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V.

Vertrouwen

De weg terug

Bij de jaarwisseling trachten wij het
verleden te overzien en te verwerken. Daarbij beseffen we, dat de
stroom doorgaat en wij ook ten opzichte van de toekomst onze houding
moeten proberen te bepalen. Als de
historie zich aan ons opdringt, zowel
van ons eigen leven als van de wereld, vragen we ons af hoe het gesteld is met ons vertrouwen. We voelen dat
niet arm eindigen als we
ons vertrouwen hebben weten te bewaren. Ook weten we .dat
het een
1
voorrecht is te kunnen" zeggen: we
zien de toekomst met vertrouwen te-

Laatste loodjes zijn zwaar
in Kabinetscrisis

"

we.

gemoet.

Regeringsverklaring baart overal zorgen

"

(Van onze parlementaire medewerker)

.We zullen graag

toegeven, dat op
de oudejaarsavond meermalen de
■wens de vader van onze gedachten is.
We praten onszelf ook wel eens dat
gevoel aan, omdat we weten hoezeer
We er behoefte aan hebben. De leiding
van een bedrijf, of een regering, of
een geestelijk leider kan toch ook
moeilijk zeggen dat hij geen'vertrou-

OVER DE WONINGBOUWKWESTIE is een compromis tot stand
gekomen en daarmee zou de kabinetscrisis uit de wereld kunnen
zijn. Maar de weg terug is moeilijk. Niet alleen voor AR en CHU,
die de motie-Van Eibergen moeten inslikken, maar ook voor het
kabinet, dat in de Tweede Kamer weer achter de regeringstafel
moet gaan zitten alsof er niets gebeurd is. Er zijn daardoor
gisteren moeilijkheden gerezen over de tekst van de regeringsverklaring bij het wederoptreden van het kabinet.

wen in de toekomst heeft!

Maar we willen bedenken dat een
deel van onze daden in een bijna blind vertrouwen wordt verricht.
We stappen in de auto, we nemen onze proeven, we studeren, omdat we
rekenen op de bruikbaarheid van onze technische middelen en ons eigen
denkvermogen.
We v/éten eigenlijk
bitter weinig, we wagen veel in vertrouwen.
Toch besluipt ons vaak de twijfel,
vooral wanneer we denken aan het
leven als zodanig. In het verleden zijn
we wel eens teleurgesteld en bedrogen uitgekomen. Is het niet een waagstuk om aan te nemen dat mensen en

Niet in boetehemd

groot

Een deel van de ministers wilde in
de regeringsverklaring een zinsnede

—

opnemen, die voor de fractievoorzitter
van AR en CHU onaanvaardbaar zou
zijn. Zij willen de motie Van Eibergen
verloochenen, maar zij bedanken er
voor in de Kamer in het boetehemd te
gaan staan tegenover een extra parlementair kabinet, waarmee de partijen
geen enkele binding hebben.
Voor het kabinet is de moeilijkheid
een motief te vinden waarom het op
zijn ontslagaanvrage is teruggekomen.
Wanneer in de regeringsverklaring zou
worden vermeld dat de ministers zijn

—

teruggekeerd omdat de fracties van AR
en CHU (die gezamenlijk de motieVan Eibergen hebben ingediend) hun
houding „betreuren", dan gaat dat
deze partijen toch al te ver. Dat is ook
voor de AR- en CHU-ministers niet te
aanvaarden, omdat daarmee afgezien
van personen, hun eigen partijen in 't
boetekleed worden gezet.
Wanneer ruziënde ministers en Kamerleden van een partij onderling de
strijd hebben gestaakt en bereid zijn
de aftocht te blazen, moeten anderen
niet de voorwaarde stellen stenen te
mogen nagooien. Dat gebeurt toch wel
en het ging er gisteren om of dat officieel moet worden gesanctioneerd.

omstandigheden te vertrouwen zijn?
voorlopig
al weer terug, maar in Friesland is gisteren toch al door heel wa,
Zijn ze trouw? Zullen ze in grote lij- De winter trekt zich
nen gelijk blijven, zodat we op hen mensen geschaatst, o.a. in de omgeving van Leeuwarden, waar wij deze foto hebben gemaakt, bi,
kunnen rekenen? Zullen ze niet alOudeschoot, Nieuwebrug en Akkrum.
Ongelukken voorkomen
leen trouw zijn ten opzichte van zichzelf, maar ook ten opzichte van ons?
opstellen
Het
van de regeringsverVele vraagtekens. Vertrouwen in het
klaring is gisteren de hele dag een
leven is alleen mogelijk, wanneer er
bron van zorg geweest. De informajegens ons goede bedoelingen in de geteur, prof. De Gaay Fortman, had des
beurtenissen en onze medemensen
morgens de minister-president op het
schuilen. Maar wat weten we daar
hart gedrukt zich te matigen, om niet
weinig van. Zo is ook de historie een
op het laatste ogenblik ongelukken te
Het
ministerie
van
Verkeer
en Wagrote
onbekende. Een sfynx, die
maken.
zwijgt. Doel en zin van de geschiede- terstaat heeft Rijkswaterstaat in prinIn de ministerraad werdpr echter
nis zijn nooit een zaak van ervaring cipe toestemming gegeven ten noordook wensen geuit, die ten dele in de
en kennis, alleen van gelovend ver- westen van Zwolle een nieuwe
rondtrouwen. Er zijn mensen die in de weg aan te leggen. Ten
regeringsverklaring werden opgenonoorden van de
noodwendigheid der historie zo gelomen.
ven, dat zij er bemoediging uit kun- bestaande IJsselbrug, aan de andere
Maar na het gesprek van prof. De
nen putten.
zijde van de Katerveersluizen zal een
Gaay
Fortman met de ministers ZijlMaar wie niet in evolutie met hu- nieuwe verkeersbrug over de IJssel
stra
en
Van Aartsen, in aanwezigheid
ontwikkeling
of
in
bedoeling,
mane
gelegd.
naar marxistisch schema gelooft, worden
van de AR-Kamerleden Bruins Slot,
Ter vermijding van kruisingen en
voelt de ondoorgrondelijkheid van het
Roos jen en Van Eibergen, bleek de
hiedkundig proces. Als we erover ter ontsluiting van de nieuwe stadsd«nken, halen we geen grond. We zijn wijk Holterbroek krijgt de nieuwe
tekst voor de AR-fractie onaanvaardeg
zes
s
zal
baar.
jegens
een
k wantrouwend
du
(Van onze Brusselse correspondent)
tier wereld. Velen noigcn eer- nieuwe brug over de vecht worden geheel België, behalve in de Waalse inDe hele avond heeft de ministerraad
aer naar ac gedachte van een noodlot bouwd.
gaan hervatdustriecentra,
het
werk
De
van
betogingen
België
gisteren
stakers
in
te
Brussel
hebben
daarna opnieuw vergaderd. De weg
of toeval, dan naar een wijze bestieHet departement van Economische
ten. De berichten, die daarover uit het
één
man
het
gekost.
gebouw
leven
het
van
kwam
bleek heel moeilijk. Zij kan nog
terug
Bij
Zaken heeft beslist dat het hele werk
de Sabena
ring.
land binnenkomen, zijn weliswaar
Toch willen we bij deze jaarwisse- als onderdeel van de infrastructuurhet tot een botsing tussen betogers, die met stenen, ijzeren moemoeilijker
worden doordat ook de gevaak verward. Maar de algehele tenling een goed woord doen voor ver- verbetering in ongeveer zes jaren zal
wijst
op
dens
toch
wel
een
afnemen
op
ren en stukken hout wierpen, en de bereden rijkswacht, die
hele AR-fractie eerst wil weten wat er
trouwen. Het behoort tot het mensen- worden uitgevoerd. Hiermede is het
van de staking. Dat behoeft nog geen in de regeringsverklaring staat, alvogegeven
ogenblik
een
met
charge
de
blanke
sabel
een
uitvoerde.
plan
begint
tot het ophogen en hier en
leven. Een kind
er mee. De oude
reden tot overdreven optimisme te
:
Toen een der politiemannen in het nauw werd gedreven, schoot
moeder schept voor het kind een daar verleggen van de bestaande
zijn; het kan immers zijn, dat aan- rens weer n de Kamer te gaan zitten
rondweg,
met de uitvoering waarvan
een toeschouwer, een zekere Lerat, om de rijkswacht te helpen.
ruimte, waarbinnen het met geruststaande dinsdag, wanneer de Kamer of er niets is gebeurd. Daartoe komt
heid geborgen is. Later raakt het kind vijftien a twintig jaren gemoeid zou
bijeenkomt ter behandeling van de de AR-fractie maandag in het gebouw
kogels
Zijn
30-jarige
troffen
twee
mannen.
Een
die
tot
schilder,
dat kwijt. We moeten door de crisis zijn, van de baan. Het gedeelte tussen
eenheidswet, waarom alles is begonde betogers behoorde, was op slag dood; een ander slachtoffer,
bijeen.
heen een hernieuwd vertrouwen terug- de oude IJsselbrug en het verkeersnen, het neerleggen van het werk weer van de Tweede Kamer
voorbijkwam,
toevallig
dat
met
een
naar
plein
is
in
de
borst
winnen. Dat betekent niet dat we alle
Veerallee zal ongewijzigd blijven
schot
in omvang zal toenemen.
Nog niet in beslissend
een ziekenhuis vervoerd.
mensen kunnen vertrouwen of als een 1ten behoeve van het lokale verkeer
Weer post en treinen
onnozele alles zinvol achten. Het relistadium
gieuze vertrouwen steunt niet op enHet officiële overzicht van de toewerkelijkheid,
maar
Verwacht wordt niet, dat de kabikele delen van de
stand vermeldt, dat het spoorwegverop het totale Zijn als schepping Gods.
netscrisis
in de eerste dagen reeds in
De Volksgazet, het dagblad van de keer nog steeds in frequentie toeVoor het ontledend verstand valt de
een
beslissend
stadium zal komen. De
enige
neemt en dat
buitenlandse versocialisten, is vanochtend met een bindingen
Werkelijkheid licht als een chaos van
zijn hersteld, terwijl er van- informateur prof. De Gaay Fortman,
toevalligheden uit elkaar. Maar de
rouwrand verschenen. Het werpt de nacht ook weer goederentreinen in be- heeft vannacht om kwart over 12 nog
diepste geestelijke kern van de menschuld van het gebeurde op de rege- perkte mate hebben gereden. Bij de bezoek ontvangen van de ministers
selijke persoonlijkheid grijpt naar
ring
en het kondigt voor vandaag een Brusselse tram en autobus zijn er Zijlstra en Van Aartsen, voor een onhoop en vertrouwen als onontbeerlijk
derhoud, dat omstreeks drie kwartier
stille
ommegang aan in Brussel ter geen stakers meer, bijna overal in het duurde. Voor
familie, een
gevangenis
Voor het doorleven tot het einde toe
vandaag en morgen
land
wordt
het
huisvuil
opgeweer
herdenking van het slachtoffer. Direct haald en de elektriciteitbeperkingen
van ons menselijk bestaan. Wij grijheeft de informateur geen afspraken.
grijpt
pen er naar. In werkelijkheid
Van twee Nederlandse jongens, die langdurig verhoord te zijn door de ko- na de schietpartij hebben de socialis- zijn voor een deel komen te vervallen.
De ministerraad heeft gisteren de
het ons, het omvat ons en bergt ons. ( enkele weken geleden uit het Franse
ninklijke marechaussee met tranen in ten gisteren ook beweerd dat het
gehele
dag vergaderd en kwam ook
Er
wordt
behalve
in steden als NaDe gelovige mens spreekt met grote vreemdelingenlegioen
zijn ogen zijn wenende ouders in de slachtoffer niet alleen was doodgebijeen in verband met een
vanochtend
geborgen-zijn
in
Luik,
Algiers
demen
en
waar
omvang
de
dankbaarheid over het schuilplaats
van de druk bezette agenda.
bejaarde
deze
armen
en
trok
met
en
bij God, die de mens een
jserteerden en die gisteravond na een eenvoudige mensen dolgelukkig naar schoten, maar dat hij eveneens een staking nog steeds stationair blijft,
is anders vertraagde reis uit Tunis
biedt. Dit geloofsvertrouwen
Voor maandag is ook de KVP-fracmet een het ouderlijk huis in Oosterhout sabelhouw over het gelaat had. De weer post bezorgd. In Brussel had iededan de verbeten lotsaanvaarding jKLM lijntoestel op Schiphol zijn
justitie,
bijeengeroepen, want ztj is teleurtie
stoffelijk
31-jarige
de
die
het
(N.8.),
autohandelaar
J.
overschot
in
re postbode gisteren een gewapende
aan(amor fati), of het bittere het-uithouB.
D.
uit
Den
werd
door
Haag
geen
gesteld
gekomen,
in de AR en CHU als oude
-beslag
genomen,
werd
had
heeft
daarop
de
het
rijkswachter
oudste terstond genaast zich.
den-op-zijn plaats. Het is een liefdeenkel familielid verwelkomd en hoor- ogenblikkelijk aan enige socialistische
van
arresteerd.
coalitiegenoten
Gods,
en dj wil eveneens
trouw
Vol geloven in de
na een twee uur durend verhoor in leiders getoond
Zo
De justitie zocht reeds sinds 1958 de
weten
regeringsverklaring
Wien we weten dat Hij gelijk blijft.
deze
moesten
of
de
volen
toen
de marechausseekazerne te BadhoeEen man is gedood en 7 anderen
berust de continuïteit van ons leven fnaar hem voor eer, reeks van delicten, vedorp
toegeven,
dat
doende
grendels
enige
samenwerking
achter zich de
de
wond van het liepen verwondingen op toen een oliebevat om de
te
van
op het gelijkblijvende van God, alle (terwijl hij
zijn celdeur sluiten.
tank in aanbouw te Port Reading in de kunnen hernemen. De laatste loodjes
kogelgat was.
bovendien
nog
een
gevaneeuwen door.
New Jersey barstte. De tank was wegen nog zwaar, maar overigens is de
Het incident heeft intussen nogal op- staat water
Zelf moeten we echter ook te ver- tgen.sstraf van een oud vonnis moet HijD. was in 1929 in Ermelo geboren.
gevuld en werd op lekken
met
gelijkenis
kwam in de autohandel terecht en schudding verwekt en aanvankelijk getest
ondergaan.
trouwen zijn. Volgens de
toen hij plotseling begon
te kwestie, die de kabinetscrisis heeft
toebelandde
via
hellende
vlak
grote
talenten
het
inde
ook
omdat
zorgen,
velen een barsten.
Worden aan de mensen
Z
m
d
n
veroorzaakt, opgelost.
e
gevangenis.
omstandigheden
herhaling
nieuwe wa
van de gebeurtenissen van
vertrouwd. Laten we er in het
waaronder r,dit gedeserteerde
liefde,
gegeen
1950
bij
strijd
vreesden,
en
Na
toen
de
na
hoop
ondergaan
zijn
het
de
straf,
jaar, met geloof,
van
66^6 tWeetal °P het eind
verdween hij in begin 1958 met zakken terugkeer van koning Leopold enige
bruik van maken. Moge God ons beWeer va derlandse bodem vol
dingen
verduisterd geld, verkregen door burgers door de rijkswacht waren geu
grote
Waren in Zijn trouw.
ihrtraH
SCbTUe
te genstelling: de heling en de verkoop van gehuurde dood.
22
22-jauge
DER
VEER.
VAN
TH.
dokwerker
Arnhem
N. van H. viel na auto's, naar Parijs, teneinde de tenuitUiteraard zijn minister Eyskens
voerlegging van een tweede hem op- gisteren op de persconferentie veel
vragen gesteld over de terugkeer van
gelegd vonnis te ontlopen.
Boudewijn. Uit alles bleek, dat
In Parijs ging hij van het verduister- koning
de
koning
is teruggekomen tegen het Dezer dagen werd in
duurd. Steeds als een
de geld aan de zwier en toen dat als
van de gasten en „partp.
sneeuw voor de zon was weggesmol- advies var. de regering in, sterker, na- Cleveland, in de Amerirestaurant iets „in de
gingen de leden.
sanen",
reclame" bracht, bracht
ten, meldde hij zich aan voor het dat deze de vorst had gevraagd niét kaanse staat Ohio, Jim
van
de
ene partij, arterug
begraven.
vreemdelingenlegioen.
het andere iets meer.
Ruim twee koningte komen Op de vraag: kan de Diakandru
men vol servies en poteen verzoenende rol spelen?, Zijn dood maakte een
In 19Jfl had Petrólpoujaar lang deed hij in Algiers dienst
ten, naar het andere ge.
antwoordde Eyskens: „In ons land einde aan een van de
los er genoeg van. Hij
onder wat hij als mensonwaardige kan
bouw aan de overkant,
koning
geen
de
politieke daden zonderlingste veten, die
huurde in het geheim
toestanden beschreef voor hij een ge- verrichten
terwijl de partisanen
zonder de instemming van de Amerikanen
ooit
slaagde poging deed aan de scherpe
het gebouw, waar zijn
van de andere kant hetde regering. De koning kan echter hebben gezien.
vijand het restaurant
bewaking te ontsnappen.
zelfde deden.
Er bestaat in Amerika
had en weigerde triomDe kleine dokwerker uit Oosterhout raadplegen wie hij wil."
In het geheim kochten
een ongeschreven wet
fantelijk de huur te verkreeg op zijn 18e jaar ruzie met zijn
de twee rivalen toen het
Regering contra koning onder Griekse emigranlengen. Tot zijn grote
ouders, omdat zij hem verboden op de
gebouw, waar de ander
schrik echter bleek, dat
wilde vaart te gaan. In balorige overin gevestigd was en het
Eerder had hij reeds gezegd, dat de ten, dat zij elkaar nimDiakandru in 't geheim
moed liep hij in januari 1958 van huis koning zich in geen geval voor de ra- mer zv.llen beconcurrefeest begon weer opren. Maar de uitzondehet gebouw gehuurd nieuw.
weg (hij was toen 20 jaar) en reisde dio
tot het volk zou richten. Dat moet ring op deze stelregel
had, waar hij gevestigd
naar Frankrijk, waar hij zich terBeide Grieken maakwas en ook Diakandru
ten bij de diverse rechtstond bij het legioen meldde. Reeds wel het plan geweest zijn van de ko- was in Cleveland.
Daar bestond het resweigerde de huur te
banken in totaal 27 zatijdens zijn opleiding van een half jaar ning en dat is het nog: n.l. in zijn
verlengen.
„The
taurant
Old
ken aanhangig.
kreeg hij spijt van zijn onbezonnenheid Nieuwjaarsboodschap. De regering
is Transfer Lunch" en ook De dubbele uitzettingsNiemand weet nu nog,
en poogde te ontvluchten. Hij werd daar echter tegen
en de premier zou één er vrijwel tegenover,
dag werd door beide
gepakt en streng gestraft. Daarna onhoe de zaken in de strijd
precies staan.
restaurants gevierd met
derwierp hij zich gedwee aan de ver- zelfs met aftreden hebben gedreigd. dat „The New Transfer
vrije maaltijden voor
Zou er echter op korte termijn een Lunch" heette. De eigeBeide mannen hielden
dere discipline en vocht ruim twee
naars van deze restaualle gasten. De rechtelkaar
jaar
nauwlettend m 't
grens
aan
de
Tunesische
in
Aleinde
aan
staking
de
echtgenote kreeg mr
komen, dan zal rants
waren beiden
Berger,
bank had eerst de uitoog. Ook toen beiden
giers tegen de FLN-troepen. In begin
Een omhelzing van zijn
dat
grootste
Griek,
zeker voor het
Jim Diakandru,
deel te
zetting voor beide pargelijktijdig
december werden ijlings versterkinCollege van
met „half
voorzitter van het
tijen uitgesteld, zo, dat
nadat hij gisteren was gen naar een
zijn aan de nu reeds gevoerde en Torn Petrólpoulos.
danken
pensioen"
gingen.
De
grenspost
gezonden,
omWie de stelregel overde datum voor de uitzetvete bleef toen „op een
dat de FLN daar een gewapende over- besprekingen van de koning.
benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau.
treden heeft, weet nieting na het uitstel ge(Zie
laag pitje sudderen",
op deed. Toen wist hij met enige
Maar daarnaast toch ook aan de mand meer, want de
verder het verslag op pagina 2) val
lijktijdig kwam.
totdat nu Jim Diakananderen te ontvluchten.
omstandigheid, dat vele arbeiders in vete
In optocht, met hulp
heeft 20 jaar gedru overleed.
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KAPITEIN RIJKERS

De diamanten
schat

..

AANGRIJPENDE PLECHTIGHEID

Drie leden van gezin Bos
te Zandeweer begraven
(Van onze redacteur voor
Noord-Groningen)

Tijdens een sobere doch ontroerende plechtigheid zijn gistermiddag op
de begraafplaats van het Groninger
dorpje Zandeweer de stoffelijke overschotten van de heer en mevrouw Bos
én hun dochtertje Geertje ter aarde
"besteld. De verslagenheid, die in het
dorp heerste, sedert daar bekend
werd, dat drie ingezetenen door verdrinking om het leven waren gekomen, werd gisteren als het ware ge-

Gratificatie

PTT-personeel
Evenals het vorig jaar zal ook over
1960 aan het lagere en middelbare
PTT-peroneel een gratificatie worden
toegekend op basis van het bij PTT
bestaande stelsel van personeelsbeoordeling. De regeling heeft dit jaar enige
wijziging ondergaan en komt thans
jieer op een gratificatie van rond een
week loon voor degenen die „goed"
zijn beoordeeld en van rond twee weken loon voor hen die als „uitstekend"
zijn gekwalificeerd. Deze beloningen
Zullen in de loop van januari worden
.uitbetaald.

Noordvietnamese
invasie in Laos
De Laotiaanse regering van prins
'Boen Oem heeft gemeld, dat vijf welbatal'bewapende Noordvietnamese
sjo'rts Laos zijn binnengevallen en stellingen in het oosten van de provincie
'Xieng-Choeang hebben aangevallen.
~De communistische troepen waren
Jüitgerust met artillerie, aldus een berrieht van radio-Vientiane.
strijdkrachi Hoewel de Laotiaanse
>ten de mindere zijn van de invasiegroepen, zijn alle beschikbare troepen
"naar het bedreigde gebied gezonden,
zo werd in de bekendmaking gezegd,
vïn geval Laos niet met eigen middelen aan de invasie het hoofd kan bieden, behoudt het zich het recht voor,
;een beroep te doen op bevriende naom te helpen hij de handhaving
de onschendbaarheid van zijn
pan
grondgebied. Het regeringscommuniJque werd ook in het Frans en Engels
'nitgezonden.
E De communistische Pathet Lao-be;weging beschikt in de provincie
; Xieng-Choeang over belangrijke
'strijdkrachten.

Voorlopig nog in hotel
te Oosterbeek

Uitgeleiding
mevr. Katrfmann met
zoons opgeschort
onze Arnhemse correspondent)
De uitgeleiding uit ons land van
mevrouw M. Kaufmann, die met haar
twee zoons, de 19-jarige Bernd en de
15-jarige Gerd, momenteel in een Oosterbeeks hotel verblijft naar men weet,
is voorlopig opgeschort. Dit heeft de
ininister haar via de procureur-generaal, fungerend directeur van politie
te Arnhem, gistermiddag laten weten.
Een en ander houdt in, dat mevrouw
Kaufmann en haar beide zoons niet
.over de grens zullen worden gezet binnen twee weken, zoals aanvankelijk in
de bedoeling lag en waartegen in
.woord en geschrift nogal wat beden(Van

kingen zijn geuit.
Het gezin Kaufmann werd het in
"Köppern in West-Duitsland, zoals men
.zich herinneren zal, onmogelijk ge-

maakt een normaal leven te leiden wegens het feit, dat de heer Kaufmann
verwikkeld was in een dorpsruzie met
een politiek karakter. Hij nam het op
voor een joods gezin, wat voor de
'dorpsgemeenschap aanleiding was hem

accentueerd door de kille mist, die
het Groninger Hogeland in zijn greep
hield.
De 41-jarige pannendekker G. Bos,
zijn 42-jarige echtgenote M. Bos-Weessies en hun achtjarig dochtertje verdronken maandagavond bij Middelstum, toen hun auto in het Boterdiep
raakte. Het vierde lid van het gezin,
de 12-jarige Fokko, wist zich uit de
auto te redden.
Een lange rouwstoet

bewoog zich
gistermiddag door het stille dorp. Het
was alsof al het lawaai verstild was.
Alleen de klok in de toren liet zijn
bronzen stem horen. Op de begraafplaats groepeerde een grote schare
zich verslagen rond de drievoudige
groeve. Velen waren hun ontroering
nauwelijks meester, toen ze een laatste blik konden werpen op de kisten,
waarvan de kleinste in het midden
stond. Aller medelijden ging uit naar
de twaalfjarige, die in één keer zijn
ouders en zijn zusje verloor. Het
meest trof ons de ontroering van één
van de dragers, die langzaam enkele
tranen over de wangen liepen.
Stil luisterde men naar de woorden
van troost, die de Ned. Hervormd
predikant, ds. Harmsen, voorlas uit
Rom. 8 : 31-39. Tenslotte bad de predikant het Onze Vader.
De plechtigheid werd o.a. bijgewoond
door de burgemeester van Kantens,
de heer R. A. W. Cleveringa.

't Nieuwe jaar
begint vrij zacht
Alleen in het noorden
viel een weinig sneeuw
(Van

onze weerkundige

medewerker)

Het nieuwe jaar zullen wij morzonder oorwarmers en
dikke vjanten kunnen beginnen. De
vorst, zonder enige ruggegraat,
heeft zich langzaam weer laten
'verdrijven, zodat ook januari met
voor de winter een vrij normale
temperatuur zal beginnen. De
oceaanfronten, die gistermiddag in
het zuidwesten van ons land al
regen brachten, hebben boven onze
omgeving aangekomen, de meeste
activiteit verloren. Boven Scandinavië blijft de luchtdruk aan de hoge
kant, echter zonder vorst van betekenis.
Alleen in het noorden van ons
land viel gisteravond een dun laagje
sneeuw, vanmorgen gevolgd door
een vrij dichte mist. De temperatuur
lag nog dicht bij het vriespunt,
maar een toenemende zuidwesten
wind gaat zachtere lucht aanvoeren,
zodat het nieuwe jaar met een
bovennormale temperatuur zal beginnen. Daarbij zijn ook opklaringen te verwachten. Na twee nachten met lichte vorst werd gisteren
op enkele plaatsen in Friesland al
gen wel

geschaatst.

Verwachting voor het noorden
(Geldig tot zondagavond). Na het
optrekken van de mist verspreide

opklaringen en stijging van temperatuur. Matige zuidwesten wind.
Overdag 5 tot 8 graden.

Vooruitzichten: Vorst
weer van de baan.

voorlopig

ENKELE OPKLARINGEN
Veerverwachting, medegedeeld door
iet K.N.M.I. te De Bilt, geldig van
:aterdagavond tot zondagavond, op"emaakt t e 11.15 uur:
Plaatselijk opklaringen en hier en
laar enkele buien. Overwegend ma,ige zuidwestelijke wind. Dezelfde
iets
;emperaturen als vandaag of
logere.

ZON EN MAAN

Zon morgen op 8.49, onder 16.25.
Maan morgen op 16.35, onder 7.53.
Zon maandag op 8.49, onder 16.27.
Maan maandag op 17.27, onder 8.39.
Maandag 2 januari 0.06 V.M.

Ferd'nand

Scheurtjes in dek van

Verzending per zeepost

onderzeebootjagers

Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De
data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan tussen haakjes, achter de naam van het
schip vermeld.
Argentinië: t.s. Argentina (2—1);
m. s. Gooiland (5-1); Australië: s. s.
Oronsay (5-1); Brazilië: m. s. Alhena
(3-1); m. s. Gooiland (5-1); s. s. Amazon (5-1); Brits-Oost-Afrika: s. s. Ferdinand de Lesseps (5-1); Canada: s.
s. Bremen (2-1); Chili: m. s. Ceres
(5-1); Indonesië: m.s. Braunschweig
(1-1); Ned. Antillen: s. s. Baarn (2-1)
Nieuw-Zeeland: s. s. Rangitiki (5-1);
Suriname: m.s. Ladon (4-1); Unie van
Zuid-Afrika en Z.W.-Afrika: m.s. Pendennis Castle (1-1); m.s. Jagersfontein (3-1).
Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakketten
geven
de postkantoren.

