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„HangSoebandrio op"

Betoging in
Djakarta

Geruchten inzake
troepenbeweging

Indonesische troepen hebben van-
morgen het vuur geopend toen ruim
driehonderd tot de invloedrijke
„Kami"-organisatie behorende stu-
denten bij het paleis van president
Soekarno een betoging hielden uit
protest tegen derecente wijzigingen
in de regering, waarbij generaal Na-
soetion het veld moest ruimen. Er
zouden doden en gewonden zijn
gevallen. Elders betoogden arbei-
ders, schoolkinderen en ambtena-
ren vóór Soekarno.

De studenten, die in vrachtauto's bij
het paleis arriveerden, schreeuwden:
„Hang Soebandrio op — dit is een
communistisch kabinet". Militairen
van de presidentiële lijfwacht, ge-
steund door pantserwagens, hielden de
betogers tegen. Sommigen van hen
klommen op de militaire voertuigen en
schreeuwden tegen de regering ge-
richte leuzen. „Kami", een sterke anti-
communistische actiebeweging van
studenten, heeft steeds op een herzie-
ning van het kabinet aangedrongen.
De recente wijzigingen zijn echter niet
overeenkomstig hun~ bedoelingen.

Het Indonesische ministerie van
buitenlandse zaken heeft vanmorgen
met klem ontkend, dat de ontslagen
minister van defensie, generaal Na-
soetion, vier bataljons van de Sili-
wangi-keurdivisie naar Djakarta zou
laten komen om als zijn lijfwacht op
te treden. Volgens mededelingen van
regeringszijde heeft Nasoetion zijn
ontslag kalm opgenomen. Hij was
bereid elke taak te aanvaarden die
de president geschikt achtte op zijn
schouders te leggen. Naar verluidt
heeft Nasoetion een huis betrokken
bij Bandoeng, dat hem zou zijn ge-
schonken door de Siliwangi-divisie,
waarover hij vroeger het bevel voer-
de.
Het hoogste Indonesische beleidbepa-

lende orgaan, Koti, zal thans Kogam
(het commando voor de „verplettering"
van Maleisië) heten. Dit heeft luitenant-
generaal Soeharto, de Indonesische mi-
nister voor het leg°r, gisteren bekend-
gemaakt na een bijeenkomst van pre-
sident Soekarno met de vier vice-pre-
miers en leiders van de strijdkrachten.
Bij de beëdiging van de nieuwe regering,
morgen in het paleis van president Soe-
karno, zal minister Soebrandio een be-
leidsverklaring afleggen.

Proces Oentoeng
vandaag begonnen

In Djakarta is vandaag het proces be-
begonnen tegen kolonel Oentoeng, die
er van wordt beschuldigd de uitvoerder
van de staatsgreep van 1 oktober te
zijn geweest. Hem wordt verraad en
gewapende rebellie tegen de staat ten
laste gelegd. De kolonel was bevelheb-
ber van een van de regimenten van de
paleis wacht van president Soekarno.

Zuidwestelijke wind
Weersverwachting, medegedeeld door

het KNMI, geldig van woensdag- tot
donderdagavond.

Aanvankelijk opklaringen met slechts
hier en daar een bui. Morgen later op de
dag meer bewolking met waarschijnlijk
tegen de avond enige regen. Vrij krach-
tige tot matige zuidwestelijke wind,
weinig verandering in temperatuur.

„Friesland is de
kraamkamer van
Amsterdam"

Mr. R. J. Nelissen (KVP) stond bij
de behandeling van het regionale indus-
trialisatiebeleid in het kader van de be-
groting van Economische Zaken uitvoe-
rig stil bij de positie van de noordelijke
probleemgebieden. De regionale indus-
trialisatie in de jaren 1964 en 1965 heeft
niet die voortgang gemaakt, die wij ge-
wend waren en die noodzakelijk is. Na
geciteerd te hebben wat de staatssecre-
taris hierover in de openbare commis-
sievergadering had gezegd, zei mr. Ne-
lissen, dat zijn fractie diens mening deelt,
dat er nieuwe en aanvullende maatrege-
len getroffen dienen te worden. „Mijn
fractie heeft de stellige verwachting, dat
de bewindslieden tijdig — dat is uiter-
lijk bij de begroting 1967 — met sugges-
ties op ditpunt zullen komen", aldus de
KVP-afgevaardigde. Nu de staatssecre-
taris zeer duidelijk de opmerking van
mijn fractiegenoot Engels heeft onder-
streept, „dat er, vooral in het Noorden,
nog heel veel behoefte zal bestaan aan

kwalitatief sterke bedrijven", vertrou-
wen wij, zo ging mr. Nelissen voort, dat
de suggesties voor aanvullende stimule-
ringsmaatregelen op de voorziening in
die behoefte gericht zullen zijn.

Mr. Nelissen zei verder, dat de beslis-
singen over het toepassen van de pre-
mie, en prijsreductieregeling sneller
moeten afkomen. De vrees, dat de 165
miljoen gulden die voor de infrastruc-
tuurwerken zijn uitgetrokken inderdaad
niet voldoende blijken te zijn, is gerecht-
vaardigd. De staatssecretaris heeft vo-
rig jaar gezegd dat hij zijn best zou
doen meer gelden beschikbaar te stellen
en dit jaar heeft hij overleg met de pro-
vinciale besturen over deze zaak in het

i uitzicht gesteld. Laat ik duidelijKe?
taal spreken, aldus de heer Nelissen.
Mijn fractie rekent op een overzicht bij
de begroting 1967 en wij zullen niet zon-
der meer akkoord gaan met een ver-
schuiving van de essentiële voorzienin-
gen naar de volgende vierjaarlijkse pe-
riode.

Drs. D. Roemers (PvdA) merkte op
dat er „trekpaarden" nodig zijn om de
industriële ontwikkeling in het Noorden
van het land goed op gang te brengen.
In dit verband vroeg drs. Roemers zich
af of het niet mogelijk zou zijn bedrijven
van een grootte als Mobil Oil en DAF in
het Noorden te vestigen met overheids-
deelneming. Ook drs. D. F. van der Mei
(CHU) klaagde over de gang van zaken
in het Noorden. „Men behandelt de oude
kernen alsof ze al afgeschreven zijn".

Ook de heer Jongeling (GPV) zei de
indruk te hebben dat de gang er wat
uit is in het Noorden. Hij legde er de
nadruk op, dat behalve het zuiden
ook het Noorden tot ons land behoort.
„Friesland is wel eens de kraamkamer
van Amsterdam genoemd", aldus de
heer Jongeling.

Kosten huwelijk

Voor Amsterdam
’600.000

De kosten van het huwelijk van prin-
ses Beatrix en de heer Claus von Ams-
berg te Amsterdam zullen, blijkens
een gisteren door premier Cals inge-
diende wijziging van de begroting van
Algemene Zaken ongeveer anderhalf
miljoen gulden bedragen. Als tege-
moetkoming in de kosten van de slui-
ting van het huwelijk in Amsterdam
krijgt de hoofdstad 600.000 gulden. Hét
college van kerkvoogden van de her-
vormde gemeente te Amsterdam krijgt

’ 160.000 voor het opknappen van de
Westerkerk. De kosten van de activi-
teiten van de Rijksvoorlichtingsdienst
worden geschat op 345.000 gulden,
waaronder 100.000 gulden voor het ma-
ken van kleurenfilms. De onvoorziene
uitgaven worden op ’395.000 begroot.

„NIET ACHTERBLIJVEN BIJ HET ZUIDEN"

Tweede Kamer bezorgd over
ontwikkeling van het noorden
Minister acht opnieuw bepalen

van het beleid noodzakelijk
(Van onze parlementaire correspondent)

De Tweede Kamer heeft minister Den Uyl van Economische Zaken giste-
ren de verklaring ontlokt, dat het noodzakelijk is de doelstellingen en het in-
dustrialisatiebeleid ten aanzien van het noordelijke probleemgebied noodzake-
lijk is opnieuw te bepalen. Staatssecretaris Bakker gaf verder toe, dat de ont-
wikkeling in het Noorden niet bevredigend is en beloofde, dat dé regering deze
Dntwikkeling nauwlettend zal volgen.

Italië krijgt nieuw
kabinet-Moro

De christen-democraat Aldo Moro
heeft de samenstelling van zijn nieuwe
Italiaanse kabinet bekend gemaakt. Het
verschilt maar weining van het kabinet
dat 21 januari ontslag nam. De socialis-
tische leider Pietro Nenni behoudt de
post van vice-premier. Amintore Fanfa-
ni, christen-democraat, keert terug als
minister van buitenlandse zaken.

STAATSGREEP
IN SYRIË

President en premier
gevangen genomen
In Syrië heeft een nieuw „regionaal

voorlopig bestuur van de Baath-partij"
de macht in handen genomen. Gene-
raal Amine el Hafez, voorzitter van de
presidentiële raad, premier Salah Bi-
tar, Michel Aflak, stichter en theore-
ticus van de socialistische Baath-partij,
Moenif Razzaz, secretaris-generaal van
deze partij, alsmede de minister van
defensie, generaal Mohammed Omran,
zijn gearresteerd. Voor het gehele land
is een uitgaansverbod ingesteld. Ha-
vens en vliegvelden zijn gesloten. De
staatsgreep zou door militairen zijn ge-
pleegd De leiding is in handen van
generaal-majoor Salah Jedid, die tot
de extremistische vleugel van de
Baath-partij behoort.

Prof. A. Anema
overleden

Oud lid Eerste Kamer
afkomstig uit Minnertsga

Vandaag is op de begraafplaats te
Westerveld het stoffelijk overschot ter
aarde besteld van prof. mr. Arme Ane-
ma, die vorige week vrijdag op de leef-
tijd van 94 jaar is overleden. Op verzoek
van de overledene heeft de begrafenis in
alle stilte plaats gehad.

Prof. Anema heeft van 1921 tot 1960
voor de ARP deel uitgemaakt van de
Eerste Kamer. Hij werd op 10 februari
1872 te Minnertsga geboren. Na in Leeu-
warden het gymnasium te hebben be-
zocht, heeft hij in Amsterdam klassieke
letteren en in Leiden rechten gestu-
deerd. Na in 1895 te zijn gepromoveerd,
is hij eerst werkzaam geweest als advo-
caat en journalist. In 1904 werd hij be-
noemd tot hoogleraar in de rechtswe-
tenschappen aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.

RIJBEWIJS VOOR MAN
ZONDER ARMEN

Voor de eerste maal heeft in West-Duits-
land een man wiens beide armen zijn
geamputeerd, een rijbewijs gekregen
Het is de 29-jarige Eberhard Franz
uit Heidelberg, die zijn auto met zijn
voeten bestuurt.

Als deskundige voor het voorkomen
van bedrijfsongevallen vervaardigie
Franz een aparte stuurinrichting. Na
voor zijn rij-examen geslaagd te zijti
moest hij nog een half jaar In proef-
tijd rijden. Daarna werd zijn rijvaar-
digheid opnieuw beproefd, waarbij hij
met glans slaagde. Franz verloor zijn
armen tien jaar geleden bij een onge
luk met sterkstroom toen hij als elek-
tromonteur werkte.

Russen brengen twee
honden in ruimte
Een Russisch ruimtevoertuig

met aan boord twee honden is
gisteren in een baan om de aar-
de gebracht, zo meldt het pers-
bureau „Tass". De namen van de
honden luiden Veterok en Oegol-
jok. De lancering was de 110de in
de kosmos-serie. De honden be-
vinden zich aan boord voor bio-
logisch onderzoek, aldus het pers-
bureau De Koêmos-110 draait in
96 minuten en 3 seconden om de
aarde. De grootste afstand tot de
aarde bedraagt 904 km. en de
kleinste 187.

Er is meer nodig
V\e organisaties, die in de actie voor
*^ India hebben samengewerkt, heb-
ben een stichting in het leven geroepen
die de hongerbestrijding ter hand zal
nemen. Dat is een goed besluit, want
het is natuurlijk een heel karwei om
voor wel 25 miljoen gulden aan goe-
de bedoelingen in rijst, melkpoeder en
tarwe ter plaatse om te zetten. Maar bij
een straffe organisatie zal het wel luk-
ken. India is een bodemloos vat; ook
wanneer men er niet in zou slagen het
voedsel naar het diepe binnenland
te vervoeren, zal men er dichter bij de
kust wel weg mee weten. De moeilijkhe-
den in India komen er tenslotte op neer,
dat men er momenteel een kwart van
het graan en de rijst ontbeert, die men
nodig heeft om iedere inwoner het ge-
bruikelijke hongerdieet te verstrekken.

Er zal nog jarenlang hulp in de vorm
van voedsel nodig zijn en niet alleen in
India. In een groot deel van Afrika
heerst eveneens een grote droogte, al
hoort men er hier niet zoveel van. Maar
de droogte maakt de nood alleen maar
acuut; zij is er wat eerder door geko-
men dan verwacht werd. De oorzaken
zijn overal van structurele aard: hoge
geboortecijfers, onvoldoende aandacht en
organisatie en verkeerde prioriteiten.
Het Amerikaanse hulpprogramma is al
helemaal omgegooid. De nadruk zal
voortaan vallen op de produktie van voe-
dingsmiddelen en niet langer op de sti-
mulering van zware industrie, die tot
dusver kapitalen verslond. Ineens be-
staat weer besef voor het onhoudbare
van een situatie, waarin de opbrengst
van de grond in India de helft is van die
in China en een kwart van die in Ja-
pan. Elders is het niet veel beter.

India heeft met de ongeveer tien mil-
jard dollar, die het in de afgelopen vijf-
tien jaren uit het buitenland als hulp
heeft ontvangen, betrekkelijk weinig be-
reikt. Het heeft zijn industrie ermee uit-
gebouwd, maar de vraag naar industrië-
le produkten is achtergebleven; het heeft
een deel van die miljarden aan zijn land-
bouw besteed, maar niet genoeg aan de
fabricage van kunstmest en de aanleg
van kunstwerken. Geforceerde industria-
lisatie is vaker in de geschiedenis
hachelijke onderneming geweest, maar
zij is dat vooral in een land, dat ondanks
al zijn tekortkomingen toch in gro-
te trekken als een democratie functio-
neert en het gevaar van een hongersnood
niet voor het buitenland verborgen kan
houden. Hoezeer datzelfde buitenland in-
tussen bij die industrialisatie is betrok-
ken, signaleerde zondag de „Neue Zür-
cher": van alle tussen 1966 en 1971 ver-
wachte buitenlandse hulp zal meer dan
vijftig procent dienen voor de invoer van
industriële grondstoffen en machine-on-
derdelen en een kwart voor de aflossing
van vroegere credieten.

Onder deze omstandigheden blijft er
betrekkelijk weinig over voor de opvoe-
ring van de agrarische produktie, want
men kan ook niet zonder meer de indus-
triële uitbouw stop zetten. Toen de Ver-
enigde Staten na het uitbreken van de
oorlog tussen India en Pakistan hun hulp
(maar niet de voedselleveranties) stop-
zetten, had de Indiase regering zo wei-
nig deviezen voor industriële onderdelen
en grondstoffen beschikbaar, dat ver-
scheidene fabrieken moesten sluiten. De
hulp zal nu worden hervat, want hoezeer
het voedselprobleem ook mag nijpen, een
toeneming van het werkloze proletariaat
in de grote steden komt de politieke sta-
biliteit ook niet ten goede. Bovendienligt hier een direct westers belang: over
het algemeen bestaat er in het westen (of
zo men wil het noorden, want dit geldt
ook voor de Sovjet-Unie) voornamelijk
interesse voor industriële leveranties.

Nu zijn de tekorten op de handelsba-
lansen van de ontwikkelingslanden niet
alleen het gevolg van die overtrokkenindustrialisatie. Zij vloeien ook voort uitdalingen van de grondstoffenprijzen enuit bestaande handelsbarrières. Er zijn
jaren, waarin de val van de inkomstenuit de grondstoffen-export voor een land,dat daarvan in sterke mate afhankelijk
is, neerkomt op het totaal van de in-ternationale hulp, die het ontvangt; hetwesten neemt vaak met de rechterhand,
wat het met de linkerhand heeft gege-ven. Die val is van allerlei omstandighe-
den afhankelijk, van het weer, van in-
secten, van kunststoffen, maar hij werktsterk ten nadele van de arme landendie er maar niet in slagen één lijn tetrekken en tot internationale marktaf-spraken te komen. En het westen heeftdat tot dusver wel bepleit maar geens-zins bevorderd; de belangen, die zichtegen stabilisatie verzetten, zijn sterk.

Meer handel in industriële produk-ten is eveneens moeilijk te verwezenlij-ken, want de ontwikkelde landen leg-gen hun zwakke broeders vele belemme-ringen in de weg en geen enkel ontwik-kelingsvolk beschikt al over zoveel erva-ring en doorzettingsvermogen als de Ja-panners Wel was opmerkelijk, dat degezaghebbende Londense „The Econo-mist' de Britse regering deze week aan-beval ook om redenen van hulp voor enhandel met de vroegere Britse ontwikke-lingslanden tot de EEG toe te treden(waarin, tussen haakjes, Frankrijk alsenige één procent van zijr nationale in-komen voor buitenlandse hulp beschik-baar stelt). Zal de westerse hulp aan lan-den als India doorwerken, dan is er in-derdaad meer nodig dan het zenden vaneen aantal voedselschepen; alleen dangloort er iets van een mens-vaardiE be-staan voor de miljoenen die het westennu het minimale leven laat f

Landbouwer P. Christiaanse inSerooskerke heeft nu een grote graanzeef
aangeschaft, die door middel van enkele veranderingen geschikt is ge-
maakt als „goudzeef", om het zoeken naar de gouden munten te verge-
makkelijken. Serooskerke wacht met spanning op de resultaten van de

mechanisatie «an de „goldrush".

Gistermiddag stond een grote groep
Amsterdammers bij het koninklijk
paleis rond de Volvo van prinses
Beatrix geschaard in de hoop de
prinses, die boodschappen deed in
de hoofdstad, nog even te zien.
Rechts op de foto het in aanbouw

zijnde baldakijn.
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Nieuws uit
de kerken

Assemblee Wereldraad
van Kerken in Uppsala

Van 4 tot 20 juli zal in de Zweedse stad Uppsala de vierde algemene vergade-
ring van de Wereldraad van Kerken worden gehouden. De eerste assemblee —waarin de Wereldraad werd opgericht — was in 1948 in Amsterdam, de tweede
in 1954 in de Amerikaanse stad Evanston en de derde in 1961 in de Indiase hoofd-
stad New Delhi. De vierde assemblee zal met dertienhonderd deelnemers, onder wie
achthonderd officiële gedelegeerden, de grootste algemene vergadering van de We-
reldraad worden, die er tot dusver is gehouden.

In de vergadering van het Centraal
Comité van de Wereldraad deze maand
in Genève werd er bij de bespreking
van de plannen voor de assemblee na-
drukkelijk op gewezen, dat de komen-
de wereldkerkenconferentie de vakmen-
sen van de natuurwetenschappen, de so-
ciologie en de politiek met haar onder-
werpen en beraadslagingen evenzeer
zou moeten aanspreken als theologen en
predikanten. Voor de eerste maal heeft
de Wereldraad als hoofdthema voor een
assemblee een bijbeltekst gekozen, na-
melijk: „Zie, ik maak alle dingen
nieuw". De keuze van dit bijbelse the-
ma ontslaat de Wereldraad echter geens-
zins van zijn plicht, zijn echte verbon-
denheid met de wereld te bewijzen, al-
dus het Centraal Comité. Men zal zich
eerlijk moeten bezig houden met de
vraagstukken van deze wereld, de uit-
werking, die de technische vooruitgang
in de eeuw van de ruimtevaart heeft
op het denken en de meningen van de
mensen en hun vormen van samenle-
ving. Op dezelfde wijze zal men zich
bezig moeten houden met de nieuwe
feitelijkheden in het leven der kerken.

vernieuwende arbeid van de Geest en
de eenheid der kerken.

In de sectie-vergaderingen zullen on-
der meer de problemen van intercom-
munie en „zieltjeswinnerij" aan de or-
de komen, evenals de zendingsopdracht
van de kerken, vormen van de eredienst,
die meer aan de eigen tijd zijn aange-
past, het wezen en de opdracht van de
staat en de problemen van oorlog en
vrede in de eeuw van de atoombom.
Tenslotte hoopt men, dat de assemblee
tot een verdere verduidelijking van het
begrip „oecumenisme'' zal komen en
daardoor nieuwe impulsen kan geven aan
de Oecumenische Beweging in de ko-
mende jaren. Bij alle beraadslagingen
zal de assemblee steeds in het oog moe-
ten houden, aldus de overwegingen, dat
„het christelijk geloof in de moderne
wereld radicaal in twijfel wordt getrok-
ken".

De theologische overwegingen over
het hoofdthema, die aan de afgevaar-
digden in Genève werden voorgelegd,
wijzen duidelijk od zulk een confronta-
tie kerk-wereld. Het begrip van ver-
nieuwing wordt daarin niet alleen in
de zin van de heilsgeschiedenis, maar
ook in haar betrokkenheid op de we-
reld als een zich' in de geschiedenis vol-
trekkend proces uitgelegd. In dit licht
zal de assemblee zich onder meer be-
zig houden met de verhouding tussen het
bijbelse begrip van vernieuwing en de
wijze, waarop in de techniek, de socio-
logie en de economische wetenschap
het begrip „vernieuwing" verstaan
wordt. Men zal ook zoeken naar de ver-
houding tussen het vernieuwende werk
van God en de ontwikkelingen in het
ruimte- en atoomonderzoek, in de auto-
matisering, de kybernetica en de bioche-
mie, maar ook naar de plaats van de
traditie in de eeuw van het ruimte-on-
derzoek en de wetenschap van de toe-
komst en naar de verhouding tussen de

Ds. H. Visser van Urk
wil terug naar de

Chr.Geref. Kerken
Ds. H. Visser Mzn, die tot voor kort

voorganger was van een zelfstandige
christelijke gereformeerde gemeente op
Urk, maar nu uit deze gemeente is
getreden, heeft medegedeeld, dat hij
voornemens is, met volle schuldbelijde-
nis opnieuw tot de Chr. Geref. Karken
terug te keren. Ds. Visser is voorheenchristelijk gereformeerd predikant ge-
weest in Bunschoten, Middelharnis en
te Rotterdam-zuid. Hier raakte hij in
conflict met de classis Rotterdam over
de belijdenis wat ertoe leidde, dat hij
zich aan de Chr. Geref. Kerken ont-trok en in Rotterdam-zuid een zelfstan-
dige gemeente vormde met het deel
van de gemeente, dat zich achter hemschaarde. In 1960 brak een conflict uit
in de Chr. Geref. Kerk van Urk endegenen, die zich aan het kerkverband
onttrokken, vormden een zelfstandige
gemeente, die ds. Visser beriep. Met de-ze gemeente, waartoe het grootste deelvan de Christelijke Gereformeerden op
Urk behoort, heeft hij thans weer hetverband verbroken.

Protestants-rooms
huwelijk veroordeeld
Een commissie voor het opzicht vande Evangelische Kerk in Oostenrijkheeft ds. R. Kauer uit Berndorf, die sa-men met een rk pastoor een zoge-

naamd „oecumenisch huwelijk" hadvoltrokken, terecht gewezen. Ds.Kauer had over dit gemengde huwelijkeen overeenkomst getroffen met deaartsbisschop van Wenen, kardinaalKönig. Hij had weten te bereiken, datvan rk zijde in dit geval afgezien werdvan de belofte om eventuele kindereneen roomse opvoeding te geven, vande verplichting tot „bekering" van deriiet-roomse partner en van de be-klemtoning van het sacramentele ka-rakter van het huwelijk. In de Evan-gelische Kerk van Oostenrijk bestondtot dusver niet een verbod van derge-
lijke huwelijksbevestigingen, maar hetwerd op grond van dit huwelijk uitge-
vaardigd, zo meldt de „Frankfurter
Allgemeine Zeitung". De deken van deevangelische theologische faculteit aande universiteit van Wenen, prof. drDantine, wees er bij de behandelingvan deze zaak voor de commissie op,dat bij dit huwelijk het protestantse
standpunt ten aanzien van het huwelijkduidelijk tot zijn recht was gekomen.
Het toestaan van een verandering in derk huwelijksbeloften bij dit gemengdehuwelijk hadden, volgens hem, een be-langrijk precedent geschapen. Deson-danks veroordeelde de commissie dehandelwijze van ds. Kauer en wel op
grond van het feit, dat hij bij dit hu-welijk buiten medeweten en zonder toe-stemming en opdracht van zijn protes-tantse kerkelijke autoriteiten was opge-
treden.

Kerkelijke mutaties
Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Harich:H. J. Oudhof, kandidaat te Bilthoven:te Velp: H. C. de Boer te Noordlaren-

Glimmen; te Veenendaal: H. Jongerden
te Schoonhoven. Aangenomen het beroep
tot predikant voor buitengewone werk-zaamheden (vlootpredikant): H. ASchepers te Westterschelling; het be-roep tot predikant voor buitengewone
werkzaamheden (legerpredikant): M. Jvan der Wijck te Edam. Bedankt voorDelfstrahulzen (ca.): W. A. Soesan teEierland (Texel 1; voor Vinkeveen: J.van der Velden te Amersfoort.

Geref. Kerken. Beroepen te Arnhem:W. Bos te Zaandam. Aangenomen naarOss: J. J. Brinkman te Minnertsga.
Chr. Geref. Kerken. Beroepen te As-sen: A C. Noort te Groningen; te Zwijn-drecht: G. Leendertse te Drogeham; teErmelo: H. P. Brandsma te Hilversum;te Hengelo: K. Boersma te Onstwedde.Bedankt voor Amsterdam-oost: J. P.Verstseg te Wormerveer,

Erkenning voor PvdA
Het Christelijk Historisch Weekblad

„De Nederlander" wijdt
aandacht aan het 20-jarig bestaan van
de Partij van de Arbeid. Het blad er-
kent dat ook door de PvdA verantwoorde
bijdragen aan het politiek bestel werden
en worden geleverd. Men kan dat er-
kennen ook al deelt men niet de PvdA-
visie bij voorbeeld op de zgn. konfessio-
nele partijen en ook al kan men vaak
niet instemmen met aan PvdA-zijde in-
genomen standpunten.

„Trouwens ook de oude SDAP heeft
wel verantwoorde bijdragen geleverd in
bepaalde opzichten. Want al kan men
er op wijzen, dat er ook in het verle-
den heel wat christen-politici zijn ge-
weest, die hebben gestreden tegen so-
ciale misstanden, het neemt niet weg,
djat de strijd van de socialisten van des-
tijds geen overbodige is geweest en dat
zij de ogen ook van vele christenen heb-
ben moeten openen. Om dat te erken-
nen behoeft men beslist geen socialist
te zijn.

Het is voor wat de CHU betreft ook
nog niet zo verschrikkelijk lang geleden
dat zij in een program nog de bepaling
had staan, dat de overheid niet geroe-
pen was ieder een bestaan te verzeke-
ren. Wie van ons zou een dergelijke
bepaling nu nog graag in deze vorm
herplaatst zien?

Aan de Partij van de Arbeid kan
men mijns inzien niet met recht tegen-
werpen, dat de door haar beoogde
doorbraak in alle opzichten zou zijn mis-
lukt, al heeft zij dan beslist niet volle-
dig gebracht wat die PvdA ervan voor-
stelde. Een feit is wel, dat die zgn.
doorbraak voor vele christenen toch
meer duidelijk heeft gemaakt, dat zij te
veel christelijke vanzelfsprekendheden
kenden, om het zachtkens te zeggen.

En zo wij bij voorbeeld al ooit geneigd
zouden zijn geweest, te diskussiëren over
de vraag of een christen lid kan zijn van
de PvdA — voor mij was dat nooit eenvraag al ben ik nog steeds uit overtui-
ging lid van de CHU — zouden wij ditnu ïoch niet meer willen doen. Zo zie ikhet althans.

Vaak hebben dus ook socialisten blijk
gegeven bepaalde tekenen des tij ds te
verstaan. En bovendien hebben zij zichbijzonder aktief betoond, waar het be-treft de planning voor de toekomst op
vele terreinen om voor ieder een leef-baar bestaan te verzekeren. Zij hebbener recht op, dat dat ook aan onze zijde

wordt erkend, ook al is onze visie
soms een andere en kiezen wij boven-
dien dikwijls een andere weg dan zij
wensen te gaan."

In maart ontmoeting
Rome-Canterbury

De aartsbisschop van Canterbury, dr.
Michael Ramsey, heeft de hoop uitge-
sproken, dat zijn bezoek aan de paus
volgende maand „de practische broe-
derlijke betrekkingen" tussen de angli-
canen en rooms-katholieken zal helpen
bevorderen. Hij herinnerde eraan, dat
het bezoek van zijn voorganger dr.
Geoffry Fisher, vijf jaar geleden aan
paus Johannes een „onmetelijke uit-
werking" had gehad. De gelegenheden,
waarbij rooms-katholieken, anglicanen
en anderen samenwerken en samen de
eredienst houden, zijn zeer toegenomen.
Het is, volgens de aartsbisschop, ech-
ter dringend noodzakelijk, dat het toe-
komstige gesprek tussen Rome en de
Anglicaanse Gemeenschap en andere
kerken zich niet beperkt tot de theolo-
gie, maar zich ook bezig houdt met
practische zaken, die gevoelens en ge-
wetens kunnen kwetsen. Dr. Ramsey
zal van 22 tot 24 maart de gast van
paus Paulus VI zijn.

Uit andere bladen
Friese offervaardigheid

Het is beslist een positief en bemoe-
digend teken dat het in eerste instan-
tie de jeugd Is geweest, die de hongers-
nood in het verre India, een land, dat
zo groot is als heel Europa, als een
uitdaging heeft beschouwd. Er schuilt
in het voorop lopen van de jeugd bij de-
ze actie een element van protest tegen
de zelfgenoegzaamheid^ die zo gemak-
kelijk het kenmerk wordt van allen, die
leven in de broeikas van een goed ge-
organiseerde welvaartsstaat, aldus de
Friese 'editie van „H e t V r ij e
Volk" (PvdA).

„Zaterdagmorgen hebben tallozen het
gevoel gehad dat er een offer gebracht
moest worden om de hongerenden te
helpen in hun grote nood. Binnen twee
uur was er een bedrag bijeen van ruim
achttien miljoen gulden en daarvan le-
verde Friesland met zijn vijfhonderddui-
zend inwoners ’969.939; dat wil zeggen:
tot nu toe geteld. Het is bijna ’2 per
inwoner. Het landelijk gemiddelde ligt
op ’1,50.

Bij allerlei acties en collecten, die er in
Friesland gehouden zijn, is meermalen
gebleken dat de Friezen, emotioneel van
aard, gauw geroerd, zo zou men ook
kunnen zeggen, royaal in de beurs tas-
ten. Dat is toch wel iets om trots op
te zijn, vooral ook als men daarbij be-
denkt dat het gemiddelde inkomen van
de Friezen ongeveer het laagste is van
het hele land. Zon resultaat zegt iets
omtrent de identiteit, de persoonlijkheid
van het Friese volk.

Meer zullen wij er maar niet van
zeggen, want tenslotte gaat het bij zon
actie niet om de competitie. Wij con-
stateren slechts een feit. Bij de acties
voor de motoren van de reddingboot de
Insulinde, het Frysk Orkest, de Fryske
Akademy en de Kinderboerderij in Leeu-
warden en niet te vergeten de inzame-
ling voor de Hongaarse vluchtelingen in
1956 (ruim een half miljoen) is geble-
ken dat de Friezen nog een grote ma-
te van eensgezindheid en offervaardig-
heid kunnen opbrengen".

Leegstaande woningen
Het feit dat bij een nog steeds nijpend

woningtekort, toch momenteel 40.000 wo-
ningen leeg staan, wekt op zn minst
bevreemding. Hier moet het een en an-
der haperen, zo meent „T r o u w"
(ar).

„Ook in een wat verder afliggend ver-
leden stonden er altijd wel ergens enige
tijd woningen — voor deze tijd onge-
bruikelijk lang — leeg. Dat was dan
bijvoorbeeld een gevolg van stagnatie
tussen de communicatie van afbouw en
toewijzing van de woningen. Maar als
op een gegeven tijdstip het aantal leeg-
staande woningen in de tienduizenden
loopt, kan men niet meer van een stag-
natie in die zin spreken. Dan moet er
iets fundamenteels niet in orde zijn. Dan
heeft men gebouwd waar geen woning-
nood (meer) was, dan heeft men mis-
getast bij de bouw van de soort wo-
ningen, dan heeft men te duur, te goed-
koop of te slecht gebouwd, of wat danook verkeerd is gedaan".

Oorlogsromantiek
Dat ene ogenblik,
door H. E. Bates. Uit het En-
gels vertaald door G. W. Roos.
Uitg. De Arbeiderspers, Amster-
dam, 1965. Geb., 256 pag., ’6,90
(Arbo-serie).

Een gezeten familie wordt in het voor-
jaar van 1940 uit haar landhuis in hetzuidwesten van Engeland gezet, omdathet gevorderd wordt als mess voor vlie-gers. De verdrijving wordt niet zonderI morren genomen, maar er is een oorlogaan de gang en dus schikt men zich. De-gene die daar de minste moeite meeheeft is de prille Liz Cartwright. Voorhaar is er immers nog de charme vannieuwe kennissen, jonge, ondernemendejachtvhegers, met wie het goed feestvieren is, wier gezelschap toch welsprankelender is dan dat van de bra-ve agrariërs uit de buurt. Een van de

piloten, Miles Bannister („hartverscheu-
rend jong" en met „pijnlijk jonge ogen"
zoals verscheidene malen in dit verhaalgezegd wordt), weet heur hartje te win-nen. Liz en Miles gaan een huwelijk aan,dat slechts één zomer duurt. Tijdens deslag om Engeland wordt de vlieger na-melijk op de grond door een bom ge-dood. Negentien jaar oud en nu al we-duwe, maar er is tenslotte een oorlogaan de gang, nietwaar. Vandaar datLiz Cartwright zich weet op te trekkenaan het eenvoudige meisje uit het volkdat ook haar man in de strijd heeft ver-loren, maar niet bij de pakken neerzit.Nieuwe kansen op een gelukkig levenstaan de jonge weduwe te wachten meteen van de jongens uit de buurt, die zemet andere ogen heeft leren bekijken.
„Dat ene ogenblik" van de Engelse
schrijver H. E. Bates is een oppervlak-
kig verhaaltje, dat geen grote indruknalaat.

Plakboek voor de baby
De eerste Jaren, met
tekeningen van Ennio dl Majo
en versjes van Harriet Laurey.
Uitg. J. H. Gottmer, Haarlem.
Gebonden in geplastificeerde
band, ’8,90.

Het oorspronkelijk Italiaanse plakboek„I primi anni", dat in het Nederlandsde titel „De eerste jaren" heeft ge-

kregen, lijkt ons aantrekkelijk voor ion-,ge ouders, die de ontwikkeling van hunspruit voor later willen vastliggen Zekunnen er in vermelden, op welke da*en hoe hun kind geboren werd, hoezwaa?en hoe lang hij toen was en na Smaanden _ gegevens, die moeders ta-ter graag nog eens willen ophalen, maardie dan vaak half vergeten zij " "ze kunnen vermelden wat er op Zgeboortedatum in de krant stond. Ah „al er toe moeten overgaan om het haarvan hun baby ietwat te kortwieken kunnen ze enkele lokken (of Diekenï in h,boek plakken. Vastges eld kan 11»wanneer de eerste tf nd^rkwarTwa^55?' dLeerste wankelende schreden m-feesSieVw^ 1 eerste, Sinterklafs-

linlS^n^^X^DlËl-tzijn er nog ruim tien pagina's d?ê voorzien kunnen worden van foto's. De funcVlnervlnidb^^Ln\door^ennatr^feK^> =achterwege blijveVTets"^^*l 1* I

Feuilleton op pagina 5

BEAREND BAREBYT

28. Hark, fliistere de baron, se tsiere
dêr yn'e gong al om dy sabeare por-
tefeuille fan üs mei dy sabeare bankbil-
jetten. Elk wol der earst yn, se slaen
elkoar buten westen. Se witte dat wy
Friezen binne. Om Limboargers en
Brabanders soene se har net sa opwi-
ne. Dy fordonderjeije harren jild lea-
ver mei't karnaval, dat witte dy skur-
ken skoan. En as hjir jild wie dan wis-
ten se ek skoan dat it harres net wie.
It is in reuze mop, sei Bleike, mar wy
kinne it net halde tsjin dy fjouwer grou-
we keardels. Dat hoecht ek net, brim-
de de baron. Wy hawwe aenst mar mei

ien to krijen, mei de sterkste, dy't oer-
bliuwt. Hear mar ris hoe't se elkoar
op 'e bealch huffe. Bealch? formoanne
Bleike. Bisten hawwe in bealch, mins-
ken net. Soa, neame jo dat noch mins-
ke, sei de baron grimmitich. Ynienen
gyng de doar iepen. De grouste skurk
kaem der yn. Hy hie de oaren utskea-
kele, dy leine foar pampus oer de flier.
Hwer is myn portefeuille graude er. Ik
haw der al in blau each fan oerhal-
den. Dy smearlappen dêrre woene alle
trije biweare dat it harres wie, mar
dat hak se wiis makke. Ja, dat sjoch
ik, brimde de baron. Mar hoe witte

wy dat it jou portefeuille en jou jild
is. Hwa sines soe't oars wêze? grom-
mele de keardel. My tinkt dat dêr de
biwizen lizze. Hy wiisde nei syn trije
maten oer de flier. It rjocht hat ek nou
wer triomfearre, wier of net? Tja, brim-
de de baron, dat sei Hitler ek, doet er
Rotterdam platsmite liet. Dat seit Ver-
woerd ek, as der wer in pear negers
delsketten binne. En Johnson brükt ek
sokke termen, as it sa ütkomt. Mar as
it nouris oarsom ütpakt wie, hie dan it
rjocht ek triomfearre? Wy steane üs tiïd
to forkletsen, graude de keardel. Jow
op dat jild!

RECHTER TIE

-35. Tsjiao Tai heeft eerst vastgesteld
dat de deur rechts in de hal van de
verlaten tempel op slot en verzegeld is.
Want die leidt naar de oostvleugel, be-
woond door de abdis en haar dienst-
meid. Maar de deur aan de linkerkant
van de tempelhal blijkt open te zijn.
Daarachter Is een gang, met aan
weerskanten een rij lege cellen, eertijds
bewoond door de nonnen. Daarna door-
zoekt hij ook nog de drie verdiepingen

van de west-pagode. De vloer daar is
dik met stof bedekt en Tsjiao Tai
vindt ook daar geen enkel spoor. Als hij
weer door de hal naar buiten gaat,
mompelt hij: „In de pagode zijn een
paar diepe nissen, ideale plaatsjes om
een bijl of zwaard in op te bergen.
Maar er is niks, helemaal niks!"

Hij wandelt nog wat op de voorplaat*
van de tempel rond, op zoek naar een
spleet of holte in de bouwvallige mu-

ren. Zo nu en dan kijkt hij vlug over
zijn schouder om de omgeving op te
nemen. Gek, denkt hij bij zichzelf, het
is hier akelig stil. Bc zie niets of
niemand, en toch heb ik het gevoel
dat ik in de gaten wordt gehouden. Ik
moet wel aannemen dat dit griezelige
gedoe hier op m'n zenuwen gaat wer-
ken! Afijn, ik heb binnen alles gron-
dig bekeken. Np is de tempeltuin aan
de beurt

PILOOT STORM

-3888. De oude Chef sprak buitenge-
woon kalm en objectief over een zaakdie van zo groot levensbelang voor hemen de zijnen was. Ferdydik, die nu per-soonlijke ervaring met de rassendiscri-matie op de Negatieve Planeet had en
zich dank zij zijn ingeboren goedmoedig-heid steeds had kunnen beheersen, be-twijfelde toch of hij in dezelfde omstan-digheden als de Chef, evenveel zelfbe-heersing zou hebben getoond. Alleen al

luisterend naar het sombere relaas vanzijn gastheer raakte hij vervuld van eengroeiend verlangen om „erop l:>s te tim-meren." De rustige stem va de pat-riarch ging evenwel onverstoorbaar ver-der: „Na de Zwarte Revolutie waren derollen eenvoudig omgedraaid; de Ndolatrokken in de grote steden en buiten-plaatsen der Antax. Wij werden de wou-den ingejaagd, waar we ons aan een ge-heel nieuwe leefwijze moesten aanpas-

sen, om niet te verhongeren. Om deafscheiding zo radicaal mogelijk te ma-ken, lieten de nieuwe meesters een hogemuur om de stad bouwen. Slechts doorde poorten mochten blanke koopliedenen handelaars binnen komen om hunprodukten op de markten te verkopen.Alleen met speciale passen kan men dewacht passeren en eenmaal binnen,wordt ons het leven dikwijls zuur ge-maakt door donkerhuidige ruziezoekers.

i Advertentie IM.)

Elke OLVEH polls is winstdelend.

I Advertentie 1.M.)

Ook uw haar wint
met POLY-Lock

De winnares, die gisteravond zowarm werd toegejuicht bij deprovinciale finale van het Con-cours DE GOUDEN LOK, ver-overde haar plaats in de finaleop 29 maart in Amsterdam (enSi" °P de FIAT 850!) meirULY-Lock Schuim Wave, deRol.behnndeling, die iederevrouw zonder moeite thuis zelfkar, .uivoeren. Kroezen is uitge-sloten, dank zij de specialePOLY-Lock Wikkels. Doe het dewinnares na en zie hoe Uw haa.Achtbaar win, aan glans encharme! POT.Y-HnarcosmeticaSr voo
i

u k,aar h,,j Uw dr°-'st o! andere speciaal-zaak!

(Advertentie IM.)

BronchiiettenHoestdronk in tabletvorm.9sct

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1966

(Advertentie 1.M.)

I sofloof 20
guldens voor een
oude pan terug!

(a.s. maandag definitief
de allerlaatste dag)

Doet er niettoe hoe oud en ver-
sleten:voor elke oude kookpan,
steelpan,fluitketel of melkkoker,
hebt U recht op een sensatio-
nele inruilkorting van 20% op
een echte Sola-Elite pan van
Zweeds edelstaal. Onverwoest-
baar en blijvend mooi bij koken
op gas (ook het felste aard-
gas!) en elektra. Kromtrekken
kan niet. Aanbranden ook niet.
Roesten? Nooit! Garantie?
Levenslangl Kom gauw kiezen.
Na maandag is het afgelopen.

-Aak jl

Ook voor keukenuitzetten geldt:

SOLQ r
HBHHHH sierlijk
S-6-4
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INKRIMPING TROEPENMACHT OVERZEE

Labour-defensieplan
wekt veel beroering

F-111 jachtbommenwerpers in de
plaats van vliegdekschepen

Engeland zal, zoals wij gisteren reeds meldden, zijn militaire basis in Aden
tegen 1*»68 opheffen en bezuinigen op de troepen op Cyprus en Malta.
Dit deelt de Britse regering mee in haar jaarlijks witbpekover de defensie,
dat gisteren werd gepubliceerd. Tevens zullen de garnizoenen in Brits Guyan:i
en de Britse gebieden in het zuiden van Afrika niet al te lang meer gehand
haalcl worden.

In het witboek wordt verder onthuld, dat de kern van de Britse strijd-
krachten in de jaren '70 zal worden gevormd door een vijftigtal Amerikaanse
F-11l supersonische jachtbommenwerpers en een met raket-onderzeeërs en
-torpedojagers uitgeruste marine. De marineluchtvaart — welke steunt op van
vliegkampschepen opererende toestellen — zal samen met enkele bases in het
buitenland verdwijnen ten gunste van op land gestationeerde vliegtuigen met
groot afstandsbereik. Er zullen geen vliegdekschepen voor de marine-lucht
macht meer worden gebouwd.

DENIS HEALEY (links), de Britse
minister van defensie laat het ge-
ruchtmakende witboek over het
defensiebeleid zien. Naast hem de
nieuwe minister van marine Mal-
lalieu. Deze is in de plaats gekomen
van Mayhew, die wegens bezwaren
tegen het defensiebeleid is afge-

treden.

ORDER VOOR BOUW
RAKETSCHEPEN

Men had Frankrijk laten weten, dat
Engeland de Franse straalbommenwer-
per Mirage-vier niet zal kopen. Maar dit
zou niet van invloed zijn op het Brits-
Franse program voor de bouw van een
vliegtuig met beweegbare vleugels, dat
tegen het midden van de jaren zeven-
tig bij de Britse luchtmacht de plaats
zal moeten innemen van de F-111. Ook
zal de overeenkomst tussen Frankrijk
en Engeland ter verdere ontwikkeling
van de Jaguar, een aanvals- en oplei-
dingsvliegtuig voor korte afstanden, van
kracht blijven. Binnenkort, zo gaat het
witboek verder, zullen er orders ge-
plaatst worden voor een aantal raket-
schepen, bekend als torpedobootjagers
van het type 82, die met luchtdoelra-
ketten en wapens ter bestrijding van on-
derzeeërs zullen worden uitgerust.

Wat Engelands verplichtingen te-
genover de Navo betreft, is de
Britse regering van plan de steun
van haar luchtmacht' aan de con-
ventionele grondstrijdkrachten te ver-
groten. De Britse kernluchtmacht in
Duitsland zal echter worden inge-

krompen. Engeland hoopt ook te kun-
nen besnoeien op de zeestrijdkrach-
ten, die op het ogenblik voor de Na-
vo zijn bestemd. Engeland zal zijn
grondstrijdkrachten in Duitsland on-
geveer op het huidige niveau hand-
haven mits er middelen worden ge-
vonden om aan de hiervoor benodig-
de deviezen te komen.

Monument „Vrije
Boeren" gesloopt

Dinsdag is in Hollandscheveld de ruï-
ne van een boerderijtje gesloopt, dat
enige jaren geleden toebehoorde aan de
heer Klaas Hartman maar thans eigen-
dom is van het Landbouwschap. Het
Landbouwschap had de boerderij ver-
huurd aan de landbouwer H. Zomer te
Alteveer (gemeente Hoogeveen). Reeds
op 12 januari werden pogingen onderno-
men het complex af te breken, maar een
aantal „vrije boeren" verhinderde dit.

Een grote bulldozer duwde dinsdag de
muren omver. De heer Zomer was hier-
bij aanwezig. De politie hield een oogje
in het zeil. Kort na het begin van de
werkzaamheden kwam ook de heer Hart-
man, die nu in Dalen woont, een kijkje
nemen. Na het slopen werden er rond
de puinhoop bordjes geplaatst met „ver-
boden toegang", die door enkele aanwe-
zige „vrije boeren" echter werden ver-
wijderd en in de sloot gegooid. In plaats
daarvan stelden zij enkele borden op
met het opschrift „Voorlichtingsboerde-
rij van het Landbouwschap agent H. Zo-
mer te Alteveer".

In de nacht van 5 op 6 maart '64 brand-
de de boerderij af, nadat het gezin Hart-
man op last van het Landbouwschap
het huis had moeten ontruimen. Sedert-
dien werd de ruïne door de „vrije boe-
ren" ieder jaar de eerste week van
maart gebruikt als een soort bede-
vaartsplaats.

Voor „Boerenfeest"
van Steen ’26.500

Het schilderij „Boerenfeest" volgens
expertises een echte Jan Steen, heeft
gisteren op de veiling bij Van Marie
en Bignell in Den Haag ’26.500 opge-
bracht. Het stuk was ingezet op ’ 15.000.
Het werd gekocht in opdracht. De koop-
ster verklaarde dat „Boerenfeest" in
Nederland zal blijven.

En dat in een Ford
Een korte, maar droevige ge-
schiedenis deze keer. Het gaat
over de voetballer Joeri Sevidof,

eens de gevierde schutter van het Mos-
kouse Spartak. Nog niet zo lang gele-
den was Joeri kandidaat voor het Rus-
sische nationale elftal. Maar nu is hij
voor altijd van de voetbalvelden verban-
nen. Joeri had al een lange straflijst
wegens gemeen spel en het maken van
aanmerkingen op scheidsrechters. Bui-
ten het speelveld heeft hij het volgenu
het Moskouse blad „Troed" echter nog
erger gemaakt. Hij had zich in het Mos-
kouse „dolce vita" gestort en vierde
feest met vrienden en met vriendinne-
tjes, die zichzelf fraai klinkende buiten-
landse namen hadden gegeven Het ge-
zelschap dronk champagne en brandewijn
en toen Joeri 's avonds laat in zijn auto
naar huis zou, reed hij een Moskoviet
omver. En dat, volgens „Troed" niet in
een Russische auto maar nota bene in
een westerse „Ford". De moraal is duide-
lijk. Russische voetballers moeten zich
houden aan wodka, een „Volga" en aan
meisjes met goed Russische namen.
Want anders gaat het beslist verkeerd.

Sterke troepenmacht
in Hongkong

De bases in Maleisië en Singapore zul-
len gehandhaafd blijven zolang de rege-
ringen van deze staten dit willen. In
Hongkong zullen voorlopig ook sterke
troepeneenheden gelegerd blijven. De
Britse garnizoenen in Brits-Guyana en in
het zuiden van Afrika (Basoetoland,
Swaziland en Beetsjoeanaland) zullen
binnenkort teruggetrokken worden. De
defensie-begroting voor het jaar 1966—
1967 wordt geschat op bijna 22 miljard
gulden ofwel 520 miljoen gulden meer
dan het jaar daarvoor. Gebaseerd op de
prijzen van 1964 betekent dit echter een
verlaging van rond 720 miljoen gulden,
aldus het wetboek.

Daarin wordt dan verder gezegd,
dat Engeland met zijn vliegtuigen en
Polarisduikboten, waarmee de mari-
ne wordt uitgerust, een belangrijke
strategische macht bezit die het in
staat zal stellen zijn verplichtingen
in de wereld te vervullen. Het eerste
doel van de strijdkrachten blijft de
verdediging van de vrijheid van het
Britse volk. Engelands veiligheid
hangt hoofdzakelijk af van de hand-
having van de vrede in Europa.
Daarom acht de Britse regering het
voortbestaan van de Navo van le-
vensbelang.

Gibraltar blijft
Engeland zal het aantal soldaten en

piloten, die zich op het ogenblik op het
vliegveld van Nicosia (Cyprus) bevinden,
in belangrijke mate verminderen. Hoe-
wel Engeland var plan is met de rege-
ring van Malta te gaan onderhandelen
over inkrimping van de Britse troepen-
sterkte aldaar, zal er op het eiland toch
een defensiesysteem worden gehand-
haafd. De Britse regering blijft vastbe-
sloten om het garnizoen in Gibraltar te
handhaven. Het vliegveld, de scheeps-
werf en diverse andere installaties in
Gibraltar zullen onaangetast blijven.

Wat Engelands militaire rol buiten
Europa betreft wordt opgemerkt dat:
1. Engeland geen krijgsoperaties van
enige betekenis zal ondernemen behalve
in samenwerking met zijn bondgenoten;
2. het slechts militaire steun aan een
ander land zal geven als het tijdig die
faciliteiten krijgt dip nodig zijn om de
steun doeltreffend te maken; 3. het zal
niet trachten bases te handhaven tegen
de wil van de betrokken onafhankelij-
ke landen.

De Britse admiraal sir David Luce,
„Eerste Zeelord" is gisteren uit protest
tegen de defensiepolitiek van de Labour-
regering uit het kabinet getreden. Hij
zal als stafchef van de marine worden
vervangen door admiraal sir Varyl Begg,
oud-opperbevelhebber van de Britse
strijdkrachten in het Verre Oosten. De
minister van marine, Christopher May-
hew, was zaterdag al afgetreden, mede
omdat Engeland de Amerikaanse F-11l
bommenwerpers koopt in plaats van
nieuwe vliegdekschepen te laten bou-
wen.

Vietnameesjes (2)
naar Noordelijk

ziekenhuis
Van de tien kinderen uit Vietnam, die

krachtens een regeringsbesluit in Neder-
land zullen worden toegelaten om een
goede medische behandeling te krijgen,
zullen twee in een Noordelijk ziekenhuis
worden opgenomen. De stichtingen Ter-
re des Hommes Nederland uit Den Haag
en Vluchtelingenhulp Noord-Nederland
te Hoogeveen hebben daartoe besloten.
De beide stichtingsbesturen hopen daar-
mee in de geest te handelen van de ve-
len, die geld hebben gegeven om het
lot te verzachten van de kinderen uit
Vietnam.

Bedoelde kinderen kunnen in het eigen
land niet de vereiste medische behande-
ling krijgen. Ook anders lijdt de jeugd
van Vietnam in buitengewone mate. De
eerstgenoemde stichting hoopt zo veel
mogelijk te kunnen doen om die ellen-
de te verzachten. Als onderdeel van die
actie heeft de stichting uit Hoogeveen in
overleg met Terre des Hommes zich ten
doel gesteld 'een aantal kinderen uit Viet-
nam bij gezinnen in de drie Noordelijke
gewesten onder te brengen.

KANS OP ONGELUKKEN TE GROOT

Publiek 10maart niet met
rug naar de waterkant

Zolderschuiten aanwezig vóór
opvissen van drenkelingen

Vrijwel dagelijks worden in de hoofdstad deze week tijdens tal van conferenties
definitieve beslissingen genomen met betrekking tot de gebeurtenissen rondom het
huwelijk op 10 maart. Zo is onder meer ook de afspraak gemaakt, dat geen publiek
zal worden toegelaten langs die gedeeltenvan de route waar men met de rug naar
een gracht zou komen te staan. Men acht de kans op gedrang en dus mogelijk in
het water vallen te groot, zelfs al zouden er dranghekken worden gezet. Wel zullen
aan de overkant van Kloveniersburgwal, Amstel, Rokin en Prinsengracht toeschou-
wers mogen staan die de stoet willen zien langs trekken.

Overigens houdt de Dolitie ondanks
alle voorzorgsmaatregelen toch reke-
ning met onvoorziene „te waterlatin-
gen": en zullen patrouilleboten heen
en weer varen met reddingsmate-
rieel aan boord — ook houdt men op
bepaalde plekken zolderschuiten ge-
reed waarmee men zonodig ook in
het water gevallen paarden (en hun
ruiters) kan opvissen.
Alle provincies van ons land zullen

vertegenwoordigd zijn in de bruids-
stoet die op 10 maart door het cen-
trum van de hoofdstad zal trekken. De-
ze afvaardiging zal worden gevormd
door een massale ruitergroep, die on-
middellijk volgt achter het openings-
escorte van de bereden rijkspolitie. Het
is de bedoeling dat de landelijke fede-
ratie van rij verenigingen deze groep sa-
menstelt. Voorop rijden urie ruitere
uit Groningen. De middelste rijder
draagt de provincievlag. Hierna vol-
gen: Friesland, Drente, Overijssel, Gel-
derland Utrecht, Noord-Holland, Zuid-
Holland, Noord-Brabant, Zeeland en
Limburg, telkens in rotten van drie. Af-
wisselend zullen hiervoor vossen wor-
den bereden, zwarte hengsten en schim-
mels. Alle groepen rijden in de dracht
van het betroffen gewest.

De stoet wordt geopend door de voor-
zitter van defederatie. Hij berijdt een vos
waarnaar men maandenlang heeft ge-

zocht. Dit paard moest namelijk een wit
rechter achterbeen hebben, om aldus
te kunnen voldoen aari de eeuwenoude
traditie dat paarden met „een wit voet-
je" vrijdom hadden bij het passeren van
de koninklijke tollen. In het geheel
neemt de Utrechtse groep een bijzonde-
re plaats in omdat deze delegatie rijdt
op zeldzame zogenaamde roodschim-
mels.

Boekje over orde van
dienst Westerkerk
tijdens huwelijk

Een eenvoudige gedrukte uitgave van
de orde van dienst van de huwelijks-
inzegening van prinses Beatrix en de
heer von Amsberg in de Westerkerk op
10 maart zal begin maart in de boek-
handel verkrijgbaar zijn. Dit heeft de
Rijksvoorlichtingsdienst meegedeeld.

Bijen steken man dood
De 42-jarige Corrie van Wyngaardt uit

Pretoria is gisteren doodgestoken door
de zwerm bijen die hij vergeefs probeer-
de af te houden van een aanval op zijn
hond.

Onduidelijk beeld Buitenlands
overzicht

Tit Djakarta zijn nog steeds geen in-
*J formaties gekomen, die ophelde-
ring geven over de betekenis van de
persoonswisselingen aan de Indo-
nesische top. Wat er wezenlijk is ge-
beurd, is slechts ten dele bekend. Wat
er nog gaat gebeuren is helemaal een
raadsel. Van westers standpunt bezien
is er weinig reden tot optimisme. De
eerste indruk is een terugkeer naar een
meer linkse en wildere politiek, als Soe-
karno er in slaagt ook de tweede ron-
de tegen Nasoetion en zijn aanhangers
te winnen. Roept Soekarno's ingrijpen
echter grote weerstanden op, dan is
een nieuwe binnenlandse uitbarsting
van geweld in Indonesië vrijwel on-
vermijdelijk.

De wijzigingen in het kabinet zijn on-
overzichtelijk. Generaal Nasoetion envice-admiraal Martadinata, die beiden
als exponenten golden van de anti-com-munistische lijn. zijn aan de kant ge-
schoven. Maar generaal Soeharto, dieeveneens als anti-communist bekend
staat, is gehandhaafd. De voorzitter vanhet parlement, Kartawinata, leider van
de kleine mohammedaanse partij PSSI,
is echter ontslagen. De reden is wel-
licht, dat hij na de staatsgreep van 1
oktober de zestig communistische en
communistisch gezinde parlementsleden
naar huis stuurde. De bevelhebber van.het korps mariniers, generaal-ma.joor
Hartono. is toegevoegd aan de ministervan marine. Dat wordt in Djakarta ge-
zien als een beloning voor zijn steun aanhet ..Soekarnofronf'. Deze door de mi-
nister van buitenlandse zaken Soeban-drio voorgestelde organisatie werd ech-

ter door verschillende regionale militai-re bevelhebbers in hun gebied verbodenomdat ze er een poging in zagen de in-vloed van de communisten te handhaven.Er is aanleiding om verband te zoekentussen Soekarno's reorganisatie van hetkabinet en het proces tegen de commu-nistische vakbondsleider Njono voor eenmilitair tribunaal. In dal proces zijn ver-garing egd, die aan
ozal compromitterend waren \ 101 pre-I i'ui Soekarno en aan de andere kantopnieuw de kwestie van het al of nietoestaan van een „complot van gene-

raals" in de publieke belangstelling
brachten. Soekarno's positie dreigde
verder te worden verzwakt. Het is denk-baar, dat de president meende alleennog door snel en doeltreffend ingrijpen
te kunnen voorkomen, dat hij door de
anti-commuhistische leiders helemaalbuitenspel zou worden gezet. In dit ver-band wordt het belangwekkend of hetproces tegen overste Oentoeng, dat van-daag is begonnen nog verdere onthul-
lingen kan opleveren.

President Soekarno zou zijn reorgani-
satie niet hebben kunnen uitvoeren als
hij tegenover een gesloten front van hoog-
ste militaire gezagsdragershad gestaan
Onderlinge rivaliteit en ook verschil
van politiek inzicht hebben de presi-
dent vermoedelijk in staat gesteld zichvan Nasoetion en Martadinata te ontdoen
zonder in conflict te raken met de meer-
derheid van de andere opperofficieren.
Zo lijkt het tenminste van een afstand
gezien. Onder de oppervlakte is de rust
in militaire kringen stellig nog niet he-
lemaal teruggekeerd. De enig zichtbare
oppositie komt van dekant van de stu-
denten, die hun betogingen voortzetten.
Zij richten hun aanvallen niet zozeer te-
gen president Soekarno, doch tegen diens
naaste medewerker en vertrouwde
raadsman dr. Soebandrio. Zolang de
militairen geen gemene zaak met destudenten maken, dreigt voor Soekarno
in Djakarta geen direct gevaar. Hoe menelders in Indonesië op de gebeurtenissen
reageert is nog volslagen onbekend.

De bekendmaking dat het hoogste In-donesische beleidbepalende orgaan „Ko-ti" nu de naam „Kogam" heeft gekre-
gen — wat commando voor de verplet-tering van Maleisië betekent — wijst er-
op, dat Soekarno opnieuw zijn eigen po-litie tracht te vorsterken door een golf
van nationalisme op te wekken. Het Is

methode. De komende da-
Lien moeten aantonen of daarvan nog
steeds de oude werfkracht uitgaat.

R. L.

PRESIDENT SOEKARNO. toch weer naar links?.

Nieren jong gestorvenen nodig

Wellicht binnenkort
ook in Nederland
niertransplantatie,
Dr. Ten Cate -afkomstig uit
Bolsward - lector Amsterdam

Het is mogelijk dat binnenkort ook in
ons land niertransplantatie een belang-
rijke bijdrage zal kunnen leveren tot
het behoud van patiënten, bij wie beide
nieren door ziekte onherstelbaar hebben
geleden. Dit zei gisteren de uit Bolsward
afkomstige dr. H. W. ten Cate bij zijn
ambtsaanvaarding als lector in de uro-
logie aan dè universiteit te Amsterdam.
Dr. Ten Cate zei verder dat de huidi-

ge ontwikkeling op dit terrein er op
wijst, dat gebruik zal kunnen worden ge-
maakt van nieren, die bij pas overleden
jonge mensen moeten worden weggeno-
men. Daartoe zal wellicht een beroep
moeten worden gedaan op de bereidheid
van jonge personen in Nederland om bij
hun eventuele dood hun nieren voor dit
doel af te staan. Deze bereidheid zou
tot uiting kunnen komen door het toe-
staan van periodieke keuringen bij volle
gezondheid en een ondertekende verkla-
ring in de zakagenda met vermelding
van gegevens over leeftijd, bloedgroep en
eventueel vroeger doorgemaakte ziekten,
aldus de hoogleraar.

Dr. Ten Cate werd in 1924 te Bols-
ward geboren. Hij studeerde aan de
rijksuniversiteit te Leiden en aan de
Ihoofdstedelijke universiteit, waar hij in
1953 het artsexamen aflegde. In 1958
promoveerde hij op een proefschrift
getiteld „Over verlaagde lichaamstem-
peratuur ten dienste van hartoperaties".
Van 1954 tot 1958 kreeg hij een chirur-
gische opleiding in het Wilhelmina
gasthuis te Amsterdam. Daarna specia-
liseerde hij zich gedurende 2% jaar in
de Mayo Clinic te Rochester (USA),
welke opleiding hij aan de rijksuniver-
siteit van Leiden voltooide. Sinds 1965
is hij werkzaam als wetenschappelijk'
medewerker in de chirurgische kli-
niek van het Wilhelmina gasthuis.

BRUIDSPAAR IN GOUDEN KOETS

Stoet voor 10 maart
is nu samengesteld

Koninklijk paar
in glazen koets
De bruidsstoet ter gelegenheid van

het huwelijk van prinses Beatrix en de
heer Claus von Amsberg in Amster-
dam is nu samengesteld. De stoet
wordt voorafgegaan door 24 motor-
rijders van het wapen der Koninklijke
Marechaussee, waarna elf auto's vol-
gen.

In de eerste auto zitten prinses Arm-
gard zur Lippe Biesterfeld, prins Asch-
win zur Lippe Biesterfeld en prinses
Simone zur Lippe Biesterfeld. Deze
auto wordt gevolgd door een wagen
met de heer en mevrouw E. G. Haar-
haus en B. Haarhaus-von Amsberg. In
de derde auto zullen plaatsnemen de
heer E. C. Grubitz en mevrouw M
Grubitz-von Amsberg, in de vierde
mej. T. von Amsberg en K. ba-
ron von Friesen, terwijl in de vijlde
auto J. baron van dem Bussche-Hadden-
hausen en zijn echtgenote, baronesse
von dem Bussche-Haddenhausen zitten.

In de zesde auto is plaats gereser-
veerd voor H. K. H. prinses Alex-
andra van Kent en de Honourable
Mrs. A. Igilvy, waarna dr. W. Drees
en mevrouw Drees—Hent volgen in

de zevende auto. De heer Th. B.
Smith en mevrouw R- Smith—jonk-
vrouwe Roel, prof. jhr. dr. F. Aè M.
Alting von Geusau en mevrouw Al-
ting von Geusau—Houben zitten resp.
in de achtste en negende auto, terwijl
J. C. baron von Jenisch en baronesse
von Jenisch in de tiende auto zullen
plaatsnemen. In de elfde wagen zitten
F. graaf von Bismarck en gravin von
Bismarck, waarna vier ruiters van de
bereden politie te Amsterdam, 34 lan-
delijke ruiters, voerende de elf stan-
daards der provinciën en een comman-
do rijkspolitie te paard volgen.

Daarna komt het eerste gala-rijtuig
met twee paarden bespannen en twee
lakeien naast elke portier, waarin prin-
ses Margriet, mr. Pieter van Vollenho-
ven, dr. P. G. Ahrens en mevrouw R.
Ahrens-von Amsberg zitten. In een
tweede gala-rijtuig, eveneens met twee
paarden bespannen, geflankeerd door 2
lakeien zullen prinses Irene van Bour-
bon Parma en prins Carel Hugo van
Bourbon Parma en de heer A. B.
Jencquel en zijn echtgenoot, mevrouw
S. Jencquel—von Amsberg plaatsnemen.
In een derde gala-rijtuig volgen dan
twee bruidsmeisjes en vier bruidskinde-
ren, te weten mej. Christina von
Amsberg, jonkvrouwe Eugenie Loudon,
Joachim Jencquel, Markus graaf von
Oeynhausen-Sierstorpff, Daphne Stewart
Clark en Jvr. Carolijn Alting von Geusau.

In de stoet volgt dan de glazen koets
met vier paarden bespannen, één koet-
sier naast elk paard en vier lakeien aan
elke zijde van de koets, waarin de ko-
ningin Juliana, prins Bernhard en me-
vrouw von Amsberg — baronesse von
dem Bussche—Haddenhausen (de moe-
der van de bruidegom) zitten. De
adjudant-generaal luitenant-generaal H.
Schaper, rijdt rechts, de adjudant kolo-
nel C. C. Geertsema rijdt links van de
koets. Twee adjudanten, de luitenant-
kolonel W. R. A. baron van Tuyll van
Serooskerken en de luitenant-kolonel J.
Ph. van Diepenbrugge rijden achter de
koets.

Het eerste gedeelte van het ere-escor-
te van officieren der cavalerie, voorgere-
den door generaal-majoor der cavale-
rie, W. C. H. van Reede, gaat dan aan
de gouden koets met het bruidspaar
vooraf. De gouden koets wordt met «es
paarden bespannen en krijgt twee voor-
rijders. Naast elk paard loopt een koet-
sier, terwijl aan weerszijden van de
gouden koets vier lakeien zullen lopen.
De commandant van het ere-escorte,
de kolonel der cavalerie A. W. F. von
Balluseck, zal rechts en de brigade-
generaal der cavalerie J. A. C. Bartels,
zal links van de koets rijden. Daarna
komt het tweede gedeelte van het ere-
cscorte van officieren der cavalerie.

Na de gouden koets komt een vierdegala-rijtuig met twee paarden bespan-
nen en twee lakeien naast elk portier
waarin vier bruidsmeisjes, te weten prin-ses Christina der Nederlanden, prinsesChristina van Zweden, lady ElisabethAnson en jonkvrouwe Joanna E. Roëllzullen zitten. Een commando rijkspoli-tie te paard en vier ruiters van de be-reden politie Amsterdam sluiten destoet, die onder commando van de eer-ste stalmeester van de koningin, luite-nant-kolonel W. F. K. Bisschoff vanHeemskerck staat.
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DETÊSTMEISTUORKES
joun yn WOARKUM

Tlge hommels forstoar to Amsterdam üs bliere
pake-, omke- en muoikesizzer en neef

Arme Douwes Tamminga,

omtrlnt 20 jier ald.
Jonge sterke beam. nou sa mar brutsen bliuwt in
groedeyn üs hóf.
Ysbrechtum, 21 febrewaris 1966

St. Arme: Tj. Piebenga
Peins: Dr. H. Tj. Piebenga

J. Piebenga—Kuipers
Ljouwert: I. Piebenga—Reuvers

Rotterdam: S. Piebenga
Frjentsjer: M. Cramer—Piebenga

H. J. W. Cramer
Invercargill (Nij-Sélan): H. Piebenga

A. Piebenga—de Jong
St. Arme: Tsj. Sipma—Piebenga

H. IJ. Sipma
Christchurch (Nij-Sélan): J. v. d. Ley—Piebenga

A. v. d. Ley
Nije Bilddyk: A. Osinga—Piebenga

D. Osinga
St. Jabik: S. Tadema—Piebenga

R. Tadema
Adelaide (Australië): R. Piebenga

N. Piebenga—Shapels
Red Dear (Kan.): IJ. Wielinga—Piebenga

J. Wielinga
en neven en nichten

Zaterdag 26 februari 1966
hopen D.V. onze geliefde
ouders en grootouders

Gabe van Dijk
en
Anna Margrietha

v. d. Vliet
hun 50-jarlge echtvereni-
ging te gedenken.

Hun dankbare
kinderen en
kleinkinderen.

Spannum, Pólle 9.
Gelegenheid te feliciteren
in „Us Gebou" te Span-
num, 's avonds van 7.30
tot 9 uur.
Op 27 febr. a.s. hopen on-
ze lieve ouders

A. Lageveen
en
G. Lageveen-Helfrlch

hun 25-jarige echtvereni-
ging te gedenken.
Hun dankbare kinderen
Leeuwarden, febr. '66.
S. de Vliegerstraat 43.
Gelegenheid te feliciteren
op 25 febr. vanaf 8 uur in
het gebouw „Bornia",
Borniastraat.

De uitgestelde receptie
van

Jan Terpstra
Maria B. Terpstra-

Geluk
wordt gehouden te Lut-
kewierum op zaterdag 26
februari a.s. van 15—
16.30 uur.

Lleuwe van der Bij
en
Martha Hoekstra

geven U, mede namens
hun ouders, kennis van
hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrek-
king zal plaats vinden, zo
de Here wil, op vrijdag 4
maart a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis te Ter-
naard.
Het huwelijk zal worden
ingezegend om 19.00 uur
in de Geref. kerk te Rin-
sumageest, door de wel-
eerwaarde heer ds. W.
Feenstra.
Receptie van 20.30 tot
22.00 uur in gebouw
„'t Bolwerk", Oranjewal
130 te Dokkum.
Rinsumageest,
Galgehoog 15
Raard, Hogebrug 41.
februari 1966.
Toekomstig adres:
Eewal 29b, Lichtaard.
Voorlopig adres:
Hogebrug 41, Raard.

Foeke M. v. d. Woude
en
Loekie Pool

jowe, mei üt namme fan
har êlden tynge fan har
foarnommen houlik, dat
sletten wurde sil op 'e 4e
fan 'e foarjiersmoanne, de
middeis om 3 üre yn It
gritenijhüs to Mantgum.
Janurn, Trekwel 4
Easterwierrum, De Dille 92
Febrewaris 1966
Takomstich wenplak: Ee-
wal 23, Birdaerd.
Tiid to lokwinskjen jouns
fan 7.30-10 üre yn café 't
Hoekje to Easterwierrum.
Mei greate blidens doggr
wy tynge fan de berte far
üs soan

Douwe Alf
R. van der Kooij
E. van der Kooij-Reiner?

Donderen (gem. Vries),
21 febr. 1966

„De Stille Wille",
Noordeinde 5.
Tankber en bliid litte wy
jou witte dat op 22 febre
waris 1966 yn 'e „Rispin-
ge" üs soan

ülbe Durk
berne is.

D. W. Dijkstra
Tj. Dijkstra-Pijl

Nes, o/b „Rispinge",
Boarnsterdyk, post
Aldeboarn.

God, Die leven gaf en le-
ven spaarde verblijdde ons
met de geboorte van een
zoontje en broertje

Sietse
KI. Visser
J. Visser-Doorenspleet
Watte
Fokje Inkje
Bauke
Woudsend, 21 febr. 1966
Koetshuislaan 344
Tijdelijk: St. Ant. zieken-
huis, Sneek.
Met grote blijdschap geven
wij kennis dat wij een
pleegzoontje

Gerard.
hebben gekregen. Hij werd
geboren 5 augustus 1964

Jan J. Zijlstra
M. S. Zijlstra-Tienstra

Manufacturen.
Voorweg 48, Akkerwoude.

Op Zijn tijd heeft de
Here tot Zich genomen
onze geliefde zwager

Klaas R. Wiersma,
in de ouderdom van 77
jaar, geliefde echtge-
noot van Jacoba Balt.
Joh. 11:25:
Minnertsga, 20 febr. '66

Stiens:
Sj. Harkema—Balt
J. Harkema

„Foswerf'-Ferwerd:
Wed. A. Santhuizen—

Balt

p. Blanksma,
INTERNIST,
Heerenveen

Donderdag 24 febr.
AFWEZIG

De uitgestelde
ledenvergadering

van de _._«
_

CONFESSIONELE
VERENIGING

zal nu worden gehoudenop

zaterdag 26 febr.
a.s. 's middags om 2 uur In
„Irene".

Heden overleed onze
beste buurman en
vriend

H. Visser,
op de leeftijd van 86
jaar, geliefde echtge-
noot van A. Roukema
A. Roukema
J. Kampen
S. v. d. Veer
Wed. Schaafsma
M. v. d. Zee
F. Fopma
S. Boonstra
P. Bakker
J. Buding
Wed. Veldhuis
F. Timersma
E. de Groot
T. Zwart
F. de Jong
H. Okkema
F. de Boer
Wommels, 20 febr. 1966

In de week van 25-30
januari is door het uit-
blijven van de Exma-
re-Gratia U.K. 58 van
uit zee niet tot ons
weergekomen onze in-
nig lieve enige zoon en
broer
Jan Harmen de Groot

Hij was 23 jaar oud.
Zijn liefhebbende
ouders en zuster

A. J. de Groot
H. de Groot-Piersma
Antje
Ps. 103: 8
Ps. 146: 3

ber.
Ik zal mijn mond niet
opendoen, want Gij
hebt het gedaan.

Ps. 39: 10, onber.
Onze troost putten wij
uit het Woord van
God, en weten ons ge-
dragen in de gebeden
van velen.
Staveren, febr. 1966

Geheel onverwacht
nam God tot Zich on-
ze beste zwager

Thijs v. d. Bos,
echtgenoot van A. Ver-
hoeff, op de leeft'jd
van 55 jaar.
Sloten (Fr.):
A. Verhoeff
A. Verhoeff-Deinum

Langweer:
S. Kok
A. Kok-Verhoeff

Lemmer:
G. Verhoeff
A. Verhoeff-Slager

Oosterzee:
J. Slof
S. Slof-Verhoeff

Echtenerbrug:
W. Verhoeff
M. Verhoeff-Dam

Geheel onverwacht
nam de Here tot Zich
onze zeer gewaardeerde
voorzitter

Jelle Miedema,
Vooral door zijn wijs-
heid, die hij als een bij-
zondere gave van God
had ontvangen, zal zijn
werk voor onze school-
vereniging lang in
dankbare herinnering
blijven.
Bestuur en personeel
CNS voor Ulo, Wom-
mels.
20-2-1966.

Heden overleed zeer
plotseling onze lieve
oom

F. P. Schiphof,

in de ouderdom van
54 jaar.
Menaldum, 21 febr. '66.

Mldlum,
T. Henrichs-de Groot
H. Henrichs
Hiske
Johannes
Gustaaf
Mldlum, 22 febr. 1966
Koetille 2.

Heden overleed, voor
ons nog zeer onver-
wacht, onze lieve va-
der, behuwd, groot- en
overgrootvader

Piebe K. Slkma
sedert 8 juli 1954 we-
duwnaar van Tetje
Visser, in de gezegende
ouderdom van ruim 83
jaar.

Oenkerk:
E. Sikma-Bouma

Leeuwarden:
K. Sikma
B. Sikma-Elzinga

Oenkerk:
B. Sikma
G. Sikma-Harmstra

Wirdum:
R. Sikma
T. Sikma-Roerda

Oenkerk:
M. Faber-Sikma
B. Faber
Klein- en achterklein-
kinderen.
De overledene staat op-
gebaard te Bergum,
Glinstrastate.
Condoleantieadres: B.
Faber, Rengersweg 86,
Oenkerk.
Bergum, 21 febr. 1966.

Dankbetuiging
Wij zeggen hartelijk dank
aan allen, die bij het over-
lijden van onze man en
vader, op welke wijze ook,
van hun belangstelling heb-
ben blijk gegeven.

Fam. Lugtenborg
Leeuwarden, febr. 1966

Voor de deelneming onder-
vonden na het plotseling
overlijden van onze lieve
vrouw, moeder en groot-
moeder

Tjitske Glas,
betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam,
K. Hernamdt

Jellum, febr. 1966
Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon-
den na het overlijden van
ons zoontje en broertje

Wiepie,
betuigen wij onze oprechte
dank.

G. Sonnega
G. Sonnega-v. d. Zee
en kinderen.

Leeuwarden, febr. 1966
St. Eustatiusstraat 1

Waterschap
Binnemiede- en
Weeshuispolder

Alg. Verg. v. Ingelanden,
op woensdag 9 mrt. 1966,
's avonds 7.30 uur, in café
Jullens te Giekerk.
Agenda: zie geiv convoca-
tie.
Rekening 1965 en begro-
ting 1966 liggen tot 9 mrt,
a.s. ter inzage bij de secr.-
ontv. j. v. d. Wal, R. v.
Nautaweg 37 te Giekerk
De voorzitter J. W. Veen-
stra.

Heden overleed zacht
en kalm onze lieve va-
der, behuwd- en groot-
vader

Oene Wagenaar ,
in de ouderdom van 91
jaar.
Weidurn, 21 febr. 1966.
Oud rusthuis.

Winsum (Fr.):
D. Wagenaar
J. Wagenaar-Kuipers
en kleinkinderen:
De begrafenis vindt
plaats te Oosterlittens
op vrijdag 25 februari
's nam. 1.30 uur vanuit
de voormalige bewaar-
school.

Op 21 februari over-
leed in het oud rust-
huis te Weidurn onze
lieve pake

Oene Wagenaar

Winsum (Fr.):
Geertje
Saartje
Oene

Heden overleed, na een
langdurig lijden, onze
medebewoner

Oene Wagenaar,

op de leeftijd van 91
jaar.
Weidurn, 21 febr. 1966.
Bejaarden, personeel
en directrice
Rusthuis Weidurn.

Heden behaagde het de
Heer van leven en
dood, na een korte
ziekte van ons weg te
nemen onze lieve man,
vader, behuwd- en
grootvader

Klaas Tj. Feenstra,
in de gezegende ouder-
dom van 78 jaar, na
een gelukkige echtver-
eniging van bijna 50
jaar.
Romeinen 8 : 37-39.
Burgwerd, 21 febr. '66.
Schoolstraat 16.
A. Feenstra-Bijlsma

Vught:
Tj. Feenstra
F. J. Feenstra-Vreeling

Hemert:
W. Feenstra
B. Feenstrp-Salverda

Scharnesoutum:
A. de Boer-Feenstra
A. de Boer
en kl^ink'nderen.
De rouwdienst zal
worden sehouden don-
derdag 24 februari om
1.30 uur in d Ned.
Herv. kerk te Burg-
werd.

In de vrede van Chris-
tus ontsliep, na voor-
zien te zijn van de
Heilige Sacramenten
der zieken, onze lieve
zuster

Baukje Andela
op de leeftijd van 85
jaar.
Franeker, 21 febr. '66.
Schileampen 16.
Huize Theresia.
Sj. Andela
De gezongen uitvaart
vindt plaats donderdag
24 febr. 's morgens 9.30
uur in de Parochie-
kerk van de Heiliee
Francisous, waarna de
hperafpri| g.

Dankbaar dat wij haar
zo lang in ons midden
mochten hebben, delen
wij u mede, dat God
tot Zich genomen heeft
onze lieve moeder,
groot- en overgroot-
moeder

Akke Woudstra,

sedert 1958 weduwe
van Jan E, Bootsma, in
de ouderdom van
bijna 81 jaar.
Nijland, 22 febr. 1966
Gezang 184:
De Heer is mijn Herder!

Bolsward:
E. Bootsma
A. Bootsma-Adema

Nijland: (
J. Bouma-Bootsma
B. Bouma

Emmeloord:
S. Bootsma
G. A. Bootsma-Mook

Ommen:
E. de Boer-Bootsma
R. de Boer
Klein- en
achterkleinkinderen
De begrafenis, vindt
plaats op 25 febr. van-
uit het gebouw 's nam.
1 uur te Nijland.

God nam op Zijn tijd
uit ons midden weg
ons trouw medelid,
mevrouw
A. Bootsma-Woudstra
op de leeftijd van bijna
81 jaar.
Bestuur en leden van
de Hervormde Vrou-
wenvereniging te Nij-
land.
22 februari 1966

Heden overleed plotse-
ling ons familielid en
onze vriend

Pieter Hessel
Wagenmakers,

in leven kantoorhou-
der P.T.T. te Dronrijp,
in de ouderdom van 55
jaar.
Tzum, 21 febr. 1966.
Franekerweg 17.
W. Koopal
A. Koopal-Bruip«!ma

Heden overleed plotse-
ling onze geachte pa-
troon, de heer

P. H. Wagenmakers,
in de ouderdom van 55
jaar.
Dronrijp, 21 febr. 1966
Personeel PTT-kan-
toor Dronrijp.

Nog in rouw over het
plotseling verscheiden
van onze lieve zuster
en schoonzuster Geeske
Bakker trof ons een
nieuwe slag door het
plotseling overlijden
van onze lieve zoon,
broer er zwager

Kornelis de Bruin
op de leeftijd van 55
jaar.

Kollum, 22 febr. 1966.
Van Tademastraat' 3.
Fam. De Bruin
Fam. Bakker
Gelegenheid tot condo-
leren donderdag van 7
tot 8 uur. De crematie
zal plaats vinden vrij-
dag 25 februari a.s. te
Groningen om 9 uur.

R.K. Technische School
Wolvega

DR. SCHAEPMANSTRAAT 36, tel. 05260—2941

Aanmelding leerlingen
voor het cursusjaar 1966—1967, voor:

EERSTE ALGEMEEN LEERJAAR
als voorbereiding op de vakrichtingen:

" METAALBEWERKEN

" TIMMEREN

" SCHILDEREN

" AUTOHERSTELLEN
Toelatingseis: 6 klassen lagere school.
Er bestaat een mogelijkheid tot het krijgen van een
studietoelage.
Aanmeldingen, gaarne zo spoedig mogelijk, liefst via
de hoofden der scholen of dagelijks aan de school
(tussen 9 en 5 uur). Voor verdere inlichtingen kan
men zich tot de directeur wenden.

Waterschap „De Arumerpolders"
Vergadering van belanghebbenden

bij de werken als genoemd in art. 4 a, b en c en art. 5
van het bijz. reglement op vrijdag 4 maart 1966, des
avonds resp. te 6 uur, 6.15 uur, 6.30 uur en 7 uur ten
huize van de heer J. van Althuis te Arum.
Daarna des avonds 8 uur

algemene vergadering van ingelanden
Agenda volgens toegezonden convocatie.
Rekening en begroting liggen gedurende acht dagenvóór de vergadering ter inzage ten huize van de heerJ. van Althuls te Arum.

De voorzitter: W. A. Slnnema
COÖP. BOERENLEENBANK

HOMMERTS
De algemene ledenvergadering

wordt gehouden op maandag 7 maart 1966, 's avonds
7.30 uur in het Lokaal te Hommcrts

Agenda: zie toe te zenden convocatie.
De dubbeltallen voor de vacatures liggen voor ledenter inzage ten kantore der Bank. Het Bestuur.
Met Ingang van 25 februari lEDERE avond DANSENmet muziek van het bekende orkest

DE RED HOT PEPPERS
Gedurende de maand maart. leder weekend zingt voor

NETTIKA MONTA
Vrijdags, zaterdags en zondags ’ 1.50 entree.

Zondagmiddag matine van 14.30—17.30 uur
Bar-Danoin* „Lido", Tweebaksmarkt 38, Leeuwardentelefoon 23008.

De Directie van De Auto Onderlinge geeft met
leedwezen kennis van het plotseling overlijden
van de heer

K. de Bruin
in leven inspecteur van de Maatschappij in het
rayon Kollum.
De Maatschappij verliest in hem een ijverige en
toegewijde medewerker.

Heden ging onverwacht
van ons heen onze lieve
man, vader en groot-
vader

Sint de Haan,
in de ouderdom van 68
jaar.
Peins, 21 febr. 1966.
Dorpsstraat 8.
J. de Haan-de Bruin

Leeuwarden:
D. Sijtsma-de Haan
A. Sijtsma

Witmarsum:
G. v. d. Zee-de Haan
J. v. d. Zee

Leeuwarden:
A. de Haan
H. de Haan-Huising
en kleinkinderen.
De overledene is opge-
baard in de aula Noor-
dersingel 4 te Leeuwar-
den. Condoleantiebe-
zoek aldaar donderdag
van 19.00 tot 20.00 uur.
De crematie zal plaats
vinden vrijdag 25 fe-
bruari a.s. te Gronin-
gen om 14.00 uur.

Met leedwezen geven
wij kennis van het
plotseling overlijden
van de heer

S. de Haan.
Zeer geacht -n prettig
medewerker van
Bouwbedrijf S. Talsma
en medewerkers.
Peins, 21 febr. 1966.

Heden overleed, na een
moedig gedragen, kort-
stondige ziekte, onze
lieve vrouw, moeder,
groot- en overgroot-
moeder
Hijlkje van der Kooi

in de ouderdom van
bijna 73 jaar, na een
gelukkige echtvereni-
ging van 53 jaar.
Lekkum, 21 febr. 1966.
Buorren 17.
Folkert van der Woude

Mieaum:
J. v. d. Woude
W. v. d. Woude—

Kroeze
Molenend:

O. v. d. Woude
L. v. d. Woude—

v. d. Meer
Huizum:

D. v. d. Woude
S. v. d. Woude—

Felkers
Klein- en achterklein-
kinderen.

Heden overleed, na
een kortstondige ziek-
te, in de ouderdom
van 72 jaar, onze
geliefde zuster en tante

Hielkje v. d. Kool,
geliefde ; echtgenote
van F. v. d. Woude.
Lekkum, 22 febr. 1966

Rijperkerk:
M. Duursma-

v. d. Kooi
Molenend:

K. v. d. Kooi
T. v. d. Kooi-Feenstra

Heden overleed zacht
en kalm in het Herv.
Rusthuis te Leeuwar-
den de heer

Joannes Jacobus
Samuél Stcenmeijer

emeritus-predikant, in
de ouderdom van 87
jaar.
Begrafenis 25 februari,
's midda?s 2 uur, van-
uit de Ned. Herv. kerk
te Gerkesklooster.
Leeuwarden,

22 februari 1966.
De familie.

Na een kortstondige
ziekte werd van ons
weggenomen mijn lieve
man, onze vader, be-
huwd- en grootvader

Jelle de Jong,

in de ouderdom van 69
jaar.
„Laten wij de belijde-
nis van hetgeen wij
hopen onwankelbaar
vasthouden, want Hij,
die beloofd heeft, is
getrouw".
Hebr. 10 : 23.
H. de Jong-Lenos

Sneek:
A. Wester-de Jong
C. Wester

Hamilton:
J. de Jong

Roden:
A. Boot-de Jong
A. D. Boot

Wolvega:
E. Cnossen-de Jong
J Cnossen

Toronto:
W. de Jong
Eve de Jong

Kingston:
H. Untema-de Jong
H. Untema
en kleinkinderen
Sneek, 21 feb 1966
Dr Kuyperlaan 82
De begrafenis zal
plaatsvinden D.V. op
donderdag 24 februari
om 3 uur vanuit „Ta-
litha Koem", Singel

44 te Sneek.

Fanwegen dróve omstannichheden is de

FRYSKE AKADEMY
longersdeitomiddei (24 febrewaris)

SLETTEN
Gemeente Utingeradeel

De burgemeester van Utingeradeel maakt Ingevolge
artikel 22, lid 2, der Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat de gemeenteraad bij zijn besluit van 14
februari 1966, nr. 20, op grond van artikel 21, lid 1,dier wet, heeft verklaard, dat

bestemmingsplannen
worden voorbereid voor de gebieden, gelegen binnende bebouwde kommen van de dorpen Akkrum Olde-boorn en Terhorne.
Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 23 februari 1966ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage.
Akkrum. 21 februari 1966.
De burgemeester voornoemd,

J- ANKER.
De uitgestelde

contactbijeenkomsten van de
Coöp. Centrale Landbouw-

boekhouding
vinden thans plaats te:
SStpf Ta,Jel!rma 28 febr' 's morBen» u-
Sneek H.fii h WiSla 28 febr" 's avon « 1930 u.Wo^meï r.« we?bUrg 2 maart 's morBens 930 u'W"l?n . ima 3 maart 's avo"ds 1930 U.Akkfum HotP, r 7 maart 's avonda 1930 u'
Workum Holwn'? 8 maart 's mor&" 9.30 u.workum Hot. De Wijnberg 11 maart 's morgens 9.30 u.
ÏSX^SSrS g^ouTn o^^ff F""*!"» te

fn ndSe°vm
al9k30 "" «"^S^^^T*

2^^^^ thans gehouden op

Huizinge ca. - Minnertsga
Bij Inschrijving uit de hand te koop:de huizinge met hokken, bleek Pn B -f * M,Hegebuorren 18, groot sSn»" ? f ' te M,nner"SSa>
mevr. de wed. J Helder K"?* laatst bewoond door
AANVAARDING DADELUK ho», ,
BETALING bij de aanvaarding °UdenS «^keuring.
Bezichtiging op zaterdae ?fi tLt'Nadere Inlichtingen ten' k nn ""' a,s" van ?'* uur"Briefjes, gemerkt H inhoudt* V?n onc,ergttekende.
naam en adres van de b ! " eJe geboden som en
maart a.s. in te leverer IV, of op zaterdam 5
STRA, zuktn»__2"aimlnMnt?re van J' SPOEL"Parochie. r admll»strateur te Bt. Jacobi

LEEUWARDER COURANT

WÊfT JARI» JUBILIUM >S

jtotiUOsmSvws lm
El4wauekwm*msmmi-nmwmm

m ÉI. GIAIRE CLAIRt-RÜDOIF VOGlER(iip-ANTONIA GALLI TJji^V KARLFJtEy-GKETE KIESER*B.rfRAHZSIANNER Am
W IM.LCTtCH.ta.TBMI J JBbR

jg^w \^^uu"^u"^uHWKAHny^ti ém¥£~*ÊmwL
BBL taJ^J^H&^^^flP^H. 1* Mi ."tWJÉÉBfc^f I■ Ir^TiTaïlUHfll^BlBE-MI9H P^^i*tMt»BWflr^Tf^?» I

■ Entree: f5,50, f7,— en 18,50 (bel. inb.).

I Voorverkoop vanaf maandag 21 febr. da- I
I gelijks van 10—13 uur, deze uren ook
I per telefoon 23729.EEN WAARDIGE VERZORGING

VAN
BEGRAFENISSEN EN CREMATES

Leeuwarden, februari 1966

Op 28 februari 1966 zal de Burgemeester van Leeuwarden, j
de heer Mr. A. A. M. van der Meulen, zijn ambt neerleggen wegens het

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Velen zullen, zowel persoonlijk als uit hoofde van hun functie, de behoefte

gevoelen afscheid te nemen van de Burgemeester, die gedurende bijna |
twintig jaren aan het hoofd heeft gestaan van het Bestuur van onze

1 Gemeente.

De gelegenheid daartoe wordt geboden tijdens een receptie op 28 februari
a.s., des avonds van 7 tot 9 uur ten Stadhuize.

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

J. TIEKSTRA, Loco-Burgemeester
P. P. DE JONG, Secretaris
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Bij de regionale industrialisatieno-
ta is er nog maar weinig voor Fries-
land gedaan, zo verklaarde de ARP-
afgevaardigde dr. Boersma. „Moeten
de Friezen zich tevreden stellen met
~das Tjeukemeer", vroeg hij zich af,
doelend op de Duitse plannen om van
dit meer een groot recreatiegebied te
maken.
Minister Den Uyl vestigde er de aan-

dacht op dat de problemen van Zuid-
Limburg een acuut karakter droegen en
juist daarom voorrang hebben gekre-
gen. Evenals de heer Nelissen ben ik
overtuigd van de noodzaak tot het voe-
ren van een structuurbeleid. De plan-
nen van de regering hieromtrent zullen
worden uitgewerkt in de reeds aan de
Kamer toegezegde nota over de struc-
tuur en groei in de Nederlandse econo-
mie, die zal zijn geënt op zogenaamde
middellange termijnprognoses. In deze
nota zullen richtlijnen worden aangege-
ven met betrekking tot alle structurele
problemen, dus niet alleen de proble-
men die betrekking hebben op de in-
dustrie. De belangstelling en aandacht,
die het departement heeft voor de pro-
blemen in het Noorden van het land zul-
len in de nota tot uiting komen, even-
als in de in uitzicht gestelde vervolg-
nota over ruimtelijke ordening.

Inderdaad is er in het Noorden een
stijging van de werkloosheid te consta-

teren en is er een achterblijven van
nieuwe vestigingen. Maar we moeten,
aldus staatssecretaris Bakker, de zaak
niet over een te korte termijn bezien.
De migratie-beweging vertoont een po-
sitief saldo, behalve in Friesland, maar
het negatief saldo daar is ook gedaald.
De werkloosheid in het Noorden doet
zich vooral voor als seizoen-werkloos-
heid in de landbouw en in de bouwnij-
verheid. In de industrie is de werk-
loosheid niet gestegen.

De staatssecretaris zei, dat de Kamer
ervan overtuigd kan zijn, dat de rege-
ring alles zal doen om ook het Noor-
den te doen profiteren van grotere pro-
ductie-eenheden als Mobil Oil en DAF.
Samenvattend besloot drs. Bakker met
de verklaring, dat inderdaad de ontwik-
keling in het Noorden niet bevredigend
is, maar dat de regering de ontwikkeling
nauwlettend zal volgen.

