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Concentratie industriebeleid voor Noorden

Subkernen moeten over vier jaar

helemaal op hun eigen benen
an een onzer redacteuren)

DlVct»
v

in de drie noordelijke proJ" tRSEd PLAATSEN
e
8 april 1959 door de re 9 erin9 als

onhl?'

zuilen over vier jaar op eigen benen moeten
staan, zonder de steun, die ze vijf jaar lang ge-

had hebben. Voor deze plaatsen zal een beperkfWikkelingskernen
werden aangewezen in het ter stimuleringsbeleid gelden, dat tenminste in
er van het nieuwe regionale industriebeleid, 1968
definitief afloopt.
0p

Degradatie voor Winschoten,

Stadskanaal, Meppel, Harlingen
zijn niet de primaire kernen, maar de destijds als subkernen
ontwikkelingskernen, die hierdoor worden getroffen. Boven"jft'telde
y*f n treft het de tot subkernen aedegradeerde primaire kernen
WINSCHOTEN, STADSKANAAL, MEPPEL en HARLINGEN, die nu
Rangschikt zijn bij: Leek, Ter Apel, Coevorden, Kiazienveen, Roden,
Um
Koorsrertille, Lemmer, Oosterwolde en Wolvega. De
k_
**ern' Hoogezand-Sappemeer is gepromoveerd en heeft zich nu ook
». icieel
n de r 'J van primaire kernen geschaard: Groningen, Delfzijl,
e«dam, Leeuwarden,
Drachten, Sneek, Heerenveen, Assen, Hoogeveen
*

'

** Emmen.

valt op te maken
uit (jp
ïstriai; no a vo °r het regionale indultelebeleid voor de Jaren 1965
Êc ofto>jr' die de staatssecretaris van
lsche Zaken (en oud-burgeB
akker Van Ho°geveen), drs. J. A.
Aa de Tweede Kamer heeft
Sc
hrev© en In deze nota Wol"dt getie vanrt over een sterkere concentraop een beperkter
aantal gescmiddelen
tere t^ hikte plaatsen en een groin het te voeren

*

**>■
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Ten

aanzien van het beleid voor

°e subkernen
verweerde drs. Bakker (hierover aangevallen op een

donderdag in Den Haag gehouden
Persconferentie) zich onder meer

Met de volgende woorden:
>.Ik had ook niets kunnen zeggen
er kunnen stellen: we zien over 4
Jaar wel wat er met de subkernen
'noet gebeuren. Ik zeg echter: houd
r nü maar vast rekening mee, dat
le over 4 jaar op eigen benen moet

*

f

staan".

„In één adem”
staa

tssecretaris gaf toe, dat het
oiidersc^e id
tussen primaire en secunda j

r
tijete

(s ub-)

kernen in het verleden
sterk heeft gewerkt. Dat gaat
anders worden, want het als
s ürm i
gsbeleid aangeduide industriar
Usatiebeleid richt zich in de eerste
pla 's
op de primaire kernen,
S ", bakker
SS"
,
5
zei in zijn toelichting op
de
dat sommige subkernen een
ke ontwikkeling hebben doorBe
vestp " en dat m andere kostbare inlngen ziJ n gedaan, die nog renm oeten worden gemaakt. „Ik
tier
mg ec hter geen onderscheid willen
iioe jfn en ze allemaal in één adem gec zullen ten aanzien van
su bkernen sterk ad hoc te werk
g^
an
öe2e en bekijken in hoeverre er in
geda Plaatsen nog iets moet worden
aan of niet".

nü

"
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Krappe financiën

de aanpassingen van
Dai e lndustriebeleid,

het regiodie de staatssecre-
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Mede om een ruimere industriespreiding te krijgen ter ontlasting van
het overvolle Westen, wil de regering
in het Noorden een autonoom groeiproces op gang brengen. Dat moet
volgens het natuurlijke patroon, waarbij de onvermijdelijke inkrimping van
de werkgelegenheid in de landbouw in
eerste aanleg wordt opgevangen door
de expansie van de industrie, terwijl
in een latere fase de dienstensector
tot ontplooiing komt en veel nieuwe
werkgelegenheid schept. Om versnippering van het toch al beperkte budget te voorkomen dient het beleid te
worden gericht op een klein aantal geschikte kernen.
Staatssecretaris Bakker zei in de
toelichting op zijn nota dat de primaire kernen vooral in de gelegenheid
zullen worden gesteld grotere industrieën aan te trekken; de subkernen
zullen het met kleinere ondernemingen moeten doen.
Overigens wil de staatssecretaris
flexibel gaan optreden. Hij houdt een
bedrag van 10 miljoen gulden beschikbaar voor incidentele maatregelen in

Klaas Nuninga
gaat naar Ajax
(Van onze sportredacteur)
Hedenmiddag zijn de Stichting
Betaald Voetbal GVAV en de Amsterdamse eredivisieclub Ajax tot overeenstemming gekomen over het overgaan
van de internationale midvoor Klaas
Nuninga naar Ajax.
Het transferbedrag is zeer hoog,
maar is niet bekend gemaakt.
Nuninga, die in WVV is begonnen
en daarna via Be Quick in het eredivisievoetbal terecht is gekomen, zal
dus het komende seizoen voor de
hoofdstedelijke ploeg uitkomen. Zoals
bekend was hij op eigen verzoek op
de transferlijst geplaatst. Het is jammer voor het noordelijk voetbal, maar
dus op eigen verlangen, dat de Winschoter weggaat.

gemeenten, die niet als kerngemeente
zijn aangewezen en wil de subkernen

de komende vier jaar nog naar bevind
van zaken helpen.

300 miljoen
Het beleid van de staatssecretaris
behelst een complex van maatregelen,
op
naar schatting
dat het rijk
een 300 miljoen gulden komt te staan. Na de ondertekening van de wet op de burgerrechten drukt president
Ter verbetering van de infrastructuur Johnson de negerleider ds. Martin Luther King de hand. Tevens
waarmee hij de wet ondertekend heeft,
Zie voorts pagina 2 schonk de president de pen,aan
ds. King.

—

—

„DICHT BRONNEN VAN RASSENGIF!”

Nieuwe wet werd

Johnson tekent wet
op de burgerrechten

direct getoetst

President Johnson van de Verenigde Staten heeft gisteravond de wet
op de burgerrechten getekend, eerder op de dag was de wet door het
Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Zij treedt onmiddellijk in
werking.
De Senaat had de wet, die de federale autoriteiten meer bevoegdheden
dan ooit op het terrein der rassengelijkheid geeft, al eerder aanvaard.
In een korte verklaring voor de televisie deelde de president mee dat hij
onmiddellijk maatregelen zal nemen om de wet uit te voeren.

Discriminatie
nu verboden
De wet voorziet in federale hulp bij

/pogingen om negers gelijke rechten

te

FSobert lngraham en Prince Mcintwee negers uit Jacksonville
(Florida), zagen gisteren op de televisie hoe president Johnson zijn
handtekening zette onder de wet op
de burgerrechten, waarna ze zich
spoedden naar de cafetaria, waar ze
al eens gearresteerd waren, omdat
deze alleen voor blanken was.
De witharige negerportier boog
voor hen en de blanke juffrouw achter de toonbank vroeg: „Waarmee
kan ik u van dienst zijn?"
lngraham en Mcintosh, beiden Zid
van de afdeling Jacksonville van de
vereniging, die de belangen van hun
ras bevordert, zijn bij verschillende
gelegenheden gevangen gezet.
Bert Graham, eigenaar van de
cafetaria, zei: „We besloten mee te
doen en de wetten van het land te
gehoorzamen. Er zijn geen incidenten geweest."
„Het was alsof alles wat in de cafetaria ogen had, naar ons staarde",
vertelde Mcintosh.

tosh,

langdurige en verbitterde debatten
door het Congres was aangenomen,
een mijlpaal in de „lange strijd om de
vrijheid". Hij deed een beroep op alle
Amerikanen er aan mee te werken
dat alle Amerikaanse burgers een
rechtvaardige behandeling krijgen en
het land vrede te schenken. De natie
zou zich niet in een „wraakzuchtige
geestesgesteldheid" aan de wet moeten 0 Hij zal het Congres om extra gelden vragen ter financiering van
onderwerpen. Haar doel is niet te
de kosten van tenuitvoerlegging
straffen of te verdelen, maar een einde
van de wet.
te maken aan de verdeeldheid die al
president verzocht de leden van
De
%
lang
heeft
bestaan.
Haar
doel
is
een
te
het
kabinet gisteren tijdens een
groter respect voor de menselijke
vergadering erop toe t« zien dat
waardigheid, aldus de president die de
regeringsinstellingen na de inwerAmerikanen opriep „de bronnen van
kingtreding van de wet hun plicht
het rassengif' te dichten.
niet verzaken.
De plechtige ondertekening van de
Johnson zal functionarissen bespref
president
wet door de Amerikaanse
kingen laten houden met represenwerd bijgewoond door senatoren, leden
tatieve groepen in het gehele land
van het kabinet, vooraanstaande strijover de tenuitvoerlegging van de
ders voor rassengelijkheid, vakbondswet.
leiders en religieuze leiders.

verlenen. Discriminatie van negers in
hotels, winkels en restaurants evenals
discriminatie bij tewerkstelling en lidmaatschap van vakbonden is verboden.
De minister van Justitie krijgt meer
macht bij invoering van rassengelijkheid op de scholen. De wet bekrachtigt
voorts het stemrecht van de negers.
Negergroepen hebben intussen al
het plan te kennen gegeven de wet
onmiddellijk te beproeven. Ds. Martin
Luther King zei dat hij met enkele
blanke vrienden zal lunchen in het
restaurant in St. Augustine, waar hij
vorige maand werd gearresteerd.
Het Huis van Afgevaardigden keurActieprogramma
de de wet met 289 tegen 126 stemmen
goed. Men had voor de zitting bepaald
Johnson kondigde een uit vijf punten
dat niet langer dan één uur over de bestaand programma aan waardoor het
wet mocht worden gedebatteerd. De ten uitvoer brengen van de wet moet
uiteindelijke goedkeuring door het worden vergemakkelijkt:
Huis kwam een jaar en twee weken
Oud-gouverneur Leroy Collins van
nadat wijlen president Kennedy het 0 Florida wordt benoemd tot hoofd
wetsontwerp aan het Congres had
van de dienst voor de betrekkingen
voorgelegd.
binnen de gemeenten. Het is de
De president noemde de wet, die na
bedoeling dat het personeel van
deze dienst probeert uit het rassenvraagstuk voortvloeiende geschillen
te regelen, opdat de federale regering niet zal behoeven in te grijpen.
0 Johnson zal een commissie van
vooraanstaande Amerikanen benoemen om Collins bij te staan.

Trudy Groenman-Okker verrasten op Wimbledon

Trudy Groenman
vanavond op t.v.
Vanavond om 18.00 uur zal de NTS
van Wimbledon uit een rechtstreekse reportage verzorgen van de
halve finale tennis gemengd dubbel,
die daar gespeeld wordt tussen het
Nederlandse duo Torn Okker—
Trudy Groenman (Groningen) en
het Australische paar Fred Stolle
en Lesley Turner.

Brood tot 1970 ieder
jaar 1 cent duurder
Minister Biesheuvel heeft gisteravond tijdens de openbare commissievergadering van de vaste commissie
van Landbouw en Visserij uit de Tweede Kamer gezegd dat de broodprijs
tot 1970 jaarlijks met één cent zal
moeten worden verhoogd.
Dit is een gevolg van de EEG-verordeningen voor landbouwprodukten. Op
deze manier zal de consumentensubsidie op brood, die op jaarbasis thans 85
miljoen bedraagt, geleidelijk worden
geëlimineerd. Ook de subsidie voor industriemelk, die thans f 5,45 per honderd kilo bedraagt, zal in de periode
van 1970 geleidelijk moeten worden

Waardeloos gas
aangeboord in Noordzee

afgebroken.

is aan de Lezer.

Gedeputeerde Roelfsema: Wie
iVn die ongeduldigen inzake

rl>4gi
na
sPort; 17Quicksilver S in de

ftrijd om de Gouden Zweep.
Okker en Trudy Groen-

?nan brengen sensatie op
Wimbledon.
P *Sina 21
iport.

taris voor de eerstvolgende jaren nodig acht, ten dele een gevolg zijn van
krappe financiën valt indirect uit de
nota op te maken. Mede omdat voor
de stimulering der (landelijke) industriespreiding maar over beperkte
middelen kan worden beschikt, kunnen deze beter worden geconcentreerd
op die gebieden, daar een voldoende
industriële ontwikkeling niet geheel
uit zichzelf kan worden verwacht, zo
meent drs. Bakker.
In deze probleemgebieden, die thans
als stimuleringsgebieden worden aangeduid, is overigens
blijkens een recent onderzoek
de werkgelegenheidssituatie duidelijk verbeterd, zodat
er nog maar in een beperkt aantal
streken in geringe omvang sprake is
van structurele werkloosheid. In het
Noordelijke probleemgebied zijn ook
de vertrekoverschotten in betekenis
verminderd, maar nog niet verdwenen.
De belangrijke landbouwsector in de
noordelijke provincies gaat nog steeds
door met het afstoten van arbeiders.
De industriële structuur van het noordelijke gebied is, ondanks bereikte verbeteringen, nog altijd zwak. Bovendien
heeft dit gebied door zijn ligging te
weinig deel aan het proces van autonome industriële ontwikkeling, dat
meer in oostelijke en zuidelijke richting verloopt, aldus de nota.
Op grond van deze overwegingen
moet het Noorden als stimuleringsgebied in het toekomstige beleid gehandhaafd blijven, aldus drs. Bakker.
(Hierbij kan worden aangetekend,
dat tot het noordelijke stimuleringsgebied behalve Groningen, Drenthe en
Friesland in de nota ook de kop van
Overijssel en een noordelijk deel van
deze provincie wordt gerekend).

Overvol Westen

staan

Over de op 1 november ingaande rezei minister
Biesheuvel, «dat de ministerraad van
de EEG een Europese „vorkprijs"
met een maximum en een minimum
heeft vastgesteld. Hiertussen mag de
rundvleesprijs bewegen.
Voor de eerste twee jaar zal die prijs
een nationale oriëntatieprijs mogen
zijn, daarna komt een algemene EEGBiesheuvel, die vragen
Trudy Groenman uit Groningen (links) en Torn Okker hebben gisteren het publiek bij de Wimbledonse prijs. Minister Brautigam
(PvdA)
van mevrouw
tenniskampioenschappen stom verbaasd doen staan door niet alleen van Philips —Mary Fourie te winnen antwoordde was van mening dat bij be-de
(7—5, 3—6, 6—2), maar ook van het favoriete paar Bob Hewitt (Australië) en Maria Bueno (Brazilië). stijgende produktie van rundvlees in
de EEG eerder een dalende dan een
Op fantastische wijze heeft het Nederlandse gemengd dubbel daardoor de halve finales bereikt.
stijgende prijs voor rundvlees te ver(Het verslag staat op pagina 17)
wachten is.
geling voor rundvlees

Moet je een glaasje prik?
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Vijftig

jaar geleden

Toen stond er in het Nieuwsblad
Vlieger neergestort.
Een droeve tijding is voorzeker,
dat de bekende vlieger Legagneux
gevallen is op het veld van eer. Hij
gaf te Saumur aan de Loire eenige
demonstraties en de nieuwste vliegtoeren voor een zeer talrijk publiek,
toen plotseling het toestel viel.
Legagneux kwam in de Loire
terecht. De schroef van het toestel
was gebroken.
Op het ogenblik, dat de vlieger
viel, voerde hij op één vleugel van
zijn toestel een glijvlucht uit.
Met Legagneux verliest de vliegsport een van haar meest bekende
beoefenaars, één der pioniers.

AGENDA VOOR GRONINGEN
Bioscopen vanaf donderdag
Beurs:

14.30,

18.30 en 21.00 uur:

Twee

vrouwen (18 j.l; zaterdag 14.30, zondag 14.00 en 16.15, dinsdag 14.30: De
deserteur van het legioen (14 j.).

Nieuwe bedrijfshal bij
EN NAM aan Hereweg

Zoeken naar oceaanzwemster nu gestaakt

Het
automobielbedrijf
ENNAM
aan de Hereweg te Groningen heeft er
een nieuwe bedrijfsruimte bijgekregen: een 1800 m2 grote hal, gebouwd
tegen de oude reparatiehal aan. In de
door glazen stroken in het dak, helder verlichte ruimte is plaats voor de
modernste apparatuur. In afwachting
van de ingebruikneming, volgende
week dinsdag, wordt er een auto-show
in gehouden.

gisteren definitief het zoeken gestaakt

De Amerikaanse

kustwacht

heeft

naar Britt Sullivan die zwemmend de
Atlantische Oceaan wilde oversteken,
vermist
zondagavond
maar sinds
wordt.
Ondanks ideale weersomstandigheden is er geen spoor gevonden van de
zwemster die zondagavond voor de
kust van Fire Island verdween.
Britt Sullivan wilde in vijf maanden
van Coney Island naar Engeland
zwemmen. Dagelijks zou zij een rustpauze van slechts zes uur op de volgboot nemen.

Zwolsman vraagt
soort sleutelgeld

Camera: 14.30, 18.45 en 21.00 uur, zondag
14.45, 16.30, 18.45 en 21.00 uur: Slaap(Van onze Haagse correspondent)
kamergeheimpjes (14 j.).
De gegadigden voor huurwoningen
Cinema: 14.30, 18.45 en 21.15 uur, zondag
EMS (Zwolsman) vraagt voor kunnen een formulier aan de EMS
De
13.45, 16.15, 18.45 en 21.15 uur: De ver- huurwoningen een soort „sleutelgeld" terugsturen, waarin staat:
„Ik wens
geten medeminnaar (14 j.).
gebruik te maken
principe
van
minimaal
f
10.000.
Dit
althans
is
in
wei-niet
zondag
14.30,
Grand:
19.00 en 21.15 uur,
14.00, 16.30, 19.00 en 21.15 uur: De ny- de conclusie die getrokken kan worden van de mogelijkheid om door afname
(18
uit een stencil, dat de Exploitatie van EMS-woningspaarbrieven, tot een
lonstrop
j.).
Luxor: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zondags Maatschappij Scheveningen heeft ge- bedrag van minimaal 10.000 gulden,
ook 16.45 uur: Beach party (14 j.).
zonden aan honderden woningzoeken- het recht op het huren van een EMSStudio: 14.45, 19.00 en 21.15 uur, zondag den, die staan ingeschreven voor een woning te verwerven."
14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur: Dr. huurwoning.
Deze „spaarmethode" zou voor een
Strangelove (18 j.); vrijdag en zaterdag
beleggers interessant kunnen
aantal
volgens
foldertje
De
EMS
heeft
het
23.30 uur: Een les in liefde (18 j.).
zijn,
bedacht
in
een
voor
een groot aantal adspirantfinancieringsmethode
Maxwill Theater Paterswolde:
„woningspaarbrieven", huurders gaat dit niet op: indien zij zovrijdag 20.00 uur, zaterdag 21.15 uur, de vorm van
veel geld op tafel kunnen leggen, zou
zondag 14.30 en 21.15 uur en dinsdag groot 1000 gulden.
Het is een belegging, zegt de EMS, het interessanter zijn een woning te
20.00 uur: De dolle generaal (a.1.); zat.
en zondag 19.00 uur en woensdag 20.00 want na 15 jaar wordt op de brieven kopen.
uur: Escorte des doods (14 j.).
De EMS introduceert de nieuwe fivan 1000 gulden 2000 gulden uitgeTentoonstellingen
nanciering op een moment, dat een
keerd.
Mangelgang: tot 6 juli werk van George
groot aantal woningen in Den Haag,
Lampe.
Rijswijk,
Tilburg, Waalwijk, Nijmegen,
Pictura: tot 4 juli 18e eeuwse Venetiaanse
Arnhem en Middelburg al in aanLustrumtentoonstelling (Academiegetekeningen.
Passage International: tot 11 juli plastie- bouw en 7 andere plaatsen): t/m 3 juli v. bouw is. Talloze woningzoekenden hadmet
14.00—18.00 en 19.30 tot 22.00 uur, den zich
door inschrijving
ken, schilderijen en gouaches van Henri
's zondags alleen 's middags.
de Wolf en Edu Waskovsky
de hoop gevleid op korte termijn te
Groninger Museum: tot 12 juli Tentoon- Ossenmarkt t/m 11 juli: Leger- en Lucht- kunnen huren. Voor velen is die hoop
machttentoonstelling, geopend (behal- nu te niet gedaan, aldus het EMSstelling lo Vivat; t/m 12 juli schildeve 's zondags 14.00—17.00 en 19.00— stencil, dat begint met de woorden:
rijen en gouaches van Jacob Nanninga,
22.00 uur, zaterdags bovendien van 10.00 „Wij wenden ons tot u om u in staat te
van 10.00-17.00 uur, 's maandags geslo—12.00 uur.
ten.
stellen een door u aan te wijzen huurwoning te kunnen betrekken door het

—

—

zelf of door anderen verwerven
rentespaarbrieven."

PRESSIE zegt:
Moment... even

De Groninger Verkeerspolitie roept
nog eens weer dringend getuigen op
van een aanrijding op de Herebrug te

weekeinde kan
verbetering intreden

Na te koud
een

(Van onze weerkundige
medewerker)

Wat is goed en toat is slecht
vnkantieweer? Er zijn weertypes
waarbij men hierover van mening
kan verschillen. Een bewezen feit is,
dat zij die geen vakantie hebben
over 't algemeen kritischer zijn dan
de vakantiegangers, die met een
frisse, maar vrij zonnige dag als die
van gisteren al best tevreden zijn.
Een harde wind en ook regen zijn
weertypes die voor vakantie slecht
genoemd kunnen worden. Opmerkelijk was het in juni, dat het oosten
en zuiden zoveel beter was dan het
hele kustgebied, waar ook veel meer
regen viel. Het aantal mooie dagen
met goed tot fraai strand- en vakantieweer bedroeg voor Terschelling
ïn juni 12, Scheveningen 10, Paterswolde 13, Twenthe 16, Zuid Limburg 20.
Wij blijven met het hogedrukgebied ten westen van lerland in de
maag zitten. Voor hetzelfde of iets
meer geld kon het 1000 km dichter
bij ons land liggen en dan zou het
zeker zonniger en stabieler zijn.
Vandaag passeert weer een koufrontje met hier en daar een weinig
regen en nog te koude lucht. Ten
zuiden van IJsland kwam vanmorgen een nieuw hogedrukgebied tot
ontwikkeling, dat zich naar Schotland uitbreidt. Aanvankelijk geeft
dit aanvoer van te koude lucht, maar
blijft dit hogedrukgebied zich vandaag en morgen naar het oosten uitbreiden dan kan dit omstreeks zondag een langzame verbetering brengen.

Verwachting voor het Noorden:
(geldig tot zaterdagavond)
Enkele buien en ook opklaringen.
Matige wind tussen west en noord.
Te koud, overdag 15 tot 17 gr. C.
VOORUITZICHTEN: Weekeinde
te koel, daarna kans op stabieler
weer.

Barometerstanden
Metingen in de stad Groningen
van donderdagmorgen 10 uur tot vrijdagmorgen 10 uur:
10

12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10

Weerverwachting, medegedeeld door
het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van
vrijdagavond tot zaterdagavond, opge-

maakt te 11.15 uur:
Nu en dan opklaringen, maar ook enkele buien. Zwakke tot matige wind
tussen noordwest en noord. Koel
weer.

De colleges van Gedeputeerde Staten van de drie noordelijke
provincies delen het volgende mee:
De inhoud van de nota, die de staatssecretaris van Economische
Zaken, drs. J. A. Bakker, aan de Tweede Kamer heeft aangeboden over het in de jaren 1965 t/m 1968 te voeren industrialisatiebeleid, is voor het noorden des lands in hoge mate teleurstellend. De colleges van Gedeputeerde Staten der drie noordelijke provincies hebben bij de staatssecretaris aangedrongen op
een ongewijzigde voortzetting van het tot nu toe gevoerde
beleid. Ondanks de reeds verkregen resultaten van dit beleid
zijn z_ ervan overtuigd dat de achter ons liggende periode, waarin dat beleid is gevoerd, te kort is geweest om reeds nu definitief
te kunnen zeggen, dat uiterlijk in 1968 van de 27 noordelijke
kernen in totaal er 16 kernen moeten afvallen.

Groningen, j.l. zaterdag, omstreeks
kwart over zes 's middags. Zoals gemeld kwam daarbij een vrouw om het
leven.

dat de plaatselijke overheid

Voorlichtingsdienst

De ministers van Economische en
van Buitenlandse Zaken, prof. dr. J. E.
Andriessen en mr. J. N. A. H. Luns,
hebben gistermiddag in Den Haag het
nieuwe gebouw van de economische
voorlichtingsdienst van het ministerie
van Economische Zaken officieel geopend.
Exportbevordering is de kern van
de taak van de voorlichtingsdienst.

(Van onze Haagse correspondent)

DE ZEEKRIJGSRAAD heeft vanmiddag de 21-jarige vliegtuigmakerelektromonteur der eerste klasse Theo J. M. van E. uit Riel bij Tilburg
veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en met ontslag uit de militaire dienst zonder ontzegging van de
bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen. De marinier was op
7 maart van dit jaar zonder toestemming met een Grunman-S. Tracker
van Malta naar Libië gevlogen.
Van E. werd veroordeeld wegens desertie in tijd van oorlog, waarbij
hij zich in het buitenland heeft verwijderd, terwijl hij het misdrijf heeft
gepleegd met medeneming van ten behoeve van de krijgsmacht gebezigde munitie.
Van E. was van plan naar Egypte Van E. in onberispelijk matrozenuniform voor de krijgsraad. De president
van de zeekrijgsraad, mr. A. J. Veldman, droeg de zwarte toga met de witte bef. De leden van de raad, de fiscaal en de raadsman, mr. J. L. van de
Graaff, waren gekleed in groot ceremonieel tenu met sabel.
een vliegmaatschappij had gezien.
Onrecht
Op 10 april is Van E. met een verWeg uit de marine is toch wel Van
keersvliegtuig naar Schiphol gevlogen, E.'s
drijfveer geweest, zo
waar hij terstond werd aangehouden bleekvoornaamste
uit zijn verklaringen tijdens de
door de Koninklijke Marechaussee.
zitting. Hij was teleurgesteld, omdat
hij geen vlieger mocht worden en ranDesertie cuneus
jegens de marine, omdat hij
De advocaat fiscaal had vanmorgen meende onrechtvaardig te zijn
behaneen gevangenisstraf van 18 maanden deld. De eerste weken op Malta vroeg
geëist op beschuldiging van desertie. hij zich af, of hij er vandoor zou gaan
Wat had verdachte tot zijn dolle tocht of niet. Op vrijdagavond 6 maart
bewogen. „Het oogmerk om zich voordronk hij veel op een feest.
goed aan zijn verdere dienstplicht te
Die nacht sliep hij maar een
onttrekken," stelde de fiscaal, mr. H. paar uur. Toen hij 's ochtends wakker
A. van Ee, in zijn dagvaarding en de werd, stond zijn besluit vast —nu
beklaagde gaf dat ook wel toe.
moest het maar gebeuren. Hoewel hij
Maar ook 't feit, dat hij vloog met een nog nooit een Tracker had bestuurd,
aan de Staat der Nederlanden toebeho- nam hij het zware toestel feilloos mee
rend vliegtuig, dat nog wel geladen de lucht in en bleef er drie en een half
was met 10 dieptebommen en 17 ex- uur mee vliegen. Egypte was zijn oorplosieve markeerfakkels, werd
her- spronkelijke reisdoel, omdat hij dacht
haaldelijk in de dagvaarding genoemd. dat hij daar de meeste kans had er te
Rechtop en zelfverzekerd, krachtig mogen blijven. Alleen met het kaartje
en zonder schroom antwoordend stond uit een zakboekje moest hij de weg

te gaan. Toen hij boven Tobroek in
Libië
was, vreesde hij niet voldoende
Zon morgen op 4.13, onder 21.02
brandstof aan boord te hebben om een
Maan morgen op 1.02, onder 14.48
vliegveld in Egypte te bereiken. Hij
9 juli 12.31: N.M.
Hoog water op 4 juli te Delfzijl om keerde terug en landde in Benghazi,
6.29 en 11.40, te Zoutkamp om 5.19 en waar hij eerder bij het overvliegen
17.30 uur.
een ongebruikt landingsterrein van
ZON EN MAAN

Temperatuur zwembaden

De temperatuur van de zwembaden was
vanmorgen te: Appèlbergen 19 gr. C,
Engelbert 20 gr., Groningen (Papiermolen) 18 gr., Norg 18 gr., Paterswolde 13
gr., bosbad Zuidlaren 20 gr. Assen (De
Wilgi IS_ gr., bosbad Rolde 191 gr.
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dat de Staatssecretaris voor ogen
staat. Dit is de kern van de reactie van
de colleges van Gedeputeerde Staten
op de nota van de Staatssecretaris. De
colleges hebben inmiddels hun opvattingen dienaangaande aan de StatenGeneraal kenbaar gemaakt in een uitvoeriger schrijven.

Douanecoupé exit
in Beneluxtrein
De douanecoupé in de Beneluxtrein,
die een doorn in het oog van vele treinreizigers en ook van een socialistisch
Tweede Kamerlid was (hij liet zich
bekeuren om de zaak aan het rollen
te brengen), is nu definitief verleden
tijd. De brede gele streep wordt nu
boven de coupéramen van alle 12 treinstellen van de Beneluxtrein doorgetrokken, zodat deze ruimte aan de kop
van de trein ook door eerste klas reizigers kan worden gebruikt.
De staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat heeft na overleg met de
Belgische autoriteiten een oplossing
bewerkstelligd, die nu haar beslag begint te krijgen. Er is een nieuwe visitatieruimte gemaakt, waarin plaats is
voor 3 personen tegelijk. Daarvoor
moest onder andere een toilet worden
opgeofferd. Het eerste treinstel is
reeds gereed, de overige zijn nu onder
handen.

Joy-vlieger Theo van E. krijgt
twaalf maanden gevangenisstraf
Weggenomen marine-vliegtuig
was geladen met munitie
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De
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15 tot 17 gr. C. Zeewater 16 gr. C.

Noordelijke Staten uiten
teleurstelling over nota

De aanwijzing tot kern bracht mede,
op velerlei terrein haar beleid daarnaar richtte
en dat particuliere en kerkelijke instanties hetzelfde deden. De door hen
getroffen maatregelen en genomen
initiatieven richten zich veelal op
zaken, welke eerst op langere termijn
tot ontwikkeling kunnen komen. De
Wetenschap, dat men kern was, was
daarvoor mede de ruggesteun en stimulans.
Als de nota van de Staatssecretaris
zouw orden aanvaard, zullen verschillende plaatsen na verloop van
slechts enkele jaren geen kern
meer zijn. De tijd welke zodoende
gegeven wordt om het beoogde effekt van de getroffen maatregelen
te bereiken en de genomen initiatieven tot een goed einde te brengen, is naar het oordeel van de
noordelijke besturen te kort.
Voorts menen deze colleges, dat het
bestaande kernenpatroon wat arbeidsaanbod, huisvesting en andere akkomvan modaties betreft, meer mogelijkheden
biedt dan het beperkte aantal kernen

Wie zag aanrijding
met dodelijk gevolg

opwarmen

Brief aan Tweede Kamer

~

_~ Ferd'nand

zien te vinden. En zo bereikte hij niet
de Nijl, maar de Afrikaanse kust in
Libië. De behouden landing op de vliegstrip van een oliemaatschappij bij Benghazi was een kwestie van geluk.

Toch blijven
Vandaag verklaarde hij, dat hij toch
wel bij de marine wil blijven. „Als ik er
normaal behandeld word en een redelijke kans heb om er iets te bereiken".
Om zijn vrouw, de 19-jarige Corry, was
hij teruggekomen. De advocaat-fiscaal
achtte het echter niet verantwoord
matroos Van E. langer in de marine te
handhaven.
„Met dit optreden als vliegnozem is
wel duidelijk geworden dat zijn verwijdering uit de vliegopleiding terecht
was", aldus de fiscaal, die tenslotte
gewone desertie op onverantwoordelijke wijze uitgevoerd met de verzwarende omstandigheid als bijvoorbeeld
medeneming van een vliegtuig dat geladen was met munitie, vertrek naar
het buitenland en het rijpe beraad dat
aan zijn vlucht vooraf ging, bewezen
achtte.
De raadsman van Van E., mr. Van
de Graaff, verzocht de zeekrijgsraad
de straf tot het voorarrest
85
dagen
te beperken.

—

—
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in de stimuleringsgebieden (behalve
het Noorden ook Zeeland, de kop van
Noord-Holland, westelijk en oostelil"
Brabant alsmede de kop van L irn
burg) stelt de regering tot 1968 een
bedrag van 165 miljoen beschikbaar
zodat provincies en gemeenten vo<>r
zeker 200 miljoen aan nieuwe werken
zullen kunnen uitvoeren. In de afge;
lopen vier jaar stond voor dit doel I*'
miljoen op de rijksbegroting.
In de komende periode zal wederom
het accent worden gelegd op een versnelde uitvoering van
ken in de stimuleringsgebieden. E>ez e
rijkswerken, die in de vorige beleid speriode 60 miljoen vergden vorm ell
nog onderwerp van overleg in het W
binet, zodat in de nota nog geen
drag wordt genoemd. Voor verleng"}»
van de premieregeling (bijdrage >n
de bouwkosten en de- prijsreductieregeling (bijdrage grondprijs) is
miljoen gereserveerd tegen 65 milj oeo
voorheen. De regelingen gelden voottaan alleen voor nieuwe vestiging^ 11
met meer dan 10 man personeel e?
voor uitbreidingen van nieuwe vestigingen. Het tarief is voor de
kernen hoger gesteld dan voor de suö"
kernen.

'

*J

Extra woningen
De primaire kernen zullen voort*
wederom extra woningcontingenten
krijgen toegewezen. Als basis hiervoor
zal dienen het dit jaar aan elk van
deze kernen in totaal verstrekte contingent. Volgens drs. Bakker komt o>
neer op een continue bouwstroom
de twintig gemeenten, die in het Noorden en Zuiden des lands als primair*
kern worden aangewezen. Voorts bliP
het beleid gericht op verbetering van
het woon- en leefklimaat en van
toeristische infrastructuur. De veT
g?'
plaatsingskostenregeling
blijft
handhaafd, terwijl opnieuw priorite' 1
zal worden gegeven aan ruilverkav*lingsprojecten.
Verwacht wordt, dat de voor het
Noorden aangewezen primaire kern ell
(waartoe ook Zwolle en Kampen vfot'
den gerekend) op korte termijn
gaan functioneren als groeipolen voo*
de ontwikkeling van het hele NoordenTegenover kritiek op het toekomstige
beleid ten aanzien van de subkernen
stelt drs. Bakker, dat het maken van
goede toegangswegen voor het h e e
Noorden van belang is en dat de toe*
ristische infrastructuur ook voor de
subkernen werkt. Bovendien zal het
effect, dat in een primaire kern bc'
reikt wordt, afstralen op de kleine
plaatsen in de omgeving.

voor

'

N.O.-polder niet
Desgevraagd
zei staatssecretaris
Bakker ons donderdagmiddag dat et
niet overwogen is om van Delfzijl en
Appingedam, of van het hele EemS'
rhondgebied één kern te maken. AP"
pingedam profiteert zo al van de ont"
wikkeling van Delfzijl, terwijl er verder al een vruchtbare wisselwerking
plaats vindt, adus drs. Bakker.
Hoewel Stadskanaal dus als Prl '
maire kern wordt afgevoerd, zei drsBakker dat de ontwikkeling in deze
plaats (met name waar het Philips betreft) goed is geweest. „Stadskanaal
zal zijn ontplooiing zelf wel vinden"Het valt op, dat de Noordoostpolder*
hoewel direct grenzend aan het noof"
delijke stimuleringsgebied, daarin nie*
is opgenomen. Volgens de staatssecretaris staan er in de polder veel »r '
beidsplaatsen open, zodat het werkge"
legenheidsmotlef er geen opgeld doetDaar komt nog bij dat op een over*0'
gend jonge bevolking als de Noor»"
oostpolder heeft, moeilijk industrie tP
bouwen valt, zo meent drs. Bakker, die
in dit verband wees op het dichtbij gelegen Kampen, dat primaire ker*
wordt.
De nog niet genoemde primaire kernen elders in het land zijn: Den Hel'
der en Hoorn (Noord-Holland), Terneuzen en Zuid-Sloe (Zeeland), Oss e»
Bergen op Zoom (Noord-Brabant) e»
Weert (Limburg). Nieuw zijn de kernen Den Helder, Bergen op Zoom e»
Zuid-Sloe.

Castro „pijnlijk getroffen”
door vlucht van zijn zuster

De Cubaanse premier, Fidel Castro,
heeft gisteravond verklaard dat de
vlucht van zijn zuster, Juana, naar
Mexico hem „zeer pijnlijk" heeft getroffen.
Het was het eerste commentaar van
de premier op de vlucht van zijn zuster, die Cuba beschreven had als „één
grote gevangenis."
Castro zei dat de door zijn zuster ge-

uite beschuldigingen aan het adres val»
zijn regime „geredigeerd waren door
de Amerikaase ambassade in Mexico."
„Zy bevatten alle infame aantijgingen die het imperialisme over de CU"
baanse revolutie heeft geuit," aldus
Castro, die de Amerikaanse ambassade in Mexico ervan beschuldigde dat
zij zijn zuster als een werktuig lege"
Cuba gebruikte.
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Jaarvergadering Nederlandse CBTB te Winschoten

Ons commentaar
Tombola
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Staatsraad Ruppert sprak over
„Christen en de welvaartsstaat”

en aantal plaatsen in het noorden
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e stemming op de raadhuizen
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op eigen
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b en
staan en zullen zij voor
j," in
dustriële ontwikkeling geen
e yxtra
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sleun van het rijk krijgen,
waarmee
zijn, voor wat deze kernen
treft de somberste verwachtingen
werkelijkheid geworden. Want
* {
weliswaar heeft drs. Bakker
k°rt
ontkend, dat het Vervoermiddelen in de stijl van Hannibal doen het nog altijd, ook in de moderne oorlogen. Tenminste,
2wr=- aantalgeleden
ontwikkelingskernen als deze zich afspeien in bijna ondoordringbare oerwouden. Soldaten van Zuid-Vietnam trekken hier per
gehalveerd zou worden
„het
Zon We
olifant over een rivier, op zoek naar rebellen van de Viet Cong.
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Geraamte gevonden in Nieuweschans
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nje Wen troostprijsje: te kort om nog
bedrijven aan te trekken en net
tiOCT Senoeg
om lopende zaken af te
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r een aantal kernen, die het in
net yerleden
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Plaat
■*' Roden. Leek en andere
Van Za is dit een teletirslellende gang
Zii hebben in deze tombola
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Spaanse krijger „viel
bij de „nieuwe schans”
(Van onze Winschoter redactie)
ENKELE TIMMERLIEDEN, bezig met het maken van een grup voor
een gTote koeiestal in de boerderij van de heer Brouwer aan de Hamdijk bij Nieuweschans, kregen gistermiddag de schrik van hun leven.
Bij hun graafwerkzaamheden stootten ze namelijk op een geraamte.
Welk misdrijf zou hier verborgen liggen?
Uit een onderzoek bleek echter, dat van een- recent misdrijf geen
sprake kon zijn. Het geraamte, dat niet meer helemaal in tact was,
bleek zeer oud te zijn.

Meteen meende men in Nieuweschans, dat het wel eens een kozak zou
kunnen zijn, die er tijdens de Franse
tijd in een gevecht met de Fransen zou
zijn gesneuveld.

'

lets wees in de richting van een begraven krijgsman. Het geraamte vertoonde namelijk een ingeslagen schedel, hetgeen wees op een gewelddadige
dood. De sterkte van de beenderen
duidde erop, dat het een stevig persoon moet zijn geweest, waardoor meer
en meer in de richting van een soldaat werd gedacht. Gezond moet hij
ook zijn geweest, want er zaten nog
bijzonder gave kiezen in de kaken. „Je
kunt ze zo in een vals gebit zetten",
Achter deze
zit natuurlijk wel zei een Schansker gistermiddag.
«en leidende nota
gedachte, namelijk, dat
)Hiffn JPpenng van krachten en moge'JKheden voorkomen moet worden.
en grote „metropool"
in het Noorden
» tiet idee,
Bij deze boerderij (tot gisteren bedaarnaast een klein aantal woond
door de familie E. Tijdens Kzn.)
gemeenten, waarop alle
e rgie geconcentreerd moet worden zijn enkele jaren geleden ook kloosde res t moet zichzelf maar redden. terstenen aangetroffen. Men concluP 2icnze lf heeft dit beleid een zekere deerde toen, dat er een klooster heeft
lo"'
v.Sïca, e vraag is echter: is de tijd gestaan. Het zou dus een kloosterling
V r ree ds rr
JP> °f anders gezegd, kunnen zijn.
kann deze
rest zichzelf al redden. Wij
Gezien echter de ligging van het gedac«ten van niet.
raamte, met het gezicht naar het zui(Zie pag. I) den en de schedelverwonding, meent
men wel als vaststaand te kunnen aannemen, dat het een Spanjaard
is, die hier bij de „nieuwe schans" zijn
laatste rustplaats vond toen de onzen
tijdens de 80-jarige oorlog streden
voor hun vrijheid. Ook de gaafheid
van het geraamte pleit voor deze mening, daar het klooster er enkele eeuwen eerder moet hebben gestaan.
Soms heb ik mijn twijfels.
Het geraamte werd gevonden ongeveer
een halve meter onder het maaileo
aanvang
zinnetje
dit
nu als
Dari
"t/j stukje geschreven en omdat
veld. In Nieuweschans heerst de men
ning, dat er in en rond deze boerderij
u r °oit iets schrap wat eenmaal
de eeuwigheid
op 't blank
pfl
eT
doe ik dat vandeia °ofcs verschenen,
); e
niet, maar het is fout, verd,
véél en véél te mild
-oni de onjuist,
situatie
van
de maatschappijcru t te
'„ schetsen. Dat „soms" moet
z^n: ih tw vl el altijd, steeds,
«oo " ren
d> permanent. Ik doe
nie*
an
twijfelen bij alles wat ik
ho
lees De ongewisheden
Kern' Zien en
ta en ast met e iaren >
toeA
*
de ~S "-Hes is anders. ledereen is anon f u>aar komen wij later wel eens
Ik heb er nog véél meer
Oüp
T*
e
ze
99 en Interessante onthulUn
geSen uit het diepe, diepere, diepste (Van onze correspondent te Haarlem)
geestesleven van een
„Ik heb het in een vlaag gedaan, het
jj lekeurig semi-intellectueel. Het
n een aardig dik pocketboekje
huilen irriteerde me". Dat was een
ty
"
Met een blote-dame in
van de weinige zinnen, die de 20-jarige
tret op het omslag: „De naakte
huisschilder J. M. B. uit Beverwijk zei
u Qr
d over alles en iedereen",
tijdens de zitting van de Haarlemse
JSe
s
dy. ucces-nummer. Een onverbidbestseller. Ondertitel: „de
o?if
reputaties op twee bezige benen.
pe "taslcering". Laat mij maar loJk weet van wanten en waar
Maar ook de „zekerheden". De
h(f) e ' ouwe Abraham de mosterd
De „zo-is-hets" en de
„axioma's".
*k leb ze dóór. Niemand
„dit staat vasts". Dat wit wit is. En
t«o rt' gespaard.
Onvervaard. De
Tnp
een kat een kat. En dat een roos (bij
any other name) een roos is. En
l iüf~K si solide reputaties _>orden te
gesteld. Al die reusachtige mantwee maal twee vier.
17let strikken en kwikken van
Als je goed schudt aan de Boom
rde tors tot onder de adamsi»n
der
die met al haar eeuwentotf} en overdwars van schouder oudeKennis,
wortels
zich vastgrijpt in de eeuhun
heup,
voorschijn
komen te
in
r e gedaante.
aarde, vallen
wig-onveranderlijke
Caveant consules!
veel rottende vruchten in het hoge
Altijd heb ik mijn twijfels.
gras aan haar voet. Hoe feller ge2ij« et dat het allemaal slechtaards
schud hoe meer reputaties. Voos
". Neen. Niet dat alle namen en
r
wanneer ze worden opengebroken
onder mijn mokerslagen
en de pitten vergaan. Maar wij laten
JVj- en worden verpieterd. Neen.
hangen. Voos tussen de blaren, die
ze
het toffe jongens zijn, dat
loj,^7-n dat
hen aan het oog onttrekken. Waarw e weten en die wetenschap
om schudden? En waarom de lieve
Jun
n
wij
(meedogenloos doch fijnwaan verstoren? Waartoe de onttj e
aanzien der personen
luistering, die pijn doet?
mild-begrijpend) uit de doeMischien verschijnt mijn boekje
ke» doen.
Dat het allemaal niet zo is
a,j.
niet.
d het schijnt. En dat schijn beHet schudden aan de boom kan
ty'r e 9t. Wte is bang voor Virginia beter aan Vader Tijd worden over,ooy? ik zie hen sidderen; ik hoor
gelaten.
(Ln huiveren. Bij. de gedachte. Bij
Hij is geduldig en bekwaam in 't
n bedachte alleen al aan dat kleuwachten.
jr?l.best-sellertje. Dat ze een beetEn laat de loop der dingen en het
ijjj lnderachtig zijn en een heleboel oordeel over de mensen in goed vertrouwen over aan de glimlachende
ie t alleen de mensen, o neen.
eeuwigheid.
ELIAS.
allee* de tastbare, vlesehjke
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nog wel meer te vinden is. De oudheidkundige dienst toonde echter geen
belangstelling. Wel werd gevraagd te
waarschuwen indien er voorwerpen
zouden worden gevonden.
Nu is er rond de nieuwe schans,
waaruit later Nieuweschans ontstond,
vaak slag geleverd. Daarvan getuigen
ook de kanonskogels uit vroegere eeuwen, die nu en dan bij graafwerkzaamheden worden gevonden. De mogelijkheid is er dus dat het nog een
andere krijgsman is. Maar de ligging,
zoals vermeld, duidt naar alle waarschijnlijkheid op een Spanjaard.

een onzer verslaggevers)
De Caltex, een van de vier maatschappijen die op Ameland speuren
naar gas en olie, heeft besloten de
tweede boring stop te zetten. Het ligt
in de bedoeling de boortoren bij paal
17 af te breken. Van de zijde van het
hoofdkantoor van de Caltex in Den
Haag verklaarde men ons desgevraagd:
„Wij hebben geen plannen om op
Ameland verder te boren, zeker niet
in een nabije toekomst".

onze Winschoter redactie)

„De staat kan inderdaad de vijand van de vrijheid worden, doch onder
vete omstandigheden is hij het enige instrument, dat voor grote groepen
van de bevolking de vrijheid tot een mogelijkheid kan maken. Dit moet
duidelijk worden gezegd, vooral in een tijd waarin allerlei christenen een
nauwelijks verholen voorkeur voor het liberalisme boven het socialisme
blijken te koesteren", aldus staatsraad M. Ruppert gistermiddag in hotel
Dommering te Winschoten, waar hij sprak op de bondsdag van de CBTB.
Hij sprak over „de Christen en de welvaartsstaat", waarbij hij eerst een
uitleg g-af over de juiste waarden van het christen-zijn, de staat, welvaart
en welvaartsstaat.

De opdracht van de Christen zag hij
in het gerechtigheid zoeken. De staat
heeft te maken met het gehele gemeenschapsleven en is daarbij niet het
totaal-verband van de samenleving. Hij
dient de gerechtigheid te bevorderen
alsmede de vrijheid en verantwoordelijkheid van personen en groepen.
ging voor dienstplichtige militairen, geWelvaart vond spreker een relatieve
zien de sinds 1954 gestegen kosten van zaak en heeft volgens hem alleen te
levensonderhoud.
maken met de welvaartsverdeling. Een
maatschappelijke orde
rechtvaardiger
Tweede wervelstorm
kan niet bereikt worden door de rijken
De wervelstorm Winnie die op de even rijk
en de armen even arm te
Fhilippijnen 107 mensenlevens heeft geeist, is in de richting van het Aziatische doen blijven. Tenminste zal de kans
vasteland getrokken. Gevreesd wordt dat de armen minder arm worden
thans voor een tweede wervelstorm van groter moeten zijn dan de kans, dat de
grote afmetingen, die zich op ongeveer rijken nog rijker worden. De eigen
800 mijl ten zuidoosten van Manilla aard en taak van andere samenaan het vormen is.

Josephines tehuis voor
11 kinderen is gered
Het kasteel „old homestead" waarin de beroemde zangeres Josephine
Baker en haar 11 aangenomen kinderen wonen is gisteren net op tijd voor
verzegeling door de deurwaarder gered.
Een openbare verkoping was voor
vandaag vastgesteld om de schuldeisers af te betalen. Dankzij giften
van mensen uit de gehele wereld is het

historische

zestiende eeuwse

kasteel

Caltex stopt boringen naar
gas en olie op Ameland
(Van

(Van

te hebben bij paal 11, maar inplaats
van gas of olie stroomde toen zout
water uit het boorgat. Men was er
echter dagenlang geheimzinnig over.

voor dit tragische lot gespaard gebleven.
Het geld stroomde binnen. De Franse filmster Brigitte Bardot stuurde een
cheque van ruim 7000 gulden, maar 't
totaalbedrag van ruim 5_ ton is voor
het merendeel bijeengebracht door
kinderen uit de gehele wereld.
De zangeres heeft een lening van
400.000 dollar afgesloten op het kasteel en het omliggende dorp met hotels, recreatiegebied en musea.
Josephine had dat recreatiegebied laten
aanleggen bij wijze van geldbelegging
en bron van inkomsten voor haar aangenomen kinderen.
Het vergaarde geld was ruim voldoende om de openbare verkoping af
te gelasten. De schuldeisers zullen nu
in maandelijkse termijnen worden afbetaald.

levingsverbanden moet

de staat bij
eerbiedigen, ook bij zijn
bemoeiing met 't sociaal-economische
leven.
zijn optreden

Honderden CBTB-ers
Deze bondsdag, die eergisteren was
begonnen met het afwerken van de
huishoudelijke vergadering en gisteren werd voortgezet met de algemene
vergadering
werd door honderden
CBTB-ers uit alle delen van ons land
bezocht. Belangstelling was er ook van
de zijde van het ministerie van Landbouw. De heer ir. Wellen, de directeurgeneraal van de Landbouw, vertegenwoordigde hierbij minister Biesheuvel.
Hij stelde in een korte toespraak dat
de vooruitgang door de techniek bewerkstelligd wordt en dat men op dit
gebied ook in de landbouw het onderzoek niet moet verwaarlozen.

