolanum
Milan regelmatig gebruik van de
diensten van Alberda. onder andere
tijdens de play-offs. „Een boeiende
ervaring", aldus Alberda, die zich
als een van de assistent-coaches met
name bezig hield met computerana-
lyses. „ledere wedstrijd wordt tot op
het bot ontleed. Alle segmentjes van
een wedstrijd die de coach geanaly-
seerd wil hebben, krijgt hij aange-
leverd."
Het is de vraag of het grondige
analyseren van wedstrijden en
tegenstanders niet een beetje geweld
doet aan het wezen van de sport. Of
het niet ten koste gaat van intuïtie,
gevoel en improvisatievermogen.
Alberda keert zich tegen die
opvatting. „Een speler merkt weinig
van al dat geanalyseer. Hij ziet er
niet meer van terug dan wat kantte-
keningen op een A4-tje of krijgt de
meest relevante informatie tijdens
een voorbespreking van tien
minuten. Voor de coach is het
eindeloos analyseren wel van groot
belang."
„Een belangrijk deel van de infor-
matie wordt verwerkt in de
oefenstof en het taktische plan
vooraf. Ik denk bovendien dat het
voor de gemoedsrust van een coach
belangrijk is om te weten dat hij
niets aan het toeval heeft overge-
laten.Daarom zit Beal bij een stand
van 16-16 in de vijfde set ook rustig
achterover op zijn stoel. Italianen
snappen dat niet, zijn emotioneel en
opgewonden, maarBeal weet dat hij
de spelers zo goed mogelijk op iedere
denkbare situatie heeft voorbereid."
Het betekent niet dat een perfecte
analyse ook automatisch tot een
gewonnen wedstrijd leidt. „Als dat
zo was, zou sport voorspelbaar en
daardoor niet leuk meer zijn. Het
blijft echter mensenwerk. De
Italianen wisten allesvan het Neder-
landsteam, zelfs de volgordewaarin
Peter Blangé meestal zijn set-ups
aan de aanvallers geeft. Geen
combinatie, geen systeem van het
Nederlands team was de Italianen
onbekend. Verklaar tegen die
achtergrond maar eens hoe het
mogelijk was dat Italië in Barcelona
van Nederland verloor en in de
vierde set op ontluisterende wijze
met 15-2 werd weggeslagen.De
enige verklaring is, dat sporters ook
maar mensen zijn en geen program-
meerbare computers."
De bijna wetenschappelijke
werkwijze komt in Europa vaak nog
wat vreemd over, heeft Alberda
ervaren. „In Amerika is hel volledig
ingeburgerd. Ook bij het publiek.
Sla een krant open en je ziet statis-
tieken. Kijk naar een basketbalwed-
strijd op televisie en op ieder dood
moment word je met cijfertjes en
analyses doodgegooid. Hel is in het
American Football volledig
ingeburgerd dat de coach via een
zendertje voortdurend contact

houdt met zijn quarterback."
De denktrant wordt in Europa
natuurlijk ook in belangrijke mate
bepaald door tradities. Alberda
noemteen aantalvoorbeelden. „Een
volleybalteam heeft twee spelver-
delers. Eentje speelt, de bankzitter is
gepasseerd. Gepasseerd, onbegrij-
pelijk eigenlijk dat het woord
gebruikt wordt. Kijk naar het
Nederlands team. Blangé is groot,
blokkerend sterk, Selinger klein,
blokkerend kwetsbaar, maar veel
sneller in zijn handelingen. Het
verloop van de wedstrijd en de
kwaliteit van de tegenstander
bepalen wie speelt en wie niet speelt.
In het Amerikaanse honkbal
hebben de topteams zes of zeven
pitchers, die ieder hun eigen speci-
fieke kwaliteiten hebben."

Ophef
„In de media is de laatste tijd veel
ophef gemaakt over het grote aantal
buitenlanders bij AC Milan. Gullit
wordt gepasseerd en het einde van
zijn carrière is volgens iedere Neder-
lander onmiddellijk in zicht. Onzin,
ik kan de beslissing van de

clubleidingvan Milan billijken. Het
programma van topvoetballers is zo
overladen dat er af en toe bewust
rustmomenten ingebouwd moeten
worden. Het team moet echter
constant prestaties leveren waarmee
de brede selectie gerechtvaardigd
is "
Toppers kunnen een enorme

belasting aan. veel arbeid verrichten.
Het grootste probleem is echter dat
er te weinig rust is. Dat probleem
speelt in extreme mate in het topvol-
leybal. We zijn inmiddels zo ver dat
er een redelijk afbakening is tussen
het clubseizoen en de periode die
gereserveerd is voor de nationale
teams. De seizoenen lopen echter
naadloos in eikaar over. Topspelers
rollen van Europacupfinales en
play-offs zonder pauze over in
World Leaugue-wedstrijden en de
Olympische Spelen en gaan na een
week luieren weer met de club'op
trainingskamp. Dat houdt een keer
op."
Italië is net als in het professionele
voetbal, het mekka voor volley-
ballers.Het bolwerk van de Serie A
leek de laatste maanden iets te
wankelen, maar van een ineen-
storting is volgens Alberda geen

sprake ..De prijzen zijn de laatste
jaren misschien wat te extreem
gestegen, Itahe heeft het slecht

n op de Olympische Spelen en
nsic in Itülic i*>

niet gering Er is mi
van een stabilisatie, maar zeker mei
van het failliet van het Italiaanse
volleybal.* 1

De heersende sportcultuur in Italië
is volgens Joop Alberda de best
denkbare garantiedat de Serie A
goed, sterk en publicitair aantrek-
kelijk zal blijven. „Een topsporter is
in Italië een held en wordt ook als
zodanig behandeld. Hij wordt
voortdurend op straat aange-
sproken, kan een restaurant binnen-
lopen en gaan eten als hij de eigenaar
van het restaurant dan ook maar de
eer aandoet om toch enige tijd te
blijven praten. De privacy van
topsporters is af en toe uiterst
beperkt, maar een topsporter in
Italië weet wel waar hij het voor
doet. De respons is gigantisch."
„Een sporter heeft in Italië status,
sport heeft status. In Nederland
wordt sport te vaak als onbelangrijk
onbenullig en marginaal ervaren.
Misschien een gevolg van de calvi-
nistische houding in Nederland.

NatuurhJK moet je kunnen relati-
veren. Als je naar dc televisiekijkt of
een krant leest en de ellendevan dc
wereld over je heen laat komen.
moet jehet vermogen bezitten om
sport te relativeren. Maar relativeer
de sport nooit zo ver dat er niets
meer van overblijft. De macro-
economische betekenis van sport is

groot. Miljoenen mensen zijn bij de
sport betrokken, ieder weekeinde
zijn 700.000 vrijwilligers in de sport
actief. Zeg tegen die achtergrond
nog eens dat sport betrekkelijk is

,Je kunt jezelfs tegen regen verzekeren,
maar soms moetje risico's durven nemen"

Joop Alberda nog steeds
in beeld als coach
Nederlands volleybalteam

Door Siebe Annema

Het is geen onvoorzichtige
gok om Joop Alberda als de
aanstaande bondscoach van

het Nederlands volley-
balteam te kwalificeren. Als
de opvolger van de legenda-

rische Arie Selinger bij
Nederlands meest besproken

zaalsportteam, dat na het
behalen van de zilveren

medaille op de Olympische
Spelen in Barcelona tot een

ieders verbijstering min of
meer ophield te bestaan.

Alberda is nog geen bonds-
coach en wordt het misschien
ook niet. Daarom weigert hij
ook te praten uit hoofde van
defunctie die iedereen hem al

toedicht. „Ik ben voor de
functie benaderd door de
bond en houd het aanbod

voorlopig in overweging. Ik
heb de tijd nodig om veel

dingen op een rijtje te
zetten", zegt hij.

De keus van Alberda staat
ook los van de wankele
rechtspositie die velen ei
van weerhoudt om een

leven vol zekerheden in te ruilen
voor het ongewisse bestaan als
trainer-coach. „Je kunt je in
Nederland zelfs tegen de regen
verzekeren", zegt Alberda, waarna
hij enige tijd veelbetekenend zwijgt.
„Ik denk dat jepas echt leeft als je
risico's durft te nemen, een aantal
zekerheden overboord durft te
zetten, als een nieuwe uitdaging
wacht."

Bepalend voor de uiteindelijke
beslissing van Alberda, is de
toekomstige structuur van het
Nederlands herenteam. „De
structuur zal anders moeten zijn dan
vier jaar geleden. Destijds stond het
Nederlands team op de onderste
sport van de ladder. Nu speelt een
handvol internationaal gerespec-
teerde toppers uit Nederland in de
Italiaanse competitie, de sterkste
competitie ter wereld. Spelers die je
niet schouderophalend terzijde kunt
schuiven omdat ze nog onmisbaar
zijn. Daarnaast heb jede clubs, die
volkomen begrijpelijk uit de
schaduw van het nationale team
willen treden."

„leder moment, ieder probleem,
iedere situatie vraagt om zijn eigen
oplossing. leder land moet op zoek
naar zijn eigen structuur. Wij
kunnen in Nederland nooit
klakkeloos nabootsen, wat anderen
doen. Omdat we hier anders leven,
anders denken, andere normen en
waarden koesteren en een andere
sportcultuur hebben dan in
Amerika, Rusland of China. In
Amerika is het ondenkbaardatjeop
Thanksgiving traint, in Nederland
kun jerustig op Koninginnedag een
oefenwedstrijd spelen. Vier jaar
geleden werd gekozen voor wat op
dat moment in de Nederlandse
situatie de best denkbare oplossing
was. Nu zal een andere weg
ingeslagen moeten worden. Welke?
Dat zal de toekomst moeten leren."

„Sport", aldus Joop
Alberda. „is de meest
gecultiveerde vorm van
oorlog"
Foto EFG

Joop Alberda, toen non
alstrainer-coach van hel
Sneker \nimo, ijeflan-
keerd door Jan l'iisihuma
en Ronald /oiklmii.i
I.ii.i i (

Oorlog
Sport is bovendien een uitlaatklep
„De meest gecultiveerde vorm van
oorlog", in de woorden van Alberda
„Het is aardigen bovendienredelijk
beschaafd, dat we er in een partijtje
voetbal in slagen Duitsland te
verslaan. Stel dat we die primitieve
gevoelens alleen maar kwijtkonden
in een echte oorlog. Het is misschien
wat extreem gesteld, maar ook dit is
wel een functie van de sport...."

Puur op de functie van trainer-
coach gericht voegt Joop Alberda er
nog een stelling aan toe: „In al zijn
beperktheid is een trainer-coach
verschrikkelijk veelzijdig bezig. Hij
brengt in essentie trainingsleer in de
praktijk, maar is daarnaast ook nog
pedagoog, psycholoog en manager.
Noem mij nog eens een beroep
waarin jezo multifunctioneel
werkt?
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. Grijs kenteken 4x4?
Koop nog dit jaar'!

Nissan Patrol GR Hardtop
Van, zeer compleet, 1992;
Nissan Terrano 3.0 V6Van,

superbreed, rood, 1991;
Nissan King Cab dubbel-

cabine 4x4, T992; Nissan
Patrol GR wagon Van turbo

'89; Nissan Patrol 2800
Hardtop Van, dsl, veel acces-
soires, 1991; Nissan Patrol

Hardtop turbo dsl Van, 1987;
Nissan Patrol 3300 diesel

Van, 1986 en 1987; Range
Rover turbo dsl, 5-persoons,

1989; Nissan Patrol, s-
persoons 3300. turbo diesel,
1986; Nissan Patrol Hardtop

Van 3300 diesel, 1984;
Landrover, 7-persoons, lang,

VB, 1983; Lada Niva 4x4.
1987.

Ook voor onderhoud en
speciale aanpassingen bent u

van harte welkom.
VANDERDONG

NISSAN
4x4 auto's
Protonstraat 6
GRONINGEN

Tel. 050-139025

Renairit 19 TS, LPG. 1989.
I.blauwmet. Op lease ’ 400 per
maand. Heerenveense Oec Hal,
05130- 10110.

Renault 25 V6, inj. LPG. bj. '85,
vr.pr.’ 12.500;Renault 20 TX,
LPG, bj. '81, vr.pr. ’2250. In-
ruil mogelijk, tel. 05610 -17000.

Renault 5 automaat, APK 11/
'93, 2e eigenaar, weinig km's,

’ 1250,05130-20651.
Renault Express, diesel, 1988.

Autobedrijf Sypersma, Ooster-
wierum,tel. 05104-1215.

1 complete Range Rover voor
onderdelen. Tel. 05120 -30262.

Range Rover, bj. '80, i.pr.st.,
APK tot 1-10-93,t.e.a.b. Moet
weg! Tel. 05120-30262.

Rover 1600 S, VandenPlas, au-
tomaat, bj. 1984, APK 11 /'93,
5-drs, keurige auto. Inruil moge-
lijk. Prijs ’ 4250. Tel. 05660 -1445.

«^1 ____r

Saab 900 GLS. 1981. APK-ge-
keurd. Autobedrijf Sypersma,
Oosterwierum. tel. 05104 -1215.

Suzuki Alto, bj. 6-'Bl, nieuwe
APK, luxe uitvoering, nieuwe
banden, i.g.st., ’ 1950. Tel.
05137-51133.

Suzuki Alto GL, 5-drs., auto-
maat, 48.000 km, 1987, tel.
058- 136360.

Suzuki bus, geel kenteken, bj.
1983 + APK, ’ 2750. Tel. 058- 159402.

Suzuki Swift 1.3 GL november
1988, 29.500 km, kleur rood
met grijze stof. Garage Prakken
BV Sneek, 05150 - 12270/
11720.

Celica 1.6 ST coupé 1985. ste-
reo, 102.000 km. ’ 6950. Tel.
058-800571.

Starlet, bj. '83,APKeind '93, Ie
eigenaar, boekjes Li., nette au-
to. ’3950. Tel. 05270 -98125.

Toyota Camry 1.8 turbo diesel,
1984. op lease ’ 160 per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, 05130- 10110.

Toyota Celica, 1986. op lease

’ 300 per maand. Heerenveen-
se Occasionhal, 05130 -10110.

APK VW Caddy diesel, okt. '86,
grijs kenteken. Prijs ’ 6950. Tel.
05665- 1341.

GoH 83, zeer mooi, + APK. Tel.
05190-96214.

GoH C 1300, bj. '83. APK t/m 5-
93. vr.pr. ’ 2750. tel. 05117-
-1772.

GoH C, zwart, aluminium velgen,
div. accessoires, bouwj. 86,
i.z.g.st., ’ 11.950. Tel. 05169-1718.

GoH diesel, 1982, motordefekt.
APK tot maart 1993, lichte ach-
terschade, vr.pr. ’ 1.750. Tel.
05166- 1562.

GoH diesel 9-1988. APK 10-
-1993, grijsmet., als nieuw,
127.000 km. Vraagprijs

’ 13.500. Inruil mogelijk. Tel.
05124- 1907.

GoH diesel, bj. '84, zeer veel ac-
cessoires, APK tot 11-93,

’ 9750,058-674691.
GoH Memphis, bouwj. '88, grijs-
metallic, km.stand 77.000,
i.z.g.st.. ’ 15.000. Tel. 05610- 14578.

VW bus, bi. '72. originele
stahoogte,West Falia-innchting
per 1- 93 belastingvrij. Gaveieuke bus. Pr. n.o.t.k. Tel.
05199-9256.

VW GoH 1988. wit, grijs kente-
ken, ’ 8500. Tel. 058 -121733.

VW GoH bj. '80, prijs n.o.t.k.
Tel. 05610-88616.

VW GoH diesel, bj. '86,’ 7800.
Tel. 05111 - 1550.

VW GoH diesel. 1989, tel.
05144- 1312.

VWGoHGTi, 185.000 km, nov.
'79, gerev.motor, ’ 2.500. Tel.
05191 -2065.

VW GoH GTI, bouwj. '82, APK-
gekeurd, div. accessoires, o.a.
open dak, 15 inch Momo licht-
metalen velgen met 195-50
banden. Tel. 05190 - 97521,
93942 (na 17.00u.1.

VW GoHSC'Bl, APKmaart'93.
Tel. 05105-2779.

VW GoH turbo diesel, intercool-
er, grijs kenteken, oktober
1991,30.000km,kleur witmet
glaslook, blindering v.v. trek-
haak. Garage Prakken BV,
Sneek, 05150 - 12270 /
11720.

VWJatta 1600 1989, gas APK
7-93, br. banden, ’ 14.995.
05120-24229.

VWJatta 1.6D, 1985. Op lease

’ 220 per maand. Heerenveen-
se Occasionhal, Hal, 05130 -10110.

VW Passat 1.9 TD, nieuw mo-
del, 1989. op lease ’ 550 per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, 05130 - 10110.

VW Passat diesel, 1980, APK
7-93, ’ 1750,05165-2552.

VW Passat stationcar, wit, 11-
-'B7, i.zj.st. Tel. 058 - 887912.
Na 18.30uur.

VWPolo, 1985. d.rood. Op lea-
se ’ 170 per maand. Heeren-
veense Occasion Hal, 05130 -10110.

VW Pok», 1989, 3-drs.. donker-
bl., 59.000 km, tel. 058 -155451.

VW Pok», bi. '83, nieuw type,
zeer mooi, APK. Inruil mogelijk.
Tel. 05165- 1475.

VW Scirocco 1.8 GT, GTS-uit-
voering, '83, 5-bak, APK '93.
Tel. 05150-22401.

Hl_, Hp
Opheffingsuitverkoop, alles
moet weg. Nico Droog Stoffen,
Voorstreek 12, Leeuwarden.

Volvo 340 diesel, 1985, blauw.
Op lease ’ 170 per maand.
Heerenveense Occ.hal, 05130 -10110.

Voh/o 440 GL i.0., mei 1989,
63.000 km, kleur muisgrijs v.v.
radio-cass. Garage Prakken BV,
Sneek, 05150 - 12270 /
11720.

Volvo 740 GLD, automaat, bj.
'85, gereviseerde motor + bak,
vr.pr. ’ 9250 of bod. Tel.
05610- 17000.

Voh/o 740 GLE stationturbo die-
sel intercooler, 1986, donker-
grijs-met., get. glas, schuif/kan-
teldak, cv, stuurbekr., electr.
spiegels, nw. APK keuring,
I.m.velgen, etc, in pr. staat,

’ 19.750, ml. 05165 -2076.
Voh/o 740 Turbo intercooler,

donkerblauwmetallic, trekhaak,
stuurbekrachtiging, cv., radio-
cassette + APK. Tel. 058 -159402.

Classic Service Centre voor al
uw onderhoud/onderdelen en
APK-keuringen van oldtimers en
nieuwe auto's. Tel. 05120-
-30452. De Bolder 10,Drachten.

Fiat 600,bj. '66. als nieuw, vr.pr.

’ 6250, tel. 05194-446.
Jaap Rennagade 1972. grijs
kent., nieuwe top, nieuwe ban-
den. Geheel gerestaureerd,

’ 15.000. Tel. 05144- 1641.
Sportwagen Matra Bagheera,

1976. restauratie-object, pr.

’ 1250. Bellen tussen 18.00en
20.00 uur. 05162-2076.

/" "v
Auto-onderdelen

accessoires/
reparaties

Autosloopbedrijf Barendsma,
inkoop, sloop-, afgekeurde en
schadeauto's, verkoop onder-
delen en schadeauto's, tevens
gebruikte autobanden, reparatie
en laswerk, tel. 05104 - 1444,
Wieuwerd.

Autoslooponderdelen, alle
merken. De Jongs Sloperij,
Wedzebuorren 21. Twijzel,
05115- 1966, b.g.g. 05110 -2102.

Inloco autoaccessoires Deinum,
volautomatische antenne

’ 129. Bel 06-529.117.92.
Onderdelen voor aanhangwa-

?ens, boottrailers en caravans,
itan Jelsum, Breedijk 33,

05109-2445.
Titan-imperial voor Mercedes

207, 307, vr.pr. ’ 750, tel.
05110-6209.

Zwakia het adres voor al uw ge-
bruikte auto onderdelen (gede-
monteerd). Tevens verkoop van
nieuw plaatwerk, koplampen,
bumpers e.d. 05188- 1478.

C Caravans e.d. )
WINTERSTALLING

Voor caravans, machines, enz.
Klaas Bijlsma & zn.

Hemmemaweg, St. Annaparochie.
Tel. 05180-1292/3161

Albatros stacaravans/bunga-
lows, modellen 1993 staan nu al
op de show bij Bocreana cara-
vans Deersurn bij Sneek, a.d.
weg Sneek-Leeuwarden, tel.
05152-1244.

Altijd succes!) Uw caravan ver-
kopen bij Carbo Leeuwarden.
058 - 880903.

Bocreana Caravans Deersurn,
vraagt voor de najaarsshow te
koop of inbemiddeling degelijke
caravans. Info. 05152 - 1244/
05150- 13963.

Camping totaal. Mazzelshop
heeft het allemaal. Zuidvliet
298.

Caravantransport en dieplader-vervoer Hellinga Giekerk. Tel.05103- 1402.
Eriba caravans 1993, de eerste

nieuwe modellen te bezichtigen
in onze verwarmde showroom.Weering Caravans. Rijksstraat-
weg 223, Hardegarijp, 05110 -2632.

Fendt TEC Weltbummler cara-
vans staan bij ons in showroom.Dealer: Caravan Service /Ten-
tenatelier Van der Hom, Oppe-
dijk v. Veenweg 36, Bergum. tel.
05116-4444.

Grote partij kwaliteitscaravan-
voortenten, '/" prijs. Theo Stetb.v. 02207- 18088.

Jonkman BV, gespecialiseerd in
caravantransport. Tel. 05178 -17777.

Nieuwe
REDCEDAR CHALETS
met schuurtje, aangesloten op
water, elektra, gas en riool op

uw eigen plekje in hartje
Drenthe, waar de lucht nog

schoon is en rondom heide en
natuurreservaat
Dwingelerveld.

Voor info
CAMPING DE MORAINE'

05936 2317
Kip caravans 1993 staan bij ons

in verwarmde showroom. Wee-
ring Caravans, Rijksstraatweg223, Hardegarijp. 05110 -2632.

Lauwersoog, camping, luxe sta-
caravan, 3 x 10 m, 2 slaapk..
met groot terras, direct aanstrand en recr.meer, compl. met
invent. Tel. 05190 - 94508.