Op enige onderzeebootjagers zijn op
enkele plaatsen van het hoofddek door
spanningsconcentraties te hoge spanningen ontstaan, waarbij op deze plaatsen enige scheurtjes zijn opgetreden.
Hoewel deze scheurtjes geen gevaar
voor deze schepen opleveren, werd het
toch raadzaam geacht de nodige maatregelen te treffen om deze spanningsconcentraties, voor zover nodig, op te
heffen.
Te dien einde wordt de dekconstructie van de jagers geleidelijk en tijdens de normale onderhoudperioden
op enkele plaatsen versterkt.
Deze schepen blijven normaal hun
diensten doen. Hun operatione!
reedheid wordt in genen dele beïnvloed. De jagers waren destijds zo
licht mogelijk geconstrueerd met inachtneming van de toelaatbare spanning in de constructiedelen, zo deelt
de marinevoorlichtingsdienst mede.

Geen kolenoorlog
in Zwolle

jaar geleden

Toen stond er

in het

Nieuwsblad:

Bode benoemd.
GASSELTE. Gisterenavond, werd
door het bestuur van het waterschap tot bode benoemd de heer B.
Ratering alhier, op een salaris van

f

20.— per jaar.

Agenda
1 januari.

Zondag

20.00 uur Stadsschouwburg: Ensemble
Rut Hofman: Het geheim van de Papy-

rusrol en Nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel.
20.00 uur Paviljoen Stadspark: Het Noorder Ballroomorkest.
20.00 uur Huize Maas. Orkest Martin
Vijver.

Bioscopen tot

en met

donderdag

Beurs. 14.30 18.30. 21.00, zat. alleen 18.45
uur: De hel van Birma (14 j.); zat.
14.30 zond. 14.00 en 16.15 en woensd.
14.30 uur: Kogels voorde getuige (14 j.)
Camera. 14.30. 18.45 en 21.00, zond. 14.15,
16.30. 18.45 en 21.00 zat. alleen 18.45:
Winden waaien om de rotsen (14 j-)Cinema. 14.30. 18.45 en 21.15, zat. alleen
18.45. zond. 13.45, 16.15. 18.45 en 21.15
uur: Een moorddadige echtgenoot (1*
jaar).

Grand. 14.30 en 19.00, zond. 14.00, 16.30 en
19.00 uur: Conny en Peter maken muziek (a. 1); dagelijks 21.15 alleen zat.
19.00 uur: Europa bij nacht (18 j.). Elke
ochtend beh. zond., 10.30 uur: Mijn
vriend Kazan (a. 1.).
Luxor. 14.30, 19.00 en 21.15, zat. alleen
16.45 en 19.00 zond. ook om 16.45 uur:

Rendez-vous aan de Cöte d' Azur (a. 1)Luxor Short. Dagelijks van 10.30—14.10
uur, zondags ook: Het huwelijk van

Z M. Koning Boudewijn.
Studio. 14.45, 19.00 en 21.15, zat. alleen
19.00. zond. 14.30. 16.45. 19.00 en 21.15
uur: Doctor at Sea (a. 1.).
Paterswolde. Maxwill Theater:
(Van onze Zwolse correspondent)
zond. 21.15 en dond. 20.00 uur: Aan de
Rivièra (14 j.); zat. en zond. 19.00 en
De dreiging van een „kolenoorlog"
woensd 20.00 uur: Desperado's sterven
in Zwolle is op het laatste ogenblik
schietend (14 j.); zond. 14.30 uur: Een
afgewend. De brandstoffenhandelaren
gentleman wordt geen sheriff (a. 1.).
zijn
alsnog
tenslotte
en het personeel
Tentoonstellingen.
tot een compromis gekomen over de
perin
flats.
Het
Groninger
bezorging
van
kolen
Museum:
t.e.m. 31 dcc. Jubirijgarnalen, die voor f 2.23 per kilo
leumtentoonstelling Jan Altink,
weigerde om na 1 januari de
soneel
hand
werd
milgingen,
van de
de twee
Geopend 10—17 vrijd. ook 20—22 uur.
kolen hoger te bezorgen dan de eerste
joen ruim bereikt.
De Mangelgang: tot 6 januari Jan vafl
zeiden
dat
het
etage.
werkgevers
De
De garnalen werden aangevoerd door compromis er in hoofdzaak op neer
der Zee. Geopend 9.00—18.00 beh. zondag.
de HA 35 van Gebr. Terpstra. Koper
beroep op de flatbewokwam
dat
een
Provinciehuis: tot 1 januari tekeningen
was de heer Tj. Lichtendahl uit Harners zal worden gedaan vrijwillig hun
van Jan Bosboom en ir J. Dieperinklingen.
naar de kelder te verGeopend van 9.00—12.00 en 14.00—17°°
De schipper van de HA 35, de heer kolenberging
papieren
De
kolen
zullen
in
plaatsen.
zaterd 9.00—12.00 uur
uur
visserij
J. Terpstra, voorzitter van de
zakken worden geleverd. Verder be- Pictura: Ploeg-tentoonstelling t.e.m. lb

Situatie blijft onveranderd

Record bereikt

Harlinger visafslag

op

Hollandse industrie ronselt in Friesland
De gemeentelijke visafslag te Harlingen bewees gistermiddag (vrijdag),

dat Harlingen nog steeds de grootste
aanvoerhaven van garnalen van Europa is. Op de afslag van 4 uur werd
namelijk een nieuw record in de omzet bereikt, namelijk het bedrag van
twee miljoen gulden.
vereniging „Ons Belang", ontving, in
Met een partijtje van 115 kg. pelle- het bijzijn van de wethouder voor de
visafslag, de heer T. Westerhuis, uit
handen van burgemeester Nauta een
cadeau en ook de koper kreeg een pre-

-

De toestand van

te boycotten.
:. De heer Kaufmann zit op het ogen-

blik in een Duitse gevangenis enkele
«traffen uit voor delicten, die met „het
"geval" niets uitstaande hebben.
" Tot een vervroegde invrijheidstelling,
waarvan sprake is geweest, komt het,
haar' het zich laat aanzien, vermoedelijk niet.
s De
eventuele komst van de heer
SKaufmann naar ons land zou daardoor
pas in de tweede helft van januari
.tegemoet kunnen worden gezien.
De familie Kaufmann heeft thans
;een verblijfsvergunning voor drie
'maanden gekregen. Wat er dan zal
'gebeuren, zal afhangen van de nadere
"instructies van de minister.

Het gebeurde in het politiebureau
Warmoesstraat in Amsterdam. Een
harde knal in de gang en een aantal
verschrikte agenten die in de gang
op de grond een jongeman zien liggen met een pistool in handen. Een
geval van zelfmoord? Tijdens het
vluchtige onderzoek naar de juistheid van het vermoeden springen de
tranen in de ogen van de agenten.
van
Niet van medeleven, maar
de traangaspatronen, die de zelfmoordenaar gebruikte. De jongeman was niet dood, hij had slechts
liefdesverdriet, verklaarde hij. Hij
had een eind aan zijn leven willen
maken, maar hij gebruikte daarvoor een alarmpistool en de verkeerde patronen. Later kwam de
aap uit de mouw: de 18-jarige
Duitse jongen ontvreemdde op 23
december j.l. D.M. 500 van zijn baas
in Dortmund en nam de wijk naar
Amsterdam. Hij kreeg berouw van
zijn daad en wilde een eind aan zijn
leven maken. Dat had hij eerder óp
de dag al schriftelijk aangekondigd
op een velletje papier dat hij in het
politiebureau had geworpen. Waarom de jongeman voor de uitvoering
van zijn vreemde plannen 't politiebureau had uitgezocht, is een raadsel gebleven. De vreemdelingendienst heeft de wonderlijke Duitse
jongen over de grens gezet.

Vijftig

HEI WEER
Barometerstanden
Metingen in de stad Groningen

van vrijdagmorgen 10 uur tot zaterdag
morgen 10 uur:

,

10 12 14 16 18 20

22 24 2 4
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8

10

sentje aangeboden.

Burgemeester Nauta verheugde zich
er over, dat het met de afslag nog
steeds in stijgende lijn gaat. Minder
prettig vond hij enkele uitlatingen in
Zeeuwse bladen, naar aanleiding van
'het rapport vari Dr. Havenga over de
toekomst van de mosselhandel in Nederland.
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Hoog water op 1 januari te Delfzijl
Zoutkamp om 10.32 en 22.50
uur; op 2 januari te Delfzijl om 0.00 en
12.20. te Zoutkamp om 11.10 en 23.22 uur.

om 11.43, te

en Prot. Chr. kwekelingen

Ongeveer vijftig uit Friesland afkomstige leerlingen van de R. K.
kweekscholen te Hilversum, SteenwijIn
kerwold en Amersfoort en van de
te Sneek
Weer
Neersl. Christelijke Kweekschool
vrijdag
hebben
en
een bijdonderdag
afgel.
heden
Min.
24
eenkomst
in
het
Hervormd
gehouden
temp.
7u. v.m.
uur
geheel bew. -3° C. 0 mm Jeugd- en Vormingscentrum De OorHelsinki
sprong, bij St. Nicolaasga.
-0° „
1
Stockholm sneeuw
Sprekers waren de heer D. T. E. van
s:ieeuw
0° „ 0.2 „
Oslo
Kopenhagen geheel bew
der Ploeg uit Sneek, over het onder-1° „
0
Aberdeen
licht bew.
werp: Wat verwacht Friesland van
3° „
1
licht bew.
Londen
zijn onderwijzers en frater W. Brou2°
2 „
Amsterdam mist
~
wer
uit Hilversum over het ondermist
1° „ 4
Brussel
werp: Mariaverering in Friesland.
-3° „ 4
Luxemburg mist
Na beide lezingen, die met bijzonder
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7
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8°
veel
„
14
interesse door de toekomstige onBordeaux
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1
regen
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3° „ 0
Nice
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den gevolgd, was er gelegenheid tot
-2° „
0
Berlijn
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-1° „
„
6
Frankfort
onder leiding van de vordiscussie,
sneeuw
-11° „ 02 ~
München
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K. J. Stroes. Deze bespre-14°
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1
kingen leidden dikwijls tot een beter
-2" „
0.4 „
regen
Genève
onderling begrip.
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0
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0
Vrijdagmorgen was er een protesWenen
Innsbruck
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ochtenddienst in de kapel van
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1°
0
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0
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Ypenburg
Met een forumgesprek, onder leiding
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mist
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mist
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G. de Jong uit Sneek over: Zo denk
mist
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ik over de Bijbel, werden deze zeer
Twen the
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De gestolen auto

Geen voortvluchtigen

voor dé
aangewezen

mosselcentrum van ons land zal worden. De Zeeuwse bladen verwijten
Harlingen nu als ronselaar van Zeeuwse mosselaars op te treden.
Het is verre van ons, zei burgemeester Nauta, dat wij op de een of andere
manier aan de Zeeuwen zouden trekken. Maar wie wil komen zal met
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open armen worden ontvangen. „Ron750—
=
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= selen" doet de industrie in de Hollandse provincies, die door middel van
grote advertenties de bevolking van
== = = == = = =
740—
Friesland tracht te verlokken om naar
De temperatuur bedroeg heden om Holland te vertrekken.
8.30 uur 1.5 gr. C. (35 gr. F.); minimum
temperatuur afgelopen nacht 1.0 gr. C.
(34 gr F.); maximum temperatuur gisIn Sneek
teren 2.4 gr. C. (36 gr. F.).
Neerslag afgelopen etmaal 3.2 mm.
Ontmoetingsdagen R.-K.
Wind vanmorgen om 10 uur: zuid, 1.
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helsde het compromis, dat in nog te
bouwen flats alleen in de kelder bezorgd zal worden. Het personeel wees
het compromis enige dagen geleden
van de hand, maar hernieuwd overleg
tussen beide partijen eergisteravond
heeft tot resultaat gehad, dat alsnog
tot een akkoord is gekomen. De situatie blijft dus ongewijzigd.

maar oüd-verpleegden

januari.

Geopend

10.30—12.30, 14.00-—

17.00, beh. maandags.

Muziek in dancings en bars
The Corner: The Flying Fïngers,
Frigge: Ensemble Pali Lakatos.

Apothekersdiensten
In de week van 31 december—7 Ja "
nuari hebben de volgende apotheken
zaterdag-, zondag- en nachtdienst:
Apotheek Eckhardt, Nwe Ebbingestraat 119; Apotheek Huisman, Darn-

«terdiep 66; Apotheek Viersen, Brugstraat 11; Apotheek Kaufmann,

Buningstraat 22.

W»*"""

Door een onjuiste opgave van de poZondagsdienst tandartsen
litie vermeldden wij gisteren, dat de
De zondagsdienst voor tandartsen
bij het auto-ongeval te Tinaarloo betrokken inzittenden twee uit het ge- alleen voor spoedgevallen
wordt
sticht Philadelfia te Vries ontvluchte dit weekeinde waargenomen door de
personen waren. Beiden zijn evenwel tandarts G. Raat, Westersingel 57, teloud-verpleegden.
-27185 (zat. 18.00 uur, zond. 11.00 en
18.00 uur).

-—

—

Begrafenis ds. P.J. Israël
Op de begraafplaats te Finsterwolde

is gistermiddag onder zeer grote belangstelling het stoffelijk overschot van
wijlen ds. P. J. Israël, emeritus-predikant der Ned. Herv. Kerk, ter aarde
besteld.
Ds. Israël, die de 2e Kerstdag in het
R. K. Ziekenhuis te Winschoten overleed, stond van 1924 tot 1947 in Finsterwolde. Toen ging hij met emeritaat.
Voor de begrafenis werd een rouwdienst gehouden in de Ned. Herv.
Kerk, waarbij ds. C. D. van Goeverden voorging. Aan het einde van de
dienst sprak eerst de schoonzoon van
de overledene, ds. A. N. v. d. Kreeke,
die de ontslapene schetste als een humaan mens, bij wie iedereen zich thuis
voelde. De gevoelens van de Kerkeraad werden vertolkt door de heer H.
Meijer en de heer R. Muntinga, sprekende namens de Kerkvoogdij, gewaagde van de verdiensten van ds.
Israël voor de gemeente Finsterwolde.
Bij de open groeve ging tenslotte
ds. Van Goeverden voor in gebed,
waarmee de plechtigheid werd besloten.

Harlinger scheepswerven
met 45-urige werkweek
De beide Harlinger scheepswerven
Welgelegen en Harlingen hebben zi<jn
aangesloten bij het besluit van de
scheepsbouwvereniging Hoogezand en
de Friese scheepsbouwvereniging ?*"
per 2 januari a.s. de 45-urige werkweek in te voeren. Bij Welgelege 11
komt het echter niet tot een vrUe
zaterdagmorgen. Er wordt een pioo '
genstelsel ingevoerd, waarbij de ene
ploeg de ene week 42% en de
47% uur werkt. Om de week is m e
's zaterdagsmorgens dan vrij.

"

Jaarcijfers 1960

Veemarkt Groningen
Aan de veemarkt te Groningen
in het afgelopen jaar aangevoerd: t&'
deren 48.252 (47.972); nuchtere kalveren
34.743 (33.651); vette en graskalveren 97»"
(8504); schapen 22.452 (31.699); lamnjfi
ren 16.340 (16.753); varkens 26.7»*
(21.720); biggen 18.430 (18034); bokken
en geiten 1243 (1069),
paarden W
(1089), totaal 179.187 (180.491). De ê e'
tallen tussen haakjes zijn over 1959.

Afscheid van mr. J. A. Berger
Honderden personen uit alle geledingen van het bedrijfs- en beroepsleven en het maatschappelijk leven in
ons land hebben in Hotel Kurhaus te
Scheveningen afscheid genomen van
de voorzitter van het college van
Rijksbemiddelaars, mr. J. A. Berger.
De heer Berger die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt heeft
om gezondheidsredenen
verzocht
hem ontslag te verlenen uit deze
functie. De afscheidsreceptie was georganiseerd door het college van

Rijksbemiddelaars en de stichting

van de Arbeid.

.

Voorafgaande aan deze receptie J
in kleinere kring, eveneens in hote
Kurhaus, aandacht geschonken aa,
dit afscheid. Daar heeft de dernis? 1?'
naire staatssecretaris
van Socia'
Zaken en Volksgezondheid, de heer &"
Roolvink, zoals wij reeds in een e.j
meegedeei
onzer edities meldden,
dat H. M. de Koningin de heer & el1'
ger heeft benoemd tot commande^
,„
in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Roolvink maakte ook "■
nieuwe samenstelling van het collie
van Rijksbemiddelaars bekend.
t
Ir. W. H. Kruyff, voorzitter van «e
Centraal Sociaal Werkgevers-verbon
sprak namens de werkgeversgroepf'
ringen in het bestuur van de Sticht» 18
van de Arbeid, en drs. D.
voorzitter van het N.V.V., namens d
werknemersgroeperingen in dit ve '

"

stuur.
In zijn dankwoord merkte de hef*
Berger op dat de aanvallen die hij
het verleden als voorzitter van n t
college heeft
ondergaan evenë° e *
aanvallen op leden van het col j;
zijn geweest en daarom is de lof a\e
hem thans als voorzitter van het c°
lege wordt toebedeeld evenzeer vo
de leden van dit college..

"

°
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het Noorden van zaterdag 31 december 1960

van

SCHAAKRUBRIEK

De volgende partij werd gespeeld in de
wedstrijd Staunton I—De Dom I, waarin
Staunton voor het eerst in dit seizoen een
overtuigende overwinning behaalde.
Wit: Bunt. Zwart: Caviët (De Dom).

Siciliaans.

1. e2—e4, c7—cs; 2. Pgl—f3, d7—d6; 3.
d2—d4, c5x d4; 4. Pf3 x d4, PgB—f6; 5.
Pbl—c3, a7—a 6 (de moderne verdedigingsmethode); 6. Lel—gs, e7—e6; 7. Ddl
—d 2, DdB—c7; 8. Lfl—e2, b7—bs; 9. Lgs

x f 6, g7x f6; 10. o—o, h7—hs (ondanks
de open g-lijn is het niet gemakkelijk
voor zwart om tot aanval te komen op
de witte koningsstelling); 11. f2—f4, LcB

,

—b 7; 12. Le2—f3, PbB—d7; 13. Kgl—hl,
(ontpenning bij voorbaat van Pd4); 13.

Pd7—b6; 14 b2—b3, TaB—eB; 15.
Pc3—e2, Dc7—cs; 16. c2—c3, LfB—e7; 17.
Tal—cl, hs—h4; 18. Pe2—gl, d6—ds; 19.
e4—es, f6x e 5(dit is riskant en berust
op een verkeerde taxatie van de kansen,
de open f-lijn voor wit weegt veel zwaarder dan 't nadeel van de geïsoleerde epion); 20. f 4x e5, Dcs—e7; 21. Dd2—f4,
Le7—a3; 22. Df4—f6,ThB—h7; 23. Pd 4x
e6! (de inleiding tot een afwikkeling,
waarbij wit aan het langste eind trekt);
23
f7xe 6(op 23
Dc 6
volgt 24. Lh5D; 24. Df6 x e6t, Dc7—e7
(het enige); 25. De6—g6t, Th7—f7 (op 25.
, KdB of Kd7 Volgt 26. Db6:; het
Df7 (waarop wit
beste was nog 25
met 26. Lhs!, Dg 6:; 27. Lg6:t enz. echter
toch een gewonnen eindspel overhoudt);
26. es—e6, La 3x cl; 27. e 6x f7t, De 7x
f7; 28. Dg 6x f 7, KeB x f7; 29. Lf3—g4t,
Kf7—g7; 30. Lg4 x eB, Pb6x c 8; 31. Tfl
x cl, PcB—d6; 32. Pgl—f3, zwart geeft
het op, de achterstand van kwaliteit plus
pion laat hem geen kansen.

,

,

nr.

Oplossing probleem

C. Schoenmaker, Hoek

386
(Z.)

1. Kg2.

Aanvullend tempo.
In probleem nr. 387 is een hinderlijke
fout geslopen, 't paard op h8moet zwart
zijn. Het onderschrift was goed; hier volgt
de stand nog eens:

Wit: Kgl, DeB, Td6, Tfl, pi. a 2, d2, g2,
g6, h4.
Zwart: Ke4, Dh6, Ta3, Tb3, PhB, pi. c6,
d7, e5, f4, f5, g3.
De inzendingstermijn wordt met twee

weken verlengd.

nr. 388

Probleem

HC

—

—

(Turnlust).

Lokomotiva (Zagreb) heeft vrijdagavond in Zwolle met 16—3 (rust 9—o)

van een

oostelijke

zaalhandbalcombinatie

(dames) gewonnen. De topscorer van de

Zuidslavische dames Nada Erdelic, die
ook nu weer voor 4 treffers zorgde, speel-

Kbl, Da 4, Tfs, Th4, Lhl, LhB,
Pf4, pi. b 2, b4, 2.
de haar 250ewedstrijd.
Zwart: Kd4, Df6, Les, Lfl, Pf7, pi. 6,
Het bestuur van de KNZB heeft
b3, 4, 7, f 2.
het Van der Mast-schild voor
besloten
Mat in twee zetten, inzendingstermijn
in het oog springende zwem-

e

—
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c e

prestatie in 1960 voor dit jaar toe te
'k Stand ladderwedstrijd na probleem nr. kennen aan de schoolslagzwemmer van
#!5: p.
Noteboom (.VIII), Gron. 69;
l
Van Dongen (VI), Gron. BI; M. Schrader
-wiis de 'énige Europese
'v.T.ron. 56; M J. Schuiteboer (I), As- zwemmer, die tijdens de Olympische
sen 55; J. D. Dik (VI), Gron. 51; mej. Spelen in Rome een medaille won. Hij
A Groenhuis (III), Gron. 45; H. en P. werd derde op de 200 meter schoolslag.
(VIII), Gron. 44; H. de Vink,
le' Grand
Gron 43; W. van Zanten (X), Haren 40;
A. Plu, Gron. 38; ir. Th. P. E. de Klerck
Winschoten 36; Beukema, Hoogeen
(II)
zand 36; H. J. Grooters (IV), Gron. 32;
H. J. Staal (II), Veendam 31; J. F. Kremer (XIII), Annerv.kanaal 28; E. J. JonaHet bestuur van de N.V. Koninklijke
VOLLEYBAL
Nederlandsche Zoutindustrie te Hengelo
en het bestuur van de Koninklijke Zwavelzuurfabrieken v/h. Ketjen N.V. te Amsterdam delen mee, dat zij besprekingen
voeren om te komen tot een nauwe samenwerking. Daarbij staat hun een oplossing voor ogen, waarbij beide vennootuit
De hervormde kweekschool-dames
schappen opgaan in een Holding-maatuit
collega's
mannelijke
Assen en haar
schappij.
Leiden zijn de winnaars geworden van
het monster-Kerstvolleybaltoernooi, dat
voor de elfde maal in Assen is gehouden.
In de finales in Bellevue gaven zij een
technisch goed spelletje ten beste, dat de
De Nederlandsche
tegenstanders niet konden wisselen, hoespannend toeging. N.V. te Amsterdam zalMiddenstandsbank
aan aandeelhouwel het er bijzonder
toonin het toernooi
ders over 1960 8% (1959: 7%) dividend
Het allerbeste team organatie-cornissw:
en
de zich evenwel de
voorstellen.
Gezien de toeneming van de bedrijfshet was daarom bijzonder sympathiekHUGKAde
van
omvang acht de directie het gewenst
juist gezien
gisteravond
Vries,
die
het geplaatste kapitaal verder uit te
voorzitter Jan de
bij de prijsuitreiking dat team naar voren breiden, waarvoor binnenkort door een
haalde en hartelijk huldigde
claim-emissie een beroep op de kapitaaltm en
Pn
tijd
Het toernooi is weer verleden
markt zal worden gedaan.
e
s
voorzitter Klaas Koster c.s. diepe
zucht
teravond om half acht een
Het
die regelrecht uit hun hart kwam vergeheel was vlot en vooral sportief
In 1960 is bij de Rijks Post Spaarbank
lopen. Voor de noordelingen was het 912 miljoen gulden
ingelegd en 717 milmeeprettig dat zij uitstekend konden
ploe- joen gulden opgenomen. Het spaarverde
Asser
zijn
vooral
het
komen en
schil bedroeg dus 195 miljoen gulden.
gen geweest, die goede prestaties lever- Samen met
de bijgeschreven rente ad
74 miljoen gulden steeg hierdoor het inVos, Ina Kok, Anneke Beukema
tot 2638 miljoen gulden.
Bakker en Janny leggerstegoed
Els Koelewiin Janny Wielenga
Het spaarverschil pl Us de uit rente en
als wisGrietje
met
te aflossing van bestaande beleggingen vrijHervormde Kweekschool
sel
komende middelen leidden er toe, dat
voor
een
Assen namen ac
de wisselbeker
wonnen zij van een bedrag van ca. 385 miljoen gulden
op lange termijn kon
worden belegd,
Lyceum te Hoogeveen,
ondermoest
teleurstellingen
Waa^f n ?,5 mi,i°en gulden in effecten
meer

Financiën

Economie

Fusie KNZ-Ketjen

Kweekscholen

wonnen te Assen

Middenstandsbank:
8% en emissie

—
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Sparen in 1960
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Het aantal spaarovereenkomsten ingekweekvan
vand
ace Deventer magr
e J eu gdspaarwet bedraagt thans
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tweeae
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.school, dat de
112.U00 met een gemiddeld
de
n
afweer
saldo van cirac beslissing gee
ca 260 gulden per rekening.
$hadjtegen
In totaal
de
Leidena
van
techniek
Dearaagt
het aantal spaarrekeningen
gemeester, mr. F. c.
thans 5.2 miljoen.
avond de trofeeën uit-
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DAMMEN

Twee remises voor Aeilkema
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u
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e
?£
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Ensche
de
kwam hij remise, overee
2-°; B eeke (Ned.)u
l
deer Benny Wiggers.
b Slaby (België)j
Aeükema
Achtste ronde, H°eK_ Fisser Holst
is de sta
-1; Hessel-Wiggers j_wa
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(Ne d-> 14 pnt; 2 Beeke (Ned.)
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Of u een eenvoudig jasje zoekt in een populaire prijs, een royale bisammantel of een solide kalfmantel in een grote maat, u vindt wat
u zoekt bij de honderden modellen op onze
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Nieuwjaarsmena

MAISON

1

f 7.50

«7

Mg

SPECIALE BONTAFDELING
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Keuze in alle soorten als feh, persianer,
murmel, veulen, pattes, kalf enz.
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APPINGEDAM

Am¥

’

„Het restaurant voor
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EIGEN BONTATELIERS
Bont kopen is en blijft
een zaak van vertrouwen

H

{

Mm?
JEÊf

KORTE EN LANGE BONTMANTELS
van 189.- tot 2250.-

’

Slager Langeland

i

_v_\B

DE POSTHOORN

N.V. MODEMAGAZUNEN

__u—

.

Drents
Economisch
Technologisch Instituut

vr. administratieve kracht

[t

lIIIIIËV )) /111
%%%%%x:
vLf \WxvXvX
- v^r*rax*x*x::
-se.
!
.ft^vXvXvXvXvXvXv
'

voor het verrichten van
type-, archief- en documentatiewerk, in het bezit van 1
diploma Ulo en typen.
Schriftelijke sollicitaties
vóór 7 januari a.s. te richten
'XvXvXvX-v.vJ
vXv.vX'X.y.v.A
aan
de directeur van het ;XvX;X;t;>XvXv.\
>
D.E.T.1., Stationsstraat 11 te

Assen.

; \TEL.3336-Hn^gp|^;;

Nw. Ebb.str. 67
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De Alg. Ver. voor Gezinsverzorging te Bussurn zoekt
voor spoedige indiensttreding
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"
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ZONDAG a.s.