De heer R. Renkema had als voorzitter van de Christelijke Veenkoloniale Landbouwbond 's morgens na de
rede van de voorzitter, drs. R. Zijlstra,
waarover wij gisteren reeds schreven,
nog wat verteld over Westerwolde en
de Veenkoloniën, het gebied waarheen
vandaag een excursie wordt gemaakt.
Namens het Landbouwschap sprak
de heer A. W. Biewenga, die naar voren bracht dat het in de toekomst niet
de vraag is of de boer voldoende kapitaal heeft, maar of hij een goed ondernemer zal zijri. Van grote betekenis
voor de landbouw achtte hij een samenwerken van economen en landbouw-ingenieurs, naar wie de boeren
hun oren te luisteren kunnen leggen.
Een slotwoord werd gesproken door
ds. J. B. Baumfalk van Groningen.
Medewerking aan de dag verleenden
verder de Groninger Minstreels en het
Chr. Mannenkoor Stadskanaal, alsmedede organist Wim Dalmayer.

Het is niet bekend wat de andere

maatschappijen, die op Ameland zitten,
gaan doen. De BP zou, als niet zeer

binnenkort resultaten zouden worden
bereikt, het bijltje er bij neer willen
gooien. Zekerheid hierover was niet te
krijgen. Mobiloil doet nogal geheimzinnig over de-werkzaamheden op de
Hon, een niet eenvoudig te bereiken
gedeelte van Ameland. De NAM lijkt
Mannen van de grote oliemaatschapnog het langst op Ameland te zullen
pijen bestormden indertijd dit Waddeneiland, omdat men algemeen van blijven, gezien de bouw van enige
mening was, dat hier grote aardgas- barakken bij Buren. Het zou echter te
voorbarig zijn hieruit zekere concluen (of) aardolievondsten zouden kunnen worden gedaan. De Caltex leek sies te trekken.
direct al in het begin van de boorwerkzaamheden op Ameland succes

Verzending Zeepost

Met de volgende schepen kan zeeworden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het
schip verweid.
Amerika, Verenigde Staten van ss
Rotterdam (5-7), ms Pr. Margriet (8-7); Argentinië ms Alnitak (8-7); Aus- Het bruidspaar Van der Linde komt per melkauto aan bij het
tralië ms Munsterland (10-7); Brazigemeentehuis van Bierurn.
lië ms Alnati (8-7); Voorm. Brits-OostAfrika ms Yalou (8-7); Canada ss
Rotterdam (5-7), ss Rijndam (7-7), ms
Oranje (8-7); Chili
rechtbank, waar hij gisteren terecht- Pr. Willem van
Indonesië ms Laer(5-7);
ms
Stuttgart
stond wegens moord, subsidiair doodAntillen
ms Oranje
(9-7);
Ned.
slag op zijn elf maandden oude doch- tes
Nieuw-Zeeland
ms Li(8-7);
Nassau
op
21 februari
tertje Carolina Johanna
Aan de trouwerij van melkman Mat gekomen, maar versierde melkauto's.
Ladon
Suriname
ms
(10-7);
merick
van dit jaar.
Een stuk of zeven collega's van de
van
der Linde uit Spijk en mej. MeZ-W.-Afrika
(8-7); Z.-Afrika (Rep.) en
hadden hun melkauto voor
dendorp
zijn
geen
bruidegom
Uithuizen
zwarte
te
Hij gaf toe, dat hij het kind met het ms Capetown Castle (5-7); ms Steengelegenheid
in een soort praalkoetsjes
pas
te
deze
geen
sleeën
en
ook
(8-7).
hoofdje in de kussens had gedrukt tot kerk
veranderd. In de voorste zat
wagen
zo
kindje,
bewoog.
Het
het niet meer
het jonge paar toen de stoet onder gewees de sectie uit, was door verstiktoeter, getingel en veel bekijks gisking om het leven gekomen. Ook werd
termiddag naar het gemeentehuis in
vastgesteld, dat het brandwonden had
Bierurn
reed.
Debreuk
in
het
achterhoofdje.
en een
ze verwondingen waren kort voor het
Toen het paar voor de wet man en
overlijden toegebracht.
vrouw was, ging het vrolijk naar de
De 21-jarige vrouw van verdachte
gereformeerde kerk in Spijk, waar het
huwelijk
was die dag tegen half twee van huis
werd ingezegend.
dag slechts 145 fans
zinnige, decadente wesDe Beatles, zo gegegaan om boodschappen te doen. Ze
trouwerij
Een
in stijl. Of het een
aanwezig.
terse muziek".
liet haar man met het huilende kind wend om bij hun aanreceptie
tamme
en
bruiloft geworden
ook
Hoewel
hun
komst
waar
dan
De manager van de is? Wij zijn er niet bij geweest!
achter. Zij kwam na ongeveer een komst
was
dagen van tevoren
zangers, Brian Epstein,
kwartier weer thuis. Zij ging niet met- door grote menigten
aangekondigd, zijn de
meisjes
ontkende dat het kleine
een naar de slaapkamer. Het was er schreeuwende worden
Beatles gistermorgen op
stil en zij dacht dat het kind sliep. en jongens te
een
ontvangstcomité
van
vliegveld
het
Promotie
aanduiding zou zijn
Toen zij enige tijd later het kind leven- ontvangen hebben in de
verwelkomd
Frankfort
loos op bed vond, dacht zij aan een afgelopen twee dagen
van
een
verminderde
Thomas te
door 50 persvertegendrie vliegvelden vrijbelangstelling voor de
stuip.
woordigers, 40 agenten
Zij liep met het lichaampje naar de wel zonder fans gezien.
Beatles.
Aan de universiteit van Amsterdam
en zegge en schrijve 4
badkamer om een stuipbad toe te pasHet vliegveld Kemagepromoveerd tot doctor in de Wisis
„Ik
denk
dat
deze
fans.
sen.
joran in Djakarta, waar
verwelkomingen op kunde en Natuurwetenschappen dhr.
kreten,
„wij
De
hougepsychiater
als
Een Haarlemse
zij uit Australië op
vliegvelden eruit raken. R. T. Simon Thomas (Nunspeet).
den van jullie, Beatles"
tuige-deskundige in deze zaak opge- doorreis naar huis arriMen kan niet verwach- Dhr. R. T. Simon Thomas verwierf zn
gingen
viertal
van
het
roepen —, noemde verdachte subnor- veerden, was verlaten
ten dat de mensen ieder bul op een proefschrift getiteld „Some
verloren in de eenmaal. Hij achtte een klinische behanop enkele journalisten
zangers
De
moment komen", zei aspects of life history, genetics, distrizaamheid.
een
deling raadzaam in verband met
en functionarissen na.
hij. Een betere maatstaf bution and taxonomy of aspidomorpha
glimlachten
zwakjes
temogelijke herhaling.
voor de populairiteit adhaerens". Zijn promotor was prof.
rug en wuifden hoopDe Beatles staarden
De officier van Justitie eiste een gevan de groep vond Ep- dr. H. Engel. Hij legde zijn doctoraal
politie.
journalisten
pers
en
vol naar
en
vangenisstraf van zes jaar met ter naar de
stein de grammofoon- examen biologie met landbouwdierAlleen de 4 meisjes
beschikkingstelling van de regering. de journalisten staarplatenverkoop
en de kunde af in 1954 aan de RijksuniversiEr
zwaaiden
terug
Verdachte zei bij het horen van die den naar de Beatles.
boekingen
voor
Bij
landing
optre- teit te Groningen. Van 1955 tot 1962
de
van
geen
waren
handtekesnikkend:
voormijn
„Laat
eis
vader
zouden
vol- was hij werkzaam als entomoloog bij
met
de
den.
Beide
vliegtuig
ningenjagers.
Beatlehet
komen om te getuigen dat ik van het
nog
steeds het Gouvernement van Nederlands
zangers op London Airgens hem
platen zijn in Indonesië
kind hield."
Nieuw-Guinea.
zijn.
gistermid„enorm"
waren
port
verboden als „waanUitspraak over veertien dagen.

Verdachte: „Huilen irriteerde me”

post

Zes jaar geëist voor
doodslag op baby

Spijker melkman trouwde in stijl

Geen belangstelling voor

Beatles op vliegvelden

R.T. Simon
Amsterdam
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CHARMANTE BABYDOLL
.van zeer fijne katoen, met
een broderie pasje en zak.
Leuk gegarneerd model
met knoopjes en satijnen
strikje midden voor. Noiron, dus niet strijken, In
bleu en rosé. S.M.L
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prachtige katoen bedrukt
met een fris en kleurig
bloemdessln. Model met
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geheel pasklaar, met centrale sluiting, in de maten
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Bij de N.V. Betonfabriek De Meteoor
te De Steeg, een grote betonindustrie,
waar spanbeton, prefabeiementen en
Stelcon bedrijfsvloeren worden gemaakt,
is plaats vooreen:
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COMMERCIEEL MEDEWERKER
De taak van deze functionaris zal bestaan
uit de verkoop van een aantal belangrijke
producten (w.o. Stelcon bedrijfsvloeren)
in de provincies Groningen, Friesland,
Drente en Overijsel, met standplaats in
het centrum van dit rayon.
Tevens bestaat zijn taak uit het onderhouden van goede betrekkingen in de
ruimste zin van het woord met bestaande
relaties en het uitbreiden van deze relatiekring door het leggen van nieuwe
contacten.
Voor deze functie is enige bouwtechnische kennis gewenst.
Leeftijd ca. 25 jaar.
Ten behoeve van de opleiding zal deze
functionaris voor tenminste één jaar
worden geplaatst op de afdeling Verkoop-binnendienst op het hoofdkantoor
in De Steeg.
Eigenhandig geschreven brieven met
pasfoto en volledige inlichtingen omtrent
opleiding, ervaring en reden van sollicitatie te richten aan de Chef Personeel kantoor, N.V. Betonfabriek De Meï~oor,
Schaarweg 2, De Steeg.

| beton
K
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Nieuwsblad van het Noorden van vrijdag

„DE VERGETEN
MEDEMINNAAR”

.

Nieuwe, goede Nederlandse speelfilm
Een nieuwe (nou ja, nieuwe.

.) Nederlandse speelfilm, twee
reprises en één prolongatie. Ziedaar al heel in het kort een groot
deel van het programma, dat de Groninger bioscopen u deze
Week hebben te bieden. De Nederlandse film, „De vergeten
medeminnaar", draait in CINEMA, de beide reprises in BEURS
(„Twee vrouwen") en CAMERA („Slaapkamergeheimpjes") en
de film die wordt geprolongeerd is „Dr. Strangelove" (ongewoon
boeiend, boeiend ongewoon) in STUDIO. GRAND heeft een
thriller uit Duitsland: „De nylonstrop" en LUXOR completeert
het zestal Groninger bioscopen met de pretentieloze „Beach
Party". Maxwill-PATERSWOLDE verplicht alle Danny Kayefans aan zich door de vertoning van „De dolle generaal".

Ondanks aantal
onvolkomenheden
toch volwassen
Groningen

kan zich eindelijk
Weer eens verheugen in een Nederlandse speelfilm, al lopen we hiermee dan ook ver achter het Westen
aan> waar „De vergeten medeminnaar" van John Korporaal al
geruime tijd geleden in première
S ing. „De vergeten medeminis Korporaal, tweede Nederlandse speelfilm. De eerste was
«.Rififi in Amsterdam", die hij kort
na zijn terugkeer uit Mexico
Raakte, maar die in generlei opzicht een succes was. Toch scheer al iets door van de kwaliteiten, die, naar men algemeen
aanriam, John Korporaal in grote

merde

Iïlate bezat.

„.Pat
WM

hij ze ook inderdaad bezit be-

tDe vergeten medeminnaar"
en
film
die ondanks een aantal onvolt
-onienhedennienheden toch een zeer volwassen

indruk maakt. Het verhaal, ontleend aan het ge(jiupi*i_
memci
lijknamige boek van Rico
öu lthuis, bevat een geladenheid, die
ver het geheel genomen treffend in
filmbeelden is gerealiseerd. Weliswaar
ls de film nog wat aan de trage kant
in het begin vond ik hem zelfs
sloom —, maar men kan hem een
Zekere dynamiek, vooral in de tweede
"elft, niet ontzeggen.
, ~De vergeten medeminnaar" is het
b°eiende verhaal van een man, die zijn
Be heugen verloren heeft. Hij wordt
en armoedig gekleed aangepolitie ingerekend en
i a °ffen, door de
ter naar een psychiatrische kliniek
?yergebracht. Als tuinman leeft hij
j!!fr aanvankelijk gelukkig en kindernjk
tevreden, maar de liefde die hij
°?*t voor de assistente van de psyni ater doet hem naar zijn verleden
Stukje voor stukje begint
in zijn herinnering te dagen, waar{}?*
y de angst voor een man met een
?*arte baard, die hij in zijn dromen
jteeft gezien, hem tot een obsessie
*°rdt. De man is, meent hij, zijn doodsen hij stelt alles in het werk om
meer over hem gewaar te worden.
Tezelfdertijd probeert een tuinarchiïeet, die terugkeer
in hem een liefdesrivaal hervan zijn geheugen
de
te gaan. Hij ziet maar één moge'wheid om dat voor eeuwig te bewerkDat is door de ander te dostelligen.
~en. De ontknoping van het raadsel
an Qe man (jie niet weet wie hij is, is
al komt die verrassing in
:?6t boek van Bulthuis beter uit de verf
jfn in de film. Korporaal laat naar
?% smaak te scherp het gezicht ach*eï de zwarte baard zien Hij geeft
?aarmee te vroeg iets prijs van het ge!}eim, dat tot het slot bewaard had
m°eten blijven.
Henk van Ulsen speelt de hoofdrol
an de man met het geheugenverlies
*jn hij doet dat, zoals men van een van
?® betere acteurs mag verwachten. De
niiricamera boezemt hem, zo te zien,
en enkele angst in. Integendeel, zijn
met regisseur en camera is
/p.

°

—-

fuivend

tond
ent,

verrassend voor iemand die voor het
eerst van zijn leven in een film speelt.
Peter Aryans als de tuinarchitect laat
eveneens een goede vertolking zien en
ook die van Pim Dikkers als de psy-

chiater mag er zijn. Robert Sobels, die
ik als de televisie-inspecteur Fedder
nu ook niet direct bewonder, speelt te
krampachtig de rol van inspecteur van
politie Overveen. De overgang van de
argwanende politieman naar de man
die blij is over de afloop (tegen het
slot van de film), 'is ongeloofwaardig.
De dialogen (van Kees Stip) had ik
graag nog iets directer gezien, de fotografie van Eduard van der Enden bevat heel leuke dingen, maar is toch
niet origineel. De montage van de regisseur zelf kan flitsender; de trage
indruk die de film maakt, is hieraan te
wijten. Over de muziek van Pim
Jacobs niets dan goeds. Het geluid is
over het geheel genomen beter dan we
in Nederlandse films gewend zijn.
E. B.

Sophia Loren in
film van De Sica

Arts (van abortus
verdacht) blijft

Vittorio de Sica, de man die in films
van anderen optreedt om zijn eigen
films te kunnen financieren, heeft met
„La Ciociara" („Twee vrouwen") niet
ge._
zijn slechtste film
zijn beste,
maakt.
Ook
niet
LJSUrS
want daarvoor is hij teveel
afgestemd op de smaak van het zogeheten grote publiek. Sophia Loren
en Jean-Paul Belmondo vertolken de
hoofdrollen. Ook Raf Vallone speelt
mee. Het dramatische verhaal handelt
over een jonge vrouw, die in het laatste deel van de tweede wereldoorlog
haar dochtertje voor haar ogen verkracht ziet. Het meisje verandert hierdoor geheel en de vrouw stelt alle pogingen in het werk haar weer iets van
haar vroegere, kinderlijke blijheid terug te geven.

nog in arrest

De rechtercommissaris
van
de
rechtbank te Utrecht heeft dezer dagen de termijn van voorarrest verlengd tegen de Zeister huisarts H. K.,
die enkele maanden geleden werd gearresteerd op verdenking van het plegen van abortus.
Het strafbare feit zou in februari zijn
gepleegd bij een winkelmeisje uit Zeist
wier verhouding met de getrouwde
werkgever niet zonder gevolgen was
gebleven. De verwekker van het ongeboren kind kwam in maart te overlijden. De kwestie kwam aan het licht
toen familieleden van de overledene
een zeer hoge rekening aantroffen van
de huisarts K.
Griffier Roëll ziek
De politie werd in de arm genomen
De griffier van de Eerste Kamer, jhr. hetgeen tot de aanhouding van de huismr. J. W. Roëll, is gisteren in het Rode
leidde. Ook de fiscale recherche
Kruisziekenhuis te Den Haag opgenomen. arts
De heer Roëll, die reeds enige tijd ziek blijkt zeer veel belangstelling te tonen
was, zal hier worden geopereerd.
voor de levenswandel van de huisarts.

WAARHEEN?

Griezelen bij Duitse thriller
over jacht van Scotland Yard
Griezelen, nagenoeg van begin tot eind, kunt u bij „De nylonstrop", een film over de jacht van Scotland Yard

Srand

°P een waanzinnige moordenaar. De film is gemaakt
door de Duitse regisseur Rudolf Zehetgruber. De griezelige zaken hebben een vleugje striptease als entourage
gekregen.
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DAARHEEN in 't

2 matrozen in arrest

Muiterij op coaster
uit Amsterdam
in Engeland
gearresteerde matrozen van de Amsterdamse coaster Aerdenhout, verdacht van muiterij, bedreiging van
de kapitein met een mes en diefstal,
voor de officier van Justitie te Amsterdam worden geleid.
Het zijn een 28-jarige matroos uit
Rotterdam en een 19-jarige matroos
onder de gage uit Hilversum. Tijdens
de reis van de coaster van Duitsland
naar Engeland braken deze matrozen
de kast open, waarin onder douaneverzegeling sterke drank en sigaretten
zijn opgeborgen. Zij stalen bier uit de
kast en dronken dit op. Daarna ontstond een vechtpartij, waarbij messen
werden getrokken, de kapitein werd
bedreigd en hutten werden vernield.
Voorts weigerde het duo opgedragen werkzaamheden te verrichten.
Toen de coaster een Engelse haven
binnenliep stelde de kapitein zich in
verbinding met de Nederlandse consul. Het tweetal matrozen werd daarop door de Britse politie gearresteerd.
Maandag zullen twee

ZONNIGE RUBRIEK VOOR
BURGERS ENBUITENLUI
DIE ER EENS UIT WILLEN

WEEKEIND

Zehetgruber houdt

de aandacht met
hoofd- en bijverhaal goed gevangen. Hij is nooit te
lang met het een
bezig, want steeds
wordt de draad
van het ander
weer opgevat. Al
direct in de eerste
meters
celluloid
roept hij de nodige spanning op,
als in een nachtwaar de
club,
moordenaar zijn
chantage-activiteiten uitvoert, een
politie-inspecteur
sterft door een
nylonkoord. Spoedig daarna verplaatsen de camera's ons naar het
werkterrein van
de moordenaar en
dus ook naar dat
van inspecteur
Harvey, een landhuis in een Engels
landschap. Het is
een spookpaleis.
waar een geleerde er in de catacomben huivering- Dietmar Schönherr als inspecteur Harvey van
wekkende ideeën Scotland Yard in de catacomben van het spookpaleis.
op na blijkt te
houden. Het zit allemaal zo ingewikkeld in elkaar, dat de regisseur tot het
laatst toe het geheim kan bewaren, wie
nu de moordenaar is. Een komische
noot heeft de regisseur in het verhaal
trachten te brengen in de figuur van
een assistent-rechercheur, maar dit
leek ons een dissonant. Geluid- en
Een licht verteerbaar niemendalbeeldband liepen niet altijd synchroon.

AGENDA
# GRONINGEN. Vrijdagavond

#

#
#
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„BEACH PARTY”
licht verteerbaar

Reprise genoegelijke

'Slaapkamergeheimpjes'

9

0

letje is „Beach Party". Een groep
jongelui zoekt vertier aan een van
dc Californische stranden en verdeelt haar tijd tussen sporten, zingen, dansen en minnekozen.
Frankie,

een van

Luxor

af.

.

fïlaxwill
.,

de tweede

wereldoorlog

een aanslag wordt ge-

g,ge

pieegd,

.

eenvou-

als de
D
Paterswolde
soMaat Emie wu
liams, die zich op last van de geheime
dienst voor de generaal moet uitgeven.
Soldaat Williams tracht er van te maken wat er van te maken valt, maar
dat is niet eenvoudig. De echte generaal, moet u weten, draagt namelijk
een lapje voor een van zijn ogen. Zijn
dubbelganger moet natuurlijk ook een
dragen, maar laat nu net zijn onlapje
**en_ van Ulsen (rechts) als de man die zijn geheugen kwijt is, vlucht bedekte
oog vreselijk bijziende zijn
v eg VOor een man met een baard. Een scène uit „De vergeten U ziet het, situaties die geknipt zijn
voor een man als Danny Kaye.
medeminnaar".

Zaterdag

rubriek).

Zondag z.g. Bremtocht-oriënteringsrit. Start om
13 uur bij hotel Cornelis.
9 HOOGEVEEN. Zaterdagavond
5 uur wielerronde.
Zaterdagavond
LEMMER.
#
half zeven wielerronde.
i # VEENDAM. Vrijdag en zateri dag zwemkampioenschappen
i van Groningen.
1 0 FERWERD. Vrijdagavond
1 wielerronde.
KLOOSTERBUREN.
Zaterdagavond wielerronde.
i ZUIDLAREN. Prins Bernhardi hoeve, van 5 tot 12 juli elke
avond 8 uur „Rudi CarrellI show".
\
IDE-DE PUNT. Zaterdagmorgen 9 uur schoolfeest met
grote allegorische optocht.
Vrijdagavond Pet1 O USQUERT.
jesmarkt-oriënteringsrit.
Start om half zeven bij hotel
Van Steenwijk.
Zaterdagmiddag
DELFZIJL.
%
I straattekenen. Zaterdagavond
met Grunneger DaanI Taptoe
I sers.
I 0 GARNWERD. Zaterdag Reitl diepzwemtochten.

# DALEN.

Lauwerszeewerken
via

Zoutkamp
Dit waterbouwkundig werk in het
noorden is ook zeker een dagtrip
waard. Wanneer men er een mooie
dag voor weet uit te zoeken, is de
bootreis naar de indijkingswerken,
waaronder de nieuwe haven van de
Oort; een stuk dijk naar de Groninger kust; de sluisputten en de in wording zijnde caissons voor de afsluiting, die de meeste bewoners noordelingen alleen van de Deltawerken via
de televisie kennen, een facinerende
belevenis. Tot eind oktober zijn ook
groepsreizen en excursies mogelijk.
Voor individuele reizen vertrekt de
boot om half negen uit Zoutkamp en
de er op aansluitende GADO-bus om
kwart over zeven vanaf het NS-busstation te Groningen.
Voor groepsreizen van minstens 20
personen vertrekt de boot uit Zoutkamp 's middags om half één, elke
dinsdag, woensdag en donderdag.

" Combineren

~Is dit niet een mooie gelegenheid
om de vele deelnemers aan excursies
en groepen die een bezoek aan de
Lauwerszeewerken willen brengen,
tevens iets meer van Noord-Groningen te laten zien?", zo dacht de
Stichting Noord Groningen.
De heer W. J. Vuursteen, directeur
van deze stichting, zag er wel een
leerzame trip in, aansluitend op de
boot van half één uit Zoutkamp.
Reeds talrijke groepen en excursiegangers zijn op genoemde dagen in-

middels om half elf per bus vanuit
Uithuizen vertrokken. Er rijdt een
gids mee, die tijdens de trip door de
kop van Groningen en de Westpolder alle bijzonderheden spuit. Het
bezoek aan het werkeiland kan gecombineerd worden met een bezoek
aan Schiermonnikoog.
Een ieder die er meer van weten
wil kan zijn licht opsteken bij de Groninger VvV, Grote Markt 1, tel. 21541
of bij de Stichting Noord Groningen,
tel. 05900-27536; Stichting Noord
Firesland, tel. 05114-400.
P.

"

Bootjezailn !

"

Bosfeest Ezinge

"

Dan naar Meppel

Termunten staat het komende
weekeinde in het teken van de watersport. Zaterdag en zondag „Bootjezailn" op de Eems. Zaterdagmiddag
kwart over twee begint een pleziertocht over de Eems naar Emden.
Zondagmorgen elf uur zeilwedstrijden op de Eems en om drie uur 's
middags bij de haven een openluchtvariété (met o.a. De Wama's en The
Blue Diamonds).

Ezinge roert zaterdag ook de trom:
bosfeest op het landgoed Allersma.
Vanaf 's middags half twee een zangen muziekfestival waaraan elf verenigingen meewerken. Om 2 uur start
een rijwieltoertocht over 25 km. Voor
's avonds 9 uur staat een Taptoe op
het programma.

Voor een bezoek aan Meppel zouden wij de komende zes weken de
donderdag willen adviseren, want
vanaf 9 juli heerst daar de leuze
„Donderdag-Meppeldag", die wordt
ingeluid met gekostumeerde straat-

muzikanten en 's avonds een unieke
optocht met 12 gekostumeerde muziekkorpsen. Donderdag 16 julizal er
zelfs de 58.000 kg. wegende walvis
„Jonas" zijn te bewonderen.

,

DANNY KAYE ALS
„DOLLE GENERAAL” \
Danny Kaye speelt een heerlijke rol,
eigenlijk zelfs twee rollen, in „Dc dolle
generaal". Hij is hierin zowel dc Engelse generaal Mackenzie-Smith, op wie in

Vrijdag-

avond half acht oriënteringsrit. Zaterdag kermis.
HOOGEZAND. Oriënteringsritten. Zaterdag start half
drie Parkhotel Sappemeer,
zondag start twee uur hotel
De Groeve.
EELDE. Zaterdag en zondag
kermis met volksspelen. Zondagmiddag 50 cc-motorraces.

en zondag Bootjeszailen en
festiviteiten (zie nadere bijzonderheden in deze rubriek).
O LEEK. Zaterdag en zondag
grote zeilwedstrijden op het
Leekstermeer.
9 DIEVER. Openluchttheater
„De Storm", zaterdagavond
a.s., woensdagavond 8 juli en
zaterdagavond 11 juli.
% ZWEELOO. Zaterdag 3 uur
volleybaltoernooi, 's Avonds
acht uur in openluchttheater
Aalden feestavond met veel
artiesten. Vrijdagavond 7 uur
wielerronde.
Zaterdag bosfeest
0 EZINGE.
met zang- en muziekconcours
(zie bijzonderheden in deze

dc mannelijke

ger een stel vrienden en
film haalde indertijd in
vriendinnen
uit te nodigen. Frankie is
Groningen terecht
een
daarover
zeer
gebelgd en papt, om DoHet
verhaal
is
prolongaties.
aantal
ergeren,
lores
te
met een ander meisje
pretentieloos
en
charmant ondeugend,
op
aan.
Dolores
haar
beurt doet heten
bovendien
is
het
licht te verteren
luchtig verfilmd. De kleuren zijn heel zelfde met een jonge, maar oud lijkende professor, die dc gedragingen van
goed geslaagd.
dc jeugd bestudeert.
Als dc jongelui ontdekken, dat zij
een studieobject vormen voorde professor, zullen zij hem wel eens even
een lesje geven.. Op datzelfde ogenblik
verschijnt echter een nozembende ten
tonele, die ook met dc professor wil afrekenen en dan kiest dc jeugd dc partij van dc wetenschapsman.
Tenslotte loopt het „uitje" aan het
strand dan voor iedereen nog prettig

Concours-hippique.

0 TERMUNTERZIJL.

had gedacht helemaal
Rock Hudson en Doris Day zijn de hoofdrollen,
alleen met zijn Dolores een vakantie
hoofdpersonen in de genoegelijke Amezonnige strand door te brenrikaanse filmkomedie „Pillow Talk", aan het
gen, maar Dolores vond
in ons land beter bekend als „Slaaphet toch maar verstandiDe
kamergeheimpjes".

(Samera

Grote Markt om half tien
Taptoe, tien uur demonstratie
exercitiepeloton.
Tot volgende week zaterdag
op de Ossenmarkt tentoonstelling Paraat: leger en
luchtmacht.
Zaterdag wandeltocht Peerd
van Ome Loeks.
Zondag draverijen en atletiekjeugdwedstrijden.
ASSEN. Zaterdag TT-wandelmars. Vertrek bij Bellevue
junioren 2 uur,
senioren
kwart voor drie. Zaterdagmiddag bosbad De Wilg demonstratie Asser Reddingsbrigade.
HEERENVEEN. Zaterdagmiddag grasbaanraces; training vier uur, wedstrijd kwart
voor zes op het Sportpark.
PIETERBUREN. Zaterdag
Wadloop. Vertrek bij café
Hunsingo om 9 uur. Duur van
de Wadloop 2Va uur.
't ZANDT. Zaterdag half twee

DE EXCURSIES, die vanuit Zoutkamp en Oostmahorn dinsdags,
woensdags en donderdags door de Stichting Noord-Groningen
en de Stichting Noord-Friesland naar de Lauwerszeewerken
worden georganiseerd, zijn wel in trek. Dit blijkt wel uit het
feit, dat verleden week donderdag voor dit seizoen reeds de
5000ste bezoeker (de heer D. Franke te Eernewoude) door
burgemeester S. Sijtsma van Oostdongeiadeel de hand kon
worden gedrukt.

"

»

"">
"

,

Ook de trips georganiseerd door de Stichting Noord-Groningen die
om half elf 's morgens beginnen in Uithuizen, sluiten aan op de om
half één uit Zoutkamp vertrekkende boot. De ioto toont een juist aangekomen excursiegroep uit Overijssel op weg naar de Lauwerszeeweiken.
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R.H.B.S. te Sneek bestaat in PANDA
september honderd jaar en de
(Van onze correspondent)
Nadat in 1963 Thorbecke's wet op het Middelbaar Onderwijs tot stand
was gekomen, was Sneek de eerste Friese gemeente en tevens één der
eersten in het land, die gehoor gaven aan zijn oproep één van de bij
die wet ingestelde types te stichten, en wel zó vlot, dat op 12 september

PETTEN-

1864 de school geopend kon worden. De voorbereiding, de bouw, de
inrichting, het aantrekken van leraren en leerlingen, geschiedde door
de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, door de gemeente samengesteld. Tot 1922 bleef het een gemeentelijke H.8.5.,
daarna werd het een Rijks-H.B.S.
Als eerste directeur werd dr. B. Verver aangezocht, hoogleraar in de Natuur- en Scheikunde. Het aantal leerlingen bedroeg aanvankelijk 60 per
jaar om gaandeweg te stijgen tot 280
in 1950. Op het ogenblik zijn er zelfs
300, ondanks de „concurrentie" van de
Chr. H.B.S. in Sneek en de R.K.H.B.S.
te Bolsward.
De viering van de 50- en 75-jarig
jubileum werd indertijd door de
beide wereldoorlogen onmogelijk gemaakt. Pas bij de opening van h._
nieuwe uitgebreide schoolgebouw in
1950 kon een reünie van oud-leerlingen worden gehouden.

Feestprogramma
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan, wordt nu een feestprogramma samengesteld voor reünisten
op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. „Oude meesters" zullen lessen
geven en er is gelegenheid tot sport.
Een grote feestavond (Scapino-ballet,
Lurelei-cabaret 0.a.) zal het feest besluiten.
De leerlingen krijgen maandag 14
en dinsdag 15 september een feest, bestaande uit sportwedstrijden, een gemaskerd bal, waaraan prijzen zijn
verbonden, en een groot bal, waarbij
The Dutch Swing College Band zal
optreden. Van de 1823 uitgenodigde
oud-leerlingen (van de anderen was
geen adres meer bekend) hebben reeds

Engeland eist van
Amerika uitbreiding
plan voor MLF
Engeland heeft gisteren formeel geeist, dat de Verenigde Staten bij hun
plannen voor een multilaterale kernmacht ter zee (MLF) de atoomstrijdkrachten ter land en in de lucht insluiten ten behoeve van een grotere
Deweeglijkheid en geringere kwetsbaarheid.
De Britse NAVO-afvaardiging heeft
aan een groep van acht leden, (onder
wie Nederland en België, die akkoord
zijn gegaan met het Amerikaanse ontwerp) een nieuw project voorgelegd.
Dit plan houdt in dat aan de gemengde kernstrijdmacht ter zee atoombommenwerpers en op het land opgeslagen
raketten worden toegevoegd.
Het oorspronkelijke Amerikaanse
plan omvat een strijdmacht 'van 25
oorlogsschepen met gemengde bemanningen en uitgerust met elk acht Polarisraketten met kernkoppen.
Geallieerde zegslieden hebben gewaarschuwd, dat aanvaarding van het
Britse project zal nopen tot een herziening van de Amerikaanse plannen en
de totstandkoming van de MLF zal

450 toegezegd te zullen komen, waaronder velen die hun echtgenotes op
de school hebben leren kennen.
De officiële herdenking is op 24
oktober, na de jubileumviering van de
H.B.S. te Groningen, die van de oprichting af Rijks-H.B.S. is geweest.

JACHT
220) De pettenpakkertjes van professor Kalker
hadden een geweldige voorraad petten uit de hotelkamers geroofd. Maar het resultaat was teleurstellend. „Uw gedachten-ontvanger zit er niet tussen,
professor," zei Panda, nadat het laatste hoofddeksel uit elkaar was geplukt. „Nu moeten wij ons
schielijk verwijderen," sprak Joris. „Dit adres is
bedorven, .eh.. afgewerkt, bedoel ik. En ik wacht
liever niet, tot de eigenaars van de geschonden

NFOo.l.v. Hefmuth Wünnenberg
Na beëindiging van de serie abonnementsconcerten pleegt het Noordelijk
Filharmonisch Orkest enkele losse concerten te organiseren die in hun
opzet zijn aangepast aan de zomertijd. Zo presenteerde het NFO gisteravond een concert onder de titel „Muziek uit Wenen", waaronder dan
vooral het luchtige Weense repertoire werd verstaan. Een programma
dat zeker bij het talrijke publiek in de smaak is gevallen; velen hebben
deze mooie gelegenheid benut om een avond lang van welluidende verpozingsmuziek te genieten.

Het concert stond onder leiding van
de gastdirigent Helmuth Wünnenberg,
verbonden aan het operagezelschap
Forum te Enschede. De thans 32-jarige dirigent voltooide zijn muziekstudie te Keulen,
leidde diverse
operagezelschappen in Duitsland en
is sinds 1960 werkzaam bij Forum,
waarmee hij reeds vele goede opvoeringen op zijn naam heeft gebracht.
Het lag dus voor de hand, dat Wünnenberg in zijn concert ruime aandacht schonk aan operafragmenten, die
hem het meeste liggen. Het symfonische gedeelte dat voor de pauze werd
gegeven, stond niet op hetzelfde peil
als de operastukken in de tweede helft
van het programma. Hieruit zou men
kunnen afleiden, dat beide genres de
nodige ervaring vereisen, en dat Wünnenberg nog te weinig in de gelegenheid is geweest met een symfonieorkest te werken. De symfonie nr. 33
in Bes gr. t. van Mozart mag men zich
lichter en fijner gespeeld denken. De
accenten vielen nogal zwaar uit en het
hoge tempo verhinderde soms, dat de
details voldoende werden afgewerkt.
De zuiverheid van de houtblazers was
trouwens hier verre van voorbeeldig,
wat niet de dirigent maar de musici
moet worden aangerekend.
De soliste in dit concert, de sopraan
Nel Duval, liet er in „Der Hirt auf
dem Felsen" van Schubert geen twijfel over bestaan, dat zij bij de opera
werkzaam is. Helaas was dit optreden
technisch lang niet vlekkeloos. Muzikaler klonk de klarinetsolo van Koos
Meekers.
Van de toneelmuziek bij Goethes

„Egmont" van Beethoven hoort men
meestal alleen de ouverture. Gisteren
werden ook eens twee liederen van
Clarchen gegeven, die door Nel Duval
smaakvol werden gezongen. In haar
optreden na de pauze had de zangeres
succes met twee aria's uit Don Giovanni van Mozart, en wist zij het publiek vooral met de aria „Spiel ich
die Unschuld vom Lande" uit Die Fledermaus van Joh. Strauss te boeien.
Deze laatste moest worden herhaald.
Wünnenberg omlijstte de aria's met enkele ouvertures, waarvan „Die lustiger Weiber von Windsor" van Nicolai
en „Die schone Galathée" van Von
Suppé het meest insloegen. Het orkest
speelde met geestdrift en gaaf, zodat
de spontane bijval eveneens tot herhaling van het laatste nummer noopte.

Verdwenen employé
van Philips terecht

vuursteentjes van een primitieve cultuur. Men weet, dat deze vuursteentjes
werktuigjes waren, maar heeft (nog)

Dr. C. C. J. VON GLEICH.

Regering overweegt
toeristenbelasting

De Zwarte

Hooglanden
door Mark

REM komt ook met
radio-uitzendingen

—

—

voor

De minister van Landbouw en Visserij, mr. B. W. Biesheuvel heeft gisteren zowel de vaste commissie van
Landbouw en Visserij als 't Landbouwschap laten weten dat de Nederlandse
pluimveehouders niet op steunmaatregelen behoeven te rekenen.
Het nemen van steunmaatregelen
zou, aldus de minister in strijd zijn
met EEG-bepalingen en waarschijnlijk leiden tot het inroepen van de vrijwaringsclausule en een sluiting van de
grens door West-Duitsland.
De restitutie van omzetbelasting op
mengvoer bij uitvoer van Nederlandse eieren blijkt niet te verwezenlijken
daar de Nederlandse fiscale rechtspraak inzake de omzetbelasting dit
onmogelijk heeft gemaakt.
Inmiddels heeft de bewindsman in
antwoord op schriftelijke vragen van
het Tweede Kamerlid Egas (PvdA)
meegedeeld, dat de indruk bestaat,
dat de produktietop en daarmee het
dieptepunt in de prijsontwikkeling van
eieren is gepasseerd.

(Van een onzer verslaggevers)

In het Friese ruilverkavelingsgebied Garijp—Wartena zijn nederzettingssporen uit de steentijd gevonden, die naar de deskundigen hopen
misschien enig licht kunnen brengen in de vraag of van de cultuur
jagen en vissen een geleidelijke overgang heeft plaatsgevonden naar
de landbouw- en veeteeltcultuur, of dat dit twee afzonderlijke culturen
waren.

—

betalen?" vroeg Panda. „Weineen!" antwoordde
Joris gemelijk. „Ge hebt altijd van die roekeloze
plannetjes, manneke. Zegt het spreekwoord niet,
dat men geen slapende portiers wakker moet maken? En dit geldt vooral, als men alle aanleiding
heeft, om in stilte te vertrekken.' Maar helaas,
een al te ijverig pettenpakkertje bedierf de stille
aftocht. Het zag de pet van de portier en die verleiding was te sterk voor het mechaniekje.

Zech-Nentwich in Zuid-Afrika

pluimveehouders

Nederzettingssporen uit steentijd in
Fries ruilverkavelingsgebied

Walter Zech-Nentwich, die uit een
Westduitse gevangenis is ontvlucht na
tot 4 jaar gevangenisstraf wegens oorlogsmisdaden te zijn veroordeeld, moet
zich nu in Zuid-Afrika bevinden, aldus
betrouwbare zegslieden in Wenen.
Simon Wiesenthal, die zichzelf tot
taak heeft gesteld nazi-oorlogsmisdadigers op te sporen, deelde United
Press International mede, dat Zech-

Duitse gasbel
heeft wellicht
toch waarde
Duitse en Nederlandse geologen zijn
het er niet over eens, of de „Duitse
gasbel" voornamelijk waardeloze stikstof bevat of koolwaterstof.
Een woordvoerder van het uit 11
maatschappijen bestaande consortium
heeft op de berichten, als zou 96 pet.
van het gas uit stikstof bestaan, geantwoord, dat een vondst van 96 pet.
stikstof op 2.700 meter niet van invloed is op de kwaliteit van het gezochte gas en dat men onder de stikstof aardgas verwacht. Het bopreiland
Mr. Louie ligt op 500 meter van de
opborrelende zee tussen Juist en Borkum.
De woordvoerder van het consortium
vervolgde, dat als een speciaal Nederlands pompschip de druk op de plaats
heeft verminderd, het boren op een
diepte van 4.500 meter zal worden
voortgezet.

niet kunnen achterhalen, waarvoor zij
gebruikt werden. De deskundigen konden nog niet meedelen uit welke periode van de steentijd de vondsten afkomstig zijn, doch zij wezen er op,
dat overeenkomstige culturen uit 5000
a 6000 voor Christus stammen.
De opgravingen worden onder auspiciën van het Fries Museum te Leeuwarden met medewerking van de Cultuurtechnische Dienst en de plaatse
lijke commissie uitgevoerd door het
Biologisch Archeologisch Instituut te
Groningen onder leiding van dr. A.
Bohmers.
De heer P. Mutstra, die als vondstenzoeker bij de ruilverkavelingswerken aanwezig is heeft de vuursteentjes
ontdekt. Dit ruilverkavelingsgebied
heeft de archeologen al meer dan

deskundigen hebben verDuitse
klaard, dat een doeltreffende analyse
van het gas pas mogelijk is als lekken
van de gasbel met rotsblokken zijn gedicht. Volgens hen kan dan pas worden
vastgesteld, of het gas genoeg koolwavijftig vondsten opgeleverd, afkomstig terstof bevat om exploitatie lonend te
van de middenst'eentijd tot ongeveer maken.
1200.
Bij de opgraving wordt uiterst nauwkeurig te werk gegaan. Men heeft een
stuk van vier bij vier meter uitgezet,
waarvan de grond laag voor laag voorzichtig wordt afgegraven en gespoeld.
In de tijd, waaruit deze vondsten
(Van onze correspondent
dateren moet dit gebied in Friesland
te Amsterdam)
rijk geweest zijn aan meren en dicht
Een 30-jarige moeder en haar driebegroeid met eikebossen. De toenmajarig dochtertje zijn gisteravond door
lige bevolking vestigde zich op open de Amsterdamse GGD ingeënt tegen
plekjes, want zij had nog geen middel rabies, nadat zij enkele uren tevoren
om de bossen te vernietigen. In dit waren gebeten door hun kat. Het dier
gebied kwamen indertijd weinig die- is door de politie in beslag genomen
ren voor. Een vroegere bevolking van en voor onderzoek toevertrouwd aan
jagers had deze uitgeroeid.
de veterinaire dienst te Haarlem. Het
Het merengebied van Friesland is dier gedroeg zich volgens de politie
wat grootte betreft de derde vindplaats zeer agressief.
van deze cultuur. De grootste vindDe mogelijkheid, dat de kat aan
plaats is het bekken van Parijs, ge- hondsdolheid lijdt, is gering, maar na
volgd door Noord-Brabant en het de rabies-gevallen van anderhalf jaar
noorden van België.
geleden neemt men geen enkel risico.

en een vurig voorvechter van de waarheid; zijn lijfspreuk was „ik kijk je
recht in je gezicht en dan zeg ik hoe
ik over je denk en als je dat niet aanstaat
dan gooi je het maar in mijn
pet." Maar je moest er wel aandenken dat hij, hoe weinig consideratie hij
voor andermans zere tenen had, bijzonder gevoelig was waar het de zijne
betrof. Hij was een amusante kruisingvan een dappere ridder en een aan de
aarde gebonden boer, amusant voor 'n
poosje, daarna ging hij vervelen. Maar
ik vond hem wel aardig, ik herkende
de kleine jongen achter het dappere
masker. Ik was verbaasd toen Max
Fielding tegen me zei: „Brian ik wil
je wel bekennen dat ik mijn boerderij
morgen zou verkopen als ik er een
goede prijs voor kon maken".
„Jij, Max?" zei ik. „Goeie hemel,
dat had ik nooit uit jouw mond verwacht."
„O ja," zei Jennifer Fielding, „Max
heeft het nu al een hele tijd gezegd
en ik ben het met hem eens. Maar
wat zou hij in vredesnaam moeten
gaan doen als we weer naar Engeland gingen
een boerenbedrijf? Kun
jij je Max werkelijk voorstellen op een
bedrijf van veertig hectaren, laten we
zeggen in Devonshire — zonder hulp?"
„Ik zie niet in waarom niet," mopperde haar echtgenoot. „Andere mensen spelen het klaar, dus waarom ik
niet?"
„Maar andere mensen zijn niet zoals jij Maxie," protesteerde Jennifer.
„Het is niet zozeer je leeftijd, maar
wel, je hebt te lang in de tropen gezeten; je bent eraan gewend dat anderen het werk voor je doen. Kun jij
jezelf werkelijk voorstellen op 'n tractor en dat je moet zorgen voor het afpalen, het graven van sloten, het mel-

ken
zeven dagen in de week, helemaal alleen?"
„Ja, ik geloof het wel," zei Max onzeker; „ik zou het in ieder geval willen proberen. En hoe zit het met jou,
jij moet het huishouden doen. Krijg jij
dat voor elkaar, zeven dagen per week,
helemaal alleen?" Jennifer Fielding
glimlachte liefderijk tegen haar echtgenoot. „Om je de waarheid te zeggen
nee! En we hebben er al duizendmaal over gepraat zonder tot een oplossing te komen, dus ik veronderstel
dat we wel in Kenya zullen blijven tot
we er uit gegooid worden."
„Hé, hé! Wie praat er hier over
uitgooien?" vroeg Nancy Cuthbertson.
„Niemand zal me er ooit uitgooien.
Ze hebben het een keer geprobeerd,
zonder resultaat, en zo zal het ook de
volgende keer gaan."
„Goed zo, Nancy!" riep Tim Dudgeon uit, „maar jou verplaatsen ze ook
niet zo gemakkelijk!"
Nancy met haar zware boezem
draaide zich in de richting van Torn.
„Kom hier, stumper," blafte ze, „en
ik zal je armzalige botjes breken."
Kort daarna gingen we naar binnen
om te lunchen. Dit soort maaltijd
soep, koud buffet, en een keur van
zoetigheid, kaas en koffie
had ik talloze malen op de Club genuttigd.
ledereen zat op zijn gemak. De sfeer
was vrolijk, 's Middags zouden ze golf,
tennis, squash spelen.
of zichzelf
in slaap lezen in de lounge.
Bij de eerste gelegenheid die zich
voordeed glipte ik weg. Het was niet
moeilijk; niemand zag me in mijn auto
stappen en wegrijden. Ik was al geaccepteerd.
Ik liet het plaatsje zelf links liggen.
Ik kon dit stuk wel geblinddoekt rij-

De vondsten bestaan uit bewerkte

onze correspondent in
Den Bosch)
41-jarige
De
Philips-employé J.
vertragen.
Rector, sinds zaterdagmiddag zoek, is
terecht. Twee collega's van de verdwenen Eindhovenaar, die berichten over
zijn verdwijning hadden gelezen, reisden gisteren naar een hotel bij de Loosdrechtse Plassen, waar ze vermoedden
dat de heer Rector zich zou bevinden.
(Van onze Haagse correspondent)
Hij bleek er inderdaad te zijn. Een
„De invoering van een toeristenbe- zenuwarts had hem aangeraden uit
lasting verdient ernstige overweging".
vissen te gaan
de heer Rector had
Deze uitspraak heeft, „hardop den- aan dit advies en
gevolg gegeven. Hij
kend," drs. L. J. M. van de Laar, meende zijn vrouw te hebben ingelicht.
staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in Vlissingen
gedaan. Hij deed dat tijdens een tweeFEUILLETON
daags bezoek aan de provincie Zeeland.
In het buitenland, zo zei de staatssecretaris, is het een heel normale zaak dat
toeristen mee betalen aan de voorzieningen waarvan zij tijdens hun vakantie genieten. Waarom dan in Neder\
land niet?
Formeel bestaat op het ogenblik
reeds de mogelijkheid voor gemeenten
om een logeerbelasting te heffen. Artikel 277 van de gemeentewet zegt, dat
het gemeentebesturen toegestaan is te
Stapylton
heffen „eene belasting van hen, die gedurende tenminste eene week als lo- -28)
geergasten vertoeven in een hotel of
pension binnen de gemeente."
„Mary gelooft in sprookjes!" fluisHet probleem van de logeerbelasting terde hij.
is in oktober 1962 uitvoerig besproken
Ze viel nogal scherp tegen hem uit.
in een buitengewone vergadering van „Noem jij de Mau Mau een sprookje?"
de Algemene Nederlandse Vereniging beet ze hem toe. „Nou, ik niet en ik
voor Vreemdelingenverkeer. De me- denk Brian ook niet." Zodra ze deze
ningen waren toen sterk verdeeld.
woorden had geuit, besefte ze dat ze
ze niet had moeten zeggen. „Het spijt
me, Brian" zei ze een hand op mijn
arm leggend, „zo bedoelde ik het niet.
Dat weet je wel."
Ik stelde haar gerust. We veranderden van onderwerp.
Mary was niet de enige die iets pijn(Van onze Haagse correspondent)
lijks zei; twee of drie anderen
onDuizenden grammofoonplaten wor- der wie Pinkie
zeiden in de loop van
den op het ogenblik door de REM ge- de conversatie iets dat onmiddellijk
test. Wanneer de eerste commerciële een gespannen stilte veroorzaakte. Het
televisieprogramma's worden uitge- was jammer, maar het was begrijpezonden zal tegelijkertijd een begin lijk. Ik had meer te doen met degeworden gemaakt met „een muzikaal nen die de oorzaak waren van de alradio-programma op hoog niveau". gehele verlegenheid dan met mezelf.
Sinds vorige week is men bezig de ra- Ik bloosde om hun verwarring, niet
diozender te testen. Radio REM zal al- om mijn eigen gekwetstheid.
Chris Wright was wel de meest tactleen programma's (met zowel klassieke als lichte muziek) geven op uren, loze, zoals ik wel kon verwachten, en
dat er geen televisie is. Ook via de ra- omdat hij Chris was legde hij het er
dio zullen reclame-boodschappen wor- nog dik boven op. Hij was het agresden uitgezonden.
sieve ouwe-jongens-onder-elkaar type

rend door de gangen. „Stilte," fluisterde Joris.
„Kan uw apparatuur zich niet minder luidruchtig
gedragen? De portier slaapt en we mogen hem niet
storen." „Moeten we niet eerst de hotelrekening

Geen steunmaatregelen

„MUZIEK UIT WENEN”

(Van

sjako's komen." Dat wilden Panda en de professor
ook liever niet en dus volgden zij Joris, die zijn verdiensten in een koffertje had gedaan en nu geruisloos naar de uitgang sloop. Ook de apparaatjes van
de professor volgden met metalen voetjes kleppe-

—

—

—

Kat beet vrouw en kind:
vrees voor rabies

—

—

..

