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plaatje niet
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In stille
bewondering
bekijkt de
kleuter de
duidelijke
tekenen van
het naderende
voorjaar.

Misdrijf in Groningen ontdekt

Overdekte

Vrouw probeert man kunstijsbaan
kort na hun huwelijk in Groningen
met vergif te doden
(Van een onzer verslaggevers)

uwe samenwerking tussen de
:Jraoninger
recherche en die te RotJ*
heeft geleid tot de arrestagehuwde RotJl6 van deG.32-jarige
W. de J. - B. Zij heeft

Middels

bekend haar 34-jarige
lotgenoot, de uit Groningen afkomstige rytuigpoetser van de Ner*landse Spoorwegen F. de J., van
?** leven te hebben willen be-

ven.

De vrouw roerde eind deeen langzaamwerkend verdoor het eten van haar man.
e
ze
Pet werd hierdoor zo ziek, dat in
Diakonessenhuis te Groningen
**°öienteel voor zijn leven wordt

J*

tj^ o man, die al tien jaar in Rotwoont, trad op 25 augustus
te Rotterdam
,3etn het afgelopen jaarhuwelijk.
Vrij-

de vrouw in het
, e van het begin af aan deden zich
voor, die
;3en beiden spanningen
uitmondden in hevige ruzies.
werd de man nogal eens door
J 5 Vr °uw mishandeld.
öij verschillende drogisten in Rot-

*

Wegen-Informatiedienst

terdam kocht de vrouw eind december een rattenverdelgingsmiddel, dat
het zeer langzaamwerkende vergif
thallium bevat. Hiervan roerde zij een
hoeveelheid door zijn eten. Later wilde
zrj het nog een paar maal doen, maar
er kwam iedere keer iets tussen en zij
besloot op een gegeven ogenblik de
resten van het gevaarlijke goedje weg
te gooien. Een deel ervan verbrandde
ze, de rest wierp ze in rioolputten.

.

Steeds beroerder
Het vergif werkte zo langzaam, dat
de man zich eigenlijk pas op 9 januari
ziek begon te voelen. Hij ging naar een
arts in Rotterdam, maar deze kon
niets vinden. De werking van het vergif werd langzaam maar zeker groter,
zodat de man zich steeds beroerder
voelde. Hij bleef op enkele dagen na
dan ook thuis van zijn werk.
Op 11 februari was De J. inmiddels
zo verzwakt, dat hij de trein naar Groningen nam, om bij zijn ouders in de
Vlasstraat een poosje uit te rusten.
Geen moment dacht hij er aan, dat zijn
vrouw van plan kon zijn hem van het
hij
leven te beroven. Dat zijn haar
had een vrij weelderige haardos
sterk uitviel, vond hij wel vreemd,
maar het deed hem niet in het minst
aan een poging tot vergiftiging denken.
De ouders van De J. vertrouwden de
merkwaardige ziekte van hun zoon
echter niet. Hij was zo zwak, dat hij
amper meer op zijn benen kon staan.

——

Specialist
De familie riep de hulp van de huisarts in, die na het eerste onderzoek
meteen een specialist inschakelde. De
doktoren stelden vast, dat de rijtuigpoetser een vergif moest zijn toegediend.
Inmiddels had de Groninger politie
ook al van de vreemde ziekte van De J.
vernomen. Zij nam
op de veertiende
februari
contact op met de ouders
en met het Diakonessenhuis, waar de
man inmiddels doodziek naar toe was
gebracht. Ook werd de recherche van
de gemeentepolitie van Rotterdam ingeschakeld. Deze nam het onderzoek
daar ter hand.
Eerden ander leidde de vorige week
vrijdag tot inhechtenisneming van de
vrouw. Gisteren werd zij voor de officier van Justitie te Rotterdam voorgeleid. De vrouw zou sinds enkele
maanden in verwachting zijn.

—
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Noorden heeft recht

op

volledige belangstelling
Heroverweging van

beleid aangekondigd
(Van onze parlementaire redactie)

De minister van Economische Zaken, drs. J. den Uyl, heeft gisteren in
de Tweede Kamer een heroverweging van het beleid voor het Noorden
des lands aangekondigd. Het ligt in het voornemen de problemen
waarmee het Noorden te kampen heeft, de volle aandacht te geven,
zei de minister bij de behandeling van zijn begroting, doelend op de
aanhoudende werkloosheid. Ook het Noorden heeft recht op onze
volledige belangstelling.
Drs. Den Uyl ging met deze verklaring in op de klachten van de Kamer
over het geringe succes van de industrialisatiepolitiek voor het Noorden
des lands. De aanhoudende werkloosheid was voor de KVP-er Nelissen
aanleiding te vragen om aanvullende stimuleringsmaatregelen. Hij wilde
daarmee zelfs haast maken en zei dat zijn fractie geen genoegen zou
nemen met een verschuiving van essentiële voorzieningen naar een
volgende beleidsperiode.
Ook de socialist Roemers vond het
weinig aanvaardbaar indien geen
aanvullende bedragen beschikbaar
zouden komen. Hij vroeg zich af waarom niet wordt geprobeerd bedrijven
als Mobil Oil en DAF in het Noorden
gevestigd te krijgen. Het Noorden
heeft trekpaarden nodig, zei hij. Er
moet een structuurplan komen. Volgens drs. Roemers is de werkloosheid
nog steeds zodanig van omvang dat
zij elders in het land niet zou worden
geaccepteerd. Hij werd in die opvatting bijgevallen door andere woordvoerders, onder wie de heer Jongeling
(GPV). Nederland is groter dan Limburg, merkte deze op. Het Noorden
blijft duidelijk achter bij de welvaart.

onder invloed van de seizoenswerkloosheid in de landbouw en de bouwnijverheid wederom iets opgelopen,
namelijk van 2,6 tot 2,9 pet in Groningen, 2,3 tot 2,5 in Friesland en 4,0
tot 4,5 in Drenthe.
De staatssecretaris schreef het achterblijven van het Noorden in de welvaartsontwikkeling toe aan de omstandigheid dat de bedrijven er kleiner
zijn dan elders in het land, dat de
industrieële ontwikkeling zich niet in
de groeisectoren (metaal, chemie,
elektrotechniek etc.) voltrekt en dat
de scholingsgraad er een achterstand
vertoont. Hij constateerde bovendien
dat het Noorden des lands in het jaar
2000 zeker 3 miljoen mensen zal tellen (nu 1,3 min), een bevolkingstoeGedaald name die groter wordt dan bij een
Staatssecretaris Bakker, die met het autonome uitbreiding het geval zou
regionale industrialisatiebeleid is be- zijn.
last, ga* toe dat het afgelopen jaar
Aandacht
op het gebied van dc industrieDaarom, aldus drs. Bakker, zal
spreiding niet heeft gebracht wat
nodige
vooral
ervan werd verwacht. Toch was hij moetenvoor het Noorden het op
worden ondernomen
het
niet pessimistisch over dc ontwikke- gebied van de infra-structuur en de
lingen in het Noorden des lands.
stimulering van de industrievestiging.
regering zal hieraan de nodige
De
aanzienlijk
Sinds 1960 is dc expulsie
verminderd: uitgezonderd Friesland aandacht besteden in het kader van
trekken er meermensen naar het de nota over de economische groei, die
Noorden dan er weggaan. Het aandeel de Kamer is toegezegd. Ook zijn de
van het Noorden in dc personele bezetting van dc Nederlandse industrie
is gestegen van 7,5 in 1959 tot 8,9 in
1965. Sinds 1960 is dc werkloosheid
gedaald van ruim 15.000 tot 9000 man
of van 6,1 tot 3,2 procent.
Alleen vorig jaar is dc werkloosheid

noordelijke problemen bezien tegen dc
achtergrond van dc doelstellingen op

het gebied van dc ruimtelijke ordening, waaromtrent eveneens een nota
zal worden uitgebracht.
Het zou van grote waarde zijn, zo
meende ook dc staatssecretaris, indien
bedrijven als Mobil Oil of DAF zich
in het Noorden des lands zouden vestigen. Maar, zei hij, we hebben dat
soort bedrijven niet aan een touwtje.
Toch zal dc regering streven naar de
vestiging van grotere bedrijfseenheden.
Dc staatssecretaris noemde in antwoord op dc vragen van dc heer Jongeling dc plannen voor een Eemshaven
belangrijk maar duur en zei dat t.a.v.
dc Dollard nog moet worden beslist
wat het moet worden: het grote of het
kleine plan.
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(Van een onzer verslaggevers)
Een overdekte kunstijsbaan met
een vloer van 60 bij 30 meter. Dat
is het plan, dat een particuliere
ondernemer in Groningen wil realiseren. De onderhandelingen met
het gemeentebestuur verkeren al
Het
schilderij
Boeren/eest, volgens
expertises van Friedlander, Gravergevorderd
in een
stadium. Voor tema en Hannema een echte Jan Steen,
op een veiling in Den Haag f 26.500
meer nieuws over dit miljoenen- heeft
opgebracht. Het stuk was ingezet
op
project verwijzen wij naar pa- f 15.000. Het werd gekocht in opdracht.
De koopster verklaarde, dat Boerenfeest
gina 6.
in Nederland zal blijven.

—

MET MESSEN EN DOLKEN GEWAPEND

Studenten betogen
voor

Nasoetion

INDONESISCHE TROEPEN hebben vandaag het vuur geopend, toen
ruim driehonderd tot de invloedrijke Kami-organisatie behorende
studenten bij het paleis van president Soekarno een betoging hielden
uit protest tegen de recente wijzigingen in de regering, waarbij
generaal Nasoetion het veld moest ruimen. Zeker twee studenten
werden gewond. Sommige betogers waren gewapend met messen en
dolken.
Ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken werd door de studenten
betoogd. Militairen schoten hier in de lucht om de betogers te verdrijven.
arbeiders, schoolElders in Djakarta waren duizenden Indonesiërs
bijeengekomen om hun trouw aan Soekarno
kinderen en ambtenaren
te betuigen.

—

Geen troepen ter
bescherming van
gewipte minister
De studenten, die in vrachtauto's bijhet paleis arriveerden, schreeuwden
„hang Soebandrio op
dit is een
communistisch kabinet". Militairen van
de presidentiële lijfwacht, gesteund
door pantserwagens, hielden de betogers tegen. Sommigen van hen klommen op de militaire' voertuigen en
schreeuwden tegen de regering gerichte leuzen.
Kami, een sterke anti-communistische actiebeweging van studenten,
heeft steeds op een herziening van het
kabinet aangedrongen. De recente

—

Prinses Beatrix heelt gisteren een bezoek aan Amsterdam gebracht in
verband met de voorbereidingen van haar huwelijk. Bij het Paleis op
de Dam wachtte een grote groep Amsterdammers geduldig rond haar
auto in de hoop de kroonprinses te zien. Rechts op de foto het in
aanbouw zijnde baldakijn.

—

wijzigingen zijn echter niet overeenkomstig hun bedoelingen.

Loyaal gebleven

Gezaghebbende kringen hebben een
bericht van radio-Boedapest tegengesproken, waarin was gezegd, dat generaal Nasoetion troepen van de Siliwangi-divisie naar Djakarta had geroepen om hem te beschermen.
Genoemde kringen verklaarden, dat
de generaal in geen enkel gevaar verkeert en dat hij .loyaal is gebleven. Hij
had zijn ontslag kalm opgenomen en
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 geschonken door de Siliwangi-divisie,
waarover hij vroeger het bevel voerde.

Terwijl zijn bruid in Amsterdam was bezocht Claus von Amsberg
gisteren de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij in Arnhem,
waar hij werd verwelkomd door de-president-directeur ir. C. Staf.
De heer Von Amsberg heelt zich laten voorlichten over de werkwijze
van de Maatschappij in het buitenland, met name in de ontwikkelingslanden.
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Nederlanders worden
steeds dorstiger

Willem Duys: Alles ging spontaan

Toen stond er in het Nieuwsblad
Treurige oogst

„Elke minuut meer schik,
dat ik Wilhelmus zong”

In de gemeente Ransdorp is opnieuw personeel aan 't werk gesteld
om drijvende voorwerpen op te vissen. Men vindt er daken van huizen,
jollen, kruiwagens, sleden, naaimachines, hooimachines enzoovoort.
Ook kippenhokken met verdronken
dieren erin zijn niet zeldzaam. Een
ruime oogst geeft vaak reden tot
blijdschap, doch deze oogst levert
een treurigen aanblik op.

(Van onze r.-tv-medewerkster)

„Wat? Je vraagt of ik spijt heb, dat ik het Wilhelheb gezongen? Nou, vergeet dat maar. Met de
AGENDA VOOR GRONINGEN mus
minuut heb ik er meer schik in, dat ik het gedaan
Woensdag 23 februari
dirigent
Char- heb." Dat zegt Willem Duys, die nog steeds het
20.00 uur Harmonie: NFO.
les de Wolff; solist Jean Fournier, middelpunt is van heftige polemieken rondom zijn
viool.
20.00 uur Tnrfsingel 77: Loge L'Union laatste Vuist-programma. „Hier en daar heb ik
Provinciale; dr. F. I. Brouwer over: gelezen, dat het zingen van het Wilhelmus eigenlijk
Doel en wezen der Vrijmetselarij.
al van te voren door mij bepaald was. Dit is helemaal niet waar. Alles is spontaan gekomen. Ik was
Donderdag 24 februari
20.00 uur Stadsschouwburg: Amsterdams gewoon bezig met het interview met Carel Briels,
Sien.
Volkstoneel met: Rooie

Programma bioscopen

Beurs: 14.30, 18.30, 21.00 u.: Adam en Eva
(18 j.).

Camera: 14.30 18.45 en 21.00 uur: Il mondo nudo (18 j.).
Cinema: 14.30, 18.45 en 21.15 uur: Top secret Djiboeti (14 j.).
Grand: 14.30, 19.00 en 21.15 uur: Politiepost Reeperbahn (18 j.).

Luxor: 14.30, 19.00 en 21.15 uur: De rust
van een verdoolde (18 j.).
Studio: 14.45, 19.00 en 21.15 uur, Liefde 65
(18 jaar).

Tentoonstellingen
(Kwinkenplein): 9.00—18.00
behalve zondags schilderijen van

Beerenhuis:

uur

Els Amman.
Groninger Museum: (elke dag van 10.00—
17.00 uur. behalve 's maandags) tm. 27
febr.: Nederlandse en Vlaamse tekeningen uit de 17e en 18e eeuw: t.m. 27
februari grafiek van Erlcb Heckel.
Galerie Helns (10.00—18.00 uur 's maandags gesloten): tot 2 maart schilderijen,
van Meinte
gouaches, tekeningen

Walda.
Provinciehuis (9.00—12.00 en 14.00—17.00
uur, zaterdag en zondag gesloten): tm.
28 februari expositie J. ten Have.,
Camera en Studio: t.m. 28 februari beeldende kunst van Wim Alkema en Hans
Busman. poëzie van Arend E. Hoiting.
Modderman (Hereplein): tm. 28 februari
aquarellen, tekeningen,
etsen en gemengde technieken van Joost Schmidt.
Mangelgang (11.00—18.00 uur. 's maandags gesloten): tot 3 maart Clean Art
Show.
H 3: tot 15 maart expositie Art Linde.
Pictura: (10.30—12.30 en 14.00—17.00 uur,
tm. 5 maart
's maandags gesloten)
Vijf jonge in Groningen werkende
kunstenaars.

Huis een bloementuin
het Wilhelmus volgens mij werkelijk
op prijs gesteld. Mijn huis is tenminste op het ogenblik veranderd in een
complete bloementuin. Ik krijg alsmaar grote voorjaarsboeketten met
oranje-linten eraan, met opschriften
zoals: „God zegene u" of „redder des
vaderlands". En bij de AVRO wordt
de post met zakken binnengebracht."
Vernielingen zijn na de beschadigingen van vrijdag en het doorsnijden
van een band op zondag, aan de auto
van Willem Duys niet meer voorgekomen. Wie deze hebben aangebracht, is
nog niet bekend. Duys is er ook niet zo
heftig in geïnteresseerd.
Wij krijgen het over het programma „zo is het" van de VARA. Willem
Duys zegt hierover: „Natuurlijk heeft
een dergelijk programma rechten van
bestaan. Ik ben het alleen niet eens
met de manier van presenteren. Maar
ik vind dat ook mijn programma recht
van bestaan heeft, al heb ik dan een
andere mening dan de VARA. De
VARA heeft mij verweten in Achter
het nieuws, dat ik op een verkeerd
moment het Wilhelmus heb gebruikt.
Ik vind dat nonsens.

UITROEPTEKEN

Een goed moment is het moment
waarop je je geroepen voelt je eigen
volkslied te zingen. Goed, ik riep: leve
de Koningin en daarachter zong ik het

HOOGTE

Er waren al onweersbuien
Het weer had gisteren in meer dan
één opzicht al een zomerse allure.
In de eerste plaats de vele uren
zon en een voor eind februari hoge
temperatuur van 12 graden. In de
tweede plaats de buien welke gisteravond in het westen en ook op
de Veluwe van onweer vergezeld
gingen. Hier in het noorden was
duidelijk
weerlicht
gisteravond
waar te nemen.
Dit onweer was een gevolg van de
grote onstabiliteit doordat in de
bovenlucht koude lucht aanwezig
22 gr. C.
is met op skm hoogte
tegen +12 gr. C. aan de grond. Een
verschil over deze 5000 meter verticaal van 34 gr. C. en dat is ruim
voldoende om buien met onweer en
hagel te veroorzaken.
Ook de wolkenlucht tijdens deze
buien deed gisteravond even aan
een buiige zomeravond denken.
Vanmorgen was het opvallend dat
alle stations in ons land onbewolkte lucht meldden.
Verwachting voor het Noorden:
(geldig tot donderdagavond): Zonnige perioden. Hier en daar een bui.
Matige tot vrij krachtige zuidwesten
wind. Overdag 8 tot 10 gr. C.
VOORUITZICHTEN: Het blijjt
zacht.

Barometerstanden
Metingen in de stad Groningen
van dinsdagmorgen 10 uur tot
morgen 10 uur:

woensdag-

—

IN EUROPA
Weer

heden

7u. v.m.

Helsinki
Stockholm
Oslo

ijzel

Aberdeen
Londen

regen

motsneeuw

sneeuw
Kopenhagen zwaar bew.

ZON EN MAAN
Zon morgen op 7.34, onder 18.00
Maan morgen op 9.09, onder 22.31
28 februari 11.16 E.K.

onbewolkt
Amsterdam onbewolkt
onbewolkt
De temperatuur bedroeg neden om Erussel
14.30 uur 8.7 gr. C. (47 gr. F.); minimum Luxemburg zwaar bew.
onbewolkt
temperatuur afgelopen nacht 3.5 gr. C Parijs
regenbui
(38 gr F); maximum temperatuur giste- Bordeaux
regen
Grenoble
ren 13.3 gr. C (56 gr. F).
Nice
Berlijn

etmaal 2.0 mm.
Frankfort
Hoog water op 24 februari te Delfzijl München
Zoutkamp
om 1.00 Zürich
om 2.10 en 14.36, te
en 13.26 uur.
Genève
Neerslag afgelopen

Locarno
Wenen

ZUIDWESTELIJKE WIND
Weerverwachting,

medegedeeld

door

het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van
woensdagavond tot donderdagavond,
opgemaakt te 11.15 uur:
Aanvankelijk opklaringen met slechts
hier en daar een bui. Morgen later op
de dag meer bewolking met waarschijnlijk tegen de avond enige regen.
Vrij krachtige tot matige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in
temperatuur.

Innsbruck
Belgrado

regen

onbewolkt
zwaar bew.
licht bew.

geheel bew.

regenbui
regen
geheel bew.

licht bew.

geheel bew.

zwaar bew.
zwaar bew.
Barcelona
licht bew.
licht bew.
Madrid
Mallorca
licht bew.
onbewolkt
Lissabon
Den Helder onbewolkt
onbewolkt
Ypenburg
Vlissingen
onbewolkt
onbewolkt
Eelde
De Bilt
onbewolkt
Twenthe
onbewolkt
Eindhoven onbewolkt
Z.-Limburg onbewolkt

Athene
Rome

Min. Neersl.

temp.
gist.

„

~

„

„

~

~

~

— „„„~ —

""

„~
„

„
„

0.1
0

12"
6°
5°
9°
6°
4°

~
„ 0.4 ~
2

4°
2°
3°

„~

5°
4"

i'

6
0.3
„ 0
„

~..
„

prinses Beatrix en de heer Claus von

Amsberg.

1

„
„

0.5
1

..
~

4
1
1

Opnieuw aardschokken
in Skopje

e£
in de Macedonische hoofdstad
zijn gisternacht binnen acht uuVo jgens

aardschokken

geregistreerd.

het Zuidslavische persbureau wei
schade aangericht en werd ook n

. geen
nd

gewond.

Eerste meikersen voorprinses
Beatrix

z^ei^

De Tielse Oranjevereniging
kers en
taan ieder jaar de eerste m n de
e
aanbieden aan prinses Beatrix
heer Von Amsberg. Het bestuur_v
de
a
vereniging heeft schriftelijk. de gejs
Prinses verzocht om hiertoe in
legenheid gesteld te worden, e egeijoeen bevestigend antwoord binne»
men.

"

Rijnstaal: werk voor
ontslagenen

e
Het ziet er naar uH dat
Rijnontslagen arbeiders van de W. ' werKstaal te Arnhem een passende' bo(jen,
kring zal kunnen worden aans £ t G«'
e
mede ook door bemiddeling van
westelijk Arbeidsbureau. «j^-noi»' 11
ties' worden niet alleen on eStig^c
door in Arnhem en omgeving Sev e jen
bedrijven, maar ook in andere
,(envan het land. Van de ontslagen D jns
,eTtec
ten
landse werkkrachten kunnen
in
jj e
50 Italianen en 100 Turken
j„.
bedrijven worden geplaatst. Van
derlandse werknemers hebben , a tsin£
tussen velen reeds voor herp»

v^
„

"
»£

.

.

aangemeld.

GEVAAR

Bejaarde man Meisje (10) dood na
doodgereden botsing met een
Asser vrachtauto
in Opende

.

.

WILLEM DUYS
redder des vaderlands

...

De 66-jarige T. J. uit de Boelenslaan
werd gistermiddag op slag gedood toen
hij werd aangereden door een personenauto, bestuurd door J. P. uit
Opende. Het ongeluk gebeurde toen
de heer J. komende van café De Lauwers op zijn fiets plotseling de Provincialeweg overstak.

TEGEN DOMINERENDE POSITIE NASSER

Militaire extremisten brengen
Syrische regering ten val
Een staatsgreep door militairen, die behoren tot de extremistische
groepering binnen de Syrische Baath-partij heeft vandaag een eind
gemaakt aan het bewind van president Amin Hafez en de gematigde
Syrische. regering van premier Salah Bitar, zö meldt radio Damascus.
Volgens het radiostation wordt de coup geleid door generaal-majoor
Salah Jedid, de leider van de extremistische beweging binnen de partij.
Deze stroming is in december nog gezuiverd. Het is de achtste staatsgreep in 14 jaar.

In Damascus is een uitgaansverbod
van kracht. De telefoonverbindingen
met de buitenwereld zijn onbruikbaar
gemaakt. Ook de grensposten zijn gesloten.
De radio heeft een verklaring voorgelezen, waarin werd gezegd, dat de
staatsgreep moet worden gezien, als
„de revolutie om de omwenteling van
8 maart te zuiveren en om de partij te
ontdoen van dictators zoals Hafez,
rechts georiënteerden zoals Bitar, opportunisten zoals Omran (hier wordt
generaal-majoor Mohammed Omran,
de Syrische minister van defensie bedoeld) en zwakkelingen als Aflak".
De bron van de moeilijkheden in het
land is de strijd om de macht tussen
de Baath-partij en de groeperingen die
achter de Egyptische president Nasser
staan. Hoewel de Baath-partij in principe vóór de Arabische eenheid is, is
zij er fel tegen gekant dat Nasser een
dominerende positie krijgt in een tot
Na burenruzie overleden
In Rotterdam is gistermiddag de 64- eenheid gesmede Arabische wereld. In
-jarige heer P. Steenbakkers na een bu1958 maakten Syrië en Egypte deel uit
renruzie in zijn huis onwel geworden van de Verenigde Arabische Republiek.
en overleden. De politie heeft een on- Drie jaar later verbrak Syrië echter de
derzoek ingesteld, omdat.er bij deze ruzie een mes gehanteerd moet zijn. De banden met Egypte. In het afgelopen
jaar is Syrië het toneel geweest van
54-jarige J. A. F. liep een aantal vereen reeks crises.
wondingen op.

Schrijver Vestdijk kwam na
39 jaar in Harlingen kijken
Simon
De schrijver
Vestdijk is gisteren voor
het eerst sinds 1927 teruggeweest in zijn geboorteplaats Harlingen,
de stad waar veel van
zijn romans 7 spelen. Alleen heet Harlingen in
zijn boek Lahringen.
De vader van Vestdijk
was gymnastiekleraar in
Harlingen en ging na
zijn pensioen in 1927 in
Den Haag wonen. De
schrijver zag Harlingen
nadien niet weer.
De binnenstad, vond hij
nu, was na 39 jaar weinig veranderd Maar het
speet hem dat hij de
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STROOM POST

Bij de AVRO is men overigens bijzonder enthousiast over het optreden
van Willem Duys. Bij alle enthousiaste
post die er binnenkomt over deze uitzending, zijn er ook enkele nieuwe
aanvragen voor lidmaatschap. Die
stroom, overigens .toch nog wel een
bescheiden stroom, houdt nog steeds
aan.
Gisterochtend liep Willem Duys nog
met Carel Briels door de Amsterdamse Kalverstraat. De opmerkingen waren, goede Amsterdammers betamend,
natuurlijk niet van de lucht. Tegen
Willem riepen zij: „Hé, Willem zing
nog eens een keertje het Wilhelmus
voor ons". En tegen Carel Briels riepen ze: „En Carel, ben je nog naar
die krul (Amsterdamse uitdrukking
voor openbaar herentoilet) gaan kijken".
Heeft Willem Duys nu wèl of niet

’

Op gironummer 25 en bij de banken
is tot dusver ruim zes ton gestort ten
bate van de actie huwelijksgeschenk

POSITIEF

PRESSIE zegt:

■

Huwelijksgeschenk:
stand 600.000

Dan
verwijt dc VARA mij bovendien het
Wilhelmus gebruikt te hebben als een
hulpmiddel, een polemiek. Ik zou hierop willen zeggen, dat dc VARA op zijn
beurt in „Achter het nieuws" ook weer
het Wilhelmus als polemiek heeft benut bij het afdraaien van het stukje
film van een herdenking bij het nationaal monument op dc Dam in Amsterdam. Dat was toch ook bepaald niet
nodig. Maar waar zouden we toch terecht komen als we hier in Nederland
niet eensmeer ons eigen volkslied
mochten zingen op een moment, dat
het ons uitkwam. Kijk eensnaar Engeland, daar zingen ze zelfs het volkslied na het beëindigen van een slechte
film."
„Wat ik ook belangrijk vind", aldus
Duys, „is dat dit eindelijk de eerste
uitzending sinds maanden is geweest,
ook ai is het dan mijn eigen uitzending,
waarin zo positief voor het Oranjehuis
gepraat werd. En ik ben blij, dat ik
dit gedaan heb. Het is nu de tijd om
te kiezen en duidelijk een standpunt
in te nemen. Het zijn de kranten, die
deze hele Wilhelmus-affaire belachelijk hebben gemaakt. Zij weerspiegelden volgens mij bepaald niet de gevoelens van het Nederlandse volk.
Naar mijn mening is 80 pet. van de
mensen vóór mijn zingen geweest en

ëxporteerd. Daarentegen importeerden de biergrossiers 20 miljoen liter
bier. De consumptie bedroeg in 1964
dus 423 miljoen liter bier of een kleine 35 liter per hoofd van de bevolking.
Daarmee blijft de huidige generatie

evenwel achter bij die van 1899. Dat
was het top-bierjaar: 43 liter bier per
hoofd.
Ook de frisdranken zijn in opmars:
in 1964 bedroeg het verbruik zon 370
miljoen liter en vorig jaar een kleine
400 miljoen liter of bijna 32 liter per
gehuild tijdens de uitzending. „Ik heb hoofd.
niet gehuild en mijn credo is: ik hou
van Oranje en ik hou van het Wilhelmus".

„De mensen hebben het zingen van ningshuis belachelijk te maken.

de

(Van onze weerkundige
medewerker)

ceerden de gezamenlijke Nederlandse
brouwerijen 441 miljoen liter bier, in
1964 kwam 496 miljoen liter bier uit
de kuipen. Deze plas spreekt tot de
verbeelding, als men beseft, dat deze
jaarproduktie een roeibaan van 3000
meter lang, 16 meter breed en 10 meter diep kan vullen. De 496 miljoen liter bier van 1964 hebben de Nederlanders niet allemaal opgedronken: rond
het 20 pet of 93 miljoen liter bier werd ge-

er werd een spontaan pleidooi gehouden voor
Oranjehuis en dat viel bij mij allemaal in goede
aarde. Ik erger me al tijden lang groen en geel aan
het moddergooien van de VARA en aan het gescheld
op dit huwelijk van de „Zo-is-het-jongens". Ik heb
geen uitgesproken politiek standpunt ingenomen in
dezen. Je kunt bedenkingen hebben tegen het
huwelijk van Claus met Beatrix, zonder daarmee
het Oranjehuis af te vallen. Maar ik heb in ieder
geval in deze uitzending met geen woord gesproken
over de affaire Claus en Beatrix."

staat Wilhelmus als een soort uitroepteken.
New Vork is vandaag een hotel van vijf Bovendien als iemand bepaald niet het
verdiepingen uitgebrand. Enkele gasten recht heeft het Wilhelmus te verdedisprongen uit de ramen om aan de vlam- gen, dan is dat toch de VARA, die zich
men te ontkomen. Volgens de politie wer- de laatste tijd beijverd heeft om de
hooguit 20 procent tegen."
den 16 mensen vermist; er verbleven 30 ene republikeinse uitspraak na de antot 35 mensen in het gebouw.
„Wat Carel Briels betreft: de man
dere te doen en bovendien het kois oud en wijs genoeg om verantwoordelijk te zijn voor eigen woorden. De
intentie van zijn betoog was zeer goed,
ook al flapt Briels er soms te veel uit.
Wat de VARA heeft gezegd over het
tipgeven van Briels: De VARA heeft,
voor zover ik kan nagaan, gelogen. En
dat is ook de reden, dat Briels gisterZON KOMT OP
middag bij de rechter een aanklacht
heeft ingediend wegens leugens tegen
het hoofdbestuur van de VARA. In
deze sta ik volledig achter hem, ook
al is Briels dan nog zo impulsief".
In de plaats Mineola in

De bier-dorst van de Nederlanders

neemt nog steeds toe. In 1963 produ-

oude Rijks HBS, waar
hij op school was, niet
terug vond. Er staat nu
eert bejaardentehuis op
deze plaats.
Vestdijk, die met zijn
vrouw, met wie hij kort
geleden trouwde, per
auto naar Friesland was
gekomen, vond langs de
zeekant veel veranderd.
En de bevolking in haar
geheel was ook niet zoals hij zich die herinnerde. Nu was Harlingen in 1927 nog een geisoleerd stadje. In 1934
werd het door de Afsluitdijk een belangrijk
punt in de verbindingen tussen Noordoost en

KUNSTAGENDA
Amsterdam. Kunsthandel Ina Broerse:
tot 10 maart etsen van Harry van
Kruiningen.

Stedelijk Museum: t.m. 27 febr. Josua
Reiehert; t.m. 27 febr. schilderijen en
tekeningen van Cy Twombly; t.m. 27
maart Publiciteit van een onderneming:
Citroen; t.m. 27 maart grafiek van
Pierre Alechinsky.
Bols Taverne: tot 14 maart grafisch
werk van Ned. kunstenaars uit steenen etsdrukkerij P. Clement.
Galerie Mokum: tot 10 maart tentoon-

op
Het 10-jarig meisje Rosé
Gabriël uit Assen is
de Zwartwatersweg in de
g.
hoofdstad door een vrachtauto
g
expediteur
stuurd door de Asser
'g
t— overreden en daarbij zo zw Irt,ijiawond, dat zij later in het Wilhelm
ziekenhuis is overleden.
een
Het meisje maakte deel uit va gts
groep van 22 kinderen, die op f» we g
hun school aan de Zwartwatei de
verlieten. Bij het passeren va
veel
vrachtwagen.week het meisje t fiets
naar links uit, waardoor naa *j e v/&'
tegen het achterspatbord van
gen botste.

.

.

_

Belgen botsen
bij

Dordrecht
Dordrech

Op rijksweg 16 onder
gistermorgen een Beligsche v
wagen uit Antwerpen in bot!.in|gisclie
ië
e
komen met twee andere Be
vrachtauto's. De bestuurder vaw0pdauto werd daarbij zeer ernstig ge
Voor zijn leven wordt gevreesd.
Het ongeluk gebeurde doordf at i e
chauffeur niet had opgemerkt pavoor hem rijdende twee vra ,^e $.
gens een zeer langzaam tempo h

£.

kantoorbediende

De heer J. A.,
&e
Assen (32 jaar) heeft gisteren
rijksweg 43 onder Heerenveen gen
e
een verkeerde inhaalmanoeuvre
frontale botsing veroorzaakt i"
heer L. A. K. uit 't Meer. De nee
werd ernstig gewond. Hij is na o erd'
ziekenhuis te Heerenveen veF.fee ijjK
De heer K. kwam er betreK*
goed af.

Jaar buiten

kennis

na auto-ongeluk:
vrouw nu overleden
de"

.

onze Hilversumse correspon eJJ
Vanmorgen is in het St. aiV_jari^e
huis in Laren, overleden de 2
taalplastieken van Aart v. d. IJssel.
Galerie d'Eendt: tot 31 maart winter- mevrouw J. Termaat uit Loosa
tentoonstelling '66.
Zij werd het slachtoffer van e
Galerie Krikhaar: tot 12 maart schilde- keersongeluk. Kort voor het p 1vor ig
rijen en gouaches van Henk Huig.
0
nachtelijk uur van 24 maart
Delft. Ethnografische Museum: tot 31 mei jaar, werd zij in Laren door *~jfc ziï
3ali, kringloop van het leven.
aangereden. Bijna een jaar nee
Arnhem. Gemeentemuseum: t.m. 2 maart buiten kennis in het ziekenhui»
Franse prenten en tekeningen uit be- gen.
zit van mr. B. Kist; tm. 27 mrt. schilderijen en gouaches van Jaap Nanninga.
stelling Carel van Lier.
Galerij De Stalling:
tot 12 maart
wandtapijten van Ruth Salinger. me-

(Van

£

Veendam, 't Voorhuys:

t.m. 8 maart

schilderijen, tekeningen, plastieken en.
potterie van Jo Sleumer-Meyer.
Emmen. Gemeentelijk Lyceum: Talens
Prijs 1965-66.
Amersfoort. Zonnehof: t.m. 11 april Nieu-

Loonkostenstijging
in bouw al 9 pct.

onze correspondent in
wjndeIJ
De loonkostenstijging, vel\rgeVetS
aan de punten waarop de
in het bouwbedrijf tegemoet
komen aan de eisen van de v pet;
den, bedraagt nu reeds ruim
Voor 1966 zowel als 1967.
de heer A. W. Everaers, "°^j,fjsgcb'
stuurslid van de Nederlandse
telijke Bond van Aannemers, v
tend op de vergadering van v,t Il,e'
werkgeversorganisatie in Utrecn
(Van

we kunst uit het Frans Hals Museum.
M-3: t.m. 27 februari tekeningen van
J. H. Pennings.
't Oude Wevershuys: t.m. 19 maart Grafiek van Gerard van Rooy, Charles
Donker.
Het Kapelhuis: t.m. 26 februari keramische plastieken en keramiek
van
Kees van Renssen, edelsmeedwerk van
Riet Neerinex.
West en hierdoor kreeg Stadskanaal. Raadzaal: schilderijen en
gouaches van E. W. van Duimen Krumhet dus zelf Ook uitstedegedeeld.

kende verbindingen. En
natuurlijk had dit invloed.
Na hun bezoek aan Harlingen wilden Vestdijk
en zijn vrouw nog naar
Gaasterland en Heerenveen. Daarna gaan ze
via de Veluwe naar hun
woonplaats Doorn terug.
In Harlingen heeft Vestdijk geen kennissen van
vroeger opgezocht,
evenmin heeft hij nieuaangebanden
we
knoopt. Hij kwam zo
maar eens kijken.

_

pelmann.

Leeuwarden. Kunstzaal Van Hulsen: tot
28 febr. expositie Kools.
Prinsentuin: t.m. 6 maart tentoonstelling „Talens prijs".
Den Haag. Gemeentemuseum: t.e.m. 13
maart M. T. Koornstra; t.m. 28 febr.
De wals van Lanner tot Léhar; t.m.
20 maart Bijbel en kunst van nu; t.m.
27 maart K. L. Sijmons Dzn., architect;
t.m. 10 april Chris Lebeau.
Finsterwolde. Galerie Waalkens: tot 3
maart expositie Jan v. d. Broek.
Sneek. Stadhuis: t.m. 25 februari beeldhouwwerk van Gerard van der Leede,
tekeningen en gouaches van Jan Budding en Gradus. Verhaaf.
De Meerpal: t.m. 28 februari etsen,
gouaches, scbiderijen en biturnen-werk
van Pieter Boersma.

&&$'

Boven deze 9 pet. ligt nog een vei"
tal extra kostenstijgingen in , r jsicö '
schiet, zoals een stijging van ds
J3o'
premie en de ziektenwet-prerni afc,t
vehdien zijn de werkgevers re
„e- '
koord gegaan met een verr
de
-van de mogelijkheid tot °n
mingsgewijze afwijkingen va
CAO-lonen.
ovef
Zoals bekend is het overleg Jo0pde nieuwe bouwvak-CAO die een je
tijd zou moeten krijgen van twe
vastgelopen. Geschilpunten
x
lonen (werkgevers bieden 7 P pet-''
per jaar, vakbonden eisen "> ya^ 11]
de arbeidstijdverkorting en de
tic. Naar schatting vergen "e t jjgi''*
nemerseisen een
loonkosten
van ruim 10 pet.

'
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HERBERT WEHNER:
omstreden man
binnen S P D

N VH N Commentaar

Herwaardering
«Als huisvader weet u, dat als u uw
ne zoon een bromfiets geeft om naar
°«iool te gaan, dit gevolgen heeft voor
houding, als uw andere kinderen
een bromfiets komen vragen", al-

onze correspondent in Bonn)
op
INPLAATS van zich
een dergelijke wijze met de regeringstaak
bezig te houden, dat dit zou kunnen leiden tot een duidelijke
Westduitse politiek, hebben de grote politieke partijen in de bondsrepubliek de handen voortdurend vol met grote en kleine rellen, die
Bonn tot een provinciaals oord degraderen.
IN HET ZEER RECENTE verleden was het eerst de C.D.U., de christendemocratische regeringspartij, die weer eens een van haar talrijke crisissen
doormaakte. Het ging om het voorzitterschap van de partij, dat volgende
maand vacant komt door het aftreden van oud-kanselier Adenauer. Na veel
schadelijk geharrewar werd tenslotte kanselier Erhard als de kandidaat
voor deze functie aangewezen.
(Van

Us de socialist drs. Roemers tijdens
eri zitting van de commissie voor

tc

£
banier.

onomische Zaken van de Tweede
Hij wilde er maar mee zeggen, dat nu de regering in

recordtempo Zuid-Limburg
te hulp is geschoten toen

daar

enkele

economische

moeilijkheden dreigden, zij

verwachtingen heeft ge°* bepaalde
voor hulp aan het noorden, waar
economische achterstand niet van
°aendaag
of gisteren is. Misschien for-

gjtfeerde
pv

de heer Jongeling van het
nog wel het kernachtigst: „Neis groter dan Zuid-Limburg".
e t antwoord van minister Den Uyl
I,- er
"? op, dat Zuid-Limburg een spoed'send geval was, sloeg natuurlijk nerKns op. Tenzij men er van uitgaat, dat

V

tland

"en achterstand, die al een honderd
«ar en langer bestaat, zonder veel opehudding best nog een tijdje gecongrueerd kan worden, terwijl Zuidjrllriburg over de politieke middelen
Schikt, om zijn verontrusting luid
a *i de politieke daken te schreeuwen.
, °verigens
is het hartverwarmend,
a t het verschil
in liefde, waarmee
adertje Staat zijn kinderen tegemoet
r eedt thans door sprekers van verpolitieke partijen is gesigEn zelfs zodanig, dat de reuring er n iet onderuit zal kunnen
iets te doen. Reeds heeft minister
,11
k 6 Uyl een „herwaardering van het
S?leid
voor het noorden" aangekon"■gd. Wij hopen,
dat hij op dit punt
'delfde spoed zal betrachten, als

J

)

killende
naleerd.

hij Zuid-Limburg is tegegetreden. Niet alleen als het om
schaatskampioenschap gaat zien
y graag „geen woorden, maar daden".

AKU en bonden
dinsdag bijeen

Communistisch
verleden

ven op te sporen. Want even ondoorzichtig als Wehners fysionomie is
tot nu toe het leven van deze avontuurlijke communistische beroeps-

EN NU IS de storm weer eens boven de SPD, de sociaal-democratiWilly
sche oppositiepartij
van
Brandt, uitgebroken. Het slachtoffer
in het stormcentrum is de ondoorgrondelijke vice-voorzitter van de
partij, de oud-communist Herbert
Wehner.
Deze man, die in de partij de ware
macht vertegenwoordigt, heeft het
uiterlijk van wat men in de Amsterdamse volksmond een „stuk chagrijn" zou noemen. De gevoelens die
deze
men in Duitsland tegenover
partijstrateeg
grote politieke
en
koestert, zijn dan ook altijd van zeer
gemengde aard. Vele politici zijn
ronduit bang voor Wehner, die met
zijn scheurend, op innerlijke verbittering duidende stemgeluid, in de
Bondsdag zijn oraties tot grote hoogte voert en met zijn synische zweepslagen aan het adres van de tegenstander, zelfs de hardstochtelijkst
krantenlezende afgevaardigde, tot
ontzette aandacht dwingt.