Groot Nieuwjaars-bal

Op onze afdeling Boekhouding
is plaats voor een

administratieve kracht

(vrl.)

niet jonger dan 16 jaar,
bij voorkeur met enige ervaring.

* "*"*"""*"""* *" "*""* *"*"*"* *"* * *"*"* *"*"
*
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Bussurn.

Machinefabriek

BIJVERDIENSTE

D. E. GORTER

-

zoekt thuiswerk

DELFZIJL TELEFOON 05961 -3835
vraagt voor direct

als bijverdienste.
Grote
werkruimte aanwezig. Plm,
10 km. vanaf Groningen
Aanbiedingen onder no
1888 tur. dezes.

KANTOORBEDIENDE
Bekendheid met

strekt tot
aanbeveling.
Aanmelding persoonlijk of schriftelijk

Stichting De Spaarbank
te Middelstum

.

magazijnadminlstratie

ZONDAG 1 januari a.s
wordt weer een daverend
succes met de première
„The Blue Lires"
oXv. Willy Weits,
met zrjn balwinorgel

3{oteC*D!k
DELFZIJL
ZONDAG a.s.

aan ons kantoor.

13, 2(1 j BEHA's EN GAINES BIJ

Zitting vrydagen 6,
en 27 januari 1961, telkens
nam. I—s1—5 uur, in 't café

Neptunia-bal
The Haertbreakers.
Maring's Ploegenfabriek N.V. te Delfzijl Orkest:
Aanvang 7.30 uur.

Grommers te Middelstum
voor rentebijschrijving, inleg en terugbetaling.
Namens de Commissarissen:
H. J. Reitsema,

vraagt voor spoedige indiensttreding

op ZONDAG 7 januari a.s.

Nw» Ebbingestraat 3

Coöp. Boerenleenbank
Zuidhom

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

'I

|

I

« PLAAT-BANKWERKERS
❖ ELEKTRISCH - LASSERS
♦
♦

>

-

CONSTRUCTIEWERKERS
MONTEURS
ZETMEELINDUSTRIE N.V.
i NATIONALEVeendam
voor
ERVAREN DRAAIERS
voor
de buitendienst

vraagt

„Garmerwolde"
worden gehouden:
Thesinge,

Omstreken:

Armen en

Sint

woensdag 4 januari 1961 in
Café T. DIJKEMA van 9-12
en van half twee—s uur.

Garmerwolde:
donderdag 5 januari 1961
van 9—12 en van half twee—
bij voorkeur in het bezit Van analistendiploma 5 uur; vrijdag 6 januari van
half twee—s uur in Café J.
le gedeelte of gelijkwaardige opleiding.
KORT.

Coup*»*

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit ontwikkeling van receptuur en meetmethoden voor zetmeelderivaten.
Leeftijd 20—25 jaar.

VAN DINSDAG. 3 JANUARI AF
VOOR PRIJZEN

Sollicitaties aan de afdeling Personeel.

40-75 °/0

j

18

Coöp. Boerenleenbank
De jaarlijkse controle en bijschrijving
der rente zal

een

1000 d&ri

QRONINQEN HERESTRAAT

(1 januari GEEN dansen)

haar research laboratorium

analist

fyeséen de faöf

Garnwerd

een voorspoedig 1961

te ZUIDWENDING

Machinefabrieken

BENEDEN
DE NORMALE WAARDE

LÜTH,

voor de boekhouding
Prima muziek aanwezig.
(moet tevens vlot kunnen typen).
CAFÊ-DANCING
Sollicitaties, zowel mondeling als schriftelijk worden
gaarne ingewacht op ons adres: Paviljoenweg 2, Delfzijl. „DE POSTWAGEN"
Mondelinge sollicitaties na 6 uur: Kustweg 70 te Delfzijl.
TOLBERT.
Familie J. C. VEEZE
I en personeel wenst allen

Donderdag 12 januari vooi
de letters I t/m. K vrijdag
♦
13 januari voor de letters f
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de personeelst/m. N van 9 tot 12 uur.
Tijdens deze zittingen wor- \ afdeling van
den geen spaarbusjes geleSLUIS
N.V.
digd. Alle boekjes moeten
worden aangeboden. Zie ; Oliemolenstraat 23, Drachten, Telefoon 05120-2844.
verder advertentie volgende
Mondelinge inlichtingen worden gaarne verstrekt.

;

Groot tussen-bal

een administratieve kracht e**n) int Café

Penningmeester

week.

Groot NIEUWJAARSBAL

At] 3n en reparatiebedrijf

met, yeel; ,yrys

voor de letters E
t/m. H van 9 tot 12 uur.

1 januari

'

soll. met
uitv. gegevens aan Mevr. E,
de Bruijne—v. Gilse van de
Pais, Joh. Verhulstlaan 9,

januari

„De Hertenkamp" Assen

Aanvang

geschr.

9 januari voor de letters A
en B. Dinsdag 10 januari
voor de letters C en D van
9 tot 12 uur. Woensdag 11

(5 personen)
Aanvang 7.30 uur.

VAN DER MARK N.V. NIEUWJAARSBAL
Postbus 13 - Veendam.
m.m.v. Schoppenaas-kwartet
8 uur.

zorg.

ting gehouden op maandag

in zaal HOEN met medewerking van het
The Blue Heaven Combo

Sollicitaties aan afdeling Personeelszaken

werkverband met leidstei
helpsters voor bejaarden-

Eerste zitting in 1961 op
3 januari a.s.
Voor rentebijschrijving er
boekjes-controle wordt zit-

Dancing

PANMAN, Scheemda

en

tyd

januari

solisten.

's Maandagsmorgens ook geopend

Salaris volgens Rijksregeling. Kamer in mooie omgeving beschikbaar. Prettig

Groot, .gezin,

1

met medewerking van het
dansorkest Ina Rees en haar

aan de Vismarkt 46 zz., Groningen
Wü z|jn speciaal voor dit werk.

2 gezinsverzorgsters
Eigenh.

zondag

7 uur:

RUNHARDT's GEBITTENKUNIEK

per 1 februari a.s. oi

een mannelijke of

ZONDAG a.s.
Muziek:
The Scarlet Pimpernels.

-KUNSTGEBIT HERSTËITËN?^ Groot Nieuwjaarsbal

Het

eerder

i—wi

NIEUWJAARS-BAL

-

TER APEL

D»■ Oa H«

vraagt

smulpapen". Kipeten
zoveel U wilt voor
f 6.—
Telefoon 05995 201

Hotel-Restaurant

;

. S, >
S3E SaSv?_.

,

Roomsaus

de meest

3 weken.

j-

HERESTRAAT 102,

Pure en
Preisselbeeren
dameshoeden.
geachte Clientèlee Kip, compote
Wenst
haar
4
rottebakkersrrjge
B
VOORSPOEDIG 1961.
Geb. aardappelen
-\ wenst alle coasterbemannin- een Stoeldraaierstraat 48.
IJs, vruchten-slagroom,
BV
?en en van de binnenvaart
Koffie
jSM
Ben behouden vaart Slager Langeland
van 't Hngeland
mm
QCSI
in
in 1l 570 l
Pottebakkersrijge 4
JSÊIÊ
CONCERTZAAL
wenst ziJ'n
een
mm
I Kindje blij zegt ta. Ta, ta,
broekje
plastic
een
M%
voorspoedi g 1961 „Het Wapen van Leiden"

VORMT ONZE FRAAIE BONT-KOLLEKTIE

BÊÊ

—
—

De tweedaagse landenwedstrijd tussen de tennisleraren van Nederland en
Duitsland in de Energiehal te Rotterdam
is door de Duitsers met s—l gewonnen.
De James Sullivan-trofee, de hoogste
onderscheiding die een Amerikaanse
amateur-sportman ten deel kan vallen,
is voor 1960 toegekend aan de Olympische kampioen op de tienkamp Rafer
Johnson. Hij neemt de trofee over van
Parry O'Brien. In 1958 werd Glenn Davis
met de trofee onderscheiden.
Herb Elliott, de Australiër die op de
Olympische Spelen de 1500 meter hardlopen heeft gewonnen en wereldrecordhouder is over deze afstand, is uitgeroepen tot atleet van 't jaar door 't Zweedse
ochtendblad Ny Tid uit Goteborg. Aan
deze verkiezing hadden 50 sportjournalisten uit Europa, Amerika, Azië en
Australië hun medewerking verleend.
Elliott, die in 1958 ook bovenaan de
ranglijst is geëindigd, had een grote voorsprong op nummer 2 en 3, Wilma Ru-

Restaurant FISCHER

WENST ALLEN
VOORSPOEDIG 1961
Willem Sprengerstraat 42, Leeuwarden, Tel. 27850.
EEN

Aspergesoep
Halve Hazerug met

1

EEN KLASSE APART...

ÊBf
BB
WÊÊ
WM

De uitslag luidt: 1. Th. Wildeman 57
st., plus beker, 2. A. J. Dalmolen 59 st., 3.
H. van Rhee 53 st., 4. G. Hatten 51 st., 5.
B. Monsma 42 st., 6. J. Brink 29 st., 7.
J. Veltman 33 st., 8. J. Hiemstra 27 st., 9.
P. Duzink 23 st., 10. H. Spijkerman 19 st,
11. D. Pool 22 st., 12. R. Kleersnijder 23
st., 13. Joh. Koekkoek 20 st., 14. H. Deppe
9 si, 15. R. Hoeksema 16 st.

dolph en Armin Hary.
Voor het Nederlandse dameszaalhandbalteam dat op 15 januari in Parijs
tegen de Franse dames speelt, zijn de volgende speelsters geselecteerd: Gien van
Maanen (Atleta) en Wil Giebels (Bunkert); Tjits de Groot (Sparta), Noortje
Bos (Blinkert), Nel v. Hooff (WLC), Annie Kusters (V. en L.), Carla Oldenburg
(Hygiëa), Tini Veen (Athene), Annie
Hajema
(Zeeburg), Tini Hoogerhuis
(Zeeburg), Henny Robart en Marie Robart (beide DWS) en Mien de Bruin

Wit:

"*g
ÊÊ

Groningen

bemachtigen.

-llill!llll!lilil!IIUli!illll!»llllllIilllllll!!il!llll!lllinillll!!iniilil!!lll>lt!llllll

Hors d'oeuvre

HENGELEN.

—

Pd6,

_

Gron. 27; W. J. Velthuizen
(VII), Onderdendam 26; F. J. Slim (XII),
Hoogezand 25; R. Elzer (VI), Gron. 22; G.
Stuive, Gron. 19; H. J. Molanus (XI),
Gron. 14; G. H. Nienhuis (VI), Gron. 11;
Tj. G. S. Reitsma, Gron. 10;
E. W. Boog
(VII), Westerbork 7; J. j. Boddé (V),
6;
Gron.
J. Hazenberg, Grootegast 2.
Winnaars van een prijs van f 5.- zijn
dus de heren Noteboom en Van Dongen,
die we hiermee gelukwensen.
Mijn hartelijke dank aan alle lezers,
die mij hun goede wensen voor het nieuwe jaar deden toekomen. Op mijn beurt
wens ik u allen een gelukkig en voorspoedig 1961 toe!

De Hengelclub Groningen hield donderdag een clubdag in Markenesse (N.O.Polder). Er namen 42 personen aan deel,
die matig hebben gevangen. De snoekvissers wisten zelfs niet één snoek te

„DE CARROUSSEL"

Caharetnezekchap

thans (I),

Clubdag

3

Radiozaak te Groningen vraagt voor z.s.m.

BEDRIJFSLEIDER
in het bezit van minstens diploma Radio Detailhandel

V.E.V.

Wrj zoeken een jonge aktieve kracht die gewend is
hard te werken.

Geboden wordt:
Goed salaris, tantième, gebruik van auto.
Brieven onder no. 1864 bureau van dit blad.

Ten Boer:
vrijdag

6 januari 1961 in
„ONS HUIS" van 10-12 uur.

Zowel de

Spaar-

schotboekjes

als Voormoeten ter

controle worden aangeboden.
hiervan wordt
f 1.
boete geheven.
HET BESTUUR.
Bij verzuim

—

Openbare Vergadering
'van Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen
vrijdag 6 januari 1961,
des middags om 2 uur in
het Provinciehuis.
Behandeling van een beroep naar artikel 13 der
Lager-Onderwijswet 1920.
op

" HYPOTHEKEN

lste en 2de; bedrüfskredieten. Rente vanaf i% %.
Credietkantoor Melkweg 14,
1 Groningen, tel. 26976.

-
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i

januari

a.s.

no-

pen onze geliefde ouders
R. H. CONSTEN en
A. CONSTEN—VEGTER
hun 35-jarige echtvereniging

in de ouderdom van 81 jaar.

Enige kennisgeving.
Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

'

SAMMO.

Tijdelijk: Huize
Groningen.

JEANNETTE ABBRING

JAN DOORTEN
en
HENNIE EMMENS
hebben het genoegen u, mede
namens wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op zaterdag 7 januari
a.s., des voormiddags 11.30
uur te Vries,
januari 1961.
Vries, Nieuwe Rijksweg 16.
Donderen, Oosterwaterweg 7
Receptie van 3 tot 5 uur in
café Bakker te Donderen.
Toekomstig adres: Brink 10,

Heden
overleed onze
lieve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder
AALTJE

GRENZENBERG—

SOTTHEWES
in de ouderdom van
70 jaar.
Groningen, 30 dcc. 1960.
St. Eustatiusstraat 61.
M. Grenzenberg
Melbourne:
Joh. M. Grenzenberg

en
ANJE SCHOL
hebben de eer U, mede na-

mens wederzijdse ouders,
kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op vrijdag 6 januari
1961, des namiddags 3.30 uur
ten gemeentehuize te Warf-

D.

Usquert, Noorderdijk 6.

Grenzenberg

K. van der Vaart
en kleinkinderen.
De overledene is opgebaard m een der rouwkamers van het „Gebouw Zwanestraat 12".
Bezoek van 3-7 uur. Zon-

Usquert.

Heden ging nog onverwacht van ons heen, onze
lieve man, vader, be-

jaar.

A. Scheltens—de Vries
F. H. Brans—Scheltens
A. G. Brans
M. Mik—Scheltens
H. Mik
J. Scheltens
H. Scheltens
W. B. Scheltens—Boon
en kleinkinderen.
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers, Verl. Oosterstraat 8. Bezoek van 3—4
en 7—B uur.
De begrafenis zal plaats
hebben a.s. dinsdag op de
begraafplaats „Selwerderhof" om 12.30 uur.
Vertrek vanaf de rouwkamer om 12 uur.
Enige kennisgeving.

Heden overleed onze
lieve moeder, behuwd-,
overgrootgrooten
moeder
DIRTJE DE JONGE—

WINTERBOER,
weduwe van

Adde de Jonge,
op de leeftijd van 91 jaar.
Groningen, 30 dcc. 1960.
Namens de familie:
D. Reinhart —de Jonge
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers Nw. BoteringeBezoekuren
straat 29.
van 3—5 en van .7—8;
zaterdag en zondag van
3—5.
De teraardebestelling zal
plaats hebben dinsdag 3
januari 1961 op de begraafplaats „Selwerderhof" om ± 10.15 uur.
Vertrek van Nw. Boteringestraat 29 om 10 uur.
Heden ging van ons heen
nog onverwacht onze
lieve man, vader, behuwd- en grootvader
GEERT HARTMAN,
in de ouderdom van 60
jaar, geliefde echtgenoot

van Jacoba Bakema.
Sappemeer, 30 dcc. 1960.
Noordbroeksterstraat 50.
J. Hartman—Bakema.
Hoogezand:

A. A. Hartman.
P. H. Hartman—Jullens.
Amsterdam:

G. van Bavel—Hartman.
W. J. van Bavel.
Winschoten:

A.

Kuiper—Hartman.

G. Kuiper.
Sappemeer:

A. Hartman
en kleinkinderen.
De teraardebestelling zal
plaats vinden dinsdag 3
januari te Sappemeer.
Vertrek van het sterfhuis
's namiddags 2.30 uur.
Zij die de overledene de
laatste eer wensen te
bewijzen worden om 1.45
uur aan het sterfhuis

verwacht.

Ferdinand

J. C. van der Vaart-

Warffum, Oudendijk 91.
Receptie van 5—6 uur in
Hotel „'t Gemeentehuis",

Groningen, 29 dcc. 1960.
Winschoterdiep 92.

Grenzenberg-,

Groningen:
R. Grenzenberg
Calgary (Canada):

fum.

71

AUTOVERHUUR

mooie collectie.
Event. Credit Service.

E.N.N.A.M. N.V.

TIES H. J. v. d. MOLEN

in de ouderdom van

BONTMANTELS!

C. H. SIEMENS—SICCAMA
B. W. SIEMENS
„Panser". Zoutkamp:
L. A. OOSTERHUIS—SICCAMA
K. OOSTERHUIS
H. J. B. OOSTERHUIS
HEREWEG 3fi
B. K. OOSTERHUIS
De begrafenis zal plaats hebben te Vierhuizen op
dinsdag 3 januari om half drie.
I HBHHHHNHO
;
Samenkomst bij v. d. Bleek.

Vries.

huwd- en grootvader
EVEKT SCHELTENS,

De afgelopen maanden kwam het steeds vaker voor
dat wij een huurder teleur moesten stellen. Dit bewijst dat men meer gaat letten op betrouwbaarheid,
goede verzekering, service, etc. van de te huren
auto. Voor ons is dit een reden onze afdeling

:

dag van 5-7 uur.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. dinsdag plm. 14.30 uur pp de

.

begraafplaats Selwerderhof.
Vertrek van het „Gebouw Zwanestraat 12"
om 14.00 uur.

Heden

lieve

overleed

man,
grootvader

vader

onze
en

KLAAS TER BORG,

in

de

ouderdom

van

ruim 82 jaar.
J. ter Borg—Yken
Haren (Gr.),
Molenweg 36:
Dr. H. ter Borg
M. F. ter Borg—
Gaaikema Schuiringa
Nagele:

J. A. ter Sorg
T. D. G. ter Borg—

Veninga

Assen:
G. A. Struik—ter Borg

G. Struik

en kleinkinderen.
Noordbergum, 29 dcc. '60
De begrafenis zal plaats
hebben dinsdag 3 januari
a.s. op „Emmen oud" te

Emmen.

droevig

ongeval

mijn

lieve man
HARM WIEGMAN
op de leeftijd van 54

terdag en zondag van
5-7 uur.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. dinsdag plm. 12.00 uur op de

man, vader, groot- en
overgrootvader

JAN WERKMAN,

in de ouderdom
73 jaar.

van

Saaxumhuizen,
30 december 1960.
B. Werkman—Vos
Winsum:

W. Bouwes—Werkman
H Bouwes

Féerwerd:
J. Werkman

J. Werkman—v. d. Kooi
Saaxumhuizen:
S. Werkman
G. Werkman—Visser
Féerwerd:
H. Veenstra—Werkman
A. Veenstra

Wirdum:
K. Poppema—Werkman
S. Poppema

Canada:
C. Werkman

T. Werkman—Klunder
kleinkinderen en

achterkleinkinderen.

De teraardebestelling zal
plaats vinden op dinsdag
3 januari om half drie.
Heden

overleed onze
trouwe vriend en medewerker
JAN WERKMAN
in de ouderdom van
73 jaar.
Saaxumhuizen,

30 december 1960.
W. K. Luitjens
Fam. R. Burgsma
L. Doornbos

IFam

-

TELEFOON 05900-30841

STOMEN
* rokken

B»

eenv.

*

BELANGRIJK VOOR ALLE BEZITTERS VAN

*

aö

tijdelijk

BEDRIJFSAUTO'S

JAREN HEEN BETROUWBAAR

DOOR DE

blouses

pullovers
* vesten

(2 min. v.a. Oosterpark)
voorheen Westerkade 8
Moderne lijkauto's voor begrafenissen,
crematie enz.

et.

ZIET ONZE ETAUGEI

japonnen 1.95

A. Rijsdijk, ambtenaar bij het
Directoraat-Generaal van het Verkeer.
Bevat 0.a.: de officiële tekst van Rijtijdenwet en Rijtijdenbesluit; een uitgebreide toelichting op de artikelen; een
het werkboekje en vele
Heden overleed, zacht en toelichting op de invulling van
kalm, onze lieve vrouw, andere belangrijke gegevens. Omvang ca. 140 pag., prijs
ongeveer f 10.-. Verschijnt in februari a.s.
moeder, behuwd-, grootWÊmWmmmmmXmtmmmmmWmwmmmmmWmmmm
Bestelt nu reeds een exemplaar.
overgrootmoeder
en
toegelicht door G. C.

£{£ÏneL

'

TETJE DE VRIES,
de ouderdom van
bijna 80 jaar, eerder weduwe van

'''

in

Hendrik

Snijder.

Westerwijtwerd,
30 december 1960.
Uit aller naam:
M. de Groot
De begrafenis zal plaats
hebben woensdag 4 januari 1961 te Middelstum. Vertrek vanaf het
sterfhuis om 2 uur des
namiddags.

Heden overleed onze
lieve zwager en oom de

heer

RUDOLF BOLHUIS,

weduwnaar van
Frederika Hoving,
in de ouderdom van

SCHOLTENS EN ZOON
ACADEMISCHE BOEKHANDEL

GROTE MARKT 43

-

GRONINGEN

-

W. C. TER SPILL
Lerares Engels M.0.8.
Blekerstr. 17b, tel. 23604

hervat haar lessen

TEL. 21319

Adverteer in hèt Nieuwsblad
van het Noorden,

Import v. Nederland: n.v. GREMI-O.Ebbingestr.32-Groningen-Te1.27745

ENGELS
Conversatie voor

-

Groningen
Dealer: AUTOMOBIELBEDRIJF „A TOT Z", Friesestraatweg 23
Tel. 05900-20012, b.g.g. 05907-543
Bezoekt onze showroom
Voor rijlessen in de Isar T 700: Klevering, Carolieweg 16, Groningen, tel. 24877
Tevens inlichtingen en aangifte mogelijk bij N.V. GREMI

begin-

nelingen en gevorderden.

Vertaalwerk.

BKippesoep,
Varkenslapje
■ met
spruitjes
0
1Kippesoep,
■ Biefstuk West-

1llhl]
B

.

"

RESA-HILVERSUM

met 750
■■ Moreland
t.uu
doperwten

Beter Schriftelijk Onderwij*

S£|S„S "o. m°"m.B.A.

"

Praktijkax. Boekh. en Handelscorr.

GESLAAGD DANK ZIJ...
Resa-Hilversum

91 jaar.

Haren, 29 dcc. 1960.
Rijksstraatweg 228.
Fam. Bolhuis—Weeman

Lands deze weg betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de blijken van belangstelling na het overlijden van

WK

\_?ï M het snelstgroeiende dagblad
in Noord-Nederland!

onze lieve moeder

ALIDA LUKKIEN.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te be- Groningen, dcc. 1960.
Fam. HUIZINGA.
wijzen, worden in d'Zeihuuv, Nijkampenweg 71,
Voor de vele bewijzen van
verwacht.
Aanvang rouwdienst om sympathie en deelneming na U
het overlijden van onze lieve
acfWezen
1.30 uur.
man en vader
ROELOF JACOB
Heden overleed, zacht an
HARTLIEF,
Boni*e' kc "i
kalm. na een kortstonbetuigen wij onze oprechte ff
dige ziekte, onze lieve

\w

Ebbingestr. 61-3a. I
Gesloten huis.
Groningen
Tel. 28137. I

SOude

Rijtijdenwet en rijtijdenbesluit

begraafplaats Selwerderhof. Vertrek van „Gebouw Zwanestraat 12"
om 11.30 uur.

1

MW* %
HEiS-» __W\t&*

Tel. 25962

-

■■■'%,

11

Pelterijen:

Oliemuldersweg 105

De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van het „Gebouw
Zwanestraat 12".
Bezoek van 3-7 uur, za-

ff

WBkjsÊ

voordelige
aanbieding van 2. tot 7 jan.,

Lijkkistenfabriek en rouwbedrijf sinds 1880

jaar.
Groningen, 29 dcc. 1960.
Padangstraat 22.
A. T. Wiegman-Klugkist.

lm

Extra

D. Th. DALMOLEN EN ZONEN

Heden overleed door een

mmÈtk.

JÊm\. **■

1

eu oe POEL.EB&UG

drastisch uit te breiden met een aantal Opeis Rekord 1961 4-deurs Opeis Rekord „1700", Opeis
Car-A-Van, Opeis Kapitan en een Chevrolet Bel
Air. Binnenkort hopen wij ook de kleinere Chevrolet Corvair 1961 in gebruik te kunnen nemen.

Norg:

*

Ktestüb

UITBREIDING

weduwe van HENDRIK JAN SICCAMA
Ulrum, 31 december 1960.

Tavenier.

f

GEEN SPREEKUUR

57 jaar oud.

1 Winschoten, 30 december 1960.
Stationstraat 10.
i
N. J. L. JANSONIUS
LOUKINA ALIDA
Calgary Canada: J. JANSONIUS
(Kma)
B. JANSONIUS—LOKKER
Slochteren, 29 dcc. 1960.
Groningen:
Dr. N. J. JANSONIUS
A. DORENBOS.
W. H. DORENBOS—
Blaricum: J. F. JANSONIUS
BEGEMAN.
C. JANSONIUS—WITTEMAN
ALIE.
De begrafenis zal in alle stilte plaats vinden.
Geen bezoek, geen bloemen.
De heer en mevrouw
WESSELING-REINDERS
geven met blijdschap kennis
Heden overleed op de leeftijd van 83 jaar onze
van de geboorte van hun
lieve moeder behuwd- en grootmoeder
zoon

FRANK

woensdag 4 januari
GEEN SPREEKUUR

tot nadere aankondiging

LH.JANSONIUS-MOESKER

Uithuizermeeden, 29 dcc. '60.

Arts voor
Reumatische ziekten

OOGARTS JANSONIUS

Heden overleed plotseling mevrouw

I

2 januari 1961.

Dr. H. E. Rookmaker

Enige kennisgeving.

30 dcc. 1960.

De Houtmanstraat 29.
Tijd.: Huize Tavenier.

Orthopaedisch Chirurg

PRAKTIJKHERVATTING:

Adres: Schweitzerstraat 13, Assen telefoon 2562

'

ANKE ELIZABETH.

.

PRAKTIJK.

Dr. P. C. GALEMA

Spreekuur volgens afspraak.

De Heer en Mevrouw
VAN HOUTEN—
KLOOSTERHUIS ; Sparrenlaan 40
geven met blijdschap kennis
De teraardebestelling heeft in alle stilte op de Oosvan de geboorte van hun
-1 terbegraafplaats te Voorburg plaats gehad.
Hoogezand,

-

GEEN

t.n.a.

J. J. A. SMIT-KWINT, arts

S. VAN COUTEN PICCARDT WIERINGA—
NEURDENBURG
en familie
Doorn, 31 december 1960.

dochter

Groningen

Ma/Wo/Vr. 19-20 uur;
Di/Do 12.30 13.30 uur.

Spreekuren:

Oud gezagvoerder Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

Hun dankbare kinderen:
TINY en WIM (verloofde).
PIET.
Geen ontvangdag.

Tandarts
Gelkingestraat 47a

D. J. SMIT, arts

Pieter Hendrik van Couten Piccardt Wieringa

herdenken.
Groningen, dcc. 1960.
Winschoterdiep 75a.
te

A. J. G. Bregman

Gevestigd m.i.v. 5 januari 1961

Op 28 december is van mij heengegaan mijn beste
zorgzame man

4

SPREKEN
in bet

■t>ïaf OÊ f OPENBAAR
"la!

dank.

vrouw en moeder.
Leens, december 1960.
J. MENSINGA.

Voor de zeer vele blijken van
medeleven, na het overlijden
van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

DIEVERTJE GANZEVELD—
ABELS,
betuigen wij onze hartelijke
dank.
december 1960
Fam. LEEUWMA—

GANZEVELD.

Fam. GANZEVELD—

t«

!
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POELESTRAAT 34

Aflevering in 3 dagen.