—

den, zo goed kende ik de weg. De weg
begon bijna onmiddellijk te stijgen,

heel weinig maar toch merkbaar. Dan
ging hij ineens, alsof hij moed had
geschept, steiler omhoog, in een oneindig aantal bochten, tot hij boven op een
beboste bergkam uitkwam. Daar bleef
de weg verder vlak. Aan je rechterhand zag je, heel in de verte, de berg
links lag het Marmanet
Kenya;
Staatsbos. Voor me uit, iets lager,
strekten de Roemoeroetilaagvlakten
zich uit, trillend in een warmtenevel.
Ik reed langs de bungalow waar eens
de Wilkinsons hadden gewoond. Er
hing wasgoed aan een lijn en in de
voortuin
stond een kinderwagen,
maar ik stopte niet om uit te vinden
wie er nu woonde. Ook keek ik slechts
vluchtig naar de grote bergen zaagsel die daar aan de kant van de weg
lagen, tekenen uit een voorbij verleden.
Tien mijl voorbij De Watervallen
sloeg ik links af. Een halve mijl verder reed ik voorbij het pad dat naar
de Marmanet Houtzagerij leidde. Ik
had me laten vertellen dat Ross de
zagerij had verkocht aan Indiërs voordat hij doodging. De gedachte aan die
oude pioniers die doodgaan en hun
boerderijen en zaken overdoen aan
nieuwelingen, stemde me droef. Kenya was aan het veranderen en het
veranderde vlug. Ten goede? Ik was er
niet zeker van. Toch was evolutie onvermijdelijk. Het had geen zin de verzenen tegen de prikkels te slaan tenzij je er bloedvergieten mee riskeerde;
en er was al bloed gevloeid in Afrika,
ten koste van een paar dozijn Europeanen en van tienduizend Afrikanen.

—

(Wordt vervolgd)

(Nadruk verboden)

Nentwich onlangs in de Duitse club in
Pretoria was gezien.
Volgens Wiesenthal is Zech-Nentwich na met een particulier vliegtuig
uit de Bondsrepubliek te zijn gevlucht,
via Athene, Kairo, Addis Abeba en
Nairobi naar Pretoria gegaan. HÜ
werd minstens tweemaal in de Duitse
club daar gezien, aldus Wiesenthal.
Deze inlichtingen zijn reeds doorgegeven aan de hoofdcommissaris van
politie in Brunswijk. Volgens Wiesenthal had de hoofdcommissaris dezelfde
inlichtingen uit andere bronnen in Pretoria ontvangen.
De politie van Brunswijk heeft de
Duitse ambassade in Pretoria reeds
verzocht alles in het werk te stellen
om Zech-Nentwich te doen arresteren
en uitleveren.
Wiesenthal verwierp de theorie, dat
nazi-oorlogsmisde voortvluchtige
dadiger, die veroordeeld was wegens
moord op Joden, met behulp van een
internationale organisatie uit de gevangenis was gevlucht.
Wiesenthal zei, dat zijn informanten
ook hadden gezegd, dat er andere exnazi's, die door de Westduitse en Oostenrijkse justitie worden gezocht, zich
in Zuid-Afrika bevonden.

Rode top
op handen
Volgens diplomatieke zegslieden in
Londen zal in de loop van deze maand
een beperkte topconferentie in Polen
worden gehouden voor spoedoverleg
over de toenemende crisis in de communistische beweging.
Kroestsjef en andere Oosteuropese
regeringsleiders zullen eraan deelnemen, tezamen met een geselecteerd
aantal leiders van leidinggevende
communistische partijen. De viering
van de 20ste bevrijdingsdag van Polen
zal worden aangegrepen als een gelegenheid voor het houden van de conferentie, aldus de zegslieden.
De communistische leiders zullen
van de gelegenheid gebruik maken om
de jongste ontwikkelingen in het Chinees-Russische geschil en de wrijvingen in het kamp der Oosteuropese satellietlanden te berde te brengen.
Aangenomen wordt, dat de Sovjets thans vastbesloten
zijn
aan
te sturen op een internationaal communistisch overleg en zodoende tot een
krachtmeting met China te komen. De
afgelopen weken is er al intensief
overleg gepleegd binnen de communistische beweging om vast te stellen,
hoe de kaarten liggen met betrekking
tot het Chinees-Russische conflict.
Hierbij is, aldus betrouwbare berichten, een toenemende rusteloosheid in
het communistische kamp geblekenDe omvang van de onenigheid in het
kamp der satellieten zou groot en wijdverspreid zijn, in een mate, die een
breuk in de communistische beweging
dreigt te maken, niet ,alleen in een Russisch en een Chinees kamp, maar in
een grotere versplintering.

Boekerij K ter Laat.
in Utrecht geveild
(Van een speciale verslaggever)
Dat er bij de Groningse bibliofielen

veel belangstelling zou zijn voor de
boeken- en prentencollectie, van maandag 29 juni tot en met donderdag 2
juli, geveild door A. J. van Huffels Antiquariaat (F. W. G. Théonville) aan
de Trans in Utrecht, was te voorzienZulks vooral omdat hier onder andere de bibliotheek van wijlen de heer titer Laan onder de hamer kwam. 'n Bibliotheek rijk aan curiosa als bijvoorbeeld op het gebied van folklore, zeden en streekgebruiken.
Een bijzondere attractie vormde hief
het hoofdstuk der Editiones Groninganae, omvattend niet minder dan 130
uitgaven, betrekking hebbend op Stad
en Ommelanden van Groningen. Deze
zomede de afdeling folklore werden
woensdag geveild. De kopers waren
hiertoe speciaal uit Groningen overgekomen.
Grote klappen zijn er op de auctie
niet gevallen, wel brachten verschil*
lende boeken flinke prijzen op. Voor de
Groningers die tevreden naar huis terugkeerden, zal het tot voldoening
strekken dat de bewuste Groninanae
nu weer in 't eigen gewest zijn.
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Gezellig café met groot terras
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Aan de eetcounter tot 11.30 uur's avonds:
warme en koude snacks van ’0.75 tot ’3.50
Modern, sfeervol restaurant
Menu s van f 5J5 f 6J5 en f B o

,
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Laa v.

(aan Rijksweg E 43)
" d. VredeTelefoon
GRONINGEN
(05900) 52040

juli 1964 7

van vrijdag 3

Nieuwsblad van het Noorden

Ver. voor

Ned.

Zalen voor vergaderingen en
partijen van 10 tot 150 personen
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Sexuele

Sekr. Celebes-

Hervorming.

O

straat 67a, tel. 05900—36959.

Altijd ruime gelegenheid
tot het parkeren van auto's

Techn. Bur. Hogema
BANDEN SERVICE

EEN WAARBORG VOOR
SOLIDITEIT EN SERVICE
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Speciaalzaken
vo°r gemakkelijke
schoenen

.Moderne kleuren
's

maan dags geopend
.J^J.OO—6.00 UUR.
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Teenager B.H.
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U VINDT BIJ CAPI EEN UITGEBREIDE SORTERING
VAN ALLE BEKENDE FABRIKATEN
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kerkelijk verse eieren
Se klassen - alle
Franco huis voor
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Bierglas
kristalhelder.
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."■AKKüMER AARDEWERK

ÜNSTN|jVERHEIDSHUIS
,*" ld dekingeweg 136-

oarkeergelegenheid

Ploegen
k «tlvatore_
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- GLOBUS
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°OSTERHUIS
Overschild
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S. handige

05966-846

soorten motorolie
3 of 5 liter
f 1.25 per

vanaf

eer; le kwaliteit
«. CUM LA UI)E
Si1 verkoop, Wester"«ensingel 11, Grotel. 05900-33607
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Zomerhuis

O°P aangeboden
Weëens omstandigheden

a an het Zuidlaardermeer

ev attende: woonkamer,
w slaapkamers, keuken,
>,'?-. met balkon op het
j
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BM-zeilboot en
motorboot.
no. 408 bur. dezes.
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gevraagd:
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hoge rente.
onderpand aanwezig.
no. 407 bur. dezes.
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Damesgarnituur
wit katoen. Camisole
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Maten 40
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100% katoen met kantgarnering.
Maten 42 t/m 46
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100% katoen. Strapless. A-keus.

Maten 42-44-46

1.28
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Nylon B.H.

Voorgevormde cups, met gekleurde kant
Maten 32 tm 38,cuP AenB
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met kantgarnering in dezelfde kleur. Wit,
rosé, bleu en geel. Maten S.M. L
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„Hostalen" le keus, diverse kleuren.
55 Cm doorSnede
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Meerkleurige streepdessins. B-keus, dus
veel goedkoP e, Maat 100 x 150 cm

5.95
Ontbijtlaken

half linnen. Elias kwaliteit. B-keus, diverse kleuren. Maat 130 x 160 cm
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Visitetas

„Skai-Flor" met binnenvak.
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Diverse modellen
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Wasmana
Plastic diverse kleuren. Groot model
48 cm doorsnede
m, 9 E
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Aluminium fluitketel
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greep , inhoud
2liter
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Rmnritmmmel
Drouuirommei
2-kleung plastic
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Strijkplank
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Gemoffelde buis, in 3 standen verstelM
baar, le keus
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Herensportslfp en singlet
Eyelet" nettricot. Maten 4 t/m 7
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nylon mousse. A-keus in diverse kleuren ra&M
en dessins
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Jongensslip
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Bijpassend
maten 45 s 55 "60
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„Marijnen". Tafelmodel inhoud 135 ttr.,
met lichte lakbeschadiging. Volledige fabrieksgarantie.

Wasten

Badlaken

-Veritex". Grote maat dus vee! ruimte.

4.90

Wactpi!

■■5-PÏ*
Maat 50x90 cm
.„ m -_»«_, K
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Maat 50 x 100 cm _-_i-«_f«_-P
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„Summertime", de ideale vakantiedracht
en bijzonder goedkoop. Licht of donkerblauw, steenrood en bordeaux

Koelkast

Prima kwaliteit. 45 x3O cm

Badhanddoek
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Zeemleder

Diverse kleuren en dessins.

plastic, met rubber zool. Rood of wit.
t/m 4_
4?
Maton
Maten _b t/m

waKe-up Deurjnje
D.verse leuke dessms
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no-iron poplin, in één of tweekleurig i~&U
streepdessin met moderne boord. Diverse j_s__
kleuren. Maat 36 t,m 43

ribtricot.
A-keus.
Maten 0-1-2-3
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" maat,_,51 x 80 cm
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Heren Campingshirt
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Maten 36 t/m 43
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100% zelfstnjkende katoenen poplin in
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grijs, blauw of beige streepdessin.
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borstzak
cocktail
manchetten.
Maten 37 t/m 43
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KL PELSTERSTRAAT 3-3«
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geopend.
Groningen
Cóehoornsingel 75
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sedert 1898

Levering van banden voor:
Personen- Vracht?
Industrlewagcns
Tractoren
Motoren Scooters
Verkoop van diverse
merken
Nieuw gebruikt en
remould banden
Balanceren
Uw oude banden hebben inruilwaarde.
Ook 's zaterdags

Bedrijfsleiding: E. J. Horst en W. G. v. d. Horst

l

Galeries Krediet:
le betaling

12 maanden
Verder verkrijgbaar:
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Doorlopende ENTREEKAARTEN

il §4 tentoonstelling EG '64
te EMMEN

ofm
_ï

'

voor 9 ez n en zakenman.

(_»*__*

13 gloriedagen van 's morgens 10 uur tot
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Uitgebreid programma.
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Vanaf 3 juli verkrijgbaar aan het terrein, Not. Oostingstraat.

RUTOMMISCHt
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Dagelijks muziek en dans.

Geldig voor alle sportwedstrijden f 10,—, toto verplicht.

I
Jl.

Verbazend kleine automaat {40x60x83 cm) met het unieke,

behoedzaam wassende trommelsysteem. Veilig voor het fijnste
goed! Combineert de degelijkheid van de ouderwetse was met
het gemak van de moderne automatie. Alle wasbewerkingen
d.w.z. voorwassen, grondig wassen, door en door spoelen, geschieden automatisch in één kuip. Voor centrifugeren {itt
dezelfde kuip!) even deknop omdraaien. Vraag demonstratie.
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sluiting.
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SA-KERKHOF

Niet breder dan twee gespreide

J handen naast elkaar en tóch 4
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\ kg droog wasgoed in één keer!
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en
_"- KAMPEERTENTEN
mm ACCESSOIRES
_
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I WOLLEN i

!_ DEKENS _1
N

een bekende fabrikant van merkdekens legden wij beslag op een serie
schitterende zuiver wollen dekens
ver beneden de normale prijs
150 x 210

Bij

a
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!_ 37
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_______________________
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# moderne blok- en streepdessins
in praktische donkere kleuren

*>

|
m

«
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TE KOOP:

2 persoons huttent met ingenaaid grondzeil 98.50
59.90
Strandtent 140 x 140 cm
29.59
Windschermen 4 meter
v anaf 35.—
Slaapzakken
Luchtbedden, gebruikt, indien
voorradig vanaf 12.50

f

zeg

maar

/aarsma
tegen
het

van
Luchtbedden, nieuwe,
-* 24.—
vanaf
15.—
Grondzeilen
Primuskooktoestellen (progaangas) als nieuw 30.—
vanaf

Plunjezakken,

aardgas

*.—

'-50
Poncho's (regencape's)
en vele andere nuttige kampeerartikelen tegen aantrekkelijke prijzen.

TE HUUR:

KAMPEERTENTEN, LUCHTBEDDEN,
KOOKTOESTELLEN (Camping-gaz dealer)
PICNICSETS en KAMPEERSTOELEN

FIRMA KOOS, Groningen
LAGE DER A

(Let op het juiste adres)

J

- 23929 - 34727
GEOPEND van 9—12 en 14—18 uur.

Tel. 05900
Zaterdags

£

Of u met kolen of olie verwarmt:
EM Jaarsma en behaaglijke warmte
zijn een begrip. Daarom nu ook
EM Jaarsma voor aardgasverwarming
de verwarming waar
u „ja" tegen zult zeggen I Wilt u
alles weten van aardgas en EMJ

-

aardgasconvectoren? Vraag gratis

folder met kostbaar nieuws I Schrijf
een briefkaart aan EM Jaarsma,
Postbus 193, Hilversum, Afd.GAU

GEBRUIKTE AUTO's
—

ï

Grote Markt

Gevraagd: TIMMERLIEDEN
voor diverse werken in Groningen.

AUTOMOBIELBEDRIJF

„BUITENPOST"

n

.

27

(Vismarkt)

Groningen,

Telefoon 31427

chui nv

Vert. J. NANNINGA,

Hoofdstraat 20, TOLBERT, Telefoon 2287

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN
Hoofdindustriegroep Huishoudelijke Apparaten

DRACHTEN
|

PHILIPS

Ook in de moderne administratie vindt de computer één van zijn
toepassingsmogelijkheden.
Door middel van een geautomatiseerde informatieverwerking is
het mogelijk tot een effektieve produktiebesturing te komen;
een noodzakelijke voorwaarde voor een goed bedrijfsbeleid.

WIJ ZIEN UIT NAAR

enkele jonge mensen
MET EEN EXACTE INSTELLING EN MET EEN OPLEIDING OP
HBS-NIVEAU DIE TOT PROGRAMMEUR WILLEN WORDEN

MEDEWERKER

GEVRAAGD :

ELECTRO-MONTEURS

LEERLING-MONTEURS
Speciaal voor

fabrieksinstallaties.

OFFICIAL FORDDEALER
EECTRO TECHNISCH BUREAU JAC. H. FELLINGER,
Aanmelden werk 8.L.0.-school, Prof. Wiersemastraat,
BUITENPOST,
TEL. 05115—304 Hoofdstraat 21—24, Hoogezand Telefoon 2438-2262.
VOORSTRAAT 31,
Groningen, Telefoon 05900-34539.

-

_B

■~il^M-i--____-i_—_^

Voorts bestaat er voor kandidaten, die reeds gevorderd zijn met
de studie SPD, MO BOEKHOUDEN, MO WISKUNDE of NIVA,
de mogelijkheid om geplaatst te worden als

ira»m__^!
uj

INRUIL MOGELIJK

~>*

OPGELEID.

—

GARANTIE
INRUIL
FINANCIERING
kleur
grijs
'63,
FORD TAUNUS 12 M. TS
FORD CORTINA '63, kleur groen, zwart dak
FORD ANGLIA, Estate car '62, kleur beige
FORD ZEPHYR '59, kleur blauw
FORD ANGLIA '58, kleur groen, wit dak
FIAT 1100, STATIONCAR '60, kleur grijs, zwart dak
OPEL REKORD '61, kleur blauw, wit dak
VOLVO P 544 '58, kleur grijs met schuifdak en radio
OPEL BESTEL '60
V.W. COMBI '60
z OPEL BLITZ '57
2 FORD THAMES BESTEL '60 en '61.

i

OP DE AFDELING

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan:
N.V. Philips, afdeling Personeelzaken, Drachten.
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Nederlands Bijbel Genootschap
herdacht 150-jarig bestaan
herdenking van het 150-jarig bevan het Nederlands Bijbel Ge-

sfc>

ïw

hielden de afd. Winsum,
rier }Sln§ e-Sauwerd en Adorp in de Nes hervormde kerk te Winsum
een v-^
Neenkomst, waaraan het GroCross-kwartet muzikale medeg verleende. Mej. R. Harssema
"it nsum droeg gedichten voor en
ds
t
dpi,,. *-"" van der Vliet sprak een her-

w"

aenkmgSWOord.

LOEREND

ter-n°

jj aanhanger.

■\Vjjs Pater,

die op de fiets de Hoge
inslaan, stond voorSeso eer
het linker rijvak, toen
de a I*o1*0 d inbestelwagen
ging inhalen
e n f! een
geestelijke
de
te laat opj4lkbaar
Jü er
hij
°torkap
a
e
m
door a voorruit van de werd
auto geslj n
Een uur na aankomst in het
St
ahethziekenhuis in Tilburg is
het i Stoffer
aan de opgelopen ver*ohh-

?

**

engen

overleden.

Telefoondichtheid

handenarbeid

In de Peelstraat te ERICA is gisteravond de 77-jarige wielrijder J. Stavast door een achteropkomende bestelwagen, bestuurd door A. L. uit
Gieten, gegrepen en vrijwel op slag gedood. De bejaarde wielr_der sloeg
plotseling links af, waardoor de automobilist hem niet meer kon ont-

Tilburg is

rgen de 53-jarige capucijner pa(in de wereld Anton Ld)
van
capucijner klooster in Tilburg
aan
Sereden door een personenauto

GEVAAR

Bejaarde wielrijder in Erica
bij linksafslaan gedood

Pater doodgereden in Tilburg

va jP de Ringbaan West in

Zestien scholen stellen

wijken..

een boom botste, is inmiddels in het Asser Wilhelminaziekenhuis
aan de bekomen verwondingen overleden. 0., landbouwer van beroep, kreeg
een hersenschudding.

volgens tegen

BIJ WESTERBORK

Scooterrijder overleden na
botsing met voetganger
van achter een melkwagen
oversteken van de weg WESTERBORKSCHOONLOO is gisteravond de voetganger H. O. uit Elp gegrepen door een
scooter, bestuurd door de 20-jarige R. M.
uit Rotterdam. De scooterrijder, die verBij het

is bij employés

vier keer hoger dan bij arbeiders

Omstreeks tien uur gistermorgen
reed de automobilist H. H. uit Groningen op de Rijksstraatweg in Haren bij
het plotseling afremmen voor een
voorligger tegen de linker zijkant van
een tegemoetkomende vrachtwagen.
De personenauto, die door het afremmen naar links was getrokken, werd
vernield, de vrachtwagen, die werd
bestuurd door A. van A. uit Groningen,
zwaar beschadigd.

EXAMENS

(Van onze

—

'

Handels- en marktberichten
—

'°
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Prijzen per 100 kg.
HARLINGEN (Gem. Visafslag). Aanvoer 2 juli: 6947 kg pellerijgarnalen 70—
1,00; 1786 kg doorgedraaide pellerijgarnalen 7 et; 4993 kg exportgarnalen 83—2,16;
413 kg tong 5,52—6,47; 1176 kg schol 52—
76 et; 52 kg tarbot 2,16—3,00; 1 kg griet
1,55; 17 kg wyting 51 et; 26 kg schar
et; 15 kg poon 52—57. Alles per
60—66
mag
Waal
verwacht kg.
aantal aansluitingen
LOPPERSUM (Pomona) Frambozen 80

'

- °

'

Jes-Ulo. n' 2e Prinsenhof, 3e Gron.

—1,08; aardbeien 60—165; rode bessen
35—65; tomaten I 79—89, II 36—72; peulen 1,80—2,15; spitskool 14—22; komkommers 17—19; tuinbonen 15—20; dubb. w.
z. dr. 1,05—1,35; andijvie 13—26; peterselie 60—71; sjalotten 23—25; kroten 10—
18; gele kool 21; rode kool 16; witte kool
13; aardappelen 13—26; bloemkool I 14—
51, II 12—31; sla I 6—7, II 4—5, st. gl. k.
k. I 18—29; platgl. k.k. 19—31; perziken
4—21; rabarber bos 6—10; kroten bos 2—
10; uien bos 11—12.
HOOGEZAND-SAPPEMEER. (Veiling)
Staandglaskomk. 75-90 25—27, 60-75 21—
24, 50-60 19—21, 40-50 17—20, 35-40 15—17,
V.M. 10.-; platgl.komk. 75-90 22.-, 60-75
19.-, 50-60 16.-, 40-50 13; bloemkool A 27—
28, B 14—26, C. 12—17; aardbeien 130—
151; andijvie I 43—46, II 30.-; kromme
komk. 20—21; komk. stek 11—12; rode
kool 12—15; spitskool 18—25; stamslabonen I
tomaten AI 93—95, BI 85
—87, Cl 90—92, CCI 78, AH 72—78, BH
70—75, CII 66—75 tuinbonen 25—30; waspeen A 48—52; witte kool 12.- Alles per
100 kg. Kropsla I 4—B p. 100 krop. Kroten 13—15 per 100 bos. Aanvoer staandglaskomk. 94.000 stuks. Tomaten 22.500
kg.

LEEUWARDEN.

(Veemarkt)

Aange-

voerd werden: Runderen 990; Kalveren
337; Nuchtere kalveren 472; Schapen

132; Lammeren 374; Paarden 203; Veulens 5; Geiten 69; Varkens 6; Biggen
23; Totaal 2611.
Overzicht van prijzen, aanvoer en handel: Gebruiksvee 570 stuks. Melk- en
kalfkoeien 1150—1350, Gustekoeien 800—
1050, Pinken 550—750, Enterstieren 800—
1100, Aanvoer gelijk, stugge handel, prijzen niet hoger. Slachtvee 420 stuks. Koeien Iste kwal. 4.10—4.30, 2de kwal. 3.80—
4.00, Worstkoeien en 3e kwal. 3.20—3.70,
Stieren 4.30—4.60. Aanvoer kort, vlugge
handel, prijzen vrijwel stabiel, niet lager. Stieren: grote aanvoer, handel vlot
en even duurder.
Kalveren. Graskalveren voor het leven
300—400, Graskalveren p. kg. gesl. gew.
4.00—4.30, vette kalveren p. kg. lev. gew.
2.90—3.20. Aanvoer groter, vlotte handel.
Prijzen niet lager, extra soort boven notering. Nuchtere kalveren p. kg. lev. gew
1.30—1.40, per stuk 40—55. Mestkalveren
per st 175—200. Aanvoer gelijk vorige
week, vlugge handel, duur; mestkalveren
duurder.
Schapen. Fokschapen per st. 120—130,
vette schapen p. kg. gesl. gew. 2.50—3.00,
Weidelammeren per stuk 75—100, Slachtlammeren per stuk 100—120. Aanvoer
matig, stugge handel. Vette prijzen gelijk. Weide- en slachtlammeren lui duur.
Extra soort boven notering.

Paarden. Oudere paarden per kg. gesl.
gew. 2.40—2.60, jonge paarden per kg. ge-

Het heeft de zeshonderd jongens van
de vijfde en zesde klassen van zestien
verschillende scholen wel een beetje
hartzeer gekost om hun produkten af
te staan voor de grote handenarbeidtentoonstelling in de Antillenschool aan
de Korreweg, maar het resultaat is er
dan ook naar: een schat aan maskers
en robotten van blik, gipsen voetballers en voetballende honden van klei,
touwüguren en houtsnijwerk, een
schilderij vervaardigd van lapjes en
nog veel meer.
Al deze werkstukken zijn tot stand
gekomen onder de enthousiaste leiding
van de heer Ottens, die in totaal 33
klassen onder zijn hoede heeft.
Indien de tentoonstelling, die woensdag reeds voor het publiek toegankelijk was en vanavond weer geopend is,
een succes blijkt, wil hij het volgend
jaar een expositie inrichten in de Korenbeurs.
Voor de bezoekers van de tentoonstelling heeft hij zelf een houten bordje „gehandenarbeid", dat hen tussen
het groen tegenover de Hamburgervijver de juiste richting wijst.

Marine-officier verongelukt

Leidse correspondent)
Bij een botsing tussen twee personenauto's op de provinciale weg ter
hoogte van de Pan van Persijn, in
"let tekort aan voorzieningen met per honderd woningen in 1975 onge- Katwijk, is gisteravond omstreeks tien
een totaal aantal over zeven de 41-jarige marine-officier
ing- tot de telefonische conunu- veer 85 zal zijn
Ujto
'e in Nederland is een gevolg van aansluitingen van ongeveer 3.3 mil- W. H. Hartingsveld uit Katwijk gedood.
e
joen tegen een aantal van 1 miljoen Het slachtoffer is gehuwd en vader
_aieemene onderschatting van de aansluitingen in 1960.
van drie kinderen.
ei»erzijds en van anderzijds de
S«rh, e''Jk aSe prioriteit die door rej,,? en parlement aan deze voorzïen wordt toegekend."
ty "s een stelling van de heer A. de
'S HERTOGENBOSCH (Paardenmarkt). si. gew. 2.80—3.00, Werkpaarden per st.
(Den Haag), die gisteren proju.
271 stuks, waaronder 16 veulens. 1350—1450, Veulens per st. 200—300. AanAanvoer
rde tot doctor in de economische Prijzen in
guldens per stuk: voljarigen voer groot, rustige handel, voor de slacht
tyet
1050—1450; lui en duur. Voor het leven: prijzen gej.
aan de Nederlandse 1100—1450; jonge werkpaarden
2-jarigen <ruins) 950—1200, (merries) 1000 lijk vorige week. Geiten per st 35—45, p.
Hogeschool te Rotter- —1300; hitten 725—975; Shetlandse pony's kg. gesl. gew. 1.20—1.40. Aanvoer minn
dissertatie, die handelt (ruins) 300—575, (merries) 750—1350; der, rustige en slepende handel. Prijzen
zijn
Ovg»
2.95—3.20 per kg ge- iets lager. Vanwege zeer geringe aanvoer
vraag naar telefoonaansluitin- jonge slachtpaarden
geil
geen notering.
slacht gewicht; oude slachtpaarden 2.25
dr. De Waal aandacht aan 2.60 per kg geslacht gewicht; slachtveuo.jjj'
LEIDEN. (Veemarkt) Aanvoer: stielens 3.10—3.30 per kg geslacht gewicht. ren 4; melkkoeien 60, Prijzen: 950—1275
Dij/ e ftiate, waarin sociale en econo- N.B.
paardenmarkt
volgende
de eerst
e factoren de ontwikkeling van
—1450 per stuk, Handel: rustig; vette
rje
wordt donderdag 6 augustus gehouden.
285, 3.40—4.20—4.50 p. kg. schoon
koeien
ZANDEWEER. (Ons Belang) Aardap- gew., matig; vare koeien 30, 725—975—
iej) ef °ondichtheid in ons land bepaA 22—29, B 16—23, Bonk 18—21; ro- 1275 per st., rustig; pinken 6; vette kallijjj "gr6 Wezen wordt op een vermoede- pels
de kool 14—18; spitskool 10—20; witte veren 147, 2.70—3.25 kg. levend gew., makool 12—16; andijvie 10—26; tomaten A tig; nuchtere kalv. 20, 1.20—1.55 kg. letei ef ot verschil in affiniteit tot de 87—93,
80—81, C 82—85, CC 50—52; vend gew., kalm; vette schapen 120, 95—
°°naansluiting tussen arbeiders druivenB3,00—3,90;
aardbei I 1,00—1,65,
120—135 per st., stug; fokschapen 60, 100

.

vette

lammeren

(overhouders), 120—135—155 per st,
stroef; varkens (zeugen) 35; drachtige
zeugen 375—475 per st, redelijk; schrammen 152, 95—115 per st., redelijk: biggen
691, 65—75—80 per st, redelijk; geiten 8;
zuig- en weidelamm. 1122; zuiglammeren
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Groningen (UTS) Werktuigbouwkunde
geslaagd: L. A. Amerika; G. Blaauw,
Zuidbroek; E. Buurma; P. Capello, Eelde; P. J. Capello, Eelde; W. Daniëls,
Veendam; 3. v. Dellen, Haren; B. A,
Flentge, Haren; J. F. Franssen; G.
Freye, Harkstede; H. H. Hecker, Leek;
R. A. Heijs, Oostwold; W. Hoiting, Hoogkerk; H. C. Hoogeveen, Smilde; R. Houwerzijl, Appingedam; A. P.
Huizinga,
Nietap; D. E. lest, Haren; B. A. Klazema; H S. D. Laning, Hoogkerk; H. J.
Loode, Peize; K. Medema, Meedhuizen;
P. J. Middeljans, Veendam; G. Nieboer,
Veendam; J. Scholtens, Nieuwe Pekela;
J. Smit, Appingedam; J. H. Smit, Vries;
J. T. Smit, Appingedam; J. H. Veendijk,
Groningen; S. Veenstra te Appelscha;
I. A. v. d. Velde, Winschoten; J. R. J.
Verhagen; K. E. Vriesinga; J.'A. Wiek;
J. Winkels, Alteveer; A. Wolthuis, Wildervank; R. Zuidberg, Assen.
Elektrotechniek: J. H. M. Baalman,
Veenhuizen; U. T. Boon, Assen; Boorsma D., Gorredijk; J. G. Borgerding; S.
Cazemier, Lettelbert; M. J. Drent; J. H.
v. Dijk, Winschoten; E. T. Dijkema,
Overschild; K.
H.
Emmelkamp; K.
Ewolds; S. Fabriek; G. D. G. Folkers;
J. Hut, Zuidhom; M. v. d. Kaap, Tolbert; H. J. J. Kamphuis; K. Kieft; J.
Kramer, Wirdum (Fr.); H. Kremer; H.
W. Luis, Gasselternijveen; R. Meesters;
J. P. Molenkamp, Haren; H. A. J. Nankman; H. J. v. Riessen, Donkerbroek; W.
Ruiter, Veendam; D. v. d. Scheer, Veendam; M. Schuiling, Schipborg; G. D. J.
Smit, Roden; H. Steenhuizen, Nietap;
J. H. J. Tuinenga; W.v. d. Veen, Zuidlaren; E. D. Visser, Oostwold; J. J. de
Vries: E. Zuidema.
Bouwkunde: J. de Boer, Lellens: J.
Bosma; A. Bruulsema, Hooger-Smilde;
N. P. Fernandus; A. Hummel; R. H. Kuipers, Tinaarlo; H. Lanjouw, Eext; B.

110—125—135 per st, flauw: weidelamm.
95—120—130 per st., zeer rustig. Totaal Leeuwerik,
Oude Pekela; M. Maarhuis,
2958.
Delfzijl; H. A. Meyer, Niéuwe-Schans; J.
ZWOLLE. (Veemarkt) Aanvoer: 1208 Moorlag; J. Nijenhuis; H. J. Scheepstra,
runderen; 1156 graskalv.: 520 nuchtere Assen; J. E. StijkeL Winschoten; W. ter
kalveren; 252 schapen, lammeren; 233 Veld, Eelderwolde; R. B. de Vlieg; J.
varkens; 45 schrammen; 1470 biggen; 18 M. Willems, Assen.
Weg- en Waterbouwkunde: J. J. Boeregeiten; 4902 totaal.
J. Doornkamp; J.
Prijzen per stuk: neurende en versge- ma, Heerenveen;
Hijken;
Enting,
Eext; L J.
Eising,
L.
950—1375;
kalfde koeien
neurende vaarzen 960—1175; neurende pinken 815—915; Gelling, Hoogezand; P. W. v. Ginkel; H.
S. Kranenborg,
Wedderslachtkoeien en -vaarzen 965—1345; guste Julsing; R.
Meyer, Haren; J. Pama, Zuidveen;
G.
—965;
840—940;
865
guste
vaarzen
koeien
guste pinken 670—770; graskalveren 375— hom; F. F. H. Poel; W. Renkema; W.
535; nuchtere kalveren voor mesterij 85— Veenstra, Glimmen; J. Veentjer, Fox200; nuchtere kalveren voor slacht 135— hol; E. W. Vegter, St Armen.
175; geiten 20—65; lammeren 90—130; 14-weekse biggen 400—550; slachtvarkens
325—425; schrammen 85—110; biggen 68
—78; vette stieren 365—425; vette kalvewisselmarkt
ren 3.90—5.25.
prijzen:
Contante
Londen
rustig
10.095—10.10;
gebruiksvee
Aanvoer:
Overzicht:
Handel: prijshoudend; guste koeien rus- New Vork 3.61 1J—3.61:5; Montreal 334§—
tig, prijsh.; pinken vlug, niet prijsh., var- 3.34 3; Parijs 73.82—73.87; Brussel 7.26A—
kens opgemerkt, duurder; graskalveren 7.26£; Frankfort 91.004—91.055; Stockholm
vlug, duurder; vette kalveren vlot prijs- 70.22—70.27; Zürich 83.784—83.835; Milaan
houdend; nuchtere kalveren vlot, prijsh.; 57.854—57.904; Kopenhagen 52.34—52.39;
biggen opgewekt, duurder; slachtkoeien Oslo 50.54—50.59; Wenen 14.001—14.011;
Lissabon 12.58—12.604
kalm, niet prijsh.

Paraat 1964 te Groningen geopend

Burgemeester Tuin uit kritiek op
atoomwapen-rapport

(Van een onzer verslaggevers)
opening
van de leger- en luchtmachttentoonstelling Paraat 1964,
Bij de
die tot en met 11 juli op de Ossenmarkt te Groningen wordt gehouden,
heeft burgemeester J. Tuin van Groningen vanmorgen kritiek geuit op
het rapport van de synode der Nederlands Hervormde Kerk betreffende
de atoomwapenen.

„Het rapport", aldus burgemeester
„zegt dat het hebben van atoomwapens al automatisch leidt tot een
atoomoorlog. Dat is niet waar. De
praktijk van de crisis rond Cuba heeft
ons het tegendeel eigenlijk al geleerd".
Hij meende, dat het achter de hand
hebben van een bedreiging met atoomwapens de Russen van verdere stappen
op het Zuidamerikaanse continent
heeft weerhouden.
„Men mag niet stellen", zei hij, „dat
wij automatisch in een atoomoorlog
terecht komen. Het hebben van een
verdedigingsmacht van atoomwapenen
heeft zijn uitwerking en moet die ook
hebben voor de toekomst. Als men in
de NAVO zou doorvoeren, dat van de
atoomwapens geen gebruik zal worden gemaakt, zou men de vijand een

Tuin,

Groningen. (Rijksuniversiteit) Geslaagd

voor het kandidaatsexamen

na
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Vrijdag 3 juli 1964

Actieve Fondsen

Kon. Rott. Lloyd

OBLIGATIES

Staatsleningen

Nederl. 1958
41
Nederl. 1959
41
Nederl '60 (I) 41
(H)

Nederl '60
Nederl 1959
Nederl. 1960
Nederl. 1961
Nederl 1963
Nederl 1953
Ned. Gr.-b.-Obl

41
41

951
95J
955
945
93

945
945
941

138

137Ï
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Niet-actieve Fondsen
OBLIGATIES

Gemeenteleningen

ser,

935 Adam 1948 Stf

—

Cultures

Sneek.
Notarieel staatsexamen 3e gedeelte C.
H. Rubingh, Winschoten.
Delft. (Technische Hogeschool) Geslaagd voor examen propedeutisch elektrotechnisch ingenieur, de heren: G. J.
M. Boorsma, Leeuwarden; C. Doesburg.
Groningen; K. B. Klaassen, Middelstum;
J. Kooistra, Leeuwarden; F. J. Oosterhof, J. Qualm, Beerta; H. F. Tack, Stadskanaal; B. G. van der Wal, Grollo.

Cutterzuiger te water

Bij de Scheepswerf lon

— —
—
—

i

——
—
—

——
—
—

_
_ _

terse wereld en in ons land een reëler
standpunt in. Ook zij zijn niet voor
oorlog, maar achten bewapening nodig
voor het waarborgen van de vrede en
de vrijheid van de westerse wereld. Het
is goed", aldus de heer Tuin, „dat wij
in Nederland ons aandeel leveren in de
afweer van het vijandelijke geweld".
In het begin van zijn toespraak was
de burgemeester nog even ingegaan op
vragen, die het college van B. en W.
van Groningen in de laatstgehouden
raadsvergadering over de tentoonstelling Paraat waren gesteld. Hij vond
het een verkeerd standpunt van sommigen te stellen: „Wij willen geen oorlog en geen bewapening. Jullie willen
wel bewapenen, dus willen jullie oorlog".
De staatssecretaris van de Luchtmacht, de heer W. den Toom, die per
Friendship van Den Haag naar Leeuwarden was gevlogen en vandaar met
een helikopter naar Groningen was
gekomen, sprak vanmorgen in de kantine van het nieuwe stadhuisgedeelte
een inleidend woord op de openingsrede van burgemeester Tuin. Hij herinnerde er daarin aan, dat hij een dertigtal jaren geleden in Groningen als
tweede luitenant was beëdigd in dezelfde (Rabenhaupt) kazerne waar hij nu
met een helikopter was geland. Over
de enorme kosten die het bijblijven in
de bewapening vraagt, gaf hij onder
andere enkele vergelijkingscijfers. De
eerste straaljagers, die in 1949 voor de
luchtmacht werden aangeschaft, waren
Gloster Meteors. Zij kostten f 400.000.—
per stuk. Nu worden Super Starfighters gekocht, die f 6—7 miljoen kosten.
De staatssecretaris overhandigde
burgemeester Tuin een kleine plaquette
van de tentoonstelling, uit dank voor
zijn medewerking.

Linktrainer

van een casco voor een cutterzuiger dat is bestemd voor de N.V. BaggerOp het tentoonstellingsterrein bezichmateriaal en Scheepsbouw B. P. de Groot tigden de vele genodigden na de bijeente Weesp.
komst in het stadhuis het geëxposeerde
De lengte is 22 meter.
militaire materiaal. Burgemeester Tuin
gehad

maakte hier nog een vlucht je in een
linktrainer van de luchtmacht. „Ik
fladderde maar wat", zei hij
en
Ter gelegenheid van Paraat 1964 is
er vanavond om half tien een taptoe
op de Grote Markt, waaraan onder
andere wordt meegewerkt door het befaamde spookpeloton, dinsdagavond
is er een muzikale rondgang van de
In een buitengewone vergadering van drumband van de Koninklijke Mareaandeelhouders van de N.V. Handelmaat- chaussee en zijn er demonstraties met
schappij v.h. Firma Ph. Buttinger te Groningen werd vanmiddag met algemene honden in het Stadspark. Woensdagstemmen het voorstel tot statutenwijzi- middag geeft de vaar- en duikerschool
ging goedgekeurd. Dit voorstel was ook demonstraties in het Verbindingsreeds in de jaarvergadering aan de orde kanaal en donderdagavond concerteert
gesteld, maar daarover kon toen niet wor- de kapel van de Koninklijke Luchtden beslist
macht op de Grote Markt.
De wijziging houdt onder meer m dat
het maatschappelijk kapitaal van f 3 op
f 5 min. gulden wordt gebracht. Verder

Financiën

Economie

Statutenwijziging van
Handelmij Buttinger

zijn de winstverdeling en de liquidatiebe-

palingen aangepast

opvattingen.

aan meer

moderne

Verkoop en Aanbesteding
GRONINGEN. Voor de Provinciale Waterstaat van Groningen is het aanbrengen

van slijtlagen op meerdere weggedeelten,
dienstjaar 1964, gegund aan
Aann. bedrijf Verhoeve en Faber te Leeuwarden voor f 103.660.

voor het

-
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Bodewes N.V.

te Franeker heeft de te waterlating plaats
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Z. Timmerman, Ter Apel; J. Zuurmond,
Zwollerkerspel; en de heren P. Feenstra
Hoogkerk; V. O. Kvambe, Oslo; M. Vis-

Sneek.
Kandidaatsexamen

vrijbrief geven. Gelukkig neemt de
over-overgrote meerderheid in de wes-
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Staatsfondsen flauw

Amsterdam, 3 juli. De staatsfondsenhoek heeft vanmiddag de beursweek afgesloten in een flauwe stemming. Dit op
de aankondiging van een nieuwe staatslening groot f2OO min. 5.25 pet tegen
99 pet Hierop kan op 16 juli worden ingeschreven. De stortingsdatum is vastgesteld op 3 augustus. Even voor de beurs
een aanvang nam werd genoemde lening
aangekondigd. Het bericht sloeg in de
staatsfondsen-hoek in als een donderslag
bij heldere hemel. Men was er kennelijk
door verrast Of de lening er gemakkelijk in zal gaan, daarover waren de meningen verdeeld. Het is de eerste na-oorlogse lening boven de vijf procent. Direct
bij de opening stonden de staatsfondsen
onder zware druk. De nieuwste 5 procent lening daalde van 98% tot 98, tegen
gisteren als slotprijs 99j|. Een zeer gevoelige daling, aldus de beurs. Ook de
overige staatsfondsen verging hét niet
veel beter. De verliezen bedroegen ruim
een punt De handel in de staatsfondsenhoek was alleen bij de opening levendig.
Daarna werd het een stuk rustiger en
trad een licht herstel in. Ook de leningen Bank voor Nederlandse Gemeenten
lagen aangeboden in de markt.
De flauwe stemming in de staatsfondsen-hoek had een lichte invloed op de
tendentie van de internationale waarden.
Hoogovens werden drie punten lager verhandeld op 636. Philips daalde van f 153.80
tot f 153.50 (f 153.60). Unilever en Kon.
Olie een paar dubbeltjes lager op resp.
f 144.30 en f 162.50. AKU daalde van 466
tot 460 hoofdzakelijk door verkopen van
de beroepshandel. Deze verkopen kwamen
in een vrijwel lege markt. Later op de
middag gaf deze hoek een licht herstel
te zien. De slotkoers van gisteren was
voor AKU 470. Mede in verband met het
feit, dat de New Yorkse beurs vandaag
gesloten blijft, wegens onafhankelijkheidsdag, bleef de handel in de hoofdfondsen
op het Damrak gering. Men ging meer
over tot het consolideren van de eerder
in de week behaalde koerswinsten. AKU
maakte hierop echter een uitzondering.
Vergeleken met de slotkoers van de vorige week daalde AKU deze beursweek
circa negen punten. Daarentegen gingen
Hoogovens circa 13 punten omhoog. Philips verbeterde circa f 2.50, Unilever
f 3.50 en Kon. Olie ruim vijf gulden. Behalve AKU, een vrij gunstige beursweek
voor de hoofdfondsen, aldus de beurs.
De leidende cultures lagen verwaarloosd in de markt evenals de scheepvaartaandelen. De stemming in beide fondsen
was merendeels nauwelijks prijshoudend.
In de lokale afdelingen worden de aandelen van de Exploitatie Maatschappij
Scheveningen goed gesteund.
Gisteren
ging in dit fonds een bedrag om van nominaal f 106.000. Op aandelen Pluvier
wordt een bod uitgebracht van 20 procent.
Gisteren noteerde dit fonds 27. Claims
Entcomayer verlieten vandaag de beurs.
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Maïsolie zit er in Brio, en sojaolie, daarom goed voor Uw gezondheid,
en zonnebloemolie... Waarom juisl Daarom is Brio, de nieuwe plantendie drie? De moderne voedingsleer margarine, er mee bereid! Gezonde
geeft het antwoord: maïs-, soja- en Brio. Ongezouten, zuiver plantaarzonnebloemolie zijn alle drie in hoge dig, lichtverteerbaar... Breng die
mate meervoudig onverzadigd en heerlijke, gezonde Brio van nu af
aan op Uw tafel.

miljoenen vrouwen op gewacht! Nü is het
mogelijk! Met één wonderbaarlijke handeling ziet u
lijnen, rimpels en andere leeftijd-verklikkers plotseling
verdwijnen. U kunt er op wachten, want binnen vijf
i-nn_-£,11 _«rrit
wordt jonger
wonder. U
en
m.nuten volni■.
rekt zichu dit ~,-«rf_zorgelozer. U wordt stralender en opgewekter. Want
een gaaf, glad en jong-gezond vrouwengezicht lacht
weer rimpelloos tegen het leven! „SPRING AGAIN
geeft u weer een jeugdig uiterlijk èn innerlijk.
Neem zelf direct de heerlijke proef. Wij nemen het
risico. Rimpels wèg... of uw geld terug!
Hier

hebben

■

tot 8 uur lang!!!

ze blijven weg

Ij Ij

déze rimpels en lijnen...

Hoe de maïs
in Brio plantenmargarine
U helpt om fit te blijven

'

binnen vijf minuten verdwenen!
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1975

(voldoenda voor

4è 6

weken)

Voorlopig nog be-

perkt verkrijgbaar,

„SPRING AGAIN" is een volkomen 2uivere en natuur-

-

Het bevat geen chemicaliën f
hormonen. Even deppen met „SPRING AGAIN" en
fronsrimpels, lijnen en kraaiepootjes verdwijnen eis
sneeuw voor de zon. En ze blijven weg... wel tot acr*
uurla ng. Maar zelfs dan behoeft ude klok niet bezorgd
in de gaten te houden, want als u de behandelde
plaatsen met een paar druppels gewoon water bet,
wordt de verjongende werking van „SPRING AGAIN
weer geactiveerd! U kunt „SPRING AGAIN" 20 vaaK
gebruiken als u wilt, en steeds langer blijft uw huio
gaaf en glad zonder rimpels.
,i Jke

Proteïne-lotion.

,

Spring lAgairx

—

.

-
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NA/. BERKIAN HARINGVLIETSTBAAT 4. AMSTERDAM.
WIJ VRAGEN:

GROTE GERENOMMEERDE
MEUBELINDUSTRIE

A. le MONTEURS
B. 2e MONTEURS
PRIJZEN
C. HULPMONTEURS "■ LAGE
LAGE RENTE

N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF RINT

v.

d.

METJLEN

VOLKSWAGENDEALER
BUITENPOST,

TEL. 05115-330-455.

financiert
: ~ meubelaankopen
mui

■

■

i

Schrijf ons en wij komen U eerst volledig inlichtingen
voor U tot aankoop overgaat.

Brieven onder nummer 171 bureau van dit blad.
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fit zijn fit blijven
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Van haar houden

DE EERSTE BAAN?
Bij de AB betekent dat een

...

prettige werkkring,
leren èn vooruitkomen...

,en (mannelijk) haar verzorgen: dat
doet ViCREM: most modern hairdressing die Uw haar in model
houdt de hele dag zonder „plakken". Per pot 2.15. Per tube 1.50.
Voor correct zittend haar, vraagdrogist of kapper ViCREM.

-

Het antwoord van Velasques
op de vraag naar een betere kleine sigaar

’

-

Zon kans is er ook voor u, want bij de
Amsterdamsche Bank te Groningen is plaats
voor actieve

’

JONGE MEDEWERKERS EN
MEDEWERKSTERS

Vertegenwoordiger WONINGTEXTIEL
voor de noordelijke provincies

Uw werk: gevarieerd en veelzijdig, met goede
vooruitzichten. Onze eisen aan uw schoolopleiding: Mulo, Handelsschool, H.B.SM.M.S. of Gymnasium.

Tengevolge van uitbreiding levenspositie gebo-

den aan:

E/JRk^^r

SENORITAS

Samengesteld uit 27 geselecteerde overzeese tabakken. Heerlijk
licht van trek. ï0,3 cm, dus: niet
te lang, niet te kort, nèt goed.
die zon kwaDe enige senoritas
,
hteit voor 16 cent biedt 1

..

j_

,

VAKBEKWAME INGEVOERDE

VERKOPER
Met reiservaring.
Bij voorkeur in de noordel, prov. woonachtig.

"'_—-_

1
\
\

Bel, schrijf of kom persoonlijk naar de Amsterdamsche Bank, Grote Markt 22, Groningen,
Telefoon: 35441.

Uitvoerige, met de hand

\\

vV

Geboden wordt een behoorlijk salaris (mèt
gratificatieregeling), reiskostenvergoeding, studiebeloningen en goede sociale voorzieningen
(huwelijksspaarregeling!)
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1
1

"^

__—

Vraa9 RIBAS*
n de 9ro' ena
doosjes en blikjes.

'

geschreven sollicitaties
aan:

VAN PERLSTEIN & ROEPER BOSCH N.V.
Afd. Woningtextiel
Gebouw Hirsch,
Leidseplein-Amsterdam.
|aiaHaaiaa^aanaßaHHM_M----W_--M-pa_______-MB>««~^ ____-_-__■___■■___■___■___-____mm_i
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AMSTERDAMSCHE BANK
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G.M. SHOW

OPEL CHEVROLET BUICK van 2 t.m. 7 JULI
m 2werkplaatshal

In de nieuwe 1800
Groningen

-

-

- 11

Hereweg 36, ingang J. A.