Bedrijfsleven en wetenschap bijeen

In Noord-Nederland al
ongeveer 15 computers
De administratieve automatisering krijgt steeds vastere voet, ook in het Noor-

den van het land. Momenteel zijn er in de provincies Groningen, Friesland en
Drente in het bedrijfsleven ongeveer vijftien computers in gebruik: daarnaast
heeft de Rijksuniversiteit in Groningen voor wetenschappelijke doeleinden nog
een grotere (en duurdere) computer, die in het bedrijfsleven in Noord-Neder-
land (nog) niet zijn intrede heeft gedaan. Overigens spreekt men tegenwoordig
liever van „bestuurlijke informatieverwerking" dan van „administratieve automati-
sering", aangezien het werkgebied van een computer zich niet hoeft te beperken tot
de administratie.

Deze en andere dingen werden gister-
middag in Groningen bekend gemaakt
op een persconferentie van de kring
Noord-Nederland van het Genootschap
Studiecentrum voor Administratieve
Automatisering, die zichzelf — opgericht
op 19 januari j.l. — min of meer ten doop
hield. Maandag houdt de jonge kring
in het academiegebouw aan de Broere-
straat in Groningen een bijeenkomst,
waar prof. R. W. Starreveld uit Am-
sterdam zal spreken over „Rationalise-
ring van het binnenlands betalings- en
incassoverkeer".

Het doel van de kring is het organi-
seren van cursussen en lezingen over
de bestuurlijke informatieverwerking.
Deze cursussen worden gehouden in
Groningen en Leeuwarden; in Leeuwar-
den spreekt op 4 april prof. dr. Ivï. Euwe
over deze materie. Het bestuur van de
pas opgerichte kring bestaat uit twaalf
personen uit diverse sectoren van het
bedrijfsleven, daarbij inbegrepen de he-
ren drs. A. Bosman, directeur van het
Instituut voor Economisch Onderzoek
van de Rijksuniversiteit te Groningen en
dr. D. W. Smits, directeur van het Re-
kencentrum van dezelfde universiteit.
Voorzitter is drs. L. J. Postma, accoun-
tant te Groningen. Het aantal leden in
Noord-Nederland is ongeveeer 250.

Er zijn verschillende vooroordelen
ten opzichte van computers, zo werd
er gezegd op de persconferentie. Ve-
len menen, dat de mensen op straat ko-
men te staan, waar de computer ver-
schijnt, maar de praktijk wijst anders
uit. Computers zijn tegenwoordig vaak
de enigeoplossingvoor het personeels-
tekort. Vóór de automatisering van het
telefoonnet had de PTT 16000 telefo-
nistes in dienst; tegenwoordig zou het
onmogelijk zijn om er zoveel te krij-
gen. Dankzij de steeds verdergaande
research hebben de computers al een
hele ontwikkeling achter de rug — en
waarschijnlijk ook nog voor de boeg.
Thans is de situatie al zodanig, dat
een middelgroot bedrijf kan denken

over het inschakelen van een compu-
ter, vooral wanneer de loonontwikke-
ling in Nederland in dezelfde richting
blijft gaan. Dat het werken met com-
puters niet hoeft te leiden tot werk-
loosheid, mag blijken uit de houding
van de vakbonden, die de ontwikke-
ling op dit gebied met belangstelling
volgen.

Een opvallende tendens bij het werken
met computers is, dat er nieuwe funk-
ties gecreëerd worden; dr. Smits ver-r
telde van de ervaring dat de grote com-
puter van de Rijksuniversiteit meer werk
met zich mee heeft gebracht en beslist
geen ontvolking van het Rekencentrum
heeft veroorzaakt. In Nederland beperkt
de automatisering zich tot het lagere
administratieve niveau; op het niveau
van beslissen of het voorbereiden van
beslissingen en van de beleidvoering
worden zij nog niet gebruikt. „Hoe goed
zij ook werken, computers blijven dom-
mer dan de domste mens: alles gaat
er weer uit wat er kort tevoren inge-
bracht is", aldus dr. D. W. Smits, ken-
nelijk ter geruststelling.

Arnold Vas Dias overleden
Arnol Vas Dias, deken van de cor-

respondenten geaccrediteerd bij de Ver-
enigde Naties en ruim een halve eeuw
journalist, is maandag in Sarasota, Flo-
rida, aan een hartaanval overleden. Hij
was 75 jaar oud. De laatste 20 jaar
was VasDias correspondent in New Vork
voor de Nieuwe Rotterdamse Courant.
Hij was officier in de orde van Oranje-
Nassau.

Obote alleen baas
Premier van Oeganda

laat vijf van zijn
ministers arresteren
Premier dr. Milton Obote van de Afri-

kaanse staat Oeganda, heeft gisteren
het kabinet uitgeschakeld en alle macht
aan zich getrokken, zo blijkt uit in Lon-
den ontvangen betrouwbare berichten.

In een verklaring van de premierwerd
gezegd, dat vijf voormalige ministers
hangende een onderzoek naar hun acti-
viteit in arrest zijn gesteld. Obote zei
de macht in handen te hebben geno-
men in het belang van de nationale
stabiliteit en openbare veiligheid en rust.
Hij zei de toestand geheel meester te
zijn. Vorige week had de premier be-
kendgemaakt dat een gerechtelijk on-
derzoek zou worden ingesteld naar aan-
leiding van beweringen volgens welke
hoge regeringsfunctionarissen betrokken
waren bij corruptie en samenzwering
tegen de regering.

Tegenkapitein Urker
sleepboot ’2OO geëist
De Officier van Justitie bij de Zwol-

se Rechtbank heeft gisteren ’2OO, sub-
sidiair tachtig dagen hechtenis geëist
tegen de 25-jarige sleepbootkapitein IJ.
S. te Urk. S. werd beschuldigd van on-
achtzaamheid, toen de sleepboot „Neel-
tje Jacoba" bij stormachtig weer uit-
voer, terwijl een der patrijspoorten niet
gesloten en gekneveld was. Het schip
zonk en stuurman Van den Berg een
zoon van de eigenaar van de sleepboot,
verdronk. Verdachte wist zich te red-
den door over boord te springen en een
reddingsvlot te bereiken, dat niet —zo-
als de voorschriften luiden — met een
lijn aan het schip was verbonden. Een
adjudant van de rijkspolitie te water uit
Leeuwarden verklaarde als getuige-des-
kundige, dat bij het lichten van het
schip slechts één patrijspoort was ge-
sloten.

De rechtbank zal over veertien dagen
uitspraak doen.

WEER IN EUROPA
Overzicht van het weer en de
temperatuur in Europa volgens het
KNMI-rapport. In de eerste kolom
de minimum-temperatuur van gis-
teren, in de laatste kolom de neer-
slag in het afgelopen etmaal.
Helsinki ijzel -6 C 0.4
Stockholm motsneeuw -4 C 2
Oslo sneeuw -4 C 6
Kopenhagen zwaar bew. 0 C 0.4
Aberdeen regen 2 C 4
Londen onbewolkt 3 C 2
Amsterdam onbewolkt 3 C 0.1
Brussel onbewolkt 3 C 2
Luxemburg zwaar bew. 4 C 0.3
Parijs onbewolkt 2 C 2
Bordeaux regenbui 4 C 2
Grenoble regen 7 C 10
Nice regen 7 C 30
Berlijn onbewolkt 4 C 1
Frankfort zwaar bew. 4 C 0.1
München licht bewolkt IC 0
Zürich geheel bew. 4 C 0.1
Genève regenbui 5 C 10
Locarno regen 4 C 13
Rome geheel bew. 3 C 0
Barcelona licht bewolkt 0 C 1
Madrid geheel bew. 9 C 0
Mallorca zwaar bew. — —Lissabon zwaar bew. 12 C 0.1
Wenen licht bewolkt 6 C 0
Innsbruck licht bewolkt 5 C 0.4
Relerario licht bewolkt 9 C 2
Lissabon onbewolkt 6 C 6

Waterstanden
23 febr. Bergumerdam 49 (38); Leeu-
warden 47 (37); Nesserzijl 44 (35);
Sneek 33 (26); Scharsterbrug 30 (21);
Woudsend 27 (19). Gemiddeld 34,1
(25,4). Neerslag minder dan 0.4 mm.
Het ir. D. F. Woudagemaal is in be-
drijf. De zeesluizen zijn voor de af-
stroming geopend.

Hoog water
Harlingen I'erschel- Schiermon-

Febr. ling nikoog
23 12.01 .— 11.32-23.40 0.06-12.31
24 0.04-12.28 12.02 .— 0.34-12.58
25 0.36-13.01 0.14-12.35 1.06-13.31

Zon en maan
23 febr. Zon op 7.40, onder 18.08

Maan op 9.04, onder 21.24
24 febr. Zon op 7.38, onder 18.10

Maan op 9.16. onder 22 35
25 febr. Zon op 7.36, onder 18.12

Maan op 9.30, onder 23.48

Ds. Steenmeijer (87) in
Leeuwarden overleden

Op 87-jarige leeftijd is gisteren in
het hervormd rusthuis in Leeuwarden
ds. Joannes Jacobus Samuël Steen-
meijer overleden. Ds. Steenmeijer was
emeritus predikant van de hervormde
kerk. Hij heeft onder meer in Lutke-
wierum en Oost-Vlieland gestaan. De
begrafenis zal vrijdag in Gerkeskloos-
ter plaatsvinden.

FEUILLETON

Waarom
Evans niet?

door Agatha Christie

68
„Ja", zei Frankie. „In die knappe brief van u be-

zwoer u me dat ik het aan niemand mocht vertel-
len. Maar ik heb een uitzondering gemaakt. Ik heb
het aan Roger Bassington-ffrench verteld. Hij weet
alles over u. Als er iets met ons gebeurt, weet hij
wie ervoor verantwoordelijk is. U kunt ons beter
laten gaan en zo vlug mogelijk in het buitenland zien
te komen".

Nicholson zweeg een ogenblik. Toen zei hij:
„Een goede uitdaging — maar ik neem die aan".
Hij liep naar de deur.
„En je vrouw?" schreeuwde Bobby. „Heb je die

ook vermoord, zwijn?"
„Moira is nog in leven", zei Nicholson. „Hoe lang

dat nog duurt, weet ik werkelijk niet. Dat hangt van de
omstandigheden af".

Hij maakte spottend een lichte buiging.
„Au revoir", zei hij. „Ik heb nog een paar uur no-

dig om mijn maatregelen te treffen. Praat er nog
maar eens gezellig over. Ik zal jullie geen prop in de
mond stoppen, tenzij het nodig blijkt te zijn. Begre-
pen? Als jullie om hulp roepen, kom ik terug en
reken met jullie af".

Hij ging weg en deed de deur achter zich op slot.
„Het is niet waar", zei Bobby. „Het kan niet waar

zijn. Zulke dingen gebeuren niet".
Maar hij kon toch het gevoel niet onderdrukken

dat ze wel zouden gebeuren — dat ze hem en Frankie
zouden overkomen.

„In boeken komt altijd te elfder ure hulp opdagen",
zei Frankie, terwijl ze probeerde haar stem hoop-
vol te doen klinken.

Maar ze had niet veel hoop. In werkelijkheid was
ze beslist bang.

„He^ is allemaal zo onwaarschijnlijk", zei Bobby, als-of hij de zaak aan iemand uiteenzette. „Zo fantas-
tisch. Nicholson zelf was ook erg onwerkelijk. Ik
wou dat een redding te elfder ure mogelijk was, maar
ik zou niet weten wie ons zou moeten redden".

„Had ik het maar aan Roger verteld", jammerde
Frankie.

„Misschien gelooft Nicholson toch nog wel dat je
het hem verteld hebt", suggereerde Bobby

„Nee", zei Frankie. „Daar vloog hy niet in. Die man
is veel te uitgeslapen".

„Hij is ons te slim af geweest", zei Bobby somber.
„Frankie, weet je wat me nog het allermeeste er-
gert?"

„Nee, wat dan?"
„Dat we, terwijl we op het punt staan het hoekje

om te gaan,nog steeds niet weten wie Evans is".
„Laten we het hem vragen", zei Frankie. „Weet je— als allerlaatste gunst. Dat moet hij ons vertellen.

Ik heb ook het gevoel dat ik doodeenvoudig niet
sterven kan zonder dat mijn nieuwsgierigheid bevre-
digd is".

Er viel een stilte, toen zei Bobby:
„Wat vind je, zullen we onze laatste kans maar be-

nutten — en om hulp schreeuwen? Het is ongeveer
de enige mogelijkheid die is overgebleven".

„Nee, nog niet", zei Frankie. „In de eerste plaats
geloof ik niet dat iemand ons zou horen — anders had
hij het risico nooit gelopen — en in de tweede plaats
kan ik het werkelijk niet verdragen hier te zitten tot-
dat we vermoord worden, zonder dat we met elkaar
kunnen praten. Laten we zo lang mogelijk wachten
voordat we gaan schreeuwen. Het is — het is zo pret-
tig dat ik met jou praten kan". Ze weifelde even,
voordat ze de laatste woorden uitsprak.

„Ik heb je in een ellendige positie gebracht, Fran-
kie".

„O! Stil maar. Dat is mijn eigen schuld, Ik heb het
zelf gewild. Bobby, denk je dat hij het werkelijk doen

zal? Ons vermoorden, bedoel ik".
„Ik ben vreselijk bang van wel. Hij is zo vervloekt

efficiënt".
„Bobby, geloof jij nu dat hij Henry Bassington-

ffrench vermoord heeft?"
„Als het mogelijk was.. "
„Het is mogelijk — op één voorwaarde: dat Syl-

via Bassington-ffrench ook in het komplot zit".
„Frankie!"
„Ik weet het: Het vervulde mij ook met afschuw

toen de gedachte bij me opkwam. Maar het klopt.
Waarom wist Sylvia niets van die morfine — waar-
om verzette ze zich zo koppig toen we wilden dat
haar man ergens anders naar toe ging dan naar
de Grange? En bovendien was ze in het huis toen
het schot werd gelost..."

„Misschien heeft ze het zelf wél gedaan".
„O! nee, vast niet".
„Ja, dat kan best. En daarna kan ze de sleutel

van de studeerkamer aan Nicholson hebben gegeven
om hem in Henry's zak te stoppen".

„Het is alles even krankzinnig", zei Frankie wan-
hopig. „Het is net alsof je in een lachspiegel kijkt.
Al die aardige, alledaagse mensen — die je volko-
men vertrouwde, deugen in werkelijkheid geen van
allen. Er moet iets zijn waaraan je misdadigers her-
kende — aan hun wenkbrauwen of hun oren of iets
dergelijks".

„Goeie genade", riep Bobby uit,
„Wat is er?"
„Frankie, het was Nicholson niet die hier zo

straks was".
„Ben je stapelgek geworden? Wie was het dan?"
„Ik weet het niet — maar het was Nicholson niet.

Ik had steeds al het gevoel dat er iets niet klop-
te, maar ik wist niet wat, en nu jij over die oren
begint, schiet het me te binnen. Toen ik Nicholson
laatst 's avonds door het raam bespiedde, zijn me
vooral zijn oren opgevallen — de lelietjes zijn metde wang vergroeid. Maar die man van vanavond— die had andere oren".

„Maar wat betekent dat?" vroeg Frankie wanho-pig.
Wordt vervolgd)

Kleine Berber vocht
niet een grote Arabier

Verkeerde Marokkaan
in getuigenbank

De rechtbank in Amsterdam wist niet
beter of het Marokkaanse slachtoffer
zat in de getuigenbank. Zijn landge-
noot, de 34-jarige perser Omar S. zou
hem met een mes in de buik heb-
ben gestoken en een straatsteen met
kracht op zijn hoofd hebben geslagen.
Kort nadat de officier van justitie de
dagvaarding had voorgelezen, deelde
de tolk echter aan de rechtbank me-
de, dat de getuige niet dezelfde was
als het slachtoffer dat tijdens het
vooronderzoek 'door de rechter-com-
missaris was gehoord.

President (via de tolk): „Bent u dan
niet gestoken en hebt u geen klap
met een steen op het hoofd gehad?"
De Marokkaan schudde van neen.

„Wat doet u dan hier?" vroeg de pre-
sident die zelf moeilijk zijn lachspie-
ren in bedwang kon houden.

Helemaal duidelijk werd het niet. De
namen van het slachtoffer en de ver-
keerde getuige kwamen overeen, bei-
den heten Buffrahi. Dit was niet zo
verwonderlijk, want Buffrahi bleek
een verzamelnaam voor een gehele
Marokkaanse stam te zijh. Onder
grote hilariteit van de aanwezige pers
en een klas schoolkinderen kreeg de
getuige toestemming de rechtszaal te
verlaten.

De president mr. W. C. Hassoldt zet-
te het verhoor voort. De verdachte,
zeer klein van stuk, vertelde zijn ver-
haal met een droefgeestig gezicht,
terwijl hij af en toe op militaire wij-
ze beleefd naar de president salueer-
de. Buffrahi zou hem enkele dagen
lang op het werk hebben getreiterd
en tot een vechtpartij hebben uitge-
daagd. Onderlinge stamrivaliteit zou
o.m. de oorzaak zijn geweest; de
verdachte is nl. van afkomst Berber,

en Buffrahi Arabier. Omdat de Ber-
ber niet inging op zijn uitdaging,
noemde Buffrahi, die een paar kop-
pen groter is, hem een lafaard. Dat
was de kleine Marokkaan tenslotte te
veel geworden. Een paar dagen later
had hij na werktijd op straat zijn
jasje uitgetrokken en was Buffrahi te
lijf gegaan. Met een mes en een
steen had hij het gevecht in zijn
voordeel beslist. De Marokkaan ver-
zekerde de rechtbank dat hij hier
niet om te vechten maar om te
werken was gekomen. Op verzoek van
de raadsman en de verdachte werd
de zaak geschorst tot 8 maart. Bei-
den wilden graag het „echte" slacht-
offer als getuige zien verschijnen.

MINISTER DEN UYL BLIJFT ER BIJ:

„Onze economie
is wel gezond"

(Van onze parlementaire correspondent)
Minister Den TJyl blijft bij zijn me-

ning. In de gister gehouden vergade-
ring van de Tweede Kamer verklaarde
de minister tijdens de behandeling van
zijn begroting, dat, onze economie ge-
zond is. Wel zijn er knelpunten en is de
nodige waakzaamheid geboden, maar
de vooruitzichten zijn goed. Ook voor
1966 wordt een produktiestijging ge-
raamd van zes procent. Er is dus geen
sprake van een trage groei. Punt van
grote zorg blijft echter de inflationisti-
sche ontwikkeling en de stijging van
het prijsniveau.

Kerngezond zou onze economie zijn als
we er in slagen de inflatie terug te
dringen, aldus minister Den Uyl. Hij had
echter geen reden om aan te nemen,
dat het economisch beleid in ons land
ongezond zou zijn. De minister vroeg
zich af, waar toch de opvatting vandaan
komt, dat het mis moet lopen en dat
er een kentering zou zijn in de conjunc-
tuur. Twee elementen spelen naar de
mening van de minister een rol bij de-
ze gedachte. In de eerste plaats noemde
hij de loonstijging na de loonexplosie
van 1964. Deze loonexplosie is destijds

gemotiveerd met te wijzen op de struc-
turele achterstand van onze lonen bij
de omringende landen. In 1964 en 1965
vonden in de andere EEG-landen precies
dezelfde loonstijgingen plaats als bij ons.
De minister was dan ook van oordeel,
dat Nederland me> de loonstijging niet is
uitgegroeid, maar in de pas is blijven
lopen met de andere EEG-landen. De
minister constateerde in het element
van de loonontwikkeling een verwaarlo-
zing van hetgeen zich in de omringen-
de landen heeft voorgedaan.

In de tweede plaats wordt naar de
mening van de bewindsman te veel
uit het oog verloren, dat onze pro-
duktie in de jaren 1964 en 1965 zich
veel sneller heeft uitgebreid dan
werd verwacht. Bij de beoordeling
van de vooruitzichten wordt deze
factor systematisch te veel uit het
oog verloren, zo betoogde minister
Den Uyl.

Tot de knelpunten rekende de minis-
ter de huidige hoge rentestand, maar
hij zag daarin ook elementen voor aan-
passing. De hogj rente verklaarde de
minister uit ie beperking van de kapi-
taalexport uit de Verenigde Staten en
de vervanging van arbeid door kapitaal.
Tegen deze achtergrond kan men niet
zeggen, aldus drs. Den Uyl, dat de ho-
ge rente een teken aan de wand is, vol-
gens hetwelk er een omslag in de con-
junctuur dreigt. Ook vond hij het on-
juist om aan de recente bedrijfssluitin-
gen conjuncturele beschouwingen vast
te knopen. Ook de betalingsbalans heeft
een duidelijke structurele verbetering te
zien gegeven, zo ging minister Den Uyl
voort.

Wat de loonontwikkeling in 1966 be-
treft, waarover vooral mr. F. Portheine
(VVD) zich zorgen had gemaakt, zei
de minister het vertrouwen te hebben,
dat werknemers en werkgevers, on-
danks de schaarste op de arbeidsmarkt,
er toe mee zullen werken, dat de
loonvorming blijft binnen de ramingen
van het Centraal Plan Bureau. Ten
aanzien van het prijsbeleid meende de
minister te mogen zeggen, dat in janua-
ri de prijsontwikkeling gebleven is bin-
nen de gestelde grenzen.

Op de vraag van mr. Portheine wan-
neer het verscherpte prijsbeleid weer
zal verdwijnen, antwoordde de bewinds-
man, dat dit verscherpte beleid in fe-
bruari en maart nog zal voortduren.
Geleidelijk aan zal men echter weer te-
rugkeren tot het normale niveau.

Staatssecretaris drs. J. A. Bakker
van Economische Zaken dacht, dat het
mogelijk zal zijn nog dit voorjaar het
ontwikkelings- en saneringsfonds voor de
middenstand in het leven te roepen.

Eerst zal aan de ontwikkeling van
de middenstand worden gewerkt en pas
daarna aan de sanering. Wat de situa-
tie in de brandstoffenhandel betreft, die
te lijden heeft van het aardgasver-
bruik, verklaarde de staatssecretaris,
dat er een soepel beleid zal worden ge-
voerd bij het geven van ontheffingen
van vestigingseisen. Verder zal met het
gehele bedrijfsleven van de brandstof-fenhandel worden gesproken, ook met degroothandel.

In 1964 Bosbaan vol bier

Nederlanders worden
steeds dorstige

I)e bierdorst van de Nederlanders
neemt nog steeds toe. In 1963 produ-
ceerden de gezamenlijke Nederlandse
brouwerijen 441 miljoen liter bier, in1964 kwam 496 miljoen liter bier uitde kuipen. Deze plas spreekt pas totde verbeelding, als men beseft, dat de-ze jaarproduktie voldoende is om daar-mee een Amsterdamse Bosbaan van3.000 meter lengte, 16 meter breedteen tien meter diepte te kunnen vullen.

De 496 miljoen liter bier van 1964 hebben de Nederlanders niet allemaal op"
gedronken. Rond 20 procent van deproduktie oftewel 93 miljoen liter bierwerd geëxporteerd.

Boersma: moeten Friezen
zich tevreden stellen

met „das Tjeukemeer"?

LEEUWARDER COURANT

(Advertentie LM.)

[cRIEPIJ

uw kind
KINDER-/TN
ASPIRIN Vj7

Doet de koorts dalen.
Stilt de pijn.

Ideale dosering.

IMEÉeIG er is geen betere!
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Het bergingsvaartuig „Octopus" van
bureau Wijsmuller heeft de in juli
j.l. gezonken kotter „Jacomina" op
de Noordzee gelicht en recht ge-

trokken.
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Nieuwe CHU-voorzitter over samengaan:

Eerst bestuderen of in
uitgangspunten partijen

overeenkomst zit
Drs. A. D. W. Tilanus, de nieuwe

voorzitter van de Christelijk-Histori-
sche Unie, meent dat een samenwer-
king russen de drie protestants-christe-
lijke partijen in ons land alleen dan
zinvol kan geschieden, wanneer de
principiële uitgangspunten voor die
samenwerking bij de verschillende po-
litieke groeperingen dezelfde zijn. De
nieuwe CHU-voorzitter, jongstleden
zaterdag op deze post benoemd, heeft
dit gistermiddag verklaarde in een
persgesprek.

Drs. Tilanus liet de vraag over zijn
mening m.b.t. een mogelijke samenwer-
king voorlopig nog onbeantwoord. Hij
zei liever een (wetenschappelijke) stu-
die over de fundamentele en principiële
uitgangspunten te willen afwachten om
eerst daarna te gaan praten over organi-
satorische vraagstukken. ~Ik wil graag
studie-materiaal zien over die uitgangs-
punten", aldus de heer Tilanus. Hierbij
zouden mede betrokken kunnen worden
de werkgemeenschappen uit de Partij van
de Arbeid. Drs. Tilanus zei te hopen, dat
er bij die studie een zekere eenheid ge-
vonden zou kunnen worden. „En is er zo-
veel eenheid in uitgangspunt, dan kan
een bepaalde vorm van samenwerking
worden nagestreefd", zo zei hij.

De samenwerking tussen de protes-
tants-christelijke partijen zag de heer
Tilanus bij voorkeur niet exclusief ge-
richt op een samenwerking tussen de
CHU en de ARP. Bij de studie zal ook
z.i. de KVP dienen te worden betrok-
ken. In de op te richten studiegroep
zullen deskundigen naar zijn mening
niet namens de partijen zitting moeten
hebben, maar zij dienen daaruit
voort te komen. Naar de opvat-
ting van de heer Tilanus zou-
den bij goed resultaat van de studie-
commissie andere commissies in het
leven geroepen kunnen worden om
„ieder vanuit eigen huis" gezamenlijk
politieke vraagstukken te kunnen be-

studeren. De heer Tilanus noemde het
bestaan van een „vriendenkring ARP-
CHU prematuur". Wel achtte hij nu al
mogelijkheden voor een politieke sa-
menwerking op het plaatselijke vlak
aanwezig, maar dit mag niet worden
geforceerd, zo zei hij.
De heer Tilanus deelde mee, dat in de

komende vacature van CHU-secretaris
(mr. J. W. van Gelder zal deze functie
neerleggen) waarschijnlijk benoemd zal
worden mr. W. Scholten, eveneens lid
van de Tweede Kamer. Drs. Tilanus
sprak de hoop uit, dat men dit „koppel"
de tijd zal gunnen om in te werken en
hij bevestigde dat daarna ook z.i. de tijd
gekomen is voor een verdere voortzetting
van het gesprek met de leiding van de
AR-partij over samenwerking.

WK kunstrijden

Emmerich Danzer
leidt in Davos

Na de eerste twee verplichte figu-
ren bij de heren heeft de Oostenrijkse
Europese kampioen Emmerich Danzer
de leiding in de strijd om -de wereld-
titel in Davos. Nadat alle 22 rijders gis-
termiddag hadden gereden bleek, dat
Danzer met zijn totaal van 332,3 punten,
zestien punten voorstond op zijn land-
genoot Wolfgang Schwarz en de Ame-
rikaan Gary Visconti, die beiden 316,4
pnt. verzamelden. De stand was ver-
der: 4. Scott Allen (VS) 309,2; 5. No-
buo Salo (Japan) 302.0; G. Donald Knight
(Can.) 301,6.

Ludmilla Belousova en Oleg Protopo-
pov, houders van de Olympische, Euro-
pese en wereldtitel, hebben op de eer-
ste dag bij de verplichte figuren van
het paarrijden de leiding genomen. Het
Russische duo heeft een voorsprong van
1,1 punt op de tweede Russische com-
binatie, gevormd door Titiana Shuk—
Alexander Goerlik. Protopopov en Lud-

milla Belousova namen weinig risico's,
waardoor bij één van de juryleden met
een tweede plaats achter Shuk—Goerlik
genoegen moest worden genomen. De
stand luidt: 1. Belousova-Protopopov
(Rusl.), plaatscijfer 10, 104,2 punten;
2. Shuk-Goerlik (Rusl.), 17-103,1; 3.
Glockshuber-Danne (W,-Dld.), 39,5-97,6;
4. Mueller-Dallmer (0.-D1d.),44-97,0; 5.
Cynthia en Ronn Kauffmann (VS), 45,5-
-98,2. Vanmorgen valt bij het paarrij-
den de beslissing als de kuer wordt ge-
reden.

Programma's
DONDERDAG 24 FEBRUARI 1966.

Hilversum 1. 402 m. 7.00 KRO. 11.45
VPRO. 14.14—24.00 NCRV.

KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Meditatie. 7.15
Lichte grammofoonmuziek. (7.30—7.32 Nieuws.
7.45 KNAC-ANWB wegeninformatie). 7.55
Overweging. 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte gram-
mofoonmuziek. (8.30—8.32 Nieuws). 8.40
Voor de huisvrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40
Schoolradio. 10.00 Aubade: licht muziekpro-
gramma. 11.00 Voor de zieken. VPRO: 11.45
Drie blueszangeressen (gr.). 12.10 Leven op
het land, lezing. Aansluitend: Agrarisch
nieuws. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Deze week,
praatje.. 13.15 Klassieke grammofoonmu-
ziek. 13.45 Voor de vrouw. NCRV: 14.15 Lich-
te grammofoonmuziek. 14.35 Pianotrio: klas-
sieke muziek 15.00 Bijbeloverdenking. 15.30
Een zanggroep, houtblazers en orgel: gees-
telijke liederen, (herhaling van vrijdag 18
februari jl.) 16.00 Noordhollands filharmo-
nisch orkest en zangsoliste: moderne mu-
ziek. 16.35 Licht vocaal ensemble (gr). 17 00
Voor de jeugd. 17.15 Mezzo-sopraan en pia-
no: Poolse liederen. 17.35 Filmmelodieën.
(gr.). 17.50 Sportrubriek. 18.10 Stereo: Lich-
te grammofoonmuziek. 18.40 Voor de twin-
tigers. 18.58 Nieuws over de wedstrijd Ma-
rathon. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10
Radiokrant. 19.30 Geestelijke liederen door
sopraan met orgelbegeleiding. 19.45 Op de
man af, praatje. 19.30 Lichte grammofoon-
muziek. 20.10 Boeren en burgers in Buiten-
veen, hoorspel (dl 48). 20.30 Samen uit —samen thuis, gevarieerd programma. 22.00
Pianorecital (opn.): moderne muziek. 22.15
Avondoverdenking. 22.30 Nieuws 22.40 Boek-
bespreking. 22.45 Kerkorgelconcert: moder-
ne muziek. 23.15 Klassieke pianomuziek
(gr.). 23.30 Vers in het gehoor: literair pro-
gramma met voordracht en muziek. 23.55—24.00 Nieuws.

Hilversum il 298 m. 7.00 AVRO. 7.30 VPRO
8.00—24.00 AVRO.

AVRO' 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymna-
stiek. 7.20 Lichte grammofoonmuziek. VPRO
7.f0 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.10
Lichte grammofoonmuziek (8.25—8 30 De
groenteman). 8.45 Morgenwijding. 9.00 Frag-
menten uit de opera Fortunio (gr.). 9.40
Lichte grammofoonmuziek voor oudere lui-
steraars. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Ar-
beidsvitaminen (gr.). (11.00—11.02 Nieuws)
12.00 Dansorkest en zangsolisten. 12.27 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30
Lichte orkest, mziek. 13.00 Nieuws. 13.10.
Journaal. 13.30 Licht instrumentaal ensem-
ble. 13.55 Huishoudelijke zaken, praatje voor
de huisvrouw 14.10 Wie Waagt die zingt:
liedjesprogramma (herh. v dinsdag jl.)
14.35 Vier Sans. radiostrip (herh). 15.05
Dansmuziek. 15.20 Sjalom Mirjam: liedjes
en gedichten uit en over Israël. 15.40 Stereo:
Overijssels blaaskwintet: moderne muziek.

,—. . . —. .—

16.00 Nieuws. 16.02 Van vier tot vijf, radio-
programma in een Notedop. 17.00 Voor de
jeugd. 17.58 Nieuws van de wedstrijd Ma-
rathon. 18.00 Nieuws. 18.15 Aktualiteiten.
18.20 Uitzending van de Boeren Partij. Spre-
ker: De heer H. Koekoek, Voorzitter van
de Boeren Partij. 18.30 Lichte orkestmuziek
(opn.). 18.55 Voor de kinderen. 19.00 Gespro-
ken brief. 19.05 Sportparade. 19.30 Jeugd
en ritme. 20.00 Nieuws. 20.05 Aktualiteiten.
20.15 Moderne kamermuziek (gr). 20.30 Het
Onderzoek (Die Ermittlung),t oneelstuk (Ge-
zamenlijke produktie AVRO-VPRO). 23.00
Nieuws. 23.10 Stereo: Discotaria: nieuwe
grammofoonplaten. 23.55—24.00 Nieuws.
Hilversum 11 (240 m en FM-kanalen) NRU
GEZAMENLIJK PROGRAMMA 9.00—18 00
Voorbereid door VARA.

NRU-VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Muzikaal
piogramma met tips, aktualiteiten en losse
opmerkingen. (Om 10.00 en 11.00 Nieuwsi.
12.00 Nieuws. 12.02 Lichte grammofoonmu-
ziek. (12.25—12.30 Aktualiteiten). 13.00 Nieuws
13.02 Nederlandse artiesten op de plaat.
13.30 Dixielandmuziek. 14.00 Nieuws. 14.02
Licht instrumentaal trio. 14.20 Lichte ge-
varieerde grammofoonmuziek. 15.00 Nieuws.
15.02 Licht platenprogramma en tips voor
de vrouw. 16.00 Nieuws. 16.02 Zorro: pro-
gramma voor de tieners. 17.00 Nieuws.
17.02—18.00 Licht gevarieerd platenprogram-
ma. (17.25—17.30 Aktualiteiten.).
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Regionale omroep Noord en Oost. FM: 98,40
MHz. 97,45 MHz. 88,60 MHz. 18.30—18.45
RONO-dagboek met aktualiteiten uit Noord
en Oost. 18.45—19.00 Lichte grammofoonpla-
ten. 19.00—19.15 „Dier en plant in RONO-
land". Dr. Fop. I. Brouwer spreekt over „Fe-
bruari in RONO-land". 19.15—19.50 „De in-
strumenten van het Orkest. Dirigent Alfred
Salten bespreekt ze en laat ze horen. Van-
avond: klarinet en fagot. 19.50—20.00 Het
Noordelijk Ritmisch Strijkorkest 0.1.v. Frits
Smienk

Sport-Varia
Wielrennen. Na afloop van een geva-

rieerd programma hadden Peter Post,
Fritz Pfenninger en Jan Janssen gister-
avond om negen uur de leiding in de
Antwerpse Zesdaagse. De voor tweeder-
de uit Nederlanders bestaande ploeg
had 716 punten tegen de Belgisch-
Deense formatie Van Steenbergen-Van
Looy-Lykke 401. Van Steenbergen en
Lykke hadden in een koppelrit over
één kilometer tegen het uurwerk Post
en Pfenninger weliswaar met bijna een
volle seconde verschil verslagen, maar
Post had zich gerevancheerd in een rit
achter dernies. Van Steenbergen gaf
daarin op.

Wielrennen. De professional wieler-
ploeg Willem 11, waarvan zoals bekend
de Rotterdammer Ton Vissers manager
is, zal voor het komende seiioen defini-
tief uit acht renners bestaan. Als kop-
man is Michel Stolker aangetrokken. De
overige leden van de ploeg zijn: André
van Aert, Adri van Tilburg, Jan Fransen,
Nico Lute, Henk Koopmans, Maarten
Breure en Cees van Amsterdam. Fran-
sen, Lute en Koopmans rijden hun eerste
seizoen als professional.

Hellas '57-V en K
eindigde in 4-4
In de sporthal te Leek werd gister-

avond de beslissingswedstrijd tussen de
damesteams van Hellas '57 uit Leeu

warden en V en K uit Gronmgen om
het noordelijke kampioenschap zaalhand-
bal gespeeld. Het was van beide zijden

een zenuwachtig begin. Het waren de
Groninger dames, die zich he. eerst her-
stelden door een 2—o voorsprong te ne-
men. Cobi Harder wist met een harü
schot de achterstand te verkleinen <-S-U-
V en K bracht de stand op 3—l,waarna
Henny Drion de Hellas '57-achterstand
weer verkleinde tot 3—2.

Vlak voor de rust bracht Henny de
Blaauw de stand op 3—3. Ook in de twee-
de helft bleken beide teams aan elkaar
gewaagd. Vooral verdedigend werd er
goed gespeeld. Door Hannak Ludwig nam
Hellas '57 de leiding (3—4). De Leeu-
warder verdediging hield goed stand,
doch vier minuten voor het eindsignaal
werd de stand 4—4. Dit werd tevens de
eindstand. V en K is door een beter
doelgemiddelde in de competitie kam-
pioen van het district noord geworden.
De Groninger dames zullen in Hengelo

uitkomen om een plaats in de over-
gangsklasse A. Ook Hellas '57 heeft nog
een kans om in een tournooi tussen de
nummers twee een plaats in de over-
gangsklasse A te veroveren.

Zaalhandbalprogramma
Het zaalhandbalprogramma voor het week-

„H ïnirSt- DISTRICT NOORD. Dames: Me-
?eoor-SGK AFDELING FRIESLAND. Da-
meTeerst* klasse: Hellas '57 3-Hellas '57
? SGK 2—SHC- WIK-FTC—Hellas '57 2. He-
?in .s.te klasse: Rijkskweek 2-Rijtokweek;
SHC—Meteoor 2: Marienburg—Hellas o 72.
M"isie Meteoor-SGK; Hellas '57-Meteoor
F Hellas -57 3-Hellas '57 2. Jongens. Me-
teoor-Hellas '57; SGK-Hella* '57 2.

Eintracht Frankfort
tegen voorlopig

Nederlands elftal
Eintracht Frankfort, de club van Elek

Schwartz, zal woensdag 2 maart in het
Olympisch Stalion tegenstander zijn
van het voorlopige Nederlandse elftal.
Deze oefenwedstrijd voor de ontmoeting
Nederland-West Duitsland, die voor 23
maart is vastgesteld wordt bij kunstlicht
gespeeld. Eintracht bezet thans met 23
punten uit 22 wedstrijden de achtste
plaats op de ranglijst van de Duitse
Bundesliga.

PRIMA JONG

eigen geslacht
PAARDEYLEES

NU ZEER VOORDELIG
Doorregen lappen

’ 1,90 p. Vi kg
per kilo f 3,10

Magere lappen
II av,2o „ || ||

Pracht magere lappen

~ aa,5U |, || ,|

Baklappen „ 2,70
Bieflappen „ 2,90 „ „ „
Slagerij Tj. Smit,
Schrans 87-89,

Leeuwarden
Reparaties Kunstgebitten

Sneller, beter en
goedkoper

DROGISTERIJ BIEGEL
Nieuwestad 12,Leeuwarden

Tel. 05100-26253

Heer, 48 j-, alg. ontw.,
adm. en techn. onderlegd,
kan goed met mensen om-
gaan, jaren zelfst. zaken
gedaan, cult. en soc. be-
langst., gehuwd en 2
schoolg. kinderen, zoekt
een hem passende, interes-
sante

WERKKRING,
b.v. adm. en/of beheer
0.i.d., ook voor contacten
naar buiten. Brieven onder
nr. 1037 bureau van dit
blad.

Nederlandse Karate Associatie
Sportschool Lessen:
Vlieger-43 Woensdags: 8 uur
Afd. Karate Donderdags: 8 uur

t.o.v. Apotheek
Voorstreek 3,
Leeuwarden

Karateolub Gojo-Ryu-Kam
Na zijn terugkeer uit Japan

JOHN BLUMING in onze Dojo

Lessen: door ass. 81. dhr. J. Koomen
Karate: met Japanse blote vuist
Vechten en trappen; KEIHARD!!!

Opel- en VW-verhuur
H. WIERSMA & ZN.
HUIZUMERLAAN 61 en 110

De nieuwste t'aurius 17 M super 2- en 4-deurs
Bestelwagens en tourbusies Tevens de nieuw-
ste kampeerwagens alles met radio sn Ka<:ne)

AK-verz leletoon 051Ü0—270.8

___
.Hendrik van Boeijen-Oord'

Assen
Ned. Herv. Inrichting voor Geestelijk
Hulpbehoevenden

kan weer plaatsen:

LEERLING-LEIDSTERS
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Ge-
neesheer-Directeur, Burg. Both. Lohmanweg 8,
Assen.

Op de Psychiatrische Inrichting

DENNENOORD
bestaat gelegenheid tot het volgen van een
VOOROPLEIDINGSCURSUS

.—_-_. Per cursus kunnen max. 12
deelnemers worden toegela-

£wlÊMws£k ten- '-)e duur 's 6'weken. In
fiHat«tjJa© aanmerking komen jongens en
\2fl^jj?Kf meisjes van Prot. Chr. Le-

vensopvatting, ouder dan 17

Het doel van deze cursus is, voorlichting
te geven aan hen, die belangstelling heb-
ben voor de moderne ontwikkeling in de
psychiatrische behandeling en verpleging
en overwegen om de opleiding voor het
Rijksdiploma Ziekenverpleging B te gaan
volgen.
Inlichtingen bij:

Adjunct-Directrice Psychiatrische
Inrichting üennenoord, Zuidlaren

aaaaaaaaaaaa—aaaaaaaaa—aaaaaa—■ m.a

HUIZE „AVONDZON"
Vrijz. Chr. Tehuis voor Ouderen
Hoofdstraat 12, Velp (Gld.)

vraagt voor spoedige indiensttreding

2 BEJAARDENHELPSTERS
Sollicitaties aan het Hoofd v. d. Ziekenafd.

Aan onze
adverteerders

Adresseer uw opdrach-
ten en materiaal aan dé

advertentie-
afdeling

Uat kan vertraging In
de behandeling voor-
komen.

Advertentie - afdeling
Friese Pers

BETER NOG
BEL 24629
KOETSTRA,

VOOK M.1.1i
MODELLEN

GASVERWARMING

UW VOORDEEL

DONDERDAGS KOOPJES l!!,
Vers gesneden WITTE KOOL, nu per {k kg slechts 17 et
Grote LOMBART CALVILLE, £S£VTi9e kilo 57 et
Surinaamse GRAPE FRUIT £*£& 5 stuks 93 et

't IS VISSERZOON
waar u 't voordeligst koopt!

v. Leeuwenhoekstr. 34—40, tel. 24035 - Spoorstr., tel. 27861 - Voorstr. 81, tel. 23908

VERKOPING
FABRIEKS-YOORRAAD
In het pand Tweebaksmarkt 51, hoek Nieuwe Oosterstraat te Leeuwarden, zal vanaf DONDERDAG 24 februari 's mn»i 1 iaeeuwar-

worden verkocht een fabrieksvoorraad Smorgens 9 uur a c"^

prima leder schoenen
Vergeleken met de normale prijsnoterineon hi^rinn ja ♦ ■■„
koping geldende TAXATIE-PRIJZEN tydenS deZe Ver*

30 tot 50% voordeel
ss sstoksjsassaff sehoenwi-kei -de leeu-

-2S^l^laTrseUh:e ngeenhtegrmlaTSTillo°7^^^ ~"NU verkrijgbaar zijn voor prijzen vaJ?so in ' 'i^" 299° kosten
Sonde leder kinderschoenen voor 1.80, 580 en'llao °°" 15°°-
Daar een grote toeloop wordt verwacht is hef ~ ,zijn om minsten* een tientje voordeel 'te gemeten. '" "" tC
Deze verkoop geschiedt in samenwerking met

w_famn&/^■■! iU iA\ Ha Hoek■"■^T^-IJI 'fêm Nieuwe Oosterstraat11""^a^a^H LEEUWARDEN
De zaak die Ik altijd voordeel biedt

♦">♦♦♦♦♦♦♦♦.>♦♦«♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦«♦♦*♦♦♦♦♦

* KÜS COOP :
t Pt^tTi noordwest
♦ ■afIMH vraagt een ♦

f JONGE ADMINISTRATIEVE f
| MEDEWERKER :
X voor het verzorgen van de post en het bij- 2
♦ houden van gegevens in de bakkerij-admini- ♦
x stratie. ♦
<> Geboden wordt een afwisselende functie met X♦ goed loon en goede sociale voorzieningen. ♦
«> Reiskosten worden vergoed. J
♦ Schriftelijke sollicitaties kunnen worden ge- ♦
T richt aan het hoofdkantoor, Oldegalileèn 24, t
«> Leeuwarden. X
♦ Voor een persoonlijk onderhoud kan telefo- ♦
T nisch een afspraak worden gemaakt onder no. _
X 05100-24426. X
♦<"♦">♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

lij Wessanen Wormerveer

Wessanen's Koninklijko Fabrieken N.V. (meel,
havermout, cacao, chocolade, olie, kalvennelken mengvoeder) Wormerveer vraagt

ongehuwde
fabrieksarbeiders

Leeftijd 20 tot 40 jaar. Goed loon en gunstige
verblijfsvergoeding: Voor net particulier kost-
huis wordt gezorgd. Als u deze advertentie uit-
knipt, uw naam en adres invult en daarna
verzendt aan onze Personeelsafdeling, Zaanweg
51 te Wormerveer, ontvangt u alle gewenste
inlichtingen.

Naam:
Adres:
Woonplaats: _~,,

Geboortedatum.: Rn f in

ROEL'S COFFEESHOP
vraagt voor direct

MEISJE
voor dag en nacht. Hoog loon.

VOORSTREEK 91 — LEEUWARDEN

HOTEL „MARÏ N A"~
TE ZANDVOORT

vraagt per eind maart

kamermeisjes/serveersters
Intern, goede behandeling, prettige sfeer.
Tel. 02507—2556.
Voor onze Export-afdeling vragen wij voor spoedige
indiensttreding:

EEN FLINKE
VROUWBIJKE KRACHT

die ingeschakeld zal worden bij het typen van de
buitenlandse correspondentie en de algemene werk-
zaamheden op doze afdeling
Gevraagd wordt: een jongedame met U.L.O. of :■!-

jarige HBS. diploma, type-diploma
en voldoende kennis van de moderne
talen.

Geboden wordt: een afwisselende functie met een
goede salariëring en secondaire ar-
beidsvoorwaarden .

E Sollicitaties te richten aan
de N.V. Nederlandse Rub-
ber- en Kunststoffen Indu-DRACHTEN sMe ENERKA Afd Perso-
neelszaken, Oliemolenstraat
2, Drachten, (motto EA).

Meïhet plaatsen van een W^'ttJZEF
kiest u de wijste weg!
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LEEUWARDER COURANT6

COMMISSIE CENTRUM
WINKELIERS

FORUMAVOND
op DONDERDAG 24 FEBRUARI a.s. in het
Oranjehotel*- (nieuwe zaal zijingang) Aanvang

8.15 uur.
Leden van het forum: mr. B. Olthof, dhr. H.
Pols, drs. A. J. A. Prange, dhr. Riemersma.
Toegang vrij.

Uw suggesties worden zeer op prijs gesteld.

DEZE WEEK onze

SAUCIJZEBROODJES
niet 40, maar vv Cl

yL Probeerde u al eens een van onze
LINZEVLA'S?
Deze week niet 25 maar 20 et

/?=^ Banketbakkerij
jw Tearoom

jW>Jgk „MAISON
ÊiÈÈè FREHE"
TSi_)t_W_zÈl_jy Nieuwestad 84,

GEVRAAGD:

administratieve kracht (vrl.)
Leeftijd boven 18 jaar.
Vrije zaterdag.
Kunnende typen.

Aanmeldingen:

Huizenga's Autogarage N.V.,
Julianalaan 5, Leeuwarden.

V/h HABÉ,
STAALKONSTRUKTIES en
HEKWERKINDUSTRIE,

heeft plaats voor

vakbekwame bank-
en konstruktiewerkers

Aanmelden schriftelijk of mondeling van 8-1?
uur aan de fabriek Posthoornsteeg 5, Leeu-
warden, telefoon OMOO 25021 Na 7 uur
's avonds telef. 27416.



InRhodesië vrijwel geen contact tussenrassen

Rust onder negers alleen te
danken aan streng toezicht

Moeilijk berichten uit eerste hand
te krijgen: verslaggevers geweerd

(Van onze correspondent in Salisbury)

VOOR DE MEESTE blanken In Rhodeslë blijft de Afrikaanse bevolking voor
«en goed deel onzichtbaar — uit het oog en daarom bijna altijd ook uit bet hart,
althans uit de gedachte. Door de strikte — wettelijk voorgeschreven — scheiding
van de woongelegenheid is er practisch geen contact tussen de beide rassen in dit
land. De meeste blanken nemen maar al te graag de verzekering van lan Smith,
hoofd van het blanke bewind, aan dat de Afrikanen zich gelukkig en tevreden
voelen met de bestaande politieke situatie. Als er al eens berichten doordringen
over moeilijkheden in de overbevolkte stedelijke woonwijken van de Afrikanen
of verder weg in de voor de stammen gereserveerde gebieden In het binnenland,
dan kan dat allemaal gemakkelijk op rekening worden gesteld van een paar
„herrieschoppers".

WANNEER een bezoeker zich af-
vraagt of dit beeld wel klopt met de
werkelijkheid, zal zijn gastheer meestal
de Afrikaanse huisbediende roepen. Die
komt dan uit de keuken en zijn mees-
ter vraagt hem: „Nou, Ezekiel, vertel
deze mijnheer nu eens eerlijk de waar-
heid: zou je liever geregeerd worden
door meneer Smith of door die Afrikaan-
se nationalisten?" Ezekiel wil zijn baas
natuurlijk een plezier doen en psreekt
zich vlot voor de heer Smith uit. De
gastheer keer zich naar zijn gast met
een gezicht van: nou, wat zei ik je?, en
zo is dan weeir eens een geloof vastge-
legd wat men graag geloven wil.

Maar het wordt wel tijd om de gevoe-
lens van de vier miljoen Afrikanen een
beetje beter te peilen dan op deze ma-
nier. De vraag rijst immers of ze zo ge-
duldig zullen blijven als Wilson, de Brit-
se premier, hoopt en hun eis inzake een
(zwarte) meerderheidsregering willen
uitstellen tot het tijdstip, waarop de
Britse regering meent dat ze er klaar
voor zijn. Er is in elk geval genoeg
ontevredenheid over de blanke over-
heersing van het bewind van Smith om
aan te nemen dat er ook voor Wilson, of
ieder ander, die dat bewind hier even-
tueel zou overnemen, een moeilijke si-
tuatie zou kunnen ontstaan wanneer er te
lang mee zou worden gewachtom deAfri-
kanen bij het bestuur te betrekken.

Zowel in de steden als in het bin-
nenland heerst aan de oppervlakte wel
rust en orde, maar die woxdt alleen
gehandhaafd door streng politie-toe-
zicht en door het ruime gebruik, dat
de minister van justitie maakt van zijn
bevoegdheid om mensen te arresteren
en aan beperkende bepalingen teonder-
werpen zonder dat er een aanklacht
tegen hen is ingediend of een gerech-
telijk onderzoek heeft plaats gehad. Na
de eenzijdige afkondiging van de onaf-
hankelijkheid zijn tal van nieuwepoli-
tieposten en tijdelijke verblijfplaatsen
voor gearresteeirden in het binnenland
opgericht om elk teken van opstandig-
heid direct de kop te kunnen indruk-
ken.

Bron buiten werking
HKT Is heel moeilijk berichten uit de

eerste hand te krijgen omdat verslagge-
vers slechts met een speciale vergun-
ning tot de Afrikaanse gebieden wor-
den toegelaten. Maar één van de twee
priesters, die dezer dagen een bezoek
brachten aan een missie-post in het bin-
nenland, waar de stammen wonen, ver-
telde me wat hij gezien had. „Wij kwa-
men tot de ontdekking dat de Afrikaan-
se onderwijzer van de dorpsschool door
de politie gearresteerd en geslagen was
om hem te dwingen inlichtingen te ge-
ven over ondergrondse politieke activi-
teiten. Dat werd ons bevestigd door de
plaatselijke geestelijke, die zijn vrijla-
ting had bewerkt. Verder waren de ar-
tesische waterputten bij het dorp bul-
ten werking gesteld. Dat had de be-
stuursambtenaar van het betreffende
district gedaan als strafmaatregel om-
dat de dorpsbewoners niet hadden wil-
len vertellen waar de mannen wa-
ren, die verdacht werden van politieke
agitatie. WU zagen de nieuwe water-
put, die de dorpelingen hadden moeten
graven.

Ons werd ook een hut in een kraal
getoond, die geheelvernield was— door
de politie, zeiden de dorpsbewoners —ook alweer als straf voor de weigering
om informaties te geven. Op de terug-
weg zag ik twee Afrikaanse politie-
agenten bezig een man af te tuigen
met dikke stokken. Hij lag op de grond
en de agenten probeerdenvan hem ant-
woord op hun vragen te krijgen. Toen ik
bij de blanke politiemannen, die in de
buurt stonden, protesteerde, zeiden ze
tegen me „dat dit de enige methode
was om die mensen te behandelen".
We hoorden ook dat 46 mannen waren
gearresteerd en ondervraagd in een na-
burig dorp. De enige, die daarbij niet
werd geslagen, was de catechist (in-
landse helper van de missionaris voor
het geven van het eerste godsdienst-
onderricht). Die had ontwikkeling ge-
noeg om de agenten met een aanklacht
wegens mishandeling te bedreigen. De
politie vertelde me dat ze in dit stam-
reservaat nog naar vijfhonderd man-
nen zocht, die verdacht werden van
politieke activiteiten en die zich in het
oerwoud hadden verborgen".

Meer geduld
WELKE vooruitzichten biedt dit alles

nu aan Wilson voor de door hem voor-
gestane methode om in Rhodesië lang-
zaam en geleidelijk toe te werken naar
een Afrikaanse meerderheidsregering?
Het schijnt wel dat de kans op geduld
en samenwerking van de zijde der natio-
nalistische leiders hier aanmerkelijk
groter is dan meestal het geval is ge-
weest in Afrikaanse landen, die naar on-
afhankelijkheid streefden. Het is wel
waar dat agenten van de Rhodesische
Afrikaans-nationalistische partijen, die
in Zambia in ballingschap leven en van
daaruit de agitatie in Rhodesië gaande
proberen te houden, extremisme voor-
staan en onmiddellijk stemrecht voor el-
ke inwoner van Rhodesië eisen. Maar
de leiders van hun partyen, die in Rho-
desië opgesloten worden gehouden, zoals
Joshua Nkomo en enkele van zijn kun-
dige medewerkers, hebben het, naar
men zegt, niet begrepen op hun ge-
schetter en hun overdreven verhalen
over de opstandige beweging in Rhode-
sië.

Wanneer partijen eens rond de con-

ferentietafel mochten komen te zitten
danzal vrijwel zeker onder de Afrikanen
een groot verschil van mening tot uiting
komen over het tempo van het proces,
dat naar onafhankelijkheid voert. Som-
migen zullen Wilson tot grote spoed wil-
len dwingen. Maar uit boodschappen en
brieven, die na de onafhankelijkheidsver-
klaring op een of andere wijze uit de
kampen zijn doorgekomen, krijgt men
de indruk dat invloedrijke Afrikanen be-
reid zijn geduld te oefenen en samen te
werken, en dat ze zich bewust zijn van
de noodzakelijkheid eerst bestuurders op
te leiden, en zich realiseren dat men al-
vorens te gaan hollen moet kunnen lo-
pen. Wanneer de Britse regering laat
blijken dat ze ernstig bedoelt voortgang
met de dingen te maken, schijnt de mo-
gelijkheid van een vreedzame regeling
hier niet geheel uitgesloten.

Kampen
NA de onafhankelijkheidsverklaring

z.ijn ongeveer tweeduizend Afrikanen
uit het binnenland in kampen opgeslo-
ten. Sommigen zijn na ondervraging
losgelaten, maar de meesten zullen
voor onbepaalde tijd worden vastgehou-
den. Vóór die datum waren er al zeshon-
derd wegens politieke redenen naar een
verblijfplaats gestuurd, waar ze slechts
beperkte bewegingsvrijheid hebben, en
velen zitten er al jaren.

Druppelsgewijskomen er nog steeds be-
richten binnen over pogingen van Afri-
kaanse nationalisten, die nog vrij rond-
lopen, om in het binnenland enigerlei
vorm van verzet tegen het bewind van
Smith te organiseren. In verscheidene
gebieden zijn ze erin geslaagd de men-
sen te bewegen tot iets wat op een pri-
mitief soort burgerlijke ongehoorzaam-
heid lijkt, ook al treffen ze zichzelf daar
het ergst mee als ze bijvoorbeeld wei-
geren voedselrantsoenen voor hun ge-
zinnen te aanvaarden of hun vee (te
gen ongedierte) te wassen. En de
agitators krijgen de mensen meestal al
leen zo ver door tegen hen op te spelen
en hen te bedreigen. De mate van
dwang, die ze moeten uitoefenen, schijnt
vooral ook af te hangen van de wijze,
waairop de politie tegen de bevolking
van het betrokken gebied optreedt. Maar
het is wel duidelijk dat er een latente
ontevredenheid over het bewind in Sa-
lisbury bestaat, waarop gespeculeerd
kan worden.

In de Afrikaanse woonwijken, gren-
zende aan de industriële centra van Sa-
lisbury en Bulawayo, is de situatie vrij-
wel gelijk, maar hier wordt de smeu-
lende onrust wel verscherpt door werk-
loosheid, armoede en overbevolking. Tot
dusverre zijn de pogingen van Afrikaan-
se verzetslieden om de gevoelens van
de Afrikanen in het openbaar tot uit-
drukking te brengen zo goed als geheel
verijdeld door de nooit aflatende acti-
viteit van de politie, die iedereen op-
pakt en meeneemt, die ook maar het
minste teken vertoont de leiding van een
beweging te willen nemen of verzet te
toillen plegen, waarbij ze speciaal vak-
bondsleiders en soortgelijke mensen in
het oog houden. Bovendien maakt de
politie gebruik van een groot aantal
verklikkers. Maar ik hoorde dat er des-
ondanks in de stedelijke gebieden een
heel netwerk van nationalistische „cel-
len" bestaat, waarmee gewerkt kan
worden zodra de waakzaamheid van de
regering ook maar even mocht verslap-'
pen.

Resultaat onderzoek in VS:
Bij rokende vrouwen

meer kanker
Het Amerikaanse bureau voor kanker-

onderzoek heeft bekend gemaakt, dat
een onderzoek heeft aangetoond dat het
kankerpercentage onder rokende vrou-
wen hoger ligt dan onder nlet-roken-
de vrouwen. Het bureau deelde me-
de dat een half miljoen vrouwen aan
het onderzoek had deelgenomen.

Bij de rokende vrouwen zouden veel
'meer longkanker, kanker In andere
lichaamsdelen, long-emphyseen (het
minder elastisch worden der longen),
verschrompeling van de lever en an-
dere ziekten voorkomen dan bij de
niet-rokers. Het sterftecijfer aan
longkanker hangt af van de feiten of
de vrouw veel sigaretten rookte, al
dan niet inhaleerde en de leeftijd
waarop zij met het roken begon, al-
dus het bureau.

Uitkering beeldende
kunstenaars omhoog
De minister van Sociale Zaken en

Volksgezondheid dr. G. M. J. Veldkamp,
heeft besloten de uitkering krachtens de
beeldende kunstenaars regeling met te-
rugwerkende kracht, van 3 januari 1966
af te verhogen. De geldende grond-
normen voor deze uitkeringen zullen
voor kostwinners van ’ 105,95 op ’ 115,15
(inclusief de huurcompensatie) worden
gebracht en voor alle niet-kostwinners
op ’92,25 (inclusief huurcompensatie).
Tot nu toe bedroeg laatstgenoemde uit-
kering ’ 82.55 voor niet-kostwinners be-
neden de 23 jaar en ’84,55 voor niet-
kostwinners boven de 23 jaar.

Van Dis stelt vragen over „Dialoog"

Artikel godslasterlijk, bestiaal,
immoreel, satanisch genoemd
Het Tweede Kamerlid de heer Van Dis (SGP) heeft de ministers van Cultuur,

Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Justitie schriftelijk gevraagd, of zij ken-
nis hebben genomen van een artikel in „Dialoog", tijdschrift voor homofilie en
maatschappij (no. 4 - 1965), „dat als antwoord moet dienen op het protest van een
predikant en een pater tegen een eerdervan dezelfde schrijver afkomstig artikel in
dit tijdschrift, waaruit blijkt dat de predikant en de pater door dit artikel in hun
godsdienstige gevoelens zijn gekrenkt wegens smalende godslastering". Moeten de
ministers niet erkennen, zo vraagt de heer Van Dis, dat het artikel in no. 4 - 1965
al evenzeer godslasterlijk, immoreel, bestiaal en zelfs satanisch van inhoud is en
derhalve uitermate krenkend voor de godsdienstige gevoelens van zeer velen van
ons volk? De heer Van Dis wil weten, welke maatregelen de ministers wellicht in-
middels naar aanleiding van deze publikatie hebben genomen of van plan zijn te
nemen.

Politie schoot banden
van door wegpiraat
bestuurde auto stuk

Twee agenten van de Almelose poli-
tie hebben in de nacht van maandag op
dinsdag de achterbanden van een per-
sonenauto kapot moeten schieten om
de bestuurder van de wagen, de 35-
-jarige A. M. uit Almelo, tot stoppen te
dwingen. De man bleek stomdronken te
zijn. Hij werd met zün vriend, de 32-
-jarige G. W. Th. H., eveneens uit Alme-
lo en ook onder invloed, ingesloten.

De Almelose politie kreeg rond mid-
dernacht een telefoontje, dat een auto
met vier inzittenden, die in Oldenzaal
een grote spiegelruit kapot hadden ge-
gooid, in de richting van Almelo was
gereden. Twee agenten vatten post op
de Bornsestraat en zagen al spoedig een
auto naderen, die over de weg slinger-
den. De bestuurder negeeerde een stop-
teken, waarna de wagen met een po-
litie-auto werd achtervolgd. Nadat de■bestuurder opnieuw een stopteken had
genegeerd en bovendien trachtte de po.
litiewagen van de weg te rijden, schoot
een van beide agenten de achterbanden
van de auto kapot. Daarna konden de
beide mannelijke inzittenden worden
gearresteerd. Twee vrouwen, die ook in
de auto zaten, mochten naar huis gaan.

Toestand Josephine Baker
goed vooruitgegaan

De toestand van de 59-jarige Josephi-
ne Baker Is zeer bevredigend, nadat zij
vrijdag j.l. in Parijs met spoed een
darmoperatie had ondergaan. Haar echt-
genoot, Jo Bouillon, zei te verwachten
dat zij zich in juni a.s. bij hem in Bue-
nos Aires zal kunnen voegen. De zan-
geres was voor de operatie naar Parijs
gekomen. Zij bevond zich in Havanna,
waar zij vorige maand de communis-
tische drie-continentenconferentie had
bijgewoond.

Wettelijke voorrangsregeling
voor autobussen bepleit

De directies van de openbare vervoers-
bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht hebben er bij minister
Suurhoff van Verkeer en Waterstaat op
aangedrongen het busvervoer wettelijk
voorrang te geven. Dit streven wordt
door de centrale verkeerscommissie on-
dersteund. De voorrangsregeling zal met
name moeten gelden voor het verlaten
van halteplaatsen.

Man overleden na
burenruzie

In Rotterdam is gistermiddag de 65-
-jarige heer P. Steenbakkers na een bu-
renruzie in zijn huis aan de Saftleven-
straat onwel geworden en overleden. De
politie heeft een onderzoek ingesteld.
De 54-jarige «T. A. F. liep een aantal
verwondingen op. Sektie heeft uitgewe-
zen dat de man is overleden aan een
hartverlamming, die vermoedelijk is
veroorzaakt door hevige emoties. De
heer Steenbakkers had zich erg opge-
wonden.

Niet bij het huwelijk

VVD Zwolle boos op
Amsterdams raadslid
drs.J.P. Gruyters

De kamercentrale Zwolle van de
VVD heeft gisteren aan het hoofdbe-
stuur van de WD en aan het bestuur
van de afdeling Amsterdam een tele-
gram gezonden, waarin verontwaardi-
ging wordt uitgesproken over de hou-
ding van het Amsterdamse gemeente-
raadslid drs. J. P Gruyters ten aan-
zien van het huwelijk van prinses Bea-
trix en de heer von Amsberg. Zoals be-
kend heeft de heer Gruyters laten we-
ten dat hij wegens drukke werkzaamhe-
den niet aanwezig zal zijn bij het hu-
welijk. Bij het hoofdbestuur van de
WD in Den Haag zijn tot dusver meer
reacties in deze zin binnen gekomen.
Reacties uit liberale kringen die het
optreden van de heer Gruyters onder-
schrijven hebben het hoofdbestuur nog
niet bereikt.

Deze opmerkelijke toto van de
ogen van een vlieg werd geno- |
men met behulp van de Stereo- :
scan electronenmicroscoop, die j
gebouwd werd door de Cam- :
bridge Instrument Comp. in |

Engeland.

(Advertentie LM.)

vervelend
maagzuur?
Stop met slikken van middelen die 11
geenblijvende verlichting geven.Vraag
deapotheker ofdrogistNORAC. Niets
anders. NORAC brengt het maagzuur
in gezond evenwicht.
n66m natuur-grijze

JululÊ
Wees goed vooruzelf(en uwmaag)

LEEUWARDER COURANTWOENSDAG 23 FEBRUARI 1966

(Advertentie LM.)

JE Èhd9 -^f^* vissers, schaatsenslijpers en notarissen.

M lÉr Zi-i sParen samen met ruim 200.000 andere Friezen, bij de0^ Raiffeisenbank. Omdat zij er de keus hebben uit veleffl^ spaarvormen en in een strikt persoonlijke sfeer wordenjM WA geadviseerd. Zij weten, dat zij bij meer dan 100 bankenIrTB en biJkantoren in Friesland óók terecht kunnen voor alleemm9m/w IBk andere bankzaken.

Mm HOL^ Hun sPaar9e,d (samen 430 miljoen gulden) wordt, door de
«, %M BiliPS^È plaatselijke Raiffeisenbanken, aangewend in de lokaleff I^BB^ sfeer. Dèt principe, toegepast in al die steden en dorpenI waar een Raiffeisenbank staat, speelt een belangrijke rolC> T_r/^u-i^Mfejfe^ in cle rTriese economie. Daardoor verhoogt de Raiffeisen->"-.;i!"rfTT'"i._ VI l"r**~ -tf^Tj bank de leefbaarheid in Friesland.

de spaarbank met volledige bankservice
DIT IS EEN PUBLICATIE VAN DE GEZAMENLIJKE RAIFFEISENBANKEN/BOERENLEENBAN KEU IN FRIESLAND
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■ TIVOLI, tel. 25372

f Victorie in de Pacific f
een film van

Otto Preminger
Regisseur OTTO PREMINGER geeft
zijn boeiende filmische visie op het
dramatische gebeuren rondom Pearl
Harbour.
PREMINGER koos voor de uitbeel-
ding van zijn figuren: JOHN WAYNE,
PATRICIA NEAL en KIRK DOUGLAS.

Gewijzigde aanvangstijden.
Dagelijks (ook zat. en zond.)

2.30 en 8 uur.

Verhoogde toegangsprijzen.
Toegang 14 jaar.

CINEMA, tel. 23887

I TABU
Een film in kleuren, opgenomen met
de verborgen kamera. Regisseur RO-
MOLO MARCELLINI houdt de mens
de spiegel voor.
Zaterdag 3 uur, 7 uur, 9.15 uur; zondag
2 uur, 4.30 uur, 7 uur, 9.15 uur; overige
dagen 3 uur en 8 uur. Toegang 18 jaar.

*LEEUWARDER, tel. 25220
Donderdag 24 febr. 7 uur en 9.15 uur

NINOTCHKA
Greta Garbo

GRETA GARBO speelde slechts één-
maal in een komedie en wel onder
regie van de beroemde regisseur
ERNST LUBITSCH.
Een grote ster onder regie van een
groot regisseur! Toegang 14 jaar.

*Vrijdag 8 uur; zaterdag 3 uur, 7 uur,
9.15 uur; zondag 2 uur, 4.30 uur, 7 uur,
9.15 uur

ROBIN HOOD DER
WILDE ZEEËN

(Spanish Mam)
Roekeloze avonturen, vlammende ro-
mantiek, sensatie op sensatie.
Een spannende film in kleuren met
PAUL HENREID, MAUREEN O'HARA
en WALTER SLEZAK.

Toegang 14 jaar.

Maandag, dinsdag en woensdag 8 uur

LIEFDESPAREN
Regie:

Mal Zetterling
De Zweedse film, die op het filmfesti-
val In Arnhem groot opzien baarde.
Enthousiaste kritieken in binnen- en
buitenland. Toegang 18 jaar.

★
Donderdag 3 maart 7 uur en 9.15 uur

De levensroman van
Joseph Schmidt
(Ein Lied geht urn die Welt)

Een film over het klankomrande leven
van de Oostenrijkse tenorzanger
JOSEPH SCHMIDT.

H Een heerlijke muziekfilm met HANS m\■ REISER, SABINE SESSELMAN en 9l THEO LINGEN. Toegang 14 jaar. 1

BELANGRIJKE VEILING
LEEUWARDEN

Od donderdag 24 februari 1966. des voormiddags

om 10 uur zal bij het voormalige P.E.8.-gebouw

aan de Emmakade te Leeuwarden a contant

worden verkocht een grote partij van dit ge-

bouw afkomstige

prima afbraakmaterialen
waaronder circa 1000 zware grenen balken in

alle lengten tot 10 meter, deuren, ramen, ko-

zijnen. Een partij prima vloer- en zolderhout,
partij ijzeren trappen enz. enz.

W. Heringa, gerechtsdeurwaarder,
Eize Bosstraat 12,
Drachten, tel. 05120—3620

Verkoop afbraak
hokken plaatselijk bekend:

Langedijke no. 5
De fundering dient tot op één meter beneden het maai-

veld te worden verwijderd.
De te betalen waarborgsom bedraagt f 200,—.
Eventuele inlichtingen worden verstrekt door de heer

S. J. Hof, Poorthof 12, Oosterwolde.
Inschrijvingen moeten uiterlijk 4 maart a.s. in het bezit
zijn van de Stichting Beheer Landbouwgronden, van

Swietenstraat 7,Leeuwarden.

De Coöp. Zuivelfabriek te
Lutjewinkel

gemeente Winkel (N.-H.) vraagt

EEN ERVAREN MONTEUR
voor onderhoud en plaatsing zuivelmachines en aanleg
leidingwerk in r.v. staal.

Loon afhankelijk van ervaring. Goede woning beschik-
baar.
De fabriek verwerkt jaarlijks75 milj. kg melk en heeft
naast de kaas- en poederafdeling een melkinnchting
en een boterafdeling.
Aanmeldingen ten kantore der fabriek (tel. 02244-212).

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!

Wgf EEN FIJNE^»«
'1/ HOBBY

f SMYRNA il
I KNOPEN f
| MORGENMIDDAG f
AdemonstratieJj

ENTREE J&M
9Ji [ïmfl.lnii.ifum baïngt
lEÏSSSSSSSBSBÈ gczeujghbc

LEEUWARDEN Naauw 17
DRACHTEN " HEERENVEEN

TGems/ V^B«drlH

B€ttê
Een begrip voor goede
schoenreparatie

Weerd 14
Leeuwarden

14 kruiden
tegen onzuiver bloed,
verstopping, hoofdpijn,
puistjes, aambeien.
14 x heilzame kruiden-
kracht tegen deze ge-
volgen van onnatuurlijk
leven(verkeerd voedsel,
zittend leven). 14 nood-
zakelijke krulden vindt
u in

HERBESAN
Kruidenthee

bij apotheker of drogist
a f 1.80 per groot pak!

HET OPRUIMINGS-FEEST is weer afgelopen, maar wij
fuiven nog even na in

Hoekstra's Textielhandel
VOORSTREEK 7 - LEEUWARDEN

TIJDENS DE WITTE WEKEN
Pracht kinder TRICOT-PIAMA's, bekend merk Qj{ jS alleen mOgelïjk
leeftijd 3 t.e.m. 5 jaar v. 6,90 NU .. 4,90 bij HOEKSTRA
leeftijd 7 t.e.m. 9 jaar v. 8,95 NU .. 5,90
het is niet te geloven.
BRUSHED NYLON NACHTHEMDEN (1.m.) in NU LINNE~ITZET samen of
fantastische kleuren mode 1966, bekend merk, nej.
v. 19,75 ja, ja NU 13,90 Tijdens de WITTE WEKEN AKTIE mag U uit

onze gehele TREFFER KOLLEKTIE LAKENS,
Leuke nylon velours KINDER-SWEATERS, vele 180 x 240jdiv kleurell geborduurd en ook effenkleuren. UITZOEKEN voor EEN PRIJS en wel voor
maat 0-1-2-4 van 6,25 NU .... 3,90 per iaken 9,00
maat 6—B—lo van 8,95 NU .... 4,90 TREFFERLINNEN met 10 tot 15 Jaar GARAN-

5 A/aa TIE. Zojuist weer ontvangen.
,«JU Pracht kollektie WONDER DEKENS, de DOR-

Hoe bestaat het. MIBELLA in sprookjes mooie kleuren. Let U op.

Uitzoeken, zware interlock dames PANTY 2-pers. van 47,50 NU 26,00
DIRECTOIRS, alle maten, met klein foutje, l-pers. van 42,50 NU 21,50
van 4,25 per stuk NU 2 stuks 1,95 GARANTIE en EIGENSCHAPPEN als de Aaße-
Idem kwaliteit SLIPS van 2,25 p. st. len kwaliteiten.

„-_.*»«. ul
Nu 2 stuks I,5>U Zware HALWOLLEN DEKENS, pracht blok-
ook bekend merk, kwaliteit. dessins, 2-pers. van 29,95 NU .... 18,95.T . . . . . Zware Peru gekamde fantasie dames KAMI-Nog eenmaal ontvangen, pracht geborduurde SOLES (bekend merk)> met zeer mooie kant,
LAKEN-SETS, 180 br., bekend merk. Wit-bleu- garnering (broderie) van 4,75, onmogelijk? Nee,
rosé, met 2 slopenvan 19,75 NU 12,95 nee, NU 1,95
Vraag niet hoe het kan. Pracht zware WITTE interlock HEREN PAN-
Zeer zware keperflanellen HEREN PIAMA'S TALONS, -HEMDEN, maat 5, 6, 7, 8, bekend
dessins mode 1966, met versterkt rugpand, maat merk; VanYan 6-95> hoe bestaat het, NU OQC

7g\ p* P^r StUK mm fjW Zeer zware % WOLLEN interlock heren HEM-
Weer ontvangen, pracht gestreepte FLANEL- DEN, BORSTROKKEN, PANTALONS (bekend
LAKENS (bekend merk). merk), krimpvrij, alle maten, van 12,95 NU to-
2-pers. van 13,50 NU 9,75 taal alles voor > *** stuk 7,50
U betaalt bij ons geen MERKEN WINST. IEIIT NIEUWPracht TRICOT NYLON dames ONDER-Zeer zware dames TRICOT'PIAMA'S (bekend JURKEN (op-art mode), zeer mooi, van 13 90merk), pracht dessins, mode 1966, van 15,90, , „„. *L £JL
]ajajaNÜ 990 ultzoekenNu 6,50
Zwaar geruwd PLATJAEGER HERENHEMDEN HEREN WEEKENDERS, iets
en PANTALONS van 6,95 NU 4,50 moois, van 15,90, NU halve prijs .... 7,95

SCHOONMAAK-TIJD - VITRAGE-TIJD - HOEKSTRA
Wij brengen U dit in een ongekendecollectie tegen zeer' SPECIALE PRIJZEN

Restant partijtje wol/nylon I ' ' ' ■

Delana kinderpatalon lft. 1 Zware badstof Bandage's van Niet te geloven. Pracht herent/m 4 van 10,50 NU 75 NU ft OQ Anklets Stapp/Mousse p.p. 2,95
4,00 ü»39 NU 2 paar jgg

Restant flanellen ruit Jongens- Zware badstoffen keukendoe- Zeer erote knliPWri o>c r„blouses, tot 10 jaar, uithoeken ken^ van 2,65 per stuk, NU bantskeukenbont! van 225
ü I «fc, ju 1,98

Afd. STOFFEN
SENSATIONELE AANBIEDINGEN in onze nieuwe VOORJAARSCOLLFCTtfs iqrr k« <. ,

Let U -nTT^rpVuzVN^fzït^nze
GIVRINE STIPSTOFFEN, zeer exclusief 90 b Erclusieve TWEED KAMGARENS .„ windmllevan 7,90, ja, ja, per m. NU 1,90 en oP"art dessin, 140 breed van 14,90 NU per
Pracht TRICOT YERSEY in op-art dessins, 90 meter g £Q
br. van 12,90 NU p. m 4,90 "NNEN-IMPRIME, 90 br. v. 12,90,' ongelooflijk
Zeer exclusief voor Leeuwarden: GIVRINE NU per meter 4,90LINNEN UNIE, in 8 kleuren, iets moois, 90 br. LINNEN UNI BRODERIE 140 br

'

van 8,90 NU per m 2,90 10,50 NU per meter ..,.'. 'V" 6,90
Wollen BOUCLE TWEEDS, zeer apart, pracht ïeAs a1"00'8' LINNEN UNI PASTEL

_
«,..

dessins, 140 br. van 16,90 NU p. m. 9,90 pit' Z?" NU P" m B'9o8 '90y. «s,«y\s Pracht 100 % wollen CAMFï «tovMooie TERLENKA KINDERRUITEN, 140 breed, 14° br. van 14,90 NU p"L-STOP 9 CJQ
9,50 per m. NU p.m 5.90 Im" VYELLA-STOFFEN, '90 brpert**»^v van 5,90 NU p.m ccd' 290Komt U ook eens zien in HOEKSTRA'S STOFFENEI nOßanr. 'PRIJS doet denken. Patronen service de margriet SMPLIcFty meeren £n£BSE HOGER dan de
UnCIICTDAfC -r j.- 11-

'.meer dan 2500 modellen in voorraad.HOEKSTRA'S Textielhandel annex StoffM ~ ,
uitsluitend bekende merkartikel, d^X^eK

LEEUWARDEN -VOORSTREEK 7
Ook per tel. en PTT worden Uw bestellingen aan m„
BIEDINGEN, gelden zolang de voorraad ftrekt" gen°men- A1«" ABNORMALE LAGE AAN-

N«,pHaardeV,orstreek7wanterisleveel om hierin op te „,eme».

ZATE EN LANDEN MET BOOM-
GAARD - LOLLUM

VRIJ VAN PACHT
Notaris B. Tuinstra te Wommels zal op maandag 28
februari 1966, 's midd. 2 uur in het Dorpshuis te Lol-
lum, provisioneel publiek verkopen:
de ZATE en LANDEN, zeer gunstig gelegen te LOL-
LUM, geheel vrij van weg, bestaande uit het in uit-
stekende staat verkerende, gemoderniseerde WOON-
HUIS met SCHUUR, STALLING, GIERKOLK. HOK.
LOODS, GARAGE en ruim erf te Lollum, Noorder-
eind 1, groot pl.m. 16.70 are, zomede enige percelen
zeer vruchtbaar WEILAND en een in 1947 aangelegde
BOOMGAARD, te weten:
a. ± 5.31.46 ha. WEILAND en gemelde, in volle pro-

duktie zijnde BOOMGAARD met ± 400 appel- en
perebomen (gangbare soorten) en boommantel,
groot 1.06.40 ha, samen alzo groot ± 6.37.86 ha
(17.4 x 36% are), gelegen aan één kavel achter de
zate en aan de weg naar Arum, onmiddellijk bij het
dorpLollum (te veilen in 2 perc);

b. ± 3.76.15 ha (10y 4 x 36% are) WEILAND, gele-
gen tegenover de onder a. gemelde kavel aan de
weg naar Arum;

c. 2.84.30 ha (7% x 36% are) WEILAND aan de weg
naar Arum onder Lollum, nabij de boerderij van de
heer P. Kaastra;

totaal groot ± 13.15.01 ha (35.8 x 36% are), laatst in
eigen gebruik bij de heer J. Lycklama a Nijeholt.

Te veilen, beh. recht tot samenvoeging, in 5 perc.
AANVAARDING van de gebouwen met erf 1 week
na de toewijzing en overigens terstond, ALLES VRIJ
IN EIGEN GEBRUIK.
BEZICHTIGING van de gebouwen op de verkoopdag
van 12 tot 14 uur en verder op aanvraag (tel. 05174—
9123).
Boekjes met kaart a ’ 0,40 verkrijgbaar bij de notaris
e» bij de heer R. Joustra, Schoolbuurt 6 te Lollum.

Te koop aangeboden zeer royaal

Vrijstaand herenhuis
Harlingerstraatweg

Dit royale bijzonder mooi en zeer goed ge-
bouwde pand bevat 0.a.:

Zij-entree, grote woonkamers en suite met
uitbouw, 2 aparte zijkamers,' grote moderne
keuken, kelder, bijkeuken.

Ie etage: 4 slaapkamers, cpl. badkamer, zolder
met kamer, 2 closets, etc.
Bijzonder grote omgelegen tuin.
Het huis is voorzien van centrale oliestook-
verwarming.
Ook zeer geschikt voor praktijkhuis.
Mei a.s. leeg op te leveren.
Nadere inlichtingen

■Eimmmmj «film
Verkoop afbraak

Door de Stichting Beheer Landbouwgronden wordt ter
verkoop voor afbraak aangeboden:
a. Boerderijtje plaatselijk bekend: 7e wijk 2, Hoornster-

zwaag.
b. Woning en hok plaatselijk bekend: 7e wijk 4, Hoorn-

sterzwaag.
c. Boerderijtje plaatselijk bekend: 14e wijk 5, Hoorn-

sterzwaag.
De fundering dient tot op één meter beneden het maai-
veld te worden verwijderd.
De waarborgsom bedraagt ’ 200,— per perceel.
Eventuele inlichtingen worden verstrekt ten kantore
van genoemde Stichting
Inschrijving per percee' moeten uiterlijk 10 maart a.s.
in het bezit zijn van -,'c Stichting Beheer Landbouw-
gronden, van Swieten-.. aat 7, Leeuwarden.

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1966
LEEUWARDER COURANT

Waterschap Het
Leeuwarder Oud-

en Nieuwland
Het bestuur van het water-
schap Het Leeuwarder
Oud- en Nieuwland maakt
bekend, dat de Vierhuister-
dijk en deTjessingaweg

wegens opdooi
gedeeltelijk voor het

verkeer

gesloten
zullen zijn.

Leeuwarden, 22 febr. 1966
Het bestuur voornoemd,
Th. R. Schuiling Dzn.,

voorzitter
TE KOOP:

RUIM WOONHUIS
met grote loods en garage
op goede stand

TE GORREDIJK
Voor velerlei doeleinden
geschikt. Aanvaarding om-
streeks 1 mei 1966.
Adm.kantoor T. D. Schip-
per te Heerenveen, Fok 70,
tel. 2653 (05130)
Makelaarskantoor Postma
en de Jong te Heerenveen,
van Maasdijkstraat 34, tel.
2523 (05130).

Een nieuw
plantaardig produkt
om snel slank te j^^bjÊÊSf^
worden, dat in Jm wSjm
vele landen leeds jÊ_\
met succes Mm\wordt toegepast jréf

Heerlijkwerkende, WF P »
slankmakende, w \. _
Fuca-dragéest Neem f 9.
ookFuca-dragées, * '»-*u zult het zien vase^lsen voelen: -«öiS^lpëï
Ook ü maken .^£o*<ssê&t&zij slank.
Fuca-dragées werken JM K§t|
op 4 verschillende "^SKË'/_Jmanieren: Fuca- %s\mWft&?
dragees geven unw JtmT^^sslankheid terug én f^&~ È
zorgen ervoor, h?***m
dat u die ook houdt. C - /SLANKi
Met Fuca-dragées Mr/ \
verdwijnen W \ /., I
hinderlijke llf /vetkussentje* fr \'ji I
om de maag; te \ f
zware henpen ca \ I
dijen krijgen weef \ I ;
harmonische t|!>t->
proporties, een R|| Xonderkin -wordt glad. fi\ 'Fuca-dragées MÉP»stimuleren de f?werking van de ,§?
darmen en bezorgen v een goede
stofwisseling nieuwe frisheid en
jeugd.Regelmatig gebruik nut
Fuca-dragées bevordert ook de
glanzende gezondheidvan uwhuid.

Fuco-dragée»ln .„_- ..melegante verpakking: fOW, JiHV

FUCAexcellent

8

OPDOOI VAN WEGEN
Burgemeester en wethouders van Tietjerksteradeel
maken bekend dat diverse gemeentewegen

tijdelijk geheel of gedeeltelijk
gesloten zullen zijn

voor het zwaardere verkeer.
De toegestane asdrukken zullen ter plaatse op duide-
lijke wijze worden aangegeven.
Bergum, 23 februari 1966.

Burgemeester en wethouders voornoemd:
W. M. Oppedijk van Veen, burgemeester.
B. Bieleveld, secretaris.

DAAR ZIJN WE WEER
jBÊmet rund- en vark.vlees

tegen zeer lage prijzen
Magere vark.lappen, Vi kilo 7 2,70

Pracht vark.lappen, % kilo »» 2,90
Magere rund.lappen, % kilo tt 2,90

Pracht karbonade, vanaf % kilo.. ~ 1,95

Gehakt (half om) ons succes, % kilo ■ " 1,25
Ossestaarten, % kg »» *?35
Varkenskrabben, veel vlees Vi kilo »? l»4o

Dit kan alléén weer bij:

H. Zijlstra
SLOTMAKERSSTRAAT 20

I LEEUWARDEN 1966
I DONDERDAGMIDDAG OM 2.30 UUR I
I HOOGST BELANGRIJKE "ÜBLIEKE I

■ VEILING van I
IA A A originele Perzische,

[II Chinese, Brits-Indische
e.a. Oosterse tapijten

I welke bij opbod verkocht zullen wor- I
I den in het

Helicon - restaurant,
Heliconweg 54 Leeuwarden I

I Kijkdag uitsluitend donderdag a.s. 24 I
I febr. van 11 tot 2.30 uur (aanv. velling) I

BELANGRIJK:

I Tijdens de veiling worden alle tapijten 1
I wederom getoond.
I Garantiecertificaten zijn verkrijgbaar.

I Betaling: kontant, cheque of giro.

I SOORTEN: Kirmas, Arad, Bnchara, I
I Kabristan, Mir, Ghoum, Hamadan, I
I Herez, Mahal, Afghan, Beloudj enz.
I MATEN: van 40 x 40 cm tot 400 x 300 I

Gerechtsdeurwaarder A. HIEMSTRA. I



Burgemeester Klijnsma van Sloten:

Val voorspeld van een
topgevel en... top viel

Met hetogg op
FrieslandBurgemeester J. Klijnsma van

Sloten, had twee jaar geleden al
voorspeld, dat het niet denkbeeldig
zou zijn, dat de gevel van het his-
torische kaaspakhuis aan het Diep
in zijn stad nog weleens voor onge-
lukken zou kunnen zorgen. Die prog-
nose is uitgekomen. Onlangs viel
met veel lawaai het topje op straat.
Een geluk, er liep op dat moment
niemand onder, „oars hiene der
wol deaden falie kinnen", zo zei de
heer J. Klijnsma. Een aannemer
uit Sloten heeft, om gevaar en af-
zetting van de straat te voorko-
men, daarna nog enkele wankele
trapjes van de gevel verwijderd.

Het kaaspakhuis staat al op de
„eerste" monumentenlijst, zo zei
burgemeester Klijnsma. Reeds vier
jaar geleden werd besloten het pand

te restaureren en als oudheidkamer
in te richten. Provincie en Monu-
mentenzorg zegden subsidies toe,
maar ook de gemeente zelf moest
een flink deel in de kosten bijdra-
gen. „Dit wie foar üs stêdtsje tofoi-
le en wy ha derom jier op jier by
de minister oandrongen op in ekstra
ütkering üt it Gemeentefüns. Oan't
nou ta is der noch nea fan toloan-
ne kaem", merkte de burgemeester
spijtig op. Bovendien zijn subsidies
van provincie en Monumentenzorg
gebaseerd op de kosten, zoals die
vier jaar geleden waren. Deze zijn
inmiddels zo gestegen, dat de sub-
sidie „verouderd" is. De burgemees-
ter denkt, dat de gehele restauratie
en inrichting tot oudheidkamer op
ongeveer ’ 70.000 zal komen. Maar
de gemeentebegroting vertoont een
tekort. . . .

Vorig jaar leek het er op, dat er
iets ging gebeuren. De minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lijk Werk bracht een bezoek aan
Sloten. In zijn toespraak bracht bur-
gemeester Klijnsma de precaire si-

tuatie van het pakhuis naar voren.
Vooral nadat de bewindsman het ge-
bouw had bekeken, kreeg men de
indruk, dat het over niet al te lan-
ge tijd wel los zou lopen. Tot nu
toe werd echter niets gehoord. Nu
ligt er op de bureaus van :le mi-
nisters Vrolijk en Smallenbroek
weer een brief uit Sloten. Hierin
staat, dat het topje van de gevel
van „u-weet-wel", dat kaaspakhuis
naar beneden is gekomen. Ergens
koestert burgemeester Klijnsma de
hoop, dat het nu sneller in zijn
werk zal gaan. Misschien is het nog
niet eens zo gek, dat de gevel het
boven niet langer uithield, zo meent
hij.

Tussen Balk en Kippenburg
mankeren hier en daar de bo-
men in de berm, die de weg van
de Luts gescheiden houdt. De weg
is maar smal en automobilisten
hebben wel eens de neiging uit te
wijken tot in de berm, als er
ruimte tussen de bomen is of ze
stoppen de wagen ook wel eens,
met de rechterwielen in de berm,
teneinde voor de andere wegge-
bruikers zoveel mogelijk ruimte
over te laten. De berm is pchter
zeer onbetrouwbaar, smal en zacht,
zodat er gevaar bestaat, dat de
wagens met de wielen meer of
minder wegzinken en te waterra-
ken, al dan niet een buiteling over
de kop makende. Aangezien voor-
komen beter is dan genezen, zijn
er in de berm, voor zover de bo-
men ontbreken, mooie ronde paal-
tjes aangebracht, voorzien van
rechthoekige, rode en witte re-
flectoren. Bordjes met het op-
schrift „Zeer gevaarlijke berm;
niet berijdbaar" waarschuwen de
autorijders nog eens extra.Vooral
voor degenen die ter plaatse on-
bekend zijn, is de veiligheid met
dit alles flink gediend.

Vanavond in de ether
Televisie. Nederland 1: 19.00 uur

Nieuws; 19.01 uur Klaas Vaak; 19.05uur Franse les; 19.30 uur Direkte re-
portage uit Brussel van de voetbalwed-strijd Anderlecht—Real Madrid; 20.15uur Journaal; 20.25 uur Tweede helft
voetbalwedstrijd; 21.15 uur Caesar enCleo; 21.40 uur Duitsland, waarheen?
Een documentaire «n Milo Anstadt over
positieve verschijnselen in de bondsre-
publiek; 22.40 uur Journaal.

Nederland 2: 20.00 uur Nieuws; 20.01
uur Dieren kijken; 20.20 uur 't Is zó
bij de luchtmacht; 20.45 uur Konings-
gambiet. In de serie koningsdrama's van
Shakespeare vandaag de vierde scène
uit het tweede bedrijf en het derde be-
drijf uit „Hendrik IV"; 21.40 uur Boeren,
burgers en buitenlui. Voor de tweede
keer uitslagen van een opinie-onderzoek
over de resultaten van de verkiezingen
voor de provinciale staten op 23 maart;
22.05 uur Dagsluiting; 22.10 uur Journaal.

Radio. Hilversum I: 20.15 uur Di-
recte uitzending van een concert door
het Concertgebouworkest 0.1.v. Engelse
gastdirigent Colin Davis. Het program-
ma bevat werken van Benjamin Brit-
ten en Michael Tippett.

Nederlandse avond
op Zweedse tv

üc Zweedse televisie besteedt haar
avondprogramma van maandag 7
maart geheel aan Nederland. Om half
zeven wordt begonnen met een kinder-
programma, waarschijnlijk met een af-
levering uit de VPRO-serie „Kabouter
Kandelaar". Ageeth Scherphuis heeft
vervolgens een gesprekje met een Ne-
derlands gezin dat in Stockholm woont.
Dit gesprekje gaat rechtstreeks de
lucht in.

Na het eerste journaal volgt om half
acht het amusementsprogramma „Wa-
terland" dat destijds door de NCRV
werd geproduceerd en in 1961 werd in-
gezonden voor het eerste concours om
de Gouden Roos van Montreux.

Om acht uur wordt een voor deZweedse televisie zelf geproduceerd
politiek programma over Nederland
uitgezonden. Daarna is het tien minu-ten de beurt aan Coby Schreier, die
een tournee door de Skandinavische
landen maakt. Tot negen uur wordt
vervolgens Bert Haanstra's film over
de Deltawerken uitgezonden, daarna
het door de NCRV geproduceerde tv-spel „Interview tussen nul en zero"
dat afgelopen zaterdag op Nederland
2 werd herhaald. De avond wordt be-sloten met de documentaire „Eras-mus en zijn tijd", die in oktober in
1963 werd uitgezonden.

Wereldkampioenschappen
IJshockey op het scherm

Van de wereldkampioenschappen ijs-
hockey, die de volgende week donder-
dag in het Joegoslavische Ljubljana
beginnen, zendt de NTS in totaal ne-
gen rechtstreekse reportages uit. Het
zijn reportages van hele wedstrijden,
dan wel van de grootste gedeelten
van wedstrijden.

Houtduif koerrrrrt
al in Leeuwarden
Op 14 februari hoorden wfl, zo

meldt onze vogelkundige medewer-
ker G. Bosch, in de vroegte al de
houtduif koeren. Een vreemde ge-
schiedenis. Aan de ene kant wordt
alles — en terecht — gedaan om de
vogels in deze moeilijke wintertijd
met vorst en sneeuw te helpen en
dan lijkt het soms ook wel weer mee
te vallen. Maar dat betreft dan ook
maar bepaalde soorten en we moe-
ten verder niet vergeten dat het in
de beschuttende stad met zijn ach-
tertuinen, waar bovendien rijkelijk
gevoederd wordt, vaak voor de die-
ren wel uit te houden is.