Rotricheren beter dan stomen

- GRONINGEN - TELEFOON

29762

AANRECHTEN

B. ALBRONDA en echtgenote
wensen hun geachte clientèle, vrienden
en bekenden

VAN ROESTVRIJ STAAL

een Gelukkig en Voorspoedig 1961

,,
Palll

Een groot assortiment. Uit voorraad leveren wij
tegen lage prijzen, 0.a.:
100 xsocm
175 x 55 cm
200 xsscm
240 xsscm

f
f
f
f

een

VOORSPOEDIG 1961

Meerprijs voor

99.50

I

—

VERHUUR

inbegrip van
pantalon en zwart vest f 13.50. SMOKING met inbegrip van pantalon

Volledige dagtaak.
Brieven onder no. 1837.
Inlichtingen mevr. Mekel,
Goeman Borgesiuslaan 19,

f 12.50; hoge grijze en zwarte hoeden.
Grijs vest, wit overhemd, handschoenen, das, zwarte schoenen en overjassen.

stationsstr. 2*.

}

183.—
216.—

Groningen.

1e monteurs
2e monteurs en
hulpmonteurs

Gunstige sociale voorzieningen. Goed loon
premie, winstuitkering, vakantiegeld en
5-daagse werkweek.

Sollicitaties Emmasingel 17,

Groningen,

telefoon

<ntfc'*.'v*swlP I
RL°''vflH \\m

Toonkamer Holstraat 10, tel. 34444.
Ook zaterdagmiddag geopend.

GRONINGEN

Wm
mÊ

Wf
mX

Ë\

een peÊukkip
lA

rUetiivfaat

H*

25143-

"ffl^^/^Ïf^É

'"

80 jaar vak mans werk

1960

Telef. 30562,

L^-^—<J "T"*'

FRANS JELTES N.V.

1880

'

153.—

ANTON DALMOLEN
fabriek - Rouwbedrijf
KERKLAAN 113 - TEL. 31238
Lijkkisten

TROS
r»w
'
■""
Noorder-

Th

Haag

zoekt assistente

GELEGENHEIDSKLEDING

MODERN JACQUET m.

JUMPERS ff|QP GROENEVELD, VAN DER POLL & CO's
VESTEN
lU.UO Elektrotechnische fabriek en Installatiebureau
PULLOVERS
vraagt voor haar land- en scheepsprojecten
OP andere rotricheergoederen 25% korting

O

tft

Bé-Bar

clientèle

21 SRI

R.jdscfvlieur Prol. Dr. Ir. i.

\\

bij voorkeur met enige ervaring.
Brieven onder no. 1949 bureau van dit blad.

Biedt Uw (aanstaand) hu- OUDE BOTERINGESTRAAT 51, Telefoon 30910
welijk een redelijke kans
van slagen? Br. om ml. aan
wenst hun
J. v. Baelen Diepen te
UTRECHT-postbus 188.

tpl.

DIRECTEUR A. HOMMES

+

STENO-TYPISTE

RISPENS.

Tandarts te Den

VOOR ALLE INRICHTINGEN
VAN ONDERWIJS

I
I

Privé- en groeplessen

Op ADVOCATENKANTOOR in Groningen
wordt gevraagd

Dameskapsalon

HOMMES H ESTER

HUISWERKINSTITUüf

Prof E. D. Wiersmastr. 24,
Telefoon 29730.

J. HARTLIEF—GEERSING.

ter De Boer en aan allen die
van hun belangstelling blijk
gaven tijdens de ziekte en
het overlijden van onze lieve

m Wf

Drs. A. TOXOPEUS

Paterswolde, dcc. 1960
Schelfhorst 20.
Uit aller naam:

Langs deze weg betuigen wij
onze oprechte dank aan zus-

mm

W

Nog

éénmaal

1960

Nieuwsblad

van

het Noorden van zaterdag 31 december 1960

De sterrenhemel in januari

Betelgeuze en de winterzeshoek
JANUARI IS DE MAAND waarin de sterrenhemel
wordt beheerst door zeven sterren: de winterzeshoek met in het midden de opvallend rode ster
Betelgeuze. Elk van deze zeven sterren heeft zijn
eigen speciale karakter..
Allereerst dan Betelgeuze: de noordelijke ster van
het bekende sterrenbeeld Orion; deze ster is erg
jong en erg groot. Zijn rode kleur wijst op zijn
jeugd; rood betekent dat de oppervlakte-temperatuur nog slechts 3.000 graden is, terwijl het maximum voor een ster circa 20.000 graden is en
de zon een oppervlakte-temperatuur van ongeveer
6.000 graden heeft.
Maar Betelgeuze is niet alleen jong, hij is ook bijzonder groot. Betelgeuze behoort tot de superreuzen. Als Betelgeuze op de plaats van de zon
werd gezet, dan zou de aardbaan volkomen op
deze ster komen te liggen; in vergelijking met
Betelgeuze is de zon slechts een nietig stipje.
Onder de sterren van de winterzeshoek trekt Sirius, de hondster, de meeste aandacht; het is de
f el-schitterendste ster aan het firmament. Zijn
temperatuur is gestegen tot 10.000 graden en zijn
kleur is witgloeiend geworden en gaat naar het
blauw toe. Bovendien is het de astronomen gelukt uit zijn schittering een dwergster los te maken, die slechts ééndertigste van de zon groot is,
doch die ongeveer even zwaar als de zon weegt;
de begeleidster van Sirius is één van de meest
compacte massa's, die in het heelal voorkomen.
Capella, de noordelijkste ster van de
in de avondschemering verwinterzeshoek, is een combinatie van geleidelijk
dwijnen,
om
straks als morgenster
drie sterren, die om elkaar draaien,
tevoorschijn te komen.
weer
spectroscopen
gelukt
slechts met
het
de drie sterren uit elkaar te halen. De
Capella-combinatie heeft een temperatuur en een kleur ongeveer gelijk aan
de zon: 6.000 graden en geel.
Gaande in westelijke richting is Aldebaran de eerste ster van de winterzeshoek; aan deze heldere ster is de
bijnaam „oog van de stier" gegeven,
omdat hij verreweg de helderste ster (Van onze Rotterdamse correspondent)
is uit het sterrebeeld de Stier.
Gisteravond is de 55-jarige kuiper
Aldebaran is bijna honderdduizend G. P. Makkelie uit Dordrecht op het
maal zo groot als de zon, doch in tem- emplacement Barendrecht door de
peratuur blijft hij ver beneden de zon: sneltrein Rotterdam—Eindhoven aan3500 graden.
gereden. De heer Makkelie, die bij de
Behalve Aldebaran staat ook in Barendrechtse veiling werkte, was
westelijke richting Rigel het zuidelij- naar het station gegaan om de trein
ke punt van de Orion.
naar Dordrecht te nemen. Op nog onHet oosten van de winterzeshoek verklaarbare wijze is hij van het perwordt gevormd door Pollux in het ron op het emplacement gekomen. Met
noordoosten en Procyon in het zuid- grote snelheid kwam de sneltrein van
oosten. Pollux is één van de Tweelin- Rotterdam naar het zuiden aan
met
gen, waarvan Castor de andere is. Progenoemd noodlottig gevolg.
cyon is een dubbelster, waarvan de
hoofdster een lichtkracht heeft, die
bijna zesmaal zo groot is als die van
de zon en de bij-ster een lichtkracht
van nog geen 2000ste gedeelte van die
Peru heeft gisteravond alle diplomavan de zon.
tieke betrekkingen met Cuba verbroEen belangrijk feit in januari is nog ken, omdat de regering van premier
dat de planeet Venus op 29 januari des Fidel Castro „alle bepalingen van
morgens om 8.00 uur van de aarde het internationale recht heeft geschonuit gezien zijn grootste afstand tot de den".
Uit de hoofdstad van Uruguay, Monzon bereikt; na die datum gaat Venus
tevideo, zijn berichten ontvangen dat
de regering van dat land een soortge-

Door sneltrein
aangereden en
gedood

Peru breekt met Cuba

Bejaardenfeest in
het Sophiahuis
Onder auspiciën van de gemeentelijke commissie tot exploitatie van en

toezicht op de recreatiegelegenheden
voor ouden van dagen vond in het
Sophiahuis een bijeenkomst plaats
voor alle deelnemers aan genoemde
sociëteiten.
De Jeugdmuziekgroep Euphonia onder leiding van de heer Zuidema, bracht
oude en moderne, serieuze en vrolijke
melodieën ten gehore, die met kennelijk grote zorg waren ingestudeerd.
Ook de diverse solisten lieten zich van
hun beste zijde horen.
Dat een en ander bijzonder op prijs
werd gesteld bleek wel uit het enthousiaste applaus van de aanwezigen.
Met een kleine verrassing gingen
zowel jongeren als ouderen huiswaarts.

VOLLEYBAL

Spannende finale

in het schooltoernooi
Gisteren was het de laatste dag van
het Kerst vakanti2 toernooi te Groningen,
waarin de verschillende teams elkaar in
de finale ontmoetten. In het bijzonder
waren in de afdelingen IV en V, de jon-

-

TELEVISIE

Laatste nieuws
Pech voor velen

Schiphol in de mist

„Geen totale oorlog in '61”
zegt mr. Hiltermann

Menig luchtreiziger zal zich deze 31e
december later herinneren als een dag
vol enerverende tegenslag, waarbij hij
een race met de klok moest uitvechten
om tijdig de huiselijke kring te bereiken voor de viering van oudejaarsavond. Want op Schiphol was het de
mist, die roet in de oliebollen gooide.
Het vliegveld zat potdicht en om
half elf vanochtend was er nog geen
enkel toestel geland. Ook de vliegvelden van Bremen en Basel ondervonden dezelfde moeilijkheden. Er kwamen echter optimistische berichten van
het KNMI, dat tegen de middag opklaringen verwachtte.
Intussen ondervond het uitgaande
verkeer geen enkele vertraging. Er
vertrokken echter veel minder machines dan gewoonlijk, omdat de KLM en
ook andere maatschappijen circa een
derde deel van alle vluchten hadden
afgelast. Dit vindt zijn oorzaak in het
feit, dat men alleen in uiterste noodzaak de jaarwisseling hoog in de lucht
in een vliegtuig wil meemaken.
Vooral uit het schema van de intercontinentale vluchten, die meer dan 12
uur in beslag nemen, waren vele
vluchten geschrapt.

Een halt uur lang zullen heel wat kijkers gisteravond aan mr. G.
B. J. Hiltermanns lippen hebben gehangen. Hij gal aan de hand van
een wereldkaart en geïllustreerd met behulp van films een zeer
helder en gedegen overzicht van de politieke gebeurtenissen
in 1960.
Zijn prognose ten aanzien van
1961 luidde: „Geen totale oorlog,
maar ook geen totale vrede. De
periode van spanning duurt voort.
De Amerikaanse politiek zal wel
een zwenking te zien geven. Een
grotere belangstelling voor Afrika
en een geringere voor Europa zal
Amerika aan de dag leggen".
De zeer charmante AVRO-omroep
ster Elisabeth Mooy kondigde, vervolgens de rubriek „Flits" aan,
waarin aandacht werd besteed
voor de tweede maal in één week
aan het toneelstuk „De duivel en
God".
De journalist Joop v. d. Broek
oefende kritiek uit op de televisie,
omdat deze het klimaat voor de
persmensen bij interviews bederft.
Antwoorden op vragen door journalisten aan belangrijke personen
gesteld komen 's avonds al in het
t.v.-journaal, zodat de krant niet
meer nummero één is. De blik achter de schermen bij de Rijkstelefoondienst was interessant, zoals
trouwens de gehele Flitsrubriek met
een in vorm zijnde Nico van Vliet
goed uit de verf kwam.
De Perry Como-show van gisteravond was in Amerika uitgezonden
op Thanksgiving Day (Elisabeth
Mooy had er wat ons betreft wel
even bij mogen zeggen op welke
datum deze Amerikaanse nationale
dag valt. Gewoonlijk is het de laatste donderdag in november; dit jaar
dus op de 24ste). Het programma
zal door de liefhebbers wel als gezellig en onderhoudend zijn ervaren.
We signaleerden enkele aardige
vondsten. In Jan Brusses rubriek
„Met het oog op
" vonden we
boer Van der Tol, die al 36 jaar in
Parijs woont en nog helemaal volgens de Nederlandse traditie leeft
(hij eet nog steeds boterhammetjes
met kaas) de boeiendste figuur.

——

Oude jaar zonder
auto
Aan de automobilisten die vrijdag
van Nederland en België uit WestDuitsland binnenkwamen zijn bij de
grensposten een tweeduizendtal luchtballonnetjes uitgedeeld, met het opschrift: „Silvester ohne auto!" Deze
ballons waren door de verkeerswacht
in Aken ter beschikking gesteld en de
bedoeling ervan was de automobilisten
tot voorzichtigheid rond. de komende
jaarwisseling te manen en liefhebbers
van een glaasje aan te sporen om de
auto bij de oudejaarsviering maar liever thuis te laten.

Winstsaldo bij
Fongers
Ook vijfdaagse werkweek

Als voorlopige informatie deelt de
directie van N.V. de Groninger Rijwielenfabriek A. Fongers mede:
De algemene vergadering van aandeelhouders zal vermoedelijk in de tweede
helft van januari 1961 plaats vinden. De
te behandelen winst- en verliesrekening
sluit met een winstsaldo van f 241.200.
Tengevolge hiervan en door herziening en/of opheffing van reserves, zal
de geconsoleerde balans per ultimo 1959

VANDAAG: Zwaan kleef aan
Het uitgebreide oudejaars-menu
van de Nederlandse tv wordt voor
een groot gedeelte verzorgd dooide NCRV, die om 20.30 uur de oliebollen-avond opent met „Als het

—

gens-ontmoetingen spannend.
In afdeling IV behaalde Academie Minerva verdiend de eerste prijs, terwijl
lijke stap overweegt.
het W. L. Gymnasium en de le Chr.
;üing van de pro resto als verliesHBS resp. als tweede en derde eindigvan f 236.400.- te
den. In afdeling V wist de Rijkskweek- ÏFildo op te voeren sombeliep
per ultimo
zien geven. Dit saldo
school, UTS een gelijk spel af te dwingen, doch door een beter doelgemiddelde 1958 f 708.390.—.
De in de jaren 1959 en 1960 doorgeeindigde UTS toch op de eerste plaats.
De burgemeester van de stad Grovoerde moderniseringen zullen in de jaIn deze afdeling werd bet W. L. Gymningen, de heer J. Tuin, zal volgende
nasium 2e en de Rijkskweekschool 3e. ren vanaf 1961 hun vruchten geleidelijk
week, bij de intrede van het nieuwe
Bij de meisjes, afdeling 111, behaalde de afwerpen.
jaar, weer een deel van zijn functies
Hoewel geen formele voordracht aan de
MHBS de eerste plaats, gevolgd door de
Het Nederlandse motorschip Hugo Bavinck Ulo. In afdeling IV werd de vergadering voor de vacatures in de Raad
op zich nemen.
valt
is gisteren op de Rij-n voor de ingang Kweekschool voor Kleuteronderwijzeres. van Commissarissen te wachten is, worZoals bekend is de burgemeester van
te nemen, dat benoemd zullen
aan
haven
van
St.
Goarshausen
in
na
spanning,
gevolgd
sen,
eerste,
de
veel
lange tijd door ziekte verhinderd gebotsing gekomen met het 500 ton me- door de Kweekschool met de Bijbel. In den, de heren: ir. A. P. van der Meer

Burgemeester Tuin
weer in functie

nou maar uit is", een cabaretprogramma vanuit kasteel Gro'eneverd
le Haarlem op teksten van Jeile de

Scheepsbotsing
op

Vries en Jaap Molenaar. De NTS
komt om 21.00 uur met een buitenlands jaaroverzicht. „Snip heeft
trek" is de titel van een filmpje
waarmede de NCRV om 21.35 uur
het programma weer overneemt,
waarna een tweede filmpje een en
ander verhaalt over de geschiedenis van het tijdmeten (21.45). Om
22.00 uur gaan cartoonist Diek
Bruynesteyn en Dik van Bommel
een streep door 1960 zetten door met
een aantal dikke en dunne lijntjes
gebeurtenissen van het afgelopen
jaar te schetsen. „Zwaan kleef aan"

de Rijn

Duits motorschip gezonken

weest zijn ambt te vervullen.
Volgende week zal hij voor het eerst tende Duitse motorschip Magdalena.
is gezonken. Het Neweer de vergadering van B. en W. De Magdalene
schip liep schade op aan het
derlandse
voorzitten. Op 9 januari kan men bur- voorschip. Persoonlijke ongelukken
gemeester Tuin ook weer achter de
bestuurstafel van de gemeenteraad deden zich niet voor.
Over de oorzaak van de scheepsbotvinden.
sing kon de waterpolitie in Koblenz
nog geen nadere mededelingen ver-

Gedeelte

van

Wildervank

zonder stroom
Door het breken van een kabel is
het gedeelte van Wilc'ervank van de
Elfde Laan tot Bareveld om half twee
vanmorgen zonder stroom komen te
zitten. Vooral voor de bakkers betekent dit op deze toch al drukke Oudejaarsdag veel tijdverlies.
Werklieden van de EMV uit Veendam trachtten de kabel te herstellen,
maar tegen 10.00 uur vanmorgen was
er nog geen verandering in de toestand
gekomen.

Kamer uitgebrand van
huis in Veendam
Hulpbehoevende man gered
Gisteravond omstreeks half tien ontstond brand in de voorkamer van het
perceel aan het Egypteneind te Veendam, bewoond door de familie Visser.
De voorkamer wordt bewoond door
de gebroeders Visser; achter woont het
gezin M. Visser.
De hulpbehoevende E. Visser lag in
de voorkamer reeds te bed. Hij werd
wakker door de sterke rookontwikkeling en hij bemerkte toen, dat de
schoorsteenmantel in brand stond. Op
zijn hulpgeroep kwamen zijn huisgenoten uit de achterkamer aansnellen.
Voor de man in bed kwam de hulp
maar iuist op tijd, want het vuur
greep snel om zich heen. Omwonenden
en de brandweer werden te hulp geroepen en in allerijl werd zoveel mogelijk van het meubilair in veiligheid
gebracht. De vlammen lekten al heel
gauw door de ramen naar buiten en
maakten het de mensen moeilijk het
meubilair naar buiten te brengen. Met
vereende krachten lukte het 't vuur te
bedwingen. De brandweer kon zich
beperken tot nablussen.
Voor zover het meubilair niet door
het vuur werd verteerd, kreeg het veel
waterschade en de voorkamer brandde
goeddeels uit. Vermoedelijk ontstond
de brand door een gat in de schoorsteen achter 't behang, dat vlam vatte.
Perceel en inboedel waren verzekerd.

afdeling V kostte het de Kweekschool
met de Bijbel niet veel moeite de eerste
prijs te behalen, gevolgd door het team
van de RHBS.
De resultaten van het toernooi luiden:
meisjes afd. I: 1 M. v. Coehoornschool;
2 H. Westerschool; II: 1 Geref. Ulo Kraneweg; 2 MHBS; 3 W. L. Gymnasium;
4 Dalton HBS.
III: 1 MHBS; 2 Bavinck Ulo; 3 le Chr.
strekken.
HBS; 4 C. v. d. Lindenschool.
IV: 1 Kweekschool v. Kleuteronderw.essen; 2 Kweekschool m. d. Bijbel; 3 le
Chr. HBS.
te
V: 1 Kweekschool m. d. Bijbel; 2
De Nederlandse consul te Emden, RHBS.
Jongens: afd. I: 1 le Chr. HBS; 2 M.
de heer J. Steenbergen, zal in verband
met zijn leeftijd binnenkort zijn func- v. Coehoornschool.
II: 1 M. v. Coehooornschool; 2 Bavinck
tie neerleggen. Hij zal echter zijn Ulo;
3 RHBS: 4 Geref. Ulo Kraneweg.
werkzaamheden nog tot maart 1961
III: 1 2e Clïr. HBS; 2 Vaksch. Detailblijven uitoefenen, aldus meldt de Ost- handel; 3 le Chr. HBS; 4 Dalton HBS.
Friesenzeitung.
IV: 1 Academie Minerva; 2 W. L. GymHet blad schrijft verder dat met in- nasium; 3 le Chr. HBS.
V: 1 UTS; 2 W. L. Gymn.; 3 Rijksgang van 1 januari 1961 de president

Nederlandse consul
Emden vertrekt

van de Industrie- und Handelskammer
te Osnabrück, dr. R. Beckmann te
Nordhorn, tot Nederlands consul te
Osnabrück is benoemd.

Benoeming van Harriman
De nieuwe Amerikaanse president,
John Kennedy, heeft Averell Harriraan benoemd tot reizend ambassadeur.

—

Prinses Margaret en haar echtgenoot
vanAntony Armstrong Jones vliegen
daag naar Shannon voor een verblijf
van tien dagen in de lerse republiek
waar Antony's stiefvader en moeder, de
Earl en gravin van Rossen, en zijn zuster, Lady de Vesci wonen.

—

Een woordvoerder van het waarnemingsstation bij de vulkaan de Etna op
Sicilië heeft gisteren meegedeeld dat zich
in de loop van de avonduren elke vijf
minuten een ontploffing in één van de
kraters van deze hoogste vulkaan van
Europa heeft voorgedaan. Bij deze ontploffingen werd roodgloeiende lava tot
een hoogte van tweehonderd meter in de
lucht geslingerd.

6

te Rotterdam en mr. H. C. van der
Woerdt te Meppel.
Het ligt in het voornemen — na verkregen toestemming
geleidelijk de sdaagse werkweek in te voeren, zodat tegen het laatste kwartaal 1961 de werktijdverkorting volledig gerealiseerd is.

—

HET LOERENDE GEVAAR
Beide auto's werden zwaar beschadigd.
De heer 8., die verwondingen op-

Bij Beerta

liep, werd naar het ziekenhuis in
Assen overgebracht, maar kon later
weer naar huis gaan.

Vrouw door

vrachtauto
doodgereden

Zware schade door auto-

botsing

Omstreeks kwart over tien vanmorgen is een nog tot nu toe onbekende
kweekschool.
ZAALHANDBAL
vrouw op de grens van Beerta en WinGroninger ploegen tegen
schoten door een vrachtauto van de
firma D. uit Midwolda overreden. De
Lokomotiva
Na de oefenwedstrijden, die gister- vrouw, die een baby in een wandelavond in Zuidlaren werden gespeeld, zijn wagentje
voortduwde, werd zwaar gede Groninger teams, die zondagmiddag
in de Groenteveiling Oe Eendracht tegen wond naar het ziekenhuis te Winschohet Joegoslavische Lokomotiva (dames) ten gebracht. Daar bleek zij bij aanen selectieteam ABHB (heren) zullen
komst reeds te zijn overleden. De baby
uitkomen, als volgt samengesteld:
Dames: d. H. Sipsma (HCG) en A. bleef ongedeerd.
Übels (Actief); a.: T. de Groot (Sparta),
Bij het ter perse
gaan van deze
M. Snijder (Actief) en T. Jansens (HCG); editie waren er nog geen nadere bijv.:
R. Lunshof (Actief), T. Oosterhuis zonderheden bekend.
(V en K) en M. Struik (Actief); wissel-

Op de Rijksstraatweg LeeuwardenGroningen te Twijzel zijn vrijdagmiddag twee personenauto's met elkaar
in botsing gekomen, waarbij veel materiële schade ontstond. Het ongeluk
gebeurde, toen de bestuurder van een
in de richting Groningen rijdende
auto de heer H. Brouwer uit Twijzel,
naar de linkerkant van de weg reed
om zijn erf op te rijden. De achter de
wagen rijdende auto, bestuurd door de
heer C. G. te Velde uit Hoogezand,
kon niet tijdig meer tot stilstand worden gebracht, waardoor deze tegen de
zijkant van de wagen van de heer

Brouwer botste.

Man onder auto

speelster: D. Kamps en G. Lentz (beiden
De 70-jarige E. M. uit Vriescheloo
Brunhilde), I. Smid (V en K); reserves:
kwam in zijn woonplaats gistermorgen
G. Arends en J. Harms (beiden Actief).
In Peeloo (Assen) i~ gisteravond de onder een auto, waarbij hij een herHeren: d.: H. de Roo (Olympia) en A.
van Wijk (Sparta); a.: P. Koter (Olym- auto van M. H. B. uit Nijmegen door senschudding opliep. Hij werd in het
pia) J. Veenhuis (Actief) en R. Samde gladheid geslipt, waardoor de wa- R.K. Ziekenhuis te Winschoten opgepon (Olympia); v.: J. Slopsema (Olymgen haaks op de rijbaan kwam te nomen.
pia), F, v. d. Geest (Olympia) en H. v. staan.
Hij was met zijn zoon bezig zand te
d. Woude <V en K); wisselspelers: K.
De van de tegenovergestelde rich- rijden. Vlak bij zijn woning sprong hij
Timmer (Sparta), T. Veenhuis (Actief)
en J. Sinnige (HCG); reserves: K. Jobing ting komende auto van A. J. te Ti- van de wipkar, pardoes voor de auto
naarloo botste er met volle kracht op. van de heer K. uit Westerlee.
(HCG) en E. Havinga (Actief).

Auto dwars op weg

is een door Mies Bouhuys geschreven tv-musical die zich in Amsterdam afspeelt. De regie is in handen
van Walter Kous,
terwijl John
Leddy, Heleen van Meurs, Johan
„As 't ffe kan" Kaart en Enny
Mols-de Leeuwe de belangrijkste
rollen voor hun rekening nemen
(22.10). Om 23.05 neemt de NTS
het programma weer over om nu
het binnenlands jaaroverzicht de
revue te doen passeren, waarna via
een telerecording het laatste programmapunt van 1960, een rede van
dr. H. Bonger omlijst door harp- en
fluitspel van Phia Berghout en
Hu bert Barwahser, gepresenteerd
wordt. Na een pauze besluit de NTS
met een Nieuwjaarswens, die zal
worden uitgebracht door goochelaar
Fred Kaps, de zangeressen Mieke
Telkamp en Greetje Kauffeld, de
vocal-groep The Hi-Fives, conferencier Peter van Hattum, organist
Bernard Drukker en vele anderen.

OLDENBURG: Der
Liebesonkel

„Der Liebesonkel", een spel van
Porde-Milo
en Hermann Frey,
wordt U vanavond om 20.05 uur
vanuit het Keulse
Millowitsch
Theater gepresenteerd, waarna komiek Boyd Bachman de aandacht
komt vragen voor een wildwestshow onder de titel „Das ist das
Letzte" en met medewerking van
o.m. Kurt Edelhagen, Los Flamencos en het Scala-Eisballet (22.15).
Capella Coloniensis speelt vervolgens (23.50) het concert in F-dur
van Georg Friedrich Handel, waarna om 0.01 uur „Das ganze Deutsch
land" iets van de Nieuwjaarsviering
van onze oosterburen laat zien.
Om kwart over twaalf is er tenslotte nog „Kater ist (nicht) das
Beste", een lichte grammofoonplatenrubriek, samengesteld door
Arthur Eckardt en Chuck Kerremans.