-

Feithstraat

van autozaak
MM MW m

Geopend van 10 tot 10 uur.

Telefoon 30841.
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komplete woningstoffering
voor 4-kamer flat of woning AM f _„IJ._
reeds vanaf
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Maten nieuwbouw SELWERD zijn bekend.

I

M _j

inclusief vloerbedekking,

vitrages, overgordijnen,
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Voor dames en heren
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in diverse kwaliteiten Vanai J
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O. Boteringestraat

Groningen

(5 huizen

_L_i_r_i_rm__■

[

\J%fm

vanaf

Grote Markt)

-

I*

de

*

hier is

I

de sigaar die
bij mannen tussen
25 en 45 jaar
bijzonder in
trek is!

I

I

dynamisch Ingenieursbureau gaat in Groningen Aan de Eems in Duitsland,
vestiging beginnen en zoekt hiervoor contact met in directe nabijheid van natuurschoon aan het water ] Levens- en Volkverzekerings Mij. annex Schadeverzekegelegen is
i ring vraagt een actieve

enthousiaste medewerkers grond plm20000 M 2
op verschillend niveau
van betonde
en
op

staalconstructies.

rie ven

AGENT-INCASSEERDER

gebieden

(ged. met houtopstand)

onder no. 391 bureau van dit blad.

"Sttreding gevraagd:

enige VERPLEEGHULPEN

in vaste dienst voor de

te koop

gemeentelijke verpleegtehuis „DE
RE?fit? et *e openen
te Winschoten worden voor spoedige in- voor

STAD GRONINGEN

eventueel te bouwen
weckend-huisjes, onder architectuur te bouwen.
Zij die hieraan willen deelnemen dienen onder onderstaand nummer te reflecte-

ren.

f 330.. —f 440.- per maand.
r minderjarigen geldt jeugdaftrek.
ya e!c voor kost en inwoning f 78.— per maand,
4 %.
" Qaa gse
werkweek.

aan wie de verzorging van de bestaande portealsmede de uitbreiding daarvan, kan
worden toevertrouwd. Wij zijn bereid aan een
actieve medewerker, gedurende het eerste jaar
een garantie-inkomen te verstrekken van

feuille,

.

’

De kosten van plm. 1000 m 2
terrein zullen ongeveer resp.
E 2500.— en f 3500.— gaan

voor de beste jaren van ons leven...

460.- PER MAAND

geschiktheid opneming volgt
in een premievrij pensioenfonds.
Borgstorting vereist Geheimhouding verzekerd.
bedragen.
Brieven met volledige inlichtingen onder no. 440 van dit
Deelname hieraan zal be- blad.
Bi_p_J? ües te richten tot de directrice van het tehuis, perkt blijven voor plm. 15
TsTERWEG 22 te Winschoten.
tot 20 stuks eigenaren.
kan ook geschieden dagelijks bij de directrice. Br. onder no. 406 bur. dezes.
Wij vragen per 1 augustus of eerder
worden vergoed.

J
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Aan*

'

terwijl na gebleken

,
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BOEKHOUDER
flinkegeheel
zelfstandig kan werken en op de

a.

welke

is met moderne

hoogte
ding

*

doorschrrjfboekhou-

il" T_H

_____"!

b. jonge

ADMINISTRATIEVE KRACHT
enige MAGAZIJNBEDIENDEN
met kennis van het auto-onderdelenvak
ter assistentie op ons bedrijfskantoor

Het bijkantoor Groningen van de Nationale
Levensverzekering-Bank N.V. heeft op korte ter-

c.

mijn

MONTEUR
d. flinke
voor onze remservice-werkplaats

plaatsingsmogelljkheid voor een assistente.

en onder-

houd van door ons geleverde garage-gereedschappen
4anbiedingen: SCHREUDER'S AUTOMATERIAAL
Heresingel 18 GONINGEN

jonge assistente
Wij zoeken een jonge medewerkster met tenminste ULO-opleiding; zij die dit jaar examen

Elektrotechnisch installatiebureau

Groningen
vraagt voor spoedige indiensttreding

Kodak

een

ERVAREN

FILMS

TYPISTE

varing.

Uw eigenhandig geschreven brief wordt met belangstelling ingewacht door de Directie van het
bijkantoor Groningen van de Nationale, Grote
Markt O.Z. 26.

GEORGE
Senoritas

KENNERS
KOPEN

GROENPOL

doen, kunnen eveneens solliciteren.
Bekendheid met typen strekt tot aanbeveling.
Wij bieden een prettige, afwisselende werkkring
met goede sociale voorzieningen tegen een aanvangssalaris, afhankelijk van capaciteit en er-

J_t

U schiet raak... recht in de roos
met Kodak Films. Kodak Kleurenfilms, voor fraaie kleurenfoto's
op papier en voor briljante dia's.
En ook voor sprankelende zwart/
wit foto's: een keur van Kodak
Films! Verkrijgbaar als rolfilm,
kleinbeeldfilm en in Kodapak
Filmcassette. Kodak Films: In het
bekends gele doosje!

12V2

14

CHIC

SNIPE

is de naam van deze
volwassen senoritas.

een échte DUC GEORGE
geurig en aromatisch

16

18

en een

ACCURAAT

MEISJE

NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V.

"

*

voor de loon-adminL. —'.ie
Minimum opleiding MULO
0 prettige werkkring
% goed salaris

sollicitaties aan
Schriftelijke of
ons kantoor
GONINGEN
EMMASINGEL 17
mondelinge

i_ de meest gevraagde
senoritas van Duc
George-kwaliteit.

"

___

«STICHTING
Bij de

zoekt fn verbar,. met de modernisering en groei vin het
bedriff en de daarmee gepaard gaande reorganisatie van
haar topstructuur, contact met gegadigden voor de functie

_ __
_

Zeg het
met
bloemen

FUNCTIE INFORMATIE

|

door houtverede|ing ignostone
vervaardigd. Dit lignostone is een constructie materiaal

(

$

bedr|j{

won)t

at ___," zijn grote slijtvastheid

*«n

en mechanische sterkte

M

gebruikt wordt

'

I

DCI.I9IICCI E_I_FR

■»EI_tt%IJ"'wL_BII#BI_

in deze functie nodigen wij «ft ftf een
de gebruikelijke
*o//icltatfebrief met vermelding van!.-..,_
_n
-_-> van
«egevens over opleiding en ervaring alsmede de naam
„Kam, directeur van
dit b/ad
m te richten
ricnten aan Ir. I. A.
/- v. d.

Geïnteresseerden

. ..
,

_.

/.
.„,„,-, -,
N.V. Ago, Agostraat 7. Ter Apei, telefoon 05995-454,
contact op te nemen met het Twents Instituut voor Bedrijfs>>sycho/ogie, t.a.v. H. de Mare, Grundei/aan 18, Hengelo (O).
D't instituut hebben wij gemachtigd om als adviseur nadere
inl___
_«■
inlichtingen te verschaffen.

"’

en... bestel

zwak en metaal ongeschikt i*
(zoals sehudzeefveren, weefspoelen, tandwielen, hamers,
snijstempels, mallen e.d.). Deze artikelen worden
grotendeels in eigen bedrijf geproduceerd.

waar hout

.

een super senoritas in
smaak en aroma.

STUDENTEN HUISVESTING
GRONINGEN

t-IGN OSTON-

...

MALVA

KOLIBRIE

TEL. 25143

een

SCHOONMAAKSTER
voor hele

GEMEENTE SCHEEMDA
Voor spoedige

__

d e

w „_.

.

X
/

5

i

.^^

kunnen geven.

Hij staat rechtstreeks onder de eenhoofdige direct»-.
Voor een woning kan door het bedrijf worden gezorgd.

°

diverse werkzaamheden op het stoffenen de expeditie vragen wij ter assistentie
van de magazijnmeester een
Voor

D« dynamische HTS-er van ca. 35 jaar, die bij ons
bedrijfsleider wordt zal initiatief en vrijheid van handelen boven rust moeten verkiezen: er is n.l. nog veel

._ ___

dagen, zaterdags vrij.

Aanmelden bij de conciërge
LAAN VAN DE VRIJHEID 25

tijdig!

te

aandacht moeten hebben voor de applicatiew *-"
rr
Hii
n'J zal
moeeliikheden van het r-product en de efficiency/ vermog-iij-n-u»"
betering in het bedrijf (werkvoorbereiding, planning

studentenflat kan worden geplaatst

indiensttreding

wordt gevraagd een

2e voorwerker
bij de G.S.W.-regeliiig
Vereisten:

leidinggevende capaciteiten, technisch inzicht,
technische handvaardigheid, alsmede enige ervaring op het gebied van bouwkundige werkzaamheden en grondwerken.

Salaris:

f 577.24 bruto per maand, exclusief huurcompen-

"

satie.

magazijn

flinke,

accurate

MAGAZIJNBEDIENDE
max.

leeftijd

30 jaar.
Aanmelden Confectle-tndustrie CUP N.V.
Groningen
tel. 05900-37500
Emmasingel 23 1

—

—

TE KOOP AANGEBODEN :
een

Massey Ferguson combine 650 S

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binmaaibreedte 6 voet. Gewicht 2000 kg. Bouwjaar '62.
nen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan de
Brieven onder no. 388 bureau van dit blad.
Buraemeester.
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Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

P. BERG

Heden overleed op de
leeftijd van 79 jaar, onze
beste broer, zwager en

GRIETJE

PRAKTIJK HERVAT

oom

(GEA)

Mr ULFERT PIETER

W. BUTER
S. BUTER-BLAAUW
Groningen, 30 juni 1964.
Linnaeusplein 65.
Tijdelijk: Acad. Ziekenhuis.

R.FEENSTRA

HUIZINGA
sedert 15 april j.l. weduwnaar van Johanna

Tandarts

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
en
dochtertje
ons
van
zusje

A. Noordzij—Huijser
Slikkerveer:
J. Huijser
I. Huijser—Lodder
J. C. Roos
Den Dolder:
A. v. d. Waal

neven en nichten.

Spijk,

dags.

Belangstellenden

worden verzocht samen
te komen in hotel Spoorzicht, Loosduinen.
Loppersum, 1 juli 1964.

CORNELIS GANZEVELD
en

Na afloop van het

JANTJE
Hofstee
in de ouderdom van 71
jaar.
Groningen, 2 juli

1964.

Ceramstraat 61.
H. Hofstee
A. Hofstee-Heinkens
A. Jongsma-Hofstee
W. Jongsma
Nw. Zeeland:
R. Huizinga-Hofstee

E.

Wagenborgen:

'n GOUDEN RING

Jansema-Bosscher

Opwierde:
J. Wierenga-Jansema
B. Wierenga

Steendam:
Wed. V ."".nsema-Niehof
Meedhuizen:

F. Jansema
J. Jansema-Hovenga
W. Hinrichs-Jansema
A. Hinrichs
Opwierde:
J. Jansema
E. Jansema-Hovenga

Meedhuizen:

H. Hovenga-Jansema
H. Hovenga
Fam. Hofstee
en kleinkinderen
De teraardebestelling zal

plaats vinden op maandag 6 juli vanuit het gebouw Christelijke Belangen te Siddeburen om
2 uur. Zij, die de over-

ledene de laatste eer willen bewijzen worden verzocht aldaar om 1 uur

dige behandeling tijdens
zijn ziekte bewezen.

»-»

JVWttltß- HORLOGE".

Paaskamp.
deling.

l

I

I

Arubas'raat 15
Groningen
Telefoon 05900-30885

"

Aanmelden bureau Nieuwsblad van
het Noorden, Ged. Zuiderdiep 24.

-

Utrecht
Tel. 030—24489.

mr.

—

„Munnekehuis"

ervaren

verpleeghulp
meisje

administratie vereist.
Sollicitaties zo spoedig mo- Munnekeholm 14,
gelijk aan de Burgemeester. Telef. 25787.

Groningen

Kahrel's Thee n.v.
PELSTERSTRAAT 5-7
GRONINGEN

voor spoedige indiensttre-

mnl. of vrl.

administratieve
kracht

.

SCHOENZAKEN
WEER GEOPEND
vanaf 6

juli

a.s. 's MAANDAGS om 1 uur

Teneinde een
komst zijnde regeling betreffende de
winkelsluiting en de hiermede verband houdende 5-daagse
werkweek voor het personeel niet te doorkruisen, menen
de schoenwinkeliers er goed aan te doen, tot aan het tijdstip waarop deze regeling van kracht zal worden de
schoenzaken op de normale wijze voor het publiek geopend te houden.

Schriftelijke of mondelinge

GEVRAAGD:

Gedipl. N.V.L LASSERS (ketels)
voor karweiwerk in Friesland.
Aanb. aan J. v. d. MOST, Las- en Constr.bedrijf

-

Op onze
afdeling boekhouding

__P2_*. VERPLEEGSTERS
Ir^/^ffrTI £
'

ZIEKENVERZORGSTERS

Het cadeau voor een
geslaagd examen!

GOEDE GEBRUIKTE

Origineel Zwitsers

"

MEES

BOUWMATERIALEN N.V/

zeer

f 49.75

0.a.:

1963

met datum f 59.75
Indien U echter een oud
uurwerk inlevert geven
wij U

1961

1963
1963

1962

1962
1962
1960
1961
1964

flO.OO reductie!

SiKKENS

1963

1963
1961
1963

Carolieweg 24-26
Sinds 1894

Ziet

etalages!

accessoires.
INRUIL
FINANCIERING
VERKOOP ONDER GARANTIE

—

AUTOZAAK
Te koop aangeboden:

E

.'

kwaliteit. Voor de
lage prijs van

FORD ZEPHYR-4
FIAT MULTIPLA
1963
VW's met schuifdak
1963
VAUXHALL VELOX
1963
OPELS REKORD 1500-1700 '61 t/m 1963
FORD CORTINA
1963
nog
en
vele andere merken en modellen
Deze wagens zijn veelal uitgerust met diverse

VROUWELIJKE
ADMINISTRATIEVE KRACHTEN
\

centraal

met reliëfplaat,
secondenwijzer,
wateren shockproof, modem
onberispelijk
van
en

BUITENSHOWROOM

OPEL CARAVAN
CHEVROLET BEL-AIR

17 steens Anker

Horloges

in onze

FIAT-1800
AUSTIN DIESEL BESTEL
RENAULT R 8
FORD TAUNUS 17 M
CITROËNS AMI
CITROËNS 2 CV
BMW LS 16.000 km
RENAULT FLORIDE
CITROËNS IDËAL
1960 en
OPEL KADETT
OPELS KAPITAN
'60 t/m

__P

.

AUTOMOBIELEN
Keuze uit vele merken door inruil verkregen

VRIESCHELOO, Wedderweg 12, tel. 05974 209

sollicitaties woraan boven-

spoedig ingewacht
den
staand adres. Tel. 24841.

—-■

op

met Mulo- of M.H.A.S.-diploma.
Kennis van boekhouden strekt
tot aanbeveling.

Diploma vereist. Salarisregeling volEen zilveren -1
gens dienstjaren. (Jaren elders tellen
armband met inscriptie Elimee).
sabeth. Tegen gemaakte kosadj.-direktrice
bij wie ook nadere inlichtinten terug te bekomen
Soll. aan de
Emmasingel 28, Groningen. gen zijn te verkrijgen. Telef. 05940-2631.

GEVONDEN:

:p_f_ü

Wij vragen enkele personen voor
expeditiewerkzaamheden.
Werktijden van 11.45—13.15 uur en van
15.45—16.45 uur. 's Zaterdags van

49.500 k.k.

Salaris f 397.—
f 532.—
en een
per maand.
Bij 23-jarige leeftijd wordt
een huurcompensatie verleend van f 26.10 per maand.
dat hiervoor wenst
Vacantiegratificatie 4 pet.
opgeleid te worden.
per jaar.
Bekendheid met bevolkings- Aanbiedingen: Zr. GROEN,

I

__R__!_^___r^l_B-U_r_____«

10.00—13.00 uur.

Stationsplein 17b

klerk 1 e klasse

1

i ___Smi

BIJVERDIENSTE

UNIEBOUW N.V.

Verpl.

I

I'
OPWEKKEND VERKWIKKEND

__

gelegen aan de
Zeer royale in-

Koopsom vanaf f
Inlichtingen:

Ter secretarie, Afd. Bevol- vraagt
king en Burgerlijke Stand,
wordt gevraagd een
een

gaarne

E

1

RODEN (Dr.)

GEMEENTE APPINGEDAM

;

NATUURZUIVER

_____r?ïï__Bi__lT____l
I
S PkX I

Voor de blijken van medeis nog plaats
__r
leven met het overlijden van i
de heer
Hetnieuwe ZONNEHUIS te ZUIDvoor enige
R. KOENS
HORN (van de Chr. ver. tot verplehartelijk
dank.
zeg ik
ging van langdurig zieken „Het ZonH. KOSTER.
nehuis" te Utrecht) vraagt wegens
openstelling op 1 september van de
vierde
en laatste verpleegafdeling
Aan allen onze hartelijke
enige
dank, die onze 30-jarige huwelijksdag tot een onvergetelijke hebben gemaakt.
G. VISSER
H. VISSER-OLTMANNS
z in het bezit van dipl- Aen B van
o
prot.-chr. levensovertuiging. In' aanO
,
"P S^pf-rtTtl3
merking komen vooral zij, die reeds
<
\ enige jaren ervaring hebben en die
zich bovendien in staat achten mede
'Vg. u „\C>
leiding te geven aan verpleegafdelingen van plm. 30 bedden. In „Het ZonVereist is: diploma Mulo
nehuis" vindt opleiding plaats tot zieof Handelsavondschool,
kenverzorgster. Naast de leiding van
typediploma, interesse
FINANCIA NEDERLAND N.V.
de afdelingen wordt medewerking
voor boekhoudwerk.
Laan Copes van Cattenburch 76
verleend aan de vorming van de leerDen Haag » Tel. 070-60 78 06
lingen. Een docente is aanwezig.
Geboden wordt: prettige werkkring, goede
Aanstelling in de rang van verpleeg- I
salariëring, 5-daagse werkweek, met vakanster of eerste verpleegster. Salaris
tie-afspraken kan rekening worden gehouden.
volgens rijksregeling
(dienstjaren
elders tellen mee). En enige
Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richl
I
ten aan de afdeling personeelszaken SchoolKANTOOR I.KAMMINGA
■ straat 9, Groningen.

aanwezig te zijn.

Tevens betuigen wij onze
hartelijke dank aan de
zusters voor de zorgvul-

H»

O. EBBINGESTRAAT 41-43
GRONINGEN -TEL 21791
—^s*J

__

vrijstaande villa's

Écbatfeamer

vraagt
ding:

KUNT U ER TEGEN

__9__fllH_HÉM-______l_F_____

in aanbouw zijnde

49.—)

UO—MJUUUSt—VU

„gezondheid"

__!I-? 3mA J NIHtlWaWi J
____________MM-_IV_IH-_____fl

met garage,

Huizinga

HEIKO JANSEMA

,

'n REISWEKKER
12.75 tot

É

w

MET EEN JAS VAN

t

met echte steen
30.— tot 195.—)

(van

<=_^_r^______»)w

_______jj____jO__l_J
_____n____-________
__H *tm *T-I *T*j^___^

(van

Daar het ons niet mogelijk
is een ieder persoonlijk te
baard in een der rouwkamers van het „Gebouw bedanken voor de belangstelen het medeleven die
Zwanestraat 12". Bezoek ling
van 4-7 uur. Zaterdag en wij hebben ontvangen, na
het droevig verlies van onze
zondag van 5-7 uur.
lieve vrouw, moeder en
De crematie zal plaats grootmoeder
hebben a.s. maandag om GEERTRUIDA SCHUITEN
.14 uur in 't Crematorium betuigen wij langs deze weg
..Groningen".
onze oprechte dank.
Haren, juli 1964.
Heden overleed in het
Avondlicht,
Academisch Ziekenhuis Huize
Dilgtweg 3.
en
Groningen,
zacht
te
J. BEUVING
kalm onze lieve vader,
Kinderen en
behuwd-, groot- en overkleinkinderen.
grootvader

R.

vanaf f

Schiedam:

110

poelcb&ugA

j

29.75)

(ancre

- LEEK

geopend van
tot 22 uur
's Avonds verlichte banen

Tel. 05945-2009

'n POLSHORLOGE

en kleinkinderen.
De overledene is opge-

in de ouderdom van
92 jaar. Sinds 26 december 1939 weduwnaar van
Maria Heinneman.
Meedhuizen, 1 juli 1964.
A. Jansema

Bv DB

EXAMEN

Heden overleed na een
geduldig gedragen lijden
onze lieve zuster, schoonzuster en tante
DIEUWERKE DE BOER
in de leeftijd van bijna
64 jaar; geliefde echtgenote van P. Timmer.
Winsum, 1 juli 1964
G. Blaauwiekel—de Boer
J. Blaauwiekel
H. de Boer
J. de Boer—Nubé
J. de Boer
R. de Boer —Nubé
en kinderen

DUIZENDSTRA
weduwe van Reinder

Midget Golfbaan
Dagelijks

te zijn.

,

dan naar de

„NIENOORD"

L. Rozema
en
Winsum:
NELLY J. BOER
J. Rozema
geven kennis van hun voorJ. Rozema —Kokmeijer
genomen huwelijk. De volzal plaats vinden
Schildwolde:
trekking
op 10 juli 1964 te 14.00 uur H. Rozema
ten stadhuize te Winschoten. D. Rozema—Keizer
inzegening
te
Kerkelijke
Schildwolde:
14.30 uur in de N.H. Kapel fam. P. Rozema
Balk:
aan de Burgemeester Venemastraat te Winschoten, door fam. Folkertsma
de Weleerwaarde heer ds. neven en nichten
W. A. Versteeg.
Ps. 103 : 8 berijmd
Winschoten, Langestraat 55.
Scheemda, Langeweg 6.
Zacht en kalm ontsliep
Receptie van 17.00—19.00 uur onze innig geliefde moein Hotel Braams te Gieten.
der, behuwd- en grootLangeToekomstig adres:
moeder
straat 51, Winschoten.
GEZINA WEERT
in de ouderdom van 67
B. H. R. BAKKER
jaar.
M. M. JENSEMA
geven, mede namens weder- Delfzijl, 1 juli 1964.
zijdse ouders, kennis van Kerkstraat 21.
hun voorgenomen huwelijk
Uit aller naam:
F. Wiegman.
d.d. 17 juli om 15.00 uur ten
gemeentehuize van Stedum. De crematie vindt plaats
Receptie: 17.30—18.30 uur in maandag 6 juli a.s. v.m.
Rest. „De Faun" te Gronin11 uur in 't Crematorium
gen.
te Groningen.
Amsterdam, 1 juli 1964.
Zij, die de overledene de
Toekomstig adres:
laatste eer willen bewijNic. Anslijnstraat 28,
worden verzocht om
zen
Amsterdam (Osdorp).
10.45 uur aldaar aanwezig

en oma

Zoekt u

.-& Volledige garantie
& Bekende service

Dokterstelefoon 26161.

L. Rozema

Heden overleed geheel
onverwacht onze lieve
moeder, behuwdmoeder

van tochten,
en verdere water-

werken binnen het 2e, 3e, 4e
en 5e onderdeel zal aanvangen op maandag 20 juli 1964
des namiddags om 2 uur.
De onderhoudsplichtigen
hun
worden aangemaand
panden en voorwerpen alsdan in behoorlijk schouwbare staat te hebben.
Zuidhom, 3 juli 1964.
De voorzitters der betreffende onderdelen van
het waterschap „Westerkwartier".

f 135.-tot f 235-

AFWEZIG 4 juli—l9 juli
Spoedgevallen:

w&

schouwing

pompen

sportieve ontspanning ?

Verloskundige

JANTJE TUIK
geven, mede namens hun
ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaats
JAKOB ROZEMA
vinden op vrijdag 17 juli a.s.,
's namiddags om 15.00 uur m op de leeftijd van 48 jaar.
het Oude Raadhuis te Ap- Delfzijl, 1 juli 1964
pingedam.
Balk:
Juli 1964.
Wed.
D. Rozema —Bos
Garrelsweer, Stadsweg 118.
Hoogezand:
Appingedam,
R. Rozema
de Haas-Okkenstraat 18.
Westerwij twerd:
Receptie van 17.00 tot 18.30
W.
v. d. Meer—Rozema
te
„Welgelegen"
uur in café
Tj. v. d. Meer
Garrelsweer.
Zuidhom:
Voorlopig adres: de HaasOkkenstraat 18, Appingedam. M. Rozema
JAN WILLEM
R. NIJENHUIS

De

W. BAKKER

Heden werd zeer onverwacht van ons weggenomen onze lieve zoon,
broer, zwager, oom en
neef

ÏÏÊMÊÊ
#_____«

slagroom

Westerkwartier

_Tr

Tandarts
DELFZIJL
AFWEZIG
van 4 juli tot 18 juli
Spoedgevallen:
tandartsen
De Grooth en Dolfin.

„Storka" 2 uur 's namid-

Oostpolderweg F 33.
Receptie van 5.30 tot 6.30 u.
in café Klevering, Losdorp.
Toekomstig adres: Hefswalsterweg 32, Uithuizermeeden.

—

U. M. WIERSEMA

Teraardebestelling
te
Loppersum op maandag
6 juli. Vertrek vanaf

-met

Waterschap

Arts
AFWEZIG
van 4 t/m 19 juli
Waarn. dokterstelefoon 26161

L. P. Roos —Huijser

Juli 1964.
Uithuizermeeden,
Torenstraat 46.

______f-_§^^
*

J. C. OETLER

Utrecht:

Bierurn.

.

t

Tandarts
Grootegasi
AFWEZIG tot 19 juli.

Grijpskerk

!

».:

-

Pudding

P. L. KUIPER

Leiden:

voltrekking zal plaats hebben op vrijdag 10 juli a.s.
's namiddags 4.30 uur te

....

AFWEZIG TOT 8 JULI

Slikkerveer:
A. Simons—Huijser

-

Geb. Groentesoep
I O.UU Warme Rosbief
Aardappelen
Groente
Pudding met slagroom
KINDERMENU f 2.50
, ftn Geb. Groentesoep
I 4.ÜÜ Gebr. Kalfsgehakt
Aardappelen
Groente

Tandarts Van Goudoever

J. v. d. Veen—Huizinga
Paterswolde:
D. S. Huizinga
I. J. Huizinga—v. d. Veen

________>>■

Café-Restanrant
Poelestr. 12 Groningen
WEEKENDMENU's

AFWEZIG
tot maandag 3 augustus

Groningen:

HILBERTINA
1964.
Wassenberghstraat 59A.
R. KOSTER-BIJMA
S. KOSTER
.In plaats van kaarten.
JOOP HEMMES
en
IKE KLEVERING
hebben de eer, mede namens
wederzijdse ouders, kennis
te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
Groningen, 1 juli

HOTEL HOFMAN N.V.

JN oorderstationsstraat 46

Huijser.
Loppersum:
D. Coolman—Huizinga
F. J. Coolman
S. D. Huizinga

ZONDAG

ZATERDAG

ZAANSE
KLOKKEN

Chirurg

Bel air '57
_ffW G^-_M_klrHv Chevrolet
Pr. wagen met radio, n*-

Grootste speciaalzaak in het Noorden

Afd. Inruilauto's naast Garage Fongers Groningen
Hereweg bij het Sterrebos
Telefoon 05900-22577

GEVRAAGD :

TIMMERMAN

voor onderhoudswerk Genie Groningen
en een

TIMMERMAN
voor

nieuwbouw Muntendam

Zaagmuldersweg 18b, Groningen
Telefoon 35696

[). STRATING,

banden. Prijs f 1500.

Tel. 21271.
Ook wel ruilen tegen

I

klein^

ZAKENMAN
36 jaar, vrijgezel,
op korte termijn

zoek'

2 gestoff. kamers
met (evt. gebruik van)

keuken, of etage in stad

Groningen.
Brieven worden ingewacht onder nr. 4486 Erkend Advertentie bureau
DREXHAGE &" DE ZEE

N.V.,

Verl.

Visserstraat

15, Groningen.
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HET WOORD IS AAN DE LEZER FEITEN TV COMMENTAREN
* De redactie hoett (en zal) het niet altijd met

de inhoud van de gepubliceerde
brieven eens zijn.
De redactie stelt prijs op ondertekening van de brieven en
eist het zelfs wanneer personen worden aangevallen.
In alle gevallen moeten
naam en adres van de afzender aan de redactie bekend zijn.
Over het algemogen
lengte
meen
de brieven een
van 200 woorden niet te boven gaan.

*

*

Sterk gespeelde Powell-film

*

„Maandagsluiting garandeert klant
goede en vakkundige bediening”
Naar aanleiding; van hetgeen
G J W Zwartsenberg op
jun'
11 j.l.' '

de
19
het Nieuwsblad van het
j^oorden integen
de maandagsluiting
j € ende te moeten opmerken, wilgaarne het standpunt van de
eratie
Mitex uiteenzetten. Zoals
h»_
nd riet deze landelijke organisa*van textieldetaillisten in
de enige ©p-

„

st*

voornaamste argument waartot deze maatregel werd besloin een besliste afwijzing van
het} zogenaamde
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„ l'- zou misschien zijn op te vantrekken van hulpkra >70Or hete aan
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echter niet in
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gopH
e bediening te waarborgen.
6ns zal dit leiden tot aanzienliik kosten
verhoging en prijsstijgin
"g, hetgeen beslist moet worden
vermeden.
ien einde hun clientèle een goede
e
bediening te kunnen
V
ger.-1 n garanderen, prijsstijging tete gaan, en het personeel elke
een an
te kunnen
s ven, werd ë weekeinde
tot maandagsluiting
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digers, vervoersbedrijven enz. zijn
of worden reeds
opgelost. Deze
moeilijkheden raken ook de kern
niet. Het gaat om invoering van de
vijfdaagse werkweek voor het winkelpersoneel met zo weinig mogelijk
bezwaren voor de consument.
Niemand zal toch willen aanvoeren dat de vijfdaagse werkweek
met regelmatig lang weekeinde
voor het winkelpersoneel kan worden tegengehouden.
Ook deze groep werkers in het bedrijfsleven heeft daarop het volste
recht.
Een
bijkomend voordeel van
maandagsluiting is dan nog de recreatie-spreiding. Het publiek kan

nu op de vrije zaterdag met het gezin gezellig blijven winkelen in zaken met volledige vaste (en dus
deskundige) personeelsbezetting.
Dan blijft Groningen van dinsdag
tot en met zaterdag een gezellige
levende stad. Aan dode steden op
zaterdag heeft Nederland geen behoefte. Daarvan kan men kennis
nemen o.a. in Duitsland, Engeland
en Denemarken.
Ook om in de toekomst winkelsluiting op zaterdag te voorkomen is
maandagsluiting de enige oplossing.

Voor de Federatie Mitex,
R. W. TIDDENS, Groningen.
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Op maandag geen kassa-gerinkel

Ook bij huren zij een pond een POND
Aan alle huurders van het complex
woningen aan de Boerhaavclaan te Groningen is op 30 juni een

van 126

schrijven gericht.

Hierin werd

tot

ieders verbazing
bekendgemaakt,
dat de huren met f 8.45 per maand

omhoog zijn gegaan...
In hef schrijven lezen we dan verder „Hoewel de woningen van het
complex waarin u woont, na 1957 tot
stand zijn gekomen, zullen de huren
ingevolge de door de minister van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
gegeven richtlijnen met ingang van 1
juli 1964 met 10 procent verhoogd die-

nen te worden." Aldus de brief.

Niet de snelheid, maar kennis

der regels blijft doorslaggevend

„Twenner snijdt fietser”
°P aansluitende de bele-
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Van een fietser. Deze rijdt
Plói
o? l£m
e
" (iedereen heeft wel

ens ?haast).

Achter hem komt met
„het
voertuig" aantuffen.
pogingen
heeW enlielehetvergeefse
gaspedaal zo getwenner de fiets met
een « i iddevan
r >jdt t
30 km voorbijduurt deze „hoge" snelheid" jJangdien
tengevolge wordt de
fietser
'
aan de linkerka nt
gaat
immers uiterst
rechts ri;lden
—te passeren en het
hele e
alt zich. Na een
Paar rn isnerna
letje auw de bestuurder het spelen gaat de fietser
die
ling.
ïlOemHPasseert ~ snijden; laatstgedoor krachtig remlïien „eenWeet
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„FIETSER."

'Geen vakman in twenner'
twènnpr m de neer Dussel in een
bevel
st°PPen vind ik niet aanSWaardig. U zet toch ook
r:
niet
kr achtpatser tussen de
eieren
ant
t>uSSel' w
Jv h toevallig kan de heer
tussen de schare ge-

ot

c-efende

noemen
(lees

weggebruikers,

vakman
geen Wim Dussel
vat
in een twenner, want
ee n twp^
toch aiT? hoort niet thuis op ons
gekrompen wegennet..."
b

- WIERSMA,

Muntendam.

„Twenner botst wel”
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<*at er___%"_er L p Keissen wel,
gelede

"

n een ongeval
P laats vonrt v n Zuidlaren,
waarbij 2
D

eL„ betr°kken waren. OorDlnro-S2.rran g verlenen.

"WKSTERHUIS,

Groningen.

~Geen zieltjes winnen"

In een door Pier Tania uitstekend
geleide discussie werd de humanistische verzorging in het leger besproken door de hoofdluchtmachtpredikant, de hoofdvlootaalmoezenier en de hoofdraadsman van de
humanisten. Van prot.-chr. en katholieke zijde werd het deelnemen
van de Humanisten aan de geestelijke verzorging een positieve inbreng genoemd en samenwerking
mogelijk geacht, vooral omdat de
godsdienstige en niet-godsdienstige
stromingen alle uit zijn op het
welzijn van de mens.

Johan de Meester, die tevens is
verbonden aan de toneelgroep
Arena, zal met ingang van 1 september als artistiek adviseur gaan optreden bij de hoorspelkern van de
Nederlandse Radio Unie. Deze benoeming houdt verband met het
streven om de artistieke vakbekwaamheid van de acteurs, die tot
dusver vrijwel alleen voor de microfoon optraden, te ontwikkelen
in de richting van het toneelspelvak.
Het ligt in de bedoeling om, zodra
deze opleiding in werkgroepverband
een zeker artistiek niveau heeft bereikt, de toneelspelkunst daadwerkelijk te gaan beoefenen en ook
incidentele medewerking te gaan
verlenen aan televisieprodukties.
De medewerking van de leden van
de NRU-hoorspelkern aan de familieserie „In de rommelpot", die
onder regie van Luc van Gent voor
de KRO-televisie wordt voorbereid,
vormt hiervan een klein voorproefje.

Actrice

baby kreeg,
kampt met een
probleem. Door

ontvangst

in ant-

woord

opuwschrijven.
opinies-in-hetMet deze reeks
kort over het onderwerp twenners
sluiten wij de discussie. Meningen
van voor- en tegenstanders zijn aan
bod gekomen, en de heer Dussel
heeft vooral van de pro-twenners
een en ander moeten horen. Alles
bijeen genomen evenwel zijn er geen
wezenlijk nieuwe argumenten naar
voren gekomen, die
sinds wij
enkele maanden geleden ook reeds
een twenner-discussie in „Het
woord is aan de lezer" zagen ontbranden
een ander of duidelijker
licht op de zaak hebben geworpen.
Voorstanders blijven voor, tegenstanders blijven tegen. Er is dunkt
ons, en daarmee geven wij onszelf
het recht van het laatste woord,
één ding niet goed uit de verf gekomen, en dat is dit ene zeer duidelijke feit: het moderne verkeer
staat niet meer toe, dat daaraan
deelgenomen wordt door mensen
zonder een voldoende theoretische
en praktische kennis van dat verkeer en van verkeersregels.
Of men zich dan door dit verkeer
beweegt met 20 of met 100 km per
uur maakt weinig verschil, zolang
men de regels niet kent.
Het gaat evenwel niet aan, zich,
hoe ziek, invalide, reumatisch of ongelukkig men ook is zonder rijbewijs in het verkeer te wagen. Eerst
dan namelijk vormt men pas goed
een gevaar op de weg. De zieke,
bejaarde, reumatische of anderszins gehandicapte, die niet in staat
is een rijbewijs te halen en een

—

—

Volgens de meeste mensen, die ik
heb gesproken over deze kwestie,
moet er een vergissing in het spel
zijn. leder was de mening toegedaan
(lees de kranten maar na), dat de
woningen van 1959 niet onder de verhoging zouden komen te vallen.
Er is evenwel zon politiek aan de
gang met die huurbeweging, dat een
gewoon mens er niet uit komt. Men
krijgt een onbehaaglijk gevoel, zoiets
van: Worden we in het ootje genomen? Het is net zoiets als met de
aardgasbeweging, wel een andere
zaak, maar ook misleidend.
Het wordt tijd, dat een mens niet
meer beduveld zal worden; anders
zullen wij ook niet meer weten, waarop we moeten stemmen.
Met andere woorden: Spreekt duidelijke taal, laat een pond een pond
zijn en geen 4_ ons. Als u begrijpt
wat haast een ieder bedoelt...
Met de hartelijke dank voor het
plaatsen van dit stuk, teken ik,
TH. SPONSELEE.Groningen.
(De woningbouwvereniging, die wij
over deze vermeende vergissing benaderden, weet een en ander aan gebrekkige voorlichting, waarin de datum van 1 januari 1957 domineerde.
In beginsel namelijk zouden de na deze datum gebouwde huizen niet in
huur worden verhoogd. Er zijn echter
enigszins ingewikkelde
enkele
uitzonderingen. Welke deze zijn staat
uitvoerig te lezen op pagina 10 van 'n
boekje van de afd. voorlichting van
het ministerie, dat op de postkantoren tegen een geringe vergoeding te
krijgen is. Red.)

—

—

voertuig te besturen op de door de
wet voorgeschreven wijze (mét de
door de wet voorziene mogelijkheden als daar zijn aangepaste bedieningsorganen of andere speciale bedingen
en
zo
voorzieningen)
iemand behoort zeker niet op de
weg in een voertuig, dat zelfs de minimale kennis die nog altijd voor het
behalen van een rijbewijs gevraagd
wordt, overbodig schijnt te maken.
Schijnt, want men kan geen modern
verkeer aan zonder er kennis van te
hebben.

MARK TRAIL

ma's van radio Wereldomroep Nederland op 49 meter klaagt over
slechte ontvangst. Men vraagt zich
af of deze een gevolg kan zijn van
het wijzigen van de uitzendtijden.
Van de zijde van de Wereldomroep wordt dit zeer onwaarschijnlijk
geacht. Buitenlandse stations, die
storing veroorzaken zijn de boosdoeners. Van tijd tot tijd komt er
weer een nieuwe zender bij in een
golflengtegebied,
dat daarvoor
eigenlijk te beperkt is. Wanneer
zon zender tegen de Wereldomroep
„aankruipt" en bovendien nog zn
vermogen opvoert, wordt de situatie wanhopig. Over het algemeen
geeft de zomer in ons land een betere ontvangst dan de winter. De
zonnevlekken beïnvloeden de 49
meter-band nauwelijks.
Bij slechte ontvangst in deze
band zou men het eens in „lagere"
banden kunnen proberen. Met het
oog.hierop de volgende tips: dagelijks van 17.30—17.50 uur in de 16
en 19 meter band, van 18.00—18.50
in de 13 en 16 meter band en van
19.00—20.20 uur behalve, in de 49
meter band ook in de 13 en 31 meter
band. Gisteravond heb ik geconstateerd, dat de ontvangst tussen 18.00
en 18.50 uur op de 13 meter golf
bijzonder goed was.

Edward Startz voor
NCRV
(J) De vooral buiten Nederland
zo bekende Edward Startz, medewerker van de Wereldomroep, zal
in de maanden juli en augustus voor
het eerst ook op de binnenlandse
radio te beluisteren zijn. Te beginnen op 6 juli zal hij regelmatig in
het programma „Touringclub" elke
maandag van 12.00—12.25 uur de
duizenden Duitsers, Fransen, Engelsen en andere vreemdelingen bijzonderheden over Nederland verstrekken.
Hij denkt aan tips, leuke suggesties,
informaties over belangrijke evenementen en tentoonstellingen en allerlei wetenswaardigheden over Nederland. Ook voor de wat oudere
Nederlandse jeugd heeft hij wel iets.
Startz, geboren in Limburg, is nu al
een goede 35 jaar voor de microfoon
werkzaam geweest. Zijn eigen grotendeels geïmproviseerde rubriek
„Happy Station", dat via de korte
golfzender naar alle uithoeken van
de wereld wordt verbreid, is bijzonder geliefd. Elke week krijgt hij
zon 150 brieven van enthousiaste
luisteraars uit alle delen van de
wereld.

Prof* dn Heeroma
geeft radio-colleges
(J) De Groningse hoogleraar prof.
dr. K. Heeroma zal in de theologische etherleergang van de NCRVradio tien colleges geven over
„Schets van een taal-theologie". De
uitzendingen zijn op 6, 13, 20, 27
juli, 3, 10, 17, 24, 31 augustus en 7

september.
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het

geheim

van

Betsy

Smeets, die enige
tijd geleden een

haar werk voor
de televisie en
theater moet zij
thuis een oppas
hebben. Ettelijke
advertenties
brachten nog niet
de oplossing.

(J) Een aantal noordelijke luisteraars naar de dagelijkse program-

?

°

RADIO

muziek van Malando, zoals wij die
helaas te zien kregen op een rommelig filmpje. Waarom geen half
uur of drie kwartier Malando-muziek, desnoods afgewisseld met een
kort interviewtje?

De Meester artistiek
adviseur hoorspelkern

van Wereldomroep

_

,

In „Achter het nieuws" maakte de
nieuwe tv-sportredacteur Bob Spaak
zn entree en mijns inziens betekent
zijn komst bij de tv een aanwinst.
Zijn eerste beurt leverde direct al
een bijzonder vlot gesprek op met
Faas Wilkes, waarbij belangwekkende dingen aan de orde kwamen.
De film was slecht, maar belangrijker was, dat zij ons liet kennismaken met de opponent van Barry
Goldwater William Scranton, die
mij en vermoedelijk ook u, duizend
maal liever is. Het programma
„Luchtkasteel" mag dan als zoetelijk zomerdroompje zijn verdiensten
gehad hebben, enthousiast heeft het
mij niet kunnen maken. Dat was
wel het geval met de welluidende,
voortreffelijk uitgevoerde tango-

Slechte

°t'

heeft de praktijk reeds
gev/ezen dat sluiting op maan8 de juiste oplossing blijkt te zijn.
£e
consument heeft begrip voor deinaatregel en staat er in overgrote meerderheid sympathiek teer ' Reeds nu Past een woord
Van°_
a
dank voor de medew* hartelijke
van onze klanten.
ding
Ook het personeel verkiest en
waardeert het regelmatige lange
weekeinde boven een steeds wissevrije dag. Ook het feit dat de
niet meer beperkt
jlaandagsluiting
« tot textiel en woning textielbedrij-?n, maar inmiddels is overgenod or de sc,loennand el en zich
UitK
'weidt over meerdere branches
voldoende, dat sluiting op
de enige oplossing is.
da_i}lue?twijfeld kleven aan maande V iting bezwaren; zo zal voor
s Ckj °edingsmiddelenbranches misvond een andere oplossing ge». er moeten worden.
kneden voor vertegenwoor-

(J) Geen toneel op donderdagavond, maar wel een boeiende sterk
gespeelde Dick Powell-füm, gebaseerd op een origineel gegeven. In die
knap gefotografeerde film kon men de acteur Theodore Bikel bewonderen
in een indrukwekkende creatie van de onverzettelijke Griekse koopman
Simonakes. Van Carrol (yConner zagen we een voortreffelijke uitbeelding
van de louche huiseigenaar Barsewick.

Vanaf volgende

maand staat zij
onder contract bij
'Theater' in Arnhem, waar zij met

Enny

Mols-de

Leeuwe de vrouwelijke rollen
gaat spelen in
het toneelstuk
„Krechinsky's
Wedding" van
Alexander Suklovo-Kodylin.
Betsy ziet als
voorlopige oplossing het baby.
„sit"systeem van
het Midden-Oos-

Haar man,

ten:

beeldhouwer
Rence Nijssen,
moet dan maar
tijdens zijn werk
baby in een doek
op zijn rug dragen

Geroerde Malando, die groep
25 jaar bij elkaar hield, nam
huldiging in ontvangst
(M) De moderne studiokantine van de Vara was woensdagmiddag om
vier uur van voor tot achter gevuld met collega's en vrienden van Arie
Maasland, in de wereld van de lichte muziek beter bekend als.tangokoning en orkestleider Malando. Reden van de massale samenkomst en de
feestelijke stemming was het 25-jarig bestaan van Malando's in binnenen buitenland bekende tango-orkest. Alle musici, die zich hadden kunnen
vrijmaken, waren naar de Varastudio gekomen om hun even populaire
als beroemde collega te huldigen en geluk te wensen.
Skymasterchef Bep Rowold was
er en Theo Uden Masman en tal
van andere collega-dirigenten. De
belangstelling kwam echter niet
alleen van de uitvoerende muziekgarde, ook de aanverwante radio,
televisie en platenhandel waren
royaal vertegenwoordigd. Namens
de Vara sprak programmasecretaris
Broeksz hartelijke woorden tot de
zilveren Malando en diens stralende echtgenote, die hij een even
uniek componist als orkestleider
noemde.
„Het komt zelden of nooit voor",
aldus de heer Broeksz, „dat een
ensembleleider in de sector van de
lichte muziek
die toch de naam
heeft dikwijls frivool te zijn
zijn
groep 25 jaar lang bij elkaar weet
te houden. Dat is een zeer opmerkelijke prestatie!
Een zichtbaar geroerde Malando
(56, van huis uit bouwkundig tekenaar, componist van 118 melodieën,
waaronder de wereldschlager Ole
Guapa) dankte na de lange reeks
toespraken voor de overstelpende

—

satanps
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wallow

belangstelling, de fraaie cadeaus en
de huldigende woorden.
„Het was geweldig", zei hij ons
na afloop. „Dit had ik nooit verwacht."

VANDAAG
19.30 Van

varen

en

schipperen

(KRO). 20.00 Journaal. 20.80 Brandpunt, actualiteiten. 20.50 Fred Rombouts presenteert TV-dansant. 21.20
Bonanza-film. 22.10 Kentering (3), do-

cumentair programma. 22.40
naal. 22.45 Tour de France.

Jour-

DUITSLAND

Eerste

programma

18.05 Programma-overzicht.
18.10
Nieuws. 20.00 Journaal. 20.15 Onze
buurman, de Oostenrijkers. 21.00 Telefoon voor de bruid, film uit de detectiveserie 77 Sunset Strip. 21.45
Journaal. 22.00 Reportage uit Bonn.
22.15 Roversgeschiedenis,
komedie.
0.05 Tour de France.
Tweede programma
18.25 Nieuws. 18.30 De draaischijf,
gevarieerd programma. 19.00 Het ware verhaal: Men moet voor alles betalen. 19.30 Nieuws. 20.00 Trefpunt
Scheveningen, een zomerse show aan
het strand. 21.30 Praktijk, gezondheidskroniek. 22.00
Sportberichten.
22.15 Nieuws. 22.30 Programma-overzicht.

Dagprogramma

morgen
in Wimbledon, finales
damesenkelspel, herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. 17.00 Voor
de kinderen (AVRO). 17.45 Tennis
14.00 Tennis

DUITSLAND. Eerste programma:
10.00 Nieuws. 10.05 Journaal (herhaling van vanavond). 10.20 Dertig minuten oponthoud. 10.50 Vraag- en antwoordspel. _1.35 De schaapherder, documentaire film. 12.00 Actuele kroniek. 14.30 Voor de kinderen. 15.00
Reisquiz. 15.45 Rendez-vous der herinneringen. 17.15 Tussen Innsbruck en
Tokio, een praatje. 18.00 Hand op het
hart.

Tweede programma:
17.30 Programma-overzicht.
18.00
's Zaterdags zes uur.
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Voor spoedige indiensttreding
vraagt het NIEUWSBLAD VAN
HET NOORDEN een

FACTURIST(E)
of een
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voor klein werk voor zaak in Friesland Plm 15~ 30 stuks Per weekle klas werk gewenst.
onder no 40 bureau van
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FACTURIST(E)
MORGEN, ZATERDAG

leeftijd 18—30 jaar.

Liefst in bezit van MULO-diploma
of 3 jaar opleiding op Handelsavondschool, HBS of Gymnasium.

500 PAAR
DAMESSCHOENEN

Type-diploma gewenst.
Schriftelijke sollicitaties te richten
aan de directie van het Nieuwsblad
van het Noorden, Ged. Zuiderdiep 24,

uitsluitend merkartikelen

Groningen.
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BIJ ELK LICHT
's Zomers FP3, de fameuze fijnkorrelfilm, die zich
aanpast bij het felste zonlicht... maar ook gevoel
heeft voor een mysterieuze stemmingsfoto.
Nu ook in PPP, 10 rolfilms pak, elke film in waterdicht heat-sealed staniol, handig op reis,
dankbaar als geschenk.
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bij de westerhaven
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EEN BOOT IN DE KOFFER
van Uw auto voor Uw vakantie. Uit voorraad allerlei opblaasbare rubberboten zoals éénpers. kano's
99.-, twee-pers. 189.-, 290.-, Semperit Forel 337.50,
Semperit zeilkano kompleet 537.50, zwemvlotten
NAUTILUS 195.—, FREETINE 215.—, METZELER
INKA boot 495.—, KINDERVLOTTEN 27.90 49 75
en 69.50.
Twee-pers. blank gel. hechthouten kano's 265.—.

Wij vragen op korte termijn:
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goed
KONFEKTIEVERKOPER?
een

r.torenbeek
■f A-WEG 7

Dan ligt er bij Kleding /De Jong in de
Herestraat een prima baan/voor u klaar.

JH

1/
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Wegens overstelpende drukte
van 12—1.30 uur gesloten.

_-__■'

ALTIJD RAAK

;

Profiteer deze laatste dag nog
deze voordelige aanbiedingen!

van
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ILFORO... natuurlijk

BENEDEN DE NORMALE
WINKELPRIJS

♦

_______________________ _______________

DE BESTE FILM

___

10-15 GULDEN

Op de enveloppe in de linkerbovenhoek vermelden „facturist".