Verder ondervinden de vogels de
gure koude wind heel anders dan wij
in een dikke jas gestoken. Ook Thijs-
se voelde het zo aan; hij zegt: Men
zou kunnen zeggen dat de mens in
zijn omgeving een milder en rijker
klimaat schept en dat de vogels —en ook vele andere dieren en plan-
ten — daarvan profiteren. Zo krijgen
we een aparte „natuur" in de we-
reld van „cultuur".

Het verbaast ons een beetje, dat
we in januari op milde dagen nog
geen berichten ontvingenvan de hout-
duif. Wel lieten immers de koolme-
zen hun gezaag en andere voorjaars-
roepjes horen. In vroegere jaren
koerden de houtduiven met gunstig
weer soms begin en eind januari al.

Geitje Acinda is levende
herinnering aan India-actie

Zaterdag is in het hertenkamp van
notaris R. de Groot in Sexbierum
een Afrikaans dwerggeitje geboren.
Het geitje kreeg de naam Acinda;
een samenvoeging en afkorting van
„Actie India". In juli vorig iaarkocht de heer De Groot de dwerg-
geitjes in Doorwerth. De geitjes wa-
ren afkomstig uit Tilburg en toen
vijf maanden oud. Deze oorspronke-
lijk uit Afrika stammende dieren zijn
in Nederland, behalve in dierenpar-
ken, ook te vinden in hertenkampen
en enkele kinderboerderijen.

Acinda is het zevende dier in het
hertenkamp van notaris De Groot.
Naast haar vader en moeder zijn ernog twee hindes en twee reebokken.

Nederland geeft meer
uit aan snoepen
dan aan lezen,
luisteren en kijken
Per hoofd van de bevolking wordt per

jaar aan gebak, chocola, ijs, tabak en
dranken 290 gulden uitgegeven, tegen
100 gulden voor krant, radio en tele-
visie en grammofoonplaat. „Neder-
land zit snoepend, dampend en drin-
kend voor een dubbeltje op de eerste
rang", aldus het hoofd van de afde-
ling voorlichting van de NCRV, de
heer B. Buddingh, in de NCRV gids
voor de volgende week.

De heer Buddingh is in de cijfers ge-
doken en komt tot 2,2 miljoen gere-
gistreerde tv-toestellen, 2,7 miljoen
geregistreerde radio's (met de tran-
sistors en de autoradio's erbij 5 mil-
joen) en een totale dagbladoplage van
3,5 miljoen. De krant kost gemid-
deld 44 gulden per jaar. Daarvoor
krijgt men naar schatting 40 kilo be-
drukt papier in huis. Bij de radio ga-
randeert 18 gulden luistergeld 15.444
programma-uren per jaar wat bete-
kent dat 8 uur luisteren niet meer
kost dan 1 cent. Voor 36 gulden kijk-
geld wordt per jaar 2470 uur tv-pro-
gramma's thuisbezorgd. Een uur kost
dus ruim een cent. Rekent men ook
de aanschaffingskosten van radio-
en tv-toestellen (resp. 400 en 1000 gul-
den) plus een afschrijving van het
toestel in 5 jaar, dan komt 5 uur
radio op 4 cent en 1 uur televisie
op 12 cent.

Aan radio geeft Nederland per jaar uit
329,4 miljoen gulden, aan televisie
651,2 miljoen, aan dagbladen 154 mil-
joen en aan grammofoonplaten nog
eens 65 miljoen. De besteding in de
sector massamedia is derhalve
1.199,6 miljoen totaal ofwel 100 gulden
per hoofd van de bevolking. Daarte-
genover staat dat aan banket, choco-
la en ijs 1,1989 miljard wordt uitge-
geven, aan tabakswaren 1,269 miljard
en aan dranken 1,014 miljard per jaar
ofwel een totaal van 3.472.000.000 gul-
den. Dat is omgerekend 290 gulden
per hoofd van de bevolking. De ver-
houding tot die van de sector der
massamedia is 1 op 3.

Huwelijksreportagein
tien landen op tv

Tien Eurovisielanden nemen op 10
maart de reportage over die de NTS die
dag zal maken van het huwelijk van
prinsesBeatrix. Frankrijk, Denemarken,
Spanje, Portugal en Joegoslavië doen
het niet. Ze hebben geen interesse.
Het Amerikaanse network ABC krijgt
via Londen een beeldband toegezonden
voor uitzending op een later tijdstip.

Op de uitzending van 10 maart zullen
zijn aangeslotenBelgië, Duitsland 1 en 2,
Engeland. Noorwegen, Zweden, Finland,
Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk en
Italië. De NTS weet niet of de reporta-
ges van al die landen rechtstreeks en
in hun geheel uitgaan, dan wel dat la-
ter op de dag een samenvatting zal wor-
den uitgezonden.

Kijk en luister

AVRO-televisie in
carnavalsstemming

Het is een fatale vergissing geweest te denken dat de carnavalsjolijt ons via
het televisiescherm grotendeels bespaard zou blijven. Wie de brutaliteit had te
hopen dat slechts in enkele journaalflitsen aandacht zou worden besteed aan deze
jaarlijkse feestneuzenlol, is zeer bedrogen uitgekomen. De AVRO heeft die bruta-
liteit duchtig afgestraft. Nee, niet de KRO, maar uitgerekend de AVRO heeft ons
gisteravond driftig op de vingers getikt en voelde zich geroepen ons als stoute
schoolkinderen van boven de Moerdijk, die maar niet willen opletten, bijna ander-
half uur lang exclusief met onze neus op het koude glas van onze televisietoestel
(via Nederland 1) te drukken. Wam misschien mag het Wilhelmus er nog niet zo
vlot uit komen als meester Willem er om vraagt, wat carnaval vieren is zal de
AVRO ons leren, al moet het rottinkje erover.

De altijd charmante Dick van Dyke-
show was ons in het vooruitzicht ge-
steld. Maar nee, riep omroepster Lon-
neke Hoogland ons met een triomfante-
lijke blik in de ogen toe, in het land
wordt op het ogenblik krachtig carna-
val gevierd. Wij hebben gisteravond in
het gebouw De Vereniging in Nijmegen
in de blarenbalzaal, bekend door de
Vierdaagse, wat leuke opnametjes ge-
maakt en de reportage blijkt iets te
zijn uitgelopen, zodat we Dick van Dyke
maar even moeten vergeten. De show
wordt verschoven naar een nader te be-
palen datum. Nou, en daar zit je dan
zonder Dick van Dyke met een kop kof-
fie wat glazig te kijken naar een spe-
ciaal feestprogramma, waarvoor de
AVRO zo nodig Dick van Dyke moest
laten vallen. Alsjeblieft, daar gaan de
hoedjes en de serpentines, daar gaat
weer een glas. Alle mensen, wat een
leut. Die voorzitter van De Blauwe
Schuit, die zegt dat hij er een dolle
avond van gaat maken, en die met de
Nijmeegse meisjes niet alleen de jonge
meisjes bedoelt, maar ook die meisjes
die eigenlijk geen meisjes meer zijn.
Dat kan niet op: nu ook nog de majoret-
tes met af en toe een uitzicht op een
fraai dijbeen (waar de zaal blauw om
ligt). Een fijn stukje muziek van de ka-
pel, die er vrolijke Tiroler noten uit-
gooit, inhaken, hossen, het is te veel.

Wij eenvoudige televisiekijkers, moch-
ten dit meemaken, rustig gezeten in onze
makkelijke stoel. Wij zijn de AVRO veel
dank verschuldigd

Vanuit studio Irene stelden Frans van
Houten en E. Peereboom ons de vraag
of onze welvaart wel zo welvarend is.
Het leek ons een aardig programma— men had de beschikking over boeiend
cijfermateriaal — al gaf de heer Peere-
boom ons iets te veel de indruk dat hij
persoonlijk wat kan doen tegen het ge-
vaar van inflatie. Prof. Pen was van me-
ning dat het welvaartstekort langzaam
afneemt. Drs. De Pous voorspelde geen]depressie, maar we moeten oppassen.

Voorts kon het Nederlandse Centrum van
Marketing Analyses aantonen, dat 64 pet.
van de Nederlandse huisvrouwen vindt,
dat er welvaart is en dat 35 pet die me-
ning niet is toegedaan. Een ander on-
derzoek wees uit dat 80 pet. van de
huisvrouwen zich welvarend voelt als het
gezin goed te onderhouden valt (het be-
nodigde inkomen daarvoor varieert vol-
gens het onderzoek van ’ 125,— tot ’ 250,
per week) en 17 pet als de sociale voor-
zieningen, gezondheid etc. (de kwaliteit
van het bestaan) goed zijn.

A. I.

INGEZONDEN
DE WARE FEITEN

Naar aanleiding van uw ingezonden
stuk, mijnheer Dijkstra, op 19 februa-
ri 1966 waarin u schrijft het niet eens
te zijn met voordelen voor georganiseer-
den, moet ik u er wel op wijzen dat
het de werkgevers waren die in 1965
de werknemersbonden er op attent
maakten dat in de Maastrichtse aarde-
werkindustrie Belgische en Duitse grens-
arbeiders werkzaam waren, die zij dit
voordeel wel moesten betalen, omdat
deze grensarbeiders in hun land geor-
ganiseerd waren. Zij vonden dit een
uitermate onrechtvaardige zaak om de
buitenlandse georganiseerde werkne-
mers in hun bedrijven te bevoorrechten
boven de georganiseerde Nederlandse
werknemers. In de loop van 1965 kwam
men hierdoor tot een voorlopig aceoord
over deze zaak. Maar nu in begin 1966
een definitief aceoord moest worden on-
dertekend gebruikten de werkgevers dit
om de aandacht van de nog moeizamer
onderhandelingen rond de loonvoorstel-
len af te leiden.

U hebt het over de gemeenteklasse en
daar u een bouwvakker bent wil ik u er
wel op attent maken dat er in de bouw-
CAO nog maar twee gemeenteklassen zijn
en dat het verschil hierin nog maar 3
cent per uur bedraagt. Dit kleine ver-
schil is ook de reden waarom de bon-
den nu maar één gemeenteklasse in de
bouw-CAO eisen.

U schrijft toen verleden jaar de nieu-
weCAO werd aangenomen, deeersten die
staakten de Amsterdammers waren, dus
zullen de heren er wel weer bij hebben
gekregen. Beste mijnheer Dijkstra, de
klap van de Amsterdamse bouwvakkers,
die de werkgevers heeft doen trillen op
hun benen en waardoor zij stakingskas-
sen gingen oprichten, is niet verleden
jaar toegebracht maar in begin 1964. Bij
de onderhandelingen in begin 1964 tussen
de werkgeversorganisaties en de werkne-
mersorganisaties over de nieuwe bouw-
CAO werd afgesproken deze op een zo
ruim mogelijke wijze toe te passen, daar
de woningnood volksvijand nummer één
was geworden, waardoor de bouwvak-
kers in een voorrangspositie waren ge-
komen. Maar wat zag men in de praktijk
na de onderhandelingen? Hetzelfde beeld,
dat nu nog in Friesland heerst, namelijk
dat dezeafspraken niet werden nageleefd
Mijnheer Dijkstra, u bent twaalf jaar
georganiseerd geweest en om al deze re-denen uit de bond gegaan, terwijl u op
alle bondskantoren inlichtingen had kun-
nen krijgen. Wordt het nu niet tijd dat
u zich weer organiseert en daardoor op
de hoogte blijft met de dingen die wer-kelijk gebeuren?
Leeuwarden.

Een Amsterdamse bouwvakker.
ACHTERHAALDE ACTIE?

De strekking van het artikeltje van
hoofdredacteur E. in de L.C. van vrij-
dag 18 februari staat of valt met de min-
dere of meerdere betekenis, die men toe-
kent aan het drankmisbruik op dit ogen-
blik. Wanneer wijlen Werumeus Buning
ons leert, dat een goede fles wijn een
beginsel is van wijsheid, levenvreugde
en beschaving, vormt deze goede fles
wijn geen probleem. Als alle mensen zo
waren als de heer E. en niet meer de-
den dan deze drie belangrijke dingen aandeze fles te ontlenen, dan zouden er
geen drankbestrijdersorganisaties engeen consultatiebureaux voor alcoholis-
ten meer nodig zijn. Maar als we den-
ken aan de zestig arrestaties wegens
dronkenschap in Gotenburg (waarbij de
politie zich alleen bekommerde om men-
sen, die niet meer in staat waren voorzichzelf te zorgen) en aan een ander
bericht in dezelfde L.C. van maan-
dag, 21 februari, van de 22-jarige dron-
ken automobilist, die een 30-jarige fiet-
ser in de nabijheid van Etten doodreed,
waar blijft dan de wijsheid, de levens-
vreugde en de innerlijke beschaving?

Gebruik kan leiden tot misbruik! En
hoe staat het in ons land met de rich-
ting, waarin dit gebruik zich beweegt?
Er is een sterke tendens tot stijging!
Hier zijn de cijfers van het Centraal Bu-reau voor de Statistiek voor het ver-
bruik van bier, gedistilleerd (herleid tot100 pet. alcohol) en wijn per hoofd van
de bevolking. Van 1954 tot 1964 was de-ze stijging voor bier van 13,5 1. tot 35 1.,voor gedistilleerd van 1,15 1. tot 1,47 1.
en voor wijn van 0,921. tot 2,88 1. Het
aantal patiënten van de consultatiebu-
reaux voor alcoholisme — vooral in de
jonge leeftijdsgroepen — stijgt voortdu-
rend. Vroeger was alcoholisme een volks-ziekte, ontstaan uit de armoede. Als de
stijging van het aantal alcoholisten door-
gaat (er zijn er nu al over de 40.000 in-
geschreven) wordt het weer een volks-
ziekte, maar nu door de welsatnd.

Mede naar aanleiding van ingestelde
enquêtes — zoals die van de Stichting
Friesland voor Maatschappelijk Werk— maar ook op grond van eigen erva-
ring in de school, kwam de werkgroep
Onderwijs van de ANDO tot de conclusie,
dat de eerste aanraking met de smaakvan alcoholhoudende dranken voor meer
dan 60 pet. van de leerlingen valt in delagere school periode. De Rijksoverheid
geeft — bij de anti-rookactie — door het
verlenen van subsidie aan de school-
actie duidelijk blijk van het inzicht, dat
de school zou kunnen bijdragen tot het
vormen van een goede moraal. De be-'
strijding van de levensgevaarlijke rook-
gewoonte moet in het belang van de
volksgezondheid zo effectief mogelijk ter
hand worden genomen. We zijn het metde heer E. eens, dat het voorbeeld van
de onderwijzer daarbij van grote, zo niet
doorslaggevende betekenis is. Dus lt»lle-
ga's (en inspecteurs!) laat het roken inde klas!

Maar zolang de Nederlandse dagblad-
pers de tekst van — om het met de eigen
woorden van de heer E, te zeggen —„die misselijke advertenties, die de jeugd
van enkele jaren ouder het bierdrin-ken moeter bijbrengen" niet onzinde-lijk genoeg vindt om ze te weigeren, zul-len wij als onderwijzers onze leerlingen
op tijd en toch minstens eenmaal oer
jaar moeten voorlichten over het alco-holgevaar, waarmee ze zeker in hun le-ven te maken krijgen.

Conclusie: geen door de tijd achter-haalde actie, maar een noodzakelijke
voortzetting daarvan, omdat het hoortbij de „opvoeding tot alle Christelijke
en maatschappelijke deugden," zoalsde wet ons die voorschrijft.
Leeuwarden. S. de Bruin.

KLEUR- EN OPSTELWEDSTRIJD
Over het werk van de onderwijscom-

missie tegen het alcoholisme luidt hetoordeel van E. niet gunstig. Hij denktdat kinderen van 10—14 jaar daaruitniet veel immuniteit zullen putten. Hetoordeel van mij is veel gunstiger. Hier-bij put ik uit eigen ervaringen. In mijnschooljaren kregen we van de later zeerbekend geworden drankbestrüder F. U.Smit les in de kunde van het mense-lijk lichaam, waarbij meester ons weesop de schadelijkheid van de alcoholBij mij heeft dit geleid tot mijn stel-lig voornemen me van het gebruik vanalcohol te onthouden. Nu kan de heerE. zeggen, dat het persoonlijke contact

hierbij de grote rol heeft gespeeld en
dat wil ik niet ontkennen. Maar E. moet
bedenken, dat de hier uitgeschreven
wedstrijden dat contact ook bevorderen
bij het uitreiken van de prijzen.

Wij in Het Bildt vertonen daarbij voor
alle kinderen een film. By de begroe-
ting treffen wij een vergelijking van de
drankweer met de brandweer met aan
het slot: Zeg ja tegen het leven en neen.
tegen de alcohol, in de vorm van een
spreekkoor. Bij het dezer dagen op-
nieuw organiseren noodden de beide
hoofden in St. Jacob mij in de klas. En
of ze de slagzin nog kenden.de school
daverde ervan. Een van de hoofden
stookte dat vuurtje nog wat aan en riep:
Aan een bord snert kan best wat al-
cohol vooraf. En ik weer: in de snert
zit het leven in de alcohol de dood! En
weer daverde het door de school. Op
voorstel van meester volgde tot slot een
handdruk van alle leerlingen.

Immuniteit, schrijft E., dat is wat een
gioot woord, maar dat er van ons werk
toch wel iets blijft hangen, is mijn stel-
lige overtuiging. Daarom hulde aan de
onderwijscommissie, die de wedstrijd nu
voor de tiende maal organiseerde.
St. Jacobi Parochie.

A. S'evenster, voorzitter
Drankweercomité „Het Bildt".

HOTEL AAN HET TJEUKEMEER
Nu het weer wat milder geworden is.

hoop ik dat de Bouwvakker, die mij
met zijn „Ingezonden" zo liet schrik-
ken, al weer volop bezig is. Bouwen is
zijn vak en zijn brood. Ik ben het met
Bergsma van Lemmer eens. dat het ho-
tel aan het Tjeukemeer een Fries hotel
moet worden, om gasten van elke natio-
naliteit te ontvangen. Bouwvakker
denkt u zich eens in, dat elke Friese ge-
meente, die slecht bij kas is, zijn mooi-
ste stukken grond aan het buitenland
ging verkopen, wat zou er dan van Fries-
land over blijven?

Nu ben ik alleen van moeders kant
maar Friezin, één van haar voorvaders
was omstreeks het jaar 1700 burgemees-
ter van een klein Fries stadje, daar is
zij ook geboren. Ik heb dus van haar de
liefde voor Friesland, en ik vind uw
zienswijze dan ook verschrikkelijk, om
voor een paar maanden werk uw provin-
cie te willen verkopen.

Gelooft u mij, als er van de Friese
kant wat meer initiatief werd ontplooid,
kwamen er meerdere hotels aan de
Friese meren. Er is genoeg belangstel-
ling voor de watersport, men moet de
gelegenheid ook scheppen. Dat lijkt mij
voor u en uw vakgenoten een gezonder
vooruitzicht. Kan u het met mij eens
zijn?
Marssurn. M. J. H. de G. - A.

HET „GODS"-BEGRIP
Er is de afgelopen maanden meer en

ernstiger discussie geweest over dit on-
derwerp dan geruime tijd te voren,
maar het wil mij voorkomen dat dit
weinig resultaat zal opleveren, zo lang
men voortgaat langs elkaar heen te
praten omdat men telkens weer van
een verkeerde basis uitgaat. Zo gaat de
een uit van de opvatting „God is dood",
de ander spreekt van „de levende God"
en verwart deze weer met de God van
Abraham, Izak en Jakob, oftewel
„Jahwe". Om tot een juiste conclusie
te komen, zal men m.i. in de eerste
plaats tot de erkenning moeten komen
dat de z.g.n. „levende Goed" niet de-
zelfde is, noch kan zijn als de Joodse
God „Jahwe".

Vele theologen zijn het erover eens,
dat veel van het traditionele spreken
over God in kerk en theologie onbe-
grijpelijk en zinloos is geworden voor de
moderne mens. Zij erkennen dat de God
„ergens daarboven" in de ruimte in-
derdaad dood is, enz. (Nieuws uit de
kerken 19-1 '66). Anderen houden vast,
dat het gehele christelijke geloof staat
of valt met het geloof in de levende
God, de God van Abraham, Izak en Ja-
kob. Voor mij echter is het onaanne-
melijk dat juist dié God (Jahwe) ooit
of te immer de Schepper van het heel-
al zou kunnen zijn geweest.

Dit te bewijzen is toch niet zo moei-
lijk dunkt mij. Eén bijbeltekst is daar-
voor voldoende, n.l. Exodus 22 :23,
waar men leest: „Jahwe sprak tot Mo-
zes: „En wanneer ik mijn hand zal
weggenomen hebben, zo zult gij mijn
achterste delen zien, maar mijn aange-
zicht zal niet gezien worden". Welnu,
kan men zich iets meer menselijks in-denken dan dit .gebeuren? Maar toch
gelooft men dat dit de Schepper is vanhet heelal, miljarden jaren geleden.
Dat de Joden dit geloven is hun goed
recht, het is hun God. Maar waarommoeten per sé niet-Joden dat ook ge-loven? Wel, anders weet men geen
raad met een andere god cq. Schep-per, en toch noemt men Jahwe de „le-
vende God" en het „Oude Testament"
Gods Woord en dit nu heeft de grote
hedendaagse verwarring gesticht, om-dat ieder daar uit plukt wat hem hetbeste past: 611 denominaties, alleen inNederland, waarvan n.b. 12 verschillen-de gereformeerden.

„Het zou daarom goed zijn (Nieuws
uit de kerken 14-4-65) wanneer de kerkeen tijdlang zweeg over God, totdat zij
een betere wijze heeft gevonden omover dit nu vrijwel onbegrijpelijkewoord te spreken. De kerk moet nietbang zijn om op nieuwe wijze over Godte spreken", aldus dr. Cox. Maar danvervalt ook hij toch weer in dezelfdefout te beweren dat „God" zich onderverschillende namen openbaarde, bijv.als „El Shaddai" aan Abraham en als„Jahwe' aan Mozes". Openbaarde
door zijn achterste delen te laten zien?Maar welke God dan?
o fï >fJJtsm,ar YTO?sJ n zijn -ingezonden9-11-65: „Wat hebben wij aan eenfodsbeeld daarboven of daarbuiten'en zoethoudertje voor de „eenvoudige(bn-) gelovige, onnadenkende massakerkmensen?" Inderdaad, daarom benik het volkomen eens met Fr v dMeulen (LC 9-2 jl.): „Het lijkt mümoeilijk om de wereld als „geschapen"te zien. „Er kan natuurlijk geen éérsteoorzaak zijn, omdat die ook weer eenoorzaak moet hebben gehad. Wie zegt,dat„God de wereld heeft geschapen— hij poneert een stelling die voor eenredelijk criterium niet vatbaar is Deevolutieleer is een feit".
nn( 4r''fi^aarlen " Schmidt- Panoramano 4 f>6). „Er is een groep geleerdendie het erop houdt dat het heelal inalle eeuwigheid heeft bestaan, ook alis er geen mens ter wereld in staatzich van een dergelijke eeuwigheid eenvoorstelling te vormen. Het merendeel
w v,sler?kun,di§en echter meent datse£5e£ h^cc,1:!, wel degelük een begin heeftgehad (de b g-bang) 10 a 15 miljardlaar geleden'r Hoe het heelii\ aI„
werkelijk is ..geschapen"? wf1

wetenhet n.e en het is de vraag o wij hetzullen „weten". Alleen dit is ze-ker: de bijbel „weet" het ook niet'Leeuwarden. W F S
Meer ingezonden op pagina 13
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ïfKIESPIJN?*
Wèg pijn...

I WITTE KRUIS
)f, poeders

(Advertentie LM.)w
RENTESTIJGING

MET
TERUGWERKENDE KRACHT!
Een hypothecaire obligatie van het

BELEGGINGSFONDS BINNENVAART
biedt gecedeerde zekerheid

en ingaande 1 juni 1965
7% rente.

Prospectus verkrijgbaar bij banken,
commissionairs en het Beleggings-
fonds,Den Texstraat 25, Amsterdam,

telefoon g 221812*
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De Coöp. Vereniging voor
Boerenhulpverlening
in Westdongeradeel

vraagt per mei a.s.

EEN BEDRIJFSVERZORGER
die met alle werkzaamheden op het gemengd bedrijf
bekend is. Voor een woning kan gezorgd worden.
Brieven met volledige inlichtingen uiterlijk 3 maart
a.s. bij de secretaris H. S. DE JONG, HANTUMHUI-
ZEN 35, POST DOKKUM.

Piet Maurits en Zonen,
Straatmakersbedrijf

Murkstraat 83, Leeuwarden, telefoon 30436,
vraagt voor direct enige

vakbekwame straatmakers
met opperlieden

Aanmelden bovenstaand adres.

DAGBLAD-
RECLAME

is
GOEDKOPER

Wegens huwelijk van meerdere dames kunnen
bij ons geplaatst worden

enige beschaafde meisjes
met coupeuse-opleiding

In onze moderne ateliers wordt luxe dames-
confectie vervaardigd, een vak wat een meisje
haar hele leven goed van pas komt.
De sfeer is prettig — de verdienste hoog.

Gaarne verstrekken wij nadere inlichtingen aan
ons adres INSULINDESTRAAT I—hoek Cam-
buurplein. Tel. 05100—30246 ('s avonds 26974).

De Boer's Confectiefabriek
„DOTTER" N.V.,

Leeuwarden

Gevraagd voor direct

KANTOORMEISJE
op klein handelskantoor

dat tevens in voorkomende gevallen klanten op een
prettige manier te woord kan staan.
Mulo niet vereist, doch type-diploma wel. Prettig af-
wisselend werk. Brieven onder no. 1024.

In ons modern ingericht carrosseriebedrijf vra-
gen wij voor direct:

AUTOSPUITERS
AANK. AUTOSPUITERS
LEERLING-AUTOSPUITERS

Voor goede krachten woning beschikbaar.
Automobielbedrijf
Joh. v. d. Brug N.V.,

DRACHTEN, tel. 05120—4040,
na 6 uur telefoon 4362.

RIJDEND
WATERGEMAAL

Overal te ontbieden
Ook voor grote bouw-

werken

GRASSO - STIENS
tel. 05109-310

Gevraagd:

VROUWELIJKE
KANTOORBEDIENDE
Goed kunnende typen en liefst met Mulo-
diploma.

Brandverzekering

LEEUWARDER ONDERLINGE,
Sollicitaties liefst schriftelijk aan het kantoor Eewal
59, Leeuwarden, tel. 23616.

GEWIJZIGDE OPROEP
Gemeente
Tietjerksteradeel

Aan de openbare lagere school te Suameer wordt ge-
vraagd een

ONDERWIJZERES
Bevoegdheid voor vak k vereist. Het dorp
Suameer heeft uitstekende busverbindingen
met Leeuwarden en Drachten.
Zij die dit jaar examen doen kunnen eveneens
solliciteren.

Sollicitaties te richten aan de Burgemeester te Bergum(Fr.) binnen 10 dagen na verschijning van dit blad.

&Fe TEXTIEL $2SS I| verkoopsters |
£*5j Als U meent onze klanten prettig qf^
K^N te kunnen voorlichten en in een f-?j
jfci^ groot textielbedrijf moderne arti- 4^j^T kelen wil verkopen, breng dan £2Jjö eens een bezoek aan ons kantoor "J^
e& Ruiterskwartier 123. Nbft IEen interessante werkkring met £^Jijj^ gunstige voorwaarden wacht U. fcJW

(^ I I

■&& NIEUWESTAD-RUITERSKWARTIER £kjK^. LEEUWARDEN Jfgf

DE VERENIGING
„PRACTISCHE HULP"

vraagt voor haar kinderhuis

EEN JUFFROUW
voor de verzorging van de baby- en kleuter-
was.
Diensttijden van maandag t/m vrijdag van
7—11.30 v.m. Elektrische wasmachine, wringer
en centrifuge aanwezig.
Goede beloning en vakantieregeling.
Aanmeldingen v.m. tussen 8 en 11 uur aan het
adres Pioenstxaat 1 te Leeuwarden.
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-—gf BRUYNZEEL FABRIEKEN ZAANDAM

\_S vragen:

personeel
In vaste dienst
terversterking en uitbreiding van debezettingvan haar
fabrieken.
Bekendheid met machinale houtbewerkingIs niet nood-

zat.uk omdat u door ons volledig geïnstrueerd en
ingewerkt wordt
Een deel der werkzaamheden geschiedt In dagdlenst.
en ander deel in dag- en nachtdienst; bruteoon n, d.
dagdienstf 134,75; in de nachtd.enstf 173,23; 45-urige
werkweek.
Leeftijd tot 40 jaar.

Voor gehuwden komen woningenteZaan-
dam beschikbaar.
Gelegenheid tot het verkrijgen van Inlichtingen op:
donderdag 24 februari te
Leeuwarden, In hotel Bellevue, Nieuwestad 48,
's middags van 3.30-5 uur en 's avonds van 7-8.30 uur.

Bent u op deze dag verhinderd, zend dan onderstaande
bon aan onze afdeling Personeelszaken te Zaandam.

BON Gaarne zou ondergetekende nadere Inlichtingen willen
ontvangen over een betrekking bij de Bruynzeel Fa-
brieken te Zaandam. "Naam: ««...»...........«..." -
Adres: .....»....m...m.....«....».m « "...."- >>< <
Plaats: »>.~ "*"""'"
Leeftijd: „ .„..mi.* MaMMt»,».»»»». Mai*alllllHaliiaalHHlaal».



LA FEMME EN TRICOT
IS PLEZIERIGE MODE
Veelkleuren,

goedecoupe
Vier firma's — Rodier, Tiin-

wear, Desarbre en Mirsa —
hebben vorige week in Am-
sterdam een speciale Jersey-
show gegeven. „La femme en
tricot" liet zien, dat met dit
materiaal bijzonder leuke ef-
fecten kunnen worden be-
reikt. Bovendien is tricot
practisch en ook een prettige
dracht.

Rodier is de firma met een uitge-
breid kleurenpalet. Om er een paar te
noemen: perzik, tropisch blauw, honing-
goud, koraalrose, groen, zandgeel, goud-
geel, ijsblauw, zuurtjesgroen, lila en in
het nieuwe materiaal jerssyl (op een
nieuwe wijze geweven bedrukte ny-
lon) de kleuren fondantrose, bladgroen
en kuikentjesgel. Dit laatste materiaal
wordt vooral gebruikt voor de vervaar-
diging van blouses, tunieks en strand-
jurkjes.

Soms worden verschillende kleuren ge-
combineerd, soms laat de Franse firma
Rodier de kleuren fel naar voren sprin-
gen uit een effen ondergrond.

De japonnen — „klassiek practisch
met de elegantp fantasie" — kan men

scheiden in geometrische lijn (twee kleu-
ren, ruiten of evenwijdige lijnen) soberen
sluik, en in een soepele meer romanti-
sche lijn met zachtige rondingen en ronde
schouderstrikken. In de bonneterie vindt
men veel strepen — evenwijdig of syn-
copisch, horizontaal of verticaal — in
twee of drie kleuren, die een V-hals ac-
centueren, langs de mouwen of manchet-
ten worden gezet of op een ceintuur wor-
den aangebracht. De halsopeningen
staan van de hals af: rond of vierkant,
soms voorzien van een kraagje.

De gehele collectie van Rodier staat
in het teken van de combinatie: de rok-
ken van jersyl of piqué, recht of gerend
met platte plooi of in plissé. De panta-
lons zijn in dezelfde kleuren als de bon-
neterie. Ook de bedrukte jersyl is ont-
worpen om te harmoniëren met tail-
leurs en mantels, rokken en pantalons.

Voor de tieners brengt Rodier een
speciale mode. De modellen zijn zeer
nauwsluitend met smalle schouders, nau-
we mouwen en wijde halzen. De kleu-
ren zijn teer of jongensachtig, tegenstrij-
dig of zich vermengend in een lijnen-
spel vol fantasie. Tienerbadkostuums zijn

bedrukt met bloemen of veelkleurige
strepen.

Timwear brengt o.m. de Viva-Maria-
mode in tricot: witte blouses met kleu-
rige strop- of strikdassen. In 1920 vestig-
den de gebroeders Rustin de tricotage
fabriek Timwear in Parijs.

Een combinatie van de namen van de
zoon en dochter van de Italiaanse mar-
kiezin Olga di Grésy vormde in 1937 de
naam van de firma Mirsa. Zoon en doch-
ter zijn nu in het bedrijf opgenomen. De
markiezin doet inspiratie voor haar ont-
werpen op in de natuur: bloemen en vo-
gels.

Het Franse huis Desarbre werd in 1928
gesticht. Het huis ontwerpt speciaal voor
de jonge vrouw en besteedt ook veel
aandacht aan de afwerking, die een
vleugje couture doet vermoeden.

Van Rodier dit lichte pakje. Don-
kere strepen accentueren de hals-

lijn en het voorpand.

Een model van Mirsa. Üleqant en
zeer eenvoudig is dit pak. Een don-
kerblauwe rok, een licht jasje, afge-

zet met rood en blauw.

Desarbre brengt o.a. Monica en
Alice in lichtblauwe mouwloze ja-
ponnetjes. Het ene heeft een wit
ruitje, het andere een wit nopje.
Coupe en stof bepalen het model.

varia & varia varia
Premier Wilson van Enge-

land heeft in het Lagerhuis
gezegd dat Engelands eerste
toekomstige ombudsman zeer
wel een ombudsvrouw zou
kunnen zijn. De leider van de
liberalen, Jo Grimmond, ver-
oorzaakte grote hilariteit,
toen hij zei: „Als de premier
mij in vertrouwen wil benade-
ren, zal ik hem met plezier
een korte lijst van geschikte
vrouwelijke candidaten voor-
leggen". De „Sun" had maar
een bezwaar tegen aanstel-
ling van een vrouw als
„waakhond" van het publiek
tegen ambtenarij: „Ombuds-
woman is een nog onelegan-
ter titel dan ombudsman".
De regering heeft al een
wetsvoorstel voor de aanstel-
ling van een ombudsman
naar Scandinavisch voor-
beeld ingediend, maar het
parlement moet er zich nog
mee bezighouden.

★
Koning Konstantijn van

Griekenland heeft aan een di-
ner in de stad Arta gezegd
dat hij en zijn Deense konin-
gin „zullen proberen, in over-
eenstemming met de wens van
de burgemeester, spoedig
een zoon te krijgen". De bur-
gemeester van Arta had bij
het uitbrengen van een heil-
dronk op het bezoekende vor-
stenpaar gezegd: „Wij ho-
pen dat u spoedig een zoon
zult hebben".

*Een Britse zakenman heeft
berekend, dat hij zijn jaarlijk-
se omzet met 10 procent, of-

tewel een miljoen gulden, kan
doen stijgen door zijn dertig
werkneemsters te verbieden
zich in kantoortijd op te ma-
ken. Hij liet een vrouwelijke
wiskundige uitrekenen hoe-
veel tijd een vrouw voor de
spiegel doorbrengt. Ant-
woord: in de periode van 15
tot 75 jaar besteedt de vrouw
in totaal vier jaar, drie maan-
den en twintig dagen aan
haar opsmuk. De zakenman
beweert vanwege de hogere
omzet de salarissen van zijn
personeel met een derde te
kunnen verhogen.

★
In Beneden-Egypte waren

de laatste dagen veel trouw-
lustigen. Het gerucht ging nl.,
dat in het kader van de ac-
tie tot geboortenbeperking
een wet in voorbereiding was
volgens welke de vrouwen in
dit gebied niet voor hun 25-
-ste en de jongemannen niet
voor hun 30-ste levensjaar in
het huwelijk mochten treden.

★
Melkmeisjes in de Tsjecho-

slowaakse zuivelindustrie wei-
geren nog langer koeien te
melken indien hun lonen tij-
dens de wintermaanden niet
worden verhoogd. Volgens
radio Praag eisen de melk-
meisjes in Moravië een ver-
hoging van 200 kronen, an-
ders melken zij niet meer. De
melkmeisjes die bij de coöpe-
ratie zijn aangesloten kwa-
men in de wintermaanden t"
een gemiddelde van zes en
een halve liter melk per dag.

per koe; zij verdienen hier-
mee 1700 kronen per maand.
Maar tijdens de wintermaan-
den is het gemiddelde maar
vier liter, hetgeen 1000 kro-
nen per maand oplevert.

Wees voorzichtig met
mixen van drankjes, rook niet
te veel, dans niet te veel, ga
zo nu en dan een luchtje
scheppen, houd het licht ge-
dempt. Als men daarmee be-
gint en de kater komt toch,
dan een van de receptjes pro-
beren die wij zaterdag ver-
meldden en de kater is snel
voorbij.

★
Bevroren fruit herstelt zich

in een koel zoutwaterbad van
enige uren. Dan moet het
echter wel meteen opgegeten
of tot compöte verwerkt wor-
den. Groente wordt in een
koele ruimte of in koud wa-
ter „ontvroren". Bevroren
melk kan langzaam met
lauw water worden ontdooid.
Daarna goed roeren om de
waterige smaak weg te ne-
men. Ook bevroren eieren
kunnen in een zoutwaterbad
van twee uur worden ontdooid
Ze zijn dan echter niet meer
zo smakelijk als een gewoon
vers eitje, maar wel geschikt
voor roerei, omelet enzovoort.
Levensmiddelen in blik, als-
mede vruchtensappen ont-
dooien langzaam in een niet
te warme ruimte, maar In
geen geval in warm water.

"Nieuws op sieradengebied,
lesignaleerd door het vak-
olad Edelmetaal: gouden he-
renringen waarin zich een
<lein parkeerwekkertje be-
vindt; damesschoenen met
wreefbandjes die met echte

diamantjes zijn bezet; een bi-
kini, gemaakt uit snoeren cul-
tivé parels. Dit ongewone
„byou" werd onlangs gekocht
ioor de Amerikaanse filmster
Kim Novak.

★
Nieuwe uitgave van het

Voorlichtingsbureau voor de
Voeding: „Voor- en nagerech-
ten", in een zeventiende (her-
ziene) druk. Een brochure die
een aantal suggesties geeft
voor volledige menu's met
voor- en nagerecht, en boven-
dien een heleboel recepten
voor het maken van deze
voor- en nagerechten. Recep-
ten voor gevulde eieren, ge-
vulde tomaten, diverse harti-
ge cocktails en salades; voor
warme voorgerechten en
lunch-schoteltjes en voor di-
verse desserts (van kersen-
rijst tot drie-in-de-pan).

★
Frituurvet blijft lang

bruikbaar als het van tijd
tot tijd wordt gezeefd. Rest-
jes en kruimels die voortdu-
rend in het vet blijven mee-
bakken maken het frituurvet
al gauw donker van kleur
en bitter van smaak. Het ze-
ven van het vet of de olie
kan gebeuren met filtreer-
papier of een dun lapje.
Heel bruikbaar voor dit doel
is ook het bovenste deel
van een oude nylonkous.

★
Er is nu een handcrême te

koop die verpakt is in een tu-
be met een oogje. De tube is
van plastic en kan aan het
oogje worden opgehangen
naast gootsteen of wastafel. De
crème wordt in kruideniers-
zaken verkocht. Een Neder-
landse zeepfabriek brengt de-
ze tube-met-oogje in de han-
del. ,

,KonsumptiefKrediet'
als handleiding

Voor en
overvrouwen

Het lenen van geld is een delicate
zaak. Een aangelegenheid die voor de
betrokkene soms onaangename haken en
ogen kan hebben. De Nederlandse Huis-
houdraad raadt daarom iedereen dieeen
geldlening wil sluiten, aan om hiervoor
naar een bonafide bankinstelling te
gaan. Uit behoefte om „anoniem" te blij-
ven gaan sommige mensen op adver-
tenties van geldschieters in. Beter kan
men de moeite nemen, naar een bank
te gaan en daar (strikt geheim en ver-
trouwelijk) eerst de nodige inlichtingen
over de mogelijkheden van een geldle-
ning in te winnen. De Nederlandse Huis-
houdraad heeft bovendien voor belang-
stellenden een brochure waarin alle vor-
men van gezinskrediet uitvoerig worden
behandeld. Deze brochure die „Konsump-
tief Krediet" heet en in samenwerking
met het Gezinsbegrotingsinstituut wordt
uitgegeven, kan besteld worden bij het
bureau van de NHR, Anna Paulowna- ;
plein 7, Den Haag. De prijs is ’2,75.'
Het betreffende gironummer, ten name;
van penningmeester Stichting Neder- I
landse Huishoudraad, is 22 89 50. '
Het „Wel en wee" van de
Nederlandse huisvrouw

!De huisvrouw in ons land heeft een
izestigurige werkweek. Dit is een van
|de conclusies van een onderzoek, dat
|het Nederlands Instituut voor de pu-
blieke Opinie en het marktonderzoek

'(NIPO) in opdracht van Philips heeft
!verricht naar het wel en wee van de
huisvrouw. .Andere conclusies zijn:

" De vrouw beneden de leeftijd van
135 jaar besteedt minder tijd aan het
onderhoud van haar huis dan een vrouw
boven die leeftijd. In het zuiden van het

|land besteedt men naar verhouding veel:tijd aan de zorg voor het gezin, in het
1noorden en oosten veel aan het onder-
houd van het huis. In de drie grote ste-
den (Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag) besteedt men relatief weinig tijd
aan het eten klaar maken en aan eten,
maar veel tijd aan „lezen en studeren".
Aan de afwas besteedt de huisvrouw ge-
middeld vijftig minuten per dag.

" Vier procent van de Nederlandse ge-
zinnen heeft geen stofzuiger en twee pro-
cent geen radio. Tien procent van de
Nederlandse huisvrouwen gaat nooit
naar de kapper.

" Ongeveer zestig procent van de Ne-
derlandse huisvrouwen gaat 's avonds
wel eens samen met haar man uit. Bij-
na tien procent is nog nooit naar een
bioscoop geweest en twintig procent van
de huisvrouwen is nog nooit naar een
toneel- of muziekuitvoering, concert, ope-
ra en dergelijke geweest. Voor bijna 50
;procent was het meer dan een jaar ge-
leden dat men naar een dergelijke uit-
voering ging.

" Twaalf procent van de vrouwen heeft
nog nooit buitenshuis gegeten. Drie pro-

!cent der Nederlandse huisvrouwen (het
Ibetreft hier vooral de oudere vrouwen)
:is nog nooit buiten de eigen woonplaats

'geweest. Bijna negentig procent is wel
I eens in Amsterdam geweest. Rotterdam
komt op de tweede plaats met tachtig
procent. Driekwart van de Nederlandse
huisvrouwen is wel eens in het buiten-; land geweest en wel voornamelijk in
Duitsland en België. Vijf-en-twintig pro-

icent is nog nooit over de grens ge-; weest en negen procent is nog nooit met
:vakantie geweest.
!" Zestien procent van de huisvrouwen
i heeft hulp in de huishouding. In het al-
gemeen is dit voor een of twee halve

' dagen of een hele dag per week. Veer-
tig procent van de huisvrouwen wit wel;eens zelf het plafond of de muren, 40

'procent weckt en dertig procent be-
ihangt zelf wel eens een keer. In de drie

grote steden worden aanmerkelijk min-
der van deze werkzaamheden door de
vrouwen zelf verricht.

" Wat de Nederlandse huisvrouw van
haar bezigheden het meest waardeert is
koken, koffiezetten, vlees braden en brei-
en. Het ergst vindt zij kolen scheppen,
kachel uithalen, vuilnisbak buiten zetten
en kleden kloppen.

" Uit het rapport van het NIPO is
gebleken, dat vele huisvrouwen in tal
van opzichten onder verre van ideale
werkomstandigheden hun taak vervul-
len. Er was ook de laatste jaren nog
geen moderne aanpak van het huis-
houdelijk werk, die tot een drastische
arbeidstijdverkorting zou kunnen leiden.
Verder bleek, dat de „werkruimte"
ook in de nieuwe huizen soms nauwelijks
werd aangepast aan de noodzakelijke
behoeften.

" Het NIPO hield haar onderzoek
eind september begin oktober 1964,
het enquêteerde hiervoor 2.100 Neder-
landse huisvrouwen. Het instituut stel-
de vast, dat de huisvrouwen op werk-
dagen gemiddeld negen uur per dag
werken en op zondagen nog ruim
vier uur besteden aan huishoudelijke
bezigheden. Vooral vrouwen met klei-
ne kinderen maken vele arbeidsuren.
Ook als de huisvrouw ziek is, of met
vakantie, moet zij vaak haar huishou-
delijke arbeid blijven verrichten.

" Niet alleen over de oude woningen
klagen de huisvrouwen, ook de nieuwe
hebben hun onvolkomenheden. Zo is daar
het bekende tekort aan kastruimte in
naoorlogse woningen, waarover eender-
de van de huisvrouwen zich heeft te
beklagen. Een kwart van de gezinnen
moet het zien klaar te spelen met twee
of minder kasten. Vele huisvrouwen
vinden hun keuken te klein. Het elek-
trisch vermogen in de woning kent
weinig reserve. Het is daarom in veel
woningen vaak onmogelijk om gelijktij-
dig meer dan een elektrisch apparaat
te gebruiken. Het aantal stopcontacten
is te gering en bevindt zich vaak op
een onhandige plaats. Ruim 400.000
huisvrouwen, zo staat in het rapport,
moet als gevolg van ruimtegebrek hun

wasmachine van de ene ruimte naar de
andere slepen en velen moeten het was-
water met emmers afvoeren.

" Uit de enquête blijkt voorts, dat
een groot aantal huisvrouwen zich niet
goed voelt en klachten heeft over haar
gezondheid. Een aanmerkelijk deel van
hen is hiervoor onder doktersbehande-
ling (per etmaal neemt een kwart deel
van de huisvrouwen een of ander ge-
neesmiddel in). Slapeloosheid doet ne-
gen procent van de huisvrouwen be-
sluiten slaapmiddelen in te nemen. Dit
laatste verschijnsel treft men vooral
aan bij oudere vrouwen en in het noor-
den en oosten van het land. Een
groot aantal klaagt over voortdurende
vermoeidheid. Vier van elke tien vrou-
wen vinden dat zij meestal te laat naar
bed gaan en dertien procent van het to-
taal piekert 's nachts over alles en
nog wat.

" Overigens blijkt een opmerkelijk
groot aantal huisvrouwen ondanks alle
moeilijkheden positief over haar be-
staan te oordelen. De resultaten van
haar werk ten behoeve van haar huis-
genoten schenken haar voldoening, al-
dus het rapport van het NIPO.

Rok en overrok
Overrokken zijn modern. Jacques Esterel knipt er gaten in - op de foto„56" een goudkleurige crylor avondjapon, waaronder een veelkleurige onder-rok - Capucci hulde een nylfrance-cocktailjaponnetje „295" in een doorzichtigoverjurkje, Jacques Heim bracht bruid „Lys" in nylfrance met daarover een

met roosjes bedekte mouwloze „cape".

J*"

„Lys"

JI9S"

Per maand verdwijnen
80 à 100 bordjes

uit de treinen
Elke maand raken de Nederlandse

Spoorwegen uit de treinen 80 h 100 bord-
jes kwijt. Dit deelde de Dordtse politie-
rechter' dezer dagen mee tijdens de be-
handeling van de strafzaak tegen een
21-jarige assistent-accountant uit Dor-
drecht, die bij wijze van hobby in trei-
nen bordjes los schroefde en mee nam.
Hij had in de loop van de tijd 23 van
die bordjes gestolen. Conform de eis
werd hij tot 150 gulden subsidiair 30 da-
gen veroordeeld.

(Advertentie LM.)
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4 CLUBJES met bijzettafel-
tje en hang- en legkast.
Br. m. pr. o. no. 1036.
Licht eiken DRESSOIR.
Br. no. 1031.
Een TWEELINGWAN-
DELWAGENTJE. Tel.
05100 - 29555.
COLLIE kleur donker dek.
Mag niet ouder zijn dan
ongeveer 1 jaar. Moet een
lief dier zijn. Br. no. 1033.

Wenst u z.g.a.n. BURGER-
HUIS in forensendorp bij
Leeuwarden, eigen grond,
vrije vestiging, ruim uit-
zicht, open bebouwing, en
zeer billijke koopprijs?
Bel dan 05100-33460.
HUIS met hokken en vee-
stalling staande op onge-
veer 28 are grond, zeer ge-
schikt voor mesterij. En
een nog nieuwe Prins hooi-
schudder. Alles direct te
aanvaarden. Te bevr. bij:
Wed. A. B. Postma, Ver-
bindingspad 1, Zwaagwest-
einde.
NIEUWBOUWWONINGEN
In blokjes van twee onder
één dak met garage te
Hardegarijp en Giekerk.
Koopprijs vanaf ’25750,—.
Oplevering zomer 1966.
Makelaardij Van der
Schoot en Co., Stationsweg
26, Leeuwarden.
Thans weer te koop BUN-GALOWS in Giekerk metgarage en-of centrale ver-
warming. O.a. met 2, 3 en4 slaapkamers. Vraagt na-
dere inlichtingen. Make-laardij Van der Schoot en
Co, Stationsweg 26, Leeu-
warden.
Diverse WOONHUIZEN
leeg te aanvaarden In
Leeuwarden en randge-
meenten. Inl. Makelaars-kantoor F Popma Lzn.,
lid NBM Harlingersingel
23-hoek Harllngerstraat-
weg, Leeuwarden. tel.
21480.
Of te huur flink hoekhuis(afgekeurd) geschikt voorPAKHUIS. Romkeslaan
48. Te bevr. J. Hartman,
3e Klanderijdwarsstr. 30,
Leeuwarden.
AUTOGARAGES f 350.—,
schuurtjes ’ 135,—. Vraagt
gratis prospekt. Houtbouw.
Übachs, Kerkrade.

iGevraagd een bekwame■PLAATWERKER voor de, afdeling van ketels, leidin-. gen e.d. in aluminiumplaat.
Geboden wordt zelfstandig
werk en een goed loon. Sol-
licitaties aan Isolatiebe-

' drijf 1.8.L., Kanaalweg 219,

'Leeuwarden, tel. 05100—; 29116.
POMPBEDIENDE voor de
avonduren en weekends.

'■Garage Braaksma, Har-

" lingerstr.-weg 34, Leeu-

''warden, tel. 20.000.
Gevr. per 12 mei een vas-
te ARBEIDER. Woning
met elektr. en waterlei-; ding aanwezig. A. D. v. d.
iSluis, Aegum bij Roorda-

"huizum, tel. 05105—423.

\ Voor direct een BOEREN-
ZOON of knecht om mee
te helpen op veebedrijf, in-. of uitwonend. Br. no. 450;aan Boekhandel B. Ulstra.

',Buitenpost.

' Spoed! Flinke JONGENS; om a.s. kennisseizoen mee
'te reizen met Swing Mill.
J. Jansen, salonwagen,
Westerstraat, Leeuwarden.

Jonge VROUW zoekt huis-
houdelijke betrekking in
gezin of inrichting, waar zij
haar baby bij zich kan
houden. Brieven p.a. me-
vr, de Vries-Bécude, Wor-
telhaven 81 boy. Leeuwar-
den.
THUISWERK gevraagd
door 2 dames. Onverschillig
wat. Br. no. 1027.
Gevraagd THUISWERK
door jonge vrouw. Brieven
onder no. 1039.
CHAUFFEUR met trailer-
ervaring. Br. no. 1032.
TUINDERSKNECHT 21
jaar, in bezit diplomaTuin-
bouwschool. E. Uitterdijk,
Voorweg 12, Driesurn.
B.z.a. MEDEWERKER op
veebedrijf. Zo mogelijk in-
tern, P.G. 31 jaar. Brieven
onder no. 1030.

Plm. half mei BURGER-
HUIS met garage of gele-
genheid hiervoor. Vrije
vestiging. Brieven no. 1026.
WOONHUIZEN zowel leeg
te aanvaarden als voor
geldbelegging. Draag de
verkoopvan uw bezit op aan
makelaarskantoor F. Pop-
ma Lzn., lid NBM, Harlin-
gersingel 23, hoek Harlin-
gerstraatweg, Leeuwarden,
tel. 21480.

Moderne WOONHUIZEN,
centrale verwarming di-
rekt nabij Mr. P. J.
Troelstraweg te Leeuwar-
denWest. Bevat 0.a.:
woonkamer plm. 30 m2,
open trap, Bruynzeel keu-
ken, 4 slaapkamers, vaste
wastafels, douche-kamer, 2
closets, rijke betegeling,
enz. Vrije sector. Koopprijs

’ 36.700,— Afkoopbare erf-
pacht. Inlichtingen Make-
laarskantoor F. Popma
Lzn., Harlingersingel 23,
Leeuwarden, tel. 05100—
21480.

Geheel stalen KRUISER
8.30 x 2.80 bj. 1963. 4 vaste
slaappl. ruimte voor zes
slaappl. R. v. st. aanrecht,
W.C., butagas, inventaris.
Uiterste prijs ’9000,-. Te-
lefoon na 7 uur: 28544
(05100).

Een zeewaardige MOTOR-
VLET, Helders model, ma-
honiehout, blankgelakt,
overnaads, koper gena-
geld, 6.50x1.95 m. Prijs

’ 2500.—. Tel. 05900—52799.

Uw polyester 88. KRUI-
SER 6 x 2,1 m. reeds
„half-klaar" ’ 4995,
Scheepswerf Ton Bodewes
NV Franeker, tel. 05170-
-2788.

Mahoniehouten BOOT,
lang 4.50 m, breed 1,50 m.,
pi. 6 pk. Mercury motor,
als nieuw. H. Slotegraaf,
B. B. Lohmanlaan 64, Ber-
gum^
T.V. 43 cm., beeld prima,

’ 95,—. Mooie snelbrom-
mer ’ 185,—. Radio

’ 22,50. Dwergpinchertjes,
prijs billijk. Kajuitboot
6.50 m. lang, prijs ’lOOO,
Steenhouwerij 5, t.o. Prak-
tische Hulp, Oldegalileën,
Leeuwarden.

BOEKENKAST en dres-
soir. Nijlansdyk 123, Leeu-
warden.

f^^pq WEGWIJZERS
""J^fc-^ }^kn tot max""3Bl 50 woorden per annonce:

nlVEBï'ÜNalI' "UIIÉbV van zaken en bedrijven tot en met 10woorden ’ 2,50mTt,-^a^*- ""EL. elk woord meer .... ’ 0.20
}g^ van partikulieren tot en met 10 woorden ’ 1,75

——r-" Brieven ond. no. 75 et extra
Aanbieding a contant aan onze kantoren en door

■"" —^^U-=r bemiddeling van onze agenten en bezorgers. Alleen
voor regelmatige adverteerders op rekening.

Bij oudere heer gevraagd
eenvoudige vrouw voor
MENWONEN of als huis-
houdster. Lichte betrek-
king. Ruime zonnige zit-
slaapkamer op groot dorp.
Chr. beg. Br. no. 1034.

Wegens huwelijk dertegen-
woordige vraagt mevrouw
Hiemstra, Euterpestraat 10,
Leeuwarden een zorgzame
inwonende HULP. Liefst
middelb. leeft. Vrije zitka-
mer beschikbaar. Moder-
ne woning. Aardgas ver-
warming. Persoonlijk be-
zoek na afspraak, telefoon
05100 - 23605.

In klein gezin voor dins-
dag- en of vrijdagmorgen
of -middag HULP i.d. huis-
houding. Mevr. Vergnes,
Bordineweg 103, Leeuwar-
den.

Prettig flink MEISJE in
gezin met kinderen. Ruim
huis vlakbij bos en strand.
Mevr. Kessler, Brugse-
straat 1, Scheveningen, tel.
070—553623.

WERKSTER, 1 morgen
p.w. Doodkorte, Nieuwe-
stad 25, Leeuwarden, tel.
05100-24801.

Net MEISJE voor diverse
werkzaamheden. Aanmel-
den: filiaal Albert Heijn,
Schrans 133, Leeuwarden.

Een flinke WERKSTER al-
leen voor de schoonmaak,
in klein gezin (3 pers.).
Huisvrouw helpt zelf mee.
B. de Jong, Achlumer-
straat 36, Leeuwarden.

WERKSTER voor een
avond in de week. Aanmel-
dingen na 4.30 u. Huizinga's
Autograrage NV, Juliana-
laan 5, Leeuwarden.

Volleerd zeil- of TENTEN-
MAKER, jongeman die het
vak wil leren (plm. 15
jaar) en thuiswerkster
Luxen's Kampeerhuis en
zeilmakerij, Verl. Schrans
81, tel. 27023, Leeuwarden.

Hotel De Wijnberg te Sneek
vraagt 1 gevorderd LEER-
LING-KOK of 1 aide de
fourneau. Tevens voor het
a.s. seizoen 1 chef de
Rang en een demi chef de
Rang. Tel. 05150—3369.
Gevraagd een BAKKERS-
KNECHT of broodventer.
H. van Eek, bakker, Ak-
kerwoude, tel. 228.

Een aankomende VER-
KOOPSTER leeftijd 18-19
jaar. Aanbieding van der
Werff & Co., Wirdumer-
d;jk 7, Leeuwarden.
Een nette VERKOOP-
STER voor ons Spar-le-
vensmiddelenbedrijf. Leef-
tijd 16-18 jaar. Aanmelden
na 19 u. bij G. A.' Bruns-
mann, Larixstraat 14, tel.
25648,Leeuwarden.
In textielzaak is plaats
voor een nette VERKOOP-
STER, liefst beneden 20
jaar. Vijf daagse werk-
week. Met vakantie-af-
spraken zal zo mogelijk re-
kening worden gehouden.
Br. no. 1044.

Gevorderd KAPSTER.
Muntendam's kapsalon,
Spanjaardslaan 12, Leeu-
warden, tel. 28373.

LEERL. KAPSTER, goed
kunnende permanenten.
Kapperhuis Ibisstraat 41,
Leeuwarden, tel. 28858.

Oranjehotel, Leeuwarden,
vraagt voor direct BUF-
FET-JUFFROUW. Tel.
05100—26241.
Sybrandy's Vogelpark te
Rijs vraagt per april een
BÜFFETJUFFROUW of
ervaren serveerster. Tel.
05147—224 van 's morgens
8.30 tot 17 uur.

Prima T.V. met 2de net
en nieuwe antennes of rui-
len tegen goed V.W. tje.
b i '56 of ander goed wa-
gentje. Molepaed 5, Win- <sum (Fr.) .
PLATENWISSELAAR plm. 1
60 beatplaten. Graetz ra-
dio. 3 tv voor amateurs, -met beeld en geluid. 2
fauteuils met losse kussens.
Luidsprekers. Werkmans-
lust 51, L'den.
Z.g.a.n. radio pick-up, com- 1binatie; z.g.a.n. PJCK-UF, ,
transistor-radio; T/V. 43 .cm; prima radio. Billuke
prijzen. Archipelweg 80, iLeeuwarden. :
Voor BANKSTELLEN,
oersterk, voordelige prij-
zen, grote keus. U krijgt
bij 'ieder bankstel een sa-
lontafel gratis. Woningin-
richting Hamersma,
Eysingastraat 21, tel.
23005, Leeuwarden - Z.

BERGMEUBrLS grote
keus, reeds v.a. ’ 120,—,
met 10 pet. betalingskor-
ting. Woninginrichting Ha-
mersma, Eysingastraat
21, tel. 23005, Leeuwar-
den-^
LINNENKASTEN ge-
heel teakkleur, div. ma-
ten, reeds v.a. ’107,50.
Franco geplaatst. Als
bouwpakket ’ 102,50. Bij
ons krijgt u 10 pet. beta-
lingskorting. Woningin-
richting Hamersma, Eysin-
gastr. 21, tel. 23005. Leeu-
warden-Z.
Antiek LADENKASTJE.
Piter Sikkesstraat 56,
Sneek.
Enkele bouwpakketten 2
deursLINNENKASTEN nu
voor ’ 115. Peereboom
meubelen, Heideburen 13-
-15, Heerenveen. tel. 05130-
-4052.
Z.g.a.n. HAARD, Eco-
noom. Moet weg. Cam-
buurplein 20, Leeuwarden.

GASHAARDEN, alle mo-
dellen voorradig, goedko-
pe aanleg. Koetstra en Zn.
Raadhuisstr. 9, Leeuwar-
den^^
2 pers. stalen LEDIKANT
met spiraal. 2 bromfiets-
zadels. Sumatrastraat 19,
Leeuwarden.
Zga.n. 2 pers. BEID met
bedstel (2 dlg., Epeda
binnenvering), 1 pers. ve-
ren bed. Nijiansdyk 125c,
Leeuwarden.
2 pers. 2 dellge BINNEN-
VERINGBEDDEN. 15 jaar
garantie. Overkleed met
zeer solide damast van

’ 112.-. voor f 89.-. Peere-
boom-meubelen, Heidebu-
ren 13-15, Heerenveen, tel.
05130-4052.
Voor uw rug Is er niets
beter dan een MATRAS
van polyether. Vakkundige
voorlichting. Het speciaal
beddenhuis. H. Wielinga.

i O Oosterstr. 10. Leeuwar-, den, tel. 26398.
'.Wollen leger BATTLE-;DRESS 5,50. Zware canvas
■ beenpijpen 5,95; canvas le-

gerkoppels 1,25 tot 2.95.■ Bij „John Buil" Gr. Kerk-■ straat 30, Leeuwarden.. Mouwloze VESTEN leder,; v.a. 10.75. Mil. broeken,
jgebr. 3.95. MP-regenjas-
■ sen 5.95. Bij „John Buil",■ Grote Kerkstraat 30, Leeu-

" warden.

'Vliegtuig MONTEURS-■ OVERALLS wollen rati-. né, 14.50. Camouflageover-, alls 9.75. Kamgaren offi-
ciersoveralls, in khakl en- marineblauw, 9.75 tot

2 17.50. Keper post werk-
i broeken 4.75, Camel mon-
i tycoats 39.50. „John Buil",- Grote Kerkstraat 30,- Leeuwarden.

" Voor meer Wegwijzers

" zie ook elders in dit blad
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ImXmX A,O jêL £L ml Mim

50rt rasdhoMFiwWw« figJWm il
De lekkerste koffie ".. vast en zeker

Zijlstra-koffie! Geurig, krachtig, fijn van aromaen... door speciale verpakking altijd krakend-vers! Nu het 2e pak Goudmerk nóg
50 cent goedkoper!"■■■^__________

Goudbruin JANHAGEL
oveZertl _ 250 gram voor JJC|

= 100 gram nog geen 28c\j%J

* ANANAS ~ Iprachtige _f _*. a_fV
schijven ,mP°rt u,t Hawall, 11f|

blik van 98 nu %B tF
Nasi-goreng iq© 1

speciaal, groot blik van J4- Jl
Hele braadkip «Hfeo I

900 gram, bij Zijlstra nu o^o

Chocoladeiablet *\ ** I
BIJ f- waren 10° 9ram» van JKTQJp^ I

Geldig t/m 1 maart

DOKKUM, Waagstraat 93b - DRACFITFM 7 1 .
>-«**) - FRANEKER,VoT"^^Te",- HEERENVEEN, Vleesmarkt 4 - TOURF M c ' V°°rstraat 69
DEN Nieuwstirl Sf. c . \, 'M,dstraat««- LEEUWAR-U*N, N.euwstad 50 en Sehrans 54 - SNEEK, Leeuwenburg 9

VERPLEEGSTER wor-
den? En dan liefst In een
moderne gezellige stad?
Onze eerstvolgende cursus
vangt tegen april 1966 aan!
Inlichtingen: Directrice
Diaconessenhuis, Park-
laan 95A, Eindhoven.

VERKOOPSTER voor cho-
cola- en rookwaren-winkel
in wekelijkse wisseldienst
van resp. 6-13.30 uur en
13.30-21.30 uur. Aanmelden
Stationsrestauratie, Leeu-
warden.

't- <*

I

Ziezo... dat is dat!
Nooit geweten, dat het plaatsen van mijn handtekening mij zon
gevoel van voldoening zou geven.
Door het sluiten van een levensverzekering heb ik drie dingen
bereikt: financiële zekerheid voor mijn gezin, hulp bij het sparen
op lange termijn en een gevoel van voldaan zijn omdat mijn gezin
nu echt verzorgd is... wat er ook zou gebeuren.

LEVENSVERZEKERING
Uwbondgenoot, uw hele leven lang.

NEDERLANDSE VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET LEVENSVERZEKERINGWEZEN " UTRECHT.

If^Ë^naCKLEÜTER-BLOUSES 2^lhI^H^BUÉIHBIBinHiHB met korte mouw -?A nieuwestad no RüiTERSKWARTtER 123 LEEUWARDEN , f^JTfe in 6 unikleuren ■ vanaf 1 t/m sjaar=
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Als gemeenteraad subsidievoorstel aanneemt:

Voetbalschool Cambuur '66 met vier
jeugdteams in amateurcompetities
H.Leijenaar (Rood Geel): „De
KNVB accepteert dit nooit"

Als de gemeenteraad van Leeuwarden vanavond instemt met het voorstel
van b. en w. om voor het boekjaar 1965-1966 40%, voor het boekjaar 1966-1967
55% en daarna (als de stichting haar plannen voor de oprichting van een voet-
balschool heeft verwezenlijkt) van 60% van de vaste kosten, voor 1968-1969
geschat op f 345.500) dan zal de Stichting Sportclub Cambuur trachten in de
KNVB met een amateurvereniging voor jeugdspelers onder de naam van Cam-
buur '66 te gaan spelen. Dit Cambuur '66, deze voetbalschool dus, zoals de
voorzitter van de Stichting Sportclub Cambuur, drs. A J. A. Prange, gister-
avond zei op een bijeenkomst, waarvoor de voorzitters van alle Friese voetbal-
verenigingen waren uitgenodigd (van de ruim 150 waren ongeveer twintig met
één of meer bestuursleden komen opdagen), zal de volgende indeling krijgen:

O vijftien a zestien spelers in de leef-
tijd van 16 tot en met achttien jaar;

Q vijftien a zestien spelers van 13 tot
en met vijftien jaar;

Q ongeveer dertig jongens van tien tot
en met twaalf jaar.

Deze voetbalschool zal open staan
voor jongens uit de gehele provincie,
waartoe zo nodig voor huisvesting in
Leeuwarden zal worden zorggedragen.
De school komt onder leiding te staan
van de directeur van de stichting de
heer S. Westra, die voor het niet-tech-
nische gedeelte zal worden bijgestaan
door enige krachten uit het onderwijs.
De voetbalschool zal praktisch geen be-
slag leggen op de schaarse gemeente-
lijke sportvelden en gebruik kunnen ma-
ken van het sportcomplex van de VSF.
Er zal voor het technische gedeelte een
hulptrainer worden aangesteld.

Cambuur '66 zal (als dit alles dus zal
kunnen doorgaan) met deze jeugd aan
de competitie van debond(en) gaan deel-
nemen. In zijn inleiding gaf de voor-
zitter een overzicht van de voordelenvan
de stichtingsvorm, maar tevens van het
nadeel, dat deKNVB de stichtingen ver-
biedt om met amateur-jeugdelftallen aan
de competities deel te nemen. Het twee-
de elftal en de jeugdselectie worden nu
gerecruteend uit de amateurclubs. Het
bondsbestuur van de KNVB loopt, aldus
de heer Prange voortdurend tien jaar
achter bij andere landen. In 1954 was
reeds duidelijk, dat er in ons land niet
meer dan 36 betalende clubs mogelijk
waren en na elf jaar betaald voetbal is
dit nu 61.

Belere opleiding
Er zal, aldus de voorzitter, een be-

tere opleiding moeten komen, het be-
stuur van de stichting is van mening,
dat betaald voetbal in dezelfde bedrijfs-

tak thuishoort als musici, auteurs en
andere artiesten. Werkgevers en werk-
nemers in deze bedrijfstakken dienen re-
delijke afspraken met elkaar te kunnen
maken. Momenteel kampen de jongens
van zestien tot negentien jaar bij de
overgang van het amateurvoetbal naar
de sectie betaald voetbal met grote aan-
passingsmoeilijkheden in verband met
een geheel verschillende mentale bege-
leiding en de invloed van de technische
en taktische opleiding heeft dan al een
onuitwisbaar stempel op de voetbalpres-
taties gedrukt.

De stichting heeft, aldus de voorzit-
ter, gezocht naar de mogelijkheid de op-
leiding van jeugdige spelers zelf ter
hand te nemen. Naast een technische,
taktische en mentale opleiding en de
voorlichting van de speler en de ouders,
komt er op die wijze een sterke bin-
ding met de stichting, welke bovendien
de gelegenheid geeft de spelers een
goede maatschappelijke positie te doen
innemen in een tegen die tijd goed ge-
organiseerde bedrijfstak.

Nietronselen
Hierna kwam de discussie wat aar-

zelend op gang. Voorzitter Wegman van
de Leeuwarder Zwaluwen wees op de
binding met de ouders. De jongens moe-
ten niet eerst worden bewerkt en pas
dan de ouders met een bezoek ver-
eerd. De christelijke verenigingen zijn
hier fel tegen. Voorzitter Prange deel-
de mee, dat er niet zal worden geron-
seld. Op een vraag, wanneer zou wor-
den getraind deelde hij mee, dat dit
veelal overdag zal gebeuren.

Wethouder J. Tiekstra, die evenals de
voorzitter en de secretaris van de Frie-
se Voetbal Bond aanwezig was, vroeg
of er rekening was gehouden met het

voortgezet lager onderwijs, kreeg als ant-
woord, dat dit een van de taken was na
voetbal. De heer Bottinga (Rood Geel)
wilde weten, of de KNVB toestemming
geeft voor een en ander en of er nu ook
aan de pool zou worden deelgenomen.
De heer Prange was op dit punt opti-
mistisch, ondanks het „konkelachtige"
KNVB-bestuur. „Voor de amateurver-
enigingen zit er niet veel aantrekkelijks
in", aldus de heer Bottinga. Mr. A. v. d.
Werf, voorzitter FVB (afdeling Fries-
land KNVB) was van mening, dat het
poolgevaar voor de andere clubs mi-
niem zou zijn, waarop de heer Bottin-
ga meedeelde, dat Cambuur dus toch
weer als indertijd „Leeuwarden" een
amateurstaart zou krijgen.

Aap uit de mouw
De heer K. Doevendans, Sneek had

veel respect voor „de droomtechniek
van de stichting. De aap komt nu uit
de mouw. De onderbouw wordt te zwak
en men probeert ons nu weer te ne-
men. Ik ben overigens blij, dat dit
hier in alle openheid wordt verklaard".
Er zal, aldus de heer Doevendans, die
terloops aanhaalde, dat er ook nog een
vv Heerenveen in het betaalde voetbal
speelde, weer een poging worden ge-
daan om roofbouw te plegen op de
jeugdige kracht van de amateurclubs,
waarbij hij er bij de amateurs op aan-
drong de krachten niet nog meer te la-
ten ondermijnen.

Geen haalbare kaart
De heer H. Leijenaar (rood Geel, lid

bondsvergadering van de KNVB) was
zeer verwonderd, dat bü de stichtings-
vergadering graag de onrendabele elf-
tallen waren afgeschoven. Cambuur
werd opgericht en dat hield in, dat
„Leeuwarden" naar de amateurs terug
ging. „Dit nieuwe voorstel is niet ele-
gant tegenover „Leeuwarden". Cambuur
'66 is echter nooit een haalbare kaart.
De KNVB accepteert dit nooit en ik
zal me er met kracht tegen verzet-
ten". De heer Leijenaar zag meer heil
in het afschaffen van het tweede elf-
tal. (Deze reglementswijziging moet
met % van het aantal stemmen van de
bondsvergadering worden aangenomen.
Red. LC).

De heer Prange repliceerde, dat de
stichtingsvorm niet was gekozen om de
amateurteams kwijt te raken, maar
om van de ledenvergadering af te ko-
men. De KNVB was „weer zo kort-
zichtig geweest om drie elftallen vast
te stellen. Ook hij zou graag het twee-
de elftal willen afschaffen. Hij deelde
mee, dat de commissie Zon plannen
maakt om over twee jaar de stichtin-
gen ook met jeugdelftallen toe te la-

ten. Tussen de heer Van der Werf
(Leeuwarden) en mr. v. d. Werf
(FVB) ontstond een strijd over de in-
deling van deze elftallen, waarbij de
voorzitter van de FVB meedeelde, dat
ze wel in de competities van de FVB
zouden terechtkomen. De heer Hom
(„Kootstertille") verwonderde zich er-
over, dat de amateurclubs moeilijk sub-
sidie uit de gemeentekas krijgen en
Cambuur wel. Van der Werf, Leeuwar-
den voelde meer voor een indertijd al
eens gelanceerd plan om de jeugd wel in
een „school" bijeen te brengen, maar
ze onder de eigen vlag te laten spelen.
Op een vraag van de heer D. v. d. Werf,
Black Boys, hoe de verhouding met
„Leeuwarden" was, deelde de voorzit-
ter mee, dat er geen band meer was
met deze club.

ANDERE WEGEN ZOEKEN INGEZONDENMet grote belangstelling heb ik het ar-
tikel in uw blad van 16 februari gele-
zen over de bestrijding van het vorst-
verlet in de bouwnijverheid. Het artikel
geeft m.i. een heel goede indruk van
de stand van zaken in Friesland. Er is
echter een kant aan deze zaak, die door
uw redacteur nauwelijks wordt aange-
roerd. Ik geloof ook niet dat dat de be-
doeling is geweest, maar er zijn m.i. nog
wel enige aspecten ter overweging no-
dig, om een goed totaalbeeld te verkrij-
gen. Dit betreft de economie van de
zaak in zijn geheel.

Op 28 februari 1963 heeft minister Van
Aartsen met een aantal mensen uit de
bouwbedrijven een bespreking gehouden
over de bestrijding van het verlet in de
bouw. Dit was in de z.g. strenge winter
van 1963. Uit deze bespreking is de Stich-
ting Verletbestrijding Bouwnijverheid
geboren. Deze stichting propageert het
doorwerken in de winter, en begeleidt
dit met adviezen en wenken. Bovendien
subsidieert de stichting de z.g. door-
werkbedrijven. De stichting ontvangt
hiervoor gelden van de overheid, een
subsidie voor 3 jaar (dit is dus de laat-
ste winter, dat de overheid subsidieert),
alsmede een subsidie van het risico-
fonds uit de bouwnijverheid. Dit fonds
keert des winters de lonen uit aan ar-
beiders die niet werken wegens vorst.
Men gaat uit van de redenering dat het
voordeliger is voor het fonds als er
wordt doorgewerkt, en dat men dus wijs
doet het doorwerken aan te moedigen
door een subsidie.

Het is duidelijk dat iedereen ervan
overtuigd is dat doorwerken gedurende
een vorstperiode de kosten van een
bouwwerk vermeerdert, zo dit niet het
geval was, zou er van een subsidie
nimmer sprake zijn. Het lijkt mij dan
ook zeer wel aanvaardbaar, dat, om
propaganda voor de verletbestrijding te
maken en deze op gang te helpen, de
methode van subsidies en voorlichting
etc. gekozen is. Naar mijn mening moet
dit echter zo niet worden voortgezet.

Het is n.l. thans zo geregeld, dat alle
bouwbedrijven mee betalen aan de pre-
mie voor het vorstverletfonds. Deze be-
draagt dit jaar 8 pet van het bedrag dat
men aan lonen uitkeert. Dit levert per
jaar een bedrag op van ongeveer 100
miljoen gulden. De uitkeringen aan de
werknemers die niet kunnen werken
wegens vorst, bedragen ongeveer 16
miljoen per week. Nu zijn er thans
reeds acht vorstweken gepasseerd in de-
ze winter, en het zou mij niet verwon-
deren als dit nog stijgt tot tien weken.
Dan is er dus een bedrag uitgekeerd
van 160 miljoen gulden. Bovendien is
het fonds deze winter ingegaan met een
schuld van 45 miljoen gulden. Deze
schuld was nog over van de strenge
winter 1963, toen de premie bij lange
na niet toereikend was om de uitkerin-
gen te dekken.

Zoals het zich nu laat aanzien zal het
fonds dit jaar dus blijven zitten met
een schuld van ongeveer 100 miljoen
gulden. Dit kan m.i. zo onmogelijk door-
gaan. Om hier uit te komen zou het
bouwbedrijf de premie voor het komen-
de jaar moeten verdubbelen. Dit kan
natuurlijk niet, omdat dit voor een groot
aantal bedrijven heel gewoon een bank-
roet zou betekenen. En we kunnen ook
niet één of twee winters bestellen waar-
in helemaal geen vorst zal optreden.

Ik zie maar één mogelijkheid om de
zaak weer in goede banen te krijgen. Er

zullen maatregelen moeten worden ge-
nomen die tot gevolg hebben dat de
meerdere kosten, die gemaakt worden
bij doorwerken, drukken op het product
waarvoor zij gemaakt zijn. Dit lijkt mij
het enige gezonde uitgangspunt. Het is
thans zo dat het gehele bouwbedrijf een
gelijke premie betaalt. Toch zijn er een
groot aantal bedrijven, vooral in de on-
derhoudssector, die nimmer een beroep
doen op uitkering uit het fonds. Zij hou-
den altijd hun werknemers aan het werk.
Daar staat tegenover, dat b.v. de we-
genbouw bij vorst heel erg kwetsbaar
is. Daar ligt het werk direct stil.

Ik zie niet in waarom de onderhouds-
sector mee moet betalen voor het risi-
co in de wegenbouw of op de grote bouw-
werken. Hiermee kom ik ook weer te-
rug bij de Stichting Verletbestrijding
Bouwnijverheid. Deze stichting heeft ze-
ker heel goed werk gedaan. Maar er
zijn enige uitermate belangrijke as-
pecten, waaraan de stichtingniet in vol-
doende mate is toegekomen. De stich-
ting heeft geprobeerd de ondernemers
z.g. doorwerkminded te maken. Er zou
echter ook aan gedacht moeten zijn de
architecten en de opdrachtgevers voor
te lichten in dezelfde richting.

De overheid is ten nauwste betrokken
bij deze zaak. Die is immers verreweg
de grootste opdrachtgever in Nederland.
De bouwverordeningen en algemene
voorschriften moeten worden aangepast.
Het is thans verboden beton te storten
bij temperaturen onder nul. Verreweg
de meeste architecten staan niet toe dat
er gemetseld wordt bij temperaturen
onder nul. Er zou in de bestekken moe-
ten worden voorgeschreven dat er maat-
regelen moeten worden genomen om
's winters door te kunnen werken. Dan
kan de ondernemer daar rekening mee
houden in zijn begroting.

Nu gebeurt er van alles niets. Men
is juist bij de andere kant begonnen.
Men laat eerst de werken aannemen, bij
de woningbouw veelal voor het uiterste
van het uiterste, ik behoef alleen hetwoord curveprrjs maar te noemen, en
dan probeert men via subsidies en voor-
lichting enz. de ondernemer zover tekrijgen dat die de noodzakelijke voorzie-ningen treft. Hiermee zijn vaak grote
bedragen gemoeid.

Ik behoef hier alleen maar te herin-neren aan het grootste woningbouwpro-
ject in Leeuwarden; daar is de vori-ge winter doorgewerkt, overkappingen
zijn geplaatst enz. Maar deze winter ligtook daar alles stil. Dit zegt genoeg.En als de overheid voor volgende win-ter geen subsidie meer verstrekt, enhet fonds heeft een tekort van 100 mil-joen gulden, reken dan maar gerust dater volgende winter nergens meer wordtdoorgewerkt. Voor de ondernemer is datniet op te brengen. Dan zal het alleengebeuren, b.v. bij fabrieksbouw e.d.,waar de opdrachtgever de meerkostenwil betalen, in ruil voor een eerdereoplevering van het bouwwerk. Nog-maals, ik zie hier slechts één oplossing:de kosten moeten daar geplaatst wor-den waar zij ook gemaakt worden.

En dan moet de vraag gesteld wor-den: Zou dit nu de gemeenschap in zijntotaliteit meer gaan kosten, dan dat al-le bouwwerken stilgelegd worden? Ikben niet bij machte dit te berekenen.Betreffende de woningbouw zijn er ech-ter wel enige gegevens. Wij weten dater in Nederland ongeveer 2.5000 wonin-gen per week worden gebouwd. Als wedus een verlet hebben van tien weken,is er een productieverlies van 20.000

woningen, om het maar niet te hoog te
stellen. In de wintertijd loopt n.l. onher-
roepelijk de productie terug.Dit is nor-
maal. Door dit productieverlies ont-
staat een huurderving van, gerekend bij
een huur van ’ 100,— per maand, een
bedrag van 4 miljoen gulden.

Er wordt naar mijn schatting in de
woningbouwsector deze winter ongeveer
80 miljoen gulden aan de werknemers
uitgekeerd. Hier staat geen enkele pro-
ductie tegenover, doch dit bedrag drukt
op de productie van de werkbare dagen.
Bovendien ontstaan er zeer hoge rente-
verliezen. De aannemers kunnen niet op
tijd hun termijnen incasseren, er komt
immers geen werk klaar. De toeleve-
ringsbedrijven krijgen hun nota's niet
betaald. Kortom, het is een wisselwer-

king die overal moeilijkheden veroor-
zaakt. Ik denk dat ik nog wel aan de
veilige kant ben als ik aanneem dat er
alleen voor de sector woningbouw een
schade ontstaat voor de gemeenschap
van ongeveer 100 miljoen gulden. Het is
haast wel zeker, dat dit bedrag moet
worden verdubbeld als we het gehele
bouwbedrijf erin betrekken.

Al met al zijn dit m.i. cijfers die ons
moeten noodzaken om andere wegen in
te slaan met het doorwerken in de win-
ter. Wij zullen dit nooit oplossen met
subsidies en voorlichting alleen, hoe
goed die ook hebben gewerkt in de drie
jaar, dat ze zijn gehanteerd. We zullen
dit op een volkomen zakelijke basis
moeten aanpakken en regelen.

Leeuwarden. O. Heidinga.

CAMBUUR EN DE AMATEURS
Het is verheugend dat b. en w. hoe-

wel met geringe meerderheid, er voor
zijn om 60 pet. der vaste kosten van destichting Sp. Cambuur voor rekening van
de gemeente te nemen en het lijkt ook
verheugend dat het bestuur van de
Sportclub Cambuur een betere aanpak
van het betaalde voetbal in Friesland
wil bewerkstelligen. Zowel voor de ama-
teurclubs als voor de passieve recrea-
tieve zijde is het van belang dat hier hetbetaalde voetbal blijft behouden.

Niettemin wil ik een ernstige waarschu-
wing laten horen. Het moet namelijk niet
kunnen geschieden dat de Sportclub
Cambuur met haar betaalde voetbal een
machtspositie gaat bekleden, waardoor
voetballers en amateurclubs kunnen wor-
den benadeeld, hetgeen dan in feite door
middel van onze gemeente financiën zou
kunnen geschieden. Ik laat dit geluid ho-
ren omdat ik van nabij weet dat derge-
lijke zaken zich thans voordoen.

Om slechts enkele feiten te noemen.
Is het toelaatbaar te achten dat Arme
Mud, die in het vorig seizoen voor de
Sportclub Cambuur een zeer verdienste-
lijk reserve speler is geweest (hij speel-
de de helft van het seizoen in het Iste
elftal en was voor de rest bijna steeds
reserve) geen overschrijving kan krijgen
naar een amateurclub, in dit geval de
Sportclub Leeuwarden? Naar de reden

van deze weigering kan men slechts ra-
den. Arme Mud verzocht drie maal
schriftelijk om overschrijving, doch hij
ontving steeds een lakoniek antwoord dat
geen medewerking kon worden verleend,
zonder dat hiervoor een reden werd op-
gegeven. Op zijn zachtst uitgedrukt is
het toch onbeleefd van het bestuur van
de Sportclub Cambuur om geen reden
te vermelden; of weet het bestuur van
deze zaak misschien niets af, doordat
de „manager* alleen deze zaken afdoet?

Wat vaststaat is, dat de voetballer Ar-
me Mud hier de dupe is. Hij accepteerde
het aangebodenkontrakt van ’l5OO bru-
to per jaar niet, hetgeen voor zijn pres-
taties ook wel zeer schamel afstak te-
gen de bedragen die door andere spelers
en funktionarissen, daarbij rekening hou-
dende met hun betere capaciteiten, bij
de Sportclub Cambuur worden ontvan-
gen. Zijn verzoek om een beter kontrakt
werd afgewezen en hij werd daarop op
de transferlijst geplaatst. Voor hem was
geen enkele belangstelling van andere
verenigingen zodat hij gaarne weer ama-
teur wilde worden.

Reglementair kan de semi-profvereni-
gingeen speler voor ten hoogste twee jaar
geen medewerking verlenen aan over-
schrijving naar een amateurclub. Dit be-
tekent dus dat wanneer een speler vooréén jaar een kontrakt tekent, hij voor
drie jaar gebonden kan zijn. In dit ge-
val is dit zeer zeker moreel niet ver-
antwoord, daar betrokkene tot nu toe
niet meer zijn sport heeft kunnen beoe-
fenen.

Dit is toch zeker niet de bedoeling
van het bestuur van de Sportclub Cam-buur, die er juist van uitgaat de ama-
teurs op alle mogelijke manieren te hel-pen, zoals o.a. bleek uit het indertijd
beschikbaar stellen van keeper de Munckvoor training van amateur-keepers en hetspelen van lichtwedstryden tegen plaat-
selijke amateurverenigingen. Deze ges-
tes leverden tot nu toe geen enkel re-sultaat op voor de amateurclubs, doch
het kweekte wel good-will voor Sport-
club Cambuur. Daarentegen leverden
maatregelen van de Sportclub wel zicht-baar resultaat ten nadele van de ama-
teurs op. Zo werd o.a. de Sportclub Leeu-warden de verkoop van programma's ont-nomen. Was het niet beter geweest omdeze bron van inkomsten ten bate van
de amateurs te laten eventueel met een
regeling om ook de andere plaatselijke
amateursverenigingen hiervan mee te la-ten profiteten, te meer daar het deSportclub Cambuur geen financieel voor-deel oplevert?

Recapitulerend zou ik willen stellen:laat ons hier het betaalde voetbal behou-
den, laten de gemeenteraad en de ama-teurclubs er voor waken dat dit nietten koste van de amateurclubs en spe-
lers gaat, gezien de kwestie-Mud en laatbeoordelen of er door de Sportclub Cam-buur wel een goed beleid wordt gevoerd,
gezien het grote exploitatie-tekort en degeringe resultaten en gezien de spelers-
klasse.
Leeuwarden. E. Pasveer.

Voor toto-deelnemers:

Standen in Engeland
en West-Duitsland

In verband met de Engelse en Duitse
wedstrijden, voorkomende op het toto-
formulier voor zaterdag (vierde reser-
veformulier), geven wij u hierbij de
stand van de Engelse eerste divisie en
de Duitse Bundesliga.

Engeland:

Liverpool 31-47 Arsenal 28-28
Burnley 29-38 Nottingh. F 28-24
Leeds Unit. 27-37 Aston Villa 29-26
Mansch. U. 29-37 W. H. Unit. 30-26
Tott. Hotsp. 29-36 Sunderland 28-24
Chelsea 26-33 Sheff. W. 28-23
W. Bromw. 29-33 Newc. U. 28-22
Stoke City 29-32 Blackpool 27-21
Sheff. U. 29-31 Northampt. 30-20
Leic. City 28-31 Blackb. R. 28-16
Everton 31-30 Fulham 29-15

Duitsland:
Bayern M. 22-34 Borus. M.G. 22-21
Borussia D. 22-34 Stuttgart 22-20
München'6o 21-33 Hann. 1896 21-19
F. C. Köln 22-30 Eintr. Br. 21-18
Werder Br. 22-27 Schalke'o4 22-17
F.C Nürnb. 22-25 Kaisersl. 21-16
Hamb. S.V. 22-23 Karlsr. SC 22-15
Eintr. Fr. 22-23 Borus. N. 22-11
Meider. SV 22-22 Tasmania 22- 4

Twee films
Hierna volgde (in aanwezigheid van

de spelers van de drie elftallen van
Cambuur) de vertoning van twee
films, n.l. een kleurenfilm over het
UEFA jeugdtoernooi 1962 en een film
over de voetbaltraining in Rusland.
Voor de spelers bijzonder leerzaam en
de andere aanwezigen hebben ook bij-
zonder genoten. Over het geheel echter
heerste er bij de bestuursleden van de
opgekomen amateurclubs een stemming,
die bepaald niet van veel sympathie
voor de plannen van Cambuur getuig-
de. Opvallend was, dat de voorzitter
van de vv Heerenveen, de heer N. L.
L. v. d. Laan, wel aanwezig was,
maar zich niet in de discussies heeft
gemengd.

Sneker Damclub organiseert
zaterdag weertoernooi

Een goede traditie wil, dat de Sneker
Damclub sinds 1947 op de laatste zater-
dag van februari een open toernooi or-
ganiseert, dat ook buiten Friesland een
goedeklank heeft verworven en waaraan
vorig jaar meer dan driehonderd dam-
mers hebben deelgenomen.Stellig zal dit
zaterdag a.s. niet anders zijn, wanneer
dit toernooi in „Ons Gebouw", Wester-
singel, wordt gehouden. De toemooibe-
ker moet worden verdedigd door Auke
Steensma (Drachten).

Huldiging voor Huiskes
Anton Huiskes, de succesvolle coach

van het Nederlandse schaatsteam, zal
na zijn terugkeer in Nederland op vijf
maart in zijn woonplaats Maarn wor-
den gehuldigd.

HET STAKINGSRECHT
De uitspraak van de president van

de Haagse rechtbank in het korte ge-
ding betreffende de staking in de Maas-
trichtse aardewerkindustrie, heeft weer
eens bewezen hoe noodzakelijk het is
dat er een wettelijke regeling van het
stakingsrecht tot stand komt. Tot de-
ze conclusie zijn de Tweede Kamerle-
den Baart en Roemers ook gekomen.
Zij hebben vragen hierover gericht aan
de betreffende ministers. En terecht.

Dit voor de vakbeweging zo belang-
rijke vraagstuk en de oplossing hier-
van, is tot nu toe een zeer vrome
wens gebleven. Reeds in de Troonrede
van 1959 lazen we: „De regering be-
vordert de spoedige indiening voor het
advies over het stakingsrecht". Wan-
neer Baart en Roemers bij de minis-
ters o.m. er op aandringen een spoe-
dig advies van de ser in deze zaak te
bevorderen, dan blijkt dat dus dit ad-
vies er een zal zijn met een lange baard.
Ook de drie vakcentrales hebben reeds
in 1960 een adres gericht aan de re-
gering met het verzoek de wettelijke
regeling van het stakingsrecht te be-
vorderen. Wanneer we deze feiten be-
schouwen en een conclusie daaruit
trekken, dan kan dit geen andere zijn
dat deze kwestie op de lange baan is
geschoven.

Wat is hiervan de oorzaak? Naar
mijn mening is er een bepaalde groep
in Nederland, die er brood in ziet de
oplossing van dit vraagstuk af te rem-
men. Deze groep weet maar al te
goed dat, wanneer er een wettelijke re-
geling van het stakingsrecht is, de
mogelijkheid om via een gerechtelijke
uitspraak een voor hen gunstige oplos-
sing te krijgen, sterk zal worden ver-
kleind. De uitspraken toch van deze
magistraten zijn variabel, juist door-
dat een wettelijke grondslag ontbreekt.
Een voorbeeld hiervan is de conclu-
sie van de rechters destijds in het
conflict rondom de zeeliedenstaking.
De rechter in Rotterdam n.l. veroor-
deelde deze actie, terwijl zijn collega in
Amsterdam tot een tegenover gestelde
uitspraak kwam.

Een en ander impliceert dat de vak-
beweging (haar leden dus) de dupe
kan zijn van het tot nu toe in de lucht
hangen van een wettelijke regeling.
De vakbeweging zal nu op de trom
moeten slaan. Dat mensen uit de
vakbeweging zoals Baart en Roemers
nu het eerste tromgeroffel hebben la-
ten horen zal de aanleiding moeten
zijn dat de gehele Nederlandse vakbe-weging nu eens bij herhaling hardedreunen op de trom zal geven.

De totstandkoming van de wet op
het stakingsrecht zal in de eersteplaats een taak zijn van onze parle-
mentariërs. Toch heeft ook de vak-beweging in deze een belangrijke
taak. Zij toch zal uit opgedane erva-
ring, voorlichting en adviezen aan deKamerleden kunnen geven. Alle be-schikbare mankracht van de vakbewe-ging (juristen, sociologen enz.) zullenmoeten worden ingezet, om tot een wa-terdichte regeling van het stakingsrechtte komen. Wordt aan deze laatstevoorwaarde niet voldaan en zou blij-ken dat de interpretatie van bepaaldeartikelen in deze wet verschillend kan
zijn, dan schieten we het doel voorbijVakbondsleden, volg met belangstel-ling en aandacht de ontwikkeling vandeze kwestie. Juist nu
Leeuwarden, p. Fün,*,,

WEET GIJ DIT ALLES?
Naar aanleiding van het ingezonden

stuk onder deze titel zou ik graag en-
kele opmerkingen willen maken. Met de
regelmaat van de klok verschijnen er in
deze rubriek stukjes die bedoeld zijn om
heftig te ageren tegen alles wat maar
te maken heeft met de geologie in het
algemeen en de paleontologie reso. evo-
lutieleer in het bijzonder. Het ingezonden
stuk van een zekere R. te Kornwerder-
zand op 5-2-1966 behoort hier ook toe.
Het is niet in eerste instantie mijn be-
doeling in te gaan op de aangesneden
materie als zodanig. Zoals gewoonlijk is
het verhaal nogal verward, fragmenta-
risch en met weinig kennis van zaken
geschreven. Uit de gebrekkige argumen-
tatie blijkt dat er geen serieuze poging
gedaan is zich vertrouwd te maken met
de opvattingen, de recente ontwikkeling
en de exakte resultaten van de heden-
daagse geologie. Het is dan ook volko-
men zinloos een diskussie over de evo-
lutie te beginnen op basis van een derge-
lijk verhaal.