Oostergo, luxe red cedar chalets,
in diverse lengtes en indelingen.
Uitsluitend eerste kwaliteit ma-,
terialen. Bij ons diverse model-
len te bezichtigen. Weering Ca-
ravans, Rijksstraatweg 223,
Hardegarijp, 05110- 2632.

Prima binnenstalling voor cara-
van, boot e.d. 05178 - 17807.

Stacaravan 3 x 8 m camping De
Holle Poarte Makkum, metvaste
staanplaats + inboedel. Tel.
058- 158755 Prijst e.a.b.

Stacaravan 8 50 x 3.20, met wc
en inboedel, slaapplaats voor 4
personen. Tel. 05154 - 9506.

KRUISHEER
OCCASIONS

Ruime keuze occasions met
„besparende KOP ER AF"

Als gerenommeerd occasion-dealerbedrijf
staan wij garant voor alle besparende service

Opel Astra 1.4, 3-deurs, met.grijs 1992
Renault Clio RL 1.2,wit 1992
Ford Escort 1.4, 3-deurs 1991
Ford Fiesta 1.11, 3-deurs 1991
Mazda Hatchback 1.6 1990
Nissan Sunny 1.7 diesel, rood 1990
Mitsubishi Galant 1800 GL, LPG 1988
Volkswagen Golf 1.6 D, grijsmet 1987
Fiat Tipo 1.6 DGT, groenmet 1989

KRUISHEER OCCASIONS
HEERENVEEN-ZUID

Uraniumweg 10-05130-32455

Fiat Uno 55 S, kleur wit, bj. '84,

’ 3.000. Tel. 05130 - 24781.
Regata 70. bj. '86, ruime zuinige'
auto. APK tot 11-93, inruil be-'
spreekbaar, tel. 05199 - 9256.

M_\

Escort 1.4iCL, '90, stationcar,
1e eig., 28.000km, schuif/kan-

teldak, wiswas-installatie,radio,
nieuwe banden. Perfecte staat,

’ 22.000. Tel. 05196 - 2232.
Ford Escort 1.1, 1982, blauw.

Op lease ’ ÏOO per maand.
Heerenveense Occasionhal, Hal,
05130- 10110.

Ford Escort 1.3L, 1986, rood,
op lease ’ 270 per maand.
Heerenveense Occasionhal,
05130- 10110.

Ford Escort 1.4, verlaagd, licht-
metalen velgen, donkere ramen,
alarm, sunroof, stereo, APK

’ 4250, 05172-1768.
Ford Escort 1.6 D Bravo, wit,

1988, op lease ’330 per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, 05130 - 10110.

Ford Escort, 1981,d.groenmet,
op lease ’9O per maand.
Heerenveense Occasionhal,
05130- 10110.

Ford Escort, bj. '83, LPG, bestel,
grijs kenteken, APK 9-93,
i.g.st. Vr.pr. ’ 2150. Inruil mo-
gelijk. 05156 - 9949.

Ford Escort Bravo 1600 CL die-
sel, 1987, ’ 10.500. 05120 -24229.

Ford Fiesta 1.1 L Bravo, type
'82, blauwmetallic, APK '93,
evt. LPG. Vr.pr. ’ 2250,05130
-22701.

Ford Fiesta 1100, 1985, spor-
tief, op lease ’ 170per maand.
Heerenveense Occasionhal,
05130- 10110.

Ford Fiesta, blauwmet., 1986,
op lease ’ 240 per maand.
Heerenveense Occasionhal, He-
renwal 67, Heerenveen, 05130- 10110.

Ford Fiesta Festival, type 1100,
1985, 87.000km, i.pr.st., APK
tot 11-93.Tel. 05162-2490.

Ford Mustang, 6-cil., bj. '79,
APK 7-93,prima auto, ’ 1350.
05152- 1909.

Mazda 1300 LX, LPG, 1987,
rood, op lease ’ 270,- per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, Herenwal 67, Heeren-
veen,osl3o- 10110.

Mazda 323 HB, bj. '86, 75.000
km, z.g.0.h., vr.pr. ’ 7950,tel.
05194-446.

Mazda323LXl3 5V,mei1987,
55.000 km, kleur blauw met.
v.v. radio-cass. Garage Prakken
BV, Sneek, 05150 - 12270 /
11720.

Mazda 929 coupé, '83, ontzet-
tend leuke auto, door veel luxe,
ekstra's en uitstekende staat.
Nieuwe APK, ’ 5.800. Tel. 058- 887130

Mazda E 2200 D piek up, 1984,
80.000 km, z.g.0.h., hoog laad-
verm., APK 11-93, 05180 -1463.

Mercadas 190 D, wit, bj. '87,
tel. 05123- 1268.

Mercadas 190 D, 2.5. kmst.
175.000, kleur blauw metallic,

veel ekstra's. Vr.pr. ’ 42.000.
Tel. 05120- 18873.

Mercedes 190 D, autom.,
1985, champ.met., op lease

’ 540 per maand. Heerenveen-
se Occasionhal, Herenwal 67,
Heerenveen, 05130-10110.

Mercedes 190 D, 1985, wit, op
lease ’ 500per maand. Heeren-
veense Occasionhal, 05130 -10110.

Mercedes 200 D, 1981. vers
van de keuring, tel. 05660 -1599, b.g.g. 06-52911770.

Mercedes 200E. 1989. donker-
blauw. Op lease ’ 800 per
maand. Heerenveense Occ.hal,
05130- 10110.

Mercedes 220 D, 11-76,
i.g.st.. APK 11-93, ’2.750.
Autobedrijf Luc Hof, Rottum,
tel. 05137-51322.

Mercedes 250 autom., 6-cil.,
1979, z.g.o.h. Pr. n.o.t.k. Tel.
05107- 1575.

Mercedes 250 TD van 11-86,
schuifdak, grijsmet. trekhaak,
prijs f 24.500. Excl. BTW. Tel.
05107-2143.

VOOR AUSTIN - ROVER
onderdelen - onderhoud - auto's - APK

GAR. DE BOER - DRONRIJP
05172-1291

Ford Scorpio 2.0 CL, 1986, alle
opties, rookzilver, op lease

’ 300 per maand. Heerenveen-
se Occasionhal, Herenwal 67,
Heerenveen. 05130 - 10110.

Ford Sierra 2.3 D 1987, station,
champ.met., op lease ’ 340per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, 05130 - 10110.

Ford Sierra, bj. '89, 5-deurs,
LPG, nieuwe keuring, sportvelg-
en, open dak, alarm en slot op
afstandsbediening, vrpr.

’ 12.500. Inruil mogelijk. Tel.
672458.

Ford Taunus bestel, LPG, motor
klein defekt, bj. '82, ’ 850, tel.
05610- 17000.

Granada 2300 GL V6. licht-
-Broenmet., 1980, ’ 950. Tel.

5117 - 1941 of. 05116 -2259.
XRZ Ford Fiesta 1982, z.g.o.h.

Tel. 05190-94548 na 18.00u.
Z.g.o.h. Ford Escort 1.3 L, s-

drs, bi. '86, donkergriismet.,
83.000 km, tel. 05947 -12844.

Honda Prelude, 1983. APK.
8.0h., vr.pr. ’ 5000. Tel.

5120 - 22019. b.g.g. 06 -52.912.577.
dgfc

Lada 2104 station, 1986, op
lease ’ 150per maand. Heeren-
veense Occasionhal, Herenwal
67, Heerenveen. 05130 -10110.

LadaSamara 1300,1987.rood,
op lease ’ 175 per maand.
Heerenveense Occasionhal, He-
renwal 67, Heerenveen, 05130- 10110.

Zeer mooie Lancia Delta GT i.e.,
antraciet, sept '90, 33.600km.
Lichtmetalen velgen, spoilers.

’ 19.750. Tel. 05110 - 2704.

Grijs kenteken - Landrover 110D, bj. bijna '85, in uitstekende
staat, terreinbanden, trekhaak3500 kg, vraagprijs ’ 17.500.Tel. 05612- 1344.

Landrover 109 VB, LPG, nov.'81, i.g.st., vr.pr. ’6500, tel.
05668 - 280.

Ten Dam Rijssen

Autosloop
05480-13685

Mercedes-Benz 240 TD sta-
tioncar, bouwj. '80, div. extra's,
tel. 058- 124181.

Mercedes-sloperij Beiboer,
Kollumerzwaag. In- en verkoopauto's en onderdelen. Tel\
05113-4578; privé 05115-
-1698. Autotelefoon 06-
-52872519.

Mitsubishi Colt '82, nw. APK.68.000 km, vraagpr. ’ 1.750.
Tel. 058- 158496.

Mitsubishi ColtGL, '82, i.z.g.st.
met. bl., nw. banden, radio.
APK, trekh., 3-d., wegens ver-
trek n. buitenl. Tel. 05150 -27021.

Mitsubishi Colt 1200GL. 1984.
nieuw model, op lease ’ 160
per maand. Heerenveense Occa-
sionhal, Herenwal 67, Heeren-
veen, 05130- 10110.

Mitsubishi Colt, nieuw model,1987, rood, op lease ’ 290 per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, Herenwal 67, Heeren-
veen,osl3o- 10110.

Mitsubishi Lancer Wagon 1.8D,
1986, zilvermet., op lease

’ 240 per maand. Heerenveen-
se Occasionhal, Herenwal 67,
Heerenveen, 05130-10110.

Mitsubishi Sapporo GSR,
1981; Suzuki Custom 5'A. tel.
05157-4786.

Sportauto!! Cordia 1.6 GSL, 4-
84. Prijs ’ 3450. Tel. 05180 -3069.

W.o.h. Mitsubishi Galant, 1988,
1800 GL, zilvergrijs. Vr.pr.

’ 13.750. Moet weg. 05190 -97237.

Lat op! Nissan Bluebird 2.0 LXi
Sail, 1990, 34.000 km,

’ 19.500.Tel. 05165-2326.
Nissan Bluebird 2.0 DLX. 1989.

Op lease ’ 450 per maand.
Heerenveense Occ.hal, 05130-10110.

CITROEN
Direct van onze importeur

500-20.000 km

’ 1000-/ 10.000 voordeel
C25turbo diesel, polyvolume . . . 1992BK 19TD. wit, 6400km ......... 1992BK 16 Progress, 5200 km ' '

1992BK TZD turbo. 130.000 km 1992ZX 1.61 automaat, 1000km " 1992ZX 1.9iVolcane sport! '.'.'..'. 1992ZX 1.4 Reflex, wit .'....'.'.".'.'.' .1992AX 14 TRD, 5-deurs, m.blauw 1990AX First-inj ' igg2
AX First Class I inj '.'.'., .1992AX First Class II inj ...'..'.'.'.'.'.'.! '.'. 1992
Binnenkort
3x BK Progress 1992

KRUISHEER CITROEN HEERENVEEN-ZUID
Uraniumweg 10 - 05130 - 32455

EUROCASION

Nissen Bluebird 2.0 GL, LPG,
1985, groenmet. Op. lease

’ 250 per maand. Heerenveen-
se Occasionhal, 05130
10110.

Nissan Bluebird 2.0 D, 1988.
wit Op lease ’ 300 per maand.
Heerenveense Occ.hal, 05130 -10110.

Nissan Cherry, 1982, nieuwe
APK, prima auto, ’ 1950.
05110-2789.

Nissan King Cab, bj. '90, grijs
kenteken, trekhaak, 85.000km,
tel. 058 - 671998 (na 18.00
uur).

Nissan Micra DL, mei 1985,
30.000 km, kleur met groen.
Garage Prakken BV, Sneek.
05150-12270/11720.

Nissan Sunny 1.7 D, nieuw mo-
del, 1987, op leasef 270,- per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, 05130- 10110.

Nissan Sunny 1.7 D, 1985.
grijsmet. Op lease ’ 200 per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, Herenwal 67, Heeren-
veen, 05130- 10110.

Nissan Sunny diesel GL. 1986.
5-deurs, wit, vr.pr. ’ 8000. Tel.
05137-51312.

Nissan Sunny Traveller 1700
diesel 1986, APK mrt. '93,

’ 6900. Tel. 058 - 136184.

ËË ËË
Attentie. Omega station, turbo

diesel 2.3, metallicblauw, '87,
grijs kenteken. Prachtige, dege-
lijke wagen. 05152 - 1606.

Kadett GT 1.6 S, rood, model
'86, LPG, getint glas, Recaro
int., enz. Vr.pr. ’8250. Tel.
05182- 1506\

Opel Ascona 2.0 diesel, 1980,
APK tot sept. 1993, vr.pr.

’ 1500, tel. 05127- 1935.
Opel Ascona, bj. '86, 5-bak,
LPG. ’5200. Tel. 05130 -88173.

Opel Corsa 1.2 S, 1984, rood-
met. Op lease ’ 160per maand.
Heerenveense Occ.hal, 05130 -10110.

Opel Corsa, bj. 1988 1.5 diesel,
donkerblauw, _± 110.000 km,
zeer zuinig, prijs"’ 10.500. Tel.
05105 - 1578, b.g.g. 06 -529.131.00.

Opel Kadett 1.2 S. 1986. LPG.
Op lease ’ 240 per maand.
Heerenveense Oec. Hal 05130 -10110.

Opel Kadett 1.2 S, 1987,
d.blauw. Op lease ’ 280 per
maand. Heerenveense Occ.hal,
05130- 10110.

Opel Kadett 1.2 S, 1984,
bronsmet. Op lease ’ 150 per
maand. Heerenveense Occ.hal,
05130- 10110.

Opel Kadett 1.3 N, bj. 1981,
APK5-93, ’ 900. Tel. 05142 -1454.

OpelKadett 1.6 D, bj. '85. 5-drs,
van particulier, prijs ’ 5750. Tel.
05159-2422.

Opel Kadett 1.7 D., bj. '91,
90.000 km, ’23.500. Tel:
05133 - 1722 b.g.g. 06 -
52.91.1957.

Opel Kadett Caravan 1.60, s-
drs, 11-'B7. Autobedrijf Sy-
persma, Oosterwierum, tel.
05104- 1215.

Opel Kadett D-type, bj. '82, pri-
ma auto met veel accessoires,
APK 7-93, vr.pr. ’ 3250. Tel.
058- 120091.

Opel Mama GTE, spoilers, I.m.
velgen, APK 22-5-93, ’ 2250,
tel. 058 - 674900.

Opel Omega, station, 1988,
83.000 km, LPG-onderbouw.
05160- 13833.

Opel Rekord 2.0 S, '84, nw. mo-
del, grijsmet., schuif/kanteldak,
trekh., in perf. st., 1 ir. APK, elke
keuring toegest, ’ 3750, 058 -161090.

Opal Rekord 2.0 S, LPG, bj.
1985, vr.pr. ’8750; Rekord
2.3 D, bj. '84, vr.pr. ’ 5250;
Kadett 1.6 D, bj. 1984, vrpr.

’ 3750. Inruil mogelijk. Tel.
05610-17000.

Opel Senator, 1980. Op lease

’ 100 per maand, Heerenveen-
se Oec. Hal. 05130- 10110.

Opel Senator 2.5 E, i.g.st., bj.'82, sportvelgen. Pullman, s-
bak, trekhaak.LPGenz. ’ 1850.
058-675827.

Opel Senator 3.0 E automaat, bj.
1979, APK tot 5/93. Prijs

’ 2250. Tel. 05660 - 1445.
Opel Veetra 1.61. 1990, LPG.
wit, op lease ’ 490 per maand.
Heerenveense Occasionhal,
05130- 10110.

T.k.a.: Opel Monza 2.8 H, bj.
'80, nieuwe APK. Vr.pr.

’ 3850. Tel. 05113-1520.

Gevraagd: Peugeots 504 en
505, sloop, schadeetc. Keimpe
Cars, tel. 020 - 6823615 of05 -
52823244.

Peugeot 205 Accent, trekhaak,
wit, bi. 6-'9O, 47.000 km, tel.
05126-2387.

Peugeot 205 GRD, dcc. '85.
nieuwstaat, antraciet. Tel.
05124-3582.

Peugeot 205 XLD. '86,rood. 1e
eig., 5-speed, 96.000km, met
boekjes, nieuwe APK, nog vrij-
wel nieuwstaat. Snel en zuinig.
Voor de kwaliteitszoeker

’ 9500.058-886849.
Peugeot 205 XRD diesel. 6-

-1988, luxe uitvoering, vraagprijs

’ 12.500. Inruil mogelijk.
05124- 1907.

Peugeot 205 XS,kleur rood, bj.
'88. Tel. 05610- 14050.

Peugeot 285 5-deurs, bj. 1983+ APK ’4750. Tel. 058 -159402.
Peugeot 405 GLD, br 1990,

donkerblauw, 109.000 km,
prijs ’ 17.950. Tel. 05105 -1578, b.g.g. 06-529.131.00.

Peugeot 405 GRD break 1990,
93.000 km, div. extra's. Tel.05116- 1647.

Peugeot 405 SR 1.6, LPG,
1988, bordeauxroodmet., oplease ’ 450 per maand. Heeren-
veense Occasionhal, Herenwal
67, Heerenveen, 05130 -10110.

Peugeot 505 GL, benzine,
1981. Autobedrijf Sypersma
Oosterwierum, tel. 05104 -1215.

T.k. w. overl. Peugeot 305 Se-lect, mot. 1600 cc, bj. 1987, 5
versn., 21.000 km, blauwmet.,
get. glas. Inl. na 18.00 u. 05198- 1562.

Wegens verhuizing naar Ter-
schelling Peugeot 205, bj.
1984, 5-deurs APK tot 3-93
vaste prijs ’ 4500. tel. 05177--9305

Porsche 944, 1986, perfecte
staat, champagne metallic, alle
ekstra's, 16 inch Momo's, ver-
laagd, Blaupunkt, / 34.500,
058-161090.

Renault 19 GTD, 5-drs, 1990,
metallic, elek. dak, elek. ramen,
centr. port.vergr., verstelbaar
stuur enz., weinig km. Tel.
05118-2380.

Renault 19 TD. d.blauw, 1989,
op lease ’ 400 per maand.
Heerenveense Occasionhal,
05130- 10110.

C Te koop aangeboden J
C Vaartuigen e.d, J

Scheepsdiesel* voor een on-
voorstelbaar gunstigeprijs. Ver-
mogens: 12, 17, 25, 30, 33,
35, 43, 50 en 60 pk. De specia-
list in scheepsdieselmotoren.
Boot Service Friesland, Ulster-
kade 136, Sneek. Tel. 05150 -20020.

Te koop BM-er 16 m 2, i.z.g.st.
compl. m. trailer, stuurwiel. Tel.
05142-2470.

Te koop gevraagd: stuurstoel en
een klein koelkastje. Tel. 05920
-47897.

Te koop gevraagd: motorboot,
liefst opknapper of casco, plat
bodem of kruiser. Prijs +’ 30.000. Tel. 058 - 127589"

Te koop gevr. zeilboot, 5 tot 7
mtr., event. met trailer, 02991 -1915.

Thornycroft scheepsmotoren,
dealer van Zuidwest-Friesland,
BMC onderdelen. Technisch be-
drijf Bakker, IJlst, 05155 -1253.

Vertrouwd uw boot verkopen?
Reeds 25 jaar Friesche Jacht
Centrale, Heeg, 05154 - 3344.

Vlet, 6.75 m., diesel, 2 visbun-
nen, professionele visvinder
enz. Alles i.z.g.st. Vr.pr.
f 12.750.Tel. 058-886519.

Te huur: overdekte winterlig-
plaats te Grou, 16 x 4 m, tel.
050- 142563.

Vlet-amulet werfschip, 10 x
3.30 m, met a.k. en douche. 65
pk Thornycroft scheepsdiesel,

’ 59.000,-,tel. 058 - 134227.
Voor uw railing, zwemtrap etc.

R.v.s. lasbedrijf Elzinga, de Leij-
en 35, Gorredijk, ter 05133 -4278.

Wato 260 met hijsogen. 3 jaar
oud, ’ 900, tel. 05127-2417.

Wagens omstandigheden, werf-
gebouwde motorkruiser 8.50
mtr., open kuip, veel extra's, in
prima staat ’ 39.500. Jacht-
bem. Jansma, Wartena, tel.
05105-2700.

Winterberging overdekt en bui-
ten. Jachtwerf ~Horsa" Wor-
kum. Tel. 0515 1-1338.

Winterberging en ligplaatsen.
Grouw Jachtservice Bv, ind.ter-
rein Biensma Grouw, tel. 05175
- 1404.

Woonark zonder ligplaats, afm.
14 x 3, op werf te bezicht.,

vraagpr. ’ 10.000, of redelijk
bod. Te bevr.: 05105 - 1657,
Jachtwerf Wartena.

Zeiljacht, typeVrijheid, mcl.trai-
ler. Tel. 05109 - 4396 (na
19.00 uur).

RHIGO
JACHTRAMEN. . . PRACHTRAMEN!
voor info: ons adres voor Friesland

Midlumerlaan 31, 8861 JG Harlingen, tel. 05178-17671 of
Calandweg 23. 4612 PG Bergen op Zoom, 01640-40150

Q Motoren bromfietsen rijwielen e.d. j-
2e Noordelijke motorveiling, 16

november a.s. incafé-restaurant
De Norgerberg te Norg, inbreng
mogelijk tot 7 november. Voor
info: 05161 - 1392.

BMWK 100LT,bj. '88,34.500
km, zeermooi. J. Olijnsma, Can-
terlandseweg 5, Giekerk, telf.
05103- 1224- 1790.

BMW sh opper met apehanger,
fatbobtank ’7500. 05120 -21190.

Crossmotor Suzuki RM 125,bj.
'84, mooie staat, vraagpr.

’ 750, tel. 05109-4000.
Dames- en herenfiets, Union, +
trommelremmen en versn.

’ 150 per stuk. Tel. 05150 -20721.
Gebruiktefietsen. In alle merken
en maten, garantie, verzekering,
reparatie, onderdelen. De Twee-
wieler, Noordvliet 139,
Leeuwarden.

Hariey Heuven de zaak met wis-
selende voorraad H.D. motoren,
nieuwe en gebruikte onderdelen.
J. Eisingstraat 53, Gorredijk,
Tel. 05133-2532/4192.

Heren-Spartamet. Tel. 05190
-93759.

Honda Nighthawk 750. bj. '83.km.stand 17.000,i.pr.st., vr.pr.

’ 5250, tel. 05110-4854.

Lak Motorcycles specialist in
Hariey Davidson. Altijd ruime
voorraad. Prijzen v.a. ’ 9000.
Inruil alle merken mogelijk. Ser-
vice, reparatie, revisie, zijspan-
bouw. Poelweg 9, Westerland
(NH), vlakbij Afsluitdijk, tel.
02279-2740. fax 3643.