VOOR HET ZELFDE GELD

"
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een le VERKOPER

Kom kijken, ook vrijdagsavonds geopend.

een ETALEUR-VERKOPER

Imperiaal gemonteerd op Peugeot 404
Een nieuwe

I __$?'
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jijf Jaffadrink §" ||
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Firma DE VRIEZE & CO.,
Groothandel in rijwielen, bromfietsen en
rtJwlelonderdelen
vraagt voor direct:

1

2 MEISJES voor kantoor
Enige kantoorervaring

vereist.

1 MONTEUR

...

voor nieuwe rijwielenmontage
Groningen

—

Schoolstraat 12/1

—

Telefoon 05900-20720

DIVERSE OCCASIONS

*
*
*

1961 29.000 km
1962 36.000 km
Citroen
Citroen Ami-6 1963 20.000 km
Citroen

GARAGE
OOSTERSINGEL B—l 2

—

2cv
2cv

IMEXv
—
van 10.00—16.00 uur.

|

OCCASIONS
Een KINSMAN electronisch orgel (demonstratieorgel)
Een MANNBORG orchestraal harmonium, 4 1/5 spels

versta goed mijn vak. Het
werken tussen vier muren ben

ik echter beu. Trouwens, ik
wil meer bereiken."

I

REGENBROEKEN
5.98 en 9.35

REGENCAPES
3.98 en 6.75

Als u de man bent, die deze woorden
zou gesproken (ef geschreven) kunnen hebben, bel dan eens telefoonnummer 05900-53220 tussen 8 en 9 uur
v.m., om een afspraak te maken voor
een informatief onderhoud inzake een
functie buiten die vier muren te
Groningen met veel perspectief.
Leeftijd 23—35 jaar.

FERWERDA
Parklaan 19-19a, tel. 26629, Groningen.

vraagt

voor spoedige indiensttreding een

TYPISTE-FACTURISTE
gemaakte vakantie-afspraken kan rekening
worden gehouden.
Schriftelijke sollicitaties onder no. 442 bureau van dit blad.

Met

KOLLEN'

8

TASSENPALEISje
STEENTILSTRAAT 6
Enorme keuze
REISTASSEN

en
KOFFERS

COR HILLENGA
vraagt voor direct

BETONTIMMERLUI
voor werk Rottinghuis De Wijert.
Aanmelden op het werk bij B. Kooi of Lingestraat 60,
Groningen, tel. 05900 50557.

-
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plaatwerker-spuiter OCCASION AUTOMOBIELEN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN

A 110 WESTMINSTER
A 60 CAMBRIDGE
A 60 CAMBRIDGE
A 60 STATIONCAR

GROND

geleverd op auto in Zuidhom.
Inlichtingen: bij de uitvoerder op het werk Uitbr. Zonnehuis, Zuidhom en bij het kantoor Groningerweg 33, te

Peize. Telefoon 05908-2369.

li i iMi i miniMimimi mi i i

"

MAATSCHAPPIJ

~

—"

-~ 1 LEIDEN

1961

1961
1962
1960-62

STATIONCAR

AUSTIN SEVEN DE LUXE
TRIUMPH HERALD 1200
RENAULT R-4 L DE LUXE
FORD CONSUL 1700
MERCEDES 190 DIESEL

1963

1963
1963
1961

1959

PEUGEOT 403
1958
TEVENS DIVERSE GOEDKOPE INRUILAUTO'S

J. K. VAN DER MOLEIVs
AUTOMOBIELBEDRIJF

iiiiiumuniimiiiiiiiniuiiiiiiiiimiiiimiiiimmiii

H.V.

1962

1962

AUSTIN A 40 DE LUXE

N.V. NED. AANNEMING MIJ V/H FA. H. F. BOERSMA,
DEN HAAG-PEIZE
biedt aan:

cv.

OOSTERHAMRIKKADE 114-118
"GRONING-ff
TELEFOON 05900—35841
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ln verband met de uitbreiding der werkzaamheden kunnen bij onze vestiging in
SCHEEMDA geplaatst worden:

EEN CHASSEUR
LASSERS
(electrisch

PIJPLEIDINGMONTEURS
KETELMONTEURS
CONSTRUCTIEBANKWERKERS
HULPKRACHTEN
voor de te verrichten werkzaamheden is

plaatsing mogelijk in de werkplaats, maar
ook op montage.
Wij

bieden:

■
■
■

""
"

0
-9

en/of autogeen)

een goede beloning

een gereglementeerde winstdeling
kosteloze werkkleding

Sollicitaties te richten aan de bedrijfsleider, Haven Noordzijde Bte Scheemdo, tel.: 05979-521, dan wel aan het
Gewestelijke Arbeidsbureau te Winschoten.
t

BOUWKUNDIG

STEENTILSTRAAT 47

HANDELSONDERNEMING

HW_PBW___I

B.is§^i__ili3

Dealer van bekend merk vraagt

"

TEL. 26241

GRONINGEN

Geopend: Vrhdag van 19.00—22.00 uur
Zaterdag

„Ik

'

Leveringen door geheel Nederland franco onder
rembours. Indien zending niet naar genoegen heeft
U het recht deze binnen 3 dagen ongebruikt en onbeschadigd te retourneren waarna het betaalde bedrag direct door ons aan U wordt teruggestort.

AUSTIN A 40

GRONINGEN

zeer solide uit-

Waar wij voor U op de wereldmarkt reeds gewinkeld hebben is winkelen voor U nu overbodig en
krijgt U de beste imperiaal die voor deze aantrekkelijke prijs te krijgen is bovendien nog rechtstreeks bij U aan huis bezorgd.

Goed loon -f- reiskosten vergoeding.
Brieven onder no. 410 bureau van dit blad.

—

gepatenteerde

1 Volledig in onderdelen uitneembaar 2 In hoogte
zowel als breedte verstelbaar dus geschikt voor bijna alle typen auto's 3 Roestvrij 4 Plastic omvoerde
buizen en plastic draagliggerhouders dus geen beschadiging aan koffers en carrosserie 5 Dubbel verstevigde bevestiging in goot dus onwrikbaar 6 Gemakkelijk uitneembare draagliggers waardoor nagenoeg gevrijwaard tegen diefstal 7 Door hoogteverstelbaarheid laag op dak te monteren daardoor
weinig windruis en goede gewichtsverdeling. 8
Stijlvolle uitvoering in aluminium grijs dus passend
bij iedere autokleur en autotype 9 Eenvoudig zelf
te monteren en te demonteren. Gebruiksaanwijzing
wordt ingesloten 10 Royaal hoge rekrand dus extra
houvast voor Uw bagage 11 Verrassend groot belastbaar oppervlak 12 Zeer lage prijs f 43.-.

H______BH

Voor deze funkties hebben wij moderne,
vlotte mensen nodig met uitgebreide vak-

kennis in dames- en/of herenkonfektié.
Denkt u over dergelijke capaciteiten te beschikken? Stel u dan in verbinding met

Zweedse

ncembare Imperiaal voor f 43.-. / Getest en beproefd
in harde Zweedse klimaat en op Zweden's lange
afstanden. / De Imperiaal met meer dan 10 plussen. /

HULPVERKOOPSTERS

HERESTRAAT 103
TEL. 34568

j

H.H. Horlogemakers
■ THUISWERKER >

ARCHITECTENBUREAU KLEEV N.V.
vraagt

voor haar bureau een bekwaam

TEKENAAR

Interessante werkkring,
maximale salariëring,
vijfdaagse werkweek.
Schriftelijke sollicitaties onder opgave van referenties en opleiding te richten aan ons bureau,
Übbo Emmiussingel 108 te Groningen.

HOTEL-RESTAURANT „BALI",
Scheveningen vraagt voor direct:

N.V.

Badhuisweg

«

KAMERMEISJES

eventueel intern, met volle kost. Hoog loon.
Sollicitaties aan bovengenoemd adres.

GEMEENTE BEERTA

Ter sekretarie van de gemeente Beerta kan worden l

plaatst

een

leerling-ambtenaar (mnl.)
in de rang van typist ter sekretarie.
Diploma H.B.S. of MULO vereist.
Salaris volgens loonregeling jeugdig administratief P er'

soneel.
Sollicitaties binnen twee weken na verschijning
blad aan de burgemeester.

van °-

SANTEGA Hl-HB SANTEGA SANTEGA

"

N.V.HERENKLEDINGFABRIEK
v.h. GEBR. LEVIE GRONINGEN
biedt mogelijkheid aan

enkele JONGENS en MANNEN
geplaatst te worden als

PERSER voor de naaizaal
Er wordt in groepstarief gewerkt, waardoor het
loon hoog wordt.
Deze functies zijn uitstekend geschikt om vervuld te worden door mannen, die op lange termijn in een goed bedrijf verantwoordelijk werk
willen verrichten.
geen ploegenstelsel

"""
""
"

5-daagse werkweek
goede pensioenregeling

winstdelingsregeling
tal van soc. voorzieningen
volledige vergoeding van reiskosten
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij de Personeels Afdeling van

_I _ _ _ _ _ _

N.V. HERENKLEDINGFABRIEK v/h GEBR.LEVIÉ
w.a.scholtensiraat 1°
gronlngen

VIJFDE BLAD

Gedeputeerde Roelfsema in maandblad Vaart:

'Wie zijn de ongeduldiger,
inzake Eemshavenplannen?'
(Van

een onzer

redacteuren)

Wie zyn eigenlijk de ongeduldigen: degenen, die een Eemshaven midden in het tegenwoordige* Waddengebied bepleiten of zij, die op kortere
termijn de belangstelling voor industrievestiging willen honoreren in
oe bestaande polders aan Groningens noordoostpunt, ook zonder haven,
doch bijvoorbeeld met eenvoudige steigers. Daarover gaat volgens
gedeputeerde H. Roelfsema, voorzitter van het Havenschap Delfzijl,
thans de strijdvraag. De gedeputeerde roert de mogelijkheden van het
Eenisinondgebied aan in een artikel in het maandblad Vaart. Met voldoening constateert hij, dat men het er gelukkig over eens is, dat de
ontwikkeling in dit gebied niet dient te worden verbrokkeld, maar als
eenheid moet worden gezien.

EEMSMONDGEBIED
lsschien zo stelt de neer Roel:Êsei^
a leidt de ontwikkeling tot een
bei

"'

'

"
J-angengemeenschap
tussen Delfzijl
andere

gemeenten in het EemsHiï voegt hier nog aan
„Wij "-nemen op goede gronden

gebied

toe-"

dat het Havenschap Delfzijl in
ontw ikkeling geen rem zal zijn.
IntteKendeel,
het zal, naar onze mening,
me bereid worden gevonden een
sroter geheel te helpen opbouwen".
t is hij van mening,
dat de gea
belangen („Op het ogenblik
'Preekt men er vaag over zonder ze
eet aan te duiden! ") ook aangemoeten worden. Zijns inziens
bet beSrip belangengemeenschap
re»
e
, 'e gestalte krijgen, anders is het een
Olok
aan het been.
Over de vraag, welke invloed
haven- of steigerwerken aan de
ttoordoostpunt van Groningen op de
stromingen in het Eemsgebied kunnen uitoefenen, is volgens de gedeputeerde een nader onderzoek nodig.
Noch West-Duitsland noch Neder'and is gebaat bij het scheppen van
nieuwe vaarmoeilijkheden op weg
naar Emden of Delfzijl.

££,

o^

de industrialisatie der gemeente worden door hem aangevochten. Evenzo
de kritiek, die uit de hoek van het
bedrijfsleven komt en die betrekking
heeft op het niet vertegenwoordigd zijn
van het bedrijfsleven in het havenbestuur.
Dit bestuur heeft geen directe belangenvertegenwoordiging,
omdat
de
financiële gevolgen van de oprichting
van het Havenschap geheel door de
overheden worden gedragen en het
bedrijfsleven daarin niet wilde of kon
delen, aldus de gedeputeerde.

too°rf

Aspiraties hoger
, Is de provincie Groningen thans
"zig haar definitieve relatie tot de zee
e voltooien met de Delfzijlster haven
uitgangspunt? Neen, aidus de heer
oelfsema, de aspiraties liggen in de
«ovincie bepaald hoger, omdat de
geb? eli Jkheden van het Eemsmonduitgeput wanTieeled deniet geheelvanzijnDelfzijl
goed en
z 0n*
haven
voor stoornis bereikbaar is gemaakt
voor Scnepen van 10.000 ton d.w. of
Dg ~ ertscarriers tot 17.000 ton d.w.
wijst in zijn artikel
dan deputeerde
sehi n bo1; diepe vaarwater bij Oude-

'

.

nUn eroj) te hebben gewezen, dat de
op jqter van Verkeer en Waterstaat
december 1963 in een rede onder
lieer
lirijr s,isai, dacht vroeg voor de ontwikkee„ kan*en van Delfzijl en Terneuzen

niSevin
scnriJft gedeputeerde
ttoeif
Se,na: „We
maken ons sterk, dat
«ij „
»'

n

Xc ellentie

daarbij ook zal hebben
jjeda
aan de mogelijkheden in het
G
ais k Eemsmondgebied met Delfzijl
ern
ïn de toekomst is het heel
Sogj
dat
di n~ denkbaar,
de verhou-

.

Sehp?
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darn\ij Ani»terdam-IJmuiden, BotterHolland een Groningse
Pend» ekkrivan
°«d P p Jgt in de eenheid Delfzijl-

_
daato

°

of

in elk » eval iets dat
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Harmonische
n

groei

narmoniscbe

uitgroei van de
kan volgens de gedepuerde slechts tot stand komen als
onmgen naar de zeekant open ligt
gebruik heeft gemaakt van alle
m gelijkheden
ge
die de zee in het
'nsmondgebied heeft geschonken.
gint erop te niken dat dit
zal geschieden",
voegt hij er' aan toe.
V 0 lcn
d u jV? tig maant hij echter, dat ge2 en zorgvuldig overleg bij de
MarT
innmg

eco

-

-

.

ur verlammend op de
in de provincie". Naar de
g van de gedeputeerde zou
a l veel
lj
ge^'onnen
,fe r T riteitenli ziJn als een duideVa n E
i st bi-l de uitvoering
o Pgesteld Werken zou kunnen worden
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Kritiek
r

kei o J:

op

„schap”

Ro elfsema gaat in zijn artiin °P de kritiek op het
Vele
ver de korte duur van
verxgade
P" ringen
schrijft hij, dat het
schap
V or
doelcor
Poratie is, waarin
Stne namnr-i °P lossingen voor technikw»
gevonden. Opuossin£en S Worden
technici zijn voorleid i\j; manddoor
kan zijns inziens voorf f
de u a ens huidige eensgezindheid
bli Jven , .Y chap-partners altijd zal
weet of in de toekomst
Seen
a e, in grote st zullen
laa
W
K
n? k
De gedeputeerde laat in
het tsvind
mirt
Ho
f iri het
f dit dan in het voordeel
D e in ri«nadeel van de haven zal zijn.
gemeenteraad van Delfzijl
, uin te ho,Waren
va
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Enkele wensen
In het maandblad Vaart noemt
gedeputeerde H. Roelfsema als verbeteringen, die mede dienstbaar
kunnen worden gemaakt aan de
„zeewaardigheid" van de provincie Groningen:
Er zal naar moeten worden
gestreefd te geraken tot een goede
havenarbeidsreserve, het liefst voor
de gemeenten Groningen en Delf-

—

zijl tezamen.
De z.g. tegenstellingen tussen
de beide zeehavens Groningen en
Delfzijl, die vrijwel geheel in de
gevoelssfeer liggen, zouden tot het

—

verleden moeten gaan behoren.
Er zal een oplossing moeten
worden gezocht en gevonden, om
althans een aantal der grotere
werven langs het Winschoterdiep
afzonderlijk of in samenwerking de
gelegenheid te geven te profiteren
van de doorvaartwijdte van 16 m
in het Eemskanaaï. Met andere
woorden: die werven, die de kennis
en de kracht kunnen opbrengen om
schepen tot 550 ton d.w. te bouwen,
dienen op de één of andere manier
hiertoe in staat te worden gesteld.

Herdenking 100ste geboortedag
van

beeldhouwer Pier Pander

(Van onze Friese medewerker)
In Friesland is donderdag het feit, dat de beeldhouwer Pier Pander
honderd jaar geleden werd geboren, herdacht; eerst in zijn geboorteplaats Drachten en later op de dag in Leeuwarden, de stad waaraan hij
een grote verzameling van zijn werken naliet. De herdenkingsbijeenkomsten zijn o.a. bijgewoond door de heer M. Pander te Abcoude, zoon
van een broer van Pier Pander, en mevrouw C. M. de, Koo-Heybroek
uit haren, schoondochter van ds. De Koo, die zoveel voor de opleiding
van Pier Pander heeft gedaan.

.

In de schouwburg „De Lawei" te
Drachten heeft de burgemeester van
Smallingerland, drs. W. E. baron van
Knobelsdorff, een rede over de beeldhouwer gehouden. Hij wees er op, dat

Antje G. gaat in beroep

Antieke
charme

Vonnis gifmoord
Veenoord 18 jaar

In heel elegante
kostuums uit de

De rechtbank te Assen heeft vanmorgen in de geruchtmakende zaak,
die bekend is geworden als „de gifmoord te Veenoord" de 45-jarige Antje G.—J. uit die plaats veroordeeld tot
een gevangenisstraf van achttien jaar.
Veertien dagen geleden vorderde de
officier van Justitie, mr. C. J. van Oldenbeek, levenslange gevangenisstraf
tegen haar, omdat hij bewezen achtte,
dat zij haar tweede man, de metselaar
Lolke G., door middel van parathion
had vermoord. Zelfs een meervoudige
toediening van vergif achtte de officier
niet uitgesloten.
Vanmorgen verklaarde zij van het
vonnis in hoger beroep te zullen gaan.

achttiende eeuw
verschenen
prinses Margaret en haar
echtgenoot, lord
Snowdon, op

Hefdadigeen
heidsbal in Londen. De prinses
droeg een lichtblauwe pruik,
waarin vele
juwelen fonkelden.

Atlanta

ook aandacht geschonken aan Pier
Pander, wiens werken zich in het
museum in de Prinsentuin bevinden.
Prof. Hanmacher gaf in zijn rede
een overzicht van de ontwikkeling van
de kunsthistorieschrijvers te weinig de Nederlandse beeldhouwkust in de
aandacht aan Pander hebben geschon- laatste honderd jaar en wees op de
ken en dat het daarom goed is, dat noodzaak, dat er voor het werk van
deze herdenking wordt gehouden. Spr. de beeldhouwer in onze tijd plaats en
deelde mee, dat op het graf van Pier mogelijkheid is.
Pander in Rome namens de gemeente
Leeuwarden en Smallingerland door
de consul-attaché een krans is gelegd.
De heer J. P. Wiersma, die een biografie over Pander schrijft gaf toelichting bij een kleine expositie, welke
in „De Lawei" was ingericht. Er zijn
foto's van de beeldhouwer en ook van
diens werken tentoongesteld en verder
enkele door Pander in het Fries geschreven brieven. Ook het ontwerp
van de beeltenis van koningin Wilhelmina, aangebracht op de Nederlandse Jcr gelegenheid van haar vijftigjarig
munten, hetwelk door Pander in opbestaan heeft de Maatschappij tot
dracht van minister Pierson werd ge- verbetering van woningtoestanden in
maakt, is er te zien.
Groningen dit spuitende olifantje, dat
een jongetje op zijn rug draagt, aangeboden. Het beeldje heeft een plaats
gekregen in de vijver aan de VondelAan een luch, welke door het pro- laan in De Wijert.
Vanmorgen droeg de voorzitter van
vinciaal bestuur in het provinciehuis
te Leeuwarden werd aangeboden, heeft de Maatschappij, dr. ir. G. J. de Glee,
de loco-burgemeester van Leeuwardit door Wladimir de Vries naar een
den, de heer J. Tiekstra, symbolisch idee van drs F. C. Noordhoff vervaarhet eerste exemplaar van de biografie digde beeldhouwwerk over aan de
van J. P. Wiersma aangeboden aan wethouder van volkshuisvesting, de
de waarnemende Commissaris der Koheer H. F. J. Wolters. „Wij zijn verningin, de heer J. L. Hoogland. Er is, rukt van het plan De Wijert, dat de
aldus de heer Tiekstra, veel verspreid gemeente heeft gemaakt", aldus de
materiaal over Pier Pander en ook heer De Glee in zijn toespraak. Uit
zijn er nog mensen, die bijzonderheden dankbaarheid bieden wij het gemeenover hem kunnen vertellen. Daarom
is het goed, dat thans dit alles verzameld wordt om de levensgeschiedenis van deze beeldhouwer te kunnen
beschrijven. Het boek zal hopelijk in
de herfst van het volgend jaar kunnen
verschijnen. De gemeentebesturen van
Leeuwarden en Smallingerland, het
provinciaal bestuur en de Ottema
Kingmastichting subsidiëren deze uit-

Luchtvaartstaking in
Frankrijk geëindigd
(Van onze Parijse correspondent)
De vakvereniging van het Franse
lüchtvaartpersoneel, dat sinds ruim
een week in staking was, heeft gisteren bekendgemaakt, dat vandaag het
werk weer normaal zou worden hervat. De staking heeft het internationale luchtverkeer in Frankrijk de laatste
dagen praktisch stilgelegd. Het communiqué geeft als reden voor het einde van de staking op, dat het luchtvaartpersoneel heeft willen voorkomen, dat de regering nog meer militairen als plaatsvervangende controleurs zou inschakelen.
De KLM zal vermoedelijk vanmiddag te 13.00 uur haar diensten op Parijs hervatten, evenals de dienst Amsterdam—Genève—Nice.

Zeescheepvaartverkeer
Groningen
In de haven van Groningen zijn in de
afgelopen maand juni binnengekomen 40
zeeschepen met een totaal inhoud van
34132 br. m3en vertrokken 39 zeeschepen, metende 33868 br. m3.
In de maand juni van het vorige jaar
bedroegen deze cijfers resp. 41 (36416 br.
m3) en 41 (37408 br. m3). Ingevoerd werden o.m. hout. suiker en cement. Uitge-

voerd werd vooral meel.

Havenbestuur vergaderde te Delfzijl

Burgemeester Van Bruggen lid
dagelijks bestuur Havenschap
(Van onze redacteur voor Noord-Groningen)
DELFZIJLS COLLEGE VAN B. EN W. heeft de gemeentelijke vertegenwoordiging in het bestuur van het Havenschap Delfzijl niet gewijzigd. Het besloot op 30 juni j.l. om burgemeester mr. A. P. J. van
Bruggen te benoemen tot lid van het dagelijks bestuur van het „Schap".
Het benoemingsbesluit werd gistermiddag bekend gemaakt tijdens de
openbare vergadering van de Baad van Bestuur van het Havenschap
in de raadszaal van het gemeentehuis te Delfzijl. Enkele dagen tevoren
was in dezelfde zaal bij de installatie van de burgemeester nog herinnerd aan de wens van enkele raadsleden om de nieuwe bewindsman
niet zoals zijn voorganger lid van het havenbestuur te laten worden.

De Raad van Bestuur besloot gisteren tot het vaststellen van de begroting over 1965. De heer P. H. Stroeven
achtte het verheugend, dat het nadelig
saldo (f 965.000) slechts f 500.- hoger
geraamd wordt dan dat voor '64. Deze
geringe verhoging geeft zijns inziens
een gunstig beeld van de ontwikkeling
van de haven; door verbeteringen aan
kaden en dergelijke zijn de inkomsten
aanmerkelijk -hoger dan voorheen. De
heer Stroeven sprak over goede vooruitzichten voor 1965.
De heer Veenkamp, die zich bij de
woorden van de heer Stroeven aansloot, verklaarde te hopen, dat de re-

van jubilerende woningbouwvereniging

king steunt.
herinnerde er aan, dat
in 1950 voor culturele doeleinden aan
de provincie Friesland f 100.000 werd
uitgegeven en in 1954 meer dan acht
maal zoveel, nl. f860.000.
In de Prinsentuin is tenslotte de
tentoonstelling van beeldhouwwerken
„Bylden" officieel geopend door de
directeur van he Kröller-Müllermuseum, prof. dr. A. M. W. J. Hanmacher. Deze tentoonstelling bevat
werken van Nederlandse beeldhouwers
uit de periode van 1864 tot 1964. In
totaal zijn er 66 beelden, die dus zeer
verschillende tijdperken en stijlen vertegenwoordigen. In een door de Friese
schilder Meinte Walta ontworpen
catalogus worden van de betrokken
beeldhouwers biografische gegevens
vermeld. Verder wordt er uiteraard

Doodstraffen in Irak

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Hamid heeft in 'n tv-rede gerept over een „imperialistisch complot", om het bewind van maarschalk
Aref omver te werpen. Een krijgsraad
te Bagdad heeft 4 officieren van de
Iraakse luchtmacht ter dood veroordeeld. Hun was de omverwerping van
de regering ten laste gelegd.

Caroline één

voor de Britse kust gaan één maatschappij vormen, zo is door de beide
directies meegedeeld. De Caroline gaat
naar het eiland Man, terwijl de Atlanta
voor de kust van Essex blijft liggen.

Gemeentebestuur kreeg beeld in De Wijert

Lunch in Leeuwarden

en

De radioschepen Atlanta en Caroline

—

In Drachten en Leeuwarden
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tebestuur daarom namens alle bewoners van De Wijert deze fontein
aan, als een symbool van de band tussen de gemeente en de bevolking van
De Wijert."
Wethouder Wolters onthulde vervolgens het beeldhouwwerk door twee
linten in de Groninger kleuren aan elkaar te knopen, waarop een jongetje
op een vlot het doek van het olifantje
verwijderde en het water uit de slurf
hoog opspoot.
„Ik neem dit geschenk gaarne namens het gemeentebestuur in ontvangst", aldus de wethouder in zijn
dankwoord tot dr. De Glee. „Het aanzien van de Wijert is verrijkt met dit
beeld. Een olifant heeft de eigenschap
oud te worden. Daarom zie ik dit

beeldhouwwerk ook als een symbool
van uw maatschappij, waarvan ik
hoop, dat zij haar werk tot in lengte
van dagen zal kunnen voortzetten met
de jonge kracht die het olifantje op
zijn rug torst."
De heer Wolters herinnerde er daarbij aan, dat de Maatschappij een van
de eerste woningbouwcorporaties in
Groningen was. Hij prees ook de samenwerking van de Maatschappij met
het gemeentebestuur en met haar zusterorganisaties, vooral waar het gaat
om het bouwen van grotere eenheden,
in het belang van de volkshuisvesting.
De Maatschappij tot verbetering van
woningtoestanden heeft circa twintig
procent van haar ongeveer drieduizend woningen in De Wijert staan.

kening 1965 binnen het raam van de
begroting zal blijven. De verschillende
onderstreept
opmerkingen werden
door voorzitter H. Roelfsema.

Investeringen verdubbeld
De eerste wijziging van de begroting
1964 kreeg, nadat een voorstel van de
heer Stroeven erin was verwerkt, de
goedkeuring. De wijziging omvatte onder meer een verhoging van de investeringen met ruim 11.5 miljoen tot
f 21.790.000. Dè Raad van Bestuur
ging akkoord met de voorstellen tot
het aangaan van geldleningen met een
totaal van 12.8 miljoen.
Medegedeeld werd, dat het totaal
van de verstrekte opdrachten en van
de beschikbaar gestelde materialen
voor de wegomlegging bezuiden Heveskes thans f 1.080.441,78 beloopt.
Na afloop van de officiële vergadering werd nog verteld, dat het de bedoeling is om het volgend jaar met de
metingen te beginnen voor het modelonderzoek van het hele Eemsmondgebied. Van dit onderzoek,, dat Nederland en Duitsland samen zullen uitvoeren, zal het modelonderzoek betreffende de nieuwe havenmond van
Delfzijl deel uitmaken.

Administrateur ridder
De leden van de Raad van Bestuur
namen gisteravond deel aan een informele bijeenkomst met het personeel
van het Havenschap, die in hotel Dik
werd gehouden en tijdens welke o.m.
aan drie jubilarissen een Koninklijke
onderscheiding werd uitgereikt.
Burgemeester mr. A. P. J. van Bruggen deelde administrateur E. Arkema
mede, dat hij was benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje Nassau. De
werkmeester E. Visser en de magazijnmeester G. Westerkamp werden de
versierselen behorende bij de eremedaille in zilver respectievelijk in
brons opgespeld. Zowel aan deze drie
personen, die elk veertig jaar in dienst
van het Havenbedrijf waren, als aan
enkele andere jubilarissen en aan enkele personeelsleden, die met pensioen
gingen, werden geschenken overhandigd.

Duitse aardgas-aandelen
in Frankfurt gezakt
De aandelen van Westduitse onder-

nemingen die belangen hebben in het
boren naar olie en aardgas in de Noordzee, zijn gisteren bijna 10 punten ge-

zakt als gevolg van de berichten uit
Nederland, dat het aangeboorde gas
bij het eiland Juist voor 96% uit stik-

stof en voor de rest uit koolwaterstof
bestaat.
De fondsen in het bijzonder waren
op hun retour bij de opening van de
Frankforter beurs. Naderhand trokken
zij echter enigszins bij, nadat Preussag,
een Van de bij het boorproject betrokken firma's, liet weten, dat het voorbarig was om enigerlei conclussies te
trekken uit de tot dusverre gedane
vondsten.
Zoals gemeld, heeft het grote Amerikaanse booreiland Mr. Louie, dat in
de Duitse Bocht werkzaam is, e enhoeveelheid waardeloos stikstof en geen
aardgas of olie aangeboord.
Deutsche Erdöl zakte van 270 op 262,
Wintershall Preussag en Gelsenberg
moesten 3 a 4 punten prijsgeven.
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Alle winnaars van harte proficiat En u, deed u nog niet meet U hebt nog tot 82 augustus de tijd!

ZESDE BLAD

17

Nieuwsblad van het Noorden van vrijdag 3 juli 1964

Ward-Sels won na snikhete Tour-etappe
onder enorm gedrang te Montpellier
(Van

een speciale verslaggever)

De Belg Ward Sels, elf dagen geleden winnaar van de eerste etappe
van de Tour de France, heeft in de studentenstad Montpellier zijn

tweede

spurtzege geboekt. In een zeer onregelmatige eindsprint van
vrijwel het gehele peloton zegevierde de Vlaming met miniem verschil
voor de Brit Michael Wright en Jan Janssen, die door deze derde
Plaats weer vaster in de groene trui kwam. Als een zwerm spoetniks
stoof de hoofdmacht op de Esplanade in Montpellier op de eindstreep af.
Het was een gedrang van jewelste, er werd met ellebogen gewerkt en
het mocht een wonder genoemd worden, dat er geen algemene valpartij

ontstond.

JAN JANSSEN EN JO DE HAAN
DEBESTE NEDERLANDERS
„"'den op de brede boulevard kwam
s naar
voren met rechts naast zich
/ïght en geheel links Jan Janssen, die

«'aal op het verkeerde paard had gea. rj e Ossendrechter, die evenals Ab

dermans

grote bewondering

heeft

r de snelheid van Jo de Haan, had
d

°° 'aatste
*

in

spannende ogenblikken diens
gepakt. Gedachtig aan de les, die

e Darrigade Janssen in Amiens op

ming van de grote groep te ontvluchten,
vooral niet toen na Miramas (131 km) de
karavaan de ruige woestenij van de Camargue indook, die de laatste jaren met
steun van het Franse gouvernement langzaam in cultuur wordt gebracht. Begeleid
door het monotone gezang van miljarden
krekels trok de dorstige meute door dit
deel van de Provence, waar water bijna
kostbaarder is dan goud. Als er dan ook
een van de schaarse woningen in zicht
kwam trokken de waterdragers er op uit
om voor zichzelf, maar vooral voor de
bazen het zo deerlijk ontbeerde drinken
te verzamelen. Dringend bij de pomp vulden deze dwangarbeiders van de weg hun
flessen om dan hard fietsend de kostbare
waar af te leveren. In de wat dichtere
bevolking verschenen als reddende engelen de burgers met waterslangen.

De uitslag werd: 1. Sels (Belg.), 6 uur
49 min. 28 sec. (met bonificatie 6.48.28);
2. Wright (GB), 6.49.28 (met bonificatie
6.48.58); 3. Jan Janssen (Ned.), z.t; 4.
Graczyk (Fr.), z.t; 5. De Cabooter (België), z.t; 6. De Haan (Ned.); 7. Beheyt
(Belg.); 8. Rudi Altig (Dld.); 9. Barrutia
(Sp.); 10. Adorni (It); 18. Van Est
(Ned.); 32. Haast (Ned.) 7.49.33; 35. Piet
Damen (Ned.); 47. Geldermans (Ned.);
53. Nijdam (Ned.); 66. Zilverberg (Ned.);
82. De Roo (Ned.); 85. Wouters (Ned.).

Algemeen klassement
Het algemeen klassement luidt nu:

1. Groussard (Fr.) 67.20.18; 2. Anquetil
op 1,11: 3. Poulidor (Fr.) op 1,42;
4. Bahamontes (Sp.) op 3.04; 5. Anglade
(Fr.) op 3,05; 6. Altig (Dld) op 4,12; 7.
Foucher (Fr.) op 4,16; 8. Junkermann
(Dld) op 5,16; 9. Simpson (GB) op 5,29;
10. Gilbert Desmet I (Belg.) op 6,03; 24.
De Roo (Ned.) op 17,14; 27. Geldermans
67.39,59; 50. Damen 68.04,56; 53. Janssen
68.09,40; 55. Zilverberg 68.10,03; 65. Nijdam 68.19,41; 67. Haast 68.20,24; 73. Wouters 68.27.45; 76. De Haan 68.29,31; 89.
Van Est 68.46,21.
Het algemeen ploegenkiassement: 1.
De Muer 202.01,41; 2. Geminiani 202.08,43;
3. Remy 202.19,33; 4. De Kimpe 202.21,41;
5. Pla Sanchis 202.39,39; 12. Pellenaars
(Fr.)

204.15,31.
Het puntenklassement luidt nu: 1. Jans3.
sen 131 punten; 2. Altig 109 punten;
Sels 99 punten; 4. Wright 70 punten; 5.
Gilbert Desmet I 68 punten; 6. Nijdam
Na 200 km. ontstond een grote valpartij, 58 punten.
waarbij een twintigtal renners over elkaar heen duikelden. Onder hen waren
Jo de Roo, Rik Wouters, Anglade en Tac- VOETBAL
cone. De meesten, onder wie ook de Nederlanders, konden snel hun posities in
het peloton weer innemen, zij het soms
met veel pijn. Jo de Roo bijvoorbeeld
hield aan deze valpartij een opgezette
De FVV-speler Jan Blijham (midlinkerknieschijf over, Henri Anglade zakvoor
ook van het Nederlands amateurte na de eindstreep van uitputting in elelftal)
is gecontracteerd door de eerste
kaar. Hoe de eindstrijd verliep, vertelden
we reeds.
divisieclub Veendam.

Valpartij

Jan Blijham naar Veendam

Op de voorgrond Wagenaar jr. met Quicksilver S, een combinatie, welke zondag j.l. op Duindigt na
een scherpe finishstrijd met het Zweedse paard Othka de Grote Prijs der Lage Landen won. Zondag start
de combinatie in de draverij om de Gouden Zweep op de Groninger kunstdrafbaan.

Zal Quicksilver S Gouien Zweep-record
van Sophia op Groninger baan breken?
(Van een medewerker)

Verlangen naar water overheersende
factor in tweede etappe amatearronde
(Van

e de dag had geleerd, kwam de Netenslotte buitenom langs de

aeH

.

baj. "*«>:

naar
dat oeS^*^e
s

,

'

voren, om te ervaren,
en Wright hem te vlug af waren

UeniJ

PUl K lad Janssen zi Jn positie in het
Zijn
«ssement weer versterkt. Want
v °or pte rivaal Rudi Altig, bevreesd
e
len n valpartij in die laatste tientalals aoht* 8 had ingehouden en eindigde
v °orstvi
te zodat de Nederlander zijn
ng op Altig tot 131—109 punten
u er gron?
Van de overige Nederlanders
Zegt dat t de Haan » van w e iedereen
nij beslist een etappe gaat winöen
zesde plaats achter Graczyk en
t>e ' c ?DOot
er. Piet van Est, Cees Haast,
f;
ï'iet
dan, tr n Ab Geld ermans, Henk Nijz Hverberg en Jo de Roo einaar, aiHen in dezelfde tijd als de win-

'

'

"

bezette
J£

*

'

een

speciale verslaggever)

Het wachtwoord was water. Ontelbare
malen weerklonk dit woord in vele talen
tijdens de alles vergende tweede etappe
van de Franse wielerronde van de toekomst, in de broeikas van de Provence,
waar de temperatuur tot 35 graden steeg
en de karavaan kilometers lang geen enkele bescherming vond tegen de onbarmhartige zon, brak de dorst de weerstand
van zeer velen.
Dertien dapperen, die zelfs onder deze
omstandigheden niet van ophouden wilden horen, bezorgden op het 233,5 km lange traject van Bandolle naar Montpellier
de anderen een achterstand van vele, vele minuten: slechts één Nederlander behoorde tot de leidende formatie: Henk Peters.
De overige leden van de Oranjeploeg
verging het minder goed. Henk Cornelisse, Gerben Karstens en Jan Pieterse
handhaafden zich in het eerste peloton
met favorieten als de Fransman Christian Raymond, de Spanjaard José Sagarduy en een aantal andere prominenten.
Bart Zoet raakte nog wat verder achter,
terwijl Cor Schuuring en Coen Visser
zelfs het laatste peloton niet meer konden volgen. Nico Lute slaagde daarin
aanvankelijk wel, maar in de laatste 40
km. kreeg hij een enorme inzinking, zodat hij tenslotte eveneens ver in de achterhoede eindigde.

Grandioos

De triomf in deze rit was voor een
groot coureur uit een klein land: Jonnie
woestenij
Schleck, de 21-jarige automonteur uit het
Luxemburgse plaatsje Assel, had in tede \v
de grote dag van de gregario's, genstelling
de anderen geen last van
alers in de karavaan. Onbarm- de warmte. tot
hartig
Hij trok in de straten van
|.
ler1|
de stekende zonnestra- Montpellier er onweerstaanbaar
thermometer tot ruim 35 gr. uit en slechts de sterke Spanjaard tussen
Gines
Nienidnd°Plopen, de onbeschutte renners.
Waagde het dan ook de bescher-

Snikhete
a^

,

len

Garcia kon de Luxemburger volgen. Op
de laatste meters moest echter ook hij
buigen voor de kracht van de coureur uit
het Groot-Hertogdom. „Het viel eigenlijk
nog wel mee," zei Schleck na afloop tot
ieders verbazing.
Gerben Karstens, die na 170 km., toen
het eerste peloton al meer dan twee km.
achter was, reeds om water had zitten
schreeuwen, stortte zich vlak na de eindstreep onstuimig temidden van een groep

renners, die elkaar verdrongen om toch
maar zo snel mogelijk wat te drinken te

krijgen. „Gek hè, gisteren vond ik ze nog
net een stel wilden en nu doe ik er zelf
aan mee," zei hij wat beschaamd, toen
hij weer wat bij was gekomen. „Maar ik
heb onderweg bijna alles aan Jan Pieterse gegeven, want die had het erg moeilijk vandaag."

In een teil met water

Jan Pieterse ontwaakte bij deze woorden eindelijk uit zijn apatie. „Ja, ik had
het erg zwaar. Maar tien km voor het
einde ben ik in een teil met water gaan
zitten en toen ging het ineens weer zo
goed, dat ik in mijn eentje het peloton
weer bijna heb achterhaald."
Toen ze allemaal heelhuids waren gearriveerd, kreeg de vrolijkheid bij het
groepje

Nederlanders weer de overhand.

Alleen leider Gerrit Schulte was duidelijk
ontevreden. „Wat praten jullie over hitte,
het was toch voor iedereen heet? En kijk
eens naar de Engelsen, die hadden toch
ook twee man voorin?" Gerben Karstens
was als altijd het snelst met een antwoord klaar. „De tweede dag rijd ik nou
eenmaal altijd slecht, maar morgen zal
ik het wel beter doen," beloofde de Leidenaar.
De uitslag van de tweede etappe luidt:
1. Schleck (Lux.-Nw. Zeeland) 6.22.41
(met bon 6.22.11); 2. Garcia (Sp.) 6.22.42
(met bon 6.22.27); 3. Beker (Polen)
6.22.50; 4. Mendiburu (Sp.) 6.23.12; 5. Gimondi (It); 6. Tous (Sp.); 7. Aimar
(Fr.); 8. Kudra (Polen) allen in-6.23.12;
9. Kozlowski (Polen) 6.23.16; 10. Spruyt
(Belg.) 6.23.19; 11. Henny Peters (Ned.)
6.23.27; 17. Cornelisse (Ned.) zt; 42. Karstens (Ned.) zt.; 53. Pieterse (Ned.)
6.29.18; 66. Zoet (Ned.) 6.33.44; 80. Lute
(Ned.)
(Ned.) 6.40, 46: 81. Schuuring
6.41.04; 82. Visser (Ned.) zt.
Na de tweede etappe luidt de algemene rangschikking: 1. Garcia (Spanje)
10.29.22; 2. Gimondi (It) op 6 sec; 3.
Mendiburu (Spanje) op 21 seconden; 4.
Tous (Spanje) op 36 seconden; 5. Chappe
(Frankrijk) op 1.05; 30. Ex Aequo een
groep renners, waarbij Karstens (Ned.)
en Cornelisse (Ned.) allen 10.39.50, op
10.28; 64. Zoet (Ned.), 10.44.28, op 15.06;
76 Ex Aequo: Schuuring (Ned.) en Lute
(Ned.), beiden 10.51.30, op 22.08; 78. Visser (Ned.), 10.51.48, op 22.26.
Het ploegenkiassement ziet er als volgt
uit- 1 Spanje 31.29.33; 2. Polen 31.36,27;
3 Frankrijk 31.41,30; 4. Italië 31.41,42; 5.
België 31.48,36; 6. Nederland 31.50,03.

Als zondagmiddag in het Groninger Stadspark de startplaat met
monotone klanken het „een-twee-drie
af" beëindigt, zal de
in
handen van Jan Wage15-jarige veteraan Quicksilver S
naar jr. wegspuiten als een geboren atleet op weg naar een
nieuw trots record, een record, waarmee hij als tweede Nederlandse draver zijn naam voor de derde keer kan laten bijschrijven in de gulden winnaarslijst van de Gouden Zweep. Tussen
deze prestatie en die van zijn voorganger ligt niet minder dan
negentig jaar, bijna een eeuw, waarin de drafsport haar ups
en downs heeft gekend om tenslotte te komen op het niveau
en reglementering, waarvan negentig jaar geleden Tjeerd
Velstra wellicht gedroomd zal hebben toen hij op 18 juni 1875
op de Gouden Zweepdag zijn vermaarde gedicht schreef over
de uitsluiting van de legendarische Sophia.

-

mettiena van IJmuiden 1.24.4 2300 m.
(R. Hamming); 4. Zombro Pluto
1.23
2320 m. (B. U. de Jong); 5 Zanto 1.20
2320 m (F. A. Bosveld); 6. Albatros S
1.21.5 2320 m. (P. E. Bron); 7. Acrobaat
1.21.1 2320 m. (J. v. Dooyeweerd); 8. VauSophia, een Friese zwarte langstaart- ban
B 1.21.8 2360 m (P. Dj. Bolt); 9.
merrie, geboren in 1864, had de Zweep Quicksilver S 1.19 2380
m. (J. Wagenaar

Oudste klassieke
draverij

gewonnen in 1871, 1873 en 1874 en dat
vonden de Friezen kennelijk te veel.
Zij sloten haar .van deelneming uit.
Waarom? De historie zegt dat de
Leeuwarder organisatoren vreesden
een te kleine groep paarden in de baan
te krijgen, omdat Sophia te oppermachtig was. In zijn gedicht bezwoer
Tjeerd Veldstra Sophia nimmer meer
te laten lopen en met zijn Friese koppigheid
of was het standvastigheid
verdween Sophia in het paardeleger der naamlozen en sleet haar laatste jaren in de sappige weiden bij
Deinum.
Eén voorval uit de rijke historie van
de Gouden Zweep, die haar officiële er-

——

kenning vond in 1823, is hiermee geschetst, maar daarbij zijn ook man en
paard genoemd die in het 141-jarig bestaan van deze oudste klassieke draverij
ter wereld als enigen hun namen in de
gouden lijst drie keer opgenomen zagen:
Tjeerd Velstra en Sophia.

Voor de derde keer?
Dit trotse record zal zondag vermoeimmers course blijft course
delijk
niet meer het alleen-bezit van Sophia en
Velstra blijven, maar gedeeld moeten
worden met Quicksilver S-Wagenaar.
In 1962 en 1963 ontvingen zij al zweep
en bloemen uit handen van Prins Bernhard en zonder ongelukken zal onze
Prins die door zijn aanwezigheid (voor
de 10e keer) de Gouden Zweep haar historische plaats in de drafsport weer
heeft teruggegeven, dit duo voor de derde keer in successie als de winnaars kunnen huldigen. En daarmee huldigt hij
tenzij Acrobaat een spaak in het
dan
wiel steekt
een paard dat evenals Sophia bij zijn leven al legendarisch is, een
juweel uit de drafsport, dat deze Koninklijke hulde na zijn enorme prestaties en
zijn zege in de Grote Prijs der Lage Landen dubbel en dwars verdient.
Het veld in de Gouden Zweep ziet er
zondag als volgt uit: 1. Zanotana 1.23.2
2300 m. (A. Rozema); 2. Ydeal Doublé
1.24.7 2300 m. (Jp. v. Leeuwen); 3. Am-

—

—

— —

GYMNASTIEK

Roemeense turnsters lieten imponerende oefeningen zien
De Nederlandse dames-gymnastiek- suggestieve muziek lieten de Oost-europeploeg heeft het turnseizoen met een grote se turnsters een enorm arsenaal aan salafgesloten.
Donderdagavond to's en sprongen zien, waarbij de oefenederlaag
verloren onze landgenoten in de Leidse ning van de 29-jarige kampioene Sonia
stadsgehoorzaal met 190,65 tegen 184,30 lovan bepaald indrukwekkend was. De
punten van Roemenië.
Roemeense kreeg hiervoor 9,80 punt van
De ruim 500 toeschouwers hebben niet de jury, de hoogste waardering van de
alleen aan het magnifieke turnen van de avond. Hoe hoog het peil van deze oefeRoemeense ploeg veel plezier beleefd, ning was blijkt uit het feit, dat de waarmaar ook aan de felle tegenstand van de dering 9.50 en 9.60 als laagste moesten afNederlandse meisjes. Dat deze tot ver- vallen. De beste Nederlandse was Willy
rassende resultaten leidde, bleek uit de Gielen, die zich met Grietje van Essen
klasseringen van Maaike Kroes en Willy in de totaaluitslag tussen de Roemeense
Gielen, die beiden nog slechts kort deel turnsters wist te klasseren (zesde plaats)
De gedetailleerde uitslag luidt: 1. Souitmaken van de Nederlandse ploeg.
Vooral de blonde Maaike Kroes trok zich nia lovan (Roem) 38.55; 2. Atanasia loniet veel aan van het Roemeense geweld nescu (Roem.) 38.40; 3. Emilia Lita
en met een wat-kan-mij-gebeuren-menta- (Roem) 38.10; 4. Christina Dbosan
liteit zette de Friezin zich volledig in. Zij (Roem) 37.30; 5. Elena Popescu (Roem.)
kwam op alle onderdelen ruim boven de 37.50; 6. Wüle Gielen (Ned.) 37.00; 7.
negen en zij zal in de toekomst met Willy Grietje van Essen (Ned) 36.95; 8. Elena
Gielen, die ook nu weer haar onmisken- Ciampela (Roem.)
36.85; 9. Maaike
bare aanleg demonstreerde, nog wel Kroes (Ned.) 36.75; 10. Nel van Bekkum
(Ned.) 36.70; 11. Thea Belmer (Ned.)
meer van zich laten horen.
Het hoogtepunt van de avond was de 36.40; 12. Janny Vierstra (Ned.) 35.50;
vrije oefening van de Roemeense dames. 13. Piny de Jong (Ned.) 34.90; 14. RosaIn een enorm hoog tempo ep bijzonder lia Baizat (Roem.) 27.95.
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rz^n nan dtekening krijgt Jan Janssen ergens onderweg
Kiertje water, een kostbaar vocht in de (warme) Ronde van
Frankrijk
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De Gouden Zweep, die sinds 1955 jaarlijks door Z. K. H. Prins Bernhard wordt
uitgereikt, is een origineel exemplaar.
Deze zweep werd op 28 juli 1883 op de
baan bij Bussurn verreden in de zgn.
een handicapdraverij
„Nationale-prijs",
voor inlandse paarden, toebehorende
aan Nederlanders, ingespannen voor 2-

of 4-wielige rijtuigen. Maximum afstand:
3200 m. Prijs een Koningszweep, uitgeloofd door Z. M. de Koning en f 750.-benevens een mand champagne Goulet.
De prijs werd gewonnen door de draver
Nelly, die over de 2910 m. lange afstand
6 min. 10,75 seconde liep, gevolgd door
Maarten van Rossem (ex Nelle), 3200 m.
in 6.17 sec; derde Telegraaf, 3050 m.
in 6.19 sec.
Er waren 18 deelnemers. De cote voor
de winnaar was 8 tegen 1. Een interessante noot is nog, dat de winnaar Nelly
onder protest heeft meegelopen, daar er
een reclame was ingediend, omdat haar
vorige naam Marianne niet was bijgevoegd.
Deze zweep, die op zondag 5 juli te Gro-

ningen voor de tiende maal wordt verreden, is gewonnen door:
1955: Roland, eig. ir. C. N. Silver, rijder P. A. Strooper.
1956: Quintus Harvester, eig. W. T.
Bouwman, rijder A. R. Nottelman.
1957: Theo Messidor, eig. Stal Erna,
rijder W. H. Geersen.
1958; Tabor, eig. G van Tunen, rijder
A. R. Nottelman.
1959: Thea Cornelia, eig. Gebr. Knijnenburg, rijder A. Th. Knijnenburg.
1960: Willemarie GS, eig. R. Hamming,
rijder R. Hamming.
1961: Ybe van Papenhoef, eig. Mevr. A.
Klom-Werner, rijder E. de Visser.
1962: Quicksilver S, eig. J. Smit, rijder
J. Wagenaar Jr.
1963: Quicksilver S, eig. J. Smit, rijder
J. Wagenaar Sr.