Interessanter is het m.i. de kategorie
inzenders, zoals hierboven geschetst, als
geheel eens aan een kleine Deschouwing
te onderwerpen. In de eerste plaats valt
het op dat men als regel zeer inconse-
quent is ten aanzien van de wetenschap.
De resultaten van de ene tak accepteert
men niet alleen, maar profiteert er ook
nog van terwijl men de resultaten van
een andere tak, i.e. de geologie, als ket-
terij en spekulatie beschouwt omdat het
wel eens heilige huisjes zou kunnen in-
trappen. De grenzen kunnen nog enger
worden getrokken. De ouderdom van de
bekende Dode Zee-rollen uit Qoem-raan werd vastgesteld door toepassing
van de C-14 methode op het linnen
waarin de rollen zich hadden bevonden.Dit heeft bijgedragen tot een juiste his-torische plaatsing van deze geschrif-
ten en hiermee zal iedereen akkoordgaan. Worden nu evenwel fossielen „ge-dateerd" met behulp van een analoge
methode bijv. K-40 of U-238 dan is erplotseling sprake van spekulatie. Eendergelijke reaktie vestigt sterk de indrukdat we te maken hebben met mensen
die ten aanzien van de geologie een
plaats innemen die overeenkomt met deStaphorsters in de moderne maatschap-
pij.

Door exakte feiten, gedegen studies eneminente geleerden te bagatelliseren ennaar het rijk der fabelen te verwijzenmaakt men zich, vooral gezien de argu-mentatie, alleen maar belachelijk.Bij gebrek aan redelijke argumenten be-gint men dan ook nog, als een kleinejongen die na het uitschelden van debuurman zich achter de brede rug vanzijn vader verstopt, een eindeloze reeksbijbelteksten te produceren. Dat delaatsten onveranderlijk zijn, zoals Rstelt is nogal evident, namelijk om de-zelfde reden dat de Ilias ook onveran-H-rIÜJK *■ Gelukkig heeft het bovenstaan-de betrekking op een zeer kleine min-derheid en een minderheid die over eni-ge decennia geheel verdwenen zal zijnIn brede theologische kringen is hetreeds gemeengoed dat geloof en evolu-tie elkaar niet behoeven uit te sluiten
o tlZevbarlA 3>ehoef ik slechts namente noemen als de door de clerus gere-habiliteerde Teilhard de Chardin enprof. Lever van de V.U. In de évolu

te spreken, survival of the fittest eengelukkig verschijnsel. ' een
Leeuwarden. ". Oenema.

Gisterochtend arriveerde te Hoek
van Holland een grote groep sup-
porters met de Nederlandse dames-
schaatsploeg aan boord van de
„Avalon" uit Gothenburg. Ondanks
het zeer vroege uur was de stem-
ming uitgelaten! We zien hier voor-
op v.l.n.r. Willy van Wees, Willy
Burgmeijer, Willy de Beer en Elly
v. d. Bron; in de reddingsband: Car-

ry Geysen (l.) en Stien Kaiser.
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BEL en luister, 05178—3112

Bezoekt onze kwekerij en
maak een keuze uit onze
vele soorten BOMEN,
heesters, coniferen, rozen,
2-iarige- en vaste planten.
Tuinarchitecte aanwezig.
Verder alle meststoffen
en exotische kamerplan-
ten Tuincentrum „Repos
Ailieurs". Brèdvk en Te-
chumerweg 2-6, Goutum
(Leeuwarden), tel. 05100-
-20504.

Met spoed f 1000 te LEEN
gevraagd. Hoge rente. Br.
nr. 1025.

Staat ter dekking, mijn
prachtige langharige DAS-
HOND (Teckel) „Iwan van
de Soesterhof", met pri-
ma stamboom, kleur (rood
bruin) Eig. H. J. v. d.
Kruys, Starterstraat 12,
Leeuwarden.

Voor meer Wegwijzers

zie ook elders in dit blad

10 volle uren AUTORIJ- 1
LES ’47,50 Losse lessen .
’6,50. Fonkelnieuwe les-

„De Centrale." Aanmel-
dingsadres: Sneek, Ooster-
dijk 24. tel. 3309 Leeu- ]
warden: Ruiterskwartier
59 tel. 28304. Heerenveen:
Begoniastr. 31. tel. 4202
Drachten: Koperslagerstr. ,

39. tel. 4346 Bolsward
Gasthuissingel 16, tel.

2665 Gorredijk Molenwal j
19, tel. 1399. Harlingen: ,
Chr. Huygensstr. 13, tel. ,
2900. Wolvega: Heeren- ,
veenseweg 4, tel. 2368.

CLOSETAANLEG met.
subsidie. Voordeliger brj
de vakman Koetstra en
Zn. Raadhulsstr. 9 Leeu- ;
warden tel. 24629. i
]

REPRODUKTIES van oude:
foto's in elk formaat Foto :
Tjerk de Jong, Weerd la,
Leeuwarden, telef. 22515.

Met STEENTJESSCHOOR-
STEENPLATEN voor

’ 19,75 maakt u een mo-
derne schoorsteenmantel
Vraagt gratis prijscourant
Postma, Voorstreek 79
Leeuwarden.

Het adres voor al uw auto-
en MEUBELBEKLEED-
WERK is Terpstra's Be-
klederij, Slotmakersstraat
10, Leeuwarden, tel 27831.
Wij komen vrijblijvend
langs voor prijsopgave en
inzage der stalencollecties.
Aangesloten btf de Volks-
kredietbank.
Koopt u een DAF dan voor
RIJLES: Reen en v. d.
Schoot, Leeuwarden, tel.
27168—21300.
NYLONTAPIJT afwas-
baar en zéér sterk Wagen-
makers. Nieuweburen 105.
Leeuwarden. tel. 25204.
b.g.g. 30285.
Uw oude SPIEGEL, door
ons opnieuw verzilverd als
nieuw terug. Tiemersma's
schildersbedrijf. Nieuwe
Steeg 12, Leeuwarden tel
27485 en 29086.
Voor SCHOONHEIDSVER-
ZORGING: Mevr. AU
Veensma, Schavernek 3b,
Leeuwarden, tel. 05100—
25379. Behandeling na af-
spraak

Onze KIP is extra lekker
en reute goedkoop, slechts
’2.75 p. halve. Herrema's
Automatiek, Schrans 21,
Leeuwarden.
Winkel- en CAFÉBETIM-
MERINGEN. Tempel Fra-
neker. tel. 2292.
Hebt u goederen voor Gro-
ningen of Drente, bel dan
21254. LEGRO Expres. 3x
per dag.

Uw goede geld alleen aan
betere rijles. ARGUS. 20567
VAMOR.

WEGWIJZERS
lot maximaal 50 woorden-- . per annonce: van zaken

I*^»^ en bedrijven tot en met 10
I iw-.^^^w^^SllP I woorden ’ 2,50 elk woord
I rtRCI... Trt K0 U.. meer ’ 0.20: van particulie-
I "IJUNtti |f ,|il|o ren tot en met 10woordenV-L l* Tf HJÖÖV f 1.75, elkwoord meer ’ 0.15.

-*rßtHr*c^MfilïT Brieven ond. no. 75 et.
ll.lTf''*i<«r"^ "UHryl extra. Aanbiedingen a con-
\ll _ r tant aan onze kar,t°ren en

■j^s =>-^i door bemiddeling van onze
U H^J^H §p agenten en bezorgers. Al-■ -ja/ leen voor regelmatige ad-:—rF verteerders op rekening.

POLYEATHER platen. El-
ke afmeting, alle dikten,
alle kwaliteiten. Gratis op
maat gesneden. Zakken
schuimvlok 32-45-150 et.
per zak. Bekledingsstoffen
in de mooiste kleuren te-
gen de ' agste prijzen.
Meijer, Kleine Kerkstraat.
Leeuwarden, telef. 27557.
Ruime parkeergelegenheid
bij de Oldehove.
LELIEBOLLEN in huiska-
mer, bloeitijd mei, nu op-
potten. Vijf kleuren, per
per stuk ’3.50. Van Beu-
sekom. Tuinen 9. Leeuwar-
den.
De echte teenager LE-
GERTAS voor scholieren,
sportvissers enz bij Rin-
zema's „American Shop"
Voorstreek 4, Leeuwarden,
tel. 24888.
GROENTENZADEN diba-
tuin selecties. Speciale
soorten voor de amateur
tuinder. Dijkstra's Zaden,
Nieuwestad 58, Leeuwar-
den.
DEKKLEDEN, staaldraad,
steigertouwen, takelblok-
ken, koe- en paardedekken,
halsters, paardebagen,
klauwbeschermers, stal-
bezems, paktouw. kleur-
carbolineum, O. J. v d.
Baan, Noordkade 57,
Drachten, tel. 2004 (05120).

BLOEMZADEN, nu In
huiskamer zaaien passie-
bloem, geranium, salvia,
vlijtig liesje, thunbergia.
lathyrus, kruidje-roer-me-
niet. Van Beusekom. Tui-
nen 9. Leeuwarden.
Wij verpletterden reeds al
onze prijzen. Maar nog gaan
wij door met onze prijsver-
laging. Deze week geven
wij op al onze geëtaleerde
dames-, heren-, meisjes-
en JONGENSSCHOENEN

’ 2.- extra korting. Schoe-
nenhuis Modern, alleen
Voorstreek 44, Leeuwarden
TRAPNAAIMACHINE. In
goede staat. J. Tigchelaar,
Spoorstraat 76, Leeuwar-
den.
KINDERWAGEN, uit-
neembaar. S. Dijkstra,
Wilgenstr. 84 11. Leeuwar-
den.

(^amPoStbUHS4hé|rMMIWApNHyAlle be-
kende merken tegen de

SstvParrAsof^|n

Leeuwarden.
Elastieken KOUSEN dub-
belreks, t.a.knie /7,soper
stuk, over knie ’ 11,50 per
stuk: Kiestra, Leeuwar-
den. Slotmakersstraat (by
Voorstreek—Wortelhaven).
Tevens aan huis te ontbie-
den. t-il. 05100-27976.
PLAFONDS, wandbetim-
meringen. onderhoudswer-
ken enz. Fa. Tuinstra en
Zondervan, Molenpad 47,
Leeuwarden, tel. ZSbti,

b.g.g. 33238.
Arbeidongeschiktheids-
VERZEKERING Ass. kan-
toor R. v. d. Witte. Julia-
nalaan 67c, Leeuwarden,
tel. 30882.

Voor een gebruikte AUTO
tegen redelijke prijs kunt
u altijd beter eerst gaan
zien bij Fa Brouwer & Al-
kema CV., Pier Pander-
straat 10, Leeuwarden.
V.W. de Luxe 1965 ’3500,
V.W. de Luxe 1962
’2500, V.W. de Luxe
1957 ’ 1000, Opel Rekord
1962 ’ 2500, Opel Rekord
1961 ’2250. Wegens in-
ruil Fiat 1100, 1956 ’350,
Fiat 1100, 1957 ’450. Ga-
rage W. Wip, Amelands-
straat 20, Leeuwarden,
tel. 30027.
Alle FINANCIERINGEN
en verzekeringen - autofi-
nanciering met lage rente- Zeer lage premies auto-

-1 verzekeringen - geen on-
derlinge Maatschappij
ook autoruiten verzekerin-
gen - persoonlijke leningen

- hynotheekgelden Assu-
rantiekantoor Bank. Engel-
sestraat 30. Leeuwarden.
telef. 27700 of 20450.
Luxe AUTOBANDEN. Al-
le maten. Z.g.a.n. Onder
garantie ’12,50 en ’l5,
per stuk. Jan v. Scorelstr.
33c, Leeuwarden, telefoon
26988.
GIERPOMP met 3 pk mo-
tor, giertank met raam 750
1. O. Brinksma smederij,
Dongjum, tel. 05170—2281.
3 drachtige Vlaamse
REUZEN. P. Roersma,
Poelweg 20, Dronrijp.

Mooi lief klein HONDJE,
reu, ’ 10,—; dressoir ’ 10,-.
W. Loréstraat 50, Leeuwar-
der^
Wegens omstandigheden
een BOUVIER, teef, 1
jaar, met stamboom. Bij
alles vertrouwd. J. v. d.
Hunnik, Antillenweg 70,
Leeuwarden.
Gordon SETTER, teef,
met prima stamboom. G.
Bouma, Oudeweg 31,
Drachten.
Duitse HERDER. A. Kooi-
stra, Achterweg 50, Veen-
wouden.
Schotse COLLIE met stam-
boom 2 j. oud. Gewend bij
kinderen. Lief dier. Prin-
sessenweg 26b, Leeuwar-
den.

Kleuterleidster zoekt rui-
me ZIT-SLAAPKAMER
met keuken in Huizum.
Brieven: mej. G. R. A.
v. d. Velde, Oudestraat
59 I, Kampen.

Jongedame zoekt ZIT-
SLAAPKAMER met ge-
bruik van keuken, liefst
omg. centrum Leeuwarden
of Huizum, Br. no. 1035.
Jongeman 20 j. zoekt
KOSTHUIS in Leeuwarden.
Brieven no. 1041.

Wy freegje to hier

3 a 4 ha goed ierappellan
R. M. Nieuwhof en Sn., tel. 05186—381.

VERKOOP AFBRAAK
Door de Stichting Beheer Landbouwgronden worden
ten verkoop voor afbraak aangeboden.

in de ruilverkaveling
„Linde - Zuid"

a. Boerderijtje plaatselijk bekend Alteveerseweg 22,
Boyl

b. Boerderijtje plaatselijk bekend Noordwolderweg
41, Vinkega.

De fundering dient tot op 1 meter beneden het maai-
veld te worden verwijderd. De te betalen waarborg-
som bedraagt ’ 200.— per perceel.
Eventuele inlichtingen worden verstrekt ten kantore
van het Bureau van Uitvoering, Hoofdstraat Oost 5b
te Noordwolde.
Inschrijvingen per perceel moeten uiterlijk 10 maart
1966 in het bezit zijn van de Stichting Beheer Land-
bouwgronden, van Swietenstraat 7 te Leeuwarden.

Aangeb. nieuwe FLAT Nij-
lan, 3 slaapk., cv. lift
1-hoog. Gevr. woning, 4
slaapkamers. Genegen ver-
huiskosten te betalen. Br.
no. 1048.
Aangeb. keurig onderhou-
den BENEDENWONING,
kamer, 3 slaapk., gang,
kelder, closet, keuken, enz.
westk. Leeuwarden. Ge-
vraagd iets anders, geen
flat, liefst centrum, ook
wel boyenwoning. Brieven
no. 1049.
Wil degene die een FLAT
toegewezen krijgt en lie-
ver een eengezinswoning
met ton, Vermeerstraat,
wil, schrijven onder no.
1045.
BENEDENWONING, ka-
mer, 2 slaapkamers, gang,
kelder, closet, keuken, hok,
huur ’ 11,10, Kievitstraat
tegen eengezinswoning 3
slaapkamers. Brieven no.
1029.
Aangeboden royale FLAT,
2 slaapk., tegen eengezins-
woning. Br. nr. 1028.
Leeuwarden, riante 3 KA-
MERFLAT, 10 hoog, met
bergkamer, keuken, kelder,
douche met lavet, toilet,
privébalkon, cv, huur

’ 117,45 per mnd. cv en
wl inbegrepen. Tegen een-
gezinswoning, 3 slaapka-
mers, in Friesland. Br. no.
1040.
2 SLEEBEDDEN, 1
nieuw en 1 z.g.a.n., ruilen
tegen 1 2 pers. kantelbed
of sleebed in zeer goede
staat. K. Anema, Sybe-
smastraat 13, Tzummarum,
telef. 05188-302.
WONINGRUIL, is u daar-
mee geslaagd? Dan is uw
adres voor de verhuizing
J. Postma & Zonen.
Bleeklaan 25—27, telefoon
24781 b.g.g. 28782.

„T PANNEKOEKHUYS-
JE," Gr. Hoogstr., Leeu-
warden. De pot schaft mor-
gen rolpens met rode kool.
VLOERBEDEKKING Wa-
genmakers. Speciaalzaak
Nieuweburen 105 Leeu-
warden tel. 25204 b.g.g
30285.
Moderne BRILLEN, vak-
kundig en voordelig adres
Miedema's Uurwerk Op-
tiekzaak, KI. Kerkstraat
14, Leeuwarden. Leveran-
cier alle Ziekenfondsen.
Kamerbreed TAPIJT gro-
te voorraad Wagenmakers.
Nipuweburen 105, Leeu-
warden, tel. 25204 b.g.g.
30285.
TAFELKLEDEN, fabrieks-
prijzen Bleeklaan 73, Leeu-
warden.

Vlieger BUITENOVER-
ALLS 17.50. Extra gewat-
teerde binnenoveralls
12.50. Bij „John Buil"
Gr. Kerkstraat 30, Leeu-
warden.
Alle soorten REGENKLE-
DING voor de schooljeugd.
Rinzema's American Shop,
Voorstreek 4. Leeuwarden.
tel. 24888.

Voor de allerbeste en fijn-
ste kwaliteit LEDEREN-
KLEDING naar Meijer. 50
jarige ervaring. RAF mo-
tor- en bromfietsovera.'s.
Motor- en bromfietshel-
men, handschoenen, broe-
ken gordels, brillen, laar-
zen. De allerbeste kwali-
teit gegarandeerde regen-
kleding. Tevens reparatie
lederen kleding. Meijer.
Kleine Kerkstraat. Leeu-
warden, tel. 27557. Ruime
parkeergelegenheid bii de
Oldehove.
HEUGAFELT in tegels,
minimale kleurverschillen
van ’25.95 voor ’ 18,95.
Scheelt u zeker ’ 100.. tot
’200,— per kamer. Alle
kleuren nu nog voorradig.
Peereboom meubelen, Hei-
deburen 13—15. Heeren-
veen, tej. 05130—4052.
BLOEMPOTTEN. Rood-
steen alle maten. Van
Beusekom Tuinen 9, Leeu-
warden.
GASCONTAINER 10 1. met
drukregelaar, voor boot of
caravan. Compleet kano-
zeil z.g.a.n. Achter de Ho-
ven 216, Leeuwarden.
Voor WASMACHINES en
centrifuges naar de speci-
aalzaak: Van den Akker,
Beijerstraat 6. Nieuwestad
39, Leeuwarden. Ook in
huurkoop (geen bank).

Gebr. LEGERVOETBAL-
LEN met nieuwe binnen-
bal, voor oefenbal clubs
of thuistraining. 9,75, Vol-
ley- en handballen slechts
7,50. Extra maat zuiver
wollen sjaals 4,95 Bij
„John Buil" Grote Kerk-
straat 30, Leeuwarden.

Voor meisje 18 j. net
KOSTHUIS, evt. ook ka-
mers (met weekends) in
Leeuwarden. Liefst zo
spoedig mogelijk. Br. nr.
1023.
Voor direct een goed
KOSTHUIS - pleeggezin
voor flinke werkende jon-
gen van 15 jaar. Brieven
aan adres: W. Walstra,
Sweelinckstraat 17, Leeu-
warden.

SCHRIJFMACHINES v.a.
’17,50 per maand. Reco-
type, Sportlaan 27, Leeu-
warden, tel. 05100—28501.
Opel Kadett '65 en Volks-
wagens. A.R. verz. Spe-
ciaal tarief voor zakenlie-
den. Autoverhuur J. van
Assendelft, Dirk Boutsstr.
49c, tel. 24972. Leeuwar-
den.
Voor OPELS-Kadett en
Opeis Kadett Stationcars.
Autoverhuur Kramer, Gou-
denregenstr. 8. Leeuwar-
den, tel. 28467.

JOEGOSLAVIË: Voor ge-
zamenlijke reis worden
enige deelnemers met
eigen auto gezocht. Vanaf
Villach desk. leiding, a).
26 mei - 20 juni naar Ma-
cedonië, b). 1-26 sept. naar
Dalmatië en enige eilan-
den. 26 dagen vol pension
in Iste klas hotels. Reis-
som ’ 620,-. Br. onder no.
1043.
Unieke vakantie speciaal
voor gezinnen met kinde-
ren ZOMERHUISJES in-
clusief pony en wagen.
Zwembad, speeltuin, Tram-
polinepark enz. Meer dan
200 pony's. Vraagt pros-
pectus, (50 et aan postze-
gel bijsluiten). Shetland
Pony Park, Slagharen (O).

PAARDRIJDEN leren en
kamperen. Rijpaarden en
pony's met wagentjes te
huur p. dag en p. week
voor onze gasten, fiil. Cam-
ping Zorgvliet, postbus 2,
Diever (Dr.).

Aangeboden een BOVEN-
HUIS met 3 slaapkamers,
in het oosten, uitzicht
sportveld, rondweg, tegen
een flat met 2 slaapka-
mers, liefst Julianalaan.
Br. nr. 1046.
Aangeboden een EENGE-
ZINSWONING met 4
kamers, in het Westen, te-
gen een flat met 3 ka-
mers, aan rondweg, liefst
Julianalaan. Br. no. 1047.

Bij American Shop
op de VOORSTREEK 4

SLAAPZAKKEN
PARADE 1966
EXTRA VOORSEIZOEN

AANBIEDINGEN
Speciale jeugdslaapzak
met capuchon, 1100 gram kunstvezel- 99 -Astof, wasbaar atiCjSÜ

Deken model slaapzak
effen kleuren, met 1200 gram polyacril 27,50

Extra grote maat
lengte 2 meter, 1300 gram 31,50

Butterfly dekenmodel
pracht dessins, van f 42.50, nu 34,50

Dekenmodel
nylon, Schotse ruit, van 57,50 nu .... 42,50

Diverse aanbiedingen
met donsvulling, v.a. 32,50

| Schuimplastic matrasjes v.a... 9,75

Restanten slaapzakken
I met schuimplastic vulling, nu 24,50

Opvouwbare kampeerfauteuils
iets beschadigd, showmateriaal. v.a. .. 7,50

Opvouwbare kamptafels
van 19,75 nu 12 95

Bungalowtenten 10% korting
Veldbedden "

| opvouwbaar met ratels, van 31,50 nu 26,50

Restanten windschermen
4 meter met metalen stokken v.a 21 50

Luchtbedden
5-baans, met klein schoonheidsfoutje, jg 7g

Sr*"^"" "STALLEN GULDENS

RINZEMA'S American ShopVoorstreek 4TEL. 24888, LEEUWARDEN

LASAPPARATEN ook 220
en 380 Volt. 150 Ampère.
’295, en ’415,. Geheel
compl. ledere vrijdagmor-
gen in Frieslandhal. E. de
Jong. Stroobos tel 05123—
336.
KINDERWAGEN, wandel-
wagen en wieg, kinderzit-
je met scherm. Trouwja-
pon maat 38—40. R. Zui-
dema, Vuurdoornstr. 12 11,
Leeuwarden.
Prima onderhouden Rie-
mersma KINDERWAGEN.
Hoog model. Lage prijs.
Schieringerweg 223, Leeu-
warden.
Geheel uitneembare KIN-
DERWAGEN (Mutsaerts),
elektr. naaimachine (Husq-
varna), Jawa, motor 250
cc. J. P. Bult, Voermans-
pad 35, Drachten.
Voor een GOEDKOPE
fiets in betere kwaliteit
naar Spoelstra, Hoekster-
pad 2, Leeuwarden.
Voor SOLEX Hap. en
Puch naar Jan Terpstra's
rijwiel- en bromfietshandel
Gerard Doustr. 59. Leeu-
warden (Huizum).

’ 100,— terug voor uw ou-
de bromfiets — hoe oud
die ook is — bij aankoop
nieuwe JAWA ad. ’ 555,—(pi. 4 pet. O.B.). Firma
Visser. Bleeklaan 131,
Leeuwarden, tel. 28360.
Overcompleet een BERINI
en een Solex. J. de Jong,
N. B. Dijk 218, St. Anna
Par.

HONDA, zindelijke 4-takt
brommer. Loopt op schone
benzine. Zuinig en duur-
zaam. Prijzen vanaf f 798.
Vraagt proefrit, L. de
Vries N.V. Telef. 24596.
Voorstreek 65—57. Leeu-
warden.
DAF de luxe b.j. '61. Ford
Taunus 4-deurs bouwj. '60.
Ford Taunus b.j. ' '58.
Opel Kapitan b.j. '57. Opel
Rekord. b.j. '57, P. Bosma
en Zn.. Menaldum, telef.
05185-263.
LANCIA Coupé, wit, 73.000
km. Opel Kapitan 1956.
Automobielbedrijf Duco
Wiersma & Co, Hoofdagent
Citroen en Panhard, Fnesl.
Verkorteweg 2-6, Leeuwar-
den, telef. 05100—24453—
26218.
CORTINA 1500 '65. 12000
km. Fiat 1300 '63, 48000
km. Volkswagen '64, Mer-
cury Cornet '62, Opel Ka-
pitan '63, Mercedes 220 S
'61, Taunus 17 M '62 en '61,
Fiat 1100 '61, Ondine '61,
Anglia '60, Austin Seven
'60 en '63. Garage Braak-
sma, Harlingerstr. weg 34,
Leeuwarden, tel. 20000.
OPEL Kapitan 1959 met
lichte aanrijschade, prijs

’ 450.—, Landbuurt 3,
Leeuwarden.

FIAT-AGENT
Leeuwarden: GAEAGE CENTRUM B^ H EERLIGH, Sneek: GARAGEBEDRIJVEN RINNERT DE JAGER Beetsterzwaag: GARAGEBEDRIJF J. TOLMANRuiterskwartier 37, tel. 05100—25838. N.V., Maria Louisestraat 20-20a, tel. 05150-2220 Hoofdstraat 110—112 tel 05126—323
Leeuwarden: GARAGE MEERDING, ?"|*"}: £'Jnme7e« 47"49: tel. 05150-4004.

GARAGF I SPHOTITFTransvaalstraat 71-73 tPI 0-5100—2!542R Filiaal Bolsward: Garagebedrijven Rinnert de Hallurn. GARAGE J. SCHOUTE,transvaalstraat 71-73, tel. 05100—25428. Jager Nv> Harlingerstr. 54-56, tel. 05157-2322. Offringaweg 26, tel. 05183-226.

I^!?Sb2 Lemmer: FIRMA WITTEVEEN, Nieuw Buren 45, Terschelling: J. CUPIDO, Boomstraat 4,u-rote öredeplaats 2b, tel. 05178—2882. tel 05146—233/425. West Terschelling, tel. 05620—2115.
Surhuisterveen: NOORD NEDERLANDSE AUTO- Murmerwoude: GARAGE M. C. DE JONG & ZN., Heerenveen: GARAGE H. D. DROST,Soon 051?SS 26-28-30, Hoofdweg 58, tel. 05111-282. Kon. Julianaweg 34, tel. 05130-^6201.
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Sommige automobilisten kopen deze wagen om zn comfortabele ruimte - en
anderen om zn robuust manlijk uiterlijk. Verreweg de meeste automobilisten
echter kiezen de Fiat 1500 Confort om zn mam «

mMmmmm^^MW^fantastische rijkwaliteiten. En ook: omdat Amm|i4l ¥ \ confort
letterlijk alles erin en eraan zit. In destan- SÊ JRdaarduitvoering.En tegen de standaardprijs ■ WUBm mu%mW%*W%mW
Gegevensvoor 'nvergelflklng met alle andere auto's uit deze prijsklasse: door aqualltbehandeling, In vele standen(tot slaapbank!) verstelbare stoe- verwarming metaanjager, dubbelekoplampen met a-symetrlsche Instelling
Ruim van binnen, slankvan bulten, Flat formulevoor perfectewegligging - ten, bekleed veillgheidsdashboard en -stuur, uitgebreid Instrumentarium tegen verblinding, echterultrijlampen, verlichting in dashboardkastje, enti
4 cilinders 1481 cc, 83 pk, 155-km/u, acceleratie van O tot 100km In met o.a. verklikkers voor choke, handrem en watertemperatuur, gesloten verbllndlngssplegel, slgarenaansteker, bevestigingspunten veiligheids-
-14,3 sec., vacuüm rembekrachtlgers, carrosserie beschermd tegen roest carterventilatle, thermostatisch reagerende ventilator, air-conditionlng en riemen, etc. etc.f 7395 .(laken bekleding) f 7995,- (sim. leder)
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Negentien mille voor propaganda

Friese VVV wil meer aan
de weg gaan timmeren

Rijkssubsidie kan
exploitatietekort

verminderen
De Friese VVV heeft een nadelig ex-

ploitatiesaldo van ’ 19.500,—~ maar de
kans is groot dat dit bedrag door een
rijkssubsidie aanzienlijk kan worden te-
ruggebracht. Friesland rekent op een
bijdrage van minstens zeventien mille
uit de ruim twee tons-pot van het mi-
nisterie van Economische Zaken. Gis-
teravond deelde de waarnemend voor-
zitter van de provinciale VVV, de heer
XV. Riemersma dit mee tijdens de „na-
jaars"-vergadering in het Oranjehotel.
De Friese VVV zal dit jaar veel meer
gaan doen aan de propaganda. Stond
er vorig jaar voor dit doel nog een
bedrag op de begroting van ’7.400 (in-
clusief ’ 1.900 voor een folder over de
Groene Kustweg), nu is er negentien
mille voor uitgetrokken.

Het punt bijdragen Friese VVV's ont-
lokte de voorzitter de opmerking, dat
het zaak is van de plaatselijke VVV's
de vastgestelde tien procent van de in-
komsten af te dragen aan de provin-
ciale vereniging. Er zal spoedig een voor-
stel worden ingediend, om ook wat te-
rug te doen voor die plaatselijke ver-
enigingen.

Overigens noemde voorzitter Riemer-
sma 1965 „een jaar met meer wee dan
wél voor de Friese VVV". Hij herin-
nerde daarbij aan de directeurswisse-
ling. Het vertrek van de heer P. P. Ver-
ra heeft, naar de heer Riemersma la-
ter op een desbetreffende vraag ant-
woordde, plaatsgevonden na „een heel
prettig aceoord". Op 1 januari is de
heer G. F. Kooijman als directeur in
dienst getreden; per 1 maart zal hij
worden geassisteerd door de dan in func-
tie tredende Leeuwarder VVV-directeur
de heer S. Soepboer, die tegelijkertijd ad-
junct-directeur zal zijn van de Friese
VVV. Het provinciale VVV-bestuur is
erg tevreden met deze staf. De direc-
tie is al aan het reorganiseren gesla-
gen. Het periodiek „Dit is Friesland",
uitgegeven zonder bezwaar van de
schatkist van de Friese VVV, krijgt een
andere vorm en inhoud en er wordt ge-
streefd naar verhoging der oplage. Een
commissie zal voorts nieuwe statuten en
een nieuw huishoudelijk reglement ont-
werpen, terwijl de VW-dames een „co-
quet uniform" krijgen aangemeten. Te-
vens zal het gebouwtje op het Leeuwar-
der Stationsplein een vriendelijker en
moderner aanzicht krijgen, naar wordt
gehoopt op kosten van de gemeente die
het gebouwtje trouwens al gratis aan
de Friese VW beschikbaar stelt. Weg-
wijzers in Leeuwarden zullen moeten
voorkomen, dat toeristen moeten vragen
naar VVV.

Tijdens de rondvraag stelde de voor-
zitter dat het de taak is van een VVV
om toeristen te trekken. Het Friese wa-
tersportgebied moet weliswaar zijn eigen
sfeer behouden, maar er kunnen op be-
paalde plaatsen („en dan bedoel ik niet
direct het Pikmeer") best wat bootjes
bij, dat geeft extra reliëf. De vraag
van een der veertig aanwezigen of het
beleid van VVV zich zal richten op het
massatoerisme of dat men het „rustig
moet houden" werd met deze woorden
geacht te zijn beantwoord.

De Afsluitdijk en in het bijzonder de
toeristische voorzieningen op de dijk
vormde ook gisteravond gespreksonder-
werp. De voorzitter kon vertellen, dat
Rijkswaterstaat met het plan rondloopt
om op Breezanddijk een jachthaven en
kampeerterrein aan te leggen. Over de
verkeersvoorzieningen aldaar bestaan
nog geen vaste plannen.

VVV-Beetsterzwaag vroeg meer aan-
dacht voor het zuidoosten van de pro-

vincie. De afgevaardigde van Terschel-
ling wilde in het vervolg niet de direc-
teur belasten met het notuleren van de
ledenvergaderingen: deze man heeft be-
langrijker werk te doen, vond deze spre-
ker.

Directeur Kooijman wil, zo zei hij
desgevraagd vooral aandacht schen-
ken aan groepsreizen naar Friesland,
voorts vindt hij ons gewest uitstekend
geschikt voor het houden van con-
gressen. In april komt een twintigtal
Leidse studenten naar Friesland om
er o.a. te vernemen over het werk van
de Fryske Akademy. „Deze soort be-
zoeken moeten we propageren", al-
dus de heer Kooijman, die eraan toe-
voegde dat men dit jaar geen spec-
taculaire dingen van hem mag ver-
wachten.

LEEUWARDER COURANT
Hitte aan Kaap

100 jaar
geleden

Uit de „Leeuwarder Courant' van
vrijdag 16 februari 1866.

LONDEN, 12 Fe-
bruary. Van de
Kaap de Goede
Hoop meldt men.
dat de hitte daar
omstreeks de helf!
van December vooroeeldeloos ivas; op
den 13den teekende de thermometer 136
gr., in de zon en 103 gr. in de schaduw,
92 gr, in. de kamer en 77 gr. in den
koelsten kelder.

B-korps van Soli Deo
Gloria concerteerde

De muziekvereniging Soli Deo Gloria
behoeft bepaald niet te klagen over ge-
brek aan belangstelling: niet alleen dat
de Zalen Schaaf gisteravond vrijwel ge-
heel bezet was met luisteraars, maar
ook uit de jeugd is de toeloop van le-
den en aspirant-leden dermate groot, dat
men enige tijd geleden uit het jeugdkorps
een zogenaamd B-korps heeft kunnen
formeren, bestaande uit jongelui boven
veertien jaar. Het was dit B-korps dat
zich gisteravond aan het publiek pre-
senteerde.

Onder de ietwat hoekige, maar toch wel
muzikale leiding van Sjoerd Nieuwland
werd een negental nummers uitgevoerd,
alle behorende tot het lichte tot mid-
delzware genre. Gegeven het feit, dat dit
korps nog maar kort bestaat en uit-
sluitend jeugdigeleden telt, komt de uit-
voering van het programma niet in aan-
merking voor een serieuzekritiek: daar-
voor zijn er nog te veel tekorten in tech-
niek, instrumentbeheersing en zuiver-
heid van samenspel. Een gunstige uit-
zondering vormde het trombone-kwartet,
dat op zeer te loven wijze „Beethovens
Equali" van Hawkes ten gehore bracht.
Te waarderen valt verder de goede dis-
cipline van het korps en de ernstige
wijze, waarop blijkbaar de studie onder
Sjoerd Nieuwlands leiding wordt aan-
gepakt. In de nummers, die niet te hoge
eisen stellen aan de vaardigheid, werd
dan ook meermalen een goede samen-
klank gerealiseerd.

Het talrijke publiek volgde met aan-
dacht de prestaties van de jeugdige mu-
sici en vermaakte zich na de pauze met
het toneelstuk „Met hartelijke gelukwen-
sen", gespeeld door de Chr. Toneel-
vereniging Animo.

Uit het inleidend woord van de voor-
zitter van Soli Deo Gloria memoreren
we nog de mededeling, dat er ernstige
pogingen worden aangewend, ook het
B-korps van de vereniging in uniform
te steken.

Th. L.

Vandaagenmorgen
Vandaagt

Films: Tivoli 3 en 8 u., „Angelique,
de weg naar Versailles" (18 j.) * Cine-
ma 3 en 8 u., „O.S.S. 117 - Furie in Ba-
hia" (14 j.) * Leeuwarder 8 u., „Drei
Groschen Oper" (18 j.).

Exposities: Van Hulsen 10-10 u., werk
Kools * Princessehof 9—12 en 2—5 u.,
„Oude tekeningen uit drie eeuwen" *Prinsentui.i 9—5 u., Talens' Prijs 1965-
-1966 * Fries Natuurhistorisch Museum
2—5 u., geopend * Fries Museum 9—
12.30 en 2—5 u., „Wat potters bakten"

en de geschiedenis van de fotografie.
Allerlei: Klanderij 7.30 u., Bond van

Plattelandsvrouwen A Harmonie 8 u.,
KaA (Ensemble) * Hotel Goes 2 u„
jaarl. congres Anbor * Harmonie 9.3U
u., Friese Fokclub Federatie * Stad-
huis 7.30 u., raadsvergadering A Rui-
terskwartier 163 8 u., Ver. Harmonie,
openbare psychologie.

Nachtdienst apotheken: apotheek Cath,
Nieuwestad 156, tel. 23092.
Morgen.

Films: Tivoli 2 "1 en 8 u., „Victorie
in de Pacific" (14 j.) * Cinema 3 en 8
u, „I Tabu" (18 j.) * Leeuwarder 7 en
9.15 u„ „Ninotchka" (14 j.).

Exposities: Van Hulsen 10-10 u., werk
Kools * Princessehof 9—12 en 2—5 u.,
..Oude ♦ekeningen uit drie eeuwen" *Prinsentuin 9—5 u., Talens' Prijs 19(ió-
-1966 * Fries museum 9—12.30 en 2—5
„Wat potters bakten" en de geschiede-
nis van de fotografie *> Fries Natuur-
historisch Museum 2—5 u., geopend.

Allerlei: Harmonie 8 u., FO (m.m.v.
violiste Carmencita Lozado) * Oranje
Hotel 8 u., forumavond Commissie Cen-
trumwinkeliers * Bellevue 8 u., Jeugd
Automobiel Club.

Nachtdienst apotheken: apotheek
Cath, Nieuwestad 156, tel. 23092.

Partijen kregen
nummer met oog
op verkiezingen

Vanmiddag zijn in het stadhuis de kan-
didatenlijsten genummerd voor de ver-
kiezing van de leden van Provinciale
Staten. Voorzitter van het centraal stem-
bureau was burgemeester Van der Meu-
len. De nummering had het volgende
resultaat:

1. P.v.d.A; 2. ARP; 3. CHU; 4. VVD;
5. KVP; 6. PSP; 7. CPN; 8. Boeren-
partij; 9. Frysk Nasjonale Partij; 10.
SGP; 11. GPV.

Auto tijdens het inhalen
geslipt in de sloot

Op de Ove.rijsselseweg bij kilometer-
paal 4 raakte de 58-jarige automobilist
P. E. uit Grouw gisteravond in een slip.
Hij kwam op de kop in de bermsloot
terecht. E., zijn vrouw en zijn dochter
die in de wagen zaten bleven onge-
deerd. Dit ongeluk gebeurde nadat E. ge-
poogd had een voor hem rijdende wa-
gen in te halen. Deze automobilist week
plotseling iets naar links uit. E. deed
dat ook en stootte tegen de sneeuwrand
aan de linkerkant van de weg. Hij raak-
te de macht over het stuur kwijt. Van-
morgen is de auto weggesleept.

Dank van PEB:

Friese koek en
sigaretten voor

militairen
Bij het PEB is na de wilde weken

van strüd met de ijzel en het storin-
gen opheffen een betrekkelijke rust in-
getreden. De directie heeft inmiddels
van haar dank laten blijken jegens de-
genen, die hebben meegeholpen
op de knelpunten, zoals de militairen
van enkele onderdelen uit de Johannes
Postkazerne te Steenwijkerwold. De
manschappen, die bij Sneek hebben
meegeholpen, driehonderd militairen to-
taal, hebben allen een Friese kruid-
koek en een paar pakjes sigaretten ge-
kregen. Bij het PEB wil men overi-
gens nog wel iets meer doen. Mis-
schien, dat er een contactavond met
een wat feestelijk tintje kan worden
belegd, waarop militairen en de men-
sen van de zusterbedrijven, die in de
nood zijn bügesprongen, nog eens over
al hun ervaringen kunnen nakaarten.

Momenteel wordt er door monteurs
gewerkt aan het tweede hoogspannings-
circuit tussen Opperkooten en Drach-
ten. Waarschijnlijk zal het in de loop
van deze week gereed komen. Het
„vervoer" van stroom gaat voorlopig,
zoals bekend is, langs één circuit.
Voorts is men bezig met een tweede,
beter noodcircuit tussen Rauwerd en
Sneek. Momenteel wordt hier gebruik
gemaakt van een noodcircuit en een
hulpnoodcircuit. Er is nu een periode
van overal ingetreden over de defini-
tieve herstellingen en vernieuwingen
aan de beschadigde netten in heel Fries-
land.

NVvH zag terug
op een geslaagd

jubileumjaar
In de Harmonie hield de Nederlandse

Vereniging van Huisvrouwen afdeling
Leeuwarden onder leiding van de pre-
sidente mevrouw A. Dijkstra-Antonides
de jaarvergadering. Uiteraard werd
nog over de geslaagde gou-
den jubileumviering van vorig jaar, die
door de.opbrengst van de fancy-fair en
de gulden extra contributie van de le-
den een niet al te grote aanslag op de
kas had gepleegd. Afscheid werd ge-
nomen van mevrouw J. A. van Zuilen-
Van der Veen, die na zes jaar een be-
stuursfunctie te hebben bekleed, moest
aftreden. In het bestuur werden geko-
zen de dames G. Huizinga-Frietema en
R. Tielrooy-Hilligjes. Na de pauze hield
de heer Sj. Nieuwland van het GEB een
inleiding over winning en aanleg van
aardgas.

Te laat geremd: botsing
Toen de automobilist J. H. C. N. gis-

termiddag twaalf uur op de Voorstreek
ter hoogte van de Worteihaven remde
om, voor hij afsloeg, een naast hem rij-
dende fietser vrij baan te geven merkte
de achter hem komende A. K. dat even
te laat. Diens auto raakte de wagen van
N. en veroorzaakte wederzijds schade.

GEHOORD EN GEZIEN
-TELEFOON 22941-

Nieuw Sint Anthoon heeft gister-
avond met 334 tegen 254 jaarlijkse
biljartwedstrijd over vijf partijen ge-
wonnen van de Telex. Grote overwin-
ning, die beker weer in Sint Anthoon
heeft gebracht.

VPRO-televisie heeft gisteravond
op sportpark Cambuur opnamen ge-
maakt van Sportclub Cambuur. Be-
doeling was beelden te filmen van de
training op het hoofdveld, maar dit
bleek nog niet mogelijk. Nu zijn o.m.
opgenomen gesprekken van de spe-
lers met trainer Jan Bens, clubarts
H. W. Hageman en psycholoog drs.
C. van der Kade. Beelden worden
op zaterdagavond 5 maart om 8.20
uur uitgezonden in de rubriek „Wat
bezielt de mens".

Ten huize van familie N. deden twee
konijnen hun intree juist omstreeks
tijd, dat prinses Beatrix zich verloof-
de, reden waarom eigenaar der dier-
tjes, zoon K., zijn duo na uitvoerig
overleg Trix en Claus doopte. Konijn-
tjes konden hiertegen onmogelijk be-
zwaar maken maar hebben dezer da-
gen vriend K. wel duidelijk getoond,
dat hij lelijk mis is geweest bij de be-
noemingen. Claus verraste familie to-
taal door opeens moeder te worden
van een blakend toom kleintjes.

Tweederde van het aantal bewo-
ners van de Voorstreek is lid van
„Voorstreek Vooruit". Negen bedrij-
ven op Kelders, Over de Kelders en
Groentemarkt en 21 op de Voor-
streek nog niet. Daar contributie
van winkeliersvereniging nu is
vastgesteld op ’l5 per maand en
aantal kosten — verlichting, intocht
Sint Nicolaas, reclamecampagne en-
zovoort — zich nu al weer duide-
lijk aankondigt, heeft bestuur op-
nieuw noodkreet op schrift laten
uitgaan naar alle bewoners, opdat
activiteiten niet behoeven te worden
verkleind.

Aanvangstijden van Fries Museum
zijn in verband met exposities „Wat
potters bakten" en „Geschiedenis
van de fotografie" veranderd. Nu op
werkdagen van 9—12.30 en 2—5 uur
en zondags van 2—5 uur. Tentoon-
stellingen zijn tot en met 26 maar'
te bezichtigen.

Peter V. van bijna acht wenste
aan zijp bezit — aantal paren schoe-
nen, bergschoenen en laarzen —

MiiiiiiMiinniiniiiiniiiiini

ook nog paar klompen toe te voe-
gen, waarop mama zei: „Nee".
Commentaar van de kleine man:
„Waarom heb je dan kinderen ge-
nomen? Als je die niet gehad had,
had het ook geen geld gekost."

*Drie keer werd brief voor miss
Tiny Hoogeveen, p.a. mrs. S. Huis-
man-Hoogeveen bezorgd op Noor-
dersingel 54, na ook nog in Heeren-
veen te zijn geweest. Afzender is
J. Hoogeveen uit U.S.A. Nu af te
halen bij G. en G.

Verscheidene industrieën hebben
plantsoen naast oprit bij Stephenson-
viaduct-Hermesbrug beplant met
naambord, dat verwijst naar indus-
trieterrein. Eén verzamelbord zou

betere indruk ge,sen

Leeuwarder rechtbank

Rijbewijs voor deze man
was onverantwoordelijk

„De zenuwarts acht het onverantwoordelijk ,dat deze man een rijbewijs heeft".
Aldus werd vanmorgen ter zitting van de Leeuwarder rechtbank naar voren ge-
bracht in de zaak tegen de 21-jarige stucadoor Jelle G. uit Berlikum. Op de
avond van 29 augustus reed hij op de Berlikumerweg te Ried in volle vaart met.
zijn auto op een op zijn weghelft stilstaande wagen waarvan de bestuurder, de
43-jarige heer G. Wiersma uit Blüa op slag werd gedood.

De verdachte, die bij de behandeling
van de zaak grotendeels zwijgend toe-
keek kwam uit de rapporten naar voren
als iemand, die geen vlieg kwaad zal
doen en erg behulpzaam is maar wiens
geestelijke bagage toch zo gering is. dat
hij eigenlijk geen auto's behoort te be-
sturen. Ook raakt hij snel in paniek en
is vlug de kluts kwijt. Op de bewuste
dag had hij bier gedronken — hoeveel
was nadien niet meer na te gaan omdat
G .gewond was geraakt — en zich enorm
woedend gemaakt door een ruzie met
enkele vrinden met wie hij naar de ron-
de van Ried was geweest doch die hem
geen auto-onkosten hadden willen beta-
len. „Als een idioot" naar hij zelf aan
de politie had verteld, reed hij met gas
op de plank langs de weg ondanks
harde regen. Met een klap ramde hij
de kleine auto van de heer Wiersma,
die op slag dood was. Daarna zwaaide
G. uit de koers en kwam tegen een
boom tot stilstand na nog even een wiel-
rijdster te hebben geraakt die met de
schrik vrij kwam maar wier fiets ver-
nield werd. „Een bijzonder verechrikke-
lijke geschiedenis" zei de officier van
justitie mr. G. R. Nubé in zijn requisi-
toir tegen de verdachte, die indertijd
met heel veel moeite zijn rijbewijs had
gehaald. -,Hij is ziedend terug geraced,
tachtig kilometer per uur en een getuige
heeft nog gedacht: als dat maar goed
gaat. Een man in de kracht van zijn
leven, hoofd van een groot gezin werd
met een slag uit het leven weggerukt."

De eis luidde tien maanden gevange-
nisstraf waarvan vijf voorwaardelijk,

proeftijd drie jaar met toezicht door
het Consultatiebureau voor Alcoholisme
en met een maximale ontzegging van de
rijbevoegdheid: vijf jaar.

Frontale botsing
Tegen de 26-jarige Leeuwarder huis-

schilder Auke P. eiste de officier we-
gens rijden onder invloed terwijl hem
de rijbevoegdheid was ontnomen èn gro-
ve schuld aan een verkeersongeval drie
maanden gevangenisstraf en drie jaar
ontzegging van de rijbevoegdheid. Op 18
september jl. kwam de verdachte als
bestuurder van een Ford Taunus in de
eerste flauwe bocht ten oosten van Fra-
ncker in botsing met een tegenliggende
Engelse auto. die in de richting van
Franeker reed. De echtgenote van de
Brit. mevrouw Morris, liep een hersen-
schudding op. De verdachte en een
vriend, die naast hem zat kregen vrij
ernstig letsel. Een meisje van dertien
dat voorin zat had een gebroken arm.
Achter in de Ford zaten de vrouw en
de schoonzuster van P. plus drie kleine
kinderen van wie een vierjarig jongetje
ernstig werd gekwetst. De beide auto's
werden zwaar beschadigd. Naderhand
bleek, dat P. volgens zijn zeggen, vijf
è zes glazen bic rhad gedronken in Har-
lingen, waar het gezelschap op familie-
bezoek was geweest. Ook was hij niet in
het bezit van een rijbewijs. Hij is almeer dan eens wegens verkeerskwesties
veroordeeld en het laatste vonnis omvat-
te een ontzegging. Over de verdachte,
die ter zitting een vrij brutale indruk
maakte, merkte de officier op, dat de-ze een dronkelap is, die het weinig
nauw neemt met de veiligheid van het
verkeer. „Ik neem aan, dat er veel meeris gedronken dan vij? of zes glazen bier.De verdachte is heel ver heen geweest
want hij heeft er geen notie van hoehij zomaar tegen die Engelse auto te-recht is gekomen" zei mr. Nubé.

De schoonzuster van P. had indertijd
aan de politie verteld, dat zij zich tij-
dens de terugrit niet safe had gevoeld
met deze bestuurder maar thans ontken-de zij iets dergelijks te hebben verklaard.De rechtbank zal over veertien dagen uit-
spraak doen.

Beestigheden
Buitenshuis

Familie Breitsma, Grote Hoogstraat42, ontfermde zich over zwarte her-der met beige poten en beige kop wit-te staartpunt en witte haarring om dehals die dinsdag op Eewal rondzwierf endaar ook de nacht wilde doorbrengenInlichtingen na zes uur tel. 30072 over-dag 26677.
Familie L. Algera, Sierksmastraat 1mist sedert dinsdag klein zwart poesje'„Vivr heeft witte vlek aan de hals. '

■laagd voor het kandidaatsexamen Ti"- '.„"natuurw.tenach.ppen. afdeling scheikunde

Mejuffrouw T. Vijn uit Sneek mag
zich kampioene van Friesland in het
doe-het-zelven noemen op het gebiedvan
haarverzorging. Sinds gisteravond is zij
candidate voor de landelijke strijd om de
Gouden Lok en een auto (wij kondigden
die wedstrijd reeds aan) beschikbaar
gesteld door een firma in haarcosmeti-
ca. *fflIn de Harmonie bond zij de strijd aan
tegen vijf Friese candidaten en met ze-
ven punten voorsprong won zij die strijd.
Op 29 maart volgt in Krasnapolsky de
landelijke finale. Op de foto: mejuf-
frouw Vijn.

(Advertentie t.M i

Snelle verlichting
van pijn in spieren

en gewrichten
Dringt direct door tot aan

de haard van de pijn
Deumatlsche pijnen, spit, zenuwpijnen,

verstuikingen, stijve nek en ledematen :niets werkl sneller, niets werkt aangenamer
ter verlichting van pijn dan Algesal-balsem.
Onmiddellijk in de huid doordringend, werkl
Algesal die|i op de weefsels In lot aan de
baard van de pijn (zonder oppervlakkige
warmtesensatle of Irritatie van de huid te
veroorzaken) en "doorstraalt" verlichtend
weefsels en spieren tot in de gewrichten.
Reumatische pijnen en stijfheid maken
spoedig plaats voor een durend gevoelvan
verlichting en welbehagen.

Wacht niet lot de pijn uitbreekt 1 Zorgt
dat I" thuis altijd een tube Algesal hij de
hand hebt om zodra het nodig is de pijn te
verlichten. ALGESAL bij alle apoth. en drog. Burgerlijke Stand

van 22 februari.
Geboren: René Albcrt. z.v. J. Gun/e-

-voort en W. A. Postma (Lekkum);
Duik Jan. z.v. J. D. Veenstra en F. G.M. Pietersma; Paul Arme Jan, z.v. AH. de Vries en S. H. Zuiderhof; Jacob!z.v. D. Ferwerda en J. Koers; Johan-nes, z.v. H. IJsbrandy en J. Brinksma.

Ondertrouwd: H. A. M. van Hulsen
en R. A. M. Boekema.

Overleden: J. Bakker, 77 jr. wed. v.
B. Sipkema, Groningen; K. Wersma,
79 i\, m. v. J. Balt, Barradeel (Min-
nertsga); R. Schotanus, 86 jr.. geh. gew.
met H. Jager en T. la Fleur; A. H.
Bom, 37 jr., m. v. A. de Jong, Me-naldumadeel (Berlikum).

Benoemd tot dirigent van de chrijtelijke
oiuziekverenigin? ..Oranje" te Bolsward de
heer G. Heermga te Leeuwarden.
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vraagt voor haar proefboerderij „Tjeerd
Jacob Saté" te Akkrum, een

allround veeverzorger
die zowel met rundvee als met varkens
en pluimvee op de hoogte Is.

Schriftelijke sollicitatiemet referenties, binnen 1
week te richten aan

N.V. Mengvoeder UT-Delfia
Afd. personeelszaken te Akkrum.

N.V. MENGVOEDER U.T-DELFIA
Fabrieken teAkkrum - Delft - Hoogkerk - Maarseen

Contubernaal
is een mooi woord voor
tent- of kamergenoot. Ook
Uw Kostganger zult U een
contubernaal mogen noe-
men, maar wie een kost-
ganger zoekt moet in zn
advertentie het woord'coru
tubernaal' toch maar niet
gebruiken - er is (bijna)
geen contubernaal, die het
kent
In een rol AUTO-DROPvindt U op elke tabletver-
pakking een interessant
verhaal.
Vraag naar

AUTO - DROP
Per rol 25 et.

rKOU GEVAT-i
De weldadige warmte .vftvan THERMOGÈNE lfc#WATTEN maakt Jjfc,
vastzittende kou los e*?>3,en verdrijft spierpijn Tftp^
en stijfheid. Zó blijft /%fu, zonder iets in ff\te neirsn, gewoon Jl %aan uw werk. * *ft/ERMOGÈNÊ

PIJN DOOR WARMTH''

Als hoofd voor de nevenvestiging van ons architectenbureau
in Friesland zoeken wij op korte termijn:

EEN BEKWAAM
TECHNISCH MEDEWERKER

Brieven onder no. 1042.
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f Huisvrouwen 313 opgelet! Samen kunt 1
I u deze week weer f U25.000- besparen! I
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I I Totale besparing f.2.50 Engelse Drop 2afc3Mmm 98 I
Dat is ruim 23 /o | VacuümRookworst 99Up-drink

_^___ literfles OO
aU-BERT heijn organiseert *Weekaanbiedingengelden tlm woGrote Nationale Tekenwedstrijd m ,_. __ . w«w*w * maart

ter gelefrenhold van het huwelijk van Prinses Beatrix. Ver. aë'^tli -41 Mm -tekening Inrwart/wlt ofkleur en dlne mee naar da M* m\ WM m\ a^H^ ■a^fctaflabsl " Vf. 7000.. a( n prljxen A J tnii Ij fWTmf* U AÉkMA

Giraffe op uw haarbouclé?
Even veerkrachtig als de vluchtendetred van de giraffe bij de
nadering van jagers op safari, is het Safari tapijt. Wie even
waakzaam is b.v. op het behoud van langdurig vloercomfort
kiest terecht dit nieuwe materiaal. Een garantie voor geluid-
dempende rust, isolerende warmte. Safari voor extra sterk,
vast en fleurig tapijt.

Werkt sfeervol. Verzet zich tegen „moeten" en indrukken, en
veert weer op. Kies nu een vloerverrijking die extra sterk is.
Uit 7 moderne kleuren op anti-slip rug van dubbele jute.

Alle inlichtingen bij uw woninginrichter of bij de fabrikant NEDCOS - Apeldoorn

Brylcreem haarcrème voor mannen
16



Expositie in stadhuis Sneek

Romantische schilders
en knappe beeldhouwer
In het stadhuis te Sneek is tot en met 25 februari een aardige expositie van

beeldende kunst te zien. Voor het eerst in de reeks der tentoonstellingen is er
ook beeldhouwkunst bij. De kleine plastieken van Gerard van der Leeden, Bergen
N.H. doen het uitstekend tussen het op elkaar afgestemd werk der twee schilders
Jan Budding Groet NH en Gradus Verhaaf, Amsterdam. In de hal en de kleine

raadszaal worden maar liefst 35 werken geëxposeerd, die toch ruim en mooi zijn
uitgestald,

De exposan.en kregen alle drie hun
opleiding aan de Rijksacademie voor
beeldende kunsten te Amsterdam; zij wo-
nen alle drie in Zuid-Holland. De ouders
van de jonge beeldhouwer Van der Lee-
den wonen in Sneek. In 1960 won hij met
zijn in de hal van het stadhuis geëxpo-
seerde „Stier" de Gerard Terborch-prijs
van de provincie Overijssel.

Al het geëxposeerde lijkt jong werk
van jonge kunstenaars en toch heeft de
schilder Budding een tijd in een con-
centratiekamp doorgebracht. Het jonge
van hun kunst is de frisheid en de on-
bevangenheid, die het merendeel uit-
straalt, het gemis aan problematiek, de
gemakkelijke herkenbaarheid en het
daarbij veelal behorende onberoerd zijn
door moderne stromingen. Beide schil-
ders zou men romantici met een coloris-
tisch palet kunnen noemen. Enkele wer-
ken van Verhaaf wijken door hun meer
tonalistische verschijning daarvan af.

Beeldhouwwerk kan ook een ex-
pressieve suggestie hebben, zoals
dit donker-brons gekleurd gips de
„Ponyrijder" van Gerard van der
Leeden. Het suggereert een mo-
ment van stilstaan van mens en
dier om te peinzen of zich iets
bewust te worden. Daarbij hangt
om het geheel een sfeer van me-
lancholie De ruimte om het beeld-
je heen gaat daardoor mee doen.
Plastisch fraai is het geheel en mooi
is de zware massa der pony in
evenwicht met het minder zware vo-
lume van de rijder. Het horizonta-
le van de pony is knap in baïons
gebracht met het verticale van de

berijder.

De schilders
Opmerkelijk is het verschil van het ge-

exposeerde in de hal met dat in de
kleine raadszaal. In de hal hangt van
beide schilders merendeels niet hun bes-
te werk, van de beeldhouwer staat er
juist het beste deel zijner inzendingen.

Op de olieverven in de hal is een ge-
vecht aan de gang tussen lijnen in kleur-
vlakken. Bij Verhaaf is het gevecht zo
hevig dat van orde, rust of evenwich-
tige voordracht in de meeste der werken
geen sprake is. Ii de werken van Bud-
ding gaan de kleurvlakken het winnen.
In zijn gevecht komen momenten van
rust, die weldadig aandoen. Zi.in „Le ci-
metière è Ceret" — „waarom geen
vertaling? — is mooi van gloedvol-kleur-
gebruik. In de kleine raadszaal gaan bij
Budding in zijn Oost-Indische inktteke-
ningen de lijnen onderlingaan het wor-
stelen, zij verstrengelen zich, gaan
weer van elkaar en vlechten weer in-
een om zich plotseling samen te ver-
dichten en in zijn beste tekeningen tot
een harmonie met gewassen partijen te
komen. In deze 0.1.-inkten is een sfeer
van dreiging, die angstig aandoet. In dit
zaaltje hangt ook Buddings beste olie-
verf „Seine Paris". Verhaafs „Kermis-
sen" en stilleven in de raadszaal heb-
ben plots geen last meer van onrust
der lijnen. Alleen de kleurvlakken zijn
overgebleven, veelal groter van for-
maat en zich schikkend tot donkere en
hier en daar geheimzinnig oplichtende
partijen, die een wat broeierig sfeervol
geheel vormen. De kleurkeuze van veel-
al warme kleuren, gebed in koude kleur-
omgeving en het even oplichten van
de lichtere tint vlekken waarop in zijn
„Kermissen" lichten lijken te lokken ge-
ven aan deze mooie serie van vijf stuks
een romantische lading.

Het typische van het werk van beide
schilders is dat het zo op elkaar lijkt.

De beeldhouwer
De jonge beeldhouwer Van der Lee-

den maakt aardig en aantrekkelijk klein
werk in brons en gips. Zijn vrouwen-
naaktjes zijn smaakvol van vorm en
plastische verschijning. Het geëxpo-
seerde roept echter telkens beeldhouw-
werk in herinnering van voorgangers
zoals o.a. Charlotte van Pallandt en
Verpsronck. Men mist bij Van der Lee-
den dan toch wel iets van de span-
ning, in de plastische vormgeving en
de beheersing van de ruimte rondom de
beeldjes van vroeger gezien ander werk.
De bekoring van de verschijning van
v. d. Leedens beeldjes blijft echter en
laat de suggestie van gevoeligheid, die

jong of jeugdig of bedeesd te noemen
zou zijn.

In de hal krijgt zijn inzending een wat
gedragener aspect, uitgezonderd dan zijn
„Stier" die herinneringsbeelden oproept,
terwijl de meisjesportretten vorm-plas-
tisch en dan speciaal in de oppervlak-
tespanning wat te arm zijn. Over blijft
zijn „Tors", „Vrouw met Appel", en
„Vrouw met fakkel" met een spannings-
trillertje. Zijn onmiskenbaar talent voor
compositie met meerdere figuren, zoals
zijn aan de onderzijde wat te onrustige
„Braadsters" en zijn fraaie „Ponyrij-
der" waarin de gevoels-uiting, van wat
in wordings-toestand reeds in zijn an-
der werk aanwezig was, tot sterkere uit-
drukking komt.

E. KOOLS.

Simon Vestdijk op bezoek in
zijn geboortestad Harlingen
De schrijver Simon Vestdijk, die in

Harlingen werd geborenen er zijn jeugd-
jaren heeft doorgebracht, logeert mo-
menteel met zijn vrouw in hotel Cen-
traal. Het is 39 jaar geleden, dat de
schrijver voor het laatst in Harlingen was.
Indertijd schreef hij over zijn geboor-
testad als Lahringen. Het echtpaar Vest-
dijk zal nog bezoeken brengen aan Hee-
renveen en Gaasterland.

Dierenbescherming in NOP
krijgt boerderij als asiel

Op de algemene jaarveradering van
de Dierenbescherming in de Noordoost-
polder, deelde voorzitter J.K. van Fucht
mee, dat de gemeente in principe heeft
toegezegd, dat de vereniging bitf Mark-nesse een boerderij zal kunnen huren.
Wegens uitbreiding van Marknesse zal
de grond, twaalf hectare, aan het be-
drijf moeten worden onttrokken. In de
boerderij kan dan een asiel voor dieren
worden ingericht. De vereniging telt
thans 146 leden.

Inwoner Boelenslaan
gedood in Opende

In Opende (Gr.) is gisteravond om
ruim vijf uur de 66-jarige Th. Jansma
uit Boelenslaan bij een ongeluk om het
leven gekomen. De heer Jansma had het
café „De Lauwers" bezocht en stapte,
toen hij uit het café kwam, op de fiets
en stak zonder op het verkeer te letten,
de straat over. Hij werd aangereden
door een uit de richting Surhuisterveen
komende auto, die werd bestuurd door
de heer J. Piekstra. De heer Jansma.
die ongehuwd was, werd op slag ge-
dood.

Raad Ooststellingwerf

Dankbaar jegens PEB
en sneeuwruimers

Voor de aanvang van de raad van
OoststeHingwerf sprak burgemeester
dr. T. H. Oosterwijk zijn waardering

uit aan het adres van het personeel
van het bedrijf Openbare Werken
voor de wijze waarop het onder uiterst
moeilijke omstandigheden had gezorgd,
dat de wegen in de gemeente tijdens
de laatste winterperiode sneeuwvrij

waren gemaakt. Deze dank strekte
zich eveneens uit tot het PEB, waar-
mee gemeentebestuur op bijzonder
prettige wijze heeft samengewerkt en
welk bedrijf heeft gezorgd dat de ge-
meente slechts gedurende minimale
tijd is afgesloten geweest van de elec-
triciteitsvoorziening.

De plaats van de derde te bouwen
0.1.-school in Oosterwolde, welk besluit
in de vorige vergadering op voorstel
van mevrouw H. Bos-Quarré (Arb.)
werd aangehouden, werd nu met al-
gemene stemmen definitief vastgesteld
in het noordelijk deel van het dorp,
aan de Schapekamp. Het voorstel van
b. en w. om ter gelegenheid van het
huwelijk van prinses Beatrix met de
heer Claus von Amsberg ’ 1 per leer-
ling van alle lagere scholen beschikbaar
te stellen werd met elf tegen vijf stem-
men aangenomen. Tegen stemden me-
vrouw Abbring-Sterenberg (PSP) me-
vrouw Bos-Quarré en de heren H.
Zwart (Arb.), C. Oppers (CPN) en J.
S. Veenma (VVD).

Harlinger visser als kaper
opRussische kotter

De rijkspolitie te water in Harlingen
heeft tegen een visser uit deze stad pro-
ces-verbaal opgemaakt wegens diefstal.
Hij werd betrapt tijdens een bezoek aan
de Russische kotter O.K.A. 18, die enke-
le weken geleden ten noorden van Ter-
schelling is gestrand. De goederen, die
van het vaartuig waren gehaald, werden
in beslag genomen.

Voor bedreiging en
diefstallen celstraf

De Leeuwarder rechtbank veroordeel-
de vanmorgen de 26-jarige chauffeur
Theunis H. uit Harkema-Opeinde con-
form de eis tot zeven maanden gevange-
nisstraf waarvan drie voorwaardelijk,
proeftijd twee jaar, met aftrek van het
voorarrest wegens bedreiging. Theunis
had op 4 decmber j.l. te Birdaard het
echtpaar Zoodsma, een mes zwaaiend,
toegeroepen dat hij ze zou dood steken.
De zoon van de familie had nml. ver-
kering met het vroegere meisje van de
verdachte hetgeen deze niet kon ver-
kroppen.

Ook ovreenkomstig de eisen werden
drieLeeuwarder jongelui wegens een se-
rie diefstallen, al dan niet met braak,
veroordeeld. Het waren de 20-jarige ver-
warmingsmonteur Gosse M., twaalf
maanden waarvan vier voorwaardelijk
met drie jaar proeftijd, met aftrek en
reclasseringstoezicht, en de 18-jarige bij-
rijder Harm D. en de 21-jarige chauf-
feur Geert P., ieder acht maanden
waarvan dire voorwaardelijk, proeftijd
drie jaar, met aftrek en toezicht. Hoe-
wel tal van delicten in Leeuwarden wa-
ren gepleegd, vele in kantoren van in-
dustrieën en fabrieken, trokken de drie
er per auto ook wel op uit om ver bui-
ten de stad hun slag te slaan.

Het telefoonnet van Bergum krijgt
met ingang van 1 maart nummers van
vier cijfers. Voor het bestaande nummer
moet dan een 1 gedraaid worden. De
wijziging geldt voor abonné's in Bergum
en Suameer.

Raad Menaldumadeel

Discussiepunten: Fries
en alcoholische drank

in de vergadering van de raad van
Menaldumadeel werd medegedeeld, dat
enkele bezwaarden tegen het uitbrei-
dingsplan in onderdelen voor het dorp
Boksum bij de Kroon in beroep waren
gegaan. In oktober 1964 stelde de raad
het uitbreidingsplan voor Boksum vast,
welk besluit ruim een jaar later door
Gedeputeerde Staten werd bekrachtigd.
Nu is het bü ons hoogste college. De
Boksumers moeten geduld oefenen al-
vorens ze hun woningbouwplannen ten
uitvoer kunnen brengen.

Er was een verzoek van de Ried fan
de Fryske Beweging te Stiens om voor
zover dit mogelijk is, de ingekomen stuk-
ken in het Fries ook in die taal te
beantwoorden, terwijl tevens verzocht
werd de van gemeentewege te verzen-
den raadsvoorstellen, circulaires en an-
dere publicaties zoveel mogelijk in het
Fries te stellen. B. en w. stelden voor
afwijzend te beschikken op grond van
praktische bezwaren. De heer S. van
der Schaaf (AR) onderschreef die be-
zwaren momenteel, maar dat wil niet
zeggen dat ze te allen tijd zullen blijven
bestaan. Hij was blij met dit verzoek
om een stukje Friese cultuur te bewa-
ren. De Fryske Ried stelde tevens voor
het personeel van de gemeentesecreta-
rie een cursus te doen volgen in het
Fries en de te behalen aktes of diplo-
ma's te belonen. We kunnen die cursus
niet verplicht stellen, vond de heer Van
der Schaaf, maar laten we beginnen
met een beloning in uitzicht te stellen.
De grootte van de beloning zou de heer
Van der Schaaf ongeveer gelijk willen
stellen met die voor het diploma ge-
meentefinanciën. Burgemeester Hoek-
stara was er niet erg enthousiast voor
Er ontstond een discussie, waarna b.

en w. toezegging deden deze zaak in
nadere overweging te zullen nemen.

Moeilijker lag het verzoek van de
federatie van geheelonthoudersvereni-
gingen in de geireente om bij recep-
ties van gemeentewege en officiële
bijeenkomsten geen alcoholische drank
te schenken. B. en w. vonden dit een
te grote beperking van de persoonlijke
vrijheid en stelden voor afwijzend te
beschikken. De heer Van der Veer
kon zich daarmee niet verenigen en
schetste uitvoerig de gevolgen van al-
coholgebruik in het verkeer. De hoe-
veelheid alcohoi die wordt geschon-
ken, is betrekkelijk gering, vond de
voorzitter. Niemand wordt verplicht
alcoholhoudende drank te gebruiken;
er wordt ook alcoholvrije drank ge-
schonken. Het betoog van de heer Van
der Veer werd gesteund door de heer
Zwart (Arb.). De heer Van der Schaaf
zou met het verzoek kunnen meegaan
als uit het schrijven „officiële bij-
eenkomsten" zou worden geschrapt
Op verzoek van enige leden werd de
vergadering voor nader onderling be-
raad geschorst. Na heropening deelde
de heer Zwart mee, dat de woorden
„officiële bijeenkomsten" uit het ver-
zoek van de federatie konden worden
doorgehaald. Bij stemming staakten
daarop de stemmen over het voorstel
van b. en w. Vij' leden van de PvdA
en de heer Van der Schaaf stemden te-
gen. De beide wethouders met de

overige vier leden waren voor het
"oorstel.

Botsing op rijksweg
nabij Vegelinsoord

Gistermorgen wilde de 32-jarige kan-
toorbediende Jacob Auwema uit Assen,
die in zijn personenauto over rijksweg
43 reed in de richting Sneek, voorbij de
kruising met de weg naar Vegelinsoord
een voor hem rijdend*» auto passeren.
Bij de inhaalpoging heeft hij of de uit
de tegenovergestelde richting komende
auto van de heerL. A. Kramer uit 't Meer
bij Heerenveen niet gezien, of de snel-
heid en afstand niet juist geschat. Een
frontale botsing was het gevolg. De
auto van de heer Auwema werd vrij-
wel geheel vernield, terwijl die van de
heer Kramer eveneens ernstig werd be-
schadigd.

De heer Auwema werd ernstig gewond
en is in het ziekenhuis te Heerenveen
opgenomen. Zijn toestand is redelijk goed.
De heer Kramer liep een hoofdwond
op en klaagde over pUn in zijn benen.
HIJ kon naar huis worden gebracht.

Streekkleuterschool in
Weidum officieel open
Burgemeester P. Kuiper van Baarderadeel heeft gistermiddag in Weidurn de

nieuwe kleuterschool geopend. De school gaat uit van de Stichting Neutraal Bij-
zondere Kleuterschool Noord-Oost Baarderadeel en is een witte raaf onder de vo-
gels. Het is namelijk een streekkleuterschool, niet alleen op papier, maar ook in
werkelijkheid. De samenwerking tussen rje verenigingen van Plaatselijk Belang
te Weidurn, Jorwerd, Mantgum en Jellum/Beers, we schreven daar reeds eerder
over, heeft het mogelijk gemaakt, dat deze school kon worden gebouwd.

De school, die twee grote lokalen
telt is berekend op tachtig kinderen.
Weidurn kan die uiteraard lang niet
leveren, maar dat is ook niet de be-
doeling. De kleuters komen uit alle bo-
vengenoemde dorpen, 's Morgens rijdt
er enkele malen een busje, dat de
kinderen naar school brengt en tegen
de middag gaan alle kinderen naar
huis om te eten. Even later worden
de kleuters weer van huis gehaald voor
de middagschooltijd. De kinderen ma-
ken dus vier ritten per dag. Een du-
re aangelegenheid? Dat valt nogal
mee De ouders betalen twee gulden
per week per kind en daarvan is
f1,75 bestemd als vergoeding van de
reiskosten. Op het ogenblik telt de

school 67 kleuters en het zal wel niet
zo lang duren of alle tachtig plaatsjes
zijn bezet.

Er is nog één dorp in NO-Baardera-
deel, waarvan de ouders hun kinderen
nog niet naar de Weidumer school stu-
ren en dat is Hilaard. Aan de andere
kant is het zo, dat er twaalf Boksu-
mer kinderen, die dus in de gemeen-
te Menaldumadeel wonen, wel elke dag
naar Weidurn reizen. In elk geval zo-
lang de dorpen Boksum, Deinum en
Blessurn zelf nog geen eigen kleuter-
school hebben.

Na spanning weer rust
in PvdA Sneek

De rust in de afdeling van de Partij
van de Arbeid in Sneek is weergekeerd.
Dit is het resultaat van de gisteravond
in het Piter Jelleshüs gehouden leden-
vergadering. Na een bewogen begin
stortten wijze mannen olie op de golven,
waarna de rust spoedig terugkeerde, het-
geen tot gevolg had, dat de bestuursle-
den, die hun zetel beschikbaar hadden
gesteld, besloten aan te blijven. Op één
na, maar dat had een andere reden.

Naar aanleiding van de definitieve
vaststelling van de candidatenlijst voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen
hadden vijf van de negen bestuursleden
besloten af te treden, omdat enkele be-
stuurders door de ledenvergadering la-
ger op de groslijst waren geplaatst dan
het bestuur had gedaan.

Uiteindelijk zijn dus allen weer aange-
bleven, behalve de heer H J. Fijlstra,
die als zesde — echter verplicht — af-
trad krachtens het afdelingsbesluit, dat
bestuursleden niet tevens ook lid van
de gemeenteraad kunnen zijn. In zijn
plaats is door de tijd, die het glad strij-
ken van de plooien vroeg, nog geen op-
volger benoemd.

,Eten voor India':
negentien miljoen

Tijdens de grote landelijke geldinza-
meling van zaterdag j.l. blijkt 540.000
gulden te zijn gesort op het gironum-
mer van de actie „Eten voor India".
Dit bedrag heeft het totaal van de op-
brengst vanmorgen op 19.200000 gulden
gebracht, zo deelt de NOVIB mede.

Teleurstelling voor jeugd

Onderwijzers willen
vrij zijn: geen feest
in Stadskanaal

Het bestuur van de Vereniging voor
Volksvermaken in Stadskanaal is boos
op de plaatselijke onderwijzers, die wei-
geren op 10 maart a.s. hun medewerking
te verlenen aan een feest voor ongeveer
2400 kinderen. Het onderwijzend perso-
neel heeft laten weten dat het op de
huwelijksdag van prinses Beatrix en de
heer Claus von Amsberg vrij wil zijn.
De onderwijzers stelden voor het feest
een dag later — op 11 maart dus — te
vieren, maar dat is niet mogelijk aan-
gezien men alleen op 10 maart subsidie
van de gemeente kan krijgen. Van een
kinderfeest zal nu wel niet veel ko-
men.

Auto was in beslag genomen

Smokkelaars haalden
wagen weg bij het
belastingkantoor

Bijzonder pijnlijk voor de Tilburgse
douane is de stunt die smokkelaars
hebben uitgehaald door een in beslag
genomen smokkelauto van de binnen-
plaats van het Tilburgse belastingkan-
toor weg te halen. De Mercedes van een
bekende Tilburgse smokkelaar was kort-
geleden in beslag genomen toen er 950
pakjes sigaretten mee vervoerd werden.
Goed afgesloten — de wagen had boven-
dien een lekke band — was de auto op
de binnenplaats van het belastingkan-
toor gezet en daar blijven staan.

Carnaval vierende smokkelaars heb-
ben 's nachts de auto weer startklaar
weten te maken door het wiel te ver-
wisselen en zijn er mee verdwenen.

MILJOEN FRANK EN
VAKBONDSMAN WEG

De regionaal voorzitter van het libe-
rale vakverbond in Brugge, de 33-jari-ge Michel Schollier, is er vandoor met
een bedrag van 1.100.000 frank (onge-
veer ’80.000), geld dat zijn organisatie
toebehoort. Schollier verdween eenweek geleden samen met de 20-jarigedienster Monique Poppe. Het signale-
ment van Schollier, die getrouwd is eneen kind heeft, terwijl zijn vrouw detweede baby verwacht, is door Inter-pol verspreid.

Ruim zes ton voor
huwelijksgeschenk
Op gironummer 25 en bij de ban-ken is tot duver ruim 6 ton gestort tenbate van de actie huwelijksgeschenk

prinses Beatrix en de heer Claus vonAmsberg.

Fiat komt spoedig
met nieuw type

Een woordvoerder van de ItaliaanseFiat automobielfabrieken heeft be-kend gemaakt dat er gewerkt wordtaan een „geheel nieuwe" Fiat die inhet komende voorjaar op de markt zalworden gebracht. De zegsman wildegeen nadere bijzonderheden verschaf-fen doch verklaarde wel dat het for-maat van de nieuwe auto, de Fiat 124ligt tussen dat van de Fiat 100R ende Fiat 1500. Foto's die van de Fiat124 zijn gemaakt, tonen aan dat denieuwe auto wat betreft vorm vrii con'S'rS'ten. 18 met 3tratóe UJato ** V°:
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AARDEN VATEN
(Il Coi. 4:7)

JaÉpX J.Tj.Piebenga
Mp§Éi&&«f

hSMvm

a<£> > '
In de Leeuwarder (Jourant-serie is
thans verschenen

„AAHDEN VATEN",
een keur van hoofdartikelen van

JAN TJITTES PIEBENGA
in de Leeuwarder Courant 1945-1965
Prijs per deeltje ’2,- voor aan onze
bureaus afgehaalde of bij onze apen
ten bestelde exemplaren Na over-
sohriivinji van f2,25 op gironummer
572459 t.n.v. Friese Pers, Leeuwarden
volgt toezending per poit.

f|p Pnhto l X&j W vermaarde,
Uu CUII IC zeer snel

H grïepbestrïjder ?**«**.
H H /Vl # krachtig

nu ook in voordelige gezïnsverpakkinrjf

(Advertentie 'LM.)

t kwaliteit
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JAVAANSE JONGENS
de pittige zware shag

Ê Proef hoe pittig van smaak
Merk hoe mild van rook
Probeer direkt 'n pakje!



TE KOOP
Goed onderhouden
BURGERWONING

Oosterbuurt 9
(nabij Wijbrand de Geest-
straat), met bleek je en
flinke voortuin waarin
plaats voor autobox; ka-
mer met eethoek en keu-
ken, grote «slaapkamer en
zolder.
Prijs in overleg. Direct te
aanvaarden (Beh.t.) "Te bevragen bij bovenge-
noemd adres.

DAGBLAD-
RECLAME

is
GOEDKOPER

WEGENS OPHEFFING
TE KOOP

Moderne winkelkasten, toonbank, alles met T.L.-ver-
lichting, schuifbare etalage imet opstand, geslepen
glasplaten, kassa.

Sigarenmagazijn D. Ebbens,
Wirdumerdük 3 — Leeuwarden

TE KOOP:

4 volbloed kalve rieren
Kalftijd begin maart. Produktie van één der moeders
2-j.: 3919-447-175-322. Eiwit 361. 3-j.: 4281-465-
-199 - 300. Eiwit 373.

K. Tjallema - Wommels
TEL. 407.
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Wed .-a trakteert oprepenl
-ïo verkade Tra*^

IJK^C Op elke rol Verkade beschuit staat een spaarbon afgedrukt.
TjZs&!Mï!!m^ÊÈÈ Spaar die bonnen op en plak er zes op de spaarfolder die bij Uwm^Haü^^Ti winkelier verkrijgbaar is. Voor elke volgeplakteP^ spaarfolder krijgt U bij Uw winkelier zon heerlijke Verkade- fijnproevers-reep gratis - smaak naar keuze.

Wmllm^^^ÊÊmm _ Voor die a' re9elmatig Verkade beschuit gebruikte, eenllV\^^Jl f k "^k ymW AW A buitenkansje. En voor U, die Verkade beschuit nog niet eerder proefde,V|^«n|l |T' AW M is dit een goede gelegenheid met Verkade beschuit kennis
m, AW AW te maken- Omdat U er heerlijke repen mee spaart... maar ook omdatffm* -^^^Tjifai^^n, m.Jr AW Verkade beschuit zo smakelijk, zo prettig snijdbaar is.
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Grote
Derby kroonkurk-aaie
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SrisfiÉSHDERBYDRINföJ
Treft u op eenDerby gezinsfles *n kroonkurk metbinnenin

(onder het kurkplaatje)

of f COLA jzend deze

kroonkurk dan op naar Hero - Breda. U ontvangt gratis
3 gezinsflessen tintelfrisse Derby Up Drink + 3 gezinsflessen

lekker pittige Derby Cola Drink.
■ ■ ■ ■

Ontdek hoefantastisch lekker die nieuwe
Derby Drinks zijn. Puuren alsmixdrank

DERBY DRINKS... PRODUKTEN VAN HERO BREDA J
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Winst van f635 mln op f647 mln

Winstmarge bij Unilever
daalde opnieuw in '65

Minder winst op
margarine en
wasmiddelen

(Door onze economische medewerker)
De gisteren bekend gemaakte voor-

lopige cijfers van Unilever over 1965
vertellen ons, dat de verkopen aan
derden tot f 18.466 milioen ziin geste-
gen en dat de nettowinst f 647 miljoen
bedroeg. Aandeelhouders van de Ne-
derlandse tak van Unilever krijgen op
elk aandeeltje van f 20 f 4,22 uitge-
keerd. Dit komt overeen met 21,1 pro-
cent.

Het beeld van 1965 wordt duidelijker
als wij het plaatsen tegen de achter-
grond van de cijfers van 1963 en 1964.
Dan namelijk komt er een opvallende
ontwikkeling te voorschijn:

1963 1964 196S
in miljoenen guldens

verkopen aan derden 15.557 17.115 18.466
winst voor belastingen 1.203 1.257 1.186
belastingen 608 588 519
netto winst 566 635 647
divid op prefer. kapitaal 40 41 40
divid. op gewoon kapitaal 184 197 195
in bedrijf gehouden winst 342 397 412
divid. Nv per f2O f3,78 f4,18 f4.22
respectievelijk 18,9 pet 20.9 pet 21,1 pet

Hieruit blijkt dat:
0 de verkopen in 1964 met 10 pet.
waren gestegen en in 1965 met 7,8
pet, zodat de verkoopstijging afneemt;
Q de winst voor aftrek van belasting
in 1964 met 4,5 pet. steeg, maar dat
deze daalde in 1965 met 5,7 pet.;

Q de bruto winstmarge (de winst voor
aftrek van belastingen in procent van
de afzet) in 1963 7,7 pet. was, in 1964
7,3 pet. en in 1965 6,4 pet., waaruit
duidelijk blijkt dat de kosten sterker
stijgen dan de verkopen;

O de fiscus een lagere tol vraagt,
waardoor de nettowinst uiteindelijk nog
kan stijgen, hoewel die stijging in 1965

slechts 1,9 pet. was tegen 12,2 pet. in
1964.

De raad van bestuur van Unilever
deelde nog mede, dat de winst op le-
vensmiddelen gestadig en belangrijk
is toegenomen. Hetzelfde geldt voor
toiletartikelen. Deze vooruitgang heeft
echter de daling van de winst op
margarine en wasmiddelen slechts
gedeeltelijk kunnen goedmaken. De
kosten zijn blijven stijgen terwijl de
druk die o.a. van de zijde van de
regeringen wordt uitgeoefend een na-
delige invloed blijft hebben op de
winstmarge. De concurrentie, vooral
op het gebied van wasmiddelen, is
bijzonder scherp gebleven.
Van de nettowinst van ’566 miljoen

ging in 1963 40 pet. naar aandeelhou-
ders, zodat 60 pcj. in bedrijf werd ge-
houden. In 1964 was de nettowinst

’ 635 miljoen, waarvan 6214 pet. in be-
driif bleef en 37J/2 pet. naar aandeel-
houders ging. In 1965 steeg de netto-
winst tot ’ 647 miljoen; 63V4 pet. daar-
van blijft in bedrijf zodat 36Va pet.
naar aandeelhouders gaat. Het dividend
is dus ook in 1965 ruimschoots ver-
diend.

Coöp. Beleggingsfonds
komt binnenkort
met 7 pct obligaties

Het coöperatief beleggingsfonds voor
deBinnenscheepvaart U.A., „Beleggings-
fonds Binnenvaart", heeft de rente van
haar 25-jarige hypothecaire obligatiele-
ning, waarvan de uitgifte begon op 1
juni 1965, met terugwerkende kracht tot
deae datum verhoogd van 6 tot 7 pro-
cent. De overige emissievoorwaarden,
waaronder een uitgiftekoers van 99 pro-
cent, blijven ongewijzigd. Formeel moet
een op 2 maart te houden vergadering
van obligatiehouders dit besluit van
het fondsbestuur nog goedkeuren. Daar-
na zullen zowel de houders van in to-
taal bijna ’ 200.000 al geplaatste zes
procent obligaties als de inschrijvers
op nieuwe stukken een rente genieten
van 7 procent.

De lening is verdeeld in stukken van

’ 1.000, ’ 500 en f 100 nominaal aan
toonder. De verplichte aflossing be-
draakt 4 procent per jaar a pari, voor
het eerst in 1967. Vervroegde aflossing
is eerst twee jaar na plaatsing toege-
staan, de eerste viji jaar alleen tegen
101 procent. Het fbnds belegt de mid-
delen in hypotheken op binnenvaart-
schepen. Deze hypotheken dienen als
onderpand voor de obligatielening, via
cedering aan de trustee, de Utrecht-
sche Bank NV. Aflossing en rente wor-
den direct aan de trustee betaald. De
directie acht de ontwikkeling van het
nog jonge fonds tot op heden bevredi-
gend.

Europa's economische
reuzen-onder-

nemingen
Royal Dutch/Shell en

Unilever bovenaan
Royal Dutch/Shell en Unilever — ge-

mengd Nederlands-Britse ondernemin-
gen — bezetten opnieuw de eerste en
de tweede plaats op een lijst van 90
grootste ondernemingen in de zes lan-
den van de Europese Gemeenschap en
Gr.-Brittannië. Hun omzetten in 1964
van resp. bruto 9,76 miljard dollar en
4,72 miljard dollar geven Shell en Uni-
lever nog steeds een ruime voorsprong
op de nummers 3, 4 en 5 van deze
lijst: British Petroleum (met een om-
zet van 3.50 miljard dollar), de Ita-
liaanse 1.R.1. (2,59 miljard dollar) en
de Britse National Coal Board (2.46
miljard dollar).

Philips komt op deze ranglijst op de
achtste plaats, met 1,93 miljard dol-
lar, direct achter Volkswagen (1,99
miljard) en voor Siemens (1,63 mil-
jard dollar). De enige andere Neder-
landse onderneming van groot formaat
op deze lijst zijn deKoninklijke Neder-
landsche Hoogovens en Staalfabrieken
die met een bruto omzet van 279 mil-
joen dollar op de 80e plaats komen.

Bijna de helft van de ondernemingen op
deze lijst zijn Duitse, t.w. 44. Voorts
komen er 19 Britse ondernemingen op
voor, 15 Franse, 7 Italiaanse, 4 Ne-
derlandse (waarvan 2 Nederlands-Brit-
se) en een Belgische onderneming.

DIVIDENDVOORSTELLEN
Nederlandsche Credietbank: 10 pro-

cent op de aandelen B, waarvan 2
procent in B-aandelen uit de agio-re-
serve. Op de aandelen A 12 procent,
waarvan 2 procent uit de agio-reser-
ve in aandelen B (onv.).

Cindu, Chemische Industrie Uithoorn
NV: 6 procent (v. j. 6 pet.). De raad
van bestuur van de NV Utrechtsche As-
phaltfabriek welke houdster is van 50
procent van de aandelen van Cindu heeft
besloten aan de vergadering van aan-
deelhouders voor te stellen het dividend
op 8 procent (v. j. 8 pet.) te bepalen.

Wilsons Limonadefabrieken NV: slot-
dividend van 6% procent in contanten.
In juli 1965 werd reeds tien procent
in aandelen en 3/2 procent in contan-
ten beschikking gesteld. (Over 1964werd
zeven procent in contanten, plus vijf pro-
cent in aandelen uit de agio-reserve uit-
gekeerd).

Op dezelfde voet als bij VSF

Philips gaat met
Indoheem samen

in radio en tv
Philips NV en NV Indoheem zijn

van plan nauw samen te werken op
het gebied van de ontwikkeling en
produktie van radio, televisie en elec-
tronische apparatuur. Daartoe wordt
overwogen een gemeenschappelijke
dochteronderneming te stichten, in de-
zelfde geest als de NV Verenigde Stof-
zuigerfabrieken te Leeuwarden, die,
naar bekend, ook een „dochter van
deze twee moeders" is. Philips zal In-
doheem echter niet overnemen.

De samenwerking zou gerealiseerd
moeten worden tussen Van der Heem
Electronics en Van der Heem NV,
twee van de tien werkmaatschappijen
van Indoheem, aan de ene kant en
Philips aan de andere kant. Een on-
derzoek naar de mogelijkheden hier-
van is op het ogenblik in volle gang
en het ligt in de bedoeling van bei-
de besturen t.a..t. verdere publikaties
te doen volgen, aldus een mededeling
van de ondernemingen, waaraan men
op het ogenblik niets meer wil toevoe-
gen.
Van der Heem Electronics en Van der

Heem produceren resp. telecommunica-
tie-apparatuur, electronische apparatuur,
professionele motoren en -onderdelen en
radio, televisie, electrische huishoudelij-
ke toestellen, ventilatoren en electrisch
handgereedschap. Van der Heem zet
zijn produkten in het binnenland af via
R. S. Stokvis en Zn. NV, Van der Heem
Electronics heeft een eigen verkoopor-
ganisatie. Hieruit blijkt, dat het produk-
tieprogrßmma op dit 'gebied vrijwel sa-
men valt met dat van Philips. De Indo-
heem-groep vorig jaar ontstaan uit
een fusie van Van der Heem NV
en Indola NV. vervaardigt verder o.m.
farmaceutische artikelen, kappersappa-
ratuur en cosmetica De resultaten van
dit concern zijn over de eerste negen
maanden van vorig jaar niet bijster goed
geweest. De nettowinst kwam uit op

’ 1,64 miljoen tegen ’3,10 miljoen over
dezelfde periode van 1964. De omzet was
in die negen maanden f 107 miljoen en
bij Philips f5.1 miljard.

Amsterdamse wisselmarkt
Amsterdam, 23 februari. Londen

10.14—10.14/2; New Vork 3.62—3.62!/4 ;
Montreal 3.36—3.36V4; Parijs 73.88%—73.93%: Brussel 7.28—7.28%; Frankfort
90.25—90.30; Stockholm 70.12—70.17;
Zuerich 83.47%—83.52%; Milaan 57.97%
58.02%: Kopenhagen 52.47—52.52; Oslo
50.63—50.68; Wenen 14.00%—14.01%;
Lissabon 12.64%—12.65%.

Marktberichten
' OVERZICHT STRO EN HOOI

Groningen, dinsdag. - De handel in eon-
sumptiestro was vandaag opnieuw in kalm
vaarwater. De belangstelling voor tarwe-
stro was vergeleken bij enkele weken gele-
dein misschien wel iets groter, maar invloed
op de prijs had dit nog niet. Haverstro was
wederom traag met gedrukte biedprijs, zo-
dat hierin ook weinig omging. Gerstestro
was kalm op redelijk niveau, terwijl rogge-
stro duur en moeilijk te krijgen was. In
Noordwest-Duitsland is de prijs hiervan de
laatste weken aanzienlijk opgetrokken.

In hooi was de situatie al niet veel an-
ders dan de laatste weken. Het aanbod van
matige kwaliteiten was ruim voldoende
voor de vraag. Gedorst hooi was eveneens
verlaten.

Het verbeterde weer had een gunstige in-
vloed op de aanvoer van fabrieksstro naar
de cartonindustrie. De toestand van opdooi
van de wegen speelde nog wel een rol.

Rotterdam was maandag voor gedorst en
ongedorst hooi lauw gestemd. Zonder veel
zaken bleef voor graanstro de vraagprijs
van de laatste weken gehandhaafd.

Jaarcijfers '65 Coöperatieve
Boerenleenbank Ureterp

Spaargelden: inlagen f 3.438.432, op-
vragingen f 2.718.383; spaarsaldo 1965
f 720.049 (1964 f 946.085); balanstotaal
f 6.800.528 (1964 f 6.080.479); jeugd-
spaarregeling f 209.451. Voorschotten:
nieuwe uitzettingen f 327.900, aflosinaen
f 266.490, balanstotaal f 506.670. Hy-
potheken: uitzetingenf 978.150, aflossin-
gen f 366.280, balanstotaal f 3.131.870.
Rekeningen-courant: stortingen
f8.707.033, opvragingen f 8.626.626, ba-
lanstotaal debet f 279.484, credit
f 438.511. Reserves: f 163.248 (in 1964
f 146.967). Totaal baten: f 318.588, lasten
f 308.618, winst f 9.969 (in 1964 f 12.192).
Aantal leden: 586 (in 1964 563).

Jaarcijfers 1965 Coöperatieve
Raiffeisenbank Woudsend

Spaargelden: inlagen ’ 1.640.000,—,
opvragingen ’ 1.240.000,—; spaarsaldo
1965 ’400.000.—, (1964 ’160.000.—.);
balanstotaal ’ 3.330.000—, (1964
f 2.930.000,—. Hypotheken: uitzettingen
’720.000.—, aflossingen ’320.000.—, ba-
lanstotaal ’1.825.000. Rekeningen cou-
rant stortingen ’ 5.625.000,—, opvragin-
gen ’5.645.000.—, balanstotaal debet
’171.000. —.credit ’344.000.—. Reser-
ves: ’75.750.—. Totaal baten:

’ 183.600.-r, lasten ’173.840,—, winst
’9.760.—. Aantal leden: 308. Bestuurs-
mutaties: ,n de plaats van de heer S.
Jeltes, diè wegens vertrek niet herkies-
baar was, werd de heer H. R. de Vries
gekozen als lid van de Raad van Toe-
zicht.