Mak;o 250 cc off-the-road, bj.
'80, tel. 05190-93527.

Suzuki GS 500 E, bj. 91. 9000
km, vele accessoires, ’ 6900.
Tel. 06-529.119.89.

Suzuki GT 750, 1978, puntgaafen origineel,’ 3000,tel. 05178- 15908.
Trommelrijwiel, mooie staat,

’ 200; weduwefiets, ’125, tel.
058-660804.

Wegens omstandigheden Ya-
maha XV 750, 1991, 2128 M.
Tel. 05138- 1328.

Yamaha 750 cc Seca, bj. '81,
i.z.g.st., met stuurkuip en nieu-
we banden, 17.000km, vr.pr.

’ 5500. Tel. 05138 - 15823.
Yamaha DT, met dubbele uitlaat,
tel. 05108- 1850.

Yamaha XJ 600. 1985. en FZ600 1986, beide zeer lichte
schade, ’4950. Tel. 05610 -17423.

r Auto's e.d.
Autobandencentrum BV, uw

Toyodealer voor al uw banden,
accu's, schokbrekers en uitla-
ten, specialist in lichtmetalen
velgen. Balanceren en electro-
nisch uitlijnen met de modernste
apparatuur. Plutoweg 6 (indus-
trieterrein De Hemrik) Leeuwar-
den. Tel. 058 - 883975.

Onderdelen van jonge schade-
auto's. Auto- en onderdelen
Service Friesland. Metaalstraat
5, Wolvega. Tel. 05610 -17000.

APK-gekeurde auto's: Austin
Maestro, '87, ’ 6750; Fiat Uno
45, '86, ’ 6700; VW Jena.'82, ’ 3250; VW Golf D CL, s-
bak, '84, f 8750; BMW 316,
'81, ’ 3950; BMW 316, '82,

’ 4500, autom.; BMW 525 E,
84, ’ 10.750; Opel Mama 1.8

S, '82, / 5950. Inr. financie-
ring: S. Veenstra, Zevenhuister-
weg 95, Noordbergum, tel.
05110-3191.

APK-gekeurde auto's: VW Po-
lo D, 1e eigenaar, 5-bak, '87,
’9750; Ford Escort 1600
XR3, '82, ’ 6750; 2x Opel Ka-
dett 1.2 S, '84, '85, v.a.
’4750; Mitsubishi Colt 1200EL, '84. ’4250; Ford Fiesta,
'84, ’ 6750; VW Jena D, '83,

’ 5750. Inr., financ. S. Veen-
stra, Zevenhuisterweg 95,
Noordbergum, tel. 05110 -3191.

Hydr. verplaatsb. autobrug, kan
op 380 en 220 volt. Tel. Ó5662- 2235.

Kadett 1.3 N. 2 kleuren, zeer
sportief, ’ 2.250; Ford Sierra 2
liter, 6 cil., grijsmetallic, nov.
'83, LPG-onderbouw, ’ 6.750;
Citroen BK, groenmetallic, '83,
LPG, ’ 2.750. Alles in staat van
nieuw + APK. 05130 - 29022.

Mini, '81; Passat diesel, station-
car, '83, beide met nieuwe APK,
05190-93698.

Audi 100 5 S, LPG, APK '93, bj.
'81, inruil mogelijk, vr.pr.

’ 750,te1. 05120-32155.
Audi 100 CC Avant, i.z.g.st., bj.
6-'B4, 116.000 km, APK,

’ 9.200. Tel. 058 - 882336.
Audi 80 diesel, bj. '84, Quatrog-
rill, mooie auto, groenmetallic,

’ 7250, tel. 05610- 17000.
Audi 80 GLS, LPG, APK tot '93,
bj. '81,technisch 100%,? 750.
Tel. 05109-4101.

Audi 80 LS, APK, 4-drs, prima
auto, ’ 1450. Tel. 05160 -12928.

mmmwM tm ;'V^;s*s_j»
* ;»*-1 MfAWr

Austin Allegro, 1977, of een
klassieke Wolseley 1300, bj.
1970. Beide als nieuw. Informa-
tie: 050 - 123623.

Mini 1000 HLE, 1983, g.0.h.,

’ 2750, tel. 05178- 13669.
.\*vf. -" ' , *WW

BMW 315, 1e eigenaar,
champ.met., 1983. Op lease

’ 160 per maand. Heerenveen-
se Occ.hal, 05130 - 10110.

BMW 316, 1985, antr. Op lease
f 270 per maand. Heerenveen-
se Occ.hal, 05130 - 10110.

BMW 316. 1985, nieuw model,
champagnemetallic, LPG,
i.z.g.st, ’6.950. Tel. 058 -666993.

BMW 316 '86, zwart, aluminium
velgen, 15 inch., verlaagd,

’ 12.500.Tel. 058 - 880428.
BMW 316, zeermooi, antraciet,

LPG, bj. '85, moet weg. Inruil
evt. mogelijk. Tel. 05165 -1475.

BMW 320, 6 cil, LPG. bj. '82,
vraagpr. ’ 2.750. Tel. 05121 -1594.

BMW 524 TD, bj. 1986, mooie
auto, prijs ’ 9950, tel. 05105 -1578, b.g.g. 06-529.131.00.

Chevrolet Camaro Z 28 E, nieuw
model, bj. '83, + APK v.v. alle
opties + vele extra's, zeermooi.
Pr. n.o.t.k. Tel. 05279 - 2518.

Acadiane,LPG, 1983. i.g.st, vr-
.pr. ’ 1750,tel. 05668-280.

BK 14RE, bi. '87, blauw/
grijsmet., LPG, getint glas, ach-
terwisser enz. Vr.pr. ’ 7950.
Tel. 05182- 1506.

Citroen 19 TRS break, 1987.
LPG. Autobedrijf Sypersma,
Oosterwierum, tel. 05104 -1215.

Citroen BK 14 E, 1987, blauw,
op lease ’ 230 per maand.
Heerenveense Occasionhal,
05130- 10110.

Citroen BK 14 E, 1983, rood.Op lease ’ 150 per maand.
Heerenveense Oec. Hal, 05130- 10110.

Citroen BK 16 TZi, nov. '90, au-
tomaat, LPG, cv., brede ban-
den, open dak, spoiler,
sportstuur. Inruil mogelijk,

’ 21.000. Tel. 05135- 1807.
Citroen BK. type Chamonix
z.g.0.h., kleur wit, bj. '89,kmst.
52.000, zeer scherpe prijs,

’ 12.500. Tel. 058-131111.

Daihatsu Charade, bouwj. '83,
vraagpr. ’ 2000, motorisch
i.z.g.st. Tel. 058 - 800339.

Daihatsu Charade diesel, januari
1988, 67.000 km, kleur rood
v.v. Sunroof. Garage Prakken
BV Sneek. 05150 - 12270/
11720.

Daihatsu minibusje. 1985, APK
10-93.05125- 1947.

Fiat Regata 85 Weekend, groen-
met., 1987. Op lease ’ 200 per
maand. Heerenveense Occa-
sionhal, 05130 - 10110.

Fiat Ritmo diesel, 1988, rood.
Op lease ’ 240 per maand.
Heerenveense Occasionhal, He-
renwal 67, Heerenveen. 05130- 10110.

Fiat Tipo 1.4 i.e., LPG, 1990,
rood. Op lease ’ 400 per
maand. Heerenveense Oec Hal,
05130- 10110.

FiatTipo diesel, bj. '89, d.blauw.

’ 9800, tel. 05610- 13771.
Fiat Uno 45, 1986. Op lease

’ 190 per maand. Heerenveen-se Oec. Occasionhal, 05130 -
10110.

Fiat Uno, 55 S, groen metallic,
bj. eind '85, z.g.o.h. APK okt.
1993, kmst. 77.000. Prijs
f 6250. Tel. 058-160470.

Willerby stacaravans vindt u bij
Van der Veen Caravanhandel,
Heerenveenseweg 83, Wolve-
ga, tel. 05610 - 13026.

Willerby stacaravans, diverse
modellen bij ons te bezichtigen,
nu met najaarskorting. Weering
Caravans, Rijksstraatweg 223.
Hardegarijp, 05110-2632.

C~ Kampeerauto's J
Bürstner A 5700 diesel, 7-'9l,
nieuwprijs ’ 86 500. grijsinteri-
eur, prijs / 62.500. Reinders
Rekreatie Hoogeveen, 05280 -
68151.

Camper, bouwj. '80, Citroen C
35, diesel, 6-pers, APK 10-93.
Prijs ’ 18.500, tel. 05130 -10213.

Diverse kampeerauto's, wo.
zeer complete VW Transporter
TD, 1987\ Losse stuurbekrach-
tiger voor Mercedes Benz 508-
-608. Bij ons kunt u ook terecht
voor polyester casco's, nieuwe
kussens, verwarming en ander
inbouwmateriaal. Kruisinga
Campers, ind.terrein Irnsum, tel.
05660 - 1536. Ook opzondag-
middag aanwezig.

Verhuur, inkoop, verkoop, repa-
ratie, bemiddeling kampeerau-
to's + levering /inbouw alle
denkbare accessoires. Südkant
15, Oldeboorn. Tel. 05663 -1721.

Verhuur - verkoop - bemiddeling
van nieuwe campers, ook zon-
dags open. Taxi Van der Bles,
Makkum, tel. 05158-2222.

( Allerlei )
Aanhangwagens, bagagewa-

gens, tandemassers, nieuw en
gebruikt, open en gesloten uit-
voering, ook boottrailers, repa-
ratie, onderdelen. C. Veenland-
straat 98 A, Damwoude, tel.
05111 -4050.

Aanhangwagens voor elk be-
drijf, diverse uitvoeringen. Rijks
goedgekeurd! Scherpe prijzen.
Wagenbouw Fa. L. v.d. veen,
Kl. Geest 67, Tietjerk, tel.
05118- 1401.

Altijd koud? Echte lamsvacht-
pantoffels, lamsvachtzoortjes of
zuiver scheerwollen dekbedden
helpen gegarandeerd! Schapen-
vachtlooierij Van Buren Bols-
ward BV, Workumertrekweg 5.
Tel. 05157 - 2461. b.g.g.
9280.

Garages, loodsen, paardeboxen,
melktankhuizen. Folders K. J. de
Vries en Zn, Postbus 27, 9285
ZV Buitenpost. Tel. 05115 -1273, b.g.g. 1507.

Garages met puntdak, berghok-
jes, op iedere gewenste maat.
Het goedkoopste adres' Spijker-
houtbouw Heerenveen. 05130 -22648.

Garages, schuurtjes met beton-
fundering, ongekend lage prij-zen. Houtbouw, Krite 34,
Boornbergum, tel. 05128 -1461.

Garages, tuinhuisjes, bergingen
en zomerhuizen in diverse mo-
dellen. Alles te bezichtigen op
ons showterrein. Vraag geheel
vrijblijvend een folder aan of
kom eens langs. J. de Haas
Houtbewerking, West 80, 9285
WD Buitenpost. 05115-1049.

Garages v.a. ’ 2395, onder-
houdsvrij, vraag folder. Van der
Vinne, Zuiderstraat 34, Zuidla-
ren, tel. 05905 - 92003.

Gebruikte machines, radiatoren
nieuw en gebruikt, opslagtanks,
balken enz. J. W. Cohen 8.V.,
Leeuwarden. Tel. 058
123016.

Goud tegen inkoopprijs! ca. Fi-
bOro's, koningsketting, ringen
etc (18 kt.). 058-672935.

Handelsonderneming BOWI
BV, tel. 05116 - 3389 / 06 -528.361.15. Te koop: elektr.
trekker, heftrucks, elektr. takels,
hijsbok met 3-tons loopkat, ga-
rageroldeur enz.

Heftrucks al vanaf ’ 2500 ex.
Diesel, elektro, LPG. M.F. hef-
trucks, De Roef 7A, Drachten,
05120-20322.

Kantoormeubelenen -stoelen:

Houten schuurtjes op maat Qemaakt, vanaf ’ 99fT Terr.«?»Tzum, 05174-2574 P ,ra
Komatsu vorkheftruck, 4 tonhefhooate 4.300 mm tripte»mast, ffcilinder diesel, volledig

garantie. Ausma b.v RoHb„05908- 16028. en'
Komatsu vorkheftruck hl19921 Draai-uren 336" Type FG

kn J'pt £' hefyermogen 2000kg LPG, in nieuwstaat, met vol-ledige aarantie. Ausma b v Rnden, (55908 - 160281b0 n05130-77788. "Marand Machinehandel Drachjen b.v., Robland houtbewer-kingsmachine. Verder 100nieuwe en gebruikte houtbewer-kingsmachines invoorraad Tussendiepen 10A, Drachten tol051|(T- 18866.b.g.g. 05J16-
Parketvloeren, alle soorten Di-rekt af fabriek, ook voor onderhoud. Vert. J. Tjepkema Krite34. Tel. 05128-1461, Boombergum.
Rekiamebord? Snel nodio' As-

sembla, 058 - 880000.
Schaftkaat metw.c Tel. 05172
Snorfiets (Spartamet), dames-fiets, meisjesfiets, speedboat +motor + trailer, leren 1-2-3-zitsbankstel, tel. 05120 - 22476
Tekentafel, 100 x 150cm, metmachine en nieuwe linealen’ 650. Tel. 058-880175.Tekoop Funai, Premier en Brabotelefoons. Mateco, Schrans 19

tel. 058-890066.
Ta koop: olietank, 1200 liter

’ 150; Vandiktebank kracht-stroom, oud model, ’ 1000-Mix Fix koffiezetapparaat

’ 300; Miniwash ’ 125; grote
stacaravan/ 9500;toercaravandubbel-as ’ 1000, tel. 05660 -1536.

T-shirts met uw naam en/oflogo bedrukt. Oversized model
wit. Vanaf ’ 4,50 ex. BTW
Drukkerij Stopo. Tel. 05188 -1030.

Turbo Aanstekersl! gewoon,
duo's en zippo's, vanaf ’ 8. Tel06-52913920, Heerenveen.

Uit voorraad leverbaar bestra-
tingsmateriaal; klinkers, tegels,
spoorbiels, opsluitbanden enzand. Bij partij gratis thuisbe-
zorgd, tevens betonmortel le-
verbaar. H. Dam BV, Spikerboor
2, Akkrum, tel. 05665 - 1575.

Visser Siersmederij: hekwerken,
inrijpoorten, schoorsteenkap-pen en nostalgische tuinverlicn-
ting, 05153 -827. Gr. Südein 6,
Uitwellingerga.

Voor winkelbetimmering, balies,
keukens enz. Alles op maat en
iedere materiaalsoort leverbaar.
Meubelmakerij H. Land, tel.
05129- 1342, b.g.g. 05124-
-3650.

Warmte luchtgordijnen op cv, in
drie standen. 1 m. breed,
z.g.a.n., ook geschikt voor win-
kel of grote ruimte, tel. 05116-
-1533.

Weefgetouw, 90 br. + bankje,
tel. 05130-25371.

Werkschoenen, met en zonder
stalen neus,hoog enlaag model,
t/m de grote maat 52. Mil.
Dump, Buorren 2, Rottevalle,
tel. 05122-1731.

VAN LINGEN &
DE VRIES

Timmer- en klusjesbedrijf.
Gevelrenovatie, dakreiniging,
hout- en systeembouw van
prieeltje tot bedrijfsloods. De
Sannen 6, Drogeham.
Tel.: 05121-1866, b.g.g.
05113-2290-5298.

LICHTREKLAME /TUD.TEMPKIOKKEN / REPARATIE / LEASE

(^ Te huur gevraagd )
Garagebox, bij voorkeur vocht-

en vorstvrij en in nabijheid van
Cambuurstadion-Noordvliet.
Tel. 058- 138984.

Rustige studente zoekt woon-
ruimte vanaf 1-12-92, centrum
Leeuwarden. Alvast bedanktl
Tel. 050- 129983.

Stallingruimte gezocht voor
personenauto omg. Huizum,
AldlSn, Nijlan, Goutum, tel. 058- 150569.

Ta huur gevraagd zelfstandige
woonruimte in Drachten. Tel.
05124-2765.

T.h. gevr.: schiphuis, overdekt,
geschikt voor 16 m: zeilboot,
omg. Grou. Tel. 020 -6866975.

HEAO student, 21 jaar, zoekt
met spoed kamer in centrum
Leeuwarden. Huur max. ’ 300.
Tel. 05983- 1381.
I.v.m. werkaanvaarding: tijdelijk
woonadres voor doordeweeks
in Leeuwarden, 050 - 420500.

Man, 39 jr. (gehuwd) zoekt ter
overbrugging van een definitieve
woonruimte in Leeuwarden voor
een periode van 5 è 6 maanden
per 1 januari 1993een gemeubi-
leerde flat of etage in Leeuwar-
den of omstreken (straal ca. 30
km). Nadere inlichtingenkunnen
worden verkregen via telefoon
nr. 01749 - 42734 (Monster
ZH) tussen 18.00u. en 20.00u.

Te huur gevraagd:

VRIJST. WONING
of kleine bungalow voor perpamnente bewoning in Friesland.
Huurprijs n.o.t.k.
Brieven gaarne aan:
mr. W. L. Valk, kand. not., Binnenkant 233, 1011 BH Adam.

C Te huur aangeboden J
Gestoffeerde 3-kamerflat voor
periode van 15-1-93tot 15-7-
-93. Huurprijs ’ 585 p/mnd.
Bellen tussen 16.00-18.00.
058-130643.

Bedrijfspand, 300 m' met bo-
yenwoning, huur ’ 30.000. ex-
cl. BTW per jaar; ook te koop,
garage Toussaint, Noordvliet
243 en 245. Leeuwarden, tel.
058- 153032.

EXCLUSIEVE
OPEN HAARDEN

keuken &openhaarden
architektuur

Weversbuurt 6, Katlijk (bij Heerenveen)
telefoon 05130-36165/36146, di.-za.
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Oer pake's tiid
Foto 'sfanfoar deoarloch

Albert Buursma uit Gronin-
gen en Wim Mollema uit Leens
werken aan een boek over bode-
rijders en beurtschippers in
Friesland. Daarbij zijn ze
geholpen door een aantal oud-
boderijders. Ze hebben al aar-
digwat fotomateriaal bijelkaar
(een selectie hieruit nemen we
vandaag op), maar ze zouden
nog wel graag meer materiaal
willen hebben over dit onder-
werp, dat eventueel korte tijd
geleend mag worden. Mensen
kunnen reageren bij Wim Mol-
lema, Hoofdstraat 15, Leens en
bij J. Veenstra, Jan Binneswei
21, Oudwoude.

Kerst Huisman

R. Groenewoud üt Eastermar by syn boadewein. Hy hie in tsjinst op Ljouwert. (Foto: de hear Groenewoud, Eastermar)

It boadeterrein yn Dokkum. (Foto: kolleksje W. Mollema, Liens)

De boadetsjinst Balk-Snitsfan Haringsma en De Vrieswaard ütfierd mei dizze T-Ford. It is
net bekend, wat de man by de auto is. (Foto: de hear Haringsma, Snits)

Jan van Wijk üt Ljouwert bringt op syn bakfyts bestellings rün foar de boadesyn Ljouwert. Van Wijk hieletter infearhüs by it Aldehoustertsjerkhöf. Neidat it boadeterrein dêr opheven is wurke er by it nijeferfiers-sintrum oan defesselschadestrjitte. (Foto: famylje Van Wijk, Ljouwert)

Boade Bekkemafan Burgumyn syn T-Ford meioanhingwein. De foto ismakkeyn 1928. Bek-
kema hie in boadetsjinst op Ljouwert en Dokkum. (Foto: D. Bekkema, Burgurn)

It bestjoerfan de boadeferiening. Der binne mar inkelde nammen bekend. Sittend, tredde fan lofts:
Van der Ploeg üt Winsum. Sleandetredde fan lofts: Van der Vlasfan Harns: fjirdefan lofts: Bokfan
deTynje. De ynstjoerders wolle graach de nammenfan deoare minsken witte. (Foto:frou Hielkema,
de Gordyk)

Ityn 1913 boude skip .JHuis ter Noord" üt Aldwdld. De tsjinst mei dit
skip waard ünderhalden troch Piter Jabiks Feenstra, dy't deboatyn hier-
keap hiefan Hoekstra. (Foto: J. Feenstra, Mdwald)

ooaae ttans arolsma ut Keadtsjerk underweis nei Ljouwert. (Foto: frou Brolsma, Readtsjerk)
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Mulcotherm doehet zelf cv pak-
ketten v.a. ’ 3000 of ’ 1000aktiekorting. Bij montage

’ 2000 aktiekorting. Nergens
voordeliger. Alleen merkartike-
len Radson, Nefit, Intergas en
Vaillant. Nog voordeliger: koop
het pakket enhuur deketel. Ook
gespreide betaling zonderrente!
Bel voor gratis offerte 05220 -59957.

AIDS-Infolijn
Bel gratis

06-0222220
Ma. t/m vr. van- 14.00 tot 22.00 uur

Inbraakbeveiliging!!!
Bel voor informatie

LODEMA TELEKOMMUNIKATIE
LEEUWARDEN 058-881922

Uneto erkend installateur

elektro-techniek
techn. buro dijkstra b.v.

bleeklaan 110, leeuwarden, tel. 058-125306
erkend uneto elektrotechnisch aannemer

f Kennismaking ")
Kerst. Alleen. Niet meer door

ons. Taiga Partnerhulp. D-2960
Aurich. Postf. 13 04.

Ik, man, ben op zoek naar een lie-
ve huisvrouw. Wie wil voor mij
weer eten koken en gezelligheid
in huis brengen, hou je van fiet-sen, auto rilden, uitgaan, enz. ?
Mijn leeftijd is 60 jaar, u mag
ook jonger zijn, omgeving Fra-
neker, in mooi dorp met landelijk
uitzicht. P.s. ik ben van arbeiders
stand. Twijfel niet maar bel05170-5086.

Ik, schorpioen, 35, nodig jou,
aantrekkelijke vrouw tot + 40
jaar, uitvoor een eerlijke, intieme
en avontuurlijke relatie. Brief +
pasfoto onder nr. 2567.

Irrtell., spontane, eerlijke, nette
jongeman, 50 jaar, weduwn., is
net alleen zijn moe. Z.s.k. met
jonge vrouw, 35-55 j., nat. en
huidskleur onbelangrijk. Br. o.
nr. 2565.