In halve fennisfinales doorgedrongen

Torn Okker en Trudy Groenman
brengen sensatie op Wimbledon
(Van een speciale verslaggever)
Het Nederlandse tennis beleefde donderdag te Wimbledon een bijna
sensationele triomf. De Haarlemse Torn Okker en het Groninger meisje
Trudy Groenman drongen met twee nieuwe, prachtige overwinningen
door tot de halve finales van het gemend-dubbelspel, vroeg in de
middag versloegen zij het Zuidafrikaanse paar Phillips—Mary Fourie
met 7—5, 3—6, 6—2; in de avond, toen de zon al lange schaduwen over
Winbledon legde, wonnen zij in precies een half uur van de volkomen
ontredderde sterren Bob Hewitt en Maria Buenos met 6—2, 6—4.

Publiek stom
verbaasd
Het stom verbaasde publiek bereidde
het lachende Nederlandse paar een warme ovatie, toen het dolgelukkig en zelf
ook uitermate verrast de baan verliet.
Het mag wel waar zijn, dat Hewitt met
zijn vriend Stolle een voor hem belangrijkere heren-dubbelfinale voor de boeg
heeft en dat Maria Bueno na haar moeilijke halve eindstrijd tegen Lesley Turner zich geheel op de finale tegen Margaret Smith wenste te concentreren, het
neemt allemaal toch niet weg, dat Hewitt zowel als Bueno dolgraag ook de
partq tegen het aan de wereldtop nog onbekende Nederlandse paar had willen
winnen.
Tegen 'n minder sterke combinatie als
deze Nederlandse dubbel had het ook
met een geringere concentratie wel gelukt. Het duo Okker-Groenman gaf daarvoor te goed partij. In de strijd tegen
Phillips-Fourie was nagenoeg alles op de
schouders van Okker neergekomen.
Trudy speelde minder sterk en gaf geringere steun aan Toms aanval dan in
de partijen daarvoor. Toen de Zuidafrikanen de tweede set met 6—3 wonnen,
zag het er ook even donker uit, maar de
service van mej. Fourie werd weer doorbroken en toen ook Trudy Groenman
weer vat op de volley kreeg, was de Nederlandse overwinning snel een feit: 7—5,
3—6, 6—2.

Het werd een triomf

twee, een prestatie, die zonder twijfel
historisch zal worden.
Torn Okker was met zijn in alle onderdelen zeer sterke spel, met zijn goed ge-

plaatste topspin-drives, zijn prachtige betrouwbare volley's en niet te vergeten
zijn voortreffelijke service de man, die
't spel dirigeerde. Maar nu stond ook
Trudy Groenman pal naast hem met
goed netspel en sterke steun aan de baseline. Keer op keer werden de pogingen
van Hewitt en zijn partner om de aanval
over te nemen afgeslagen en vooral de
Braziliaanse zag zich herhaaldelijk gepasseerd.

„Knap gedaan"

„Knap gedaan, you Dutchmen", zei
Hewitt later onder de douche tegen onze
landgenoot. „Jullie hebben goed gebruik
gemaakt van alles, wat er bij ons niet
klopte. Ik begrijp er nu nog niets van."
Torn Okker en Trudy Groenman zullen
nu in de halve finales uitkomen tegen het
Australische paar Fred Stolle en Lesley
Turner, die in drie sets (6—4, 5—7, 6—o)
van het Amerikaanse echtpaar Susman

wonnen.

In het heren-dubbelspel werden de titelhouders Osuna en Palafox uit Mexico
door Hewitt en Stolle kansloos verslagen.
De finale wordt een volledig Australische
aangelegenheid, aangezien ook Emerson
en Fletcher hun partij tegen de dappere
Nieuwzeelanders Crookenden en Gerhard wonnen.
De Australische Margaret Smith, Wimbledon kampioene 1963, heeft zich opnieuw in de eindstrijd geplaatst. Donderdagmiddag bereikte zij de finale door de
Amerikaanse Billie Jean Moffitt met 6—3
6—4 te verslaan.
Verdere uitslagen zijn: Gemengd-dubbelspel, kwart-finales: Froehling en Justina Bricka (VS) verslaan Segal en Renee
Haugarth (Z. Afr.) 6—4, 6—4. Fletcher en
Margaret Smith (Austr.) verslaan Keiler

D kwart-finales waren bereikt. Zo ver
waren Nederlandse spelers nog nooit gekomen in dit grootste toernooi ter wereld, maar daarbij zou het dan ook wel
blijven. Het leek een logische verwachting. Maar toen kwam daar aan het slot
van Wimbledons tiende dag die triomf
tussen de goed bezette tribunes van baan (Austr.) en Deidre Catt (GB) 6—4, B—6.
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Scheepstÿdingen

Polle,
Pelli
en

Pingo
PREDIKBEURTEN
NED. HERV. KERK Martinikerk 10 ds
Gijzel, 5.30 ds Gijzel (H.A.) Der A-kerk
10.30 ds J. v. 't Ende, 5.30 ds J. Visser
(Jeugdd.). Nieuwe Kerk (Nw. Boteringestr.) 10 ds Lambour. Oosterkerk (Oosterweg 85) 10 ds Molenaar (H.A.), 5.30 ds
Molenaar (H.A.). Sionskerk (Korreweg
198) 10 ds Bos (H.A.), 5.30 dr Van Moorsel (H.A.). Helperkerk (Coendersweg 58)
10 dr Van Moorsel, 7 ds J. v. 't Ende.
Kapel (Paterswoldseweg 123) 10 ds De
Bruijn (HA), 5.30 ds Grolle (H.A.). De
Wijert (Jullensstraat 2) 10.30 ds Hensen.
Filadelfiakerk (Dirk Huizingastr. 17)
10.30 ds v. Zijll Langhout, 5.30 de heer
Den Arend. Heilige Geest Kapel (Pelsterstr. 43) 10.30 dr Honders, woensd. 19.30
Avondgebed. Pepergasthuiskerk (Peperstraat 20) 9 dr Bongenaar. Avondlicht
(Dilgtweg, Haren) 10 drs Drijvers. Academisch Ziekenhuis 3.15 ds Luteijn (H.A).
GEREF. KERK Groningen-Zuid, Parklaankerk 10 ds Alting, 5 ds Vlaming
Stadsparkkerk 8.30 en 5 ds De Jong, 10.45
ds Veeneman. Menno Lutterhuis 9 ds
Veeneman. Groningen-West, 10 ds Reeskamp, 5 ds Hommes. Groningen-Noord
Goede Herderkerk 10 en 5 ds Koolstra.
Magnaliakerk 10 ds Hommes, 5 ds Veeneman. Groningen-Oost, 10 ds Vlaming,
3 en 5 ds Reeskamp. Groningen-Helpmanj
Oost 10 ds Beukema, sds Dorst. West 9
en 10.30 ds Dorst, 5 ds De Jong, Appinge-

16.30 ds Zwart Onnen 9en 14 ds Lievaart.
R.K. KERK: H. Nicolaas Parochie Haren zon. 8 vr.mis, 10 hoogmis, 19 lof, m.
8 hoogmis, di. 9 kindermis, wo. 9 hoog-

mis, don. 8 kindermis, vrij. 18.30 avondmis, za. 9 hoogmis, 19.30 lof.
Parochie O.L. Vrouw Eelde-Paterswolde zo. 8 vr. mis, 10 hoogmis, 18 lof, di. 9
h. mis, wo. 8 kindermis, do. 19 d., 19.30
avondmis, vrij. 8 kindermis.
Doopsgez. Gem. Haren 10 ds De Groot.
Chr. Ger. Kerk Haren 16 ds Rebel, Nw.
Apost. Kerk (Hazea). Haren 10 en 16 d.,
do. 20 d.
RANDGEMEENTEN NED. HERV. Kerk.
Adorp 19.30 ds Mooi, Dorkwerd 14 ds
Gijsel, Garmerwolde 2 dhr. v. Voorst
Hoogkerk 9.30 ds Prins (H.A.) 7 ds Prins,
Noorddijk 9.30 ds Eggink (H.A.), Noordwolde 9.30 dhr. De Groot, Zuidwolde 9.30
ds Mooi.

Advent Gemeente, zaterdag (Adventk.,
Hofstraat 28) 10 Bijbelstudie, 11 prediking
Rem. Ger. Gem. 10.30 mej. ds Poort-

man.

Doopsg. Gem. 10 ds Knipscheer.
Ev. Luth. Gem. 10 dr Munter.
Bapt. Gem. Kerk (Meeuwerderweg) 10
en 5 H.A. ds Brandsma. „De Cirkel"
(Korreweg) 10 en 5 H.A ds Lindeman.
Vrije Evang. Gem. (Schoolstr. 13) 10 en
5 dienst.
Christian Science (Lutherzaaltje) 10.15

dienst.

Vlist z.; T. Kuiper-Dijk, z.; J. AbelsNijhoff, z.; H. C. T. Staal-Stoelinga, d.;

F. de Beer-Blaauw, z.; D. de Vries-Medema, z.; B. J. Rijskamp-Bolhuis, d.; G.

Kruit-Pol, d.; G. R. M. van Dalen-Nijborg, z.; T. M. Klunder-Kristeerius, z.;
A. A. Bardewee-Den Ouden, d.; G. ButerBlaauw, d.; H. Brons-De Wit, d.; R. Koster-Bijma, d.; A. Zigterman-Hummel, z.;
A. A. Ottjes-Buurmeijer, d.; G. van NieffSchriemer, d.; G. Kranenburg-Vorstenburg, d.; D. M. Brink-Huizinga, z.; J.
Middel-Otter, d.; 'F. Suk-Norder, z.; J. H.
L. Hoogstraten-Brouwer, d.; A. P. Muurling-Van der Stel, z.; G. van der DeenOldenburger, d.; K. Fennema-Bossen, d.;
W. Hulzebos-Ekamper, d.; E. Haak-Roelofsz, d.; G. I. Remkes-De Vink, z.; T.
Dolfijn-Hoving, z.; G. T. Meijering-Meijer,
z.; G. Zuur-De Jong, z.
Ondertrouwd: F. L. van Oudheusden,
31 jr., en J. F. van Erven, 26 jr.; W.
Hazeveld, 24 jr., en D. de Vries, 22 jr.;

Heiligen der Laatste Dagen 10.30 en
4.30 samenk.
Ger. Gem. (Hofstraat) 10 en 4 leesd.,
dinsd. (Adventskerk) 7.30 ds Schipaanboord.
Nw. Apost. Kerk (Hazea) (Kruitgracht
7) 9.30, 4 en wo. 8 dienst. (Hofstraat 28)
9.30, 4 en do. 8 dienst
K. ter Stege, 24 jr., en A. Haak, 22 jr.;
Leger des Heils
Groningen I (Viaductstr. 1) 10 Heili- S. Vos, 20 jr. en A. P. J. Schuurman,
gingssamenk, 8 Verlossingssamenk.,
12 23 jr.; T. Hoogewerf, 73 jr., en H. G.
Wientjes, 51 jr.; E. Gerbes, 23 jr., en A.
Jeugdbijeenk.
J. J. de Vries, 20 jr.; R. H. de Groot,
Groningen II (N. Ebbingestr. 5) 10 Heiligingssamenk., 8 Verlossingssamenk., 12 23 jr., en M. Verver, 20 jr.; J. Kingmans,
23 jr., en H. G. Edens, 22 jr.; T. J. BonJeugdbijeenk.
Groningen 111 (Moesstr. 26) 10 Heili- tekoe, 26 jr., en C. van der Baan, 26 jr.;
gingssamenk., 8 Verlossingssamenk., 12 G. H. de Jong, 25 jr., en H. C. Smit,
22 jr.; C. A. J. Uppelschoten, 27 jr., en
Jeugdbijeenk.
A. M. Hemmor, 25 jr.; D. Drenth, 25
Ned. Leger des Heils (CJMV gebouw) J.
jr., en T. Jansen, 26 jr.; H. Hovenga, 39
Wijdingsd.,
8 Verl. samenk.
10
jr., en A. Kosse, 31 jr.; A. F. van den
Nieuw Herst. Apost. Zending (Vlasstr. Berg,
22 jr., en A. C. Westers, 19 jr.;
18) 10 dienst.
J. P. Hoving, 31 jr., en J. B. van der
(Kl.
des
Heeren
Steentilstr.
Gemeente
Veur, 26 jr.; H. F. Ferwerda, 24 jr., en
la) 10 en 8 dienst vrijd. 8 dienst.
Luttmer, 25 jr.; L. K. F. Uiterwaal,
A.
Driemolendrift)
4 23 jr.,
Bethanië (Centrum,
en M. G. Geubels, 21 jr.; M. F. J.
dhr Andriesse.
24 jr., en M. Straatsma, 29 jr;
Gombert,
Int. Opwekking „Stromen v. Kracht" J. Fens, 63 jr., en J. Roosjen, 61 jr.; A.
maand. 8 Sophiahuis.
C. Evenhuis, 27 jr., en T. M. C. VerJehova's Getuigen (Taco Mesdagstr.) boom, 23 jr.; J. W. Haan, 24 jr., en IJ.
Noord: zat. 5 en di. 7.30. Zuid: zond. 2.30 Klompstra, 23 jr.; B. Heemstra, 24 jr.,
en dond. 7.30. Oost: zond. 5.30, vrijd. 7.30 en A. Zuidema, 22 jr.; F. van der Ploeg,
Pink. Gem. (EHBO geb. Tuinstr.) vrijd. 26 jr., en T. te Velde, 26 jr.
Getrouwd: E. I. Strul, en F. T. Hess;
8 bidstond, zat. 7.30 jeugdactie, zond. 10
J. Stam en G. M. Koning; J. J. G. M.
en 4 dhr De Vries.
Rozekruisers Genootschap (Ganz. sin- Houbiers, en A. H. M. Groothuis; H. T.
Dijkstra, en J. Kremer; G. Slinkman en
gel 46) zond. 10.30 dienst.
Russisch Orth. Kapel (Herestraat 14a) E. R. Kleveringa; A. J. Bus, en T. Hozat. 19.30 Vesper, zond. 10.30 H. Liturgie. gendorf; P. K. Stijkel en J. E. Vos; R.
De VJC.O. dienst Heilige Geest Kapel J. Kammer en H. A. Jonker; P. B. Streefland en H. de Vries; A. Pots en A. Steen(Pelsterstr.) 19.15 dienst.
stra; J. Tent en C. Struiwigh; C. J. Kreb
DIENSTEN TE HAREN E.O.
Ned. Herv. Gem. Haren 9 geen jeugd- en J. Schooljan; J. G. de Veer, en J. T.
W. R. Scholma en S. Visdienst, 10 ds Mooi, 19 ds Visser jeugdd. Kamminga;
H. D. Deen, en J. S. Groeneveld;
Glimmen 10.45 ds Boer. Noordlaren 9.15 ser;
Smid en T, Balsters; L. A. A. van
ds Boer. Onnen 10 ds Fase. Beatrixoord J.
Laan; W. J. Ouds19 ds Fase. Avondlicht 10 dhr Drijvers. Hulzen en D. van der
Geref. Kerk Haren 8.45 ds Dragt (H.A.) hoorn en A. ter Hark; Chr. P. Buijs10.30 ds Dragt (H.A.), 17 ds Dragt. man en A. M. J. Amsing; J. Stoffers en
Glimmen 9.30 ds Bavinck (H.A.), 15 ds E. C. Bijlholt; H. Peters, en G. J. Orsel;
G. Brian en H. C. van de Snepscheut;
Bavinck (HA.). Onnen 9.30 en 14.30 ds R.
C. Hovinga en H. M. Venema; H. J.
Steendam.
J. H. Aikema; R. A. Mollema
Ger. Kerk (Vrijg.) Haren 9.30 ds Zwart, Knap en
en H. Landman; G. Mesander en F. Nijdam; B. G. J. van Dijken en A. R. Geerlings; A. .B Hoekstra en M. A. G. Rongen.
Overleden: W. Rijkens, 69 jr., vr. v. J.
Klamer; H. W. Hovingh, 85 jr., wedn. v.
Groningen (Dcli) le officiële wedstrijd H. Toxopeus; W. L. Hermanides, 80 jr.,
te Koudum; vangsten niet evenredig aan m. v C. Tichelman; B. Liefferink, 68
de verwachtingen. A-klasse: 1. J. Lenin- jr., m. v. E. Hanning; H. Wit, 83 jr.,
ga, 86 st.; 2. A. Brink 3720 gr.; 3. J. wedn. v. M. Nieman; D. Schutter, 79 jr.,
Koops, 65 st; 4. T. Rijkens 3470 gr.; 5. vr.; J. Zuidema, 79 jr., vr. v. H. WalJ. Elzinga 56 st; 6. J. Elzinga jr., 3350 vius; S. Brouwer, 82 jr., m. v. C. Velgr.; 7. E. v. d. Veur, 53 st; 8. H. Lub- linga; G. L. Bosma, 74 jr., m. v. A. Veebers, 2990 gr.; 9. J. Boorsma 51 st; 10. ning; E. Bosscher, 70 jr., m. v. T. RuiJ. W. Haverkamp, 2890 gr.
ter; J. Nijenhuis, 75 jr., vr.; I. M. SchuB-klasse: 1. A. Buiks, 57 st; 2. Dijk- macher, 5 mnd., vr.; A. de Vries, 79 jr.,
stra 1750 gr.; 3. P. Kruizinga 29 st; 4. wed. v. B. H J. W. Bossinga; E. HomJ. Kruit 1370 gr.; 5. H. Reesse 17 st; 6. mes, 86 jr., m. v. G. W. Meerdink; K.
L. Kruizinga 1000 gr.; 7. Banthuis 12 st; Tinga, 79 jr., m. v. L. Gernaat; J. G.
8. Linkgraven 950 gr.; 9. Kuitert 9 st; Jager, 82 jr., m. v. G. Meihuizen; H
10. Linshaten 7.10 gr.
Zwarts, 52 jr., m. v. G. Kuiper; G. Stui-

Academische examens

Groningen.

(Rijksuniversiteit) Kandidaatsexamen Geneeskunde IIA: de dames B. G. Garritsen, Assen; S. B. de
Vries, Ter Apel; J. M. Etty Leidschendam en de heren K. J. van Schie, LoIn verband met de verwachte druk- chem; T. H. Brenninkmeijer, Leeuwarte bij de draverijen in het Stadspark, den; M. W. Gerritsen, Maastricht; F. J.
W. ten Kate, Rotterdam.
naar men weet a.s. zondag om onder
andere de Gouden Zweep, heeft de Groningen (Rijksuniversiteit) Geslaagd
het artsexamen le gedeelte mevr.
Groninger politie in het park enige voor
M. A. Schjonsby-Sybersma, Winschoten.
verkeersmaatregelen genomen. Voor
Bevorderd tot arts mej. A. E. Bulle,
Dominicus
de Noorder- en de Zuiderlaan geldt een Sappemeer en de heren J. K.
en R. G. Sterken, beiden te Groningen; J.
algeheel wachtverbod, voor het Pavil- J. M. Festen, Bilthoven, en F. Roelfsejoen Stadspark geldt een algeheel ma, Oostwold (W.K.).
stopverbod voor de rijbaan. Grote borden met een P erop verwijzen naar het
nieuwe, grote parkeerterrein aan de
Zuiderlaan, waar de auto's moeten
worden neergezet.
Geslaagd voor het
GRONINGEN
Mulo-diploma A: de dames: I. T. W.
Kooistra* te Spijk, R. v. d. Laan* te
Spijk, J. Siepel* te Nieuwe Pekela, L.

EXAMENS

-

BURGERLIJKE STAND

van 24 juni t.e.m. 1 juli 1964.
Bevallen: E. Roemers-Brandsema, z.;
G. Nolle-Jansen, d.; V. M. N. OosterhofGrondstra, z.; G. Oldenburger-Luttjedam.
boer, d.; G. G. Bakker-Harmsma, d.;
GER. KERK (Vrijg.)
Zuiderkerk: G. Wening-Buurma, d.; J. T. Kloppen(Parklaan- en Centrumwijk) 10.30 ds burg-W olters, d.; H. A. Dijkstra-Edens,
Groen, 5 ds Berghuis. (Westerwijk) 8.45 z.; F. J. T. van den Bosch-Mank, z.; M.
ds Groen, 3.15 ds Geelhoed. Noorderkerk: B Jansma-Straatsma, d.; A. T. Schipper(Oranje- en Noorderwijk) 8.45 ds Mul Bos, d.; M. T. Rohde-Bouwmeesters, d.;
2.30 ds Verkade (Doop.) (Oosterwijken) A. ter Veen-Krekel, z.; G. Homan, Kwant,
10.30 ds Mul (Doop.), 4.30 ds Verkade d.; S. C. Somers-Post, d.; H. KostwinMirtekerk: Oosterw. N 8.45 ds Cnossen, der-Koenes, z.; G. A. E. Holthuis-Wijs3 ds Jagersma (Doop.) Oosterw. Z. 10 30 beek, z.; H. M. Teuben-Schlichter, z.; H.
ds Cnossen, 5.30 ds Jagersma. Kapel Pa- van Manen-Knijpenga, d.; G. HaverkampRuiter, z.; S. A. Bathoren-Homburg, z.;
terswoldseweg 8 ds Bosman, 3 ds Bijl
z.; A M. J.
R.K. KERK Parochie H. Martinus M. A. Bakker-Boerekamps, A.
Huisman(Broerstraat) zo. 8, 9.15 Hoogmis, 11, van der Zee-Beekman, d.;
2 d.; H. J. Kaper-Van Biezen, z.;
15.30 oef. kinderen, 19 Vesperd., ma., di Woning
Sissing-Van der Baan, d.; S H. Moewo., don., vrijd., zat. 8, 9 en 18.15 dienst T.
z.; K. ter Haar-Van der Linde,
ne-Haan,
Parochie H. Hart v. Jezus (Moesstr.) zo. d.; G. J. Hanning-Werkman,
z.; T. Smit7.30, 9.15 Hoogmis, 11 en 18 Avondoef., 19
d.; A. Meijer-Bus, d.; A. VisserVesper. Parochie St. Joseph (Radesin- Dob,
G. Brink-Middel, d.; G. A.
gel) zond. 6.30, 7.30, 9 Hoogmis, 11 Gez., Bruinsma, z.;
H. de Groot-Arends, d.; F. Dijkema-Ha18 Avondmis., ma., di., wo., don., vrijd, geman, d.; A. M. van der Veen-Rademazat 7, 7.30, 8, 8.30, 9 en 18 Avond- ker, d.; J. Steenhuis-Van de Rijet d.; E.
mis. Mariakerk (Landsteinerlaan) zond. Kuipers-Schouten, d.; G. Vrijdaal-Slagter,
8 en 9.30 Mis, 10.45 Hoogmis, 18 Lof, 19 d.; G. L. Feenstra-Vegter, d.; J. BakkerAvondmis. Parochie H. Franciscus van Hulshof, d.; I. E. Loermans-Pattipeilohy,
Assisi, (Zaagmuldersweg) zond. 7.30, 9, z.; G. M. J. Veerkamp-De Lange, z.; T.
10.30, 18.30, ma., di., wo., don., vrijd., L. Huizinga-Van Gennip, z.; F. Wijnzat 8.10 en 9. Parochie San Salvator gaard-Vorenkamp, z.; A. Brinkhuizen(Helpman) zo. 7.30, 9 Hoogmis, 11, 18 en Borgman, d.; D. Dijkema-Hogendorf, z.;
19 Avondoef., ma., di., don. en vrijd. 7.30 E. Rodermond-Roggeveld, z.; P. Brakelz.; D. Span-De Hoop, z.; E.
en 8 wo., 8, 19 Avondmis, za. 8, 9 en 19 Heidbuurt,
van Dijk-Range, d.; H. Blaak-Vos, d.; M.
Avondoef.
Vrije Kath. Kerk (Poelestr. 28) 10.30 J. Meijer-Dirks z.; N. Hartsema-Van der

Mis.

Verkeersmaatregelen bij
draverijen

■vinga, 74 jr., wed. v. R. Pool; A. Ruiter,
85 jr., wed. v. J. Übema; R. E. Föll,
28 jr., m.; S. Z. Boeree, 44 jr., geh. gew.
m. B. De Ruiter; F. Kamphorst, 58 jr.,
m. v. H. J. Dolfin; M. Deelman, 80 jr.,
geh. gew. m. J. Drent; A. van Bon, 51
jr., m. v. T. Stoffers; W. Jukkema, 79
jr., wed. v. K. Balkema; W. A. A. H.
van Klaveren, 64 jr., vr. v. D. Timmermans; H. J. Bonting, 10 mnd., m.; R. M.
Woldring, 64 j. m. v. M. S. Kremer; A.
de Boer, 76 jr., vr. v. B. H. Gerritsma;
S. Middelkamp, 69 jr., m. v. E. C. Visser; J. de Vries, 83 jr., wed. v. R. de
Groot; H. Oosting, 66 jr., m. v. M. J. M.
Rese; H. Bogema, 81 jr., wedn. v. H.
Folgers; A. de Jonge, 76 jr. wedn. v. D.
Stavasius; E. Breuker, 84 jr., wed. v. F.
Ketting; H. Delger, 50 j., m. v. T. Schuur;
G. Hoekstra, 77 jr., vr. v. H. Hendriks; D.
Sloot, 61 jr., m. v. A. van Dijk; A. K.
van Bolhuis, 76 jr., m. v. E. Moring;
J. Schuitema, 59 jr., m. v. I. Schoonhoven; L. Kramer, 76 jr., vr. v. A. Wolters.
Ingezetenen van Groningen elders overleden: J. M. de Vries te Zwolle, 77 jr.,
m. v. V. Oosterbaan; H. de Graaf, Zuidlaren, 79 jr., m. v. E. Vorenkamp; A. F.
Wilbrink, Hoogezand-Sapp., 84 jr., vr.; J.
Dijkenga, Deventer, 62 jr., m. v. W. Huizinga; E. Smid, Zuidhom, 73 jr., wed.
v. J. C. Florissen.

Wiegman* te Nieuwe Pekela; B. D. Brouwer* te Siddeburen, G. P. Huizenga* te
Wagenborgen; de heren: J. H. Dijksterhuis* te Appingedam, J. Kolk* te Appingedam, K. de Boer* te Appingedam, M.
H. Poppema* te Delfzijl, J. T. Oldenhuis
te Bierurn, J. Marsman* te Veendam, C.
E. Potze* te Veendam, K. Schuit* te
Nieuwe Pekela, J. H. Hammenga* te
Schildwolde, H. W. Keizer* te Siddebu-

ren.

* betekent:

ook

geslaagd voor midden-

standsdiploma.
Groningen. Geslaagd voor het Mulodiploma B de dames: M. C. Wiertsema*,
Spijk; C. P. den Boer*, Uithuizen; de

heren: P. Zijlstra*, Appingedam; J. Werk-

man*, Saaxumhuizen.
Voor diploma A de dames: D. H. v. d.
Hom T. Kap; E. J. Balster*, Mensinge-

weer; A. T. Dekkinga, Wehe; W. de Jong*,
Paterswolde; A. S. Bos*, Paterswolde;
Y. C. Portier*, Armen; M. T. A. Koers*,
Zuidlaren; D. Poelstra, Sappemeer; J.
Hesse*, Sappemeer; G. Kalk*, Sappemeer;
W. Dikkers*, Zuidlaren; H. Munstra,
J. M. Smith, E. M. Nienhuis; de
heren: S. K. Dolfin*, Winsum; P.

Klugkist*,

Haren;

J.

R.

Stenveld*,

Anloo; M.
Wigchering*,
B. RÓukes*, Sappemeer; A. F. Daanje*,

Vries;

K.

Veendam; P. B. J. ten Hom*, Veendam;
A. H. Alberts, Sauwerd; J. R. Doornbos
Clevering, Kantens; J. P. v. Dorst, F. J.
Rosema; P. D. Wolters, Ezinge; H. C. ten

Verkoop en aanbesteding
't ZANDT. Ten overstaan van notaris
J. A. Tack te 't Zandt werd ten verzoeke
van de erven J. Lampe-Meter publiek
verkocht, een winkelbehuizing met de beklemming van 4.49 are erf en grond aan
de Hoofdweg A 142 te 't Zandt. Koper
werd de heer W. Bultema te 't Zandt
voor f 6900,-.

PATERSWOLDE. Ten overstaan van
notaris L. Piers werd in café Centraal
voor de fam. Kremer verkocht een burgerbehuizing in Paterswolde voor f 27.000
aan de heer H. Bierling te Haren.
WESTERBORK. Ten overstaan van notaris T. S. Wiersurn te Beilen werden in
het hotel Slomp te Westerbork ten verzoeke van de Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht, bij toeslag geveild een behuizing te Balinge met bijgebouwen. Koper werd J. Th. Vermeulen te
Breukelen voor f 15.000 en een behuizing
te Holthe. Koper W. Gils te Beilen voor
f 14.000,-.
HEERENVEEN. Ten overstaan van
notaris mr. W. H. de Boer vond ten verzoeke van notaris R. de Groot te Sexbierum de finale verkoop plaats van het
vrijstaande burgerhuis met garage, erf
en tuin aan de Loll. Ademalaan nr. 30 te
Heerenveen (Oranjewoud). Koper werd
de heer W. H .Hoekstra te Heerenveen
voor f 23.880, en het vrijstaande burgerhuis met ruim erf en tuin, plaats voor garage, aan de Kolfbaan nr. 17 te Oudeschoot Koper de heer W. van Seijen te
Oudeschoot voor f 21.300.
DWINGELOO. De techn. dienst van de
Kon. Nederl. Heide Maatschappij heeft
het uitvoeren van diverse grondwerken
van het waterschap-complex „De Noord
Lake" met bijbehorende werken voor het
waterschap „De Oude Vaart" opgedragen aan N.V. Aann. mij. Van der Hulst
en Van der Weerd te Eist, die de onlangs gehouden aanbesteding inschreef
voor f 175.900.
BERGUM. Ten overstaan van notaris
H. Harmstra is in hotel Terpstra finaal
publiek verkocht een huis met berghok en
tuin, aan de Westersingel 37, voor de heer
P. J. van der Wal.
De heer D. van der Meer kocht het
perceel van 6.58 are, voor f 22.031.-.

aan Wegenbouwbedrijf Fa. U.
te Sneek voor f 195.900.Muntendam. Namens de Stichting Muntendammer Woningbouw heeft het architectenbureau P. C. Kardol te Veendam
aan het aannemersbedrijf Fa. H. Bakker
en Zn. te Muntendam het bouwen van 10
premiewoningen opgedragen voor de som
van f 183.500,-. De woningen zullen gebouwd worden aan de Burg. Buitenhofstraat te Muntendam.
Delfzijl. Ten overstaan van notaris J. H.
Holties in Hotel Delfzijl werd publiek
verkocht een behuizing aan de Poststraat
11, voor de prijs van f- 19.300 aan de fa.
Wubbolts te Delfzijl.
dragen
Douma

Sleen. Namens het

gemeentebestuur

van

Besparing bij RPS

Sfaatsmijnen bouwen
fabriek in Engeland

waren

beide

laatstgenoemde
firma's
hoogste en laagste met resp. f 227.450 en

f224.250. Gunning in beraad.

Financiën en Economie

Daggeld verder verhoogd

KAPITEIN
RIJKERS

HET OERWOUD IN

v.

Sleen werd aanbesteed het reconstrueren van de woonstraten en bijkomende
werken in het uitbreidingsplan ten zuiden van het Oranjekanaal te Schoonoord,
gelegen in de gemeente Sleen.
Er waren vier inschrijvingen: Voor het
koudasfalt zonder trotoirband was wegenbouwbedrijf G. Ooms N.V. te Drachten het hoogst met f 173.900 en Snitjes
aannemers- en wegenbouwbedrijf mij. te
Schildwolde de laagste met f 171.700.
Voor het koudasfalt met trotoirband waren beide firma's hoogste en laagste met
resp. f209.400. en f208.000.
Voor gelitumineerd grindzand zonder
trottoirband met respectievelijk f 175.800
en f 160.500.
Voor gelitumineerd grindzand met
trottoirband respectievelijk f209.600 en
f 193.800.Voor klinkers zonder trottoirband was
Straatmakersbedrijf P. v. d. Schoot,
Nieuw Buinen het hoogst met f 192.300 en
laagste was Snitjers Aannemers- en Wecolnshire) nabij Huil.
genbouwbedrijf te Schildwolde
met
f 185.900. Voor klinkers met trottoirband

Het tarief voor daggeld (call money) is
ingaande heden wederom verhoogd en
wel met een half procent tot 3_ procent.
Makkum. Namens het gemeentebestuur Dit vanwege de grote krapte op de geldvan Wonseradeel te Witmarsum werd de markt. Op 29 juni werd het tarief met
uitvoering van grond-, riolerings- en be- een half procent verhoogd tot drie prostratinswerken voor het uitbr.plan opge- cent.

Hengelen

n. Duinkerken: POLYDORUS p. 2 Algiers
n. Port Said; SEPIA (t) p. 2 Gibraltar n.
ORANJESTAD 2 te Madeira verw.
R'dam;
STAD ALKMAAR p. 2 Ouessant
WILLEM RUYS 3 verm. v. Casablanca n.
n. Porto Marghera; STRAAT RIO 2 te
Teneriffe.
ZARIA (t) p. 2
WILLEMSTAD 3 v. Barbados n. Port of Port Elizabeth verw.;
Amaya.
Perim
n.
Khor
al
Spain.
Grote vaart
AMSTELSTAD 2 v. Duinkerken naar
CASAMANCE 2 v. Roven n. Dakar; ChinaCALTEX PERNIS 2 te Cardiff;
Malmö
n.
2
v.
CALTEX AMSTERDAM
EOS 2 te Piraeus; GOOILAND 4 te SanBremen
naar
Adam; KERKEDIJK 2 v.
tos verw.; HECTOR 2 te Genua; HOLR'dam; LADON 2 te Hamburg; LAGA 2 LAND
2
Moma n. Zanzibar; MERSEYv. Gefle n. Dordrecht; REZA SHAH THE LLOYD 2v.v. Hongkong n. Kaohsing; MISCuragao;
n.
SEIGREAT 2 v. New Vork
SISSIPPILLOYD 3 te Calcutta verw.;
NELLOYD 2 te Le Havre; SINOUTS2 v. Mena n. Gibraltar;
NAESS
KERK 2 v. Singapore n. Manilla; STAD NEDER LION
WESER 3 te Djibouti verwacht;
DEN HAAG 5 te IJmuiden verwacht;
3 te Kiuluk verw.; OLDEKERK
STRAAT FREMANTLE 2 t.a. Cotonou; NESTOR
2
v.
n. Genua; SANANA 2 v.
Port
verw.;
VITREA Singapore Said
TAHAMA 3 te Bombay
Rangoon; STRAAT BANKA
n.
p. 2 Ouessant n. Gotenburg; WESTER1 v. Kaapstad Rio de Janeiro; STRAAT
TOREN 2 v. Singapore n. Noumea; ZEE- CHATHAM 2 n.
v. Dakar n. Lagos; TJIPABugo.
LAND 2 v. Sandaken n.
NAS
2
te
TRITON 2 te Funchal.
Luanda;
(t)
2 v. Stockholm
CALTEX ARNHEM
n. Halmstad; CALTEX DELFT (t) 3 te
ACHILLES 3 te R'dam; ADARA 2 v.
Pladju verw.; CONGOKUST p. 2 Xp Fi- R'dam n. Porto Alegre; ARGOS 2 te
(t)
Havre;
GULF HANSA
nisterre n. Le
R'dam; KERKEDIJK 3 te R'dam; PRINS
p. 2 Perim n. Mena al Ahmadi; GULF JOHAN WILLEM FRISO 2 te R'dam;
HOLLANDER (t) 3 te Mena al Ahmadi SCHIEDIJK 2 v. R'dam n. Antw.; VIVIverw.; GULF SWEDE (t) p. 2 Gibraltar PARA (t) 2 te Pernis.
n. Antw.; IVOORKUST 2 v. Douala naar
Apapa; MATARAM 2 v. Suez n. Damman;
ALHENA 2 te Rio de Janeiro verw.;
NAESS COMMANDER (t) p. 2 Malta n. AMELAND (t) 2 v. Portsmouth n. CuraR'dam; OOSTKERK p. 2 Kp. Finisterre gao; ANDIJK 2 v Antw. n. Charleston;
BENINKUST 2 v. Pointe Noire n. Matadi;
BOISSEVAIN 3 te Rio de Janeiro verw.;
FOREST HILL (t) 2 te Bonny verwacht;
FOREST LAKE (t) 2 v. Aden n. Japan;
HERCULES 2 te Callao- KABYLIA (t)
2 v. Curagao n. San Juan; KENNEMERp. 2 Vitoria n. Cabedelo; MAASLAND
Berge, J. K. R. Geertsema; J. W. BouwKERK
3 te Genua verw.; PERICLES 2
man, Uithuizen.
te Cristobal verw.; SINON 2 v* Cap HaiAfgewezen 8 kandidaten.
tien n. Turks Eiland; SOESTDIJK 2 v.
Waar geen plaatsnaam is vermeld, wo- Norfolk n. New Vork; STREEFKERK 3
nen de geslaagden in de stad Groningen. te Tanga verw.; WIELDRECHT 30 500 mijl
Groningen. Geslaagd voor het mulo- w.n.w. van Galapos Eil.
diploma A: A. H. Assies Loppersum; S.
Bakker, Stedum; F. Ham, Stedum; C. I.
ALKES 3 te New Vork verw.; ASTEHarsema, Loppersum; G. Doddema, Wa- ROPE 3 te Paramaribo verw.; BENNEgenborgen; J. G. Kugel, Wagenborgen; J. KOM 3 v. Puerto Ordaz n. Georgetown;
H. Haaijer, Zeerijp; S. van der Laan te CHARIS 3 v. Santo Domingo n Port aU
Leermens; D. Laning, Stedum; H. Wol- Prince; DINTELDIJK 2 v. Los Angeles
tjer, Ten Post; G. H. Übels, Paterswolde; n. Balboa; KHASIELLA (t) 1 v. Caripit»
G. A. Zuidema, Hoogkerk; E. J. Woort- n. Curagao; LAERTES 30 v. Bremerhaven
man; A. R. Zuidema, Haren; H. M. Mun- n. Antw.; MENTOR 3 te Port au Prince
ning, R. Smith; J. E. Emmelkamp, ApNEDER EBRO 2 v. Lisbonne n.
pingedam; G. H. Huizinga, C. K. Kern- verw.;
OVERIJSEL 2 v. Beira naar
per, K. H. J. Puik en R. P. Mast, allen Cristobal;
Zanzibar; PACAYA 2 v. New Orleans n.
te Appingedam; F. J. Ritsema, Holwier- Bordeaux;
PRINS WILLEM IV 4 te Hade; A. J. Mekkering. Engelbert; A. E.
Meijer,* G. Sluiman, F. van der Veen,* milton verw.; SCHERPENDRECHT 3 te
1 te GalJ. Woltil, J. Akkerman* G. E. Bathoorn;* Prince Rupert verw.; SIRRAH
SLOTERDIJK 2 v. Port EverglaM. A. Boer,* Paterswolde; G. Bijleveld,* veston;
B. M. Feenstra;* J. K. Wijma, Hoogkerk; des n. New Orleans; STENTOR 2 van
Port of Spain n. Barbados; WATERLAND
G. Zielstra,* A. Zuidema.*
Waar geen plaatsnaam vermeld wonen 3 te Rio de Janeiro verw.
de geslaagden in de stad Groningen.
Kleine vaart
*) Ook geslaagd voor middenst.diploma.
ADARA 2 v. Högenas; AIGLON 2 van
*) Ook geslaagd voor middenstandsIpswich; ALBERTA 2 v. Londen; ALERT
diploma.
2 v. Londen; ALI 1 te Mantyluoto; ALGroningen. (Vakschool voor de Detail- LETTA 2 te Arklow; ALVA 2 v.
Le Hahandel) Geslaagd de heren: J. Roemevre; ANJA 2 v. Snodland; ANNA HENNY
ling, Groningen; H Santing, Vlagtwedde;
2 te
ARDITO 2 te Antw.; AUROD. Schippers, Gorredijk; J. Schuringa, RA Londen;
3 te Walkom verw.; AVANTI 3 te
Groningen; H. Stoker, Zwagerveen; K.
Roven;
Terpstra, Groningen; A. Thie, Gronin- Middlesbrough; CAPELLA 2 v.
gen; K. Verboom, Noordbroek. Afgewe- CAREBEKA 2 n. Wismar; CARIBIA 2 te
R'dam; CATHARINA F p 1 Holtenau;
zen 4 kandidaten.
CELEBES 2 te Middlesbrough; CHEEAppingedam. (RHBS-B) Geslaagd: E. TAH 4 te Westonpoint- CONFID 2 van
Blokzijl; H. K. Dijk; J. Leegstra; J. Adam; CORNELIA B I 2 v. Aberdeen n.
Rijnsdorp en J. L. van der Woude, Ap- Londen; CORSICA 2 v. Sneek; DENZO 30
pingedam; H. Adama van Scheltema; L. v. IJmuiden; DOLLARD 2 v. Sharpness
G. van Alphen; mej. G. H. J. van Buu- n. R'dam; DONATA p. 3 Holtenau; EIJO
ren; J. S. Dijkstra, mej. J. P. Holm; K. S 2 te Gefle; EREBUS 2 n. Aalborg- EXA. Holm; mej. A. T. de Jong; J. Kappen; PANSA 3 te Bayonne; FRANS W 2 van
mej. M. M. Lambers; M. J. Maring; mej. Gothenburg; GIRONDE 3 v Londen; GIJ. H. Nieboer: en J. H. Olthof, Delfzijl; TANA 3 te Port Talbot- GRUNO 2 van
mej. F. H. Wijkenga, Termunterzijl; H. T. Londen; HASEWINT 1
Kymassi; HENJansema, Steendam; mej. A. Bos en W. DRIK HOLWERDA
passeert 3 Perth n.
B. Jansema, Siddeburen; J. T. Smit en Mostyn; HENNY T 2 te Littlehampton;
J. A. Wolt, Helium; E. Steenhuis, Meed- HORIZON p. 2 Brunsbuttel; JAGUAR 2
huizen; J. E. Keijer en S. Reiffers, Zee- te
Adam; JOHANNES 2 v Stettin;
rijp; P. Terpstra, Westeremden; J. J.
3 te Rijeka; JUNO 1 v SkogJOHNNY
Huizinga, Garsthuizen; M. C. van Hoorn
hall; KIRSTEN SMITS 7 te Londen verStedum; S. Buitenkamp te Wittewierum.
wacht; KONINGIN JULIANA p. 2 Brunsbuttel; KON TIKI p. 2 Harlingen; LIRECO p. 2 Brunsbuttel; MAKKUM p. 2
Brunsbuttel; MIKE 2 te Kingslynn; MUNTE 2 te Flixborough; NOBLESSE 2 v.
R'dam; NOMADISCH 2 p. Gothenburg;
Bij de Rijkspostspaarbank werd in juni OLDAMBT 2 te Karlskrona; PROTON 2
1964 ingelegd 111.9 min gld. en terugbe- v. Antwerpen; RIET 2 v. Kristineham;
taald 96.2 min gld., wat een
positief RITORNEL 3 p. Holtenau; ROCHAB 4
spaarverschil oplevert van 15.7 min gld. te Las Palmas verw.; ROELOF HOHE 3
(vorige maand plus 27.7 min en in juni te Aberdeen; RUBATO 3 p. Brunsbuttel;
SABA 2 te IJmuiden; SANTA LUCIA 3
vorig jaar plus 15.7 min).
Het inleggerstegoed ultimo juni be- p. Brunsbuttel; SANTA MARGHERIdroeg 3666.2 min geld. (ultimo juni vorig THA 2 te Kage; SIRUS 3 te Groningen;
jaar 3.393.9 min).
SOLENT 2 te Barry; SRAY 3 te Groningen; TARZAN 2 v Terneuzen; TEMPO 2 v. Vlaardingen; TINDA 2 v. Hudiksvall; TRIUMPH 2 v. Adam; UNION 2 te
Gdansk; VERA 2 p. Holtenau; VICTORY
2 v. Duinkerken; WILLEM FOTUIN 2 te
Hamina; WIM II 1 v. Casablanca; WOStaatsmijnen zullen in Engeland met DAN 3 te Huil; WUTA 1 v. Arvika;
ZUIFisons Fertilizers Ltd. een gezamenlijke DERZEE 2 v. Fowey; ZWARTEWATER
onderneming stichten voor de vervaardi- 3 v. Ejerslev n. Colchester; ZWALUW 2
ging van caprolactam als grondstof voor v. Walkom.
nylon-6-garens en vezels. In deze onderneming zullen de staatsmijnen met een
meerderheidsaandeel participeren. De op
te richten fabriek zal een aanvangscapaciteit hebben van 20.000 ton per jaar, terwijl bij de opzet met toekomstige uitbreiding is rekening gehouden. De fabriek
zal gebouwd worden in Flixborough (LinPassagiersschepen

Nieuwe staatslening

De minister van Financiën is voornemens over te gaan tot de uitgifte van een
51 pet. staatslening f 200 miljoen tegen
een koers van 99 pet
Op de lening zal de eerste vijf jaren
geen aflossing plaatsvinden. Daarna, dus
te beginnen op 1 augustus 1970, zal aflossing geschieden in 20 gelijke jaarlijkse
termijnen. Versterkte of algehele delging
is de eerste 10 jaren niet toegestaan.
Schuldbewijzen in de nieuwe lening
zullen worden afgegeven in stukken van
f 1000 en f 100, terwijl deelneming in de
lening in de vorm van schuldregisterinschrij vingen zal kunnen geschieden tot
bedragen van tenminste f 100.000.-

Meisjes-ulo wordt
H.J. Zondagschool

In de jaarvergadering van de Stichting Groningse Ulo-school voor Meisjes is de heer H. J. Zondag als voorzitter afgetreden. De nieuw benoemde
voorzitter, mr. W. van Vloten, deelde
de heer Zondag mee, dat besloten was
hem tot ere-voorzitter van de Stichting te benoemen.
De plannen voor de bouw van een
nieuwe school in De Wijert zijn in een
vergevorderd stadium van voorbereiding. Uit waardering voor zijn zeer
grote verdiensten zal deze nieuwe
school de naam krijgen van: Harm Jan
Zondagschool.
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WERKBROEKEN EN -JASSEN, STOFJASSEN
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ONDER VOILE GARANTIE.
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Pantalons
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Hobby Flex een 2 delig pakje
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FLORASEF GEEFT U
I
DUBBEL PLEZIER VAN UW BLOEMEN
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Vele jaren hebben de deskundigen van Asef/Fison gewerkt
aan de ontwikkeling van een produkt, dat de snelle vergankelijkheid van snijbloemen vertragen zou. Zij zijn erin geslaagd!
Ook u zult nu dank zij FLORASEF langer, veel langer kunnen
genieten van ieder fris-fleurig boeket bloemen dat u koopt.
FLORASEF geeft u dubbel plezier van uw bloemen.

In de vijf radiobladen (AVRO Radio- en t.v.-bode, VARA
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Radio- en .t.v. gids, KRO
Radio- en xtelevisiegids,
NCRV
Omroepgids voor radio en televisie, VPRO Vrije Geluiden)
en in TeleVizier van 6 juni is een BON afgedrukt in de vorm
van een hart. Knip dit hart uiten wissel het in vooreen gratis
plastic zakje FLORASEF, goed voor 1 liter „voedzaam
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water'

1 10 Ct.

goed voor 70 liter
„voedzaam water"

" levert alle noodzakelijke voedingsstoffen
bestrijdt schadelijke bacteriën
" verlengt
de levensduur van snijbloemen aanzienlijk.
"
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voor een ieder die hart heeft voor bloemen

butti-rtgrer
GROOTHANDEL in SANITAIR en ARTIKELEN voor EAS, WATER en ELECTRICITEIT

ADMINISTRATIEVE KRACHTEN
(mnl.

of

vrl.)

UCTTCKIA

I

l -'t l

W,NDST,LTE?

CARLTON

voor werkzaamheden op de administratieve en
commerciële afdelingen.
Diploma's Ulo of M.H.A.S. en typen strekken tot
aanbeveling.

Ook

zij,

'

HOFNAR

Voor iedere beurs voorradig, de keukeninventaris, verlichting en verwarming, meubilair en slaapgelegenheid!
Kampeercentrum Haddingestraat 11
nLI lE. lflft Groningen t- Telefoon 36378-29206

OOSTERHAMRIKKADE 7, GRONINGEN
vraagt enige jonge

:
Voor ZOMERHUIS OF KAMPEMENT

|

I

die binnenkort examen dóen, kunnen solliciteren.
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te richten aan de Afdeling Personeelszaken, Postbus 220, Groningen.
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Schriftelijke sollicitaties
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Ten behoeve van een onzer relaties, een groot internationaal georiënteerd damesmantelbedrijf zoeken wij
contact met een uiterst bekwaam vakman die als

I

staffunctionaris
de verantwoording draagt voor en leiding geeft aan de
afdeling

kwaliteitsbeheersing
Alleen vakbekwame personen, die een goede theoretische
en praktische vorming hebben genoten en over een
uitgebreide ervaring beschikken, worden uitgenodigd
naar deze functie op topniveau te solliciteren.
Brieven met uitvoerige gegevens omtrent opleiding,
referenties e.d. worden gaarne ingewacht onder nr. 50263
bij Smit's Reclame Advies en Servicebureau N.V., Leidseolein I—3, Amsterdam.

_SEVINRUDE
heeft voor zeiljachten een door-en-door degelijke

buitenboordmotor:

de nieuwe 3 pk

Yachtwin met

3-blads schroef voor extra veel trekkracht en nóg
lager benzineverbruikl EVINRUDE buitenboordmotoren (van 3 tot 90 pk) hebben een minimaal motorgeluid en zijn sierlijk van lijn. Zij laten u nooit in de
steek! Vanaff 540.-.
__(S___

LINDETEVES-JACOBERG N.V.