Nillmij neemt verzekering-
maatschappij Flevo over

De NV Schadeverzekeringmaatschap-
pij Nillmij heeft een bod uitgebracht
op de aandelen van de NV Verzekering-
maatschappij „Flevo" in Amsterdam.
Vrijwel alle aandeelhouders hebben dit
bod geaccepteerd, zodat behoudens de
ministeriële verklaring van geen be-
zwaar op een noodzakelijke statutenwij-
ziging het bod gestand wordt gedaan.
Door de verwerving van dit belang
breidt de Nillmij haar werkterrein uit
tot de verzekering ter beurze van brand-
en transportrisico's. De „Flevo" zal on-
der eigen naam haar werkzaamheden
voortzetten.

Effektenbeurs Amsterdam
Verklaring der tekens en afkortingen: " - gedaan en bieden,
§ = gedaan en laten; b = bieden; 1 = laten; d = ex dividend;
c - ex claim.

" HM «Hl
22 febr. 23 febr.

OBLIGATIES
Staatsleningen enz

Ned. '65-1 5 3/4 93% 94
Ned '65-2 5% 94% 94%
Ned 64 5V4 88% 89%

!Ned '64 5 87% 87%
Ned '58 4% 87 87%
Ned '59 4'/, 85% 86' \
Ned.'6o-1 4% 87% 87%b
Ned.'6o-2 4'/, 84%1 84%
Ned '59 4V4 85% 85%
Ned '60 4V4 82% 82%
Ned '61 4% 82% 83
Ned '47 3'/t 75 741,1
Ned '37 3 80% 80%Grootb'46 3 BIA 81
Ned.invest 3 96 96%'
A.dam'4B 3'/, — 85%

Banken enz.
BvNG '57 6 96% 96%BNG'5Ba9-»% 84% 84%
BNG '65-16 96 96%
BNG '65-2 6 96 96
BNG '65-1 5% 93% 93
BNG'6S-25% 93% 93
BvNG '65 5% 90% 90%
BNC64 5V4 88% 88%
BvNG'5B 5 87% 87%
BvNG '64 5 86% 87
BvNG '57 146% 146%
Midd Cr 43/4 98% 98%
Midd. Cr. 5% 94% 95
Nat.lnv.B 4% 94% 94ANat.lnv.B 5V4 87% —

Hypotheekharken
Fr.Gr.Du 4'/i 84% 84%
FG.DEVË 3y4 73% 73%
Westl.NO 3y4 72% 72%
ENSVA-O 5 — —

Diversen
C.N. Rentesp. — —Gasunie 5% 95% 95%
Phil 8 Ing 4 83 82%
Pgem's7 6 97% 97%
1d.'51/52 4'/i 99 99
KLM 15 1 5 90% 90%
KLM 201 4% 88% 88%
Z.HoH.'S9-2'/. 85 85
AKU kv 4% 113 112%
Gelder z 4% 87% 86%
Scholt. F 4% 199 196

AKTIEVE AANDELEN
CultuuronderneminEen

Amst. Rubb. 96% 96%
HVA MH ver 142% 141

Handel Industrie enx.
AKU 364% 360%
Dell Mij c 107.50 108.30
Hoogoven» c 446 450
Philios eb 123.80 122.95
Unilever c 112.30 111.10

Milnhouw en petroleum
Dordt Petr. 727% 721

idem pref. 726% 720
Kon Pcb 158.45 157.20

Scheep, en luchtvaart
HAL 120% 121%KLM 343 342
KNSM 110% 110%
Kon Paket 203 200
Ned. Stv. — 132
Niev Goudr.c 106 106%
Ommeren c 208 206
Rott. Lloyd 15. 154%
Scheepv. Un. 143 S 142'A
NIET-AF. TIEVE A \DELEN

Beleggingsmüen
Alg. Fds.bez. 1235 1235
Converto 1125 1125
Holland Fund 473.— 473
Intergas sp. 477.60 476.—D.I.F. 132.50 131.50
Interunie 193 193Nefo 98.50 98.50Robeco 228 228
Unitas 490.— 482.—
V. Bez. 1894 117.— 116.50
Europafonds 495 495
Eurunion 122.10 122.40
Valeurop 644 648

Banken enz.
Alg. bank N 260 260Amev 765 760Amrobank 51.70 5170Gr. Ind.Crb. 165% 165%Holl Soc 678 678 1Nat. Ned. c 585 582
Ned. Midsb. 102.— 101.50Slavenburg 196% 195

Handel, Industrie enz
Alb. He"n 736 732Algem.Norit 222 219Amstel Br. c 380 381%Amst. 3a: last 447 447 D
"is Droogd 101% 100%Apeld. Net.fa 365% 365%

Keeren Tric 76 75Bensdorp int — 417Bergh's J A 225% 225
'"rUel fat. 224 225

Blaauwhoed 400 401%Bliidenst.-W 112% 112
Bols 232.— 231.—
Rors Wehrvc 73 71
Bredero's b — 472%
Rrocades st 895 893
Bührm.T. 679 663Bijenkorf C — —Calvé e 815 811
Carp's garen.l 302 —Cen' Suiker 382 »76

Cur Hand.mij 142% 142'A'Daalderop — —Dagra 273 271Drie Hoefi). 94.50 —Elsevier 203.— 200 1
Emba 235 233
Fokker 267 263Ford Ned. 930 b 930 b
Gazelle riiw. 263 —Oelder v. pap 111% 111Geld.-Tielens 455 455 b
Gist splr. 360 360
Grinten v.d. — —Gruyter 6 cpr. 124 124 b
Hatema NV 203 204
Heineken 498 —Hero Cons. — —Hoek's Mach. 531 530
Holec 255 —Holl. Beton 352 352
Homburg 353 352
Hoogenbosch — 354
Hoogenstr. 149 147
Indoheem 49.— 50.—
Interlas — 443Internatte 282 281
Kemo Corset 633 630
K. N. Papier 243 241%
KZ-Ketien c 800 790KV. Tapilt 410 —LPF 269 b 272
Lindeteves-J 154 153%Hiempf 215 216Lijm en Gel 140 141
Macintosh 440 1 438 1
Meelf N.B. c 350 355Mees' Bouw 194% 194
Mosa 397 385
Muller Co nb 318 318
Naarden 450 447N Dok Mil 74V4 74%
Ned exp.p o 130 i 130 1
Ned. Kabel 330 % 330
N Melk Unie 280 279%
Van Nelle 263 262
Netam 220 218
Nijvprd-tent 123 123

Oranleboom 365 367
Overz Gas 88.50 87.—
Palthe 91% 91%
Philips pref. 43— 42.40
"iptrrsen C( 110 110
Pont Hout 270 270
"*ott Droogd 190 187 "

Ruhaak co 135% 135
D e Schelde 192 189
Sch Oxn.Mil 203 200
Schokbetor 266% 267
Scholt Cart 555 d 545
Scholt.-Honig 98.— 95.—
S. de Wit 225 225%
Stokvis 176 177
St.sp Twente 60% 60
Swaay van 328 328
Tb Marinen 230 230
'lechn Uni" 312 —Texoortnt 123% 123
Thom Drllv. 90.40 89.80
Thom Mot 182 180%
Udenhcut 189% 189%
Unilever 6cp 100% 100%
Unlon 147 147%
Utr Asphalt 263 260
Ver Machine 144% 142%
Ver Touw — —Vezelverw 156 156%Vihamil 178% 179
Vredest R. e 130 130
Walvlsvrt. 88% 89
Wereldhaven 380 380
Wessaien 489 482
Wilton-F. c 153% 151
Wvers'lnd 595 585
Wijk & Her. 121 120b
Zwse coni 2501 2451
Zwanenb. O 179.80 179.50

Mijnbouw en petrol urn
Billiton2e r 404% 404
BUITENL CERTIFICATEN

Canada
Can. Pac 61% d —Int. Ntckel 105% 105%Shell OU 22% 22%

Verenigde Staten
Am Motors 10 10
Am Radiators 20A 20A
Am Tmelt 78% 78%
Am tel.& tel. 62% 62%Anaconda 92% 52
Atchis Top 40% 401^
lethl Steel 37% 37%Columbia gas 29% 29%
Gen Electr 110% 110%,Gen Motors 100% 100%
Kennecott C 136% 136%
Pennsvlv Rrd 69% 69%
Rep. Steel 43% 43%Shell Oil 62% 62%Sunr Mld. 31% 31%Vexas instr 194% 195
Tidewater 46% 46%Un Pac Rr 44 44%lü.S Steel 51% 51%'Woolworth 30% 30

Kleine vaart

ARDITO 21 pass. White
BRAM 21 vn. Amsterdam.
OLWE 22 t. Dublin.
ZUIDERZEE 21 t. Liverpool
WIM II 22 t. Reckon 'FIVELSTAD 21 t. Dover.
HASEWINT 22 t. Zeebrugge.
GITANA 22 vn. Poole.

OCEAAN 22 t. Alexandria.
SWIFT 21 t. Esbjerg.
METEOOR 21 t. Oldenburg.
BANKA 21 t. Ipswich.
BIANCA 21 t. Leixoes.
CITADEL 22 pass. Holtenau.
MOUNT EVEREST 21 vn. Bruns-

buttel n. Stralsund.
RIFO AN 21 nr. Telgnmouth.
WIJMERS 21 nr. New Port Mon

★

BRINIO 21 te Londonderry.
CORONA 22 p. Belfast.
DELFBORG 21 v. Belfast.
DINTELBORG 21 p. Holtenau.
ESPERANCE 21 v. River Tees.
GERSOM 21 te Par.
HOOP 22 v Ellesmereport.
KROONBORG 22 v. Sarpsborg.
LUISE EMILIE 22 v. Belfast.
MAASBORG 22 v. Halmstad.
MUTUA FIDES 22 v Rotterdam
NARWAL 22 v. Londen.
NASSAUBORG 22 p. Gibraltar.
NEDERLAND 22 v. Duinkerken.
NOORDKAAP 22 v. Ostende.
ORANJEBORG 22 v. Delfzijl.
TUGRO 22 te Horsens.
VOLENTE 22 te Middlesbrough.

HAVEN VAN HARLINGEN
Aangekomen.

STELLA MARIS v. Antwerpen.
/ «Vertrokken:

GEESTDIJK n. Maassluis.
GAASTERLAND n. Goole.
HENDRIK B n. Rotterdam.
AVANTI n. Amsterdam.
GOTT MIT UNS n. Borkum.
BUCCANEER n. Bilbao.

ANP-CBS BEURSINDICES
Int concern» inrt «cheepv Bank/ven Handel Alg

18/2 495.3 316 8 133.7 178.3 166.8 351821/2 493.5 316.3 132.8 177.8 166.6 3508i2a/2 4»i.i a«.o iai.s m.o ïcc.o 3493

Landré en Glinderman

Aandeelhouders-
vergadering van
personeel
Commissarissen en directie van Landré

en Glinderman NV (agenturen van
buitenlandse metaalindustrieën) heb-
ben gistermiddag een vergadering be-
legd, waarin de personeelsleden, zich
in hun kwaliteit van aandeelhouders
hebben beziggehouden met het jaar-
verslag en de jaarstukken over 1965.De „normale" aandeelhouders hadden
dit gistermorgen al gedaan. Bij hethonderdjarig bestaan van de vennoot-schap begin 1963 heeft het bestuur be-sloten aan alle personeelsleden eenaandeel van ’ 100 te verstrekken. Hetaantal werknemers bedroeg toen on-geveer 135. In de gewone jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering, waar eenen ander eerst nu werd bekendge-maakt, verklaarde de voorzitter dene" P' A- de Pree, nog dat 'dezeuitgifte moet worden beschouwd alseen min of meer symbolische daad„We zijn niet van plan er een coöpe-ratie van te maken," zo voegde htieraan toe. Bij Landré en Glindermanbestaan verder een normale gratifi
catieregeling voor het personeel De"hoogte van de winstuitkeringen aande werknemers is gekoppeld aan debehaalde nettowinst.

WAAR ZIJN CE SCHEPEN?
AENEAS 22 te Adam.
ALCOR 21 te Antwerpen.
ALNITAK 22 pass. Kreta n. Mar-

sellle.
AMELAND (T.) 22 v. R'dam n.

Spore.
AMSTELDIJK 21 540 m nw Fl-

nisterre.
AMSTELLAND 22 te Hamburg.
AMSTELSTAD 23 te Nw. Orleans

verw.
AMSTELVELD 21 950 m zzw Azo-

ren.
ARCTIC 23 te Vigo verw.
ARENDSKERK 23 te Antwerpen

verw.
AVEDRECHT (T.) 22 220 m ono

Aden
BAARN 22 320 m w Azoren.
BATJAN 22 te Madras.
BREDA 22 v. Madeira.
CALTEX PERNIS (T.) 22 175 m

o Ceylon.
CAMPHUYS 22 200 m no Moga-

discio.
DIOGENES 22 te Adam.
DORDRECHT 22 850 m wnw Cha-

naral
HILVERSUM 22 850 m zo Bermu-

da.
JAPARA 23 v. Antw. n. R'dam
KARACHI 21 te Singapore.
KERMIA (T.) 4 mrt te Curacao

verw.
KHASIELLA (T.) 26 te Barry

verw
KOPIONELLA (T) 22 pass. Co-

chin; 24 Bombay verw.
KORATIA (T.) 21 v. Yokohama

26 H'kong verw.
KOROVINA (T.) 21 te Larnaca
KOSICIA (T.) 22 te P Bukom.
KREBSIA (T.) 22 te Geelong

KREON 21 450 m n Mona ell.
KYLIX (T.) 25 te Espirito Santo

verw.
MAASDAM 22 te Cobh. n. Nw

Vork.
MAAS LLOYD 22 pass. Malta.
MARATHON 24 te Curacao verw
MEMNON 21 400 m nnw Pt. Rico.
NEDER EBRO 21 555 m z Ascen-

sion.
NIEUW AMSTERDAM 22 te St.

Thomas.
ONOBA (T.) 21 te Mildfordha-

ven.-
ORANJE NASSAU 21 350 m w

Ouessant.
PEPERKUST 23 te Dakar verw.
PHILIPPIA (T.) 25 te Portland

Me verw.
PROVENIERSSINGEL 22 te Tri-

poli.
SARPEDON 22 v. Georgetown n.

Savannah.
SINOUTSKERK 22 dw. Massaua
SOLON 22 v. Laguaira n. Mara-

caibo
STAD ZWOLLE 22 pass. Philip-

peville.
STATENDAM 22 te St. Croix.
STRAAT FRANKLIN 22 te Abld-

STRAAT MOZAMBIQUE 23 te
Spore verw

TARA 22 pass Abrolhos n. R'dam.
ULYSSES 22 370 m zw Lands

End.
VAN RIEBEECK 21 v. Beira n.

Diego Suarez.
VIANA (T.) 22 te Ras Tamura.
WATERLAND 21 dw. Sta Marta

Grande.
WITMARSUM 22 t.h.v. Jackson-

volle.

WOENSDRECHT 21 500 m zw Kp.
Fraewell.

LEIDERKERK 21 te Khorram-
shar.

WONORATO 21 te R'dam.
ZARIA (T.) 23 te Gaeta verw.
ZONNEKERK 21 600 m ono As-

cension.

*ACMAEA 22 v. Curacao n. Sa-
vannah.

AMSTELVEEN 22 v. Port Lincoln
n. Lourenzo Marques.

CALAMARES 23 te Georgetown
verw.

CHIRON 22 te Antigua.
HECOT 22 pass. Wight n. Ham-

burg.
JOHANNES FRANS 22 te

Amuaybay verw.
MADISON LLOYD 23 te Barce-

lona verw.
NEDER EEMS 22 t.h.v. Lissa-

bon n. Port Said.
OVERIJSSEL 22 v. Beira n. Tan-

ga
PEPERKUST 23 te Dakar verw
TAHAMA 22 v Rio de la Plata

n. New York.
VITREA 22 te PU. Cardon.

Obligaties prijslioudend
AMSTERDAM, woensdag. — De nieuwe 64 procent Staatslening heeft zich

vanmiddag kunnen herstellen van de flauwe stemming op dinsdag toen de koers

daalde van 98'/» tot 97»,. Vandaag werd geopend op 98,Vwaarna de markt ech-
ter toch noch inzakte tot 98,s» om op ca 98', te sluiten bü kalme handel. Ook de
overige obligatiemarkt was prijshoudend tot iets beter.

Wat de internationale waarden be-
treft was het Damrak vanmiddag
volkomen op zichzelf aangewezen om-
dat Wall Street dinsdag, wegens
Washington-Day, gesloten bleef. Hier-
door waren de omzetten in de hoofd-
fondsen gedurende de gehele beursduur
minimaal. Geopend werd voor Philips
op 123,30, Unilever 111,50 en Kon. Olie
op 158. Deze prijzen lagen beneden
het slotniveau van dinsdag. In al deze
hoeken moest Amerikaans aanbod wor-
den verwerkt, waartegenover weinig
kooporders aanwezig waren. In het
tweede beurshalfuur daalde Philips tot
122,90 en Kon. Olie tot 157,50. De gis-
teren nabeurs gepubliceerde cijfers
plus slotdividend van Unilever werden
door de beurs en het publiek voor ken-
nisgeving aangenomen. ,

De dividendhervatting over 1965 plus
de gunstige dividendvooruitzichten voor
1966 van de British Enkalon werden in
de AKU-hoek volkomen genegeerd. Zo-
als bekend heeft AKU een belang van
62 procent in de B.E. AKU was zelfs
aan de flauwe kant op 361 (364%). De
stukken liggen hier onder druk door een
op handen zijnde onderhandse lening
van AKU. De beurs spreekt over een
bedrag van ’5O min 6% procent obli-
gaties tegen 98% procent. Hoogovens
werden een punt lager op 445 geadvi-
seerd. De Westduitse beurzen waren
vandaag iets gemakkelijker. De koers-
veranderingen in Parijs en Londen ble-
ven binnen nauwe grenzen.

Na een zeer kalme opening werd de
stemming in de Scheepvaartsector la-
ter op de middag een kleinigheid beter
waardoor de meeste scheepvaartaande-
len uiteindelijk prijshoudend tot iets be-
ter in de markt lagen. Over de leiden-
de cultures valt praktisch niets mede te
delen.

gemeenschappelijke dochteronderne-
ming worden opgericht. Indoheem was
de vorige twee beursdagen reeds vast.
Claims Prins Dokkum verlieten van-
daag de incourante markt op ca ’ 115,
overeenkomende met 103 procent voor
een 6% procent converteerbare obli-
gatie.

In de lokale afdelingen lag Indoheem
iets beter in de markt op het bericht
over nog meer samenwerking van dit
concern met Philips. Hievoor zal een

Financiën
en

ekonomie
Maatschappij voor
werken in zee
opgericht

Opgericht is de NV Nederlandse Aan-
nemingsmaatschappij van Werken Bui-
tengaats (Netherlands Offshore Compa-
ny) en de NV Nederlandse Zeeboor-
maatschappij (Sea Drilling Netherlands).
Oprichters zijn de baggermaatschappij
Bos en Kalis NV, Van Hattum en
Blankevoort NV, Hollandsche Beton
Maatschappij NV, de Hollandsche Aan-
neming maatschappij NV. Bagger-
maatschappij Dirk Verstoep NV, en Ko-
ninklijke Maatschappij tot het uitvoeren
van openbare werken „Adriaan Volker"
NV tezamen met de NV Nederland-
sche Beton Maatschappij Bato. De Ne-
derlandse Aannemingmaatschappij van
Werken Buitengaats heeft tot doel het
ontwerpen, aannemen en uitvoeren van
werken in zee, in andere wateren en
in de bodem van de zee en van andere
wateren. Het maatschappelijk kapitaal
bedraagt ’l5 min. Geplaatst is ’6 min.

Deze NV heeft op 2 februari 1966 teza-
men met Southeastern Drilling Ine. Dal-
las, (VS) opgericht de NV Nederlandse
Zeeboormaatschappij afgekort Sedneth.
Het maatschappelijk kapitaal van Sed-
neth is ’ 5 min. geplaatst is ’ 1 min. De
NV heeft tot doel het aannemen en uit-
voeren van boorwerken, die verband
houden met de exploratie en/of exploi-
tatie van olie, gas- en/of minerale voor-
komens, met name in of onder water.
Voor beide NV's is tot directeur be-
noemd mr. J. Fernhout te Wassenaar.
Commissarissen van de Offshore maat-
schappij zijn: ir. M. Bijl, de heer D. C.
G. van Dijk, de heer J. Kraayeveld van
Hemert, ir. C. van Leeuwen, ir. A. N.
Neumann. Van Sedneth zijn dit ir. C
van Leeuwen, ir. A. N. Neumann en ir
W. A. Wichers Hoeth.
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(Advertentie LM.)

I COÖP. ZUIVEL-BANK I
■ DRACHTEN, HEERENVEEN, LEEUWARDEN, SNEEK, WIRDUM I

I VERGOEDT 1 /^ RENTEI & 'Q I
voor termijnspaargelden (2 jaar vast).

Storting in ronde bedragen van f 1000.-
De rente wordt jaarlijks vergoed.

Geen koersrisico, geen kosten.

Vraagt onze folder
over termijnsparen.

I OOK UW SPAARBANK 1



l^iÜi^] voor AEG
Ook vrljdagsavonds

TOONZALEN tussen 7—9 u geopend.

LEEUWARDEN. ZAAILAND 80 % ZATERDAGS GESLOTEN.
TELEFOON 05100—33541 I
ELEKTROTECHNISCHE GROOTHANDEL

EERST KIJKEN
DAN KOPEN BIJ BUTTINGER
Vraagt demonstratie

Prins Hendrikstraat 14 bij Uw handelaar of
kom vrijblijvend een
kijkje nemen tn onze'VOLDOENDE PARKEERRUIMTE toonzalen, die dagelijks zijn geopend van 8-12 30 en I%* inOOK OP WMK-N^i.Ar'Avr.M.w n 13°—530 uur behalve zaterdagsmummmuuumuunumuuuumm^£WWm^^ 9.00 uui bent U van harte welkom

Voor A.E.G.-apparaten: RADIO DE GROOT - GRÖUWParkstraat 2 - telefoon 05662 - 410

TOONZALEN * STJACOBSSTRAAf 25 LEEUWARDEN - KRUIZEBROEDERSTRAAT 14 SNEEK

ÏSJïnHnl*ïïcLy! l^on
IzLt°onM|e«1zLt°onM|e« de gehele collectieAEG-KOELKASTEN serie 1966 - U loopt er warm voor!!

Wj koolslwiruuderueen MFIQ U GROOTHANDEL IN SANITAIR, GAS en ELECTRO lAi Ij

mwmÊmmÊmmmmmiÊi

WOENSDAG 23 FEBRUARI 1968
LEEUWARDER COURANT

BBMBÉMlMÉiOiffii*.^ '""'

mwÊÉÊmW '"' ■"■■i\,:;..... .......a..^^a-^Mh^^^aefaaaa^^ 'lff^'l

J^ma mmnËBL mms,--. W. «^.. ..^.aoc^^aaaai^-1"■'^^ *-»*■

■-n,s■■'.' ' '■ iJt'i"'"" ii jiÊß^ie/ wwr;■ '^^ywo ■ LoaßßHl^^BnHff4fl£^^HF7jfv'■■■ - ~- : 449 -' jßcra *Sff ■ ''fl'W^ . .' ' ' TJBIfjYMI, jffiö- ■ ' '^'■flfiSSal^' "^v''L"^VTaVlffw9ÉaaK:.dHim\^%' ' "9S aft-- X ''''3, ' i^XaV T>v'' '"js-

j*<Ra^BHK!a^l',**!l*W'^i^afflSaK^^-N JU Ife» 'S-T^ ' .< Bi

* '' ' # :'"':~-^>^> t|-riiii-<wri«l»fTmilt|-iM--fT-TM«Mir|-T^' Iv
Bfc BI ~.- "~^K > | |1
:Ji^@ Bffllw . TH fflr ïl H SWE

Een kwestie van koel bekijken

En wiekritisch overweegt. Deur open...Zoeff.. .-deur dicht. Wat
kiest een AEG Santo koelkast. een materiaal. Wit gemoffelde geheel

V* V fWm stalen kast. Minimaal stroomverbruikFjï^ Zijn oor(ieeï werd niet gevraagd. Maar door bijzonder effectieve isolatie. Ruime
zijn voortdurende ervaring met de keuze uitinbouw-, tafel- en■"F"""".""" ijslolly's uit het vriesvak doen hem warm kastmodellen. Gunstige afmetingen.

jf\lVlo 1üirtJJAIVL lopen voor deAEG Santo koelkast TypischeAEG voordelen: zeer ruim
Dit zijn defeiten die ookvoor u de vriesvak, exclusieve koude-sluis, handig
doorslagzullen geven: dooiwaterreservoir, automatische
AEG - merk met een wereldreputatie op InS^^f^mrni^m^n.ticrh,,
T.oesieuen, Santo koe |kasten . warm aant, evo|en j
AEG - waarborgvoorkwaliteit, Modellen van 130 tot 280 liter,. weldoordachte constructie, moderne vanaff 298.-

Wereldvermaard vormgeving, beheersing van de
sinds mensenheugenis koeltechniek.

B.z.a. per 12 mei

rïin VASTE MEDEWERKER,
Wurk en brea ||B 11 *. Bi ll| WW °P gemech. gem. of akkerbouwbedrijf; met tractoren
yn eigen geal Stlftl mm en mannes kunnende omgaan. In het bezit van en-

■* "* "*" kele dipl. en getuigschriften.
■ Goede woning moet in of bij dorp aanwezig zijn.

————-■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^ K. Osinga, Groenedijk 7, Firdgum.

r "

ms. T*\ TH 90JL)e tijne
WWm I Engelse Melange

11 Jm 8 e *^cc met e Tifoe afschenk «gif

--fes*» " " *&~"* ZET EENS THEE lllf
OP DE I9RS

ENGELSE MANIER ll^
Douwe Egberts Pickwick Thee! U proeft _ i."^-'
i ja.» t Doe wat meer *C>s.het zo: dat is een thee met een eigen thee in de pot, enkarakter. De smaak is bijzonder fijn en een scheutje melk
verkwikkend, de geur zeldzaam krachtig. in de kop.
Een verrassing apart is wel de afschenk: Ongelooflijk hoe
j. Ti , i xt zón kop theediep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet smaakt en geurt!
voor niets heeft deze fijne Engelse melange
zich bij zo vele gezinnen als een echte 4r>^ *»^
tractatie ingeburgerd . . . Vgatgr

Douwe Egberts g^^^^i^j^,,^
<P4fê^S!R^M) fel

Ceylon Melange (Geel etiket) 104 et. Engelse Melange (Groen etiket) 86a. r tw/i

BB^hÜy^aß^aiiMMnm^T^nl^

I ~^^H ü^aa?' 1 -■ I

Een héél bijzondere biscuit.
Rul van smaak, licht verteerbaar én... lekker,
want Verkade Tarvita is met zorg gebakken
van de beste tarwesoorten.
Daarom is het zo fijn er altijd een rol
van in huis te hebben. Ook als heerlijk hapje tussendoor.
Per rol 70 cent. Ook zoutarm verkrijgbaar.

a Am i y Spaar Ruytermerken
k V^ AW A ». / voor het prachtigeIk WAW M / Verkade fotoboek

TAW JÊÊ 'Vogelzano'met tektt
T|k Bf kW ■■:*,' X van Dr. Jac. P. Thijsse.

AW AW >*r In te leveren
.«L ymW AW . <£f* tot 31 maart

M.fk. WL ▼ AW Am»um Verrukkelijk... het is Verkade! ■»■■«" «■""■■"■■""■"■■»■"■■■■""■
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Hier
vragen
Adressen van de
buitenlandse
verkeersbureaus
Dit Is het allerbelangrijkste lijstje

in deze vacantiekrant, tenmin-
ste ais u van plan bent naar
het buitenland te gaan. Het zijn
namelijk de adressen van de
buitenlandse verkeersbureaus in
ons land, bureaus dus die u
over alles aangaande het va-
cantieland van uw keuze kunnen
inlichten.

Het zijn niet de enige informa-
tiebronnen voor reizen naar het
buitenland: de reisbureaus, de
reisverenigingen, spoorwegen
ANWB en tal van andere in-
stanties kunnen u ook adviseren.
De buitenlandse verkeersbureaus
echter . beschikken doorgaans
over meer uitgebreid en gede-
tailleerd foldermateriaal. Zij
hebben meer gegevens als u
naar een bepaald deel van hun
land wilt en zij geven niet zel-
den informatieboekje uit, waar-
in u reuze handige tips vindt.
Over verkeersbepalingen, alarm-
nummers, reducties op benzine,
hotelprüzen, treinreizen en bij
aankopen.

Vóór uw reis informeren bij de
buitenlandse verkeersbureaus
betekent: minder zorgen, min-
der teleurstellingen en méér ge
nieten. Want heus: u haalt méér
uit uw vacantie als u welgeïn-
formeerd op reis gaat. Tussen
twee haakjes: deze bureaus zijn
er niet om hotels, bungalows en
dergelijke te bespreken.

België: Belgisch Verkeersbureau
Leidseplein 7, Amsterdam-C.

Denemarken: Deense Toeristenor-
ganisatie, Joh. Geradtsweg 58,
Hilversum.

Duitsland: Duits Reisinformatie-
bureau, Postbus 1215 (Voor per-
soonlijk bezoek Spui 24), Am-
sterdam-C.

Finland: D. Burger en Zoon, Wes-
terstraat 7, Rotterdam.

Frankrijk: Nationaal Frans Ver-
keersbureau, Noordeinde 138,
Den Haag; Franse Toeristen
Service (spoorwegen), Rokin
128. Amsterdam-C.

Griekenland: Office du Tourisme
Hellénique, 62 Keizerinnelaan,
Brussel (België).

Groot-Brittannië: British Travel
Office, Leidseplein 29, Amster-
dam-C.

lerland: Bord Failte Eirearm, 14
Upper O' Connellstreet, Dublin
2 (lerland).

Israël: Israëlisch Toeristenbureau,
Joh. Vermeerstraat 26, Amster-
dam-C.

Italië: Nationaal Italiaans Ver-
keersbureau, Rokin 52, Amster-
dam-C.

Joegoslavië: Nationaal Joegosla-
visch Verkeersbureau, PUrats 11a.
Den Haag.

Luxemburg: Luxemburgse Toeris-
tenorganisatie, Kleverparkweg
44, Haarlem.

Noorwegen: D. Burger en Zoon,
Westerstraat 7, Rotterdam.

Oostenrijk: Oostenrijks Toeristen-
verkeersbureau, Herengracht
437 (hoek Koningsplein), Am-
sterdam-C.

Portugal: Bureau du Tourisme de
Portugal, 22 Ravensteinstraat,
Brussel (België).

Spanje: Spaans Nationaal Bureau
voor Vreemdelingenverkeer,
Laan v. Meerdervoort B—Ba,
Den Haag.

Zweden: Zweeds Toeristenbureau,
Laan Copes van Cattenburch
131, Den Haag.

Zwitserland: Nationaal Zwitsers
Verkeersbureau, Koningsplein
11, Amsterdam-C.

EN dan: het adres van de ANWB
is: Wassenaarseweg 220, Den
Haag (postbus 2200).

Hoe is ’t thuis?
Wanneer u geen vaste adressen hebt,

waar u tijdens uw vacantie ver-
blijft — en vaste adressen betekenen
(mits n een briefje achterlaat) dat
uw familie weet waar men u in
geval van nood kan bereiken —bestaat uiteraard altijd de moge-
lijkheid om uit den vreemde even
op te bellen en te vragen: Hoe ls't
thuis? Maar als thuis geen telefoon
is en als u niet zo opbellerig bent,
hoe dan?

Heel eenvoudig: u laat thuis bij de
familie een briefje achter, waarop
u he merk, de kleur en het nummer
van uw auto (of ander vervooer-
middel) hebt geschreven en waarop
staat, dat u op weg bent naar of
van die-en-die plaats. Maken ern-
stige familieomstandigheden thuis
het noodzakelijk, dat men u waar-

schuwt, dan bellen de achtergeble-
venen thuis de ANWB-alarmcen-
trale in Den Haag op (070-814381)
met het verzoek u op te roepen.
Die verzoeken gaan elke dag om
twee minuten voor twaalf (11.58)
via Radio Luxemburg de lucht in.
Wanneer u zich aanwent om op dat
tijdstip even naar Radio Luxem-
burg te luisteren, bent u er zeker
van, dat u contact met thuis on-
derhoudt.

De ANWB-alarmcentrale is via Ra-
dio Luxemburg te horen op golf-
lengte 208 meter; deze zender be-
strijkt geheel West- en Midden-
Europa. Zit u verder dan 500 kilo-
meter van Luxemburg, stem dan om
twee voor twaalf af op de 49,26 me-
ter. Voor houders van de Interna-
tionale Reis- en Credietbrief is de
oproepservice gratis.

Wilt u voor twee
tellen? Ga dan als

gewaarschuwde
automobilist

op vacantie

Het is dom om met een afgeladen krik-
krak naar Milaan te gaan. Optimisten
presteren het. Ze komen nog terug ook— is het niet op eigen wielen dan op
een trailer van de verkeersbonden
Maar het blijft dom. Wie met vacantie
einden wil rijden, passen wil nemen, in
files wil hangen, drukke steden wil
doorkruisen, moet van te voren als een
aartspessimist te werk gaan. Hij moet
de wagen van onderen tot boven laten
doorneuzen, avondenmet verkeersvoor-
schriften in de weer zijn, de techniek
van het bergrijden in ieder geval in
theorie onder deknie krijgen, uitpluizen
hoe in de landen waar hij wil wezen
verkeersongelukken worden afgewik-
keld, voor de groene kaart en andere
papieren zorgen, een pech-pakket laten
samenstellen en al dat soort dingen
meer.

Het lijkt zo eenvoudig. Eventjes vijfdui-
zend kilometer onder de banden door
drukken. Eenvoudig? Weet u hoe een-
zaam het is in Perpignan, wanneer de
motor is uitgehuild, maar niet opnieuw
wil beginnen? Bereidt u op het ergste
voor. Zo somber? Ja, zo somber, want
wanneer de deskundigen aan het ver-
tellen slaan, Is het of er één kr et
klinkt van de belangrijke vacantie-
routes.

Nu hoeven we ons niet door die kreet
te laten afschrikken We moeten hem
wel horen — als waarschuwing. lemand
die zich met een Jantje van Leiden van
de voorbereidingen afmaakt, loopt een
dikke kans dat hij straks mee zal hui-
len in het koor. De auto kapot op een
plaats waar geen onderdelen zijn, rem-
men vertikken het in een file, de ver-
snellingsbak laat het afweten in de 1 ar-
gen, bij het verwisselen blijkt de reser-
veband leeg. Kleinigheden vergeleken
bij hetveroorzaken van een dodelijkon-
geluk, maarkleinigheden die even ve^l
narigheden betekenen, die geld en tijd
kosten, die voorkomen kunnen worden.

Laat, om te beginnen, uw auto degelijk
in orde maken. Om de garage vlot te
laten werken en een extra gevoel van
veiligheid te krijgen, is het aan te
bevelen door de ANWB of de KNAC
een technokeurlng te laten verrichten

De ANWB rekent voor zon keuring
veertig gulden. Het lijkt zaak niet op
het rapport te beknibbelen. Fouten her-
stellen! Blijf liever thuis wanneer het
u te duur komt. Overigens: met het
oog op uw en onze veiligheid is het
sowieso van belang dat de wagen in
optima forma verkeert.

Over het studeren hebben we het al ge-
had. Doen! Het loont de moeite en
veraangenaamt de reis. Verder den-
ken aan gevarendriehoek, knipperlamp,
sleepkabel, reinigingsmiddelen voor
ramen en. . . het pechpakket. Voor
iedere auto bestaat er een standaard-
pakket. De garage weet het wel of
anders de ANWB of de KNAC. Er zal
in ieder geval in zitten: een reserve
binnenband, een ventilatorriem, een
set contactpunten, een condensator,
bougies, een stel koolborstels voor de
dynamo,een doosje zekeringen, een set
lampen (let op of het de goede wel
zijn), een rotor voor de stroomverde-
ler, een verdelerkap, een stel water-
slangen en wat slangklemmen.

Controleert u ook even of uw gereed-
schap compleet is? Enig technisch in-
zicht kan geen kwaad. Koop een goed
boek, volg een cursus „Pech onder-
weg" of kijk naar de tv-Cursus auto-
techniek. Intussen: het onderdelenpak-
ket is niet uitsluitend voor zelf-monta-
ee, eerder voor het geval er manke-
ment optreedt in een streek waar de

onderdelen van precies déze wagen
niet voorhanden zijn. Goede raad: laat
de chef van de garage meespreken
hij heeft ervaring met mensen, die ver-
re reizen maken en nadien veel ver-halen.

De verkeersbonden beschikken over een
macht ervaringsfeiten. Zo kjraken
bergrijders vaak hun versnellingsbak
door ondeskundig gebruik, sneuvlen
in Frankrijk veel ruiten door „opspat-
tend split", komen de ongelukken pre-
cies op die plaatsen waar de Neder-
lander-doordouwer oververmoeidraakt Ga niet doordouwen. Twee
uren rijden, half uurtje rusten, enz.
Tijdens de rust even lopen, slapen ofappel eten. Doe het kalm aan. Het is
toch vacantie?

Verder: zorg voor een prettige zit, neem

niet de hele inventaris mee (te zwaar
beladen auto's zijn gevaarlijk in het
verkeer en lijden onnoemelijk veel),
verdeel de bagage gelijkelijk over de
hele wagen (in verband met bestuur-
baarheid en stand van koplampen), leg
de reserve-onderdelen daar waar u er
gemakkelijk bij kunt. Afstand honden
is ook zon belangrijk punt en zoveel
mogelijk rechts houden. Zit er wel een
NL-plaat op de auto?

Om alle moe-lijkheden en mogelijkhe-
den tot op de draad uit te rafelen
heeft geen zin. Het gaat om een waar-
schuwing. Een gewaarschuwd man
telt voor twee. Welnu — er is tot de
vacantie nog tijd genoeg om alles
eens grondig te overpeinzen. Bij dat
peinzen helpen de verkeersbonden u
met alle plezier. Zij brengen u bij-
voorbeeld onder ogen, dat in Frank-
rijk binnen de bebouwde kom geen
voorrangswegen zijn, wel voorrangs-
kruisingen. Op de wegen, waar het
verkeer voorrang heeft boven het ver-
keer uit de zijwegen, staan driehoeki-
ge borden met een kruis en het op-
schrift „Passage protégé." Voor wie
het weet simpel. Voelt u al iets voor
de studie?

Piekeren over het kopen van een voor-
delige auto in het buitenland heeft
geen zin. Bij de grens slaat alle voor-
deel om in nadeel, daar valt geen
handig systeempje tegen te bedenken.
Een wrak in het buitenland laten
staan en met de trein terugreizen
heeft ook zeer gevaarlijke kanten. De
situatie is soms zo moeilijk, dat de
verkeersbonden een total loss naar
Nederland slepen. Wanneer u dit als
vaststaand feit wilt aannemen — de
uitleg is al meermalen gegeven — dan
zult u gaarne bereid zijn u bij Ie
bonden tegen dit soort risico's in te
dekken. Sterker: het Is absoluut no-
dig.

üe ANWB heeft te Champex bij Mar-
tigny (Zwitserland, waar de Rhóne
de harikse knik naar het noorden
maakt om het Meer van Genève te
bereiken) een eigen stotion opge-
richt. Daardoor kan sneller hulp
geboden worden aan in Zwitserland
en Italië gestrande landgenoten. De
Grote Sint-Bernhardtunnel ligt na-

melijk vlakbij.

Waarheen gingen we
ook maar weer?

De cijfers van verleden jaar zijn nog
niet precies bekend, maar veel verschui-
ving ten opzichte van 1964 zal er niet
zijn geweest. Dit jaar ginff 21,3 procent
van de Nederlandse vacantiegangers, die
het buitenland tot reisdoel hadden ge-
kozen, naar Italië. Naar Duitsland ging
15,2 procent, Oostenrijk 13,2, Frankrijk
12, Zwitserland 9,9, Spanje 5.7 België
4,8, Joegoslavië 4, Denemarken 2.1,
Groot-Brittannië 1,8, Noorwegen 1,4.
Zweden 0,9, Griekenland 0,6, Portugal
0.5 Finland 0,2, lerland 0,1 en diversen
2,3 procent. Men verwacht voor dit jaar
een toename van de toeristenstroom
naar Spanje en Joegoslavië ten koste
van die naar Italië, dat overigens nog
hoog boven aan de lijst zal blijven prij-
ken.

Deze zomer vier
autoslaaptreinen

Gaan deze zomer vier autoslaap-
treinen rijden, die vacantiegan-
gers lange rit naar warme zuiden
besparen. Eigenlijk zijn 't er vijf,
maar/dat is schijn, want de van
oudsher bekende autoslaper naar
Avignon in Zuid-Frankrijk rijrlt
maar tot en met 19 mei en daar-
na wordt deze lijn gesplitst door-
getrokken (en dat is dus nieuw!)
naar Saint Raphaël aan de Franse
Riviera en naar Narbonne aan de
Spaanse grens. Verder zijn er
autoslapers naar Milaan voor wie
Italië verder in trekt en naar
Salzburg/Villach: Salzburg voor
wie in Oostenrijk blijft en Villach
(aan de Joegoslavische grens) voor
wie de Balkan op wil.

De autoslaaptreinen naar Avignon,
Saint Raphaël, Narbonne en Mi-
laan hebben hun beginpunt in Am-
sterdam; die naar Salzburg/Vil-
lach start in Hoek van Holland
Ze stoppen voor inladen (en op te-
rugweg uiteraard voor uitladen)
ook in Den Bosch. Van Den Bosch
uit liggen de vervoersprijzen voor
auto's een vijftien gulden per
enkele reis lager, de passagiersprij-
zen enkele guldens.

" Avignon: donderdags van 7 april
tot 19 mei van Amsterdam, auto's
enkele reis van ’ 155,- af, retour’270,-, passagiersprijs voor vol-

wassenen enkel ’Bl,lO retour

’ 138,10.

" Saint Raphaël: donderdags var'26 mei tot 29 september van Am-sterdam, auto's enkele reis van

’ 185,- af, retour ’ 315,-, passagiers-
prijs enkel ’ 101,30, retour ’ 169,90.

" Narbonne: vrijdags van 27 meitot 7 oktober van Amsterdam,autos enkel van ’lB5,- af, retour, ?=Q'J:nPasSagiers m-80- retourT 159,50.

" Milaan: woensdags van 30 maarttot 18 mei, woensdags en zondagsvan 22 mei tot 25 september endaarna weer woensdags tot 12 ok-vanV," Amsteradam: auto's' enkelvan ’l7O af, retour ’295, passa-
giers enkel ’ 86.30, retour ’ 142 90"2^^w grlillach: w°ensdags van
van h„i otiX l^ber van HoekTt n?olland- auto's enkel van ’135

?2QS " \ retour resp- '230 en
f7Rfin P fgier? Salz°urg enkel
imm e*°Ur / 124' Villach enkelt ÖH.BO, retour f 144.40.

Op de autoslaaptreinen naar Avie-]eSa'nt Raphaël €n Nar£2«e
9 fair h^^V?" 4 tot en met
be reftn nr? h (met.,Wat "«Pl»»**Deireft!), 0p de andere ziin eraparte tarieven voor kinderen van4 en 5. van 6 tot 9, van 10 tot 13en van 14 en 15 jaar. Als men metauto, vrouw en twee kirderenonder de tien een enkele reis naarnim«,nnl KnSemt' betaalt men mi-nimaal ’5lO, «tour ’875.

Dodenzône ligt
600 kilometer
van ons land

T Tit de gegevens over ongelukken met Nederlandse autos »^»^Uis de Alarmcentrale van de ANWB gebleken, dat »P *M "om*eJ""
hart van ons land een dodenzóne ligt. Een zone waarin ve e Nedcrtaadse

vacantiegangers op de heenweg na» bon dieWaardoor? Door oververmoeidheid. Een oververmoe.dheid die het gevolg

is van té haastige spoed, van het verlangen om weg te kon*n van de dw»

instelling om op de eerste dag van de vacantie zo ver mogehjk: te n »>d«*
Het heeft al heel wat Nederlanders de kraag gekost. Zorg, dat u er met bij

bent.

Tal van Nederlanders plegen 's vrijdags-
avonds voordat de vacantie begint gepakt
en gezakt klaar te staan. Pa komt thuis
— eyen verkleden, even nog een hapje
eten en karren maar: de hele nacht
door. Er wordt geen rekening mee ge-
houden, dat pa moe van het werk is
gekomen — nee: rijden om zaterdag als
de vacantie begint a' een héél eind weg
te zijn. De groep, die zaterdagmorgen
voor dag en dauw gaat, is er trouwens
niet veel beter aan toe: de hele vrij-
dagavond pakken en opladen, een korte
onrustige nacht (hébben we nou alles?)
en wég.

Vijfhonderd, zeshonderd kilometer
verder is pa dood op. Misschien weet
ie het zelf niet eens, want een automo-
bilist bemerkt vaak niet eens, dat zn
reactievermogen minder wordt, dat de
scherpe kantjes er af gaan. De ANWB-
alarmcentrale echter weet het drom-
mels goed: het begon op te vallen, dat
er zoveel Nederlandse auto's op weg

I naar het zonnige zuiden, verongeluk-
ten ten zuiden en zuidoosten van Pa-
rijs. Nadere bestudering van de geval-
len wees uit: oververmoeidheid.
De lering die er uit te trekken is:

zorg, dat u goed uitgerust op pad gaat.
Zorg dat u fit bent en als u fit bent,
dan nog kalmpjes-aan beginnen. Geen
waanzinnig lange afstanden op die eerste
dag. En . . ook niet op de laatste dag,
want het gekke is: 200 kilometer van het
hart van ons land ligt wéér zon onge-
lukken-zone. De zondags-zone, waarin
Nederlandse automobilisten brokken ma-
ken die op de terugweg zijn. En die
weer een véél te lange afstand rijden
op de laatste vacantiedag.

De vacantie is er om uit te rusten,
om weer krachten op te doen voor
een heel jaar. De vacantie is er om
te genieten, om blij en vrolijk te
zijn. Zorg, dat ze niet een periode
van rouw inluidt. Rij met verstand
naar 't buitenland!

Hellup!
't Is zó gebeurd. Hij kwam van links,

u had voorrang, maar hij zag u niet
en pats-boem: boven op u. Als dat
nu gebeurd was vlak nadat u weg-
reed en net voordat u thuis kwam— nou ja, lollig is 't nooit, maar
dan was de eigen garage tenminste
nog dichtbij. Maar zoiets gebeurt na-
tuurlijk net als je ver van huis bent,
in een vreemd land, waar ze je haast
niet verstaan en waar reparaties
méér kosten dan je in het plastic-
mapje van de bank meegenomen
hebt. En dan mag u nóg van ge-
luk spreken, dat u en de uwen er
nog zonder gebroken ledematen af-
kwamen. Stel je voor, dat je die
dokters en dat ziekenhuis ook nog zou
moeten betalen!

O ja, ook dat komt voor! Er liggen
na zon vacantie heel wat Nederlan-
ders in buitenlandse ziekenhuizen.
Zielig, inderdaad, want de familie
moet doorgaans weer naar huis en
dubbel zielig, wanneer de patiënt
zich ook nog zorgen ligt te maken
over hoe het nu komt met al die
kosten. Tegen het verdriet van het
alleen-zijn en tegen het gevoel, datu iemand in den vreemde moet ach-
terlaten, kunt u zich niet verzekeren.
Tegen de financiële en vaak ook nog
ambtelijke problemen, die van een
ongeval en het opnemen in een zie-
kenhuis het gevolg zijn, kunt u zichwél wapenen. Met de Internationale
Reis- en Credietbrief van de ANWB,
dat een compleet hulpverleningsdocu-
ment in den vreemde is voor men-sen, die per motorrijtuig reizen.

De Reis- en Credietbrief geldt zowelvoor het voertuig als voor de inzit-tenden. Krijgt u pech met de autoof hebt u te kampen met ziekte of
verwondingen door een ongeval, dankunt u — zonder uw reispotje aante spreken — tot rond ’5OO betalin-gen doen doormiddel van deze Reis-en Credietbrief.

Voor auto, motor en scooter voorzietde Reis- en Credietbrief in: het re-gelen voor hulp langs de weg tot’5O; technisch advies bij reparatiesen schade aan het voertuig; gratis
toezending van onderdelen voor repa-raties van het voertuig; het regelenvan de betaling van invoerrechtenals het voertuig wordt gestolen of alseen wrak in het buitenland moet wor-den achtergelaten; repatriëring vanhet voertuig bij beschadiging of pechals reparatie op korte tenhljn nietmogelijk is.

Voor personen (de in- of opzittenden
dus) regelt de Reis- en Credietbrief:de betaling voor kosten van vervoeren het opnemen bij ongeval of ziek-te; het vervoer naar Nederland perambulance, trein of vliegtuig bü on-geval of ziekte; het beschikbaar stel-len van medisch personeel bij vervoernaar Nederland bij ongeval of ziekte;het naar huis terug brengen van devacantiegangers als de bestuurderniet in staat is zn voertuig zelf tebesturen; gebruikmaking van de ra-dw-oproepdienst bij ernstige familie-omstandigheden; rechtskundige bU-ril i/J." pfocedures ©n regeling vande kosten tot ’20.000.

-i Hp1S ,f?enl«k onverantwoord om zon-der Reis- en Credietbrief op stap te
fanHi/ 3"1 al dle nare d^gen vanaanrudingen, gewond-raken, in eenprocedure terecht komen, de auto als

" m°eten achterlaten kunnenH.» ?V?inV,ln hafte "OP** We- dBt
ven Jal ' , VOOr tüks hebt u»gege-
heSt uw* " x°°k maar iéts kriigt'ht w het er tó weer «it. Enne -ÏÏL ÏJ 1VO°L "feehuwelijke finan-ciële stroppen bewaren, dit document.
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TWAALF WITTE REUZEN BEWAKEN ZERMATT
Geen imposanter
„alpenblik" dan
van Gornergrat

\Af Ie In zÜn vacant^e leeft als de trekvogel, zal er niet
V t gauw toekomen, zich ergens in de Alpen aan het einde
van een dal te nestelen. En wie als het ware met zijn auto is
vergroeid, zal er helemaal moeilijk voor te porren zijn om
dan ook nog uitgerekend naar Zermatt te gaan. Immers:
twintig kilometer voor Zermatt moet je in het Vispdal je
auto laten staan en per trein verder reizen en in Zermatt

\V/ U lagelanders, die elke dag weer over diezelfde vlakte uitkijken, willen in
W onze vacantie wel eens wat anders zien, iets majesteitelijks, iets niet-alle-
daags en dan gaan we — uiteraard: liefst naar een streek waar de zon schijnt, na-
tuurlijk, want die zien we óók niet elke dag, maar dan ook naar een gebied, waar
bergen zijn. Vandaar dat die Alpen werken als een magneet, al meer dan een
eeuw lang. En als we dan in de Alpen zijn, valt het niet zelden tegen, want we
zien geen bergen maar bergwanden en het panorama, dat ons per folder is voor-
gespiegeld, lijkt alleen maar te bestaan in de gedachten van een luchtfietser, die
wat hoger kan klimmen dan wij.

Eén streek, één dorp stelt niet teleur
en dat is Zermatt, want nergens in dat
Alpenland is de natuur zo overweldi-
gend als daar in Zermatt, het dorp aan
de voet — nou ja: de voet.... — van
de Matterhorn. Dat is namelijk het
merkwaardige: men vereenzelvigt Zer-
matt onmiddellijk met de Matterhorn,
terwijl die toch maar één van de twaalf
reuzen is. Maar het is toch wel de reus
onder de reuzen. Niet wat hopgte be-
treft, want met zn 4480 is de Lyskamm
nog net twee-drie meter hoger dan de
Matterhorn; de Weisshorn reikt nog wel
vijfentwintig meter hoger, de Monta Ro-
sa een dikke honderdvi.jfentwintig en de
Dufourspitze met zn 4634 steekt royaal
honderdvijftig meter boven de Matter-
horn uit.

moet je je dan maar zien te redden met de benenwagen. de
koetsjes, de kabel- en tandradbanen. Wie echter die zelf-
overwinning kan opbrengen, wordt beloond met de ver-
rukkelijkste Alpenvacantie, die men zich maar kan denken:
vacantie in een typisch Wallisser bergdorp zonder auto's,
een dorp, dat omringd is door de hoogste toppen van de
Alpen. Alle Zwitserse vierduizenders hebben zich namelijk

rondom Zermatt gegroepeerd; het zijn er twaalf in getal en

van die twaalf steken er zeven tot boven de 4400 meter. En
tussen die kanjers van bergen kruipen zon vijftig gletsjers
omlaag als grijsgore uitlopers van een saus, die een onhan-
dige banketbakkersleerling over het fraai besuikerde Al-
pengebak van zijn baas heeft uitgegoten.

Op de Gornergrat, bereikbaar
met het tandradbaantje — een van
de mooiste treinreisjes, die men kan
maken —, staat een burchtachtig
restaurant. Van het zuiderterras
heeft men een indrukwekkend uit-
zicht op de witte reuzen (op de ach-
tergrond de Matterhorn) en de
gletsjers (links ziet men nog de
Gorner-gletsjer met daarop — de
zwarte streep — het steengruis, dat
van de bergen wordt meegeno-
men). Boven aan de pagina het pa-
norama, dat men van de Gornergrat
af heeft. Rechts de Weisshorn (4505
meter), op een kwart van rechts
de Matterhorn (4477) op een derde

,van links de Dufourspitze (4634)
en links de Mischabel Dom in de

Berner Alpen (4545).

Zermatt aan het einde van het Visp-
dal met de (rokende) Matterhorn op
de achtergrond. Men bereikt Zer-
matt per spoor t;ia Bern en Brig
en per auto via het Rhönedal van
Martigny of van de Grimsel- of de
Furkapas; men slaat dan bij Visp
het Vispdal in en moet de auto stal-
len in Sankt Niklaus, twintig kilome-
ter voor Zermatt, en de reis per
trein voortzetten. In Visp kan men
de auto gratis stallen in de stations-
garage. Visp ligt op 550 meter, Zer-
matt, ongeveer 35 kilometer verder,

op 1608.

Gekke berg
Er is echter geen gekker, geen ka-

rakteristieker en geen mysterieuzer
berg dan die Matterhorn, die als een
pyramide uit dat suikergebak omhoog
priemt als een lokkend doel voor berg-
beklimmers. Het was de berg, steil
en ongenaakbaar, die het langst on-
overwonnen bleef en men zal zich her-
inneren, dat verleden jaar met groots
vertoon het feit is herdacht, dat het
honderd jaar geleden was dat hij de
eerste mens om zijn top moest toe-
laten.
Laat dan de Matterhorn niet de hoog-

ste zijn, hij is veruit de meest decora-
tieve uit het hele Alpenland en geeft
aan de omgeving van Zermatt net dat
vleugje extra's, dat de bergen er an-
ders dan anders maakt. Waar men ook
is, in het dorp, op de Gornergrat, op
het Schwarzsee-plateau — steeds weer
trekt het oog naar die pyramide, die
zich dagelijks wel enkele keren in een
ander kleed steekt al naar de belichting,
al naar het weer.

Soms staat hij 's avonds bloedrood als
een baken in de ondergaande zon en
is ie 's morgens sneeuwwit doordat het
vocht in de lucht zich als sneeuw en ijs
op zijn koude flanken heeft afgezet.
Soms steekt ie fier als een onoverwinne-
lijke in de blauwe lucht, soms gaat de
top schuil in een wolk, die zich als
een luchtschip aan de landingsmast
heeft genesteld.

Dot watten
Meestal draagt hij een dotje watten

of een hele dot onder zn naar het oosten
gerichte neus, of is het een vuistje,
waarin de berg spottend lacht om de
mensen, die met veel bravour hebben
aangekondigd, hem wel even te zullen
beklimmen? Want nog altijd stappen er
in Zermatt stoere kerels rond met een
air van we-zullen-hem-wel-even, diemet
veel gekletter van bergschoenen en ge-
rinkel van pickel en berghaken het ka-
belbaantje naar Schwarzsee nemen,
maar die men een tijdje later doelloos
kan zien rondscharrelen bij de kapel van
Maria zum Schnee.

Nee, tenzij u Van Lookeren Campag-
ne, Roelfsema of De Ranitz heet: zet
die Matterhorn-top maar uit uw hoofd
en ga naar Zermatt om te wandelen of
hooguit een Riffelalpje te beklimmen.
Steek in plaats van berghaken, klem-
men en touwen liever wat geld bij u
voor een abonnement op de kabel- en
tandradbaantjes, want die kunt u niet
missen. Zermatt zelf is betoverend
mooi met zn oude en nieuwe huizen,
zn rustige straten waardoor de hotel-
koetsen klingelend hun weg banen te-
gen de tijd dat de trein uit Brig en Visp
aankomt en met zn romantisch kerk-
hofje, dat echter zwaar gaat van de
tragiek, want u kunt er alle drama's van
dit bergland van de zerken lezen. Van
dat van de Taugwalders en Croz, die
101 jaar geleden de verovering van de
Matterhorn met de dood moesten beko-

pen, tot dat van de toeristen die verle-
den jaar te veel waagden. Maar blijf
niet in Zermatt en beperk uw uit-
stapjes ook niet tot de Triftkloof en de
Gornerkloof. Wandel terug

Bent u een stevige stapper, neem
dan van de Gornergrat niet de trein
terug, maar ga wandelen. Het is vier
uren dalen naar Zermatt, maar dan
maakt u ook de mooiste bergwande-
ling, die er voor gewone mensen is
weggelegd. Het pad is goed, de natuur
is enorm gevarieerd (hoé gevarieerd
ziet u namelijk alleen als u loopt) en
het geruststellende is, dat die tandrad-
baan nooit veraf is en dat er onder-
weg vier stations zijn.

Ziet u tegen die vier uren op of
wordt het er te laat voor, ga dan per
trein terug tot de Riffelberg (uitste-
kend restaurant) en begin daar met
de afdaling. Die vraagt ook nog twee è
twee-en-een-half uur, maar is niet
minder imposant. Eerst een zigzagweg
langs de bergwand met het voortdu-
rende gezicht op de Matterhorn, dan
een beschaduwd bospad en tenslotte de
wandeling door het dal. U daalt

i „maar" zevenhonderd meter, maar het
komt toch echt nog wel even op
de dijspieren aan. Dat blijkt dan
vooral de volgende dag...

Gornergrat
Neem tegenover het station van Zer-

-matt de tandradbaan naar de Gorner-
grat en ga rechts zitten: het wordt de
mooiste bergspoortocht die u ooit hebt
gemaakt en ooit weer zult kunnen ma-
ken. Tenminste: als het boven helder is
en het is goed om daarnaar tevoren te
informeren. Het treintje trekt u in lut-
tele minuten tot hoog boven Zermatt
langs de bergwand omhoog en steeds
majestueuzer wordt het zicht op de
Matterhorn en op de witte koppen naast
en achter hem. Het treintje voert u
door de bossen vol alpenroosjes, over
de alpenweiden met hier en daar enke-
le koeien en soms ook marmotten, die
hier het formaat van een flinke haas
hebben. Het brengt u naar de Riffelalp
en verder naar de Riffelberg.

Steeds hoger gaat het, door alle sta-
dia van de alpine-bergwereld tot u uit-
eindelijk na drie kwartier aan de Gor-
nergrat op dik 3100 meter komt, een
punt vanwaar u het meest indrukwek-
kende uitzicht hebt, dat de Alpen u
maar kunnen opleveren. Met witte pie-

ken rondom en gletsjers, die van alle
kanten samenstromen tot één brede be-
renklauw, waarop zich de steenstrepen
als blauwgrijze aders aftekenen. Bene-
den u ravotten marmotten, waarvan er
een soms een schril gilletje geeft als ie
zich spelenderwijs op de ander stort.

Beschouw de Gomergrat — waar u
uren zoet kunt zijn en waar bij triest
weer en zelfs bij onweer als de don-
der door de dalen rolt haast net zo-
veel te genieten is als in heldere zo-
merzon — niet als het eindpunt. Naast
het burchtachtige hotel staat een ka-
belbaanstation: in twee etappes kunt u
nog verder naar de Stockhorn op 3500
meter en daar hebt u echt het gevoel:
hier houdt de geioone* wereld op en
begint het gebied van de gemzen, de
steenbokken, de roofvogels en de berg-
geesten. Bij somber weer op de Stock-
horn. weinig mensen om u heen, al-
leen het geluid van de wind, van een
vallend stuk rots in de verte, van de
marmotten en de schreeuw van een vo-
gel — het is de Alpen beleven als
stond u aan het begin van de schep-
ping.

Voet van Matterhorn
De Gornergrat is wel de mooiste,

maar niet de enige „Ausflug", die men
van Zermatt uit kan maken. Daar is de
stoeltjeslift naar Sunnega, die prachtig
door de bossen leidt en daar is de ka-
belbaan naar Furri, die zich splitst in
een naar Schwarzsee en een naar
Trockener Steg. Beide takken hebben
hun bekoring: die naar Schwarzsee
omdat die u tot aan de voet van de
Matterhorn brengt en omdat u daar op
het plateau voor het restaurant om-
ringd bent door die indrukwekkende wit-
koppen; die naar Trockener Steg om-
dat dit de weg is naar Italië.

Nu lopen er meer wegen naar Italië
ook via kabelbanen. We denken aan de
indrukwekkende téléferiek naar de
Aiguille du Midi bij Chamonix in Frank-

rijk, die u tot 3800 meter hijst — hoger
brengt geen kabelbaan u ter wereld.
Maar daar op die zuidwand van de
Mont Blanc hebt u meteen aansluiting
op de kabelbanen naar Italië en het is
dus eigenlijk geen kunst om als het wa-
re over het Mont Blanc-massief heen
naar het land van Rome te komen. Dat
is het wél als u van Trockener Steg
wilt gaan.

Weg naar Italië
Bij Trockener Steg staat u aan het

begin van de „weg", die bergbeklim-
mers gaan als ze „een makkie" willen
hebben op weg naar Italië. Als de Mat-
terhorn beijzeld of besneeuwd is en als
ze geen zin hebben aan de Breithorn.
De Theodul-pas, tussen Matterhorn en
Breithorn, is namelijk het laagste punt
in de bergwand, die de grens tussen
Zwitserland en Italië uitmaakt. Van
Trockener Steg is het twee uren lopen
(en stijgen: van 2900 tot 3300 meter)
naar de Theodulpas, maar die weg is
niet moeilijk. Voor wie wil tenminste:
het is een echte bergtocht, zónder pa-
den en over de gletsjer, maar als er
een laagje sneeuw ligt — en dat is zelfs
in hartje-zomer vaak het geval — is het
geen onbegonnen werk. Men koerse aan
op de Testa Grigia links van de Theo-
dulpas, want daar is het douanestation
en daar (wat veel belangrijker is) be-
gint de kabelbaan omlaag naar de Ita-
liaanse kant. Naar Breuil-Cervina aan
het eind van het dal van de Tourman-
che.

Breuil: ratjetoe
Het is leuk om te zien, hoe die Ita-

lianen daar in wijde kom van het
dal aan de zuidkant van de Matter-
horn — die daar de Monte Cervino
heet en van die kant totaal onher-
kenbaar is — een moderne vacantie-
stad uit de grond stampen en er hun
bouwkunstige orgiën uitleven. Breuil
is een ratjetoe van bouwsels en jaar-
lijks worden er nog meer steengewor-
den architectenfantasieën aan toege-
voegd. lets typisch Italiaans is er niet
aan te ontdekken of het moest zijn de
overvloed van Vespa's. Fiats. Alfa Ho-
meo's, Lancia's en Ferrari's waar.
mee de dure jongens van Turijn en
Aosta elk wee .ur Breuil ko-
men om te showen. Kn om
straat van het dorp onbegaanbaar te
maken en vol benzinedampen te pom-

pen. En nu mogen ze er nog zon mooi
huis van de berggidsenclub hebben,
nog zulke welluidende concerten
van de bergjagers kunnen organise-
ren en nog zulke bizar-moderne ho-
tels kunnen bouwen — pas in Breuil
beseft men, hoe heerlijk rustig het in
Zermatt is en hoe bewoond en ge-
woon.

Niet exclusief
In het tandradbaantje van de Gorner-

grat — toen we voor de derde keer in
enkele dagen naar boven gingen omdat
we er geen genoeg van konden krijgen— zei ons een Zwitser: ja, eigenlijk
voel ik me hier niet thuis, want wij

Zwitsers zullen naar twee plaatsen in
de Alpen nóóit gaan omdat het er ons
te duur is: Sankt Moritz en Zermatt.
Van Sankt Moritz hebben we het niet

nagekeken, van Zermatt wel en als
men nu de duurste hotels even buiten
beschouwing laat, dan blijkt dat Zer-
matt beslist geen exclusieve uitzonde-
ring is in Alpenland. Er is in de hotels
en pensions (en er zijn leukerdjes bij de
nieuwe, die er gebouwd worden aan
weerszijden van de felstromende Mat-
tervisp) een zo grote variatie, dat men
wat de pensionprijzen betreft Zermatt
beslist niet behoeft te mijden.

Het Is juist andersom. Zermatt heeft,
voor wie zich echt ergens wil nestelen— en dat geldt ook voor de kampeer-
ders! — zoveel voor, dat het er ver uit-
springt als men een plaats zoekt, waar
men eens echt bergen kan zien en berg-
t jchten kan maken zonder ooit een berg-
beklimmerscursus te hebben gevolgd.

Tunnel ZwitserlandWeg van Luzern en
Zürich naar Gotthard
gaat nu bij Vierwoud-
stedenmeer om Brun-
nen heen. Vla tunnel,
die met zn 1150 meter
langste autotunnel van
Zwitserland is.

Bazel-beurs
Zwitserse Jaarbeurs
in Bazel bestaat vijf-
tig jaar, opzet daar-
door groter. Is van 16
—26 april. Horloges,
textiel, machinerieën.

Informatie
Wie met eigen vervoer

naar Zwitserland gaat,
vrage bij Nationaal
Zwitsers Verkeersbu-
reau in Amsterdam (Ko-
ningsplein 11) boekje
aan „Per auto ol motor
naar Zwitserland". Staat
massa informatie In.
Over verkeersvoor-
schrlften, hulpverlening,
passen, tunnels, routes
enzovoort.

Avondboot
Ook deze zomer

weer avondrondvaar-
ten met BLS-boten op
Meer van Thun en
Meer van Brienz in
Berner Oberland. Met
amusementsprogram-
ma aan boord. Was
verleden jaar groot
succes. Kosten rondvijf gulden.

’t Is anders
In Zwitserland isrich-

ting-aangeven bij het in-
halen verplicht; buiten
de bebouwde kom moet
men bij het inhalen (en
ook op wegkruisingen)
signalen geven. Toete-
ren is verboden var
zonsondergang tot zons-
opkomst, tenzij het na-tuurlijk moét om ple^e-
ling gevaar te voorko-
men. De gesloten wittestreep midden op de weg
mag niet overschredenworden. Wie voetgan-
gers aanrijdt op de (ge-
le) zebrapaden kan opforse straf rekenen.

Diablerets per zweefbaan
Aan de Col du Pillon (tussen Meer van Genèveen Berner Oberland) is nieuwe zweefbaan ge-opend. Leidt in 30 minuten van 1344 naar 3000meter met als eindpunt gletsjer van DiableretsMachtig Alpenpanorama.

BLS
Bern-Lötschberg-Sim-

plonspoorweg organi-
seert deze zomer weer
van verschillende sta-
tions uit dagtochten
naar Stresa, Locarno
en Zermatt. Kost van
Bern uit rond ’34 naar
Stresa, ’ 31 naar Locar-
no en f35 naar Zer-
matt, van andere sta-
tions uit is 't goedko-
per. Naar Stresa in
hoogseizo< dinsdag,

donder-
don-

ai Zermatt

Luzern
Internationale Mu-

ziekfestival in Luzernis van 13 augustus tot8 september. Acht
symphonieconcerten,
kamerconcerten en so-
Hstenavonden. Oosten-
rijkse, Amerikaanse en
Zwitserse orkesten.

Don't miss the Swiss
.'on f mUI the SwUu" heel actie om in dat
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Portugal ontdekt ons
als toekomstige

Portugal-ontdekkers
De Portugese luchtvaartmaatschappij „Trans Aéreos Portugueses" (TAP) wil

dit jaar een lijndienst openen tussen Lissabon en Amsterdam. De TAP mikt be-halve op het zakelijke vervoer vooral op het toeristenverkeer. Ettelijke vacantie-
gangers immers zoeken iets nieuws in het door toeristen afgeraasde Europa. En
Portugal is een nog weinig geëxploiteerd gebied, dat voor de Nederlandse va-cantieganger binnen een redelijke afstand ligt.

Een rustig strand nabij Lagos in
Algarve, de bijzonder aantrekkelijke
streek langs de zuidkust, nabij de
Spaanse grens. In Portugal zijn
nog volop rustige plekjes te vinden,
ver van de drukte van de toeris-

tencentra.

Lissabon, de hoofdstad van Portu-
gal, uit de lucht gezien. Op de
voorgrond een ruim plein, de Pra-
ca de Commercio, aan de oever van
de Taag. Achter de oude stadskern
de tachtig meter brede Avenida da
Liberdade. Het grootste gedeelte
van de stad is herbouwd na de ver-
schrikkelijke aardbeving van 1 no-

vember 1755.

’tIs waard om
ontdekt te
worden

Tot voor kort had Portugal weinig
gedaan aan de ontwikkeling van het
toerisme. Nu worden op verscheidene
plaatsen hotels en vermaakcentra ge-
bouwd in een tempo, dat nauwelijks is
bi) te houden. De regering, die de aande-
len van de nationale luchtvaartmaat-
schappij voor een groot deel in handen
heeft, stimuleert het vestigen van nieu-
we kantoren in geheel Europa. Behalve
naar Amsterdam breidt de maatschappij
haar luchtnet ook naar andere landen
uit en zelfs over de Atlantische Oceaan
om de toerist de weg naar Portugal ge-
makkelijker te doen vinden. Er zijn bo-
vendien plannen voor nieuwe luchtha-vens op het eiland Madeira en bij Faro
in Algarve.

Levendig Lissabon
Portugal Is ongerept en boeiend. Het

land ademt de sfeer van een ondanks de
moderne ontwikkeling nog ongeschon-
den natuur. Wanneer men met het vlieg-
tuig de hoofdstad nadert, denkt men on-
willekeurig aan de handelsactiviteit van
de Phoenicische kooplui, die Lissabon
hebben gesticht. Veel van de oude stad,
die evenals Rome op zeven heuvels is
gebouwd, is verloren gegaan tijdens de
verschrikkelijke aardschok in 1755. Eenkern is echter over gebleven.

Er heerst een levendige activiteit in
Lissabon, dat in een bocht van de rivier
de Taag ligt. Oceaanstomers varen inen uit, talloze vissersboten zetten koersnaar zee in de hoop op een goede vangst.
Zeilschepen naderen de stad met ladin-gen landbouwproducten uit het binnen-
land. Tenslotte het gekrioel in destraten van het rijdende verkeer. Nabij
de luchthaven ontwaart men een com-plete nieuwe stad, die in korte tijd uit
de grond is gerezen. De stad heeft ietsfeestelijks. De meeste gebouwen zijn inpasteltinten uitgevoerd, de pleinen bie-
den een betoverend uitzicht.

De stranden van Portugal behoren totde mooiste van Europa. En de zon
schijnt er uitbundig. Een van de aan-
trekkelijkste badplaatsen is het op 26kilometer afstand van de hoofdstad ge-
legen Estoril. Het hart van deze kust-plaats is gelegen in het casino, dat aan
de bezoekers ontspanning biedt in de
vorm van een theater, restaurant, nacht-club, concerten en gokspelen. Het win-
terse klimaat in Estoril is mild met een
gemiddelde temperatuur van 15 graden
celsius en meer dan zeven uur zonne-
schijn per dag. Vooral tijdens de kerst-
dagen en het nieuwe jaar geeft de stadeen vrolijke aanblik met zijn duizen-
den bezoekers.

Santarem
Menige toerist zal onder de indruk

komen van de eenvoudige schoonheid
en charme van het binnenland. Langs
de grote weg van Lissabon naar de
bedevaartplaats Fatima passeert men
bijvoorbeeld het aantrekkelijke plaatsje
Santarem, het middelpunt van het ge-
bied waar de stieren worden gefokt.
Tegelijk is het een belangrijk centrum
van de Portugese foklore. Herders op
paarden in traditionele, kleurrijke kle-
ding dwalen door het bergachtige land-schap. De groene en rode hoofdbedek-king, witte kielen, rode vesten en de
donkerblauwe kniebroeken, afgezet door
witte kousen, steken fel af tegen het
natuurlijke groen van het landschap.
Het plaatsje zelf, dat door de Romeinenis gesticht, is rijk aan overblijfselen van
het verleden.

Aan de maaltijden in het gastvrije
Portugal wordt in het algemeen uiter-
ste zorg besteed. Vooral de zeevis is
heerlijk. Er zijn talloze specialiteiten,
die een grote variëteit vertonen. De
kabeljauw wordt liefst op meer dan
honderd manieren bereid.

Visparadijs
Is men behalve een viseter tevens

een verwoed hengelaar, dan treft men
in het door de blauwe zee omgeven en
met rivieren doorkliefde land een pa-
radijs aan. Er is volop baars en brasem
in de koudere wateren langs de noord-
kust, terwijl men daar tevens makreel
en wijting in grote getale aantreft. En-
kele kilometers ten zuiden van Lissa-
bon zijn behalve vele andere vissoorten
baars en tonijn gemakkelijk te verschal-
ken. In het zuiden halen de visnetten
nogal eens grote soorten boven water
zoals zwaardvissen en haaien. De sport-
visser behoeft zich hierdoor niet te
laten afschrikken. Dichter bij de kust
bevinden zich enorme scholen brasems
van elk soort, baarzen en vele leden van
de makreelfamilie.

Spanje-Portugal
Semana Santa
De Semana Santa,

heilige week, die in
heel Spanje met plech-
tige processies en veel
pracht en praal wordt
gevierd, is dit jaar van
3 tot 10 april. Bekend-
ste processies zijn die
van Sevilla, Granada,
Toledo en Valladolid.

Lange mensen
Probleem voor ons

noorderlingen in hotels
in zuidelijke landen is
vaak: de korte bedden.
Spaanse regering heeft
nu besloten in haar toe-
ristenhotels, de „parado-
res", lengte van bedden
van 1.90 op 2 meter te
brengen.

Coto Donana
Plan bestaat, dat

Spanje en Portugal sa-
men brug bouwen over
rivier Guadiana bij
Huelva, waardoor
rechtstreekse verbin-
ding ontstaat tussen
beide landen; op dit
punt is nu slechts pont-
je. Wordt daardoor ook
eenvoudiger om na-
tuurreservaat „Coto
Donana" tussen Huelva
en Cadiz te bereiken.

Romeria
Pinksterzondag (29

mei) is in Almonte,
provincie Huelva, be-
roemde „romeria"
naar Rocio. Bijna alle
broederschappen van
Andalusië doen in kle-
derdracht aan deze
tocht van met bloemen
versierde wagens mee.
Andere belangrijke
feesten zijn dat van
„Corpus Cristi" (in
heel Spanje, maar zeer
bijzonder in Sevilla, Ca-
diz, Granada en Tole-
do) op 9 juni en „Sema-
na Grande" van 11 tot
18 augustus in San Se-
bastian. Bij feest van
„Corpus Cristi" proces-
sies en stierengevech-
ten.

KNSM-boot naar Lissabon
Ingaande 7 april vertrekt KNSM-schip „Wil-

lemstad" iedere veertien dagen van Amsterdam
via Southampton naar Lissabon en Madeira. U
kunt heen en terug mee, maar mag ook deel
meereizen, ja kunt zelfs boot overslaan en veer-
tien dagen ergens blijven. Auto kan ook mee.
Enkel Southampton is f 100, retour ’ 180, Lis-
sabon ’3OO en ’570, Madeira ’375 en ’7lO,
volledige rondreis ’ 670. U vertrekt 's donderdags
uit Amsterdam en bent 's maandags in Lissabon.

Zelfde
Spaanse hotelprUzen

zijn dit jaar als die van
'65. Tenminste vrijwel:
slechts 1,9 procent van
hotels en pensions (118
in totaal) vragen der-
tig pesetas meer, dat
is ongeveer ’ 1.80.

Derde weg
Spaanse spoorwegen

zijn nu ook begonnen
met afschaffing derde
klas. Was in andere
Europese landen al
lang weg.

Bilbao-Talgo
Tussen Bilbao aan

Spaanse noordkust en
Madrid rijdt nu ook
luxieuze Talgo-trein.
Topsnelheid 140 kilome-
ter, rijtijd vijf uur 40
minuten.

Brug naar Marokko?
Spaanse en Marokkaanse autoriteiten zijn op-

nieuw besprekingen begonnen over bouw van
een brug over Straat van Gibraltar tussen Tarifa
en Tanger. Zou een hangbrug van 24 kilometer
moeten worden, die in twaalf stukken van twee
kilometer „geprefabricated" zou worden.

SPAANSE PEPER
C PANJE Is een zon-- nlg land met in
hoofdzaak vriendelijke
mensen. Daarom gaan
de Nederlanders -er
graag heen — samen
met drommen Duitsers,
Engelsen en Amerika-
nen. Een beetje simpel
eigenlijk, de zon en de
vriendelijkheid zo ver te
zoeken. Maken we de
reis voor niets meer
dan dat? Toch wel, ten-
minste wanneer we van
onze vacantie een rui-
mer rendement ver-

wachten dan de bruine
kleur van son-am-see.
Het alsmaar wentelen
en invetten, het gezicht
op wolkenkrabbers van
hotels, het verfijnde ta-
feltje-dek-je gaat rijke-
lijk gauw vervelen. Van-
daar dat de Costa Brava
en de Costa de Ponien-
te bij de aartstoerist
een tikje uit de gratie
raken. Vreemdelingen
krioelen daar als mie-
ren op de niet zo erg
ruim bemeten stranden.
Zij lopen elkaar voor de

voeten en ontnemen el-
kaar de typische beko-
ring van het Spaanse
land. De top van Span-
je is — jammer genoeg
—door het toerisme ver-
geven. Blijft natuurlijk
het prettige klimaat.
Een paar weken in de
molen van de toeristen-
industrie, met sterke
Duitse accenten, zijn
Jan ook beslist niet weg-

gegooid, maar gelegen-
heid om Spanje op het
puntje van de tong te
proeven krijgt men niet.

Spanje is breder dan
dat strookje strand!

Dit is een pleidooi om Spanje breder te zien dan de strook strand ter weers-
zijden van Barcelona. Wie het op de zee wil houden, zou ook eens moeten den-
ken aan Valencia, Alicante, Cartagena of Malaga wat ons betreft. Hoe dieper men
steekt, hoe meer het aparte cultuurpatroon van Spanje zich bloot geeft. Spanje is,
we weten het, een kruispunt van culturen — een overvloeier. En in de taal,
én in de bouwkunst, én in het karakter van de bevolking vindt men de merk-
waardige invloeden van vroegere overheersing, vroegere verdeeldheid, vroegere
rijkdom terug.

Bovendien zijn in het minder toeris-
tische Spanje ongecompliceerder, min-
der berekenende mensen te ontmoeten.
Hier geen blik op de buidel, maar een
uit het hart komende gastvrijheid. Hier

ook geen camouflage: armoede en rijk-
dom liggen er aan de deur, de wegen
zijn zoals de Spaanse wegen in door-
snee zijn (niet te best), de huizen vie-
len nog niet ten prooi aan karakterloze
eenvormigheid, de steden ademen een
voor ons verrassende ruimte, de mark-
ten zijn zielig, kleurig en fleurig tege-
lijk en de contacten kunnen zeer direct
uitvallen.

" Over die contacten: de Spanjaard
is veel aan zijn eer verplicht — hij zal
de laatste peseta uitgeven om de vreem-
deling volgens de regels van zijn land te
ontvangen, maar hij schroomt, als hij
tot de laagste klasse behoort, het initia-
tief tot gesprekken te nemen, hoewel hij
van huis uit nieuwsgierig is. Dat initia-
tief moet dus van de toerist komen.
0 De aanwezigheid van belangwek-
kende musea, kerken en kloosters in
Spanje, de sterk wisselende natuur en
de vreugde, waarmee Spanje deviezen-
brengers begroet, mogen bekend wor-
den verondersteld. Sla bij het plannen
van een reis de héle kaart van Spanje
open. Van de afstanden zult u schrik-
ken, maar eenmaal over de Pyreneeën
spelen die afstanden, mits het vervoer-
middel goed is, geen rol. Snel rijden is
practisch onmogelijk — veel zien ver-
goedt echter alles.

" Wel moet de toerist met enigszins
achterlijke toestanden rekening houden.
Hij vergt, om te beginnen, veel van de
vering. In het binnenland onderscheidt
een verkeersweg zich vaak in ongunsti-
ge zin van een Nederlands karrepad. \
Verder zijn alleen op de grote routes de
benzinepompen redelijk dicht gezaaid.
Een goede raad is nog altijd: bij elke
pomp tot het randje toe bijvullen. Let
verder op de ezelskarren, de hopen ste-
nen op de weg, de diepe goten langs
de weg, de „kerkelijke obstakels" die
het pad nogal eens willen versperren,
enz. Rijden bij nacht moet afgeraden
worden.

" Een tip voor degenen, die in Spanjeeen auto willen huren: het Nederlandse
rijbewijs wordt volledig erkend, maar de
autoverhuurders kunnen het niet lezen.Vandaar dat de Spanjaarden graag een j
vertaling hebben. Een internationaalrij-bewijs, zonder bijzondere formaliteiten
te.krijgen via de verkeersbonden, is zonvertaling.

" De Spaanse regering weet ook zeergoed, dat de wegen nog niet je dat zijn.Zij wringt zich in duizend bochten omhet probleem de baas te worden. Prac-tisch overal ziet men wegenbouwacti-
viteiten, vrij omslachüge activiteiten,maar het resultaat is er niet min-der om. Heel wat hoofdwegen, die drie-vier jaar geleden beneden Europees peilwaren, we denken bijvoorbeeld aan deverbinding Bareelona-Valencia, kunnennu al goed meekomen.

" Het jongste besluit van Madrid isde aanleg van een autostrada tussenBehovia aan de Spaans-Franse grens enEiïiüE' «De c 't"",? wfe zal de afstandBilbao-San Sebastian in t«d met 85 mi-nuten verkorten en San Sebastian-Beho-via met negentig minuten. Het is de bcdoeling tol te heffen. Tol ook op de aante leggen „super-autoweg" van 350 kilometer langs de Costa del Sol die dê?EJ!!rn*MÏ. V°rmen van Cadi» metGibraltar, Malaga en Montril. in i 9fiBhoopt men de Internationale tunnel tus-Tniï **?** Aragnouet en het Ipaan
nat II8» *n februUt *" kunne» nemen.SïtïïÏE* T% ronte«>°eeHjkheden.De tunnel wordt drie kilometer lang.

" Spanje werkt niet aUeen hard aanaLZf^til^26"' °°k aa" de hoteï
n« ïï" e- Spanje beschikt op het£'' OV,er 784-4<58 bedden voor toe-risten. Daarin zijn ndet begrepen de bed-
seaUanin ek120° jla.r °Ude kloos<e' va„
he£ mJn h Pra?ht g gelegen kloosterheet men de „pelgrimvaarder" — wie»awi--j?£ïïijsusïïr:sr.sssa hij " ««^»«":.
" Overigens mag men uit deze kloos- !tergewoonte niet opmaken, dat Spanje |ook voor de rest vooj een appel en een. In ,?e;iehn S°mmige P^u/tenzün er verbazend goedkoop, doch over Iho« i! g 'f mag men we' rekening ,
houden met een EEG-pr„speil. Vorifjaar zat er al minder schot !„ de ■?roei van de toeristenstroom naar Span-je. Men wijt dit aan de pruLtUgtal
gen (en aan de toenemende concaïrenl ,
ie van andere landen rond de .Middellandse Zee). Niettemin zullen ook ditjaar weer duizenden ezeltje-rijden lang" I

de Costa del Sol (dat kan — Informe-ren bij hotel), Hffgen aan het strandvan Salou of wandelen door de sinaas-appelplantages van Valencla." De nieuwste badplaats is' Cala de laAmettla, veertig kilometer ten zuidenvan Tarragona. Er staan straks een luxehotel, kleinere hotels, villa's en apparte-menten om de stroom op te vangen,alles direct bij zee. Andere plaatsen kre-ht? S 1!"*? ook op
mee/rij Va" camPin«s en wat dies

foen iQfi « ?,rUzen VOOr he* «omersel-zHnVi. aaZ" ,e
nn„ waa"chünlijk dezelfdegïnnen h£V965',,De h«>'e'houders be-dèn met il f nne,Uk grlezeli* te vin"

deur e concu"entie naast de

nii^w!?1 jUe een waarschuwing voor te-
gen !i Na

drehrf Uto-t,oeristen' die hun wa-
van «il liarbonne (in Frankrijk, niet ver"en zett!naTSeKg aens) °P de trein wil-
ameliik u ," het top-seizoen ontstaatSneVen! 1&da,nde SPaans"SrteVaHV Sen-fnhoud^'onnUe S^a"»" N*r-

Brommen
in het

buitenland
-Mou ia — bromfietsrijden bedoelen we.
IN Het is goed ver even op te wijzen,

dat u niet maar zó de grens overmoetfiet-
sen, want dan kon het wel eens dat an-
dere brommen worden. In het buitenland
mag namelijk niet alles wat hier per
brommer wel mag, b.v. het meenemen
van volwassenen op de duo. Geven u hier
een lijstje van wat over de grens wel en
niet is toegestaan. En o ja: voor■ 611e
landen geldt, dat u groene kaart (WA-
verzekering) bij u moet hebben en dat
er NL-plaat op brommer zit.
België-Luxemburg: geen maximum

snelheid, gebruik van rijwielpaden
is verplicht, alleen personen van 18
jaar en ouder mogen duopassagier
meenemen.

Denemarken: maximum snelheid voor
rij bewijsvrij e brommer 30km. HH-ken-
tekenbewijs en internationaal rijbewijs
in geval bromfiets harder rijdt dan
30 km per uur, duo-passagier is niet
toegestaan, gebruik van rijwielpaden
in bebouwde kom verboden; buiten be-
bouwde kom is gebruik van rijwielpa-
den verplicht.

Duitsland: maximum snelheid 40 km,
gebruik rijwielpaden en autobanen ver-
boden, meenemen van duo-passagier
toegestaan, mits duo-zadel, handgreep
en voetsteunen aanwezig zijn. AanbeT

volen is „Bestatigung", verklaring, dat
in Nederland voor bromfiets geen rij-
bewijs verplicht is (verkrijgbaar bij
ANWB).

Finland: maximum snelheid voor rijbe-
wijsvrije brommer 30 km, HH-kente-
kenbewijs en internationaal rijbewijs
in gevai bromfiets harder rijdt dan
30 km.

frankrijk: maximum snelheid 50 km,
gebruik van rijwielpaden verplicht,
meenemen van duo-passagier toege-
staan, mits duo-zadel of buddyseat en
voetsteunen aanwezig zijn.

Griekenland: maximum snelheid 40 km,
gebruik autosnelwegen en rijwielpa-
den verboden, geen duo-passagier, al-
leen kinderen tot 7 jaar mogen op kin-
derzitje woren meegenomen.

Groot-Brittannië: bromfiets gelijkge-
steld aan motorfiets en moet zijn voor-
zien van hoorn in plaats van bel; HH-
kentekenbewijs, verkrijgbaar bij Rijks-
dienst voor het Wegverkeer in Den
Haag, internationaal rijbewijs, ver-
krijgbaar bij ANWB op' vertoon van
HH-kentekenbewijs en overlegging van
pasfoto; tijdelijk toegangsbewijs, kos-
teloos verkrijgbaar bij ANWB of bij
douane in haven van aankomst; ont-
heffingsbewijs voor vrijstelling van
betaling van Engelse motorrijtuigen-
belasting, gratis verstrekt in de Brit-
se havens door Automobile Associa-
tion of de Royal Automobile Club op
vertoon van geldige Nederlandse mo-
torrijtuigenpapieren.

Italië: maximum snelheid 40 km, brom-
fietsers worden niet op autostrada
toegelaten.

Joegoslavië: geen duo-passagier, ge-
bruik van autosnelwegen niet toege-
staan.

Noorwegen: maximum snelheid 50 km,
duo-passagie.r mag niet worden mee-genomen, gebruik van rijwielpaden
niet toegestaan.

Oostenrijk: maximum snelheid 40 km,
gebruik rijwielpaden verboden, duo-passagier mag worden meegenomen,
mits duo of buddyseat en voetsteu-nen aanwezig zijn; voor kinderen toten met 6 jaar kinderzitje.

Portugal: geen maximum snelheid,HH-kentekenbewijs en internationaalrijbewijs, geen duo-passagier, alleenkind mag worden meegenomen opkinderzitje; geldige groene kaart is
met verplicht, maar wordt aanbevo-len in geval van moeilijkheden: groe-ne kaart voorkomt inbeslagname bi)ongeval en inhechtenisneming vaberijder.

Spanje: geen maximum snelheid, mee-voeren van duo-passagier is verbo-den.
Zweden: geen maximum snelheid (voor

rijbewijsvrije brommer 30 km) HH-kentekenbewijs en internationaal rijbe-wijs in geval bromfiets harder rijdtdan 30 km per uur, geen duo-passa-
gier, enkel kinderen beneden 6 jaarmogen op kinderzitje worden meege-nomen.

Zwitserland: maximum snelheid 40 km,gebruik autosnelwegen en rijwielpadenverboden, geen duo-passagiers, alleenkinderen tot 7 jaar mogen op kin-derzitje worden meegenomen
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Pardon
bedevaarten in
Bretagne, waar
men costuums
en coiffes ziet
\X7 ie naar Bretagne gaat, gaat om de grootse¥T natuur, om de calvaires (de fraai bewerk-te kruisbeelden op een voetstuk, dat rijk ver-
sierd is met beeldhouwwerk), gaat om de men-
hirs en dolmen, de staande en liggende voorhis-
torische stenen. De natuurgenieter zal de kust
volgen (helemaal en vooral de westelijke schier-
eilanden niet vergeten) en zo nu en dan even het
binnenland inwippen om de calvaires te zien
(Saint Thégonnec en Guimiliau bijvoorbeeld).
Wie menhirs wil bewonderen gaat naar Carnac,
aan de zuidkust bij het schiereiland Quiberon,
waar er 3000 bijeen staan — het grootste en
meest mysterieuze prehistorische veld dat Euro-
pa kent.

Men gaat echter naar Bretagne óók om de Bre-
tons, een zeer apart „slag" Fransen. En die Bre-
tons wil men dan graag in costuum zien. De
vrouwen in hun rijk bewerkte jakken en met hun
coiffes op het hoofd, de prachtige kanten „sui-
kerbroden" die steil omhoog op het haar staan
en waar geen oceaanwind vat op krijgt. Geen
betere gelegenheden om Bretonse costuums te
sien dan bij de „pardons", de eeuwenoude gods-
dienstige bedevaarten, waarbij men vergeving
(pardon) vraagt voor begane zonden en de hei-
ligen gunsten afsmeekt. Doorgaans is er een pro-
cessie met oude kruisen en vaandels aan verbon-
den.

Pardons zijn er in Bretagne vrijwel elk week-
einde van begin-mei tot eind-september. In de
lijst van Franse evenementen van dit jaar von-
den we er tussen de zeventig en tachtig. We zul-

len u een chronologisch overzicht geven van de
voornaamste pardons, waarvan zeker is dat er
veel fraaie costuums zijn te zien. Overigens: ook
bij de kleinere pardons ziet men soms verrassend
veel oude Bretonse costuums en coiffes. Vorm
en grootte van die coiffe verschillen nog wel
eens; de fraaiste en hoogste vindt men in het
westen.

In de lijst hieronder geven wij achter de plaats-
naam aan, in welk departement men de plaats
kan vinden. Bretagne telt vijf departementen: ll-
le-et-Vilaine met o.a. Rennes en Saint Malo;
Cötes-du-Nord van Saint Malo tot voorbij Lannion
en met o.a. Saint Brieuc er in; Finistère met
Morlaix, Brest en Quimper (de hele westkant dus);
Morhiban aan de zuidkust met Lorient en Vannes;
Loire-Atlantique in het zuidoosten tot de Loire.
Als afkortingen gebruiken we respectievelijk I, C,
F, M en L.
Hemelvaartsdag 19 mei: Tréguier (C), een der

grootste pardons van Bretagne.
Tweede Pinksterdag 30 mei: Quimperlé (F).
Dinsdag 31 mei: Saint Brieuc (C), nachtelijk par-

don met fakkels.
Zondag 5 juni: Rumengol (F).
Vrijdag 17 juni: Pointe du Raz (F).
Zondag 19 juni: Saint-Tugen-en-Premelin (F).
Donderdag 23 en vrijdag 24 juni: Saint-Jean-du-

Doigt (F).
Zondag 26 juni: Plouguerneau (F), waarin zee-

lui met boten meelopen; Sainte-Anne-d'Auray
(M), het meest populaire van de Bretonse par-
dons.

Zaterdag 2 juli: Guincamp (C), nachtelijke pro-
cessie met fakkels.