HERBERT WEHNER werd in 1906
in Dresden als zoon van een schoenmaker geboren. Op zijn 21-ste jaar
werd hij lid van de KPD. Drie jaar
later al, in 1923, werd Wehner lid van
het centrale comité van de partij in
Berlijn. Bij de machtsovername door
Hitler begon Wehners langdurige en
duistere onderduiktijd. Hij reisde illegaal door heel Europa — was o.a. in
organiseerde Duitse
Nederland
emigranten voor de Spaanse burgeroorlog, zat gevangen in Praag, en
was regelmatig in Moskou. Hier
leerde hij in de eerste oorlogsjaren
Walter Ulbricht
de latere sterke
kennen.
man in Oost-Duitsland
Ook in die tijd begon de twijfel aan
hem te knagen. In 1941 had Wehners
vertrek naar het neutrale Zweden
dan ook een symbolische betekenis,
al werd hij in Stockholm prompt tot
gevangenisstraf verooreen jaar
deeld.
Wehners terugkeer tot de sociaaldemocraten heeft al niet „alle kameraden" van zijn politieke zuiverheid
kunnen overtuigen. Hij is ervan beschuldigd spionage voor de „komintern" bedreven te hebben, en nog tijdens de laatste Bondsdagverkiezingen afgelopen zomer spraken vele
Duitsers over hun angst voor de
eventuele geheimzinnige bezigheden
van deze man, die hen er dan ook
vanaf hield op de SPD te stemmen.
Een ander punt bij de verkiezing de
vorige zomer was de angst voor het
„partijapparaat" van de SPD. Ook
dit probleem, komt in het niet gepubliceerde artikel van Quick ter sprake. Zoals hij al eerder probeerde, zou
Wehner opnieuw bezig zijn het SPDhoofdkwartier in Bonn geheel naar
zijn
communistisch geschoolde
wensen in de richten, waarbij de sleutelformule „wantrouwen gaat boven
alles" zou zijn.

Handicap

in Arnhem)

onze correspondent
. ürdinsdag
1 maart 's morgens om elf
overleg tussen de AKU-

ï

word* het
'lrectie en de acht betrokken werknehervat. Het ziet er naar
over de
L lt> dat beide partijen het
gestie georganiseerden-ongeorgam-de
jeerden thans eens worden, daar
U een vergoeding van maximaal
15,- per lid per jaar voor algemene
vakbondsactiviteiten wil uitkeren,
r Daarna komt dan de CAO ter spraHierin zitten nog verschillende
?°eilijke punten, zodat het beraad die
aS Wel lang kan uitlopen. Mocht men In een wolk van schuim verrees de Katwijker kotter
Jacomina uit de golven. De Jacomina, die op 24 juli
klaarkomen, dan wordt 1965 op de Noordzee gezonken is, werd gisteren gelicht met behulp van een'-schuimkunststof die in het
niet
p 2
avonds verder onderhanruim werd gepompt. Daardoor herkreeg het schip een gedeelte van zijn drijfvermogen.
deld. maart 's

mersbonden
?f

'
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Wilson en Kosygin

”

„KanonschotenLagerhuisin

LONDEN BEZUINIGT DRASTISCH
OP ZIJN DEFENSIE-BEGROTING
„Bluswerk" vervangt
militaire wedijver

verdedigde gisteren in het Lagerhuis
zijn zienswijze vurig, maar dit alles
was nog pas een proloog, want de volgende week zal het Lagerhuis de details van het plan onder de loep ne-

men.
Premier Wilson wil daarbij een
groot nationaal debat over deze voor
Engeland zo brandende kwestie ontketenen.
Londen)
(Van onze correspondent in
Healey beloofde na het beëindigen
en
regering
van
de Indonesische confrontatie jegisteravond
In het Britse Lagerhuis wisselden
gens Maleisië
de minister van
wat hij misschien wat
toen
kanonschoten,
oppositie al de eerste
al te optimistisch vrij spoedig ziet geEngeland
van
taak
toekomstige
militaire
beuren
defensie Denis Healy de
de strijdkrachten in het Veroorlogsapparaat
re Oosten te zullen verminderen. Binen de drastische inkrimping van het Britse met,
omdat over
nen een paar jaar zullen ook in zuideaankondigde. Een werkelijke onthulling was het
lijk Afrika en Wets-Indië niet langer
reeds
was
alles
eigenlijk
deze ingrijpende defensie-reorganisatie
permanent Britse troepen worden geuitgelekt Maar het was toch een emotievolle gebeurtenis.
stationeerd. De vrijgekomen militaiMallalieu, de vroege- ren zullen naar Engeland worden
W.
door
J.
P.
van
,}. oaarbij0aarbij kwam nog het aftreden
van defensie. De overgebracht, vanwaar zij in noodgeBritse minister van marine Chris- re onder-minister
vermeldt vallen snel naar de plaats des onheils
defensiebegroting
"Pher Mayhew en van de Britse ma- nieuwe
ul
<*en la- kunnen worden vervoerd.
miljoen
bedrag,
720
S
dat
Luce,
die een
,'iechef admiraal sir David
voor
1965-66.
uitgaven
de ma- ger ligt dan de
omdat volgens henvliegdeicK? ene gaan,
Hoewel de vliegdekschepen binnenvan
afschaffing
door
de
s*? n onvoldoende
kort
hun tijd zullen hebben uitgediend,
is.
beschermd
volgens de regering de Britse mazal
opgevolgd
is Mayhew
rine toch een vitale rol blijven spelen.
Als troost wordt zij voorzien van een
aantal, reeds vroeger beloofde fregatUit
mogelijk onbewuste
ten, een nieuw type kruisers en geleiuitde projectielen afvurende torpedobootlatingen van minister van Defensie
jagers.
Denis Healey in het Lagerhuis gisWat- de veelomstreden bestelling
teren valt op te maken, dat dit jaar
Amerikaanse
F-ll
I-bommenwervan
pers betreft, blijkt, dat de 50 stuks, die
vroege algemene verkiezingen zulzullen worden aangeschaft, slechts be- len worden gehouden.
doeld zijn om de periode tot de zevenIn het debat met de defensietiger jaren te overbruggen, wanneer
Enoch Powell van het
woordvoerder
Brits-Franse
Spey-Mirage, hun
de
„schaduwkabinet" van de oppositie,
taak kunnen overnemen.
zei Healey: „Hoe kan hij lid blijven
De betekenis van deze defensie-omvan het bestuur van de conservatiewenteling is, dat Engeland eindelijk
ve partij, die vlak voor 'n verkiezing
onder druk van de economische
als hij het niet eens is met de
staat,
ingezien,
omstandigheden
heeft
dat
opvattingen van zijn partij inzake
het niet langer kan wedijveren met
defensie, buitenlandse zaken en soAmerika of Rusland en dat het zich
ciaal-economische zaken?"
niet meer kan permitteren op eigen
houtje betrokken te raken in een
Leden van de Labourpartij hebben
groot conflict. Londen wil daarom al meermalen druk op premier Wilson
geen verplichtingen meer aangaan, uitgeoefend om de algemene verkiedie tot grote militaire operaties zon- zingen dit jaar vroeg te houden, daar
der samenwerking met de geallieer- Labour zich nu kan verheugen in een
den zouden kunnen leiden. Het wil grotere stemmenmeerderheid dan anzich thans gaan concentreren op wat ders het geval is.
het wèl kan: het blussingswerk bij
Waarnemers nemen aan, dat Wilson
militaire „binnenbranden" en het le- na zijn reis naar Moskou, de verkiezinveren van een waardevolle bijdrage gen op 31 maart zal houden. Als dit
de nieuwe aan de vredesmacht van de Verenigde
Mallalieu,
W.
werkelijk het geval mocht zijn, zal het
fi f,f
se minister van defensie voor Naties.
vermoedelijk een beDe afgetreden minister Mayhew defensiebeleid
langrijke kwestie blijken.
marine.
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eens... over

hun oneens-zijn
De Britse premier Harold Wilson en
diens Russische ambtgenoot
Alexei
Kosygin zijn het er gisteren over eens
geworden, dat hun standpunten inzake
Vietnam uiteenlopen. Voorts
kwam
naar voren, dat de Sovjet-Unie geen
andere houding zal aannemen betreffende geschillen tussen oost en west.
Wilson en Kosygin hebben twee uur
geconfereerd in het Kremlin en internationale kwesties besproken, waaronder Vietnam, de Europese veiligheid
en de ontwapening. In welingelichte
kringen werd vernomen, dat
zowel
Wilson als Kosygin hun standpunten
hebben uiteengezet.
Beide leiders kwamen overeen geen
tijd te verspillen aan kwesties, waarvan zij van te voren wisten, dat het
bereiken van een overeenkomst onmogelijk was. Onder deze problemen zijn
Vietnam en de ontwapening, zo werd
vernomen.

Vroege verkiezingen
Tweehonderd
in Engeland verwacht
—
— Kapitein liet

op

DE GROOTSTE handicap
voor
Wefaner is echter zijn communistische verleden. Ook nu speelt het
verleden hem weer parten. Afgelopen vrijdag verscheen de Süddeutsohe Zeitung met een artikel, waarin werd gemeld hoe het geïllustreerde massaweekblad Quick een uitvoerige publikatie over Wehner in
voorbereiding had, die tot diens regelrechte politieke ondergang zou
leiden. De gevaarlijkste tijdbom die
de hoofdredacteur van Quick in zijn
schrijftafellade had liggen, was de
onthulling, dat Kurt Schumacher, de
vroegere voorzitter en grote man
van de sociaal-democratische partij,
kort na de oorlog, op zijn sterfbed
zou hebben gewaarschuwd: „Laat
deze man (Wehner) in de partij nooit
omhoog komen". Een v§n de prominente getuigen van deze voor Wehuitspraak
ner compromitterende
was Stephan C. Thomas, op het
ogenblik leider van het bureau voor
Oost-Duitsland binnen de SPD. Thomas wordt er nu van verdacht deze
uiterst brandbare mededeling
met
aan de journalisten
vele andere
van Quick te hebben toegespeeld.
Voorlopig ontkent Thomas natuur-

—

Duister

.

—

—

—

—

—

Streng verhoor
DE GANG van zaken in het hoofdkwartier na het bekend worden van
de Quickaffaire duidt enigszins op de

—

lijk.

Vurig communist
DE ANGST van wijlen Schumaeher, zoals die op zijn sterfbed

tot uitdrukking zou zijn gekomen,
staat in verband met een reeks andere beschuldigingen aan het adres
van Wehner, die in het niet gepubliceerde artikel van Quick aan de orde gekomen zouden zijn, en die nu
via de Süddeutsche 'Zeitung toch aan
het daglicht traden.
Zo handelt het artikel onder meer
over de rol van Herbert Wehner als
vurig communist tijdens de Stalinistische bloedbaden in 1938. Nooit is
nog duidelijk geworden welke rol
Wehner in het beruchte Moskouse
hotel Lux in deze periode speelde,
toen de Duitse communisten in de
Sovjet-Unie elkaar wederkerig onder de Stalinistische guillotine schoven. Uitgerekend diezelfde Stephan
C. Thomas had na de oorlog in opdracht van Kurt Schumacher tot
taak de waren feiten uit Wehners le-

gulden boete geëist

stuurman achter

zinkende sleepboot

Wegens onachtzaamheid tengevolge gens niet, zoals de voorschriften luiwaarvan een sleepboot op het IJssel- den met een lijn aan het schip verbon-

meer zonk en de stuurman om het leven kwam eiste de officier van Justitie bij de arrondissementsrechtbank
te Zwolle gisteren 200 gulden boete
subsidiair tachtig dagen hechtenis, tegen de 25-jarige sleepbootkapitein
IJ. S. te Urk.
Neeltje Jacoba was op 13 februari
van het vorige jaar bij stormachtig
weer, windsnelheid 18 m per seconde, uitgevaren terwijl een der patrijspoorten niet gesloten en gekneveld
was. Hierdoor drong overkomend water het achterschip binnen zodat het
vaartuig al dieper en dieper kwam te
liggen en tenslotte zonk. Verdachte
was over boord gesprongen en had
zich op een reddingsvlot, dat overi-

complottist geweest.

den was, weten te redden. Stuurman
Van den Berg, een zoon van de eigenaar van de sleepboot, was met het
zinkende vaartuig in de golven verdwenen. Verdachte had nog waargenomen dat hij in paniek op het schip
heen en weer liep. Een adjudant van
de Rijkspolitie te water te Leeuwarden
verklaarde als getuige deskundige,
dat bij het lichten van de sleepboot
was gebleken dat één patrijspoort wel
naar de andere niet gesloten waren
geweest. De afsluiter van de volgelopen ballasttanks waren niet in orde
bevonden. De verdachte bleek geen
diploma van gezagvoerder te hebben,
maar voer niettemin regelmatig als
sleepbootkapitein.
De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen.

HERBERT WEHNER.
juistheid van deze beschuldiging. Alte
medewerkers zouden aan een uiterst
streng verhoor onderworpen zijn, wat
veel van een heksenproces weg had.
Plaatselijke partijbesturen klagen er
steeds meer over dat hun onafhankelijkheid door het hoofdkwartier
.ernstig wordt beknot. En dan is er
tenslotte nog het geheimzinnige geval van een zekere Vetter, die tot
voor enige jaren veiligheidsambtenaar van de Oostduitse communistische partij in Oost-Berlijn was en
nu voor Wehner eenzelfde soort werk
zou doen. Het afgelopen weekeind
liet de SPD-voorzitter en burgemeester van West-Berlijn Willy Brandt
zich met de affaire in. Hij verklaarde
dat er van een vertrouwenscrisis in
de SPD geen sprake was. „Mijn
vriend Herbert Wehner bezit het persoonlijke en politieke vertrouwen van
onze partij," sprak Brandt.

Waterpolifie betrapte
juttende visserman
De Rijkspolitie te water van Harlingen heeft gisteren proces-verbaal opgemaakt tegen een Harlinger visserman. De man bracht namelijk met zijn
schip een bezoek aan het aan de noordkust van Terschelling gestrande Russische schip OKA 18 en eigende zich
verschillende dingen toe. Daarbij werd
hij gesnapt.
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Mr, E, Elias' Kruiderijen

Aardig-onaardig

Pandaen de

Wegdoener
Nu mijnheer Evert de Breek eenmaal besloten had, de Wegdoener te weigeren, greep een
nerveuze onrust hem aan. Stel voor dat Oom Piet
of erger nog, de oude heer Ratel, hem hier zo
zag staan tussen niet-arbeidende arbeiders, lediglopend doorbetaald en zwaar van sociale lasten!
„Pak je weg!" riep hij dus de uitvinder toe. „Je
kost me man-uren met die fopmachine! Verwijder je van het werkterrein, of ik roep de politie!"
Professor Kalker en Panda hadden dus geen keus
12)

.

dan met de Wegdoener terug te keren naar het
huisje van de eerstgenoemde. „Uitvinder zijn is
moeilijk", klaagde de geleerde. „Hoe meer onderwijs, hoe minder geloof men aan ons hecht. Mijn
voorganger die.
eh.
het wiel uitvond, die
had geen last. Want het volk kon nog niet lezen en
schrijven. Als ik nu eens een bom uitvond, dan zouden ze me geloven! En
eh
dat doet me
denken; help me onthouden, Paf ma, dat ik knop C
moet indrukken, anders krijgen we een ontplof-

..

...

. . ..

. . ..

.

. ."
betraden,

fing

Terwijl ze nu terneergeslagen het huis

merkten ze niet dat ze bespied werden
door de geheimzinnige voorbijganger, die ons al
ik voorzie dat
enkele keren is opgevallen. „Beilo
ik enig lonend nachtwerk te doen zal krijgen",
prevelde deze. Wij willen onze lezers niet langer
in het onzekere laten betreffende zijn identiteit.
Hij was een oude bekende met wie Panda niet altijd gunstige ervaringen had gehad, een zekere Joris Goedbloed.

—

en

het

RECHT TIE

SPOOK VAN DE
TEMPEL
door

Mensen, die ik aardig vind: de meneer die ik, in de trein tegenover mij,
met aandacht mijn stukje zie lezen;
de meneer die zegt: „Ik herinner mij
nog altijd, dat jij me toen eens hebt
aangeraden "
de meneer die zegt: „Vertel me eens
wie jouw kleermaker is";
de dame die zegt: „Als ik je dertig
jaar geleden gekend had, zoals ik je
nu ken "
de eigenaar van het restaurant, waar
ik acht jaar geleden voor het eerst
en het laatst geweest ben, die zegt:
We hebben nog altijd die MondragonFauchette 19ir. in de kelder";
de meneer die vraagt: „Waar heb je
die das gekocht?";
de minister die op de cocktail-party
naar me toekomt en, ten aanhore van
mijn hoofdredacteur, zegt: „Het moet
al héél raar lopen, als ik een stukje

van u oversla";
alle dames die mij (nu nog) een besmuikte glimlach toewerpen;
alle heren die mij zeggen, dat ik er
jonger uitzie dan ik ben;
de man die, als ik op de bus sta te
wachten, stopt en vraagt of hij mij
een lift mag geven;
de gastvrouw die mij aan tafel naast
de enige knappe dame zet;
de meneer die mij niet in mijn jas
wil helpen;
de burgemeester die zegt: „Wat u
laatst in uw stukje hebt geschreven
heb ik goed in mijn oren geknoopt".

ROBERT VAN GULIK
Tsjiao Tai baant zich een weg door de verwaarloosde, dichtbegroeide tuin van de Tempel
der Purperen Wolken. Dikke pijnbomen bevinden
zich aan alle kanten, daaronder staat hoog struikgewas. Juist als hij erin geslaagd is een oud pad
te ontdekken, staat hij opeens stokstil. „Heilige
Hemel! Een spook!" Hij staart naar een
witte
schim tussen de bomen een eind verderop. Het
koude zweet breekt hem uit. Maar terwijl hij in-36)

gespannen naar de vage, spookachtige gedaante
staart, schijnt deze in de schaduwen van de bomen te verdwijnen. Tsjiao Tai krabt op zijn hoofd.
„Was het misschien alleen maar gezichtsbedrog?
Die opening tussen die twee boomstammen daar
en het maanlicht .dat er tussendoor schijnt... Ja,
dat was het natuurlijk! Alleen maar gezichtsbedrog! Nou, dan gaan we maar verder. Maar ik
zou liegen als ik zei dat ik dit lollig vind!" Hij

..
.

weken was u, geloof ik, niet
dreef met uw stukjes";
ieuv>~
de meneer die, nadat ik het naai
zegt
ste mopje verteld heb,
dat vorige week toevallig lWi
gehoord had;
verde man die mij de ontknoping v „
w
telt van de detectivefilm die
gen had willen gaan zien;
va n
de dame die zegt, dat de cle
van
mijn das niet past bij die
pak;
de bankier die zegt: „Als VO
bankvak was gegaan, zou je nou
de top hebben gestaan";
een
de vriend die mij in Londen vn
stripteasetent heeft zien z t en'j.{j is,
de man die, waar mijn vrouw °-i.am
dat niet Miepje va gitzegt:
waar ik je eergisteren mee zag
ten?";
„om*8
de man die juist als ik aan de V
van mijn mopje toe ben, een
bui krijgt;
„nraW
de man die, als ik met een ao j;(n jdame zit, mij hartelijk op de
der slaat en vrolijk uitroept: Jv
er geen jaar ouder dan 63 Mt ' op
alle dames die zeggen:
roe^f ignd
dansles, was je zon goed-W***

'. . "

**

*

*

z-

jongetje".

Charles en Charlotte
door Willy Corsarl
82-,

Kapitein

het stok-oude mannetje, die
twee jaar jonger te zijn don We
de dame die zegt: „De laatste

FEUILLETON

volgt het met mos begroeide pad, hier en daar on-

der de struiken kijkend. Als hij in de verste hoek
van de tuin is, ziet hij dat het pad uitkomt bij een
grote stenen waterput. „Die moet al jaren niet
meer gebruikt zijn", bromt hij. „Van de houten
stellage voor de katrol van de putemmer is alleen
nog maar een stomp over. En het touw is groen
beschimmeld. Gesteld dat ik iets te verstoppen
had, dan zou ik het in deze oude put smijten."

MENSEN, DIE IK NIET ZO AAR&
VIND:
bliM

twintig jaar, had een

~

volmaakt

bouwd lichaam, een rond, on:itpui'
Daarna werd hun verhouding een dend gezichtje met grote, wat m -&%g
serie episodes: weken van geluk, lende ogen en een domme, zinn
jj
waarin hij werkte en geen behoefte mond. Haar blonde haren droe« z
,
scheen te voelen aan iemand buiten los en bijna tot op haar middel
haar en dan bruuske onderbrekingen, kleedde zich in kleurige jakjes en a j
als hij dagenlang verdween. Tijdens dige rokjes. Zij was de enige, v ;cb
een van die perioden kwam hij laat deze mensen, waaraan Charlotte z
in de nacht bij haar, dronken. Zij zette hechtte. Er was iets ontwapenen 0 &e
hem op straat, terwijl hij klaagde:
haar naïviteit, iets vertederends J
„Nu ben ik gekomen, ik voelde me natuurlijke gratie van haar ?|gooie
de
zo prettig, maar ik dacht, neen Char- lichaam. Zij was op haar zesti n
lie maakt zich ongerust, ik moet naar jaar van huis weggelopen, »aa gen
haar toe, en jij jaagt me weg."
haar zeventiende een kind ge*r |r d,
„Ga, waar je je zo prettig voelt." dat door haar ouders verzorgd $$
Zij duwde hem naar buiten en sloot Zij danste als een bacchante,
etde deur. Toen leunde zij daartegen, indecent te zijn, omdat er iets ki" val
kapot,
wee van ellende. Het was alles
lijks was in dat stuntelig veT}P
alles verloren.
passie en verleidingskunst
Hij kwam twee dagen later, vol be- die heimelijk jaloers was op vele
rouw, zwerende dat het niet weer zou wen uit die kring en niet zonde
gebeuren.
den, want er waren er die zien
„Je moet niet zo hard zijn. Niet moeite gaven om haar Frans a te
iedereen is zo sterk als jij."
nemen, voelde nooit jaloezie
„Ik haat dronken mensen," zei ze, Maya, die had geposeerd voor
„en ik wil jou niet gaan haten. Als je naakt van Frans dat verkocht
het drinken niet kunt laten, is het Tenslotte was zij model.
ll'
beter dat we van elkaar gaan."
Frans sprak nooit over vern0udi
Itfa)1tfa)r 3
„Meen je dat?"
gen, die hij had gehad, maar } eeJJ
„Ja, ik meen het."
vertelde haar onomwonden, dat z«
Hij ging, maar hij kwam terug.
tijdje met hem had geleefd.
te
„Ik zal niet meer drinken," zei hij,
„Daar hoef je niet jaloers on? jjc
„ik kan je niet missen."
zijn," zei ze, „het kwam omdat t
Ditmaal hield hij maandenlang zijn geen kamer had, ik kon de huur
belofte. Maar een van zijn vrienden, betalen en toen ben ik zolang bIJ vereen jonge beeldhouwer, kreeg een gebleven." Zij sprak over de vele
prijs en gaf een feest.
houdingen, die zij voor korter 0l p
„Daar moeten we heengaan," zei ger tijd had gehad op dezelfde tQOc
hij, „dat begrijp je toch?" Hij bedelde waarmee zij vertelde van een m e
als een kleine jongen, die naar het blouse die zij gekocht had.
rhar„lk vind het prettig", zei ze,
circus wil.
at
Ze zei moe:
lotte aanziende met haar naïeve»
„Ik begrijp niet wat je hebt aan die uitpuilende ogen. En als ik er geen jp
mensen. Ze doen niet anders dan klet- in heb denk ik: och, als hij nou
sen over kunst, drinken en vrijen met graag wil, zo flauw om dan nee"
de vrouw van een ander. Ze klagen zeggen.
b jtiZij kwam dikwijls bij Charlotte
steen en been, dat een kunstenaar in
dit land zijn brood niet kan verdienen, nenlopen om te babbelen. Eens B o j,
maar wie verdient iets, als hij niet zij haar dochtertje mee, een
Te $
werkt? En driekwart van de tijd han- blond kind. „Als ik een grote dans
gen ze rond bij elkaar of in cafeetjes word en veel geld verdien, ne |}iai"
en praten, praten, praten en drinken, mijn snoesje bij me", zei Mayadrinken, drinken. Echte kunstenaars jolein heet ze. Is ze niet schattig- t jjd
hebben altijd hard gewerkt."
vader en moeder zijn zo streng, rDje„Niet allen," zei hij. „Verlaine was standjes, altijd zeuren en alles ve
een groot dichter, maar hij leefde als den."
dcci
een zwijn."
vroeg, of de vader niets ef
Charlotte
Zij zweeg, maar zij dacht aan Tho- voor het kind. Toen bleek dat M»* „a
V \i
mas die haar. tenslotte had willen over- twee vaders voor Marjolein
ge
tuigen, dat alle grote mannen abnor- hield, die echter beiden niet vee\i e ,
w
maal waren. Zij was toegevend ge- hadden. Zo nu en dan ging ze f e fd«
weest, had medelijden met zijn ver- delen bij ze, voor het kind. Ze.
e\d
driet en schaamte en het gevolg was, van de hand in de tand. Als zij ardat hij zich niet meer schaamde en had, kocht zij nutteloze dingen, K ep,
sl
steeds meer toegaf aan zijn neigingen, fum, crèmes, smakeloze
°Z
tot hij ten gronde was gegaan. Zo zal luxueuze schoentjes. Zodra het ge al
Frans
aflopen,
het ook met
als ik hem was, ging ze haar
toegeef, dacht zij. Geen van zijn vrien- om te lenen. Zo noemde zij het,
ep
den heeft een goede invloed op hem. van teruggeven was nooit
1'
Ze zijn allen zo op hem gesteld, maar niemand verwachtte dat ook. n jCtS»
ze laten hem rustig naar de bliksem te gaf haar in het begin telkens
gaan.
maar op zekere dag weigerde ze
Zij ging niet mee naar de fuif en af.
j^t
was dagenlang koel en terughoudend.
et
„Je
jong
pi
bent
verd
gezond,
en
Hij kon dat niet verdragen en zij wist zelf", zei ze. Maya
was
hem op die manier dikwijls te weer- gekrenkt.
„ z ei
houden, als hij was uitgenodigd of zelf
vo0
f'
genoeg
„Jij
werkt
er
hard
om
vrienden
bij
lust had
zich te vrae{ e
w
het
trouwhartig,
vraag
ze
„ik
gen.
gens anders hoor."
e eP
" „Het is toch gezellig, wat te praten
Op een dag kreeg Charlotte r0 u*
met goede bekenden," zei hij.
„Doe wat je wilt."
klant toe, een portret van zi Jnrrjj nW
r
Als zij zo koel sprak en hem aan- te laten schilderen door Frans.
keek met harde ogen, gaf hij toe.
de niet meer betalen dan drieb0 geAlleen op Oudejaarsavond ging zij gulden, maar zij kreeg tenslott jjet
mee naar een feest bij een van zijn daan, dat hij vijfhonderd betaaiojj e p
vrienden. Zij zag er een meisje dan- portret viel zeer naar zijn zin nge 1
sen, gehuld in doorschijnende sluiers. Frans was opgetogen als een } , &&
Het was een schildersmodel en ze
„Vijfhonderd gulden! Weet, Je he P
werd Maya genoemd. Haar werkelijke ik nog nooit zoveel geld bij elk3 yje
metje Fok hem uit zijn aangename dromen naam was Maria Verhoeven, maar gehad? Weet je wat we doen- per
po»
wekte: „Weg— weg— alles weg!" Het iemand had haar in het hoofd gepraat gaan samen naar Parijs. Ik
was maar al te waar. De cactussen waren weg. dat zij talent had voor dansen en nu vroeger geweest en heb alt«
De vrachtdieren waren weg. En het goud was droomde zij van een grote loopbaan heimwee er naar."
,i
d
weg. Bram had het niet beter kunnen uitdruken had zich alvast een tone<%iaam
orvol«
aangeschaft, Maya Madou. Zij was (Nadruk verboden) (Wordt ve*
ken: alles was weg.

,
,
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„

en

Charlie's
kinderen

o^iot^e
Char^u-

Ferd'nand

-

PolPie,en ingo

°

te\d

BRFAMETJOK

sP^ILrlo

Jft
*

.

e^

-455) Terwijl de cactussen roerloos toekeken
sloeg de baron lodderig de ogen op. „Wie is
daar?" vroeg hij zachtjes. Niemand gaf ant-

woord. „Ik hoorde toch praten", zei de baron
slaperig en toen zei één der indringers aarzelend: „Dat was ik." „En wie ben jij dan?" „Ik

ben een cactus". „Had dat dan meteen gezegd", zei de baron en hij dutte weer in, erg
tevreden over zijn eigen waakzaamheid. Pas
de volgende morgen had hij reden om zich met
minder genoegen dit nachtelijke gesprek te
herinneren. Dat was, toen een kreet van Bram-

,
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h:h. landbouwers
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h.h. loonwerkers

uitnodiging
HUIZE „AVONDZON"

Gaarne nodigen wij U uit tot het
bezoeken van onze show van de
nieuwe

VRIJZ. CHR. TEHUIS VOOR OUDEREN
Hoofdstraat 12, Velp (Gld.)

vraagt voor spoedige indiensttreding

9 David Brown trekkers
Braud maaidorsers
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Fhar hooibouw- en zaaimachines
Platex ploegen

twee bejaardenhelpsters

9 Nardi grondfrezen

Nicolas mestwagens
% Climax schoffelgarnituren
Amazone centrifugaal

met Hydrofastic* vloeïstofvering

De Austin Seven, reeds beroemd om zijn
unieke combinatievan gunstige eigenschappen, is nu ook te leveren met Hydrolastic
vloeistofvering. U gaat nu niet alleen snel,
maar ook volkomen zonder overhellen, de
bocht door. Dit moet u beleefd hebben!
Maak een afspraak voor een proefrit. Inclusief verwarming en ruitesproeiers f5.950-

,
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AUSTIN NAAR:

J. M. GELISSEN
VRIES Telefoon 05921-317

WESSEL DALLINGA

Sollicitaties aan het Hoofd van de Ziekenafd.

Melotte schotelstrooiers
triltandcultivator
Helma mengmestversprelder
Traugde

Stille ladewagen

Bergman aardappelrooimachlne

Asset hydraulische laders
Tevens kunt U kennismaken bij
deze gelegenheid met ons geheel op
perfecte service ingerichte bedrijf.
De show wordt deze week gehouden t/m 26 februari a.s. van 10
uur 's morgens tot 21 uur 's avonds
Tevens wordt er donderdag 24 februari een dia-avond gehouden
over de Braud maaidorsers. Aanvang 19.30 uur.
Uw bezoek wdrdt zeer op prijs
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„HENDRIK van BOEIJEN-OORD"
ASSEN

Ned. Herv. Inrichting voor Geestelijk
Hulpbehoevenden
kan weer plaatsen:

leerling-leidsters

gesteld.

Off. dealer

CHRIS SCHOLTE
Emmerhoutstraat

100

GRIJPSKERK Telefoon

J. K. van der Molen

- Emmen - telef. 05910 - 2429

|

GEVRAAGD:

service-monteur

door importeur van machines voor
grondverzet en wegenbouw.
Brieven onder nr. 1266 bureau dezes.

GRONINGEN Telefoon 05900-35841

*^^maaaamaÊÊMJÈam^Mm
voor langdurig werk in Appingedam

vakbekwame metselaars en
een stalen steigermaker
-

flE

Bij goede prestatie hoog loon.
Voor eventueel vervoer kan worden gezorgd.
Aanmelden: dagelijks op het werk Solwerderlaan
05960-2739 of 's avonds bij uitvoerder J. L. Drewes, Van Houtenlaan 24, Groningen.

>>v< bouwonderneming broek
ZUIDERPARK 10

N.V. Enitor

Industrie- en Handelsonderneming

Buitenpost

Schriftelijke sollicitaties te richten aan
de Geneesheer-Direkteur,
Burg. Both. Lohmanweg 8, Assen.

.

landbouwmechanisatiebedrijf

DELFZIJL Telefoon 05961-3118

L. OOSTERHOF
05947-2382

pp"""""^

'n lekkere sigaar!

- tel. 05115 - 265 - Postbus 1.
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liraf 1

Voor de 3-ploegendiensten in onze
plastic-afdeling vragen wij nog

enkele flinke
arbeidskrachten

81
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Melange
e

t^iee

met

e
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r^i^e a^schenk

U kunt zich persoonlijk telefonisch
of schriftelijk aanmelden aan bovengenoemd adres.

groningen (b.b.g.)

-

GRONINGEN. Tel. 05900 30449.

TELEVISIES

De nieuwste Duitse Televisies met alle programma's,
59 cm beeld, van f 995 voor
f 595. Eigen servicedienst.
Ook op gemakkelijke beta-

MACHINEFABRIEK

Helpman

lingsvoorwaarden.

VRIESWIJK's Televisiehandel De Laan 30
Groningen Tel. 29829.

--

GRONINGEN N.V.

EEN STRALENDE HUID?
NEEM VLUG UW BESLUIT!

Ons schoonheidsmiddel
MARCHAL RIMPELCORRECTOR verjaagt binnen
twee minuten alle rimpels
en kraaiepootjes. Uitwerking 8 uur lang. Prijs f 8.75.
Folder gratis bij:
HET
PARFUMERIEHUIS
Gr. Markt 48
Gron.

heeft op haar grondstoffenmagazijn

plaats voor een

magazijnbediende

*

rKOU GEVATn

Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk na telefonische
afspraak onder nr. 05900-51515, afdeling Personeelszaken, Peizerweg 97, Groningen.

De weldadige warmte „y.fi
van THERMOGÈNE U#
WATTEN maakt
vastzittende kou los
en verdrijft spierpijn Tf*
en stijfheid. Zó blijft /f
u, zonder iets in
te nemen, gewoon j \
aan uw werk.

ENGELSE MANIER
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\Iy*ft/ERMOGÈNt-^
STILT PIJN DOOR WARMTE
M\ --—-—"--f-,| iMiiurmf wiiMi—i——i
I 10 VOLLE UREN
AUTORIJLES f 47,50
I Losse lessen f 6,50. Fon

KAHREL's THEE N.V.
Pelsterstraat 5-7 Gron.
vraagt

keinieuw

I teurs.

voor spoedige indiensttreding

vrl. of mnl.

kracht
ingewacht

|

■I

gaarne spoedig

f

Erk

instruc-

Douwe Egberts Pickwick Thee! U proeft
.
j .
„1
t .
.
het zo: dat
is een thee met

een eigen

karakter. De smaak is bijzonder fijn en
verkwikkend, de geur zeldzaam krachtig.
Een verrassing apart is wel de afschenk:
j.
..i
van kleur, zeer rijk en royaal.i Niet
diep
voor niets heeft deze fijne Engelse melange
zich bij zo vele gezinnen als een echte
ii

Bondsautorijschoni

„De Centrale"
Aanmeldingsadressen:
Groningen. Blekerstraai
l Tel. 28354. Assen: Kieine Mark-tstraat 7, Tei.
2683. Zuidwolde: Hoofd
straat 80 Tel. 341. Winschoten: lepenlaan 47.
Tel. 2944.

tractatie

I Contubernaal
I

voor de debiteuren-administratie.
Bij voorkeur met MULO- of MHAS-diploma.
en ambitie voor het leveAdministratieve aanleg
wordt zeer op prijs gesteld.
werk
accuraat
van
ren
Leeftijd tot 20 jaar.

'of
aan bovenstaand adres. Tel.^4B«.
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I

administratieve

Sollicitaties, schriftèüjk

lesmateriaal

'■ gediplomeerde

ZET EENS THEE
OP DE

een mooi woord voor tent■"f kamergenoot. Ook Uw
kostganger zult U een conI 'übernaal' mogen noemer
uiaar wie een kostganger
zoekt moet in zn advertenI tic het woord contubernaal
I toch maar niet gebruiken
er is (bijna) geen contubeinaai, die het kent.
■In een rol AUTO-DROP
vindt U op elke tabletverPakking een interessant verhaal
I '-'"raag naar

ingeburgerd

xt

Doe
j.

iftff meer

. *
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Iffipl
Slip
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melk
in de kop.
Ongelooflijk hoe
zó n kop thee
smaakt en geurt!
een scheutje

...

Douwe Egberts
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■
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I AUTO-DROP

■ l'er rol

25 cent.

-

Ceylon Melange (Geel etiket) 104 et.

Engelse Melange (Groen etiket) 86 et.
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Gemeente zoekt terrein Verkeerslichten

Particulier plan voor
overdekte kunstijsbaan
van 2 miljoen gulden
(Van een onzer verslaggevers)

Een particuliere ondernemer in
het westen van het land heeft
plannen ontwikkeld voor de bouw
van een overdekte kunstijsbaan in
Groningen en enkele andere plaatsen in Nederland. De onderhandelingen met het gemeentebestuur
van Groningen verkeren reeds in
een vergevorderd stadium. Maandagavond deelde wethouder drs.
J. J. H. van der Ree in de raadsvergadering mee, dat spoedig concrete voorstellen verwacht kunnen
worden. De naam van de betrokken ondernemer wenst men voorlopig geheim te houden.

plannen," aldus wethouder Van der
Ree. „Het gaat er nu om een geschikte
plaats te vinden die goed bereikbaar
is en die de nodige parkeerruimte
biedt. Ik denk wel dat die zaak spoedig rond zal zijn."

in- en uitvalswegen

bij

Oosterbrug defect

een onzer verslaggevers)
Tussen kwart voor vier en half vijf
waren gistermiddag de verkeerslichten bij de Oosterbrug te Groningen
defect. Nog voordat het personeel
van het GEB zich ermee had kunnen
bemoeien, begonnen de lichten opeens
weer te werken. Gedurende de tijd dat
ze defect waren, regelde de verkeerspolitie het verkeer.
In de chaos, die het gevolg van het
mankement was, kwamen nog twee
vrachtwagens met elkaar in botsing.
Er ontstond lichte schade.
(Van

Zie ook pagina 7
voor stadsnieuws

Studiecentrum Administratieve Automatisering

Voorlichting over computers
voor bedrijven in noorden

De plannen voorzien in de bouw van
(Van een onzer verslaggevers)
een hal met een ijsvloer van 60 bij 30
Noord-Nederland heeft sinds kort
meter, het internationale ijshockeyeigen „kring" van het Genooteen
investering
formaat. Er zou een
van
rond twee miljoen gulden mee gemoeid schap Studiecentrum voor Adminizijn.
stratieve Automatisering. Het doel
Het zoeken is nog naar een geschikt van de kring (voor de drie noordelijke
bouwterrein, maar volgens de wethouder is de kans groot, dat men spoedig provincies) is het organiseren van
tot overeenstemming daaromtrent zal cursussen en lezingen om de kennis
komen.
van administratieve automatisering,
Behalve de Hokij in Den Haag, die
over een ijsvloer van dezelfde afmetin- of liever: bestuurlijke informatievergen beschikt, bestaan er in Nederland werking (door elektronische rekenmanog geen overdekte kunstijsbanen. Be- chines ofwel computers) te verspreihalve in Groningen wil de betrokken den.
ondernemer ook in Utrecht en SchieDe kring treedt maandag voor het
dam een dergelijke baan stichten.
eerst in het openbaar naar voren met
lezing van prof. R. W. Starreveld
Niet in sporthallen een
uit Amsterdam over rationalisering en
Zoals bekend is aanvankelijk over- automatisering van de binnenlandse
wogen in het nieuwe sporthallencom- betaling in het incassoverkeer. Deze
plex bij het Stadspark een kunstijsbaan voordracht zal in het gebouw van de
onder te brengen. Ook daarbij werd Rijksuniversiteit te Groningen worden
gedacht aan een baan van 60 bij 30 gehouden.
meter. Om praktische redenen heeft
Het bestuur van de kring bestaat uit
men dit idee echter weer laten varen. 12 personen. Voorzitter is drs. L. J.
Juist in dat stadium meldde zich de Postma, accountant te Groningen en
particuliere gegadigde.
secretaris is drs. A. Bosman, direc„Het gemeentebestuur staat uiter- teur van het Instituut voor Econoaard bijzonder positief tegenover deze misch Onderzoek van de Groninger
universiteit. Dr. D. W. Smits, directeur van het rekencentrum van de universiteit, die de grootste computer
van Noord-Nederland en van alle universiteiten heeft, is eveneens bestuurslid. Verder zijn figuren uit het
bedrijfsleven, het bankwezen e.d. in
het bestuur opgenomen.
Drs. Postma deelde op een pers(Van een onzer verslaggevers)
conferentie
mee dat ook in het Noorgemeentepolitie
van Groningen,
De
de gemeentepolitie van Haren en het
den bij de bedrijven de belangsteldistrict Groningen van de rijkspolitie
ling voor computers voor de admihebben gisteravond weer intensief het
nistratieve verwerking van gegeverkeer gecontroleerd op de in- en uitvens
toeneemt. De computers worvalswegen van de stad Groningen.
die
voor
deze
politiemannen,
De 35
den kleiner en goedkoper. Van ongeactie waren ingezet, kregen te maken
veer 6000 a 7000 per maand af kan
met in totaal 89 overtredingen. Viereen kleine computer worden geentwintig auto's werden voor techhuurd, of van ongeveer 300.000 gulnisch onderzoek naar het hoofdbureau
gebracht;
14
den af worden gekocht, aldus drs.
van de Groninger politie
wagens konden na dat onderzoek door
Postma. Er is volgens hem een duide eigenaars worden meegenomen.
delijke behoefte aan informatie op
De politie maakte proces-verbaal op
dit gebied.
tegen de 48-jarige opperman H. S. uit
Hoogkerk, die onder invloed van alcoVoor de cursus „recente ontwikkelingen in de elektronische informatiehol op zijn bromfiets reed.

Verkeerscontrole op

van woensdag 23

verwerkende apparatuur", die al
loopt, is veel belangstelling. Prof. M.
Euwe zal op 4 april een lezing houden
in Leeuwarden en misschien zal in
mei een lezing worden gehouden over
informatiecentrales, waarop een aantal bedrijven tegelijk kan zijn aangesloten. Ook voor het seizoen 1966-1967
is reeds een aantal lezingen gepland
(afwisselend in Groningen en Leeuwarden). In september zal verder een
oriënteringscursus in de administratieve elektronische informatieverwerking van start gaan. Het lidmaatschap van het genootschap staat open
voor iedereen.
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Voor de Politierechter

Hopeloos geval
„'t Zal wel goed wezen", zei verdachte moedeloos. Hij was kennelijk
gedeprimeerd. Het is natuurlijk ook
niet leuk als je een sigarettenautomaat
leeghaalt, er dan jaren niets van hoort
en tenslotte toch nog voor de rechter
moet verschijnen. De 43-jarige landarbeider, die vanmorgen voor de Groninger politierechter stond had die sigaretten allang opgerookt en op het
roken van een zware pijp had hij niet
meer gerekend.
In 1963 had verdachte in een dronken bui 55 pakjes witte rokertjes uit
een automaat gehaald na het glas van
dit apparaat te hebben stukgeslagen.
Dronken of niet, twee maanden gevangenisstraf heeft hij wel verdiend, vond
de officier van Justitie, „'t Zal wel goed
wezen", zei verdachte daarop.
De politierechter was pijnlijk verrast
door dit gebrek aan belangstelling voor
het eigen lot. „Wat is dat nu voor
standpunt", zei hij. „Bent u getrouwd?
Nee? Vindt u het dan misschien leuk
in de gevangenis?"
De officier mengde zich in het gesprek. „Verdachte zou bijvoorbeeld te
zijner verdediging kunnen aanvoeren,
dat hij de schade heeft vergoed aan de
kruidenier die eigenaar is van de automaat", zei hij. „Tachtig gulden schade,
ja", zei verdachte.
„Of u het al heeft vergoed, vroeg ik",
zei de officier.
„Ik ben een beetje doof", zei verdachte.
„Ah! Ineens is hij doof", zei de officier. „Nou, meneer de politierechter,
dan ben ik er wel zeker van dat hij
nog niets heeft vergoed!"
Politierechter: „Heeft u de kruidenier die 80 gulden terugbetaald?"
Verdachte: „Nee, nog niet".
Politierechter: „Dat is helemaal
mooi. Na drie jaar nog niet!"
Officier: „Als het op betalen aankomt is drie jaar ineens een korte tijd,
meneer de politierechter".
De politierechter zuchtte. „Ik zou
bijna geneigd zijn uw verdediging op
mij te nemen. Het is een hopeloos geval hoor". Hij veroordeelde verdachte
tot een gevangenisstraf van zes weken.