-

nautische afdeling
J. W. Brouwersstraat 34 Amsterdam
Vraag gratis geïllustreerdefolders!

-

[Öl|
Tel. 020-793222

BUITENBOORDMOTOREN SINDS 1928
EVINRUDE

GEBR. VAN DER HELM
BRUGSTRAAT 18 - TELEFOON 26516 -

-

OCCASIONS:

GEVRAAGD:
JONGE
lVl___iJ_ Wl__V_Vl___

_

en Administratief werk

Min. opl. UTS (bouwkunde).

Brieven met uitv. inlichtingen aan: NED. GRANIET
INDUSTRIE DE WEIJS N.V., C. W. Lubbersstraat 15,
GRONINGER iWildervank.

VOLVO 544 B 18 1964, kleur: gebr. wit, dem. wagen
VOLKSWAGEN VARIANT 1963, kleur: gebr. wit,
20.000 km gelopen.
Deze wagens verkeren in z.g.a.n. staat en worden
door ons onder volledige garantie verkocht.

GARAGE HELPMAN N.V.
HELPEROOSTSINGEL
TELEFOON 52639

15-17,

GRONINGEN,

Hoofdagent VOLVO-personenwagens.
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De Koninklijke "I

montagewerkers
pij putters

IaSSePS
aankomende lassers

Machinefabriek!

Gebr. Stork & Co.

haar montagemaatschappij N.V.
Mucami voor montagewerkzaamheden in
verband met de uitbreiding van de nieuwe
Hunze-centrale te Groningen
vraagt voor

M.V.'

1

vraagt

_.

.

classificatie in de metaalindustrie, gunstige
pension-

I

.

t
Geboden wordt:
5-daagse werkweek, loon volgens werk-

en reisgeldvergoeding voor die-

genen die te ver van het werk wonen,
werkkleding, opleiding (eventueel verdere
scholing in een speciale lasschool voor karwei lassers), tijdens opleiding loon volgens
werkclassificatie plus pensionvergoeding.
en persoonlijke inlichtingen
bij de chefmonteur Stork-montage „Hunzecentrale", Winschoterdiep, Groningen.

[Aanmeldingen

I
I

U kunt ook schriftelijk nadere inlichtingen
vragen bij de N.V. Mucami, Industrieplein 1
te Hengelo (O).
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Roxasect doodt elk insect
maar is
absoluut onschadelijk* voor mens en huisdier
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TE KOOP AANGEBODEN :

woonhuis met winkel en Verkoop
groot

magazijn

280 m2).
Voor vele doeleinden geschikt.
J. FABER, HOFLAAN 1, GROOTEGAST.
(ca.

Deze absolute onschadelijkheid is te danken aan PYRETHRUM, de Ami BHi
*basis-grondstof
voor Roxasect. PYRETHRUM is een natuurprodukt met '(jMmnMmt
een onovertroffen insectendodende werking. Het wordt gewonnen uit een Ps^___P^B
afrikaanse plant. PYRETHRUM
maar is voor |
doeltreffend en

diverse goederen

De Inspecteur der domeinen te Groningen, Oude Boteringestraat 43, tel. 05900 29666, is voornemens op vrijdag
10 juli 1964 v.m. 10 uur bij inschrijving te verkopen:

-

tafels, stoelen,rij- en blokschaven, werkbanken enz.
aanwezig in het voormalige gebouw van de Rijkskweekschool te Appingedam, Solwerderstraat 7.
Bezichtiging: dinsdag

7 juli 1964 van 9—13 en 14—16 uur.

Voorwaarden en perceelsbeschrijving verkrijgbaar ten
kantore van de Inspecteur der domeinen voornoemd en
ter plaatse op de dag van bezichtiging.

snel,
werkt
mens, huisdier en plant volmaakt onschadelijk. Roxasect prikt niet in
ogen of neus, is niet brandgevaarlijk, geeft geen vlekken en heeft een

I

VW de Luxe m/z schuifd.

bouwj. '60 t/m
VVV 1500 gesloten bouwj. '62
Tevens aan te bieden:
Opel Rekord 4 deurs km 14000 bj.
D.K.W. 1000
km 52000 bj.
Citroen 2 CV
km 23000 bj.
Citroen 1D
km 74000 bj.
km 69000 bj.
Renault Dauphine
Fiat 600 D
km 36000 bj.
km 67000 bj.
Morris Minor
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In verband met ziekteverlof van het huidige hoofd

aanstelling voorlopig tijdelijk zijn.
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Bentu geïnteresseerdin eenfunctie als loketemployé in Amsterdam?
Zend
de antwoordstrook portvrij aan de chefafd. Aanneming T
Personeel, Spuistraat 168, Amsterdam C. U kunt ook bellen -4,
(020) 2318 99 of langskomen.
4.
Übent welkom maandag tjm vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, woens' 4»
<&_" van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 4»
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die. sterk op de praktijk is afgestemd, -na 8 maanden -achter
de rug is, krijgt u als u bijvoorbeeld 17 jaar bent een salaris
T van f 287,- bruto per maand. Bent u2l jaar dan bedraagt dit
salaris f 431,- per maand.
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nieuw, zonnig, moderp

Bevoegdheden voor één of meer talen vereist.
Ook gepensioneerden kunnen eventueel solliciteren.
Bij het verkrijgen van woonruimte wordt de meeste voorrang verleend.
Uitvoerige sollicitaties worden ten spoedigste, doch uiterlijk binnen een week ingewacht bij de burgemeester va»
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ingericht schoolgebouw.
Op zaterdag wordt geen school gehouden.

N.V. GARAGE CENTURY
Oosterstraat 58
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GEMEENTE NIEUWOLDA

Gebruikte Volkswagens

Div. VW bestelwagens m/z ruiten
bouwj. '59 t/m '61
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Woonplaats:

„

Diploma:...
Geboortedatum:
(Ook als u het MULO-diplomanog niethebt, kunt u deze
strook alvast inzenden)
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Zware Benelux-nederlaag

Honderden bewezen secretaris
van Leens de laatste eer
(Van een onzer verslaggevers)
Het Nederlands-Hervormde kerkje
van Wehe-Den Hoorn was gistermiddag bijna te klein om allen, die de zondagmorgen op 64-jarige leeftijd overleden gemeentesecretaris van Leens
de laatste eer wilden bewijzen, een
Plaats te bieden. In de rouwdienst, die
aan de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van de heer R. M.
Woldring voorafging, schetste de voorganger, de Nederlands-Hervormd predikant ds. T. Bijlsma, in het kort de
Persoon van de overledene.
„Zoals hij hier in de kerk als orgelPomper onzichtbaar was voor bijna
iedereen, was hij ook in de zeven dorvan de gemeente: Klein, maar
den
van onschatbare betekenis in de dorpsgemeenschappen", aldus de predikant.
»Hij was een man van weinig woorden, maar van daden, voor iedereen,
voor zijn gezin, maar ook voor Chris-

tus.
Ook dit kerkgebouw, hoe onooglijk
het ook is, waar hij getrouwd is en ook

Mogelijk saneringsfonds
midden- en kleinbedrijf

*ijn kinderen gedoopt zijn, had zijn belangstelling". Tevoren had ds. Bijlsma
enkele verzen gelezen uit Johannes 1,
Psalm 23 en uit Mattheus.
Na derouwdienst voerden in de kerk
onder meer burgemeester W. H. Aus*na en als collega de gemeentesecretaris van Kloosterburen, de heer J.
A-lkema, het woord.
Burgemeester Ausma bracht vooral
de voor de heer Woldring moeilijke
°orlogsjaren 1940-45 in herinnering.
»Toen bleek ook", aldus de burge„met wat voor mens we te
meester,
doen hadden. Hij was een man van
grote plichtsbetrachting. Ik prijs mij
gelukkig, dat ik, toen ik hier als jong
burgemeester kwam, de heer Wol?rin naast mij kreeg. Hij heeft mij
mgewerkt in het belang van de gebeente Leens."

De Benelux is op de tweede dag van
de atletiekinterland tegen Noorwegen te
Oslo naar een verpletterende nederlaag
geleid. Met 121,5 tegen 88,5 verloren de
atleten uit België, Nederland en Luxemburg. Donderdagavond, toen 6000 toeschouwers de wedstrijden bijwoonden,
hebben aan Beneluxzijde slechts drie
prestaties indruk gemaakt In de eerste
plaats de 10,5 van Frans Luitjes, die
een sterke 100 meter liep, en al zijn concurrenten superieur met meters versloeg. Hans Smit, die voor de geblesseerde Heemskerk inviel, bereikte met 10,7
de derde plaats. De Belg Wil Geeroms evenaarde in een gave race met
een tijd van 51,5 het Belgische record
op de 400 meter horden, dat hij zondag
jl. in Opladen vestigde. Op de 10 km liep
Henri Clerckx zonder tegenstand —in

—

een wedstrijd tegen het horloge een tijd
van 29,25, waarmee hij de Olympische limiet voor Tokio bereikte.
Fred van Herpen kwam met een goede
48,2 sec. op de 400 meter op de tweede
plaats, de Noor Carl Frederik Bunaes
was met 46,7 onbereikbaar. Onze kogelstoters Cees van Wees en Piet van der
Kruk bleven ver onder hun prestaties.
Hans Smit liep mee in de 4 x 100 meter
estafette, die door Noorwegen in 41.1 (Benelux 41.7) gewonnen werd.

Meer dan honderd boten
op het Leekster Meer

Minister Andriessen (Economische
Zaken) onderzoekt de mogelijkheden

ZCMO klopte H2O

Promotie

_

De competitie-waterpoiowedstrijd ZCMO
H 20 (Oude-Pekela) in het
gemeentelijk zwembad te Marum is geëindigd in een verdiende 7—l overwinning voor de thuisclub. Bij de rust hadden de Marumers reeds een 3 —l voorsprong genomen.
Door deze overwinning zijn de Marumers een geduchte kampioenskandidaat
(Marum)

—

50 cc-renners straks
mogelijk op de weg
(Van

een onzer

verslaggevers)

Sterk wordt overwogen de 50 cc-coureurs, die tot nu toe zich steeds op grasbanen in de strqd wierpen, thans ook op
de weg te laten racen. Wanneer de organisatie „rond" is hoopt Kloosterburen
nog in september van dit jaar de primeur
te hebben. De motorclub De Dwerg uit
Groningen, onder voorzitterschap van de
heer J. Notebomer, heeft hiervoor reeds
de eerste contacten gelegd.
Wanneer de 50 cc-grasbaanraces, die
morgenavond in Kloosterburen worden
gehouden, slagen, dan wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de wegraces. Bekende coureurs van de kleinste
motoren, zoals C. Lantinga, S. Veenstra,
J. Scheffer, T. Ramaker en J. Eggens,
komen morgenavond al vast met Kloosterburen kennis maken.
Mogelijk kan, evenals de traditionele
wielerronde van Kloosterburen (dit jaar
op 18 juli), ook de motorsport in de 50 ccklasse uitgroeien tot een jaarlijks festijn.

.

geworden.
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161 ingeschreven paarden.
Ruim flB.OOO,- aan prijzen.
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""" Tribunes vrij.
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muzikaal klankb. rond Arie
voor zaterdag
Maasland. 20.50 Pianosp. met instr. begeinterview
leiding. 21.15 Onbewoond
HILVERSUM I (402 m.)
met
22.00
Lichte
ork.
muz.
22.15
gram
VARA: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym.
comm. 22.30 Nws. 22.40 Balans:
7.20 Soc. strijdl. 7.23 Lichte gram. (7.30 Muzikale
Hoofd en bijzaken uit de actualiteiten.
Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nws.,
22.55 Zij die van de zon leven: licht vapostd. ber. en soc. strijdl. 8.18 Lichte kantie-progr.
23.30 Lichte gram. 23.55—
gram. 8.30 Wegwijzer, tips voor vakantie- 24.00 Nws.
gram.
Lichte
9.00
8.40
snipperdagen.
en
Gevar. gram. VPRO: 9.40 Met het oog
HILVERSUM II (298 m.)
goed
op de bijbel, lezing. 9.55 Op reis
KRO: 7.00 Nws. 7.10 Morgengebed. 7.15
voor u, praatje. VARA: 10.00 Buitenl. Geestel. liederen. 7.55 -De kerk zijt Gij,
weekoverz. 10.15 Z.O. 135: Gevar. progr. lezing. 8.00 Nws. 8.15 Dj in, gevar. progr.
12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinb. 12.00 Angelus. 12.04 Kathol. nws. 12.10
Aansl.: postd. ber. 12.33 Sportnws. 13.00 Lichte gram 12.50 Regeringsuitz.: AlNws. 13.15 VARA-Varia. 13.20 Radio Jazz- leen een glas water, een vraaggespr.
club. 13.50 Uitlaat, progr. v. d. twintigers. met Claude Belloni met ir. C. van Rooij14.25 Metropole-ork. 15.05 Gespr. portret. en, Directeur van het Rijks Inst. voor
15.20 De Metropolitan na 1950: Verkorte Drinkwatervoorz. 13.00 Nws. 13.15 Marktuitv. van de opera's Don Pasquale en ber. voor boeren en tuinders. 13.18 MusiSamson et Delila. (Om 16.15 Nws. en cerende dilettanten. 13.45 Dwars door de
boekbespr.). 17.30 Lichte ork. muz. (ste- groene hel, reisbeschr.
door Brazilië.
18.20 14.00 Voor de jeugd. 15.00 Klass. ork.
reo! uitz.). 18.00 Nws. en comm.
orgelsp. werken. In de pauze: Voordr. 16.00 Voor
Ramblersrevue. 18.45 Elektr. Nws.
20.05 de jeugd. (plm. 16.30 Eventueel report.
19.00 Tijd voor teenagers. 20.00
zeven let- Tour de France 1964). 16.30 De Springpl.
Nederl. Tangocomponist

—
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Stationcar
ïy„? Anglia Stationcar
Zephyr met radio
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1962

p.

Rekord

kleur geel

gPel Rekord 1700 4 deurs
Caravan 1500
o£ 6}1 Caravan
C?^

Ga dan eens met uw gezin naar

„BOSBAD" te VLEDDER
het nieuwe
in de prachtige Zuid-Westhoek van Drenthe.
# 20.000 m.2 zonneweide
# circulatiebad
# apart bad voor kleuters
Bos, heide en kampeerterreinen in de.onmiddellijke omgeving.
Telef. 05212 -430.

—
■HM_naßM_---H----BiH

'

1962
1959
1959/60

1959
1961

»

1960
1961
1957
1959

& uioen Ideaal tweekleurig
R.B. 50.000 km gelopen
Renault

1963

Dauphine

1000
600
sjjaca ï000, 40.000 km
j"hca Aronda
H°o luxe
V_T
a
H, Uxhall Velox nw. motor
FnSls Minor

REG. OMR. NOORD EN OOST (188

populaire

1

£»

/

*»DLH_»H

Regie: WILLIAM

ASHER

%
JS|

- Muziek: LES BAXTER

«__?«
FILM

14 jaar
Aanvang dagel. 2.30, 7.- en 9.15 u. Zondags ook om 4.45 u.

—

Deze
week

1962
1960
1959

s£ï

1962
1959/60

1957
1956
1955

15 M
1958/59
°r(i Taunus
Tevens enige inruilwagens voorradig.

Inruil en financiering mogelijk.
's Zondags gesloten.

Autobedrijf Pekelder en Post
—
Nw. Boteringestraat 61—65
Groningen
Telefoon 26304 36682

H.Smit

De Grolsche Bierbrouwerij N.V.
vraagt

voor haar vestiging in het Noorden
Ruime keuze

een flinke CHAUFFEUR/

SLAAPKAMERS

WONINGINRICHTING

»

BIERBROUWERIJ,

Aanmelden: DEPOT GROLSCHE
Haren.

Jongelui
die

haald hebben en een baan met afwisselend werk zoeken, waar accuratesse op prijs gesteld wordt, kunnen bij ons worden geplaatst als:

debiteurenadministrateur (trice)
statisticus
Sollicitaties mondeling of schriftelijk worden gaarne ingewacht aan
ons adres:

Kahrel's Thee n.v.
Pelsterstraat 5-7

Telefoon 24841.

-

Groningen.

-

-

COCOS
JABO
9 Tapijt op kamerbreedte
0 Matrassenreparatie in één dag klaar
9 Gratis meten en maken van uw
BOUCLÉ

gordijnen,

v

zojuist hun Mulo-diploma be-

of staal

in elke prijsklasse voorradig.

HEFTRUCKRIJDER
Rijksstraatweg- 261,

in DEKENS

EERSTE GRONINGER
MATRASSEN INDUSTRIE
OOSTERWEG 21-23-23 a - Telef. 21163

—

Geschikt voor degenen, die in ploegendienst werken.
Br. onder no. 392 aan het bureau van dit blad.

HUIZE PRAEDINWS
vraagt een

gedipl. VERPLEEGSTER en
enkele VERPLEEGHULPEN
of die daarvoor opgeleid willen worden.
tel. 27102, Groningen,

Inlichtingen

naar jr.) 1.26,9; 2. Zoritha; 3. Argonaut.
W. f 3.40, Pl. 1.40, 3.90. 1.50. C. 8.30. K.
16.10.
Eindstand: 1. Zuccarello V: 2. Argonaut: 3. Zoritha.

1. Arrow
Kuropalaanprijs (2040 m.)
Axworthy (W. F. Hauber) 1.29,8; 2. Banda Banda S: 3. Bea Kinley. W. f 2.50, Pl.
1.30, 1.50. C. 4.50, K. 4.60.

NHV-competitie
13—0; Quick— V. en K. 3—4; Phoenix—
MSC 2—10; Succes—Quick 3—l; Succes
2—SSVG 6—4; SSVG 2—De Meeuwen 6—
12. Heren: Phoenix—De Meeuwen 18—2;
Succes—Rapid '55 s—o; Succes—HCG
11—5: V. en K.—SSVG 7—6; Succes 2—

SSVG 2

s—o.

—

De drievoudige olympische bokskampioen Laszlo Papp (Hongarije) heeft
donderdag in Kopenhagen zijn Europese
middengewichttitel opnieuw met succes

verdedigd. In de vierde ronde van de titelstrijd tegen zijn

voorganger, de 38-jari-

ge Deen Chris Christensen, sloeg Papp
zijn tegenstander knock out Papp, eveneens 38 jaar, had Christensen in dezelfds
ring in mei 1962 zijn titel afgenomen.
De crisis bij de Amsterdamse eredivisieclub Ajax is opgelost in 'n
donderdagavond gehouden bijeenkomst,
waarin de vorige week benoemde commissie van goede diensten haar rapport
heeft uitgebracht aan de ledenraad. Dit
rapport dat t.a.v. de voorzittersplaats
de kandidatuur J. van Praag stelt, werd,
op enkele ondergeschikte punten na, aanvaard. De officiële verkiezing van een
nieuwe Ajax-bestuur zal plaats hebben op
donderdag 16 juli a.s.
De Rotterdamse voetbalvereniging
CW, die amateurkampioen van Nederland werd, heeft met algemene stemmen
besloten de amateurstatus te behouden.
Mej. Van Lanschot is .donderdag in
Roosendaal golfkampioen van Nederland

—

—
—

strokeplay geworden.

HENGELBAROMETER
Prov. Groningen: Lemmer

'T HOOGELAND heeft in
de afgelopen week getoond
dat de hengelsport haar
toch wel interesseert, getuige de hengelaars die
niet helemaal onverrich-

terzake naar huis terugkeerden. Geen grote vangsten weliswaar, maar men
verneemt toch dat in deze
streek weer vis zit.
Met name zijn deze ervaringen opgedaan in het
Kardingermaar, StedumerWesterwijtwerdermaar,
maar, Damsterdiep (plaat-

matig;

Makkum zeer matig;
Midlum matig tot

redelijk;
Rien (boven L'warden)
goed;

Hoornsediep,

Oudwoude

Vis-

Prov. Friesland:

Akkrum goed;

Bergumerdam goed;

Berlikum redelijk;
Bolsward matig;
Dronrijp redelijk;
Eernewoude matig;
Follega goed;
Franeker redelijk;
goed;
Goïngarijp redelijk;

Gaastmeer

Grouw matig;
Hindelopen matig;
Harlingen matig;
Heeg goed;
Hommerts goed;
Kimswerd matig;
Kootstertille zeer matig;

Koudum goed;
Lang weer goed;

De Hunze

redelijk;

redelijk;

Parrega matig;

Scharsterbrug goed;

Schuilenburg matig;

Sexbierum goed;
Sloten redelijk;

Sneek vrij goed;
Spannenburg goed;

Stavoren

matig;

Kommerzijl, Tijnje goed;

en

matig;
Drentse A zeer matig;
Drents diep matig;
Eelderdiep matig;

Peizerdiep zeer matig
(enkele dikke voorns);
Oosterlittens vrij goed;
Oudega goed tot zeer goed; Schipsloot zeer matig.

zeer matig;
selijk)
en
Wehe-Den Stroobos
Tacozijl vrij goed;
Hoorn. Verder had men
goed;
matige vangsten in het Terhorne

Lettelberterdiep
MEEUWERDERWEGBUURT
BIJVERDIENSTE vliet.
Wij zoeken voor de Meeuwerderwegbuurt een

tijdschriftenbezorger

W. f 5.60, Pl. 1.60. 1.60, 1.30. 1.70. C. 5.10,
K. 6.90
Tweede heat: 1. Argonaut (H. Maring)
1.26,0; 2. Zuccarello V; 3. V V Hanover.
W. f 3.70. Pl. 1.60. 1.40, 2.00, C. 6.00, K.
4.90.
Derde heat: 1. Zuccarello V (J. Wage-

FM: 96.2 mhz., 97.45 mhz., 98.95 mhz.
De uitslagen van de NHV zomeravond18.30—19.30 Regionaal weerbericht van competitie luidt: dames: Succes—Gock

gecombineerde oriënteringsrit

Alles op
beddengebied

Dolomietenprijs (1680 m.) Eerste heat:
Zignor van H (W. F. Hauber)
1.26,5;
2. Zuccarello V: 3. Zoritha en Argonaut.

1.

m.)

TE HOOGEZAND-SAPPEMEER

bü

Plan Westprijs, (2040 m.) 1. Bona Dea
Wilkes J (H. Maring) 1.38,2: 2. Besuvio;
3. Celia Spencer. W. f2.00. Pl. 1.10, 1.10,
1.10, C. 4.10, K .4.10.

zaterdag 4 juli.

het KNMI in De Bilt Drense Uutzendink.
Saomensteld deur en ulv. Tonny M van
100 jaor NUT in Gieten. In
der Veen.
en -urn de boerderij. In c*ze. Drense
dichterstuun wordt vanaomt een zummergedicht bespreuken en veurdragen.
In 't Spinnewöppien. Een schetsien schreven deur Meindert van de Brink. Regie:
5
JULI
en
ZONDAG
organiseert op ZATERDAG 4 JULI
Hans Heyting. Dingen die dizze dagen
deur Drenthe deinden. De Thrianta's
zingt en speult Drense liedties. 19.30—
19.50 Gewestelijk Weekoverz., 19.50—20.00
voor auto's, motoren en bromfietsen met topprijzen over Evt. Sportactualiteiten.
beide ritten.
BUITENLANDSE ETHERKEUR
zaterdag
Engeland (Home Service, 330 m.)
is om 2.30 uur bij het Parkhotel
De start voor
te Sappemeer. De start voor zondag is om 2 uur bij Hotel
19.00 Amusem. muz. 19.30 Licht progr.
Aan beide ritten kan ook apart worden 20.00 Muzikaal amusem. progr. 23.02—
De Groeve.
23.45 Pianomuz.
deelgenomen.
Engeland (Light progr. 1500 en 247 m.)
12.00 Nwe gram. 12.32 Liedjes uit musicals. 13.45 Gevar. progr. 14.15 Lichte
muz. 15.50 Lichte muz. 17.00 Gevar.
progr. 18.30 Gevar. muz. 19.31 Klass.
muz. 21.30 Ouderw. dansmuz. 22.31 Amusem. muz. 23.15 Jazzmuz.
Frankrijk (Culture 280 en 235 m.)
12.42 Klass. en mod. muz. 13.37 Vioolrecital. 15.15 Kamermuz.
Brussel (Vlaams programma, 324 m.)
12.08 Gram. 12.15 Amusem. muz. 13.20
Amusem. progr. met veel muz. 14.30 Gevar. muz. 15.03 Amusem. progr, met
muz. 17.30 Kerkorgelrecital. 18.03 Voor
de sold. 18.30 Zomerliedjes uitgev. door
kinderkoor. 19.40 Gram. 20.45 Lichte barvanaf f 34.95
muz. 21.00 Gevar. muzikaal progr. 23.30
SLAAPZAKKEN
Terlenka en schapenwolvulling.
Dansmuz.

H
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stak. Wat niemand had verwacht gebeurde toch in de derde heat. Zuccarello V
bleek stoom genoeg te hebben om, in
vaardige handen van de jongste Wagenaar, weer snel naar voren te gaan en
zich deze keer te handhaven, terwijl Dirk
Bolwijn met stalgenote Zoritha, 'n Dunstdochter, Argonaut voor de tweede plaats
klopte. Arrow Axworthy, gestuurd door
W. F. Hauber bracht een felbestreden
Europalaan-prijs op zijn naam mede
doordat de aanvankelijk leidende Bea
Kinley niet buiten fouten bleef. Dirk Bolwijn, die hier dus niet verder kon komen
dan de derde plaats, wist evenwel met
Zéfa de Sont-prijs te winnen. Op onwaarschijnlijk gemakkelijke wijze wist Karani
D hier de kop te nemen en hoewel hij
tenslotte voor de aanstormende Zéfa
moest wijken, hij bleef toch als tweede
door 'n clemente jury gehandhaafd, nog
juist voor Xylon S.
De Dardanellenprijs is van start af geleid en tenslotte ook gewonnen door Bonnie Spencer,, terwijl na uitschakeling van
de tweede liggende Anton B Zenith het
tweede geld opeiste. Zilverreiger S tenslotte, gereden door Bonne de Jong, liep
in de Rijnstraat-prijs een uitstekende
koers en won gedecideerd met stalgenoot Kema S als goede tweede.
De uitslagen waren:

De Dardanellenprijs (2040 m.) 1. Bon17.00 Lichte klass. werkjes. In de pauze: nie Spencer (W. H. M. Knap) 1.29,7; 2.
17.30—17.40 Boekbespr. 18.00 Kunstkro- Zenith; 3. Zonnevogel S. W. f 4.00, Pl.
niek. 18.30 Popul. gram. 18.50 Lichtba- 2.00, 3.20, 4.80, C. 11.70, Gek. 18.40.
ken, lezing. 19.00 Nws. 19.10 Actualit.
De Sontprijs (2040 m.) 1. Zefa (D. S.
19.22 Tour de France 1964. 19.30 Holland
Festival 1964: Kamerkoor, residentieork. Bolwijn) 1.26,5; 2. Karanid; 3. Xylon S.
en zangsolisten: klass. muz. 20.30 Raai- W. f 2.10, PL 1.40, 4.50, 2.00, C. 29.90, K.
en maar, muzikaal spelletje. 21.30 Onze 8.40.
kinderen en het Middelbaar Onderwijs,
Rijnstraatprijs (2040 m.) 1. Zilverreiger
lezing. 21.45 En toen... gingen we plaat(B. U. de Jong) 1.26,4; 2. Kema S; 3.
S
jes draaien. 22.10 le Wereldoorl. 19.14—
4.60, C. 5.50,
1918, document. 22.30 Nws. 22.40 Tekenen Witvoet. W. f 5.30, Pl. 2.70,
26.70.
K.
Mod.
balletmuz.
23.00
tijds,
lezing.
des
Totalisator f 34.884,50.
(Stereof. uitz.) 23.55—24.00 Nws.
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Emmeloord heeft op zijn prachtig gelegen baan voor het eerst avondkoersen
gehouden en waar de interesse daarvoor
gisteravond groter was dan voor vooris er misschien
gaande programma's
aanleiding om op de ingeslagen weg
voort te gaan.
Bij prachtig weer werd het programma
ingezet met de Plan West-prijs, waarin
echter veel tegen de goede draf gezondigd werd. Bona Dea Wilkes J, won, gereden door H. Maring, zonder moeite. Meer
strijd heeft de heat gegeven. Zuccarello
V, de zesjarige ruin van de heer v. d.
Velde schoot telkens als een granaat
van start, nam steeds spoedig de leiding
maar moest in het laatste rechte eind in
drie heats alles geven om zich te kunnen
handhaven. In de eerste heat werd hij
met een onderdeel van een seconde geklopt door Zignor v. H., terwijl Argonaut
en Zorita dead heat liepen voor de derde
plaats. Het was een gesloten aankomst,
terwijl in de tweede heat Zuccarello alleen concurrentie had van Argonaut, die
het neusje juist even eerder door het stek

UIT HET RADIO-PROGRAMMA

ADVERTENTIES
en

Zuccarello V heatwinner te Emmeloord

ters

van het instellen van een ontwikkeDe zeilvereniging Leekstermeer organilings- en saneringsfonds voor de mid- seert zaterdag en zondag grote zeilweddenstand. Hij doet dit vooral ook in strijden, waarvoor ook van de zijde van
Schildverband met de regionale structurele de zeilers van het Paterswoldse-,
problemen van het midden, en klein- en Zuidlaardermeer grote belangstelling
h_-Q_____
bedrijf.
Verschillende noordelijke cracks hebben
klasDe minister heeft dit meegedeeld in ingeschreven en verdeeld over acht
start ver110
boten
de
zullen
ca.
aan
sen
vragen
op'
antwoord
van het Tweede
zodat dit een groot zeilfestijn
Kamerlid de heer Reehorst (PvdA). schijnen,
belooft te worden.

Op een proefschrift getiteld Unsteady
profile theory in incompressible flow
aan de Rijksuniversiteit
Voorbeeld promoveerde
te Groningen tot doctor in de wiskunde
Namens de kring Noordwest-Gronin- en natuurwetenschappen de heer Hugo
-Ben van gemeenteambtenaren en de van de Vel, geboren te Borgerhout
broederschap van gemeentesecreta- (België). Promotor was prof. dr. ir. A.
rissen zei de heer Alkema in enkele I. van de Vooren.

I

atletiekploeg

tegen Noorse

gevoelvolle woorden, dat de overledene (onder meer ook oud-correspondent
van onze krant) voor vele jongeren
een voorbeeld is geweest.
Vervolgens maakten onder de tonen
van het orgel de honderden belangstellenden zich op om de baar van de
overledene naar diens laatste rustplaats te volgen.
Naast de leden van de gemeenteraad, het gemeentebestuur en het ambtenarenkorps van Leens bevonden zich
onder hen onder meer de burgemeesters van Ulrum en Bedum, respectievelijk de heren R. Faber en J. C. Lindeboom. De laatste is oud-burgemeester van Leens.
Aan het graf bad ds. Bijlsma de
Geloofsbelijdenis en het Onze Vader.
Een zoon van de overledene dankte
voor de overweldigende blijken van
medeleven.

Primeur in Kloosterburen:

Uitwellingerga goed;
Warns redelijk;

Wartena

matig;

Westergeest vrij goed;
Winsum goed;
Workum matig;

Woudsend

redelijk;

IJlst goed;
Zwartehaan goed.

Diversen:
Afsluitdijk matig;
Den Oever vrij goed;
Lehmanskanaal plaatselijk

zeer goed;
Medemblik goed;

Middenmeer matig;
Oudezeug slecht;
Slootdorp vrij goed.

4

5

Delfzijl

Frieseveen matig;

Leekstermeer matig;
Paterswoldsemeer zeer
matig (enkele dikke

4

Gron./Drentse meren:

matig;

voorns);

Sassenhein matig;
Schildmeer zeer matig;
Zuidlaardermeer redelijk.

Prov. Drenthe:

Noordwillemskanaal zeer

12.30 uur

juli
juli

0.50 en 13.40 uur
juli 2.00 en 14.45 uur
8 juli 3.05 en 15.45 uur
9 juli 4.10 en 16.40 uur
10 juli 5.10 en 17.35 uur
6
7

4
5
6
7
8
9

Foxholstermeer zeer

van laag water:
Zoutkamp
juli 11.30 en 23.40 uur

Tijden

juli
juli

0.20 en 12.30 uur
1.20 en 13.40 uur
juli 2.30 en 15.00 uur
juli 3.40 en 16.10 uur
juli 4.40 en 17.20 uur
juli 5.45 en 18.25 uur
10 juli 6.40 en 19.20 uur

5
6
7
8
9
10

Harlingen
juli 11.10 en 23.50 uur

12.25

uur

2.25
3.25
juli 4.25
juli 5.15

en 15.00 uur
en 16.05 uur
en 17.00 uur
en 18.00 uur

juli

juli
juli

juli

1.05 en 13.50 uur
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Groningen

Nors.

I

OM DE PRIJS
HOEFT U
HET ECHT
NIET TE LATEN

Ij

1

Hij had uit nieuwsgierigheid een proefrit
gemaakt en was van de ene verbazing in de
andere gevallen.
Wat een wagen was dat!! Zon auto te bezitten
moest wel een dagelijks terugkerend feest zijn.
Maar ja!!....
Totdat de verkoper vertelde, dat dit summum
van autocomfort compleet met 4 deuren, 6 cilinders en de machtige naam CHEVROLET
f 12.900.— kostte
Zijn vrouw koos gebroken wit (ivory) met rode
bekleding
Het geluk straalt van hun af!
Maak ook eens een afspraak voor een proefriten vergelijk dan!

..

",

1O.Z.

107,

Dordrecht ten

Nw.

mond 71, tel. 05'J00—2819 3
listraat 80. tel. 22655.
# Helft van dubbele wo 2735 biedt te koop aan:
een
"Fc Vanaf 10 juli mooi goed 1 ningen te Roden. Indeling: nieuwe Lanabouwwaren!
2 wielige
onderhoud" vrijstaand
kamer 6.50 x 3.50 m. 3 ■_- ! stuks icXjT.
boerderijtje voor do vakan1 nieuwe
h
aügwagens;
1
kamers,
waarvan met bal*
ties. Gel. in onig. rijk aan kon, keuken, W.C., doucne, wU_ge aanhangwagen v*
natuurschoon. Gemeubil. wa4 wielige tl**!
Autobox kan ,' veevervoer;
tert., elektr. aanw. Billijke | schuurtje.
wagens: nieuwe 2 wie*'-*
gehuujd.
worden
eventueel
het geven van
prijs. Brieven onder no. 433 \ Mogelijkheid
voor
onder meer
tot hoge hy- .' aanhangwagens; bagage*!
,
bureau van dU blad.
inlichtingen aan onze adverteerders
ool.iieek. Jarino
Roden. gens onz. enz.
en abonnees,
.*. Weg. omstanfligh. zitka., 1 Tel. 05908—9233. 's Avonds '. & Enigs gebruikte CA»-*1
% z.sl.kain., keuken en douVANS. Caravanhandel JoP_
het correct opnemen van advertenties
of 05945—2474.
che te Noordwijk a. Z. voor 9273Op
Westerling, H. Westerstr**
en abonnementen,
3
1
plm.
mooie stand
4l
4 pers., 2e helft juli f 225. jkm.
208, tel. 2370, Oude FeW1*
en het verrichten van eenvoudige
v. Gron. een dubbele Tot
384 bur. dezes.
Br.
no.
's avonds 10 uur V
1
(Behuizing
administratieve werkzaamheden.
tuin,
met
wr.ar£■ Aan meisje ruime gestoff.;]van 1 met grote garage is 5 opend.
zit-slaapkamer met centrale ',\
Leeftijd: 20—30 jaar.
ontruimd. Ook voor andere ", % Een Caravan, a_ nië_
vei-w., in De Wijert. Huur
met inventaris, 3.C0 mlr.'|
j
f 75.- per rond., mcl. cv. Er. doeleinden geschikt. Br. no. 1.90 mtr. Vaste prijs f IJ
bur.
dezes.
'1469
Minimum schoolopleiding: Diploma
onder no. 39S bureau dezes.
Sappem«J
MULO of Handelsavondschool.
VLAARDINGEN. 2 kam. Rozenstraat 25,Caravan,
Ongem, zit-slaapkam. Br.
nw
Gebruikte
'flats
f
2&SÖO.—
N.V.
UMAonder no. 432 bureau dezes.
(inklapbaar)
del
Weva
Verl. He- '.
Sf
Brieven met volledige inlichtingen te
& Zit-slaapkam., str. w., o.z. CO-GRONINGEN.
reweg 25, tel. 05900—50036. .heel compleet met gr°'
richten aan de directie, met vermelding
Radesingel 16a.
cv
enz.
voortent,
bedden
SOEST. Eengezinsw. v.a.
„Receptioniste" op de enveloppe.
Nieuwe IMPERIALS voor
f 1000. Numan, Sur
iedere auto. „A-garage", tel. ,f 42500.— N.V. UMACO- 'Slechts
tel.
GRONINGEN. Verl. Here- tfuisterveen,
28800.
# Pracht Caravan 4 tot
Of te koop grote luxe weg 25, tel. 05900—50036.
Haren: 1-GEZINSHUÏ- personen afm. 4.20 bij |.■
sta-racavan (bungalow), v. 4 ;
4 j^l
pers. Voll. ingericht. Te be- ZEN, direct of event. later m. Binnenwerk komt
Prijs
klaar.
f
Bouwt*'
l
4500.
Van
WoLoon.
bragen bij
H. Wieldraaijer, ontruimd.
Broekweg J
De Groeve, Gem. Zuidlaren, ningbureau en Assuranti»- drijf Meijer.
Hoornsediep
30. tel. Kïazienaveeen. Tel. 2347.
kantoor,
tel. 05905 - 1429.
52986
of
na
kantoor53635:
& 3 a 4 persoons CaraV»?
Gar..%% VOLKSWAGENS.
Luxe uitv. Geheel
|en Taxibedrijf. Rademaker, tijd 53159 of 23123.
In de omgeving van Rui- Oost-Indië 34, Zevenhuis"
100a. Tel. 21423.
I Damsterdiep
Nw. WAGENS, All-risk nerwold (Dr.) een in zeer (Gr.) prima
In
staat verkere 11
verz. Autobedrijf Nijland, goede staat oud Boerderijtje
JUISTE ADRES VOOR
Boterdiep Z.z. 9, Bedum. voorzien van water en elec- de VW bestel met rui«-J
tra, enigszins afgelegen met '58 f 1975; Triumph-t* lD
Tel. 05901—2629.
Autoverhuur. VW's vanaf plm. 2000 m2. terrein en Thunderbird f 775. DeskU»'
10 et. per km. Garage Ve- schuren, direct aanvaardb. dig onderzoek toegestaa".
nema, Turfsingel 33/1, Gr. Prijs f 25.000, vrij op naam v. d. Laan, Breweelstenï-»
Tel. 24766, b.g.g. 05945-2627. Tevens een landgoed in de 6, Hornhuizen.
Div. LUXE AUTO'S, ook omgeving van Heerde, groot 0, DAF-Aanhangers en 'f
op contract. Pekelder
en herenhuis met plm. 18 H.A. legger 2-25 ton in voorr-**
Post, Nw. Boteringestr. 65, bos en landbouwgronden. Te P.SA, tel. 05000—32945.
bevragen onder no. 436 b. d. ■& 2-wielige aanhangwage 1!,
tel. 26304, Groningen.
u
bagagewagentjes
Een g.o.h. Woonark (pri- en
£: VW's en Samba's, tevens
ligplaats ivoorraad leverbaar. W. Tij?'
rijschool. Garage Groene- ma onderbouw),
0596»'
veld. Prof. Rankestr. 6, tel. Zuidlaren. Indeling: balkon, mer & Zn. Spijk. Tel.
264.
slaapkam.,
1
keuken,
kamer,
24501.
ingericn*
Compleet
#
ijf. VW en Opel verhuur. R. voorzien van elektra en wa- goed
onderhouden IJS- ?
Puma, Willem Barentzstr. terleiding, ook op butagasverlichting. En een z.g.a.n. FATAT-FRITES AUTO ( c
8, tel. 36338.
l
Trompstraat
VW's Uli LUXE 1964 met Speedboot (motor Mercuryj, troën) met fornuis. Br. 1
hoek
22
399
bur.
dezes.
pk.
Telef.
05905—1482.
Te
et zonder schuifdak 13 et. p bevragen D.
J. Bulthuis, # VW Bestelwagen m«'
All-Risk verzekering
ruiten, nieuwe motor, fl*l
w__B_Bw_-WH_______--i^M-M--^--------_----l ! km.
Grieta,
Huize
Zuidlaren.
Binnenen
Buitenland
banden, geheel' ingericht ?~
prima
In
verk.
staat
kl.
Cum Laude", afd. verbum
kastje»',
met
wegens
v
ak.wagen,
BM,
omst.heden.
H.
Poelestraat 36. Tel. 05900— Klunder, Parklaan 19a, tel. aanrecht, watertank en gf°'
i
8360
T
te voortent. Damsterdic»|
£ Miedema's Autoverh. Nw 26629.
Zeilkajuitboot m. b.D. 328, Groningen. Tel. 36700wagens. A.R. verz. Adm. de 4t
Te bevr. W. Visser,
1 Scania Vabis lanK;
Ruyterlaan 46a. Tel. 37284. motor.
Tel. 05907-1452. truck 100 pk. van 1957; '\
AUTO'S zonder chauffeur Paterswolde.
Motorsloep, zeer geschikt Scania Vabis lange truck "-'
4, 5, 6 en 9 pers. Ook bestelweekend verblijf aan laadbak 100 pk. '55; 1 VM
voor
Weits,
Herewagens. Gar.
meer, bev.: w.e., sl'aap- ge benzine truck lang '57; "A
het
40.000 km gelopen ï weg 1, tel. 28916.
PEUGEOT 403 1963 met schuifdak,
hut met 4 51.p1., salon met ton; 1 Opel Blitz lang «"«'
50.000 km gelopen 1 # Luxe VOLKSWAGENS 3 51.p1., keuken en stuurhut. huif 1958; 1 Mercedes tre**
PEUGEOT 403 1962
idem
zonder chauff. De Vries.
40.000 km gelopen
Origineel scheepsmotor met ker type L. 315 van 195
PEUGEOT 403 1961
idem
1
Friesestraatw. 67, tel. 32476. keerkoppeling.
Prijs billijk. Bats' Autobedrijf, BedU*
gelopen
60.000 km
idem
PEUGEOT 403 1961
1 FORD TAUNUS, Anglia, Te bevragen J. van Dijk, tel, 2744. Industrieweg H
gelopen
Opeis
Rek.;
Vauxhall;
km
Simidem
80.000
PEUGEOT 403 1961
i
Dodg'
186, Groningen._ Scania-Vabis
en
busjes enz., Florakade
65.000 km gelopen,ca 1000; VW's,
Kajuit- dealer.
Weg.
VOLVO 544—8 18 1962
omst.
een
.)_.
mod.
'64. Gar.bedrijf H.
3 = 6 mod. '55; P-'
Vrucht, Violenstraat 7—9, boot, plm. 6 m. met buiten- # DKW
Volledige fabrieksgarantie.
Inruil mogelijk.
boordmotor. Boot is van motor. Tel. 27850.
Gron. Tel. 23760.
Opel Rekord '61; VW «Jjl
ijzer, tegen elk aannemelijk
PEUGEOT 403 1959 in goede staat
Hf. VW's 64, a. r. verzekerd, bod en mijn auto Simca #
schuifdak '61; Skoda 1-f
binnen- en buitenland. „A'56 f 350; VW '54 m. schuu'
Peugeot-dealer voor Groningen en omgeving:
-garage", Witte de Withstraat Aronde. Pr. vak.wag. f 300.
Staat op nieuwe banden. dak. L. Koning, Garage ~*_
telef.
28800.
a,
4-4
Hoogte", Smirnofl'straat
92.
Per week VAKANTIE- Damsterdiep
.)_. Plm. 1.5 ha. gunstig gele- tel. 27775, Groningen.
RADIO'S, all-transistor,
tot 18 juli. Te bevr. Multatu-

vraagt voor spoedige indiensttreding

Il]

_

..

Te huur aangeboden Te koop aangeboden Te koop aangeboden
■#: Zomerhuisje 4.5 x 8 m.
& Zomerhuisje Em-Gre te ; of 4.5 x 5 m. Bladdersv.-iJK .' jg. Luicas Wieldraaijer, cfl
Oosterduinen, van 4
wa_anbouw, Drcuwer.-

RECEPTIONISTE
—

(Dr.)

"

.

—

lUW

'*"
'

'*
*

*

nylonjacks regen- vissers en
kampeerkleding

"}p|

Uw dealer

AUTOZAAK
Hereweg 36

'H

staa

*

EXPOSITIE

STALEN SLAAPKAMERS
Q\_ SKAI PALISANDER
SLAAPKAMER
' »p ARAD I s
"■"■'"

::
I

°"

bestaande uit:

t i|OA
I *f jll "

2 pers. ledikant
130/190
niet aangebouwde nachtkastjes, tafel en 2 stoelen

compleet

SLAAPKAMER
„A N E T T E"

""^-lij

.-C)

_All\ Sll
s

zeer fraai model
in prachtige kleuren met

skai bekleed
2 pers. ledikant 130/190.
tafel en 2 stoelen

e

jr

-/■» rf\

Zit-Slaapkamer voor de jongelui
r

in Afro

teak

BEDLAMPJE

..

" |g:

Kil
f A/
V--.-/V

bijpassend

'

f 12.50

1

„ANITA"'

4/.lj

met

—

—

Groningen

Tel. 30841

I

'n eerlijke auto
voor 'n eerlijke prijs

teak voetbord

„RAWI" JUBILEUM MATRAS
de nieuwe extra warme verende matras, laag
model, afgedekt met een zuiver wollen deken
pers
1 pers

89.-2

129.-

Bij de Brug

Ter assistentie op onze afdeling

boekhouding kan worden ge-

plaatst

kantoorbediende (vrl.)
Bij voorkeur op de hoogte met

loonadministratie.
Mulo- en type-diploma gewenst.
Schriftelijke

sollicitaties te richten aan:

Confectie-industrie

hC-Ui iN.V.

Emmasingel 23-1

-

Groningen.

.

-,
*

*

*

Een plezierige
avond behoeft
niet bedorven
te worden door

-

N.V.
BERGHUIS
-

*

*

pracht toestellen. „A-garage", gen fraaie heidegrond. Omg.