MORGEN.Concert

Na een heilige mis uit de Basiliek
van de St. Pieter in Rome (10.55)
opent de NTS het middagprogramma met een nieuwjaarsconcert door
de Wiener Philharmonieker 0.1. v
Uitgevoerd
Willy Bnskoyslry

■'

den werken van Johann en Jozeï
Strauss. In de middaguren is er in
Eurovisie-verband een rechtstreekse
reportage van internationale skischansspringwedstrijden in Garmisch Partenkirchen (13.40). Met
een herhaling van het jaaroverzicht
opent de NTS om 19.00 uur het
avondprograma, dat verder verzorgd zal worden door de VARAOm 20.00 uur is er „Achter het
nieuws", waarna Bruce Low hl
zijn show aandacht vraagt voor The
Peter Sisters, Schriebl en Hupperts,
Peter en zijn Rockets, Guus Jansen,
Theo Bransz en het Frans Muller
Koor (20.10). Dr. L. de Jong bekijkt om 20.55 uur „De wereld van
vandaag"; om 21.05 volgt „een lang
weekeinde", een filmpje uit de
serie Interpol Calling en tot slot
profom 21.30 uur „Thuis bij
mr. B. V. A. Röling", een nieuw
jaarsvisite in het buiten Groenenstein van de Groninger hoogleraar
in het strafrecht. In een gezamenlijk programma wordt deze eerste
januari besloten (22.00) met
wekelijkse rubriek „Sport in beeld "

df

OLDENBURG: Don
Camillo

Opnieuw een film van Fernande
als belangrijkste punt van het mid
dagprogramma (15.55). Ditmaal ]
het „De terugkeer van Don Camiï
lo", waarin we naast de Frans

komiek ook Gino Cérvi weer aan
het werk kunnen zien. Het avond
programma wordt voor het grootst
deel in beslag genomen door cc
opvoering van Shakespeare's Ham
let (20.05)
Programma maandag:
NTS: 20.00 Journ. en weeroverz20.20 Filmdocumentaire
VPRO:
20.30 Medische rubriek, 21.00 Oude
films, 21.25 Cabaretprogr.
OLDENBURG
17.00—18.00 V. d. kinderen, 18.2»
progr.-overz., 18.30 Die Nordschau.
19.25 Vader weet het beter, 20.0"
Journ., 20.20 Documentair progr-'
21.05 TV-film, 21.30 Gesprek,
Aniara, opera.

Onbewoonbaarverklaringen
op grote schaal in Foxham
B. en W. stellen de raad voor een

groot aantal woningen aan de FoX
hamsterhoofdweg te Foxham onbe-

Polle,

woonbaar te verklaren. Dit houdt verband met het saneringsplan voor de*e
plaats.
Het betreft hier niet minder dan

Pelli

en

Pingo
Neen Polle, ik vind dat ze nu lang
genoeg getrokken zijn; laat de wagen
staan, dan moeten ze zelf maar om de
beurt trekken!
26)

Zo trekken ze zonder wagen verder en Polle zegt:
„Voor ons alleen is de heuvel niet zo erg; bovendien kan ik me nog altijd aan Pingo's staart vasthouden!"

Hoera....! We zijn aan de andere kant
van het meer; daar verderop begint de
rivier
Dan zijn we gauw bij ons
schip!

43 krotten, waarvan een deel al lees
staat. De lege huizen zullen binnenkort worden afgebroken, de nog bewoonde zodra dit kan.
De bedoeling is, dat dit gebied °P
den duur industrieterrein zal wordenOp een deel van het nu nog bebouwde gebied heeft de Trelleborg Rubberfabriek optie.

Nagekomen predikbeurten

Pepergasthuiskerk: N geen dienst

Nieuwsblad

van

het Noorden

van zaterdag

-

31 december 1960

Pijn in de rug, dik om de enkels en moe in de voeten i?
Laat Uw schoenen maken met ingebouwde steun waar
door de spieren weer werken en de moeheid verdwijnl
Wij werken voor alle ziekenfondsen. Te kleine schoener
kunnen vergroot worden. Ook verven wij schoenen
Pedicureafd. Polderstraat 33, telefoon 33902.
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NOBACH's Orthop. Schoenmakerij
TELEFOON 24894

RUITERSTRAAT 13

Het door H.H. doctoren aanbevolen adres.

HOORAPPARATEN
vraagt gratis
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Dames-, Heren-, Jongens- en Meisjeskleding, Groningen, Vismarkt 41, b.d. Beurs, Tel. 30941 (05900)

AGENTSCHAP

Zweeds Hardboard

Wij willen onze relatiekring uitbreiden en zoeken

voor het rayon

Friesland

- Groningen - Drente

agent voor techn. installaties en apparaten.
Gaarne zien wij aanbiedingen tegemoet onder no.

een

bureau van dit blad.

1884

Paradijsvogelstraat 13, Groningen

zoekt voor spoedige indiensttreding

een ervaren tekenaar-constructeur

-

Gezocht wordt iemand met een H.T.S.- of gelijkwaardige opleiding en met ruime ervaring

op het gebied van de algemene machinebouw

en staalconstructies.
lEL 0-1850-7541
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f20.25 bouwt U geleidelijk een aandelenbezit
„Interunie" op.
De spaarrtgtlingsbrochtm wordt U op aam raag gratis totgtxondtn.
N-V' INTERNATIONAI E BELEGGINGS UNIE
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„INTERUNIE" Parkstraat

30
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Den Haag
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De aangifte voor de nieuwe
mondelinge cursus o. 1. v.
J. Swarts is weer opengesteld. Inlichtingen en aangifte bij sig.magazijn Buurman, Nieuweweg 15, Groningen, tel. 34836.
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De nieuwste Duitse televisies
voor spotprijzen. Eigen servicedienst. Ook op gemakkelijke
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Met de MYOPLASTIC band
L denkt U niet meer aan Uw breuk!

MYOPLASTIC ii een modern* methode die U
V van
al Uw ongemakken bevrijdt. Inderdaad,

W

'

het betreft hier niet een band met veer en
kusten, maar een soepel anatomisch plastron,
licht en wasbaar.
Hij wordt aangewend In Frankrijk, Zweden,
Zwitserland, Italië, Portugal, Noorwegen, Finland, Duitsland, België en Nederland.
Deze anatomische band geeft zonder enige last
een prima ondersteuning. Uw breuk wordtop zijn
plaats gehouden, als steunde U ze met de handen.
Ook speciale modellen voor grote wondbreuken.
MYOPLASTIC Is een Franse vinding, uitgedacht
door het bekende Instituut Harnlaire de Lyon.
Een deskundige van het Instituut is voor gratis Inlichtim
gen aanwezig bij onderstaande drogisten:

Vrieswijk's Televisiehandel Groningen:
De Laan 30

—

Telefoon

Fa. Hamminga, Nwe Ebbingestraat 61. dins-

Groningen. dag 10 januari 1-5; Drachten: Fa. De Vrieze, Noordkade 9,
woensdag 11 januari 10-12; Leeuwarden: Fa. Kuitert.
29829.
Bote v. Bolswertstr. 4 b/d Bleeklaanbrug. woensdag 11
januari 2-4: Meppel: Fa. Gebr. Bakker. Kruisstr. 32, vrijdag 13 januari 10-12.

Overtollig Haar

Gratis inlichtingen, Postbus 29, Maastricht.

fouten. Huidverzorging.

Schoonheidssalon

Comtesse

-

N.V. SCHEEPSWERF BODEWES GRUNO

verwij- Korte Borgweg, Foxhol
dering. Behandeling van
vraagt
enz.
wratten, puistjes
Verbetering van
nuid-

Elektr. afdoende

een flinke jjzerwerker,
een ervaren lasser
en enige ongeschoolden

of leerjongens
vrijstaande woning

[Telef. 20665 - Herestraat 6 Een
Telefoon 05980-2019.

eventueel direct beschikbaar.

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 31 december 1960
Rendez-vous aan de

FILMKRITIEK

DE HEL VAN BIRMA
„Yesterday's Enemy", in ons land vertoond onder bovenstaande titel,
hoort thuis in de categorie van oorlogsfilms, die zich niet te buiten gaan
aan sentimentele heldenverering: van „keiharde" kerels. Zij is een probleemfilm, waartoe een bepaalde episode uit de jungle-oorlog: in Birma
als achtergrond dient.

Het probleem, waarvoor de film het
publiek stelt, is de vraag of het onder
bepaalde omstandigheden geoorloofd
is willens en wetens het leven van een
-_
paar mensen te nemen om
dat van ve^e an-deren te
IDeUVS
redden. Dit doet kapitein
Langford als hij twee onschuldige
burgers uit een Birmaans dorp laat
neerschieten om een Birmaanse overloper naar de Jappen er toe te brengen, dat hij hun het geheim van een
groot aanvalsplan onthult. Een tijd
later doet de Japanse commandant
Yamazaki hetzelfde als hij alle overgebleven Britten voor het vuurpeloton

—

geheel
gedaan aan het grote publiek
vrij van valse romantiek is zijn film
hij is er in grote lijnen in geniet
slaagd een realistisch werk te maken.
Er zijn gedeelten in deze film vol felheid en boordevol spanning. Als geheel
is zij handig opgezet met voortreffelijk
camerawerk en een weloverwogen
montage. Stanley Baker en Philip Ahn
als de Britse en Japanse commandant
kwamen tot voortreffelijke creaties

—

evenals vele anderen onder wie Lo
McKern als de oorlogsverslaggever en
Guy Rolfe als de aalmoezenier.

Aan de Rivièra
Deze door Walter Long geregisseerde film geeft Danny Kaye alle gelegenheid zijn talenten te tonen. Hier
speelt hij beurtelings de rol van acteur
en die van een beroemd
m-ij
axwill vlieger. Als Jac. Martin
D aterswoldp
treedt hij in een cabaret
in Nice op met zijn medewerkster Colette (Corinne Calvet), die smoorverliefd op hem is. Hij is een veelzijdig
kunstenaar. Op zekere dag landt in
Nice de beroemde kapitein Duran van
de Franse luchtmacht, die een nonstop-vlucht rond de wereld heeft gemaakt. En dan beginnen de (vaak voor
de hand liggende) verwikkelingen. Een
film vol vaart, waarnaar het prettig
kijken is.

Winden waaien

JAN ÜBINK.

om

de rotsen

Deze film, een vervolg op „En eeuwig
zingen de bossen", gebaseerd op de
bekende trilogie van de Noorse auteur

Gulbranssen heeft blijkbaar
zo veel belangstelling ondervonden, dat zij geprologeerd is. Men krijgt dus
weer volop gelegenheid kennis te maken met diverse leden van het geslacht
Björndal die in deze boeiende film op
het witte doek verschijnen. Het is echter niet alleen het romantische verhaal,
dat de aandacht van het begin tot het
einde gespannen houdt, ook het spel
van Joachim Hansen, May Britt Nilsson, Hans Nielsen, Carl Lange en de
anderen, die in deze
ook fotograkleurenfilm
fisch zeer geslaagde
een rol spelen, verdient veel waardering. Regisseur Gustav Ucicky heeft
zijn taak met veel vaardigheid en vakkennis verricht.
Trygve

--.

\3amem

——

Doctor at

sea

Cóte d'Azur
Het is geen „sinecure" een beroemd
auto-coureur te zijn en het ene kampioenschap na het andere te behalen.
Want zulk een beroemdheid kan een
bijzondere attractie zijn
voor vele lieftallige jongep
z_.w
dames, die gaarne van de
partij zijn als hun aangebeden held op
grootse wijze wordt gefêteerd. Dat ondervindt ook Pierre Chaillot, die echter ook ondervindt, dat zijn verloofde,
prinses Augusta, het met de „huwelijkstrouw" weinig ernstig meent en
daags voor haar trouwdag er met een
zanger vandoor gaat. Dan breekt er
voor Chaillot een merkwaardige romantische tijd aan, waarin hij kennis
maakt met zijn „beschermengel", die
weer geleid wordt door een „superengel" en in allerlei onverwachte situaties geraakt. Het verhaal speelt zich
vervolgens verder af aan de Cöte
d'Azur, waar Chaillot dank zij de hulp
van zijn beschermengel en haar superieur tijdens de autorennen van Monte
Carlo een eclatante zege behaalt en
waar blijkt dat zijn beschermengel een
frappante overeenkomst heeft met een
stewardess, die prompt een liefdesverklaring van de coureur krijgt te incasseren, waarna het „happy end" niet
op zich laat wachten.
Romy Schneider speelt in deze rolprent de dubbelrol van „beschermengel" en stewardess met veel charme
en sentiment en vindt daarbij in Henri
Vidal een sterke partner als Chaillot.
Michèle Mercies is de trouweloze prinses Augusta en Margarete Haagen een
statige „hoofdengel". Regisseur Geza
von Radvanyi heeft van het pretentieloze en nogal sentimentele verhaal
een vrolijk kijkspel weten te maken,
waarbij men nog kan genieten van
fraaie natuuropnamen in kleuren langs
de Franse Rivièra.

fiivnv

De Vlieland kreeg radar
aan boord

Dirk Bogarde en Brigitte Bardot
De Vlieland, die de dagelijkse passa(de „oude") blijven deze week nog in
giersverbinding
onderhoudt tussen
Groningen, al is het dan slechts tweeHarlingen
in de winterdimensionaal in deze geprolongeerde Vlieland en

—

Een der vele spannende scènes uit „De Hel van Birma
plaatst om Langford te laten vertellen
of hij inderdaad iets te weten is gekomen. Ditmaal zonder succes want —
zelfs de journalist, de dokter en de
priester, die zich verzetten tegen wat
Langford deed, steunen hem in zijn
zwijgen, dat hij ook zelf vrijwillig met
de dood bekoopt. De Japanner brengt
zijn Britse tegenstander dan het eresaluut: „Ik zou hetzelfde hebben gedaan".

Voor velen zal dit saluut zinloos en

onjuist lijken, maar de film is er op
gericht tot nadenken te stemmen en
heeft niet de pretentie zelf 't antwoord
te geven.

Regisseur Val Guest heeft van het
door de auteur zelf als scenario bewerkte toneelstuk van Peter Newman,
een harde en realistische film gemaakt.
Ook al heeft hij wel enkele concessies

Gezellig een
avondje uit
In de Grange-bioscoop te Londen
is een stoel speciaal gereserveerd
voor de 79-jarige mevrouw Flora
Poltock, die is uitgeroepen tot de
bioscoopklant van het jaar. Ze zegt,
dat zij in 1960 ongeveer 4500 films

heeft gezien.

Ze is 364 dagen naar de bioscoop
geweest (met Kerstmis waren de
theaters een dag gesloten) en heeft
hoofdfilms, maar ook (in journaaltheaters) vele journaals gezien.
Vooral in de journaaltheaters bleef
zij dikwijls zitten tot zij het uit
journaals, kleine films en advertenties bestaande programma zesmaal

gezien had.
„Eten, drinken en films", glimlachte de onderscheiden dame, toen
zij kennisnam van haar uitverkiezing, „maken het leven de moeite
waard".
Voor haar staat in de Grange
bioscoop nu „Flora's zetel".
Mevrouw Poltock heeft gezegd,
dat zij verscheidene films 18 maal
gezien heeft.
En het heeft haar nooit verveeld,
zei ze.
De slagzin „Gezellig een avondje
uit" van de gezamenlijke Nederlandse bioscopen vindt zij vermoedelijk nog maar slapjes gesteld.

Conny en Peter

Conny Froboess en Peter Kraus
maken muziek, althans voor wie het
niet laten kan deze opgecrickte pubers
hun groeipijnen te horen uitkrijten. De
beide

der
teenager-cultus
ontmoeten elkaar thans' in
het suikerzoet decor van het Lago
Maggiore
de filmproducenten heb-

S

rand

hogepriesters

Duitse

—

-

film uit de „Doctor"-serie. maanden meestal van Vlieland tot aan
Een verhaal vol amusante de vaarroute van de Terschellinger
situaties aan boord van
een vrachtschip met passagiersaccom- boot, waarbij dan op zee moet worden
modatie. Uw lever kan er in ieder geval overgestapt — is thans uitgerust met
wel bij varen.
een radarinstallatie.

Otudio
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Wijzigingen in sociale wetten
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deze stad.....

Laten we dan ook maar
vast 1961 uitknallen!
Al vóór Kerstmis werden we in deze stad getracteerd op de geluiden van
explosieven, waarmee jongelui hun sensatiebehoeften plegen te bevredigen.
„Ouwejaarsvuurwerk" heet dat dan. Maar het lijkt wel of ze er ieder jaar
vroeger mee beginnen. Nog één stapje en ze kunnen op # januari al vast
het jaar 1961 uit knallen! Het wordt nu een volkomen zinloze traditie.
Vuurwerk rond het uur van de
jaarwisseling heeft wèl zin vinden
wij. Het is een bijdrage aan de
accentuering van het toch altijd ietwat plechtige ogenblik, dat in de
huiskamers nimmer zonder emotie
verloopt. Een ogenblik van bewustwording van de levenscyclus, van
het ritme van de tijd, die dan
slechts een fictie moge zijn, maar
die ons toch gevangen houdt.
Vuur en lawaai hebben nu eenmaal een bijzondere bekoring voor
jongens; óók voor de jongens die
in volwassen mannen steken. Maar
h"+ blijven gevaarlijke elementen.
Het knal- en vuurwerk, dat voor
de pret wordt gebruikt, maakt daar
geen uitzondering op. „Koud vuur"
bestaat ook niet. Zelfs indirect
kunnen met feestbommetjes ernstige of dodelijke ongelukken gebeuren. Vorig jaar nog werd in
Bergen op Zoom een oude dame het
slachtoffer. Een kleine jongen wierp
haar voor de grap een rotje voor
de voeten. De vrouw sprong opzij
zo goed en zo kwaad als zij daartoe nog in staat was —, kwam met
haar schoen half op de trottoirband
terecht, viel de weg op en werd
onder een passerende vrachtauto op
Het is duidelijk, dat de pret van
vuur- en knalwerk in verkeersdrukke straten helemaal niet thuishoort. Trouwens, niemand mag
vuurwerk laten exploderen zonder
toestemming van B. en W.! Zo is
het althans in deze stad. De politie
zou bij elke explosie proces-verbaal
moeten maken. De moeilijkheid is,
dat de overtreders bijna steeds minderjarig zijn en dat hun pyrotechnische bedrijvigheid rond deze tijd
zó intensief is, dat de politie achter
elke knaap op straat wel een mannetje heen kan sturen.
De enigen, die hier iets kunnen
doen zijn alwéér de ouders. Laten
zij niet te gemakkelijk over dit „onschuldig" vermaak denken, er zijn
al te veel ongelukken mee gebeurd.
Kinderen hebben een griezelige
fantasie, die soms tot misdadigheid
kan leiden. Gisteren nog hebt u in
onze krant kunnen lezen, hoe twee
Meppeler knapen op het duivelse
idee waren gekomen knalcarbid in
brood te stoppen en dit aan herten
in 't park te voeren! Zulke „ingevingen" hadden de kampbeulen van
Hitler 00k....

onze Haagse correspondent)
Huispersoneel
Het nieuwe jaar brengt een groot
groep
huispersoneel
De
welke veraantal wijzigingen in een reeks wet- zekeringsplichtig is, wordt
uitgeop
gebied
het
van
ten
de sociale ver- breid. Tot nu toe behoefde pas premie
zekeringen. Van de voornaamste ver,*é worden betaald voor ziektewet
anderingen volgt hieronder een sa- ziekenfondsenbesluit door en voor en
demenvatting.
genen die vijf of meer dagen per week
bij één werkgever (-geefster) in dienst
Loongrenzen zijn. Van 1 januari af strekt deze
verDe loongrenzen voor ziektewet, zie- zekeringsplicht zich uit tot allen, die
kenfondsenbesluit, invaliditeitswet en drie dagen of meer per week dezelfde
wachtgeld- en werkloosheidswet wor- werkgever verdienen.
den verhoogd van 7450 tot 8000 gulden Voor zover de werkgevers nog niet
zijn aangesloten bij een bedrijfsverper jaar.
Taxi
eniging dienen zij zich voor de uitvoegeen
De salarisgrenzen waarboven
ring van deze maatregel aan te sluiRegent het? Bel een taxi!
premie wordt betaald voor de algeten bij de bedrijfsvereniging voor deHeeft u erg veel haast! Bel een
algemene
mene ouderdomswet en de
tailhandel
taxi!
en
te
ambachten
Utrecht.
Europa bij
weduwen- en wezenwet worden verOf nee, doe het toch eigenlijk
In de tweede avondvoorstellingen hoogd van 7450 tot 8250 gulden per
Kinderbijslag
maar
niet. Neem de bus maar. Dat
(behalve uiteraard vanavond) brengt jaar.
gaat soms vlugger. Je hebt zo maar
Wanneer
ook
de
Eerste
Kamer
op
Grand Theatre een prolongatie van de
Premie ziekenfondsen 10 januari de verhoging van de uit- kans, dat je een half uur op een
Frans-Italiaanse eoproduktie „Europa
ingevolge de kin- taxi moet wachten eer hij er is,
De premie voor de ziekenfondsen keringsbedragen
bij Nacht", een knappe montage van
of
dat ie helemaal niet komt!
derbijslagwet
revue-, variété- en circusnummers, wordt verhoogd van 4,8 tot 4,9 pro- rugwerkende aanvaardt, gaat met teWie van de taxichauffeurs deze
kracht
van
tot
1
oktober
zoals die in de Westeuropese uitgaans- cent. De —uitsluitend door de werkjaar de volgende uitkeringsrege- schoen niet past, worde niet kwaad
premie voor de dit
centra te zien zijn. De kwaliteit van gevers gedragen
ling
gelden:
kind: 75 cent per op ons, maar op zijn collega's. Want
al deze artiesten is zodanig, dat men uitvoering van de kinderbijslagwet dag (nu 72);eerste
tweede en derde kind: die dingen gebeuren herhaaldelijk!
zich zeker geen moment bij deze knap- wordt verlaagd van 5,3 tot 4,9 pro- 82 cent (nu 79);
Goed, er was niet direct een taxi
vierde en vijfde kind:
gemonteerde film verveelt.
cent.
111 cent (nu 106); zesde en volgende
kinderen: 125 cent (nu 117).

ben ons de kleuren tenminste bespaard
alwaar zij onwaarschijnlijk nederige
functies in het hotelwezen vervullen.
Het verhaal komt verder niet boverji
de gemiddelde kwartjeslectuur voor
jongens van 10 tot 14 uit
de kleintjes ontmaskeren een gevaarlijk hotelmisdadiger, en zulke dingen plegen
jongens in de vermelde leeftijdsgroep
ook altijd te doen. De actie is verder
bijeengelijmd met gebeurtenissen en
teksten, waarom men in Duitsland ongetwijfeld hard zal moeten lachen. Als
Conny en Peter muziek moeten maken, dan doen ze dat alleen en uitsluitend voor liefhebbers.

—

(Van

—

nacht

—

Een moorddadige echtgenoot
Elliott Nash, een populaire t.v.-regisseur en -auteur wordt gechanteerd door
een louche individu, dat hem een kapitaal tracht te ontfutselen. Teneinde
_.
raad besluit hij de misdadiger te vermoorden en
hem in de nog verse cementen fundering van zijn nieuw tuinhuisje te begraven. Een plan, waarin
hij voor honderd procent schijnt te

\2inema

selingen tussen hoogspanning en louter dwaasheid. Marshall toont zich in
deze film een regisseur, die het métier
grondig beheerst en weet wat er met
camera's gedaan kan worden en welke
de eisen zijn om met filmische middelen een verantwoord resultaat te be-

reiken. De humor van „The Gazebo"
(het paviljoen) vertoont sterk Angelsaksische kenmerken en is soms meer
Engels dan Amerikaans. Glenn Ford
slagen
Van dit gegeven voor een moordda- heeft alle komisch talent, dat. nodig
dige thriller heeft regisseur George is voor het vervullen van de hoofdrol
Marshall een filmcomedie gemaakt, die en hij heeft Debbie Reynolds als zijn
sterkt naar de klucht overhelt. Hij wist vrouw, Carl Reiner als zijn vriend de
de ene dwaze situatie na de andere te Officier van Justitie en anderen als
scheppen en bereikte komische effec- goede tegenspelers.
J. U.
ten door tal van onverwachte afwis-

t
\
i
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beschikbaar. Maar laat de goeie
man het dan zeggen, wanneer de
klant vraagt of hij direct een
taxi kan krijgen. Het is altijd beter
dat die klant dan naar een concurrent gaat, dan dat de goede naam
van de Groninger taxibedrijven
schade lijdt.
En helemaal niet komen is natuurlijk onvergeeflijk. Toch gebeurt het. Het is ons zélf tweemaal
achter elkaar overkomen.
Er zijn nog meer klachten. Die
komen vooral uit nieuwe wijken,
waar de nummering soms wat ingewikkeld is door flatbouw. Maar dat
mag geen excuus zijn om bij een
haast hebbende klant veel te laat
te komen. Dan moet het bedrijf
maar zorgen, dat het van die wijken
uitgebreide plattegronden aanlegt,
waar de nummering overzichtelijk
is aangegeven ten gerieve van de
chauffeurs.

Alles dient gedaan te worden om

op tijd bij de mensen te kunnen

—

slag gedood!

r

zijn, anders vervalt de specifieke
betekenis van het taxibedrijf.

Oudejaarsdienst
Je hebt altijd lui, die met ouden-nieuw de sigaar zijn. Vorig jaar
om deze tijd schreven we nog over
de nachtbezetting van het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf. En zo
zijn er verschillende bedrijven die
ook bij de jaarwisseling moeten
doen alsof hun neus bloedt. Neem
bijvoorbeeld eens de telefooncentrales. Die hebben het zelfs extra druk
op oudejaarsavond en minstens het
eerste uur van het nieuwe jaar.
Men zou voor de grap eens moeten
gaan luisteren naar het hels kabaal,
dat de automatische installaties aan
de Reitemakersrijge dan maken.
En wat te zeggen van de politie?
Er moeten altijd een „paar" mannetjes op de been gehouden worden
tijdens het spitsuur van knallerijen.
Dat de brandweer een kernbezetting
op de kazerne moet houden vindt
men al heel gewoon. Maar d-ie ïi*i

zitten daar toch maar, terwijl negentig procent van de bevolking in
de huiskamers met appelflappen,
oliebollen en feestelijke overgangsover
drankjes vrolijk
nakaart
Wim Kan.
Volledig zijn in de „getroffen"
categorieën kunnen we toch niet,
daarom pikken we er tot slot nog
even het hotelbedrijf uit. Al zijn er
bij de jaarwisseling nooit veel hotelgasten, een paar blijven er toch altijd hangen. En dat betekent op zn
minst een achterblijvende portier
en wat bar-personeel. Van Frigge
bijvoorbeeld weten we dat de niet
meer zo jonge nachtportier Jan
Ebbinga die nacht dienst heeft. En
boven achter de bar zal de jonge
Ansje Swint op haar post zijn. Ook
voor „anderhalve" hotelgast en misschien wat eenzame kamerbewoners
die met oud-en-nieuw elkaar op de
barkrukken voorspoedig nieuwjaar
komen wensen.

Ongevallenwet
De uitkeringen op grond van de ongevallenwet worden per 1 januari
met tien percent verhoogd. In verband
daarmee is ook de dagloongrens, dat
wil zeggen het maximumbedrag
waarover een uitkering kan worden
berekend en waarover premie wordt
betaald, van twintig op tweeëntwintig
gulden gesteld.
Het voorstel tot verhoging van de
bijslag op de uitkeringen van de ongevallenwet tot 10 percent, dient de Eerste Kamer nog te passeren. Het gaat
in feite om een verbetering van de
wet van 14 april 1960, waarbij een tijdelijke bijslag van 6 percent op de uitkeringen ingevolge de ongevallenwet
werd toegekend. Bovendien is de bijslag beperkt tot die uitkeringen, welke hun oorzaak vinden in de periode
van 31 juli 1957 tot 1 april 1960.

Prins en Prinsessen
aangekomen
Prins Bernhard en de Prinsessen
Irene en Marijke zijn gisteravond in
Lech in Arlberg (Oostenrijk) aangekomen voor een vakantie van ongeveer een week.

DRIE NIEUWE LEDEN

Samenstelling college Rijksbemiddelaars

Nell (Debbie Reynolds)

in

een precatie situatie in de film „Een moorddadige echtgenoot”.