Zondag 10 juli:Locronan (F).
Zondag 17 juli: Plogoff (F).
Maandag 18 juli: Roscoff (F).
Dinsdag 26 juli: Auray (M); Fouesnant (F).
Zondag 7 augustus: Huelgoat (F); Pont-Aven (F).
Maandag 15 augustus: Penmarch (I) met daags

tevoren folkloristisch feest; Perros-Guirec (C):
Plomodiern (I).

Zondag 21 augustus: La Baule (L).
Zondag 28 augustus: Plonévez-Porzay (I); Sain-

te Anne-la-Palud (F).
Zondag 4 september: Camaret (F).
Donderdag 8 spetember: Le Folgoët (F), zeer

kleurrijk pardon; Josselin (M); Pouldreuzic (F).
Zondag 18 september: Saint-Jean-de-Tromilon (F)

het pardon van Notre-Dame-de-Tronoën bij het
kleine kerkje en oude calvaire aan de rand van
de Oceaan zuidoost van Quimper; zéér bijzon-
der.

Mont-Saint-Michel 1000 jaar
Nou nee, niet puntig rotseilandje in soort Wad-

denzee op grens van Normandië en Bret;ißiie.
maar abdij erop is 1000 jaar. Zijn tot in oktober
allerlei feesten. Mont is wat Volendammerig.
maar bezoek zéér waard. Mooi begin van Bre-
tagne-reis: volg zoveel mogelijk Bretonse kust,
en u ziet 't meest.

Neem de Delta
Waarom zou men, om maar iets te noe-

men, niet afzakken over de Haringvliet-
brug, Grevelingendam en de nieuwe Oos-
terscheldebrug naar Vlissingen? Menkan
dan, als men uit het noorden of het oos-
ten van het land komt, na de Wester-
schelde te zijn overgestoken, als eerste
stop de camping aan de Braakman of
een hotel in een stadje van Zeeuws-
Vlaanderen kiezen.

Als men er niet een dag blijft hangen— en voor zulke „stops" moet men fei-
telijk een paar dagen reserveren — rijdt
men de volgende dag naar St. Omer,
dat al in Frankrijk ligt, en vervolgens
via de N2B naar Hesdin. Van Hesdin
naar Amiens, waar men vooral de ka-
thedraal moet bekijken (al is het alleen
van buiten) en dan gaat men door via
Gournay naar Les Andelys aan de Sei-

ne. Hier komt men al in het romanti-sche Frankrijk: op Les Andelys kijktnamelijk de ruïne uit van het kasteelvan Gaillard uit de 12de eeuw, dat alseen roofridderburcht boven de rivier lag
Via Evreux, Rugles, L'Aigles, Mamersbereikt men Le Mans. een stad dl
onrechte door de meeste Nederl'"fristen wordt gpmeden

Stop in Le Mans
Misschien ligt dat aan het feumen t;on Le Mans practisch alleen weet

dat er een circuit is voor autowedstrij-
den en dat associeert men dan mis-
schien met snelheidsduivels. Maar Le
Mans is een mooie stad, met een
schitterend oud gedeelte en een majes-
tueuze kathedraal. Jongelui leiden toe-
risten voor niets en niemendal door het
kerkgebouw rond. Le Mans is ook een
heerlijke winkelstad, vooral in de buurt
van de Place de la Republique, waar al-
le café's van royale terrassen zijn
voorzien. Even buiten Le Mans ligt het
circuit met het automuseum, waar men
voor 2 fr. per persoon een geweldige
zaal vol oude auto's kan bezichtigen, al-
lemaal opgepoetst en in een voortreffe-lijke conditie. Uiteraard telt Le Mans
nog veel meer bezienswaardigheden,maar
die kan men het beste uit de gids ha-
len; Le Mans komt o.m. voor in de
Michelingids van de „Ch&teaux de la
Loire".

Binnenwegen in
Frankrijk: minder druk
en veel interessanter
Wie zijn vacantie in Frankrijk wil doorbrengen of door

Frankrijk naar het uitverkoren vacantieland zal
rijden, moet nu eens afzien van de grote doorgaande we-
gen, waarop ieder jaar honderden doden en duizenden
gewonden vallen. Het Franse wegenstelsel is wat de aller-
voornaamste wegen' betreft uitzonderlijk slecht en wat de
normale hoofdwegen betreft bijzonder goed. De Shell

Men doet ook allerlei ontdekkingen,
wanneer men de minder drukke wegen
rijdt. Om te beginnen heeft men ook
als automobilist meer gelegenheid om
iets van het landschap te zien. In de
tweede plaats blijkt, dat de Fransen, die
deze wegen berijden, geheel verschillen
van de Fransen, die langs de kortste
verbindingen jakkeren. Het is alsof op
die wegen alle ongeduldige Fransen, ge-
completeerd met haastige Nederlanders,
Belgen, Duitsers en andere nationalitei-
ten zijn samengedrongen. Vooral in de
eerste dagen van augustus rijdt men
nog rustiger in de botsautootjes op een
kermis dan op de beruchte hoofdver-
bindingswegen door Frankrijk.

heeft het vorige jaar een „Carte des Routes Parallèles",
een kaart van de parallelle wegen uitgegeven, waaroi)

aan de ene kant de gevaarlijke autowegen staan en op de
andere kant de wegen, die alle in dezelfde richting lei-
den en waarop het nog plezierig rijden is. Vooral voor
hen, die met een aanhangwagen of een caravan rijden,
zij deze kaart van harte aanbevolen.

tiel fcusteet

van Saumur

<'<■ betonnen Kuineüratu uun i\utre
Dame in Royun. Architect G. Gillet

De griezelkelder van de kerk van
Saint-Michel in Bordeaux.

ONDER: een luchtfoto van het kasteeltje van Labrède waar de Fransestaatsman en schrijver MontesQuieu (1689—1755) heeft geleefd.

Slot van Saumur
Van Le Mams — of van de camping

La Chataigneraie, dat vlakbij Le Mans
in Yvré-L'Evêque aan een riviertje
ligt — rijdt men dan weer naar het zui-
den, naar Saumur, een van de histori-
sche oversteekplaatsen van de Loire,
ten zuiden waarvan het vrijwel altijd
mooi weer is.

Het is onbegrijpelijk, dat er altijd
weer duizendenNederlanders ieder sei-
zoen haast jerep je door Saumur trek-
ken, zonder bijvoorbeeld het prachti-
ge slot te bezichtigen. Het slot, met,
twee sterretjes in de gids, herbergt
een museum van decoratieve kunst
met o.m. prachtige voorwerpen uit de
Middeleeuwen en de Renaissance en
verder het museum van het paard, dat
een unicum onder de instellingen van
deze aard is.
Men heeft uit het kasteel een mooi

overzicht van de stad, en de valleien van
de Loire en de Thouet. Wie een dag in
Saumur blijft kan van daar uit uitstap-
jes maken naar de kant van Nantes en
in de andere richting naar Blois, met
vlak in de buurt het indrukwekkende
slot van Chambord, een van de grootste
kastelen van de Loire, een schepping
van Frans I, dat niet nalaat iedere be-
zoeker onder de indruk te brengen. Maar
ook Tours, waardoor men passeert, heeft
zijn bezienswaardigheden, zoals een
wandeling te voet door de oude wijk en
een rijk museum van schone kunsten.

Betonnen kathedraal
Wie nu de richting van Spanje uit wil

kan van Saumur gemakkelijk naai
Parthenay rijden en vandaar naar Mel-
le, waar zich een kruispunt van twee
wegen bevindt. De ene weg gaat naar
Angoulême, de andere naar Royan
Hebt u tijd, rij dan naar Royan.
een riante badplaats aan de Gironde.
die door hevige bombardementen in
1945 practisch verwoest is.

Er is hier een vrijwel nieuwe stad
Royan verrezen, met daar boyenuil
tronende de grote betonnen kathedraal
die tussen 1956 en 1959 is gebouwd. Hei
is een merkwaardig maar indrukwek
kend bouwwerk van ruw beton, waarin
de bekisting nog duidelijk waarneem-
baar is, tenminste als men er dichtbi.:staat. Er is doelbewust gebruik ge-
maakt van de mogelijkheden en df
vorm van het ruwe materiaal.
Van Royan kan men dan weer twe<
i uit: langs de noordkant van d>

Bordeaux of na een over
met moderne veerponten naar d>

VTédoc en vandaa. naar Bordeaux ol
niel naai Bordeaux, maar via de lande-
lijke wegen van de Landcs verder naar
het zuiden. Wie door Bordeaux komt

moet eigenlijk een bezoek brengen aan
de kelder van de kerk Saint-Michel om
even lekker te griezelen. Daar staal
een groepje mummies opgesteld, waar-
bij een oude dame een mooi realistisch
commentaar levert.

Frankrijk
Menhirfeest in Carnac

Zondag 11 september is Menhir-feest
in Carnac (Zuid-Bretagne). Bij Carnac
staan 30000 menhirs, verreweg grootste
veld van wonderlijke stenen (60 cm tot
6 m), waarvan men betekenis nog steeds
niet kent.

Met de N10
Wie naar het zuiden gaat zrj gewaar-

schuwd voor de NlO, de grote route van
Bordeair. naar S. Sebastian, waarop het
onmenzelijk druk is. Men kan vee] be-
ter langs de smalle wegen, bijvoorbeeld
over Parentis-en-Born, Mimisan en Léon
naar Spanje afzakken. Men l.an ook een
van de andere parallelle wegen nemen,
die verder oostwaarts lopen.

Twintig kilometer van Bordeaux, op
de weg naar Toulouse, kan men dan
weer zon prachtige ontdekking doen,
nl. het Chateau de Labrède, het oude
slot van Montesquieu, de Franse
staatsman, dat prachtig in zijn oude
vorm is bewaard, waar slechts wei-
nig toeristen komen en waar men een
bijzonder authentiek beeld krijgt van
de leefwijze uit de dagen van de schrij-
ver van „L'Esprit des Lois".
Dit zijn van die ontdekkingen, die men

bij iedere doortocht van Frankrijk weer
kan maken. Maar men moet zich dan
wel in het bezit stellen van de groene
Michelins, die onvolprezen gidsen, waar-
in men alle bijzonderheden vindt van
alle stadjes en streken, die men door-
trekt. Voor hen, die willen kamperen in
Frankrijk, verdient het bovendien aan-
beveling de Michelin Camping-gids aan
te schaffen, die ieder jaar opnieuw ver-
schijnt en waarin men 1800 uitgekozen
terreinen vindt aangeduid, vaak met
situafieschetsjes, zodat men ze ge-
makkelijk kan vinden. Men kan dan
hetzij in de komende maanden, hetzij
op de avond voor een nieuw traject een
dagelijkse, niet te lange route opstel-
len met een paar bezienswaardigheden,
die een reisdag zoveel fleur verlenen.
Vooral in Frankrijk.

Voor en na
In verschillende delen

>ran Frankrijk geeft men
nu reducties (vaak van
20 4 25 procent) aan
vacantiegangers, die in
voor- of naseizoen ko-
men, dus vóór juni of
na september. Geldt
o.a. in plaatsen langs
Normandische, Breton-
se en Baskische kust, in
Landes, in Auvergne en
in departementen Gers
(Pyreneeën), Dordog-
ne, en Sarthe (Loire-
dal), Loire (Rhónedal)
en Loire - Atlantique
(Loiredal).

Haast U
Als u vlug bent: tot

20 maart zijn er in In-
stitut Néerlandais in

Parijs (121 rue de Lil-
le, 7de) twee bijzonde-
re tentoonstellingen: te-
keningen en aquarellen
van in Frankrijk wo-
nende Nederlandse
kunstenaars en tekenin-
gen en aquarellen van
Vincent van Gogh (uit
verzameling dr. Ir. V.
W. van Gogh).

Auto-salon
Parijse Auto-salon is

6—16 ' oktober. In ten-
toonstellingsgebouw aan
Porte de Versailles. In
zelfde gebouw eerder
(16 april—2 mei) grote
expositie over kamperen
en buitensport en (18—30 mei) watersport. Is
daar trouwens haast al-
tijd wat te doen.

Doedels
In Brest (Bretag-

ne) van 28 juli tot 1
augustus internatio-
naal doedelzakken-
feest. Doedelzak (corne-
muse op zn Frans en
biniov op zn Bretons)
is niet typisch Schots,
is ook Bretons. En is
heel oude traditie dat
Bretons jaarlijks in
Brest bijeen komen
om wat te doedelen.

Zelfde
Tal van hotels In

Frankrijk hebben laten
weten, dat ze dit jaar
zelfde prijzen berekenen
als in 1965. Daaronder
is reeks van negentien
grote hotels aan Cóte
d' Azur.

Toet-anch-amen
Voor wie in herfst

(mooi!) naar Parijs
gaat: van oktober tot
december is in Louvre
tentoonstelling Toet-
anch-amen. Wordt zeer
bijzonder.

Tafelgeld
 

In Franse restau-
rants mag geen ta-
felgeld meer worden

geheven voor tafel-linnen, brood en an-
dere noodzakelijke din-
gen bij maaltijd. Als
troost hebben eet-
huizen prijzen voor
maaltijd met tien
procent mogen ver-
hogen. Beeld is in elk
geval zuiverder ge-
worden.

Sneller naar zon
Gemakkelijke manier

om naar Franse Rivie-
ra te reizen en er on-
derdak te vinden Is
„Zon-expres", die nu
al twaalf jaar aaneen
duizenden Nederlanders
voor krats liet genieten
van Zuideuropese zon
en Middellandse Zee.
Was altijd lange reis,
da's waar, maar wordt
nu beter: Zon-expres
zal dit jaar liefst twee
uur korter over traject
doen.
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Italië waakt over uw
onbezorgde vacantie

Italië is dit jaar een ge-
woon vacantieland. Een land
om gewoon ergens lui neer
te vallen. In San Remo aan
de „Bloemenriviera", in Sestri
Levante aan de „Riviera
van de zonsopkomst", in Ri-
nrini aan de Adriatische
kust, op Capri, Sardinië ol
het verre Sicilië. Een vacan-
tie om gewoon te gaan zien
wat men in Italië moet heb-
ben gezien. Venetië. Verona,
Florence, Rome. Napels, de
tuinen van Tivoli en de
ruïnes van Pompei.

*
Italië beeft dit jaar name-

lijk geen hoogtepunten. Geen
Olympische Spelen, geen ope-
ning van een Mont Blanc-
tunnel, geen opening van een
Autostrade del Sol, geen
Dante-herdenkingen. Italië is
Italië weer, dat wil zeggen:
één hoogtepunt.

★

Want zo is een vacantie In
Italië — ook zonder tunnels
en strada's is ze een hoogte-
punt. Italië heeft namelijk
iets over zich, dat het over-
al tot een verrukkelijk va-
cantieland maakt. Met zoveel
zon, zoveel natuurschoon en
zoveel vriendelijke mensen,
dat je je overal thuis voelt.
En zoveel kunstschatten en
kunststeden, nat je geen en-
kele wroeging hebt als je
maar een heel klein deel
hebt gezien, want alles zien
gaat toch niet.

★
Thuis voelt, zeiden we. Nee,

dat is het toch niet: geluk-
kig voelt. Want dat is het
nu net: Italië is immers
heel anders, helemaal anders.
Je verstaat er de taal niet— je lacht en wijst maar
wat en 't komt altijd klaar.
De huizen zijn er anders, de
bomen en bloemen, de beel-
den en kerken, de meren en
stranden en dat maakt het
juist allemaal zo charmant.
Zo onwezenlijk, zo echt: r on
ben ik eris cht helemaal
uit.

★
Jammer, dat Itali' voor de

automobilist zo ver weg ligt.
Zeker drie dagen rijden —het is een onverstand, die er
minder over doet. Als u vol-
komen wilt „relaxen", zou te
overwegen zijn, of u niet
met de trein of het vliegtuig
zou gaan. Het voorkomt, dat
u net een tikkeltje overver-
moeid bent als u daar aan
uw vacantie begint en dat
u weer doodmoe bent als u
hier terug komt. Het ontbe-
ren van de auto daar is een
handicap, we zijn het met
u eens, maar als u nu een»
ergens een vast domicilie
nam en vandaar uit tochten
ging maken? Er zijn bus- en
treinmogelijkheden te over.

★
Om een voorbeeld te noe-

men: van het Gardameer
uit liggen Verona en Venetië
royaal binnen het bestek van
een dagtocht per bus. En bent
u in Sestri Levante (om
maar een plaats te noemen
waar een Nederlands bunga-
lowpark is), dan brengt de
trein u zó in Genua, Pisa en
Florence.

★

En bungalows zijn er in
Italië overal te huur. V
moet er wel bij i.ljn, want
er komen hoe langer hoe
meer recidivisten (dat wil
zeggen: vaste klantjes), ma^r
als v uw reisbureau of uw
reisorganisatie vraagt of bij
een ANWB-kantoor een lijst
haalt van instanties en perso-
nen In Nederland, die zo-
merhuizen en bungalows in
Italië verhuren, dan moet
het heel gek lopen als v
niets meer krijgt.

*
Autolozen kunnen (in trein

of vliegtuig) uiteraard ook
altijd nog een tentje meene-
men: er zijn overal voortref-
felijke campings in Italië,
die ook als uitgangspunt kun-
nen dienen voor dagtochten
Ja. een kampeerder is eigen
lijk nog bevoordeeld onder
(Ie rriet-,.autoehtonen' wanlui kan zn bivak zo nodinnog eens verplaatsen.

★
Soms krijgt men wel een»

de indruk, dat er andersgeen Nederlanders naar Italië
gaan dan met caravan ol
tent. Dat ts niet waar: tegen
over één miljoen buitentankse kampeerders stonden tn '
eerste negen maanden var
het vorige Jaar In Italië ï~
miljoen buitenlanders, die li
een hotel logeerden.

Maatregelen tegen diefstallen,
lawaai en opdringerigheid

I talie heeft vorig jaar de strijd aangebonden tegen alles wat de toeristen In
1 het land maar onwelgevallig was —en dat was nog al wat. Dat was het la-
waai van de zwermen transistor-radio's de jukeboxen en de open knalpotten. Dat
was de opdringerige aandacht, die Italiaanse (jonge)mannen gaven aan vrouwen
en meisjes. Dat waren de diefstallen uit auto's, die ook in andere landen voor-
komen, maar die in Italië (en dan overal, maar in Venetië wel het meest) bezig
waren een plaag te worden, die deed denken aan de sprinkhanen, die in Egypte
de hele oogst oppeuzelden. Want zo was het: de toeristenstroom stokte. Hij begon
weer te vloeien toen de actie van de overheid succes boekte.

Het is niet zo, dat het kwaad meteen
de wereld uitgeholpen is; zoals in alle
landen blijft het in Italië riskant om een
auto vol kostbare uitrustingsspullen .op
een parkeerplaats of 's nachts voor het
hotel te laten staan, zelfs al is ie af-
gesloten. Maar Achille Corona, de Ita-
liaanse minister van toerisme, heeft
aangekondigd, dat de strijd tegen de
herrieschoppers en „wolven" onvermin-
derd zal worden voortgezet en dat al-
les zal worden gedaan om de buiten-
landse toeristen in Italië een onbezorg-
de vacantie te garanderen.

Men mag aannemen, dat het de
Italiaanse overheid ernst is met dit
streven, want het toerisme is de be-
langrijkste Italiaanse „industrie". In
de eerste negen maanden van het vo-
rige jaar besteedden de buitenlandse
toeristen 64u miljard lire in Italië (te-
gen 459 in dezelfde periode van 1964)
van die 640 miljard bleef 532 miljard
over als men er aftrekt, wat de Ita-
liaanse toeristen in het buitenland heb-
ben besteed (en dat is verhoudingsge-
wijs dus niet zoveel). Dat betekent,
dat — nog steeds in die negen maan-
den — de buitenlanders in Italië dik
drie miljard gulden (meer dan ons de
Deltawerken kosten!) méér besteed-
den dan de Italianen in het buiten-
land. Wat een wonder, dat de Italianen
deze „industrie" beter gaan bescher-
men. Enfin: u en ik en wij allemaal
hebben er alleen maar profijt van!

Tot ziens
Er is geen buitenlands toeristenbu-

reau in Nederland, dat een zo hand-
zaam boekje voor toeristen naar zijn
land heeft als het Italiaans Verkeersbu-
reau: in „Tot ziens in Italië" (bekend
als „het blauwe boekje") staat letter-
lijk alles wat de Nederlander moet we-
ten als hij over de Alpen trekt. Van
benzlnebonnen tot pauselijke audiënties
toe, van alarmnummers van de tele-
foon tot de tarieven op de autostrada's,
van fooien tot visactes, van hellingen
op Alpenpassen tot Italiaanse wijnsoor-
ten. Het 64 pagina's tellende boekske
vermeldt zoveel dingen, die de Italië-
ganger moet weten, dat wij geen poging
zullen doen, iets algemeens over het
toerisme naar dat land te vertellen. Wie
derwaarts gaat moét het aanvragen:
Nationaal Italiaans Verkeersbureau,
Rokin 52, Amsterdam C.

Sneeuw in de zomer
Ei is een Fries toneelstuk, dat

„Sneeuw in de zomer" heet. Een
dwaze gedachte, dat het In de zomer
zou sneeuwen, maar wie de Alpen kent,
weet dat het daar helemaal niet uit-
zonderlijk is. Ook in de Italiaanse Al-
pen niet: wie daar in de (voor)zomer
aan de wintersport zou willen gaan
doen, verwijzen we naar de VVV
In Bolzano (Ente provinciale per il
turismo, Piazza Wather 22/111. Bolzano),
die zich steeds zeer veel moeite ge-
troost om de belangstellende winter-
sporters voorlichting in het Nederlands
te geven. Een streven, dat wij altijd
bijzonder gewaardeerd hebben en dat
niet alleen: gewaardeerd moet ook wor-
den, dat de Zuid-Tirolers daar het ook
graag de gewone man mogelijk maken,
eens een vacantie in de sneeuw te hou-
den. In deze provincie staan de toerist
2250 bedden ter beschikking in de prijs-
klasse van ’ 8.25 tot fll per dag, dat
wil zeggen: volledige pensionprijs. Het

Italiaans Verkeersbureau heeft er een
uitgebreide folder van.

Motels
Aantal motels in Italië groeit gestaag.

Italiaans Verkeersbureau, dat er een lijst
van heeft (vraag 'm), zegt dat de prij-
zen zeer matig zijn. De meeste hebben
een garage met reparatie-inrichting.
Aan de Autostrada del Sole zijn enkele
zeer bijzondere „wegrestaurants"; het
grootste van Europa is de „Motta-grill"
in Cantagallo, vier kilometer van Bolog-
na-Zuid.

Draagvleugels
In Italië komen steeds meer draag-

vleugelboten: boten die zich kort na de
start uit het water verheffen en dan
met zon vaartje van zestig-zeventig ki-
lometer op ski's verder scheren over de
golven. Een leuke sensatie, al heeft men
nog niet kunnen bereiken, dat deze ski-
boten geluidloos en schokvrij varen. De
draagvleugelboten varen o.a. tussen Ge-
nua en Sestri Levante met tussenlandin-
gen in Santa Margherita, Rapallo en
Chiavari, tussen Rome (Fiumicino) en
het eiland Ponza, tussen Gaeta en Pon-
za, van Termoli aan de Adria-kust naar
Tremiti-eilanden en niet te vergeten op
de meren van Noord-Italië.

Mont Blanc
De Mont Blanc-tunnel (met zn 11,6

kilometer de langste autotunnel ter we-
reld) is verleden jaar wat laat in het
seizoen geopend en de komende zomer
zal dus de eerste zijn, waarop hij in-
derdaad in ieders vacantieprogramma
kan worden ingepast. Dat ie nu direct
in een snelle route naar Italië ligt, is
niet waar (de Duitse autobanen vormen— hoe men er ook over mag denken —altijd nog de snelste uitvalsweg van Ne-
derland naar Italië), maar wel Is ie een
onderdeel van een móóie noord-zuid of
zuid-noord route.

Van Nederland door België, Luxem-
burg, de Vogezen en de Jura naar Ge-
nève aan de westpunt van het Meer vanGènève en dan door Savoye naar Cha-
monix (vóór u dal van Chamonix in-
draait, even op noordelijke helling naar
Plateau d'Assy met hele moderne
kerk, waaraan bekende Franse kunste-
naars hebben meegewerkt; in Chamo-
nix zelf even met kabelbaantjes om-
hoog naar Aiguille du Midi op 3800 me-
ter aan Mont Blanc-warid). Na tunnelkomt u in Courmayeur in Italië en ligt
Aoasta-dal voor u open (vóór stad Aos-
ta in Villeneuve even rechtsaf nationale
park Grand Paradiso in!) Weg doorAostadal is nog smal en druk maar bij
Ivrea begint autostrada naar Turijn.Slaat u in Ivrea linksaf, dan hebt u
na Cavaglina autostrada naar Milaan,
die aansluit op Autostrada del Solenaar zu.den en Verona-Venetië naaroosten. In Mont Blanc-tunnel moet u re-kenen op tol tussen twaalf en dertiggulden voor auto. Bij deze tunnel gaat
ons advies: „neem de pas" nfet up
want die is er niet. Voordeel van MontBlanc-tunnel is, dat hij u door strekenbrengt waar u anders waarschijnlijk nietzou komen.

Brenner
Hoe 't met de Brenner staat? U weet,

dat aan Oostenrijkse kant van Innsbruckaf veel is verbeterd en dat u eigenlijk

zó op de Brenner bent. Aan de Italiaan-
se kant wordt hard aan verbeteringen
gewerkt, maar het zal waarschijnlijk
tot 1969 duren voordat de autostrada
Brenner-Verona-Modena (aansluiting op
Autostrada del Sole) klaar is.

Bari
Bari (in de hak van

Italië's laars) heeft nu
rechtstreekse trein Mi-
laan-Bari. Is „rapido".
die er negen uur over
doet en onderweg maar
vier keer stopt.

Elba
Elba is natuurlijk 't

snelst te bereiken van
Italië uit — ligt vlak
voor kust bij Plomblno
tussen Ltvorno en Rome— maar men kan er ook
komen als men op
(Frans) Corsica lo-
geert: vaart behalve
gewone boot ook draag-
vleugelboot. Laatste
doet er uur over.

Droom in steen
Als u eens droom in

steen wilt zien: Sabbio-
neta, laatste van ech-
te, „ideale" Italiaanse
renaissance-steden. ls
werkelijk juweeltje, zo-
wel wat stedebouwkunst
als wat bouwwerken be-
treft (b.v. Teatro all
'Antlca); niet voor niks
noemt men 't „kleln-
Athene". Ligt In Po-
vlakte op 35 kilometer
zuidwest van Mantua.

Sicilië
Bar end weg, dat Sici-

lië, de „steen" waar
laars van Italië tegen-
aan schopt. Maar als u
tijd aan uzell hebt -en vooral als u In voor-
jaar tijd zou hebben —is 't te doen. Is betere
veerverbinding geko-
men over Straat van
Messina van Villa S
Glovannl aan landkani
naar Messina op eiland
Vaart dag en nacht -el 80 a 23 maal op er
leei en doet er <"muiten over A'ilo

12 al. driedaags ie
tour f 16.20 Een van at-
tracties van Sicilië is
Etna. Europa's groot-
ste vulkaan.

Rome-Sicilië
Italiaanse spoorwegen

hebben rapido ingelegd,
die drie uur sneller
rijdt tussen Rome en
Palermo op Sicilië.

Zomertijd per 1 mei
Dat Engeland zomertijd heeft, let ons met

want doordoor loopt Bi(j Ren \ tornen t/ellj/
met ou.s polshorloge Dat Vooru'i'i/Mt torn
a/schaft, let niku - ui m tan
toe »■ it it'u vuiiiim .-Kt-,, o| ini'i Mooidat Jtali* nu per 1 mei zomertijd invoert wordtlastig. Minder voor ons dan voor spoorwegen,
die met hun r/ieristregelingen nu lelijk in de
knoei Komen.

Abonnement
Aan de grenskantoren worden te-

genwoordig „abonnementen" uitgege-
ven, die toegang geven tot alle musea
en galerijen van de staat en ook '-.)t

parken als Tivoli bij Rome en tot de
opgravingen als bij Pompei. Kosten
maar 500 lire, ongeveer drie gulden
dus. Enorme besparing, want u wilt
tóch het een en ander zien.

,Erholungsdörfer'

in Oostenrijk:
nu al 199

" Aantal „Erholungsdörfer" in Oos-
tenrijk is nu uitgebreid tot 199, alle keu-
rig verzameld in boekske, dat Oosten-
rijks Verkeersbureau in Amsterdam u
graag toezendt. Zijn dorpen, waar men
in eenvoudige hotelletjes, pensions en
op boerderijen terecht kan en waar bij
gemeenteverordening alles wordt ge-
daan om niets te doen. We bedoelen:
alle Erholungsgemeenten gaan er van
uit, dat u komt om Oostenrijk te zien
zoals het reilt en zeilt en om Oosten-
rijker te zijn met de Oostenrijkers. Geen
mondain gedoe, geen lawaaierige praal-
rijders. la, de 199 Erholungsdörfer stelt
men het op prijs dat u meedoet met
het dorpsleven: nou ja — u hoeft niet
te mestkruien, maar een praatje op zn
tijd wordt gewaardeerd.

O Voornaamste culturele gebeurtenis-
sen in Oostenrijk zijn dit jaar weer de
Salzburger Festspiele (van 24 juli 'tot
30 augustus met de opera's Carmen, Die
Bassariden, Entführung aus dem Serail,
Figaros Hochzeit, Gartnerin aus Liebe
en Boris Godunow en toneelstukken Je-
dermann en Sommernachtstraum) en
Bregenzer Festspiele (22 juli tot 21
augustus met onder andere tien opvoe-
ringen van Offenbachs „Die schone He-
lena" op het theater in het meer). Het is
allemaal nogal prijzig in Salzburg en
Bregenz; wilt u toch iets goeds en niet
te duur, hou dan de Tiroler Passiespelen
in Thiersee eens in de gaten. Zijn van
29 mei tot 2 oktober, met vier speeldagen
in juni, zes in juli en vijf in augustus en
september. Thiersee ligt even west van
Kufstein, meteen als u Oostenrijkse
grens over bent.

Ravello: sprookje gelijk
Een van mooiste buurten aan hele Italiaansekust is Ravello, aan zuidkant van Sorrentijnsschiereiland bezuiden Napels. Hele (Amalfitaan-

se) kustweg is mooi, maar Ravello is topper, let-terlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat 't zo hoogboven blauwe Tyrrheense zee ligt, figuurlijk om-dat het er zo romantisch, zo sprookjesachtig is.Prachtige tuinen en in die tuinen, op terrassen(de belvedère) en bij paleisruïnes legio schattenvan Arabisch-Siciliaanse kunst. In Ravelloschreef Wagner laatste deel van laatste operaParsifal. En Boccaccio inspireerde het tot eenDecamerone-verhaal. Als u ooit Napels gaat zien,nj dan éffe door: langs Vesuvius en Pompei naarAmalfi; Ravello ligt er vlakbij.

Pinocchio
Wie in Italië iets Pi-

nocchio-achtigs zoekt,
moet in Collodi (Pi-
stoia) zijn, geboorte-
plaats van zijn schep.
per Carlo Lorenzinl. I»
monument en in res-
taurant „Gambero Ros-
so" kan men gerechten
eten met namen uit Pi-
nocchio-sprookje. Col-
lodi (zoals Carlo zich
ook noemde) is prach-
tig middeleeuws aan-
doend heuvelstadje, ze-
ven kilometer west
van Pèscia (noord van
de autostrada van Pisa
en Viaregqio vaar Flo-
rence).

Mörbisch
De2e zomer voor detiende keer Seespiele in

Mórbisch aan Neusied-
ler Sec in Burgenland
Tegen natuurlijke cou-lissen wordt „Zigeuner-
baron" van JohannStrauss opgevoerd.

Autobaan bijna klaar
kIaart0bTra_.^n Sa,Zbc.rs naar Wenen « "« bijnaKiaar. Iraject over Streneber_ in».. i.-_Amstetten is geopend. inrit" "**" L" en
(Pressbaum-Auhof) is gereed L „ enen
leen nog gewerkt an 1 7 kl ? WOrdt nu al"

Te paard
Men kan verschillen-de delen van Oostenrijk

te paard verkennensalzkammergut bv. op
paarden van „Fohlen-
hof" te Mondsee Inbuurt van Wenen kentmen rijcentra bij Mar-chegg, in Ganserndorlen Gross-Enzersdorf. InNeder-Oostenrijk zijn
nieuwe rijscholen ge-opend in Wieselburg enKlosterneuburg - Weid-ling.

Weissbach
In boerendorpje Wtiss-

bach bij Lofer zeergrote actieve WatergrotLigt op grens van Salz-burg en Beieren.

Grotten
In Opper-Oostenrijk

Jijn enkele bijzonder
fraaie grotten. Bij-
voorbeeld Koprenbrül-
lerhöhle bij Obertraunen Dacbsteinreuzeniji-
grot. Zijn dagelijks on-der leiding te bezichti-gen.

Oostenrijk

Poesta-sfeer in
Burgenland

iv/ienaar Wenen gaat zou eigenlijk verplicht

W moeten worden om op de heenweg met de Do

nauboot van Passau af te reizen; erjs geen pleae

riger manier denkbaar om goed in sfeer van n va
cantie in Oostenrijk te komen. Die Do"""^^bijzonder mooi en afwisselend. Eerst shn^sert de
rivier zich door de bergen van OPPer;°°s^ n

d
U
an

op een wijze, die de R«n haar niet na doet, dan
komt Linz en na Melk met haar machtige stiftkerk
boven op de berg slingert de rivier door de
Wachau - een gebied, dat aan riddersi en aanNi-
belungen doet denken. Vlak voor de Oostenrukse
hoofdstad wringt de Donau zich door de bergen

en langs de Kahlenberg, waarop men geen nacni

behoeft door te brengen om hem mooi te vinden.

De boot Passau-We-
nen doet er ongeveer
twaalf uur over; de „ge-
wone" dienst iets meer,
de sneldienst (zeven
gulden extra) iets min-
der. Omgekeerd en dus
stroomop duurt de reis
langer: twee dagen. Wij
adviseren daarom: ga
stroomaf mee. het
spaart u een dag en
veel geld en toch ziet u
alles. De boten vertrek
ken 's morjens om
streeks acht uur van
Passau, een enkele reis-
kost 124 schilling ofte
wel een achttien gul
den. Hebt u een spoor
kaartje naar Wenen
dan mag u zelfs grati;
meereizen, want trein
kaartjes zijn ook geldig
op deze DOnauboten
Wilt u nog verder dt
Donau afzakken, dar-
kan dat: twee Roe
meense en twee Rus-
sische boten onderhou
den een dienst met d<
Zwarte Zee en Jalta.

" U kunt trouwen.-
ook .in de poesta-sfeei
komen zonder achtei
het IJzeren Gordijn U
kruipen: ga het Oos
tenrijkse Burgenland in
Het Burgenland is hei
uiterste oosten van
Oostenrijk, zuidoost van
Wenen en het heef'
onmiskenbaar steppen
allures. Het mooist»
deel ervan vindt mer
rondom de Neusiedler
Sec, een heel ondiep
meer op de grens vai
Hongarije, dat een do-
rado voor de vogels is
Aan de westkant zljr
uitgestrekte rietvelden
waarin zich drommer
vogels ophouden,onder
meer lepelaars. D<
hoofdstad van Burgen
land, Eisenstadt, i.«
een bedevaartoord voor
de Haydn-liefhebbers
hij is er geboren, be
graven en kreeg er cc»
curieus museum. Bur
genland is nog eer
goedkoop gebied; voor
60-65 schilling (negei
tot elf gulden) krijg-
men er een behoorlijl
pension, waarbij mei
voor lief moet nemen
dat de accommodatie
iets eenvoudiger is dar
in andere Oostenrijkst
toeristencentra. Daar
tegenover staat, dat he
Burgenland een wam
en droog klimaat heeti
wat niet van alle ander i
Oostenrijkse centra kaï
worden gezegd.

" Er is een goedkop.
vacantietrein van Ne
derland naar Wenen
die de muziekstad bin-
nen het bereik van ve-
len onzer heeft ge-
bracht. Dat reisarran-
gement omvat ook lo-
gies met ontbijt, zodat
men daarmee verdergeen zorgen heeft. Ver-
der is men vrij en dat
is ook plezierig. Het

geeft de kans om We-
nen tot en met te leren
kennen (reken er ech-
ter niet op. dat er nog
kaarten voor de opera
zijn) en wie nog enige
tijd over houdt of voor
de tweede keer terug
komt — wat velen

doen — kan van Wenen
uit Oostenrijk gaan ex-
ploreren. Bijvoorbeeld
met een zevendaags
abonnement op de
Oostenrijkse spoorwe-
gen van ’63; beperkt
men zich tot een
„land" van Oostenrijk,
dan is de prijs ’24. De
Oostenrijkse spoorwe-
gen hebben voor de
vacantiegangers trou-
wens nog meer goed-
kope mogelijkheden.

Drie foto's van Burgen-
land; boven een keider-
straat in Grosshafleln,
midden een poesta-achtlg
tafereel bij een put In de
buurt van Scewinkel en
onder „Tamburizza"-spe-
lers In hun traditionele
costuums.

Semmering
Twee uur rijden van

Wenen en men zit op de
Semmering (ook per
spoor zó te bereiken)
op duizend meter hoog-
te. Is uitstekend terrein
voor wandelen, zwem-
men, golfspelen, tennis-
sen en — als u dat wilt
en er in gelooft — te
kuren in Kurhaus tegen
managerziekte. Is voorwie langer blijft ge-
zorgd voor avondvertier.

Boogschutters
Boogschieten is in

Oostenrijk zeer oude
traditie; is nu zelftsprake van grote op-
bloei. Meeste boogschut-
tersterreinen «inrit

In Salzkammergut,
u>aar schutters regel-
matrg oefenen tussenapril en oktober. Gas-
ten mogen tegen klein*
vergoeding meedoen.

Grossglocknerstrasse breder

over Tori ri,L ...» eder Bemaakt. Weg loopt
ken" en Lor Ho^tde,/°mantische -.heksenkeu-
Höhe respectieve l°r'tUnnel naar Franz Jo^efs-
be de punter " i

naBr het Op
door pTkeeVaraeë metPark!,ergeleeenheld' oa-
wand KeerBara*e met verdiepingen in rot».

Zestien kastelen in Italië, waarop
men vacantie kan houden. Van bui-
ten middeleeuws, van binnen ook,
al zijn slaapkamers dan gemoderni.
seerd en uitgerust met bad. Aan dit
hotel-in-kasteel-systeem wordt nog
uitbreidinp gegeven: ook in Por-
to Ercole wordt zoiets ingericht.
Kunt u de sensatie ondergaan, ko-
ningin in bungalow en u-edele in
kasteel. Zijn nog meer bijzondere
onderkomens dan deze zestien kaste-
len: kloosters, oude forten, torens
en villa's. Italiaans Verkeersbureau

kan u inlichten.

Collodi: monument voot
Pinocchlo, wiens geeste-
lijke vader hier werd ce

boren

Italië

Vacantie op kasteel
KafclS KfMSoè^^^^^^^>^^J^SoAM^^s:a^-



Wéér:

LAP-
LAND

per
trein

Er was eens een meneer, tolens
gezicht iedere Nederlander van
de televisie kent. Een meneer,
die nergens in Nederland een
kopje koffie kan bestellen of de
ober zegt, als ie het voor hem
neer zet: „alstublieft, meneer
Jansen" — nou ja, Jansen ia 't
niet, maar u>el een andere be-
kende naam. Meneer Jansen wil-
de er eens uit; hij wilde naar
een gebied toaar niemand hem
zou herkennen en hij wilde ook
niet achter het stuur zitten.
Meneer Jansen heeft toen het
adviesje opgevolgd, dat wij u
vrijwel ieder jaar weer geven:
als u er uit wilt, er helemaal uit
wilt zijn, njem dan eens de trein
naar Lapland. Van Kopenhagen
uit een 170 & 175 gulden (eerste
klas zon f250), u mag er twee
maanden over doen en uit- en
Instappen waar u wilt als u
maar de rijrichting van de rond-
toer aanhoudt.

Het is namelijk een rondtoer, ge-
organiseerd door de gezamenlijke
Scandinavische spoorwegen. Van
Kopenhagen via Stockholm heel
Zweden door naar Kiruna, de
hoofdstad van Zweeds Lapland,
dan via Abisko over de bergen
naar Narvik, vandaar eerst per
bus en veren tot Fauske en dan
per trein Noorwegen in zn hele
lengte door via Trondheim, de
Dovre-hoogvlakte en het Gud-
brandsdal naar Oslo en zo via
Gotenburg weer naar Kopenha-
gen. U mag het ook omgekeerd
doeneerst over Oslo enterugover
Stockholm, maar wij adviseren u
om tegen de zon in te draaien.
Omdat die reis door Noorwegen
zou wondermooi is voor het slot.

In de prijs zijn uiteraard niet de
hotelkosten begrepen, maar dat
is een kwestie, die u zelf in de
hand hebt: niemand belet u een
licht tentje mee te nemen in een
rugzak. Als wij u mogen advise-
ren: trek voor Stockholm een
paar dagen uit, rij danin één ruk
door naar de ijzerertsstad Kiru-
na, verken vandaar uit de om-
geving (Lappendorp Jufckasj&r-
vl, boot- en voettocht naar Zwe-
dens hoogste berg Kebnekaise,
precies: die uit Nils Holgerson),
blijf dag in Abisko om over het
Lappenmeer Tornetrask te va-
ren, reserveer een dag voor een
klein plaatsje in de Noorse ber-
gen (maar niet Mo-i-Rana, want
daar is 't toevallig vlak), bekijk
Trondheim op uw gemak, stap in
Lillehammer uit om het open-
luchtmuseum Maihaugen te zien
en hou twee dagen apart voor Os-
lo. U hebt een reis, waarover u
uw verdere leven lang zult blij-
ven praten.

STOCKHOLM
■*■ In Zweedse hoofdstad Stockholm zijn

meeste musea vrij toegankelijk. Geldt
ook voor rijksdaggebouw, raadhuis,
stadhuis, verschillende kerken en bo-
tanische tuin, terwijl ook enkele gro-
te dagbladbedrijven, aardewerkfabrie-
ken en brouwerijen gratis te bezichti-
gen zijn.

if In zomermaanden op tal van pleinen
en in parken en plantsoenen amuse-
mentsprogramma's met muziek, toneel
en cabaret. In park Kungstradgarden
tijdens lunchpauze grammofoonplaten-
concerten.

■jfc Vijf Stockholmse toeristenattracties
op één knipkaart van rond ’ G'4: open-
luchtmuseum Skansen, stadhuls, Wasa-
museum, beeldentuin Millesgarden en
museum Waldemarsudde. Bij VVV-
kantoren en reisbureaus.

"jfc In zomermaanden goedkoop toeris-
tenabonnement op trams en bussen in
Stockholm: ’2,80 per dag, ’7,70 per
drie dagen.

"ir Men kan met vissersboten meeva-
ren tussen scheren(eilandjes) bij Stock-
holm; zijn korte tochten en dagtoch-
ten, laatste rond f 20 de man. Inlich-
tingen bö VVV-kantoren.

"Jr Rijden jongelui in blauwe overall en
met witte helm op scooter door Stock-
holm: zijn: „toerist-pilots",die ledereen
wegwijs kunnen maken, bezienswaar-
heden kunnen wijzen en alles weten
over hotels, banken enz. Spreken
vijf talen en hebben tas vol kaarten
en brochures.

Wat men in Noorwegen en vooral
in Zweden regelmatig ziet: rivie-
ren waarlangs het in de bossen
gekapte hout zelf zn weg zoekt
naar de zagerijen. Dit is een
stroom in Dalecarlië in Midden-
Zweden, het land van de folklore

en de volksmuziek.

Vacantiedorpen aan
meren in Finland

Finland is bezig, alom in het uitgestrekte en schaarsbcvolkte land onderkomens
voor toeristen te bouwen, opdat meer mensen van de immense schoonheid van

dit merenland kunnen genieten. Nadat in Fins Lapland verschillende toeristen-
centra zijn gebouwd, is nu de beurt aan Midden-Finland. In VUtasaari, (oost van
de kustplaats Vasa), Pihtipudas en Saari-jarvl zijn vacantiedorpen in aanbouw,
waarvan de eerste huisjes al klaar zijn; in elk van de dorpen zullen binnen vijf
Jaar duizend bungalows staan.

Viitasaari, Pihtipudas en Saarl-jar-
vl liggen aan de noordelijkste van de
duizenden meren, die de zuidelijke helft
van Finland kent. De plaatsen liggen on-
geveer 400 kilometer noordvan Helsinki;
u vindt Viitasaari op 63 graad noorder-
breedte en 26 graad oosterlengte (zo
moet je het wel aangeven in zon on-
eindig groot land). Pihtipudas ligt noord
ervan, Saari-jarvi zuid, alle drie aan
hele reeksen van meren.

In de drie plaatsen zullen vacantie-
hotel-dorpen komen en dorpen op ba-
sis van zelfbediening, bovendien res-
taurants met een leeskamer, een mo-
tel, kiosken, een winkel en een post-
kantoor. En natuurlijk heeft elk dorp
zijn eigen sauna — of méér dan een..
Voorzien is in twee typen bungalows,

elk ongeveer veertig vierkante meter
groot, alle uit hout gebouwd en uitge-
rust met centrale verwarming, elektri-
citeit en stromend koud en warm wa-
ter. Zij bevatten een portaal, een woon-
kamer met open haard, een slaapkamer
voor twee personen, een kooknis met al-
le nodige potten en pannen en een bad-
kamer met toilet. In een bungalow kun-
nen vier personen vertoeven. Het aan-
trekkelijkste van deze huizen is, dat zij te
midden van een tot nu toe volledig onge-
repte natuur liggen, in de onmiddellijke
nabijheid van een of meer meren, waar-
op men van het terras, dat elk huisje
heeft, een prachtig uitzicht heeft.

In de hoteldorpen zal een bungalow on-

geveer 35 gulden per dag kosten, in de
zelfbedieningsdorpen ongeveer 37,50 per
dag, ongeacht of het huisje door twee of
vier personen wordt bewoond. Voor vol-ledig pension wordt dit seizoen circa 16
gulden per dag per persoon berekend.

Vissen en jagen
Ook voor een in deze natuur passen-

de vacantiebezigheid is gezorgd. In het
80.000 hectare grote gebied dat het pro-
ject omvat en waarvan 30.000 hectare
water is, zal de toerist kunnen vissen
en jagen. Voor lit doel zijn de Finnen
begonnen het viswater systematisch te
verzorgen. Op het ogenblik worden voor
de sportvissers 800.000 zalmen gekweekt,
die in het gebied zullen worden uitge-
zet.

Voor liefhebbers van de jacht zullen
hazen, korhoenders en fazanten worden
uitgezet. Wie zijn geluk niet alléén wil
beproeven, kan in de herfst aan jacht-
excursies deelnemen, die de toeristenor-
ganisatie organiseert. In de winter wor-
den ski- en sledetochten aangeboden.

Naast het natuurprogramma is er
ook een cultureel-program. Als cen-
trum voor dit doel is behalve een aan-
tal kleinere plaatsen de zuidoost van
het gebied gelegen universiteitsstad
Jyvaskyla aangewezen, bekend om zijn
internationale cultuurdagen en con-
gressen.

Snelle „Venus"
schiet te hulp

Meer veren
naar Noren
De dienst Rotterdam—Bergen (Noor-

wegen) wordt van 4 juli tot zes augus-
tus verdubbeld wat de afvaarten betreft:
dan komt de snelle „Venus" de
vertrouwde „Astrea" te hulp. De „As-
trea" blijft elke vrijdagavond vertrek-
ken uit Rotterdam, de „Venus" vaart
elke maandagavond zes uur af en Is
dinsdagavond tien uur al In Stavanger
en woensdagochtend in Bergen.

De prijzen Rotterdam—Bergen zijn:
enkele reis eerste klas ’ 166, toeristen-
klasse ’127,50, slaapzaaltje (vier è zes
personen) ’ 104; retour is het dubbele.
Voor auto's betaalt men ’B4 tot ’125
enkele reis, afhankelijk van de lengte;
de „Astrea" kan er 25 en de „Venus"
40 meenemen.

" Kiel—Oslo: midden juni krijgt de
„Kroonprins Harald" er een zusterschip
bij: de „Prinses Ragnhild". Varen iede-
re dag: 13 uur van Kiel, 13.30 van Os-
lo; aankomst volgende morgen acht
uur. Retour eerste klas ’245, toeristen-
klas ’125, „slaapstoel" ’ 103. Auto's re-
tour ’B4 tot ’ll2.

" Frederlkshavn—Oslo: deze zomer
twee afvaarten per dag in beide rich-
tingen: 10.30 en 22 uur van Frederiks-
haven (puntje van Deens Jutland) én
van Oslo. Aan in Oslo 21.30 en 8 uur
volgende morgen, in Frederikshavn om
19.30 en 9. Kosten in dagdienst eerste
klas enkel ’ 37,-, retour ’ 62,-, toeristen-
klas enkel ’3l, retour ’52; in nacht-
dienst eerste enkel ’ 56, retour ’95, toe-
ristenklas enkel ’ 40 (zonder kooi net als
dagdienst ’3l), retour ’7l (zonder
kooi ’52). Gaan ook auto's mee.

" Frederikshavn—Larvik: als vorig
jaar; dat is: ’23 enkel en ’39.60 re-
tour (er is maar één klas). Ook auto-
vervoer (rij op, rij af).

" Hirtshals—Kristiansand: als vorig
jaar, tarieven als Frederikshavn—Lar-
vik.

Men moet voor al deze diensten wel
reserveren. Kan bij reisbureaus en bij
D. Burger en Zoon, Westerstraat 7,
Rotterdam (telefoon 010—111224), die de
vertegenwoordiging van de betreffende
rederijen heeft.

Zweedse data
Zweedse evenementenagenda ver-

meldt: 20 april—l mei: „Fritid '66", re-
creatietentoonstelling in Stockholm; 6—
15 mei: „Svenska Massan" in Goten-
burg; 2—12 juni Elima 66 (landbouw,
bosbouw, recreatie) in Jönköping; 3—lo
juni: „Weg 66" in Gotenburg; 31 augus-
tus-4 september „Skandinavish Form"
(kunsthandwerk) in Malmö; 31 augustus
—11 september St. Eriksmassan in
Stockholm.

Veerdienst
Delfzijl-
Esbjerg

De Valklines in Amsterdam willen
in april starten met de veer-
dienst tussen Delfzijl en Esbjerg
aan de Deense westkust, al-
thans wanneer alle vergunningen
„rond" zijn. Is dat het geval,
dan wordt er een dagelijkse
dienst onderhouden, die met na-
me bedoeld is voor dagtoeristen:
voor eert bedrag, dat vermoede-
lijk rond de ’ 35 zal schommelen,
kan men een twee dagen geldig
retour kopen. Dat betekent, dat
men met hetzelfde schip heen
en terug vaart en even tijd
krijgt om Esbjerg en wellicht
tets van Jutland te bekijken.
Aan boord van de veerdiensten
zal voor vertier van de passa-
giers worden gezorgd; er komt
ondermeer een bioscoop.

Ook vacantiegangers met Scandi-
navië als reisdoel kunnen van
de veerdienst gebruik maken,
omdat er accomodatie komt
voor het vervoer van (35?)
auto's. Het gebruik van het veer
is voor de Scandinavië-gangers
evenwel geen noodzaak, want
men kan ook gewoon de Groene
Kustweg volgen over Nieuwe-
schans, Bremen, Hamburg en
Tonderen en veel tijdwinst zal de
boot niet geven. Voor wie toch
aan het begin of het einde (of
aan beide) van zijn tocht een
bootreis wil maken, bestaat
daartoe de gelegenheid. Er
worden ook enkele reis-biljetten
verkocht en de bedoeling is bo-
vendien, dat er retours komen,
die bijvoorbeeld twintig dagen
geldig zijn. De prijs daarvan zal
In de buurt van ’ 50 zitten. Voor
het autovervoer moet men reke-
nen op een bedrag tussen de

’ 50 en de ’ 100 per enkele reis.

Noordkaap
Zijn tal van mensen, die naar Noor-

wegen gaan met gedachte: we rijdeneven naar de Noordkaap. Zouden net
zo goed kunnen zeggen: we wilden even
in de Sahara kijken. Noordkaap is ver-
schrikkelijkeind weg en wegen in Noord-
Noorwegen zijn niet geschikt om op te
schieten. Wie in Noord-Noorwegen of
Noord-Zweden zit, kan beter Noordkaap-
rondrit per trein, boot en Europabus
maken. Van Boden over Rovandemi
(Finland), Russenes, Noordkaap, Ham-
merfest, Tromsö, Narvik en Kiruna (u
mag ook op een van andere plaatsen
beginnen en ook andersom rijden). Kos-
ten van vervoer rond ’l4O.

Goedkope rondreizen
door Scandinavië

Wie zonder auto naar Scandinavië gaat,
is geenszins beperkt in zijn reismoge-
lijkheden. De spoorwegmaatschappijen
van Noorwegen, Denemarken, Zweden
en Finland hebben een serie hele
goedkope rondreizen per trein, boot
en bus samengesteld, die maken dat
u vrijwel elk deel van Scandinavië
kunt „bereizen" voor een habbekrats.
Er zijn korte reisjes bij, maar ook
lange (zoals naar Lapland). Vraag
aan een reisbureau of aan de Scan-
dinavische verkeersbureaus Let bo< je
„Goedkope rondreizen": waar u ook
zit, er is vast iet* voor u bij.

Scandinavië
Zomerhuis in Denemarken

Is in Denemarken organisatie, die bemiddelt
bij verhuur van zomerhuisjes, bungalows en vil-
la's In Denemarken. Is „Danisches Zentralbüro
für Sommerhaus VermietungA.G.", Falkoner Allé
7, Falkonercentret, Kopenhagen F. Geeft boekje
uit met honderden adressen en prijzen in gul-
dens). Zijn ook VVV's, die 't niet via deze
organisatie doen, prijzen zijn dan doorgaans wat
lager. Schrijf aan „Turistbureau". Zijn op Jut-
land: Thisted (J. P. Jacobsenshus), Silkeborg
(östergade 8), Ebeltoft (Adelgade 3), Grenaa
(Mogensgade 2) en Römö (Havneby). Op eiland
Fyn: Ringe (Ringehotel) en Svendborg (Kloster-
plads 9). Op Sjaelland: Fakse-Ladeplads (nader
adres niet nodig), Odsherred (idem) en Nykö-
bing S J (idem).

Miniland in Halmstad
Wij hebben Madurodam, Zweden krijgen in

juni hun Miniland. Aan rand van Halmstad aan
westkust. Begint met zon honderd gebouwen op
schaal 1:25, te midden van bergen en bossen
(ook 1.25) en met treinen en allerlei andere
voertuigen. Is compleet Lappenkamp te zien en
ook Midzomerfe'st van Dalecarlië. Minilandwordt
34000 vierkante meter groot, heeft restaurant,
cafetaria enz.

Op draagvleugels over Sont
Is draagvleugelboot-dienst tussen Kopenhagen

en Malmö (Zweedse kant van Sont). Duurt maar
35 minuten, maar is nog tijd om buitengaats
wat belastingvrije waar in te slaan. Enkele reis
rond ’ 5.25 retour ’ 10.50. Heen met draagvleugel-
boot en terug met gewone veerboot rond ’ 7. In
hoogseizoen (laten) bespreken.

Betere (Noor)wegen
Benoorden Oslo waren Noorse wegen tot voor

kort echt heerlijk middeleeuws. Noopten auto's
om langzaam te rijden, wat voer niet-chauffe-
renden wel leuk, maar voor stuurman be-
paald inspannend was. Wegen worden nu snel
verbeterd, van Oslo zowel naar fjordengebied
(Gol bijvoorbeeld) als westwaarts door Telemar-
ken. Betekent dat afstand die men per dag kan
afleggen iets royaler wordt. Was tot dusverre
vaak niet meer dan 150 a 200 kilometer.

In beestenvellen
op Hjerl-heide

Je zou het experiment eerder in het warme
zuiden dan in het noorden van Jutland ver-

wachten, maar u hebt gelijk: onze voorvade-
ren, die in beestenvellen liepen, hadden toen ook
geen Zonexpres tot hun beschikking en wisten
ook niet van kampeerterreinen aan de Azuren
kust. Vandaar dat het hier in het IJzeren Tijd-
perk wel net zo zal zijn geweest als nu 's zo-
mers op Hjerl Hede, het uitgestrekte heideveld
aan de Flyndersö ten zuidwesten van Skive.

Daar bij het oude
dorpje Sevel, aan de
zuidkant van wat het
mooiste heidelandschap
van Denemarken wordt
genoemd, is een open-
luchtmuseum, waarin
een groepje gehardeDe-
nen en Deensen in juli
demonstreert hoe men
leefde in de tijd zon-
der wol, katoen en ny-
lon. Minimaal getooid
met beestenvellen tonen
de jongelui daar hoe
men zich in die tijd,
ongeveer 2000 jaar ge-
leden, behielp met al-
lerlei primitieve midde-
len.

Het IJzeren Tijdperk-
kamp van Hjerl Hede
is een van de vele at-
tracties langs de Groe-
ne Kustweg van Am-
sterdam over de Afsluit-
dijk, Leeuwarden, Bre-
inen, Hamburg en Ton-
deren langs de westkust
van Jutland naar kaap
Skagen. Men slaat bij
Holsterbro (net ten zui-
den van de Llmfjord)
schuin rechtsaf richting
Skive en bij Vinderup
weer rechtsaf naar Se-
vel. Het heidecomplex
van zon duizend hecta-
re ligt prachtig tegen
het Flynder-meer aan,

dat in grootte het vier-
de meer is van Dene-
marken (acht kilome-
ter lang). Het open-
luchtmuseum van Sevel
omvat prachtige oude
Deense gebouwen: boer-
derijen, molens, een
school en zelfs een
dorpskerk.

In het openluchtmuseum
te Sevel aan de zuidrand
van de Hjerl-heide in Jut-
land demonstreren gehar-
de Denen en Deensen hoe
men zich in het IJzeren
Tijdperk (zon 2000 jaar
geleden) nog moest behel-
pen. WU uit het Plastic
Tijdperk staan er wat
hoofdschuddend en rillerig
hij te kijken.

Wég nummers in Noorwegen
In Noorwegen zijn vorig jaar alle wegnum-

mers veranderd. Wil zeggen, dat ietwat bele-
gen reisgidsen en kaarten niet meer kloppen.
Vraag bij bureaus van Noorse toeristenorganisa-
tie „Vegnummer kart": staan oude en nieuwe
nummers op. Ook in nieuwe boekje „Bilturer I
Norge" (autotochten in Noorwegen) staan ze
goed.

Moderne muziek
Veertigste wereldfes-

tival voor moderne mu-
ziek is in Stockholm.
Van 9 tot 16 septem-
ber.

Gotland
Komt dit jaar lucht-

kussenvaartuig in
dienst op lijn Stock-
holm-Gotland. Bedoe-
ling is dat er vijf over-
tochten per dag komen;
duren een uur.

Jämtland
In merengebied van

Jamtland in Midden-
Zweden (gebied west
van kustplaatsen Suns-
vall en Harnösand) zijn
vijf bungalowdorpen ge-
bouwd met zomerhuisjes
in Zweedse trant. Kun-
nen vier è zes perso-
nen in en kosten ’BO è

’ 140 per week. Vraag
Zweeds Toeristenbu-
reau.

Deens program
Deens muziek- en

balletfestival dit jaar
15—31 mei. " In Oden-
se 7—ll juli Scandina-
visch volksdansfeest
met 5000 è 6000 dan-
sers. O In zelfde stad:
10 juli—7 augustus
Hans Andersen-festival.

" Onze boeren kunnen
Deens vee zien van
24—26 juni wéér In
Odense (Fünen-vee-
show) en van 7—lo juli
in Heming (Jutlandse
veeshow). O Deense
meubels: 12—15 mei op
Möbelmesse in Kopen-
hagen (Bella Centret)
en 30 september tot 16
oktober ook in Kopen-
hagen op meubelten-
toonstelling in Museum
voor Industriële kunst.

" Enne: Tivoli in Ko-
penhagen is open van
1 mei tot 10 september.

Nog links
Zweden rijdt dit jaar

nog links. Volgende zo-
mer trouwens ook nog:
Overgang naar rechts
verkeer is 3 september
1967. Links rijden is
even wennen — je kunt
hier zo moeilijk oefe-
nen ... — maar 't is
wel leuk en voor een
nuchtere rijder niet in
't minst gevaarlijk.

Finse campings
Finland heeft ruim

300 kampeerterreinen,
waarvan 180 bewaakt.
Ongeveer honderd lig-
gen in Noord-Finland.
Overigens: ook in Fin-
land is niemand boos
als u tent ergens in na-
tuur zet, als't maar niet
op landbouwgrond is.
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VLIEGEN naar de zon
Voor f 341 veertien
dagen in Spanje

Foor 341 gulden een vijf-
tiendaagse vliegvacantie

met alles inbegrepen naar de
Costa Brava, voor f 346 een
vijftiendaagse vliegvacantie
naar Slovenië. Het zijn bedra-
gen die bewijzen, dat moder-
ne vacantiemiddelen en verre
landen tegenwoordig binnen
het bereik van een steeds gro-
ter aantal mensen komen, ze-
ker in deze tijd van verplichte
vacantietoeslagen. Ook bin-
nen het bereik van mensen,
die zelf geen auto hebben —
en die hem wel hebben, maar
er feestelijk voor bedanken
om er in de vacantie ook nog
mee terijden.

Een van de genoegens van het rij-
den naar verre landen is dat men on-
derweg ook nog zoveel kan „meepik-
ken". Dat men — op weg naar Joe-
goslavië — ook Duitsland leert ken-
nen, Alpen leert oversteken, Venetië
kan zien. Maar autorijden is en blijft
vermoeiend en vandaar dat steeds
meer automobilisten er de voorkeur
aan geven, niet te reizen, maar zich
te laten verplaatsen. Want — en nien
beseffe het wel — dat is vliegen. Bin-
nen enkele uren van kil en vochtig Ne-
derland naar warm en droog Spanje of
naar de zonnige stranden van de Adria-
tische kust. Het is een grote en som-
migen soms ietwat te abrupte over-
gang, maar men heeft er het voordeel
bij, dat men ook het uiterste kan pu-
ren uit de vacantie daar.

Die vacantie behoeft In het geheel
geen „geleide" vacantie te zijn; er
zijn mogelijkheden te over om een
arrangement te kiezen, dat u daar-
ginds geheel vrij laat. Zelfs om —terwijl u met een chartervliegtuig
komt en gaat — daarginds een bun-
galow te huren. Om een voorbeeld te
noemen: voor ’289 vliegt u heen en
terug naar Tarragona (Spanje), in

welke prijs ook de huur van de
bungalow voor veertien dagen is be-
grepen. Voor de maaltijden moet u
dan uiteraard zelf zorgen. Een twee-
de: voor ’560 hebt u een vijftien-
daagse vacantie op de Canarische
eilanden (Tenerife); voor dat bedrag
vliegt u heen en terug en krijgt u
een twee- of vierpersoons apparte-
ment, de maaltijden betaalt of be-
reidt u dus weer zelf.
Wie de programma's bestudeert

van de reisorganisaties, die zich met
vliegvacanties bezig houden (de Ne-
derlandse Reis-Vereniging, Airtour,
FIT, Eurotours, Nespanda, Centouri
en niet te vergeten de reisbureaus
die met al deze organisaties of met
de chartermaatschappijen en de KLM
nauwe contacten onderhouden), ziet
dat het vacantiebereik van de Neder-
landers steeds groter wordt. Het blijft
niet meer beperkt tot Spanje en Ita-
lië — hoewel nog steeds zeer in trek— men heeft nu de gehele kust van
Joegoslavië, Griekenland en zelfs de
overkant van de Middellandse Zee
binnen de mogelijkheden van ook de
„minder-draagkrachtigen" gebracht.
Wat nog niet wil zeggen, dat zon
vliegvacantie nu maar voor iedereen is
weggelegd.... Een reis naar Israël
voor ’ 980 mag dan in verhouding
goedkoop zijn, het blijft nog altijd bij-
na duizend gulden.

Dat er belangstelling is voor verre
doelen, heeft de Nederlandse Reis-Ver-
eniging ervaren. Die schreef in ver-
band met haar zestigjarig bestaan
een jubileumreis uit naar Suriname
en de Antillen: 23 dagen uit en thuis
voor ’ 2720 alles en alles inbegrepen.
Die reis, in april, was in een mum
volgeboekt. Men tracht nu nog arran-
gementen mogelijk te maken voor
een tweede reis.

Het vacantievliegprogramma is dit
jaar bijzonder omvangrijk. Naast de
chartervluchten zijn er de Ité-reizen
van de KLM, die een wat meer per-
soonlijk karakter dragen, maar die ook
weer een verzorging van het moment
van het instappen tot het ogenblik van
terugkeer inhouden. Deze ontwikkeling
staat nog maar aan het begin; hoe
drukker het wordt op de autobanen en
aan de Middellandse Zeestranden, hoe
meer mensen het vliegtuig zullen ne-
men en verre oorden zullen opzoeken.

Verwacht wordt, dat er dit jaar
een aanzienlijk grotere belangstel-
ling voor vliegvacanties zal bestaan
dan vorig jaar. Hoewel er dit jaar

zeker dertig procent meer vluchten
zijn dan in '65, waren eind-januari
al verschillende reizen volgeboekt.
Eén derde van de belangstelling
geldt Spanje, Italië bleek voorlopig
nog een ietsje minder dan vorig jaar
te trekken, Griekenland is in op-
komst en ook de reserveringen voor
Noord-Afrika en het Nabije Oosten
lopen goed. We wilden er maar mee
zeggen: als u er deze zomer letter-
lijk eens uit wilt vliegen, is enige
haast met de voorbereidingen op
zn plaats.

Griekenland

Monemvasia
In uiterste zuidoost-

hoek van Peloponnesus,
aan oostkust, ligt heel
merkwaardige stad:
Monemvasia. Werd in de
12de eeuw gebouwd
door Franken, later
veroverd door Grieken.
Is heel goed bewaard
gebleven: Europese
stad met Byzantijnse
invloed. Griekse rege-
ring is nu bezig stadje
zo goed mogelijk te
restaureren.

Veer
Wie naar Grieken-

land niet weg heen en
terug door Joegoslavië
neemt, kan gebruik ma-
ken van veer van Brin-
disi via Korfu en
Igoumenitsa naar Pa-
tras. Ziet daarmee óók
Italië ten voeten uit.
Deze herfst komt er
nieuw veer: van Anco-
na aan Italiaanse Adria-
kust (maar dan veel
noordelijker: ter hoogte
van Florence) naar Pa-
tras aan noordkust van
Peloponnesus. Bespaart
u lange reis naar Brin-
disi, maar betekent ook
dat u stuk Italië mist
én dat 't wel duurder
zal worden.

Zelfde prijzen
Hotelcombinatie Astrid
in Griekenland heeft
aangekondigd: dit jaar
geen prijsverhogingen.
Astrid exploiteert hele
rij hotels en bungalow-
parken, voornamelijk
aan zonnige Griekse
kust.

Weg open
Joegoslaven hebben

hard gewerkt aan ver-
betering van hoofdver-
bindingen. Grieken wa-
ren vorig jaar nog niet
zo ver, dat mooie Joe-
goslavisch wegennet
aansloot op mooi Grieks
wegpatroon. Is nu be-
ter: Joegoslaven maak-
ten weg van Skopje
naar Griekse grens bij
Evzoni in orde en Grie-
ken zorgden voor goe-
de aansluiting op hun
wegennet.

Geen knollen voor ikonen.....
In Griekenland is drukke handel in „echte iko-

nen" als souvenir. Trap er niet in: is meestal
kwatsch. Echte ikonen zijn uiterst zeldzaam en
duur. Als u goede namaak wil hebben, vraag
dan naar kopie van Byzantijnse ikonen (en dan
van beroemdste), die archeologisch museum van
Athene nu in handel brengt. Kopieën zijn op wa-
re grootte, kosten tussen 650 en 2500 drachmen
en u krijgt er papier bij waar op staat waar-
van kopie een kopie is.

Grot

In Mani in zuiden van
Peloponnesus is een van
grootste grotten van
Griekenland met rijk-
dom aan stalactieten en
stalagmieten. Menwerkt
hard aan hulpmidde-
len om grot voor toe-risten open te stellen:
wegen, electrische
treintjes, electrische
bootjes enzovoort.

Vlooienmarkt van Athene
In de Monastiraki-wijk van Athene (tussen de

kathedraal van Metropolis en de oude Agora, het
marktplein waar Socrates vaak zwierf) is Athe-
nes „vlooienmarkt", waar men geen vlooien ver-
koopt, maar allerhande tweede, derde, twaalf-
de en negentiendehands dingen. Bar gezellig, al
die oude, soms eeuwenoude winkeltjes. Als 't zo
uitkomt, ga op zondag , want dan komen ze met
hun handel straat op.

Vrij kamperen
Min mag in Grieken-

land overal vrij kampe-
ren, altren niet op pri-
vé-grond (is als zodanig
direct te herkennen).
Als u in Athene bent en
u wilt ergens in omge-
ving kamperen of cara-
van neerzetten: vraag
toeristenpolitie, Nikis2B.
Is zeer behulpzaam.

Snip
Griekenland kan in

zomer bar heet zijn;
beste seizoen voor ons
Nederlanders is voor-
jaar. Maar pas op: zon
is lekker, maar laat u
niet verleiden om nu
maar in dun jurkje of
zonder jas te gaan lo-
pen. Wind blijft in voor-
jaar lang koel en u zou
eerste niet zijn, die
snipverkouden in Ne-
derland terug kwam.

Betere wegen
Alom in Griekenland

wordt hard gewerkt
aan verbetering van de
wegen. Derde stuk van
autowegAthene-Saloni-
ki (tussen Lamia en
Larisa) is klaargeko-
men; scheelt kilome-
ters en vele minuten.
Begonnen is aan nieu-
we weg van de „isth-
mus" van Corinthië
naar oude theater van
Epldaures, het „Lour-
des van de oudheid"
aan de westkust van
Peloponnesus. Zal
straks bezoekers van
vermaarde festival van
Epidaurus vele kilome-
ters schelen, want weg
gaat door Isthmia
rechtstreeks langs kust.

Lycabettus
Twee heuvels in Athe-

ne mag u niet over-
slaan: \cropolis en Ly-
cabettus. Is nu nieuw
kabelbaantje, dat u in
twee minuten naar top
van Lycabettus brengt.
Is ern restaurant, maar
belangrijker is uitzicht
over Athene en omge-
ving tot aan zee toe.

Zuidpool ...
Onze tieners zouden zeggen: dit is het

einde. Het begint er op te lijken, want
verder dan de Zuidpool kan men op
dit aardrijk niet gaan. In januari-febru-
ar\ is de eerste vacantietocht naar de
Zuidpool gehouden. Van New Vork vlo-
gen de deelnemers naar Buenos Aires
en vandaar gingen ze met een schip
van de Argentijnse marine, dat speciaal
voor Zuidpool-expedities is ontworpen,
naar de Antarctische wateren. Kosten
van dit snoepreisje: tussen de 2800 en
3000 dollar, laten we zeggen dik 10.000
gulden. Of het inderdaad het einde is?We garanderen u dat de tijd komt, dat
de reisbureaus en reisorganisaties ueen folder van bungalows op de maan
voorleggen.

Groene kaart
Automobilist op weg naar buitenland

mag helehoop dingen vergeten: zn si-
garetten, zn zonnebril, zn zakdoek —maar één ding nooit: zn groene kaart.
Geeft enorme ellende en kosten bij el-
ke grensoverschrijding als u ding niet
bij u zou hebben. Groene verzekerings-
kaart wordt geaccepteerd in: België,
Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Griekenland Groot-Brittan-
nië, Hongarije, lerland, Italië, Joego-
slavië, Luxemburg, Noorwegen, Oosten-
rijk, Polen, Portugal, Roemenië, Span-
je, Tsjecho-Slowakije, Turkije, Zweden
en Zwitserland. Noemen u 't lijstje
even, omdat er dus overleg nodig is
met verzekeringsmaatschappij (en
eventueel ANWB en KNAC) als u naar
niet genoemde landen zoudt willen
gaan. Bijvoorbeeld Rusland of landen
buiten Europa, waaronder óók Cana-
rische Eilanden vallen.

Diamantkloven zien
in Antwerpen

Antwerpen is zeer belangrijk diamant-
centrum, Belgen zeggen zelfs: 's we-

relds belangrijkste. Als u deze zomer
bezoek aan Sinjorenstad zon brengen —hetzij op doorreis, hetzij als dagtocht
van Brabant of Zeeland uit — weet dan,
dat drie belangrijke diamantfirma's u
graag laten zien, hoe zij „het steentje"
behandelen.

P. N. Ferstenberg p.v.b.a, Hoveniers-
straat 40, beschikt over ruime zaal in
haar nieuw gebouw, waar bezoeker ar-
beiders aan werk ziet terwijl zij diamant
snijden en kloven. Bezoek: van maan-
dag tot en met vrijdag van 10 tot 12 en
13 tot 16 uur. Maximum aantal perso-
nen: 40.

Isi Kornreich & Co, p.v.b.a., Hove-
niersstraat 53, biedt dezelfde mogelijk-
heden. Maximum 60 personen worden
toegelaten. Bezoek duurt eveneens drie
kwartier.

Antwerp Diamond Polishing Factory
n.v., Hoveniersstraat 16-20, laat in haar
nieuw gebouw maximum 60 personen
toe van maandag tot vrijdag, van 9 tot
12 en van 14 tot 17 uur en desgewenst
ook 's avonds van 20 tot 21 uur. Boven-
dien worden er filmvoorstellingen gege-
ven van 14 tot 17 uur en van 20 tot 21
uur. Films duren elk zowat 15 minu-
ten en handelen over diamantnijverheid.
Als u met groep zou willen komen, vra-
gen alle drie firma's drie dagen tevoren
bericht.

Antwerpen biedt toerist veel meer
mogelijkheden. Zijn van mei tot okto-
ber bezoeken mogelijk aan de ruien
(grachten), waarbij ondergrondse ruien
per bootje worden bezichtigd. In zelfde
periode: stads- en haventochten, o.a.
naar weg- en tunnelwerken. Stadsbei-
aardier John Gebruers geeft regelma-
tig beiaardconcerten op torens van On-
ze Lieve Vrouwe-kathedraal en Sint Ca-
tharina. Dienst voor Toerisme, Peli-
kaanstraat 6, licht u graag nader in.
Tenslotte nog greep uit programma van
Antwerpen van deze zomer:
■>lr tot 17 april (dus tot na Pasen)

twee tentoonstellingen in Museum
voor Schone Kunsten: „De generatie
van 1900 — Animisten en Surrealis-
ten" en „Hedendaagse Italiaanse
beeldhouwkunst";

ir eerste helft april: Wagnerfestlval
in Koninklijke Vlaamse Opera (Ni-
belungenring);

"k april-juni: internationaal theater-
festival;

"fr 22 mei: heropening Noordkasteel met
waterski- en zwemwedstrijden en in-
ternationaal folkloristisch festival;

tlt 22 mei: 29ste Vlaams Zangfeest in
Sportpaleis;

■jjr 15-31 juli: Shakespearefestival op ba-
rokke binnenplein van Rubenshuis;

■jr 4 september: Onze Lieve Vrouwe-
Ommegang.

Hoei aan de Maas, dat dit jaar haar
900-jarig bestaan groots gaat vieren

Bloedprocessie
Brugge: 2 mei
Een van meest vermaarde en tegelijk

oudste processies van Europa is de Hei-
lige Bloedprocessie te Brugge. Is dit
jaar maandag 2 nei, 's morgens half
elf.

Processie is herinnering aan 1150,
toen Vlaamse strijders triomfantelijk
terugkeerden van tweede kruistocht uit
Heilige Land. Hun aanvoerder, graaf
Diederik, bracht toen reliquie van Hei-
lig Bloed mee uit Jerusalem. Bloedpro-
cessie trekt 2 mei door rijk bevlagde
straten van Brugge. Langs route staan
tribunes en banken, waarvoor men wel
plaatsen moet reserveren. Kan door
storting van 30 Belgische francs (rond
’2.25) op postrekening 197.33 van stads-
bestuur van Brugge. Ongetwijfeld zal ook

Dienst voor Toerisme, Markt 1 in Brug-
ge, willen bemiddelen.

Verder deze zomer in België:

" 8 mei: Kattefeest en kattestoet in
leper (West-Vlaanderen)

" 22 mei: Historische stoet in Kortrijk
(West-Vlaanderen).

" 28—30 mei: Europees muziekfestival
voor de jeugd in Neerpelt (Limburg).

" 12 juni: processie met „Car
dOr" en „Le Lumecon", gevecht van
Sint Joris met de draak in Bergen.

" 12 juni: „De Fiertel" (processie)
rondom Ronse (West-Vlaanderen).

" 12 juni: Dag der Vier Stoeten in
Doornik (Henegouwen).

" 19 juni: Garnaalstoet in Oostduin-
kerke (kust).

" 25 juni-2 oktober: klank- en licht-
spel „Christoffel Plantijn, een feest voor
Oranje" in Plantijn-museum te Ant-
werpen.

" 26 juni: zeewijding en processie in
Blankenberge en Oostende.

" 21 juli: nationale feestdag in België
met optochten en concerten alomme.

" 7 augustus: bloemencorso Sint Ni-
klaas.

" 15 augustus: corso en bloemenge-
vecht Spa.

" 21 augustus: militaire Sint Rochus-
mars in Ham-sur-Heure (Henegouwen).

" 28 augustus: begoniafestival in
Loohristi.

" 4 september: bloemencorso Gent.

" 11 september: Brueghelfeesten en
Brueghelstoet in Wingene (West-Vlaan-
deren)

Hoge Venen
Een van meest ro-

mantische hoeken van
België vormen de Hoge
Venen: gebied van Eu-
pen en Malmédy en
oost ervan. Zijn vier
toeristische kaarten
van dit gebied, die
zwerver, rust- en na-
tuurzoeker heerlijk op
weg kunnen helpen.
Toelichting in Frans,
Nederlands en Duits,
Kaarten zijn te krijgen
bij de VVV's in dat ge-
bied of bij VVV Luik.
Avenue Blonden 33.
Hoge Venen zUn dag-
tocht waard voor wie
in Zuid-Limburg bivak-
keert.

Goedkoper
In Luxemburg krijgtmen tussen pasen enpinksteren, van pinkste-

ren tot 1 juli en na 15september reductie inverschillende hotels enop „toeristische dien-sten". Luxemburgs ver-keersbureau in Haarlemkan u nader inlichten

Waterkijker
In Battice by Herve(aan weg van Luiknaar Aken — beter ge-

zegd: bij ons Slenakenin Zuid-Limburg recht-uit tot autosnelweg) iswatertoren geopend dietegelijk uitkijktoren isToren, veertig meterdistribueert water uitstuwmeer van Eupen

België-Luxemburg

De hellende sluis
van Ronquières

Elke Nederlander heeft iets van het waterbou-
wertje in zich en vandaar dat wij ook in

onze vacantie op zn tijd een waterbouwkundig
bouwwerkje wel kunnen waarderen. Dat wij be-
wondering kunnen opbrengen voor eigen en an-
derer bruggen, voor stuwdammen, sluizen, haven,
werken en waterkrachtcentrales. Zo zal in Bel-
gië — op weg van Brussel naar de Franse
grens — Ronquières ons zonder twijfel kunnen
boeien, want daar is een heel gekke sluis in
aanbouw: een „hellende." Jammer genoeg is ze
deze zomer nog niet helemaal klaar; pas in de
lente van '67 zult u kunnen zien hoe schepen hier
in „bakken met water" omhoog worden getrok-
ken. Maar nu al is het bouwwerk een ommetje
waard.

Ronquières ligt tus-
sen Brain-le-Comte (of-
tewel 's Gravenbrakel)
en Nivelles (Nijvel),
juist oost van de E 10
tussen Brussel en Ber-
gen. De sluis is een on-
derdeel van het kanaal
Charleroi-Brussel en de
bouw ervan maakt het
mogelijk, dat straks
schepen van 1350 'ton
van het industriegebied
van Henegouwen via
Brussel, de Rupel en de
Schelde naar Antwer-
pen kunnen varen. In
het kanaal — dat al
lang bestaat — lagen
tussen Seneffe en Ron-
quières 20 sluizen en
27 scherpe bochten, om-
dat tussen beide plaat-
sen een hoogteverschil
van bijkans zeventig
meter is. Het kanaal
slingerde zo, dat de
schepen 14,3 kilometer
moesten varen, terwijl
ze hemelsbreed maar
9,8 kilometer aflegden.
Er werd nu een nieuw,
vrijwel horizontaal ka-

naalvak van Seneffe in
de richting Ronquières
gegraven, maar bij dit
dorp moest men toen
een hoogteverschil van
68 overwinnen. Die
taak is weggelegd voor
de „hellende sluis."

Het kenmerkende
van de sluis van Ron-
quières is, dat de sluis-
kolken, waarin de sche-
pen varen, bestaan uit
twee metalen bakken,
die langs rails omhoog
getrokken worden (of
dalen, uiteraard). Die
bakken zijn 91 bij
twaalf meter en de wa-
terstand erin is van 3
tot 3.70 meter. Aan bei-
de uiteinden is een hef-
deur, die nauwkeurig
aansluit bij de deur die
het kanaaipand onder
en boven afsluit. Zodra

de hefdeur gesloten is,
wordt de bak met het
schip of de schepen
over een afstand van
1432 meter omhoog ge-
trokken over een spoor
van vier rails onder
een constante helling
van vijf procent.

De sluis wordt be-
diend van een 160 (!)
meter hoge commando-
toren uit, waarin de
sluiswachters via tele-
visieschermen kunnen
zien hoe de manoeuvres
met de bakken verlopen
en wat er onder en bo-
ven aan scheepvaart Is
te verwachten. De toren
zal volgend jaar ook
voor het publiek toegan-
kelijk zijn; met de lift
zal men naar boven
worden gebracht en
vandaar kan men dan
niet alleen deze merk-
waardige waterbouw-
kundige constructie
goed overzien, maar ook
genieten van een rijk
uitzicht over Belgisch
Brabant en Henegou-
wen.

tiet jniiereind van de
„hellende sluis" van Ron-
quières in aanbouw. Hier
sluiten straks de beide
„sluisbakken" aan «p het
onderste kanaalvak. De
torens dienen «m de hef-
deuren omhoog te trek-
ken. Op de achtergrond

het dorp Ronquières.

Kamperen, kanoën, vissen
Kamperen in Luxemburg is vrij als u elge-genaar van grond even toestemming hebt ge-vraagd. Makkelijk voor kamperende kanoërsLuxemburg is namelijk echt kanoland, maaroriënteer u wel even over nukken van elkestroom afzonderlijk. Staan beschreven in Neder-landstalig boekje „Groothertogdom Luxemburg"

waarin ook alles te vinden is over vismogelijk-heaen en -voorwaarden. Aanvragen bij Luxem-burgs Verkeersbureau, Kleverparkweg 44 Haar-lem.

Trein
Wandelaars in Luxem-

burg, die hun moede
benen eventjes willen
strekken, zij gewezen
op excursiekaarten vanspoorwegen. In twee
soorten: vijf opeenvol-
gende dagen geldig (tus-
sen twaalf en dertiengulden) of tien wille-
keurige dagen binnen
maand (rond 25 gul-
den).

Francorchamps
Autoraces (24 uurs-

rit) van Francorchamps
zijn dit jaar 23 en 24
juli. Francorchamps
ligt noord van Stavelot
en is van Zuid-Limburg
(Slenaken) uit gemak-
kelijk bereikbaar viaVerviers.

Boottochten op Maas en Lesse
Leuke manier om Maasvallei ten zuiden vanNamen te zien is per boot: in juli en augustus elkezondag 10 uur van Namen, half twee m ü'nantVan Dmant naar Franse grens- all* "t^ Q„ "juni, alle dagen (op vrijden "Se dagTa) £juli en augustus. Twee uur uit r>L„i ■ ' n

aan grens Dinant-AnsereTmë^v^S'X)1 eZ
pick-nick onderweg

yna dagtoch* met

Zoniënwoud
Eén, van België's
grootste bossen, tussen
4000 en 5000 hectare (!),ligt vlak bij Brussel:
Zoniënwoud (Forêt de
Soignes) aan Zuidoost-
zijde van stad, half uur-
tje trammen vanBeurs. Is echt woud,eeuwen oud. En lééft;
niet alleen van wild,maar ook doordat er
boerderijen, klooster enhele dorpen in liggen.
Loont er eens heen tegaan als onderbreking
van bezig Brussel-be-
zoek.Toeren

Van Luxemburg,Echternach) Diekirch,Ettelbruck en Larochet-te uit maken bussen in
zomermaanden dagelijks
excursies in wijde om-
geving. Ideaal voor wieniet met eigen vervoer
in Groothertogdom is(zoals velen).

Spring
Springprocessie van

Echternach in Luxem-
burg is 's dinsdags na
pinksteren. Op 31 meidus. PinksternMandag
W bremfeest met fol-kloristische optocht in

Te paard naar Rivièra
.oopt,nvae„rnNli nraiaLrUiterPad GRS ontworpen, dat
182PkiLleïrd aSstuk'dï^'r" 1186 Zee' Va"
Hsche gids verschenen r°T Belgie is toP«*"-
Van Nederlandse grens "vi^ °ver drle etaPPes:
naar Spa, vans»?! "UpiUe (Luik> en Luik
salm naar Luxemhnr VieKll,n en van Viel-
keerd met rood!wiU P *** fens' We« ls mar"
franc te koop b^vV^0'?- Gids is voor 25
33. " vvv in Luik, Avenue Blonden
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NewForest
Het NewForest, tussen Southampton en

Bournemouth, is een minder nieuw bos
dan de naam doet vermoeden. Het da-
teert al uit de jaren van koning Knut,
die omstreeks het jaar 1000 zowel de
Noren en Denen als de Engelsen on-
der de knoet had en Willem de Ver-
overaar, die hem in 1066 opvolgde, liet
het vergroten. Zo is het geworden tot
het grootste natuurpark van Engeland,
zij het dat het niks parkachtigs heeft.
Het is een woud met magnifieke oude
bomen, een romantisch bos dat zich
mijlen ver over de heuvels uitstrekt en
waarin een paar typisch Engelse Hans-
en-Grietje-dorpen liggen. Hier en daar
wordt het woud onderbroken door uit-
gestrekte heidevelden, die alleen maar
de wijdheid van dit New Forest accen-
turen.

Het is een bos om in te wandelen,
om er de auto een uur, twee uren, een
dag aan de kant te zetten, de tent op
te slaan op een van de (schaarse)
kampeerterreinen en te dwalen. Hoe-
zeer het ook in de route van Londen
naar de kust ligt, men ontmoet er bij-
na geen mens. Alleen ponies met hun
jongen en die doen niets. Ja, za heten
wild te zijn, maar in wezen zijn ze
er alleen wild op om gevoerd te wor-
den. Wat niet mag en wat een boete
van vijftig gulden kan opleveren,
maar als die beestjes zo innig bede-
len, blijf dan maar eens een wetsge-
trouwe gast.
Van het New Forest even een slinger

langs de zuidkust (Lynington of Christ-
church bv.) om te zien hoe de Londena-
ren en massa's andere Engelsen zich
hier in hun vacantie vermaken en om
even een oog te werpen op het fameuze
eiland Wight, dat hier vlak voor de
kust ligt. En dan op naar Salisbury,
daar weg 360 nemen en bij de tweede
kruising even rechts. U staat dan oog
in oog met het allerprehistorischste
bouwsel, dat er in Europa maar te vin-
den is: Stonehenge.

Stonehenge
Wie zich al verbaast over de hune-

bedden in Drente en de dolmen en men-
hirs in Bretagne, staat bij Stonehenge
met stomheid geslagen, want wie zijn
het, die daar bijna 4000 jaar geleden
die kransen van meters- en metersho-
ge stenen hebben opgericht en er nog
enorme dwarsstenen ook bovenop heb-
ben geplaatst, compleet met een soort
patentslot van een punt op de staande
en een kuil in de liggende stenen? De
Britten tuisten het antwoord wel: de
Druïden. Geheimzinnige oude Kelten,
aan wie een magische kracht werd
toegekend. De Druïden hadden hier de
offerplaats van hun zonnegodsdienst,
heette het: kijk maar, het altaar en de
opening in de krans van stenen liggen
precies in één lijn met het punt waar i>r
de midzomer de zon opkomt.

Latere onderzoekers hebben uitgc
kiend, dat de Druïden er niets mee van
doen kunnen hebben gehad, dat die ste-

nen er al stonden (van zon 1800 jaar
voor Christus af, heeft men nu bere-
kend) toen de Druïden kwamen. Dat die
zich intussen wel de oprichting van dit
gigantische monument hebben laten
aanleunen, staat vast. Britse geleerden
hebben uitgezocht, dat de stenen af-
komstig moeten zijn uit het zuiden van
Wales, zeker zon driehonderd kilome-
ter westwaarts. Ze moeten zijn uitge-
zaagd of afgebikt (hoe?), pasklaar zijn
gemaakt voor deze wonderlijke tover-
cirkel en daar zijn opgericht (weer:
hoe?). Stonehenge is een wonder,
waaraan men zich vergaapt als aan de
pyramiden en sfinxen van Egypte,
maar omdat men daar minder snel en
goedkoop komt dan hier, loont het naar
die bolle heuvels ten noordwesten van
Salisbury te gaan. Het kolossale bouw-
sel zal u ook imponeren als u geen ver-

stand hebt van een neolitisch tijdperk en
de Druïden. Koop aan de ingang wel
eventjes een kaart met toelichting; u
ziet dan namelijk meer en begrijpt al-
les wat beter.

Om Severn heen
Liet vervolg van de route naar Zuid-
** Wales is ter keuze. Als straks Mo-
torway 4 klaar is, die om Bristol heen
leidt en met een enorme brug over de
brede Severn wipt, de grens tussen En-
geland en Wales, kunt u die nemen. Als
u nu over Bath en Bristol rijdt, hebt u
kans op enorm drukke wegen met file-
vorming en tijdenlang oponthoud in de
steden. Bij Bristol zit u dan toch weer
voor het probleem: óm de mond van de
Severn heen of bij Aust (vlak naast de
brug-in-aanbouw) met het veer over, wat
een riskante onderneming is, want het
vaart als het tij het toelaat en als het
dat niet doet, is het schlusz, of u nu
twee uren in de rij hebt gestaan of niet.

Vandaar ons adviesje: van Stonehenge
naar Warminster en dan via Brad-
ford-on-Avon en Lacock naar Chippen-
ham. In Bradford is een pracht van
een oude brug en een eeuwenoud kapel-
letje; in Lacock even het dorp in, bij-
zonder schilderachtig en in de kerk kij-
ken naar die fraai geborduurde kus-
sens: voor elke bank weer met een an-
der motief en toch een eenheid. Van
Chippenham over Gloucester, Ross,
Monmduth, Abergavenny en Merthyr
Tydfil naar Swansea. Dat wil zeggen:
niet naar Swansea zelf, want deze in

aan de zuidkust van Wa-
lijn om te huilen

idweg om Sw;u ren en dan
het schiereiland Gower op, tem
als u kampeerder bent. Hotels zijn
daar namelijk vrijwel niet, maar wel

een bijzonder mooi kampeerterrein
aan de rand van de Oceaan. Voorzich-
tig rijden: de holle weg naar het uit-
einde Llanmadock is een éénpersoons-
weggetje. Ook bij het zadeldaktoren-
tje nog doorrijden en dan vindt u een
voortreffelijke camping met winkel en
al.
Terug tot oost van Swansea, kustweg

richting Carmarthen (boeiende over-
dekte markt, soort winkel van Sinkel) en
dan maar steeds westwaarts tot Haver-
fordwest. Gaat u daar zuid, dan komt
u in Milford Haven, dat de basis was
van tal van Nederlandse schepen in
oorlogstijd en gaat u in Haverfordwest
rechtuit, dan krijgt u een bijzonder
boeiend ritje naar Saint Davids: de weg
erheen loopt soms vlak langs de kust en
een enkele maal is hij maar van de
oceaan gescheiden door een kiezelsteen-
dijk.

Heen en terug door
Zuid-Engeland naar
Snowdonia in

WALES
Voor wie van rariteiten houdt - en dan rariteiten in de Engelse betekenis van het woord:

zeldzaamheden, ongewone dingen - zou het beslist jammer zijn dat het station
Llanfairpwllgwvngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch wordt opgeheven, zoals in de
bedoeling ligt, want dan kun je niet meer dit perronkaartje kopen

Immers: het is (zoals wij het hier op
ware grootte afdrukken) het grootste
perronkaartje ter wereld, omdat de
plaatsnaam met zn 58 letters de lang-
ste ter wereld is. Maar station of geen
station Sljenverpoel, zoals men het
daar kortheidshalve uitspreekt, Wales
houdt attracties genoeg voor een heel
bijzondere vacantie, óók en vooral
voor de liefhebbers van ongewone din-
gen. Zóveel, dat je een vacantie in
Wales mag rekenen tot een anders-
dan-andere vacantie, temeer omdat je
niet in Wales kunt komen zonder door
Engeland te rijden en dus ook nog en-
kele typisch Engelse toppers kunt
meepikken.

geheel betekent en wat er achter al
die tradities schuilt.

Van Dover eerst westwaarts. Kust-
weg naar Folkestone om even te zien
hoe zon betrekkelijk bescheiden Engel-
se Kanaal-badplaats er uit ziet, maar
dan ook niet verder langs die kust,
want die weg is derderangs en in de
zomer ongenietbaar druk. Daarom: het
binnenland van Kent en Sussex in.
Neem de kaart erbij en u ziet onge-
veer evenwijdig aan de zuidkust een
weg lopen via Uckfield, Cuckfield en
Petersfield naar Winchester. Ook geen
eersteklas weg, maar veel rustiger en
landschappelijk bijzonder mooi. De weg
voert door typische Engelse dorpjes en
stadjes en door een streek die opzich-
zelf een vacantiedoel zou kunnen zijn.
Rij via Romsey (op het kerkhofje van
East Wellow west ervan ligt Florence
Nightingale begraven) óm Southampton
heen naar het New Forest, want dat
is toch echt wel een stop waard.Dat Wales aan de andere kant van En-

geland ligt, is overigens niet in alle
opzichten voordeel. Ten eerste ligt
Engeland aan de andere kant van het
water en als je wat een auto hebt
en met twee kinderen gaat (laat ons
zeggen: eentje boven en eentje on-
der de veertien), ben je op het tra-
ject Oostende-Dover gauw een 250 a
300 gulden kwijt voor de overtocht
heen en terug. Voor dat bedrag kun
je een eind weg-toeren naar de lan-
den in de warme zon en je moet dan
ook per se willen, zul je het er voor
over hebben.