Balder dronk whisky op

sdez tad...
Centraal Comité in
sappig samenzijn
„Wij vrouwen hebben een ontzettend grote invloed; al werken
mannen niet altijd mee, wij moeten het per slot van rekening
keer aandurven!" Dit zegt mevrouw De Jong-Mulder uit Assen
het gaat over het serveren van vruchtendranken, -sappen
y
-mosten. Samen met een aantal huisvrouwen en vertegenwooi■
ac
sters van vrouwenorganisaties zit ik in het CJMV-gebouw in
stad, de plaats van handeling voor een opmerkelijk gebeuren:
„schenkmiddag" voor alcoholvrije dranken. Het geheel si
onder leiding van het Centraal Comité voor Drankbestnja' u
Groningen.

:

telt de voorzitter, de heer A. D.
Veenhoff, me dat Drankweerders
vurig tegen het gebruik van alcohol oprukken terwille van de medemens. „Wanneer je er zelf wel tegen kunt, maar je buurman niet,
dan zeg je niet: ik drink wel, maar
jij moet het laten, want je kunt er
GEORGE en MARGARET is één van de (zeer) vele Engelse societyniet tegen. Daarom drinken we ook
zelf niet. Totaal geen alcohol, tenblijspelen, maar het is zeker niet het minst acceptabele. Gerold Savory
zij
het door een erkend arts. wordt
heeft er de leegheid in getekend waardoor het alledaagse bestaan wordt
voorgeschreven. Ik ben persoonlijk
gekenmerkt van zon typisch Engelse familie-van-de-betere stand, zoals
ook tegen het gebruik van een alcoholische drank bij het Avondmaal.
die
vooral op het toneel
zo welig en vredelievend tieren.
Ik ken een dame, een alcoholiste
BALDER, de reciteervereniging van humor goed hebben overgebracht. Het die door de Avondmaalwijn weer
de Dalton H.B.S. in Groningen, heeft is vrijwel gespeend van actie. In de aan de alcohol geraakt is. Ik vind
het weer eens opgediept en er een opvatting van Balder bleek dit be- dat ontzettend. We hebben tijden
voorstelling mee verzorgd, welke een zwaar iets te zijn versterkt, doordat nodig gehad om haar weer terug te
winnen."
aanzienlijk beter peil bereikte dan de men het beeld wat te statisch hield.
opvoeringen van de laatste jaren.
Handicap
De kostumering en de decors hadden
Dc heer Veenhoff laat een weinig
leeftijd
handicap
lag
Een
in
de
van
veel aandacht gekregen. Door eigen
druivenmost
in een wijnglas klatede
toneel-figuren.
praktijk
In
de
was
krachten was de toneelren,
sprankelende vocht
houdt
het
het
eenvoudig
niet
voor de Balderopbouw verzorgd en in
tegen het licht, nipt er
keurend
scholieren
jongelui
om
de
ten
voeten
al zijn eenvoud bleek
aan, proeft langdurig en intens en
deze sfeervol te voldoen. uit aanvaardbaar te portretteren. De zegt: „Dit noem ik nu echte pure
Twee regisseurs, de he- regisseurs hadden er beter aan gedaan wijn; dat alcoholische spul noem
ren G. J. Hallewas en om de leeftijden uit de tekst te schrap- ik bedorven wijn; dat is verknoeid
J. J. Drenth, hebben een pen. Voor de kinderen des huizes gold druivensap!"
kleine groep goed ge- zonder uitzondering, dat ze er nogal
We nemen allemaal een glas ter
leid. Het tempo was wat jonger uit zagen dan ze werden hand en proeven indringend diverheel behoorlijk. Hoewel voorgesteld. Met al die liefdestoestan- se mosten en sappen. Het laven
de dictie en de ver- den werkte dat wel eens op de lach- ontlokt onder dc aanwezige dames
staanbaarheid nog wel spieren. Geen mens in de uitstekend ontboezemingen als: „da's nou es
eenswat te wensen overlieten, resteer- bezette Stadsschouwburg zal zich er echt lekker", „meneer, dit is puur
de dc indruk, dat dc jongelui dit prettig echter aan gestoten hebben. Voor wat natuur, zet dat dr maar in", en
speelbare stuk met zijn onschuldige de spelers en speelsters betreft hebben „waarom prikt dit nou niet?"
we enige ogenblikken gevreesd, dat
En terwijl ik met m'n tong nog
ze er in het slotbedrijf in zouden blij- langs het verhemelte kruip om „na
ven van de pret.
Ook de solo aan te proeven" neemt mevrouw Dc
een onbespeelde piano gaf Veel hilari- Jong-Mulder, huisvrouw, temidden
teit!
van een stellage alcoholvrije flessen het woord. „Je hoort wel eens:
Whisky met al dat gepraat schieten we
Agnes Iwema was de regentes van niets op, men drinkt misschien toch
de familie. Van de vervaarlijke, doch wel. Dat is onzin. Wijvrouwen bezichzelf voortdurend beklagende moe- palen hoofdzakelijk wat er in een
der maakte ze een aardig type. In zijn gezin gedronken èn geschonken
onverstoorbare verstrooidheid
trof wordt; wij hebben hier dus een
Dick Drenth de vader achter de krant taak".
uitstekend. Dick Stemerding was kosZe vertelt in korte, " berekende
telijk als het enfant terrible. Truus zinnetjes, dat bij een enquête is koSanders had de taak als de dochter men vast te staan, dat zestig promodel te staan voor de eigenschap, dat cent van dc vijfde en zesde klassers
men vrolijk langs elkaar heen leeft. van dc lagere scholen al alcoholgeVan Hans van der Veen kreeg de oud- houdende dranken hebben
ste zoon een mooi accent mee: een tik- bruikt; dat op middelbare schoolje gereserveerd, maar vooral zeer fuifjes royaal sterke drank wordt
blasé. Els Ausema wist niet helemaal geschonken; dat dc geestrijke vochwaar te maken, dat ze voor hem de ten zelfs in sportkantines verkrijgvrouw uit duizenden zal worden. Niet baar zijn; en dat door dc nieuwe
geheel afgerond en met name te be- drankwet het aantal verkooppunten
uitgebreid, dat zelfs
scheiden was de figuur, die Henk Goos dermate isgroenteboeren
en
melkal alcoholiMinderman maakte van de kunstbroe- sche
slijten. „Alcoholisme
dranken
op
vrijersvoeten.
der
Xandra Bom
geen kwestie van armoede meer,
mocht even verschijnen als dienstertje. is
neen,
het is een welvaartseuvel geEén vraag. Meent men bij Balder, worden",
betoogt
mevrouw Dc
dat in dit milieu de whisky puur wordt Jong-Mulder en ze voegt er vurig
geserveerd en genuttigd?
aan toe, „ledereen denkt tegenJ. J. A.

geslaagd toneelfestijn
—

—

Bedorven

..

Bruin worden tijdens twaalfuurtje

"

Terwijl enige dames druk doende
zijn om zoutjes en knabbelstokjes
op schoteltjes te rangschikken, ver-

.

De

heer A. D. Veenhoü,
5'

Drankbestrijding
comité Groningen heft het alcoholvrije glas temidden van
voorzitter

diverse vruchtensappen.

woordig dat hij erop aangek®* n
eT
wordt als hij niet drinkt;
Vpri

TSiT
wil een flinke vent zijn, Aev
wil maar per sé meedoen, ma
het is en blijft fout! !"

'^

Mogelijkheden

lal
Er sluipt een
wanneer
mevr0
rugwervels
„T .g
m'n
De Jong gedetailleerde geg
verstrekt over de gevolgen van
coholmisbruik.
Maar dan arriveren we P*
ling op een sappig chapiter: w
kun je met alcoholvrije dranken"
allemaal beginnen. Een
zegt de spreekster, die geen °*PV
blik onbenut laat om erop te «|_
zen, dat een avondje zonder dat
coholische opkikkertje toch vefr.y. e
zelliger kan zijn. „De mogelijke
den zijn ontelbaar", benadrukt '
en ter veler lering zal ik hier twe
tips van haar voor een alcohoivi
festijntje doen volgen: voor een
delijke sinaasappelananasshake ne
me men vier delen melk, twee o
len roomijs, sinaasappel- en an^nIa
siroop en fijngehakte ananas
n
men een deel). En wilt u zich ee
smeuïge perzikframbozensihake »>f.
reiden, dan dient u de beschikking
te hebben over vier delen
twee delen roomijs, een deel P e |
ken en framibozenmoes met
suiker.
siddering

,

.

*

"^
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Toiletten

.

.

Mijn stukje van de vorige we.-j c
over het ondergrondse toilettenrt)
van mevrouw Wijnberg heeft e
corrigerende reactie opgeleverd.
„Veertig jaar geleden kostte h
gebruik van de toiletten niet e n
cent, zoals u schreef, maar vijf
tien cent, net zoveel als nu dus »ia
deelt een trouw en op dit sP g< j
terrein kennelijk goed onderlag
lezer mij mede.
0
Dank zij zijn brief ben ik nu D
v
hoogte
volledig
op
vendien
de
de dynastieën die dit onderaara
rijk hebben geregeerd. Mevrouw"
Nanninga en mevrouw Pruinnïelr
Post zetelden er als eersten. Me "
Prummel heeft het twintig jaar
gehouden en daarna nog 17 jaar v"
haar pensioen genoten. MevroU
Nanninga trad reeds eerder af
te worden opgevolgd door
Weidenaar. Daarna kwam
Wijnberg, waarover ik u reeds u
voerig mocht verhalen.
nTËB

e^

. .

"
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Grote drukte op 15e boeldag van Aankoop Centrale
een onzer verslaggevers)
De 15e (en dus derde lustrum-) boeldag van de Aankoop Centrale Groningen was vanmorgen nog geen uur
oud, of al 90 gebruikte werktuigen waren geveild en duizenden landbouwers
kuierden keurend over de terreinen en
loodsen aan de Friesestraatweg.
De boeldag is een traditionele service-dag van de Centrale aan haar leden: ieder lid kan gebruikte werktuigen te koop aanbieden, andere leden
pikt
Na
alle sneeuw- en ijsmisère
Groningen beleeft deze dagen alvast een voorproefje van de lente.
kunnen zé bij opbod kopen. Ruim 300
iedereen die er de kans toe krijgt dankbaar een zonnestraaltje mee. Deze scholieren op de trappen van de machines voor alle denkbare werkzaamheden op een boerenbedrijf waschouwburg benutten het twaalfuurtje om alvast een beetje bruin te worden.
(Van

"

ren met een speciale trein aangevoerd. (Ze kwamen, net als de bezoe-

kers, uit de hele provincie Groningen.)
In de opslag-hallen was een werktuigenshow ingericht van nieuwe landbouw-apparatuur. Tevens stonden er
verschillende voorlichtings-stands. De
boeren konden zich deskundig laten
informeren over
veevoeder,
o.a.
oliën en bestrijdingsmiddelen. Het is
het expositie- en voorlichtingskarakter van de boeldag, die de komende jaren meer nadruk zal krijgen.
Over het hele terrein verspreid
stonden kraampjes met lekkernijen,
zodat de dag een goed trefpunt kon
zijn voor de boeren, die natuurlijk ook

kwamen kijken om vrienden,
sen en relaties te ontmoeten.
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De heer G. J. Beins uit

delijk

jaJJj

een voorronde van gfc. &
kappersconcours van de C te gor
de

tijdens

'

de CKB in Leeuwarden, in
dagkapsels met 366 punten ,"e
prijs behaald. Zoals gemeld einaië
juffrouw A. Staal uit Groningen »
ste in dit concours.

"f.
eea
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ORATIE PROF. DR. H.K. GERSON

Spreken is zilver, maar
kijken is goud

,,
,

e kunsthistoricus is zich terdege thesen uit het kunsthistorisch onderte verwijderen.
dat hij tekortschiet als hij zoek
In tegenstelling met de historicus
tacht met woorden het wezen van
heeft
de kunsthistoricus behoefte
et kunstwerk te verklaren, zodat
aan met beelden geladen termen. Zij
onontbeerlijk om ons de ogen te
ie >.huid van het woord strak om zijn
openen voor het karakter van bej*tbegrip zit" (Godfried Bomans). paalde
kunsten en tijden.
Aldus sprak gistermiddag prof.
r HK. Gerson in zijn oratie ter
Confrontatie en vlucht
at)
vaarding van het ambt van
Zeer leerzaam is Huizinga's kritiek
°°gleraar in de kunst- en cultuurop Max Friedlanders kunstbeschourSchiedenis aan de Rijksuniversi- wing. Kunstkenner en historicus staan
hier principieel tegenover elkaar. Hui"■ te Groningen.
die Friedlanders stijlkritiek en
zinga,
Bi
j; J de kunsthistorische analyse bent zich de kunsthistoricus gaarne paraphraserende interpretatie bewondert, kan niet toegeven, dat men een
Lrn°k,stijlbegrippen als Renaissance, kunstwerk
kan beschrijven zonder
v
Manierisme enz. De rijkdom
dat het oproept,
associaties,
aantal
het
verschijnseduizend individuele
1 "> Va
te verhonderdvoudigen; de opsom« persoonlijkheden en stromin- ming
kleuren werkt op de fantaüjJJ had men met één toverwoord in sie en van
niet op de gezichtszin. Friedlanalsof
schijnen
macht.
Het
mocht
C
der heeft de directe beschrijving van
]a baarheid in de begrippen zelve kunstwerken
zonder te
J *n niet meer verborgen in de wer- spreken van deaangedurfd
andere
laat
kunsten,
moderne
Terecht is de
de geschiedenis, de cultuurge«nstwetenschap van deze dwaling te- staan
schiedenis en de geleerde iconografie
jJSekomen.
Toch, het lijkt onjuist
zijn betoog te betrekken. Dikwijls
ze stijlbegrippen
in
zelf als werkhypoechter ontwijkt men een direct contact met het kunstwerk; men neemt
genoegen met een opsomming van bijkomstigheden. Echter ook de op zichzelf zo belangrijke onderzoekingen
van historische, cultuurhistorische en
iconografische kwesties, die. het kunstwerk raken, kunnen misbruikt worden
als vluchtmogelijkneden voor de confrontatie met het kunstwerk.
De oorzaak van de moeilijke interpretatie van kunstwerken ligt in de
kloof van esthetische beleving, die een
volledige overgave vergt, en
wetenschappelijke benadering, die juist afstand, observatie en het gereedhouden
van
kennis vereist. Uit deze spanning,
verslaggevers)
©en onzer
uit deze grenssituatie moet de taal
burger moeten wij u niet. U be- van de kunsthistorische interpretatie
4 dan niet bij ons en bent dus een geboren worden. De naam van het
de me- vak „kunstgeschiedenis" is reeds een
Kiemde," is kort en bondig probleem
k* van de soldaten als het
onjuiste beperking van onze taak om
jr *e dominee in uniform aan de or- begrip en inzicht in het fenomeen te
L*ordt gesteld. Tot deze conclusie kunnen verkrijgen.
k*J0» ds. T. Harder uit Kornhorn gisvond tijdens een lezing over dit
Magie van het
o«rwerp in Het Tehuis voor leden Gevaarlijk
voor de zuiverheid van
de Christelijke Sociale Verenihet kunsthistorisch denken is de magie van het woord, die de macht heeft
jjPïvrB Harder, die zelf meer dan een nieuwe
woorden op te roepen in plaats
W als veldprediker onder de solda- van beelden. Wie heeft niet aan de vergewerkt, was van mening, leiding bloot gestaan verliefd te geraCioij ee6eft
n veldprediker soldaat met de ken op het goed gevonden woord? Een
"es» ten dient te zi Jn en daarom al~ ander taalmisbruik zijn de ontleningen
D 6ft al het uniform dient te dragen. uit de muziek. Wij prijzen de harmoIj Jangonderscheidingstekens achtte nie van een compositie, wij onderscheivan minder belang.
en gebroken tonen.van een
dat den volle
(JT?. Harder bestreed de mening,eigen
en spreken van de melodie van
kleur,
gJ^este. veldpredikers in. hun
het spel der lijnen. De vlucht in de
venten mislukt waren. „Het werk taaisfeer
een andere discipline
«J: geestelijke verzorger vereist zelfs heeft een van
diepere zin. Wij beseffen, dat
Zeer nauwkeurige selectie. Het
&*f
ons inzicht in de kunst slecht door
vj echter langzamerhand wel tijd wij
middel
van beeldspraak en analogie
dat enkele dingen eens recht kunnen vertolken.
hu'
'wet Worden. Het gehele rumoer en
De kenner als „laconieke kunsthistovraag:
ts Probleem cirkelen om de van
ricus" is misschien in een gelukkiger
de
■lj»!?h legerpredikant dienaar
situatie: hij schrijft weinig of aforisijT* of van de overheid? „Allereerst tisch.
Hij legt zijn wijsheid neer in caop'O dienaar van de Kerk, zijn Hartalogi, die men beter kan raadplegen
Vervolgens gaf ds.
dan lezen. Hij zou tot de aankomende
inzicht in het werk van de le- student willen zeggen: spreken is zil,Jn diepst word je tekijken is goud.
6Worpen op je eigen leven en de ver maar
is
van je geloof. Het werk
vir6
niet gemakkelijk, maar
k boeiend en rijk. Vooral de persoonvoor joy-rider
zijn daarbij zeer beyp'k. Als legerpredikant kun je
;W Voor de soldaat,- die op weg naar
C; a ssenheid is en in een soort crisis

ew ust,

,'
j"

,.
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Ds. T. Harder:

„Veldprediker

in
burger wordt niet
geac ept erd”
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Drie maanden

\}> betekenen."

de pauze was er ruimschoots getot het stellen van vragen,
'\g v de vocale en muzikale omlijsan de avond in goede handen
!>,vV bij een dames-sextet 0.1.v. de heer
alk.
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ilheid
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Prof. Brinkman over
deeltjesversneellers

--

(v"a
0 2 n een onzer verslaggevers)jaar
februari a.s. zal het 165
h£ en8 zijn
dat het Natuurkundig GeGroningen werd opgericht,
lusgelegenheid van dit 33-ste Ge, leld de voorzitter van het gis'<*=, haP> Prof dr. H. Brinkman
de natuurkundige voordracht
ti<,;°nd
r j*ditiegetrouw
in de februarivan lustrums wordt georgam-

\tï

*

'

V of

Brinkman

had als onderwerp

V 2 VJn lezing gekozen: Natuurkun\, achtergronden van deelt jesveronderzoek.
\?e tVoor kernfysisch
onderzoek van

SL?
b6J

moderne
zijn

deeltjesversnellers

'ie t grÜke en kostbare instrumenten,
van
\g\ taak hebben om bundels zeer
lre
een
met
projectielen
Sp 6n
goed bepaalde energie te len
|% 1J z iJh betoog maakte prof. BrinkV, Ve elvuldig gebruik van üchtrojecties Zo werd via een ge ~
t
apparatuur de transmuwiceerde
ïti
atoomkernen voor de talrijke
\>, Van
bijzonder goed zichtbaar
Sa kt
?aSen
Ook kon de explicatie van
een
6tf cl°tron (aan de hand van
spiegel
een
K r \ door middel van
Jja 'edereen goed worden gevolgd.
V, e pauze volgde een film over
een versneller die
met een energie van 30.000
SesW
electronvolt levert en die opiet is in
het Europese onderzoekUl « CERN te Genève.

V

.
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H
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„Openbare orde

wegens het twee keer achter elkaar
rijden in andermans auto vanmorgen
door de Groninger politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van
3 maanden, conform de eis. De politierechter, mr. E. J. de Jonge, overwoog: „Ik wil hier de bescherming van
de openbare orde voorrang geven. Ik
zie geen reden mee te gaan met de
psychiater." Een psychiater pleitte in
een rapport tegen gevangenisstraf.
K. had op 21 november van het vorig
jaar in Veendam een vrachtauto van
de firma Wed. A. Schipper en Zn v en
een stationcar van de heer D. Brouwer weggenomen. De laatste wagen
werd beschadigd. K:, die momenteel
verblijft in het sanatorium Hoog Hullen te Eelde, stond vanmorgen terecht
voor joy-riding. In januari nam hij ook
een auto weg. Dat was vanmorgen
niet ten laste gelegd, maar, aldus de
officier van Justitie mr. Hamelberg,
daar hoort hij nog wel van.
Toen K. de auto's in Veendam wegnam, had hij geen vast onderdak. Hij
overnachtte in leegstaande huizen en
auto's.

HAREN

Henri Knap

besprak
schrijvers voor 't Nut
Het Nutsdepartement Haren hield
gisteren de vijfde Nutsavond in dit
seizoen onder leiding van mr. A. Meyjes.
Als spreker trad op Henri Knap uit
Amsterdam, die de humor van de hedendaagse schrijvers besprak. Annie
M. G. Sehmidt, Simon Carmiggelt en
Godfried Bomans werden voor de pauze behandeld. Na de pauze droeg hij
voor uit eigen werk.
De zaal van Ons Centrum was geheel gevuld.

Staphorster praktijken in Achterhoek

Dronken achter stuur

Vrouwelijke beatgroep

Tien jaar cel voor

Engelse Liverbirds
niet naar 't noorden

Sovjet-voetballer

Joeri Sevidof
De bekende voetballer Joeri Sevi-

een onzer verslaggevers)
De unieke Engelse beatgroep The
Liverbirds — uniek omdat de leden
van de groep allemaal dames zijn
zal het weekend niet in Nederland optreden. The Liverbirds zouden onder
andere in Daddle Doofy in Groningen,
in Sappemeer, in Gorredijk en in
Marum optreden.
Het Liverbirds-festijn gaat niet door
omdat Den Haag geen werkvergunning in Nederland verleent voor deze
groep. Er bestaat namelijk een wet,
waarin bepaald is dat, wanneer er op
hetzelfde tijdstip geen Nederlandse
band in Engeland speelt, een Engelse
band ook niet in Nederland mag optreden. Dit is nu het geval. Met Duitsland en Frankrijk is dit anders in verband met de EEG-verordening.
(Van

dof, een voorspeler van Moskou Spartak, is tot 10 jaar gevangenisstraf ver-

Buren versperden boerderij
waar dochter ging trouwen

oordeeld. De rechtbank heeft vastgesteld dat, toen hij op 18 september in (Van onze correspondent in Arnhem).
naar de boerderij, opdat gisteren,
Moskou de atoomgeleerde prof. Dmi- Omdat de buurtbewoners niet waren
toen het huwelijk zou worden ingezetri Ryazchikof doodreed, hij dronken
uitgenodigd bij het huwelijk van de
gend in de r.k. kerk in Wijnbergen,
achter het stuur zat en met grote snelgeen auto's op het erf zouden kunnen
dochter- van boer Luikink dronken
heid reed. Voorts had Sevidof zich
komen.
enkele jongemannen in het Achterniet om zijn slachtoffer bekommerd.
hoekse buurtschap Dichteren zich De deuren van de boerderij werden geSevidof werd de vorige herfst gearbarricadeerd met een hek, houten
gisteravond laat moed in en groeven
resteerd tijdens het grootste voetbalvervolgens een geul met een lengte
bakken en bossen stro, en bovendien
schandaal in de Russische geschiedeverzegeld met metalen mantels van
van 2'/i meter in de toegangsweg
nis. Behalve hij werden nog 14 bekende
oude worstmachines. Op de voordeur
spelers, waarbij 7 internationals, voor
werden plakkaten bevestigd waarin
het leven geschorst wegens „onverbegezinspeeld werd op bepaalde gedravuil
terlijke dronkenschap, vechten,
gingen van de dochter.
spel, bandietisme of grof gedrag."
Op het erf werden vernielingen aangericht. Zo werden de legnesten in het
kippenhok omvergeworpen en de
sparren, die ter gelegenheid van het
huwelijk als versiering in het grint
waren gezet, moesten het eveneens
Een vliegtuig van de Indische luchtontgelden.
macht is gisteren met de verkeerstoren op het vliegveld Gauhati (nabij Voordat de jongemannen konden voortgaan met hun kennelijk op Staphorst
Calcutta) in aanraking gekomen en
geïnspireerde praktijken, waren de
daarna neergestort op een rij winkels.
boer
en een zoon wakker geworden
(Van een onzer verslaggevers).
Er kwamen 6 personen om het levan het lawaai. Zij stormden naar
De geschiedenis rond het Drachtster ven en een dozijn liep verwondingen
Op woensdagavond 1 maart zal van
buiten en er ontstond 'n fikse vechthalf acht tot twaalf uur een teenager- carillon dreigt een dramatische ont- op. Bij de doden bevinden zich de piloot
partij, waarbij een van de daders
bal worden gehouden in Concertzaal wikkeling tegemoet te gaan. In een en 2 leden van de grondstaf van de
knock-out werd geslagen. Zodra hij
De Jong te Groningen, ten bate van schrijven
Indian Airlines Corporation.
aan de gemeenteraad hebben
daartoe in staat was, zag hij, evende actie Eten voor India.
en
als
zijn vrienden, kans de benen te
de
Bond
van
Mobilisatie-Invaliden
De zaal wordt gratis ter beschiknemen, maar de politie kwam de
king gesteld. Organisatoren zijn de de Stichting De Nederlandse Soldaat
namen van de jongemannen toch te
heren S. Riedstra en B. Veuger, lei- (toezeggers van 27 van de 49 klokken,
weten en maakte proces-verbaal op.
der van het Krotje. Aan "dit bal zullen
zes bands uit het noorden meewerken. die het carillon kan tellen) een exposé
Het zijn Cuby and the Blizzards uit gegeven van de „bedoelingen der
Assen en uit Groningen The René Five, schenkers". En zij besluiten die brief
Een Russisch ruimtevoertuig met
Nicky and the Shouts, The Skycrapers, met de mededeling, dat in afwachting
twee honden aan boord is gisteren in
The Jagungs en The Relays.
De entreeprijs bedraagt f 2. De op- van een reactie van de raad op deze een baan om de aarde gebracht, zo
brengst komt geheel ten goede aan brief zij de overdracht van hun klok- meldt het Russische persbureau Tass.
de actie.
ken (37 stuks dus) voorlopig opschor- De namen van de honden luiden Veterok en Oegoljok, welke namen verten.
taald luiden „briesje" en „stukje
De heer D. J. Wever, oud-notaris te
De heer W. G. de Boer schrijft in zijn steenkool."
Nieuwe Pekela is gisteren te Haren
brief namens de Besturen van Bond en
De honden bevinden zich aan boord plotseling overleden.
Stichting onder meer: Het-carillon is voor biologisch onderzoek, aldus het
De heer Wever, die 70 jaar was,
speelklaar en kan op korte termijn persbureau. De Kosmos-110 draait in reed met zijn vrouw in de auto op de
worden overgedragen, mits daarna 96 minuten en 3 seconden om de aarde. Rijksstraatweg in Haren, toen hij zich
recht wordt gedaan aan de bedoeling De grootste afstand tot de aarde be- niet goed voelde. Hij bracht de auto
der schenkers. Aan die „bedoeling der draagt 904 km en de kleinste 187. Niet nog tot stilstand en overleed ter plaatOp dinsdag 1 maart zal in de Gere- schenkers" wordt in 't geheel geen meegedeeld is, of de honden naar de se.
De heer Wever legde vorig jaar
formeerde Kerk in Eelde een uitvoe- recht gedaan, zolang de torenbouw aarde zullen terugkeren, dan wel
zijn ambt neer. (Hij was 35 jaar als
ring plaatsvinden van het Gronings blijft zoals die momenteel is ontwor- evenals de eerste Russische ruimtehond opgeofferd zullen worden.
notaris werkzaam geweest). VerscheiStudenten Mannenkoor onder leiding pen.
Professor Wegener Sleeswijk heeft Gezien het verste punt van de baan dene jaren was hij adviserend lid
van Theo Westen. Het programma
omvat werken van A. Lotti, L. Perosi een toren ontworpen (door hem zelf vermoedt men, dat het gaat om een van de Grondkamer, plaatsvervanen L. Janacek, 2 negro-spirituals en een wankel geval genoemd) zonder vlucht van lange duur. Tot dusver is gend kantonrechter te Winschoten en
een offertorium uit de Byzantijnse ere- omgang rond de klokken, zodat de be- nog nooit een ruimtevoertuig, waar- president-commissaris van de Veendienst. Voorts wordt medewerking ver- zoekers van het toekomstig monument van het verste purft in de baan op koloniale Bank.
laat staan de daarop zo grote afstand van de aarde lag,
leend door een instrumentaal ensem- de klokken
beeltenissen
aangebrachte
— niet eens weer geland.
ble bestaande uit fluit, hobo. viool,
Algemeen meent men in Moskou,
clavesimbel en cello met werkjes van te zien krijgen. Dit is in volstrekte tebedoeling
der
„de
met
dat
genstelling
de vlucht met de twee honden
Telemann.
schenkers." Wij schorten daarom de de inleiding zal vormen tot nieuwe
overdracht van onze klokken, in af- proeven op het gebied van de be(Van onze parlementaire redactie)
wachting van uw reactie op deze brief, mande ruimtevlucht.
De Tweede Kamer heeft gistermidop, óns "alle rechten voorbehoudend.
gelijke
dag de op 16 februari overleden oudfractiejeider-van de CHU, dr. H. W.
Tilanus, herdacht. Kamervoorzitter
mr. Van Thiel herinnerde eraan, dat
VRIES
dr. Tilanus van 1922 tot 1963, dus meer
dan 40 jaar, lid van de Kamer is geIn Djakarta is vandaag het proces weest. „Zijn gehele leven werd gekenbegonnen tegen kolonel Oentong, die merkt door de dienst aan zijn land,
ervan wordt beschuldigd de uitvoer- niet alleen door het uitzonderlijk lange'
(Van onze correspondent in Den Haag)
der van de staatsgreep van 1 oktober lidmaatschap van de volksvertegenMinister Veldkamp wil, dat voor
te
zijn geweest. Hem wordt verraad woordiging, maar vooral ook door
hoogspanningskade
vrouwen in zogenaamde gemengde Een breuk in de
en gewapende rebellie tegen de staat wijze waarop hij zijn taak hier vervulbel
van
10.000
tussen
Vries
en
ÜbVolt
functies ook het minimum-inkomen
,
ten laste gelegd. De kolonel was be- de aldus mr. Van Thiel. „Zijn voorvan f 120 per week gaat gelden. Op bena heeft gisteravond in dit gebied de velhebber van een van de regimenten beeld van hoge
plichtsbetrachting
stroom
doen
uitvallen.
korte termijn is hierover een beschikvan de paleiswacht van president Soe- moet de jongeren inspireren."
De dorpen Vries, Norg, Donderen, karno.
king van het College van RijksbemidNamens de regering sloot ministerTinaarloo en nog enkele andere plaatdelaars te verwachten.
president Cals zich aan bij de
bij
Volgens
aanklager
de
militaire
woorHet f 120 minimum gaat bijvoorbeeld sen waren van omstreeks half tien tot
bijzondere tribunaal had Oentong den van de Kamervoorzitter.
Hij
van kracht worden voor vrouwelijke kwart voor twaalf verstoken van het
5.000 mannen en vrouwen georgani- noemde dr. Tilanus de hoeder van de
stroom.
werkneemsters, zoals verkoopsters, die Een
onderwijspacificatie. „Zijn kennis van
storingsploeg van drie man uit seerd om deel te nemen aan de coup. zaken en zijn
precies hetzelfde werk doen als veraanklager
De
stelde
de
kolonel
ook
nimmer aflatende toekopers. Opmerkelijk gevolg van de be- Groningen heeft de storing verholpen. verantwoordelijk voor de moord op 6 wijding waren voor
ons land van grote
zijn
geen
Er
persoonlijke
ongevallen
slissing van de minister van Sociale
betekenis", aldus mr. Cals.
generaals.
gebeurd,
maar
wel
moesten
enkele
Zaken is, dat de CAO voor het schoonDe kolonel, die gekleed was in een
vergaderingen,
die van de Platmaakbedrijf,
die Rijksbemiddelaars telandsvrouwen zoals
oerwouduniform
van het leger zonder
worden afgelast en
onlangs een te grote loonsverhoging ging
verzocht het
onderscheidingstekenen,
carnamen
ook al omdat de
gevonden hebben, nu vermoedelijk
on- valsfeesten op de tv niet meer gevolgd tribunaal hem een week de tijd te geder de maat blijft, omdat hierin het konden worden
om met zijn advocaat, dr. Go— vroeg naar bed. niet ven
minimum voor vrouwen nog niet is
moeljo Reksoatmotjo, zijn verdediging
vermoedelijk
De
kabelbreuk
is
toegepast.
voor te bereiden.
veroorzaakt door een dragline.
Amsterdam 23 februari. De nieuwe
b,25 procent staatslening
Nefo f 50
f 98.50 98.50iMenko
CvA
heeft zich vanmiddag kunnen herstellen van de
397 399
lobeco f 50
t 228 228 Misset Uitg. Mij.
flauwe
stemming
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Teenagerbal ten bate
van Eten voor India

Indisch vliegtuig
botst tegen
verkeerstoren

Schenkers van klokken
Drachtster carillon
schorten overdracht op

"

Rusland lanceert
ruimtehonden

Oud-notaris D.J. Wever
uit Nieuwe-Pekela
plotseling overleden

Gronings Studenten
Mannenkoor geeft
uitvoering in Eelde

—

Dr. H.W. Tilanus in

Kamer herdacht

Bij

werkzaamheden

Minimuminkomen voor
vrouwen ook 120

’

prevaleert boven
rapport psychiater” AMSTERDAMSE
(Van een onzer verslaggevers).
De 22-jarige H. K. uit Veendam is

-
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begonnen

Stroom viel uren uit:
mensen vroeg naar bed
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Obligatiemarkt prijshoudend
tot iets beter
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Nieuwsblad van het Noorden
OP 26-2-'66 zijn onze
pappie en mammie

lieve

MARTEN SCHUT

Geheel onverwacht overleed 22 februari 1966 mijn
lieve man, onze lieve vader en grootvader

EBBINGE

DERK JAN WEVER

en
GEERTRUIDA SCHUT-

"

12J jaar getrouwd.
Hun dankbare kinderen
SJONNY DINEKE

Groningen, febr. 1966
Hyacinthstr.

116.

"Verloofd:
HENNY MOORMAN
en

WILLY VAN DELDEN
19 februari 1966.
Nodrddijkerweg 29,
Noorddijk.
Lageweg 33, Noordlaren.

voorgenomen huwelijk.

De voltrekking hiervan zal
plaatsvinden op 25 febr. om

14.30 uur in het gemeentehuis te Slochteren.

Februari 1966
Wageningen, Nude 55
Siddeburen. de Zanden 10.
Receptie van 16.30-18.00 u.
op het landgoed Ekenstein.
Toekomstig adres:
de Postmeester 1, Amerongen.

Nieuwe Pekela: B. C. W. WEVER—RADEMAKER
Noordwijk: M. BRUININGA—WEVER
R. J. BRUININGA
Nieuwe Pekela: C. R. WEVER
A. W. WEVER—BUREMA
DERK JAN
Zeist: M. G. RADEMAKER—PRUMMEL
Liever geen bezoek en geen bloemen.
De begrafenis zal in alle stilte plaats hebben.

Met leedwezen geven
van de heer

huwelijk te treden waarvan
de voltrekking plaats zal

zo God wil op
woensdag
2 maart a.s.. 's
middags 2.15 uur in het Gemeentehuis te Warffum.
De Kerkelijke bevestiging
zal plaats vinden 's middags
om 3.00 uur in de Gerei
Kerk te Warffum door de
Weleerwaarde Heer Ds. S.

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte

bruari om 10 uur in de
parochiekerk van het H.

Hart van Jezus, Moesstr.
waarna de begrafenis zat
hebben

op

het

Heden ging van ons heen

nog vrij onverwacht, in
het volle geloof in zijn
Heer en Heiland, onze
lieve man, vader, behuwd- en grootvader
AUKE L. ZIJLSTRA
geliefde echtgenoot van
Hinke Reitsma, in de gezegende ouderdom van
78 jaar.
Holwierde, 22 febr. 1966
Oosterlaan 26
Joh. 11 : 25.
H. Zijïstra-Reitsma

L.' Zijlstra
Zijlstra-Reinders
J. F.

Delfzijl:

Y. R. Alberda-Zijlstra
B. Alberda'
R Zijlstra
G. J. Zijlstra-Viel
Holwierde:
W. Zijlstra
en kleinkinderen.

De teraardebestelling zat
plaatsvinden zaterdag 26
februari, des namiddags
half drie te Holwierde
vanuit het gebouw Tabor. "
Zij, die de overledene de
laatste eer willen bewijzen, worden verzocht om
twee uur aldaar aanwezig te zijn.

plotseling
van ons heen, onze besta
broer en oom
TAMME WINKEL
op de leeftijd van 81 jaar,
sedert 20 october 1965
weduwn. van Abeldina
Smit.
Groningen, 18 febr. 1966
Hora Siccamasingel 59
W. Winkel

Heden

ging

G. Winkeï-Warnders
Onderdendam:
G. Winkel

E. Winkel-Alberts
en verdere neven en

nichten.

De crematie heeft hede-.
plaats gehad in het ere
matorium te Groninger.

kennis van het overlijden

89 jaar.
Haren (Gr.), 22 febr. '66
Dilgtweg 3,
„Huize Avondlicht".
Correspondentie-adres:
Helperbrink 49a. Gronin
gen.
Uit aller naam:
Groningen
De teraardebestelling zal
plaatshebben op de be-

terdag 26 febr. a.s. om 11

onze lieve

in de ouderdom van 77
jaar, sinds 23 sept. 1946
weduwnaar van Aukje

Heden

overleed geheel onverwacht
vrouw, moeder en grootmoeder

JANNA OOSTERVELD

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

in de

Na een langdurig ziekbed ging van ons heen,
onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
NEELTJE VAN T HUL
weduwe van Antoon Dikkers, eerder gehuwd met
Hendrikus van 't Hul, op
de leeftijd van 76 jaar.
Zuidlaren, 21 febr. 1966.
Haarlem:
B. van 't Hul
Marja

Honselersdijk:

E. de Jonge-van 't Hul
A. M. de Jonge
Zaandijk:

G. van 't Hul
K. van 't Hul-Koers
Sylvia

Amsterdam:
F. E. van 't Hul
en verloofde
(N.8.):
Uden
H. van 't Hul
M. P. van 't HulVermeeren
Edward
Lilian

Ronald
De begrafenis zal plaats
vinden vrijdag 25 febr.
a.s. te Zuidlaren om half
drie vanuit „Huize Lariks", De Millystraat 17.
ging

van ons heen

Heden
nog zeer onverwacht mijn
lieve man, onze zorgzame
vader, behuwd- en grootvader
HEERKE KUIPERS
op de leeftijd van 76 jaar.
Groningen, 21 febr. 1966.
Vinkenstraat 51.
Uit aller naam:
G. Kuipers-Wieringa
De overledene is opgebaard in een der rouw-

kamers

van

de
voor

Coöp.

UitNieuwe
29. Bezoekuren van 5—6 en van

Vereniging
vaartverzorging
Boteringestraat

7—B.

zal plaats
vrijdag 25 febr.

De crematie

hebben
a.s. in het crematorium
te Groningen om 13 uur.
Vertrek van Vinkensti
51 om 12.30 uur.

■———

Heden ging onverwacht
van ons heen onze lieve
vader en opa
JANNES MULDER
weduwnaar van Anna
Terborg, in de ouderdom
van 73 jaar.
Groningen, 21 febr. 1966.
Oppenheimstraat 19.
Veenhuizen:
K. Mulder
J. H. Mulder-Froma
Anna Jantina
Karel Jan

Christiaan Harm
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van de Coöp.
Vereniging voor Uitvaartverzorging, Nieuwe
Boteringestraat 29. Bezoekuren van 5—6 en van
7—B.
De teraardebestelling zal
plaats hebben op de begraafplaats
„Esserveld"
op vrijdag 25 febr. a.s.
om 10 uur. Vertrek van
Oppenheimstraat 19 om
9.30 uur.

Heden is zeer onverwacht
van ons heengegaan onze
innig geliefde en zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader
GERRIT
VAN DER MAAR
in de ouderdom van 69
jaar.

G. van der Maar-Gorter
Oostwold (Wk.):
A. H. Rozemavan der Maar
J. Rozema
Gerda
Gaarkeuken, 21 febr. 1966.
De begrafenis zal plaats
hebben op zaterdagmiddag 26 febr. om 2 uur, op
de algemeene begraafplaats te Grijpskerk.
Zij, die de overledene de
laatste eer willen" bewij-

zen worden verzocht samen te komen om 1 uur
in „De Burcht" te Grijpskerk.

Met leedwezen geven wij
kennis van het plotseling
overlijden van ons zeer
geacht lid

JAN GEERLING
in de ouderdom van 76
jaar.
Usquert, 21 febr. 1966.
Humanistisch Verbond
Gemeenschap
't Hogeland.

Heden is van ons heengegaan onze lieve vader,
groot-

en overgrootvader

MATTHEUS JOHANNES
ELZER
in de ouderdom van 84
jaar, sedert 1943 weduwnaar van A. Borgman.
Groningen, 22 febr. 1966
Boterdiep 68.
L. Bolt-Elzer
P. J. Bolt

Den Helder:

J. Elzer
M. Elzer-Kuiper
Australië:
J. Elzer en echtgenote
Kleinkinderen en achterkleinkind.
Geen bezoek.
De begrafenis zal plaats
vinden vrijdag 25 febr.
op de Noorderbegraafplaats te Groningen om
11 uur.
Bezoek op de dag van de
begrafenis tussen 9.45
10.15 uur Verl. Oosterstraat 8.

—

plaats vinden zaterdag
26 febr., des nam. 2.30
uur vanuit hetNed. Herv.
Jeugdgebouw te Zoutkamp.
Heden overleed zacht en
kalm na een kortstondige
ziekte, nog geheel onverwacht, onze lieve vader,
behuwd-, groot- en over-

W.