In de bijeenkomst die gisteren te
Scheveningen is gehouden ter gelegenheid van het feit dat mr. J. A. Berger
afscheid nam als voorzitter van het
College van Rijksbemiddelaars, heeft
de demissionaire staatssecretaris van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, de
heer B. Roolvink, mededelingen gedaan over de samenstelling van het
College van Rijksbemiddelaars. In zijn
toespraak merkte de heer Roolvink o.a.
op, dat de heer Berger al de jaren dat
hij voorzitter van het college was een
heel persoonlijk stempel heeft gedrukt

op de functie van voorzitter van dit uitmaken, n.l. de heren H. J. Vermeucollege.
len, lid van de gemeenteraad van Am-

Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken als ik verklaar, aldus de heer Roolvink, dat het voor de
regering en speciaal voor mij, die in
het bijzonder met het loonbeleid ben
belast, uiterst moeilijk zou zijn geweest iemand te vinden die u in alle
onderdelen van uw functie integraal
zou zijn opgevolgd. Daarom is de oplossing gezocht in deze zin dat met
ingang van 1 januari a.s. drie nieuwe
leden deel van het college zullen gaan

sterdam, mr. J. A. H. J. van der Dussen, burgemeester van Dordrecht, als-

mede de huidige directeur-generaal
van het college, mr. R. J. Erdbrink.
Als voorzitter zal van 1 januari af
prof. Van de Ven tijdelijk optredenHet is voorts de bedoeling dat van
dezelfde datum af mr. J. Heusdens, die
wegens gezondheidsredenen als tweede voorzitter wil aftreden, als zodanig
tijdelijk wordt opgevolgd door pr°f
Levenbach.

-
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Lichaam uit brandend wrak gehaald

Wegenwachter Henk Schut
redde leven van leerling-vlieger
Heldhaftig optreden wordt misschien goed beloond
een onzer verslaggevers)
verband om de wijs- en middelvinger van zijn
(Van

Hulde

Een helderwit
zoals hij het zelf noemde
rechterhand, wat
onbeduidende
overige vingers, zijn zwart geblakerde
zgn
snijwonden in
motorlaarzen en een onherkenbaar geworden leren jas doen de
28-jarige Wegenwachter Henk Schut in zijn knusse huisje te
Haren steeds opnieuw terugdenken aan die vreselijke minuten
van gisteren: het vliegtuigongeluk bij Eelde.
Want Wegenwacht tweede klas Schut was de eerste redder, die
zich bij het zo tragisch in wrakstukken getransformeerde lestoestel van de Rijks Luchtvaart School bevond. Hij slaagde er
zelfs in, ieder risico van mogelijke explosies nemend, de enige
M. J. W. Stassen,
overlevende van dit ongeluk, de leerling-vlieger
uit de brandende vliegtuigresten te bevrijden en later, toen er een
arts was gearriveerd, te assisteren bij het spalken van de gebroken linkerarm van het slachtoffer. Pas daarna dacht deze moedige redder aan zijn eigen verwondingen en begaf hij zich naar
een ziekenhuis om op zijn beurt de zo noodzakelijke medische

—

—

De Eijks Luchtvaart School te
Eelde heeft er gisteren op snelle
wijze voor gezorgd, dat de vader en
twee zusters van de enige overle-

vende van het vliegongeluk te De
Punt, de 23-jarige Maastrichtenaar
M. J. W. Stassen, naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen
konden komen.
Vrijwel onmiddellijk na de tragische gebeurtenis vertrok er een
vliegtuig naar het vliegveld Beek
in Zuid-Limburg om de betrokken
familieleden op te halen. Deze waren zodoende reeds enkele uren nadat de leerling-vlieger in het ziekenhuis werd opgenomen ter bestemder plaatse.

hulp te ondergaan.

Sober relaas van

gisteravond de

belknop

schreeuwde, hij hielp pas toen ik het
lichaam van de gewonde leerling uit
de wrakstukken had weten los te trek-

zrjn

—

en ken .
in de Spoorlaan indrukte
radio, pers en
Vuur gedoofd
dat waren er velen:
daarin sobere
„Samen hebben we het toen op een
kon
ANWB-mensen
bewoordingen het navolgende opteke- wat veiliger plaats neergelegd en met
nen: ..Ik stond te tanken bij het pomp- mijn leren jas heb ik de brandende
station van de
heer
Boddeveld
aan
de Rijksstraatweg Assen-

" Wie

woning

—

Groningen

ber van de

elektriciteitsdraden

zaten,

schoon te laten maken en de zich
daaronder bevindende snij- en brandwonden te laten behandelen. Toen dat
gebeurd was, ben ik op verzoek van
enige met het onderzoek belaste personen naar de plaats van het ongeluk
teruggekeerd om te vertellen hoe ik
het toestel had aangetroffen. Ik kon
het mij echter niet meer herinneren,
omdat in de eerste plaats mijn gedachten volkomen geconcentreerd waren
geweest op de enige overlevende en
ten tweede, omdat er van het toestel
na de brand nog slechts een zielig
hoopje as over was. Het leek wel ge-

toen

plotseling
deze
druk gebarend op
mij afrende. „Een
vliegtuig, 'n vliegtuig", schreeuwde
hij steeds maar.
Ik had van het
ongeluk niets gemerkt, maar uit
Boddeveld's manier van optreden
begreep ik onmiddellijk wat er aan
de hand was. In
een reflex draaide ik mij om en
sprong op mrjn
nrotor. Ik zag he*
toestel in het weiland liggen, het
was een enorme
vuurzee. In enkele
seconden was ik
er met mijn motor
zo dicht mogelijk
bij. Nog een paar
nondf! a*^è^mm
mnprf u«
weiland rennen,
i} 4 waadde door
een slootje en
de
stond voor
wrakbrandende
stukken. Er boven-3p lag het lichaam
van een der inzit-

krompen."
Dat is het verhaal van Henk Schut

—

—,

getrouwd en trotse vader van een
een verhaal dat beeenjarige zoon
wijst tot welke resultaten de all-roundopleiding van deze ANWB-afdeling kan
leiden, ook als het geen auto's, motoren of scooters betreft.
Later op de avond kwam de mededeling dat de moed van deze Wegenwachter misschien beloond zal worden.
Hoewel de leerling-vlieger nog in zeer
zorgwekkende toestand verkeert, is er
hoop dat hij het leven zal behouden. De
Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, mr. W. A. Offerhaus,
die tevens vice-voorzitter van de
ANWB is, zal zijn provinciegenoot een^,

Slachtoffers
van vliegongeluk
Eelde bekend
(Van een onzer verslaggevers.)
De gisteren bij het vliegtuigongeluk
met het lestoestel van de Rijks Luchtvaartschool te De Punt omgekomenen
zijn: de 39-jarige instructeur-vlieger
Hans Schnitger uit Aerdenhout, de 23-jarige leerling-vlieger S. C. Alberda
uit Santpoort en de 20-jarige leerlingvlieger F. W. A. L. van Staa uit Arnhem. De enige overlevende is de 23-jarige leerling-vlieger M. J. W. Stassen
uit Maastricht, die vanmorgen nog
niet buiten levensgevaar was.
Het ongeluk is het eerste van deze
aard sedert 1949, toen in de Haarlemmermeer een toestel van de RLS verongelukte tengevolge waarvan vijf
personen om het leven kwamen.

Sleepboot en
stoomloc. verdwijnen
In een rapport, uitgegeven door de
economische missie van de Verenigde
Naties, wordt verklaard, dat de oude
stoomlocomotief en de sleepboot snel
uit het Westeuropese leven aan het
verdwijnen zijn. Achter het ijzeren gordijn echter doen zij nog goed werk
en neemt hun aantal nog steeds toe.
In het rapport over het Europese
transport wordt gezegd, dat vrijwel alle Westeuropese spoorwegmaatschappijen hun stoomlocomotieven vervangen hebben. In Nederland is de laatste al begin 1958 uit de dienst genomen. In Frankrijk zijn er 6,567 locomotieven minder dan in 1950, in WestDuitsland 5.215.
Is in West-Europa het beeld vrijwel
overal hetzelfde, in Oost-Europa nemen de stoomlocomotieven nog steeds
in aantal toe. In Hongarije rijden
2,317 stoomlocomotieven rond. Sinds
1950 zijn er 101 nieuwe bijgekomen.
In alle landen behalve Joego-Slavië,
Oostenrijk en Italië neemt het aantal
sleepboten af, voornamelijk wegens de
toeneming van het aantal vaartuigen
met eigen stuurinrichting. Het totaal
aantal paardekrachten voor watervervoer bedroeg in 1959 tweemaal zo
veel als in 1950.
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Bedorven Kerstmis

rijbevoegdheid

G.M. Lambers wordt voorzitter D.L.G.

Agrarisch Drenthe nam afscheid van
secretaris gewestelijke raad Landbouwschap
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Het afscheid van de heer
H. Seggers te Ter Apel
Zoals wij gisteren reeds in een deel van onze edities meldden heeft
de heer H. Seggers gistermiddag tijdens een bijeenkomst in het Boschhuis te Ter Apel wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid genomen als directeur van het Bos- en Landbouwbedrijf
der gemeente Groningen. Bij deze gelegenheid werd de heer Seggers
benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, waarvan hem de
versierselen werden uitgereikt ooor wethouder E. van Ruller van
Groningen.

Na

de heer Van Ruller sprak de sprekers het woord gevoerd, o.a. de

burgemeester van Vlagtwedde, de heer oud-wethouder van Groningen, de
H. Waalkens, die namens de Ter Ape- heer H. van Loo.
ler gemeenschap dank bracht voor
Dankbaarheid
het zeer vele dat de heer Seggers voor
In zijn dankwoord zei de heer SegTer Apel heeft gedaan. Nimmer werd
tevergeefs een be-

roep op hem gedaan. Mede door
zijn toedoen is Ter
Apel uitgegroeid
tot wat 't thans is.
Dr. Fop. I. Brouwer bracht de
scheidende functionaris namens
de Stichting Het
Groninger Landschap dank voor
wat hij de natuur
schoonheid
aan
deed behouden.
De heer S. Dijk
sprak af
stra
scheidswoorden
namens het per
soneel en de heei
H. Wever deed dit
namens de pachters.

Voor de Veenkoloniale Boerenbond, waarvan de
heer Seggers voorzitter is, sprak de
heer
Luth uit
Vlagtwedde. Hij
herinnerde eraan,
dat Seggers meer
boer
was
dan
ambtenaar.
De
landbouwers in de
omgeving hebben
er wel bij gevaren.
Hierna heeft nog
een lange rij van

Wegens zijn grote verdiensten op het gebied van de land- en
bosbouw werd de scheidende directeur van het Bos- en
der gemeente Groningen, de heer
Landbouwbedrijf
H. Seggers te Ter Apel benoemd tot ridder in de Orde van
Oranje-N assau. Wethouder E. van Ruller uit Groningen
speldde hem de versierselen op. Rechts van de zojuist
benoemde ridder staat mevrouw Seggers.

Voorzitters van sportbonden uitten zich

Stenen bulletin

Hechtenis voor
dodelijke aanrijding

„MEER BOER DAN AMBTENAAR”

„Wat is Uw innigste wens?”

Aan het einde van het grote Olympische sportjaar 1960 is een aantal
voorzitters van Nederlandse sportorganisaties de vraag voorgelegd: „Wat is
uw innigste wens op sportgebied voor
jaar 1961?".
,
gaan
compli'
persoonlek
deier d>Mren
Hierop kwamen de volgende antmenteren voor zijn heldhaftig: op- woorden binnen:
treden
Luit.-Gen. C. F. Pahud de Mortanges
(N.0.C.) : „Mijn innigste wens als
N.0.C.-voorzitter is, dat wij in 1961
een goede start voor Tokio zullen
hebben".
Jhr. mr. A. Feith (Nederlandse
Bij graafwerkzaamheden in het JezSCHUT: verschrikkelijke minuten
HENK
„Dat is geen moeilijke
Sportfederatie):
„stenen
is
een
reel-dal in Israël
bulV\c man
+«— ,a~«
vraag.
Mijn wens is een voortreffelijk
gekomen,
kleren
van
licht
de
direct,
maar
de
man
letin"
aan
het
eerste
gesmoord.
zag
ik
was dood, dat
Hü had
in Israël. Het sportief jaar zowel voor sportmensen
ernstige
vrij
brandwonden
aan zijn vondst van deze soort
toen ik wat beter keek en nog een benen
bij 45 bij 15 cm, als voor niet-sportmensen. ledereen
en
80
daarom
is
een
steen
van
plotseling
heb
zag
ik
ik allereerst zijn
stap dichterbij kwam
waarop 38 regels zorgvuldig gegra- hunkert er immers naar een beetje
temidden van de resten iemand bewe- smeulende schoenen uitgetrokken.
Grieks schrift, kennelijk een geluk te hebben".
TO
maar
een
aantal
k
d
zyn
heen,
arna
gen. Ik ging er
,,
stropdas losge- veerd
briefwisseling tussen de
u
kopie
het
van
Ir. A. Paulen (Kon. Ned. Atletiek
had, begon het slachtoffer
elektriciteitsdraden omklemden dat maakt
plot- Griekse heerser Antiochus de Grote Unie) „Ik hoop dat
te
seling
groot,
zo
:
de K.N.A.U. er in
huilen en om zijn moeder te
lichaam en de hitte was
militaire gouverneur in Pale- 1961 in zal slagen de techniek van onze
zijn
uit roepen. In mijn hoofd
en
er
jongen
die
slaagde
ik er niet in
hamerde het stina van 2.160 jaar geleden. De tekst
terugge- maar steeds: „Waar blijft
hoog op te voeren, opdat
te krijgen. Ik ben toen evenbegonnen toch?",
die nrn gaat over een klacht van de gouver- mensen zo
wij in het buitenland meer mee gaan
maar later heb ik beseft
gaan, heb mijn laarzen, die
neur en de hoge-priester Ptolemaeus tellen".
te branden, gedoofd en probeerde het de twee ambulances
S nel ter tegen het met geweld ronselen van
tr
het.
plaatse moeten zijn geweest
nog een keer. Ditmaal lukte
A. L. M. Schröder (K.N.V.8.): „Wij
Met een soldaten, het verlenen van voorrechvliegarts heb ik voordat ze
hebben
was inmiddels nog iemand bij het
in de K.N.V.B. altijd veel wennog
arriveerden
en de tempel en
ten
ook de gebroken arm
tuig gekomen, maar hoe ik
van de leerling ge bevataanookJeruzalem
sen en het is moeilijk om zo maar
order
van
een
Antiochus
spalkt en toen deze van de
dokter een om de betrokken teksten ter kennis
had
waren van het publiek te brengen door ze te
de ziekenauto s er en
kon hij naar het kerven op stenen, die op openbare
gebrach
Daarna plaatsen moesten worden opgesteld.
*- om
k, heenSegaan
De gevonden steen zelf zou een derOp Kerstavond hadden de familiehanden, die onder de gesmolten mijn
rub- gelijk „bulletin" geweest zijn.
leden van de 64-jarige mevrouw Mary
Hughes in Manchester de droeve
Met ontzegging
plicht haar op de hoogte te stellen
van
het overlijden van haar man, die
uitDe rechtbank te Utrecht heeft de
in
het
ziekenhuis werd verpleegd.
spraak gedaan in de zaak tegen
Hughes, die door dit treuMevrouw
Bilt,
25-jarige slager J- van D. uit De
rige nieuws de meest ellendige Kersthet
avond van haar leven doorbracht, bedie heeft terecht gestaan wegens
letlichamelijk
gaf zich de volgende morgen naar het
veroorzaken van zwaar
vonnis
ziekenhuis
om de formaliteiten te versel bij een aanrijding. Het
vullen
voor
de ter aardebestelling van
Agrarisch
en twee
Drenthe
gisteren in de provinciale hoofdstad afscheid
haar
luidde: drie weken hechtenis
heeft
man.
genomen van de
heer G. M. Lambers, die het secretariaat van de gewesjaar ontzegging uit de
Hoe groot was haar verbazing en
en
telijke
hechtenis
raad
weken
van
verrassing echter, toen zij in het ziehet Landbouwschap voor Drenthe neerlegde om het te
Geëist was zes
vei ruilen voor het
kenhuis haar doodgewaande echtgevoorzitterschap van het Drents Landbouwgenootschap
anderhalf jaar ontzegging.
noot levend aantrof, die danig uit zijn
n
het
var.
dit
Concerthuis
Op
te Assen gaven vele sprekers gistermiddag uiting aan
P 28 september
humeur was, omdat niemand hem op
vn grote waardering voor
Van D. met een huurauto scn P
van de scheidende functionaris, die
het
werk
een bezoek had gebracht.
Kerstavond
%n zijn véle
op een gegeven moment ai uiikj
De vergissing was ontstaan, doordat
functies
de Drentse landbouw grote diensten bewees.
rechts uithaalde Daarop
Kerstavond inderdaad in het ziekenmejuffrouw
Landb°uwschap ln Drenthe getuigenissen van de waardering, die op
21-jarige
,ip't
Abusievelijk had men echter
in
overleden.
zodat
Klein van de weg,
lB node gaan zei de agrarisch Drenthe voor de heer Lam- gemeend, dat het de echtgenoot van
Door
ter
terecht kwam
heer J" Schipper
bers heeft. Ook de commissaris der Mary betrof.
"> uit Koningin
H
g
dle
in
van
in Drenthe, mr. J. Cramer,
benoeming
d
e
de
'u
overleden
aanwezig.
mberB
was
t
tot
van
het
voorzitter
s
Pr motie za S- D e heer Schipoer
o
in
ming Van de
Ie
is door de rechtbanK
jg voor
n
T
de he er Lambers
beoordeeld tot een maand
kiPPHri»
f
ja
.
waardelijk met een proen
k ln he t SoC iale
g zeg
*«
1->UUH
f
was een veelzijdige
jaar, alsmede
werkkring
,
,
an
de
scheidende
maanden.
secretarüks- ris
, deze bet volle vertrouwen
van
Hij had op 11 april Den m B
naar
erlei
kreeg. „De
weg van Utrecht
heer
aanger
r
gelegen
straks
jonge scooterberijdster
heid
h
het
te voeoverleed.
landbouwbeleid
plaatse
ter
ren
«
V
boete
te
k
nne
d
f
150
Er was
e d Dle nthe",
V. aldus de heer
landDouwend
t
maanden, en een m» an
p
ijd van Schipper
eft
le
proeinja
een
een
rotanameublement
aanivvJ' Tv?
voorwaardelijk met
ns de vijf standorganidrie jaar geëist.
h voerde de heer J.
Oosterh,,; rentt he
Wi
ttelte het woord. De
heer J « Bles heuvel,
secretaris van
het T aUJI*
Algerije
Debré ~,if>r
waagdT va UwschaP in Nederland, geMicnel
heer t , Jl de vele diensten, die de
AlgeDe Franse
bers aan de Nederlandse
aai hij naar
aangekondigd
heeft
W en aan die van Drenthe in
a
,
om
rij e zou vliegen
dQ v t het bijzonder heeft bewezen.
a
bij de Franse troepen
de pre
ll oer den
het woord, daarbij de
iïrot», .Y
brengen. Naar verluidt
dg front
tlVltei
ten
van de heer Lambers Glunderend beluisterde de heer Lambers de vele waarderende woorden, die tot
be naar
mier verschillende
g
Gn
brengend.
Bloemen en hem werden gesproken. Links zit zijn echtgenote, rechts mr. J. Cramer, de
linie bij de Marokkaanse
ander*»
re geschenken waren even zovele
commissaris der Koningin.
zoeken.
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van zaterdag 31 december 1960

even uit te maken welke wens moet
prevaleren. Maar als voetbalbond moet
dunkt mij onze eerste wens zijn, dat
wij er in slagen tussen alle betrokkenen een zodanige samenwerking tot
stand te brengen, dat de resultaten
van het Nederlandse elftal in het a.s.
jaar op een behoorlijk peil zullen komen".
Mr. H. W. Vliegen (Kon. Ned. Schaatsenrijdersbond): „IJs in Nederland en
goede resultaten van onze rijders in
het buitenland. Verder om te beginnen
zeker een kunstijsbaan in Nederland
en bij die goede resultaten in het buitenland zou ik ook gaarne zien een
Europese en een wereldtitel kunstrijden".
Dr. P. van Dijk (Kon. Ned. Wielren
Unie): „Dat antwoord heb ik onmiddellijk voor u klaar: een sportpaleis".
Jan de Vries (Kon. Ned. Zwembond) :
„Wat een ontzettend moeilijke vraag.
Het is eigenlijk alleen maar een kwestie van geld, hoe materialistisch het
ook klinkt. Met geld zijn wij namelijk
in staat om de kadervorming te bevorderen, ten tweede de topsport te stimuleren, voorts zwemuren voor training te huren en trainers te betalen".
W. A. Onrust (Ned. Boksbond) : „Het
is voor ons altijd nog de liefste wens
een algehele rust in de bond te krijgen, een rust die helaas door diverse
oorzaken steeds maar weer opnieuw
verstoord moet worden. Verder zou ik
in 1961 graag vele nieuwe leden willen begroeten, speciaal jonge mensen.
Tenslotte staat geld ook nog bovenaan
het verlanglijstje".
Th. W. Aalbers (Kon. Ned. Gymnastiekverbond): „In de eerste plaats, dat
de vooruitgang die wij sporttechnisch
al hebben, in 1961 wordt gecontinueerd,
ten tweede, dat ons eigen ontwikkelings- en recreatie-oord in Beekbergen
met Pasen geheel voltooid zal zijn opdat het bondsleven sterker zal worden.
In de derde plaats wens ik dat wij vele
andere verlangens door bijdragen uit
de totogelden zullen kunnen verwezenlijken".
T. van Deutekom (Kon. Ned. Krachtsportbond): „Dat in de Koninklijke
Nederlandse Krachtsportbond de rust
terugkeert en dat wij er in zullen mogen slagen de geldmiddelen te verkrijgen om aan de komende internationale
wedstrijden te kunnen deelnemen".
O. E. van der Ploeg (Nederlandse
Roeibond): „In de eerste plaats een
goed roeiseizoen in 1961 met vele mooie
wedstrijden in een bijzonder sportieve
sfeer tijdens
na de wedstrijden.
Toen ik zoeven na uw eerste telefoontje in het bad over uw vraag zat na
te denken en ik de regen tegen de
ruiten hoorde kletteren dacht ik, het
zou ook niet zo gek zijn als wij in 1961
een beetje mooi weer zouden krijgen.
Ik hoop tevens dat het seizoen bekroond wordt op de Europese kampioenschappen, waar wij de lijn, die
tot Macon opwaarts ging en die even
werd onderbroken in Rome, weer hopen te kunnen opnemen".
W. F. Westermann (Kon. Ned. Hockeybond): „Voor 1961, maar natuurlijk ook voor de gehele toekomst, wens
ik dat de goede geest en de vriendschappelijke onderlinge verhoudingen,
die de hockeybond steeds hebben gekenmerkt, bij de eisen van de moderne
tijd en de daardoor noodzakelijke aanpassingen gehandhaafd zullen blijven
met het behoud van de zuiver amateuristische opvattingen".

en.

gers onder meer: „ln 1619 gaf de stad
Groningen reeds de stoot tot ontwikkeling van dit gebied. De meest neutrale toeschouwer zal de stad hier
dankbaar voor zijn.
Honderd jaar geleden ging de stad
in Ter Apel boerderijen stichten en
verpachten. In 1912 werd met een
klein eigen bedrijf gestart en in 1919
werd dit aanzienlijk uitgebreid. Al wat
hier is gebeurd is het werk geweest
van de gemeente Groningen en ik ben
dankbaar dit te hebben mogen uitvoeren."
De heer Seggers wordt per 1 januari
opgevolgd door zijn zoon, de heer G.
Seggers.

Prinses
Maria Gabriëlla
moet nu kiezen
Prinses Maria Gabriëlla van Savoye zal binnen zes maanden dienen
te beslissen met wie zij in het huwelijk wil treden: met de Spaanse kroonprins Juan Carlos van Bourbon of
graaf Giovanni
met de Italiaanse
Volpi di Misurata, zo wordt uit Milaan vernomen.
Volgens het Italiaanse weekblad
Oggi, was de termijn van zes maanden op een geheime bijeenkomst van
de familie van Savoye in het Stuyvenberg-kasteel bij Brussel, op 13 december, vastgesteld.
Uit zeer betrouwbare bron zou volgens het blad zijn vernomen, dat exkoning Umberto van Italië en zijn
echtgenote, Marie-José, prins Juan
Carlos die waarschijnlijk de volgende koning van Spanje zal worden als
de meest geschikte kandidaat beschouwen.
Volgens Oggi zou prinses Maria Gabriëlla echter een buitengewone genegenheid hebben opgevat voor de
knappe graaf Volpi di Misurata, erfgenaam van een zeer groot fortuin,
dat op enkele miljoenen dollars wordt
geschat.
Prinses Maria Gabriëlla studeert
op het ogenblik in Parijs lithografie.
Haar leermeester is de Schotse schilder Macavoy.

-

-

Kerstgeschenk voor
Koningin Elizabeth
In Londen is het nieuws uitgelekt,
dat Anthony- Armstrong Jones Koningin Elizabeth de Tweede van Engeland met kerst een paraplu heeft geschonken.
Een tijdje geleden kwam koningin
Elizabeth op theevisite bij haar pas
gehuwde zuster Margaret. Toen het
tijd was om te vertrekken regende het
pijpestelen. Tony schuimde het hele
huis af naar een paraplu maar het
enige instrument dat hij in het nog
maar half op gang zijnde huishouden
kon vinden was een oud ding, dat vergeten in een hoek stond. Gedienstig
hield hij deze boven het hoofd van zijn
vorstin toen de tocht naar de auto,
over de binnenplaats aanving.
Op het moment dat men naar buiten stapte scheurde de verteerde bekleding en kreeg de Britse vorstin een
ijskoude douche.
Het geschenk van Tony was vervaardigd van blauwe Italiaanse zijde,
met een handgreep bezet met juwelen.
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Belangrijke Nederlanders
in 1960 overleden
JANUARI
Mr. J. W. F. DONATH, Arnhem, Deken
van Orde van Advocaten te Arnhem.
CEES LASEUR, Den Haag, acteur.
E. VAN WEEZENBEEK, Dordrecht,
bekend roeier.
Dr. W. F. EMOUS, Arnhem, oud-directeur-geneesheer Diakonessenhuis.
Prof. ir. W. DE JONG, Wageningen,
hoogleraar rector-magnificus Landbouw Hogeschool.
Mr. S. C. DE VRIES, Den Haag, directeur-secretariaat Ned. Herv. Kerk.
Ir. A. P. VAN HECKING COLENBRANDER, Den Haag, directeur
Haarlemse Scheepsbouw Maatschappij.
M. BÜTTNER VAN DER JAGT, Den
Haag, oud-gouverneur van Soerakarta.
J. LIPS, Den Haag, hoofd afdeling
economische plannen van Centraal
Planbureau.
H. A. POLAK, Amsterdam, bekende
figuur in biljartkringen.
ANTON
RADECKER,
Blaricum,
beeldhouwer.
P. J. P. VAN DER STEUR, Den Haag,
oud-hoofdingenieur-directeur Rij kswaterstaat.
ANNA VAN GOGH-KAULBACH,
Haarlem, schrijfster.
FEBRUARI
JAN LEMAIRE Jr, Middelburg, toneeladviseur.
Dr. J. G. GEELKERKEN, Amsterdam,
predikant.
Dr. H. A. COLIJN, Den Haag, oudvoorzitter Stichting hulp landgenoten in Indonesië.
JAN GRÉGOIRE, Amsterdam, schilder.
Mr. G. J. VAN BRAKEL, Arnhem,
oud-kantonrechter, o.a. te Groningen.
Prof. mr. A. W. HAMMING, Utrecht,
hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht.
Amsterdam,
HUBERT CUYPERS,
koordirigent en koorpedagoog.