J.man, 32 j., zoekt leuke vrien-
din, trefw.: uitgaan, fietsenenz.,
br.o.nr. 2542.

J.man, 35 jaar, 1.85 m, goed ni-
veau, zoekt een representatieve
spontane vrouw voor in de eer-
steplaats een leukevriendschap.
Heb je zin in een etentje, theater-
bezoek, film, dagje uit, stijldan-
sen, wandeling of gewoon ge-
zelligheid thuis, overwin dan je
schroom en reageer, discretiegeboden en altijd antwoord.
Nummer 2522.

Jongeman, 20 jaar, zoekt een
meisje voor een leuke relatie.
Brieven met foto onder nummer2538.

Jongeman, 27 j., zoekt dame
25-40 j. voor erotische lat-rela-
tie. Brieven + foto, oer. no.
2527.

Jongeman, 34-jarige, zoektnaar een lieve, leuke vrouw. Br.
o. nr. 2553.

Jongeman, 35, blond, stevig,
snor, zoekt vriend(en) voor in-
tiem contact, onder nummer
2531.

Jongeman, 36 jr., veehouder,
Frysk, rustig, met gevoel voor
humor en brede algemene be-
langstelling, zoekt kennismaking
met spontane jonge vrouw, eer-
lijk en lief, met interesse voor de
boerderij. Wie schrijft, br.o.nr.
2506.

Jongeman, 39 jr. (HBO), zoekt
vriendin voor vrienschapsrelatie
om samen leuke dingen te gaan
doen en waarbij ruimteblijft voor
persoonlijke vrijheid. Br. o. nr.
2526.

Jongeman, 46 jaar, woont al-
leen, zoekt langs deze weg een
leuke vriendin van 40-49 jaar. Zij
moet trouw, eerlijk en huiselijk
zijn. Ben jij, net als ik, het alleen
zijn ook beu, ben je eerlijk en
sympathiek, schrijf me dan als
het kan, met foto, brieven onder
nummer 2564.

Jongeman, 50 jr., zoekt een lie-
ve mannelijke, betrouwbare
vriend. Doel: samen één zijn in
alles, huiselijk, uitgaan en samen
van het leven genieten. Leeftijd
onbelangrijk. Br.o.nr. 2349.

Jongeman, leraar, 37 jr., zoekt
een fijne vriendin, Ift. tot 38 jr.,
kinderen geen bezwaar. Tref-
woorden: spontaan, eerlijk,
sportief, gelijkwaardig. Brieven
onder nummer 2549.

Jonge man met dochtertje zoekt
een lieve vrouw van 35 tot 40
jaar, br.o.nr. 2533.

Jonge man zoekt een oudere
man voor vriendschap, boven
65 jaar. Br.o.nr. 2534.

Jongeman zoekt contact met
een meisje (+ 25) dat hem ver-
trouwd wil maken metLeeuwar-
den. Br. ondernr. 2528.

Curagao

Gemeub.woning 9/12-
-4/1, 2-pers. ’BOO,-
-05169-1675
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KERSTMARKT IN HARLINGEN
Bespaar de reis naar de Duitse kerstmarkten, kom naar de
mooistekerstmarkt van Friesland.
Geopend maandagt/m vrijdag 9.00-18.00uur

donderdagkoopavond 19.00-21 .00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

TamaTMMS^r^U*
' ZWARTE MARKT BEVERWIJKI (overdekt) Vertrek zat. 7, 14, 21, 28 nov.. Prijs mcl. entree fl. 29,--| DAGJE AMSTERDAM IKEA + CENTRUM |

■ De Dam, Bijenkorf, Kalverstraat.| Vertrek do. 5, 12, 19, 26 nov.
■ zat. 7, 14, 21, 28 nov. fl. 25,- JI MUSICAL CATS, in Carré
I Vertrek 7, 21, 31 jan., 7, 21 febr.
■ Prijs mcl. entree fl. 82,- ,I GOUDA BIJ KAARSLICHTEN
I Dinsdag 15 dcc.' Vertrekt 14.00 uur f|. 35f

_ I
I OLDENBURG winkelen enz.. Vertrek zat. 7 nov. fl. 26,-
I BREMEN winkelen enz.
I Vertrek zat. 7 nov. fl. 29,- I

| DÜSSELDORE fl. 36,- |j BREMEN fl. 28,- lJ OLDENBURG fl. 25,- ■| MUNSTER fl. 30,- |
I OSNABRÜCK fl. 30,- iI Vertrekdata 28, 30 nov.
I 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15.16,17,18, I

19, 22 dcc.
I Bij alle dagtochten een plattegrondvan de stad.

PATRICKBRUEL
I Vertrek 28 nov., retour Rotterdam fl. 30,- I
I METALLICA. Vertrek 7 dcc. retour fl. 30,-

I PARIJS 4DAGEN
I Vertrek: 13. 20 nov.
J Inkl. logies/ontbijt + dagtochten fl. 328,- !
I PRAAG 4 DAGEN
I Vertrek: 13 nov.
' Inkl. halfpension + dagtochten fl. 372,- JI PRAAG 5 DAGEN

■ Vertek 7 dcc, mcl. h.p. + dagtochten fl. 408,- I

' WENEN-SALZBURG 5 DAGEN
I Vertrek: 6 nov. Inkl. halfpension fl. 398,- |

I 3-daagse EURODISNEYLAND bijParijs
■ Vertrekdatum 27 nov.
I Prijs mcl. logies/ontbijt, entree fl. 295,- I

■ 1923-1993/7## JAAR ■
I | Paulusma reizen j I

I 2 dagen VALKENBURG-MAASTRICHT-AKEN1 Kerstmarkt in de grotten. Vertrek 7-8-9-10-11-12-13- I
I 14-15-16-17-18-19dec.I Prijs inkl. logies, ontbijt en warmemaaltijd fl. 109,- I
| 2 dagenDÜSSELDORF-KEULEN
| vertrek 8-10-11-14-15-17-18 dcc.
I Prijs inkl. logies-ontbijt fl. 99»- I

j 4DAGENHAMAR| Vertrek 12 febr.
■ Incl. 2x logies/ontbijt-entrees fl. 695,- ■

| BdagenSCHWARZEIMBERGI Vertrek 23 dcc. en 20febr.
I Inkl. logies, ontbijt fl- 448,- I
! BdagenWEISSENSEE
I Vertrek 13, 20 en 27 febr.
■ Inkl. logies, ontbijt v.a. fl. 460,- I
I (georganiseerde schaats-toertochten van 50 km)

■ PARIJS 4 dagen
I Inkl. logies, ontbijt + dagtochten.
■ Douche, wc. Vertrek 24 dcc. fl. 328,- I

■ O.a. VIP-touringcar - dubbeldekker - touringcar met lift - m

| touringcars met wc. video, koffie- en frisbar, koelkast
■ en volledig airconditioned_

Inlichtingen en telefonische boekingen:

! Paulusitta j
DRACHTEN/LEEUWARDEN R«iZ«N

I De Kletten 2 Blokhuisplein 24 JI 9206 BA DRACHTEN 8911 LJ LEEUWARDEN |1 Tel. 05120-14174 Tel. 058-157333

1 LEEUWARDER COURANT
Een nieuws/engte voor!

Goeduitzienda heer, 67, auto,
zoekt warme vriendschap met
niet rokende, ook oudere dame.
Noordwest-Friesland. Ser. br.
o. nr. 2550.

288.000 mensen lezen LC, de
helft daarvan is vrouw, 20%van
dievrouwen is 25/ 35 jr, dat zijn
dus 28.000 vrouwen. Daar
moet toch een leuke voor mij,
jonge man, 34 jr, omg. Drach-
ten, tussen zitten. Ben jij dat,
stuur dan brief met foto onder
nr. 2561.

2 mannen in deleeftijd van 42 en
43 zoeken 2 vrouwen tussen3sen 50 jaar. Vaste relatie, met de
toekomst trouwen, 2 of 3kinde-
ren geen bezwaar. Huidskleur
donker of blank geen verschil.
Brieven met pasfoto onder nr.
2540.

2 vr. hebben wens kind tekrijgen
en zoeken homo man/stel voor
donor/vaderschap. Br. o. nr.
2569.

Jonge vrouw, 27 jr., z.k.m. lieve
sportieve jongeman. Trefwoor-
den sporten, strand, lekkereten,
reizen, film, kaarslicht. Brieven,
liefst met foto (0.e.r.) onder nr.
2552.

Jonge vrouw zoekt vriendin om
de weekenden op stap te gaan.
Br. o. nr. 2517.

Kontaktburo 1001, landelijke
relatiebemiddeling, dus ook in
uw regio!! ’ 125 per halfjr. Tel.
05212 - 1951 (Roelie Pit), ook
homo/lesb. rel.

Man, 36 jr, nooit getrouwd ge-
weest, wil graag Kennismaken
met een vrouw tussen 25 en 35
jr, om samen een idee te vormen
omtrent de wezenlijke levens-
vragen: wat ben ik, waarkom ik
vandaan, waar ga ik naar toe. Ik
heb brede belangstelling voor
sport, yoga, lezen, natuur, be-
wust leven. Als jegeïnteresseerd
bent, stuur dan je orief met tele-
foonnr., met foto. Brief onder
nr. 2559.

Man, 45 j., ongebonden, wil
graag kennismaken met opge-
wekte levenslustige vrouw tot
40 j. Brieven met foto. altijd ant-
woord. Brieven onderno. 2548.

34-jarige vrouw, gescheiden,
twee kinderen, zoekt een lieve,
sociale werkende,vrolijke, eerlij-
ke, gezellige, dier-vriendelijke,
positief denkende man tot 40
jaar, als jij je aangesproken
voelt, reageer alsjeblieft en
schrijf zoveel mogelijk over je-
zelf, kinderen welkom. Br. ond.
nr. 2525.

48-jarige spontane, vrierdelijke,
nog redelijk ogende, geb. zelf-
standig ondernemer, zoekt
vriendin voor ontspanning en te-
derheid, wie weet? Br. o. nr.
2521.

Aantr. slanke vrouw, 29 j., zou
graag een avondje stappen met
een gewone leuke Friese jonge-
man en als het klikt samen ver-
dergaan, trefw.: gezelligh., ro-
mantiek, huiselijkheid, gebor-
genheid, trouw, wederzijds res-
pect, elkaar in waardelaten, mu-
ziek, stijldansen, tuinieren, klus-
sen in huis. Brieven met foto on-
der nr. 2532.

Aantr. wed. (44) z.k.m. dito man
(40-50). Ik heb werk. ben le-
venslustig, hou van dansen enz.
Jij ook? Brief onder nr. 2547.

Bij De Cirkel kent de relatie-advi-
seur iedereen persoonlijk, wor-
den de gegevens dagelijks met
elkaar vergeleken, zijn er nu +350 dames en heren van zowel
LBO, MBO als HBO ingeschre-
ven, zodater direkt zinvollekon-
takten mogelijk zijn. Onze één-
malige inschrijfkosten zijn maar

’ 250. Waarom zou u meer be-
talen? Info 05987 - 20310 of
05964- 1829.

Elkaar niet claimen, ieder zn ei-
gen. Het klinkt allemaal wel leuk,
maarzou het ookkunnen. Welke
jonge vrouw zou het eens willen
proberen. Ik ben een gescheiden
man, 37 jaar. Br. o. nr. 2515.

Gevraagd: vriend, ongeb., 35-
-40 ir., zelfbewust, MBO/HBO,
eerlijk, vrolijk, steunpilaar, kin-
dervriend, sportief. Geboden:vriendin, ongeb.. 37 jr., zelf-standig, spontaan, warm, seri-eus, optimistisch, onderne-
mend, romantisch, muzikaal.
Brieven liefst met foto onder nr.
2537.

Goed uitziende, werkende, breed
georiënteerde jonge vrouw,zelf-
standig met zoontje, mist
(h)echte, eerlijke vriend om hetleven meer inhoudte geven. Wiedurft? Br.o.nr. 2539.

Graag zou ik als 52-jarige man.
met eenredelijk inkomenen goe-
de gezondheid eens kennisma-ken met een leuke charmantevrouw, die gevoel voor humorheeft, en nog van iemand kangaan houden. Br. o. nr. 2514.

Hallo! Lief blond weduwvrouw-tje, 50 jaar, zoekteen leuke lieve
wat oudere man, voor een leuke
relatie. Bent u gehandicaptgeen
bezwaar. Ik hou er van een man
te verzorgen enz.... Leeftijd tus-sen de 60-75 jaar. Tot horens!Brieven onder nummer 2512.Hindoestaanse, Ned. vrouw,
lichtbruin getint, 50 jr, jong ui-
terlijk, creatief, geen bartype,niet-rokend. met goede oplei-
ding in de gezondheidszorg,
z.k.m. (iets jongere) beslistgoed
ogende, slanke, sportieve, jon-
gensachtige Nederlands spre-
kende man, I. 1.76-1.83 mtr.
Niet kerkelijk, betrouwbaar,
geen danstype, van goed nivo.om samen aan een serieuze toe-komst te werken. Geen donkere
huidskleur. Alleen serieuze reac-
ties, beslist met tel.nr en foto,
worden beantwoord. Br. o nr
2571.

Ik beneen jongeondernemer, 34
jaar. Ben gebonden, maar mis
toch de spanning van die lekkere
en leuke erotiek en zoek daarom
een leuke jongedame/vrouw die
net als ook dat gevoel heeft en
de drang om dat toch te willen
delen. Brieven onder nummer
2578.
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f Te huur aangeboden )
400 nv opslagruimtecq. stalling,ook in gedeelten, min. 40 m",
tel. 05182- 1418.

Cafetaria. Inlichtingen tel.05189- 1417.
Kamer Leeuwarden per 1 decem-
ber of eerder, voor werkende of
studerende. Tel. 058 - 120245.(winkeluren).

Kamer met volledig pension-ver-
zorging, tel. 05120 - 16968.

Kamer te huur in centrum
Leeuwarden. ISN vastgoed bv.
058- 158700.

Leeuwarden, gestoffeerde be-
nedenwoning, Groningerstraat-weg ’ 525 p/m excl. 05120 -40761.

Leeuwarden-West, nabij cen-
trum: bedrijfsruimten, 200 m1en175 m 2, met kantoorruimte, cv,
krachtstroom etc. aanwezig.
Huurpr. ’6O p.m2. Tel. 058 -123197.

Z.g.o.h. Faber kooljeshaard,
huisjemodel, j450. 05113 -5135, na 18.00 u.

Luxe gemeubileerd appartement,
zeer compleet ingericht, voor tij-
delijk, in Mid Friesland. Inl. tel.
05660- 1171.

Luxe gemeubileerde woning,
zeer compleet ingericht,voor tij-
delijk, in Mid Friesland, Inl. tel.
05660- 1171.

Nabij Drachten: 3 kamers met
gezamenlijkgebruik woonruimte
(volledig ingericht), badkamer,
keuken. Geschikt voor 3 ver-
pleegsters, studentes, vriendin-
nen. Te bevr. 05127 - 2567,
b.g.g. 058-880629.

Snelbouw-rolsteigers, huur en
verkoop. Levering uit voorraad.
Auke Rauwerda bv. Westerplan-
tage 12, Leeuwarden, tel.
126829.

Stallingsruimte, + 10 km van
Leeuwarden. Voor info tel.
05189- 1464.

Telemanstraat 11D, 3-kamer-
flat, j490 p.m. Tel. 05109 -2308.

Vrijstaande woning voor klein
gezin inkom van dorpte Waske-
meer. Tel. inlichtingen 05161 -1277.

Q Vakantie en weekend aangeboden J
SETH Bezinningsreizen naar India

Gratis infodag met lezingen en trainingen 15/11
in Utrecht. 070-3636995/079-317331

REISINFORMATIEAVOND BRAZILIË
Varig Brazilian Airlines en Wereldcontact Reizen nodigen u uit
tot het bijwonen van een informatieavond over Brazilië. Onder

het genot van een drankje, een hapje en (live) Braziliaanse
muziek krijgt u volop informatie over dit fascinerende land.

4-11 Groningen-Stadsparkpaviljoen
Aanvang: 19.30 uur. Toegang: ’ 3,50 p.p.

Aanmelden (noodzakelijk) en informatie
Wereldcontact 03438-23411

Wereldcontact, verre reizen met extra's
Oostenrijk, appartement, 4-5 r_(_ krant holr»tpers., iri St. Martin/Lofer. uc Wat II neipi

sneeuwzeker. Crocus bezet. Tel. ■ "02943 1210. U op weg
Q Uiterlijke verzorging j

VERLENG DE DAGEN MET HET
ZONNETJE IN UW HUIS

Zonnehemels/banken
v.a. ’ 745,-

SAUNA'S v.a. ’ 2995,- en
WHIRLPOOLS v.a. ’ 1950,-
Meerdere modellen en types

in onze showroom aanwezig.
Nergens voordeliger
BEL DE ZONNELIJN

J. Jager, De Frisia 74, Drachten
05120-24650

Vanaf 1981 het vertrouwde adres voor
ZONNEHEMELS en -BANKEN

verkoop - verhuur - uit voorraad leverbaar
ELLANKA - DRACHTEN

Lijsterbeswal 5, tel. 05120-23926

Q Lessen j
Componist-pianistgeeft piano-
les bij u aan huis. Bel 05157 -9116.

Haal meer uit uw computer! Pri-
velessen in o.a. DOS, tekstver-werken, adressenbestand, re-
kenblad. Bel voor inf. 05109 -4260.

N.H.I. voor huiswerkbegeleidingen bijles in Drachten enLeeuwar-den, 05126 - 2586.
Tekstverwerking, Wordper-
fect 5.1. Instituut Röben, tel.058-126200.

SETH In- & Outdoor Trainingen
Vindt u effectief en professioneel communiceren in therapie,
onderwijs, organisaties, sport, kunst etc. ook belangrijk? NLPPractitioner-opleiding start 8-1-93 in Utrecht en daarna NLPMaster-opleiding. Gratis info-avond op 19-11. Hypnotherapie
beroepsopl., met NLP en Reïncarnatietherapie start okt./nov.
in Utrecht. Trainingen inArdennen en Bezinningsreis naar India.
Gratis infodag 15/11 India-reizen met lezingen en trainingen.Cursus (zelf-)hypnose in Den Haag en Groningen.

Info 070-3636995/079-317331 of 05960-30732

SCHRIFTELIJKE OPLEIDING DROGIST
Ook als mond. cursus 1 av. (wk.l. Start jan.

Inf./broch.: p.b. 45. 1759 ZG Callantsoog, tel. 02246-3550

Q Rijscholen ""}
Autorijlessen? Autorijschool
v.d. Sluis. De eerste 5 lessen
voor ’ 150, vervolglessen

’ 40. Tel. 058- 130256.
Spoedcursus theorie en praktijk
BOVAG auto/motorrijschool
Ton van Spanje ook E achter B
(aanhangwagen) 058 - 126788
of05120-21050.

Rijbewijs in 10 dagen, 10 we-
ken, 10 maanden? Bel 06 -52.911.321. V.d. Meulen.
Hoog percentage eerst geslaag-
den.

Achttienof achtenveertig: Arme-lies Dijkstra maakt iedereen snel
wegwijs via theoretisch en prak-
tisch auto- en motor rij-onder-
wijs. Rijschool De Frosk. Hob-
bemastraat 49, Leeuwarden.Tel. 058- 137433.

Rij-examen Ned. Antillen. Bel
voor de juiste info: 06 -821.24.26 of 010
467.35.95. 015 - 158876/
015-563430.

Rijbewijs in 10 dagen
De ANWB organiseert voor jongeren,overal in Nederland een

rijopleiding, die zon 10 dagen duurt. Speciale methode.
Meer weten? Bel ANWB. 06-8860.

SNEL JE RIJBEWIJS
In 8 tot 14 dagen je rijbewijs halen?! Steeds meer behalen via
deze unieke manier het rijbewijs èn uniek is ook zeker onze
slaaggarantie (als je zakt, betalen wij je vervolglessen)!!! Bel
vandaag nog met rijschool De Goeie en vraag onze brochure
aan en/of laat je inschrijven voor de intest 058-158218.

( Diversen j

Autotelefoons, mobilofoons,
portofoons, bedrijfstelefoonin-
stallaties, fax. Schraa Telecom
Wommels05159-2380.

Lichtrek lamoplannen. Vandam
Drachten, 05120 - 18005. Re-
klameborden, tijd/temp. dis-
plays, lichtkranten.

Verbouwing»- of onderhouds-
piannen? Bouwbedrijf Bouma,
Wijnjewoude. 05167-1861

j^^RS^BisNfcl 3dogen 1
l - '.. .«. no O*/,? PrHspp.^^ —_________*

et^oro D.sney. Vb***"* P ' H

UHpAR-JS 2 dogen *ft'jT |

BB LONDEN shoppingtour 3 d. 1
_3W 1Vertrek-\» «fff,^ p.p.v.o. ■*~' 'JI SPECIALE PR^S^^^^^^

I NU BOEKEN VOOR UWKERSTREIS:
I 6 DAAGSE KERSTREIS PRAAG
I Vertrek 23/12, halfpension, uitstekend hotel, inclusief _■ ttf\_W\I rondritten, begeleiding stadsgids en kerstdiner /l UU ■■

Prijs p.p. v.o. f _W _w W

I NIEUW VOOR ALLEENGAANDEN:I 6 DAAGSE KERSTREIS PRAAG
I Vertrek 23/1 2, halfpension, prima hotel, uitsluitend 1-persoons
I kamers (geen toeslag), mcl. rondritten, begeleiding *_ _g^ _«^■ stadsgids en kerstdiner _f\ lJf _ __ I

■E-H-H v.a. f. "f M \_WfP^J__| 4 DAAGSE REIS "PARUS IN KERSTSFEER"
Incl. alle rondritten, excl. entrees, logies ontbijt. éf% ■■

*H Vertrek 24/12. Prijs p.p. v.a. W -fci ’ "U^J KERSTMARKTEN: (extra gezellig...) I
Donderdag 3, 10 en 17 dcc., Zaterdag 5, 12en 19 dcc. ._ _

|^| I OLDENBURO f. 20,-- 30/"
[ oL___H Dinsdag 8, 15, 22 dcc , Zaterdag 5, 12, 19december:

30/- g
i^^^J- r-rir ~ iia

24 november, mcl. busretour en entree f. I f
m I

|4_41 OPERA-SPEKTAKEL NABUCCOM
I Zondag 31 januari 1993, Matinee, Ahoy-R'dam
I De kooropera van Giuseppi Verdi, een koor van 145 leden.