Nijdam-Pieters

, uit Japan

A. Nijdam

F. S. Bousema-Pieters
W. E. Bousema

Niets

'

"" HUKWiWHI '

*

''

De uiterste termijn;

Originele
TEAKHOUT KLOK
met tik
óJ."~
Mod. Balans

B/M BAM
Originele

75.-

Zwitserse

17 steens Anker

HORLOGES

secondenwijzer,
wateren shockproof, modern
onberispelijk
en
van
lage prijs van

AQ^ 5
4/
en.75

met datum
J7
Geheel Q C
automatisch ÖJ."""
Indien u echter een oud
uurwerk inlevert, geven
wij

u

f 10.— reductie!

van inzending is:' AlgeSfll

BE STEMMINGSPLAN

GRONINGEN

# de dag vóór plaatsing
namiddags om
't
uur.

De burgemeester van Grodes
ningen maakt bekend, dat
het bij raadsbesluit van 211 2.00
februari 1966 nr. 20, vastgestelde bestemmingsplan „7e
herziening

kwaliteit.
Voor de zeer

Nijnhuis-Pieters

Dat is
HANS DE SMIDT
uit"

"

JAN PIETERS
op dé leeftijd van bijna
62 jaar; sinds 10 juni 1935
weduwnaar van Jantje

E. Nijnhuis
Eelde:

'Y1

'

met reliëfplaat, centraal

ter Borg.
Ruischerbrug, 19 febr. '66
Dahliastraat 7.
Peize:

//

Voor de vele .bewijzen van meeleven, ontvangen na
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve
moeder en grootmoeder

grootvader

A.

import

Rheumatische pijnen, spit,
zenuwpijnen, vershiikingen,
fotograaf stijve nek en ledematen
L
werkt sneller, niets
werkt aangenamer ter
A. WIGBOLDUS—SCHUTTER
verlichting van pijn dan Al„ten voeten
zeg ik langs deze weg mede namens mijn kinderen,
gesal-balsem. Onmiddellijk
hartelijk dank.
in de huid doordringend,
Groningen, februari 1966.
werkt Algesal diep op de
Neboflat, Paterswoldseweg 288.
weefsels in tot aan de haard
J. J. WIGBOLDUS
van de pijn (zonder oppervlakkige warmtesensatie of
irritatie van de huid te verVoor de vele blijken van Voor de vele blijken van wj
medeleven ondervonden tij- medeleven, ons betoond na 1«ADIMARKT 4
TtIEFOON «329 oorzaken), en "doorstraalt"
dens mijn ziekte en 40-jarig het overlijden van onze ge- 11^——I■ \verlichtend weefsels en spieren
jubileum, betuig ik langs liefde man, vader, behuwrtWij verzoeken onze adver- tot in de gewrichten. Rheudeze weg mijn oprechte en grootvader
pijnen en stijfheid
dank aan:
PIETER BULTHUIS
teerders vriendelijk maar matische
spoedig
plaats voor
maken
dringend
ons hun adverDirectie en Personeel Var. betuigen wij onze hartelijke
gevoel
een
durend
van vertentie-opdrachten
vooral j
Gend en Loos, Groningen;; dank.
lichting en welbehagen.
tijdig te doen toekomen
Cliënten en
Stedum, februari 1966.
Wacht niet tot de pijn
Bestuur Harddraverij Ver.
Fam. BULTHUIS.
Groningen.
uitbreekt! Zorg dat U thuis
altijd een tube Algesal bij de
N. VAN DER WAL
J. H. Janssenstraat 13b,
hand hebt om zodra het nodig
Groningen.
is de pijn te verlichten.

De teraardebestelling zal

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

in spieren en
gewrichten

JUIST NIET „TE"
WEL NET „HET"

\\

ROELOF VAN DAM.

23.
Annie Lantinga

Purmerend: K. J. VRUGT
A. VRUGT—DEKKER
en kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats vinden zaterdag 26 februari
a.s. om 12 uur op de begraafplaats aan de Hofstraat.

(\

Groningen, februari 1966.
Nieuwe Ebbingestraat 76a.

Dorpsstraat

A. VRUGT.
Z. BRAS—VRUGT
H. BRAS
Amsterdam: J. VRUGT
J. VRUGT—HOVEN

na de begrafenis

TIES LANTINGA

dank.

Smit.

(Gr.):

Aula van „De Stille Hof"

Heden overleed mijn lieve vader

0L
"JMRIBI

JUIST NIETJE" VERLICHTING
VAN PIJN
i

zeg ik allen, uitsluitend langs deze weg, mijn innige

Zoutkamp, 22 febr. 1966.

op de leeftijd van 79 jaar.
Winschoten, 22 februari 1966.
Kloosterlaan 44.

Haren

begraafplaats.

Snelle

ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw

VAN DER HEIDE
weduwnaar van Annechiena Geerdina Nap, op
de leeftijd van ruim

graafplaats „Selwerderhof" te Groningen op za-

„PEKELA N.V.".

I

Requiem zal worden opgedragen zaterdag 26 fe-

plaats

EBELTJE VAN DAM—VAN DER PLOEG

uur. Vertrek van „Huize Avondlicht" om 10.30
uur.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de koffiekamer van de aula op de

van onze dochter
MERITH CAROLYN
Heden is zacht en kalm
EVELIEN
van ons heen gegaan,
F. W SLIJKOORT
B. P. J. SLIJKOORT—
onze lieve moeder, grootMULLER en overgrootmoeder
Delfzijl, 16 februari 1966
HINDERIKA WILTJER
Fransestraat 164.
in de ouderdom van 87
jaar, sedert 27 oktober
1950 weduwe van Willem Beerta.
Sappemeer, 22 febr. 1966.
Voorzien van het Sacrament van de Zieken, ging
Huize „St. Jozef".
heden op de leeftijd van
Ten Boer:
77 jaar van ons heen,
Dijk-Beerta
A.
mijn lieve vrouw, onze
Dijk
J.
zorgzame moeder en
Utrecht:
grootmoeder
A. Koet-Beerta
HARMINA HENDERIKA
N. J. Koet
GERHARDA
Klein- en achterkleinkinKATTENBELD
deren.
echtgenote van Jan G.
Condoleantie-adres:
L. Rijploeg.
J. Dijk,
Groningen, 22 febr. 1966
Gemeentehuis Ten Boer.
Vlierstraat 3.
De begrafenis is bepaald
J. G. L. Rijploeg
op
vrijdag 25 februari
G. W. J Rijploeg
op „De Stille Hof" te
a.s.
Wilp (Gld.):
Hoogezand.
J. Ch. Rijploeg
Zij, die moeder de laatGroningen:
ste eer willen bewijzen,
J. C. A. Walstra-Rijploeg
worden om 1.45 uur in de
F. A. Walstra
Aula van „De Stille Hof'
en kleinkinderen.
verzocht aanwezig te wilDe overledene is opgelen zijn.
in
de
baard
rouwkamer
Gelegenheid tot condolehet
van
..Maria Pension''
donderdag van 7—B
ren
's
Bezoek
avonds van
in Huize „St. Jozef"
uur
6.30—7.30 uur.
Sappemeer en vrijdag
te
gezongen
De
H. Mis van

R.K. Kerkhof.

ALLE HARM

oud-president-commissaris van onze onderneming.
Gedurende lange jaren mochten wij van zijn waardevolle adviezen gebruik maken.
Onze onderneming heeft aan hem veel te danken.
Nieuwe Pekela, 22 februari 1966.
COMMISSARISSEN EN DIRECTIE
VAN DE PAPIER- EN CARTONFABRIEK

vinden

Eosma.
DATE PIETER MOLLEMA
FROUWKTJE WIERINGA
Warffum, Groot Hofstraat 16
Warffum, Helpman 18.
Receptie van 6.30-8.30 uur
in gebouw „Pro Rege".
Toekomstig adres:
Weth. G. Reindersstraat 14,
Warffum.

wij

D. J. WEVER

mede namens

onze ouders te kunnen mededelen dat wij van plan
zijn ons leven met elkaar te
verbinden door samen in het

t

Diep getroffen en ook zeer vertroost door de zeer vele
bewijzen van deelneming ondervonden tijdens de

en overgrootvader

oud-notaris te Nieuwe Pekela,

woensdag 23 februari 1966 8

Heden is in volle vrede
ontslapen onze innig gegeliefde vader, groot-

J. Y. van der Heide

MARINUS C. VERBOON
en
FROUWKJE A. MEIJER
hebben de eer U, mede .namens de wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun

Wij zijn blij U,

oud

70 jaar.

van

plan

Noorder-

19

hoogebrug" met bijbehorende bescheiden, ingaande 1
maart 1966 gedurende een
maand tér gemeente-secretarie (kamer 33, stadhuis) voorr
een ieder ter inzage zali 9

*

liggen.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad
hebben gewend kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij gedeputeerde staten
der provincie Groningen bezwaren tegen dit plan in-

i

.

Ruischerbrug:

Hofjüwelier
Voor alle soorten

wrak vee en
noodslachtingen

ZET-adverrenries voor
de krant van zaterdag:

n

HARM LOURENS,
1TOLBERT, telef. 05945-2685.

ZET-advertenties voor

i

de krant van maandag
zaterdagochtend om
70.00 uur.

.

■i

>

.. -

ii

i

■■—

Früris

Brugsma

donderdagmiddag om
4.00 uur.
ibelt men

Hérestraat 60, Groningen

..

1

I

.

< Voor het
a.s. huwelijk van BeD
Groningen, 22 februari 1966.
f
Advertentie-afdeling
De burgemeester voornoemd:: NIEUWSBLAD
f prachtige lepeltjes, speldjes &&'
J. DE WILDE l.b.
VAN HET NOORDEN
I
uit voorraad te leveren.
dienen.

familie-berichten

'"

WIJ GEVEN TIEN GULDEN

L. RIJKENS

Voorkom teleurstelling. Bestel tijdigTelefoon 030 41233

v

|

\

BUR. „HET

klein- en achterkleinkinderen.
De crematie heeft heden
in alle stilte plaats ge-

had

Heden is in volle vrede,
zacht en kalm in Jezus
ontslapen, onze lieve vader, behuwd-, groot- en

f!

'££

Er

t

mf*^V**vh[

p

sedert 28 november 1944

wedn. van
Trientje Ritsema.
Loppersum, 21 febr. 1966.
Schipsloot 21.
Uit aller naam:
Familie Knol
De teraardebestelling zal
plaatsvinden a.s. vrijdag
25 februari om 3 uur te
Loppersum.

Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen worden daartoe
uitgenodigd om 2.30 uur
in gebouw Rehoboth aanwezig te willen zijn.
Heden overleed te Drouwenerveen, zacht en kalm
onze lieve broer, zwager
en oom

JAKOB BOONTJES
de ouderdom van
80 jaar en 10 maand, geliefde echtgenoot van
Geesje T. Trip.
Nieuw Annerveen,
21 februari 1966.
in

L. Boontjes

A. Boontjes-Dieterman
Hoornsedijk:

Wed. L. OldenzielSlochteren:

Boontjes

J. Boontjes
F. Boontjes-Adams
Gasselternijveensche-

mond:

Wed. H. Boontjes-te Velde

Enige kennisgeving.
Heden overleed vrij plotseling mijn echtgenoot
HARM RUDOLF

SCHOLTENS

in de ouderdom van
bijna 74 jaar.
Groningen, 19 febr. 1966.
Schoolstraat 31c.

L. Scholtens-Dreeuws
De

teraardebestelling

heeft in stilte plaats gehad.

Heden overleed onze
beste oom en oud-oom
WITO JAN TER BORGH
in de ouderdom van

91 jaar.
Kropswolde, 19 febr. 1966.
Woldweg 137.
Hoogezand,
Van Oldenbarneveltlaan 14:

Familie Smedes.
De begrafenis heeft in
alle stilte plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van
medeleven na het overlijden

van onze lieve vader en
grootvader

DOUWE SMIT

betuigen wij onze hartelijke

dank.

Uit aller naam:

W. OLDENBURGER.
Groningen, februari 1966.
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CENTRE
f
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RECL.
f
STEENTILSTRAAT 44j|
een nieuw
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D. Nijland-Pieters
G. Nijland

overgrootvader
WIEBE KNOL
op de leeftijd van 85 jaar;

rt

\< H. H. WINKELIERS, VERENIGINGSHet bovenstaande
\ BESTUREN/WEDERVERKOPERS etc
geldt niet voor

voor Uw oud horloge by aankoop van

E. Pieters
T. Pieters-Sikkema
Wormerveer:
W. Pieters
Eelde:

■

drogisten!
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ONGEHINDERD VISSEN
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TV

COMMENTAREN

in

„Ik, Carel Opten”
Dick
Haymes
zaterdagavond
anekdotes verteld
te gast bij Johnny en Rijk
NOORDER
filosofeerde Carel Opten (83) ontspannen over de
eeuwigheid, de paden op, de lanen in van
het Groninger land.
Verder was hij als Bach: 61 jaar lang aan het
orgel, iedere dag
uren, en s avonds in zijn studeerkamer. „Ik, Carel Opten"
kan ik
wel schrijven over wat ik beleefd heb"
had hij me bij een eerste
ontmoeting gezegd. Hij vertelde me toen anekdotes, die elk
geschiedenisboek zouden sieren. Zoals deze monarchale uit de
Provinciaal Groninger Courant van den 6-den Junii 1815-„De gouverneur
Fietsend

van de provincie Groningen acht zich verpligt bij dezen
openlijk bekend te maken, dat de gemeente MIDDELSTUM,
ten bewijze
van de goeden geest, welke de ingezetenen van die gemeente bezielt voor
Koning en Vaderland, op deszelfs kosten, een volkomen
GEËQUIPEERD
EN UITGERUST KAVALARIST aan Zijne Majesteit heeft aangeboden."

RONDBLIK

Ruim 60 jaar
organist in
Groningen
In dozen, kasten en in zijn geheugen zitten de merkwaardigheden
des levens van tientallen jaren.
„In 1901 deed ik in Sappemeer
orgel-examen, met enkele anderen.
We hoorden eerst een ander spelen
en dachten: we gaan weer naar
huis. Dit halen we nooit. Maar het
was een draaiorgel dat buiten stond
te spelen." Hij werd organist in

verschillende Groninger kerken,
van 1919 tot 1962 in de Lutherse
kerk.
„Mijn grootvader zei altijd: Je
moet een dominee nooit verder vertrouwen, dan het stuk, wat boven
de kansel uitsteekt. Ach, als je bedrogen wordt, door wie ook, vind
ik dat even erg. Er waren wel wonderlijke figuren bij. Eén Hervormde predikant wilde zo graag op de
kansel sterven, dat hij alle mogelijke diensten waarnam om zijn
ideaal te verwerkelijken, 't Is hem
niet gelukt. Ook onder de voorzangers waren vreemde vogels. Ik heb
er een gekend, die door een keelaandoening als onderwijzer was ontslagen om daarna in de kerk te
gaan voorzingen."

Zijn jeugd heeft hij doorgebracht

LDEAHIWOSRNT EZER

op de azaleakwekerij van zijn vader, aan de rand van de stad.

'T HOOGGEBERGTE

redactie hoeft (en zal) het niet altijd met de in*houdDe van
de gepubliceerde brieven eens zijn.
* De
redactie stelt prijs op ondertekening van de brieven
en

eist het zélfs wanneer personen worden aangevallen.
In alle gevallen moeten naam en adres van de afzender
aan de redactie bekend zijn.
Over het algemeen
mogen de brieven een lengte van 200 woorden niet te
boven gaan.

*

*

’Medewerking ’Eten voor India’
in één woord: geweldig!’

was

n£T ENTHOUSIASME en de medewerking, die het actiecomité in de stad Groningen voor de actie „Eten voor Indfa"
heeft ondervonden is werkelijk onvoorstelbaar groot geweest.
Uiteraard past op de allereerste plaats een woord van dank aan
de Groninger burgerij, die ± f 175.000,- bijeenbracht, maar
daarnaast is een dankwoord op zn plaats aan het adres van de
Nutsspaarbank, die met een staf van 35 medewerkers geheel
belangeloos meewerkte door al het bijeengebrachte geld te
tellen op de vrije zaterdagmiddag. Knap werk!
De kerken waren reeds in de lanactie betrokken, maar dat
openbare en bijzondere' lagere
ogenblikkelijk bereid waren eveneens
mede te werken, is
°P hoge prijs gesteld,
b wij willen niet nalaten de heren
f'roekema, Van Koldam en Wouds-513 (resp. van het Provinciehuis
?h Stadhuis) onze erkentelijkheid te
«etuigen voor al het organisatorische werk, dat zij in een zeer kort
hebben moeten verrichn. daarbij op zaterdag terzijde gedoor de heer Beins en zijn

jjslijke
00

JMsbestek

Medewerkers.

Hier moeten ook genoemd wor?en mannen van de Gemeentelij-

*e Reinigingsdienst, die alles in het
7erk hebben gesteld om het Stad?uisbordes en de toegangen naar
e gemeentehuis ijsvrij te maken.
Volledigheidshalve noemen we de

*

„Actie is groots
gebaar van het

Nederlandse volk”

-IK STUUR U DEZE BRIEF naar

?s?leiding van de actie
">dia." Wat een. groots
«et

„Eten voor
gebaar van
dit uur van
Nederlandse
volk
in
verschrikkelijke
nood voor India.
Het spontane antwoord van de
in Groningen, Haren en in
ander dorp en stad in Nederoand, particulieren en de actieve
van de kinderen aan
„ez e humane actie, overweldigt me
ge

woon.

Als een bescheiden vertegenwoordiger van het dichtbevolkte Inpla. beschouw ik het als mijn plicht
*r °te dankbaarheid te betuigen
indrukwekkende actie.
v*°°rr deze
mij demonstreert deze actie
een fundamenteel
"verduidelijkmedegevoel
ongeacht
e ur of land.

°°

,**Terwijl

de grootse inzameling de

ge crisis in mijn Jand zeker zou
£uidi
Unnen helpen verlichten, hoop ik
£ dat Nederland met zijn spevoortschrijdende
rde kennisinvar»
de landbouw in de

*°mende
jaren ons land zal helpen
n
blijvende
oplossing te vinden
!*
01- het altijd terugkerende
h?leem
van voedseltekorten."

pro-

L- S. PRAHLADA RAO, Haren.

„Ik wilde toen al in de muziek,
maar in de familie waren er stemmen, die zeiden: dat vak brengt
niks aan. Ga maar timmeren. Een
knecht zei: speel maar op 'n dikke
trom, dat is beter te begrijpen dan
een piano." De organisten-salarissen waren in de eerste decennia
van deze eeuw niet hoog: f 75 tot
f 2000 per jaar. „Soms kreeg je
f 2000 met de verplichting per jaar
f 1000 aan de kerk af te staan. In
Eenrum moest je op een keer een
ingezetene trouwen, om de vakante
plaats te mogen innemen. De organist Hauff kreeg in de Martinikerk
een verhoging tot f 400, door zijn
ontroerende spel bij 't gezang:
„'t hoog gebergte stort in".
Bij die regel legde hij dan beide
armen op alle toetsen, waardoor ook
t orgel bijna instortte. De mensen
vonden het prachtig."

SPRINGBOK
Hij schenkt mij en zichzelf een

glas Sprinbok-wijn in („toepasselijk nietwaar?") en zegt schijnbaar
achteloos, maar om zijn geheugen

mensen van de televisieploeg, die
zo in de ban raakten van het Groninger enthousiasme, dat zij, naast
hun voortreffelijk registratiewerk
van de verschillende activiteiten,
spontaan met het actie-comité samenwerkten om de actie in Groningen tot een succes te maken.
Rest ons tenslotte al die naamlozen te danken voor hun persoonlijke inzet voor de zo geslaagde
actie „Eten voor India". Het was
in één woord GEWELDIG!
Namens het actie-comité- Groningen,
BILL VENEMA

te bewijzen:
„'t Was de 18de 54 jaar geleden,
dat een jongen dood kwam aan de

(Van onze correspondent te Hilversum)

De Amerikaanse zanger en filmacteur DICK HAYMES
(47 jaar) zal als gast optreden in de Johnny- en Rijkshow
Van de Avro-televisie, die zaterdagavond wordt uitgezonden. Eerder maakte Dick Haymes
hij is een van
de echtgenoten geweest van filmactrice Rita Hayworth
kennis met Nederland toen hij twee maanden geleden
een opname maakte, eveneens met het orkest van Dolf
van der Linden. De zanger vertelde ons dat dit waarschijnlijk zijn laatste grote optreden is, daar hi; zich
geheel op het filmbedrijf gaat toeleggen. Een der
eerste produkties die een lerse filmmaatschappij met
hem als manager uitbracht was een film over de Maffia.
Verder zijn de filmrechten van „Goodbye to the Hills"
aangekocht.

—

—

Oosterhaven, toen hij 'n lucifer in
'n niet helemaal droog benzineyat
gooide, 't Was op een zondagmiddag, ongeveer 3 uur."
We gaan over naar de muziek,
waaraan hij zijn leven besteed
heeft. „Ik luister nog steeds. Ja,
ja ook naar de modernen, maar
dan alleen om me te ergeren. Dat
ping-piing is me niks waard. Nee
zelf speel ik niet meer. Dr zit een
prikkel in mijn rechterhand, doordat er een bloedvaatje verstopt zit
of zo.
Ik heb altijd graag gespeeld, al
is mij 't werk vaak bij de handen
afgebroken. Het religieuze was ook
wel belangrijk, ja, maar alle mensen zijn voor mij gelijk. Christen of
SDAP'er. Dr zaten ook heel wat
onkerkelijken achter een kerkorgel.

80 EN VROLIJK
Kh'k ik ben heel wat veranderd in
't leven, maar vroeger zei ik al: als
ik 80 ben wil ik nog vrolijk zijn.
Voila." Zijn anekdotische humor,
in herinnering en knipsels, heeft hij
kunnen vergaren, zegt hij me, door
als spreuk in zijn geheugen te hangen:
„ELK DOET WAT HEM BEHAAGT, MAAR LAAT MIJ ONGEHINDERD VISSEN."
Bij ons afscheid belooft hij me
spottend de primeur van .zijn boek
„Ik, Carel Opten," dat „in nette
woorden opzienbarend zal worden."

Blikvanger

Groningen.

Dick van Dyke-show
week voor carnaval
(J.) Het lag aanvankelijk in de
bedoeling dat er op het zeer
gunstige uur van 20.20 uur gisteren een nieuw avontuur van
Dick van Dyke zou worden uitgezonden. Dat plannetje ging
niet door tengevolge van het
uitlopen van een maandag opgenomen carnavalsprogramma
in Nijmegen, dat zo geslaagd
was dat de AVRO het zonder
belangrijke coupures heeft willen uitzenden. Voor éénmaal
werd Dick van Dyke dus de
toegang

tot onze huiskamers

ontzegd.
Ik had altijd gedacht dat er alleen
in Limburg en Brabant echt carnaval gevierd werd, maar in het Gelderse Nijmegen kunnen ze er ook
wat van. Het uitbundige plezier
ontketend door de leden van „De
blauwe schuit" was zeer aanstekelijk en voor de als koel bekend
staande noordelingen echt geen
straf er getuige van te zijn. Het
kwam ook door ons aller Johnny
Kraaykamp die er enkele knappe
soli in ten beste gaf
het deed mij
goed hem eindelijk ook weer eens
alleen, dus zonder Rijk te zien optreden
en verder betekende de
monoloog van „juffrouw Snip" over
nogal gewaagde onderwerpen een
efficiënte bijdrage tot het algemene
amusement. Misschien was dit
Nijmeegse carnaval voor kenners in
het zuiden nog wel niet je-van-het,
maar naar mijn gevoel was het
feest, althans naar de geest, best
geslaagd. De vele publiekelijke
shots van regisseur Theo Ordeman
spraken dit trouwens uit.

—

—

Helder
Wie het snelle tempo van het betoog van de heer E. Peereboom niet

„VERKEERDE PLEITBEZORGER”
Met verbazing hoorde en zag ik
zaterdag j.l. voor de T.V. de VVDwoordvoerder mr. Toxopeus een
warm pleidooi houden voor de
hulpactie „Eten voor India."
Uitgerekend een parlementariër
van de enige politieke partij in ons
parlement, die eind vorig jaar in
de Tweede Kamer pleitte voor besnoeiing van de hulp aan arme landen met f 25.000.000.
Had men geen betere pleitbezorger uit de Tweede Kamer kunnen
uitnodigen?"
H. K. WINTERWERP,

if Zanger Dick
Haymes was de
derde echtgenoot
van Rita Hayworth.
De foto
toont hen op huwelijksreis in
Las Vegas.

Carel Opten (60) leest de Provinciale Groninger Courant van
6 juni 1815.

als bezwaar gevoeld heeft, zal ongetwijfeld zijn inzicht hebben verdiept in de financiële situatie, waar
ons land sedert 1945 naar toe is gegroeid, de verhouding tussen lonen
en prijzen en de inflatie. De uiteenzettingen in AVRO's „Televizier"
waren helder en begrijpelijk en ze
werden doeltreffend geïllustreerd.
Het interessantst vond ik het „theoretische" eerste gedeelte en het
gesprek met prof. Pen, die duidelijk
maakte dat het niet verlagen of
verhogen van de belasting een middel is om de inflatie af te remmen
en dat belastingverlaging juist de
remedie tegen recessie is. Uit een
enquête was gebleken dat het aantal mensen dat zich welvarend
voelt, niet groter wordt naarmate
het loon oploopt. De opvatting over

welvaart groeit met de algemene financiële situatie. Het tweede net
bracht met „Pimpinone" een vrolijke kameropera van Telemann, met
bijzonder vlotte en leuke muziek in
een zeer verzorgde uitvoering.

Ada

inplaats van Vera

Niet Vera Tsjechowa, zoals in
onze filmrecensie van gisteren vermeld stond, maar Ada Tsjechowa
is
filmmanager, 49 jaar oud
vrijdag 28 januari by het vliegtuigongeluk in Bremen om het leven

—

—

gekomen.

INTERLAND-PRIJS
UIT TIENEN
„ONTVOERD”
DE BELGISCHE PLAATS TIENEN is de trofee kwijt, die het begin deze maand heeft veroverd in
de TV-Interlandwedstrijd met Valkenswaard. Het twee ruiters uitbeeldende pronkstuk werd meegenomen uit de werkkamer van de
burgemeester in het Tienense stadhuis door enkele jongelui, die zich
uitgaven als „vertegenwoordigers
van de NCRV".
Volgens de Belgische radio en
t.v. hadden zij het meegekregen om
alsnog het jaartal van de Tienense
overwinning in het voetstuk te laten graveren, dat
naar zij zeiden
over het hoofd was gezien.
De BRT is later opgebeld door
de waarschijnlijk Nederlandse ontvoerders met de mededeling, 'dat
trofee zich in goede handen bevindt
en zeer binnenkort „in sportieve
omstandigheden" weer te voorschijn zal komen.

—

VANDAAG
18.30

Nederland 1

Studievoorlichting
Teleac:
(les 7). 19.00 Nieuws in het kort. 19.01
Klaas Vaak. 19.05 Franse les. 19.30
Voetbalwedstrijd Anderlecht-Real Madrid. I. d. pauze: v. 20.15—20.25 Journ.
21.15 Caesar en Cleo, TV-spel (VARA)
21.40 Duitsland, waarheen?, documentaire. 22.40 Journaal.

Nederland 2

20.00 Nieuws in het kort. 20.01 Dieren kijken: programma over de kolibri. (NCRV) 20.20 't Is zó bij de luchtmacht, TV-film. 20.45 Koningsgambiet: deel 4: Samenzwering in Wales,
Engels TV-spel. 21.40 Boeren, burgers en buitenlui, een programma
voor mensen die naar de stembus mogen. 22.05 Dagsluiting. 22.10 Journaal.

Duitsland I

VIVA
MARIA

18.00 Nieuws. 18.05 Actualiteiten.
18.16 Von Nachbar zu Nachbar. 18.50
Zandmannetje. 19.00 Nieuws. 19.03 Actualiteiten. 19.21 Gewagtes Spiel:
Kleine Fische. 20.00 Journaal. 20.15
Vrolijk beroepenraden. 21.00 Familieverhaal. 22.00 Documentaire. 22.30
Journaal. Aansluitend: commentaar.
22.45 Wereldkampioenschappen skiën
in Oslo. 22.55 Voetbal: Engeland—
Duitsland. 23.55 Nieuws.

Duitsland II

(naar de film van
Louis Malle)

18.10 Nieuws. 18.20 De draaischijf,
gevarieerd programma. 18.55 Detectiveverhaal voor de jeugd. 1957 Weerbericht. 19.30 Nieuws en thema van de
dag. 20.00 Familie-feuilleton.
20.30
Voetbal Engeland—Duitsland. 22.30
Nieuws en thema van de dag.

16) Maria I had de gevangene, die voor
in de stoet voor de geest. Het was op de avond waarop haar Langzaam maar zeker werd de weg breder en beter
liep, ingehaald. „Senorita", zei hij zacht
jonge naamgenote met de drie mannen in de koets begaanbaar. Hij werd omzoomd door bomen, op elk
even stil en bekeek aandachtig het gezicht van de was
verdwenen. Flores had haar toen inderdaad waarvan een grote letter R was geschilderd. In de
Hij
jonge man.
kwam haar bekend voor maar zii aangesproken,
maar zij had zich bruusk van btem verte tekenden zich imposante gebouwen af: De
herinnerde zich niet direct waar zij
had ont- afgewend. En toch, die stem, die ogen; hij was het hacienda van senor Rodriquez; in zijn handen
lag
wij
„Kennen
moet.
elkaar?" vroeg z
Fin
rès", zei de gevangene, „ik heb u op een avond »«„ type man dat ontelbare malen haar dromen had de beslissing over leven of dood van de gevangebeheerst. Een ruiter onderbrak haar gepeins. „An- nen, die zijn mannen geketend bij hem brachten.
gesproken. U kwam van het
da, Anda", schreeuwde hij, terwijl hij de rug van Maria I, wier trekken plotseling hard waren geworflauwtjes: „U hebt toen geen
be- de gevangene met de kolf van zijn geweer be- den, hield haar blik strak gericht op wat haar gewerkte.
vangenis en zonder twijfel Flores' graf zou worden.
Maria I schrok. De gebeurtenis

Zii%tond

jj hem'
t" i"

aandachi"aan ï

kwam haar weer

;

Dagprogramma

morgen

14.30 Voor de vrouw. (KRO)
DUITSLAND I:
10.00 Nieuws. 10.05 Journaal. 1050
Die phantastischen Hölzer des Gaston
Chaissas.
10.40 Wereldkampioenschappen kunstrijden op de schaats in
Davos. 16.45 Voor de kinderen. 18.00

Nieuws.

DUITSLAND II:
17.15
Wereldkampioenschappen
kunstrijden op de schaats.
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-DE VIKINGEN KOMEN

H;J ilj.'ifl

HEDEN

Dagelijks
2.30 6.30 9 u«r
Zat en zondag
6JO 9 irar
RICHARD VVIDMARK

■J*Wi
Telefoon 24930

.

ö 'eb"lari 1966

._

-

J en 4J5

Dinsdag- 2.30

14 Jaar

Eastmancolor.

ZWEEDSE MEISJES IN PARIJS
Me Zweedse openhartigheid verfilmd.

*

VOORSTELL.
23.30 nnr

Beklemmende
37200

18 Jaar

een moderne en opwindende
spionage-film

spanning in

- CLAUDIA CARDINALE
DE MAN MET DE BLINDDOEK
14 jaar
Dunne - Technicolor
ROCK HÜDSON

Werkdagen:

ï°. üur 645
215 - 430 en 9 uur

(Bllndfold)

Zondag:

y,»ij||-

pllÜHufi»
2031

e

en 9.15 uur
4.15

"

-

amorous

AanT lLSOirar

VROUWEN

....

,

W Jaar

Na JAMES BOND en na LEMMY CAUTION
n» één en al actie met OJS.S. 117!

Telefoon 29814

MYLMffi DEMONGEOT
FREDERICK STAFFOR»
RAYMOND PELLEGRIN

SCSf

BRIGITTE BARDOT

EEN FILM VJtH

ANDRE

j

(Le repoS

zangvereniging
„Prijst den Heer" en muziekvereniging met Drum-

*"

'

I***

Ml'rJi'a

r

-

VRIJDAG en
ZATERDAG a.s.

IL BEL L'

ma

-

—

SS?"

KAZAN DE WOLFSHOND

Plaatsbespreking

OPERAGEZELSCHAP
„FORXJM" met

Dividendbewijs no. 49 van
gewone
onderaandelen a
£ 500.— met f 60.
minus
25% dividendbelasting.

M fa%

llnliy WW W

waarin

—HËËF-

——

SOIREE
DANSANTE
JÊjr

o.m. voor-

Jlßpt

komt het beroemde
„SLAVENKOOR"

VERDI'S
met o.m. Anneke v. d. Graaf, Dini Tadema, Anton Huysman, Gerard Groot.
Het geheel onder leiding van HELMUTH WÜNNEBERG
Vrijd. 4 mrt: Gemengde Zangver. e.a. met solisten NFO: Mattheus Passion.
Dinsd. 8 mrt.: Noordelijk Filharmonisch Orkest met Martha Argerich (piano).
Zondag 20 mrt.: HOOFDSTAD OPERETTE met EIN WALZERTRAUM

WINSCHOTEN, J>lefgon_36oo_ll|
■ ■■■■■WW»!
,
„.„
.. .
DEZE WEEK
HetParfumenehuis r~ /O

,

WERKDAGEN: 2.45, 7.00, 9.15 uur.

DfajyAN
DER HOOG
"f

**^"

ZOND.: 2.30, 4.45, 7.00, 9.15 uur.

—

/s,

18 jaar.

-n

DOLLARD

zijn bij ons
Alle preparaten van dit uitstekende Nederlandse schoonheidshuis
steeds vers voorradig. Wij geven U gaarne een verantwoord (gratis) advies,
terwijl U op aanvraag de brochure eveneens gratis kunt meenemen.

1

een openbare bijeenkomst op maandag 28 februari 1966 om
8 nar 's avonds in Hotel Dommering.

vrl. administratieve kracht j
goed kunnende typen; steno strekt tot aanbeveling.

J. L. van Hasselt, lid van Gedeputeerde Staten van
R. Zegering Hadders, lid van de Tweede Kamer

j(j

>

—

v

IIl 111

’

/

.

'

%

l

M

_

\
v

\.

Met ingang van zondag aszullen Ouderen en Jongeren
in de Harmonic, iedere week
van 8 tot 12 uur de gelegenheid krijgen . . . „weer eens
echt en onvervalst te dansen ,
Modern en Klassiek.
Voor een beschaafde muzikale entourage zal het be "
faamde

KWINTET DOMINIQUE
zorg dragen.
Toegang f 3,-.

Groningen

Voor deze openbare bijeenkomst nodigen wh U gaarne uit.

jg

" ' A\J.«,j'i'*y '
4|\

LTjI

1

Sprekers:
Mej. Mr. A. P. Schilthuis, lid van de Tweede Kamer
Ir. C. Dorsman, direkteur N.V. Phllips-Stadskanaal
Dr. Ir. F. P. Mesu, oud-direkteur Cultuur Technische Dienst

HOUDT u VAN
W'E&ÊL
STIJLVOL DANSEN ?
"

JJéjf
//

Voorzitter:
Drs. A. de Boer, burgemeester van Winschoten

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

o.
MIJNHARDT's AUTOMOBIEL- EN HANDELMIJ
PIOENSTRAAT - GRONINGEN - TELEFOON 30945

—

De gemeentebesturen, samenwerkend in de Raad voor de Welvaartsbevordering Opbouw Oost-Groningen, de Oost-Groninger
Waterschappen en het Actie-Comité Dollardinpoldering, organiseren aan de vooravond van de beslissing van de minister van
Verkeer en Waterstaat inzake de

/ ' ) Ojf79Z&tCCCZ>

Aanmeldingen bij:

rj

in de grote zaal
van de

HARMONIE

***

TEL. 27670

..

■ ■■■■■■■■■■■!
4\
j

NII K

MARKT 48
GRONINGEN

.'".,

4.75 - 6.00.
- voor
niet-abonnees 2 maart 11—12.

BI ■V% I 1

ÜROTE

|

—

Doet de koorts dalen.
Stilt de pijn.
Ideale dosering.

Clandia Cardinale

De boeiende jeugdfilm

WOENSDAG 2 maart, 8 uur, entree 3.75

KIIMDER-/TN
ASPIRINVJL/

f

dendbelasting.

Bolognini's

ZONDAG-

SCHOUWBURG DOM MER ING

Bank N.V., Rokin 43, ingang
Nes 40 te Amsterdam en te
Groningen, alsmede ten kantore der Vennootschap, Turfsingel 46 te Groningen:

no. 49 van
gewone aandelen è 1 1.000,—
met f 120. minus 25% divi-

ANTONIO

met Marcello Mastroianni

uw kind

\
de Amsterdam-Rotterdam

Dividendbewijs

M jaar

NACHTVOORSTELLINGEN van Manro

gesteld
Betaalbaar
vanaf
donderdag 24 februari 1966

]

TEL 37300

Bergh

4.45
2.30
7 en 9.15 nar

ScholtenCarton en Papier N.V.
bij

UN printeMPS EN HOLLANDE
EEN OCHTEND VAN ZES WEKEN
Arme Colette - Hans Cnleman - Uil van den

Werkdagen:

VOORHEEN HUIZE ENTINGHE

GRONINGEN

Het grote succes van de Cinemanifestatie Utrecht
NIKOLAI TAN DER HEYDE'S

«■

\GRIEP!J

WEM BfISIBI

Aanvang

dU <ïuerrler)

In kleuren

Hoogezand
26 febr. 1966
Hotel „De Jonge" te

VEENDAM

Gelegenheid tot vragen stellen.
vrijZaal open om half drie. Toegang
„Voor*
medewerking
van
Muzikale

Geopend: woensdag, vrijdag
zaterdag, zondag en feest-

zaterdag

uur a.s.

mé

oV

„De toekomst van ons land"

band „De Waldhoorn"
dagen vanaf 9 uur 's avonds.
met medewerking van de
toneelver. „Harmonie" van
Schildwolde.
7.30 uur.
Entree f 1.25.
Het Bestuur.

ROBERT HOSSEIN

in Hotel Parkzicht te

*rt

BAR

GEZAMENLIJKE UITVOERING TEXAS
van de

ECONOMISCHE

spreekt zaterdagmiddag 3

Aansluitend op de officiële opening van onze
school hopen wij zaterdag 26 februari des middags
van 14.00 tot 16.00 uur een openbare les .te houden.
te bezichtigen. Ouders
Tevens gelegenheid de schoolhartelijk
welkom.
en andere belangstellenden
HET BESTUUR

in

-

MINISTER VAN

Delfzijl

OPENBARE LES

op

DE RUST VAN EEN VERDOOLDE

f3O
en 9.15 uur

|

STAFFORD

Mlaar

""ensdas

**■'"

FREDERICK

k

SÊË

FURIE IN BAHM

fa

urnCM

-

-

-

Chr. Technische School
Rijksweg 137

I^ldemongeot
ïfr^PELLEGRIN
P^IÉHUNEBELLE

Naar de roman van Jean Bruce.

Zondag:

Zondag:

-

O.S.S. 117

ook 4.45 u«r

*

"

ciociara)

mXQ](M

i■

f*%

Het dramatische en schokkende verhaal van twee vrouwen;
naar het gelijknamige boek van ALBERTO MORAVIA
SOPHIA LOREN als Oscarwinnares, BEKROOND toot haar
GLANSROL IN DEZE FILM!

WEEK!

Drs.J.M.den Uyl

■«MüMMiMiMaaaMMMaiiaiia^

Week

-

_^

MARCEL HELLMAN. regie.;. TERENCE YOUNG '«»* jff%.
scenario: OENISCANNAN en ROLAND KIBBEE muziek: johnaddison

produktie:

6e
SPECIALE NACHTVOORSTELLING
Raf Vallone
Jean Paul Belmondo
SOPHIA LOREN
Een KEUR van TOP-sterren In de MEESTERLIJKE film

TWEE

ZESDE

iil

ADVENTURESOFMCH.LFIANDERS'^^^SSSïï^SSS^

(Zie extra advertentie hiernaast)

-

,I

t»^^^^

"THEAMOHOUS

18 Jaar

A- *Eastmancolor-Scope
In verband met de EXTRA-lengte, gewijzigde aanvangstijden!

AVOND

i

\ MOLLTLRNDERS
f
'PANAVISIONI^

TOKIO OLYMPIADE 1

;

EASTMANCOLOB EH

JfJSVONrUMEN VAM X

NORMALE ENTREEPRIJZEN

A.S VRIJDAG-

■|

—

Technicolor

■

I

IN TECHNICOLOR

De meesterlijke film van KON ICHIKAWA
Tweevoudig bekroond op het filmfestival te CANNES 1965
één der grote verrassingen van dit jaar!

_

6.30 en 9 uur

J±,

adventures of Moll Flanders)

Paramount

S5E:"
830

- D£ AMO UREUZE AVONTUREN VAN
MOLL FLANDERS
Regie: Terence Young

915 uur

REGIE: PHILIP DUNNE

W?

r\ _®

E«n Plcturai Corp. Universal Film

KIM NOVAK
RICHARD JOHNSON
VITTORIO DE SICA
ANGELA LANSBURY
LILLI PALMER

(The

OLYMPIADESCQP^

KIMMVMK JUCHRRDJOHNSQN
I L
Ahgelklahsbury YmomoteSia
\-s&*
7
*\JTV& ASZ-li/
fizfui &SvJfr^ï
IZOrMcXERH GEORCESANDERS
JFSjJ
-^Ö%£:
WERKDAGEN: 2.30, 6.45, 9.00 uur.
'IIIïI'PRLMER
14 jaar.
ZONDAG: 2.15, 4.30, 6.45, 9.00 uur.
Ai-SDurair"

FILMLIGA

Panavislon

_■tIïf'TJITB

2.30

UW PASPOORT IN DE EXPLOSIEVE
WERELD VAN INTERNATIONALE
INTRIGUES

Regie: Phflip

ATTENTIE: Dinsdag 1 maart 9.15 nnr besloten voorstelling

-

BJPM| jjfepARDINALE

waarheid over

NACHT-

1.45
645

18 jaar

14 ja^

26 februari

Zondag:

M van hoogwaardige menselijke prestatie
£| de sport bij ledereen aan te bevelen.

den zich niet.

western vol heldenmoed.

Een heftige

nnr

ZATERDAG

Telefoon

BljSgg

De Nederlandse Sport Federatie

tl prijst zich gelukkig deze unieke ultbeeldinj)

GELDWOLVEN IN GUNSIGHT PASS

230

£2* nnr

- -- --

Dagelijks: 2.30 6.30 9.00 uur.
Zondag: 1.30 4.00 6.30 9.00 uur.

zy waren
naakt, Adam en zijne
vrouw en zij schaam-

Nog nimmer aanschouwde u, zulk een onafgebroken
stroom van opwindende, acrobatische amusante gewelddadigheid.
__"

GRAND

HEREPLEIN 73 TEL 37200

mnMmÊvl

(The long ships)

m
Kleurenfilm
In technirama.