MAART
Mr. dr. J. H. R. SINNIGHE DAMSTÉ,
Den Haag, oud-directeur-generaal
belastingen en oud-Raadsheer in
Hoge Raad.
RICHARD HEUCKEROTH, Hoorn, dirigent en musicus.
Prof. dr. E. C. H. J. NOYONS, Nijmegen, hoogleraar R. K. Universiteit.
Mr. S. BARON VAN HEEMSTRA,
Arnhem, oud-Commissaris der Koningin in Gelderland.
APRIL

Jhr. mr. R. SANDBERG VAN BOELENS, Sassenheim, burgemeester
van Sassenheim.
B. VAN BORSSUM WAALKES,
Baarn, directeur Advertentie- en
reclamebureau.
ANNA BLAMAN, Rotterdam, romanschrijfster.
Z. P. BOELE, Bolnes, directeur Boele's
Scheepswerven N.V. te Bolnes.
Prof. dr. J. JESWIET, Bennekom, oudhoogleraar Landbouwhogeschool.
Mr. J. KINGMA, Den Haag, oud-directeur van 's Rijksbelastingen.
Prof. W. VAN DER PLUYM, Zeist,
oud-hoogleraar kunstgeschiedenis.
Dr. M. J. PREMSELA, Amsterdam,
literator.
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Stap voor stap dringt

de wereld de ruimte
binnen

hoven,, oud-directeur Gem. Gezond-

heidsdienst Velsen.
Ds. K. O. FINKENSIEPER, Zetten,
pres.-directeur Heldring Gestichten.
Prof. ir. D. DRESDEN, Delft, oud-voorzitter Nijverheidsorganisatie T.N.O.
SAM DE WOLFF, Amsterdam, bekende persoonlijkheid binnen SDAP en
PvdA.
JAAP WEYAND. Bakkum, kunstschilder.
Prof. dr. T. H. MILO, Leiden, hoogleraar Universiteit Leiden.
Jhr. mr. T. J. DE GEER, Soest, oudminister-president.
Ds. G. B. WESTENBURG, Doorn, emeritus-predikant N. H. Kerk.

DECEMBER
Dr. H. VOS, Hellendoorn, directeurAUGUSTUS
geneesheer Volkssanatorium aldaar.
FRITS VAN DIJK,-Amsterdam, toneel- Mr. JAAP KUNST, Amsterdam, ethnospeler.
musicoloog Kon. Inst. voor de TropenMr. H. L. WOLTERSOM, Rotterdam,
pres.-commissaris Rotterd. Bank.
A. J. A. VAN DER STEEN, Ermelo,
penningmeester Verbond van Veilig
Verkeer.
W. J. C. SCHUURMAN, Den Haag,
gepens. luit.-generaal, oud-inspecteur
der artillerie.
IN JANUARI:
Dr. mr. F. GOSSES, Leiden, lector
A.
Iwema
oud-burgemeester
Bakker,
Leidse Universiteit.
van Noorddijk.
J. W. G. VAL HENGEL, Naarden, ge- H. Wanmaker, oud-hoofd CVO-school
pens, vice-admiraal.
te Appingedam.
U. F. M. DELLAERT, Amsterdam, F. H. Jansenius de Vries, o.a. medeoud-directeur van Schiphol.
stichter rust- en verpleeghuis Vriesenstein te Warffum.
O. Starrenburg, opstapper op bergingsSEPTEMBER
schip Stortemelk te Terschelling.
J. C. BURGERSDIJK, Den Haag, oudIN FEBRUARI:
inspecteur der grondbelastingen.
H.
E.
oud-leraar HeymansNijhoff,
P.
GRASWINCKEL,
Jhr. dr. D.
M.
te Groningen.
lyceum
Den Haag, oud-algemeen archivaris, dr. W. Beijerinck, oud-directeur biolovoorzitter Hoge Raad van Adel.
gisch station te Wijster.
dr. C. J. G. van der Kamp, oud-hoofd
OKTOBER
Vleeskeuringsdienst te Groningen.
A. G. COSTER, Delft, adjunct-direc- E. de Boer te Holwierde, o.a. boekhouder Coöp. Dorsvereniging Holwierde
teur Calvé.
en Omstreken.
J. B. SCHUIL, Zandvoort, toneelcriti- prof. dr. A. J. de Sopper, oud-hoogcus en auteur.
leraar te Groningen.
OTTO SCHUMAN, Amsterdam, hoge- R. E. Torringa, oud-burgemeester van
schoolrijder.
Muntendam.
Prof. dr. P. B. VAN STEENIS, Den D. J. M. C. Otterman, oud-gemeentesecretaris van De Wijk.
Haag, hoogleraar Gem. Universiteit
K. Kamp, directeur Kamp's Scheepte 'Amsterdam.
vaart en Handelsmij. N.V. te Groningen.
NOVEMBER
G. Heikens te Groningen, o.a. hoofdLEO J. MENS, Oegstgeest, musicus.
bestuurslid N.D.R.
Prof. dr. W. J. DEWEZ, Wageningen,
IN MAART:
hoogleraar Landbouw Hogeschool.
ir. F. J. von Hombracht, directeur
Gemeentelijk GasbedrQf Groningen.
Dr. L. S. LIMBORGH MEYER; Bïlt-

Was dit jaar mensheid
beïnvloed door onrust
in de natuur?

Noordelingen, die van ons heengingen
A. S. van Dam, rector Lyceum te
Coevorden.
W. Elgersma, oud-burgemeester van
Franekeradeel.
H. Ensing, gemeentesecretaris van
Eelde.
mej. A. C. van den Bergh, oud-directrice M.H.B.S. te Groningen.
W. H. Wolthers, oud-gemeenteraadslid
van Groningen.
IN APRIL:
Koning,
oprichter, oud-directeur
A.
J.
en commissaris van Chem.-Botanische Fabriek Gembo te Winschoten.
E. P. Beukema, commissionair in granen te Ulrum.
K. Poll te Groningen, oud-bestuurslid
afdeling Noord-Nederland van Algemene Nederlandse Drogistenbond.
J. Cazemier, kassier Boerenleenbank
te Vries.
S. Jongsma, leraar Stedelijk Muzieklyceum te Groningen.
W. W. van der Kam te Heerenveen,
oud-raadslid en wethouder van Schoterland, oud-lid Provinciale Staten
van Friesland.
J. C. van Schreven, directeur Amsterdamsche Bank N.V. te Veendam.
IN MEI:
Harm Dieterman (Harry Dietrich) te
Winschoten, artiest.
W. W. van der Gang, o.a. een der op-

De wereld— van 1960 in data

Ir. J. GROENEVELD-DE KATER, Den
JANUARI
Haag, oud-president-directeur Ned.
Franse
auteur
Albert Camus (47 j.)
Aannemings Mij v.h. H. F. Boersma,
auto-ongeluk omgekomen.
bij
ontwerper van Rotterdamse MaasSoekarno neemt bij decreet in Indotunnel.
nesië alle macht in handen.
Prof. mr. dr. N. W. POSTHUMUS, De Geneefse Deken van de orde van
Blaricum, oud-hoogleraar Gem. Uniadvocaten Jaccoud staat terecht weversiteit, Amsterdam.
gens moord. Hij wordt tot 7 jaar
veroordeeld en in een inrichting voor
ANTON VERHEVEN, Hilversum, acgeesteszieken opgenomen.
teur en voordrachtskunstenaar.
Franse
ultra's in Algerije in opstand
Nederlands
Prof. dr. C. J. BAKKER,
tegen De Gaulle; parachutisten-geatoomgeleerde (Genève) in Amerika
neraal Massu ontslagen.
verongelukt.
bij vliegtuigongeval
Apin
„Miss Sam" behouden van V. S.
toneelspeler
JAN MUSCH, Blaricum,
raketvlucht
van 10 km hoogte terug.
en voordrachtskunstenaar.
Mijnramp in Oranje-Vrijstaat eist 435
Prof. dr. W. J. DE HAAS, Bilthoven,
mijnwerkers-levens.
oj<- -hoogleraar Leidse Universiteit. De Gaulle slaat Franse opstand in Algerije neer. die 11 dagen eerder is
Prof. dr. W. BRONKHORST, Bilthobegonnen.
ven, oud-hoogleraar te Utrecht, oudgeneesh.-directeur „Berg en Bosch"
FEBRUARI
te Bilthoven.
duikboot dringt door in
Onbekende
Prof. dr. A. PANNEKOEK, WageninGolf van Nuevo (Argentinië) en
gen, sterrekundige van internationale
wordt zonder succes met dieptebomreputatie.
men bestookt.
Mr J H. L. J. BARON SWEERTS Kardinaal Stepinac, primaat van Joegoslavië, overlijdt.
DE LANDAS WIJBORGH, Wassebrengt in de Sahara zijn
Frankrijk
H.
M.
de
Konaar, Kamerheer van
eerste A-bom tot ontploffing.
ningin.
Indonesië naast laatste Nederlandse
Hilversum, auteur.
PIET

BAKKER.

-

bezittingen.

Koningin Elizabeth II schenkt het
MEI
leven aan een zoon, haar derde kind.
PIET TE NUYL Sr, Hilversum, hoor- Prinses Margaret verlooft zich met
oud-toneelspeler.
spelacteur
Antony Armstrong-Jones.
Laren, voorzitter
VERMEER,
EVERT
MAART
PvdA.
Aardbeving treft Agadir (Marokko):
12.000 doden.
JUNI
Frans munitieschip ontploft in Havana: 100 doden en 200 gewonden.
A. J. A. PEREIRA, Den Haag, gen.maj. b. d.; oud-commandant 3de div. Soekarno stuurt parlement weg; het
was formeel nog in functie.
Dr. A. KESSEN, Leiden, directeurbeschiet Soekarno's
Straaljagerpiloot
Leidse
Universiteit.
bibliothecaris
paleis.
RotterTERWOGT,
HANS MEERUM
Zuid-Afrikaanse kleurlingen staan op
dam, sportjournalist.
tegen apartheidswetten; op 22 maart
Ir. W. H. VAN LEEUWEN, Delft, oudkomt het tot een bloedbad in Sharpresident-directeur Gist- en Spiripeville.
tusfabriek
Kroestsjef brengt bezoek aan Parijs.
Dr. C. P. GUNNING, Amsterdam, Bij pakhuisbrand in Glasgow komen
bekend pedagoog.
19 brandweerlieden om het leven.
acFREESE,
Amsterdam,
DE
JOHN
APRIL
teur.
V. S. lanceren weer-satelliet Tiros I,
Prof. dr. W. P. C. ZEEMAN, Amsterdie een geslaagde opname van de
dam, oud-hoogleraar oogheelkunde,
aarde terugseinde.
Op premier Verwoerd van Zuid-Afrika
Amsterdam.
wordt door een blanke een aanslag
WILLEM VAN DER VEER, Haarlem,
gepleegd; hij wordt ernstig gewond.
acteur.
zoontje van de automobiel-fabriHet
DUTILH,
Rotterdam,
Mr. JAQUES
kant Peugeot wordt gekidnapt en
prominente Rotterdamse figuur.
drie dagen later weer teruggegeven
voor een losprijs van f37.500.
JULI
Prinses Paola, echtgenote van de BelSCHRAM,
Apeldoorn, „wangische prins Albert, krijgt een zoon.
A. V. C.
delliefhebber", oudste deelnemer aan De Zuidkoreaanse regering treedt
nadat reeds enige dagen bloedige
Vierdaagse.
plaatsvonden
af.
relletjes
Prof. dr. J. RIDDERBOS, Kampen,
oud-hoogleraar Theologische HogeMEI
school.
Caryl Chessman wordt na elf jaar
strijd ter dood gebracht.
Mr. W. F. SCHOKKING, Amsterdam,
oud-minister, lid van de Raad van Boven de Sovjet-Unie wordt een AmeState.
rikaans spionage-vliegtuig
de U-2

-

—

—

—

neergeschoten; later zalKroestsj ef Twee Russische honden Belka en
Strelka maken geslaagde reis door
dit als aanleiding gebruiken om de
de ruimte.
topconferentie te doen mislukken.
Prinses Margaret huwt Antony Arm- V. N. nemen heft in Kongo in handenKolonel Moboetoe neemt macht in
strong-Jones.
Kongo in handen; Loemoemba wordt
Brezjnef volgt Worosjilof op als presibewaakt.
Sovjet-Unie.
dent van de
Topgesprek in Parijs start
en mis- Koning Boudewijn van België maakt
verloving met Dona Fabiola de Mora
lukt.
y Aragon bekend.
Hevige aardbevingen en vloedgolven
teisteren Japan, de Hawaiï-eilanden Kroestsjef sprak zijn eerste rede uit
in de Ver. Naties, waarvan de AlgeChili. Ruim 5000 menen vooral
mene Vergadering zojuist is begonsen komen om.
nen; bij een volgende gelegenheid
Adolf Eichmann, die de moord op 6
miljoen Joden op zijn verantwoordemonstreert hij zijn afkeuring door
ding heeft, valt in handen der Ismet een schoen op tafel te slaan.
Brigitte Bardot doet zelfmoordpoging.
raëliërs.
De Russische schrijver Boris Paster- Soekarno doet opnieuw felle aanval
op Nederland.
nak overlijdt.

—

—

JUNI

OKTOBER

De Vlaamse auteur Willem Elsschot Wilde betogingen in Parijs pro en conoverlijdt.
tra De Gaulle.
Europeanen verlaten de Kongo, be- Overstromingen in Midden-Frankrijk
dreigd door Afrikanen.
(o. a. Aubusson).
Heftige rellen in Japan tegen veilig- Muizen keren behouden in V. S.-raket
heidsverdrag met V. S.; president
uit de ruimte terugEisenhower gelast zijn bezoek aan Moordaanslag op Japanse socialistenTokio later af.
leider.
Ex-minister van Roemenië, Anna Pau- In Turkije begint proces tegen o.a.
ker, overlijdt.
ex-premier Menderes.
Eerste bijeenkomst Kongolees parle- Koningin Elizabeth II en Prins Philip
ment; Loemoemba wordt premier
bijna verongelukt in de lucht, door(thans in gevangenschap door kol.
dat twee straaljagers rakelings langs
Moboetoe); Kasavoeboe wordt prevlogen; latere rapporten hebben de
sident.
alarmerende berichten ontzenuwd en
Besprekingen tussen Frankrijk en Aloverdreven verklaard. Er is in het
gerijnse vrijheidsstrijders over begeheel geen gevaar geweest.
ëindigen van Algerijnse oorlog; geNOVEMBER
sprek loopt tenslotte op niets uit.
In Frankfort begint proces-Rosemarie Farah Diba, de echtgenote van de Sjah
van Perzië, kreeg een zoon.
Nitribitt, de verdachte wordt later
vrijgesproken.
Ver. Naties beschuldigen België van
machtsintriges in Kongo.
JULI
Kongo komen tien lerse V. N.-solIn
Shell- en Essobedrijven op Cuba gedaten om het leven.
naast.
In Algerije ontlaadt een maandenlange
Sovjet-Unie schiet Amerikaans vliegonrust zich in ernstige onlusten
tuig RB-47 boven Barentszzee neer.
tegen De Gaulle's plannen.
Australische vakbonden boycotten Ka- In New Orleans ontstaan rassenrelrel Doorman wegens vlagvertoon bij
letjes.
Nieuw-Guinea.
gekozen president van de V. SDe
Jack Kennedy wordt benoemd tot deKennedy en zijn echtgenote kregen
mocratisch kandidaat voor de Ameeen zoon.
presidentsverkiezingen, Loemoemba vlucht
rikaanse
uit Leopoldstad;
hij
welke
in november wint met een
gearresteerd
wordt
later
en opgeslokleine marge van de republikein
ten.
Richard Nixon.
Filmacteur Hans Albers overlijdt.
DECEMBER
In Stanleystad en omgeving breken
AUGUSTUS
pro-Loemoemba betogingen uit; MoBij trambotsing in Wenen komen 20
boetoe's troepen rukken op naar
mensen om.
roerige gebieden.
Eerste van een reeks staatsgrepen in
Laos; tot op heden is het onrustig. De Gaulle start rondreis door Algerije
ter verdediging van zijn beleid en
Amerikaanse reuzenballon Echo in
ter voorbereiding van het referenbaan om aarde; deze is bij tijden in
dum op 8 januari 1961. Er breken
ons land zichtbaar.
onlusten uit, die aan ruim 80 menSoekarno verbreekt diplomatieke besen (latere berichten spraken van
trekkingen met Nederland.
„honderden") het leven kostte en
De piloot Powers van de Amerikaanse
De Gaulle doen besluiten zijn bezoek
U-2 komt voor een Russische rechtte bekorten.
bank en wordt later tot 10 jaar verGreep naar de macht in Ethiopië miS
oordeeld.
lukte.
Kasavoeboe en Loemoemba zetten elKoning Boudewijn huwt Dona Fabiola.
kaar af uit bestuur van Kongo.

.

richters van de Vereniging voor Chr.
Nijverheidsonderwijs te Groningen.
B. Mees, directeur N.V. Verenigde Bierbrouwerijen Keizer Barbarossa te
Groningen.
prof. dr. P. J. van Rhijn, oud-hoogleraar te Groningen.
H. Klasema, gemeentesecretaris van

F. J. Uchtman, CPN-raadslid van Groningen.
G. Obma, oud-gemeente-ontvanger van
Winschoten.
H. Jensema, notaris te Zuidhom.
mevrouw A. E. Zwanenberg—Verhage
te Groningen, presidente provinciale
afdeling Bond van Gereformeerde
Vrouwenverenigingen,
Borger.
J. H. van Delden te Meeden, o.a. oud- ds. H. R. Boerma, N.H. emeritus-predibestuurslid waterschap De Munte.
kant te Haren.
R. S. Schortinghuis, oud-hoofd der L. de Boer, oud-hoofd der school te
Engelbert en Oosterhoogebrug.
school te Noordbroek,
ds. J. D. Derksen, N.H. emeritus-predikant, vroeger te Meedhuizen.
IN OKTOBER:
C. van de Griendt te Groningen, direc- H. G. Addens, kassier Boerenleenbank
teur Verkoopcentrale W. A. Scholte Bellingwolde.
ten's Fabrieken.
ir. "J. Heemstra, oud-Rijkstuinbouwds. J. Smelik, predikant der Gereforconsulent voor Groningen en Drenmeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Grothe.
ningen.
Hagen Schetsberg, onderwijzer, regis*
J. Wuffing, oud-wethouder en locoseur en revueschrijver te Oude
burgemeester van Zuidlaren.
Pekela.
dr. ir. J. E. Muntinga, rijksconsulent H. D. Louwës te Zuidhom, oud-voorvoor grond- en pachtzaken te Grozitter Landbouwschap, oud-lid Tweeningen.
de en Eerste Kamer.
Wouter van Riessen te Groningen, mr. Th. H. Jansen, advocaat en proculetterkundige.
reur te Stadskanaal.
Sibolt Sissingh te Groningen, wijn- K. G. Rozendal te Glimmen, raadsßd
handelaar, vooral bekend in voetbalvan Haren.
kringen.
H. J. Beumer, hoofd ULO-school te
E. J. Weert, hoofd openbare Alberda/
Beilen.
school voor ULO te Uithuizen.
W. Koning, hoofd der school te Kloosterveen.
IN JUNT:
J.
F. Cremer, directeur N.V. NóordJ. Bolt, oud-AR-raadslid van Bedum.
Nederlandse Beetwortelsuikerfabri**
S. E. Woldringh, oud-burgemeester
te Hoogkerk-Vierverlaten.
van Kloosterburen.
H.
J. van Kempen, oud-hoofd der
A. Klein, wethouder van Emmen.
school
en secretaris VCLO-scholen
A. J. Douwes, o.a. oud-directeur van
Nederlandse Aardappelmeelcentrale W.teJ.Groningen.
A. C. de Vries, burgemeester van
te Veendam.
Oosterhesselen.
ds. C. A. Schenk, N.H. emeritus predi- mevrouw J. Ris—Loot, oud-presidente
kant, vroeger o.a. in Donkerbroek,
Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeSappemeer en Scheemda.
ling Stadskanaal.
J. Grimme te Emmen, hotelhouder.
Steenhuis, oud-locoburgemeester
G.
J. Steenge Hzn., kassier Coöp. Boerenvan
Leek.
leenbank te Annerveenschekanaal.
J. Jonkman, wethouder van HoogeIN NOVEMBER:
veen.
R. van der Borgh, scheepsbevrachter H. J. Brouwer, oud-voorzitter DLG e°
OPC te Broekhuizen (Dr.).
te Veendam en o.a. oud-lid Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor mr. H. J. Meijeringh, oud-kantonrechter te Assen.
de Veenkoloniën en Oostelijk-Gromr. J. Roorda, Raadsheer in het Geningen.
rechtshof te Leeuwarden.
prof. mr. dr. C. W. van der Pot, oudhoogleraar in het staatsrecht, admi- J. A. Edens te Winschoten, voorzitter
van het Waterschap Reiderland.
nistratief recht, staatskundige geschiedenis en volkenrecht te Gro- Cees Luiken, o.a. secretaris van Turnkring Groningen.
ningen.
R. Hartlief, eigenaar en exploitant va»
IN JULI:
camping De Schelfhorst te PatersE. R. Wolfgram, aannemer te Groninwolde.
gen.
H. Dekker te Hoogeveen, oud-GedepU'
J. Hagenauw, bestuurslid Coöp. Boeteerde van Drenthe.
renleenbank te Peize.
C. J. Plaat, oud-notaris te VeendamA. Westerbrink, oud-leraar Chr. I. J. van Bruggen, o.a. voorzitter val1
Kweekschool te Groningen.
de Vereniging van Volksvermaken t*
E. Grol, oprichter Technische School
Groningen.
te Musselkanaal, oud-lid Kamer van ds. H. A. Kievits, emeritus-predikant
Koophandel en Fabrieken te Veenvan de Geref. kerken te Haren.
dam.
H. Holthuis te Noordbroek, districtsir. C. F. Gnirrep, oud-hoofdingenieur
ontvanger van Noordbroek, ZuidVolkshuisvesting en Stadsuitbreiding
broek en Muntendam.
te Groningen.

A. Hamminga, directeur NutsspaarIN DECEMBER:
bank te Groningen.
ds. A. Gerritsma, emeritus predikant Alida van Houten, schilderes te Groningen.
van de Doopsgezinde Broederschap
G. J. A. Strating te Winschoten, directe Pieterzijl.
teur van de N.V. Steenfabriek Stramr. J. Kingma, oud-directeur van 's
ting te Oude Pekela en Winschoten
Rijks Belastingen en Domeinen bij
ds. J. E. Cannegieter, Hervormd preDepartement van Financiën.
dikant, vroeger te Eext en EenrumJohannes Wardenier te Steenwijk, uitvinder van z.g. „brandstofloze" M. Bakker te Groningen, oud-directeuf
Aardappelmeelfabriek Musselkanaal
motor.
en Omgeving te Ter Apelkanaal.
L. Visser, oud-hoofd Eerste Jongensschool in de Jacobijnerstraat te Gro- W. J. N. Landré, journalist te Winningen.
schoten.
J. J. van Doormaal, oud-directeuf
IN AUGUSTUS:
Friesch-Groningsche Coöp. BeetA. Kunnen, referendaris bij Raad van
wortelsuikerfabriek G.A. te GroninArbeid te Assen.
gen.
dr. W. van der Hagt, oud-conrector dr. J. H. Kool, oud-docent aan de
Gemeentelijk Gymnasium te Assen.
Rijksuniversiteit en aan het StedeH. van der Veen, wethouder van Achtlijk Gymnasium te Groningen.
,
karspelen.
P. R- Timmer, oud-hoofd der school
A. Lamein, directeur Gemeentelijk
te Groningen.
Gasbedrijf van Drachten.
J. L. Thalen, burgemeester van Smaldr. T. M. Mesdag, rustend chirurg te
lingerland.
Zwolle.
Lesterhuis,
te Holwierde, o.*H.
ds. J. W. Visscher, N.H. emeritus preraadslid
van
Bierurn.
dikant, vroeger te Ruinen, Terwispel
Ds. P. J. Israël te Winschoten,
en Cornjum.
ritus-predikant van N. H. Kerk.
L. E. Evers, oud-wethouder en loco- J. Wildervanck, oud-directeur
en oudburgemeester van Finsterwolde.
president-commissaris van de N-Vds. P. E. C. Boonstra, N. H. emeritusW. A. Scholten's AardappelmeeH3'
predikant te Tolbert.
brieken..
dr. G. Das, oud-leraar Gemeentelijk J. L. L.
C. Hoogenboom, notaris &
Lyceum te Emmen.
Hoogezand.
mej. Trijntje Stoll de Boer, 105-jarige
W. C. Grol; oud-directeur confectiete Glimmen.
fabriek te Ter Apel.
Joh. Land, oud-gemeente-ontvanger
A.
Vredeveld te Hoogersmilde, oudvan Kollumerland.
raadslid van Smilde.
IN SEPTEMBER:
D. Zuiderbaan te Sneek, oud-lid ProL. Stenhuis, oud-bedrijfsleider Coöp,
vinciale Staten van Friesland en oudWinschoten en Omstreken.
raadslkL
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PANDA en de GROTBOKSER

Vandaag beëindigt de heer A. Harms
te Glimmen een 44-jarige diensttijd bij
de Rijkswaterstaat, rayon Haren. Dat
deze scheidende functionaris in deze tijd
vele vrienden heeft gemaakt, werd duidelijk tijdens de receptie die de directie van Rijkswaterstaat hem gistermiddag aanbood in café Vellinga te Glim-

men.

Ir. F. J. van Bruggen, hoofdingenieur
A van Rijkswaterstaat, sprak namens
het administratief personeel en bood de
heer Harms een horloge aan. Voorts
voerde het woord de heer P. de Kuiper,
waterstaatkundig ambtenaar eerste klas.
burgemeester

mr. F. W. van Ketwich Verschuur woorden van waardering. De goede samenwerking met de

5. Panda keek het vanuit zijn schuilplaats nog een poosje
aan, maar toen de holbewoner geen aanstalten maakte
om hem te bespringen, vermande hij zich. „Tenslotte
wóónt die heer hier," dacht hij, en „ik kom hier als indringer binnen en trap hem wakker. En al is het nu
ik moet hem toch maar mijn vergeen knap iemand
ontschuldigingen gaan aanbieden, want ik heb tenslotte
thuis mijn manieren wel geleerd!" En dus stapte hij;, een
beetje bang maar vastberaden, achter zijn rotsblok vandaan om een paar nette woorden tot de holbewoner te
kunnen zeggen. Maar wie schetst zijn verbazing toen
deze angstig verder tegen de wand aankroop en een
reeks rauwe, maar verdrietige geluiden uitstootte, waar
duidelijk angst in te horen was!

—

„Eh... neem me niet kwalijk...", begon Panda; maar
nu kreet de holbewoner: „Niet slaan! Jij mij niet slaan!
Niet klap mij!"
„Wat is dat nou?" vroeg Panda. „Natuurlijk sla ik u
niet! Waarom zou ik u slaan?"
„Jij zo sterk, ik maar zo zwak... niet klap mij...", hakkelde het wezen in uiterste angst.
„Wat een onzin!" riep Panda ongeduldig — maar dat
had hij niet moeten doen, want op het horen van zijn
boze toon kromp de ander opnieuw bevreesd ineen. „Nee,
het is goed," zei hij dus haastig. „Ik zal je heus niets
doen."
Nu richtte de holbewoner zich eindelijk 0p...