Een weergaloos, verbazingwekkend spektakel. | —■ C _,
ÉJ I Prijs p.p. inclusief busretour en entree f. I __■ f

■*^^^ I Reisgids, informatie en boekingen bij:
l^lfl Veenstra Reizen, ABN ♦ AMRO en RABOBANK T■ "^EINSTEINSTRAAT 7 9285 WN BUITENPOST|g|TEL 051 .5 - 1809 |
Met UWADVERTENTIE in DEZE KRANT

SCHIET U RAAK

[LC



Adelboden - Doornroosje in Berner Oberland
Al snel dringt zich de verge-
lijking op met Doornroosje:
het sprookje van de schone
slaapster, wakker gekust
door de prins zonder vrees.
Wie het oude Adelboden uit
zijn dommel heeft doen
ontwaken, valt in de wirwar
van beheers- en ontwikke-
lingsmaatschappijen
moeilijk te achterhalen.
Maar de levensreddende
injectie is wel precies op tijd
gegeven. Net toen het zielto-
gende dorp helemaal leek weg
te glijden in een diepe bewus-
teloosheid, werden hier en
daar wat portemonnees
getrokken: Adelboden mocht
aan de slag metruim honderd
miljoen Zwitserse francs.

Zoverrezen er in
Adelboden, aan het eind
van het nauwe Engsti-
gental, binnen twee jaar

vijf nieuwe hotels. Ouderwets trage
skiliften werden vervangen of
opgelapt en ter vervanging van de
bus naar Geils verscheen eindelijk
de langverbeide moderne
gondelbaan die de skiërs vanuit
hartje dorp langs Oey in één ruk
naar hetvijf kilometer verderop
gelegen Hahnenmoosgebied zoeft.
Adelboden leeft weer. Gevolg:

dertig procent meer overnachtingen
in het seizoen 1990-'9l en opnieuwzon reusachtige toename in de
winter van 1991-92.
Dat heeft nieuwe problemen
gegeven: in devorige winter was het
in de weekeinden en op vrije dagen
bij het dalstation van de nieuwe
gondelbaan soms zo druk dat
wachttijden van een uur geen
uitzondering vormden. Tenslotte
ligt Adelboden op minder dan een
uur rijden van Bern en zelfs de
inwoners van Bazel (op nog geen

Afstand Leeuwarden-Adelboden: ruim 1000 kilometer via Keulen,
Frankfurt, Bazel, Bern, Thun en Frutigen. Hoogte: 1353-2000 meter.
Liftinstallaties: 43; de wachttijdenkunnen bij Oey flink oplopen. Een
anderknooppunt is Geils. Ruim 100kilometer aan afdalingen. Ligging
skipisten: alle windrichtingen, maar in Hahenmoos veelal op het
zuiden. Over het algemeen gemakkelijke pisten. Kinderopvang: van 2
tot 6 jaar(9.00-17.00 uur), prijs per week 30 francs. Langlaufmogelijk-
heden: in totaal 26 kilometer, niet met elkaar verbonden; op Engsti-
genalp (1964 meter) een loipe van 4,5 kilometer. Verdere sportieve
ontspanning: wandelen, curling en kunstrijden. De hotels Nevada en
Bellevue hebben een overdekt zwembad.
Een week skiles inclusief skipas kostte vorige winter voor volwassenen
266en voor kinderen tot 16 jaar 216 francs. Een weekpas alleen kostte
198 francs (kinderen 119). Voor gezinnen met kinderen kunnen
kortingen worden verkregen die bij een weekpas oplopen tot 20 francs
per volwassene (kinderen 12) en bij een 14-daagse pas tot 30respectie-
velijk 18 francs. In het laagseizoen geeft een verblijf van twee weken in
een hotel recht op zes dagen gratis skiën. Avondvertier: voor de jeugd
waser vorig jaarweinig te doen, voor de ouderen zijn er bars enrestau-
rants.
De skibussen zijn gratis, maar ze rijden maar tot zes uur 's avonds.
Auto's mogen er in het dorp niet worden geparkeerd, deparkeergarage
kost ongeveer een franc per half uur. De winkels zijn in het algemeen
van 8.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 18.30 uur open, 's zondags gesloten.

twee uur) leken massaal de richting
van het Berner Oberland te zijn
ingeslagen.
Maar je moet jezelf de tijd gunnen
zo'n dorp, en zeker zijn pistenplan,
te leren kennen. Misschien dat het
drie dagen heeft geduurd, maartoen
stonden we gegarandeerd binnen
veertig minuten in Hahnenmoos,
hoe druk het beneden ook was. Het
spinrag van liften boven Adelboden
steekt wat ingewikkeld inelkaar,
maar juist daardoor zijn er veel
sluipwegen. Met de gratis skibus

naar Boden bijvoorbeeld, daar
uitstappen bij het kruideniertje, met
deoefenlift en een sleper naar de top
van deKuonisbergli om vandaar
langs een heerlijke afdaling
zwierend en zwaaiend naar
Eselmoos te glijden.

De nieuwe
gondelbaan brengt
deskiërs ineen ruk

uit het hart van
Adelboden naar

het Hahnenmoos-
gebied.

Adelboden is weer
een gezellig dorp.
Binnen twee jaren
kreeg hetzijn oude

luister terug.
Foto'sGPD

Langlaufloipe
Maar waarom zou jealtijd in uitge-
rekend détgebied gaan skiën? Jawel,
het aanbod aan zalig-zonnige,
meestal eenvoudige afdalingen in
zowel derichting van Lenk (Metsch)
als Adelboden (SilerenbUhl) is er
groot (meer dan zestig kilometer),
maar er is rondom het oude dorp
nog zoveel meer te doen. Daar is
bijvoorbeeld de wat afzijdig gelegen,
maar aangenaam steile Flecki (een
van de weinige, echt zwarte
afdalingen), daar pronkt ook de
adembenemend mooie Engstli-
genalp met simpele pistes en, vooral
verderop in het seizoen als de zon
hoog boven de ruim 3200 meter
hoge Wildstrubel zeilt, een niet zo
lange (vier en een halvekilometer),
maar heerlijke langlaufloipeen daar
hebben we uiteraard ook de zacht
glooiende hellingen van Tschenten,
pal onder de direct boven
Adelboden uitstekende Schwand-
feldspitz.
De afdalingen daarrichten zich
zonder uitzondering naar het
noorden en dat klinkt dat de meeste
skiërs luguber in de oren: op noord-
hellingen heet hetkouder te zijn dan

op zuidhellingen. Dat mag waar
zijn, maar de voordelen wegen dik
op tegen de nadelen. Ten eerste blijft
de sneeuw op een noordhelling
langer rul en ten tweede sta jeop de
sleepliftof zit je in destoeltjeslift met
je gezicht altijd recht in de zon.
Daarbij heeft Tschenten het
voordeel dat het met de 'groene'
afdaling is verbonden met
Hahnenmoos: alweer een sluipweg.
Maar laat dan wel een skileraar de
sporen trekken. De 'groene' piste
wordt niet geprepareerd en wringt
zich in vreemde, maar ongemeen
fraaie bochten door bos en beemd.
Een redelijke 'wedel-techniek'
wordt aanbevolen, maar met
ordinair 'rutschen' kom jeook een
eind. Mocht de angst hier en daar
toeslaan, dan is de voldoening
beneden, bij de met ijs en sneeuw
afgezette beek, des te groter. Want
waar is het mooier op deze wereld?

Aebi
Adelboden kent meer van die -
landschappelijk gezien - prachtige

afdalingen. Zoals die van de
Laveygrat (2200 meter) naar het
dorp (1350 meter). Er kleeft wel een
nadeel aan: elke skiër moét hem
nemen als hij omstreeks een uur of
vier op huis aan gaat. Dat betekent
vaak file-skiën, geen onverdeeld
genoegen op het smalle, soms ijzige
pad. Maar gelukkig doemt links
langs de route altijd weer het
verweerde bruin van Aebi op.

Aebi is de veruit bekendste uitgaan-
derij van Adelboden en omstreken.
Niet alleen om de verraderlijk
lekkere Kaffee Aebi en niet alleen
om het dagmenu van drie gangen
(16,50 francs). Nee, vooral om Peter
Oester, de man die zijn boerenuit-
spanning tot in alle hoeken van
Zwitserland en daarbuiten beroemd
maakte door in de winter van 1956
zijn in de metershoge sneeuw
wegzakkende veestapel ski's onder
te binden. Glijdend arriveerden de
koetjes in het dorp, opgewacht door
de plaatselijke fotograaf die - zo wil
het verhaal - kort daarna kon gaan
rentenieren: zijn foto's verschenen
in alle geïllustreerde bladen die de
wereld kent.
Oester evenwel werkte stug door.
Tot meerdere glorie van zijn steeds
beroemder wordendeAlpencafé. De
'Skilehrer für Kalber, Rinder und
Kühe' (het diploma hangt in de
gelagkamer) is pas een paar jaar
terug overleden. Even leek het erop
dat het voordien zo befaamde
Adelboden met hem de geest zou
geven, maar het dorp krabbelde
weer op. Een kus van honderd
miljoen francs en ziedaar: binnen
twee jaarkreeg het zijn oude luister
terug. Doornroosje in Berner
Oberland.
ROB VAN DEN DOBBELSTEEN
Voor nadere informatie: VerkehrsbUro
Adelboden,CH 3715 Adelboden,
Zwitserland, telefoon (vanuit Nederland)
09-41 3373 2252; Zwitsers Nationaal
Verkeersbureau, Postbus 20001, 1000 HA
Amsterdam, telefoon 020-6222036.

Wereldprimeur:
ondergronds museum
op Hoge Veluwe

OP EXPEDITIE NAAR HET
HART VAN DE AARDE

Jules Verne schreef er al over: een reis naar het vlammende
hart van de aarde. De wereldprimeur Museonder op het
terrein van het Nationaal Park De Hoge Veluwe maakt die
droom met ingang van maart volgend jaar tot werkelijkheid.
Het unieke ondergrondse museum gunt bezoekers vanaf die
datum een blik op het leven ondergronds, van direct beneden
de bodem waarop wij lopen tot het magische en fascinerende
centrum van onze planeet.

De bezoeker ontdekt daar
dat de natuur in het
duistere en vooral
onbekende 'onder-

aardse' op zijn minstzo boeiend isen
bovendien niet los kan worden
gezien van flora en fauna in het
'ondermaanse', waar hij zijn dagen
slijt. Een expeditie door Museonder
hegint vlak onder het maaiveld,
waar wortels van bomen en planten
groeien, waar konijnen, vossen en
dassen woelen en mestkevers,
mieren, springstaarten, boeken-
schorpioenen, duizendpoten en
spinnen krioelen. Aan het plafond
hangen periscopen met behulpwaarvan ervaren kan worden hoe
een muisvanuit zijn hol dewereld in
kijkt en hoe een vogel voedsel uit de
bodem trekt.
Een trapje lager volgt de confron-
tatie met de ijstijd. Daar liggen

fossielen, zwerfkeien en grind-
bakken en neemt men de tekenen
van prehistorische bewoning waar,
zoals vuurstenen, werktuigen en
scherven. Op de derde museumver-
diepingwordt uitleggegeven over de
verschillen in grondwaterhoogtes,zo
belangrijk voor de drinkwatervoor-
ziening en bepalend voor deverdro-
gingsgraad van de bodem. Helemaal
beneden treft de bezoeker een put
aan met uitzicht op het midden van
de aarde en heel in de verte de glans
van vuur, dat zo nu en dan akoes-
tisch wordt begeleid door een zacht
gerommel.
Museonder is aantrekkelijkvoor een
breed publiek, maar richt zich met
name op scholieren, die in groeps-
verband toch al tot een van de
belangrijkste bezoekerscategorieën
van De Hoge Veluwe behoort. „Ze
kunnen veel zelf doen.Zo bestaat de
mogelijkheid om met eigen handen

water naar boven te pompen en te
ondervinden hoe zwaar dat is", zegt
directeur ir. H.A. Bruning van het
park.
Het idee voor een ondergronds
museum ontstond zeven jaar
geleden. Om te kijken of het plan in
de praktijk uitvoerbaar was, kreeg
de faculteit bouwkunde van de
Universiteit van Eindhoven het
verzoek een prijsvraag uit te
schrijven. Maar liefst dertig
ontwerpen kwamen binnen van
studenten die op dit project wilden
afstuderen. Winnaar werd de
Amsterdamse architect Cor van
Hillo. Hij kreeg de prijs van ’ 2500
en de daaraan gekoppelde opdracht
voor de bouw. Die is nu bijna
afgerond.
Museonder ligt tussen het Bezoe-
kerscentrum De Aanschouw, waar
een beeld wordt geschetst van flora
en fauna boven de grond, en de

landschappentuin. De Hoge Veluwe
stelde de bouwlokatie beschikbaar,
het onderwijsmuseum Museon uit
Den Haag neemt de inrichting voor
zijnrekening. De bouw kost ruim ’ 3
miljoen. Dat geld wordt betaald
door een grote bank en een aantal
kleinere sponsoren, zoals de
provincie Gelderland en de
gemeente Ede. len eerste aanzet
werd gegeven met een ANWB actie
die meer dan ’ 400.000 opbracht
De driclagige onderaardse expositie-
ruimte is, /o.ds gezegd, bijna kl.i.u

Onlangs werd een duizendkilogram
zware boomstronk van een honderd
jaaroude beuk elders uit het park
met een hoogwerker in het dak
getakeld. Het wortelstelsel met een
oppervlakte van tachtig vierkante
meter komt vlak onder de lucht-
koepel te hangen, die de enige
verbindingvan het museum met het
daglicht vormt. Het idee van de
boomstronk is afkomstig van de
twee jaar geleden overleden
directeur Stelels van De Hoge
Veluwe.

De koepel is nu bijna klaar, de
inrichting kan beginnen. Het is de
bedoeling dat Museonder op 3
december wordt opgeleverd
Verwacht wordt dat de spiksplinter-
nieuwe attractie van De Hoge
Veluwe jaarlijks30.000 tot 50.000
mensen méér naar het Nationale
Park zal trekken. Het nieuwe
museum zal daarmee hel totale
aantal bezoekers, inclusief dat van
het Museum Kroller Muller, ruim
boven de 600.000 pei i.i.u ui

AD BI KI M)S

De zware boomstronk
die de luchtkoepel

afdekt, moest met een
hoogwerker op zijn

plaats worden getild.
Foto Hans Boekhoven

Tropica Ambla
rropica \mbla bij Nes op
Ameland is niel op 2
dicht gegaan, maar blijfl open

\ VV
Ameland heel!
periode 20 i novembei
garant gesteld voor <le ex|
tiekosten van dit /wem.
radijs', Om de exploitatK
te krijgen, moet de VVV erin

"n in die periode 1600
bezoekers naai het zwembad te
trekken Daarom: wie bi
VVV logies op bel eiland
veen, km ntal
entreekaarten voor 1 ropica
Ambla bij en de leden van de
VVV kunnen in voorverkoop
voordelige kaarten I

0 in plaats van / 12) IV
VW vindt dat het bad tut X
november geopend moet
blijven
een najaai
land veel Belgen verwacht. De
herfstvakantie in België valt,
evenals die in zuidetijk
Nederland, in de periode van 26
oktober tot 8 november.
telefoon

Hortus
Tot en met X november i
Hortus Haren de aquarell
tentoonstelling van Alie r

Kolk te zien Alie K
vooral stillevens, de i
ook aquarellen van
landschappen. Vami
morgen en maandag staat de
Hortus in het teken van de
orchidee. De hele ma
december is er het Intei D
tionaal Kerstfestival, met op \Z
en 13 december de Hort
Kerstmarkt en op 19en 20
december het Hortus K

Flint'nhoes
Hei Nationaal Hunebedden
Informatiecentrum Hint
in het Drenise Borger heel
deel van /
vernieuwd

dere
deior het plaatsen van een
video-jukebox, met behulp

>eker een
kan maken uit il korte
filmpjes. IX* vlal
afdelii
over het steenki

Flint'nhoes van lu
klooster. Hall
super
worden en
educatieve
'

Creatief op Schylge
nen

worden in de NJIK
de voll
in de rustige maanden
november, februari en n.
workshops modettekenc
aquarellercn. zingen, grimeren.

iferen, schilderen,
pigmentstudie en land art
(onder andere kunstwerken
maken van op het strand
gevonden materiaal) gehouden.
De Wmteiacademie
Terschelling wil op de/e manier
kunstzinnige aspiraties combi
neren met 'uitwaaien op het
eiland. De deelnemers bi
een weekeinde of een mul
op het eiland door in tweeper
soons kamers niet eigen douche
en toilet (N.llli
douche u
toilet op A,
De cursusprijzen (inclusief
logies met volpi
van f 195 tot /

Ski '93
XNWB brengt ■vijfde achtereenvolg?

het informatiemagazine Ski uit.
56 pagina's dikke blad

hte informatie
wintersport Bijvoorbeeld
sneeuwgebieden, 'kindvri*
lijke' dorpen, onlwikkeln
de wintersportindusiiie
ski's, schoenen, compact
Cami nwkettitii'
snowboard en winti
sporlmode Tevens i
testvei nomen ovivoordelen van een vierwiel

lieven auto ten opzichte
oor of achterwiela

dryving. En uiteraard
menten van de ANWB zelf

de ANV
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Special Ladies asked for exclusy-
ve escort service. Varing from
company t0... Ond. nr. 2572.

Vanessa privé, mooieblonde, rij-
pe vrouw, 38 jaar verwent u
heerlijk en rustig. Ook kom ik bij
u thuis. 058- 139387.

Vanessa privé, mooie blonde rij-
pe vrouw, 38 jaar verwent u
heerlijk en rustig. Ook kom ik bij
u thuis. 058- 139387.

( 06-tet.no's J
06 - 320.320.06. Sexy meisjes

50 cphm.
06 - 320.320.07. Sexy dromen
50 cphm.

06 - 320.320.08. Tienersex 50
cphm.

06 - 320.327.17. Griekse Sex
p.m. 75 et.

06 - 96.92, 50 cpm. Zapp Sex.
06-97.91,p.m. 75 et. ClubTop
S&M.

3 meisjes 18j., p.m. 75 et. 06-
-320.320.52.

Adressen 069 - 789. 100e/m.
Afspreeklijn: 06 - 9533 (75

cpm).
Alle adressen 06 - 96.80. 100
e/m.

Alleenstaande vrouwen. 06 -320.324.97 (100ct/m).
Bel Lenie. 06 - 320 324 96 (100
et/m).

Beurt voor de klas 06 -340.340.30(50 cp'Am.)
Bi-sex voor twee (direkt apart):
06-320.330.81 (75 cpm)!

Buurmeisje Natasjaü: 06 -320.320.95 (75 cpm).
Direkt afspreeklijn: 06

320.320.36 (75 cpm).
Direkt apart: 06 - 320.322.05
(37,5 cphm).

Direkt contact met eenzame
vrouwen. 06-320.324.97.
dOOcpm).

Direkt een meisje, 18 jr.: 06 "9510 (75 cpm).
Direkt 'n meisje 18 jr. 06 "

320.322.11 (75 cpm).
Direkt sex kontakt: 06 -320.330.45 (75 cpm).
Flirtbox, 06 - 9501 (7 5 cpm).
Gay date kontakt!!: 06 -320.330.18 (75 cpm).
Gay privé Friesland; 06 -320.322.39 (75 cpm).
Gescheiden meisje zoekt man
voor sex. 06-320.324.94
dOOcpm).

!!! Grieks !!! 06 - 9618, 50 cphm.
Grieks 18, p.m. 75 et. 06 -320.320.62.
Griekse Sex 06 - 320.325.55.
50 cpm.

Hete sexkontakten: 06 " 9665
(75 cpm).

Homo/bi-sex dating: 06 -320.330.95 (75 cpm).
Homo-kontakten: 06
340.350.30 (50 et per minuut).

Homo Michael live, 06
320.330.88 (75 cpm).

Homo Vincent: 06 . 340.350.31
(50 et. p.m.).

Huisvrouwen dating: 06 - 9661
(75 cpm).

Zoekt u een partner?
Nederlands grootste relatieburo met circa 5000partnerzoekers
geeft u natuurlijk een grote kans van slagen.

RUIM 70% VINDT BINNEN
ENKELE MAANDEN EEN RELATIE

Wilt u meer weten? U kunt geheel vrijblijvend bellen,
FRANEKER, mevrouw Niemeijer, 05170-5590
GARIJP, mevrouw Tolsma, 05117-1979
HEERENVEEN, mevrouw Klinkhamer, 05126-1219

DE RELATIELIJN
Vandaag hoort u de stem van uw partner van morgen.

Vrouwen bellen mannen, 06-320.325.27
Mannen bellen vrouwen, 06-320.321.37

Stichting Date
Erkend Stichting Consumentenbelangen bij Rv. 75 c.p.m.

PARTNERKEUZE
van uitstekend maatschappelijk niveau

Bij Mens en Relatie staat een deskundig team met 40 consulen-
tes en psychologeklaar om voor u een levenspartnerte vinden.
Slagingspercentage: ruim 70% via onze PERSOONLIJKE
bemiddeling. Meer weten? Bel dan:
LEEUWARDEN e. o.: 05120-31974, mevr. HARTMAN
GRONINGEN e.0.: 050-271935, mevr. WESTERBAAN
ZWOLLE e.0.: 038-538501. mevr. KUIPERS
ZWOLLE e.0.: 038-537412, mevr. EISSENS
Of vraag de GRATIS BROCHURE aan: postbus 30141, 8003
CC Zwolle

Mens en Relatie
lid Alg. Vereniging Relatiebureaus (AVR)

Is het nu echt nodig dat u alleen blijft?
Wij denken van niet en adviseren u gewoon eens een proef-
exemplaaraan te vragen van het Magazine SOLO (/ 10,-). Een
blad vol met advertenties van christelijke alleenstaanden die net
als u ook op zoek zijn. Schrijf of bel naar SOLO, Postbus 881,
2900 AW Capelle a.d. IJssel, tel. 010 - 4421402. Waarom
zou u het niet doen ?

S.D.R.
Servicebureau Dienstverlening

Relatiebemiddeling
Alleen zijn hoeft niet.

Wij gaan met u op zoek naar een nieuwe relatie/vriendschap.
Neem daarover eens kontakt op met:

mevr. Stulp, tel. 058-880779
Off. gedipl. en erkend konsulente in relatiebemmiddeling

Spontarra, aantrekkelijke jonge- Iman, 32, zoekt zijn ideaal, nml.
kennismaking met vrouw, 35-
-55. Doel: een vriendschappelij-
ke, erotische relatie. Br. o. nr.
2566.