\J)

WOENSDAG

10

VIERDE BLAD
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rombom

„LEVENDE NATUUR”

door
dr. Fop. I. Brouwer

rubriek voorde

kinderen

De letters vormen
samen woorden

Meer dan tien
gelijke woorden
Broek-boek, lam-lamp, kok-klok,
pop-pomp, bal-balk, man-mand, kattaartkast, pot-poot, bok-boek,
staart. Dat zijn de tien bijna gelijke
woorden in de puzzel van vorige
week. Natuurlijk waren er nog andere woorden mogelijk.
De tien winnaars van een boekenbon zijn: Evert Jan ter Borg, Borgercompagnie 158, Post-Sappemeer,
12,
Piet Miedema, Raadhuislaan
Oude Pekela, Tjesse de Boer Abel
Tasmanplein 28 Groningen, Mettiena Vestering, Gebr. Bakkerstraat
79a Groningen, Kees Schillhorn van
Ina
Veen, Borgweg 1 Uithuizen,
Kuiper, Asserstraat 5 Norg, Roel
Huisman Borgercompagnie 41 Post
Sappemeer, Nora van der Klei Achtervalge 29 Leens, Lydia Brookman, Van Eedenstraat 28 Groningen en Nellie Rorije, Koninklijk Instituut voor Doofstommen, Guyot-

Er zijn heel goede dichters en
dichteressen onder de Rombomle2ers. Dat heb ik de afgelopen week
gemerkt. Gedichten met als onderWerp winter, sneeuw, ijspret en
lente werden ingezonden door een
heleboel kinderen. Voor ik de winnaar bekend maak, wil ik eerst
nog een paar kinderen noemen die
Wel geen prijs hebben gewonnen,
maar toch een heel goed gedicht
Inhebben gemaakt. Dat zijn dan
grid Letsch uit Groningen, HinnyWil Huisinga uit Sneek en Marga
Veldthuis uit Foxhol. Een pluim
voor jullie gedichten!
Het allerbeste gedicht is van Ilse
Vonder. Ilse is elf jaar en woont m
de Bareldsburglaan 9 in Oosterwolde. Ilse krijgt een boekenbon. Wat
2« heeft geschreven kunnen jullie
hieronder lezen.

plein 2 Groningen.

AVOND
-

cweraZ,
dal
Als de avond valt in bos enruisen
zachtjes
Terwijl de bomen
hoort suizen
En je de wind door de bladeren
zee.....
m
Zinkt de zon bloedrood
haarschoonhe*
beetje triest.
een
koud,
Het wordt nu stü,

,

,
Daar zingt een nachtegaal!
zijn levensverhaal.
hij
vertelt
jubelend
Al
dier,
Het is een klein, grauw

.

zoveel plezier
Dat ik wel mee móet zingen
heerlijke dingen.
Maar hij zingt met

en
Over al die mooie,treurwilg
Hij zingt over de
met haar hangende blaren.
Van de beeldschone orchidee
Waarnaar je uren kunt staren.

Dichte, en tóch zo lichte.
De nacht.

al nog bijzonder gaaf. Aan de hand
van de gebitten laten de in de braakmuizesoorten
ballen voorkomende
zich heel duidelijk determineren.
Op deze wijze kan het onderzoek
van de braakballen ons dus een inzicht geven van het voorkomen van
bepaalde muizesoorten in een zeker
gebied. Men moet daarbij echter wel
bedenken, dat dit onderzoek ons niet
een geheel betrouwbaar beeld verschaft. Het kan best gebeuren, dat
een uilesoort voorkeur heeft voor een
bepaalde muizesoort en van die soort
zal men dan dus de meeste resten in
de braakballen aantreffen. Dit houdt
dus niet in, dat deze muizesoort ook
het meest in het betreffende gebied
aanwezig is.

De ransuil is een middelmatig gro- neer deze onder bepaalde omstandigte uil, die vooral duidelijk herkenbaar heden schaars zijn, bijvoorbeeld wanis aan de lange oorpluimen, die in de neer er een dikke laag sneeuw ligt,
„oortjes"
ge- dan stapt de ransuil op ander voedsel
volksmond ook wel
noemd worden. Deze uitdrukking is over. Heel vaak zien we hem dan ook
vanzelfsprekend niet juist, omdat de op kleine vogels stoten, waarbij hij
vogels geen uitwendig waarneembare voorkeur heeft voor de soorten die saoren bezitten en omdat de pluimpjes mentroepen om de nacht door te brenbovendien voorkomen op een plaats gen, zoals de verschillende vimkachtidie niet correspondeert met de gehoor- ge soorten.
gangen, die links en rechts van de kop
Heeft de ransuil zon slaapplaats onttussen de veren
verscholen liggen. dekt, dan keert hij in één nacht dik- Spitsmuizen
Een goed kenmerk voor de ransuil is wijls meer dan eens terug om zijn
Nu en dan zal men in de braakbalvoorts de duidelijk oranjegele kleur slag te slaan. In de zomertijd kan men
len
ook resten van spitsmuizen vinvan de ogen.
ook resten van allerlei insektensoorzijn geen gewone
Overdag zitten de ransuilen te rusten in het dichte gebladerte of vlak
langs een boomstam op een zijtak. Gedurende de wintermaanden zwerven
ze dikwijls in kleine troepen rond en
daarbij laten ze zich dan ook heel
vaak zien in steden en dorpen. In de
tuin van het Landbouwhuis midden in
de stad Groningen vertoeft soms een
heel gezelschap ransuilen, dat zich
overdag gemakkelijk in de kale bomen laat bespieden. Ook van andere
plaatsen in Groningen krijg ik gedurende de wintermaanden steeds regelmatig meldingen binnen.
Het is dan altijd de moeite waard
de grond onder de bomen te onderzoeken, want de bodem
is daar dan
meestal bezaaid met de braakballen
van deze uilen. Het is van de uilen bekend, dat zij het voedsel „met huid en
haar" verslinden en dat de onverteerbare resten naderhand weer worden
uitgebraakt in de vorm van grotere of
kleinere ballen, waarin dan talrijke
voedselresten voorkomen, die nog duidelijk herkenbaar zijn.
De jachtwijze van de ransuil is zodanig, dat hij in een wat schommelende vlucht enkele meters boven de
grond vliegt, waarbij de bodem nauwkeurig wordt afgespied. Zodra de grote ogen een prooi waarnemen, schiet
de ransuil neer, waarbij de buit met
behulp van de scherpe klauwen wordt
bemachtigd. De lange nagels dringen
daarbij zo snel en zo diep in de prooi
door, dat deze vrijwel onmiddellijk
gedood wordt.

Jullie kunnen
goed dichten

ransuilen zijn
belangrijke bron voor studie

Een van de fraaiste uilesoorten, die wij regelmatig in ons land
aantreffen is de ransuil. Het is niet zo eenvoudig deze uil waar
te nemen, omdat het een uitgesproken nachtvogel is. Bovendien is het een niet algemene broedvogel, die in het broedseizoen voorkomt in droge bosachtige streken, in duinbossen,
in parken en ook wel in eendekooien.

Met huid en haar

DE NIEUWE PUZZEL. Je ziet op de tekening een aantal personen, die
dat ze
allemaal een letter dragen. Als je de mensen goed bekijkt, zie je plezier
waarom
ze
zon
je
Weet
lachen
tenminste.
zijn.
Ze
ftogal vrolijk
van al die
hebben? Ze doen een erg leuk spelletje. Ze maken namelijk
je
De
zeggen?
Wat
voor
woorden
zul
woorden.
dragen,
letters die ze
omschrijvingen van de volgende opgaven: Kledingstuk, lemand uit Noorwegen Soort kraai, Vorstelijk hoofddeksel, Naam van een Romeinse
maakt, Achterste deel
keizer' Deel van een kopje, Waar men meel van
Onze melkkippenhok,
Deel
van
een
kleur,
Geelachtige
Van dé hals,
Gevangenis
Eever, Een sigaar genieten, Wie stout is krijgt de
,
en Bovenste dakrand.
Voor al deze dingen moeten jullie woorden vinden met de letters mt de
tekening. De mensen op de tekening hebben ze al gevonden. Weten jullie
*e ook? Doe je best en stuur de woorden vóór maandag naar de JeugdZuiderdiep 24 te
'edactie van het Nieuwsblad van het Noorden, Ged.
je
bent. Er liggen weer
Groningen. Graag even erbij vermelden hoe oud
tien boekenbonnen klaar.

Braakballen

ten in de braakballen aantreffen.
Het uitpluizen van dergelijke braakballen is een interessante bezigheid.
Aan de buitenzijde en ook binnenin
komt meestal vrij veel muizehaar
voor en ook wel resten van de veren
van vogels. Daartussen bevinden zich
dan de geraamteresten van de verorberde dieren en de stukjes van het
chitinepantser van de geconsumeerde
insekten.
Van de muizen zijn de schedels heel
vaak mooi herkenbaar gebleven en
vooral de kaken met de daarin voorkomende tanden en kiezen zijn meest-

den. Dit
muizen en
geen knaagdieren, doch insekteneters
met een verlengde snuit en ze bezitten geen knaaggebit maar een insektenetend gebit met puntige kiezen in
plaats van plooikiezen. In het algemeen worden spitsmuizen door de
uilen niet graag gegeten, doch onder
bijzondere omstandigheden, waardoor
het andere voedsel schaars is geworden, grijpen uilen ook wel spitsmuizen.
Het onderzoek van de braakballen levert dus ook weer niet een betrouwbaar beeld op inzake de spitsmuizenbevolking van een bepaalde streek.
Behalve de ransuilen, die tot de

—

Als men bedanken wil als lidmaat
van een kerk of kerkgenootschap is
het dan voldoende als men dit doet
per aangetekend schrijven, gericht aan
de Kerkeraad? Is men gehouden de
kerkelijke belasting, die door het kerkbestuur wordt opgelegd, te betalen zolang men lidmaat blijft?
A.
De regelen om het lidmaat-zijn te
doen beëindigen, zijn niet steeds dezelfde. Het is het beste een deurwaarder op te dragen, het lidmaatschap bij een door hem uit te brengen
akte, genaamd exploot, op te zeggen.
De kosten komen voor uw rekening.
In hoeverre u verplicht zijt de kerkelijke belasting te betalen, hangt af van
de reglementen der kerk. In de meeste gevallen bestaat de verplichting.

drie kinderen t.w. 1 kind van 5 jaar,
kind van 16 jaar (schoolgaand) en
1 kind van 19 jaar dat in loondienst
is, hoeveel weduwen-pensioen plus
kinderbijslag kan de vrouw dan ontvangen? En hoeveel wezenrente en
eventuele weduwenrente kan zij verDe laatste kaart van de
wachten?
Raad van Arbeid vermeldt f 850.80.
T. J. S. te L.

-

Een door u bedoelde weduwe ont-

vangt ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet de volgende bedragen: Weduwenpensioen f 3846 per
jaar, Kinderbijslag f 273.78 per kwar-

—

DIRECTEUR PRODUKTSCHAP:

Veenkoloniale landbouw
krijgt het erg moeilijk

vijfhonderd landbouwers uit de
Veenkoloniën. „De alles beheersende vraag voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouw in dit
gewest is of men in staat zal zijn
een zodanige bedrijfsstructuur te
creëren dat aan concurrentie in de
landbouw in andere EEG-landen
het hoofd kan worden geboden."

Hoofdgewas biedt
geen uitzicht
„Het hoofdgewas (aardappelen) van
de Veenkoloniale landbouw biedt geen
uitzicht meer, hoewel het de laatste
„strohalm" is waaraan men zich op
het ogenblik nog
zal kunnen vastklampen", zo vervolgde de heer
Brandsma. Op
korte termijn is
er voor dit produkt ook geen
verhoging van de
prijzen te verwachten. Een verhoging van de
bietenprijs boven
het nu geldende maximum van f 65
per ton, achtte de heer Brandsma
eveneens zeer onwaarschijnlijk.

Ander bouwplan
In de toekomst moet het bouwplan
zoals dat lange tijd in de Veenkoloniën

behoren,
broedvogels van ons land
zult u gedurende de wintermaanden
ook een aantal doortrekkende ransuilen in Nederland aantreffen, vooral
in oktober en november en in maart
en april. Er is dus alle reden om in de
komende maanden eens naar deze
uilen uit te kijken en hun braakballen
te verzamelen en te onderzoeken

VRAGENBUS

taal. (Hierbij is van de veronderstelling uitgegaan dat van het 2de studerende kind,
de kosten van levensonderhoud grotendeels door de weduKnaagdieren
we worden gedragen.).
jagen
Dé
bij
op
jaar
geman,
oud,
Ransuilen
voorkeur
Wanneer een
54
weduwe van een na 31 december
open terreinen en daarom bestaat het huwden in loondienst (salaris f 10.500 1964 overleden verzekerde ingevolge
voedsel in hoofdzaak uit kleine in het per jaar) komt te overlijden en hij de Invaliditeitswet heeft eerst recht
vrije veld levende knaagdieren. Wanlaat achter een vrouw, 45 jaar met op weduwenrente ingevolge deze wet,

„De Veenkoloniale landbouw gaat
een bijzonder zware tijd tegemoet.
Zij zal zich moeten aanpassen aan
de jongste structurele ontwikkelingen in internationaal verband en
dat zal voor u allen een bijzonder
zware dobber worden. Het toekomstbeeld dat ik u moet schilderen, ziet er daarom wel heel erg
donker uit", dit zei één dezer dagen de directeur van het produktschap voor granen en peulvruchten in Den Haag, de heer J. S.
Brandsma op een bijeenkomst voor

.

herkenbaar aan de lange
oorpluimen . .

gevoerd moeten worden, is de bemesting nog voor veel uitbreiding economisch verantwoord als de eigen in
bemestingsindustrie
aanbouw zijnde
op toeren komt en bemestingsleer bij
het vakonderwijs op het eerste plan
komt.
De omvangrijke veestapel van rond
6 miljoen stuks melkvee produceert
per koe de helft van de Nederlandse
melkveestapel. Maar Polen heeft ook
miljoenen varkens en kippen, deels
voor export van spek en eieren, met
meer dan 3 miljoen schapen en IVz miljoen paarden, die ook gewicht in de
schaal leggen bij de agrarische export.
Met import van Nederlandse fokstieren kan de veeverbetering in de
komende jaren in een verdubbelde
melk- en zuivelproduktie tot uiting komen. De schapen en het pluimvee typeren de kleine bedrijven, vooral in
de bergen met een goede naam van
het
Poolse ei op de exportmarkt, tegen
op
Polen is een concurrerend land
eiproduktie op meer industriële baagrarisch gebied waarmee de EEG- de
sis van de Westeuropese concurrentie.
landen rekening moeten houden. Vrij
dun bevolkt met nog geen 100 inwoners per vierkante km. tegen ons
land boven 400, heeft Polen ruim 20
miljoen ha cultuurgrond, waarvan
Een groot kweekbedrijf van zaaiNaast
ruim driekwart bouwland.
grasland
miljoen
4
ha
en
een
zaden
voor binnenlandse afzet en
ruim
export
tuinbouw,
ha
is
ook
7
taxeert in een eigen voorlichmiljoen
kwart
tingspublikatie
ha
bos
het jaarlijks zaaimiljoen
belangrijk.
a 8
zaadgebruik
z.g.
in
ons
coöperaland op 70.600 ton
De staatsbedrijven en
een
ongeveer
zevende
zaaigraan,
hebben
van
ton
peulvruchten en
ties
3700
de cultuurgrond in exploitatie, zodat
lijnzaad,
4340 ton
naar de landbouwde individuele bedrijfsvoering volgens telling voor 1965.
deskundigen weer zeer overwegend
is, nadat de collectieve bedrijven seDe door de keuringsdienst geplomdert 1956 sterk terugliepen, hoewel de beerde hoeveelheid zaaizaad vermingemiddelde particuliere bedrijfsgroot- derd met de exportcijfers levert een
te met paardetractie weinig vergelijk- binnenlandse afzet van 48.300 ton zaaibaar is met staatsbedrijven van meer graan, 2884 ton peulvruchten en 2960
dan 1000 ha, wat mechanische bedrijfs- ton lijnzaad voor de vlasteelt. Na vervoering betreft
gelijking met de getaxeerde zaaizaadDe opbrengsten van de granen, hak- behoefte wordt aan zaaigraan ruim
vruchten en voederbouw zijn per ha tweederde goedgekeurd zaaizaad geveel lager dan hier te lande b.v. gra- bruikt, evenals aan zaailijnzaad en
nen 2 ton en aardappelen 20 ton, maar voor peulvruchten ruim driekwart
de voedergewassen worden vers op Hiermee onderscheidt ons land zich
arbeids- gunstig van het omringende buitenstal vervoederd, want de
krachten zijn er ruim ook door de vrou- land, al is de zaaizaadverwisseling
wenarbeid. De Poolse agrarische be- ook hier te lande nog voor uitbreiding
roepsbevolking is procentueel drie a vatbaar.
Het verschil tussen bruikbaar zaaivier maal! zo groot als in Nederland.
Daar meststoffen in hoofdzaak in- zaad en uitstekend zaad wordt in de

in gebruik is geweest op enkele belangrijke punten worden gewijzigd. De
fabrieksaardappelen blijven voorlopig
voor de streek van belang.
Concurrentie is er namelijk op dit gebied bijna niet. Voor wat betreft de
granen moet men in de toekomst de
haver vervangen door gerst en rogge.
Ook tarwe zou men volgens de heer
Brandsma nog kunnen verbouwen.
Verder zal men de produkten op coöperatieve basis moeten afzetten. Tenslotte zullen voor sommige produkten als fabrieksaardappelen, suikerbieten, granen en koolzaad prijsregelingen door de overheid moeten worden getroffen.

Polen aan de grens
van

EEG-markt

Gebruik van zaaien
pootgoed

wanneer zij 65 jaar oud is, terwijl
daarnaast geen recht op wezenrente
bestaat. De weduwenrente laat zich
als volgt berekenen. De waarde der
geboekte zegels vermenigvuldigen met
260 en daarna delen door het aantal
weken, dat de totale verzekering heeft
geduurd. Deze uitkomst, de grondslag
vervolgens vermeerderen
genaamd,
met een z.g.n. verhoging welke 1/5
van de grondslag bedraagt.
Bij welke instantie moet ik mij vervoegen voor een W.A. bromfietsverzekering voor iemand boven 70 jaar, die
niet meer door een maatschappij geaccepteerd wordt?
H. B. te G.
De betrokkene moet eerst aantonen,
dat hij door verschillende (4 of 5) verzekeringsmaatschappijen niet wordt
geaccepteerd.
Wendt u eerst tot een
verzekeringsagent. Deze weet ongetwijfeld ook wat hem te doen staat,
wanneer 4 maatschappijen geweigerd
hebben.

praktijk om het prijsverschil waar nodig en mogelijk met extra bemesting
gecompenseerd, maar lagere kiemkracht betekent doorgaans minder
opbrengst. Anderzijds is het maaidorsen en de silo-opslag van grote partijen consumptie- of fouragekwaliteit
bevorderlijk voor het aanschaffen van
goedgekeurd zaaigoed, aangepast aan
het verloop in het rassensortiment op
basis van de officiële proefveldresultaten.
Tegenover het "verbruik van eigen
zaaizaad, voorkomt geplombeerd ook
de besmetting met wilde haver en diverse plantenziekten, en de handel in
ongekeurd zaai- en pootgoed is in het
algemeen landbouwbelang en in dat
van de zaai- en pootgoedteelt reeds
vele jaren verboden.
Als het aanbod van te velde
goedgekeurd zaaigoed door bijzondere
exportvraag tekort schiet, worden op
partij goedgekeurde ter aanvulling tot
de markt toegelaten, zoals thans zomertarwe rassen alleen voor export,
waarvan de vraag afhankelijk is van
de uitwintering van wintertarwe.

Eerste landelijke
organisatie

contracttelers
De drie centrale landbouworganisaties hebben nu ook gezamenlijk
een landelijke organisatie voor de
contractteelt opgericht nu de teelt
van produkten op contract, naar
wordt verwacht, hand over hand zal
toenemen.
Bij deze vorm is de teler verzekerd van de afzet van het produkt
op voorwaarden die vooraf zijn
overeengekomen, terwijl de afnemer hetzij fabrikant, hetzij handelaar-exporteur er groot belang bij
kan hebben vooraf verzekerd te
zijn van de ontvangst van voldoende
grondstof van voor zijn bestemming
geschikte en constante kwaliteit.
De landelijke belangen behartiging
bij de contractteelt werkt voor de
tuinbouwconserven sector samen met
het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen, dat reeds met de industrie op algemene contractvoorwaarden en minimumprijzen de akkerbouw voor de grove groententeelt
ten voorbeeld wordt gesteld.
De zaadteelt op contract, groentenen bloemzaden, graszaden, bietenzaden, voederbouw en andere zaaizaden,
en vermeerdering van elitezaden van
nieuwe rassen voor kweekbedrijven is
wegens de exportpositie vanouds van
nationaal-economische betekenis en
een specifieke belangenbehartiging is
extra verantwoord voor de continuïteit
van deze produktie.

-
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„Feijenoord klopte Real,
dat kan Anderlecht ook”

”

„JANNEKE
MULDER
MEENT:

(Van onze sportredacteur)

„Feyenoord heeft van Real Madrid met 2—l gewonnen en dat
moet Anderlecht ook kunnen . . ." Jan Mulder, de jonge Winschoter voetballer, die in één sprong van de amateur eerste
klasser W.V.V. naar de Belgische sterrenploeg Anderlecht is
gegaan, zegt het vol vertrouwen. Met de andere spelers is Jan
naar het landgoed Huizingen gegaan, vijftien kilometer van
Brussel en in het mooie park daar, heeft het elftal zich op de
Europacup-wedstrijd van vanavond tegen het befaamde Real
Madrid voorbereid.

permitteren, want alleen reeds de overwinning op het Turkse Fenerbahce brachten 3000 gulden aan premies op. „Als we
deze ronde tegen Real Madrid mogen
overleven zal het nog wel iets meer worden," verwacht hij, en noemt een bedrag
van 4000 gulden.
Financieel is zijn positie dus vrij rooskleurig en wie weet haalt hij zijn verloofde Johanna nog dit jaar als zijn echtgenote naar Brussel, want al heeft hij
het op zijn kamer in de Avenue Charles
de Tollenaere 36 best naar zijn zin, helemaal thuis voelen zal hij zich pas in
Brussel wanneer hij er zijn eigen home

natuurlijk een nieuwigheid, nu heeft.
soms toch wel eens een last," zegt Jan
Vervelen doet hij zich intussen zeker
Mulder.
niet. „Elke dag opnieuw heb ik het
druk. Buiten de trainingen en bijeen„Met veel genoegen ben ik echter naar
komsten bij Anderlecht, word ik veel
mijn fanclub in St. Gillis Dendermonde,
gevraagd door radio en televisie en
30 kilometer van Brussel, gegaan. De
door bedrijven met reclame. Van een
vorige week maandag ben ik er geïnstalschoenenfabriek kreeg ik zelfs voetballeerd. Dat zou al eerder gebeurd zijn,
maar het dodelijk ongeluk van Verbiest schoenen, gewone schoenen en een
tas."
maakte uitstel noodzakelijk."
Wat dat betreft ondergaat Jan dus datHet ontbreken van Verbiest is volgens
Jan Mulder wel voelbaar in de Ander- gene waarvan 'n jonge voetballer slechts
lecht-verdediging. „De Kongolees Kialun- kan dromen. Maar de medaille van zijn
da, die hem vervangt, speelt technisch zo snel gestegen roem heeft ook een
„Tegen Standard was het spel
knap,
maar hij is wat langzamer," vindt keerzijde.
De club geeft aan het Astrid-veld de
gruwelijk hard. Zoiets had ik nog nooit
hij.
hoeHeijzel-stadion,
boven
het
voorkeur
Het bevalt Jan Mulder dus best in de meegemaakt.
wel dat heel wat meer toeschouwers kan
Steeds had ik een paar tegenstanders
hoofdstad, maar tenslotte is hij
Belgische
bevatten en juist daar ook Jef Jurion eens nogal
op mijn rug en zondag hebben wij het
terwijl
bijaf,
Winschoten
ver van
dezelfde tegenstander naar een nedertégen Tilleur ook niet gemakkelijk gelaag schoot en uit de cup-strijd van 1962 voorbeeld de eredivisie-club GVAV veel
had. In de vorige competitie verloren we
dichterbij speelt.
wipte.
deze club en nu weer. Maar de wedvan
progeen
Voor Jan is het evenwel
wèl een goede voorbereiding
Jan Mulder weet dat alles ook wel, bleem geweest. „Wat ik hier krijg kan strijd wasontmoeting
tegen Real Madrid."
voor
de
„maar," zegt hij, „de spelers kunnen de
GVAV mij niet bieden," zegt hij er zelf
sfeer van het eigen terrein niet missen.
„Toen ik besloot als beroeps-voetvan.
Rustige dagen
Daar is het steeds gezellig; daar voelen
baller te gaan spelen, heb ik geprotegen de Spanjaarden
Anderlecht
komt
meemij
ze de steun van het altijd enorm graag
beerd er uit te halen wat er voor
in de gewone opstelling uit na een paar
levende publiek, dat fanatiek is en
in kon zitten.
rustige
dagen in Huizingen, waar de drie
met
werkt."
zelfs
vuurwerk
gekozen hebt, moet massages per week echter niet vergeten
Voor Jan zelf zal echter waarschijnlijk je Als je toch eenmaal
financieel zo voordelig mogelijk verder zijn.
meer nog dan dit, de aanwezigheid van gaan.
Anders had ik wel bij WW kunnen
Er is in het park licht getraind, maar
veel familieleden inspirerend werken. blijven,
want daar heb ik met genoegen zonder bal, want die moeten de jongens
Vader, moeder, verloofde, alsmede neven
plaats- gespeeld."
tijdens de voorbereiding niet te veel zien,
en nichten, zullen op de tribunes
volgens het oordeel van trainer Pierre
Zakenman
nemen. Veertien in totaal en sommigen
Sinibaldi. En daaraan houdt de Corsivan hen gaan na afloop direct weer terug.
is inder- caan ook voor de gewone competitie stipt
Jan is, nu hij zoveel opgang maakt in Het contract met Anderlecht
Anderlecht, de trots van de familie en daad voor de Winschoter voordelig en de hand.
Met balhonger komt het Belgische
voor hem in de eerste plaats zijn ze ge- een van de symptomen daarvan is de
nationale elftal
Anderlecht bestaat
komen. Evengoed als duizenden anderen, auto waarmee hij door de Brusselse strawant Jan is er wat hij zelf noemt „lekker ten rijdt Jan ziet al uit naar een nieuwe immers uit louter geroutineerde Belgische internationals
dus vanavond tewagen, maar hij is in korte tijd zakentussen gerold" in Brussel.
genover Real Madrid. Met ervaring
„De andere spelers hebben mij ge- man genoeg geworden, om dat niet overook, want het is de zesde keer dat de
lukkig prettig opgenomen en bij mijn ijld te doen. „Ik ben door verschillende
entree in het elftal heb ik bovendien merken benaderd. Men schijnt er reclaclub aan de cup-strijd deelneemt.
40.000 toeschouwers zullen het elftal
geluk gehad. Het publiek reageert ook me in te zien en daarom wacht ik nu de
hartstochtelijk toejuichen, „en als we nu
leuk Ook al wordt het gevraag om voordeligste aanbieding af."
Jan kan zich reeds het een en ander maar een goede scheidsrechter hebben,
foto's en handtekeningen, eerst voor

Familie van de
ex-Winschoter
zit op tribune

mij

—

—

Denkt TJ aan de
der arrondisseTE KOOP
mentsrechtbank te Groninliefst in een mo
gen deelt mede, dat in de En dangezellige
derne
stad? Onza
onteigeningsprocedures:
eerstvolgende cursus vangt
geleverd mei 1963 via fabriek
rolno. 547/65 van: De Pro- tegen april 1966 aan!
uit Amerika, voorz. van vele
vincie Groningen, eiseres te- Inlichtingen:
ace, sch.dak, perf. cond.
gen 1. de Doopsgezinde Ge- conessenhuis, Directrice DiaParklaan 95a,
meente te Uithuizen gedaag- Eindhoven.
Telefoon 22057 (05900).
de sub 1 en 2. Jacobus ArGemeente Uithuizermeden
noldus Ernens, wonende te
Met ingang van 23 februari
Uithuizen, gedaagde sub 2,
1966 is voor diverse wegen
rolno. 548/65 van: De Proin onderhoud en beheer bij
vincie Groningen, eiseres tede gemeente Uithuizermeegen 1. de gemeente Uithuizen, zetelende te Uithuizen, Bij de technische dienst van het gemeentelijk vervoer- den de toestand van
gedaagde sub 1 en 2. Derk bedrijf kunnen worden geplaatst:
OPDOOI
Bos, wonende te Uithuizen,
van kracht.
gedaagde sub 2,

Verpleegster worden?

De griffier

Ford Fairlane

ring.

—

—

—

Ludmilla Belousova en Oleg Pro*°P"

—

pov, houders van de Olympische,
Hanon, Plaskie, Kialunda
»«J?
Stockman, Jurion, Mulder, Van Himst, pese en wereldtitel, hebben op de ee"*r
wereldkampioenschappen
dag van
de
Puis.
kunstrijden, die te Davos worden 6eß°»
Calpe, SanReal Madrid: Betancour
i»*
Serena, den, bij de verplichte figuren van
Zoco, De Felipe, Pirri
chis
paarrijden
leiding
genomen.
de
Amancio, Grosso, Velasquez, Gento.
Het Russische duo heeft een voorsprong van 1.1 punt op de tweede kus

Cornelis

——

—

sische combinatie, gevormd door Traan

eu
Shuk—Alexander Goerlik. Protopopov
«si
weinig
Belousova
namen
Ludmilla
cos, waardoor zij bij een der juryletw
met een tweede plaats achter SnuK—
Goerlik genoegen moesten nemen.
De stand luidt: 1 Belousova-Protopopov
(Rusl.) plaatscijfer 10, 104,2 punten; *■
Shuk-Goerlik pl.c. 17, 103,1 pnt.; 3. GlocK>
shuber-Danne (W.-Dld.) pl.c. 39,5, 97,0,
4. Müller-Dallmer (0.-Dld) pl.c. 44, 97.u.
DWS met de volledige hoofdmacht en 5. Cynthia en Ronn Kauffmann (va
een paar spelersverwisselingen in de pl.c. 45,5, 98.2 pnt.
rust, bleek gisteravond in de wedstrijd
Morgenochtend valt bij het paarrnae»
tegen het voorlopig Nederlands Zondagde beslissing als de kür wordt gereden.
amateurelftal in het KNVB Sportcentrum
te Zeist, zeker duidelijk de sterkste.
De Amsterdamse fullprofs vormden
een beter geheel, speelden gemakkelijker
en speelden de gehele ontmoeting in een
behoorlijk tempo en met een flinke inzet.
Ze wonnen dan ook gemakkelijk en verIn de internationale motorcross die
diend, maar de 6—l uitslag viel wel wat
Motorclub Assen } Omstreken op Het»e '
erg hoog uit.
Gedeeltelijk kwam dit voor rekening vaartsdag te Norg laat verrijden, zal »j
van de amateur-keeper Kuikens (AFC), de 250 cc een groot aantal buitenl»n«>se
die na een I—o achterstand uit een straf- deelnemers aan de start komen.
schop door Temming, bij de drie volgenIn samenwerking met Markelo W*
de doelpunten achtereenvolgens gescoord 's zondags na Hemelvaart een cross or=~l
door Geurtsen, uit een vrije schop, Van niseert) is al contact gezocht met rijder»
der Loop en Temming zeker niet vrijuit uit Rusland, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije.
ging. Ruststand 4—o voor DWS.
Finland, België, Engeland, Oost- en WesiDe tweede helft was het krachtsver- Duitsland en Zwitserland.
schil minder duidelijk, hoewel DWS toch
De heer J. Staal deelde dat mee tijdje
pittig bleef door gaan. De amateurs de gisteren in het Marktcafé Sen<
scoorden spoedig door Kuiper (SVW) ver- jaarvergadering van de Motorclub A*®".
diend tegen en kregen in het verdere ver- en Omstreken. De cross staat op het *J5~~
loop tegen de sterke DWS-defensie nog strijdprogramma, waarop ook de tradlw°"
een aantal goede kansen. Goals bleven nele Drentherit, de vossejacht en o
echter uit, mede door goed ingrijpen van avondrit zijn geplaatst. Tevens w 0
keeper Jongbloed.
medewerking verleend aan het °.r £asJfl.
ve
Door een goed doelpunt van de snelle ren van de Oranje- en de Veilig
Rensenbrink en een kopbal van Lenz keersrit.
_~ftie
werd de uitslag tenslotte 6—l.
Voor de Drentse kampioenscompejr»
In een tweede helft kwamen de ama- oriënteringsritten wordt
maa
op 27
r*
teurs meermalen tot een behoorlijk geheel Grolloo en op 3 april te Rolde B
dat
tot
het
tempo
en
het einde
van DWS Vermoedelijk zal straks voor het VY.
goed kon worden gevolgd pleit voor de rijden
van oriënteringsritten een licenw
stijgende conditie.

Amateurploeg kreeg
met 6-1 klop van

DWS-profspelers

...

Motorcross Norg met
veel buitenlanders
*

,~
..

.. . Anderlecht kan winnen ...
JAN MULDER

zit er van onze kant winst."
Gento intussen, de befaamde linksbinnen van Real Madrid, meent toch dat
zijn ploeg met I—o zal winnen. Het elftal van de Spanjaarden is maandag wat
verfomfaaid in Brussel aangekomen.
Zondag heeft het in Elche een wedstrijd
gespeeld (met I—o verloren) en daarna
De Noorderling Oldenburger (Emmen)
is het per slaapwagen naar Madrid gegaan, waar maandagmorgen licht werd had het tegen de fel ingrijpende international Flinkevleugel zeker niet gemakgetraind.
Vervolgens is de ploeg naar Brussel kelijk. Vooral in de tweede helft liet hij
vertrokken. Gento verzekerde dat „wij zich daardoor allerminst intimideren en
met I—o1—0 winnen. Ons jong elftal is veel hij kwam tot een goede totaal-prestatie.
dynamischer dan dat van 1964 toen wij
de finale in Wenen verloren. Dit elftal
komt verder dan dat waarin Di Stefano
Voor de eerste divisie van de Enen Puskas hebben gespeeld. Hij zei gelse league werd gisteravond slechts
dit blijkbaar omdat het publiek in Ma- één wedstrijd gespeeld. Chelsea zegevierdrid bij elke thuiswedstrijd nog steeds de op eigen terrein met 3—2 over Sunderschreeuwt om Puskas
land.
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nodig zijn.
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gende.

Een

een pienter meisje

kwaliteit

van omstreeks 17 jaar

voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden.

de beste...
en toch

95
cent

Bij de afdeling correspondentie

van de dienst der stadsuitbreiding en volkshuisvesting wordt gevraagd:

een jeugdige vrouwelijke
| administratieve kracht

afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring,
op 21 februari 1966 te
in de rang van
griffie zijn gedeponeerd de
GELDSCHD3TERSWET
ambtenaar salarisgroep 5: f 655.51 (26 jaar en
door hem opgemaakte proBurgemeester
ouder)
en wethouders
per
ondermaand
van
cessen-verbaal
der gemeente Groningen
of ambtenaar salarisgroep 6: f 708.34 (27 jaar en
zoek der deskundigen, zobrengen ter voldoening aan
ouder) per maand
mede de door dezen uitgeinclusief huurcompensatie en worden het bepaalde in artikel 7, 3de
brachte rapporten, welke iDeze salarissen zijnvakantietoelage
van 6 % per jaar. Geen lid, der Geldschieterswet ter
met een
stukken gedurende veertien verhoogd
openbare kennis, dat door Vereist: ten minste mulo-diploma, alsmede het typeinhouding
premie
A.O.W./A.W.W.
pardagen ten behoeve van
N.V., gevestigd te Salaris, diploma of studerende hiervoor.
Finata
verblijfvergoeding
reisregelingen
inzake
van
en
tijen en derde belangheb- De
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
Prinsengracht
Amsterdam,
90 % pensionkosten voor gehuwden, verhuis- en
benden ter inzage zullen kosten,
in de rang van
[
bij
college
747-751,
hun
het
inrichtingskosten, studiekosten en premiesparen zijn van
typiste: van f 310.— tot f 485.— per maand of
liggen.
verzoek is ingediend overtoepassing.
schrijver: van f 340.— tot f 597.
per maand.
Mr. J. C. F. van Sandick. Sollicitaties, binnen 10 dagen na het verschijnen van dit eenkomstig artikel 6 dier Deze
salarissen zijn inclusief huurcompensatie en worden
wet als particuliere geldblad, te richten aan de directeur van het gemeentelijk schietbank in deze gemeente verhoogd met een vakantietoelage van 6 % per jaar. Geen
De griffier:
vervoerbedrijf, Akkerstraat 3 te Groningen.
te worden toegelaten en het; inhouding premie A.0.W./A.W.W.
bedrijf van geldschieter te Voor minderjarigen wordt een aftrek toegepast.
mogen uitoefenen onder de iSollicitaties, binnen 10 dagen na het verschijnen van dit
naam Finata N.V. in het per- blad, te richten aan de directeur, Gedempte Zuiderdiep 96
ceel Verlengde Hereweg 27,,te Groningen.

,

.,

<Élf>

i

:

—

JAVAANSE JONGENS

de pittige zware shag
m

■

Proef hoe pittig van smaak
Merk hoe mild van rook
Probeer direkt 'n pakje!

JO>

alhier.
leder kan binnen 14 dagen
na dagtekening van deze

kennisgeving tegen de inwil-

Nederland Produktie N.V., Groningen
Per 1 mei a.s. of eerder

hebben wij plaats

voor een

liging van het verzoek bezwaren bij burgemeester en
wethouders inbrengen.
Groningen, 21 febr. 1966.

EEN SENSATIONELE VERRASSING

De secretaris:
C. VAN VEEN
Burgemeester en wethouders voornoemd:
J. DE WILDE Ld.

VERHOOGDE OMZETBELASTING OP AUTO'S?

STENOTYPISTE
Leeftijd omstreeks 20 jaar.
Kennis van de Engelse taal (in woord en
geschrift) is een vereiste.

Tevens hebben wij per 1 juni a.s. plaats
voor enkele

ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKSTERS
Vereisten: diploma Mulo, diploma typen.
Leeftijd omstreeks 20 jaar.

Sollicitanten worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief met korte beschrijving van levensloop,
opleiding en ervaring te richten aan de afdeling
personeelszaken van ons bedrijf, Bornholmstr. 44
te Groningen.

U kunt desgewenst ook telefonisch een af-

*spraak maken onder nr. 05900 - 31548, tst. 004.

Burgemeester en Wethouders
der gemeente Groningen

maken bekend, dat ter

cretarie van

sedie gemeente

i
!

inzage is gelegd het bij
hun voordracht van 15 febr.
1966 (bijlage raadsverslag nr.
372) gedane voorstel aan de
gemeenteraad tot onttrekking aan het openbaar verkeer van de aan de achterzijde van het perceel Brugstraat nr. 18 gelegen op de
ter

Schuitemakersstraat uitkomende gang, zoals met een
gele kleur op de bij
dat
voorstel behorende tekening

is aangegeven.
Belanghebbenden worden in
de gelegenheid gesteld van
25 februari tot en met 25
maart a.s. van dat voorstel
met bijbehorende tekening
kennis te nemen en binnen
die termijn hun bezwaren
tegen dat voorstel bij de ge-

meenteraad In te dienen.
Groningen, 22 februari 1966.
De secretaris:
C. VAN VEEN
Burgemeester en wethouders voornoemd:
J. DE WILDE, l.b.
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De Noorse schaatskampioen Svein
Erik Stiansen heeft gisteravond internationale schaatswedstrijden in het Zweed"
se östersund gewonnen voor zijn landgenoot Magne Thomassen. Kees VerkerK
eindigde als zesde en Ard Schenk als ne-

vraagt

zijner Salaris,

.

De vereniging is haar 43e levens]»»
uitstekend doorgekomen en verkeertneei
een blakende welstand, meldde de
J. Weggemans in zijn jaarverslag.

GEMEENTEBESTUUR
UITHUIZERMEEDEN

rolno. 549/65 van: De Provincie Groningen, eiseres tegen Jan Willem Lanting, wokennis
Vereist: diploma l.ts. automobielherstellen
nende te Uithuizen, gedaagenige jaren praktijkervavan dieselmotoren

de.

De opstelling van de elftallen van Anderlecht en Real Madrid die vanavond
tegen elkaar uitkomen luidt als volgt:
Heylens,
Anderlecht: Trappeniers

AMSTERDAMSCHE CHININEFABRIEK
PEPERSTRAAT 17 - Telef. 27545

boerenboeldag
te Usquert?

enkele dieselmonteurs

Opstellingen van Echtpaar Protopopov
Anderlecht en Real heeft leiding voor
wereldkunstrijtitel

proefrit bij:

"

ERDIEI>, 2

*

M s6
,"
Caro/ieweg 23

Jfiowroom
TRABANT SERVICE AFD.
Burchtstraat 6/1

°

Vijfde blad

Nieuwsblad van het Noorden

van woensdag 23

BIJEENKOMST IN HOLLANDSCHEVELD

Vrije Boeren willen acties tegen man,
die resten van boerderij omverhaalde
jjon onze redactie voor ZO-Drenrhe)
korte termijn gaan Vrije Boe-

UP

'*n uit de vier noordelijke pro'ncies acties en demonstraties
"Jidernemen tegen de heer H.
'°Mer uit Alteveer, de man, die
""'ongs het land pachtte bij de
boerderij van de heer
gebrande
Qas Hartman aan het HollandWeveldse Opgaande in Holland-

geveld.
°als we gisteren reeds meldden wer-

muren van de in de nacht van
,°P 6 maart 1963 verbrande boerderij
p fermorgen in alle vroegte met een

,

omvergehaald, waardoor de
tU| ne
met het opschrift „Oost-Berlijn"
erOnderde in een puinhoop met het
0r<l „Voorlichtingsbedrijf van her

L

°ndbouwschap".

■Tot het uitschrijven van een demon-

Boer Klaas Hartman (derde van
links in de achterste groep personen, handen in
de zakken) voor
de restanten van
zijn boerderij in

besloten ongeveer zeventig
e oeren uit alle delen van het
w*den en Oosten gisteravond tegen
tijdens een
on»nbare vergaderinguur
van de BoerenUa
in café Fieten te Hollandsche-

%*!

Hollandscheveld,
die gisteren met

de naam van de heer H. Zowerd fel over de hev*
De heer Joh. van de
uit ElsPeet > lid van de Provin«iai
Staten van Gelderland, zei dat
heer Zomer zich heeft vergrepen
bet eigendom van een ander. „De
Zomer heeft juridisch het recht
[Jr} een bulldozer te laten aanrukken
zaak op te ruimen, maar er beJ? deook
nog een moreel recht."
j*t
jDe heer v. d. Brake noemde de gevan gistermorgen een uiting
a& machtswellust.
uit Alteveer
jj^r gehaald.

grond gelijk
gemaakt is.
Bij de ruïnes van
zijn bedrijf hebben de proteste-

de

cie
.
h<2

de vergadering werd, na een toevan de heer G. Stroeve uit
landelijk voorzitter van
j~ Jongerenorganisatie
van de Boerengeopperd over te gaan tot het
pootten van de pachter van het land
de heer Hartman. lemand anders
901 met het plan om terstond mas?*l naar Alteveer te trekken en te detj££streren door tegen de ruiten te
om op deze wijze de heer Zomer
[bewegen
van verdere acties op het
"'M aan het Hollandseheveldse Opende af te zien.

r?? ak

Jz

.