Ten tweede is Engeland wel een bijzon-
der mooi en boeiend land, maar op-
schieten doe je er niet. Niet wat dat
links-rijden betreft: dat is zó gewend
en tenslotte vind je het zelfs plezierig
omdat je met het stuur links zo prach-
tig links kunt houden. Bij het inha-
len is het even lastig, aceoord, maar
een bijrijder met goeie ogen en ge-
voel voor wat kan en niet kan, lost
dat probleem geruisloos op. Nee, we
bedoelen, dat Engeland bijzonder arm
is aan rechte, brede wegen — je kunt
er per dag geen afstanden halen.

Nu heeft dat zn voor, je hebt ten-
slotte vacantie, maar als je je Wa-
les ten doel hebt gesteld, irriteert het
wel eens. Ze zijn in Engeland druk
bezig met de aanleg van „motorways"
autosnelwegen, maar dat gaat bij stuk-
jes en beetjes en na een kilometer of
wat zit je toch weer op een kronkeli-
ge, op-en-neer-gaande weg, waarop ei-
genlijk geen inhalen mogelijk is. Laat
ons meteen zeggen, dat het landschap-
pelijk bijzonder mooie kronkelwegen
zijn en dat het wegdek tot op de bin-
nenwegen toe prima is, maar voor wie
rijdt volgens een thuis opgesteld tijd-
schema, rekene er op, dat hij dat sche-
ma op geen stukken na haalt.

Men neme dus een ruime marge als
men naar Wales wil rijden en zéker
als men zich lerland ten doel heeft
gesteld. Het is voor ons nog altijd
de vraag of men er, lerland als va-
cant!edoel gekozen hebbende, niet be-
ter aan doet om maar de trein, de
boot of het vliegtuig te nemen en
daar een auto te huren.

YV/ alcs dus. We wijzen u een routew van Dover uit omdat dat nu een-
maal de traditionele oversteek is, hoe-
wel het niet beslist noodzakelijk is. Er
is van Calais uit — en dat ligt ten-
slotte maar even verder rijden langs
de kust — een hele goedkope veer-
dienst naar Tilbury aan de Theems,
oost van Londen en ook de oversteek
Calais-Dovcr zal zonder twijfel goedko-
per ziin dan die van Oostende uit. Ver-
der zijn er de nieuwe veren naar Huil
en linmingham, maar als u die neemt,
mist u Zuid-Engeland.

Bent u eenmaal in Dover, nee dan niet
rechtstreeks naar Londen; bewaar dat
voor het laatst: u zult er veel meer
van begrijpen en waarderen als u een
paar weekjes door Brittannië hebt ge-
zworven. Wanl Londen is geen stad
om alleen maai te zien; men moet
ook voelen wat Londen in het Britse

Stonehenge: het merkwaardigste
prehistorische bouwsel dat men zich
kan denken. Dik 3500 jaar oud

en nog vól geheimen.

Het gebied ten oosten van het Snow-
don-bergcomplex (met hier Capel
Curig centraal) behoort tot de lief-
lijkste en meest „Welshe" delen van

Wales.

Caernarwon-costle, een van de acht— en de best bewaarde — kasteel-
ruïnes rondom Snowdonia.

Saint Davids
Saint Davids Is méér dan een „uit-

hoek van Europa": het heeft een kathe-
draal. Niet als die van Chartres trots
bovenop een heuvel, nee: behaaglijk
verscholen in een diep dal. Men moet
een trap van 39 treden omlaag om er
te komen... Die kathedraal — veertien-
honderd jaar oud! — is eeuwen- en eeu-
wenlang de meest eenzame voorpost
van het christendom in Engeland ge-
weest en nu Is ze het pelgrimsoord van
duizenden, die zich verlustigen in de
wonderschone architectuur en aan de
rijkdom, die door de eeuwen heen in de
kathedraal is vergaard. Het is — met
name in combinatie met de ruïnes van
het oude bisschoppelijk paleis ernaast— een volkomen onverwacht diamantje
aan de toch al rijk beladen diadeem,
die Wales aan zn westkant draagt.

Van Saint Davids naar Fishgard (de

oversteek-haven naar lerland, vandaar
dat er vrijwel nooit een hotelbed vrij
is), dat aan een bijzonder fraaie baai
ligt. De route langs zee is mooi, de
wegen zijn goed, zij het bochtig en heu-
velend. Doorrijden tot vóór Aberystwyth
(aber is mouth, dus mond; Aberystwyth
is de mond van de Ystwyth) en daar
weg Al2O in naar de Devil's Bridge,
de Duivelsbrug. De route erheen is een
openbaring, de Devil's Bridge wès een
machtig natuurbouwsel — drie brug-
gen boven elkaar in een hele nauwe
kloof, waardoor het water kookt en
bruist —, maar ze is bedorven doordat
het, wat de Belgen zouden noemen, een
toeristische ultbaterij is geworden.
Weg 44 terug naar Aberystwyth, kust
volgen langs mooie weg naar Machyn-
lieth en dan binnendoorsteken naar Dol-
gelley langs de weg 487, die door een
pas en door een betoverend Welsh land-
schap leidt. Zij het, dat het nu volgen-
de deel van Wales toch wel het échte is:
Snowdonia.

Snowdonia
Vw verre reis wordt beloond: wat nu

komt is Wales zoals u het zich voor-
stelde, kent uit folders, uit boekjes, uit
liederen. „Men of Harlech march to
glory", wat zo ongeveer hét lied van
Wales is dat de hele wereld kent. En
met Harlech begint ook dat ondergaan
van deze typische sfeer, die hier door
de eeuwen heen in deze hoek van Wa-
les heeft geheerst. Als u de mooie oe-
ver van de Mawddach naar Barmouth
hebt gereden en de kustweg naar het
noorden volgt, staat het daar ineens.'
het kasteel Harlech. Beter gezegd: de
ruïnes ervan, maar dat is hetzelfde
want u mag in deze hoek van het Brit-
se eilandenrijk, uiaar door de eeuwen

o bitter gevechten Is, gren cowi
iilctc kastelen rneei nerwachten

Harlech i? ren van de acht Kastelen,
die koning Edward I zo tegen het jaar

1300 liet bouwen om Snowdonia te on-
derwerpen. In een ring staan ze om het
berglandschap van Wales heen, kan-
jers van vestingen, waarin de forten-
bouwers van die jaren al hun technisch
vernuft hadden verwerkt. Zó, dat er
eigenlijk voor wonen geen plaats over-
bleef: alles was berekend op verdedi-
ging en op stiekem terugtrekken in een
ander deel van de vesting als het eer-
ste zou zijn gevallen. Alle kastelen zit-
ten vol geheime gangetjes en trappe-
tjes en zijn nu een ideaal voor de jeugd,
die onvermoeibaar is in het ontdekken
van nieuwe vluchtmogelijkheden in de
metersdikke muren. Opvallend is, dat
kinderen doorgaans weinig interesse to-
nen voor nog bewoonde kastelen, maar
hier in die oude ruïnes van Wales de
beker tot de bodem willen leegdrinken.
Waarschijnlijk omdat ze de ruimten
kunnen vullen met ridders en veldsla-
gen uit hun eigen fantasie.

Caernarvon
We zullen niet alle acht kastelen

„aandoen". Als we u een adviesje mo-
gen geven: beperk u tot Caernarvon
aan de oostelijke en Beaumaris aan
de westelijke oever van de Straat van
Menai, het water dat het eiland Angle-
sey scheidt van het vasteland van Wa-
les en waardoor vroeger de schepen
naar Liverpool voeren, en tot Conway
aan de noordkant waar de Straat van
Menai weer in de lerse Zee komt. Caer-
narvon mag u in geen geval missen:
het is het meest ingewikkelde en het
meest „intacte" van alle, het ligt er
bijzonder mooi en is zeer fotogeniek.
Het plezante Is, dat ze samen zon

mooie route vormen. Van Harlech
gaat men door een bomenrljk kust-
landschap naar het gebied van de Snow-
don (de hoogste berg van Wales, cen-
trum voor de bergbeklimmer^) en de
tocht om de Snowdon heen is een van
de mooiste delen van de hele route. Van
Llanberis uit aan de noordkant van de
berg kan men behalve een voettocht
naar een typische spuitende waterval
ook een treinreisje maken naar de
Snowdon. Het loont!

Van Caernarvon de weg naar de brug
over de Straat van Menai rijden en
dan, als u op Anglesey bent, eerst even
linksaf, de westelijke oever van de
Straat volgen en dan is het eerste dorp
de plaats met de naam van 58 letters.
Mochten de British Railways hun voor-
nemen om het station op te heffen
nog niet hebben uitgevoerd, dan is er
nog het grootste spoorkaartje tex wereld
voor drie pence te koop. Is het station
er niet meer: er zijn borden genoeg met
de naam Llanfairpwllenzovoort om te fo-
tograferen. Zelfs een bord waar op
staat, dat de naam zoveel betekent als
„de kerk van Mary bij de holle witte
hazelaar aan de snelle draaikolk",
waaruit dan tegelijk blijkt dat het veel
voorkomende voorvoegsel Llan (Sljen,
zeggen de Welshmen met dubbelslaande
tong) kerk betekent.

Bij de brug even noordwaarts naar de
ruïne van het grijze, nooit geheel af-
gebouwde kasteel Beaumaris, terug over
de brug en via Bangor naar Conway,
dat op zichzelf een mooi kasteel is, maar
waarvan deaanblik wordt bedorven door

de drie bruggen die ervoor liggen, en
het enorm drukke treinverkeer. We zit-
tea hier namelijk vlak bij Llandudno,
een bijzonder geliefde badplaats. U
kunt er gaan kijken, maar als u de
drukte wel gelooft, ga dan langs het
kleine weggetje aan de westelijke oever
van de rivier Conway naar Bettws-
-y-Coed, dat eigenlijk wel het hart is
van het toeristenverkeer in Snowdonia.
De natuur is er bijzonder indrukwek-
kend, maar het is er daardoor ook druk.
Wat nog verergerd wordt doordat
Bettws-y-Coed het kruispunt is van
grote wegen: van zuid naar noord en
van west naar oost. De weg naar het
oosten — door een bijzonder mooi land-
schap, maar in het seizoen schiet men
er niet op — leidt langs Llangollen, dat
nog net in Wales ligt, maar dat het
centrum is van de folklore van Wales.
Daar is telkenjare in juli de Eistedd-
fod, een kleurig en harmonieus festijn
van zang en dans, waar ook folkloristi-
sche groepen uit andere landen demon-
straties geven. Het loont om de vacan-
tietrip zo in te kleden, dat u dat kunt
meemaken. Wel even zorgen voor kleu-
renfilm in uw camera.

Acht Engelse toppers
De reis door Engeland kunt u varië-

ren naar behoefte en tijd. Wat wij u mo-
gen adviseren: mijd de grote steden,
want het is er ontzettend druk. De route
die wij uitstippelden leidt langs enkele
hoofdschotels van het Engelse toeristi-
sche menu:

O Warwick, waar men dan nog eens
een bewoond kasteel kan zien. Het is
een van de meeste imposante, zowel wat
kasteel, inhoud (schilderijen van Van
Dijck, Rubens en Rembrahdt!) als tuin
betreft.
Q Stratford-upon-Avon, waar Shake-
speare woonde en werkte. Het is er
druk en misschien zegt die Shakespea-
re-verheerlijking u niet veel, maar het
bijwonen van een voorstelling in het
Memorialtheater kon toch wel eens een
van de hoogtepunten van uw Britse reis
worden.
0 De Cotswold Hills een van de meest
intieme hoekjes van Engeland: van
Stratford naar Broadway, Stow-on-the-
Wold, Upper- en Lower Slaughter (niet
vergeten).
O Oxford om eens even een echte En-
gelse universiteitsstad te zien (ook even
in de oude college-gebouwen kijken).
0 Windsor, de zomerresidentie van de
koningin, een kasteel vol herinneringen
aan de roemruchte Britse geschiedenis,
waard om er door te dwalen.
O Londen, aanbevelenswaard is, van
Windsor in een ruime boog zuid van
Londen langs te rijden en dan daar er-
gens (bijvoorbeeld Redhill) de auto te
laten staan en met de trein naar Lon-
den te gaan; in Londen zelf is het een
verkeersheksenketel en parkeerplaatsen
zijn er bijna niet te vinden.
0 Canterbury, met zn kathedraal.
O Dover, met zn krijtrotsen, die men
liet bost bij Saint Margaret's Bay aan de

rdkant van dr. stad kan bekijken (per
auto te bereiken langs het Kasteel)
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Rij-op-rij-af veren tussen
Amsterdam en Immingham

en Rotterdam en Hull

'De sleutel is niet
langer gebroken

★

Naar Schotland
minder ivegkilometers
dan naar Parijs

*Yorkshire en Lake
District nu binnen
onmiddellijk bereik

Er is goed nieuws voor de zoekers naar eens een ander vacantiegebied:
Engeland wordt ontsloten. De sleutel — zo lang al gebroken — is her-
steld en er zijn deze zomer twee nieuwe mogelijkheden om eens een
kijkje te gaan nemen op het eiland aan de overzij van de haringvijver,
dat méér variatie biedt dan de meeste Europese toeristenlanden. Er
komen namelijk twee nieuwe veerdiensten met rij-op-rij-af schepen, een
dagelijkse van Rotterdam naar Huil en een zaterdagse van Amsterdam
naar Immingham (bij Huil), waarvan de prijzen aanzienlijk lager zijn
dan die we tot nu toe gewend waren. De minimum-overtochtkosten van

Rotterdam naar Huil zijn: retour f 105, auto's f 75; die van Amsterdam
naar Immingham f 69.40 voor personen en f 80 voor auto's.

Pa en ma met twee kinderen (een
onder en een boven de twaalf) be-
talen, als ze met een auto gaan
die niet langer is dan 3.35 meter,
van Rotterdam naar Huil mini-
maal ’ 442,50. Van Amsterdam
naar Immingham — en daar mag
de kleinste auto dan nog 3.95 me-
ter lang zijn — minimaal ’322,90.
Wat nog altijd een hele hap is,
maar men bespaart een nacht lo-
gies en, afhankelijk van het vacan-
tiedoel-aan-de-overkant, een héél
end omrijden als men via Dover,
Tilbury of Harwich zou gaan.

Het voordeel geldt voornamelijk de
toeristen, die het midden en noor-
den van Engeland willen zien, die
zich ten doel stellen om dat veel-
bezongen Engelse Merengebied
(Lake District) eens te gaan explo-
reren én die naar Schotland gaan
(waarmee ze zichzelf een bijzon-
der plezier bereiden). Van Huil uit
is Edinburgh „maar" 350 kilome-
ter, van Immingham uit enkele
mijlen meer. Dat betekent, dat het
van Amsterdam en Rotterdam uit
korter rijden is naar de „poort
van de Hooglanden" dan naar Pa-
rijs. Goed, goed, daar zit dat veer
van dertien-veertien uren varen tus-
sen en die prijs van de overtocht,
maar dat het lang rijden is naar
Schotland, kan niemand meer be-
weren.

De dienst Rotterdam-Huil wordt da-
gelijks onderhouden door de „North
Sea Ferries." Elke avond zes uur
uit Rotterdam-Europoort en 's mor-
gens acht is men in Huil (en om-
gekeerd). Er zijn twee splinter-
nieuwe boten, de „Norwave" met
Britse bemanning en de „Nor-
wind" met Nederlandse. Ze kun-
nen elk 200 auto's vervoeren, die
voor op- en achter afrijden (of om-
gekeerd) en hebben accomodatie
voor 235 passagiers, van wie er
187 in hutten kunnen worden on-
dergebracht. Er is op gerekend,
dat niet iedereen een hut neemt:
voor de resterende 48 passagiers
zijn er slaapstoelen (vliegtuigstoe-
len) en slaapbanken. Aan boord zijn
restaurants, een cafetaria, een win-
kel, een danszaal en verder uiter-
aard alles wat een overtocht maar
kan veraangenamen.

De tarieven variëren van ’55 tot
’BO enkele reis en ’ 105 en ’ 150
retour, voor auto's van ’4O tot

’ 130 enkel en ’ 75 en ’ 250 retour.
Motorfietsen en scooters ’2O en-
kel en ’ 35 retour, fietsen en brom-
mers enkel ’ 15 en retour ’ 25, ca-
ravans van ’ 75 tot ’ 205 enkel en

’ 130 tot ’ 390 retour. Men kan re-
serveren bij de reisbureaus. Het
adres van de North Sea Ferries
(Noordzee Veerdiensten) is Haring-
vliet 100 in Rotterdam (telefoon
010—142066). De boten vertrekken
van de Beneluxhaven in het Euro-
poortgebied, waar zich ook de kan-
toren van de ANWB en de Britse
zusterorganisaties bevinden.

De pas opgerichte rederij „Tor-Line"
zal ingaande 2 april de dienst Ara-
sterdam-Immingham gaan onder-
houden met een geheel nieuw
schip, de „Tor-Anglia." Het vaart
één keer per week: op vrijdag-
avond om 10 uur van Immingham
en is dan zaterdagmorgen 11 uur
in Amsterdam en vertrekt zater-
dagmiddag 5 uur van Amsterdam
en is zondagmorgen 6 uur in Im-
mingham (wie wil kan dan meteen
om elf uur doorvaren naar Go-
thenburg). Volgend jaar komt er
een tweede nieuw schip bij en dan
wordt de dienst tweemaal per week
uitgevoerd. De „Tor-Anglia" kan
980 passagiers vervoeren en 300
auto's, die ook zelf op- en afrij-
den. Er zijn 404 hutten voor twee,
drie of vier personer en verder
116 verstelbare vliegtuigstoelen en
460 verstelbare sleeperettes. Het
schip heeft één klasse. Aan boord
zijn restaurants (één met zelfbe-
diening), bars, dancing, casino,
tienersalon, kapsalons, saunabad,
winkels en conferentiekamer voor
zakenlieden.

De tarieven variëren van ’3B tot

’ 127 voor een enkele reis en ’ 69.40
tot ’ 229,40 retour (groepen en stu-
denten reductie), voor auto's van

’ 45 tot ’ 92 enkele reis en ’ 80 en

’ 165,60 retour. Motorfietsen en
scooters enkel ’ 10 en retour ’ 18,
fietsen en brommers enkel ’ 6 en
retour ’ 10,80. De „Tor-Line" bouwt
in de Amsterdamse Coenhaven
(straks zó te bereiken via de Coen-
tunnel) een geheel nieuw veer-
dienstencomplex. Het adres van
de Tor-Line is voorlopig Scheep-
vaarthuis, Amsterdam, telefoon
020—64411.

Het is overigens niet alleen Schot-
land, dat nu gemakkelijker bereik-
baar wordt door de nieuwe veer-
diensten op Huil en Immingham.
Daar zijn ook Yorkshire en het
Lake District, eventueel te com-
bineren. Persoonlijk vinden we
Yorkshire een van de meest aan-
trekkelijke delen van Engeland.
De kust is bijzonder mooi (Scar-
borough is een badplaats van een
bijzondere allure, Robin Hood's
Bay is een romantisch dorp, dat
als een soort gletsjer van de rot-
sen tot vlak boven zee hangt, Whit-
by is een levendige vissershaven
met een intieme visserskerk, een
interessant kerkhof en een indruk-
wekkende abdij-ruïne), de North-
Yorkshire moors zijn wijde heide-
velden met in de dalen echt-Engel-
se dorpjes en dan zijn er de „da-
les", de rivierdalen die tot de meest
sfeervolle landschappen van Enge-
land behoren. Vork is een boeien-
de stad met een reus van een ka-
thedraal en aan de westkant van
Yorkshire ligt Haworth, waar do-
minee Brontë met zijn dochters
woonde (Jane Eyre, De Woeste
hoogte enz.). Het Lake District
moet u te voet doen, óver de heu-
vels vol varens en heidevelden
klimmen, de riviertjes overstekend
via de steppingstones, de stap-ste-
nen en dan zult u ervaren, dat
dit groene merengebied niet onder-
doet voor de Middeneuropese ge-
bergten; integendeel!

Van Huil en Immingham uit kan
men ook Noord-Wales bereiken en
via Holyhead zelfs lerland, al blijft
dat laatste een hele „ruk." Wan-
neer men zorgt een beetje tussen
de industriesteden van Midden-En-
geland door te manoeuvreren
(Leeds, Sheffield en Manchester)
heeft men ook nog een landschap-
pelijk zeer aantrekkelijke route
naar Chester en vandaar naar
Snowdonia, het noordelijkste en
mooiste deel van Wales. Naar
Schotland (Edinburgh) kan men
de oostkust volgen, maar land-
schappelijk is de route over Vork,
Durham en dan binnendoor naar
Edinburgh mooier.

LINKS: de „Norwave", een der bei-
de schepen, die een dagelijkse
(nacht)-dienst tussen Rotterdam en

Huil onderhouden.

RECHTS: de „Tor Anglia", die de
zaterdagsdienst tussen Amsterdamen Immingham verzorgt. Zij krijgt
er volgend jaar een zusterschip bij

en dan komt er een tweemaal
■ wekelijkse dienst.

Calais—Tilbury
Zweedse firma legde vorig jaar rij

op-rlj-af veerdienst in tussen Calais
en Tilbury (aan Theems, niet ver
van Londen). Op 2600 tons schip

„The Londener" kunnen 100 auto's
en 1000 passagiers mee. Klei-
ne auto's betalen voor overtocht

’ 30, passagiers rond f 25. Aan
boord Scandinavisch restaurant
(met bordje langs tafel-vol-lekker-
nijen) en zelfs roulette.

Oostende—Dover
Vertrektijden van de gewone passa-

giersboten van Oostende naar Do-
ver ingaande 22 mei: 10.15, 14.45,
13 en 17 uur. Is van 24—25 juni af
ook nachtdienst (0.45 van Oosten-
de).Car-ferries (autoboten met pas-
sagiersaccommodatie) gaan acht
keer daags: om de drie uur. Re-
ductie van 25 pet. voor groepen
van 10-25 personen vervalt van 23
juli tot 4 september; reductie voor
groepen van 25 personen en meer
wordt teruggebracht van 35 op 25.
Reductie van vijftig procent voor
jongeren en studenten vervalt.

Zeebrugge—Dover
Ingaande 17 maart gaan (Britse)

Townsend Ferries varen tussen
Zeebrugge en Dover met rij-op-rij-
af boten. Betekent dat monopolie
van Belgische staat op Doverlijn
gebroken wordt. Vaart twee keer
daags tegen zelfde prijzen als Oost-
ende-Dover.

Andere diensten
Britse spoorwegen bleven niet ach-

ter en legden nieuw autoveer in
tussen Boulogne en Dover. Kan 205
wagens en 850 passagiers vervoe-
ren. Franse en Britse spoorwegen
voeren (deels met nieuwe boten)
dienst uit tussen Dieppe en Newha-
ven; hebben grote capaciteit. Hum-
berdiensten (Rotterdam-Huil) ver-
laagden prijzen in licht van grote
concurrentie: retour tot 29 juni in
tweepersoonshut van ’ 120, daarna

’ 140; auto's onafhankelijk van
lengte enkel ’ 70, retour ’ 140. En
dan zijn er natuurlijk nog de be-
kende diensten Hoek van Holland-
Harwich: tweemaands-retour voor
kleine auto inclusief vier inzitten-
den ’ 307. (Vraag Stoomvaartmaat-
schappij Zeeland het Vacantierei-
zenboekje 1966). De vliegdiensten,
die ook auto's „overzetten", hebben
ook zeer aanvaardbare prijzen, ze-
ker nu ook de „air-ferries" (lucht-
veerdiensten) genoodzaakt zijn
scherpe tarieven te berekenen nu
er zoveel veerschepen komen. Zo
verlaagde de British United-groep
de tarieven met vijftien procent,
waardoor het overvliegen van een
kleine auto van Le Touquet (ten
zuiden van Boulogne) naar Lydd
(tussen Folkestone en Hastings)
minder dan dertig gulden vraagt;
deze overtocht duurt maar twintig
minuten.

Cup-wedstrijden
11 tot 30 juli
Voetbalenthousiasten zij er op gewe-

zen, dat 't wellicht loont in juli met
vacantie naar Engeland te gaan, als
daar wedstrijden om World Cup 1966
worden gespeeld. Is serie van 32 in-
ternationale voetbalwedstrijden, waarvan
eerste (op 11 juli) en laatste (op 30
juli) in Wembley-stadion in Londen zijn.
Met 32 wedstrijden zijn in totaal zeven
Engelse steden gemoeid: Londen, Mid-
dlesborough, Sunderland, Everton, Man-
chester. Sheffield en Birmingham (As-
ton Villa).

Hoewel er voor 32 wedstrijden in to-
taal 2,4 miljoen plaatsen beschikbaar
zijn, wordt ieder, die World Cup wil
bijwonen, geadviseerd zo spoedig mo-
gelijk plaatsen te reserveren. Kwart van
de plaatskaarten — in geldwaarde 4%
miljoen gulden — was in januari al
verkocht. Als alle voorronden achter de
rug zijn, verwacht men dat plaatsen
snel uitverkocht zullen raken. Aanvra-
gen voor plaatsen kunnen worden inge-
diend bij de World Cup Organisation,
White City Stadium, London, W. 12.

Hier begint onze reis langs de kust van
Noord-Schotland: de Dornoch Firth, ge-
zien van Spinningdale tussen Bonar

Bridge en Gokpie.

Thurso aan de noordkust van Noord-
Schotland: een typisch vissersdorpje met

een goed strand in de nabijheid.

tiei eutue vun ac isoordschotse trip:
Lochinver aan de westkust. Een wilde
natuur van rotsen, baaien en eilandjes,
waar zich vroeger — en het kanonnetje
getuigt er nog van — ook een tamelijk

wild leven heeft afgespeeld.

Groot-Brittannië

Langs noordkust
van Schotland

wSg^^.S.-^piuSlNewtenZre (ponytrekking) Inverness langs

Loch Ness, Fort Augustus, Jo*"^.??^.
terug naar Mallaig (Road to the Isles niet:nus
sen) Oban, Inveraray, Arrochan. Loch Lomond
Balloch, Aberfoyle, de Trossacks met.Loch Ka

trine, Callander, Stirling en dan of GlMgow of
Edinburgh of er tussendoor naar t z"'den- "route, die u alle schoonheden en kenmerken van
Hooglanden toont. Hebt u meer tijd of komt u
wéér naar Schotland (wat iedereen doet die er
eens geweest is), rij dan eens de hele kop om
langs de kust. Bijzonder wild en imponerend.

Trip door noordelijk-
ste Hooglanden is te
doen als rondrit van In-
verness uit, hoewel u
op terugweg (als u tijd
hebt) ook westkust
kunt blijven volgen en
alsnog deel van Great
Glen, gebied van Oban
en Loch Lomond kunt
„meepikken". Hou er
echter rekening mee,
dat 't héle lange reis is
om met eigen wagen
naar Schotse noordpunt
te rijden als u bv. via
Huil of via Imming-
ham gaat en dat u in
Hooglanden zeer beslist
niet snel opschiet. Ze-
ker niet als u nog wat
wilt zien en daar komt
u voor.

Van Inverness uit via
Dingwall en Bonarbrid-
ge naar Golspie. Leuk
dorp, veel bloemen,
mooi zandstrand. Dun-
beath is een dorpje vol
sfeer, het strand is er
keiïg, maar de baai is
mooi. Lybster en Wiek
hebben weinig aantrek
kelijks. John o'Groat's
is een toeristentrek-
pleister geworden,
maar 't is interessant
om even op het uiter-
ste puntje van de Brit-
se „vastewal" te zitten.
De sfeer is er ietwat
Scandinavisch met die
korte nachten, trou-
wens: er zijn hier vele
herinneringen aan de
Vikingen, ook in de
feesten.

Via Dunnet (mooi
strand) naar Thurso,
een intiem stadje, echt
om er even te blijven— het strand lokt daar-
toe ook uit. De weg
leidt verder door een
woest gebied met
„moors" en rotsen;
een arm land — maar
zijn arme landen niet
vaak het mooist! —met hier en daar een
wit boerderijtje onder
een rietdak. In Melvich
heeft men prachtige
uitzichten over land en
zee. Bettyhill beschikt
over prachtige bad-
stranden. Nu komt een
streek met diep in het

land dringende baaien,
zeer wild en imposant;
de stranden zijn er
mooi, maar de zee kan
er vrij ruw zijn.

Van Durness steken
we over naar de west-
kust. Let voor Rhico-
nicb even op de rosé
granietrotsen. Scourie
is een romantisch dorp
met prachtige oude
witte „cottages". Het
klimaat is er heerlijk,

de stranden zijn pret-
tig. De weg van Scourie
naar het Kylesku-veer
is een van de mooiste
stukken van de trip:
een woest landschap
en adembenemende
uitzichten op de kust
en over zee. Neem van
het veer niet de „gro-
te" weg naar Skiag
Bridge, maar de kust-
route over Drumbeg
naar Lochinver: niet
gemakkelijk te berij-
den, maar bijzonder af-
wisselend door het
woeste, rotsige land-
schap.

Het beleven van de
Hooglanden is nog niet
ten einde. U moet nog
terug óf naar Inverness
óf naar de Great Glen
bij Invergarry, maar u
hebt — als u deze kust-
trip volgt — toch wel
het onderste uit de
Schotse kan gehaald.

Pub met cockney-schotels
In Jermyn Street (zijstraat van Regent Streetby Piccadilly) in Londen is „pub" geopend dieSJ? ecJa},e c°ckney-9erechten serveert: „CockneyPride . Cockney — dat is Londenaar uit de ci-ty — eet kennelijk graag sausages and mash(worst]es met puree), bubble and saueak(groenten en vlees samen gebraden), jellied eels(paling in gelei) en in seizoen slakken en les.ters Pub ademt echte pub-sfeer: is versierdmet taferelen uit oud-Londen, heeft paarse mvren en Victoriaanse gaslampen. Dienster, drTgokken tot op enkel, baïkeepïrThet'enti

Schotse hotels
In Schotland sedert

1963 rond veertig nieu-
we hotels gebouwd, ter-
wijl vele andere mo-
derniseerden. Uitbrei-
ding geldt vooral Edin-
burgh, Glasgow, Dun-
dee en Aberdeen. Ook
in vacantie-oorden
(Cairngorms, waar men
tot in juni kan skiën)
zijn nieuwe hotels in
aanbouw.

Romeins paleis
Zijn in Engeland

massa herinneringen
aan Romeinen (Ro-
man Roads, RomanWall in Noord-Enge-
land) en daartoe be-hoort nu ook Romeins
paleis. Is opgegraven
in dorpje Fishbournebij Chichester in Sus-
sex. Deel van vondst —paleis is liefst 2.4 hec-tare! — zal wordenoverdekt. Bij Silches-ter, tien kilometer vanReading, kan men tweekilometer lange Ro-meinse stadsmuur zien.

Tévé
In aantal Londensehotels zal men deze zo-mer driemaal per dagtoeristische televisie-programma's kunnenzien. Zijn speciaal sa-mengesteld om toeris-ten tips-voor-trips tegeven. e

Stevige kuier
Britse jeugdherberg,centrale gaf gids u\voor .Adventure Holi-days" zogezegd avotsZtI**, vacantiês.Staat onder andere wan!fehng van 400 kilome-ter tn over gehele leng-te yan Permine Wavvorig jaar „""f'

»andelweg
Dwtnct (Derbyshleltot juut over schou

Eiland Man: auto niet mee
Eiland Man in lerse Zee heeft aantal zeer

luxueuze badplaatsen en (in bosrijker noorden)
ook eenvoudiger, zoals vikingdorp Peel. Isle of
Man heeft eigen wetten, vandaar hier wel casino
(Douglas) en in Engeland niet. Op Man modern
spoorlijntje en vele busdiensten, daarnaast zeer
antiek spoortje en (in hoofdstad Douglas) paar-
dentram. Zijn bovendien goedkoop auto's te
huren, daarom: neem geen eigen wagen mee. In
Peel is 7 juli Viking-festival, waarbij 400 dorpe-
lingen Viking-invasie van 1100 jaar geleden zul-
len nabootsen en waarbij op strand gevechten
zullen worden geleverd.

Bussen alom
In bijna elk Britt

toeristencentrum be-
staat mogelijkheid om
per bus omgeving te
verkennen, zelfs meer-
daagse reizen te maken
naar nog verder lig-
gende aantrekkelijke
gebieden. Zie welke
naam van onderneming
op plaatselijke bussen
staat, vraag naar kan-
toor ervan en u krijgt
gewis heel scala van
uitstapjes - mogelijkhe-
den voorgelegd.

Dag en nacht
Vraag Royal Automo-

bile Club — kantoren in
alle havens — boekje
„AH Night Petrol Sta-
tions". Staan 2000 adres-
sen in van benzinesta-
tions in Groot-Brlttannië
die dag en nacht open
zijn.

Snelle treinen
Britse spoorwegen

zetten alles op alles om
in goede concurrentie-
positie met binnenland-
se luchtlijnen te blijven:
willen snelle treinen in-
troduceren. Dit jaar
komt er exprestrein van
Londen naar Manches-
ter. Doet er (van cen-
trum tot centrum) 29
minuten minder overdan vliegtuig: 2 uur 35
tegen 3 uur.

Draai-toren
Boven op toren van

Londens hoofdpostkan-
toor (186 meter) aan
Tottenham Court Road
—op Trafalgarsquare
noorden in, west van
Brits Museum — is
draaiend restaurant.
Gaat in 25 minuten
eenmaal in de rondte.
Fantastisch uitzicht
over hart van Londen.

Iona: heilig Schots eilandje
wieg vaThe°nchristn h°tSe westkust wordt
noemd: van lerland ImT i? Sch"tland ge-
ba. Op eiland .̂ut andde hler sint Colur-
nï^! llgge\52 Schotse koningen be-
boot van Oban n», ,tlsche tocht er heen: per
Craignure naar F,n

Clland Mull en Per bus van
lona Kai «Is dn»t K? hort en Per boot naar
negen ètiengudffl **" °ban "»*" Bus koft

KRIS KfMS■^^^s^<^^—J@gz^A^**¥£-



Op het randje
van Europa
Ierse rotskust is groots,
zelfs bij somber weer

"D ij Slea Head — zo ongeveer het meest westelijke puntje van Europa, als we
"'-' de eilandjes voor de kust even buiten beschouwing laten — stonden we aan de
rand van de rotsen. Achter ons staken grijze wolken de bergen een pluim op dehoed. Onder ons lag de oceaan, loodzwaar, hijgend als onder de last van haarlaatste jaren. Het is een verlaten oord, dit Slea Head op het uiterste eind van hetschiereiland tussen de Dingle-baai en de mond van de Shannon aan de lerse west-kust. Een enkel huisje ligt als tegen de bergen geworpen en ineens daalt lerlandmet een scherpe snijlijn steil in zee neer. Onder ons beukten de golven in de in-hammen alsof zij het land wilden uithollen.
Hier bij Slea Head krijgt men op een

donkere dag het gevoel, dat men aan
het einde van de wereld staat. Won-
derlijk genoeg is de indruk er geen
van somberheid, maar van groots-
heid. Men ondergaat de majestueuze
natuur met vreugde, die oneindig-
heid geeft. Oneindigheid in de tijd, de
ruimte en de schepping. Dat stille,
grijs-groene land achter je en voor je
die ontzagwekkende golven? die op
het strandje tussen de rotsen breken,
lichtblauw aan de omkrullende top en
lichtgroen aan de onderkant.

Misschien is het niet wat u in uw va-
cantie zoekt. Het is waar: lerland is
niet direct het land van de zon-aan-
bidders. Het is er over het algemeen
kouder dan in Engeland, zij het niet
kouder dan in Nederland. Er valt hier
wat meer regen, doch eerder dan bij
ons klaart de lucht na een bui weer
op. Dat in een slechte zomer in juli
en augustus nog weleris een beetje
wordt gestookt, is niet alleen omdat
niet overal gas en elektrisch is om
de maaltijd klaar te krijgen. ... De rotsige kust aan de Dingle-baai

in het zuidwesten van lerland. On-
afgebroken beuken de oceaangolven
het land. Op een sombere dag lijkthet alsof men hier aan het einde

van de wereld staat.

Zuidkust: warmer
De zuidkust is echter anders, warmer

en voor de Nederlanders zeer aantrek-
kelijk. Een dorado van hoge rotsen
en daarachter het bergland, dat tot
boven de 1000 meter omhoog rijst. De
vier schiereilanden aan de zuidwest-
punt van lerland — waarvan het Ding-
le-schiereiland het noordelijkste is —zijn bekend om hun weelderige plan-
tengroei. Een begroeiing, die niet mo-
gelijk zou zijn als de temperatuur er
niet zo aangenaam was en.... als
het zo nu en dan niet eens regende.

Ten westen van het plaatsje Dingle (dat
Samuel Backet soms op de meest on-
verwachte momenten in zijn toneel-
stukken naar voren haalt) is het
schiereiland arm. Zó arm, dat men
maar weinig koeien in de weilanden
ziet. Wel paarden, maar die gaan al
jong naar de slachterijen in Europa:
hun onderhoud zou anders te duur
worden. Akkers zijn er ook weinig; het
westen van het schiereiland is immers
dun bevolkt. Misschien is dit vroeger
anders geweest, want het prehistori-
sche landschap staat vol met stenen
met opschriften die de oudste bewo-
ners van lerland, de Kelten, daar heb-
ben achtergelaten.

Behulpzaam
Het is prettig, als Nederlander in ler-

land te zijn, want de leren betonen
zich tegenover ons vriendelijke, praat-
grage, gemoedelijke en uitermate be-
hulpzame mensen. Zij zijn eerst wat
kat-uit-de-boom-kijkerig, want ze wil-
len vooraf graag de zekerheid, dat ze
niet met een Engelsman te doen heb-
ben. De Engelsen liggen de leren niet
zo; dat is ook wel te begrijpen na
de langdurige vrijheidsstrijd van de
Sinn F ei, die van 1916 tot 1949 heeftgeduurd. Na in de negende en tiende
eeuw onder het juk van de Vikin-
gen te zijn doorgegaan kregen de
leren de Engelsen als baas en dat
heeft tot in deze eeuw geduurd; be-
grijpelijk dat de leren ernaar verlang-
den, eindelijk eens zichzelf te kun-
nen zijn. De ler laat dat de Engels-
man van tegenwoordig nog behoor-
lijk voelen, want in temperament
staat hij dichter bij de Fransman
dan bij de Engelsman.

Zoels gezegd: de Nederlander heeft van
deze controverse totaal geen last, al-
leen maar voordeel. Zodra de ler weet
dat hij een Nederlander voor heeft —en dat ziet hij niet altijd aan het
nummerbord, want de meeste buiten-
landers nemen (terecht) hun eigen
auto niet mee, doch huren er eentje —is hij een en al bereidwilligheid. Staat
hij u met raad en daad terzijde en
berekent hij u (als hij een handeldrij-
vende ler is) beslist niet veel.

Witte vlek
D uimte en rust dus in Ulster. En dief* worden nog niet verstoord door een
massaal vreemdelingenverkeer. Inte-
gendeel, Noord-lerland is op de toeristi-
sche kaart van West-Europa een witte
vlek. Engelsen en bezoekers uit de lerse
vrijstaat niet meegerekend, kwamen er
in 1964 slechts een 67.000 buitenlanders
naar Ulster, van wie een belangrijk
deel uit Noord-Amerika wonende lerse
afstammelingen. Westeuropese toeristen
zijn er dus betrekkelijk zeldzaam en dat
zal voorlopig ook wel zo blijven, vooral
omdat Ulster niet zó gemakkelijk be-
reikbaar is voor wie niet per vliegtuig
reist en de reis — zeker als men auto
en-of caravan meenejmt — een nogal
kostbare zaak is.

Niet duur
Trouwens — lerland is buiten de steden

geenszins prijzig. In goede hotels kan
men voor 7/6 en 8/6 (vier a. vijf gul-
den) een smakelijke maaltijd krijgen.
In de dorpen vindt men soms onder-
dak, een gerieflijk onderdak, voor niet
meer dan vijftien shilling, ontbijt in-
begrepen, dus tegen de prijs van ze-
ven-acht gulden.

De reis naar lerland is ver voor wie

met eigen auto van Nederland uit gaat
(men schiet in Zuid-Engeland maar
betrekkelijk langzaam op). Beter is:neem het vliegtuig of de trein en
huur in lerland een auto. Gaat men
eerst naar Londen en overnacht men
daar, dan kan men daar de „Irish
Mail" nemen, de trein die er van Lon-
den naar Holyhead (Wales) zes uren
over doet. Dan volgt nog een boot-
tocht van drie-vier uren en men is er.
Voor wie gewend is naar Spanje of
Italië te reizen, is lerland dus een
hanestap. Ook de prijs valt mee: van
Londen naar Dublin kost een retourtje
spoor en boot ongeveer 85 gulden.
Men moet wel vantevoren bespreken
op de boot, want er worden boten in-
gelegd al naar gelang het aantal lief-
hebbers.

Jeugdherbergen
Staan in 37 landen dik 4000 jeugdher-

bergen, waarin zon 1.8 miljoen
trekkers zon 18 miljoen nachten per
jaar doorbrachten. In Nederland 57
jeugdherbergen met dik 65.000 leden
en in totaal (ook van buitenlanders)
meer dan 500.000 overnachtingen.
NJHC (prof. Tulpstraat 4-6, Amster-
dam-C) is nu ook begonnen met geor-
ganiseerde jeugdreizen naar buitenland

Rust en
ruimte: ULSTER

\\/ ie in zijn vacantie behoefte heeft
aan rust en ruimte, die zou eens

naar Noord-lerland moeten gaan. Ook
midden in het vacantieseizoen, als de
toeristenindustrie alom op het Europese
vasteland op volle toeren draait, zijn de-
ze zo zeldzaam geworden vacantie-in-
grediënten in Ulster — het bij Engeland
behorende deel van lerland — volop
voorhanden. En dat is geen wonder,
want Ulster is zeer dun bevolkt: gemid-
deld slechts 75 inwoners per vierkante
kilometer. Gemiddeld, want het Noord-
ierse platteland is nog stiller dan het
cijfer van 75 al doet vermoeden- Van
de anderhalf miljoen Noord-leren woont
namelijk een derde deel — een dikke
half miljoen — in de hoofdstad Belfast,
terwijl de havenstad Londonderry er nog
eens 50.000 herbergt. Blijven over dus een
miljoen Noord-leren, die over 20 000
vierkante kilometer verspreid wonen in
vaak karakteristieke stadjes, lieflijke
dorpjes, pittoreske vissersplaatsjes en in
eenzaam gelegen boerderijen en cot-
tages.

Geen massa-toerisme
r\p massa-toerisme is Noord-lerland

nog niet ingesteld. De accommoda-tie is er, buiten de grote steden en
specifieke toeristenoorden als de zee-
badplaatsen Bangor en Newcast]e, nog
niet op berekend, al is men wel reeds
druk bezig met een net van campings
en caravanterreinen. En dan is er ook
nog een vrij dicht net van jeugdherber-
gen. Ja, wie van het Noordierse land-
schap wil genieten, en met de vriende-
lijke en praatgrage bewoners in contact
wil komen, ?ou eigenlijk een voettocht
moeten gaan maken.

Ulster is een vacantieland voor een
ieder die nog iets van de ontdekkings-
reiziger in zich heeft, die toeristisch op
eigen voeten wil en kan staan, die niet
bang is een uur lang geen mens tegen
te komen, die niet verslaafd is aanluxe.

Binnenland in
\\/ ie Noord-lerland wil bereizen,

heeft eigenlijk een auto nodig. Het
spoorweg- en busnet is er namelijk
veel minder dicht dan bij ons en ver-
schillende plaatsen zijn helemaal niet per
openbaar middel van vervoer te berei-
ken. Men kan natuurlijk ook op een be-
paalde plaats blijven; in een van de
badplaatsen bijvoorbeeld. Maar eerlijk
gezegd behoeft men niet daarvoor naar
Ulster te gaan. Op het Europese vaste-
land vindt men er veel mooiere en mon-
dainere en het lerse klimaat is ook niet
zo bestendig mooi, dat zonaanbidders er
hun volmaakte geluk zullen vinden, al
groeien er dan op sommige plaatsen
palmbomen.

Neen, wie Noord-lerlandwil leren ken-

nen moet het binnenland intrekken, over
de in het algemeen in uitstekende staat
verkerende, zij het smalle en kronkelen-
de wegen, vaak omzoomd door de typi-
sche uit losse stenen opgebouwde muur-
tjes, rijden. Het verkeer is er schaars,
maar oppassen is niettemin bijzonder
geboden. Want de leren nemen, juist
omdat er zo weinig verkeer is, grote
risico's in bochten enz. En het aantal
verkeersongevallen is daardoor vrij
groot.

Fermanagh
C 1en van de meest karakteristieke ge-
" bieden van Ulster is het graafschap
Fermanagh, toeristisch een nog volko-
men achtergebleven gebied, maar daar-
om juist zo aantrekkelijk. Dit Noordier-
se Lake Distriot is misschien wat minder
lieflijk dan het Engelse, maar wel groot-
ser, imposanter. In de reusachtige me-
ren Lough Erne en Upper Lough Erne
liggen enkele honderden beboste eiland-
jes, waar de natuur nog volslagen onge-
rept is. Deze meren worden nauwelijks
bevaren. Op enkele plaatsen kan
men soms een boot buren, maar de bo-
tenverhuur staat hier nog pas helemaal
aan het begin, evenals elders in Ul-
ster en men kan er dus geen staat op
maken. En een eigen boot meenemen
maakt de reis naar Noord-lerland een
nog kostbaarder zaak. Maar voor de vis-sers is dit merengebied — heel Ulster
trouwens — een dorado; snoek, forel,
zalm, paling, de vele meren en rivieren
zitten er vol van. Ook de zeevisserij
wordt er druk beoefend.

Antrim
Mog imponerender en In elk geval
L^ veel afwisselender is het graaf-
schap Antrim. Een autorit over de
Antrim Coast Road, is een bele-
venis. Het is een unieke weg die vlak
langs de rotsige oceaamkust voert en
die telkens weer uitzicht biedt op de
heerlijkste panorama's- Bijzonder mooi
in het graafschap Antrim zijn ook de
z.g. glens, langgerekte dalen die dwars
door het heuvelende land snijden, naar
de oceaan toe. Langs de kust liggen fij-ne vissersplaatsjes als Cushendun en
Cushendall. En vergeet dan niet de
„Giant's Causeway" — de landings-
steiger van dereuzen — te bezoeken, een
machtige bazalitformatie, ontstaan toen
na een vulkanische uitbarsting vloei-
baar bazalt door het zeewater plotseling
gekoeld werd en stolde tot een bizar-
re menigte zuivere vijf- en zeshoekige
kolommen met fantastische kleurscha-
keringen tussen geel en rood.

Down
VI aar misschien bent u in een watIVI lieflijker stemming. Welnu, rijdt

dan door het graafschap Down, de boom-
gaard van Ulster genoemd en in de len-
te vol bloesemende pracht. Hier vormt
het Moume-gebergte de achtergrond,
niet dreigend maai veeleer rustgevend.
In dit graafschap ligt ook het met de zee
verbonden Strangford Lough, waarvan de
naam aan de Vikingentijd herinnert.

Ook hier weer een paradijs voor
hengelaars. En ook hier pittoreske
kustplaatsjes als Kilkeel en de mondai-
ne badplaats Newcastle, prachtig ge-
legen en met het mooiste golfterrein
van Ulster.

Stad en dorp

De Noordierse steden en dorpen zijn
niet mooi in de zin van folderplaat-

jes van reisbureaus. Maar karakteris-
tiek zijn ze wel. de dorpen met de in al-
lerlei kleuren geschilderde gevels in de
brede hoofdstraten, zo breed dat er de
veemarkt kan worden gehouden. Ook
de befaamde havenstad Londonderry— Derry, zeggen de leren— is niet mooi.
„Indrukwekkend is er echter het onge-
rept gebleven bolwerk dat de hele bin-
nenstad omslui. en dat een unieke pro-
menade is. De Noordierse hoofdstad
Belfast is een wat onpersoonlijke stad.
Dat komt wellicht doordat het stadscen-
trum in de laatste oorlog verwoest was.
Maar er zijn wijken, vooral bij de ha-
ven, waar het heerlijk slenteren is. En
er zijn enkele _ übs met ongelooflijk veel
sfeer en met typen, die men nimmer ver-
geet.

Noord-lerland is tóch een land met
sfeer. Het verleden is er op vele plaat-
sen haast tastbaar. In Londonderry bij-
voorbeeld, waar veel herinnert aan de
meer dan honderd dagen geduurd heb-
bende belegering van 1688 door de r.k.
koning Jaoobus 11, de tegenstander van
onze eigen koning stadhouder Willem
111. De bevolking hield ondanks afgrij-
selijke honger en ontbering, stand: de
stad bleef orangistisch.

Sint Patrick

En bezoekt u dan ook Armagh, niet
alleen de hoofdstad van het gelijkna-

mige graafschap, maar vooral de ker-
kelijke hoofdstad van heel Ulster. In
445 bouwde Sint Patrick, de heilige van
alle leren, er zijn eerste kerk. Op de-
zelfde plaats, op een heuvel, staat thans
de Episcopaalse kathedraal. Aan de an-
dere kant van deze stad, met een kleur-

rijke hoofdstraat, staat, eveneens op
een heuvel, de in de vorige eeuw ge-
bouwde r.k. kathedraal. Twee kerkelijke
bastions, die elkaar nauwlettend in de
gaten houden. Want van de oecumene
is in Noord-lerland bitter weinig te be-
speuren, vooral omdat politiek en kerk
er niet gescheiden gaan. Het lerse natio-
nalisme is sterk rooms-katholiek getint,
de Engelsgezinden zijn in hoofdzaak
protestants. En hoewel de strijd niet
meer met wapens wordt gevoerd, het
nationalistische vuur brandt er nog
steeds, wat o.m. tot uiting komt In de
taalstrijd die lerse nationalisten voeren
tot behoud van het Gaelic.

Ierland
Per boot

Verschillende scheep-
vaartondernemingen ge-
ven gelegenheid om met
schepen (op weg naar
Amerika bv.) mee te va-
ren naar lerland. Hol-
land-Amerik,alljn vaart
dit jaar zeventien maal
van Rotterdam naar
New Vork via lerse ha-
vens Cobh (zuidkust) en
Galway (westkust) en
doet die zestien maal op
terugweg aan. Enkel
Cobh ’ 170, retour ’ 306,
enkel Galway ’ 190, re-
tour ’ 342, verzorging
en bedieningsgeld aan
boord inbegrepen^

Ontmoet leren
U kunt adressen van
collega's en mensen
met zelfde interessen
en hobby's als u krij-
gen bij lerse Toeristen-
bond, II f/pp tr OCon-
nellstreet, Dublin.

Keltisch

Sfeer vindt u in en rondom de oude,
vaak tot ruïnes vervallen kastelen— sommige staan ter bezichtiging

open —, en in de lage, witte, rictbedekte
boerderijtjes, waarin men u graag all
gast zal ontmoeten. Sfeer ademt het he-
le landschap, waaruit nu weer oude
ronde stenen verdedigingstorens oprij-
zen, dan weer de Keltische kruisen. Sfeer
hebben de verhalen die de leren u
graag vertellen over reuzen en bosgees-
ten, over spoken en dwergen. Verhalen,
waar dikwijls het bijgeloof nog duidelijk
doorklinkt. Hetzelfde bijgeloof, waarom
men de stenen palen bij de ingangen der
boerenerven puntvormig laat toelopen.
Opdat er geen boze geesten op kunnen
gaan zitten....

Voor de genieter
De lerse toeristenorganisatie heeft uit-

gerekend, dat de gemiddelde verblijfs-
duur van een toerist in Ulster een veer-
tien dagen is. Een bewijs dat Noord-
lerland een prettig land is om te toeven,
zeker voor mensen die nog werkelijk
kunnen zien en horen. Je komt er tot
rust en tot jezelf. Het jachtige tempo
van de moderne tijd is er buiten Belfast
onbekend. Het is een vacantieland voot
de individualistisch ingestelde vacantie-
ganger, voor vissers, voor zoölogen en
botaniici. En voor romantici.

Kamperen
Men mag In lerland

kamperen waar men
wil, mits men even
toestemming vraagt.
Zijn ook kampeer- en
caravanterreinen (ge-
middeld 2/6 d per
nacht).

Dood spoor
In Groot-Brittannië

worden verschillende
kleine stations opgehe-
ven; betekent dat ook
aantal plaatsen, waar
de „camping-coaches"
staan, kleiner wordt.
Coaches zijn keurig op-
gedofte en ingerichte
spoorwagons op dood
spoor bij stationnetje in
mooie omgeving. Zijn
ook in lerland, bv. in
prachtige zuidwesthoek.
Goed en goedkoop
Vraag Irish rourist
Board t Box 273, Dublin)
om lijst.

Veerboten
Zijn twaalf veren tus-

sen Engeland - Wales
en lerland, waarvan
Stranrear (westkust
van Schotse Laaglan-
den) naar Larne (Nrd.-
lerland) kortste en
goedkoopste is. Maar
Stranrear ligt zo vre-
selijk ver van Dover,
Harwich en Huil! Is
sedert vorig jaar veer
van British Railways
van Holyhead (Angle-
sey) naar Dun Laog-
haire (bij Dublin). Om
u idee te geven van kos-
ten: enkele reis volwas-
senen ’ 16, kinderen
’B, auto's van 67,50 af.

Ierse grotten
Speleologen zij attent

gemaakt op boekje
„The caves of Ireland"van heer J. C. Coleman
(10 s. 6 d.), waarin 300
grotten worden be-
schreven. Is eerstecomplete overzicht van
wat lerland aan ipeleo-

he geneugten kan
bieden.
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Keulen
Keulen is niet zozeer vacantiedoel

Stn wel plaats waarheen men (van
Gelderland en Limburg uit) dagtrip
»iaakt of reis naar zuidelijk vacantie-
land onderbreekt. Keulen is méér dan
Dom en Eau de Cologne. Keulen Is
leuke winkelstad, heeft ondanks oorlog
nog groot aantal mooie gebouwen, be-
zienswaardige kerken en musea en
heeft aan oostoever groot Rijnpark. U
kunt er komen met zweefbaan over ri-
vier.

*
Een van mooiste musea is Wallraf-

Rlchartz-museum (aan Rechtschule niet
ver van Dom), waar enorme verzame-
ling schilderijen is, ook van Nederland-
se meesters. Een van merkwaardigste

musea is douanemuseum (vraag VVV
naar Zollmuseum), waarin men massa
rariteiten op gebied van douanewerk
en tolheffing kan zien, ook uit andere
landen. Leert o.a. dat schippers op
Rijn in middeleeuwen tussen Straats-
burg en Arnhem 75 maal moesten aan-
leggen om tol te betalen.

*Keulse VVV nodigt buitenlanders
maandags, woensdags en vrijdags om
vijf uur op thex,. ji ontvangkamer Ver-
kehrsamt (bij Dom en Hauptbahnhof).
Zijn Keulenaren aanwezig om gezellig
mee te kouten.

★
Negende „Photokina" is in Keulen.

Van 1 tot 9 oktober.

Bij graafwerk in de Komödien-
strasse in Keulen vond men een
dertig meter lang stuk van de 1900

jaar oude romeinse stadsmuur.

Teutoburger-
woud en
daaromheen

Vlak over onze oostgrens ligt
gebied, dat zich zowel leent voor
vacantie als voor dagtochten: Teu-
toburgerwoud, Wiehengebergte,
Wezergebergte, Senne, Lippisch
Bergland en Eggegebergte. In Teu-
toburgerwoud is het soms vol Ne-
derlanders (Tecklenburg. Detmold
met Grote Herman, Adlerwarte
van Berlebeck, Externsteine van
Hom), maar in vriendelijk heuvel-
land erachter zijn ze veel zeldza-
mer. Is rustig gebied met massa
mogelijkheden, ook voor vacantie
op boerderij. Alle inlichtingen bij
Verkehrsverband Teutoburger
Wald e.V., Bismarckstrasse 8
4930 Detmold.

*
In openluchtmuseum Oerling-

hausen in Teutoburgerwoud kan
men zien hoe Germanen vroeger
leefden. „Germanendorf" staat
op Barkhauser berg.

*Op Wezer tussen Haimeln (rat-
tenvangerstad met Rattenvanger-
feesten) en Hannoversch Münden
zijn prachtige boottochten te ma-
ken. Voeren door zeer romantisch
gebied en u bent er vrijwel hele
dag zoet mee.

*In Bad Pyrmont (in Wezerberg-
land) ook in Nederland zeer be-
kende geneeskrachtige bronnen.
Niet algemeen bekend, dat ook
Kelten en Germanen bestaan er-
van al wisten. Zijn tal van voor-
werpen gevonden (ook met ro-meinse en gallische „inslag"),
die er op toijzen dat bronnen bij
begin van jaartelling al offerplaat-
sen waren. Voorwerpen zijn te zienin Heimatmuseum van Pyrmont,dat „Am hylligen Bom" heet.

"
In Bad Pyrmont ook nog iets

anders: palmentuin. Staan des zo-
mers 300 palmen in vrije natuur.Is noordelijkste palmentuin, zo
wordt gezegd. Sommige palmen
zijn meer dan 200 jaar oud.
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Duitsland

Emmerik
U weet, dat grote

Rijnbrug bij Emmerik
is geopend. Is mooi
rondritje voor wie in
Achterhoek of op Zuid-
Veluwe logeert: bezoek
aan (nu weer Duits)
Elten, aan Emmerik,
aan Kleef en Reichs-
wald. Bij Siebengewald,
Gennep of Übbergen
grens weer over en via
Nijmegen terug. Wel
even pas, oude pas of
toeristenkaart bij u ste-
ken en voor auto groe-
ne kaart.

Rijnreizen
Zijn massa, ook hele

goedkope mogelijkheden
om reisje langs deRijn-
Rijn-Rijn te maken. Zo-
wel van Rotterdam als
van Arnhem uit. Met
kleine boten, maar ook
met complete hotelsche-
pen, Nederlandse zo-
wel als Duitse. Köln—
Düsseldorfer (boot-
maatschappij ) start 3
april met tochten Rot-
terdam—Bazel en om-
gekeerd. Prijzen zijn
onveranderd: enkel
f 320 - f 458, retour
f 608 - f 869. Dit om
u indruk te geven.
Prijzen op boten van
Arnhem naar Rüdes-
heim zijn aanmerkelijk
lager.

Slot-gast
Is in Duitsland boek-

je te krijgen „Zu Gast
in Burgen und Schlös-
sern". Vermeldt en be-
schrijft burchten en kas-
telen, die tegelijk hotel
zijn en geeft ook toch-
ten aan van slot naar
slot. Is net weer slot-ho-
tel bijgekomen: Burg
Reichenstein, dat bij
Trechtingshausen hoog
boven Rijn torent. Al die
slothotels behoren niet
tot goedkoopste onder-
komens in Duitsland,
dat voelt u.

Feest
Mai-Festspiele in Wies-

baden van 4 mei tot 26
juni. * Festspiele van
Bad Hersteld van 9—
13 juli. * Opera-Fest-
spiele in München van
16 juli tot 17 augustus.

Sterrenkijken
In „I-punkt" in Ber-

lijn (20ste en 21ste ver-
dieping) van Europa-
Center (tegenover Ge-
dachtniskirche) isplane-
tarium, waar men : 300
sterren kan zien. Veel
méér en dan echte
sterren ziet men op
„volkssterrenwacht" op
Johannisberg in Bad
Nauheim, oostelijk van
Limburg aan de Lahn
(aan autobaan Frank-
fort-Kassei).

Duurder
Gewone spoorkaartje

wordt in Duitsland
duurder: nu gemiddeld
BV2 pfennig per kilome-
ter tegen daarvoor 8.
Hoe langer reis, hoe
minder verhoging: bo-
ven 600 kilometer wordt
reizen zelfs goedkoper.
Aangezien treinen naar
Zwitserland, Italië en-
zovoort wel 600 kilo-
meter door Duitsland
rijden, wordt doorgaand
vervoer niet duurder.

Fietspaden
Wat wij al lang ken-

den, begint nu in Duits-
land te komen: toe-
ristisch rijwielpad. Zijn
al aan Noordzeekust,
in Bad Oeynhausen,
Bad Driburg en nu ook
in Nordbaden, bosge-
bied noord van Karls-
ruhe.

Hamburg
Hamburgkrijgt draai-

end restaurant op PTT-
toren. Zolang dat nog
niet klaar is, kan men
van nieuwe toren van
St. Jacobikerk af genie-
ten van wijd uitzicht
over Hanzestad aan El-
be en omgeving. Zijn
liften in.

Automatiek
Steeds meer „Rast-

statte" langs autobanen
met zelfbedieningsres-
taurants, dat wil zeg-
gen met automatieken.
Worden vaak bevoor-
raad van centrale keu-
ken uit. Men vindt ze
o.a. in Hösel tussen hier
en Keulen, Urbacher-
wald tussen Keulen en
Frankfort en Pforz-
heim-Oost tussen Karls-
ruhe en Stuttgart.

Karl May-ers naar Segeberg
In heerlijk beschutte openluchttheater in oude

kalksteengroeve van Bad Segeberg (noord van
autobaan Hamburg-Lübeck en zuidoost van Plön)
deze zomer voor vijftiende keer Karl May-spelen.
Aan beurt is „Winnetou". Krijgt 29 opvoeringen,
beginnende 9 juli, op vrijdag, zaterdag en zon-
dag. In park in Bamberg (aan Mam) wordt Karl
May-museum ingericht met allerlei persoonlijke
bezittingen van in 1912 overleden schrijver. Deel
ervan nu nog te zien in Hainstrasse 37.

4000 stoom
Eén van attracties van

met kinderen door
Duitsland reizen is dat
ze nog stoomtreinen
zien. Zijn nog zon 4000
stoomlocomotieven in
Duitsland, da's ruim de
helft. Zijn namelijk 2000
diesel- en 1900 elec-
trische locs.

Duitse autobanen: 3400 km
Kwam in Duitsland verleden jaar 172 kilome-

ter autobaan klaar, terwijl 27 kilometer lange
Rijn-Mam-snelweg ook in net werd opgenomen.
Autobaannet was eind van jaar 3378 kilometer
lang. Belangrijkste gereedgekomen stukken wa-
ren vorig jaar: „Hollandlinie" van Kamen naar
Emmerik, waardoor onze autosnelwegen op
Duitse werden aangesloten, Würzburg-Höchstadt,
waardoor lijn Frankfurt-München werd gesloten
en rondweg om Keulen.

Uurwerk
Zijn inDuitsland enke-

le zeer bijzondere uur-
werken, die op bepaal-
de uren „vertoningen"
geven. In Neurenberg,
in Heilbronn (waar
haan kraait) en nu ook
weer in Ochsenfurt
(Mam). Bokken jagen
elk uur op mekaar in,
raadsheren groeten, va-
der Tijd draait zandlo-
per om, burgemeester
scheldt op wanbetalers
en jonkvrouw roept u
welkom toe.

Spoorcomputer
In Frankfurts Haupt-

bahnhof draait men
aan schijf en drukt
men op knop en dertig
seconden later geeft
papiertje overzicht van
vertrektijd, prijs, over-
stapstations, aanslui-
tingen en aankomst
van trein in plaats
waar men wil zijn.
Computer kan inlichtin-
gen geven over 4765
treinverbindingen van
Frankfurt uit naar 281
andere stations.

Pliesje
Bent u politieman en

wilt u nóg meer over
politiewezen weten?
Van 27 augustus tot 11
september is in Hanno-
ver grote Internationa-
le Politietentoonstelling.
Is trouwens ook interes-
sant voor niet-pliesjes.

Hond mee
Zijn meer dan 740

Duitse hotels, waar u
mét hond hartelijk wel-
kom bent. Duitse VVV
Beethovenstraat 69,
Frankfurt am Mam,
heeft er lijst van.

Vacantie op boerderij
Komt er in Duitsland steeds meer In (ook DU

Nederlandse gasten): vacantie op boerderij. Is
succes in gebied van Teutoburgerwoud (adres
Verkehrsverband: Bismarckstrasse 8, Detmold)
en wordt dat ook in streek van Kurhessen en
Waldeck (Verkehrsverband: Theaterstrasse 1-2,
Kassei). Omvat Ederbergland, Fulda-dal, Mar-
burgerland, Reinhardswald, Diemei, Wezer, Rhön,
Schwalm-Knuell, Waldeck en Werraland. In boek-
je staan 145 boerderijen waarop u welkom bent.
Half pension 4-8, vol-pension 10-12 mark. Is bij-
zonder rijk landschap.

Zwarte Woud
In Zwarte Woud is

nieuwe wandelweg ge-
reed: Gutachtalweg
tussen Triberg en Nie-
derwasser, twaalf ki-
lometer. Mooie uitzich-
ten. Symbool is blauwe
ruit.

Waterspel
Heeft 650.000 mark ge-

kost om't weer zover
te krijgen, maar nu
zijn „Wasserspiele" in
park van slot Nymphen.
burg in München toch
weer klaar. Waterval-
len over gekleurd mar-
mer waren sedert oor-
log nog niet weer in
werking geweest.

Zoutmuseum
In Kurhaus van Bad

Nauheim is zoutmu-
seum. Zelfs te zien hoe
Kelten, Romeinen en
Karolingers zout won-
nen en wat ze er mee
deden. Ook moderne
zoutziederij is te bezich-
tigen.

Rammsee
In Rammsee bij Kiel

(u komt er langs als
u van Hamburg naar
Kiel rijdt) is openlucht-
museum geopend. Toont
u landelijke bouwcul-
tuur van Sleeswijk-Hol-
stein.

Geen tol
Duitse minister van

financiën heeft gezegd,
dat er nog niet wordt
gedacht aan tolheffing
op autobanen. Men
weet het: in Italië be-
taalt men wél op auto-
strada's.

Spessart
In de Spessart (berg-

land met echte dichte
wouden, dat de Mam
tussen Gemünden en
Aschaffenburg bekende
vierhoek dwingt te ma-
ken) is nieuwe rond-
wandelweg van s/2 ki-
lometer geopend. Leidt
o.m. langs uitzichtpun-
ten en 4500 jaar oude
grafheuvels.

Walldorf
In Walldorf (bij

Heidelberg), stam-
plaats van bekende
Astors, nu ook „Wall-
dorf-Astoria". Geen
groot luxe-hotel als in
New Vork, maar cam-
ping. Zeer goed inge-
richt; 15.000 vierkante
meter groot, in den-
nenbos.

Bayreuth
Op 24 juli beginnen

Bayreuther Festspiele;
eindigen 28 augustus.
Van 20 tot 28 augustus
kunt u alle opgevoerde
opera's achtermekaar
zien: Tristan, Parsifal,
Tannhauser, Rhclngold,
Walkiire, Siegfried en
Götterdammerung.

München
Van 12 tot 22 mei is

er een internationale
„Handwerksmesse" in
München. Nemen 36
landen aan deel.

Motodror
Een van modernste

motorcircuits (Moto-
drom, zeggen Duitsers)
wordt Hockenheim-
Ring in driehoek tus-
sen Rijn en Neckar.

Wordt in mei ge-
opend met Grote Prijs
van Duitsland. Langs
11,2 kilometer lange
baan kunnen 400.000
mensen tribuneplaats
krijgen.

Riemenschneiders Bloedaltaar
Altaar van Heilig Bloed, dat Tilman Riemen-

schneider in 1501—1505 voor Sankt Jakobkerk
van Rothenburg ob der Tauber maakte, is ge-
restaureerd. Hing vies van bruin-zwarte vernis
in donkere hoek; nu weer in oerstaat: blank
gevernist lindenhout in lichter westelijk koor. Ro-
thenburg is stad waarop men niet uitgekeken
raakt, maar desondanks: Riemenschneiders al-
taar niet overslaan.

Rheingold
Is weer nieuwe toe-

ristische weg met
naam bijgekomen in
Duitsland: Rheingold-
strasse. Loopt west
van Rijn evenwijdig
aan drukke linker-Rijn-
oeverweg (tussen Ko-
blenz en Bingen) van
Bad Salzig naar Trech-
tingshausen.

Bagage
Op vijftig Duitse sta-

tions nu zelfbedienings-
wagentjes voor bagage-
vervoer ter beschikking.
Gebruik kost niks, mis-
bruik wel.

Postkoets
Rijdt nog altijd Bie-

dermeier postkoets van
Bad Kissingen naar
Slot Aschach en Baa
Bocklet. Wordt door
vier schimmels getrok-
ken.

Hessendagen
Friedberg In Hessen

bestaat 750 jaar. Op
10, 11 en 12 juni zun
Hessendagen.

Postje
In Braunlage (Harz)

kleinste postkantoor ter
wereld. Pony draagt
twee brievenbussen door
Kurort tijdens concert
en Kulverwaltung stem-
pelt zegels op ansichten
en brieven af met „Po-
nypost Braunlage".

Luisenburg
Openluchtspelen op

Luisenburg (zegt u
maar: Louisenburcht)
bij Wunsiedel in Fich-
telgebergte beginnen 24
juni. Aan bod komen
Shakespeare, Ibsen
(Peer Gynt) en Nestroy
(Uilenspiegel).

Doe het zelf
Gastwirt Retnhold

Hülsewede in Bielefeld
(vraag naar Jonathan,
zo kent men hem) voert
doe - het - zelven in
zijn restaurant heel ver
door: men mag zelfzn biefstuk braden.
Eetlustige krijgt alles
netjes in grammen af-
gewogen voor zich. Jo-
nathan liet al eerder
zijn gasten zelf hun
gang gaan bij tap.

Luftfahrtschau
Duitse „Luftfahrt-

schau" is in Hannover,
tegelijk met Hannover
Messe. Van 29 april tot
8 mei.

Campings
Drukste kampeerter-

reinen van Duitsland
liggen aan Noord- en
Oostzeekust. Dan vol-
gen Bodenmeer, Zwarte
Woud, Beieren en Ne-
dersaksen.

Poppenspel
In Dusseldorf is al

veertig jaar lang Rhei-
nischer Marionetten-
Theater. Voert Goethes
„Faust", Von Webers
„Freischütz" en andere
bekende stukken en
opera's uit.

Vacantie op Hallig
Halligen zijn kleine onbedijkte eilanden, die

ooor (Noordfriese) westkust van Sleeswijk-Hol-
stein liggen. Is over algemeen geen logiesacco-
modatie, uitgezonderd op Pellworm (dat meereiland is) en nu op hallig Langeness. Huizen op
dit 10 kilometer lange en soms maar één brede
eilandje zijn na stormvloed van '62 vernieuwd
en hebben nu 70 bedden voor gasten in boerde-
rijen en particuliere huizen. Te bereiken met
boot van Schlüttsiel naar Amrum, die Langeness
aandoet.

Fietsen in
het land
van
BOMMEN
BEREND
Fietsen is in Munsterland — het stuk

West-Duitsland dat bij de Achter-
hoek aan Nederland grenst — verhe-
ven tot een echte sport. Dat Is nog
niet zo lang het geval en als u een»
even over de grens mocht kijken, zult
u in het Munsterse ongetwijfeld veel
meer auto's tegenkomen dan Fahrra-
der. Wie echter wat dieper duikt in
de Munsterse maatschappij, zal het
een en ander ontdekken van die
liefde voor de fietssport.

Animator is VW-directeur Theodor
Breider, een op en top Munsteraner,
die u graag zal toespreken in het
plat-Duits dat in deze omgevingwordt
gebruikt en dat klinkt als het
Twents en Achterhoeks. Echt hoog-
duits echter is het strijdlied van de
heer Breider die, moeiteloos de fiets-
pedalen voortbewegend, te hooi en te
gras op melodieuze toon pleegt uit te
roepen: „Tret die Pedale (dit drie-
maal herhaald), und seid froh". Ofte-
wel: ga op de pedalen en wees blij.

Wij Nederlanders hebben zo onze eigen
liedjes, dat wel, maar toch hebben we
met volle borst meegezongen, toen
Breider dit korte, Duits-krachtige
lied aanhief. Waarom? Omdat het
mooi weer was en omdat onze condi-
tie als gevolg van het aloude wielrij-
den beter was dan ooit. Het klinkt u
wat vreemd in de oren, maar ga dit
voorjaar of deze zomer zélf eens een
paar dagen fietsen door de Neder-
landse dreven. Men wordt er beter
van....

Theo Breider van de WV Munsterland
en Franz Schwarzenstein van de
Duitse VVV organiseerden vorig jaar
de vierde Internationale PPKM — een
afkorting, die „Presse Pattkes Klub
Munster betekent. Een dag of drie
hebben journalisten uit vijf Europese
landen op de fiets door Munsterland
getoerd onder leiding van Theo Brei-
der. Hij weet oneindig veel af van zijn
Munsterland en de stad, die middenin
datzelfde land ligt. Theo Breider kreeg
min of meer de opdracht om de ver-
zorgende functie van Munster voor
een ruime omgeving te benadrukken.
Vandaar rijn liefde tot Munster én
Munsterland en zijn enthousiasme om
dit land via de Pattkes (kleine wegge-
tjes) bij de fietser bekend te maken.
De PPKM mogen we gerust zijn
troetelkind noemen — of zijn het de
oude molens in Munsterland?

Maar we hadden het over fietsen en inhet bijzonder over fietsen aan gene
zijde van de oostgrens. Munsterlandis leuk en het is er overwegend rus-tig. Werkelijk grote industrieën bevin-den zich enkele tientallen kilometer»zuidelijk. Op heldere dagen kunt uvan de heuveltoppen de rookbrakendeschoorstenen van het Ruhr-gebied zich
zien aftekenen tegen de horizon. Menvindt zichzelf dan een benijdenswaar-
dig mens. Men springt in het zadelvan het ijzeren ros en men laat zichüolig de heuveltop afhobbelen.

Munsterland telt tientallen leuke dorpjesen stadjes en landweggetjes — Patt-kes — zijn er voldoende om niet ge-bruik te hoeven te maken van verkeers-wegen. Kijk, en dat mankeert er inons land nog wel eens aan. Een dag-lang fietsen onder lommerrijke bomenbehoort daarginds nog tot de moge-lijkheden. Als het nu écht zonnig weeris, weet u waar u terecht kunt.
ACJ? & dorPJes en stadjes in Mun-sterland Het is onnodig ze allemaalte befietsen van Munster uit De Bun-desbahn de Duitse Spoorwegen, heeftin twaalf plaatsen van het Munsterses zomers fietsen te huur. Dat is noghit ?° lanJ?het gevaL Die Plaatsen zijn

urt raß?u te|;' Ahaus' Burgstein-FW^*esfeld- Davensberg, Duimen,Si w£?' Kattenvenne, Meppen, Re-
2TOrl MSloh ,en warendorf. Voorvol^,ma_g,u flets zes uur houden,voor 4 DM hele dag, voor 7 DM tweedagen en voor 20 DM acht.

Munsterland is een móól land en hetaantal leuke cafeetjes met tcrrasjS
en 1°? !'en "«"""keurig te schat-ten. We zeggen het maar ter nadereonoko Hntle- funsJ erlan<i ligt trouwen!ook binnen de actieradius van elk fer-vent fietser. Met de auto bent u er in

ziln daar,UU/- Het kan "atuuriijk ookhi? lann "o Zomer' °P w 4 naarhet land van Bommen Berend en deb°ZPZnikkelS (de W"tfaalse rogge!
geen bJw^* w 6" Dat ,s helemaalSSrrTooi. Want °°k daar «■ het
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Joegoslavië:
boeiend en

gevarieerd
Joegoslavië mag een van de boeiend-

«te en meest gevarieerde landen van
Europa heten. Dait Is het wat ligging
betreft op de grehs van de oosterse en
de westerse culturen, dait is het wat
monumenten van vroeger betreft, dat
is het wat mensen én wat de natuur
betreft. Joegoslavië heeft
"jfc- enkele tientallen bergtoppen van
tussen de 2000 en 3000 meter met de
Trlglav in de Julische Alpen (niet ver
van drielandenpunt met Oostenrijk en
Italië) als hoogste, namelijk 2863 me-
ter;
ir prachtige meren, nationale parken
en natuurreservaten, waarvan sommige
door hun grote uitgestrektheid opvallen,
zoals Durmitor in Montenegro (32.000
hectaire) en de Plitvicer meren in
Kroaitië (19.172 hectare);
ir schilderachtige eilanden in de
Adriatische Zee, waarvan de grootste
tegenwoordig zeer geliefde vacantie-oor-
den zijn: Krk, Cres, Hvar, Korcula,
Mljet en Rab.

Om u nog even verder te oriënteren:
Joegoslavië is bijna acht maal Neder-
land, is een federatie van zes volksre-
publieken, waarvan Servië de grootste
en Montenegro de kleinste is, terwijl de
vier andere In volgorde van grootte
Kroatië, Bosnië-Herzegowina, Macedo-
nië en Slovenië heten. Joegoslavië dankt
zijn rijke cultuur mee aan zijn ligging:
het grenst aan maar liefst zeven landen.

Boot naar overzijde
Middellandse Zee

Waarschijnlijk gaat u naar Italië of Joegoslavië
om de korte spanne tijds, waarin u niet aan

uw bureau, uw machine, uw klas, uw was en uw
bestelwijk bent gekluisterd, eens lekker luierend
in de zon door te brengen. Maar stel dat u méér
tijd hebt — en méér centen — en u wilt nog eens
wat meer van de wereld zien, wat zou u dan den-
ken van een bootreisjevan een van de Adriatische
havens uit naar de Griekse archipel of zelfs naar
de overkant van de Middellandse Zee?

Voor zover u de
Adriatische Zee kent,
kent u ook de boten van
de Jadrollnija, de Joego-
slavische scheepvaart-
maatschappij, die — nou
nee, niet de Adria be-
heerst, maar wel mee
heeft helpen ontdekken.
Men ziet ze in de Ita-
liaanse en in de Joego-
slavische havens, maar
daar blijven ze niet: ze
gaan tot diep in het oos-
telijke bekken van de
Middellandse Zee. waar
men normaal niet zo
gauw komt. Dat wil zeg-
gen, dat ze een totaal
andere wereld voor u
openen: oosterse. Joe-
goslavië heeft al iets van
„dat andere" over zich
met zijn mlnarets, maar
pas aan de zuid- en oost-

kant van de Middel-
landse Zee zit men er
middenin. De Jadro-
linija-boten varen het
hele jaar door naar de
overkant: In veertien da-
gen uit en thuis van Ve-
netië naar Triest, Rijeka,

Split, Dubrovnik, Pi-
raeus (Athene), Alexan-
drië en Port Saïd (Egyp-
te), Beiroet (Libanon),
Limassol (Cyprus), He-
rakllon (Kreta), Piraeus,
Dubrovnik en Venetië.
Men kan ook onderweg
aan en van boord gaan
en ook alleen gedeelten
meevaren. Veertien da-
gen aan boord kost van
rond ’ 555 tot ’ 2300, ze-
ven dagen (bv. van Ve-
netië heen en terug naar
Piraeus of van Piraeus
heen en terug naar
Alexandrië) ’ 280 tot
f920.

Rijk zomerprogramma
Hele zomer door overal in Joegoslavië kleu-

rige folkloristische evenementen met veel mu-
ziek en dans en wie ooit Joegoslaven muziek heeft
horen maken en heeft zien dansen, weet dat dit
bruisende feesten zijn. Wijzen u op grote fees-
ten van 26 juli tot 2 augustus in Skopje, waar-
aan alle landen meewerken, die na aardbevings-
ramp geholpen hebben. Verder riddertoernooi
op eiland Korcula (27 juli) en herdersfeesten in
Jezersko (7.8) en Ratece (14.8) als herders uit
bergen terug komen. Kampeert u op Istria, denk
dan eens aan Joegoslavische filmfestival in oud
romeins amphitheater in Pula, 25.8 tot 5.9. Hoog-
tepunt op Krk is 13.8: „Nacht van Punat".

Visum: aan grens te krijgen
U hebt nog altijd visum nodig voor Joego-

slavië, maar is niet zon rompslomp meer als
weleer. Is gratis te krijgen bij Joegoslavische
ambassade, Groot Hertoginnelaan 30 in Den Haag,
maar da's alleen maar als u er toevallig in de
buurt bent. U kunt visum namelijk ook krijgen
aan Joegoslavische grens, in trein, aan boord
of op vliegveld. Zonder formuliereninvullerij of
zo. Dus: géén aparte reis naar 't Haagje maken!

Prijzen gelijk
Hotelprijzen in Joego-

slavië zijn gelijk geble-
ven aan die van '65 op
kleine veranderingen In
twee kleine badplaatsen
na. Prijzen van (comfor-
tabele) kamers bij parti-
culieren zijn dit jaar
zelfs lager.

Kamperen aan de
kust van Istria

De weg erheen is lang, de weg erlangs is ook niet kort. We bedoelen dit: als u
de zon wilt zoeken aan de Dalmatische kust van Joegoslavië behoeft u niet per

«e door te rijden tot Dubrovnik. Wis en waarachtig: Dubrovnik is mooi, bijzonder

mooi zelfs, maar het ligt zon zevenhonderd kilometer van de Italiaanse grens en
dat is in zon bergland eeen hanestap. Is het u te doen om zon en zee, om palmen
en een mooie natuur, om de Joegoslavische sfeer en keuken en goedkoopte, dan is
honderd kilometer rijden van de Italiaanse grens óók al voldoende. Neem het
schiereiland Istria, dat tussen Triest en Rijeka als een zuidelijk gerichte speerpunt
de Adriatische Zee in steekt. Het Is er warm, mooi en er Is een prima outillage
voor mensen met en zonder tent, met en zonder caravan.

Wie via Oostenrijk koerst, kan een
prachtige weg volgen in de richting
Triest, die geen enkele moeilijkheid op-
levert. In Joegoslavië willen de hoofd-
wegen nog welerls niet al te best zijn
en bulten de grote routes vaak uitge-
sproken slecht, maar de weg van Triest
naar Pula, op het puntje van het schier-
eiland Istria — een afstand van ongeveer
honderd kilometer — is prima. Van de
hoofdweg naar Pula af leiden tal van
zijwegen naar de kust, waar men tal
van kleine plaatsen vindt met uitsteken-
de campings.

Men doet aan de kust van Istria alles
om het de kampeerders naar de zin te
maken. Voortdurend komen er nieuwe
campings bij, die van een uitstekende ac-
commodatie zijn voorzien. Er wordt al-
le zorg gegeven aan het sanitair en
de douches en aan de gelegenheden om
af te wassen en te strijken; er zijn kamp-
winkels en vaak vindt men op of in
de onmiddellijke nabijheid van de kam-
peerterreinen goede eetgelegenheden
voor het geval men zelf geen lust
of tijd heeft om de maaltijd te berei-
den. Uiteraard: er zijn langs de kust
van Istria ook nog tal van heerlijk pri-
mitieve kampeerterreinen maar wie
moeite doet om eens poolshoogte te ne-
men, vindt altijd een plekje naar wens.
Het is trouwens toch wel goed om even
rond te kijken, want het kan In het hoog-
seizoen aan de Adria-kust plaatselijk zeer
druk zijn; het opvallende (en plezierige)

is echter, dat men na enig zoeken altijd
wel een terrein vindt, waar ruimte te
over is.

De kust leent zich voortreffelijk om
te zwemmen en te zonnebaden. Op slechts
weinig plaatsen is echt strand, maar
de rotsen zijn een ideale plek om de
zon op je te laten Inwerken en van die
rotsen komt men via kiezelstenen in het
water. Het is met kinderen wel even uit-
kijken, want niet zelden is het meteen
zeer diep, zodat men van de rotsen in
zee kan duiken. De middagtemperaturen
zijn op Istria behoorlijk hoog. Tegen
de avond en 's nachts is er een vrij
sterke afkoeling: een goede slaapzakkan
men d"* b»sH*t nipt missen

Deel van het natuurreservaat Dur-
mitor in Montenegro in de driehoek
tussen Serajewo, Dubrovnik en de
grens van Albanië. De bergen rei-

ken tot ruim 2500 meter.

Rotsen aan de kust van het schier-
eiland Istria bij Pula: een ideaal
oord voor zon-aanbidders en

zwemmers.

Kamers
Als u niet caravant of

kampeert, wil dat niet
zeggen, dat u In Joego-
slavië altijd op hotel
bent aangewezen. In
kustplaatsen zijn bij
honderden particulieren
kamers te huur; in Spilt
alleen al meer dan
3000. Leuke manier om
mensen te ontmoeten.
Huurprijzen zullen dit
jaar lager zijn dan vo-
rig jaar.

Wegen
Was eind vorig jaar

600 kilometer geasfal-
teerde weg In Joego-
slavië, waaronder nieu-
we Dalmatische kust-
weg (helemaal klaar
als dit voorjaar bruggen
bij Sibenik en Metkovic
worden opengesteld),
route van Oostenrijkse
tot Griekse grens, weg
door Bosnië en weg Zag-
reb-Rijeka.

Split
Nieuwe internationale

vliegveld van Split is
klaar. U kunt dus boe-
ken naar deze plaats en
zit dan meteen mooi in
midden van Dalmatische
Adrla-kust.

Draaien, altijd maar draaien
Stad, die zichzelf respecteert, heeft televisie-

toren met draaiend restaurant. Belgrado res-
pecteert zichzelf. Toren staat op Avalaberg. Be-
zoeker krijgt al smullend fraai uitzicht over
Joegoslavische hoofdstad, Donau en wijde om-
geving.

Autocampings
Langs autowegen en

ook elders zijn in Joe-
goslavië tal van auto-
campings Ingericht. Ko-
men voortdurend nieuw
bij; is wel nodig ook.

Okrlti
In Marinemuseum

van Kotor (zuid van
Dubrovnik) vindt men
allerlei toapens, o.a.
„okriti". Vrij korte
schietdingen, die afgin-
gen met behulp van
vuurstenen, maar die— hoe ouderwets ook— zeer effectief waren,
want hadden tenminste
drie of vier lopen. lets
voor wapenkundigen.

Wij
Kwamen verleden jaar

drie miljoen buitenland-
se toeristen naar Joego-
slavië. Wij stonden
met zon 125.000 op
zevende plaats, na Duit-
sers, Oostenrijkers,
Italianen, Britten, Fran-
sen en Tsjechen.

Uw dinar werd meer waard
Per 1 januari is nieuw Joegoslavtsch geld In

omloop gekomen: 1 nieuwe dinar is 100 oude
waard. Oud geld blijft in omloop, dus effe uit-
kijken! Dinar is vorig jaar juli voor toeristen
goedkoper geworden:u kreeg daarvoor 207 (oude)
voor een gulden, erna 345. Aangezien prijzen in
Joegoslavië geen 66 procent stegen, bent u be-
ter af. U mag 10.000 dinar invoeren tot coupures
van 100 en hooguit 500 uitvoeren. Nederlands geld
mag u meenemen zoveel u wilt.

Via IJzeren Gordijn
en IJzeren Poort Oost-Europa

Donauboot van Wenen
naar Zwarte Zee-kust

Wie gekozen heeft voor de landen achter het IJzeren
Gordijn, beseffe dat hij of zij een andere vacantie

tegemoet gaat dan de zorgeloze-zomer-van-zon-en-zee. In
plaats van allerlei beslommeringen van zich af te schud-
den, haalt men ze aan, laadt men nieuwe op zijn schou-
ders. Beslommeringen van visa - die voor sommigen ook
nog weer andere consequenties kunnen hebben —, van
een enorme paperassenwinkel, van.ergernis omdat men
voor allerlei onverwachte dingen in harde westerse valu-
ta moet betalen, van problemen omdat men per dag per
persoon tenminste zo-en-zoveel westerse valuta moet be-
steden. Beslommeringen ook van geestelijke aard: niet

iedereen kan die sfeer van onbehagen, niet-vertrouwen,
niet-vrijuit-durven-spreken, van beklemming langs zijn

„koude kleren" laten afglijden. Dat alles en nog veel
meer zoals slechte wegen, die veel van uw schokbrekers
vragen en slechte benzine, die uw motor plaagt, moet
men terdege overwegen als men besluit een vacantie
achter „het gordijn" door te brengen. Wij willen niet ont-
kennen, dat er veel waars zit in de stelling, dat het goed
is dat wij hen en dat zij ons leren kennen, dat we vriend-
schapsbanden aanknopen met collega's, maar spreek dan
liever van een studiereis en zet de gedachte van een ont-
spannende vacantie voorlopig op zij.

Oosteuropese landen
zijn ver en groot:
oriënteer u goed

Misschien is een van de meest pro-
bleemloze en comfortabele manieren om
de zuidelijke Oosteuropese landen te
leren kennen de boottocht van Wenen
naar de Zwarte Zee. De boten — twee
Russische en twee Roemeense — vol-
gen de Donau en dat wil zeggen, dat
men zowel door Hongarije, Joegoslavië
en Roemenië vaart en honderden kilome.
ters lang de grens van Bulgarije volgt.
Men ziet Boedapest, Belgrado en kan
een uitstapje maken naar Boekarest, de
Roemeense hoofdstad, met vaart door
een gevarieerd rivierlandschap: bergen
(met onder andere de IJzeren Poort op
de grens van Joegoslavië en Roeme-
nië), heuvels en steppen en tenslotte
bereikt men de westkust van de Zwar-
te Zee, waar zich een totaal nieuw en
fascinerend vacantiegebied ontwikkelt.

De beide Roemeense boten „Oltenl-
ta" en „Carpati" vertrekken elke zondag
uit Wenen voor een reis van veertien

dagen tot Hirsova, noordwest van Boe-
karest, vanwaaruit men zowel de Roe-
meense hoofdstad als de nieuwe bad-
plaats Mamaia aan de Zwarte Zee-kust
gemakkelijkkan bereiken. De boten va-
ren van 22 mei tot en met 25 septem-
ber. De prijzen variëren van 156 tot 263
dollar, dus van ongeveer ’ 570,- af. In die
prijzen zijn niet het verblijf en de uit-
stapjes in Roemenië begrepen. De bei-
de Russische boten varen ook om de
veertien dagen; de dienstregeling is op
dit moment nog niet bekend.

De Russen varen bovendien van We-
nen langs de Donau en over de Zwarte
Zee naar Jalta met zeer snelle sche-
pen; deze reis duurt uit en thuis We-
nen dertien dagen en de prijzen varieer-
den verleden jaar van ’ 700 tot f 1.250.
Om de reis voor buitenlanders zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken, behoeven
zijn geen Russisch visum aan te vra-
gen, terwijl men bovendien de reis op
elk gewenst punt mag onderbreken.

Roemenië
Nn we het toch over de Zwarte Zee-

kust hebben: er zijn ook chartervluch-
ten naar deze streek, waarvan de prijs
rond de ’5OO ligt (alles inbegrepen).
Men kan (met de Nederlandse Reisver-
eniging b.v.) zelfs per bus gaan: een
22-daagse reis door Joegoslavië, Roeme-
nië, Hongarije en Tsjecho-Slowakije kost
rond ’ 765 van hier uit.

Wie per auto gaat, moet over een
lange vacantie beschikken, want de aan-
looproute is lang en de afstanden in Roe-
menië zijn groot. De hoofdwegen In dit
land zijn over het algemeen goed, de
andere zeer vaak niet. In sommige de-
len van Roemenië is het vrij saai rij-
den: tussen de eindeloze graanvelden
strekken zich mijlen en mijlen lange
kaarsrechte wegen uit. Bovendien zijn
sommige delen van Roemenië bijzonder
heet (landklimaat). Men krijgt een vi-
sum gratis aan de grens. Hotels behoe-
ven niet tevoren te worden betaald,
maar het is wel goed ze te reserveren,
zeker aan de kust. De hotelprijzen zijn
niet hoog; vorig jaar betaalde men in een
ultra-modern hotel in Boekarest onge-
veer ’ 8,50 voor logies en ontbijt. In de
bergen (de Transsylvanische Alpen) kan
men ook chalets huren. Men zit dan ech-
ter wel ver van de kust en het Is juist
dat deel van Roemenië, dat de West-
europeanen zal interesseren.Een zeer bij-
zondere ervaring daar is een tocht door
de Donau-delta, rijk begroeid metriet en
vol vogels en wild. Van Mamaia (noord
van de badplaats Constanta) en van Efo-
rie (zuid ervan) uit kan men dagtoch-
ten ondernemen: per bus naar Tulcea,
per raderboot een van de Donauarmen
af en met kleinere boten de kreken van
het deltagebied in.

Hongarije
Hongarije verstrekt de visa aan de

grens; u behoeft het dus hier niet aan
te vragen. Behalve per auto, vliegtuig,
boot en trein (Oriënt-exp.ress van Parijs
via Muenchen en Wenen) is Boedapest
dit jaar ook te bereiken per luchtkus-
senboot. De zweefboot vaart driemaal
per week van Wenen naar de Hongaar-
se hoofdstad via de Donau. Tocht duurt
maar 4% uur.

Rusland
Naar Rusland worden dit jaar weer

groepsreizen georganiseerd, zowel door
Intourist (Honthorststraat 42 in Am-
sterdam-Zuid) als door de Nederlandse
reisorganisaties. Om een voorbeeld te
noemen: een NRV-reis van zeventien
dagen kost rond f 1.200. Men kan ech-
ter ook individueel gaan reizen per eigen
auto; die mogelijkheden zijn met ingang
van dit jaar verruimd. Die autoreizen
moeten echter wel in overleg met de
erkende reisbureaus, die in contact staan
met Intourist, worden uitgestippeld: het
reisschema moet worden opgesteld en
de kosten van hotels en kampeerterrei-
nen moeten hier worden betaald.