Sportieve 40'er. Zoekt vlotte
vriendin. Wie durft. Hou je net
als ik van romantiek, uitgaan,
sauna, strand, kaarslicht. Schrijf
mij dan, misschien klikt het, tot
ziens. Br.nr. 2510.

Vrouw, 24 jaar. 1 kind, 3 jaar,
zkt. kennism. met ser. kindvrien-
delijke jongeman, Ift. 25-30 jr.
Nummer 2516.

Vrouw, 25 jaar, zoekt een lieve
vriend (dierenliefhebber), omge-
ving zo.-Friesland. Brieven met
foto onder nummer 2576 krij-
gen altijd antwoord terug.

Welke charm. jonge vrouw, 40-
-45 jr., durfteen (bjeerlijke relatie
aan? Serieuze jongeman (40+),
HBO-nivo, wil je graag ontmoe-
ten. Trefwoorden: sport, mu-
ziek, respekt, lekker eten, goed
gesprek. Brieven onder nr.
25 fB.

Welke lieve man zou met vrouw
55 jr. de vrije tijd willen door-
brengen (geen sex). M'n hob-
by's zijn naar de rommelmarkt
gaan, filmentoneel, vacantié, en
Eezellig koffiedrinken. (Omg.
eeuwarden). Br. liefst met pas-

foto o.nr. 2579.
Welke sportieve, slanke, goed

uitziende vrouw schrijft mij. Ik
ben 41, sportief en zie er goed
uit. Misschien kunnen weer iets
leuks van maken. Brieven met
foto onder nr. 2577.

Welke vrouw tot 35 wil het
mooie leven met mij beleven.
Student, 31, pos.d., Chr., houdt
van denatuur, reizen, uitgaan en
niet tv-kijken. Schrijf een gepas-
te brief met foto ondernr. 2544
van dit blad.

Wij, samenwonend paar 21/26
zoeken een paar om samen ge-
zellige dingen te doen zoals uit
eten, sporten, vakantie, sauna-
bezoek etc. Spreekt je dit aan
schrijf een brief, liefst met foto,
onder nummer 2513.

Uitnodiging aan de vrouw die
deze adv. aanspreekt.
SYMPATHIEKE

VEERTIGER
lang 1.79, blauwe ogen,

blond, iets grijzend haar, slank
postuur. Geen kinderen en
ongebonden. Huis, werk en

auto. Tuinieren, zeilen, tennis,
biljart, wandel, lezen, muziek,
kunst, de kunst van 't leven,
spirituele interesse, doe ik

graag.
Zoek spontane, liefdevolle 35-
-42 jaar met verwerkt verleden.
Ben jeromantisch, hou jevan
een knuffel en ben je uit op een

büloeiende relatie?
Dan nodig ik je uit spontaan te

reageren, graag met foto,
onder nummer 2570.

Toneel
gezelschappen J

Toanielselskip Ferdivedaasje te
Lemmer spilet dit winterskoft ~lt
heft yn hannen" en is ree om te
spyljen. Foar ynlj. till. 05146 -2544.

BENT U OP ZOEK NAAR EEN
LEVENSPARTNER.?

Ontmoet de vrouw van uw
dromen.
Wij hebben een bestand van
representatieve

POOLSE VROUWEN
Neem dan contact op met

POLEN-
KONTAKT

ADVIESBUREAU
VOOR PARTNERKEUZE

058-673125
Sportieve wed., 51 jr., 1.70 m,
houdt van dieren, reizen, tennis,
bridge, zoekt lieve man, ongeb.,
tot 55 jr. Min. HBO-niveau. Brie-
ven onder nr. 2508.

Sympathieke, serieuze man, 69
jaar,rustend agrariër, zou graag
in kontakt willen komen met een
eenvoudige vrouw, liefst Ger. of
Herv., om samen het alleen zijn
op te lossen.Reakties via bureau
S.D.R., tel. 058 - 880779 (me-
vr. Stulp), of postbus 8527,
8903 KM Leeuwarden.

Twee vlotte jongens gezocht
voor twee vrolijke, serieuze
vriendinnen (27 en 29 jaar) voor
avondje uitenwie weet, klikt het
wel. Br. o. nr. 2523.

Vitale alleenstaande zakenman,
65 +, wil graag in contact komen
met leuke spontane vrouw, plm.
40-55 jaar, die ook alleen is en
daarietsaan wil doen.Doel: fijne
relatie opbouwen. Brieven onder
nummer 2543 (altijd antwoord).

Vr., arbeidersstand, 57 jaar,
zoekt man, lief, eerlijk, betrouw-
baaren 55tot 70, gelovig, moet
wel van dieren houden, huiselijk
type, geen drinker, liefst metau-
to en graag in de omgeving van
Stiens-Leeuwarden-Hallum-St.
Anna, br.o.nr. 2541.

Vriendelijke, rustige man, 58
jaar, goede baan, zoekt een lie-
ve, eenvoudige, liefst Fries spre-
kende vrouw. Reakties via bu-
reau S.D.R., tel. 058 - 880779
(mevr. Stulp) of postbus 8527,
8903 KM Leeuwarden.

Vrolijke jonge/blonde vrouw,
met leuke baan, 1.81 m, 32 jaar,
zoekt aardige boeiende jonge
man, trefwoorden sportief,
goed milieu, mbo/hbo, kind-
vriendelijk, brede belangstelling.
Brieven met foto, o. nr 2555.

Vrouw, 48 jaar, z.k.m. man tot
50jr. Br.o.nr. 2560.

Vrolijke, vriendelijke, oprechte,
rustige, eerlijke, spontane jonge
kerel, 29, z.k.m. gelijke meid.
Hobby's muziek, lezen, schrij-
ven. lets voor jou? Schrijf dan
brief metfoto o. nr. 2524. Altijd
antwoord.

Feest? Fryslan Kabaret, tel.
05157-3740.

Freegje foar jo feestjOn 'Mei-
inoar len' fan Drylts mei it stik It
sênde gebod. Ynlj. tilt. 05155 -2316 of 1425.

ToanieHeriening ~Pro Rege" üt
Holwert spilet ~ln skat Tan in
muoike'. Ynl. tel. 05190-
-95408.

G Clubs e.d. )
05120 - 40028. Ankie's privé.

Bezoek aan huis en S.M., nu ook
boys voor boys aanwezig.

05188 - 2031. Corrine's Top-
escort heeft lieve, sexy, stoute,
opwindende meisjes, in uitda-
Sende lingerie (ongehaast, on-

eperkt). Onze prijzen zijn mcl.
BTW. Zeer discreet, tevens
meisjes/vrouwen gevraagd.
Ook sexyboys aanwezig.

058 - 670093. HuisjeKwak, daar
voelt u zch op uw gemak. Ook
huisbezoek.

Callgirls, erotische secretares-
jes, oogverblindende manne-
quins, spontane studentes &
'wulpse' huisvrouwtjes. 058 -667222. (Drempelvrees is echt
onnodig.)

Escort Pussycat, stevige dame
aanwezig, tevens meisjes ge-
vraagd bij ons thuis. 05130 -23370.

Escort service Noord, 7 dagen
per week. Met Linda, Wendy,
Denice, Nadja en Sandra. Tel.
05944-3291.

Escortservice Colinda, voor leu-
ke dames bij u thuis of hotel. Tel.
05130 - 24543. Tevens chauf-
feurs gevraagd.

Gigoio's, voor escort en privé,
zakenman, bodybuilders, enz...!
058-675880.

Gratis Sex-videoband. Interlude
Postorders, Postbus nr. 40200,
8004 DE Zwolle.

Huisbezoek Yvonne. Tel. 058 -674432.
Kwaliteit gaat voor kwantiteit:

Julia's tijd is nog altijd het lek-
kerste. Nu ook op koopavond
geopend. Tel. 058 - 675865.

Let op! Twee Rubens-vrouwen
verwennen u dit weekeind in hui-
ze Sexyland. Ook huisbezoek.
058-667768.

Nieuw, nieuw, nieuw: Silvia privé
en escort. 058 - 675665.

Privé-adressenl + 150 st.
stuur ’ 25 naar postb. 6092,
Leeuwarden!

Sandra privé + escort. 058 -1282571
Sandra privé + escort. 058 -128257\
Sexparadijs Walhalla. Tel. 058 -150152.
Sexyland privé + huisbezoek.

Vier dames, geleiden u naar de
7e hemel. Ook bij u thuis. Tel.
058-667768.

Slank blondje 24 jaar, privé 058
- 670294.

Slank blondje 24 jaar privé. 058- 670294.
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BENT U OP ZOEK NAAR EEN

LEVENSPARTNER?
Wij hebben een bestand van

representatieve ser.
POOLSE VROUWEN

Meer info via ERKEND
POOLS BEMIDD.BURO

DANUTA
05273-2751

Man, 65+, z.k.m. eenvoudige
vrouw tot + 70. Brief no.
2563.

Nette heer zoekt nette vrouw,
50-60. Br. o. nr. 2558.

Nette man, 56 j., zou het graag
nog eens proberen. Ik zoek een
nette, niet rokende vrouw, nr.
2551.

Nette man, geh., 50+, gesteril.,
zoekt kennism. met nette
vrouw. Leeft., huidskleur of han-
dicap niet belangrijk. Omg.
Leeuwarden. Geh. verz. Br. o.
nr. 2511.

Nette weduwe, 72 jaar, goed
milieu, z.k.m. gezellige we-
duwnaar op vriendschappelijke
basis om de eenzaamheid op te
lossen, ongeveer dezelfde leef-
tijd. Liefst Leeuwarden. Brieven
onder nummer 2557.

Nette weduwe, algemeen ont-
wikkeld, zoekt langs deze haar
onsympathieke weg een nette
weduwnaar tot 70 jaar, in bezit
van auto. Onder nr. 2546.

Man, 55, z.k.m. vrouw, houdt
van muziek, uitgaan, gezellig-
heid. Br. o. nr. 2519.

Nog steeds geen partner? Bel.nu"05150-27362.
Onzo oergezellige privéparenclub

in Friesland heeft nog plaats
voor enkele nieuwe paren. Inl.
tel. 071 -896746.| Opgewekte vrouw, 75+ , zoekt
vriendelijke man. Br.o.nr. 2573.

Paar, begin 30, zoekt ander paar
voor een leuke vriendschap met
e.v. p.r. Leuke mensenbelangrij-
ker dan leeftijd. Brief onder nr.
2529.

Relatiebemiddelingsbureau
~Samen Verder": vele geslaag-
den over het hele land. Persoon-
lijke relatiebemiddeling op chr.
basis. Discreet, snel. Wilt u meer
weten? Bel eens een consulente
voor een gesprek in uw eigen
vertrouwde omgeving. Smallin-
gerland: 05127 - 1711,
Leeuwarden: 058 - 662373.
Ook 's avonds.

Rustige, niet onknappe iongen,
22 jr., zoekt lieve vriendin voor
vriendschap en evt. vasterelatie.
Br. o. nr. 2530 is altijd ant-
woord.

Soms vind jegeluk heel gewoon!
Prima uitziende sportieve ~jong-
eman", 52, lief, attent, handig,
knuffelig, zelfstandig, aardig,
vrijgraag, slim, duizendpoot,
eerlijk en trouw. Hobby's: véél!
O.a. watersport. Heb alles wat
mijn hartje begeert (o.a. motor-
jacht). Maar mis ~jou", lief,
zorgzaam, spontaan vrouwtje,
25/50 jaar...? Waar ik héél
graag in een monogame relatie
weer razend verliefden gelukkig
meekan worden! Fotootjeerbij?
Héél fijn! Schrijf je?! Br. o. nr.
2554.

Spontane, zelfst., jonge vrouw,
eerlijk, actief, lief, HBO, financ.
onafh., twee leuke kinderen,
brede belangstelling, o.a. mu-
ziek, wil de arm van een sterke,
lieve man (+ 40 jr.) om haar
schouder. Samen het leven weerontdekken .. . Ér is zoveel meer!
Brieven liefst met foto onder
nummer 2507.
Sportieve jonge man, 26, zoekt

jongevrouw voor duurzame re-
latie. Br.o.nr. 2535.

Jfêclr\.) n<ieU*ena' °6 - 9663
181^06-
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751c8tiro6-Mandy:o6-9602(75cpm)■SSTao^ïCS °6 "

06"
"Z?1 if'nda 06 - 320.320 1450 cphm. »-«"■«»,
Ongehoorzaam 06320.320.50, 50 cphm
Partnerruil kontakt: 06320.330.91 (75 cpm). "

Pikante kontakten: bel 06 -320.320.32 dOOcpm).
Pikante meisjes 18 jr.- 06 -9667 (75 cpm). 'Rijp dik 25 + , p.m. 75 et. 06 -320.321.34.
Rijpe dame live, 06 -320.320.38, p.m. 75 et.
Rijpe Vrouwen live! P.m. 75 et06-9609.
Ruig 06 - 320.321.10, 50cphm.
Schooljuffrouw aeeft sexles'p.m. 75 et. 06 - 95.09.
Schoolmeisje Evelien 18 ir.: 06-320.326.01 (75 cpm).
Sexadvertentielijn: 06320.326.66 (75 cpm).
Sex-kontaktlijn (datinq)!>: 06 -320.330.66 (75 cpm)
Sex-paradijs: 06 - 9504 (100

cpm).
Sexrelatielijn: bel 06
320.320.55 (75 cpm).

Sexvoor twee: 06 - 320.330.46
(75 cpm).

Sexy tienertje 18 jr.: 06 - 9664
(75 cpm).

SM voor twee: 06 - 320.329.99
(75 cpm).

Spelletje met Carolientje: 06 -350.222.16 (50 cpm).
Tienermeisje Tessa 18 jr.: 06 -9530 (75 cpm).
Tippellijn: 06 - 95 11 (75 cpm).
Uitdagend tienermeisje 18 jr.:
06-9502 (75 cpm).

Verpteegstertje: 06 - 9662 (75
cpm).

Vrij vrouwenkontakt, 06 - 9766(7b cpm).
Zoek je 'n hete meid? 06 -320.330.79 (75 cpm).
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Uit het Leeuwarder Frigem-toernooi

schaken

In het afgelopen weekend heeft
het Frigem-toernooi om het open
kampioenschap van Leeuwarden
de belangstelling getrokken van
veel schakers uit alle delen van
ons land. Evenals vorig jaar werd
de nationale kampioen, Jeroen
Piket, winnaar. Loek van Wely en
John van der Wiel deelden de
tweede en derde plaats. De stich-
ting Schaak Friesland, met de stu-
wende krachten Gerben van
Manen en Bert Breuker, organi-
seerde dit evenement. Andermaal
is de aandacht gevestigd op het feit
dat schakend Friesland ontwaakt
is uit de lethargie waarin het
sedert de dood van Waling Dijk-
stra was verzonken.

Hieronder twee partijen uit het
Frigem-toernooi.

Wit: John van der Wiel. Zwart:
Johan van Mil. (Leeuwarden
1992).

Siciliaanse verdediging.
1 e4c52. Pf3 e63. d4cxd4 4.

Pxd4 Pc65. Pc3a66. Pxc6. (Ande-
re zetten zoals 6. Le2 of 6. Le3 lei-
den na 6. ... Pf6 en 7. ... d6
gewoonlijk tot de Scheveninger-
variant).

6.... bxc6 7. Ld3d68. 0-0 Pf6 9.
Del! (Een nieuwe zet waarvan de
kracht in deze partij duidelijk tot
uiting komt).

9. . Pd710. f4Le7 11.Ld2e 5.
(Aannemen van het pionoffer met
11.... Db6+ 12.Khl Dxb2 13. Tbl
acht de zwartspeler terecht te ris-
kant).

12. Pdl Lf6 13. Pe3! exf4? 14.
Las! (Met deze vervelende tussen-
zet had de zwartspeler geen reke-
ning gehouden).

14. ... De 715. Pfs Des. (Ver-
werpt het passieve 15.... DfB maar
mogelijk ten onrechte).

16. Lc7 Dxb2. (Op 16. ... Dcs+
17.Khl Les is 18. b4! storend).

17. Tbl Dc 318. Pxd6+ KfB 19.
Dxc3Lxc3 20. Txf4 Pes 21. Pxf7!

De beslissende inslag).
21.... Pxf7 22.Lc4Lf6 23. e5Ta7

24. LbB! Lgs 25. Tf3Lg4. (Of: 25....
Te726. Ld6, resp. 25. ... Tb727.
Txb7 Lxb7 28. f xf7+, of 25. ...
Td7 26. e 6in alle gevallen met
directe winst).

26. Lxa7 Lxf3 27. gxf3 en zwart
gaf het op.

Wit: Loek van Wely. Zwart: H.
van der Poel. (Leeuwarden 1992).

Benoni-verdediging.
1. d4Pf6 2. c4c53. d5 d64.Pc3g6

5. e4Lg7 6. Pf3 0-0 7. h3e68. Ld 3
exds 9. exds. (Op 9. cxds, wat in
soortgelijke stellingen sterk is,
volgt 9.... TeB 10.0-0b5! met beter
spel voor zwart).

9. ... TeB+ 10. Le3 Lh611. 0-0
Lxe3 12. fxe3 Pbd7. (12 Txe3?
13. Dd2 TeB 14.Dh6 verschaft wit
sterke aanval).

13. e4a614. Dd2 Kg715. Tf2De 716. Taf 1 TfB 17. a4?! (Elastischer is
17.a3gevolgddoorb4, een plan dat

o.m. voorkwam in de partij
Gheorghui-Andersson, Manila
1974).

17. ... b618. Dgs PgB 19. Dxe7
Pxe7 20. g4h621. h4Lb7 22. Pdl
TaeB 23. Pe3 LcB 24. Kg2PgB 25.
Kg 3Pes 26. Pxes Txes. (Het ziet er
naar uitdat witalleen enig terrein-
voordeel heeft bereikt. Met zijn
volgende zet brengt hij leven in de
brouwerij).

27. b4!? a5? (Na 27. ... bxas 28.a5bxas 29. Tal heeft zwart 29
Pf6! in verbinding met Pd7en
Pcs. De witspeler was waarschijn-
lijk 28. c5benevensPc4van plan).

28. bxas bxas 29. Pdl! (In posi-
tioneel opzicht beslissend: het
paard gaat naar b5. Na ruil heeft
wit een gedekte vrijpion die de
doorslag moet geven).

29.... Te7?(Beter 29.... Ld730.
Pc3Pe7 31. Pbs PcB).

30. Pc3Ld731. Tf3 h5? 32. g5f 6
33. Lc2! Tef7 34. PbsLxbs 35. axbs
fxgs. (Verliest regelrecht, maar de
stelling is ook na andere zetten
verloren).

36. Txf7+ Txf7 37. Txf7+ Kxf7
38. b6! Pf6 39. La4! (Daarvoor
diende 33. Lc2!).

39 Pxe4+ 40.Kg2en zwart
gaf het op.

*★*
Probleem nr. 2060 van Dr. Cor

Goldschmeding.
(le prijs Probleemblad 1976).

Wit: KbB, De7, Th4, Lal en a2,
Pe3 en e4, pionnen f3, «7, h5(10).

Zwart: Kes, Db4, Tb6en h6,
LeB, PaB en h3, pionnen b7, c5, d4,
e6(ll).

Wit speelt en geeft mat in twee
zetten.

Oplossing in de volgende
rubriek.

Oplossing partijstelling 2059
(Boey-Filip): wit won als volgt: 1.
Lxgé! hxg6 2. Te7+ Txe7 3. dxe7
Kxe7 4. TdB!

JEUGDTOERNOOI IN OENT-
SJERK.

De schaakclub808organiseert
op zaterdag 7 november het tiende
jeugdtoernoi in Oentsjerk. Aan-
vang 13.00 uur. Aanmelden tele-
fonisch 05103 - 2099 of 1836.

Haije Kramer

Sneeker Waterpoorttoernooi bridge
Een harde noot voor de verdediging, daar-

mee besloot ik derubriek van vorige week. Het
ging over een specifieke kaartpositie, die voor
verdedigers moeilijk is te doorzien.

Tegen 3 SA kwam noord uit met V6en dat
was een uitstekende start. Er van uitgaande dat
♦H bij noord zat, een terechte aanname, kon
west voorlopig 8 slagen tellen: 2 in ♦, 3 in ▼ en 3
in ♦. Zonder V-uitkomst had wellicht een
negende in ♦ kunnen worden ontwikkeld,
maar dat was nu niet meer aan de orde: noord
zou immers tijdig een V-slag hebben ontwik-
keld en dus 5 slagen maken, TB, 4H en ♦ A H
V.

West verzon een list. Hij nam de uitkomst
met VV en speelde direct 43. Zonder aarzelen
nam noord #H en hii vervolgde met ¥3, geno-
men in oost. Van tafel werd vervolgd met#4 en
toen zuid klein legde, sneed hij met 4T. Ook
♦A werd geïncasseerd en west kon claimen:
3^-, 3V- en 3^-slagen maakten samen 9 slagen.

We mogen het noord niet kwalijk nemen,
maar hijheeft het contract weggegeven door in
slag 2 ♦!! te nemen,met alsgevolg dat west 3♦-
slagen kon maken. Als noord duikt, dan komt
west niet verder dan 2 ♦-slagen, namelijk 4V
en 4A.

Vorige week zaterdag had in Sneek het jaar-
lijkse Waterpoorttoernooi, een topintegraal
parentoernooi, plaats. Met 56 deelnemende
paren was het net niet volgetekend, maar des-
ondanks zullen de organisatoren van de BC
Sneek tevreden zijn geweest. De winnaarsvan
vorig jaar, Jacobs-Fhsijn, gooiden ook dit jaar
hoge ogen, maar zij moesten een ander
Leeuwarder koppel, Erik Lourens-Klaas
Boorsma, voor laten gaan. Zij schreven deze
editie van dit toernooi op hun naam met een
score van ruim 63 procent, ruim 1 procent voor
Jacobs-Flisijn.

Dit was spel 26 van het Waterpoorttoernooi.
Spel: 26
O/Allen

Natuurlijk zal noord in 2- of 3 SA van de ♦-

lengte moeten leven. Helaas levert die maar 3
slagenop en daarom zal een goedeverdediging,
uitgaande van een goede uitkomst, noord op 7
slagen kunnen houden.

Meestal zal noord de ♦-kleur zo hebben aan-
gepakt: ♦9 voor of 45 naar ♦B. Oost dekt ♦9
met «'T, in zuid ♦B en west maakt ♦H; OW
maken nu nog steeds een ♦-slag.