Deputatie
Uiteindelijk werd besloten

in vergabijeen te blijven en twee pernaar het huis van de heer Zomer
? te vaardigen. De mannen, die daarde reis aanvaardden waren de hen E. R. de Vries uit Oldeholtpa, lijstvan de Boerenpartij voor de
J*kiezingen van de Provinciale Stagh van Friesland en Tj. Renkema uit
lijsttrekker in de provinj

ring

ken
!J
£

rekker

Groningen.

Geen duidelijk antwoord
dat de heer De Vries
.Jftt het verslag
half twaalf deed, bleek dat

door mevrouw Zomer en
ontvangen. Nadat de
des huizes van een vergadering
„ as thuisgekomen, werd deze de vraag
„Wat bent u van plan, houdt
!;aeh>" mee op, of gaat n door op het land
de heer Hartman?"
°ndanks
de bedreiging dat er rare
jj.
n gen konden gaan gebeuren, wandistantieerde van het
t*- 61" hij zich niet gaf
de heer Zomer
landbouwschap,
s (fe neren i>e Vries en Renkema
wgeen duidelijk antwoord op de

zonen was

'

—

Vrije Boeren, die ondermeer af-

i

Peizè,
rj*hstig waren uit Staphorst,
Zevenhuizen, Oldeholtpa
?V Gramsbergen, besloten daarop dat
s?t bestuur van de Boerenpartij zo

„Set
lJk

bestuur van de afdeling SteenParty
H e eft van de Anti-Revolutionaire
J de Anti-Revolutionaire wethou6r
H. Rook, die ai jaren deel
v n de heergemeentebestuur
uitmaakt,
het
Xfit
kandidavoorlopige
op
de
t n meer
bjst geplaatst. De heer Rook,
le niet wist dat hij niet meer gezich nu schriftelijk
e wendwerd,deheeft
leden
van de A.R.-kiestot
,° leniging,
die in een vanavond te
vergadering over de definitiee üjst moest
beslissen.

lf

ö?
"wenst

Inbrekers stelen
geld en duiven
j-

Uit een schuur achter de Badweg te
warden zijn zes postduiven ont-

De eigenaar, de heer J. b.
heemd.
6 aangifte gedaan bij de politie. In
d! SEngelsestraat is een elektrotech-,
ï?tJf
che winkel f 150,- lichter gemaakt.
daders zijn (nog) niet bekend.

**

voor
(Van

Ferdinandusse

onze correspondent in
Amsterdam)

De uit het Haags studentencabaret
televisie
populair geo.a. in „Zo is het..."
worden cabaretier Rinus Ferdinandusse staat er bij het gemeentebestuur
van Amstelveen niet best op. Wethouder De Hoog heeft namens B. en W.
meegedeeld, dat de werkgroep Jeugdsociëteit geen gemeentelijke subsidie
zal krijgen voor een op 10 maart te organiseren feestavond, omdat aan deze avond o.a. door Ferdinandusse zal
worden meegewerkt. De wethouder
zei, dat de inhoud van de laatste aflevering van het tv-programma „Zo is
het..." bij het nemen van de beslissing doorslaggevend is geweest.
De werkgroep Jeugdsociëteit zegt
zeer teleurgesteld te zijn, omdat de
gemeentelijke subsidie min of meer
was toegezegd. Het programma zal in
ieder geval doorgang vinden.
Commentaar van Rinus Ferdinandusse: „De KVP-wethouder drukt het
voetspoor* van de heer Schmelzer, die
ook pas in actie kwam, toen er sprake was van bepaalde reacties. Ons
cabaret is bereid met een geringer
vergoeding genoegen te nemen. Wel
is het jammer voor die werkgroep
Jeugdsociëteit, " die nu zijn hele kas
wel zal moeten leegstorten. De subsidie was niet alleen voor ons optreden 'van ca. drie kwartier bestemd."
Overigens is de heer Ferdinandusse
de wethouder dankbaar: de indat
dit
wetsaan,
De kosten van het huwelijk van prin- echter de voorkeur
trekking van de subsidie levert voor
mogelijk
wordt
ontwerp
spoedig
zo
gisteses Beatrix zullen blijkens een
ingediend. Mede daarom heeft hij een zijn cabaret prachtige stof op.
J.
minister-president
mr.
ren door de
vrij groot bedrag zondere nadere speCals ingediende wijziging van de be- cificatie als onvoorziene uitgaven opgroting van Algemene Zaken naar genomen.
schatting li miljoen gulden bedragen.
Boekje
Deze kosten worden als volgt geNaar aanleiding van vele aanvragen
specificeerd:
deelt de Rijksvoorlichtingsdienst mee,
de gemeente dat een eenvoudige gedrukte uitgave
0 tegemoetkoming aan
Amsterdam in de kosten, die deze van de orde van dienst van de huwegemeente moet maken, voorzover lijksinzegening in de Westerkerk op 10
die het direct gevolg zijn van het maart begint maart in de boekhandel
feit, dat het huwelijk in Amster- verkrijgbaar zal zijn.
dam wordt gesloten f 600.000;

rende boeren een
bord geplaatst:
„Voorlichtingsbedrijf van het
Q
Landbouwschap.
Agent H. Zomer,

Alteveer."

Radio-kamerorkest met koor
bracht prachtig concert

’

tegemoetkoming aan het college
van kerkvoogden van de Herv.
gemeente te Amsterdam in de
kosten van bouwkundige werken
(zoals in- en uitwendig onderzoek,
verbetering van het interieur,
waaronder schilderen, witten e.d.
en verbetering van de elektrische
installatie) en inrichting van de
Westerkerk f 160.000;

Pubriciteit

—

darm-operatie
De toestand van

de 59-jarige Jo-

-

Kiesraad accepteert
republikeinen niet

prof. Anema

overleden

(Van onze correspondent in

%

Josephine Baker:
bevredigend na

sephine Baker is zeer bevredigend,
zij vrijdag in Parijs met spoed
kosten in verband met activiteiten nadatdarmoperatie
heeft ondergaan.

Oud-Kamerlid

—

voortgekomen en via de

600.000.-

verhouding tussen de stemgroepen. Een Q
van de Rijksvoorlichtingsdienst, als een
te vroege inzet van enkele bassen klonk
Haar echtgenoot, Jo Bouillon, zei te
volgt gespecificeerd:
zelfs alsof het zo hoorde.
verwachten, dat zij zich in juni weer
a. inrichting en functioneren van bij hem in Buenos Aires zal kunnen
De sopraan Corrie Bijster zong geeen perscentrum in hotel Krasna- voegen.
routineerd de (te hoge?) sopraanpartij.
polsky (waar in totaal 9 zalen zijn
De zangeres was voor de operatie
De mooie alt van Catharine Hessels
gereserveerd, 3 daarvan komen naar Parijs gekomen. Zij bevond zich
speelde een bescheiden rol in het gevoor* rekening van de Nederlandse in Havanna, waar zij vorige maand de
Anton Trommelen en bas
heel. Tenor
Unie en de Nederlandse Te- communistische drie-continentenconfeRadio
Egmond
leverden
de
Max van
meest
Stichting ter voorlichting rentie had bijgewoond. Bouillon verlevisie
welluidende bijdragen. Coen van Slogcirca
600 vertegenwoordigers klaarde, dat zijn vrouw 17 jaar gelevan
teren droeg een prachtige hobo-solo
publiciteitsmedia,
waarin on- den een dergelijke operatie had ondervan
bij. Organist Bernard Bartelink en
vertaalsysteem
der
meer
een
gaan.
cellist Max Werner vormden een be55.000;
wordt
f
opgesteld)
trouwbaar continuo.
b. Vervaardiging en beschikbaarVoor de zaal was het orgel te zacht.
stelling van documentatiemateriaal
Voor de opname zal wel een betere
in verschillende talen, alsmede de
klankverhouding zijn gerealiseerd.
samenstelling van een gedenkboek
f 95.000;
c. faciliteiten voor publiciteit, onFeestelijk
der meer plankiers, tribunes,
Blijkens een mededeling in de Nebenodigde verlichting derlandse Staatscourant
heeft de
radiocellen,
Ditzelfde geldt voor het klavecimbelenz. in en om de raadzaal en de Kiesraad besloten een schrijven van
aandeel in het concerto grosso nr. 5 in
Westerkerk f 65.000;
de heer A. Dunnewind en anderen,
D van G. F. Handel waarmede het
d. vervaardiging van kleuren- waarin zij verzoeken de naam van de
concert na de pauze werd voortgezet.
op 22 december opgerichte Republifilms f 100.000;
Feestelijke muziek, feestelijk gespeeld
e. technische voorzieningen ten keinse Partij ten behoeve van de vermet enkele intonatieproblemen van
behoeve van gasten in de Wester- kiezing van de leden van de Tweede
het concertino in het vierde deel; onzoals akoestiekverbetering, Kamer in te schrijven in het door de
kerk,
Fraaie koorpartijen middellijk vergeten bij een heerlijk
plaatsing van televisiemonitors, Kiesraad bijgehouden register, buiten
behandeling te laten.
Het Klein Omroepkoor droeg fraaie menuet en slotdeel.
enz. f 10.000;
De Kiesraad is tot deze slotsom gekoorpartijen bij, prachtig van klankDe feestelijkheid kon niet op want
f. diversen f 20.000;
komen, omdat gebleken is, dat de persamen f 345.000;
Mozart's te weinig gespeelde symfonie
sonen, die het verzoek ondertekenden,
nr. 29 in A werd door Roelof Krol en
de onderlinge samenwerking inmidzijn kamerorkest tot een brok tintelen- 0 onvoorziene uitgaven f 395.000.
dels weer hebben verbroken. Derhalde, blijmakende muziek getoverd. Er
ve, zo zegt de Kiesraad verder, is het
Globaal onzeker
was veel verdiend applaus, bloemen
geworden, of de opgerichte
voor solisten, bloemen voor de diriAangezien nog vele onzekerheden Republikeinse Partij nog bestaat en,
gent en orkest. De muzikanten worden bestaan, moet dc gegeven raming gezo dit het geval mocht zijn, wie bebedankt!
zien worden als een globale benade- voegd zijn namens deze partij een verring van dc ten laste van het Rijk zoek om registratie bij de Kiesraad
Vic de Val. komende kosten. Mr. Cals geeft er in te dienen.

De concertvereniging Emmen heeft
abonnees en muziekliefhebbers (helaas
is de tweede groep nog steeds groter
dan de eerste!) een prachtige avond
geboden, hiertoe in de gelegenheid gesteld dank zij de medewerking van De
Nederlandse Radio-Unie, die de aula
weer eens als opnamestudio wilde gebruiken. Dit keer was een extra groot
gezelschap uit Hilversum gekomen:
het radio-kamerorkest bracht het Klein
Omroepkoor mee. Met dirigent Roelof
Krol kwamen bovendien vier vocale
solisten op het podium zodat met de
cantate nr. 21 van J. S. Bach het concert kon worden geopend.
Deze cantate behoort wat samenstelling en bouw betreft tot de grootste en
belangrijkste van de Thomas-cantor.
Roelof Krol heeft in strakke stijl met
duidelijke zorg voor begeleidende details tot een fraaie uitvoering alle
medewerkenden geïnspireerd.

..

.

Rinus Ferdinandusse
. zo is het . .

Vechtpartij na carnaval:
Meppelers wilden Duits

meisje in auto trekken
De carnavalviering in Meppel is gisteravond op een vechtpartij uitgelopen tussen twee Meppelers, twee
Duitse jongens en twee Duitse meisjes uit Düsseldorf. Een van de meisjes die in de Hoofdstraat van Meppel
wat achterop geraakte, werd plotseling lastig gevallen door de 28-jarige
J. W. en de 29-jarige H. K. beiden uit
Meppel.
De mannen wilden het meisje in hun
auto trekken, maar zij wist zich los te
rukken en wilde naar de anderen rennen. De beide Meppelers reden haar
daarop klem en wilden haar vastgrijpen. De twee Duitse knapen en het andere meisje schoten toe waarop een
vechtpartij begon.
De 28-jarige W. deelde, in zijn auto
gezeten een klap met een ketting uit
die een van de Duitse jongens aan
handen en benen verwondde. De Meppelers gaven daarop vol gas en gingen
er vandoor.
Een voorbijganger die alles had gezien noteerde het nummer van de
auto en belde de politie.
De politie heeft de beide Meppelers
even later in een café aangetroffen en
maakte proces-verbaal tegen hen op.

Haarlem)

Gisteren is in stilte begraven het
mogelijk een demonstratie stoffelijk
overschot van de vroegere
Hiervoor werd
organiseren.
prof. mr. A. Anema, die op de
senator
de datum zaterdag 5 maart gehoge leeftijd
van 94 jaar in
Haarlem is
overleden. Tot
half september
1960 maakte
hij voor de

AR-Steenwijk wenst
Wethouder niet terug

Blijkens het overzicht van de ijstoestand, medegedeeld door de Rijkswaterstaat te Den Haag, wordt op de
kanalen in de drie noordelijke provincies thans van het ijs maar weinig hinder ondervonden. Behalve op enige
kleine kanalen is scheepvaart weer
goed tot vrij goed mogelijk. In de provincie Drenthe is nu ook het vaarverbod voor het Noord-Willemskanaal ingetrokken. Op het IJsselmeer bevindt
zich nog ijs van betekenis tussen Den
Oever—Staveren—Kornwerderzand. In
het ijs in het Krabbersgat voor Enkhuizen is een geul, waardoor vaart mogelijk is. Overigens is op het IJsselmeer vaart weer normaal mogelijk, zo
ook in het Ketelmeer en in het Zwartemeer. In het Veluwemeer bevindt zich
nog vrij veel ijs. Hierin is nog geen
vaart geweest, hoewel dit wel mogelijk
wordt geacht.

Volgens de Nederlandse Bioscoopbond duurt de sluiting van bioscopen
in de kleinere gemeenten en van z.g.
buurtbioscopen in de grote steden
voort. Ook de economische positie van
de grotere theaters wordt meer en
meer ondermijnd.
In de afgelopen 3 jaar werden 60
bioscoopbedrijven gesloten. Verwacht
wordt, dat in de loop van dit jaar nog
20 bioscopen hun deuren zullen moeten sluiten.
Daarenboven zijn er zeker nog 100
z.g. marginale bedrijven. De Nederlandse bioscoopbond acht een spoedige beslissing van de overheid over
steun in de huidige moeilijke economische omstandigheden aan het filmen bioscoopbedrijf „meer dan ooit"
geboden. „Elk uitstel verhoogt het
gevaar van verdere onherstelbare verliezen," aldus de Bioscoopbond.

Geen „Oranje-subsidie”

Huwelijk kost het rijk
rond de 1½ miljoen

"jldozer

Boycotten

Vaart in Noorden is Meer bioscopen
weer goed mogelijk moeten sluiten

AMSTERDAM
KRIJGT

.en de

13

februari 1966

Wegen werden beken

Anti-Revolu-

tionaire Partij
deel uit van de

Eerste Kamer
der Staten-

Generaal,

waarin hij jn
Prol. Dr. A. Anema
1921 zijn in(AR.)
tree deed.
Prof. Anema was een zeer geziene
figuur in de Eerste Kamer, wiens
woord gezag had.
De thans overledene, die in 1872 i n
Minnertsga (Fr.) is geboren en i n
Leeuwarden het gymnasium bezocht
heeft in Amsterdam en Leiden gestudeerd en is in 1894 gepromoveerd in de
rechtswetenschappen. Na enige jaren
in Leeuwarden advocaat te zijn geweest, werd mr. Anema in 1904 benoemd tot hoogleraar aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, welk ambt
hij in 1945 neerlegde. Hij doceerde
rechten, had zitting in de Vereniging
voor Volkenbond en Vrede en was
kort voor de oorlog enkele jaren hoofdredacteur van het dagblad De Standaard. Ook had hij zitting in verscheidene staatscommissies. Prof. Anema
was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en commandeur in de
orde van Oranje Nassau.

Toen vele vrijwilligers onlangs diverse iheyen m ac Noordwesthoek van de
provincie Groningen vrijmaakten van overtollig sneeuw, zullen ze wel niet gedacht hebben dat ze bezig waren dijkjes op te werpen waar tussendoor het
smeltwater zich een week later een weg zou zoeken naar de lager gelenen
gebieden. Vele binnenwegen geleken (zoals we gisteren reeds berichtten)
maandag snelstromende beekjes waarlangs enig verkeer nauwelijks mogelijk
was. Verscheidene van die wegen werden afgesloten ook al in verband met
de kans op grote schade aan het wegdek. Hoewel de waterstand gisteren al
aanmerkelijk was gedaald, moest een tochtje per brommer van-Kruisweg
(Kloosterburen), naar Leens over flinke afstanden met opgetrokken benen
worden afgelegd; tenminste als men niet kletsnat wilde worden (foto hiernaast). Dat was overigens geen probleem voor de jeugd, die zich in het water
altijd wel weet te amuseren. (Foto hierboven).

Nieuwsblad

van

het Noorden van woensdag 23 februari 1966
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„Huis voor de Sportkrijgt esalt

Sportbonden in Groningen
uit administratieve nood
verslaggevers)
HET HUIS voor de Sport in de provincie Groningen krijgt gestalte.
De besprekingen die de Provinciaal Groninger Sportraad heeft gevoerd
met het bestuur van de Groninger KNVB-afdeling hebben zeer positieve
resultaten gehad. De PGS-voorzitter, de heer A. M. Amerika, meende,
dat, wanneer de werkzaamheden zijn begonnen, zij een landelijke
primeur betekenen. Het zal nu mogelijk zijn de bij de PGS aangesloten
sportbonden 800 kantooruren ter beschikking te stellen.
(Van een onzer

Sportraad geeft
kosten-bijdrage
De nieuwe administrateur van de
KNVB-afdeling Groningen, de heer G.
Annega, is ten zeerste bereid, nadat
hij volledig is ingewerkt, de administratie van de sportbonden te voeren.
De kosten bedragen, zoals we reeds
eerder hebben gemeld, f 7.50 per uur,
met dien verstande dat wanneer er
overuren moeten worden gemaakt er
een bedrag van f 10 op tafel moet
worden gelegd.
Voor de bonden is er bovendien
het verblijde bericht, dat de PGS
een bijdrage in de kosten zal verlenen. Voorlopig zal één jaar f 5 per
uur worden „vergoed". De PGS
boort hiervoor de financiële bron van
de Nederlandse Sport Federatie aan.
In dit verband werd opgemerkt, dat
het gemeentebestuur van Groningen
diende te worden verzocht het Huis
PAARDEN

Carlos Pluto tweede
in de Prix d' Hiver

De vijfjarige donkerbruine hengst Carlos Pluto uit Baarlo heeft gisteren beslag
gelegd op de tweede plaats bij de Grand
Prix dTMver In de Belgische plaats Sterrebeek.
De uitslag van deze koers die was gedoteerd met 600.000 Belgische francs
(waarvan 24.000 gulden voor de winnaar
en 10.000 gulden voor de tweede aankomende) was: 1 Petit Amoy Fr. (Maurice
Riaud). Km.-tijd over 2360 meter: 1.18.9,
2. Carlos Pluto (Ned.) (A. Siderius); kmtijd 1.21.4; 3. Ulrica (België), km.tijd
1.20.9. Toto w. f 2.-, pi. f 1,60, f 4,30, f 2,20,
c. f 12,90.

Vlugheid-dames zijn
districtskampioen
(Van

onze

medewerker).
Na een zenuwslopende zaalhandbalbeslissingswedstrijd zijn de dames van het
Groninger Vlugheid en Kracht gisteren in
de Rodenburghal te Leek kampioen van
het district Noord geworden.

De Groninger dames danken dit resultaat evenwel aan het betere doelgemiddelde in de competitie, want het „beslissende" duel tegen Hellas '57 Leuwarden
eindigde onbeslist: 4—4.
Vlugheid startte overrompelend en

nam

spoedig een 2—o voorsprong, maar nadat
Coby Lehmeijer uit een strafworp de
stand op 2—l had gebracht, begon Vlugheid slordiger te spelen, waardoor Hellas
voor de rust naast Vlugheid kwam: 3—3.
Lange tijd heeft in de tweede helft
Vlugheids titel aan een zijden draadje gehangen, want Hennie de Blauw zorgde al
gauw voor 3—4, welke stand lange tijd
gehandhaafd bleef. Vijf minuten voor het
einde liet Ina Broekema echter de ge-

lijkmaker noteren.

park.

Studiedag
De Groninger Sportraad zal binnenkort onder zijn auspiciën een studiedag houden voor badmeesters in de
provincie Groningen, in overleg met
het Rijksscholentoezicht en de kring
Groningen van de KNZB. Op deze studiedag zal het onderwerp met betrekking tot het elementaire zwemonderwijs centraal staan.
Het doel van de studiedag is onder
meer de eisen te bespreken van de

HILVERSUM I
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(402 m.).
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111,

f.

gram., 13.45 v. d. vrouw. NCRV:

14.15

Lichte gram., 14.35 Pianotrio: klassieke

muz., 15.00 Bijbeloverdenking, 15.30 Een
zanggroep, houtblazers en orgel: geestelijke liederen (herh. van vrijdag 18 febru
ari jl.), 16.00 Noordhollands filharmon.
orkest en zangsoliste: mod. muziek, 16.35
Licht vocaal ensemble, 17.00 v. d. jeugd,
17.15 Mezzo-sopraan en piano: Poolse liedren, 17.35 Filmmelodieën, 17.50 Sportrubriek, 18.10 Stereo: Lichte gram., 18.40
Voor de twintigers, 18.58 Nieuws over de
wedstrijd Marathon, 19.00 Nws. en weerpraatje, 19.10 Radiokrant, 19.30 Geestelijke liederen door sopraan met orgelbegeleiding,

19.45

Op

de man af,

praatje,

rilL,>

E.IV3L.H

11

—

Eén debutant

—

lerland heeft de vijf geselecteerden
bekend gemaakt, die in aanmerking komen voor de Daviscup-tenniswedstrijd tegen Nederland op 29 en 30 april en 1 mei.
Het zijn P. H. Jackson, D. J. Arthurs, J.
J. P. Buckley,
De loting verricht voor de groepsinde- O. Brien, H. P. Hickey en
ling van het toernooi om de Europese de nummers één t.e.m. vijf van de lerse
Non-playing captain is R. V.
voetbalbeker voor landenploegen (Henry ranglijst.
Gotto, de vroegere lerse international.
Delaunay-beker) kreeg als resultaat:
groep 1: Spanje, Tsjechoslowakije, Republiek lerland, Turkije;
groep 2: Portugal. Bulgarije, Zweden,
Noorwegen;

groep 3: Rusland, Oostenrijk, Finland,
Griekenland;
groep 4: West-Duitsland, Zuid-Slavië,
Albanië;
groep 5: Hongarije, Oost-Duitsland,
Nederland, Denemarken;
groep 6: Zwitserland. Italië, Roemenië,
Cyprus;

Polen

en

Luxemburg;
groep 8: Engeland, Schotland, Wales en

Noord-lerland.

Vier Sans, radiostrip (herh.), 15.05 Dansmuz., 15.20 Sjalom Mirjam: üedjes en gedichten uit en over Israël, 15.40 Stereo:
Overijssels blaaskwintet: mod. muziek,
16.00 Nieuws. 16.02 Van vier tot vijf, radioprogr. in een Notedop, 17.00 Voor de
jeugd, 17.58 Nieuws van de wedstrijd
Marathon, 18.00 Nieuws, 18.15 Actualiteiten, 18.20 Uitzending van de Boeren Partij. Spreker: De heer H. Koekoek, voorzitter van de Boeren Partij, 18.30 Lichte
orkestmuz., 18.55 v. d. kinderen, 19.00 Gesproken brief, 19.05 Sportparade, 19.30
Jeugd en ritme, 20.00 Nieuws, 20.05 Actualiteiten, 20.15 Mod. kamermuz., 20.30
Het Onderzoek (Die Ermittlung), toneelstuk. (Gezamenlijke produktie AVROVPRO), 23.00 Nieuws, 23.10 Stereo: Discotaria: nieuwe grammofoonplaten, 23.55
—24.00 Nieuws.
HILVERSUM III (240 m. en FM-kan.).
NRU-VARA: 9.00 Nieuws, 9.02 Muzikaal progr. met tips, actualiteiten en losse opmerkingen. (Om 10.00 en 11.00 Nws),
12.00 Nieuws, 12.02 Lichte gram. (12.25—
12.30 Actualiteiten), 13.00 Nieuws, 13.02
Nederlandse artiesten op de plaat, 13.30
Dixielandmuz., 14.00 Nws., 14.02 Licht instrumentaal trio, 14.20 Lichte gevarieerde
gram., 15.00 Nieuws, 15.02 Licht platenprogr. en tips voor de vrouw, 16.00 Nws.,
16.02 Zorro: progr. voor de tieners, 17.00
Nieuws, 17.02—18.00 Licht gevar. platenprogr. (17.25—17.30 Actualiteiten).

--

--

-
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MAASDAM 22 te Cobh; NIEUW AMSTERDAM 24 Fort de France verw.;
ORANJEFONTEIN 27 te Kaapstad verwacht; ORANJENASSAU 22 v Southampton n Port of Spain; ORANJESTAD 24 v Amsterdam n Georgetown;
PRINSES MARGRIET 21 New Vork;
RANDFONTEIN 23 te Kaapstad; ROTTERDAM 24 te Colombo; STATENDAM
22 te St. Croix.
Grote Vaart
AMSTELLAND 22 te New Orleans;
ANCOSPRAY 22 v Donges nr Le Havre;
ARTEMIS 22 v Pto Sucre nr Paramaribo; BENGKALIS 22 v Houston nr New
Orleans; BENNEKOM 22 v Pto Plata nr

marktberichten

De belangstelling
vergeleken bij enkele

..,-

nr/»"

GRONINGEN

(Eendracht). Appelen A

45—113, B-C 26—97, huish. 12—60. Peren
huish. 70—75. Rode kool 34—49. Gele kool
44—58. Wjtte kool 17—32. Waspeen 51—
54. Winterpeen 31—32. Koolrapen 12—31.
Prei A 51—76. Selderij 120—195. Spruiten
AH 48—100, Bil 27—98, CII 41—55. Peterselie 140—405. Uien G 15—18, D 2—lo.
Witlof AH 90—119, BH 75—108. Alles per

KOSSMATELLA 22 te Thameshave
LELIEKERK 23 v Londen nr
dam; LOPPERSUM 22 te Lake Cnari
ONOBA 22 v Milfordhaven nr Mena
Ahmadi; OUWERKERK 22 v Beira nr

Unilever behaalt

hogere winst
wat onze
financiële
redactie)

(Van

Het Unieleverconcern heeft het afgelopen jaar een iets hogere winst behaald dan over 1964, maar in het
laatste kwartaal zijn de resultaten minder gunstig geweest dan destijds. Het
over de gehele wereld werkende concern is er in geslaagd een geconsolideerde nettowinst te behalen van f 647
miljoen (tegenover f 635 min in 1964).
Van deze winst was f 157 min afkomstig van het 4de kwartaal, wat
f 7 min minder was dan die van het
overeenkomstige tijdvak in 1964.
,De vermeerdering van het resultaat
steekt slechts matig af bij de sterke
vermeerdering van de omzetten. In totaal heeft het concern een omzet behaald van f 23.586 miljoen tegenover
f 21.749 min. Hiervan bedroegen de
verkopen aan derden f 18.466 min tegen f 17.115 min, een stijging van 7,9
procent.

maat.

Prins - Dokkum: 7%

Prins N.V. (metaalindustrie) te Dokkum heeft blijkens het verslag over het
boekjaar 1 oktober 1964 t.e.m. 30 september 1965 de bouw van de verzinkerij nagenoeg geheel voltooid. Sinds kort wordt
in twee ploegen gewerkt en kan voor ca.
60 pet in de behoefte aan verzinkwerk
worden voorzien. Ter vergroting van de
produktiecapaciteit werd het machinepark verder uitgebreid.
Het exploitatiesaldo is tot f 1,46 min
(v.j. f 1,25 min) gestegen, de te verdelen
winst tot f 378.428
steld wordt 7 pet

(f 330.327).

Voorge-

dividend over
een onveranderd kapitaal van f 2,48 min.
(onv.)

"

Marques; ROEBIAH
23 te Hopew*
SARPEDON 22 v Georgetown nr Curo*

dra; SENEGALKUST 22 v Bordeaux
Dakar; SLAMAT 22 v Antwerpen nr »
terdam; SPAARNEKERK 23 v Aden

'
Aqaba; WALCHEREN 22 v Pascago"
Acap"'
nr R'dam; WONOGIRI 23 te
verw.; ZAFRA 22 v Curacao nr Pta
don; ZARIA 23 te Gaeta.
«cABBEKERK 21 v Aden nr Suez;
MAEA 22 v Curacao nr Sayannai;
ACHILLES pass. 22 Azoren nr Antw?
pen; ALKES 22 v Shat-al-Arab nr
rachi; ALKMAAR 21 v Pta Cardon »
New York; AMSTELLAND 22 te »»'tó
burg; AMSTELVEEN 22 v Port £«"»;,
nr L. Marques; ARGOS pass. 22 KP- g
lano nr Cadiz; ATTIS 22 te San PedJ?
Marcoris verw.; BALONG 22 t.a.
N
lona; BANGGAI 22 te Mena; BOVj"
KERK 22 v Kaapstad nr Port
ESSO DEN HAAG pass. 22 Gibraltar
Brega; CAMEROUNKUST 22 v D
nr Abidjan; CALAMARES 23 te Geoig
town verw.; CALTEX NAPELS 22 te »
penhagen verw.; CHIRON 22 te
CINULIA 22 te Gothenburg; DAHOM*;
KUST 22 v Matadi nr Cabinda;
v
WIJK 22 te Bonny;
N
.V"
Stanlow nr Avonmouth; FORESTT
T
22 v Abadan nr Djibouti;
i
22 v Hamburg nr Antwerpen; GULÏ
LIAN pass. 22 Pantellaria nr Antwerps
HECOT 22 pass. Wight nr Hamburg;
SON 22 v Antwerpen nr Amsterda'
KATENDRECHT 22 thv Aden nr &«"
KERMIA 22 v Gothenburg nr Curaca
nr *£j.
KOUDEKERK pass. 22 Perim Bengn*
mantle; KOROVINA 23
g
te
LAARDERKERK 23 te Suez; LAEK/%.
pass. 22 Kp. Finisterre nr Port °.a e
LIMBURG 22 v New Orleans nr <*&*
ston; MADISON LLOYD 23 te BarceiaU
verw.; MENTOR 22 te Mutzuna;
EEMS 22 thv Lissabon nr Port °*\r.
OVERIJSEL 22 v Beira nr Tanga;
DO pass. 22 Kp. Finisterre nr Marsei"
SIMONSKERK 22 v Hamburg nr
men; SOLON 22 v La Guaira nr *%*■
caibo; STR. BALI 22 v Penang nr »*
ritius; STR. CHATHAM 22 v Freetow
nr Dakar; STR. VAN DIEMEN 22 v rfe
Marques nr Beira; TAHAMA 22 v
la Plata nr New York; TERO 21 v
tos nr Salvador; TJIKAMPEK 22 v»L

£V .

*

,.

Ehzaöf"

_ °£L

weken geleden misschien wel iets groter,
maar invloed op de prijs had dit nog niet.
Haverstro was wederom traag met gedrukte biedprijs, zodat hierin ook weinig
omging. Gerstestro was kalm op redelijk kgBlokveilingen: Aanvoer: Spruiten 9.000
niveau, terwijl roggestro duur en moeilijk kg.
Witlof 10.000 kg.
te krijgen was. In Noord West-Duitsland
HARLINGEN (Gem. Visafslag). Aanis de prijs hiervan de laatste weken
voer 22 febr.: 774 kg pellerijgarnalen
aanzienlijk opgetrokken.
2126 kg exportgarnalen 2,43—
2,95—3,29;
situatie
al
niet
veel
In hooi was de
an- 4,30; 2848 kg
tong 3,69—6,40; 24 kg tarders dan de laatste weken. Het aanbod
kg griet 1,29; 1081 kg
2,00—4,85;
bot
van matige kwaliteiten was ruim vol- schol 36—59 et.;1365 kg gul en
kabeljauw
doende voor de vraag. Gedorst hooi was
51—81 et.; 44 kg bot 10—12 et.; 2 kg tongverlaten.
eveneens
1,32. Alles per kg.
Het verbeterde weer had een gunstige schar
(Dr.). Op de eiermarkt
ZUIDWOLDE
op
de aanvoer van fabrieksstro
invloed
aangevoerd plm. 27.000 stuks. De
waren
naar de cartonindustrie. De toestand van prijs bedroeg deze week f 1,62 per kg of
opdooi van de wegen speelde nog wel een
variërende van f 8,50 tot f 10,70 per 100
rol.
stuks.
gedorst
gisteren
Rotterdam was
voor
en ongedorst hooi lauw gestemd. Zonder
veel zaken bleef voor graanstro de vraagprijs van de laatste weken gehandhaafd.
en
BERLIKUM. (Veiling De Afslag). Rode kool 30—50, gele kool 32—52, spruitkool 58—1,21, uien 10—16, rapen 12—29, GRONINGEN. De
architectenwerkprei 68—82, andijvie 67—91, witlof 80— groep HBO-BNA Bekink, Bijlefeld, Grit,
1.17, kroten 30—32, breekpeen 15—32, Gunnink te Groningen heeft het bouwen
stoofsla 66—71, sla (binnenland) per krop aanbesteed van het prekandidaten-prak15, sla (export) per 100 kg 32,50—34,30. ticumgebouw voor natuurkunde in het
Appels: Lombarts Caville II 16—27. Kom- universiteitscomplex Paddepoel te Grokommers 60-75 93—1,02 per stuk, 50-60 ningen. Uitslag: Aannemersbedrijf Gebr.
69, 40-50 69, 35-40 69, 30-35 52,.25-30 39.
Trebbe, Enschede f 3.893.000; Betoo- basa n Port Swettenham;
\..
HOOGEVEEN. (Veemarkt). Totaal 261 Aannemingsmij. Oordt N.V., Vriezen- Cardon; WATERLAND 22VITREA/'
te Rio de *
stuks, nl. 178 koeien, 42 pinken, 38 gras- veen f 3.885.800; N.V. Aannemersbedrijf neiro; ZEELAND 23 te Bandar
Aboa»kalveren, 1 nuka en 2 geiten. Prijzen: Schipper en
Meijerink,
Hengelo (O)
Kleine
Vaart
versafgékalfde
koeien
1200—
neurende en
f 3.814.200; N*.V."Aannemingsbedr. P. EbARDITO 22 Dordrecht; ASTRA
1300; neurende en versafgekalfde vaar- binge, Enschede f 3.79.7,000.
R'dam nr ,Londen; AURIGA G 22 P»
zen 900—1000; guste koeien 650<—900; pinGRONINGEN.-ten behoeve van het Brunsbuttelkoog; AVANTI 22 v Ha v
ken 550—700; graskalveren 400—500; nu- Kon. Doofstommen Instituut werd het gen; BÈTA 22 Lissabon;
BRAM «fLj.
ka 75, geiten 40—45.
bouwen van een noodschool (houtcon- Londen; CRESTA 22 pass. Brunsb 1
met
Overzicht: Slachtvee prijshoudend
structie) aan de
Nw. Boteringestraat, koog; CUMULUS 22 v Belfast;
kalme handel, gemiddeld 3.20—4.10 per onder architectuur van het Arch.bureau 22 nr Ipswich; EDDYSTONE 22 P°
kilo geslacht gewicht. Neurende koeien J. Prummel, beh. hogere goedk. gegund Brunsbuttelkoog; EMMY S 22 pa ss„JrS'
en vaarzen ongeveer f 100 per stuk lager aan de N.V. Houtbouw Jarino te Roden buttelkoog; FIONA 22 Par; GRADA
dan vorige week, met redelijke handel. voor f 90.000,-.
TERS 21 v Bremen; HARLINGEN 21 «
Guste koeien prijshoudend. Pinken en
Mede in opdracht renpoint; HERTA 23 v Hundested; * Av
EMMELOORD-NOP.
graskalveren afbrokkelende prijzen met van de Rijkswaterstaat werd door de "JACOBA 22
te Esbjerg; JANNlE j±
rustige handel.
dienst Zuiderzeewerkeh in de Noordoost- Newport Mon; JUPITER 21 te Bare* l0
polder het treffen van onderhoudsvoor- na; JURJEN DE VRIES 22 v Bordesi
zieningen aan diverse kunstwerken in het LIRECO 22 te Cork; LUCY 21 v Uddev y
poldercomplex Oostelijk Flevoland, voor la; LUDO 23 v Wismar; LYDIA W * Vr
T
het lopende dienstjaar gegund aan N.V. Berwick; MENNA 21 Lorient; MO" p
Aann.bedrijf Fa. G. Foppen te Harder- EVEREST 22 Stralsund; NIMROD
2l
wijk voor f 61.990,-.
Brunsbuttelkoog; NOVA
k;
u
De
techn.
dienst
Margate
METSLAWIER.
van
Roads; PATRIA 22 van
r
Behalve dt wielenafdeling heeft ook de de Kon. Ned. Heide Mij. van het rayonPAVONIS 23 Aarhus; RAMONA 22c ,f£J>
walserij belangrijk bijgedragen tot een
gebureau Heerenveen heeft voor het
tonport; RUBICON 21 Avonmouth;
22
toeneming van de omzet.
meentebestuur van Oostdongeradeel de
De investeringen konden ook dit jaar verbetering van de wegen no's. 62 en 64 LA MARIS 22 Harlingen WEGB" v
slechts ten dele gefinancierd worden uit met verder bijk. werken voor f 295.940 Scarborough; ZWARTEWATER
Rouen.
afschrijvingen en reserveringen. De be- gegund
aan Wegenbouwbedrijf Fa. Ph.
nodigde extra-financiering werd uit aanLauwerzijl-Gron.
Roorda
te
HAVEN HARLINGEN
vullende kredieten verkregen. Ook in het
WINSCHOTEN. Door B. en W. werd
Aangekomen 22 febr.: GeestdiJ*
thans lopende boekjaar zullen de vrijko- ten
de Boston; Gaasterland van R'dana;
mende middelen, mede tengevolge van bouwstadhuize openbaar aanbesteed:
van een BLO-school met internaat. Maris van Antwerpen; Gott M«
de aankoop van terreinen, niet geheel
20 inschrijvers. Hoogste N.V. van WeseL
toereikend zijn om in de financieringsbe- Er waren Kroeze,
Kuper en
Emmen,. voor f 826.000.
Vertrokken 22 febr.: Geestdijk Jjen
hoeften te voorzien. Daarom is besloten Laagste:
B. C. Sanders, Oude Pekela Maassluis; Gaasterland naar Goole,
H.
obligatieleconverteerbare
pet
een 6%
747.820,-. Gunning in beraad.
drik B naar R'dam; Avanti nr. A,neer
ning uit te geven, groot f 1,25 min tegen voor f
het
HOOGEVEEN.
Door
bestuur
van
de
Gott
Mit Uns naar Borkum; Bucca"
100 pet met claimrecht.
Chr. LTS te Hoogeveen is gegund aan de naar Bilbao.
fa. D. Lion en Zn. te Hoogeveen de levering van een elektrische installatie, naar
HAVEN DELFZIJL
Te lossen en-of te laden schepenontwerp van het adviesbureau J. H.
Klijnstra te Groningen, in een nieuw te nengekomen 21-2-66: m.s. Balticborg nr
bouwen Chr. LTS te Hoogeveen, voor een Skiën. Vertrokken 21-2-66: m.s. Svv»
De besturen van
de N.V.
Philips' bedrag
van f 115.945,-.
Amsterdam.
ko^,e,,
Gloeilampenfabrieken en Indoheem N.V
Binnenge»
Ten overstaan van notaris
ASSEN.
schepen:
Doorvarende
beraden zich over de mogelijkheid om Joh. Kroon te Assen is in café Boelens 21-2-66: m.s. Tankfjord van Gron>"eO
rê
met handhaving van de volledige zelf- te Peeloo ten verzoeke van de erven B. Thirsor van Hoogezand,
standigheid van Indoheem N.V. tot hechStel-D. B. Emmens publiek verkocht een van Bayonne, Helena Schepers van
tere samenwerking te komen.
groenland onder Rhee, groot on- drecht.
fit.
De gedachten gaan ernaar uit de reeds perceel
geveer 125.00 ha aan de heer A. Schoon
Vertrokken 21-2-66: m.s. TankfiorOjegemeenschappelijke
bestaande
activiteiwerf,
f
R'dam,
het bouwland van
Helena Schepers nr.
ten ten aanzien van stofzuigerproduktie te Assen voor 6700 en
nr. werf.
in de Verenigde Stofzuigerfabrieken N.V ongeveer 4.80.50 ha ging voor f 26.600 riksborg
Bijliggers: Vertrokken
naar de heer Schoon. Het per21-2-6° HI.Suit te breiden tot die op het gebied van eveneens
groot
groenland,
ongeveer
ceel
ha
Forto
Hamburg.
2.56.97
naar
ontwikkeling en produktie van radio, televisie en elektronische apparatuur in werd voor fte 8300 verkocht aan de heer
Loon. Het stuk groenland
een gemeenschappelijke dochteronderne- R. Bonder
onder Peeloo groot ongeveer 6.68.29 ha,
ming.
waarvan ongeveer 1.30.00 ha is verpacht
aan de heer D. Uildriks, ging voor f 4000
Amsterdam. (Rijksuniversiteit) ge-g.
naar de heer Bonder. Voorts werden er slaagd
voor
cc
British Enkalon, de Britse AKU-onder- diverse akkers bouwland op de Rheeër- derlandse taalhetenkandidaatsexamen
letterkunde de «
neming, waarin Algemene
Kunstzijde es verkocht. Het perceel van 42 are en Kleis te
Dalen.
Unie N.V. in Arnhem een belang heeft dat van 50 are werd voor respectievelijk
van 62 pet, zal over 1965 een interim-, f 3700 en 1 4000 verkocht aan de heer
tevens slotdividend uitkeren van 7 pet. L. Bonder te Rhee. De heer G. Uildriks
en
Bovendien zal op rekening van het boek- te Rhee kocht de percelen van 45.10 are,
jaar 1966 een interimdividend van 4 pet 32 are, 50.15 are en 29.50 are voor resJUBBEGA. Aan de heer W.
worden betaald. Over 1964 werd het di- pectievelijk f 3000, f 1800, f 3500 en f 1900.
vidend gepasseerd.
Het stuk bouwland van ongeveer 23.50 onderwijzer aan de openbare ccl^0
Het interimdividend over 1966 geeft are op de Rheeër-es werd tenslotte voor school „De Feart" is op verzoek
geen enkele aanwijzing omtrent de hoogf 1900 verkocht aan, de heer J. Alberts ontzag verleend.
te van de totale uitkering over het lopen- te Übbena.
de jaar. De resultaten van 1965 zullen
worden gepubliceerd op 24 maart.
Verwacht wordt, dat de nettowinst wat
18/2 g„g
hoger zal zijn dan die in het voorgaande
18/2 21/2
jaar. Het interimdividend over het lopenAtch T
41 40ï Int. Harv. sll 29
Provincie Groningen
2as g() J
de jaar wordt om fiscale redenen gedeAnac C
91J 92| Woolw.
»l* g 7B
clareerd.
(ten opzichte van het normale kanaalpeil Balt &Co 44J 43| Radio C
Un Pac
46i 44J Int. Nic. s°% 4*>
om hedenmorgen 8 uur)'
57J Rep. St. **? 62^
Eemskanaalboezem: Delfzijl —87, Oos- Can Pac 58
All Chem 46 465 Shell Oil % S»
Ondanks een belangrijke stijging van tersluis +2, Zuidlaardermeer
Omde activiteiten heeft de Belgische natio- melanderwijk boven +33, Ommelander- Illinois C 78i 78 ï Sears R
89$
n 5„
nal luchtvaartmaatschappij Sabena in wijk beneden +30, Winschoten +25 Wa- South Pac 44S 44* Soc. MD su,? 75»
het jaar 1965 een verlies geboekt van terhuizen boven +18, Waterhuizen 'bene- N.- Vork CB6
85J St. Brands _£» 795
Am Smelt 79 79 Texas C W* g7i
bijna 10 miljoen gulden. Dit is bijna een den 12.
derde minder dan in 1964. Als een belang- Westerkwartier: Gaarkeuken +63, Elec- Am Tob
395 39J Un Airc °!" 76J
rijke oorzaak van het negatieve resultaat tra (Oldehove) +20. Oostersluis
375j
+66, AmC&F 5H 49|' St. Oil NV
noemde directeur-generaal W. Deswarte Westerhavensluis +69, Uithuizen +81 en Chrysler
562 55* Studeb.
3
de sterk-toegenomen lasten voor lonen Balktil +76.
G. Year
f"| gOï
46J 45è Un Fruit 51
en sociale voorzieningen.
Friese boezem: Gaarkeuken boven +50. DPde N 2285 226 JUS Steel
1 981
Het boekjaar 1965 had afgesloten kun- Fivelingo: Damsterdiep Groningen +53. Boeing Air 1681 1655 KLM
f', 1 65*
Neerslag (om 8 uur gemeten): Delfzijl Gen. Mot. 100J100* Westingh e'|
nen worden met een winst van meer dan
91
aï
15 miljoen gulden,-indien de stijging van 0.9, Zoutkamp 0.6, Oldehove 1.6, Gaar- Con. Ed
Un Corp
405
40J
de loonkosten tussen 1961 en 1965 beperkt keuken 2.0, Winschoten 1.6, Ter Apel 2 0
Omzet: 8.510.000 sh.
was gebleven tot de geraamde 16 pet en Stadskanaal 1.8, Erica 0.4, Uithuizen 1.5
* = exd.
niet was opgelopen tot 42 pet.
en Gieten 1.0.