Rusland is druk bezig — zo is van
de zijde, van Intourist meegedeeld — liet
aantal hoteis en campings uit te bre.-
den. De tarieven van de kampeerterrei-
nen zullen dit jaar worden verlaagd tothet Internationale niveau- Die zijn rond

’3,25 per persoon per dag en voor de
auto en de caravan elk ’2,25; daarbij
is dan de begeleiding voor de gids-tolk
voor twee dagen op excursies In eigen
wagen inbegrepen.

Rusland vraagt een visum, dat hier
aangevraagd moet worden. De reis- en
credietbrief van de ANWB is niet geldig
In Rusland. Komt men voor reparatie-
kosten te staan, dan kan men In over-
leg treden met Intourist. Buitenlandera
op motoren, scooters en brommers wor-
den nog niet als Individuele toeristen
toegelaten. Volgens Intourist is de Ne-
derlandse toerist in Rusland ongeveer
dertig procent goedkoper uit dan de Rus-
sische in Nederland.

Tsjecho-Slowakije
Tsjecho-Slowakije vraagt net als Rus-

land een visum van de toeristen; het
Tsjechoslowaaks Reisinformatiebureau
(Leidsestraat 4, Amsterdam) zegt, dat
de aanvrager het binnen de 48 uur na
ontvangst van het aanvraagformulier
krijgt toegezonden. In het uiterste geval
kan men het ook nog krijgen aan de
grens. In Tsjecho-Slow&ïaje wordt geen
Internationaal rijbewijs meer gevraagd
van de Benelux-toerlsten. Wie niet per
eigen auto gaat en ook niet deelneemt
aan een groepsreis (de NRV organiseert
tiendaagse groepsreizen van ’202 af..)
kan van Frankfurt aan de Mam af per
toeringcar naar Praag reizen. Men kan
ook In Wuerzburg, Neurenberg en Bay-
reuth instappen als men daar toeval-
lig In de buurt ia.

Polen
Voor Polen moet men hier bU dt

Poolse ambassade (Alexanderstraat 25,
Den Haag) een visum aanvragen. Scan-
dinaviërs konden verleden jaar aan de
grens meteen een visum krijgen. Er Is
overleg gaande om deze regeling
met ingang van dit jaar te doen gel-
den voor toeristen uit alle landen, waar-
mee Polen diplomatieke betrekkingen
onderhoudt, dus ook voor Nederlanders.

De tegemoetkomendheid jegens de
Scandinaviërs hing wmen met het in-
stellen van een bootdienst tussen Ystad
in Zuid-Zweden en de Poolse haven Swi-
noujscie. Die boot, de „Vlsborg", doet
acht uren over Oostzee-tocht en kan
400 passagiers en 30 auto's vervoeren.
De boot vaart ook dit jaar. Wie een
soort Oostzee-rondtocht wil maken me
zn auto (b.v. heen door Denemarken
en Zuid-Zweden, terug via Polen, Tsje
cho-Slowakije — langs de E 12 — e
Duitsland) zij er op gewezen, dat de boe
vorige zomer wat auto's betreft meer da
eens vol was. Reservering vla het o.
ficiële Poolse reisbureau ..Orbis" (Brac
ka 16, Warschau: 4 rue du Progrè
Brussel; Frederiksborggade 15, Kopen
hagen) is wenselijk.

Toeristen die Polen binnenkomen
moesten vroeger een reeks douanefor
mulieren Invullen over het geld, dat z
meenamen. Is nu teruggebracht tot he
Invullen van een formulier over het bui
tenlands geld, dat zij bij zich hebben
Men mag overigens zoveel buitenlan<
geld meenemen als men wil, maar men
mag het niét bij Poolse particulieren in
wisselen tegen Pools geld, wél weggeven
aan vrienden en familie. Bij het inwls
selen tegen zlotys bij een Orbis-burea
krijgt men boven de wisselwaarde va
rond 24 zlotys voor een dollar nog een
Orbis-coupon van 16 zlotys cadeau, d
o.a. In hotels en vele winkels als be
taalmiddel wordt geaccepteerd. De ver
plichting, dat buitenlanders zich onmlc
dellljk bij aankomst in een Poolse plaa
bij een militia-station moesten melden
is vervallen. Tenminste als men nle
langer dan 30 dagen in Polen blijft.

Het wegennet in Polen wordt steed
verder verbeterd. Er Is op dit ogenbllzon 10.000 kilometer „eerste klas" we
Op vele van die wegen wordt nu cc
wegenwachtdienst ingesteld; sommigeover een geheel traject (Krakow-Zako-
pane bijvoorbeeld), op de meeste ech-ter tot 25 kilometer uit de stad. Nog
voor deze zomer zal één-vijfde van Po-len binnen de actie-radius van de we-
genwacht liggen. Hulpautootjes zijn geel,net als hier. Bij de grens krijgt meneen folder (en iórg dat u 'm krijgt) waar-in alles staat over f.iarmering en hulp-verlening.

Baltische staten
Tot dusverre waren de Baltische sta-ten, die Rusland tot zich genomen heefttaboe voor buitenlandse toeristen Ditjaar zal waarschijnlijk de bootdienst tus-sen Helsinki in Finland en Tallinn (het

vroegere Reval) in Estland worden her-opend; voor de oorlog was dit een doorde Finnen zeer geliefde bootdienst Ookdo watersporters zullen straks weer vande havens in d^ itaten ge-bruik mogen maken.
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j3l Verkoop en verhuur alle fffsoorten tenten en kampeer-
benodigdheden. SB

LUXEN
PERMANENTE CARAVAN EN TENTENSHOW

VERLENGDE SCHRANS 81 — LEEUWARDEN — TEL. 27023

Isolex I
RAP de grote |K onder de brommers I

PUCH ■■ NATUURLIJK B|J LDr^|ES I
Als er drie brommers zijn die we niet graag in ons assortiment zouden missen zijn het wel Solex, Rap en Puch. Drie brom- a% EEI IIAf Êk W%l\FAI
fietsen, heel verschillend van stijl en karakter, maar ieder voor zich sterk, sportief en betrouwbaar. Daarom, wanneer uop LCC wW W f%l%i/1 Iw
zoek bent naar een bromfiets voor jaren, komt u dan van de week kennis maken met de vele modellen Solex, Rap en Puch /^H\
Uw bromfiets-keus is er absoluut bij. ia^T^N^

Solex is er voor iedereen. Want Solex is sportief en veilig. Modern en IJÊÈiT/ïï&rK
PE _Ij f%4?f\ zuinig. Op Solexrijden betekent zorgeloos rijden. %^| sTj-fF*» ïï
WUÜJ^ Solex-oto ’ 419,- Solex-ami ’ 435,- If^V/^J^^Êii,

f^L% jflj^V StaP °P een RaP en u voet zien een vofst. Soepel en snel rijdt hij waar- m W^r''^~r-^r^^^^ JPA®s 7(i^
l^^F~^l^l 'ieen U maar W''t* Dat is paS eC^lt Dromfiets"Jden. Ja, rijden op Rap is een /^^^«^^'Ta^.^gy^^A >?*MO Xvll

/fcffldjbk Opstappen, gasgeven, wegschieten. Dat is Puch. De onverbiddelijke
I^^=__B| hromfiets-hit Puch. Zorg dat je er ook één krijgt, zon echte, pure Puch

Vraagt proefrit en folders bij |^ l^|l VKIC J 1^"if TYFOONOSlO^Sg^óaOl I■L Alle werkdagen geopend van 7 tot 18 uur

■4-^ , <Ct>- , -z^Ft^ - ■ spas-Aal r ***&

Kom bij ons een proefrit maken in de

nieuwe Ford COPSaïPV4I7, ter

Soepele, geruisloze V- motor, en ... Aeroflow ventilatie!
Rijdend in een Corsair wordt u éen geheel nieuwe ervaring rijker. Een V-motor
is nu het hart van deze onstuimige wagen. Met liefst 81,5 pk voor een flitsend
snelle acceleratie. En... V-motoren gaan door hun compacte constructie veel
langer meel
En... elke 40 seconden wordt de lucht In de wagen ververst door het nieuwe
Aeroflow ventilatie-systeem. Daardoor: géén tocht, géén beslagen ruiten,
géén geruis.
Bovendien heeft het interieur tal van veranderingen ondergaan, zoals bijvoor-
beeld een nieuw dashboard. Maar... dat kunt u beter <s^Ëlj£3i^,
zélf komen bekijkenl Bel. ons daarom opvoor een proefrit <QM*foftfs&>

GARAGE „DE ZEEUW" H.V.
Valeriusstraat 211 - Leeuwerikstraat 119
Leeuwarden - telefoon 05100-29988

Kom eenproefritmakenmetde

ford Taunus 12 M

mSi Fnniii'wii'wliSMt*-"'' ~^*\ \

Htf*!f^^nß^a^a^^alaa^SSli^*"*s*""- aK al
SÈ9NRMajMaLaa«ffl HHHHtonMaaaaS^L~. afl» i^^

H^^^^^^H ""»---■■■''"'' - jk'

145 wereldrecords... voorwielaandrijving...
ongelóóóófelijk ruim.
Liefst 145wereldrecords, waaronder het beroemde 355.430km ulthoudlng9record
Taunu3 12M dankt dit aan zijn onverwoestbare V-4m0t0r...
aan zijn oerdegelijke carrosserie!
Ongelofelijk zoveel ruimte als de Taunus 12Mu biedt. Een kofferruimte van niet
minder dan 570 dm3, die In de regel alleen bij veel duurderewagens wordt
aangetroffen. En... een enorme beenruimte, want door de voorwielaandrijving
Is er géén cardanas-tunnel aanwezig.
Welke Taunus is de uwe? Kies uit 2- of 4-deurs Sedan of StationWagon (2-deure
plus achterklep). Met 1,2 Hr 50 pk of 1,5 Itr 57 pk V-4 motor.Bent u gesteld op nog
meer luxeen eportivltelt... kies dan uwTaunus 12M In „TS" uitvoering:
2- 4-deurs Sedan of 2-deura Coupé.De „TS" Is uitgerust met de 1,5 ItrV-4 motor
van 72 pk. Alle modellen met 4-versnelllngsbak, volledig
gesynchroniseerd-en schljfremmen op de voorwielen! 9t

GARAGE „DE ZEEUW" N.V.
VALERIUSSTRAAT 211, LEEUWERIKSTRAAT 119

LEEUWARDEN - TELEFOON 05100-29988*

KfclS Kft/45 r*

FOTO - CAMERA'S - FLITSERS BLEEKER
. . midden IN DE PEPERSTRAAT 9

in een enorme sortering wiiw*h,ri



Naar zee? Eigen land

Wees er
als de

kippen
bij!

De strandverwachting voor deze zomer: langdurige perioden van hoge druk op de Noord-
zeekust; lichte tot matige, plaatselijk krachtige stijging van prijzen; vooruitzichten voor de
maand juni: stukken beter dan voor juli en augustus.

De WaddeneilaiKltM, en Noordzeebatlplaatsen melden:
grote stapels brieven met aanvragen voor hotels,

pensions, zomerwoningen en bungalows, licht tot sterker
stijgende prijzen en grote drukte verwacht in bouwvak-
vacantie (18 tot en met 30 juli), die - waar mogelijk —
ook reservering op kampeerterreinen noodzakelijk maakt.

In verband met de gewijzigde schoolvacanties moet er op
gerekend worden, dat het drukker zal worden in perio-
den, die nu nog niet tot het hoogseizoen werden gere-
kend, bijvoorbeeld de eerste helft van juli. Een kleine
enquête bij de VVV's langs de Noordzeekust leverde de
volgende verwachtingen voor de zomer op:

De Oosterscheldebrug: een sier-
lijke lijn over een blinkend water.
De langste brug van Europa —zolang het duurt, want ook elders
in ons werelddeel zijn- grootse
bruggenplannen. Onder: een
schetskaartje van de twee-brug-
gen-twee-dammen-route. De stip-
pellijn geeft de oude, veel langere

Zeeland-route aan.

Schiermonnikoog
Geen auto's toegelaten. Ju-

li lijkt zeer druk te worden:
aanbevolen wordt Juni of
tweede helft augustus. Moei-
lijk te zeggen of alles vol is,
"want men wil oude gasten
niet teleurstellen en deze kun-
nen vaak niet voor februari
beslissen. VVV heeft aange-
drongen prijzen van vorig
iaar zoveel mogelijk te hand-
haven: zomerhuizen ’ 100,—

’ 275,- p.w., gem. kamers

’ 90,—’ 150,- pensions ’ 10,—
’ 15,-, hotels ’ 14,—’ 18. p.p.
p.w. Kampeerterrein „Seedu-
ne" adviseert plaats te reser-
veren.

Ameland
Vooral belangstelling voor

bungalows en zomerhuizen,
waarvan prijzen ongeveer tien
procent hoger liggen dan vo-
rig jaar in verband met in-
voering van forenzenbelas-
ting, die wordt doorberekend:

’ 130,—’ 300- p.w. Moeilijk te
zeggen, of er nog plaats is in
hoogseizoen. Hotels nog wel
vrije plaatsen. Meer vraag dan
vorig jaar naar pensions
(’ 12,—’ 17,- p.d.) merkbaar.
Kampeerterreinen afwachten.
Voor „Duinoord" te Nes re-
servering aanbevolen in bouw-
vakvacantie.

Terschelling
Hoogseizoen door gewijzig-

de schoolvacanties wel lan-
ger; doch belooft druk te
worden. In januari honderd
brieven per dag bij VW. Zo-
merhuizen en bungalows iets
in prijs omhoog, ’ 150—’ 250
p.w., gemiddeld ’ 175,-. Ho-
tels en pensions nog wel
plaats, hotels ’l5,—’17,-,
pensions gemiddeld ’ 12-. Veel
vraag naar gemeubileerde
kamers ’ 80,—’ 120,- p.w.
Kampeerterreinen veel ruim-
te. Er zijn maatregelen in
overweging tegen ordeversto-
ringen en nachtbraken, mis-
schien verplicht sluitingsuur
kampeerterreinen.

Vlieland
Geen auto's toegelaten.

Prijzen van aantal zomerhuis-
jes gestegen in verband met
aanleg electrisch; lopen uit-
een van ’ 175 tot ’ 275 per
week, gemiddeld ’2OO voor
huisjes van 6 tot 8 personen;
eenvoudiger huisjes zijn goed-
koper: van ongeveer ’ 100
af. Vooral in juli sterk bezet.
Wel mogelijkheden in hotels
(f 13 — ’ 20) en pensions
(’12,50 - ’l4). Gemeubileer-
de kamers (tot ongeveer

’ 175) schikt. Dringend aange-
raden plaats te bespreken
voor kampeerterreinen. In
hoogseizoen worden kampeer-
ders, die onaangekondigd ko-
men, teruggestuurd naar wal
als terreinen vol zijn.

Texel
Elk jaar drukker; eiland

zal ook'nu weer vollopen.Prij-
zen vertonen lichte stijging.
Waren vorig jaar voor zomer-
huizen en bungalows ’ 150 —

’ 200, gemeubileerde kamers
en woningen ’ 100—’ 250, ho-
tels ’l4 — ’ 22, pensions

’ 10—’ 14. Kampeertereinen
voldoende plaats. In mei
komt tweede schip met kop-
lading voor auto's in gebruik
tussen Den Helder en 't Horn-
tje, wordt evenbeeld van
„Marsdiep". Op eiland geldt
maximum snelheid van 80
km, in dorpen en recreatiege-
bieden 50.

Schoorl

Al zeer veel reserveringen
voor hoogseizoen. Gemeubi-
leerde kamers vrijwel geheel
bezet voor bouwvakweken en
eerste helft augustus; in voor-
en naseizoen nog plaats. Prij-
zen hotels en pensions ’ 12—
’lB.

,Voetspoor": wandelen
in staatsbossen

Als u ergens in Nederland neerstrijkt en er
zijn staatsbossen in de buurt (en die zijn in alle
provincies op Groningen na), zorg dan dat
u de Voetspoor-kaarten van dat gebied bij
u hebt. Staan uitgelezen wandelingen door de
bossen in mét verklaring van wat u ziet en
wat bijzonderheden van dat bos en het gebied
zijn.

Staatsbosbeheer geeft ze uit in samenwer-
king met ANWB; zijn te krijgen bij boswach-
terijen van SBB, bij ANWB-kantoren, provin-
ciale en plaatselijke VVV's en vaak ook in
boekhandel. Prijs ligt bij gulden.

Voetspoorkaarten (cartografische juweeltjes)
zijn er in noorden van bossen op Texel, Vlie-
land en Terschelling, bij Appelscha, Dwingc-
loo, Gieten-Borger en Emmen. Midden: Om-
men, Haarle (Holterberg), Zwolse bos (Heer-
de), Nunspeet, Loobos (benoorden Otter-
loo), de Vuursche (tussen Baarn en Hilver-
aum) en Austerlitz (Zeist). Westen: Schoorl,
Noordwijk en Wassenaar. Zuiden: Mastbos bij
Breda, Leenderbos bij Valkenswaard en bos-
sen bij Vaals.

Landgoedkampen
ANWB organiseerde vorig jaar „landgoed-

kampen" op twintig landgoederen (waar men
anders nooit kan kamperen). Waren ook
geen gewone kampen: men wérkte er. Met
zaag, bijl en schop hielpen de kampeerders— onder deskundige leiding — de land-
goedeigenaar zijn bosdomein weer ietwat op
peil te brengen. Op zeventien landgoederen
waren het weekeind-kampen (met alleen
werken op zaterdag), op drie werden werk-
weken gehouden. Dit jaar komen ze weer:
op tien zaterdagen tussen 1 april en 1 okto-

ber zijn er weekeindkampen, terwijl er tussen
1 juli en 30 augustus ook weer werkweken
zijn. Wie zich bij leger er thousiaste kam-
peerders wil voegen: de redactie van de
ANWB-Kampeerkampioen (postbui 2200,
Haag) weet er alles van.

Bergen aan Zee
Zomerhuizen en bungalows

nog wel plaats; ’ 500—’ 1300
per maand, in enkele geval-
len huur per veertien dagen
mogelijk. Hotels (’l2—’2s)
nog plaats vrij.

Katwijk
Nog plaats in zomerhui-

zen en bungalows. Hotels
(’lB—’2B) met pasen geheel
bezet, in hoogseizoen nog
plaats. Pensions (’ 11—f 18)
ook met pasen nog plaats. Re-
servering voor caravans en
tenten mogelijk.

Egmond aan Zee
Zomerhuizen en bungalows

in hoogseizoen voor 70 pet.
vol (’200—’750 in iuni,

’ 300—’ 1200 in iuli en ’ 500—
f 2000 in augustus, huur al-
leen mogelijk per maand,
soms per veertien dagen). In
hotels (’ls—’3o) nog plaats.
Voor kampeerterrein in Eg-
mond aan de Hoef en voor
caravans op strandkamp re-
servering gewenst.

Zandvoort
Veel vraag naar flats aan

boulevard (’Boo—’lsoo per
maand voor 5 personen, in
naseizoen ’300—’750). In
grote hotels (logies met ont-
bijt ’ 8.50-/ 20) ook voor voor-
seizoen al veel kamers be-
sproken. Vier kampeerterrei-
nen (500 caravans en 2700
tenten) in hoogseizoen altijd
vol; reservering gewenst, ech-
ter niet bij alle campings mo-
gelijk. In Bloemendaal nog
kampeerterrein voor 1250 ten-
ten.

Noordwijk
Hotels voor pasen, pinkste-

ren en hoogseizoenal goed be-
zet (’14—’50); in pensions
(’ 12—’ 17) nog plaats. Veel
vraag naar zomerhuizen en
bungalows voor juli (’ 500—
’3000). Voor kampeerterrein
is reservering mogelijk.

Scheveningen
In hotels al veel gereser-

veerd, maar ook voor hoogsei-
zoen is nog te bespreken (lo-
gies met ontbijt ’ 10 - ’35).
Ook nog reservering mogelijk
voor pensions (’8 - ’l5) en
kamers met keuken (’ 150 -’2OO p.w.).

Oostvoorne
Er wordt volop gereser-

veerd; misschien hier en
daar nog kansje op ruimte.
Prijzen zijn gestegen. Zomer-
huizen en bungalows nu f 100
tot ’ 200 p.w. hotels ’l5 -’25, pensions ’ll - ’l3. Re-
servering voor kampeerterrei-
nen gewenst. Omliggende in-
dustrieën van Europoort heb-
ben in winter veelal beslag ge-
legd op hotelruimte; is deels
ook voor zomer het geval.
Met hotelreserveringen dus
haast maken.

Renesse
Enorm veel aanvragen:

hoogseizoen wordt vol. Prij-
zen ongeveer gelijk gebleven;
kunnen hier en daar iets zijn
gestegen in verband met ver-
beterde accomodatie, zoals
douches, geisers en dergelijke.
Zomerhuizen en bungalows

’ 100 - ’ 300, gemeubileerde
kamers ’ 100 - ’ 150, hotels en
pensions ’ 13 - ’25.

Zoutelande
Voor hoogseizoen is 90 pet.

besproken, in voor- en nasei-
zoen nog plaats. Zomerhuizen
en bungalows ’ 150 - ’ 300.
voor- en naseizoen ’ 75 - ’ 150
p.w. Hotels ’22 tot ’25 p.d.
pensions ’ 17.50 - ’ 22. Op al-
le acht campings is reserve-
ring mogelijk. In bouwvakva-
cantie zijn soms alle cam-
pings op Walcheren vol; ga
dus niet zonder reservering.

PER SPOOR
er vandoorI \ e korte vacantie is in opmars. Hoe

* ' langer hoe meer mensen ontdekken,
hoe plezant het is om niet alle vrije da-
gen in hartje-zomer op te maken en hoe
heilzaam het kan zijn om er ook in een
ander jaargetijde nogeris „tussenuit te
kunnen knijpen". Het feit, dat steeds
meer mensen „naar de wintersport"
gaan (zonder wellicht ooit op ski's te
staan — dat is namelijk helemaal niet
nodig), bewust het: men wil méér onder-
brekingen van de dagelijkse spanningen,
van de sleur of hoe u het maar noemt.

Een ander bewijs is de vaart, die er
in de tweedaagse buiten-seizoen-reizen
van de NS naar Amsterdam zit en de
driedaagse vacanties-buiten-het-geizoen,
die de NS organiseert naar Zuid-Lim-
burg en Twente. Het succes van deze
reizen is tot over de grenzen doorge-drongen en ook in België, Frankrijk,
Engeland, Duitsland en Zweden verko-pen de spoorwegen nu met succes detweedaagse NS-reizen naar Amsterdam.
Deze ontwikkeling staat niet stil en ver-
wacht mag worden, dat de Nederlan-
ders straks tweedaagse vacanties per
spoor in het buitenland kunnen gaan ge-
nieten, twee dagen Brussel bijvoor-
beeld.

De NS — die zich tot voor kort eigen-lijk alleen maar beperkten tot het ver-kopen van „gewone spoorkaartjes" —hebben zo langzamerhand een behoor-lijk binnenlands assortiment voor wieeen of meer vrije dagen wil besteden.We noemen op een volgende pagina:

© Achtdaagse vacantiereizen naar
Zuid-Limburg, Friesland, Zeeland,
Belgisch Vlaandertn, Tw«nt# en
Montferland;

© Tweedaagse reizen naar Amster-
dam (van 1 oktober tot 1 april) en

© Driedaagse vacanties in Zuid-Lim-
burg en Twente (van 1 oktober tot
1 april.

We willen verder wijzen op:
© Achtdaagse abonnementen (blijkens

ervaring een gewild examen-cadeau:
ga jij maar wat toeren door Neder-
land, als je maar zorgt met die-en-die
trein weer thuis te zijn); veertig gul-. den voor tweede en zestig gulden voor
eerste klasse; kan alle dagen ingaan;
in 1963 zijn er 6000, vorig jaar 35.000
verkocht;

© Vacantiedagtochten; zijn er zon der-
tig, allemaal keurig gebundeld in boek-
je, dat bij NS-stations en reisbureaus
is te krijgen; waren vorig jaar 160.000
deelnemers.

© Zaterdagse exprestrcinen. (in va-
cantieseizoen) naar Zuid-Limburg,
Veluwe en Zeeland;

© Wandelen met NS, was tot dusverre
mogelijk van vier stations uit
(duinwandeling Castricum, Hulshorst,
Lunteren en Lingewandeling Leer-
dam) wordt nu straks zes, want Ois-
terwijk (langs de vennen) en Wolfhe-
ze (J. P. Thijsse-wandeling Wolfheze-
Westerbouwing) komen erbij;

,8) Fietsen met de NS; in samenwer-
king met de Batavus-rijwielfabriek in
Heerenveen richten de NS fietsende-
pots in te Hulshorst en Staveren en
op verscheidene grote stations in het
Westen zal men gecombineerde NS-

vervoer-fietsgebruik-biljetten kunnen
kopen; en staan de trein-fietsers lich-
te dames- en heren toerfietsen ter
beschikking om de Veluwe en Gaaster-
land verkennen;

© Bootdienst Enkhuizen-Staveren: een
groter schip (de J. H. D. Koppe) dan
vorig jaar gaat 22 mei varen tot
september, alle werkdagen drie keer;
van Staveren uit kan men de schoon-
heid van Enkhuizen en Hoorn gaan
ontdekken, van „Holland" uit kan men
Gaasterland gaan exploreren: vier da-
gen per week per bus of alle werk-
dagen (als boven gezegd) per fiets;

® Markt-Expressen: naast de vrij-
dagse kaasmarkt- en de donderdag-
se Schager markt-expressen komt er
(van Amsterdam uit) de Hoornse
Markt-exprea op woensdag; Hoorn
houdt Oud-Hollandse markt, die van
Friesland uit per trein-boot-trein is te
bezoeken;

@ Miljoenenlijn-rondrit voor wie In
Zuid-Limburg logeert; het rondrijbü-
jet voert van Maastricht via Val-
kenburg, Schin op Geul, Schaesberg,
Heerlen en Schin op Geul terug naar
Maastricht, dus inclusief hét land-
schappelijk zeer fraaie miljoenen-
lijntje.

@ Randstad-abonnementen zijn laatste
nieuwtje van N.S.: driedaagse abon-
nementen (tweede klas f 23, eerste

’ 35), die u vrij heen en weer crossen
geven in gebied tussen Den Helder,
Enkhuizen, Hilversum, Utrecht, Rot-
terdam en Hoek van Holland.

Fiets versturen
Stuurt u fiets vooruit naar uw vacan-

tieplaats, wees er dan vroeg bij. NS
laten weliswaar extra fietsentreinen lo-
pen, maar door personeelsgebrek kan
't enige dagen duren eer fiets ter plaat-
se is. Men kan fiets ook meegeven met
bodedienst. Gaat soms in hoogseizoen
zelfs wat vlugger en is makkelijker als
uw vacantieplaats niet aan spoorlijn
ligt.

Biesbos
Biesbos zal niet lang

meer Biesbos zijn, wantzodra zeegaten zijn af-
gesloten, is 't afgelopen
met getijdenspel, bij
gratie waarvan Biesbos
bestaat. Als u Biesbos
gaat verkennen — kanvan Drimmelen en La-
te Zwaluwe uit — zorg
Jan dat u (bv. via getij -tafel) op hoogte bent
van getijen: uw bootje
ligt bij vallend water
zó droog. ANWB gaf
van Biesbos speciale
waterkaart uit. Is In dit
doolhof van kreken met
hun hoge riet- en atrulk-
gewasranden onontbeer-
lijk.

Twee bruggen en
twee dammen om

Betrekt u het Deltagebied deze zomer in uw
eigenlandse vacantietrip, hou dan even reke-

ning met de mogelijkheid, dat u niet de enige
zult zijn, die de nieuwe dammen en bruggen wil
bekijken. Nu ook de Oosterscheldebrug is ge-
opend — met zn vijf kilometer de langste van
Europa — zal de stroom ongetwijfeld nog gro-
ter zijn dan ie vorig jaar al was. Temeer omdat
hiermee de „ring" is gesloten én omdat er over
deze route (die de afstand Rotterdam-Walche-
ren met liefst 54 kilometer heeft verkort) een
druk niet-toeristisch verkeer is. Van auto's met
Zeeuwen die in Rotterdam moeten zijn en van
vrachtauto's met goederen van en naar Zeeland.

Hru er verder reke-
ning mee, dat de logies-
accommodatie in Zee-
land beslist nog niet op
een overstroming van
toeristen is berekend. In
de afgelopen zomers al
waren de hotels, pen-
sions en campings op
Walcheren overvol; dat
zal dit jaar niet amders
zijn. Ook op Schouwen-
Duiveland zal men niet
zonder meer op onder-
dak mogen rekenen,
zelf niet op gelegenhe-
den om snel even een
frisse dronk of een har-
tige hap te nemen: de
voortvarendheid van de
bruggenbouwers is niet
overgeslagen op de res-
taurateurs. Wie zich
wil verpozen ai de bre-
de duinstrook van
Schouwen, doet er goed
aan a/elf enige eet- en
drinkwaar in zijn knap-
zak te steken.

Intussen blijft de rou-
te over Haringvliet,
Grevelingen, Ooster-
scheldc en een van de
Veeise Gat-dammen
een aantrekkelijke weg
voor hen, die op weg
zijn naar België en
Frankrijk én voor dege-

nen, die een ommetje in
het zuidwesten van het
eigen land willen ma-
ken. Bijvoorbeeld van
Rotteidam via Zeeland
naar Brabant, waar
doorgaans zelfs in het
hoogseizoen nog wel
een bed of een plaatsje

op een kampeerterrein
is te vinden. Om teleur-
stelling te voorkomen:
u weet toch dat er op
de Haringvlietbrug en
op de Oosterscheldebrug
tol geheven wordt? Op
de Haringvlietbrug ’2
voor een auto met in-
zittenden, op de Ooster-
scheldebrug ’ 2,50. Fiet-
sers en brommers beta-
len op de Haring-
vlietbrug twee kwartjes,
op de Oosterschelde-
brug een gilden. Gaat
u per bus, dan zult u
evengoed moeten helpen
de bouwkosten boven
water te brengen: kwar-
tje op Haringvlietbrug
en twee op Oosterschel-
debrug.

Wadwandelen: niet alleen!
Wadwandelen — zoals dat van Pieterburen In

Noord-Groningen uit wordt gedaan — is goed
zolang het in georganiseerd verband en onder
zéér deskundige leiding wordt bedreven. Maar
doe het nooit alleen of slechts in gezelschap van
niet-deskundigen. En denk erom: u bent beslist
niét deskundig als u eens een geleide tocht hebt
meegemaakt. Dat menen sommige mensen name-
lijk: och, 't was een makkie. Maar het Wad is
verraderlijk; elk ogenblik kunnen zeedampen
opsteken en dan bent u verloren.

Nachtvisserij

Zit u in buurt van
Harderwijk, informeer
dan bij VVV of haven
eens naar mogelijkheid
om met vissersboot
nachtelijke vistocht op
IJsselmeer mee te ma-
ken. Was vorig jaar
één boot, die vier-vijf
man mee kon nemen.

Boswandelingen
Sommige mensen zijn bang voor bos, vandaarbermtoerisme. Zit niks huiveringwekkends inzon bomenverzamellng; geen wolven en geenberen meer, ook geen struikrovers. Bos wordtuw beste vriend als u 't leert kennen. En u leert't kennen op boswandelingen onder leiding vanambtenaren van Staatsbosbeheer. Zijn van begin-juni tot eind-augustus in alle boswachterijen intien provincies. Niet in Groningen, want datheeft geen staatsbossen.

Sonsbeek
In park Sonsbeek te

Arnhem van 27 mei tot
25 september weer in-
ternationale tentoonstel-
ling van beeldhouw-
werken met inzendin-
gen uit vrijwel alle Eu.
ropese landen en uit VS,
Japan en enkele Oost-
europese landen. Men
zal er ontwikkeling
van moderne beeld-
houwkunst zien van Ro-
din en tijdgenoten tot
Henri Moore (die voor
Sonsbeek drie grote
werken vervaardigde)
en Marino Marlnl.
Staan straks zon hon-
derd grote beelden bui-
ten en bovendien nog
massa kleinere in nieuw
paviljoen.

Kamp Houtrust
Nationale kampeer-

en sporttentoonstelllng
„Kamp Houtrust" isvan 15 tot en met 20
april in Haagse Hout-
rusthallen. Is vijfde in
rij en vele nieuwe ex-
posanten (o.a. met ca-
ravans) hebben zich
aangemeld. ANWB en
NIVON hebben er in-
lichtingenstands.

Tegelen
Dit zou jaar zijn van

passiespelen in Tegelen,
die immers om vijf jaar
worden gehouden. Zijn
uitgesteld tot volgend
jaar omdat dan over-
kapping van openlucht-
theater klaar is en men
kan spelen hoe 't weer
ook is.

Hiswa: 18 tot 27 maart
Elfde Uiswa is van vrijdag 18 tot en metzondag 27 maart in nieuwe RAI te AmsterdamOp 45.000 vierkante meter komen nieuwstetypen tenten, boten en motoren c.n alles watdrop en dran hoort. Wellicht wordt ook haven-bekken van 10.000 vierkante meter achter IAIbij bootjes-show ingeschakeld.
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Uw garantie voor een geslaagde vakantie 1966
is, wanneer U keus doet uit onze reisprogramma's waarin meer dan 2000 boot-,
autocar-, trein- en vliegreizen staan omschreven. 330 eigen Ité-reizen naar alle
mogelijke bestemmingen.
SPECIALE JONGEREN REIZEN CLUB 33 en YET-CLUB.
Reisgids zenden wij U gaarne gratis toe.

Reis- en Passagebureau HOOGSTINS
LEEUWARDEN, Ruiterskwartier 111, tel. 05100—23305
AMSTERDAM, Prins Hendrikkade 48, tel. 020—223291

RES r/*/^3 ri

VAKANTIE 1966!!!
Ook nu bieden wij weer „Elk wat wils" naar
aantrekkelijke vakantiegebieden tegen popu-
laire prijzen. Wij noemen slechts:

Vliegreizen
(Hotelplan, Airtour, Centourl) lncl. ho-
telverzorging, appartementen of bunga-
low. „Zonne"-vluchten met comfortabele,
moderne vliegtuigen naar 0.a.:

Joegoslavië .... 15 dagen vanaf I 367p—

Adria 15 dagei vanaf f328,—
Gardameer .... 15 dagen vanaf l 32/-Speciale Jongerenreizen (club 33 - Centouri).

Treinreizen
(volledig verzorgd Hotelplan-Railtour).
Per Hotelplan of Bergland-expres naar
Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Joego-
slavië etc.

Toeringcarreizen
Wij vertegenwoordigen uitstekende on-
dernemingen, zoals 8.8.1., Cebuto, E.S.A..
De Vrije Wereld en vele anderen, die U
naar elke gewenste bestemming kunnen
brengen met ter plaatse uitstekende ho-
tels. Vertrek en aankomst te Leeuwarden
ofHeerenveen.

Een erkend Reisbureau vertegenwoordigt
betrouwbare vlieg-, trein- en toeringcar-
bedrijven, zodat Uw vakantie-avontuur In
veilige handen is.

Uitvoerige brochures en reisadviezen bij:

Passage- en Reisbureau
J. W. v. d. Meulen N.V.

LEEUWARDEN GORREDIJK
Spanjaardslaan 153, Hoofdstraat 100,
(telefoon 05100-30543) (telefoon 05133-1444)

VOOR:
Woonboten
Karavans
Vouw-

iTEfo1! V iffr Karavans

iLjj^^Fur^W Visboten

l\k ta meubels
Rubber-
boten
enz. enz.

Bezoekt de grootste speciaalzaak van het
noorden

Abbink D litenspori ventrale
Aan de Rijksweg Sneek—Leeuwarden
Scharnegoutum 05160—3996

'N GOEIE TIP VOOR EEN MOOIE TRIP!
KOOK en VERLICHT in boot, tent of caravan met:

y« ’ I „PRIMUS- JSi IsPROPAAN"/i

kuT^rTpSS" Eu^ «* «»

SvieS toCStel V°or UW doel U, na gratl,

i
Kelders 17-21JTtetea!^!!!' Leeuwarden<*m^£Wm Telef. 05100-27007

0 Ga niet met vakantie H
Q zonder een goede foto- of W
H smalfilmcamera! t§

15 ★ Onze voorraad Is groot! H

* Onze voorlichting subliem! pj
H ★ Onze service befaamd! SÊ

IN LEEUWARDEN LUIDT H

H Voor foto's en camera's |m
Naar Simon de Vries jg

VOORSTREEK 96

CARAYAN-RAI OO VERschijnihgen
VERKOOP EN VERHUUR "^"^"^"^^^"«"l^^^^^M

Ainni OP en TOP een TENT van de
iP H NflrttKl VAKSPECIALIST

De Italiaanse, geheel polyester MfflMHßHßHßßHHßlWi^a^^^ia^^^^ia.?J^i^iT.».»a^^^»T^^aT^i?^»^ wn ■ ■"■ 11 ■
9% I ■■■■ AAUn #1 l\ Bij aankoop van een SAFARI-TENT een GRATIS

GRAZIELLA "e oerdegelijke CONDOR pinksterweekend ta ommen.

Stalen onderbouw — Naadloze polyester bovenbouw.

Ook voor alle CAMPING ARTIKELEN. IjÊ WÊÊÊÊËBBBÊÊ l

RUBBERBOTEN. RUBBERVLOTTEN, TENTEN. LUCHTBEDDEN, |§Mf|&g Zuidergrachtswal 24, Leeuwarden eEen J^n^JLlf"«"eeï
SLAAPZAKKEN, MEUBILAIR, „MEPAL'-SERVIES. „CAMPING- ImlfwlNl geslaagde vakantie.
GAZ», TRUIEN, REGEN-KLEDING. (»""■" Tel. 05100-25315 (na 18 uur 27324) I 1 1

I

\f GA RUSTIG Iffi
ff v MET VAKANTIE 11
il itf|%a W'J willen wel over uw f
« % 11} bezittingen waken m
Willem vk * Maar zorg dan eerst dat J|||

*|f|l »- " Bel even 23616 en wij &W 0i^jjjm W fef' zullen U graag alle gewenste MiWBÈ
;'.'* IÉKk NA TIEN JAAR HALVE PREMIE / ||

«I jF LEEUWARDER
1 m ONDERLINGE
M .0, Eewal 59 - Telefoon 23616

mr Reserves ruim 1.4 miljoen

VAN DE BOVENSTE PLANK . . .
is onze collectie

draagbare radio's
Jf | Keuze uit meer dan 25 verschil-

È£<m lende soorten transistors
Wilt U tijdens vakantie en week--1R; end de TV-programma's niet mis-

draagbare TV
de oplossing.

Vrijblijvende demonstratie bij

RADIO EN T.V. SOEPBOER
WEERD 5, LEEUWARDEN _

Tel. 24630-27036-29498

exclusieve bontmantels en
accessoires in verschillende

soorten en modellen bij:

hulshoff
k Nieuwestad 93,Leeuwarden j

Tijdens Uw vakantie

UW BONT
in onze kluis

beter beschermd
danbij U thuis

KEIS KR/45

■ J s Verdien Uw eigen wegenbelasting terug! H
.««sta*» hm. f 1■ UPr tank SUPER-BENZINE I

■ MET |jjjna £ cent korting I
V ■»,« mui jx\ S? , per liter.

■ np^\ y^/ Openingstijden: werkdagen 7.00—22.00 uur.

tpx StESi ys!( zondag 10.00—18.00 uur.

I iN^^C" U-P-G- EN BENZINE TANKSTATION I
U#^ f > + TOUTENBURGSTRAAT 4

\J<^ Gemakkelijk te bereiken. LEEUWARDEN
J Volg vanaf Hennesbrug de LPG-pijleii ..^—^^^^M



Dit is er te doen en
tezien in eigen land: Bloemencorso

van bollenstreek
op koninginnedag

Zwerven op het goed-valle-'t-uit heeft zn bekoring, maar enige voorberei-
dingen kunnen toch echt wel hun nut hebben. Wie zich tevoren even

oriënteert loopt minder kans een leuk evenement, een aantrekkelijk recreatie-
oord, een goed concert, een aardige tentoonstelling voorbij te rijden. Later heb
je er dan spijt van, want wie komt er nu elke dag in Valkenswaard en Leek, in
Ede en Exloo?

We geven u hier een kleine keur uit
evenementen en uit inrichtingen, die
u tijdens uw vacantie — als u toeval-
lig in de buurt bent — z.ou kunnen
bezoeken. De provinciale en plaatselij-
ke VVV's hebben een lijst die véél
meer vermeldt; u zou die lijst kunnen
aanvragen als u er voor voelt om wat
meer uit uw vacantie te halen.

tief cachet. En van midzomer af
speelt men weer Shakespeare van
openluchttheater in mooi-Diever.

Staatsbossen zijn ónze bossen en
u en ik en wij allemaal hebben
Staatsbosbeheer aangewezen om
er goed voor te zorgen en voor ons
toegankelijk te maken. Het geeft
Voetspoorkaarten uit om ons de
weg te wijzen in onze bossen, het
organiseert wandelingen om ons
onze eigen rijkdom te leren ken-
nen en het heeft op verschillende
plaatsen dag- en verblijfcam-
pings ingericht. Dit is het kam-
peerterrein „Harskamperdennen"
bij Kootwijk op de VeluwA

Overijssel
In Twente (heerlijk fietsland; vraag

VVV's fietsroutes) branden paasvuren
op eerste paasdag. Zeer fraai te zien
van berg bij Ootmarsum en van toeris-
tische weg over Holterberg dicht bij
Nijverdal. Beide ppasdagen (10 en 11
april) is het „vlöggelen" in Ootmar-
sum; eerste paasdag is oprichting van
paasstaak in Denemarken groots feest.
Urk viert opening van palingseizoen op
30 april (koninginnedag) met vlagge-
tjesdag. Passiespelen in Hertme bij Bor-
ne zijn in laatste week van juni en op
25, 26 en 27 augustus viert Raalte het
oogstfeest met op eerste dag Stoppel-
haene.

Zeeland
Voordat u Zeeland gaat verkennen,

zou u in Middelburg eigenlijk eerst even
„Miniatuur-Walcheren" moeten zien. Is
wel geen Madurodam, maar zéér in-
structief. Gaat 7 april open en is tot
begin-oktober te bezichtigen. In Mid-
delburg niet vergeten abdij-complex te
bekijken. Kan er een avondje af, ga
naar klank- en lichtspel „Schrijn van
zwaard en kruis" bij abdij; is iedere
woensdag, donderdag en vrijdag van
begin-juni tot begin-september. Brui-
nisse opent mosselseizoen op 23 juli
met vlaggetjesdag.

Noord-Brabant
Brabant heeft veel heidevelden, doch

slechts één schaapskudde: die van Ois-
terwijk. Schaapskooi staat aan Creme-
laarseweg bij spoorlijn, kudde graast
doorgaans tussen Oisterwijk en Esch.
Sprookjespark Efteling in Kaatsheuvel,
die derde lustrum viert, gaat 10 april
open en blijft dat tot 2 oktober. Krijgt
er dit jaar iets nieuws bij: sprookje „De
Indische Waterlelies" van koningin
Fabiola. Zundert (Vincent van Gogh)
zal dit jaar op zondag 4 september veel
aandacht geven aan zn beroemde
(dahlia-) corso; is namelijk 25ste.

Groningen
Op 15 april gaat het Nationaal Rij-

tuigmuseum in Leek weer open. De ten-
toonstelling van Oostenrijkse galakoet-
sen van keizer Franz Joseph wordt ge-
prolongeerd. Het spoorwegmuseum an-
nex opent zijn poorten midden-mei. In
Delfzijl loont het zee-aquarium de moei-
te. Misschien kunt u het tijdens een pink-
sterbezoek (29 en 30 mei) combineren
met de Neptunesfeesten en zeilwedstrij-
den.

Drente
In bijzonder gevarieerd Drente

moet u eens zoeken naar schaapskud-
den. Kan bij Havelte, Westerbork, Ex-
loo en Ruinen (aan rand van grote
Kralose heide, aan andere kant waar-
van radiotelescoop staat, die Melkweg
bestudeert). Op schaapskooien staat
aangegeven, waar kudde is te vinden.
Loop in Schoonoord eens binnen in
openluchtmuseum „Het Drente van
vroeger"; is zeer onthullend. Open
van 10 april tot eind-september. Van 7
juli tot en niet 11 augustus hebben don-
derdagmarkten in Meppel zeer attrac-

Gelderland
Gelderland heeft altijd rijk program-

ma voor vacantieganger. Heeft ook de
accommodatie ervoor: natuur en
reeks van musea en attractiepunten.
Zoals Openluchtmuseum in Arnhem
(open 1 april), nationaal park Hoge
Veluwe (beeldenpark Otterloo gaat
ook op 1 april open), Sonsbeek (in
gaande 27 mei internationale beelden-
tentoonstelling). Zijn verder wildtoch-
ten (bv. van Otterloo en Dieren uit) en
tochten naar wildtoren van Hoog-Buur-
lo (van begin-mei af) en naar wildkan-
sel ven Ede (tweekeer weeks, begin-
nende midden-juni). Op sommige zon-
dagen zijn er excursies naar het Vra-
genderveenbij Lichtenvoorde, waar een
zeer bijzondere flora is, o.a. met wil-
de orchideeën (zonder gids is Vragen-
derveen' levensgevaarlijk). Dan staat
er hele reeks kastelen voor u open,
sinds vorig jaar ook prachtige burcht
in 's Heerenberg. SlotLoevestein (waar
Hugo de Groot gevangen zat) is gron-
dig in restauratie, maar u bent er wel-
kom. De Nato-taptoe in Arnhem is van
25 juni tot en met 2 juli. De Vierdaag-
sen zijn: 19—22 juli in Apeldoorn en
26—29 juli in Nijmegen.

Limburg
Limburg is land van vogelschieten

en grote processies. Koningsvogelschie-
ten begint al 30 april, koninginnedag,
in Valkenburg. Op Hemelvaartsdag
(19 mei) is er dergelijke wedstrijd in
Margraten.Van processies noemen we
Grote Bronkfeesten in Eijsden en Geer-
truid: 12 augustus sacramentsproces-
sie „De Grote Bronk" en 13—14
augustus cramignondansen (reidan-
sen). Nu Limburgse mijnen zo in
brandpunt staan, zou u in Valkenburg
eens moeten gaan kijken naar Model-
mijn op ware grootte. Gidsen geven bo-
ven- en ondergronds explicatie; is
expositie van dieren en planten,
die in Zuidlimburgse krijt- en carboon-
lagen gevonden zijn. Alle dagen open
van half negen tot zeven.Friese

data
Skûtsjesilen

Machtig gezicht, die bolbezeilde tjal-
ken („skütsjes"), die elke zomer in

Friese waterland wedstrijden houden.
Ook als u zelf geen watersporter bent:
derhenen, want ook van wal af is 't in-
drukwekkend gezicht. Kleurenfilm in
foto- of filmapparaat en kijker mee kan
ook geen kwaad. Data zijn: zaterdag 16
juli Grouw; maandag 18 juli Eerne-
woude; dinsdag 19 juli Drachten-Veen-
hoop; woensdag 20 juli Terhorne; don-
derdag 21 juli Langweer; vrijdag 22 ju-
li rustdag; zaterdag 23 juli Makkum;
maandag 25 juli Staveren; dinsdag 26
juli reservedag Staveren; woensdag 27
juli Fluessen; donderdag 28 juli Lem-
mer; vrijdag 29 juli Sneek.

Utrecht
Utrecht-stad Is en blijft trekpleister

met name door grote verscheidenheid
van manifestaties (Jaarbeurzen 0.a.),
maar toeristisch ligt het zwaartepunt
toch wel op Utrechtse Heuvelrug. Van
plaatsen daar richten vooral Doorn en
Zeist zich tot de gasten. Doorn met auto-
museum, Huize Doorn, uitvoeringen in
openluchtmuseum en rondleidingen door
park Gimborn. Zeist met „sprekers-
hoek" als in Hydepark, asfalttekenwed-
strijd (juli-augustus) en kunstmarkt (20
augustus). In Spakenburg (jeugdlokaal
Kerkstraat 20) kan men tentoonstelling
zien van klederdracht van Spakenburg-
Bunschoten. Wijk bij Duurstede heeft
weer klank- en lichtspel bij kasteel (ie-
dere avond van begin-juni tot eind-au-
gustus). En dan: let eris even op
Veenendaal; daar is 19 juli de grootste
bijenmarkt van Europa.Kaatsen

Kaatsen is in-Friese sport, al ligt
oorsprong waarschijnlijk niet op groe-
ne Friese grasmat, maar in zuidelijker
landen. In België en Frankrijk wordt
ook nog gekaatst, al neemt men daar
aan (in Baskenland vertelde men ons
dat eens), dat 't daarheen in overge-
waaid van het oude Rome, terwijl die
het wellicht weer overnamen ui: nog
oudere Azië of uit Mexico. Kaatsen is
met name populair in noordelijk en
westelijk deel van Friesland. Centrum
is Franeker, waar op pinkstermaandag
Bondspartij wordt gehouden en op laat-
ste woensdag in juli of eerste in augus-
tus (dit jaar: 3 augustus) is er de PC.
Hét kaatsevenement van Friesland, vol
sfeer, vol enthousiasme. Ideaal zelfs
voor mensen, die van kaatsen geen
klap verstand hebben. Als u eens echt
Fries evenement wilt meemaken:
woensdag 3 augustus naar arena vol
duizenden Friezen van her en der in
Franeker. Week later is Freulepartij in
Wommels, waar jong-Friesland om
hoogste eer strijdt.

Noord-Holland
Provincie met enorme rijkdom aan

toeristische aantrekkelijkheden, neem
alleen Amsterdam maar. Komt halve
wereld op af. In groot contrast met Am-
sterdam staat Texel. Zijn van begin-
mei tot in augustus rondleidingen door
vogelbroedplaatsen; 16, 23 en 30 mei
zijn er lammerenmarkten in Den Burg.
Eerder al, van 7 tot en met 9 april,
zijn de fameuze uitvoeringen van de
Matthaus-Passion in kerk van Naar-
den (haast u als u kaart wilt hebben).

Alkmaarse kaasdragers zijn alleen
op vrijdagmorgen en dan van begin-
mei tot eind-september.Westfriese boe-
renmarkt (met folklore) te Schagen is
op donderdagen in juli en augustus.
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gaat
15 maart al open en sluit eind-oktober.
Vestigen verder uw aandacht op zee-
aquarium in Bergen aan Zee, excur-
sies door duinreservaat Bergen, Molen-
museum Koog aan de Zaan, raadhuis-
je van Jisp (Leeghwater bouwde het)
en boottochten van Zaandam op za-
terdagmiddag naar De Rijp, waarvoor
Leeghwater óók raadhuis ontwierp.Zeilen

Elk weekeinde zijn er 's zomers in
Friesland zeilwedstrijden. Hoogtepunt
voor wie zeiltjes wil zien is Sneekweek,
die altijd begint op eerste zaterdag na
tweede dinsdag in augustus. Dit jaar dus
zaterdag 13 augustus. Duurt tot en met
donderdag 18, maar voornaamste dag is
woensdag 17: befaamde Sneker Hard-
zeildag.

Fierljeppen
In 't voorjaar zijn Friezen ijverige

eierzoekers en om van weiland tot wei-
land te komen gebruiken ze een pols-
stok. Mogen er (na 19 april) geen eieren
meer geraapt worden, dan gaan ze toch
door metpolsstokspringen en dan In wed-
strijdverband: fierljeppen. Hoogtepunt is
kampioenswedstrijd in Winsum (Fries-
land uiteraard), waar duizenden zien
hoe zon zestig-zeventig matadors over
(en in!) de vaart springen. Kampioe-
nen komen tot óver de veertien meter.
Is zaterdag na Sneekweek, dus 20 augus-
tus

Zuid-Holland
Keukenhof in Lisse gaat dit jaar 31

maart open en sluit omstreeks half mei.
Bloemencorso van de Bollenstreek (Sas-
senheim-Lisse-Hillegom-Bennebroek) is
op 30 april, koninginnedag dus. Rijns-
burgs bloemencorso (bU Leiden) is 6
augustus.

Madurodam, miniatuurstad tussen Haag
en Scheveningen, gaat 7 april open en
sluit 2 oktober. Van 29 april tot 8 mei js
in Rotterdamse Ahoyhallen tweede „Na-
vito", tentoonstelling op gebied van
sportvisserij, waterrecreatie, zaal- en
veldsport. Molendagen van Kinderdijk
(noordoost van Dordrecht) zijn op za-
terdagmiddagen van begin-juli tot eind
augustus; zijn dan zeventien molens in
werking. Westlands fruit, en bloemen-
corso is op 27 augustus. En in Rotterdam
moet u eens letten op avondrondvaarten
op Waterweg met vaart langs vlamme-
tjes van Pernis. Waren vorig jaar al-
leen op donderdag- en vrijdagavond.

Nationale
hulpbrief

De ANWB heeft dit jaar een nieuw-
tje: een nationale hulpbrief voor leden
van de Wegenwacht, die in Nederland
buiten hun woonplaats te kampen heb-
ben met pech. De nationale hulpbrief
(’5) bevat drie credietcoupons tot vijf-
tig gulden elk, waarmee onvoorziene re-
paraties aan de personenauto, het mo-
torrijwiel of de scooter kunnen worden
betaald (mits die hoger zijn dan ’25),
waarmee men takel- en sleepkosten kan
voldoen en eventueel dokters- en zieken-
huisrekeningen, die voortvloeien uit een
ongeval of ziekte tijdens de reis, kun-
nen worden betaald. Als uw pech niet
het gevolg is van een aanrijding of on-
geval, neemt de ANWB de kosten van
takel- en sleephulp naar de dichtstbij-
zijnde garage of zelfs naar een garage
in uw woonplaats op zich. Bent u door
ziekte of lichamelijk letsel niet in staat
uw auto binnen vijf dagen zelf naar huis
te rijden, dan doet de ANWB het voor
u.

Ridder te voet
Ridder te voet worden wil zoveel zeg-

gen als in verval raken, maar zo hoeft
u zich beslist niet te voelen als u er-
gens vacantie zit te houden en geen auto
hebt. Bijna alle busmaatschappijen ken-
nen dagabonnementen en voor een krats
(f2.75 af3) kunt u hele dag uit de
voeten in de bus. Enne: w bent veel
goedkoper uit dan automobilist, die b#
u in pension of hotel zit.

Alles-inbegrepen-reizen in
eigen land en omstreken

"P igenlijk een beetje gek: je kunt je reizen naar het■L-1 buitenland in Nederland laten regelen, zó dat jegeen hand behoeft uit te steken van het moment dat je
in de trein, het vliegtuig of de bus stapt tot het moment
dat je — een week of veertien dagen later — moe enbruingebrand en voldaan weer voet op vaderlandse bo-dem zet. Of je talen kent of geen talen, je bedje staat
gespreid, je eitje staat klaar bij het onbijt, je luie stoel is
aan het vreemde strand voor je gereserveerd. Maar als

Toch was er grote behoefte aan. Bij
de gezinnen, die er eens helemaal „uit"
wilden zijn maar zich geen grote reis
naar Joegoslavië of Majorca konden
permitteren en vooral ook bij oudere
echtparen, die weliswaar het hele jaar
door „vacantie" hebben, maar die in
de zomer toch ook de kriebel in de be-
nen krijgen en wég willen wezen.

Men onderschatte dat aantal niet! De
reislust krijgt iedereen te pakken en me-
nig echtpaar, dat zijn hele leven (en
vaak zonder vacantie) op eigen bedrijf
en in eigen winkel heeft geploeterd, wil
er nu ook wel eens uit. Wil zich ook
wel eens laten bedienen — en dan niet
op een logeerpartij bij de getrouwde
kinderen (waar je altijd nog weer zit
met de zedelijke plicht om te helpen
bij de afwas en baby-te-zitten als zoon en
schoondochter of dochter en schoonzoon
eris een avondje uit willen), nee: echt
in een hotel. Maar niet te ver weg,-
geen 'dagenlange reis met trein of bus,
geen gehannes met couchettes in
schommelende treinen, waarin nooit een
fatsoenlijk bakje voor je gebit is en
waarin allerlei vreemde mensen kunnen
ontdekken, dat je ook in de zomer nog
wel van een lange onderbroek houdt.
Nee, liever in het binnenland, toaar im-
mers ook nog zoveel hoeken zijn, die je
nooit hebt gezien.

r~\e laatste tijd wordt er in Nederland
17 op dit terrein iets meer gedaan
doordat men ontdekt heeft, dat er on-
der de eigen bevolking een groent aan-
tal vacantiegangers is, dat het binnen-
land boven het buitenland prefereert. En
dat zijn niet alleen oudere echtparen!
Dat zijn ook tal van alleenstaande vrou-
wen of groepjes dames (zusters, wijk-
verpleegsters, kantoor- en winkelmeis-
jes), die misschien geen lange vacantie
achter elkaar kunnen nemen en die een
verblijf tussen eigen landslieden wel-
licht onbezorgder vinden dan tussen
Italianen of Spanjaarden. En dat zijn
die honderden, die geen auto hebben of
in de vacantie geen auto willen zien en
die tot de ontstellende ontdekking zijn
gekomen, dat ze precies weten hoe de
Italiaanse meren er uit zien, maar
geen idee hebben van de Friese, die
het heuvelende Denemarken énig en
uniek vinden en er geen weet van heb-
ben, dat wij in Zuid-Limburg net zon
landschap rijk zijn, die de Fransen be
wonderen om hun vindingrijkheid op het
gebied van klank- en lichtspelen en er
nooit van gehoord hebben, dat je het In

de abdij van Middelburg (om maar één
plaats te noemen) óók kunt zien. En,
wat het leuke is, ook kunt verstaan.

P en van de instanties, die de Neder-
--' landers het eigen land willen laten
kennen, is de NS. De Spoorwegen be-
wegen zich met hun Achtdaagse Vacan-
tiereizen al enkele jaren op dit terrein
en met zoveel succes, dat het aantal
mogelijkheden dit jaar van vijf tot ze-
ven wordt uitgebreid. Naast de rei-
zen naar Zuid-Limburg, Friesland, Zee-
land, Belgisch Vlaanderen en Twente
komen daar nu bij de vacantiereizen
naar Brabant en Montferland.

Het zijn „all-in"-reizen, dat wil zeg-
gen met inbegrip van vervoer heen en
terug, verblijf, excursies en alles wat
derop en deran is. Er zijn eenheidsprij-
zen voor vastgesteld; het doet er niet
toe of men in Amsterdam, Dordrecht,
Schagen of Roodeschool woont, men be-
taalt één prijs, uiteraard afhankelijk van
de klasse van het hotel (men heeft eni-
ge keus). De reizen beginnen en eindi-
gen op zaterdag.

" Zuid-Limburg, logies in Valken-
burg. Inbegrepen zijn een bustocht door
Zuid-Limburg, een dagtocht naar de da-
len van Maas, Ourthe, Amblève en Ves-
dre in België, een dagtocht naar het
Duitse Eifelgebergte en uiteraard bezich-
tiging van de Valkenburgse beziens-
waardigheden (voor- en naseizoen van

’ 139,50, hoogseizoen van f 150 af).

" Friesland, logies In Leeuwarden. In-
begrepen zijn boottocht van Grouw naar
Sneek met bezoek aan Scheepvaartmu-
seum, bustocht naar Rijtuigmuseum In
Leek en door de Drents-Friese bossen,
boottocht naar de Lauwerszeewerken en
Schiermonnikoog (als noordelijkste
punt van Nederland), bezoek aan Fries
Museum en bustocht langs Bolsward,
Workum en Hindeloopen en door Gaas-
terland (van ’lB9 af).

" Zeeland, logies in Middelburg. In-
begrepen zijn rondrit door Middelburg
en rondrit over Walcheren met bezoek
aan Veere en Vlissingen, tocht over
Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland
via nieuwe Oosterscheldebrug, dagtocht
naar Brugge en Oostende, bezoek aan
klank- en lichtspel in abdij van Middel-
burg, dagtocht door Zeeuws-Vlaande-
ren en bezoek aan Yerseke (van f 198
af).

" Belgisch Vlaanderen, logies in Knok-
ke. Inbegrepen zijn dagtocht langs Bel-
gische kust en aangrenzend binnenland,

je je vacantie in eigen land wilt doorbrengen, word je
geacht zelf mans genoeg te zijn om je voorbereidingen
te treffea We bedoelen dit: in verhouding tot wat voor
de vacantiegangers naar het buitenland is uitgeplozen en
in duizenden fraaie folders is geëtaleerd, was er altijd
maar bijzonder weinig keus uit „all-in"-reizen in eigenland; reizen dus, die helemaal voor je waren uitgekiend,
met vervoer, logies, lunch en diner, excursies en wat dies
meer zij.

bezoek aan natuurreservaat Het Zwin,
dagtocht naar Brugge en Gent, dagtocht
naar Brussel inclusief museum en
Atomium (van ’219 af).

" Twente, logies in Ootmarsum. In-
begrepen zijn bezoek aan „los hoes",
bustocht door Twente, dagtocht naar
Burgsteinfurt en Munster, bezoek aan
natuurreservaat Springendal, dagtocht
naar Teutoburgerwoud, dagtocht over
Overijsselse heuvelruggen en voorstel-
lingen van folklorefilm en Oostmarsum-
se boerendansers (in voor- en naseizoen
van ’ 168, in hoogseizoen van ’ 178 af).

" Brabant, logies in Breda. Inbegre-
pen zijn boottocht door de Biesbosch,
bustocht door Drunense duinen, Meierij
en Langstraat met bezoek aan Den
Bosch, bustocht door Brabantse bossen
naar Baarle-Nassau, bustocht naar Bel-
gisch natuurreservaat Bokrijk en bezoek
aan openluchtmuseum (van ’206 af).

" Montferland, logies in Zeddam. Inbe-
grepen zijn dagtocht naar Munsterland,
natuurreservaat Merfelder Bruch,
scheepslift Henrichenburg en kastelen in
Achterhoek, dagtocht naar het Reichs-
wald bij Kleef, Heilige Landstichting,
Nijmegen en Arnhem, wandelingen door
Montferland, dagtocht naar Achterhoek
en Zuid-Veluwe met bezoek aan kasteel
Middachten (van ’ 172 af).

MIDDEN-
BRABANT

Attractief,
mooi en
vol sfeer

VV/ armeer u nu geen verre reizen wiltw maken, maar dichtbij echt kalmp-
jes-aan wilt genieten, tijd wilt hebben
om te wandelen, om te luieren, om de
kinderen ergens heerlijk te laten spelen— denk dan eens aan Midden-Brabant.
Eigenlijk zou u ook de auto best thuis
kunnen laten en heerlijk met zn allen
op de flets gaan, want daar is Midden-
Brabant nu net hJt land voor. Er lijn
tientallen verrukkelijke fietspaadjes, dl»
u brengen waar geen automobilist kan
komen. Die u dwars door dat typische
Brabantse platteland voeren, dat er nog
wel is, maar dat snel verdwijnt. Op d»
fiets ontdekt u het en leert u het ken-
nen als een van de plezantste delen v»n
ons lieve land.

Midden-Brabant — laat ons het be-
grenzen met Tilburg in het westen en
Eindhoven, onzentwege de Zuidwillemi-
vaart, in het oosten — heeft behalv»
bossen en heidevelden en vennen ook nog
tal van attractiepunten. Het sprookjea-
park „De Efteling" in Kaatsheuvel, het
recreatie-oord „De Beekse Bergen" bij
Tilburg, enkele kilometers de weg naar
Hilvarenbeek op (met een vele hecta-
ren groot natuurbad, zonnestranden en
een camping), het recreatiecentrum
„Eurostrand" in Westerhoven, even ten
zuiden van Valkenswaard (met zwem-,
roei- en waterskivijvers, bossen, terra*-
sen, campings en „de grootste speeltuin
van Europa"). O er zijn veel meer aan-
trekkelijke punten: het watersportceik-
trum van Woudrichem, het oude ve«-
tingstadje Heusden, de musea In Til-
burg en Breda, de moderne industrieën
in Eindhoven. Maar soortgelijke din-
gen kunt u elders ook zien.

Waar Midden-Brabant en Kernpenland
echter uniek om zijn, is om die natuur,
die oud-Brabantse sfeer. Om de Loon»
en Drunense duinen en zandverstuivin-
gen, de vennen en het natuurreservaat
van Oisterwijk, de bossen (vrij wande-
len) van het landgoed „De Utrecht" aan
de weg Hilvarenbeek-Reusel, de bossen
en heide onder Middelbeers, de Neter-
selse Heide, de Grote Leender heide en
de Lieropse heide, stuk voor stuk ge-
bieden om op de fiets te verkennen. Om
even af te stappen bij zon ouderwet»»
dorpsherberg (trouwens: ouderwets....,
ze weten daar heus wel wat een juke-
box is!) of in een modern restaurant
als op het landgoed „Schaluinen" in
Baarle-Nassau, de punt van de aan na-
tuurschoon bijzonder rijke driehoek Gll-
ze, Alphen, Baarle.

Voelt u er voor? De VW's in Tilburg
(Stationsstraat 29) en Eindhoven (Sta-
tionsplein 20) willen u graag verder
informeren. Een ANWB-kaart — er zijn
er twee van Noord-Brabant, een west-
en een oostblad — bewijzen u uitsteken-
de diensten, vooral als u fietst, want al-
le nummers van wegwijzers en padde-
stoelen staan er op.

KfV.5■^^-^^^^^^^^J^^JA^^W- JPCT»-Ï..'g-f A^"^^-^^ -^



VERHUUR van uitsluitend
NIEUWE WAGENS

ZONDER CHAUFFEUR

" Opel Kapitan " Opeis Kadett

« Opeis Rekord " OpelKadett Caravan

Met radio en All-Risks verzekering

PIET WIERSMA

X,£\S KRAS

Met Turkstra-beschuit
aan boord...

I/» 1
/ f/ d \ TURKsrw/// ’ iSßßwfc -/

Z^ TÜRKSTM / / /<A //

vaart U een gezonde
koers!

Uw reis begint bij:
J# _ MORREMA

yf* "*) Ülfib^aß Een Soede koffer verdub-
"( & l>elt uw reisgenoegen.

\\ '-1W^TSiiSiÏMli Grote sortering leren, lm
VA-f '^jJK JWIBP^jft) nen en fiber koffers. -R^W-aaaJwkj Afwasbare reis. en week-

>(HErS^ xjS^ endtassen in diverse aar-
dige modellen.

1 ËÜ^R - SPECIAALZAAK LEDERWAREN

'V ö IMlWiiiiainlllii
NIEUWESTAD 104 LEEUWARDEN

r

4 cil., 843 cc, 52 SAE pk, ruim 135 km/u., schijf-
M HBbßp%B remmen op voorwielen, beproefde vering, voor
»?■& a^^S strakke wegligging, 4 versnellingen met Porsche

synchronisatie, pookversnelling, verstelbare bucket
H JSP^M j| seatb voorin, gesloten koelsysteem, regelbare air

conditioningen verwarming metaanjager, carrosserie
met Aqualit-behandeling (anti-roest).

Sportcoupé e sc\c\cCompleet: (laken bekleding) I oyVS,-
——m m

EERLIGH N.V.
ZAAILAND 100

RUITERSKWARTIER 37
UITERDIJKSTERWEG 2

LEEUWARDEN
Telefoon 05100-25838-24006-23180

DRIE TROEVEN VOOR HET A.S.
KAMPEERSEIZOEN

DELTA TENTEN
(alleen-verkoop voor Friesland)
Uniek systeem door eenvoud, comfort en gewichtsbesparing.
Eén stoks systeem. Maximaal in het comfort, minimaal het
gewicht. Ideaal bij iedere weersgesteldheid.

WALKER,
de beste tent van Nederlands fabrikaat. Reeds jaren het
grote sukses van onze verkoop.

GOVERNOR,
de tent, met een kwaliteit van wereldformaat.
Tot 1 maart belangrijke voorseizoen korting.
Luchtbedden, slaapzakken, kooktoestellen, stoelen, tafels,
kortom alles voor een goed verzorgde vakantie of week-
end. Op ieder kampeerterrein een streepje voor.
CAMPING CORNER:

fIÉnH¥% NIEUWESTAD 109 - WEERD 3J v l TELEFOON 20244* - LEEUWARDEN

W AUTO-SCHADEl^^^flW TEL. 23073-2306 1 - LEEUWARDEN jËBÊÈ
f WILLEM LORÉSTRAAT 59 jggliM

Sk FRIESLANDS OUDSTE EN MEEST BEKENDE ADRES - SINDS 1912

' ''èéÊÊÊtÊm

fl B R3m --——'H9H

mmmmmmmmmmmWÊÊ%^SßHSmm9ftÊ9mm^f^mmmmmm

nr KENAU DE BOOT speciaal VOORUk IV Cll H U KLEINE GEZELSCHAPPEN
ATTENTIE ! Nog deze zomer brengen wij

DE NIEUWE PRINCEHOF
in de vaart. Een geheel nieuw schip, plaats biedende aan 300 personen.

TDATKriIA HELICONWEG 28 - LEEUWARDEN
■ tl vllnE, Wh Hj tel. 05100-25989 - b.g.g. 30194

Relax jé- 4^
DAMES f^h^/frjstc r, {Ca.
Gun Uw echt- (C^Z^rfn i^Vrtm
genoot tijdens ivvL W V
weekend en Mo%kVt''»A\V
vakantie een I?^^
plaatsje in de

m k*,\ > MAAR GEEF
f? „f, OOK UWIJlTji^ïRk BONTMANTEL

\ v>» »| gedurende de zo-
V Maffer mermaanden de

m " juiste plaats
fp'% W| Laat Uw bont-

m W-'*\ mantel door ons
M , vakkundig opber-
I gen en verzorgen.

Het vrijwaart U 'f&£ tegen schade.
%t ' |4 Wacht niet met
%» ai^nJsi^' Uw reparaties.

h fit Wij kunnen U in
|' ’ ’ het zomerseizoen
v fJ< het beste helpen
\l' i en bovendien
!"'!/ extra korting

BONTWERKERIJ

KI. Hoogstr. 14(bij Jaspers Zaadhandel)
Telefoon 28725 - Leeuwarden

onbezorgde vakantie

door tij^'g verzorgde
T">'r^^> * N^v kleinigheden.

t'vtv^Cl^ Vreemd geld, reischeques,
ongevallen- en
bagageverzekering,
bewaring van
kostbaarheden
verzorgt de

AMSTERDAM - ROTTERDAM BANK N.V.
NIEUWEWEG 3 — LEEUWARDEN — TEL. 42222

WIRDUMERDIJK 15 — LEEUWARDEN — TEL. 42222

Lr JOL Opel construeerde 2 nieuwe
-■--_ Kadett motoren. SS pk en 60 pk!

_._ —- -»l -^ Hogere topsnelheid en fellere%/ ■I|l mr JI|i acceleratie. Onwrikbare wegligging
f vJ^J M V».^^ dank zij grotere spoorbreedte

~ (achter 128 cm!). Op sommige
_^_

_ _ ■ modellen sportschakeling
||j| I I^/k" en schijfremmen vóór.

0:£Bij ons kunt u kennismaken
~W\f\ I met de 5 persoons Opel Kadett -■r"| diealles heeft!

■*&■&*■' ■■■■■■
—*«w. ««--+**>««■ :: :^^^^^^KR|M

j.-ut-■■*■(!■'i i*wwwwnrir 1 Turn—""*—-"■—mi»iww»w»/ i■"■'''' f

V" y; _■■■'"" T- 'L- !gw^*! ;*

£ speciaalvoor U ontworpen fÜH
u door Genetal Motors. HÜI

Automobielbedrijf

ENGELSMA EN WIJNIA N.V.
Groningerstraatweg 10-14, LEEUWARDEN, telefoon 05100-21341
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FOTO VAKA

ÉST.
JACOBSSTRAAT 13

LEEUWARDEN

Een vertrouwd adres voor het
ontwikkelen en afdrukken
van uw films

Uw speciaalzaak voor foto-
grafie, foto-artikelen en



Buiten Europa Individuele reizen
naar Israël voor f 904

Auto mee van Napels
voorf 180 retour

\Jerre reizen hebben de charme van liet avontuur, de verrassing van hetr kennismaken met andere, met onbekende en totaal vreemde dingen. Eenreis naar Israël heeft nog een bekoring meer: het feest van de herkenning. Menkent de namen van de steden, de dorpen, de bergen, zeeën en rivieren en menkent hun plaats in de geschiedenis. De bijbel gaat er leven en niet alleen daar:bij terugkeer lees je de bijbel met andere ogen, met meer begrip, met meer ge-voel voor achtergronden. Geen wonder, dat een reis naar Israël tegenwoordigop veter verlanglijst staat. Voor al diegenen is er dit jaar goed nieuws:
O Naast groepsreizen zijn er dit jaar

individuele reizen mogelijk: Ité-
reizen per vliegtuig tegen ongeveer
de helft van het normale tarief. Voor
een bedrag van ’ 904 vliegt men heen
en terug en krijgt men zeven dagen
hotel-accommodatie.

O Groepsreizen zün er dit jaar van
rond ’ 1000 af voor een periode van
veertien dagen; er bestaan zelfs mo-
gelijkheden om door bemiddeling van
een levensmiddelenbedrijf, dat met een
reisbureau samenwerkt, een groeps-
reis van veertien dagen te maken voor

’ 898 en een van achttien dagen voor

’ 993, waarbij men voor ’ 270 extra een
volledig verzorgd excursieprogramma
kan krijgen.

O Er zün grotere mogelijkheden geko-
men voor autoreizen naar Israël:
voor ’ 180 kan men voor zijn auto een
retourtje krijgen op de boot Nice-Hai-
fa of Napels-Haifa.

O Voor de toeristen uit de Benelux Is
het visum geheel afgeschaft.

Normaal was tot dusverre dat men
naar Israël ging in groepen van zon
dertig man. Die groepen zijn nu kleiner
geworden: twaalf tot twintig man, wat
betekent dat men er wat meer profijt
van heeft. In de prijs van een groeps-
Ité, zon 1000 gulden, is volledige ver-
zorging gedurende veertien dagen en zijn
ook de excursies begrepen. Wie iets
meer betaalt, kan een complete Heilige-
Land-reis maken door de Libanon,
Jordanië en Israël.

den gemaakt, waarbij men picknickt
in de woestijn.

Daarnaast kan men dus nu een in-
dividuele Ité-reis naar Israël krijgen.
In dat bedrag van f 904 zijn de vlieg-
reis heen en terug en het logies en ont-
bijt in een tweede klas-hotel begrepen.
De excursies komen voor eigen reke-
ning. Er zijn ook voor de individuele
toerist in Israël massa's excursiemo-
gelijkheden. Men kan bv. van Beershe-
ba uit (per trein te bereiken) driedaag-
se tochten maken in de Negev-woes-
tijn en naar de Dode Zee, terwijl van
Beersheba en Elath (helemaal in het
zuiden) uit ook dagtochten per „beep"— een groot type jeep — kunnen wor-

Per „beep" (een grote broer van
de jeep.) door de Negev-woestijn.
Het beeld toont al: geen „bak met
zand", maar een wild en woest, zij

het dor en verlaten landschap.

Auto mee
Bijzonder belangrijk voor wie Israël

wat meer op eigen houtje wil gaan ver-
kennen, is de mogelijkheid om van Nice
of Napels uit de eigen auto mee te ne-men. Wie met vier personen reist, kan
de auto voor ’ 180 heen en terug mee-nemen naar Haifa, wat voor een zee-
reis van Zy2 dag heen en 314 dag terug
beslist geen hoge prijs is. Uiteraard
komen er de passagierskosten nog bü:Nice-Haifa retour 178 dollar en Napels-
Haifa 160 dollar per persoon (zon ’580),
de maaltijden aan boord niet inbegre-
pen, maar die zün — verzekerde menons — niet duur.

Wie zijn auto meeneemt, moet wel ten-
minste vier weken vacantie tot zijn
beschikking hebben. De reis heen en te-rug naar Napels neemt een week, dievan Napels naar Haifa v.v. ook. En tweeweken vacantie voor Israël is beslistnet te veel. Men kan in Israël over-iachten in hotels, maar die zijn nog alrijzig, omdat ze allemaal nieuw en mo-lern zijn. In een B-hotel moet men re-
benen op ’l2 voor logies en ontbijt en/ 10 voor twee warme maaltijden, zodat
iet volledig pension op rond ’22 komt.Men kan echter ook kamperen, gebruik
naken van de jeugdherbergen (geen

'eeftijdsgrens, leden gaan voor niet-le-
len, in de zomer bespreken) of overnach-
ten in een kibboets bij de mensen thuisof in een kibboetshotel. Het aantal goed-
kope overnachtingsmogelijkheden wordtsteeds groter; nu zijn er weer twee nieu-

we vacantiekampen aan het strand bij ge-
komen: Caesarea tussen Haifa en Tel
Aviv en Ashkelon tussen Tel Aviv en de
Egyptische grens.

De automobilist heeft in Israël veel
voor op de niet-gemotoriseerde passa-
giers, want het binnenlands verkeer in
Israël gaat voornamelijk per bus en dat
is een handicap. De afstanden in Israël
vallen mee zolang men niet dwars door
de Negev-woestijn naar Elath in het zui-
den wil rijden. De afstand door de woes-
tijn is niet zo groot (235 kilometer van'
Beersheba), maar de wegen zijn geen
autobanen. Voor de auto heeft men geen
carnet nodig. De groene kaart is in Is-
raël niet geldig; men moet een aparte
all-risk-polis nemen. Maakt uw verzeke-
ringsmaatschappij hier bezwaar om er
eentje af te geven, dan kunt u er altijd
nog een afsluiten op de boot naar Haifa.
Tenslotte voor alle Israëlgangers: de Ne-
derlandse autoriteiten vragen bij terug-
keer een inentingsbewijs tegen pokken,
dat niet ouder dan drie jaar mag zijn.

Goedkoop naar en in
Amerika-Canada

I -" e Verenigde Staten worden beslist nog niet overstroomd door buitenlandse
toeristen. Vorig jaar kwamen er ruim een miljoen Europeanen over zee (en

door de lucht) en dat is een schijntje in verhouding tot wat bijvoorbeeld de
Zuideuropese landen aan buitenlanders boeken: Spanje vorig jaar alleen al zes-tien miljoen. Waarbij we dan natuurlijk niet moeten vergeten, dat het deVerenigde Staten van Noord-Amerika zijn. Als wij eens komen tot deVerenigde Staten van Europa, krijgt Spanje ook maar een schijntje buitenlandersmeer, want dan worden wij gerekend tot de „binnenlanders" en mag Spanjealleen Amerikanen, Afrikanen, Aziaten en Australiërs als buitenlanders tellen.Met andere woorden: meen niet, dat er in de VS geen toerisme is; de eigen Ame-rikanen zijn binnen de grenzen van de VS ten minste zo reislustig als wij binnende grenzen van Europa.

Niettemin zetten de Amerikanen alles
op alles om ook meer buitenlanden te
krggen. Niet omdat ze harde valuta nodig
hebben — wat in sommige Europese lan-
den het uitgangspunt van de toerisme-bevorderaars is — maar met name om-
dat de Amerikanen het waard vinden, datwü hun land en henzelf leren kennen.De mogelijkheden om voor een niet te
groot bedrag naar Amerika te gaan wor-
den dit jaar (ingaande 1 april) in niet ge-
ringe mate vergroot. Met name het in-stellen van Ité-reizen zal de trek naar deNieuwe Wereld ten goede kunnen ko-men. Voor rond ’l2OO kan men straksvan Schiphol naar Amerika vliegen, ter-
wül bü het arrangement een verbluf (de
kamer) voor tenminste veertien dagen
is inbegrepen.

Wie op eigen houtje gaat, hetzij per
boot, hetzij per vliegtuig (en de moge-
lijkheden zijn vele — wij zagen een 21-
-daags vliegretour Luxemburg—New
Vork aangeboden voor ’1088), kan in
Amerika gebruik maken van verschil-
lende goedkope mogelijkheden om het

land te zien. We noemen er enkele; het
assortiment is zo groot, dat u per sé even
een reisbureau of uw reisvereniging moet
raadplegen.

" Men kan een 21-daags abonnement
nemen op de binnenlandse luchtlijnen:
dertien regionale maatschappijen, die
alle 48 „vastelands-staten" van de VS,
inclusief Alaska, „bedienen", geven u
de gelegenheid om voor 150 dollar
(rond ’545) in die drie weken zoveel
te vliegen als u maar wilt.

" De Greyhound-bussen, die door heel
Amerika rijden (en ook nog naar Ca-
nada en Mexico) hebben een reisbiljet
voor 99 dollar, waarop u 99 dagen
mag bussen zoveel het u maar blieft.

" American Express, Pan American
Greyhound en Hilton hebben het ar-
rangement „Zie Amerika voor 16 dollai
per dag" geprolongeerd. Voor die
zestien dollar (rond ’ 58) per dag reist
u en krijgt u overnachting in (uiter-
aard) goede hotels.'U kunt keus maken

uit een groot aantal excursies, ook
tochten door delen van Amerika, die
ongeveer twee-drie weken duren er
men regelt verder alles voo- u. Niet ir
die zestien dollar per dag zijn begre-
pen de maaltijden en het plaatselijk
vervoer (taxi, tram, ondergronds»
enz.)

" Een auto huren of — wat vaak ver-
standiger is — kopen. Dat kan gerust
een tweedehands zijn, want in Ameriki
staat de handel in tweedehands wagens
onder scherpe controle. Verkoopt v
voor uw vertrek uit Amerika de autc
weer, dan krijgt u er waarschijnlijk tus
sen de 200 en 600 dollar minder vooi
(afhankelijk van marktsituatie, toe
stand van auto en.... uw verkoopta-
lent), maar dan hebt u hem ook tei
volle uitgebuit.

" Voor jongeren zijn er tal van goed-
kope mogelijkheden om naar Ameriks
te komen en er te blijven.Adressen zijn
te krijgen bij de „Council in Student
Travel", 49 me Pierre Charron, Parijs
(8e), die gedurende de zomermaanden
goedkope bootreizen van Le Havre
naar New Vork organiseert voor rond
145 dollar enkele reis en 173 retour
Ook de United States Travel Service,
17 avenue Matignon, Parijs (8e) kan
u verder inlichten.

" Ook in Canada geldt, dat u voor 99
dollar onbeperkt door het (uitgestrek-
te) land kunt reizen, een maand lang.
U neemt bij Canadian National Rail-
ways een „Canrailpass" en treint er
voor die rond ’ 332 rustig op los. Kin-
deren van 5 tot 11 betalen ’ 168, kin-
deren onder de 5 reizen gratis.

" Continental Trailways organiseert
bustochten door VS en oostelijk deel
van Canada. Elf dagen (vertrek 24 ju-
ni, 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus, 2, 16
en 30 september van New Vork) voor
330 dollar, inclusief half-pension en be-
geleiding door veeltalige gids«&

Elk voorjaar beklimmen groe-
pen schoonmakers de 2000 me-
ter hoge berg Rushmore in de
Zwarte Heuvek van Zuid-Dako-
ta (VS) om de ,^eer grote vier"
te reinigen. Die grote vier zijn
de beelden van Georges Was-
hington, Thomas Jeff erson,Theo-
dore Roosevelt en Abraham Lin-
coln. Beeldhouwer Gutzon Bog
lum heeft ze in het begin van
deze eeuw uitgehouwen in de
flank van de Mount Rushmore
bij Custer City, Uitgehouwen.
dat wil zeggen dat hij grote
stukken rots heeft moeten weg-
halen met boormachines en dy-
namiet om de ruwe vorm te
bereiken. Het heeft met mekaarvijftien jaar geduurd voordat debeelden geheel klaar waren.

Liever dood dan slaaf
Romeinen tieten „oprit"
maken om genteenschap
op berg te onderwerpen
I n april wordt in Israël de berg Massada aan de Dode Zee voor het publiek

opengesteld en dan krijgen de oudheidkundigen en bijbelvorsers er een
aantrekkelijk object bü, zü het dan dat dit met name geldt voor de jon-
geren onder hen. De berg Massada Is namelijk een hoog platea'- aan de rand
van de Dode Zee (die het laagste punt van de aarde heet te zün: vierhon-
derd meter beneden de Middellandse Zee-spiegel) en alleen te bereiken viaeen steile weg, die over een kunstmatige „oprit" lcopt. Kunstmatig, dat wilzeggen: hfl bestaat al büna 2000 jaar, want de Romeinen hebben hem in het
jaar 73 laten aanleggen door slaven om boven op dat plateau te komen.
Om dat plateau gaat het: daar ver-

zamelden zich kort na het begin van
de jaartelling rond duizend Joden,
mannen, vrouwen en kinderen, om er
>en vrij bestaan te kunnen leiden.
De Romeinen hadden Jeruzalem ge-
nomen en zouden het daar wel niet
bij laten. De duizend Joden begonnen
de moeizame klim naar het in wezen
ontoegankelijke plateau, bouwden er
huizen, legden er tuinen aan en meen-
den er in vrede te kunnen leven. Het
was de Romeinen echter een doorn in
het oog dat er nog een vrij Joods
gemeenschapje was en zij besloten
het te onderwerpen. De belegering
van de berg Massada begon, maar
de Romeinen hadden geen schijn van
kans, want het plateau met zijn steile
bergwanden rondom was uitstekend
te verdedigen. De Romeinen dwon-
gen toen slaven een „oprit" naar het
plateau te maken en toen die na vele
maanden klaar was, konden zij de
nederzetting binnen enkele uren ne-
men. Ze vonden er echter geen en-
kele levende ziel: de gehele bevol-
king had zelfmoord gepleegd.

Eeuwenlang hebben de ruïnes van
de nederzetting daar onaangeroerd
boven op het plateau gelegen; pas en-
kele jaren geleden is men begonnen
met een grondig onderzoek. Dat zou
zeker vele jaren hebben geduurd als
de Israëlische archeologen niet de
hulp hadden gekregen van 2000 vrij-

willigers uit meer dan dertig landen.
In elf maanden hebben zij meer be-
reikt dan anders In 25 jaar het geval
zou kunnen zün geweest, aldus de
leider van het project, professor Yl-
gael Yadin.

De vrijwilligers — kantoorbedien-
den, chauffeurs, verpleegsters, mon-
teurs, secretaressen, studenten, dok-
toren, tandartsen, advocaten, zaken-
lieden, kellners, allen echter met één
gemeenschappelijke hobby: de ar-
cheologie — werkten elkveertien da-
gen lang zonder dat ze er één cent
vergoeding voor kregen. Ze deden
hun werk met enthousiasme van zons-
opgang tot zonsondergang, in ver-
zengende hitte en in stromende regen.
Wat ze vonden was boven verwach-
ting. Wapens, duizenden munten mo-
zaïeken, muurschilderingen, fresco's,
colonnades, Armeense schrifturen,
honderden zilveren wapenschilden,
geraamten, voedselresten, een He-
breeuws ritueel bad, Romeinse baden,
kleren, gebruiksvoorwerpen, de as
van de vuren die de overwonnenen
en later de overwinnaars hadden ge-
stookt.

Dat hele drama uit het jaar 73
herleeft voor degeen, die de klim
naar de platte top van de berg Mas-
sada aandurft, want uiteraard gaat
men daarboven op het plateau zeer
systematisch te werk en wordt

niets vermeld van wat herinnert
aan het gemeenschapje van men
sen, die toen al het principe van
„liever dood dan slaaf" huldigden.
Hét werk is nog lang niet ten ein-
de en uit alle delen van de wereld
komt het aanbod om mee te helpen
bij de verdere opgravingen. Zó lang
is de wachtlJjst, dat iedere vrijwilli-
ger, die mee mag helpen graven,
het als een eer beschouwt zijn steen-
tje te mogen bijdragen aan de ont-
sluiering van het geheim van de
berg Massada.

Massada aan de Dode Zee, het
plateau waarop duizend man stand
hielden tegen de Romeinen. Die lie-
ten slaven een helling met een weg
erop maken en toen ze boven kwa-
men, pleegden alle duizend zelf-
moord. Het plateau, waarop be-
langrijke historische vondsten zijn
gedaan, is nu open voor het pitbliefc.

Elath (ofEilat): moderne badplaats
in het allerzuidelijkste puntje van
Israël aan de Golf van Elath, de
oostelijke arm van de Rode Zee.

Wegwijzer naar Israël
Wie naar Israël wil reizen — 't xij

in groepsverband of individueel — zij
het boekje „Wegwijzernaar Israël" aan-
bevolen. Een handig dingske, waarin
vrijwel alles staat over wat men voor
de reis moet weten en tijdens het ver-
blijf kan doen. Het Israëlisch Verkeers-
bureau, Joh. Vermeerstraat 26 in Am-
sterdam, zendt het u gratis toe.

Héél ver weg
Dit vacantienummer heet „Kris Kras

loor Europa", maar best kans, dat u
juiten Europese grenzen wilt gaan kU-
cen. Kan, zelfs door middel van georga-
ïiseerde reizen. Zagen aangekondigd:
/eertiendaagse kasbahreis door Marok-
ko van ’ 1341 af, zestien dagen fotosafa-
i in Oost-Afrika voor ’ 2722,20, vliegreis

>m de wereld in 43 dagen voor ’8927.
Vis uw vacantietoeslag niet toereikend
:s, is misschien vijftien dagen Beiroet
/oor ’ 598 iets voor u of die andere Ma-
okko-reis voor ’975. Mocht u interes-

se hebben — de verkeers- en reisbu-
eau's, de reisverenigingen en de toeris-
enbond kunnen u nader inlichten.

Mocamps in Turkije
Turkije heeft zes „mocamps" (kam-

peerterreinen voor gemotoriseerde toe-risten) ingericht aan westkust: Ipsala,Edirne, Kartaltepe (Istanboel) Bursa,
Kusadasi en Inciralti. Verder een aanzuidkust bij Silifke. Achtste is „in aan-bouw" bij Ankara. Hebben allemaalmodern comfort en zijn zo gesitueerd,dat men van mocamp naar mocamp rei-zend belangrijk deel van Turkije ziet

Per trein naar Marokko
Vorige herfst is directe treinverbin-ling ingesteld naar Marokko Ver-trekt van Parijs (toen om kwart voortwee 's middags) en rijdt dwars doorFrankrijk en Spanje via Madrid naar Al-geclras, vanwaar trein per boot wordtovergezet naar Tanger. Daar overnachtmen en volgende morgen kan men ver-der reizen naar Casablanca. Verbindingis dagelijks, plaatsbeapreken ia gewenit
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By de Leeuwarder Courant zijn in een

handig zakformaat twee toeristische jÉBp^B
boekjes verschenen: Kjjß?
:*4BttPir

Kampeerterreinen
in Friesland

en « ff
Tips voor Trips te-
in Friesland Pfc 'f^%
Hier op ware grootte afgebeeld binnenkort)

In de Tips voor Trips - waarvan zeer binnenkort een

tweede druk verschijnt -vindt U een bloemlezing uit onze

wekelijkse rubriek met toeristische bijzonderheden uit

alle delen van Friesland. Wandelingen, autotochten, be-
wêê

zienswaardigheden zijn er in opgenomen. Kaartjes en
pi 'S

zeer veel foto's vullen de tekst aan. Prijs ’ 2,-.
In het boekje over de kampeerterreinen vindt men alle

kampeerterreinen op de Friese Waddeneilanden en het

Friese vasteland. Er staan zoveel mogelijk bijzonderheden
in over de terreinen; de ligging staat telkens op duide-

■ .-
mm lijke kaartjes aangegeven. Prijs ’ 1,25.

MWt I I Bei(le boekjes zijn te kriJ£en aan <le »ab*e van ons kan-

HHH.. toor en de bijkantoren en te bestellen bij onze agenten

t^^^^^ en bezorgers. Wij zullen U het boekje graag per post

toezenden als U een kwartje per besteld exemplaar extra

■BrSI 'M overmaakt. Dat kan per postwissel of door storting van

|Hl I het bedraS °P giro 872459 van de N.V. Friese Pers te

liiiïi*. êÊBÊM Iffißß I Leeuwarden. Wel even duidelijk vogelden, welk boekje
Omslag: Meinte Walla. U wenst.

Voor bedrijven in Friesland:
aardige relatie-geschenken
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	Gistermiddag stond een grote groep Amsterdammers bij het koninklijk paleis rond de Volvo van prinses Beatrix geschaard in de hoop de prinses, die boodschappen deed in de hoofdstad, nog even te zien. Rechts op de foto het in aanbouw zijnde baldakijn.
	Landbouwer P. Christiaanse in Serooskerke heeft nu een grote graanzeef aangeschaft, die door middel van enkele veranderingen geschikt is gemaakt als „goudzeef", om het zoeken naar de gouden munten te vergemakkelijken. Serooskerke wacht met spanning op de resultaten van de mechanisatie «an de „goldrush".
	„DE BIZARRE BEELDHOUWER" CAROL DAY door DAVID WRIGHT
	Het bergingsvaartuig „Octopus" van bureau Wijsmuller heeft de in juli j.l. gezonken kotter „Jacomina" op de Noordzee gelicht en recht getrokken.
	Deze opmerkelijke toto van de ogen van een vlieg werd geno- men met behulp van de Stereo- : scan electronenmicroscoop, die j gebouwd werd door de Cam- : bridge Instrument Comp. in Engeland.
	Gisterochtend arriveerde te Hoek van Holland een grote groep supporters met de Nederlandse damesschaatsploeg aan boord van de „Avalon" uit Gothenburg. Ondanks het zeer vroege uur was de stemming uitgelaten! We zien hier voorop v.l.n.r. Willy van Wees, Willy Burgmeijer, Willy de Beer en Elly v. d. Bron; in de reddingsband: Carry Geysen (l.) en Stien Kaiser.
	Mejuffrouw T. Vijn uit Sneek mag zich kampioene van Friesland in het doe-het-zelven noemen op het gebied van haarverzorging. Sinds gisteravond is zij candidate voor de landelijke strijd om de Gouden Lok en een auto (wij kondigden die wedstrijd reeds aan) beschikbaar gesteld door een firma in haarcosmetica. *ffl In de Harmonie bond zij de strijd aan tegen vijf Friese candidaten en met zeven punten voorsprong won zij die strijd. Op 29 maart volgt in Krasnapolsky de landelijke finale. Op de foto: mejuffrouw Vijn.
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