Tenminste één speler, Ep Mul, deed het
anders. Hij nam de▼-uitkomst op tafel, in zuid
dus, en speelde direct 42 na.

Verplaats uzelf naar de stoelvan west; welke
kaart zou u hebben bijgespeeld? Juist, ook in de
praktijk legde west ♦H. De nagespeelde V was
voor VA cnVna bracht noord aan slag. Die nam
de ♦-snit, die lukte, waarna zuids ♦-lengte
ineens goed bleek voor 4 slagen. Gevoegd bij,
dankzij het gelukkige 3-3 zitsel in diekleur, 4
♦-slagen en de reeds gemaakte V-slagen, kwa-
men 10 slagen binnen.

Zuid speelt 4V (OW hebben niet geboden).
West komt uit met noord 48, door oost
genomen met ♦A. Oost speelt49 terug, via de T
van west voor noords #V. Als van tafel V3
wordt gespeeld gooit oost af. Hoe moet zuid
dit spel aanpakken?

Hans van der Heijde

LCryptogram

Horizontaal: , ,
2. lelsjitter (9); 6. Ingelsk koarts-

krift (5); 8. Ut ondeugende mantsje
het de heulesantbakop syn kop set
(7); 10. Om de LAT-etyk folgje te
kinnen moat men sportyf wêze (7);
11. Run red by 28 wei (5); 12. In

protte jongen goaie mei stiennen
(5); 13. In düst fan de kapper as
doelwyt (49; 16. De Südamearikaan
waard meikma opwekt(4); 17.Sake
is net ien fan Sipkema syn soannen
(3); 18. Weirün oer in autobaan? (6);
20. De oanmerkings stiene faai 86);

22. In fokker wol har sün ferkeapje
(6)- 23 De itlkkene nille |oi
soad üngrmak (7); 26. Brün ruit (ii).

29. Fioêledoaze dêr't earsl kinnen■ ne? (10); 31. Troch 28 kriJe wy
fan '<■ wyn óf op üs stikkene I vts (4);
32. Vn Almcir èn Enen brüke fyt-

" kko broeken (11).
Fertikaal:

1. Docht meiom syn part te knjen
(10); 2. It Frvskc suertsje (6); 3.
Sleau hüsdier (4); 4. Hy mei it witte
(5); 5. Jildferskaffer mei woeker-
rinte(9); 6. Swietekau fan V
en har ridders (11); 7. Taai
foarskrift (7); 9. Wurdt yn in muite-
re kapel holden (7); 14. Eroatyske
gefoelens halde him wekker(6); 15.
Brutscn troch har skientme (49: 19.
De skriklikeren-hün (6); 21. In kre-
as stik lan foar in ko (7)- 24. Wurdt
troch de lange bakker fan It Fean
brükt (5); 25. Heakken dy't vn
Dutslan en 32 iten wurde (5); 27.
lenichste eigenskip fan in Uny (4);
28. De styfmem rydt der op werom
(4); 30. Ferkearde tsjinst (3).

Als het cryptogram klaar is,
vindt u in de hokjes 10-5-27-30
een plaatsnaam. Schrijf dieop de
achterkantvan een briefkaart en
stuur dieaan: Redaktie Leeuwar-
derCourant, postbus 394,8901 BD

Leeuwarden, met op de voorkant
de aantekening 'Crvi>toL'r;im'.Dc
inzending moet uiterlijk donder-
dagochtend 12 november bij ons
zijn. Onder de goede boenden
worden drie bockenbonnen van
25 guldenverloot.

Oplossing cryptogram 549

De oplossing was: lens
De boekenbonnen gaan naar: G.
Kooijman-den Boer, de Timpe 45,
Balk; A. Brolsma-Slot, Mr. P.J.
Troelstrawei 35, Grou; J. Pieters-
ma-Bakker, Tichelwerk 13, Mak-
kum.

Denemarken en Oostenrijk zetten schilderijenreeksen voort
DE EERSTE Deense bijbel was

een vertaling van het Nieuwe
Testament. Hij verscheen in 1524
tijdens de regering van Christian
II en hij was deels gebaseerd op
de latijnseversie van Erasmus en
deels op de Duitse vertaling van
Luther. Nadat er o.a. in 1589 en
1740opnieuw Deense bijbelsver-
schenenwordt op8 november, na
zestien jaar werk, een nieuwe,
met 160 kleurentekeningen geïl-
lustreerde Deense Bijbel uitge-
geven. Ter gelegenheid daarvan

feeft Denemarken op 12 novem-
er een fraaie 3,75 kr.-zegel uit.

Motief: Jacobs gevecht met de
engel.

nds 1984 geelt Denemarkenbijna elk laai mi serie zegels uit

met daarop schilderijen. Deze
reeks wordt op 8 november
voortgezet met twee grootfor-
maat-zegels waarop landschap-
pen: 5,00 kr., Vejby (1843) van
Johan Thomas Lundbey (1818-
-1848) en 10,00 kr., Ved Halleby
(1847) van Peter Christian
Skovgaard (1817-1875).

OOSTENRIJK heeft na de
zomerstop de uitgiftedraad op 18
september weer opgevat met een
emissie van drie zegels gewijd
aan volksgebruiken en folkloris-
tische kostbaarheden (deel 2).
We zien op de zegels, waarvan
van elk 2,9 miljoen stuks zijn
aangemaakt: 5 s., een kleurrijke
schietschijf bij een schuttersfeest
(Neder-Oostenrijk); 5,50 s., boe-
ren(deken)kist (Karinthië) en 7
s., votieftafel (Vorarlberg).

Op 9 oktober werd een 5 s.-
zegel (oplage 2,9 miljoen) uitge-
geven naar aanleiding van net
sanerings-systeem van het Mar-
chfeldkanaal. Afbeelding: een
deel van hetkanaal en een brug.

Ook ombudsmannen hebben
hun internationale contacten,
hebben zelfs om de vier jaareen
internationale conferentie. De
vijfde internationale is van 11 tot
en met 16 oktober in de Weense
Hofburg gehouden. Aanleiding

voor de Oostenrijkse post op 9
oktober een 5,50 s.-zegel uit te
geven (oplage 2,9 miljoen) met
daarop deWeense Burgtor en het
congres-embleem.

Op 9 oktober verscheen even-
eens de moderne-kunstzegel.
Het is deze keer Peter Pongratz
(geb. 1940) die deze exposeert
met zijn 'Die Reinigung des
Meerwassers. De permanente
serie 'Stiften en kloosters in Oos-
tenrijk' werd 23 oktober uitge-
breid met een 1,50 s.-zegel. Afge-
beeld wordt het klooster van de
Duitse Orde in Wenen.

Met deze uitbreiding bestaat
deze reeks, die sedert 1984 loopt,
nu uit achttien zegels: 1984: 3,50
s., Pramonstratenser Chorher-
renstift in Geras, 4,50 s., Stift
Schlagl, 4 s., Zisterzienserstift in
Stams, 6 s., Stift Rein-Hohen-
furth; 1985:5 s.,Benediktinerstift

St. Paul, Lavanthal; 1986: 5,50 s„
Propstei St. Gerold, 7,50 s„ Domi-
kanerkonvent. Wenen; 1987: 7 s.,
Kloster Loretto; 1988: 10 s., Stift
Wilten, 8 s., Zisterzienserstift
Zwettl; 1989: 17 s., Ertzabtei St.
Peter, Salzburg, 1 s., Zisterzien-
serabtei Mehrerau; 1990: 11 s.,
Trappistenkloster Stift Engels-
zeil, 50 g., Chorherrenstift Vorau;
1991: 20 s., Kloster Wernberg, 2
s., Benediktinerabtei Michael-
beuren; 1992: 12 s., Konvent der
Barmherzigen Brllder, Eisen-
stadt en 1,50 s., Kloster derDeut-
schen Ordens, Wenen.

Eveneens op 23 oktober werd
het driehonderdjarig bestaan
van de Academie vooi Eleeldende Kunst in Wenen herdacht met
een 5 s.-zegel(oplage 2,9 mil jam i

waarop het zegel van de acade-
mie. De jaarlijkse Oostenrijkse
kerstzegel staat voor 27 novem-
ber gepland. Op de zegel van 5,5
s. (oplage 9 miljoen)een deel van
een altaarbeeld uit het stift
Lilienfeld: Christus' geboorte.

IJSLAND-De buitenlandse
handel staat centraal op twee
zegels die IJsland op 16 juniheeft
uitgegeven. Op de zegels van
30,00 en 35,00 kr. o.a. warmte-
bronnnen, kernenergie, veeteelt
en visvangst. IJslana kwam ver-
der op 9oktobermet twee bijzon-
der fraaie series. Twee zegels,
uitgevoerd in zachte tinten, zijn
gewijd aan oude bruggen: 5,00
kr., de uit 1908 daterende brug
over de Fnjoska en 250 kr., de
brug over de Oelfusa, 1891.

De andere serie (acht zegels
van 30 kr.in een boekje, vier
motieven) verheelden oude post-
auto's: een Ford TT, van 1920 tot
1926 in gebruik; een Citroen met
sneeuwsehuif, 1929; een postauto
RR uit 1933 en een Ford-autobus
uit 1946.

STKMI'KLNIKUWS-Sleehts
twee itempelvlaggcß in novem-
ber. Van 2 tot en met 28 novem-
bei wordt op hel expeditieknoop-
punt Haarlem (Postbus 99 HU,

2000 NA) een stempelvlag
gebruikt met de tekst '1892-1992
100 jaar SG. Haarlem' (SG =scholengemeenschap). Op de
envelop/omslag: StempelvlagSG
Haarlem. De jaarlijkse stempel-
vlag 'plak nu kinderzegels'
wordt van 11 november tot en
met 31 december gebruikt op de
expeditieknooppunten Amster-
dam, Arnhem, Den Haag, Gro-
ningen, Rotterdam, Sittard en
Utrecht.

IN 'T KORT-Monaco: 16tember, int. postzegeltentoon-stelling Genova '92, 3,00 en 4,00
ten,

Portugal: 9 mei, nauti
umerrteti 60 70, mn en 120. zitten ook ln Mok); 11

mei "in ~,.,, Allerheili?en-ziekenhui«, l J isabon, 70
i jaai Mariavei ichijning in Fati
ma en 120esc, 100 jaar haven \.m

Leixoes; 22 mei, 500 jaar ontdek-
king Amerika, zegel van 85
en zes blokken met een 260
zegel; 12 juni, milieuconferentie
in Rio de Janeiro, 70 en 120
(paar met doorlopend beeld),
vogels; 29 juli, Olympische Spe-
len, 38 esc, atletiek/sprint. 70
esc, voetbal, 85 esc, hordenloop
en 120 esc, rolhockey, blok met
250 esc.-zegel, basketbal.

Spanje: 22 mei, 500 |.i.h ont-dekking Amerika, /es blokken
met OOptu Mgel sjuni, w< imilieudag, 27 ptas. nlanl. |
juni,Olympiache Spelen, 15pu ■olympische ringen (twi
gel mei frankrijk)

Hero Wit

Karakteristieke partijen

dammen
In deze laatste terugblik op het

WK in Toulon krijgt u nog drie
overwinningen te zien van Tsji-
zjov, de overtuigende kampioen.
Deze drie partijen zijn niet alleen
uit sportief oogpunt van groot
belang (Foerman, Mogiljanski en
Boezinski snoepten de concurren-
ten van Tsjizjov heel wat punten
af), ook zijn ze karakteristiekvoor
de stijl van de wereldkampioen.
Met subtiel duw- en trekwerk
weet hij zijn tegenstanders uit hun
evenwicht te halen om ze in de
tijdnoodfase definitief te vloeren.

Boezinski-Tsjizjov (WK 1992,
2e ronde).

1. 34-29 18-22 2. 31-2612-18 3. 37-
-31 7-12 4. 41-37 19-23(!) 5. 46-41
23x34 6. 40x29 14-19 7. 44-40 19-
-23(!) 8. 50-44 23x34 9. 40x29 10-14
10.32-2814-1911.37-321-712.42-37

' Door detwee voorwaartse ruilen
is wit ietwat overontwikkeld.
Gezien de komende zetten voelt
Boezinski, die overigens in Toulon
de grootmeestertitel verdiende,
zich nier al niet op zijn gemak.

12....5-1013.39-349-1414.44-40
3-9 15. 47-42 22-27! 16. 31x22 18x27
17. 32x21 16x27 18. 37-32 11-16 19.
32x2116x27 20.42-376-11! 21.43-39
19-23! 22.28x19 13x2423.48-439-13
24. 38-32 27x38 25. 43x32 12-18 26.
32-28 7-12 27. 36-31 4-9 28. 41-36 2-7
29. 49-44

De witte stelling wordt schever
en schever. Toch zal Boezinski
nog een heel eind komen. Bij ana-
lyse werd in de fase tussen de
45ste en de 50ste zet zelfs remise
gevonden. Tsjizjov zit daar niet
mee. Hij voorvoelt dat het in de
praktijkwel goed komt.

29. ... 20-25 30. 29x20 15x24 31.
28-22 18x27 32. 31x22 17x28 33.
33x22 25-30 34. 34x25 12-17 35. 22-
-18 13x22 36. 37-32 7-12 37. 36-31 8-
-13 38. 40-34 13-18 39. 31-27 22x31
40. 26x37 11-16 41. 32-27 17-21 42.
37-32 12-17 43. 34-29 24x33 44.
39x28 21-26 45. 44-39 18-22 46.
27x18 26-31. Waar de remise pre-

cieszit kan ik me niet meer herin-
neren. Dat de witspeler er met lut-
tele seconden bedenktijd niet uit
komt ligt in de lijn der verwach-
ting.

47.39-34 31-36 48.32-27 36-41 49.
28-22 17x28 50. 18-12 41-47! Door
de dreiging 28-32moet wit te veel
materiaal inleveren.

51. 34-29 47x24 52.12-7 24-13 53.
27-21 16x27 54. 7-2 13-22 55. 35-30
28-32 56.2-7 22-13 57.7-2313x35 58.
23x41 35-19 en wit gaf op.

Tsjizjov-Mogiljanski (WK
1992, 10e ronde).

1.32-2818-23 2.38-32 12-18 3.42-
-38 7-12 4. 47-42 20-24 5. 31-27 14-20
6.37-3110-14 7.41-37 2-7 8.46-415-
-10 9. 34-29 23x34 10. 40x29 17-22
11. 28x17 12x2112. 27-22 18x27 13.
31x22 21-26 14. 36-31 16-21 15. 31-
-27 11-16 16. 39-34 8-12 17. 33-28
24x33 18. 28x39.

Een vreemde ruil, maar klaar-
blijkelijk niet slecht.

18.... 7-1119. 39-33 19-23 20. 44-
-39 13-18 21. 22x13 9xlB 22. 50-44
12-17. Mogiljanski richt al zijn
energie tegen schijf 27. Door een
onverwacht intermezzo zal er van
zijn plannen niets terecht komen.

23. 35-30! 20-25(?) 24. 30-24

24.... 14-20 25. 27-22! 20x40 26.
22x13. Wat zwart ook speelt in
deze stelling, hij krijgt altijd een
aanval tegen zijn onderbezette
linkervleugel te verduren.

26. ... 23-28 27. 32x23 3-9 28.
44x35 9x29 29. 33x24 1-7 30. 35-30
25x34 31. 39x30 10-14 32. 30-25 17-
-22

Naast de slechte schijvenverde-
ling is schijf 15een grotezwakte in
zwarts stelling. Door het ontbre-
ken van een witte tegenhanger op
36 is er geen aanknopingspunt
voor een zwarte tegenaanval.

33. 45-40 7-12 34. 38-33 12-18 35.
40-34 4-9 36. 34-29 21-27 37. 43-39
11-17 38. 39-34 6-11 39. 49-44 17-21
40. 44-40 18-23 41. 29x18 22x13 42.
40-35 11-17 43. 42-38! 27-31. Na 43.. .. 17-22 volgt 44. 34-30 14-19 45.
38-32 enz.

44. 34-30 31x42 45. 38x47 14-19

46. 33-29 19-23 47. 29x18 13x22 48.
24-20 15x24 49. 30x19. Zwart is
overspeeld. Er volgde nog: 49....
22-28 50.19-14 9x20 51. 25x14 28-33
52. 48-43 21-27 53. 14-10 17-21 54.
41-37 en zwart gaf op.

Foerman-Tsjizjov (WK 1992,
11e ronde).

1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3.
37-32 6-11 4. 41-37 12-17 5. 46-41 7-
-12 6. 34-29 19-23 7. 32-28 23x32 8.
37x28 16-21 9. 31-26 21-27 10. 38-32
27x38 11. 43x32 1-6 12. 41-37 14-19
13.42-38 10-14 14. 37-31 5-1015.49-
-43 20-25 16. 31-27 22x31 17. 26x37
17-22 18. 28x17 11x22 19. 40-34 14-
-20 20.44-4019-2321. 47-4112-17 22.
50-44 6-11 23. 32-28 23x32 24. 37x28
20-24 25. 29x20 25x14

Het valt nog niet zo op, maar wit
heeft rechts t' uijvcn en
links te weinig. En dat gaat hij
merken!

26. 41-37 8-12 27. 35-30 13-19 28.
37-31 3-8 29. 48-42 9-13 30. 30-25 11-
-16! 31. 34-29 19-23 32. 28x19 14x34
33. 40x29 10-14 34. 29-24 13-19 35.
24x13 Bxl9 36. 33-28 22x33 37.
38x29 16-21 38. 39-33 21-26 39. 31-
-27 15-20! 40. 43-38 19-24 41. 42-37?
Wit bezwijkt onder de druk op het
bord en de klok. 41. 44-40 gaf
meer verdediging.

41.... 14-191 42. 25x23 17-22 43.
29x20 22x42 44. 38x47 18x38 45.
44-39 12-1846. 45-40 18-22 47. 40-34
22-27 48. 34-30 26-31 49. 47-41 38-42
50. 20-15 2-8 wit geeft op.

Auke D. Scholma

27

It abee fan
Boukje
Diet Huber

In kostlik printeboek dat
bekroand is mei de

Europeeske priis foar
berneliteratuer.
Priisf 13,00

■ ■
■integratie!
■ gehantjicaptenß
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~ ~ __m fac. Inl./foldero34o2-60110. bungalows, vrij gelegen op 900 m' mcl. overd. zwemb., Leuke aezelliae 3 tot 5-daaqse vakanties voor Kerst 7dgnski-uitr. langlauf-salan va. ’ 605,-, 10dgsebusreis of Oudjaarsreizen! hetprachtige Grand Hotel p\__yVOMridiam^s^ tennisb., midgetgolf. Vraag vrijbl info, tel. 05413-52393. Oud aNfeuw en Nieuwjaa'swkwnd. In Salland en 'HP3x n V, dag langlaufles 7 dgn langlaufuitr, 3 lan- Bj^it^ -v* 549.- Ujhgh»,-anT<*cane m«Pto

m.m-~~«<um^ot*9&'lVeluwe voor gezinnen Op Terschelling en Texel voor glaufexcursies. Alle reizen ook per eigen auto mog Kor- k aag g 3g9>. g
SSSrJÏSIT.o^^^S UIT IN TWENTE, HOTEL TUBBERGEN iedereen. Van live-muziek tot cabaret, van feestelijk 'in 9 / I|°:- Groepskorting v a 10'P,e;^ Belvoor gratis _______U_W-MMm9Mm l.l.l.'.M.tJm!lJH,|jrrmftsr««^«N. «flSJ^^ f .