DORESTAD^*-
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Aanbesteding
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Financiën en Economie

De winst voor belastingen is evenwel met 4,7 gedaald van f 1.257 min
tot f 1.186 min, maar het voor belasting benodigde bedrag afgenomen van
f 588 min tot f 519 min. Het gevolg is,
dat de winst na reservering voor belastingdoeleinden maar 0.9 pet lager
is uitgevallen dan verleden jaar. Zij
bedraagt f 667 min. tegen f 669 min.
Na diverse voorzieningen resteert als
in bedrijf te houden winst een bedrag
van f 412 min tegen f 397 min. Hiervan komt ten goede aan de N.V. 191
min (tegen f 192 min) en voor Limited f 221 min (tegen f 205 min).
Op de effectenbeurs hebben de cijfers van het Unilever-concern niet
veel indruk gemaakt. Na beurs werd
het fonds ongeveer 20 cent duurder
REG. OMR. NOORD EN OOST, 188,2 m. verhandeld dan aan het officiële slot
FM: 98,40 mhz, 97.45 mhz, 88,60 mhz. en er werd niet om de aandelen „geDraadomroep: lijn 3.
vochten", de handel ging mondjes-

III.

en

vaarwater.

voor tarwestro was

Het Westduitse nationale voetbalelftal
is als volgt samengesteld:
Hans Tilkowski (Borussia Dortmund);
Friedel Lutz (Eintracht Frankfurt) en
Max Lorenz (Werder Bremen); Willy
Schulz (HSV Hamburg), Wolfgang WeDoel: Gordon Banks (Leieester 'City); ber (FC Köln) en. Horst Szymaniak (Tasachter: George Cohen (Fulham) en mania Berlin); Werner Kramer (MeideKeith Newton (Blackburn Rovers); mid- richer SV), Franz Beckenbauer (Bayern
den: Bobby Moore (West Ham United), Munchen), Sigi Held (Borussia DortJack Charlton (Leeds United) en Nor- mund), Günther Netzer (Borussia Munman Hunter (Leeds United); voor: Alan chen Gladbach) en Heinz Hörnig (FC
Ball (Blackpool), Roger Hunt (Liver- Köln).
De 23-jarige Sigi Held speelt voor het
eerst ■in de nationale ploeg.

Nederland lootte
tegen Hongarije

—

Handels-

het veld gekomen) en de produktieve
West-Ham linksbinnen Geoff Hurst.
Verrassend is de keuze van Nobby
Stiles als aanvalsleider. Zijn rugnummer
negen zal nagenoeg zeker slechts een
formaliteit zijn, gezien het 4-3-3-systeem
dat Engeland in praktijk brengt. De orthodoxe opstelling luidt als volgt:

België,

—

—

Drie nieuwe spelers telt het Engelse pool), Nobby Stiles (Manchester United),
voetbalelftal, dat vandaag In het Wem- Geoff Hurst (West Ham United) en Bobbleystadion tegen West-Duitsland aan- by Charlton (Manchester United).
treedt. De debutanten zijn linksback
In de praktijk spelen hoogstwaarschijnKeith Newton van Blackburn Rovers, lijk Cohen, Moore, Charlton en Newton
linkshalf Norman Hunter van Leeds Uni- achter, Stiles, Hunter en Charlton midted (tegen Spanje onlangs als invaller in den en Ball, Hunt en Hurst voor.

19.50 Lichte gram., 20.10 Boeren en burgers in Buitenveen, hoorspel (dl. 48),
20.30 Samen uit
samen thuis, gevar.
progr., 22.00 Pianorecital: mod. muziek,
22.15 Avondoverdenking, 22.30 Nieuws,
22.40 Boekbespreking, 22.45 Kerkorgelconcert: mod. muz., 23.15 Klass. pianomuz.,
18.30—18.45 RONO-dagboek met aktua23.30 Vers in het gehoor: literair progr. liteiten uit Noord en Oost. 18.45—20.00
met voordracht en muz., 23.55-24.00 Nws. Grunneger Oetzenden. Redactie Gerard
m.).
HILVERSUM II (298
„Defectief Ties". Heurspul
V630
J.
Beukema.
AVRO: 7.0C Nieuws, 7.10 Ochtendgym., veur de jeugd, schreven deur Duut van
7.20 Lichte gram. VPRO: 7.50 Dagope- Goor. Neis en neiskes van de ofgelopen
ning. AVRO: 8.00 Nieuws, 8.10 Lichte week.
'n Woord van overdenken deur
gram. (8.25—8.30 De groenteman), 8.45 domnee I. Hamming van Rooschoul.
Morgenwijding 9.00 Fragmenten uit de
'n Neie sport ien Grunnen, Rugby.
opera Fortunio, 9.40 Lichte gram. voor
„Draank in 't Zolt". Heurspul in zeuven
oudere luisteraars, 10.00 v. d. kleuters, ofleverns van Henk Willemsz. Daarde
10.10 Arbeidsvitaminen, (11.00-11.02 Nws), dail: 'n Verjoardagsfeest. Speulers ben12.00 Dansorkest en zangsolisten, 12.27 nen: Kaptain (Herman de Boer), zien
Meded. t.b.v. land- en tuinbouw, 12.30 vraauw (Riek Plinsinga), Joacob (Kees
Lichte orkestmuz., 13.00 Nieuws, 13.10 Siccama),
Graads Grasmaaier (Piet
Journaal, 13.30 Licht instrumentaal en- Brouwer), Jampie (Joop van Bruggen),
semble, 13.55 Huish. zaken, praatje voor Kloas Koapengoa (Hein Plinsinga». Siede huisvrouw 14.10 Wie Waagt die zingt: men Snieder (Henk Wieringa). Regie het
liedjesprogr (herh. v. dinsdag jl.), 14.35 Harm Jan Tuin.

—

y

—

Brits voetbalteam met
drie nieuwe spelers

groep 7: Frankrijk,

—

verschillende zwemdiploma's. Tevens
om algemene voorlichting te geven en
de samenwerking te demonstreren
tussen het Rijksscholentoezicht en de
KNZB.
De kring Groningen van de KNZB
nega, de nieuwe administrateur van de
zond de PGS een brief om medewerGroninger voetbalafdeling, heeft zich
king te verlenen bij de totstandkoming
zeer enthousiast voor het PGS-plan gevan een overdekt zwembad met wedtoond en hij heeft al zijn medewerking
strijdaccommodatie in Oostelijk Grotoegezegd. Sterker, hij
nog véél
ningen. De kring had, volgens de brief, ruimer, maar daarover denkt
hoort men wel
reeds pogingen in het werk gesteld om meer. Zo is er dus een belangrijke stap
gehoor te krijgen, maar elke kans op
gezet. De sportbond die
over enkele
succes bleek nihil te zijn.
maanden
meent nog reden tot klagen
De Sportraad toonde zich bereid mee te hebben, heeft dit dan volkomen aan
zichzelf te wijten
te werken en hij zal zich er over beraden op welke wijze een initiatief kan
Anton Huiskes, de succesvolle coach
worden genomen.
van het Nederlandse schaatsteam zal na
Over de sportnota voor de provin- zijn terugkeer in Nederland, op vijf
cie Groningen werd gezegd dat de maart in zijn woonplaats Maarn gehulwerkzaamheden zijn
gevorderd. digd worden.
Binnen afzienbare tijd zal een interim-rapport verschijnen.
Het vraagstuk van de salarissen voor
de sportleiders is nog steeds in behandeling. Thans is er een commissie beOVERZICHT STRO EN HOOI
noemd die de affaire verder zal onGroningen,
22 februari 1966. De handel
derzoeken.
in consumptiestro was vandaag opnieuw

DUITSLAND IN STERKE FORMATIE

UIT HET RADIO-PROGRAMMA
KRO: 7.00 Nieuws, 7.10 Meditatie, 7.15
Lichte gram. (7.30—7.32 Nieuws, 7.45
wegeninformatie),
7.55
KNAC-ANWB
Overweging 8.00 Nieuws, 8.10 Lichte
gram. (8.30—8.32 Nieuws), 8.40 Voor de
huisvr., 9.35 Waterstanden, 9.40 Schoolradio, 10.00 Aubade: licht muziekprogr.,
11.00 v. d. zieken. VPRO: 11.45 Drie blueszangeressen, 12.10 Leven op het land, lezing. Aansl.: Agrarisch nieuws, 12.27 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw, 12.30 Nws.
12.40 Deze week, praatje, 13.15 Klassieke

—

in kalm

De landen, die groep 8 vormen, waren
Het districtsbestuur schitterde bij deze op hun speciaal verzoek in dezelfde
titelstrijd door afwezigheid
groep ondergebracht.

voor donderdaq

ELKE SPORTBOND in de provincie
Groningen
maar niet alleen daar
kampt met het geweldige probleem hoe
de administratieve rompslomp af te
Scheepstijdingen
wikkelen. Tijd, geld en gelegenheid ontSleepboten
Hamburg; CALTEX ARNHEM 22 v
breken vaak om de administratie op
correcte wijze te behandelen, met het
NOORDZEE 21 te Rotterdam; CLYDE penhagen nr Fredericia; CARTA(ju q_
v Seattle nr Armuelles; CALTEX
kwalijke gevolg dat er soms hiaten ont- 22 te Seria (Borneo); ELBE en TASstaan.
MAN ZEE 21 v La Spezia n Japan; lER- RINCHEM 22 v R'dam nr Frederit
De Provinciale Groninger Sportraad SE ZEE en THAMES 21 v La Spezia n CERES 22 v Manta nr San Juan dei = v
komt de eer toe hierin veranderingen Japan; HUDSON 22 v Los Angeles n DIEMERDIJK 23 v R'dam nr Soutnai"
te willen aanbrengen. Drastische ver- Perzische Golf; MISSISSIPPI 22 thv Sin- ton; EEMHAVEN 23 v Londen nr *
gapore;
ORINOCO 22 te Bahrain; mingham; FRIESLAND 22 te San *«
anderingen. Het Huis voor de Sport
een nogal „vreemd" woord, maar weet SCHELDE 21 v Antwerpen n Marseille; cisco; GANYMEDES 22 te Antwerpsu een beter
is vrijwel „onder de OOSTZEE 21 v Taranto n Belayim; RO- GAASTERDIJK 23 v R'dam nr Charie
DE ZEE 22 te La Corunna; BARENTSZ ton; HELICON 22 v Curacao
kap."
De afdeling Groningen van de KNVB ZEE 21 te Jesselton; LOIRE 21 v Rotter- Spain; HOLLANDSDUIN 22 v Pa" 8tt
wil haar bureau ter beschikking stellen dam n Bombay; MAAS 21 v Glasgow n kanaal nr Yokohama; IVOORKUS1
Antwerpen nr Amsterdam; JACOB v
van alle bij de Sportraad aangesloten Durban.
Passagiersschepen
OLME 22 v San Nicolas nr Coquiin"
bonden
let wel: NIET de vereniginJAGERSFONTEIN
23 te Bremen; KARIMUN 22 v Hamburg nr Lonae
gen, althans nog niet. De heer G. An-

—

voor de Sport mettertijd onder te brengen in het te realiseren sport- en tentoonstellingscomplex nabij het Stads-
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Philips en Indoheem
zoeken meer contact
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:

Academische

British Enkalon: 7%

_

examens

Schoolnieuws

NEW YORKSE

Waterstanden

Kleiner verlies Sabena

Kerk-
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BELANGRIJKE AFBRAAKBOELDAG
te ULRUM

1
I

De beste soep
voordeelPri Js

[Ml

jgp—j—ijl

"

23 februari ï 966

op zaterdag 26 februari a.s. des namiddags te half
twee, zulks t.v.v. fa. P. BOLT & Zn. te Zoutkamp,
van een grote partij, eerste kwaliteit, van de voorm.
burgemeesterswoning aan de Elensterweg te Ulrum,
afkomstige afbraak als:

vloer-, zolder-, dak- en schothout,
15 nieuwe deuren, kozijnen, ramen, deuren,
BALKEN, latten, enz. enz. enz.
J. M. BLOMSMA,
Deurwaarder, Bedum
Puin verkrijgbaar tegen vrachtprüs.
Eveneens aangeboden: grote party hele stenen.

meer,
Geen angst
is Neo-Silvikrin!
want er
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bij elke gezinsfles
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.spons ba«n»ttaco«

pK«--*>«nt

PERSIL
biologisch inweekAQ
en voorwasmiddel
pak

SILEX
\

de biologische haarvoeding

#

H

98

anjovis

" nieuwe
Grandioze

WWJ

I
slechts

f.'

■"■
2pakkensamen
94 et voor slechts IÜ

DeGnmetTHEE
PICNICKOEKEN M E

*" * .

pak 600 gram van 125 voor

VDUCHTCiI.nf

4*4*

DIEPVRIES:

hoofdhuid.
NEEM NEO-SILVIKRIN!
Silvikrin bevat in de juiste
verhouding alle 18 natuurlijke
opbouwstoffen, die ook uw
haar nodig heeft. Vandaar dat
niets zo helpt tegen roos en
haaruitital als Neo-Silvikrin!

I

►Ifflll
, ...

m„«<: mMttl

haaruitval... daarna verhoornt
de hoofdhuid... en kaalheid is
het eind. Dit kunt u verwachten, als u niet bijtijds zorgt
voor „bijvoeding" van de

mg
** **

JK.

pak 450 gram van 100 voor

De Gruyter

De Gruyter
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cft
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KV:*f#rs

gehakt
m
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ISLO

Eerst komt r 005... dan volgt

150 gram

VLEESWAREN:

jj>~

per 500 gram

-ft
■
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en betere waar, en tien procent, alleen De Gruyter
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De grootste keuze uit de beste soepen

4"H
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Voor dagelijkse haarverzorging is er Silvikrin Lotion
(met of zonder vet). Houdt
het haar gezond en laat het
gemakkelijk kappen.

M^—
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GEVRAAGD:
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VROUWELIJKE

IIË£

ADMINISTRATIEVE

SS

KRACHT

3R

Bij voorkeur in het bezit

MULO

of

van diploma
Handelsavondschool en

typen.

Sollicitatiebrieven te richten aan

N.V. Aanneming- en Wegenbouwmij. GRUNO
Nieuwe Boteringestraat 1/14, Groningen.

YAKATURES
die
Er bestaan vele vakatures voor flinke, ondernemende mensenontindustriële
geweldige
aan
de
persoonlijk willen deelnemen
wikkeling in

ZUID-AFRIKA
Bijvoorbeeld voor:
BANKWERKERS, MONTEURS,

TECHNISCHE- EN

ELECTRICIËNS, AUTOBOUWKUNDIGE TEKENAARS,
TEXTIELTECHNICI,
TIMMERLIEDEN,
MONTEURS METSELAARS,
anderen,
GETOUWSTELLERS en vele
ervaring
niet ouder dan 45 jaar, met minstens 5 jaar opleiding en
in zijn vak.
In Zuid-Afrika zijn de Nederlanders in een vreemd land met een

Ruimte, goedkope

eigen huizen, lage belastingen en

een zonnig

klimaat wachten op U.
Wilt U er meer van weten? Stuur dan onderstaande coupon In en
U

ontvangt nadere inlichtingen.

Raamweg

8. VGravenhage.

Aan de Zuid-Afrlkaanse Immigratie-attaché,
over vestiging In Zuid-Afrika.
Stuur mij s.v.p. vrijblijvend nadere Inlichtingen
Naam:

LeefUJd:

Adres:
Plaats:
Aantal kinderen:
Beroep:
waarin opleiding en ervaring iederh

'

7ft

J^»n*Sif.p.t?y>TEiialir.rvifc**tf>Ty.'>/%.».a*iSn'>~V*

'

f ,*■. i,

"--

■

*

Nieuwsblad van het Noorden

van woensdag 23

februari 1966 * 16

I

WASMACHINES WASAUTOMATEN CENTRIFUGES
Voor de grootste keus
en de beste service

Toneelspeelster

en TV-actrice Marlies van Alcmaer

25 STUKS

-

~~

DAFlIfi DCTCDC

nu

laMUIU rtlLKü fI.V.

_

Brugstraat 14-16
Groningen, telef. 22639

EEN LAURENS PRODUKT

/

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.
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J Spaar Ruytermerken
voor het prachtige

/ Verkade fotoboek
j(
'Voßelzang' met ekrt

IKs\
W.Tt
jhi

M

m m
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».

van Dr. Jac. P. Thlj*««'
In te leveren
tot 31 maart a.s.

JÊmmm Verrukkelijk... hetis Verkadel ■■""".■"■""■■"""""""■■""■"■■""""""

5 of 10 of 20
guldens voor een
oude pan terug!

1111^1

(a.s. maandag definitief
de allerlaatste dag)
Doet er niet toe hoe oud en versleten: voor elke oudekookpan,
steelpan,fluitketel of melkkoker,
hebt U recht op een sensationele inruilkorting van 20% op
een echte Sola-Elite pan van
Zweeds edelstaal. Onverwoestbaar en blijvend mooi bij koken
op gas (ook het felste aardgas !) en elektra. Kromtrekken
kan niet. Aanbranden ook niet.
Roesten? Nooit! Garantie?
Levenslang! Kom gauw kiezen.
Na maandag is het afgelopen.

Verenigde Papier- en Kartonfabrieken
N.V. VERPAK Oude Pekela

-

vraagt

voor een van haar bedrijven te

Pekela een

aankomend laborant (mnl.)
,rd

M.U.L.0.-diploma vereist.

i-et WO
Studie voor het diploma Leerling-analisi

op prijs gesteld.

Sollicitaties te richten aan Afdeling
W. H. Bosgrastraat 82, Oude Pekela.

:i-

l l

SOLQ

■HHHH

,r

DRACHTEN

s

S-6-*

Voor onze export-afdeling vragen
voor spoedige indiensttreding:

Nooit geweten, dat het plaatsen van mijn handtekening mij zon
gevoel van voldoening zou geven.
Ooor 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.

*"

een flinke
Handelsmij. J. Knoop N.V.
vraagt op korte termijn

LEVENSVERZEKERING
Uw bondgenoot, uw hele leven lang.

LEVENSVERZEKERINGWEZEN

schriftelijk.

Ook voor keukenuitzetten geldt:

Ziezo... dat is dat!

NEDERLANDSE VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET

Uitsluitend

Personeels^ 8

.

UTRECHT.

een

PIENTER MEISJE
voor lichte kantoorwerkzaamheden.
Enige ervaring in het bedienen
telefoon strekt tot aanbeveling.

van de

Leeftijd omstreeks 18 jaar.

vrouwelijke

kracht
die ingeschakeld zal worden bij "®
typen van de buitenlandse
dentie en de algemene werkzaam"
den op deze afdeling.

Gevraagd wordt:
een jongedame met U.L.O.

of 3-jarl»,
H.B.S. diploma, type-diplotfia en vc"
doende kennis van de moderne taie

Geboden wordt:
een afwisselende functie met een SP.'
de salariëring en secondaire arbeio
voorwaarden.

Aanbiedingen gaarne persoonlijk aan Friesestraatweg 20, Aduard, Telefoon 05903 235.

-

Sollicitaties te richten aan de N.V. Nederlandse
Rubber- en Kunststoffen Industrie
Afd. Personeelszaken, Oliemolenstraat 2, Drac
ten, (motto EA).

Nieuwsblad van het Noorden

van

woensdag 23 februari 1966
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>O°R0 °R SïRECT GEVRAAGD:

I

Medewerkers
werk.

Diegenen, die uit landbouwsmederij
komen, hebben voorkeur.

I

dejgne dropbonbon: lekker en... goed voor ui

WONING BESCHIKBAAR.
Ook voor degene die binnenkort een

woning zoeken, is plaats.

«

"

-

b. .HOEKENGA Mechanisatiebedrljf
"Wenmeer, NJH.. tel. 02270-555.

Te koop: MOTORTJALK
TE KOOP:

all-round perser

Daf truck

\

als chef
door damesconfectiefabriek in Twente.
Kleine, doch mooie woning beschikbaar.
b,
tle ven onder nr. 1271 bureau van dit blad.

met open laadbak, in goede staat, met
prima banden, type 2000 D.0., bj. 1962.

S

Laadvermogen 9300 kg.

__

Op de Psychiatrische Inrichting

Garagebedrijf Nieborg en Slachter N.V.

DENNENOORD

Hoofdweg

bestaat

van een

4lfjF)jc
&W£P
KSk§>

voor direct:

KWALITEITSGEHAKT
2e HALVE kg
EEN LITERSBLIK NASI GORENG

BIJVERDIENSTE
per telefoon

verdient u mini
mum f 15.- (gegarandeerd)
tot f 250,-. Werk voor avonduren; 5 avonden per maand.
brengen,

Meer

inlichtingen:
wijk, postbus 173,

Voor

♦

autospuiters

*o

aankomende autospuiters
leerling autospuiters

goede krachten woning beschikbaar.

1.68.Automobielbedrijf Joh. v. d. Brug N.V.
1.48
DRACHTEN tel. 05120 4040
1.19
Na 6 uur tel. 4362.

kg

-

SPECIAALDRUKKERIJ LYNCO N.V.

OUDE EBBINGESTRAAT 51

te Groningen

CENTRALE VERWARMING
In ons sterk groeiend
voor een vakbekwame

bedrijf

voor haar afdeling
INTERNE CONTROLE
vraagt

is plaats

c.v.-monteur

Rand-

een assistente
in bezit van Mulo-diploma.

Als U denkt dat U de juiste persoon bent,
dan hebben wij direct een woning beschikbaar. Zonder opleiding en gedegen
vakkennis is het onnodig te solliciteren.

Venlo.

Gegadigden dienen goed te kunnen rekenen. Leeftijd plm. 17 jaar.

Sollicitaties te richten aan ons kantoor
Kraneweg 71, tel. 05900-37975 toestel 24.

II

diploma Ziekenverpleging B te gaan volgen.
Inlichtingen bij:
Adjunct-Directrice Psychiatrisch»

Helpman

f

BIJ de

Zaagmuldersweg 202, Groningen

I

(mnl.)

",
""

"

Cassière(s)

Wij bieden: een 5-daagse werkweek

kring

-

kortings-faciliteiten.

Aanmelding schriftelijk of mondeling

- gezellige werk-

aan:

tekenaar/konstrukteurs
tekenaars

Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk na telefonische
afspraak onder nr. 05900-51515, afdeling Personeelszaken, Peizerweg 97, Groningen.

■

Leeftijd 16—18 jaar.

vraagt voor haar kantoor te Groningen

die belangstelling heeft voor
de koeltechniek.

Ë

is plaats voor een

INGENIEURS- EN KONSTRUKTIEBUREAU VOOR
DE PETROLEUM-, PETROCHEMISCHE
EN CHEMISCHE INDUSTRIE

tekenaar

■

AGRARISCHE SOCIALE FONDSEN

—■V

Verkoopsters)
Etaleur-verkoper
O Leerl. verkoopster( s) # Etaleuse-verkoopster
Rotterdam - Amsterdam - Valkenswaard - Groningen
Dfisseldorf - Antwerpen
l Hulpverkoopster(s) # Voorraadbeheerder

heeft op haar tekenkamer
plaats voor een

■

Wij vragen voor ons nieuw bedrijf in de Nieuwe Ebbingestraat 42. Groningen:

N.V. KEYNES

GRONINGEN N.V.

■

Inrichting Dennenoord, Zuidlaren.

Industrieterrein Krommenie,
Telefoon 02980-83955. na 20 uur 83103.

MACHINEFABRIEK

-

MMÊammÈËËminÊmÊÊmËmmmmmmmi^mmmÊmÊm

Zaanlandse Verwarmïngs Industrie n.v.

Het doel van deze cursus is, voorlichting te
geven aan hen, die belangstelling hebben
voor de moderne ontwikkeling in de psychiatrische behandeling en verpleging en
overwegen om de opleiding voor het R'ijks-

JONGSTE BEDIENDE

GARAGE HAK WILDERVANK
Daf dealer, Poststraat 70
In ons modern ingericht carrosseriebedrïjf vragen wij

Sollicitaties aan de directie van de

Per cursus kunnen max. 12 deelnemers worden toegelaten. De
duur is 6 weken. In aanmerking
komen jongens en meisjes van
Prot. Chr. levensopvatting, ouder
dan 17 jaar.

/|5>Y%

Oude Ebbinqestrcot 70

mmÊÊmÊmmÊÊ^mÊÊÊimMWÊËÊÊmmÊËÊÊÊÊmËÊimm|Motto „Telefoon".

VOOROPLEIDINGSCURSUS

-

-

JOH. SLOOT
f

Als U overtuigend verkoopargumenten naar voren kunt

204, Paterswolde, tel. 05907-1315.

y3

DB
JUISTE
TIJD BIJ

*V

1

een jonge

2e monteur en hulpmonteur

Poelestraat 36, Groningen, Telefoon 05900-33607

KOOP

I

GEVRAAGD

Ie monteur

DE GOEDKOPE SLAGERIJ

165 ton; afm. 29 x 5.06 x 1.80, met salonroef. Ook wel ruilen met woning. Te bez. J. Brjlenga, Oosterhaven z.z. t/o
no. 6, Groningen.

gelegenheid tot het volgen

De V.A.M.0.R.-rijschool voor al uw rijlessen
in Personenauto, Vrachtauto en op Scooter.
Opel Rekord
Opel Radett
Volkswagen Dal
Opel Blitz (vrachtauto)
Uitgebreid theorie-onderricht
Privé en in groepsverband.

-

ï

I

CUM LAUDE
-

in landbouwmechanisatiebedrijf,
voor landbouwwerktuigen- en constructie-

17

Sollicitatiebrieven te richten aan het Hoofdkantoor te Rotterdam, Blaak 101, Gebouto „De
Hooftpoort", telefoon 010-13.72.91.
CONFECTIE- EN TEXTIELBEDRIJF
Rijksstraatweg 190, Haren, telefoon 44964

Hoewel ULO- of MHAS-opleiding wordt
gewaardeerd, «al toch de bereidwilligheid om flink aan te „pakken doorslaggevend 'zijn.

Geboden wordt afwisselend werk met
een behoorlijke salariëring.
Sollicitaties te richten aan de direktie van
het Regionaal Kantoor van het A.S.F. te
Groningen, Postbus 4.

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 msm
m
CONFORT
1
fantastische rijkwaliteiten. En ook: omdat
letterlijk alles erin en eraan zit. In de standaarduitvoering.En tegen de standaardprijs I HKhNh RrW

J^V

WWtf^A

ii

r

\:
;',

N.V. ROELES VRACHTAUTODIENSTEN
dagelijkse lijndiensten
GRONINGEN
vraagt op korte
door heel Nederland

-

!',
\\ ï

termijn:

f

lm
*"

Per 1 maart a.s. of eerder op ons hoofdkantoor te Groningen een

Ü VROUWELIJKE
I;: KRACHT vrachtadministratie
ter assistentie in de

X

>l

\ Xl
\

(15—18 jaar).

Gevraagd wordt liefst enkele jaren voort-

;;
r'
> '

verwarming met aanjager, dubbele koplampen met a-symetrlsche instelling
tegen verblinding, achteruitrijlampen, verlichting in dashboardkastje, anti
verblindingssplegel, sigarenaansteker, bevestigingspunten veiligheidsriemen, etc. etc.

f "Jggg^. (laken bekleding) f 7995,-(sim.leder)
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5r

r
kunnende typen.
r
Grote dosis handigheid en werklust.
Geboden wordt: 40-urige werkweek en 5 l
een prettige „jonge" omgeving.
5f
gezet onderwijs;

aan

5r

-V. Roeles Vrachtautodiensten, Anton Deusi
\ l nghlaan, Groningen, telefoon 33141.

r

1 t1

-

m^ÈmJ

r
r
r

het bezit van minstens

Ij PIENTERE
|\

In vele standen (tot slaapbank!) verstelbare stoelen, bekleed veiligheidsdashboard en -stuur, uitgebreid instrumentarium
met o.a. verklikkers voor choke, handrem en watertemperatuur, gesloten
carterventilatie, thermostatisch reagerende ventilator, air-conditioning en

door aqualitbehandellng,

rijbewijs B-C-E.
5'
Ervaring met dieselcombinaties vereist.
>r
Dienstkleding wordt gedeeltelijk voor f
onze rekening verstrekt
>?
12
r
Aanmeldingen dagelijks bij loods
afspraak,
r
Bodenterrein, evt» na telef.
telefoon 33141.
5 J

)\
!\

J\

Gegevens voor 'n vergelijking met alle andere auto's uit deze prijsklasse:
Ruim van binnen, slank van bulten. Flat formule voor perfecte wegligging
4 cilinders 1481 cc, 83 pk, 155-km/u. acceleratie van 0 tot 100 km in
-14,3 sec, vacuüm rembekrachögere, carrosserie beschermd tegen roest

r
r

£

CHAUFFEURS

;\

;:
!►
\;

-

5r

¥\ ¥

SoUicitaties
N

schriftelijk of

telefonisch

f

j
|
[ROELES

f

Cl

n#«l

Ê\M^m

'Hl

GRONINGEN:

GRONINGEN:
WARFFUM:
APPINGEDAM:

GARAGE HtJIZINGA
A-Kerkhof 18, telefoon 05900-27926
GARAGE FONGERS N.V.
Hereweg 120, telefoon 05900-51920
GARAGE ZUJDEMA
Juffer Marthastraat 1, telefoon 05950-2243
AUTOMOBIELBEDRIJF J. F. MULDER
Koningsstraat 39-41, telefoon 05960-2345

NHSTAP/LEEK:

GARAGE EGBERTS

NEEUW BUINEN:

GARAGE ACTUCF (F. TRIP & ZN.)
Nieuw Buinen 350, telefoon 05990-3491
FIRMA K. HOFKAMP
Viaductstraat 1, telefoon 05995-593

TER APEL:

J. P. Santeeweg 6, telefoon 05945-2464

VEENDAM:

Automobielbedrijf. Fa. J. TONKES & ZN
Parallelweg 15, telefoon 05987-2719

WINSCHOTEN:

N.V. RIVAM

TJLRUM:

AUTOMOBIELBEDRIJF J. J. KAMPEN
Noorderstraat 17, telefoon 05956-431

„„

Julianastraat 3, telefoon 05970-3715

„. „ „

4a
ASSEN:

mrariißni"
Fa. P. G. V4N
VAN WIJNGAARDEN

BEILEN:

Fa. R. DE WEERD & ZN.
De Palta 9-11, tel. 05930-2377

ALTEVEER:

GARAGE F. DE BOER
Beumeesweg 181, telefoon 05991-607

(
61, telefoon 05920-2086
Venestraat

>
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DAME, 41 '\r., zag zich gaarne geplaats als ver- staat

_~

vangster v. d. huisvrouw in een kl. moederl. gezin,

..

„.

,

,„,,

„

J
Besl. goed milieu Brieven onder nr. 1247 bureau dezes.

Gr. zw.
Stamboompoedel. A. Doornbos, Prinsenhof 28, Roodeschool, tel. 05954-2643.

18

:

ter dekking:

Vrijdag

m

BEZOEK DE SHOW

]UiSJ

ff

DIE WIJ IN EIGEN SHOWROOM HOUDEN

Grote

WIJ EXPOSEREN:

Derby kroonkurk-actie

FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

500
500
600
600
850

een

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG

FIAT 850 SFMDER
FIAT 1100 D

::z

'

vEN

.

Middels""

te
gunstige stand aan ac
sehoolsterweg nr. *>"
Aanvaarding, ontruinw,
maart 1966.
Betaling 15 april
y
Te bezichtigen
februari, 's nam.
ve jW»
Op de dag van
e i.d
'f nam. 2 uur in elat3i
café boeldag van nas

IW°.

*

25
26
27
28
1

FEBRUARI

19—22 UUR
10—22 UUR

FEBRUARI
FEBRUARI 10—18 UUR
FEBRUARI 10—22 UUR
MAART

10—22 UUR

„„|

inboedelgoederen.
B. G. H. DIE«,
Notaris te

—

d

ervaren

|

—"
Gevraagd

voor «.

Hoog loon.

G. R. Sevinga, Von»
102; tel. 05900-51W3.

Burgemeester en

In het

Gemeente Uithuizen

15

BIJ

MIELE. GOUDSESINGEL 92,

DIAKONESSENHUIS
TE GRONINGEN

ROTTERDAM.

is plaats voor

Gevraagd:

Met ingang van 23 febr. 1966
is voor diverse wegen, in onderhoud en beheer bij de gemeente Uithuizen, de toe| stand van

OPDOOI
GEMEENTEBESTUUR
UITHUIZEN

-

Korreweg 13

burgemeester
der ge- ■
meente Marum maakt be-

De

kend:
le. dat, ter voldoening aan
artikel 72a in verband
met de artikelen 63 en
10 der onteigeningswet,
een commissie uit Gedeputeerde Staten der provincie Groningen, bijgestaan door de daartoe
door het algemeen bestuur aangewezen deskundige en het hoofd
van het bestuur der gemeente, in het gemeentehuis aldaar zitting zal

- 15 - 17 -

Groningen

-

t

enJ£

goede

Groningen.

Sollicitaties te richten aan
het Hoofd Civiele Dienst.

Sollicitaties

SS

.

..

z ende0

{^£fl>««%

Ruischerbrug

na het verschijnen
blad.

tel. 26986

....

6

«&
e «*!
met

km. afstand,
busverbinding

leeftijd 20—22 jaar.

RADIO NOORD

,

hoofdWgg »

tijdelijke dienst.
Engeïbert ligt

Aanbiedingen schriftelijk of mondeling

van kracht.

ten oP

ders roepen soiuc" vaIJ
voor de betrekking

aan de Openbare
mansschool te »"*

EEN KOK

JUFFROUW

voor kantoor en winkel

van

dlt

.

■

houden de 15e maart '66
te 9.00 uur, ten einde de
bezwaren van belang-

hebbenden aan te horen

tegen het plan van onteigening ten name van
de gemeente Marum ten
behoeve van het aanleg-

verbeteren en verharden van de Hooiweg
te Marum, een en ander
met bijkomende werken,
in de gemeente Marum
en nodigt belanghebbenden uit om hun bezwaren, ter plaatse en ure
vermeld, mondeling of
schriftelijk aan genoemde commissie mede te
delen;
2e. dat de stukken, bedoeld
in het eerste lid van artikel 12 der onteigeningswet en ter voldoening aan artikel 72a in
verband met de bepalingen van de artikelen 64
en 12 ter inzage van een
ieder worden weergelegd
ter secretarie der gemeente van 25 februari
1966 totdat de commissie
haar werkzaamheden
gemeente
binnen
de
heeft volbracht;
3e. dat het uitgewerkte plan
van het gehele werk, bedoeld in het laatste lid
van artikel 12 van meergenoemde wet, voor een
ieder ter inzage zal liggen ter secretarie der
gemeente Marum van
25 februari 1966 totdat
de commissie haar werkzaamheden heeft volbracht.
Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van
gen,

Treft u op een Derby gezinsfles 'n kroonkurk met binnenin
(onder het kurkplaatje)

denaam

(

)

UP

[

of

COLA

J zenddeze

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. Puur en als mixdrank.

'"v

iSP

■'■' '

' ■-■''^:«F Ï&sßikï'-

ïfISK

w

2y*

zegel.

DERBY DRINKS... PRODUKTEN VAN HERO BREDA

Marum, 21 febr. 1966.
De burgemeester voorn.,
5 J. W. ALBERDA
i
VAN EKENSTEIN.

f

I

VAN GEND & LOOS GRONINGEN

Een kwestie van koel bekijken

heeft plaatsingsmogelijkheden voor

H

chauffeurs
met groot rijbewijs

Geboden wordt zelfstandig en afwisselend

werk. Laat U zonder verdere verplichting
nader inlichten. U kunt hiervoor op alle werkdagen (behalve zaterdags) terecht van
-9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 18.00
UU r

op

-...

m

«»MMui&i#»eu
STATIONSPLEIN 1, GRONINGEN
._**.

Goede salariëring eventueel vergoeding van reiskosten ," 5-daagse werk-

"

"

prettige vakantieweek
regeling met vakantiegeld
jaarlijks enige aantrekkelijke mogelijkheden voor
binnenlandse reizen.

Wi

V

f

AIVLo I Ü±IiJAJVL

n oor deel werd niet gevraagd. Maar
zijn voortdurende ervaring met de
ijslolly's uit het vriesvak doen hem warm
lopen voor de AEG Santo koelkast.
Dit zijn de feiten die ook voor ude

doorslag zullen geven:
AEG merk met een wereldreputatie op
het gebied van elektrische huishoudelijke
toestellen J

-

"

*

En wie kritisch overweegt.
kiest een AEG Santo koelkast.

-

Wereldvermaard
sinds mensenheugenis

AEG waarborg voor kwaliteit,
weldoordachte'constructie, moderne
vormgeving, beheersing van de
koeltechniek.

«
Jj

GEMEENTE «OOR***
VRAAG WASAUTOMATEN-PROSPECTUS NR

f

|
machinist,

■

100

y

dragline

, ,-. ,
.
,Hereweg
_.
looft
Groningen tel. c51920
122 - hoek Sterrebos - n

VOORLICHTING

#

burgerbehuizing

6.20 aren

GARAGE FONGERSnv

PROFT

.

met eigen erf'en

OPENINGSUREN:

D
COMBI
D
T bus
S

,

maart

4

s avonds 7 uur, zal ",el
te
café Grommers de
erven
stam,
voor
a puRel
J.
de heer H.
;fncht:
tliek worden verkoe"

SPECIAAL VAN DE KLEINE FIAT MODELLEN

mË;

MIDDELSTÜM

■

Deur open... Zoeff... deur dient.
een materiaal. Wit gemoffelde gene
stalen kast. Minimaal stroomverbru .^e
door bijzonder effectieve isolatie.
keuze uit inbouw-, tafel- en
kastmodellen. Gunstige afmetingenTypische AEG voordelen zeer ruirf tfg
vriesvak, exclusieve koude-sluis, n

:

dooiwaterreservoir, automatische

...