*

Opel Rekord '61 met f'

dio; VW de Luxe '60 meï
Witte de Withstraat 4, telef. Anlo. Pr.393slechts f 13000 k.k. schuifdak;
Ford Taunus 1?
Br.
no.
bur.
dezes.
28800.
Mooi Bouwterrein voor M. '56; Ford Taunus Beste'
4j(.
centrifuges,
Wasmachines,
BARESTRAAT
GEULSTR.
&
RABENHAUPTSTRAAT
koelkasten, vanaf f 2.75 per dubbele woning te Klaziena- '56; Mercedes 220 '57: MorTelefoon 25323 Na 18 uur tel. 30901-30426 en (05951)-273 week. „Rekord". Joz. Israëls- veen. Prijs f 5500 k.k. Br. ris Minor '54; trekhaak VW
direct
no. 397 bur. dezes.
1500. Inruil, gar., financstraat 39, tel. 25135.
Zaterdags geopend van 9—13 uur.
£. Een jonge Slachtkoe. R. Garage Prins, Blijham. Tel
0597»—324.
Westeremden.
gevraagd Bloema,
Rheumin tabletten helpen snel,
Vauxhall Victor Supe'l
Schotse Collie met st.■ Gerubriceerde kleine ■
bj,
boom,
3
oud,
'57-'5B, in prima staa*mnd.
heel
■
■
zeker en bovendien veilig! Ook
& Of te koop: nette woning, mooi getekend bij G. Parels, Concordiastraat 32a.
8 annonces voor partl- ■ z.
bejaard
m. met tuin, voor
door de gevoelige maag uitstekend
culieren: 30 cent per j° echtp. Vrije vestiging. Br. Langeloo Hoofdweg 36, tel. £ Taunus 15 M., pr. vaK1 j
05928—489.
auto. m. nw. motor, gehe-f- ;
mm; handelsadverten- m ond. no. 404 bureau dezes.
Dwergpoedeltje
te verdragen. 20 tabletten 68 et.
bruin in pr. staat, f 100 eigen gep#
echtp.,
man
semiA.s.
Vr^_r_^_^^_i
11
g ties en kleine annon
10 w., teefje; Dwergpoedel- rest fin. Joz. Israëlsstr. 39arts, zoekt per 1 sept. a.s. tje
Een Brocades product, dus:
zwart, teefje, 10 w.: 2
AUSTIN A 40 de Luxe 's b
koop
ces
betreffende
■
ongemeub.,
ETAGE,
■ verkoop
VRIJE
geheel in prima staat, nie"'
-*
w.,
12
dwergpoedeltjes
reu■
en
van onroegestoff., kookgel. Br. no. 387 tjes, zwart;
vertrouw er op!
Dobbermans teef we banden. Prijs: f 425.bur. dezes.
35
goederen:
rende
7 w.; Duitse staande lang- Emmasingel 24.
~
zoontje
6
met
van
Vrouw
haar, teef, 11 j., Kamerhond- & Renault Dauphine '57, '3°-.\
r, #t
g cent per mm.
jaar zoek woonruimte. Br. jes
vanaf f 12.50. Honden- '59. '60, '61 en '62, varia'
f
2.—
E
Minimum
5
ond. no. 429 bureau dezes. sporthuis,
tel. 29279, Rade- f 1500.-; Renault R 8 I9&>j
Jong echtpaar, zond. k.,
t■&
Keuze uit 4 stuks, vang
markt
11.
?■■■
111 zoekt woonruimte, evt. zolVW de Luxe 1200 'Z
Grote keus aardige Huis- f 3750.der, zo sp. mog. Br. onder
met radio, prima staat: DA'
Dit middel is ook zeer gehonden.
Dierenbescherming
409
bureau
dezes.
no.
600 de Luxe '61, ± 20.000 kt*
DE VERKOOP DER LOTEN
schikt ter bestrijding van:
207/3 tussen zeer
■& Groot pand voor pension- Friesestraatweg
goed; Ford Zephyr 'sjj!
Aardvlo, Aardrups, Aardbei ■& Modern nieuw huis in bedrijf.
2
en
4
uur.
Verg. aanwezig. Br.
bij collecteurs(-trices) en debitanten
prima wagen: Opel Rekord
stand,
v.
op
jonge
bloesemkever,
Boxers,
Bladrand- Roden
prachtige
oud '62, ± 60.000 km. zeer go-J
onder no. 405 bur. dezes. 7$t Nest
kever, Koolinsect, RitnaaJ- 11 t.m. 25 juli, 3 sl.k. (vier ;"&.
Ouderej. studente zoekt week. Klaverpad 20.
VANGT AAN OP 6 JULI 1964.
onderhouden.
Financierin»
den, Wantsen en Zwarte- slaapplaatsen plus kinderle- gest.
Zit-sl.k. met stook- en jfc Nest Schotse Collies, 7 w. en inruil mogelijk. VerkojP
Begin der
dikant). Tel. 05908
boneluis.
9674.
15,
Midkookgel., liefst omg. Acad. oud. Nienoordlaan
onder garantie. Garage Si'
.&. Te huur gem. 8julipers. Ziekenhuis. Br. no. 389 b. d. wolda (Old.) N. op z.
TREKKINGEN OP 27 JULI d.a.v.
Fabrikante
mon
Gorter. Roodeschool. tei'
en
Zomerhuis vanaf 4
Heer zoekt voor enkele &. 2 Malthezer Leeuwtjes, 05954 2560 of 05961
1■&
een 4 p. caravan. J. Even- maanden in Hoogezand of 110 w. oud. KleinemeerstevCHEVROLET BEL AIR *
huis, Schipborg, tel. 05905— omg. een zit-slaapkam. met straat 101, Sappemeer.
Kerngezonde hennen 15 P. '55 met radio, nw. bande*
1674.
pension
voll.
en
telefoon.
Br.
Groningen—Leeuwarden.
1050; Mercedes 180 '58 ï*.
Zomerhuisje voor 8 per- ond. no. 411 bureau
dezes. w. oud voor opruimingsprijs. f
Opel Rekord 'S
bij
Verkrijgbaar
sonen, van 4—lB juli te ■& A.s. studente, 18 j., vraagt Hiemstra's Opfokbedr., Bui- f 2250;
5„.
r«___!_-" _'.ijf^^____i__Bj_H__^
f 1850; Opel Rekord
Schipborg. H. Mulder,
* *alle drogisten.
gem. zit-slaapk., liefst in het tenpost, tel. 05115—595.
u
Bloemstraat 21, tel. 23598. centrum van de stad. Eet # Trekkers MasseyFerguson f 1075; Fiat 600 '57 f 105e:
'57
f
Anglia
950;
Ford
OV
nog
Door
omst.heden
te
.&
warm buitenshuis. Brieven 35 met doordr. aftakas. ±
huur van 7-7 tot en met 20-7 met prijsopgave aan mej. F. 2.000 dr.u.; Ferguson Diesel Caravan '54 f 425; ThaM>f;
5
of ged. hiervan: riant zo- "W. Anker, Grytmanswei 7 en petr.; Fordson Diesels m. Bestel '57 f 350; Consul
merhuis voor 12 pers. op W.- 'te Akkrum.
hef vanaf f 3750:
David i f 325; Morris '52 f 275; F»*'
Terschelling. Tel. 05120-2307.
'55 autom. f 475. Wer»j
>£. Nette jongem., 30 jr., z. Brown 950, 45 pk Diesel met tiac
b.g.g. 3760.
sept. of eerder een en zonder doordr. aftakas, plaats Kerklaan 111 over '
1
per
£ Te huur of te koon: grote
gem. Zit-sl.kamer of keuze uit 4 stuks; Cormick spoor of Joachim Altin?- 1
KAMPEERTENT, z.g. fami- ruime
D 430
DED 3 straat 6a. Tel. 20652.
en
sl.kamer met kook- D 440
zitOpel Kapt. '57, olievrf'
lietent, bungalow-model,
stookgel. Br. met prijs- DGD 4; Allis Chalmers B en i
en
Fondsleverancier
splinternieuw. „A-garage",
D 270 petr. en Diesel; Ford l uiterste prijs f 975; Morr 1 '
onder
458
opg.
no.
b.
dezes.
keuze, .Minor bj. '56; TV 43 cm- »''
Witte de Withstraat 4, telef. '■& Jong echtp. zoekt van Dearborn. Ruime
28800.
l-8-'64 tot l-5-'65 ongem. ka- goede garantie. Komt kijken i ook ruilen. James Watts»'
Tot 16
1I
la
I -L^J____ £ Schiermonnikoog. kamer,
mers in de stad of omgev. bij Landb.mach.bedr. Simon i 428. nabij Parkbrug. I>_~
juli nog te huur
FORD CONSUL DE V
Gron. Br. ond. no. 431 b. d. Gorter, Roodeschool, telef.
2560.
keuken, 4 slaapk. v. d. ._: Dame zoekt ongem. Eta- 05954
XE '57, olievrije motor,
31, ge
Major diesel- spl. nw. banden, le eig en
Werf,
Noorderstreek
1
Fordson
&.
of
vrije
kamers
met
'J
De wensdroom van elke sportieve
Schiermonnikoog.
kookgel voor 1 aug. Br. no. tractor met winterjas f 2100; in- en uitwendig in bijz"?].
jongeman.
Lift
Spanje'-Portugal 383 bur. dezes.
aangeboden:
i driezij dige Hydraulische der mooie staat. Pr. f W
Uitgerust met de felle, sterke TLO
aangeb. 9 juli. Hulster, Boekipper achter deze tractor Inruil mog. E. W. Raai»?'
2
versnellingen;
G5O motor met
of 3
lensstr. 33, Drachten.
in één koop f 3000. Jr., 2e Hunzestraat 33, Gr"?'
koop aangeboden fJ 1100;
dubbele opgebogen uitlaat met twee
goed lopend 6
een
Blokzijl, Nw. Scheemda.
4 pers. caravan te ZuidFORD CONSUL DE I>V '
megafoondempers, verchroomde vallaren, vanaf 4-7. Te bevr.
tel.
05984—258.
XE
het
mooiste
'55. In- en uitwendig '?
HOLTEN. In
beugels, racekap met ingebouwde koptel. 33410 of 05959 247.
Een complete Argonarc zeer goede staat. Prijs f B«*'
van
te
i-&
Twente,
deel
direct
lamp. Voorzien van een prima slot
I_. Te huur: luxe 4 pers. aanvaarden, comfortabel in- installatie met trafo merk Inruil mog. E. W. RaanS'
want hij is om te stelen.
Tourcaravans. All-risk ver- gerichte ZOMER-BUNGA- Smit. Pr. f 1250; nieuwe en 1 Jr., 2e Hunzestraat 33, Grof}'
Geheel compleet met zeer vele
zekerd voor binnen- en bui- LOWS. Koopsommen f 21000 i gebr. lastoestellen op kr.
FORD TAUNUS 12
accessoires
in OOST-GRONINGEN tenland. Nog slechts enkele k.k. (mcl. inrichting). N.V. en licht met garantie. Spaan, '57, nw. bekleding,
bande'
vrij. Lukas Wiel- UMACO-GRONÏNGEN. Ver- Zwanestr. 26, Groningen. enz. Moet opgeknapt w'° ,
Br. onder no. 437 bur. dezes. weken
Prijs 828.00
draaijer,
Drouwenermond lengde Hereweg 25, telef. Tel. 28849.
den. Pr. f 500. E. W. RaanS'
"71, tel. 05990—2819 en 2735. -1 05900—50036.
4_. Voorladers voor het la- Jr., 2e Hunzestraat 33, GroJ;
bij
U bent vertrouwd uit
_. Nu watersport voor ieder Hf Haren: vrijstaand LAND- den van gras, hooi, pakjes
AUSTIN A 50
Kunststoppage
Stalen motor tourboot met -1HUIS met 4 slaapkamers, sp. .en stapels pakjes. Ooster- BRIDGE '56, schuifdak, >*'
compleet
vloerv.a.
f
kleren,
motor
1250 ontruimd. Van Loon's Wo- huis. Overschüd
i van alle
deren bekleding, goede aU
Nog voor de vak leverbaar ningbureau en Assurantie- -fc Gebruikte Autobanden, Prijs f 650. E. W. Raangs J-"
en tafelkleden
ksr, desgewenst gefin. wor kantoor, Hoornsediep 30, tel. practisch alle maten. Ook 2e Hunzestraat 33, Groni Spoed 1 dag klaar
den.
Proefvaart dagelijks a 52986 of 53635; na kantoortijd tractorbanden. A. Bakker,
DKW 3 = 6 '54. In ?*<?
Hereweg I—s
telefoon 21615
d. wart. Fa. Nieuwstaai 53159 of 23125.
N. Weerdinge z.z. 230, tel mooie en goede staat. Kle'
HENSEL45a
Delfzijl, Eemskanaa! z.z., tel
Prachtig BOVENHUIS op i05911—374.
Timorstrsat
defect. Prijs f 450. E.
Ji-MJJ——l— illiilw-i —
0Mta1—2673.
le stand in Helpman. Van i■& H.H. garageh. en auto- Raangs Jr., 2e Hunzestra*
■
Loon's Woningbureau- en i handelaren! Wij bieden u 33, Groningen
Assurantiekantoor, Hoornse- aan tegen scherpe prijzen:
VW '60; Morris Minor
Wie ruilt woning in Ap- diep 30, tel. 52986 of 53635; ; Imperials, trekhaken, kop- Ford Consul '59; Taunus -ï
j&
een leuke kollektie TENTEN zoals ROCKANJf,
liuingedam kamer, keuken, 3 t na kantoortijd 53159 of 23123. pelingen, kokosmatten, sier- M. '59; Fiat 500 '58; F«ro
2 pers. dubbeldaks huUent 69.50; TEENAGER 7950,
l'sl.k., zolder en kookgelegen- -alt- Een groot Zakenpand m ringen, windschermen (VW) Versailles koopje f 500. G
WALKER MIRABKLLA 2 pms. dwarsalaper met
bedrijfsruimte
woning in i veel
aan uitlaten diverse wagens, cla- rantie, inruil, financiering'
aflopende nok en schaapiikooiluiïel 115.—, id^m
I.heid. tegen kl.omgeving.
Br. ". drukke verkeersweg in de xons, dubbele en enkele v. d. Mei, Parklaan 29b,
IjGroningen of
3 pers. CASAMIO 132.50, 4 pais. dubbeWaks tenten .fl ■■r"^__^_______
-*"
lond. no. 398 bureau dezes. nabijheid van Groningen; in bumpers (VW, Fiat 500 en
vanaf 162.50 enz.
I|& Groningen—Zoutkamp/ nader overleg te aanvaar- 600) enz. Voor het juiste 29724.
JfJlrum. Aang. wordt kam. den. Te bevr. onder no. 400 adres naar ..Sieroto", Oude- Zie
verder voor
bur. dezes.
home. Tel. 05135—219.
[jens., 2 slaapk.. keuken.
[Gevr. wordt k. ens., 3 sl.k., & Nieuw Zomerhuis 7.50 x # DAF-inbouw en certifikleine
[keuken en mogelijkheid v. 5 bij Leekstermeer. Bellen caatmotoren ln voorraad.
pagina 23
'I kantoor. Br. no. 386 b. dezes.;.na 6 uur. Tel. 05900—31648. ESA, tel. 05900—32945.
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kleine advertenties
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IN KLEDING VAN

Suede " en

RDIEP

Telïfo_fSr

iI

.\

-

van vrijdag 3 juli

Gevraagd personeel

■

18 j. of ouder v
Fiat 500 '58; VW '60; Hf Pracht ZIJSPAN-COMBI- Hf Alleenst. vrouw met Hf ELEKTROMONTEURS & Nette naaister, voor het [ # Meisje afwas;
BMW 700 SPORTCOU- Hf Opel Kapitan '60; Opel
met ; dochter van 15 en zoon van en HULPMONTEURS. G. A. maken van gordijnen. Br. buffet en
wisseldienNATIE,
NSU
motor
Noordhoek,
'57.
Opel
'60,
'59,
'58;
Als
Vauxhall
gel.
'62,
31000 km.
Rekord
Pagina 22
sten en een keukenwerknieuw; Austin Healy Sport Caravan '58; Ren. Gordini Dorpsstraat 32, Kielwinde- Steib zijspan, prima staat, ■12 j. zouden graag vakantie Mug en Zn., Nw. Ebbinge- onder nr. 434 bur. dezes.
slechts f 600.- Jawa 250 cc Iwillen genieten. Moeder en straat 99, tel. 28483—25237. Hf Voor de afdeling kwali- meisje. Goed loon, vrije
'56; Opeis Rekord '62, '60, '63; VW '62, '59, '56, '52; VW weer. Tel. 05989—221.
139; Lambretta 125 cc f 265 dochter zijn bereid daarvoor Hf Loodgieters voor nieuw- teitscontrole eer. VAKBE- kost. Aanm. Hotel Frascali,
f
verkregen
Kap. '60; pr. kleinbus '58. Gar. Hof, Gulf- & Door inruil
aangeboden '59, '58; Opel
TWN
Comtesse 200 cc f 345.- 'te werken. Wie helpt? Br bouw en burgerwerk. Lood- KWAME CONTROLEUSE. Emmasingel 1. Groningen.
verkeenige
prima
staat
station,
de
LuEelderwolde.
Telef.
in
radio;
auto met
VW
Zuiderdiep 42.
Sannes, Liefst met ervaring op dit .Hf Mevr. Rozema, Petr. Camgietersbedrijf R.
Ford
Cortina
auto's.
385 bur. dezes.
Gog'62,
'59;
'58;
rende
Fiat 600
50415.
Bank biedt aan: xe
Wegens studie 1 speciaal no.
255, Groningen, tel.
'61;
41a,
tel.
Corvair
30302. gebied. Japonnen industrie persingel
j.
ulo-leerlinge
"Pel Rekord '62, km. 34.000 go '56; Ford Taunus '59, '57; *. Zeer betrouwbare inruil- 1962; Chevrolet
& 4e
biedt Warmoesstr.
per 1 augustus
23361,
vraagt
50
cc.
fabrieks
race1962;
Morini
Haardenen
kacbelsport
zich aan als vakantiehulp bij Hf
part. 2 CV '60, Simca Plein Ciel
„Robi", Helperoostsingel 28, 'een flink MEISJE voor dag
p s v, nieuw. Financ. mog. Vauxhall Cresta '58; Zephyr auto's van
MOTOR
of
voor
tergras
'58;
een gezin met kinderen of MONTEURS. Geb. wordt: tel. 52166.
'60; mooie auto; Renault '61, 40.000
km.,
zeer goed; VW 1960; Citroen Ideal
634.
en nacht. Protestantse godspaterswoldseweg
1958; rein, geheel in nw. staat, een evt. andere vakantie- zelfst werk, goed loon en
zonder aanbeta- '59; Chevrolet '57. Garantie, Dauphine '62 49000 km., goe- a.n.; Morris Minor
Heideveld's Kledingbe- dienst.
j*.g Auto's
m
od.
1964.
Witte
de
Withstr
£
werkkring.
1957;
Begindabaan,
Vauxb.v.
Kapitan
prettige
Opel
kantoor.
een
8 Pet. wettelijke rente. ruilen, financiering. Louwes, de wagen; Fiat 600 27000 km.
drijven, Peperstraat 7, vra- "Hf Per 1 sept. vragen wij een
iil ' Gron.weg
Tel. 28800.
tum 20-7. Brieven ond. no. Pers. aanb. Remmers N.V_ gen geroutineerde
24, Roden, Alleen voor liefhebber, 2 hall Velox 1955 f 800; Opel 4, Groningen.
114, Eelder- Kastanjelaan
MACHI aardig MEISJE als hulp in
Zojuist
ontvangen
weer
1402 bureau van dit blad.
Oosterstraat 52, tel. 20612.
wolde.
lel. 05908—9691.
VW's 70000 km. en 55000 Kapitan 1953 f 600. Bat's iHf
NESTIKKERS,
VOERING
de huishouding, liefst boven
z.g.a!n.
pracht
coli.
BROMEen juffr. voor de adm., MAAKSTERS, TAFELWER 18 jaar.
2 CV's '56, '59, km., kentekenserie E.K. en Autobedrijf, Thedemastraat FIETSEN,
&ö van part. Ford Prefect D CITROEN
£.
voor d. of d. en n.
7
Sparta's,
o.a
6
het
tv.
Bedum,
jongeman
2226.
Valiant
voor
on
en
uiterlijk
9,
tel.
Gevraagd personeel
zeer
Ziet er keurig uit. De '60, '61; Opel Rekord '59 en E.P., mech. en
p
KERS,
ONDERVOERING
Aanb. mevr. Th. Rodenburg,
Tel'62,
*63,
Batavus'
Testi
goedevan
inschr.
binnenk.
enige goedkope inruilauto's. goed. Goggo T 300 nieuw, en Simca dealer.
56, Zuidhom.
'64, Typhoon '64 wit, enz. ■.& Adm. krachten mnl. of ren. Molenaars Groothandel PERSERS en LEERLIN Emmasingel 26, Groningen,
«DAF 600 bouwjaar 1960; Garage W. Reymholt, Oost- 300 km. gel. kleur rood, & In pr. st. verk. door ons jstar
tel. 21531.
mog.
vr. voor onze order- en fac- Woningtextiel, Gr. Kromme GEN.
Automobielen, Garantie en financ.
* dterdag na 12 uur teL 20067, wold W.K., tel 05900-65221. (sterfgeval). Vonk, Volvo en ingeruilde
t
ureerafdeling.
Wit,
de
Kl.
Elleboog
1957,
18,
Willem
Voorm.
Gron.
w.o.
Ford
Custumline
Aanb.
LichtV-brs. van Dingen N.V.
Mooie serie VOLKSWA- DKW-dealer, Appingedam,
Typlste-facturiste voor
f 750.-, Austin A 90 1956; Poortje 9 1, bij DAM bus- reclamefabriek Gebr. ten spoedige
Een goed onderh. Lelijk GENS DE LUXE '57, '63; tel. 2288.
{£*haje
indiensttreding.
station.
Have NV., Peizerweg 134,
1.000.-,
f
Fiat
500
Sunroof
diverf
in
voorraad
wagentje
prijzen
van
1500—f 4500. _" Steeds
mooi vak.
Z.g.a.n. BROMFIETSEN: : Groningen.
H. J. A. Geubels
i
Soll.
aan
AUTO'S,
1.250.-,
f
Minor
1958
Morris
500 cc. Binnenkort 2 DKW's Junior se soorten LUXE
E een 2 pers. FiatOudeweg
GESLAAGD VOOR HET N.V., Postbus 107, Groningen.
moge- 1956 f 1500.-; VW 1955 de Kreidler Florett '63; DKW
ruilen
en
financieren
Voor diverse wijken in de stad vragen
1960
en
1962.
Onze
auto's
Jansema,
i_
en het "ifc. Importeur van herenmoSuper Sport '64; Batavus i MULO-EXAMEN
VW
1350.-;
G.
en
kleinbus
i
lijk.
Bekkering
wij
enige
Fa.
Luxe
f
gegarandeerd
geduworden
_**" Siddeburen.
Zuiderdiep 156, telefoon 1956 f 800.-; Opel Rekord 1955 ; Whippet '64; Puch Speed- plan op een kantoor te gaan des vr. v. kant.werkz.heden
*. «"eugeot 403 '61; Ford rende 1 jaar. Taxatie, financ. Zn.,
16Leeftijd
juffrouw.
flinke
way
Sparta
op
'64;
sport '63 ! werken? Schrijf dan eens
n 6 ca '60; Renault R. en Inruil. Spec. VW bedrijf 28561, b.g.g. 37368.
f900; Opel Rekord 1954[
8 , .o2
'63; Berini (2 ! deze advertentie onder no. -20 jr. Mond. of schr. soll. Fa.
62 ; Volkswagen Variant „A"-Garage, Witte de With- £ Keuze uit plm. 30 stuks f5OO.- Ford Anglia 1956 i enz.; Zündapp
R
versn.) '64; Magneet '64; Ba- 339 bur. v. d. blad. Wij heb- Joh. Straatman, Peperstraat
Garage Helpman N.V, straat 4—4 a (naast
£-■
in prima staat verkerende f 1350.-; Ford Anglia 1955i tavus '63; Germaan
'63 enz. ben mogelijk nog een goede 27, Groningen.
15-17, Gro- Paterswoldseweg (bij de nw. gebruikte AUTOMOBIELEN f 1200.- enz. enz. Showroom t
£e-Peroostsingel
f 75. baan voor je. Ook als je .£ (Steno) typistes voor uitInruil
brommers
vanaf
14—21
van
prijsklassen
dagelijks
geopend
markt).
en
Tel. 52639.
Tel. 28800.
in diverse
Martini,
Lage
der
A
35.
Be- pech met het examen hebt zending n. kantoren, event.
'
r
Zaterdags
dagelijks wisse- uur.
van 10—17 taling in overleg.
j* fiat lioo '57, prima va- _. Van part. (rijksambt.), bouwjaren,
gehad en toch wilt gaan ook enkele dagen p. w. Tygesloten.
voorraad,
verkoop
Maandags
gespolende
on
uur.
's
nieuw
Morris Minor nov. '56 met
Z.g.a.n. Zündapp Sport ; werken,
[#
kun je hierop pe-bureau Groningen. Here
Aanbiedingen Bureau NIEUWSBLAD
RijkersInruil
vlotte
Dorus
Laude,
der
garantie,
gerevideerd,
motor
en
Cum
nw. ruilmotor, banden enz.
V
schrijven.
Brommer.
Bedutel.
05900—36725
Indiensttreding
99c,
Na
uur.
straat
.yaste prijs Juist
6
Groningen
(bij
de
mogelijk.
financiering
F..Hase,
4,
Onze straat
f 1375.
VAN HET NOORDEN, Ged. Zuidermooie gave wagen
per 1 augustus of
merstraat 6A.
indien
Tijdelijke ADMINISTRA"largrietstraat 4, Hoogkerk. Zeldzaam
zonder gebr. Br. no. 403 b. d. showroom is dagelijks ge Peizerweg). p Enige z.g.a.n. Bromfietsen i gewenst
diep, van 8—12.30 uur en 15.30—17.30
eerder.
2 VW de Luxe '56-57; 1 & Occassions Opel's: Kadett opend van 14 tot 21 uur. des
TIEVE KRACHTEN voor
Garage J. K. Oosterhuis,
uur.
termijnbet.
JONGEMAN,
op
studerende hele of halve dagen. Soepele
r« de Luxe '60; 1 Opel Re- model '63-64; Rekord model zaterdags van 10 tot 17 aar. Westerkade 11, tel. 28817 ook 32, Groningen. Nieuw- Hu
voor boekhouder of reeds ln werktijdenregeling. Zeer geGESLOTEN licdt enkele geheel nageziene straat
S°rd '58. A. Oving, Buinen '61-62; Kapitan model '60- 's MAANDAGS
Keurig onderh. Duitse : bezit van diploma's, om na schikt
voor werkstud. of
iel. 05998—2218.
vrij. Geen imp. Cum Lande, Doms Rijkers en bijz. goed onderh. gebr. Hf
-'6l.
PIANO, klein mo- inwerking onze boekhouder, gehuwde dames. Soll. onder
Consul „Vauxhall". Bet. Inr. Aanrsch.
aan w.o. Mor- \ kruisns.
mog. „Martini", Gerbr. straat 4, Groningen (bü de AUTO'S
;
500;
extra
f
welke
de
lage
pensioengerechtigdel,
prijs
ris Oxford '61 dir.wagen ln
no. 341 bureau dezes, onder
Peizerweg).
overl. Dijkhuizenweg 64, Bakkerstr. 22, tel. 33939.
OPEL REKORD COUPÉ st. v. nw. Morris Minor 1000 I tevens modern blank eiken ide leeftijd reeds heeft over- opgave van de gewenste
_;PPmgedam.
Prima Volkswagen, 1952.
&
solied instr. f 210.— schreden, te vervangen. Br. werktijden.
Chevrolet '56, '67 De Lu- P. H. Medema, Dorpshuisweg '62; 2 Opeis Rekord '61; 2 '61 bijz. mooi. Morris 850 '62 orgel,
Opeis Rekord '58; Jaguar kmst. 20.000. Morris Minor Alles onder garantie. Wee- met uitvoerige ml. onder no. Hf JUFFROUW voor type90%, met nw. 98, Harkstede.
banden
accu. Vr.prijs f 1050. O.r. te- & VW, bouwj. 1959, in prima type Saloon 3.4 liter '61; 1000 '57 f 1.000.-. Morris Mi- linck. Oude Boteringestraat 430 bureau van dit blad.
werk, tel.bed. e.a. eenv.
Hf BIJVERDIENSTE. Expe- adm. werk,
tel. 30624.
5-d. werkweek.
len z.g.a.n. brommer. A. P. staat. BP-tankstation Tinaar- Ford Zephyr '60; VW Bestel nor '53 km.st. 70.000 f 650;[ 6_.8, Als
ditiehulpen.
Werktijden
van Met gemaakte vakantie-afnw. Televisies met 3
*°kkerstraat 4.
met ruiten; mooie kampeer- DKW 3-6 in bijz. mooie staat
loo.
u. en van 15.45— spraken kan rekening worfin., twee-kleurig, bwj. '57 (breed [ progr. compl; gepl. met an- 11.45—13.15
VOLKSWAGENS van
Het juiste adres voor een wagen '57 f 650; inruil, Jong,
16.45 uur. 's Zaterdags van
1
jaar
t
enne
vanaf
475
f
den gehouden. Brieven no.
model).
garantie.
r t.ni. 1963 met en zon- Hf
Fa.
Gebr.
de
Dauphine
Renault
gebruikte automobiel. Keur
gar., fin." mog. Schuylen- 10.00—13.00 uur. Aanmelden: 340 bur. dezes.
'59 mooi tomaatrood wagen- borgh's
On_ ï h-ifdak, radio enz. uit diverse merken. Verkoop Bloemstraat 12, tel. 23398.
bureau
van
het
Nieuwsblad
Televisiehandel, FolTAUNUS 17 M. '62; Opel tje. Inruil, financiering mo:£ Wij zoeken voor ons
Weer ontvangen
»k J.!Kad ett, 19.000 km gel., met garantie v.a. '59 t.m. '64.
kingestraat 25. Tel. 35785. Noorden, Ged. Zuiderdiep kantoor een JUFFROUW,
'59, '60, '61; Taunus gelijk.
isar, Uvv 1963 ï °P el Kekord Showroom geopend tot 22.00 IRekord
24.
'62;
'56,
'57,
Boekenkast,
VW
Vlaamse
zelfstandig kunnende wer'58, & Ford Prefect 1955, in zeer
goedkope ln- uur. Zondags 14.00 uur. Rul- 12 M.
run' *«Utele
& Werkstudenten, voor colen financiering mogelijk. '60, '62; Renault Ondine '61; goede staat f 1175. Inruil L kast. Van boerderij karnton, portage met modeblad. Hoge ken, goed kunnende typen,
ns,
lmPortlen
seen
a«iiVs ïeder keuring toege- Auto Edens, St. Vitusholt Anglia '60; Goggo '57; Eend z.g.a.n. Solex mogelijk. Koe- vaten, houten emmers, jukliefst met enige kennis van
staan I-w-, «garantie, financ. 175, Winschoten, tel. 3658. '61; Vauxhall '58; Lloyd '58. riersterweg 22.
ken, rood koperen akers \verdiensten. Brieven onder boekhouden. Geboden wordt
„Dß ',
395
bureau
1no.
dezes.
J. van Hf Zeer goede gebruikte Verkoop onder garantie, bü
BMW SPORTCOUPE '61; f 35, haardstel, kerkboekje !# Het N.1.P.0. (Nederlands een prettige werkkring. Ga«ler
Opel Rekord 1960; Opel Re- !m. gouden slot, petr. lam- Instituut voor de Publieke rage Gruno, PaterswoldseUi„ Laan, Langestraat 84, AUTOMOBIELEN: Merce- Garage Brands te Rolde.
MERCEDES 180 DIESEL kord met schuifdak '59; pen, schilderijen. Lage prij- Opinie) vraagt enquêteurs weg 98.
Tel. 05970-3620. des Benz 190 1959; MerceNette jonge dame, ± 20-25
1959;
c
enkele
190
1958
en 1955; wagens verke- Opel Rekord '57; VW de ! zen! Folkingestraat 61, hoek en enquetrices, om als regel
CASIONS,
des
Diesel
Merce-«er
f9.
N
ieuwstad.
jr.,
Veevoor winkel- en kantoorgoede
ne
zeer
staat.
,
1960;
'58;
met
des
190
Diesel
Merceren
in
Luxe
Volkswagens
maandag(avond)
met schuifdak
in hun geseti, "I
Rechtstreeeks uit Eng. legerdump, prima materiaal
Juncker en Run meente vraaggesprekken
werkzaamheden, type-diploen radio bj. 1962- des Benz 180 1960; Mercedes ning, Zuiderstr. 1, Zuidlaren. Messerschmitt voor motor- # 1 z.g.a.n. 424;
te
kachel no.
1 General houden aan de hand van
Afm. plm. 2 x 1,80 mtr., hoog 1 mtr. Voorzien van
ma gewenst, moet zelfstanwagens worden Benz 190 1961; Mercedes
Garantie,
«leze
fin.
rijbewijs
1957.
FORD
TAUNUS
17
M.
vra-een
"
muskietengaas. Ideale trek- en slaaptent voor 2
volautomatische was- genlijsten. Vergoeding op ba- dig kunnen werken, 5-daaglijL "-'f jaar met schrifte- Benz 190 Diesel 1962; Mer- Stationcar 1962, si. 33000 km. en Inruil. Garage v. d. Deen, electr.
personen, of een sterke speeltent voor uw kinderen.
in prima staat. R. sis van gewerkte uren. Mi- se werkweek, goed loon.
garantie
verkocht. cedes Benz 190 Diesel 1963; als nw. Veening, Zuiderstr. Burg. van Roijenstraat 50, machine
Gee
Compleet met twee mastjes en de benodigde haDe
Vegter,
Bergsma,
Haddingestraat
12,
15,
'B.
Zanden
import,
aanrijding
leeftijd
ja.
vrij.
1959-'6O;
nimum
21
Hoogezand. Tel. 05980-3457.
Vraag
1, Zuidlaren.
Mercedes Benz 220
D- w-Specialist"
ringen.
Prijs slechts t 32,50
Tel.
Siddeburen.
telef.
25912.
477.
bij
1962-63;
ml.
J. van Renault R4L
het N.1.P.0., BaVauxMORRIS 850 '61 bestel, Hf FIAT 1400 '58, pracht waY
«ler Laan,
N.V. Regenkledingfabriek
Bijpassend waterdicht grondzeil f 12,50
Hf
Langestraat 84, hall Super Sport 1962; Sun- pracht wagentje. Veening, gen, inbr. prijs. Veening, # f 25 reductie op merk rentszplein 7, Amsterdam.
\Vi„
TERLENKA-SLAAPZAKKEN, dekenmodel, een
Tel. 05970-3620. beam Cabriolet 1962; Peu- Zuiderstraat 1, Zuidlaren. Zuiderstraat 1, Zuidlaren. Kinderwagens, matras, kus- Vermeldt op Uw brief de 8.8.8. Aweg 6/6 vraagt
sen, halen en brengen gra- letter MN.
KNOPENAANZETSTERS en
pracht kwaliteit, 900 gram vulling, wasbaar, prijs
Xe
TRABANT '62, in geot 403 1960; Ford Consul Hf NSU PRINZ 4 '62, moet
Pfl_
Z.g.aji. VESPA 125 cc. tis. Bel. 05970—2570.
Firma _■ Matroos of leerlingma- SCHIERNAAISTERS voor
staa*. ook wel op 20 1960.
f 39,00
Garage
Koeneman iets opgeknapt worden. Vee- 9000 km. gelopen en Vespa
kin T'abant-dealer
Schadee, Tulpstraat 14, Win- troos op m.s. 190 ton voor hele of halve dagen. Aan1
N.V.,
I,
Henk
Wielewaalplein
gevulcaniseerd,
1,
LUCHTBEDDEN,
)_,.',
ning,
cc.,
Zuiderstr.
Zuidla- G.S. 160
warm
een benieuwste type's schoten.
r
melden bij de fabriek Aweg
Rijnvaart. Annastraat SA.
Groningen. Tel. 05900-31243. ren.
*nuis, Zuiderdiep 42.
trouwbaar bed vanaf f 22,50
billijk. Vespa-dealer _.
donkergrijze
Kin- Hf Wij vragen voor onze van 8 tot 5 uur.
Mooie
*ar z eldzaam mooie Opel OPEL REKORD '60 met DAF 600 DE LUXE, pr. Prijzen
VELDBEDDEN, extra brede uitvoering, rugsteun
Henk Borkhuls, Zulderd. 42. derwagen, geheel uitneem- koekbakkerij
Voor direct of na de
een
flinke
olievrij, o.r. plaatschade; Goggo Sport wagentje. Veening, Zuidersan 2 n
NSU scooter '60. baar, met steunen onder de :KOEKBAKKER. Koekbak- Hf
Prijs f 36,50
scharnierend, prima bekleding.
Goede
vakantie
ZELFSTANDIGE
r ay omerhuis, boot of ca- T 400 '59, leuke auto; BMW straat 1, Zuidlaren.
J P. van Hoeve, Meeuwer- bak. Nieuweweg 37, Roden kerij Knol, Schuitendiep 14, MODELLEN-NAAISTERS
NIEUWE PLUNJEZAKKEN, zwaar groen leger2,n Soerabajastraat 20. Isetta '57, prima staat; scooafgederbaan Ha.
Tel. 9674.
tel. 20861.
en JONGE MEISJES met
canvas, waterdicht met dubbele ronde bodem,
*ord Taunus 12 F. 1953; ter, defect f 175. Inruil mo- steldGOGGOMOBIL'S
op 20 km. Veening.
Scooter, 30.000 km. t 350.
Prachtige nieuwe Kin- & Colporteurs en colportri- voldoende belangstelling om
&
gen
prijs f 8,25
Solex in te ruilen. gelijk. Fivelstraat 23. Tel. Zuiderstraat 1, Zuidlaren. Hortensiastr. 16, Hoogkerk. &
le t
derwagens, opvouwb.
125; ; ces. Hoge verdiensterren alle hiervoor te worden opge5, Hoogkerk 31217.
DRINKWATERZAKKEN,
met
kraantje
i;arkstraat
Wegens vertrek Renault
en hand_.
Heinkel scooter sterke wandelwagens, opv.b. sociale voorzieningen. Brie- leid. Er valt bij ons veel te
*1-sBi 600 Auto bouwJ- 4c Wegens inruil op BMW- Dauphine '57. Prijs f 975.- f 750.Z.g.a.n.
vat, inhoud 8 liter f 8,00
12a,
ven
Zoutstraat
Gron.
ond.
394
no.
bur. dezes. leren. Geen massasysteem
49.75. Verder kinderstoelen,
*
Ga- automobielen. OPEL RE- Waterhuizerweg 24, Haren.
raJ('. in staat van nieuw.
CAPE-GRONDZEILEN, gebruikt, maar in goede
Bijverdienste.
Gevraagd 5 dg. werkweek. 3 weken
Diana Dürkopp scooter autozitjes, wandelwagenzak- !
1700 1963; km.stand Hf Wilt u rijden ln een goeen
KORD
mog.
financ,
Ook
Veening,
staat, ideaal voor kamperen en voor op de fiets,
wel EM
200
Zuiderstr
spoed
tijdschriftencc.
met
Meisjes
een
vakantie.
ken,
Voordelig
etc.
en
beneden
goed
30700; van eerste eigenaar; :de WAGEN onder de volle- 1.
Cniu W motor89A.inruilen.
f 7,50
b
ezorger
Zuidlaren.
voor
Roden
en
omjaar
16
bij
Kinderwagenhuis
verkorte dagtaak.
PanTel. absoluut zonder gebreken; : dige garantie, dan bieden
25
Mooie Avros '63 SCOO- der, Akerkhof 6a (naast geving. Schr. aanm. bij N.V. Aanmelding dagelijks van
WINDSCHERMEN, afm. 4 x 1.40, 4 driedelige
veel accessoires, f 5950; Opel wij U aan Fiat Gardinière TER, model. Germaan
Dokter, Brugstraat 23, B—l 2en 2—6 uur of na af'63.
mastjes f 32,50
Tel. 33569 Gebr.
£ Flatlc 600 '61; BMW 250 Rekord prima
1500 1960-'6l. km.st. 500 1961; in staat van nw.; Tomos '62. Sparta '61. Bata- Beursbioscoop)Groningen.
spraak. Japonnen-industrie
Hereweg
(Dro■Nu
ook:
53
staat, 2 kleu- Renault Gordini 1961, als
Vt/iiJ_ Beetsstraat 16, De 68000;
Klein offset-bedrijf in de Robi", Helperoostsingel 28,
vus 1961, Locomotief en
Schutter> Tel. 28102. ;&
ren f 3550; Opel Kapt. 1955 nieuw; Renault Dauphine Ponnette. Rullen en finan- gisterij
stad Groningen vraagt een tel. 52166.
_.
van
Boeken
le
klas
HTS
1959;
Minor 1000 bj. '62 mech. goed voor aannemeRenault R 4 de luxe ciering mogelijk. Gebr. Zuidrukker
of
aankomende
«'geweg 6, Zuidbroek.
lijk bod. N.A.C.0., Stations- export 1962, in uitstekende dema, Mussengang 3-4-4a, afd. Werktuigbouwkunde. drukker. Zeer gevarieerd Hk Wij vragen nette HANDDekkleden-, Tenten- en Markiezenfabriek
bur.
Br.
no.
401
dezes.
Reiskosten
Olympia '54-55, ziet weg 7, Bedum. Off. dealer staat; Renault R 4 de Luxe Groningen.
werk. Critische kijk op het WERKSTERS.
SJjii "Pel
GRONINGEN, Lage der A 2, tel. 22417
vergoed. Aanb. Me_.
Een-ogige
spiegel
worden
reflexig
1962;
1955;
6Ur
Luxe
op
uit,
rondom
B.M.W. automobielen.
VW de
zeer &. Wegens vertrek Bella camera,
te verrichten werk
wordt gro's Kledingbedrijf,
Plf
kleinbeeïd,
in
tas
Gelop zaterdag geopend van 9—12 uur, 2—6 uur.
1
Ook
6 scooter, prima staat.
f 750. J
Goed onderh. VW '53. goede wagen; DKW 3
Blov e banden,
Meer- met accessoires. 3 mnd. ge- 1vereist. Br. onder no. 435 kingestraat 33a.
Garantie,
ruilen,
finanScheemda,
23,
Nw.
tel.
Thorbeckestr.
Veendam
1955.
bureau
van
dit
blad.
4,
05o»?"l.
koetlaan
Paterswolde.
88i-258.
bruikt. Hereplein 1,
u .& Schilders voor onder■ifc Pr. Opel Cab. de Luxe cieren. Garage Willemse £. Goggoschooter, electr. ;_■ Slagerij-inventarisna 6w.o.
"Pel Rekord '54, in goe- bj.
Renault3950;
„Citax",
'61 f
Taunus Com- N.V.
starter, 200 cc. 's Av. na 6 een z.g.a.n. Cutter en Wolf ; houd en nieuwbouwwerk. J.
Staal, Schoolholm 18b, tel.
'iet_ nf 500; genegen brom- bi 12 M. bj. '60; in staat van dealer, N. Stationsstr. 18„ tel. uur. Tel. 05900—52213.
tweeling Muvero kookketel, : 34207.
DE LUXE '59, roestvrij, voor propaan
nPel te r Pioenstraat 48. nieuw f 2250; Opel Kapt. 30000.
SCOOTER
I
U
of & Schilders en behangers
Olympia 73.000 km. bj '59 f 3150; Chevrolet BelTAUNUS 17 M. Super '63 geheel ln prima staat, met
stopmachine, olie- gevraagd
(ook wel onderÜjjL lll pr. st. Onnerweg 86 air bj. '58 f 1950; Buick bj Taunus 17 M. Super '62; reservewiel -f scherm en -11kolen;
'56 f 1450. Financiering mo- Taunus 17 M. Super 4 deurs rek. Prijs: f 275. Emmasin- druk; all. mengbak 150 1.; aanneming) voor nieuwbouw
FIGUURLIJK
Hobart vleesmolen; Berkel te Haren en Zuidlaren, door
DKW Junior gelijk, desnoods ook zon- '61; Taunus 12 M. de Luxe gel 24.
piccolo
snelweger
kg;
Hamming,
p' nieuw, km. st 40.000, v. der aanbetaling. Gr. Kr. El- '63; Consul Cortina '63; Opel SCOOTER DE LUXE. ge- Berkel' snijmachine; 52 Ber- Schildersbedrijf
OUDE VERTROUWDE
CORSETRY
Harendermolen, tel. 05906
Kapt. '60 en '57; Opel Rek. heel in prima staat. Prijs:
Best' desk. onderzoek toe- leboog 9. tel. 37113.
kei snelwegers enz. Te be- "271, Zuidlaren telef. 05905
"_?" N Ebbingestr. 64a. „De VW-Specialtst" biedt : '62; Opel Rekord '61; Opel f 225.- Emmasingel 24.
1957.
ri,{? ABANT '63, nog nw. aan een VOLKSWAGEN Rekord '60; Opel Rekord '59; _. Een prima Motorrijwiel vragen Nieuweweg 9.
#. Bekwame Betontimmercefle7\?P el KaP-- '62 : Mer " DE LUXE 1961 met schuif- Opel Rekord '58; VW de Lu- km.stand 29000. lage prijs.
koop
gevraagd
lieden en timmerlieden voor
190 180 D ' 58: Mercedes i dak en andere accessoires; ;xe '63, '62, '61, *60 en '59; H. Ruiter, Burgem. W.str. 32
Hf
BOUWKEET
of loodsje, (werk te Haren. Goed loon.
)?orifenz '58; Opel
Kapt. '60; ; ereen import. Financ. mog. Mercedes 190 D '62; MerceEenrum.
maximum grootte
x 8 m, Aanmelden zaterdag of 's
'ss. Anglia '59; Opel Rek. Dit komt niet terug. Vaste ! des 190 D '61; Mercedes 190
MOTOREN en 1 Gelkingestraat 39,3.75Groninavonds. A. Blaauw, Hoen{■',_ Wadburg DKW '59 1orijs f 2650. J. van der Laan, D '60 en enige inruilauto's. Hf Gr. keuze
financie-gen, tel. 22638.
diep 11, Briïtil.
de Luxe '58; Re- Langestraat R4. Winschoten. Inruil, garantie; eigen fin. scooters. Ruilen en
Cl l :4 Vw
ring mogelijk. D. Zuidema
VOLKSWAGENS
± 1960.
Flinke JONGEMAN voor
gar.
Garage
Inruil,
'54
f
T
el.
05970—3620.
telef.
Posthumus,
300.
en f
N§l_isï
_^_^^
Mussengang 4 en 15, Gron. -*
„A-garage", Groningen, telef. magazijn en expeditiewerk(j "naneiering. H. Th. Trip,
'59, 05908—9119, Roden.
OPEL
CARAVAN
bi.
Hoog
zaamheden.
loon.
ce aSe Modern, Autoservi- ■in z.g.st., vaste nriis f 1950.-.
'62 CITROEN IDEAL; '61 # Pracht zijspan f 100;; 28800.
sfeer, 's Zaterdags
-dealer,
Sems Fin. mog. Tel. 29654.
Citroen Ideal; '60 Citroen i bandrecorder, als nieuw )4c Schadevrije gebruikte Prettige
st_ 1
vrij.
Mol, Simplonkle
A
UTOMOBIELEN
in
met
alle
Gebr.
platenwis!
op de eerste rang, dat gaat niet.
'62 Ren. Dauphine; ; ( 155; radio
OöC 68 Stadskanaal. Tel. ."£ Renault 4 b.j. 54/55, spot- Ideal;
prijsklassen, niet ouder dan i ding N.V., Boterdiep 71,
'60 Renault Dauphine. Inruil. selaar, nieuw model f 160: 1958;
oriis f350.-. Tel. 29654.
Maar
als unu werkelijk eens zéér voorÈ VsJ'' \
G
roningen.
VW's 1956. Cum Laude
1000 '63, zeer
Ford Custom f 6cil.) 1956, financ. mog. H. Mooi, Dijk- stofzuiger als nieuw f 30. 2e ;
delig
St-J-BHCA
kopen, profiteer dan van onze
wilt
B
V \
opl.
_.
I; Cit
afd.
WesterblnnenTer
inkoop,
i.h.
herenmode6a,
Zuiderdiep
Isar,
1961,
drift
Ged.
huizenweg, Appingedam.
r°ën 2 CV '61 en iin prima staat.
aanbiedingen
B
\
«Hl_ Wagens
v
ak
en
eenv.
Groningen.
singel
mag.adm.
11,
Telef.
zoeom op te ! kleur rood, km-stand: 48.500,
OCCASIONS. BMW L.S. tel. 37685.
Kn a„W o.a. Morris,
mag.bediende,
ken
fl.
wij
Opel I als nieuw. Gar. H. v. Dijk, luxes '62; Ford Taunus 17 & In pr. st. verk. DKW mo- 05900—33607.
dl
in pr. st. verk. Tau- (17—20 jr.). Fa. Joh. StraatSm, °ego. Automobielbedr Veemarktstraat 91-94, Gro- -M. super '62; Ford Zodiac i tor 175 cc. '56. Weg. aan- _. Een
Peperstr. 27, Gron.
12
nus
M.
model' '63, aanrij- man,
[
n
'62;
'62;
-5«K_° Stadskanaal. Telef ningen, tel. 23252.
Flat 1800
Fiat 1300ischaf auto. Thorbeckesingel dingvrij, bij
Uitsluitend onze bekende kwaliteits artiJongste bed., 15-17 jr, v.
_Ba.
f
gebr.
&
voork.
Hf VW DE LUXE '63, 3609(1 ) '62; Fiat 1100 '61; VW de 31, Hoogkerk.
kelen
in Corsetterie en Lingerie, met
H
e
xped.
werkzaamheden,
sGarage
F
wit.
Pier. Middel- daagse werkweek. Bergsma,
W*6' ord Taunus 17 M. Su- km. gel., als nieuw; VW ds : luxe '60—'57; VW bestel, als £- Mooie 250 cc. BMW m. ; stum.
kleine foutjes of kneusjes voor extra lage I
___r
Tel. 05955—516.
V 4 deurs 1961; 1 Ford I Luxe '60, Amerik. uitv. nieuw, met ruiten '62; Ford zijspan bj. '57 en leren d.jas
Haddingestraat 15, Groninmeisjesfietsjes
Twee
voor
ail
4hT les 1956; 1 Volvc Opel Rekord '59; Simca de > 12 M. bestel '61: aangereden m. 40. Gr. v. Prinstererl. 17, plm. 8
gen,
tel. 25912.
a 10 jaar. Tel. 31171.
H_!?one 1958. Garage D Luxe '59; Opel Rekord '56. L.S. Luxes '62; BMW Kip- Wildervank.
# Fl. ser. chauffeur, stadsNiezijl.
Telef Verkoop onder gar. Financ caravan '62. Garantie en fl- Hf Wegens omstandigheden _" 1 of 2 pits Butagasstel. expeditie en meubeltransp.
Br. no. 438 bur. dezes.
mog. J. Smid, Rijksweg 39, nanc. Gar. Vink, BMW- t.e.a.b. mijn in prima staatf
% £-2345.
R. Makken, OosterhoogeHarley
dealer,
262,
r de vakantie: Ford I Oosterhoogebrug. Tel. 05900tel.
Slddeburen. verkerende
Davld- Aanbieding personeel Ibrug, tel. 36919.
*I*li°°
'«On* hiet trekhaak, prijs -5 67444.
#■ 1 Panhard PL 17 1961. In son, 750 cc. m. veel chroom
£ Auto rij-instructeur voor
11.
VAKANTIEAUTO'S van i pr. st., met nieuwe motor, en accessoires E. Everts,
L.l. Hogere Landbouw de middag en avonduren of
%%" WiUemstr.
VW 1200 type '64 f 500 tot f 1400 o.a. Morris deskundig onderzoek toege- weekends Nijverheidsk. 20, school zoekt gemengd bc- iemand met voldoende rlj2500
Huitema Taunus, Opel, Consul. Eend staan, prijs f 3900.-. J. Even- Wildervank. Tel. 2550; ma. drijf (kleigrond) om prak- ervaring, die hiervoor opObri weg
°-20, H.
05ftd?5
Nuis. Telef ! VW en Anglia enz. bij Gar, huis. Schipborg, tel. 05905- t.m. do. Kruisweg 82. Ma- tische kennis op te doen. Br geleid wenst te worden. Br.
SINDS 1928
tft n-06ST_UTJE TEL2K77
~-9045
-11674.
Brands te Rolde.
rum.
no. 390 bur. dezes.
no. 439 bur. dezes.
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VOORAANSTAANDE VERZEKERINGS MIJ
vraagt voor spoedige

indiensttreding

actieve
VERTEGENWOORDIGER
niet ouder dan 40 jaar.

I
I

dagelijks contact met vijf werelddelen...

VOOR HOOGEZAND
Vakkennis is niet noodzakelijk U
wordt volledig ingewerkt en ook
daarna mag op.de steun van een
inspecteur worden gerekend.
Gevraagd wordt: Lust om vooruit te komen.
Aangeboden wordt: Vast salaris + provisie (met een
gegarandeerd minimum inkomen
van f 135, per week gedurende
de aanvangsperiode).
Onkosten vergoeding, opname in
premievrij pensioenfonds.
In verband met incasso-opdrachten zal een borgstelling worden
geregeld.
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BRIEVEN

AAN

DE

HEER

J. WORTEL,

THORBECKELAAN 116, ASSEN,
TELEFOON 05920-4786.

t-M-W-i-WMWiWi^^W-M--MM---------------'

Sollicitaties en inlichtingen telefonisch (tel. (070) -614061 toestel 1344),
mondeling (maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 en 14.00-16.00 uurjen
schriftelijk aan de directeur Telegraafkantoor, Om en Bij 1, 's-Gravenhage.
Wilt ü eerst iets meer weten over de telegraafdienst vraag dan een folder aan.

lEALER:

Z.K.B.

-

Weerdingerstraat 13

-

EMMEN

-

Tel. 05910-1954
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