J,JJ iÉA% , HERFSTTINTENFIETSARR. 5-daags arr. ’ 280.-. Wkend diner tot champagne! Volpension van ’ 150,- tot ’ 360,-. tolder:Re.sburoJoy Tours, Tel. 070-36339395GR/ANVR E^rach,,gd^orvoor n^E^sH^^„M0 *„«.oo- rffiSJÖ^^ IH^^^l'l arr. ’ 210,-Incl: HP, GRATIS fiets en 4-gangendiners. Voor informatie NJHC Amsterdam Tel. 020-5513155. TSJECHOSLOWAKIJE: GEZINS-SKIREIS. Frank- oudjkar __.-aa S&^S^iStS__\m.„."„. «""^ _%_& fa MliftrWy**- Tevens WINTERBRIDGECLUB-ARRANGEMENT v.a. 16 Reuzengebergte en Lage rijk. Trois Vallées, mcl. Diverse reizen al v.a. 17»»,- diner opKerstavond '«,<^.°."?ng.g,a, *fJ«& UlUfllfVMJIII'ii'.IJUIHI ners en KFRSTARRANGEMENT Tuhhemen 05493-1480 Tatra Ben 10 dgse app . skipas, les en crèche, *mtm\\*J_W_ ft** alva 599,-
-2^2»""'"" »?* V«rw,nu«.f«n,„. . ~~ V ■a!UI3&UeI9MHHIHP busreizen, hp va./495,-. Nederl. leraren + oppas. SBB^mm Vraag onze gratis reisgids.
ÏÏZPSSXS L HOLTEN MET DE HOLTERBERG DE WINTER-ENKERSTVAKANTIE ZIJN IN ZICHT. mteraction, te. 043-637788. info, of folder 010-4795599. £Z_£Z~ (**) ff.^ff"««"g'Mpt- *^*s*2fiï Hotel/Appa?»m.iit«fi p VAKANTIE-OORD DE LINDENBERG Te huur 33 vrijst. in U kunt een complete, doch voordigevakantiewoning BIAS TRAVEL ' : — zl_
.rv.gemeMeng.n D* Pe,,k"n . iPffpwC^ het bos gelegen bung. met kantine speelt, midgetgolf, huren in de bosrijke gebieden vanDuitsland. Watdachtu CHATEL-skireizen: chalets Tsjeehoslowakije, Polen, m-|_^^^^^^<sï!^*fsrttf* verT'jwem'bad.'1 f/ \ !|/<fe, verw. zwemb. enz va nu tot 18/12 wk midwk of wkend van Kerstfeest in Hessen of oud en nieuw in Sauerland. met hotelservice in Oosten- Italië, Oostenrijk ski en U m*T _zJggt ind.wetsen 7vW / 165,- mcl. Nog kerst mog. Vraag ook de gratis folder Gratis gids: ADE, afd. R, Postbus 400,6710 BK EDE rijk, Frankrijk. 030-340358. langlauf vanaf ’ 595 - Bel

■ <02^8 »"'"»»»""" V<V' 7 '93. Borkeldsweg 57, 7451 TA Holten Te1.05483-61364. Tel. 08380-19563. 080-605814 voor brochure. ontdek de WINTERZON op Cyprus met l.ios Travel de" ■ informeert u ook eens \^},'f__y _________________mmmmmaammmmom^a%9a_----------_ - " Cypruskenner bij uitstek! Bel nu voor de uitaehr»i*«>m naar onze kerst-mogeliiklte^r*-^- gm ■ddlèldziP'JSMl Afl V gids en AANBIEDINGEN 075-179417 lid SGR. M *t_& —-~mm^--—__—____-m_-—mmm^m___—_^m_____—m__—____---T f-'-___i___a »»«"ameland «tf» Pc Pelikaan WINTERSWIJK vrijst. luxe recr. bung. in bos, speeltuin, KERST/NIEUWJAAR/JAN./FEB : Schwarzenberg, Tirol, ËU*9 _____________m____m__W-^Wm______________________KozllL m -«_& mfoenr«:tei.oJ22o.i72oJ.i« 17M7 cv, ktv, 3 slpk., eigen inrit, v.a nu ’ 270,-p.w. 074-664360. Fugen, Pians, Ischl, Kappl. app. 2t/m 10p. 05910-22293. Fc ■11181311131 M
tel 05191-2020 {Hl —""—"^—""■" \«SS*3*^ Altaussee en Grundelsee, sneeuwzeker skigebied, bij " „
MMÉUBkivMIHM JHRirrSf*r7rlff!f?rnM TauplitzAlm.T.h. bung. vak won. hotels, 085-617431 oolTiN,llK Istanbul;Cultuur, winkelen en gezelligheid

ttlSw 9mmKlßm\wvimmAWÜSUmW rf===f!?^-~ ■
uojtinruk Hotel Emin, 3dgn mcl. vlucht, hotel en

DUINRELL Wassenaar Tffll ►"afïï55*^ Wintercaravans t.h., bij Zeil am Sec en Kaprun Op de kOH RMOOS 1 week va f 435 pp eisen transfers va ’ 450,-. Vraag uitgebreide
ltfÓ_lÈE__^\ Reserveer nu uw winter- U H 18l camp. Woferlgut, compl inger met wintervoortent, Ned. vervoer, hp. Per «vs va. f 555. per trein va. f t,t. WINTERBROCHURE: HTC Super Reizen 040-436600""_."■*■. I wppkpnri Korst iMionuv L jj ■ I__" gastechtp. aanw. CARAVAN-INTERLAND, 02158-25533— weeKeno, i\.ersi-, Nieuw- —_) — u do. kerst/iusreis f 7»s. pension aan de piste .^^_________mma^ammmmmm^^^^^^^^^^^^.'<JA _z=z=-Z >aars' of Krokusvakantie. . feH DE UNIEKE SUPERGROTEWINTERBROCHURE VAN APdH 9^ Tel 01751-19314 REKRO REIZEN 'TAUE -u^aau^ei^ii^i^i^

~■■,-, | ■ ~,,, i^j^j^j^M is nu verkrijgbaar Per luxe bus of eigen auto naar meer POLOMITI Superskitour , week va f689 OVERWINTEREN OP BALP■ 9f dan 30 bestemmingen in Oostenrijk Opstappen in heel " haiepension. iocies in seeervolle eEROHurrEN. *-■ ■

F.N.R.S. Manege 'Cupido' TH PABT m.Mß^nP^rHnilWFNnillVFNl ANn 9 h NLd.m.v. gratis treinkaartje Zeer voordelig door uitsl. veel schitterende skitouren o.i.v. erkende c.ds.
Wij gaan injan. 93v00r de4e keer -42 verbl.dagen-naar

o i_i *i n. o -r """
T.H. PART. BUNG SOP SCHOUWEN-DUIVENLAND.a.n. dirfkt«» «Prknnni Kük 7=ll an vornoiiin een mooi bungalowpark op BALI. WEGENS GROOT& Hotel De Barrage Op Terschelling Crevelingenmeer, enk. min. v. Noordzeestrand. Voorde- B ,^e"«X22&^^4lJ?^,S'^ * succes uitbreiding op onze parken. Prijs v.a. / 4225 -ofBiedt U een uitstekende hotelace. en een spec. kerst-arr. lige arrangementen. Info. (01119) 1866 offax 1355. nemern uiu-^i^^j ;oi .i.i.ouuur <|> jnGOEDKOPE DOLLARS! Een VOORDEELvan caOok midweek, weekend en groepsarr. Info. 05620-8311. OUDDORP A/ZEE Wintersport Op 'hoog niveau' "' ' f ""'t"hnan^S^Ln ,:' a

ken
7r an mee'AMELAND. Th. warmte en comfort in luxe landhuis aan TE HUUR BUNGALOWS OP 400 mv. ZEE «SKIËN "WANDELEN#LANGLAUFEN Of mOJB-i»4iï. T R e|e, doe m&in D v d LindX ihLk «zee en duinen o.a. openhaard/cv/kltv. Tel. 035-246460. Info + folder. NOORDZEE-PARKTeI. 01878-3099/3211. „..'l"^^^ l . ■ " a-JiJr w m?« tTirvioio 5 «' tl" LcHuur een chalet of vakantiewoning ..»—-.-.. .._.,,.—..._ ,— .».,»..,_ 8381 BC VLEDDER. Tel. 05212-2528 b.g.g 03440-23185.

k'PßCiTWrrir' rtD TCDCruci I IMr«l APPARTEMENTENVERHUUR ad. ZEEUWSE KUST, op 1200 m. en hoger in Zwitserland of Oostenrijk ■>llflHMliB111»»JH11i1.llli»'lfWllitil»llllM Voor 1994 kunt u zich ook vrijvlijvend opgevenrvcno I VVECrv UC I CMÖOntLLIIN'j! 14verscn typen met/zonder balkon, 3en 4' ANWB, 100mDirect bij depiste en ski lift.T.h. luxe appartement (2 t/m 4 pers.) ’ 650,- per app. vanstranden voorzien van alle comf. Vraagvrijbl. info of ,-__.___. ~—._-_._...*.. m\nabij natuurreservaat de Boschplaaf. Inl. 05620-9099. folder: Te1.01186-1473 fax.lB6B, Nieuwstr. 4, Zoutelande KtRST EN KROKUS *fl gTTTTWT^ A l^l^^BiMlilUßß^^^^^^^^B^

SCHIERMONNIKOOG wvoostkapelle en domburg OOK NOfs MOf^FI I Ik' ad/M IntoAfrica, 02154-16650
Th 2-totSpers^voMe^nge^ich. aor^, voor Wkend Lekker uitwaaien aan he. strand, wandelen of fietsen WW INUÜ MU<JtLI JK Appartementen PICaSSO Benidorm. De beste specialist voor aktieve safari's,
midwk of langer Vrij kerstvak Inl 05195-31272/31377 ' door de bossen. Bovendien volop mogelijkheden Vraag snel uwchaletgids bij: Het beste met de meeste service. Ook voor over- Ervaren Ned. reisleiding met eigen safari-auto's? " , : _ voor uitstapjes in de omgeving Noorlander Vakantie»»? tPI niRQn 1^«;11 winteren. Vr fold. + prijslijst ma. t/m vr 9 30-17.00 uur. Nu: Kenia, Tanzania, Rwanda, Zaïre en West AfrikaTERSCHELLING, t.h. luxe chalets en huisjes voll. inger., Vraag onze accommodatiegidsenaan: iwuiianuei varennet,, lei. u lO»U-IDO 11. LISMAN " PICASSO " tel 030-328212. Uitgebreide informatie en diapresentaties beschikbaardouche,toilet, ktv, radio, verw. etc. Ook weekend en mid- VWOostkapelle 01188-2910 VW Domburg 01188-1342. — ______________________wm—am*a^^^^^^^^^mweek verhuur v.a. ’ 195,-nogenkele vrij metKERST EN BUNGS bij strand/duin uw«iir«iiir«iraii^iiiir«i^iip^^

in de SKIVOORDEEL M |C m
OUD-NIEUW. Inl. CAMPING ELDORADO tel. 05620-2632. S„„e,oH-n^lLtnoil -„,„, K , l""Mal^^^^^^^^^^^^

Haamstede/Oostkape le^ /KP W <fJjJïH EUROCHALÉT 03465-75538 Fan«as>ische skivakanties UNIEK! Dolomiti Superski Huttentocht-skiën van hut B„HMii„».,nnrt,.i,.„ »im., n , , et..-Wkend/midw 01186-1963. a/T V^-V per bus, auto, trein of naar hutEDELWEISSREIZEN : 01807-14844SGR ANVR. f,^9^" «:ï oonJ 'me f^' 5v ;e9ticke<Cairo-
M mi TAUPLITZ, tehuur6pers. vliegtuig naar Oostenrijk Alex. v.v), 10,15 + 22dgn. va. / 1180,-.Verlenging mog.

mV*lmm^\mAW_^mW___mÊmmmW WA appartement. Gratis sauna Zwitserland, Frankrijk en . ... &_\ Gratis broch. Tel 036-5332300TARATOURS Lid SGR.VRIJST. BUNG .8p, aan vis/vaarwater in uniek meren- V MgIWI»HBSUfg»TaivIM MM en zwembad. 055-668041 Tsjecho-Slowakije al v a K On __*$!_, _________________wmm*mm*mwm9mm^-_____________.gebied. Ook swinters te huur. Te1.05154-3366, fax 3008 KERSTVAKANTIE INDE PEEL! Bel voor gratis / 225-. 10-daagse busreis V->r\ I I I j^Haß P
arrangementenfolder Motel Nobis Asten 04936-96800. i ... .-j »■ i■-■--~» mcl halfpension va / 399 - ITAI I TA~ \l-JmMr_W__

mm _WTT-\y_TmTZ-___________________ »V Ook ski-clubvakanties voor I /A L I t. De goedkoopstetickets/reizen Bel: 020-66 333 79■WSiaMlMial 0 HOTEL BOSSCHENHOOFD fcr^l^t^Vtf^ mensen van 17-27 jaar Bel \f\WJiAv\. Uruguay, Bolivia va. ’ 1875,-. Caribbean v.a. ’925,-
TehuurophetbungalowparkDEßßElSTßOEKENbijhet Mr, ninT T \lr\r\o ccm rc7Cl lir ¥-&Ë*-X*Lumi nu voor gratis NU VOORDELIG' fé^i^T^A Latijns Amerika Specialist' AC A TR A VEL * IidSGR
toekomstige nationaal terreir. De Goudplevier 4-6 pers. NUUIü lUUI I VUUM ttlN ütitLLlü r^jac wintergids! HP + SKIPAS + SKILES /9^W_^_\f .-^^^^——-—^^^^^^^^-^^^^^^^^bjngalows. Prijzen van / 325,-in voor-en naseizoen tot KERSTFEEST rn-**F- "^ 050-120100///020-6202121 ' // jKjOC^ \\\\Ëf 700,- in het hoogseizoen, all-in. 1n1.05282-1238. Even heerlijk er tussenuit en genieten van alles wat Lid ANVR/SGR KAN AL VOOR IJ. lU^ -MMammmmmmMim-mmM_h_UV3aak_______________W

HOTEL DE DRIFT Dwingeloo Tel 05219-1538 hotel Bosschenhoofd U metde Kerst kan bieden. MÊ m
—^^^ ’ 545,-P.P. ’ !fs~\ Uw vak.app. op ARUBA, Bonaire, Curacao, Saba en Sint

n gezellig thuis int hartje van Drenthe. KERSTARRANGEMENT: mW*WÏÊmUV* Bustoeslag /100,-pp. /,', fV \ Maarten bij CARE, pb. 87,1800AB Alkmaar, 072-118880.
WINTERARRANGEMENT 3 overnachtingen HP ’ 192- «Op onze luxekamers, voorzien v bad, douche, toilet, Ga ook eens skiën in VAffafl Zuid-Tirol4o km piste ?.i< V \ ______________w-mm^mmemmmmammm*^___________m.

KERSTARRANGEMENT 5 dagen mcl. kerstdiners/360,- telefoon, ktv, minibar en koffie- en theezetfaciliteit ANDORRA! Bel voorfolder. ___tWa\W9__^U-M 2300 m Zéérsneeuwzeker /W \C-\ We)welkomstcocktail in debar Sunski Tours 05470-60050. SPECULEREIZEN CENTRALE ii 7 V' 1 ■■■——

Sfeervolle Kerst in Familiphntpl DpHoplc «leuk presentje op dekamer TplPtrflVPl ï*l tui) 1^ 'OTeervoiier\ersxinraminenoieiuenoeK #1 xkerstavonodlneren 2x kerstdinerdansant a^—^^—.^^^______m __________. icicuavci kfj "W,
Vraag onze gratis folder aan 05918-2208 te Schoonoord #2 x kerstontbijtbuffet en 1 x uitgebreid ontbijtbuffet (| P 01650-55855 '01 ffl^ VOOR DE HUURPRIJS VAN EEN HUISJE

De Ris weer inde maand! , _
A

,
nn

_ „ . __, ,- Ifl- ~«C^ GENIET U MET DE KERSTDAGEN
ZoeksubtßopischewaßmteopdedßentseHondsßug. «voor bovenstaand arrangement a.k. 24 dcc. 92 Frankri|k-Oostenr.|k-Tjechoslowakije-Zwitserland OOn/MiNvn. VORSTELIJK IN HET BUITENLANDs vertrek 27 dec.'92è/ 520,- p.p. Appartement-Hotel-Herberg, pendelbus of eigen auto, — iwwisiwii»ïnii ■uiiinmnu

Rekreatiecentrum HUNZEDAL biedt u komfortabele «voor bovenstaand arrangement a.k. 24 dcc.'92 Vraaa de WinterSDOrtkrant aan I^^B IK I Met de Kerstdagen in een van de sfeervolle selecte hotels
bungalows (4/6 pers )op prachtig gel K,er,^, 2B. deCK.92K (6«2'5° P P (mC S 3V°ndS cc" ■ I^^V. van Snelle Vliet, het kan nog. Tounngcarre.zen van een

rekreatiecentr. Voor gasten GRATIS TOEGANKELIJK Nach Weihnachtenbuffet) FUTURFI I N FTR AX/FI V'Ml Vr% hoge kwaliteit, voor een prima pnjs. Zeker als ude
subtropisch zwemparadijs. Aanwezig 0... sauna. "^l^rfP^r^^^ inMVtL >\Xv«>)d\ mbegrepen (kerstdiners en excursies meerekent.

zonnestudio's restaurant, supermarkt, midgetgolf- en 020-622.28.59. SGR. # W é/y^JÖS^ U verlrekTop 23 december vanu,. diverse plaatsen.
tennisbaan Ideale omg. voor fietsen en wandelen arrangement mus dij aeouaers op acKamer)

"^»
-am f "\ ar s

Centr. ligging t.o.v. Groningen, Assen en Emmen, veel «voor bovenstaand arrangement a.k. 24 dcc 92 — - _^*>mS " \mM_^^m^ Zes dagen Hove/Brighton/Zuid-Engeland,
uitgaansmogelijkh. ook in de wintermaanden vertrek 28 dcc. 92 è / 171,-pp. (zie kinderarr. Incl WINTERSPORT; Oostenrijk, Frankrijk, Tsjeehoslowakije W ____j\_____ halfpension vanaf 895 -o d

Bungalows volgeb tijdensKerstweek Gedurende s avonds een Nach Weihnachtenbuffet) met bus, auto of trein. Hotel HP. Iwk v.a. / 199,-. _\\ WW V^^X Geen irelae voor 1 nei4 kamer
jaarwisseling(28/12-4/1) nog mogelijkheden «Toeslag eenpersoonskamers a / 35,- p.p.p n Appartement 1 wk v.a. / 89,-. Vraag uitgebreide ~\__ V^ _, «oesiag voor 1 pers. namer.

Familiereünie? Natuurlijk kunt u ook hiervoor uitstekend winterbrochure. HTC Super Reizen 040-436600. O>V jr
,r U\__/ * Ji^k Acht dagen Oervaux/Luxemburg, volpension

bij ons terecht'En voor alles geldt Ook is het mogelijk om op beide kerstdagen alleen aan ' T/- Oq a /Nr Ml% vanaf 795,-p.p..... -~„« ... het Kerstdinerdansant deel te nemen. . ._„.„. ..——..—..-*. ? Wb-v. W-W s S\^\. V'^^L. «»■ r., o j ,^. .. ,OOk in 1993: Hunzedal 'n Hoogtepunt!' Prijs per couvert 4/100,-p.p. VERBAAST U ZICH OVER % <$S S&V xV >^^ V,er dagen Siegen-Saueriand/Duitsland,
'N

P 0
FO

7
L
7
DOE^nofD9!-34698°f VOOrkinvOOB a

RES4|ReEP
RINGENTELOI6S2-14900 ONZE LAGE PRIJZEN? '^vVV^^iief AjPostbus 77, 9530 AB Borger. vyiNz_i_ i_/-vvji_ r r\iu^_r^iN f '^ «^ <fc <"^y **l Z TWniF^VFN MIFRI Cl Niet doen, u kunt er beter van profiteren' \1? V * Acht dagenPraag/Tsjechoslowakije,

_e*ll_ t IJJ IIiUM r■ . .sk, . ,« k
, Door snel een van onze fantastische A\ <J„ VWi halfpension vanaf 895,- p.p.■ l W |11É 1| I iL'wei'J lefc . Genieten van comfortabele 4of 6 pers. bungalows. wintersportaanbiedingen te boeken %S%, %*. v r ■_~a________r i \'n/»tv»i 11 vi^ | p ijj n gezellige midweek of weekend in gastvrij Brabant %\<s-. % £__. Voor boekingen en informatie belt u direct met Snelle

Hei best geoutilleerde, luxe hotel m Drenthe metzijn prachtige twsnikeomßraru Herfstkleuren van hei, bos en ven op en om park. ntllT^l ANn FXTRA I ANG WFPKFMn RClcdcm / tao '■%-\ *5* Vliet (01846-17900) of gaat u naar uw ANVR-reisburo.Comfortabele nieuwe kamers met ligbad, toilet, ktv, minibar, telefoon Gratis gl Overdekt zwembad, whirlpool, restaurant, Vprtrlk pliTprtrTnriorrianmnrn»n w o ilrTiooo Jl> \ *bmik van sauna, solarium, hoi whirlpool, Hetsen en fraaie fietsroutes' winkel fietsen
Vertrek elke donderdagmorgen va. jan. 1993 l^ _9MKfI -______________.'_m

($)
E.Krte^Pw2.4!" /sdgnHP49B'pp KORTING: 50% VOOR 50-PLUSSERS! Duitsland 2of 3 dagen sauerlandva / 99,. —— IirUIiIMMHI —lil CBr^igMg***

VX/ GOLDEN Tl LIP LANGEWOLD RODEN Informatie/reservering dagelijks 2 da9en, vertrek elke zaterdagmorgen vroeg, v.a. jan 1,15ii1,.1. Il.il^l^l^l^lll^
ook in weekend, van 9-20 uur 1993. va / 99^-. Of 3 dagen, vertrek elke vrijdagmiddag, SPECIALE AANBIEDING IJSLAND &&*"

KFRqTMIFIIW.AAPQAAK.P.C n.K,n ''W°LFSVEN'M'ERL°TEL °4927"61661 " Be'dXmee:eh,iëraarlSneeUW9aran,ie "érvoordelige week- en weekendpakketten Reykjav.kl ' —*KERST-NIEUWJAARS AANBIEDING Oud en Nieuwspecial 29 dcc. '92 Vm 3 jan '93.
Blokhutten 4-6 pers. v.v. douche, toilet v.a. 19 dcct/m 27 Uk \\\\\\\\\__\\\\^\'\\\'\m\\__\_\___W____WU DUITSLAND: 5DAGEN BAD SACHSA IN DE HARZ v a Vraag naar onze win,erbrochure. HET OMGEKEERDE VAN N LUIE VAKANTIE IN AFRIKA.dcc /f9B-, 6 t/m 8 pers/598,-va 28dec.tot3jan.4-6 mmmmmmmmmM_*Hl__ia.____^---__-__________m . ’ 298,-. Vertrek elke maandagva. jan 1993. IJSLAND TOURS/lid SGR j,, iP^/, 4.!.9--' 6"8 Pers- / 5,|9.-- Tevens kunt u voor uw Valkenburg "BERGZICHT" *" Gezell. 2pers. app. bosr. '"cl. excursies. T,. 020-6646179 V- <^J'
""W .k.s"?!^'^"8 aUrant de pyramid« omg. 300 m. van centr. Voor ml. of fold. 04406 12119

lel. 020 6646179. £reserveren. HUNZEPARK het ideale park voor de spor- „ Ato.,^^_ OOSTENRIJK: 8 DAGEN NIEDERNDORF va / 498 - Landen van rust en ruimte „ . «***»—- -tieve vakantie Gasselternijveen Tel 05999-12479/13300 MAASHOTEL ARCEN Uniek gelegen in bosrijke Vertrek elke zaterdag v a. jan 1993 Landen voor sneeuw en sauna's ___ M■ omgeving aan de Maas WILD ARRANGEMENTENv.a Gratis langlauf-uitrusting. Incl excursies cr4MniM4Uli:;nH fl cnQa„u, l . Mr%£V N#"opppi CTAn" ’ 255,-pp tot 23-11 '92.Tei. 04703-1556. fusies SCANDINAVIË in de sneeuw \ljË \_UOl iZQL-O I r\\_J .„„. .„... "~~ ' MA^uTnrkinri o r-«i-r-, ■ ....— —— Noorwegen, Zweden, Finland en Spitsberqen f
r»DAM IC

WV EPEN deparel van Z-L,mburgs heuvelland. Geniet NACHTPENDELS PER LUXE ROYAL Vraag naar de wintergids van Scandinaviësplcalist: |L^ .JUnANJt nog een paar dagen in de winter van een prachtig PI ACCTniIDIMr^AD. 'JB.. ~ ,
n

UnnlNvJll natuurlandschap Rustige omgeving 71/uITCcD
, ?_7n jl\Ur- öRINGCAR: INFO SKANDIC, ANVR/SGR nr. 1323 |>' 1 l\lHlIn het dorpje Oran|e in de gemeente Beilen (Drenthe) Uitstekende accommodaties in alle prijsklassen ZWITSERLAND: 10 DAGEN SAAS-GRUND v.a / 448,-. Pottebakkersriiae 14 9718 AG GRONINGEN IW WM 1 %'staat de overdekte speelstad ter grootte van vier voet- Gratis folder, WV Epen Tel 04455-1346 Vertrek elke vrijdag va jan 1993.
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