*

.„

deursluiting rondom
B !
Santo koelkasten warm aanbevolen
Modellen van 130 tot 280 liter,
vanaf f 298.-

-
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('""onces

delven

l*"

I
'
kleine

voor partiiefen: 30 cent per
11 minimum f 2,10.
'
en
annonces beffende, koop en ver-

*s

""

Te koop aangeboden

I Te koop
i

.

aangeboden

I|

van woensdag 23

februari 1966

Te koop gevraagd

Gevraagd personeel

Te koop aangeboden

- 19
Gevraagd personeel

’

Haren: vrije vest. BUbGrote partij spoorbielsen .&. Vooruitzien: kom aan ons
Een net KAMERWERKCafébedrijf. Br. m. voll
Wegens dienstplicht per
GERWOONHUIS Van Troy- wlssel'houten. Fa. E H. Bok, bedrijf en u ziet de wagen i ml. o. no. 1279 bur.
1 april een arbeider bekend MEISJE plm. 18 jr. Aanb.
dezes.
cnweg. Ind.: grote k., ha., Niehove. Tel. 05949-306
die u past. Prijzen: f 2500 & 1 Diesel pers. w. geschikt met alle werkzaamheden. A~ Hotel Hofman, Poelestr. 12,
keuken, schuurtje, 3 sl.ka.i.., # Diverse
WEDSTRIJD 1f 5500. Jaartal: 1962—1965. om aanh.w. op lange afst. Jager. Tripscompagnie 55, Groningen; tel. 29841.
douche, vliering enz. Onm. demonstratie en ingeruilde Merken: Simca 1000, 1300 mee
nemen A. Doorn- ,post Sappemeer.
Hotel Dik, Delfzijl, tel.
-OoPoP van onroerende
ontruimd te aanv. Koopprijs i PLOEGEN bieden wij tegen ; i5OO, Opel 1700, VW 12oC bosch,teAdorp W 20.
05961—3391 vr. v. spoedige
Glazenwassers
leerlinvakkundig gepast m
il.
en
Makelaardij
.&.
billijk.
opruimingsprijzen
t
zeer
O.a.
aan.
oo Aderen: 38 cent per
Ford Taunus, Hillman Imp -jfc Plavuizen, voor gave ge- gen, prima loon Schoon- indiensttreding 2 KAMERRijksstraatweg 2, 3, en 4 schaar diepploegen, Morris 850 enz. Garantie.
Bouwman,
op **>. minimum 2,66.
hoge
Aanb.
een
bufglazuurde,
prijs.
WERKMEISJES en
f
maakbedr de Wit, tel 45848 fetjuffrouw.
187, Haren; tel. 46473 en i 4, 5 en 6 schaar stoppelploe- .'Chriftelijk 3 maanden. Nu
de' B|ïeven onder numEvt. intern.
en 46566.
gen; 3 en 3 schaar LlEN- gekocht voor winterprijs en i 05943-471.
46202.
Tegen 1 april net beuw
m.
tuin
woning
wedstrijdploegen.
jt
Kleine
Heineken's
Bierhandel
ler
50
cent
extra.
Oosteiuw
£
nieuw bezit de zomer
js
in
schaafd DAGMEISJE
d.
Groningen N.V. vraagt JUF- huishouding, meerdere v.
te Aduard. Te bevragen bij huis Overschiid, Tel. 05966- tegemoet. Autobedr Schoon,
hulp
TROUW v. lichte admini aanwezig. Aanb. liefst na 5
J. Pijpker, A. Harkemaweg -246.
tel. 3380. off. Simc'a-Dealer. Aanbieding
19, Aduard.
stratie, ULO opleiding, type uur, Oranjesingel 13, Gr. oi
& Voorladers, Pakjesladers, Stadskanaal.
diploma
Gem. Haren: Voor ren- Kipwagens,
gewenst. Sollicita- tel.
LandbouwwaKarmann Ghia,
27675.
1500. -jfc Jongeman
ur
teniers DUBBELE BEHUI- gens, Ploegen, Zaaimachities schriftelijk, onder opgaMulo
dii.b.v.
Rest. Riche, Vismarkt 12,
km
!
gereden,
par4ü.000
van
KopenZING met garage op prach- nes. Nieuw en gebruikt. Oosve
verlangd
salaris,
k>\i
Wegens aanschaf pioma en alle rijbew. zoekt
Gron., vraagt een MEISJE
HERESTRAAT 9-11 (hoek Koude Gal)
tige stand, Rijksstraatweg.
terhuis, Overschiid telef. ticulier.
2.
voor
grotere auto. C. Harkema. werk voor 6 weken p. 1 mrt. hagenstraat no. Paterswolde,
alle
voorkomende
Woonkamer, 2 slaapk., serre. 05966-246
Fam.
Hotel
Br.
£.
o.
no.
1273
werkzaamheden;
b. d.
boven 18
j v°g voor de verhuur tut Alles gelijkvloers. VerhuurSchipborgerweg 103, Zuid- i
05907—1831 vr. leerling- jaar. 's Zondags vrij. Reisalle ty& Jongeman, 24 jaar, in be- rtel.
en na 3 september de helft f 850 p. j. Mooie pen.AUTÓ-ACCü'S,
Wg betalen f 15 voor Jaren. Tel. 05905-1675.
eceptionist
jaai
boven
18
rijbew.
v an alle
zoekt
kosten worden vergoed.
aan de rand van Wester- moestuin f 55000,-. Inl. eniuw oude accu by aankoop j# Wegens inruil kunnen zit
plaats als chauffeur. Br. o. ,4f Voor direkt of later Ie
Nette meisjes per 1 april
zomerbungawij
staande
noj
FORD
woninglijst
Makevan
een
aanbieden:
vrybl.
kapster
H
nw. Automateria
in moderne salon Boven de
1264 b. d.
no.
'
20 jaar (Seizoen28.001)
tn
'64,
orzien
van
warm
TAUNUS
12
Rgk3l.jarskant.
Feenstra,
M.
lenmagazijn
-1
B. Zwerver,
;■& Een ambitieus jongeman, f 100,- netto p w., teL 23883 werk). Hotel-Pension T. Fastromen
eig.,
water,
0 '«Si
d
'km.
Ie
nieuw;
als
van
VERKOOPSTER voor ber
straatweg 88, Haren, tel. Witte de Withstraat 26 en
Uch en verwarming. een
oud 28 j., zoekt een hem
Jr., Poststraat 9, teL
jk.fe
In- -1 44882 en 46040.
verlichtingsart.
Karel Doormanlaan 87, Win- Fiat 1500 Comfort '64 met passende
en elektri- C2507-3588,
,n gen
als
werkkring
Zandvoort a. Zee.
schuifdak, als nieuw, van schilder-autospuiter
H. van Wijk te ! # Perceel P. WAYERSTR. schoten, tel. 3331.
',e
apparaten.
Fa.
Zonder- 4tt Welk meisje
in de sche
wil 's av.
14,
Beukenlaan
Ie
Taunus
M.
eig.;
„roork,
kaFord
17
Oosterhoogebrug,
20,
39,
"1
4
SMALLE BANDEN en
Gro- op
stad Gr. T.z.t. met woning. man, Herestraat
WEER IN VOORRAAD:
kleine
dochter
onze
.00933-433-441.
Ie
eig.,
keuken,
douche,
tuini VELGEN voor RUEN-CUI.- stationcar '64 van
mers,
ningen, tel. 23715, na 7 uur maand passen van 17.30 4J
Br. no. 1287 bur. dezes.
;
u.
nie|
als
nieuw;
Ford Taunus 17
te vakantie speciaa ien schuur. Ontruimd te bez. TUUR in de maten: 7x36,
oor
.& Chauffeur biedt zich aan j26254.
voor
uur. We hebben
Bezinnen met kinderen! ! donderdag en vrijdag vaniBx32, 8x36, 9x32,
'M. '63 van Ie eig.; Kenault met
ijj
Volendammer Vis- 24.00 gratis
9x36,
ouk
een personenauto en/of 4 De vraagt
vrije kamer
haar
een
pasklaar te leveren 'voor: :R. 8 '63, 35.000 km., van Ie
handel
direct:
ij er huisjes inclusief pony i 2-3 uur.
voor
[ 4-tons vrachtauto. Desnoods
ter beschikking. Br. no.
tWagen. Zwembad, speelPerceel PEIZERWEG 68- Dexta, Ferguson, Cormick, | eig.; verder nog enkeie kipwerk. Br. o. no. 1289 d. 1. een nette VERKOOP1285 bur. dezes.
goedkope
's
inruilauto's
donderdag
vrijdag,
jr.
en
seuz.! Nergens voordeliger I
w.o.
i[, trampolinepark enz. 3,
Smid-bankwerker-lasser STER. Leeftijd plm. 18Vijf- Mc Hulp in de huish. in ge'
Renauplt 4 '58 f s*o; 2 Vaux- #
dan
7-8
te
bezichtiper
Vraagt
t
avonds
uur
fc.N.T.S.A.
f
75
week.
pony's.
werktuigenm.
200
ADTJARD
FrieSalaris
landb.
Ook
?in met kleine kinderen
!tt
sestraatweg 20, tel. 05903— hall's Velox '55 en '54, resp. ; wel gen. om als onderh. m. daagse werkweek; 2. een
P° st" gen. Tel. 20627.
!%i tus (50 et aan
Mevr.
van Goch, Van Pan475
350;
Hoornf
en
f
Roover
'52
MAISONNETTE
235.
LEERL.
VERKOOPSTER. huysstraat
Shetland I
'op fab. of bij landb.eomb. te
8; tel. 53382.
f
400.
vrij
uitzicht.
Ind.:
Off.
Forddeal.
sediep
jaar.
met
Gebruikte autobanden,
Dinkla werken. Br. o. no. 1292 b. d. Plm. 15
Salaris f 55
(O.).
1 1 Park Slagharen
j. werkende st.
Wednr.
58
Appingedam;
CV.,
slp.ka4,50x6,
3
telef.
per week; 3. twee nette
wielen, assen, enz. Bakker
zomerhuisje in 'woonkamer
W? (a.huur
met lavet w.i. Nw.-Weerdinge, tel. (05911) 05960—2639; b.g.g. 2500.
jr. vraagt nette huishoudster.
LEERJONGENS.
Plm.
16
mers,
douche
zee) NH. Vrij 30/7
50 j. Br. o. no. 1281 b. d.
wasmachine en centrifuge, 374
TAUNUS 17 M. Super
Salaris f 65 per week. Aan- Plta.
DEN.: NAADLOOS
Hulp in de huishouding,
&
personeel
Gevraagd
1 % » en 13/8 tot 27/8 of 2 baleons, Boelens, JorritsD
biedingen
zaak
Nwe.
3400;
aan de
AF-AANHANGERS en 'P2/'63 f
Citroen DS
iCv-Marsdiepstraat 360,
1 morgen per week. Goede
en
oplegger
Ebbingestraat
Co,
makelaars
79.
ma en
2—25 ton in voor- '59 f 1000; Austin Cambrid.«elder.
Straussïaan 18.
taxateurs. Pelsterstraat 43- raad. ESA, tel. 05900-32945. ge '58 als nw. f 1100; Consul
.& Woldas groenten- en verdienste.
Een mooie en solide kous, gemaakt op de groot- *fj
Wegens teleurstelling een
standplaats v. -47, tel. 34249-34240, na 18 u.
vragen
bijverdiensten
Gebruikte
voor
Uuitbedrijven
1100;
AUTOMO1700
'59/'6O
f
Rover
Prima
aan&
ste Ned. kousenfabriek in de nieuwste mode- ff
werkster, 2 morgens p.
ïn B\ caravan. Aanbieding 45786.
BIELEN in alle merken, '56 f 650. Garage Reynholt, geboden! Bur. Minerva-N., uitbreiding van hun zaken nette
Kamphuis, A-straat 8,
tinten. U profiteert nu voor de onvoorstelbaar '//
P.V.-kade 31, ■jfc. Eengezinshuis te Noord- prijsklassen en bouwjaren. Oostwold W.K., tel. 05900- St. Michielsgestel. Antwoord- flinke winkeljuffrouw, leer- week.
p
lage prijs van:
ff,
ling winkeljuffrouw en een tel. 29166.
postz. insluiten.
laren. Ind.; gr. ka., keu., 2 dagelijks wisselende voor- -65221.
Hoog loon.
een
BEROEPSflinke
bediende.
en si. ka., douche, gr. tuin, ga- raad. Verkoop onder schrifGevr.
leren
RENAULT 8 de LUXE
v Peren. Rijpaarden
Spoedig ontruimd. Vr. telijke garantie, inruil en type 1966 km st. 1400 met COLPORTEUR en VERKO- 5-daagse werkweek. Solliciirage.
s met wagentjes en
financiering
pr
29.000,-.
f
Inl.
Mak
kant.
mogelijk.
Een volledige fabrieksgarantie, PER voor t.v., wasmachines taties aan onze filialen of na
te
Kennismaking
<%
p dag
W
en per week v. J.'H. Beek, H. W. Mesdag- bezoek is altijd de moeite Renault 8 de Luxe 1964 km en stofzuigers. Liefst in het 6 uur: Kam. Onnesstr. 106;
waard. Cum Laude's Auto- st. 20.000,
Inl. Camping straat 4, tel. 23624.
Renault Dauphine bezit van rybewijs. Die eer- tel. 24896.
Zuidlaren. De helft ener Supermarkten, Dorus Rij- de Luxe 1961, Citroen CV der werkzaam geweest zijn ■Fc Fl. nette leerl. winkel- -& Huwelijk. Voor correcte
j (sy«et, Postbus 2, Diever
dubb. behuizing met gar. kersstraat 4, Groningen; tel. 1959 f 800, Fiat 500 '59 f 1000 in deze branche genieten juffrouw, lft. 15 jr. P. E. en bonaf bemidd. Eureka,
(in aanbouw),
bev. gr. k., 65900—23874. Dagelijks ge- Garantie, ruilen, financie- de voorkeur. Br. onder no. Schat,
Levensmiddelenbe- p.b. 65, Hoogeveen (NVHB)
crijf, Javalaan 48, Groninhal, keuken en kelderk.; bo- opend van 9 tot 20.30 uur; ring Garage Willemse N.V. 1286 bur. dezes.
Wedn. 42 j. zakenm. N.H.
ven 3 sik. en douchecel.
's zaterdags van 10 tot 17 Citax, off. Renault dealer. .$. Voor het as seizoen va. gen; tel. 29673.
met 3 meisjes 7. 9, 11 j. riant
t
Kooppr. f 32.500,-. Inl. Ma- uur; 's zondags van 14 tot Noorderstationsstraat 18,
1 mei t.m. sept. 1 brood-ban- $. Machinestiksters en leer- huis in groot dorp zoekt een
kelaardij Zijl te Zuidlaren. 17 uur. Onze Showroom te Gron., tel. 30000.
ketbakker. Zelfstandig kun- lingen. Event. halve dagen vlotte dame Kind geen be,,,
Is het éérste paar dat U draagt niet naar ge- ff
jn»^^" ■■ " "■"■■"^ tel 05905-1570.
1 meisje v. N.V. Kelly Rokkenindustrie. zwaar. Br. o.
Übbena (gem. Vries), naast
noegen dan kunt U alle 3 paar terugbrengen en ff
b. d.
Opel Rekord '59. In zeer nende werken.
no.
1265
Groningen
11,
We flat 11 e woon"
Nwe
Kortenaerstr., EEN BE- Hotel „Übbena" is dagelijks
Bot.str.
de huishouding en winkel.
U ontvangt Uw geld zonder meer terug. f
gemoedelijk,
heer,
V
nlf
staat
f
Welke
goede
1650,-.
GanzeConfectiebedrijf
aanw.)
boyenDalmo- min.
geopend van 14 tot 20.30 u.;
Bakkerij A. Roos, Dorpstr. £
met c.v., HUIZING met 2 afz.
%L"jften
i (itfWJs
1. 1.80 m, min. M.0.,
len, Gelkingestraat 48, vr. buitenkerkelijk,
f 148,50 p. m. voor woningen, waarvan één bo- 's zaterdags van 10 tot 17 voortsingel' 10. tel. 37189.
98. Vlieland (Eil.)
DEZE UNIEKE GARANTIE
30-40 jr,
MACHINESTIKSTERS,
multipla
ontruimd,
of
bev.:
uur
FIAT
600
zondags
gi.
Alba,
flat
in
Gron.
of
venwo.
en
's
14
coniHotel
Schevenir.i inluis
!
van
■&
ff
corresp.
wil
via
ONTVANGT
U ALLÉÉN BIJ:
serieus
binatiewagen bj. '58 m. nw. gen vraagt voor het seizoen hoog loon en prettige werk- kennism.
no 1283 b d woonk., keuken, 4 slaapk. en tot 17 uur.
met j. vr. Br. onIto
kring.
dagelijks
motor,
Aanb.
van
zolder;
huur der beide
OPEL REKORD 1500, '61
nw. banden, in zeer zelfst. werkende kok. Vlot
gevestigd té gr.
Wa*tschappij
der no. 1241 b. d.
samen f 5600,- Cum Laude's Auto goede staat van onderhoud. a la carte werker. Hoi,g ? tot 5 uur.
Jonge landbouwer vrijW (Z.H.) zoekt voor haar andere woningen
Lage prijs. Peizerweg 37b, !oon.
ONDERLINNEN-RIJG- gezel
f 2154,60 p. j.; kooppr. to- Supermarkt, Groningen.
Solliicitaties aan de
te
woonruimte
m. een gemengd bedr.
]
OPEL REKORD 1700 63 tel. 29654.
directie, Utrechtsestraat 10- STER, MACHINESTIKW. n Gron. of omg. Ge- taal f 45.000,-. Te bevragen:
in Drenthe z. k. m. een j.
HANDWERKSTER.
4750,-.
2;
STER,
f
Cum
J. L. la
Laude's AutoVW (blauw) m. roldak, J tel. 070—552656.
vrouw, ± 28 j. Br. met fotj
aan vierkamer- Makelaarskantoor
W
Gro & Zoon, lid N.8.M., A- Supermarkt, Groningen.
3200 km. gel., kent. 11/1 «3; # Fam. Hotel Paterswolde, Wij betalen een goed loon welke ger. zullen worden o.
W*Ben of flats. Evt. is Kerkhof
Z.z. 14, tel. 20018 en
FORD-CONSUL 1958/59 Opel Rekord 1700 nw. model, tel. 05907—1831 vr. 2 denii- + winstdeling. MEGRO s no. 1291 b. d.
mogelijk daar werkregenkledingbedrijf, Gelkinf 1000,-. Cum Laude's Auto- kent. 10/5 '63, 39000 km. gel.; chefs; 1 commis de rang.
over woonruimte be- 28839.
-jfc Een goed onderh. huis m. Supermarkt, Groningen.
VW 1200 De Luxe, model ■& Per half maart een flinke gestraat 33a
Cï*e n in Delft en Den groot
FORD CORTINA 1964 '62 (dcc. '61), in prima st. broodbezorger.
Fa. Ouse- » Polichio-HoUand. Wes
hok en 0,45 ha land.
adres, alléén Westersingel
ogen
o. no. 1282 b. d.
terkade 3, Groningen, te!.
Aan de harde weg, direct te if 3950,-. Cum Laude's Auto- Garage J. Bakker, Adorp; ;na. Zuidwolde (Gr.).
aanv. H. Kats, Leeksterwcg Supermarkt, Groningen.
■& Wij vragen voor direct of 35264 vraagt voor haar atetel. 05909—316.
spoedig mogelijk 1. ma- lier: vrouwelijk personeel
OPEL REKORD Caravan
67, Haul'erwijk.
gun
'64;
MERCEDES
190
D.
aangeboden .*. Zuidlaren. Zakenpand 1959 f 1750,-. Cum Laudes Mevr blauw, in staat van zo
gazijnmeester;
kennis van vanaf 15 j. en ouder. Aanbiedingen
ook
na
sluiting
Auto-Supermarkt,
(winkel-woonhuis)
enige
in het
adGron.
nieuw; Mercedes 190 D. '62 autotechniek en
toegestaan
centrum, bev. 10 vertrekken.
OPEL REKORD 1700 61, met nieuwe
een
van
motor, kleur ministratieve inslag vereist;
MEISJES voor sorteerAlleenstaande dame, Voor velerlei doeleinden ge- i 4 deurs, f 3150,-. Cum Lau- zwart; 2 Mercedes 190 D. 2. doorsmeerder (mag ook
s bewonend op net- schikt. Vraagpr. f 68.000,-. 1de's Auto-Supermarkt, Gr. '62, kleur grijs; tevens ver- gepensioneerd monteur zijri) en opmaakwerk. Fa. Geri*t
ner, W. A. Scholtenstraat 8.
Zijl te:
RENAULT R 8, '64 f 3690 schillende jonge benzine- Feugeot-bedrijf Nefkens
v.
biedt zit- en slaap-'. InL Makelaardij
W r aan met vrij keu- Zuidlaren, tel. 05905-1570. 1Cum Laude's Auto-Super- auto's, in uitstekende staat. Noord N.V., Geul'str.-Bare- *. Fam. Hotel Paterswokte,
Een ontruimd MAGA- markt, Groningen.
Gro- tel. 05907—1831 vr. kamerevent. pension. Er
Shellsta- straat-Rabenhauptstr.,
Garage W. Kok,
Kapt. Grantstraat 32,
werkmeisjes
OPEL REKORD 1958
gedacht aan dame of ÏcUN in het centrum met :
Slaperstil, Friesestraat- ningen; tel 05900—25323; na
tion
■V
auto's;
f
18
Flinke
MEISJES
van
grootte
)
1100,-.
v
inrit
voor
Cum
Laude's
Autouur
30901.
Mi
18
jaar,
tó an ± 70
net i
Emmen
weg 112. Garantie, inruil en
BRUGSTRAAT 27
chauffeur voor jaar en ouder vinden bU ons
jfc. Een
om zo mogelijk wat ruim 100 m2, met een ver- Supermarkt, Groningen.
jL,y..
snelle financiering; telef. lange
82
prima
prettig
werk
en
een
HERESTRAAT
boyenwoning.
Koop1000/900,
'64 f 3650 05900—24634.
taT'ugheid aan elkaar te huurde
Simca
afstanden. Transport/
vraagt op korte termijn een
>
bedrijf A. J. Abbas en Zo- loon. Schoonmaakbedrijf de
6e
f 32.500,-. Makelaardij Cum Laude's Auto-SuperGRONINGEN
j tt. Br. o. no. 1280 b. d, prijs
AUSTIN
CAMBRIDGE
Wit, tel. 45848 en 46566.
nen, Ekamperweg 7,
Zeeven, lid N.8.M., Here- markt, Groningen.
)L: 6r 1 maart zlt-slp.ka. v. plein
15.000 km, Ie eig. in on wolde, tel. 05971-519.FinsterEnkele KEURIGE MEIS6, Groningen, tel. 22345
N.S.U. Prinz 4, 1965 f 3750. '65,
Seiïl
71,
I
nvasiestr.
Gron.
| V
Auto-Super- berispelijke staat. Fiat 1300
4{t In O. Pekela staan ook Cum Laude's
MONTEUR
voor
alle JES voor inpakwerkzaam'63 50.000 km, Vauxhall Vic- Elektrische werkzaamheden lieden. Goede verdienste en
L v»or prima WAGENS. vele caravans ep uw bezoek markt, Groningen.
Gar Vander- te wachten. Als u toch in de
AanCI!s: erhuur
ISAR T 700, 1962 f 2000,-. tor '63 50.000 km. Ford Tau- Radio Zonderman, Herestr. prettige werkkring.
'62, Peugeot 39, Groningen, tel. 23715, na meldingen zo spoedig mogebuurt bent, loont het 'ie Cum Laude's Auto-Super- nus 17 M Super
I Haren; tel. 44813.
Zephyr
'62,
stationcar
Ford
lijk. Lich-IJs, Lopendediep
'( uur 26254.
ipöiv. LUXE AUTO'S, ook moeite de klassewagens in markt, Groningen.
'63, Opel Rekord '62, PeuL. c °ntract. Pekelder en onze showrooms te komen RENAULT 4 L, '62 f 1350. 4geot
Enige prima BROM- 20, Groningen.
403 '59 pracht auto, ITETSMONTEURS en leer- *. Mevrouw Steenborg, Eir.
In '■ Nw, Boteringestr. 65. zien. Prijzen v.a. f 3350 tot Cum Laude's Auto-SuperOpel caravan '60. Inruil, fi- ling monteurs. Goed loon. masingel' 13, Groningen, te).
f 15.000. Dagelijks geopend. markt, Groningen.
|- «6304, Groningen.
Naast de algemene taak
Bovag garantie Prettige werkkring. Aanbie- 24030, zoekt beschaafd, zelflkswagens en Opeis; Des zondags na afspraak
Citroen AMI 6, confort nanciering
Toyota dealer Garage de dingen bij
"W k
standig
dagof
jarenmorgenmeisdoor
1964
f
Cum
van
assisteren van de bevoorlichting
3250,-.
Laude's Jong, Bloemstraat 12, tel
voorkeur zaterUsies en bestelwagens Ser
Gron.
dags 't Solexhuis De Jong, je, als huishoudelijke hulp
k*Be Doornbos, Wester- lange ervaring. Caravan- en Auto-Supermarkt,
drijfsleider zal zijn werk
V.W. 1200, 1957 f 800,-. 23398.
Jopie WesterBloemstraat 24-26, Gronin- in klein gezin. Aanbiedingen
fq. 2q Singel 25, Groningen. Campingsport
onder meer bestaan uit
TRIUMPH en OCCA- gen. Off. Solex, Rap en Puch gaarne 's avonds tussen 7 en
Auto-Superling. TeL 05978-2370, Oude Cum Laude's
8 uur.
Inruil, financiering, markt, Groningen.
SIONS. „A tot Z" Gar. Te). Service-Stations.
Pekela.
het voorbereiden van de
Rekords en VW's.
MERCEDES 190 D, 1961 20012.
of werk.& Een nette betrouwbare ster Morgenmeisje
produktieopdrachten.
£» verz. Ook op contract. reparatie.
doktersgezin.
9500,-.
f
in
toptiental
Cum Laude's Autoantennebouwer in bezit van
Huis
Kreidler Florett 1964,
Ifage Prins, Bleekerstraat Ml Caravans, een
merken uit de internatio- Supermarkt, Groningen.
Kruitgracht 13, Groningen. rijbewijs voor zo spoedig van alle gemakken voorzien.
UTS-diploma (Bouwkunde),
|' ,el.e 29976.
FORD TAUNUS 12 M '65 Mi Een grote Calmix OLIE- mogelijk. Br. o no. 1284 d. Mevr. Delprado, Westerse
nale caravanindustrie, plm.
4750,-.
48,
0,.,P3asciale verhuurafdeling:
Drift
alsmede enige ervaring in
Haren;
u
bezichi'
Cum
Laude's
Een
ANTENNE-MONtel.
45995.
40 modellen kunt
Auto- HAARD, Oosterweg 41a, Gr. "Fc
J«s en stola's, v. Vil- tigen bij „Cum Laude's" Ca- Supermarkt, Groningen.
»W
TEUR vanaf 17 jaar. Radio Sjfe Gevr. morgenmeisje, ±
SPECIALE
AANBIEdezelfde
branche of timQ. O. Ebbingestr. 61-3a. ravan-centrum, Industrie- 63 TAUNUS
17 M Super '62/ DING. Vol- of halfautoma- Zonderman, Herestraat 39, 15 jaar voor de huishouding.
merwerkplaats
is gewenst.
f 3750,-. Cum Laude's ten, combinaties, wasmachi- Gron. tel. 23715, na 7 uur Café Rest. Bleker. Vismarkt
STEUNZOLEN
weg 8 te Nieuwe Pekela. 1
Groningen.
36,
Tel. 05978-2792, zaterdags Auto-Supermarkt, Gron.
nes en centrifuges, aan de 26254.
Leeftijd: 25—30 jaar.
e
FORD CORTINA Combi buitenkant iets beschadigd. -fc Enkele
Hotel Alba, Scheveni.igeopend van 10 tot 17 uur, ;
UEBQ
gevraagd zondags
vakbekwame
4500,-.
gen,
1964
f
vraagt
Cum Laude's Met volledige garantie.
eiektromonteurs en hulpvoor het seizoen
van 14 tot 17 uur.
Schriftelijke sollicitaties te
NAAR GIPSMODEL
Verkoop met 12 mnd. garan- Auto-Supermarkt, Gron.
Gloed
nieuw. Alleen alle be- monteurs. Elektrotechnisch kamermeisjes-serveersters.
financiering ;
V.W. 1200 de Luxe 1964 kende merken. Tevens: stof- bureau Jac H. Fellinger N.V., (Intern).
richten
aan bovenstaand
Ervaring
en
inruil
niec
tic,
I
met min. 1mogelijk.
HEERESTRAAT 9-11
f 3500,-. Cum Laude's Auto- zuigers, koelkasten tegen Hoofdstraat 21, Hoogezand noodzakelijk. Soll. UtrechtI
adres.
'"*».
Huurpr.
tot f 300 p.
H,
Groningen.
sestraat 10—12;; telef 070tel. 05980-2438.
(HOEK KOUDE GAT)
zeer voordelige prijzen.
& Goed onderh. Mulders ISupermarkt,
Fc. anb. N.V. L. W. Schil-,salonwagen
-552656.
OPEL KADETT-Caravan Verder leveren wij alle merschotten,
zij
met
1
Ervaren
CONSTRUCTIE%°eort> Singelweg 80, Gro-;lengte 10,50 m. Bevattende: 11965 f 4750,-. Cum Laude's ]ken T.V.-toestellen tegen WERKERS-LASSERS als«> tel. 32508.
keuken, kamer en 2 slaapk. Auto-Supermarkt, Gron.
zeer concurrerende prijzen. mede aank. krachten. GraOPEL REKORD 1700 '621Onze verkoop is uitsluitend tis bedr. kleding en reiskossp.'
zo
Tevens schuur. Koopprijs :
\gBeVerpleegster
z.
tv ujk een kamer in Ha- jf 5500,-. Te bevragen
M. if 3500,-. Cum Laude's Auto- contant, of na 3 maanden ge- tenvergoeding. Licht Re
Groningen.
il " er. no. 1301 b. dezes. ]Hulsman, Salonwagen Barn- Supermarkt,
bruik
de apparaten.
clamefabr. Gebr. ten Have
{Lijette werkman zoekt net iflair West, Ter Apel (Gr.) 1I OPEL REKORD 1500 '61 Komt uvanvrijblijvend
bij ons N.V., Peizerweg 134, Gron.
Polyester vis-, roei-, zeil-, if 2850,-. Cum Laude's Auto- jbinnen. PIERSMA en ZOON
Liefst bij bej. menFam. Hotel' Paterswolde.
Turfsingel 41, tel. 23589, v. tel. 05907—1831 vr. knecM
% $ vrouw alleen. Br. o 1motor- en speedboten,. nog ! Supermarkt, Groningen.
Super
M
TAUNUS 17
'63 Houtenlaan 14, tel. 36231.
tegen winterprijzen. f 400.Ki 290 b. d.
aig. dienst.
Koop nu, het scheelt hon- 1f 4000,-. Cum Laude's Auto- & Pracht Handnaaimachlae
derden guldens. Techn. Bur. Supermarkt, Groningen.
f 45. m. 5 jr. gar. Prima .& Fa. Assink. O. Kijk in 't
OPEL
REKORD
Duinen,
Coupé
G.
van
BerkenTrapmachine f 75, ook 5 ir Jatstr. 10, tel. 26412 vraagt
e
aangeboden A.
van 15 j. of
laan 21, Nieuwe Pekeïa, tel ! 1963/1964 f 6000,-. Cum Lau- gar. bij Bousema, Zuidei- enige fl. jongens
de's Auto-Supermarkt, Gr. riiep 112, Gron. tel. 30461. ouder voor de worstmakerij.
i05978-5323.
Aanv. salaris v.a. f 45,- E.v t.
.£. Wegens vertrek vakan- Ml OPEL REKORD 1958/59 £. 1 twee pers. Divanbed; reiskostenvergoeding.
Laude's Auto- Ó beklede houten stoeler.;
Des
Makelaardij Hoogland, tievaartuig met Perkins die- f 1350,-. Cum Groningen.
zaterdags vrij.
34, sel P 6; zeer mooie boot. Tel Supermarkt,
de
Grootkade
z.g.a.n.
alles
Br.
W'fede
no.
12RB
H !r°«n 31753, HEEFT wat 1-5900—32933. Na
17 uur
OPEL REKORD 1500 '61 bur. dezes.
■$" Prima timmerman gef 2950,-. Cum Laude's Auto- &■ Org. Staphorster stoelen. vraagd voor onderhoudswer53217.
jk hkt '
Groningen.
vrijst.
Autogar., f 350; schuur- Supermarkt,
*"Avs*en: vrije vest.
A. v. d Veen, O.R.W. Jl. ken. Aanm. A. Timmer Gz„
Ide, tel. 05906-307.
Ind.: grote k. %.
tjes i 185. Vr. gratis pros- Mi V.W. 1200 de Luxe 1962 Staphorst tel 05225-382.
f 2500,-. Cum Laude's Auto- #" Enige als nieuwe KOhal, pect. Houtbouw Übachs,
ttM m-, sl.k. Beneden
Fa. Meijer & Otto, BoterSupermarkt, Groningen.
'i S|* keuken en bijkeuken, Kerkrade.
grote diep 14, Groningen, tel. 27161
LENCONVECTORS,
V.W. Kleinbus 1959/60 cap., geschikt voor nootjes vraagt loodgieters en half((„'{" met veel kastruimte, Een vette koe, roodbont. 1350,-.
f
Cum Laude's Auto- 4 en 5 onder garantie, ook was loodgieters
(«Ifc en Krote zolder, CV. £
Westerbroek.
voor verEnsing,
Supermarkt, Groningen.
dubbele garage en G.
inruil. Firma Wed. P. Ko- bouw en burgerwerk.
\ se*t-),tuin;
Fjorden
makke
merM
Een
COMBI
TAUNUS
12
$.
lenbrander, Oudeweg 10—
ontruimd te
'ai,'
Voor direct bekwame
5 j. st. b., drachtig. W. 1960 f 1500,-. Cum Laudes 10a, tel. 23982, bij de Poelei§ 'n overleg. Makelaar rie,
schipper m.s. Providence,
Hoog- Auto-Supermarkt, Gron.
25,
Kerkstr.
Huberts,
Bouwman,
H.
brug.
RtfksHfa
360 ton. Eigenaar L. NouPEUGEOT 403 1958/59
tótvveg
Z.g.a.n. Erres TV f 100, o.
187, Haren; telef. kerk.
f
Loon op procenten naliÉifi
1250,-.
5-jarige
keurLaude's
Auto*■
en
Cum
koop
46202.
g. t. ruilen Gebr. Bakker- wen.
Te
% V*
der
Supermarkt,
overeen
te komen. AanGroningen.
drachtig.
landhuizen,
en
bui:- stamboekmerrie,
b,
straat
tel.
37685.
Gebruikte AUTOMO- ■& Een 129
meld. H. S. Hunfeld, Eems-$H 2 s> eengezinswoningen, Werptijd 15 april. E. Roze- Ml
Duitse kr. sn. eiken kanaal
'n Wonder op wielen
26 Z.Z. Tel. Delfzijl
merken,
BIELEN
in
35,
lr
Vries
alle
:
prijspractisch
piano.
350,-.
Westerstraat
Lage
pr.
*tla ssen;
alle
ma
f
Pe- 3446.
404 SEDAN
f 9980.,_
prijsklassen en bouwjaren,
AM TTi
Rolde, dubbele wo- (Dr.).
HjJ
jdagelijks wisselende voor- trus Driessenstr. 44, Gron.
Af
Utrecht, compleet met:
Gevraagd: per 15 maart
Leek,
D.
herbungalows;
spel
Een
4
jonge
orgel,
nest
eiken
ui.
<$.
jk.
Pracht
Vih
404
SEDAN
INJECTION
raad.
f
11380.Verkoop
onder
schrifof
1 mei een vaste medewerdoorlopende harp. Pr. f 250.
W- e woningen en flat- jders, 25 gld. p. st. en nog telijke garantie. Inruil
FABRIEKSSCHUIFDAK
ker (intern) op groot geen Petrus Driessenstr. 44.
lngen; Peize bunga-, een paar jonge goudgele financiering mogelijk.
ZELFDENKENDE VENTILATOR
Een & Mijn compleet stel stei- mengd bedrijf. Goed loon.
404 SEDAN DIESEL
f 12580.Assen, bungalows; boksers en zeldzaam mooie jbezoek is altijd de
JaJeo, dubbele woningen. jonge Sint Bernard hond. 3,waard. Cum Laude's moeite ! ger materiaal, w.o. alles is Wordt geheel als huisgenoot
KINDERVEILIGHEIDSSLOTEN
m
mmmt^m^mm^^^—mmÊ
Auto inbegrepen voor een behoor- opgenomen. Johan D. Roe8a& 110 Roden, tel. 05908-: mnd. oud. Boterdiep 15.
Supermarkten, Dorus Rij- jlijk
NEERKLAPBARE SLAAPSTOELEN
per, Hoeve „Plassendaal",
(6 1.), 's avonds 9527 of
Goed-;
bouwwerk. Aann.
HAAGPLANTEN, ook ]kersstraat 4, Groningen; tel
jfc
Texel,
tel.
02223-484.
Rijksstraatweg
huis,
265,
Hagroenblijvend. Weiterlng, (
Gaarne zenden wij U een.uitgebreide folder en maken een proefrit.
Dagelijks gePeize, vlakbij veel na- Zuidhom, tel. 2010. Vraagt,05900—23874.
Jonge vaste medewerker
Wi-Qchoon
opend van 9 tot 20.30 uur; ren.
vlakbij
en
(boerenzoon
dergeGro- prijscourant.
''itip
of
iets
's zaterdags van 10 tot 17
lijks). Intensief bedrijf in 't
11, komen zeer comforW!?
VICON preeise zaal-1uur; 's zondags van 14 tot
b<jü, bungalows op royale
noordoosten van de prov
wied17
dunen
gevraagd
uur. Onze
Showroom te
I Groningen.
Totale kos- mach. VICON pendelstrool 1Übbena
«wterreinen.
85 ha. Niet mel(gem.
Vries)
1
naast
V6hv-a. f 67900,- (mcl. centr. mach. VICON
ken, speciaal voor de maprov. 1Hotel „Übbena" is dagelijks
voor
Hoofddealer
ers.
fcrjï: en garage). Ruime Groningen en Drenthe: J 1geopend van 14 tot 20.30 ;.
chines. Mooie woning met
u "& Enige makke warm- en; gas, electriciteit en waterleiGeulstraat
Barestraat
Rabenhauptstraat
J; ytinanc. mogelijk. Inl
Stads
's
Zn,
en
|
zaterdags
Heuvelen
van 10 tot 17 koudbïoed paarden, leeftijdiding aanwezig. Br. fr. onder
van
Bouwfonds Ned. Gp- kanaal,
Telefoon
25323
"Wenten,
Win-1
uur
zondags
05990-2033.
en
's
tel.
van 14|B—l 2 jaar. W. W. Brander no. 177 aan Bijlevelds's
Peizerweg 68/62
Qtl *ngen, tel. (05900) 37246 «choten, tel. 05970-3323.
Itot 17 uur.
Warfhuizei:: tel 05957-432 Boekhandel, Loppersum.
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Voortaan steekt u heel gewoon een wereldberoemde sigaret op...
~~
"
*
1

WIJ

m

OPENENvrijdag

25 februari te 2 uur onze geheel
verbouwde Drogisterij.

&
Uitgebreide Cosmetica en Parfumerieën,
zoals Coryse Salomé
Inka
Coty
Morny 4711 enz.

- -

-

-

Wij nodigen U uit, om U te tonen hoe
wij V in de toekomst onze service zullen
verlenen.

Che sterfield

...the famous taste of NewYork!

l||f

d
ö

j

10 (1

H'

p^^_^ i5ffgj
>M

.

Schoonheidshuis CORYSE SALOMÉ
adviseuse en schoonheidsspecialiste
Mevrouw RENGERS,
Veemarktstraat 85a, Telefoon 36501

*
Drogisterij „SCHILT"
Veemarktstraat 84,

Telefoon 27301

iT/lPl
E /■lil

de bekende drogisterij
in de Oosterpoort

Jl

Ik

sÉÉÉH

ff

jHBHt

'

Draionkleuter-pullover. Tinneroy kleuterpakje.Ro° {
1 In100°/o
div.
kleuren. Lengtemaat marine en aqua. Lengte^ 1
Éli
92-116
\,
4.95-6.95 74-86. Alle maten^_3^.

ï

V

\

Giraffe op uw haarbouclé?
Even veerkrachtig als de vluchtende tred 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 geluiddempende rust, isolerende warmte. Safari voor extra sterk,
vast en fleurig- tapijt.

Pr

*9

,

Positiepakje in Trevira 55/45,
turquoise, marine, cerise.
36-46
45.-

Flannel rok met ceintuur in
grijs-bruin Higgins-ruitje.
34-46
14.-

-

De Coöp. Zuivelfabriek
Aan- en Verkoop-'
vereniging en Kérenmalerij te Grolloo vraagt
voor spoedige indiensttreding een

Zuiver wollen herenpullover in diverse
modekleuren
12.-

TéhietJm kleuterjurkje in
marine-wit. Lengtemaat

e
a{

100% katoenen popün-

grappig strikje. Boordrn|
92-116. Alle maten 7 95 oo-o« am q maten 4.5».

Alles voor uw kantoor

onderhouds-monteur
Kennis van elektrisch en lassen strekt tot aanbeveling.
Indien gewenst woning beschikbaar.
Sollicitaties in te zenden voor 1 maart 1966.

VEILING

kantoorboekhandel
DAMSTERDIEP 28 - Tel. 26693

Op woensdag 2 maart 1966 om 20

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.

uur, in het
café „'t HUIS DE BEURS", A-Kerkhof z.z. 4 te
Groningen, zullen publiek worden verkocht:
als perceel 1: de behuizing met afzonderlijke bovenwoning, erf en tuin, aan het Hoornsediep 19/1 en
19/la te Groningen;
weekhuren: 19/1 f 17.20 en 19/la f 17.90;
als perceel 2: de behuizing met afzonderlijke bovenwoning, erf en tuin, aan het Hoornsediep 19/3 en
19/3a te Groningen;
. weekhuren: 19/3 f 17.90 en 19/3a f 19.70;
als perceel 3: de behuizing met twee afzonderlijke
bovenwoningen, erf en tuin, aan het Hoornsediep
19/5, 19/5a en 19/5b te Groningen;
weekhuren 19/5 f 19.70, 19/5a f 19.70 en 19/5b f 16.45;
als perceel 4: het complex bevattende: een bedrijfsruimte en vijf woningen, erf en tuin, aan de Noorderbinnensingel 54, 55, 55a, 55b, 55c en 55d te Groningen;

&4f safe/n %NEDcos/>mUt
Alle inlichtingen bi\ uw woninginrichter ot bij NEDCOS APELDOORN

D. KLAM ER N.V.
A-straat 17 Groningen
Voor de complete collectie Safari-tapijten

De weekhuren van ieder der woningen bedraagt
f 16.45; de drie-maandelijkse huur van de bedrijfsruimte beloopt f 268.05.
Aanvaarding der percelen op 7 maart 1966, gemelde
bedrijfsruimte evenwel op 1 maart 1966.
Betaling van alle percelen uiterlijk 1 mei 1966, met
bijbetaling van rente è 5 % per jaar vanaf de dag

van

DE

Bent U verpleger f
Diploma B? Prima!

BEDRIJFSVERENIGING

VOOR HET

BAKKERSBEDRIJF

(uitvoeringsorgaan sociale verzekering)

Indien U dan ook nog van omgeving wilt
veranderen, ziet het hoofd van de verpleging Uw sollicitatie met belangstelling
tegemoet. Het salaris is volgens Rijksregeling. U deelt vanzelfsprekend in de
geldende sociale voorzieningen en bij
gebleken geschiktheid volgt aanstelling
als sub-hoofd op een van onze verpleegafdelingen. U kunt ook telefonisch een
afspraak maken voor een bezoek aan ons
ziekenhuis, Deventerstraat 459, Apeldoorn, tel. (05760) 18011.

heeft

op

haar hoofdkantoor te Groningen

per 1 april of eerder plaats voor een

VROUWELIJKE

ADMINISTRATIEVE
KRACHT
in het bezit van diploma Mulo of
Leeftijd

M.H-A-*-

tot maximaal 25 jaar.

aanvaarding.

&*

Bezichtiging op de dag van en voor de veiling van
14 tot 16 uur tegen betaling van f 0.50 per persoon
voor ieder der percelen 1, 2 en 3 en voor f 1.—
per persoon voor perceel 4.

Geboden wordt een

Nadere inlichtingen ten kantore van
Notaris K. DE HAAN,
Spilsluizen 5,
Groningen.

Eigenhandig geschreven sollicitaties m
zenden aan de directie, Ged. Zuiderdiep

prettige werkkring

een gunstige salarisregeling en goede

eocia 1

voorzieningen.

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

"

APELDOORN

te

Groningen.

Brylcreem haarcrème voor mannen

te

"

°