Burgerlijke Stand van Groningen
M. R. Meijer en F. v. d. Peijl; H. J.
Albertema en A. A. Schepen; J Brandsma en A. H. Dijk; K. M. v. d. Woude en
T. E. Ebbinge; K. N. A. Ileri en M. R. C.
Engelman; J. Huisman en F. Huizinga;
G. de Vries en B. de Jong; F. Bensik en
A. G. Veenstra; F. J. B. Janssen en G.
Holm; J. R. Cornelius en J. Krijthe; P.
Levers en J. H. Kremer; G. J. Landzaad
en M. N. Hofman; G. C. v. d Kam en
A. Kok.
Overleden: A. Dalmolen 84 j., vr. v.
R. G. Bebing; J. Deen 31 j., m. v. H.
Eden; H. H. Vosslamber 65 j., m. v. F.
J. Tolhuis; R. v. Terwisga 74 j., wed. v.
H. J. Klunder; T. Bouland 45 j., wed. v.
D. Rijkens; J. Schröder 76 j., wed. v. H.
Snater; J. L. L. C. Hoogenboom 69 j„
m. v. C. Korf; G. Wilbers 57 j., geh. gew.
met G. Nijborg; J. G. Hansen 61 j., m. v.
A. A. de Vries; G. Kroeze 16 j., vr.; B.
Wevers 55 j., geh. gew. met F. Kamst;
J. P. Brandsma 75 j., vr. v. W. Stal; D.
Beuker 38 j., m. v. S. Dokter; J. Kruizinga 67 j., m. v. G. Bos; M. Sap 66 j.,
vr. v. P. Klunder; E. Wiltjer 75 j., wedn. v.
Z. Talens; J. W. Tjalkens 90 j., vr.; R.
Bouwman 84 j., vr. v. A. Veldman; J.
Wildervanck 86 j., wedn. v. J. de Boer;

van 24 t.m. 30 december 1960.
v. d. Bleek—Noeken d.;
Bevallen: J. Velde—Zijl
d.; M. Mol—
J. C H v. d.
Houttuin z.; T. Jansen—Wolters z.; L.
Tuhumurij—Tehupuring d.; G. Wilts—
G. Hadders—Klamer d.; J.
Heeres
z.; A. Schuiten—v. Til
Bergen
Brons—v
d.; B. Roelfsema—Driesens z.; A. v. d.
Klok—Pruim z.; A. F. Bel—Moorlag d.;
E. J. Wasseur—Jansen d.; F. v. d. Shus—
Koers d.; K. Hiariej—Adema d.; T. B.
Zwarts—Hielema z.; M. Groenewold—v.
Dijk d ; W. M. M. Blixt—Deiman d.; K.
H. Pen'tenga—Groenenstein d.; B. M. Heikens—Vos z.; J. I. Oldenburger—Ring-z.;
nalda z.; D. v. d. Veen—v. d. Woude
G. Jager—Boven z.; M. Boekema—Cloo
2 z.; C. M. EvenhuiS—Wemgreen d.; G.
Hoeksema—Vos z.; J. Wilbrink—Smith

z;

d.; M. Hidding—Homan d.; J. ten Berge—
v. d. Schaaf z.; E. H. M. Hindriks—Westers z.; M. v. d. Lei—v. Kammen z.; H.
H. P. J. Franken—
Meelker—Alsma d.;Schmitz—
Hempen d.;
Huitema z.; A. G.
d.;
J.
AlbertsEldik
R. v. d. Brink-v.
Tjarks d.; H. Lageman-Wolf d.; M. Enz.; R Wilting—Bos d.; G. Smit—Woltjer
C
lemsen-v. d. Beek z.;d.R Wal
d., F. W. A.
d.; E. Suuroverste-v.
Knobbe—
d.;
W.
Vredeveld—Fledderus
B
Postema d.; J. J.
„& d.,
Venema—Zuidhof d.; z.;M.T.Potze—Boels
B.
M.
de
Vries
G. C. Thijs-Janssen
toor-Terpstrad.; L v.
&
z.;
J.
-Dernes
d. Velde—Renkema d.; A. K. Oolders—
J F.
Koster d.; J. Fokkema-Roffel
Meinders—Douwes z.; J. H. Wesselmg—

9.

M^ °!?!3.

R

-

:

P Heidema 25 j
Ondertrouwd:
E Hazelhof 29
j,;
L. Bergsma 25

t,

33J. mn

—

5570 +10, Visé 5100 —5, Borgharen 4087
—2, Belfeld 1230 —19, Grave beneden de
sluis 545 +1.
Provincie
(ten opzichte

Groningen

van het normale

om hedenmorgen 8.00 uur)
Eemskanaalboezem: Delfzijl —19, Oostersluis —16, Zuidlaardermeer —5, Veendam boven +30, Veendam beneden —2,

A.
en

ceptie werd bijgewoond door vrijwel het
gehele personeel en de collega-kanton-

niers.

Reunie modelbouwers in
Leeuwarden beëindigd
Met een excursie over de terreinen
van de vliegbasis Leeuwarden werd
de winterreünie van ongeveer tachtig
leden van de afdeling modelbouwen
van het noordelijk district van de
Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart vrijdagmorgen beëindigd. De
afscheidsbij eenkomst
die
daarna
werd gehouden, werd ook bijgewoond
door de commandant van de basis, de
kolonel J. L. Bosch. Tijdens de reunie
zijn luchtvaartfilms vertoond, lezingen gegeven en wedstrijden gehouden.
Uitslagen wedstrijden:
zweefmodellen: klasse A 1: 1 S. Sollie, Kampen,
200 punten; 2 K. Koelma, Huizum,
169 p.; 3 IJ. Boersma, Kampen, 158 p.
Klasse A2: 1 W. Feyth, Kampen,
321 p.; 2 J. Eringa, Sneek, 301 p.; 3
S. Terpstra, Sneek, 300 p.
De finale noordelijke kampioenschap lijnbestuurde modellen werd
gewonnen door E. Schoustra te Zwolle. Tweede werd P. de Boer, Steen-

Winschoten peil, Waterhuizen boven peil,
Waterhuizen beneden —15.
Westerkwartier: Gaarkeuken —12, Electra (Oldehove) —11, Oostersluis —8, wijk.
Westerhavensluis —12, Uithuizen —2.
Friese boezem: Gaarkeuken boven +12.
en aanbesteding
Fivelingo: Damsterdiep Groningen +13.
Delfgemeten):
(om
8.00 uur
Neerslag
zijl 2.8, Zoutkamp 1.5, Oldehove 1.9, GaarLEEUWARDEN. Het architectenbureau
keuken 4.0, Winschoten 4.0, Ter Apel 5.0,
Eldering heeft voor de N.V. Fa. RoH.
3.0,
4.0,
9.6,
Erica
Uithuizen
Stadskanaal
P. H. Laroij 66 j., wedn. v. G. Foekens;
te Leeuwarden aanbesteed de uitsier
Gieten
4.5.
W. J. Verwoerd 52 j., m. v. A. E. Verbreiding van haar bedrijfsgebouwencomwoerd; G. den Hertog 69 j., wed. v. F.
plex. Op een na laagste N.V. Aann. Mij.
Bezemer; G. Douma 58 j., vr. v. P. DokFa.
P. Westerbaan te Leeuwarden voor
ter; A. Moorlach 74 j., vr.; G. J. Repko
f 557.400; laagste Bouwonderneming P.
59 j., m. v. A. M. Huizenga; I. Vonk 33 j.,
Wiersma te Leeuwarden met f 552.000.—
vr. v. N. v. d. Ploeg; A. v. d. Bank 67 j.,
LEEUWARDEN. Namens het stichwed. v. H. Sikkema; A. Schuiring 87 j.,
29/12 30/12
29/12 30/12 tingsbestuur Jeugdcentr. voor Recreatie
wed. v. J. Huisman; A. Krul 71 j., wed. Atch T
Year
T
341
348
221 22 G
en Vorming is door het ing.bur. Feekens
v. B. Kruize; J. Luining 79 j., wedn. v. Balt &O. 28| 28! Int Nic
584 58 ï te Leeuwarden aanbesteed het bouwen
H. M. Robach; P. J. Gejas 86 j., m. v. Can Pac
22 21f* Int Harv. 48 48 ;van een kampcentrum voor de waterM. F. H. Jetses; A. M. Bakker 75 j., wed. Illinois C 31| 32
Kerm C
74i 74 i 1sport aan de Langweerder Wielen. De
v. H. B. Rozewinkel.
Penns
114 111 Montg W 27J 271 ïlaagste inschrijvingen waren van bouwSouth Pac 20! 21 Radio C 52| 52J bedrijf fa. G. Roorda, Tijnje met f 60.100
Un Pac
27 271 Rep St
53f 54! en Fa. Wed. H. Lolkema, St. Nicolaasga
328 33 met f 61.093. Gunning in beraad.
Examens
All Chem 541 541 Royal D
56! 56§
SMILDE. Aan het Electro-technisch
Groningen. (RK Ziekenhuis). Geslaagd Am Can 35 35| Sears R
381 38 Shell Oil 39?, 391 jßureau J. Offringa te Smilde werd onaantekening kïaamverplefiiug cï. Am C&F
voor
Soc Vac
y
volgende zusters: IVT. E. van Keulen, A. Am Smelt 55# 55*
39
38! derhands gegund: a. /namens de Genie te
G. M. v. d. Klei, G. J. H. Nissink, K. M. Am T&T 107 1071 St Brands 53! 54 (Groningen de bouw van 5 magazijnen
65| 65J St. Oil N.J. 41J 411 jin de Infanterie-kazernes te Assen voor
Sandher, G. M. Teuben, A. M. H. VeneAm Tob
ma, B. J. M. de Vries en G. G. C. de Wit. Anac C
434 434 Texas C 84 85| jf 42.143.—; b. namens de RijksgebouwenBoeingAir 391 39| Un Aircr 374 374 dienst te Groningen het aanleggen van
Niemand werd afgewezen.
Hilversum. Geslaagd voor het examen Chrysler
36! 361 Un Corp
7è 71 electrische installaties in het kamp Vledboekhouden m.o. (paedagogisch-didact. City Bank 761 764 Un Fruit 17! 181 der voor f 12.736
gedeelte) G. L. F. Mik, Emmen en R. J. Cons Ed
671 68! U.S. Steel 764 754 KOUDUM. Bij de onderhandse aanbeWijrdeman, Hoogeveen.
Dgl Aircr 28| 28! Westingh 49! 49| steding voor het maken van een nieuwe
69| 69 tbetonwal aan de Symkewijk was hoogste
DP de N 1874 187* Woolw.
M
Ford
Eastm
K
1124
111!
64?
641 jinschrijfster de fa. S. H. de Jong te Kouexamens
754 744 KLM
25f 251 tdum voor f 35.480.00 en laagste gebr. H.
Utrecht (Rijksuniversiteit). Geslaagd Gen El
R. de Boer te Hindelopen voor f 33.600.—
voor het doctoraal examen geneeskunde
Omzet: 4.340.000 sh.; 5.300.000 sh.
De begroting bedroeg f 41.900.—
Hoogeveen.
Troost,
J.
* = ex div.

Verkoop

.'

f

i;A.U

J. JZ.oarrL_.oa 31 }.;

J" Baarspul 26 j. en J. Kadijk 26 j.; W.
J. Hendriks gen.
E Bruijnesteijn 27 j. enKampen
25 j. en
j.;
32
H.
Modderkolk25
J.; J. v. Sloten 24 j. en C.
J A Dik
A. Dijkstra 22 j.
D. Tammeris 21 j.; H. ].;
J. Nijhof 44 J.
en G' Notenbomer 21
en J Boonstra 23 j.; L. A. Zijlstra 28 j.
en J M M. Graafsma 22 j.; K. H. Zeverine 24 j. en M. Bartstra 25 j.; A. Ritsemaj.
18 j en H. C. Knol 18 }.; H. Hut 22
en G K. de Vries 21 j.; R. Boersma 33enj.
j.
en R. A. Doringa 30 j.; E. de Wit 23HamJ. S. Groeneveld 20 j.; E. J. C J.bmit
minga 31 j. en D. Bootsma 23 j;
J. F. K. Grave
26 j en J. Streuper 23 j.;
j.
21
j.
Tromp
W.
23
en
s.
Getrouwd: P. Vrugt en T de Haan, A.
D. Bijsterveld en G. de Haan; BergDankbaar en G. C. Tonkkes; W. H.
huis en I. J. v. d. Wijk; K. v. d. Berg en
H. J. H. J. Wagenaar; H. v Duinen en
v.
R. v. Oort; J. Medema enG.I. Heideveld,
H H v d. Schuur en
H. E.' Huizing en S. Dijksterhuis; I. H.
Kimm en E. F. A. Kuipers; A. Klompstra
en W. E.
en J. de Vries; A. J. de Boer
Blaauw; W. P.
Mulder- H. Sporrel en H. Koopmann;
E.
Boerma en A G. F. C.
A. Höivold en
I
Heddema;
D«k
en A.
W. G Croese; F. A. R. Straatman
Boersen
T
v.
Kammen
Beverwijk; R. H.
Henma; H. v. d. Zwaag enenE. T.J. Hulscher,
driêkx; J. K. Bakema
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De auto's van
Hoogeveen
S. uit Ruinen, "l de ctt«d
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na elkaa
elkaar in
korte
slipten
komende
h
een bocht, m
ac sloot terecht;
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LEEUWARDEN
Schilderkunst

In het

Kunstcentrum***
de un

de

?*
Leeuwarden sprak t
over het
heer H. W. van Os
in
nsbeeld
onderwerp Het moderne
met yele
n
z«
de Kunst. Hij lichtte
fraaie dia's toe
in de schil
-ism
De verschillende
heer Van Qs
door
Hij
derkunst werden
derw
aan een beschouwingop om creatief een
wekte zijn hoorders on
moderne
klein pasje te doen
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&
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Delfzijl in 1960

prijs ging
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slechts iets om.

Schokker-

erwten trokken weinig belangstelling,
terwijl de noteringen onveranderd bleven. Capucijners zonder vraag van betekenis en onveranderd genoteerd. In
bruine bonen kwamen op onveranderd
prijsniveau enkele zaken tot stand.

GRONINGEN

(Veilingsv.

„Eendracht")

Appelen A 16—51, B/C B—sl. huish. 8—
35; peren A 61, B/C 67, huish. 13—51;
aardappelen G 5—11; andijvie B 43—91;

boerenkool 20—38; bieten 6—15; rode kool
5_14; gele kool 6—17; witte kool 2—7;
kapp. kool 7—12; waspeen 10—33; winprei A
terpeen 2—12; koolrapen 2—7;

—

brandende dal

ïi

marktberichten

24—42; schorseneren 36—46; selderij 100—
195; stoofsla 45—70; spruiten A II 26—
40; Bil 32—42; CII 15—30; glastomaten
A 105—180, C 25—145; peterselie 235—
550; uien G 7—lo, D 5—7; witlof A 56—
77; B 50—69; alles per kg.; knolselderie
A 12—29, B 11—26; kropsla I 15—19, C
B—l 4 p. stuk.
cv?" riep hij toen.
43—
Blokveilingen: Export spruiten:
De ruiter tikte met tegenzin aan 48; BI 44—48; Cl 25—32. AanvoerAI plm.
zijn pet, omdat de politieman nu een- 100 ton. Witlof A 73—77. Aanvoer plm.
maal vriendelijk tegen hem deed.
15 ton.
„Waar komt u eigenlijk vandaan?"
ZOUTKAMP (Garnalenvisserij). Aan„Van het boorterrein natuurlijk"
gevoerd 64 kg. pellerijgarnalen, 395 kg.
„Van het boorterrein?"
exportgarnalen, 544 kg. drogerijgarnalen,
„Ja
van het boorterrein. Of wist 27 kg. ziftsel, 42 kg. kabeljauw, 66 kg.
u soms niet dat ik een paar boorto- wijting, 78 kg. bot. De vangsten waren
verschillende vaarrens gekocht heb? Dan weet u het nu niet groot. Er warenuitgevaren,
zodat de
tuigen
niet
meer
tegen
zegen kunt het ook
anderen
aanvoer in zijn geheel ook niet groot
gen!"
Hij ontmoette onderweg nog meer kon zijn.
pellerijgarnalen 1.80
De prijzen
bekenden. In hoofdzaak winkeliers, 1.90 p. kg., waren
exportgarnalen 2.77—2.91 p.
met wie hij nu niets meer te maken kg.; drogerijgarnalen 6 p. 100 kg., ziftsel
had.
12 per 100 kg., kabeljauw 22 et. p. kg.,
„Waar komt u vandaan, meneer wijting 0.37 per kg. en bot 27—28 et.

...

Auto's slipten in Gijsselte

Haven

wijs niet in staat zich op andere manier te
slechte man
„Goede man
me de weg! Breng me naar huis verdedigen.
bleef
haar lichaam
Roerloos
waar het warm is!"
Zij had niet veel hoop ooit nog thuis in de lichtbundel van de zaklantaren
te komen. Zij was wel heel ver afge- staan en tekende zich felwit af tegen
dwaald. De bomen en de open plek- de donkere achtergrond van het bos.
ken hier kende zij niet, zelfs de weg Een geestverschijning had zij kunnen
herkende zij niet, die plotseling dwars zijn, als zij niet die bloedige striemen
voor haar voeten bleek te lopen en op benen en heupen had gehad en als
de wind niet met de lokken haar
haar deed struikelen.
gespeeld. Zij hoorde de ruiter op
de
had
zij
greppel
Machteloos
viel
in
door RADU TUDORAN
langs de berm neer en staarde om- de weg springen. Zij trok de handen
40
hoog naar de lucht. Haar angstig ge- van haar ogen, maar kon achter de
blik volgde 't smalle lint van lantaren niemand onderscheiden.
Het was de tijd waarin zelfs de wind worden
„Goede man
weg,
de
dat zich tussen de boomstam" begon zij te stotgaat liggen. Uit de verte klonk
het men door heuvelopwaarts slingerde. teren, stak de gebalde vuisten in de
trillende kraaien van een haan en een Zij wist niet beter te doen dan het hoogte en kon geen woord meer uitnachtvogel antwoordde hem. Als het gezicht in de handen te begraven en brengen. Haar borst ging heftig op Enachitza?"
eekhoorntje nu maar bij haar was ge- naar het bonzen van haar eigen hart en neer. „.
„Van het boorterrein! En „meIk ben verdwaald.
bleven. Zij schrok uit haar van angst te luisteren. Dat hart klopte onrustig Wijs me de weg!" wist zij over haar neer Enachitza" wil ik niet meer hodoortrokken verdoving wakker, door- en onregelmatig. Geleidelijk drong het lippen te krijgen. Daarna viel zij ren. Ik heet Lipanescu!"
dat de ever zich log
Uit een zijstraat kwamen de leerverwijderde. Mis- evenwel tot haar door, dat een ander krachteloos op de grond. De knieën
schien hadden de bosgeesten, die nu kloppen zich met haar hartslagen ver- werden tot onder de kin opgetrokken lingen van het gymnasium. Zij blenun tijd zagen komen, hem verdre- mengen en dat dit bemoedigend klonk. de handen bleven tot vuisten gebald, ven op het trottoir verbluft naar hem
a
de rand van het grasveld Dat kloppen naderde haar.
't Haar viel in het stof uiteen. Krach- staan kijken.
w*
Dieet v
hrj staan en de kleine voelde,
„Kijk eens, daar heb je Alexander
Het waren hoefslagen. Er kwam teloos maar bereidwillig, ten prooi
zonder dat zij hem kon onderschei- een paard aandraven, dat de weg aan angst en opluchting, lag zij aan de Grote!"
hlj omhoogkeek. Daarna meer moest raden dan zien. Zij zijn voeten
aan het begin van een
Voor het raadhuis stapte de burgeU-draafde hij
over de open plek weg. In sprong op en ging midden op de weg nieuwe weg en vlak voor een grote er- meester juist in zijn wagen. Lipanesnge hart w erd een schichtige staan, de handen tot vuisten gebald varing.
cu nam met een sierlijke zwaai zijn
u
ufvl
blijdschap
pet af, want de burgemeester kon hij
wakker.
en bereid elk menselijk wezen onder
„Waar ben je, eekhoorntje?" vroeg ogen te komen. „Goede man
's Zaterdags reed Lipanescu goed- als zijns gelijke beschouwen. Die antslechzij dwaas. „Kun
paar- geschoren tegen het middaguur Capi- woordde dan ook met een welwiljij
man
Het
ritme
van
de
"
hij
zien
of
werkete
lijk weg is? 0
f wil hij me naar bene- dehoeven veranderde, het paard hin- na binnen. Zijn kleding was niet ge- lende glimlach.
den lokken?"
„Goede morgen, meneer Lipanuscu.
heel vrij van oliesporen, hoewel hij
nikte zacht en als verontrust.
Alleen het zachte ruisen van de blaIk
heb u helaas een hele tijd niet gegedaan
best
had
ze
zijn
klonk
uiterste
jongen,"
de stem
„Vooruit,
ren antwoordde
van de berijder. De kleine rook de schoon te maken. Drie maanden tevo- zien."
haar.
*„ liet zich langs
Dat was een opmerking die hem uit
de eikestam om- geur van verschaalde tabak, die zij ren had hij het boorterrein overgenojaag girjden en
voor het hart was gegrepen.
hij
ging
nu
goed kende. Al het bloed stroom- men
en
de
rand
zo
sloop
naar
van üe open plek, telkens angstig de naar haar hart en leek niet in de het eerst naar huis. Hij zette een hand
„Ik kom van mijn boorterrein!"
naar alle kanten kijkend, 's Morgens aderen terug te willen. Het paard bleef in de zij en keek trots om zich heen, riep hij luid.
was zij het bos ingevlucht om dat zij staan. Het klauwde met de hoef in alsof hij uit een gewonnen veldslag De burgemeester glimlachte mild.
mets aan had en zich aan de blikken de grond, kauwde op het bit en rukte terugkeerde. De verkeersagent liet van
„En hoe staat het daar?"
van mannen wilde onttrekken. Nu aan de teugel. De kleine hoorde een verbazing zijn mond openvallen, want
„Reusachtig! Ik ben een goede hazou 2rj opgelucht
man tegemoet metaalachtige klik en zag zich onver- in de stad reden de mensen niet te ven binnengelopen!"
elke
ge open> onverschillig of hij haar wacht in een felle lichtstraal gevan- paard.
goed of
gen. Zij sloeg de handen voor de ogen,
„Ach, bent u het meneer Lipanes- (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd)
slecht zou behandelen.

FEUILLETON

Bij vonnis der arrondissementsrechtzijn
bank te Groningen van 30 dcc. 1960
van.
faillissementen
uitgesproken de
te
Hendrik Hommes', fabrieksarbeider
aan het
Zuidwolde, gemeente Bedum, woonark,
boord van een Meeues
met aanstelling van mr. T. J. C.
te Groningen als curator.
Wo„ ps kes
Heveskes,
Hermanus Radix, smid
8
(na
gemeente Delfzijl
aanstelhng van
met
betaling)
séance van
als cumr. W J. Birza te Appingedam
werd mr. S.
beide faillissementen
rechter-comm.stot
benoemd

Handels-

ANDY
de mensenredder

M.

Financiën en Economie

Haven Delfzijl

Passagiersschepen

Statendam 30 v. Le Havre n. SouthampTe lossen en/of te laden schepen: binton.
nengekomen 29 ms Vern v. werf; Edison
Nieuw Amsterdam 30 v. Port au Prince v. Adam; Drenthe v. Niel; Paul Westers
n. New Vork.
v. Kotka.
Sleepboten
Vertrokken: 29 Bellatrix n. Kingslynn:
Clyde 27 te Gibraltar.
Uniklor n. Middlesborough: Roerdomp
Upesi 29 v. Adam n. Urnuiden.
n. Bohus; Vera n. Sarpsborg.
Utrecht 29 750 wzw. Honolulu n. Japan.
Doorvarende schepen: binnengekomen
Zeeland 29 100 nnw. Elferrol n. Balti- 29: Eckstein v. Emden; Hink v. St. Malo;
more.
Johanne v. R'dam; Delta v. werf; HeiTitan 29 te Urnuiden.
mat v. Keulen; Bram v. werf.
Grote vaart. Aagtekerk 30 te Hamburg;
Vertrokken 29: Eckstein n. Winschoten
Alhena 30 te namburg; Alkaid p. 30 Hink n. Groningen; Johanne n. Kalmar
Ouessant n. R'dam; Almdijk 30 v. Syd- Delta n. R'dam; Heimat n. Hamburg.
ney n. Brisbane; Ammon 30 te Laguaira;
Bijliggers: binnengekomen: 29 Admiraal
Ampenan 30 te Basrah; Arca 30 v. Glad- Nelson v. Scheveningen.
stone n. Sydney; Arendsdijk 30 v. HamVertrokken: 29 Adm. Nelson v. Varburg n. Bremernaven; Balong 31 te Port berg.
Swettenham; Batjan 30 te Napels; Boissevain 30 te Singapore; Caltex Delft p.
30 Kp. Bn n. Kopenhagen; Caltex Delfzijl 30 te Fredericia; Caltex Gorinchem
en
30 v. Fredericia n. Norressundby; Ceres
Colytto
30
30 v. Bremen n. Hamburg;
OVERZICHT GRAANMARKT
te Beyrouth; Esso Amsterdam p. 30 FiAMSTERDAM, 31 december. Granen:
nisterre n. Sidon; Gaasterkerk p. 30 Fi- In het laatste overzicht van 1960 valt
nisterre n. Port Said; Giessenkerk 30 v. weinig nieuws over de graanmarkt te
Hamburg n. Bremen; Kaap Hoorn p. 30 vermelden. Platamaïs bleef deze
week
Madeira n. Laspezia; Karakorum 30 te totaal onbesproken, terwijl de prijzen
Port Said; .Koningswaard 30 v. Punta geen verandering ondergingen. N.
AmeCardon n. Dakar; Liberty Bell p. 30 rikaanse No. 111
in aangekomen/stomaïs
MerseyAhmadi;
n.
al
Rasfartak
Mena
mende boten werd voor Belgische rekeUyod 29 v. Buena Ventura n. Balboa; ning gekocht,
in verband met de staking
Monttoren 30 te Vado; Nestor 30 v. Hamin
de
Antwerpse
haven. De prijzen voor
borg n. Bremen; Oldekerk p. 30 Sabang afladingen
schommelden iets, met tegen
n. Singapore n. Aden; Parkhaven p. 30 het slot
Ook MiloDakar n. Lagos; Pendrecht 30 v. Sete n. corn in een vastere stemming.
een deze week aangekomen boot
Napels; Peperkost 30 te Takoradi; Pringrote belangstelling van Belgische
ses Irene 30 v. Hamburg n. R'dam; Prins trok
zijde. De prijs kon ver boven het normale
Frederik Hendrik 31 te Genua; Prins
stijgen. Enkele stomende boten
Willem II p. 30 Kp. Palos v. Gandia n. niveau
R'dam; Prins Willem 4 p. 30 Ouessant die in begin januari worden verwacht,
eveneens in prijs verbeteren. De
n. Ceuta; Prins Willem George Frederik konden
afladingen waren iets hoger in prijs, zon30 v. Hamburg n. Valencia; Stad Amsterdam p. 30 Minorca n. Genua; Stad Maas- der zaken van enige betekenis. Tegen het
sluis p. 30 Ouessant n. Sagunto; Straat slot waren de afladingen april en mei
Bali 30 v. Penang n. Mauritius; Straat beduidend lager in prijs, als gevolg van
in N. Amerika van subsiClement 30 v. Fremantle n. Mauritius; de toekenning
dies op deze termijnen. Enkele zaken in
Straat Johore 30 v. Brisbane n. Sydney; No.
Western gerst en No. II 2-rijige
Sunetta 30 v. Stockholm n. Norrköping; gerstIIwerden
afgesloten op februari en
Tabian 31 te Djeddah; Tegelberg 30 v.
Kaapstad n. Rio de Janeiro; Themis 30 maart aflading. Ook in No. 111 en No. V
te Puerto Cabello; Zafra 30 v. River USA gerst zijn enkele zaken te melden.
Mersey n. Bandar Mashur; Zonnekerk Al deze afdoeningen vonden plaats op
30 v. Duinkerken n. R'dam; Zuiderkerk een lager prijsniveau. In N. Amerikaanse
haver waren geen activiteiten, terwijl
30 t.a. Weser n. Bremen.
de prijzen betrekkelijk onveranderd bleven, hetgeen eveneens het geval was
Kleine vaart. Adara 29 te Kralingscheveer; Ambulant 29 te Londen; Corona 30 met Platahaver.
te R'dam; Dievertje 31 v. Portsmouth n.
Genoteerd werd boordvrij Rotterdam:
Adam; Hoop 31 v. Shoreham; Ida Jacoba Platamaïs disp. „pand R'dam f 26.20, st
30 v. Huil n. Sönderborg; Irene S 30 v. f 26.20—26.50, jan. afl. f 26.80, april f 24.25,
Terneuzen n. Waterfort; Martini 29 van mei in transito f 21.50; No. 111 N. AmeriAdam; Nederland p. 29 Holtenau; Plan- kaanse maïs disp. pand R'dam f 21.75,
cius 31 te Dundee; Regina 30 te St. aang./st. f 21.10, dcc. f 21.15. jan. f 21.45,
Brieuc; Solent 29 te Ipswich; St. Walburg febr. f 21.60, mrt. f 21.70; No. IV N. Amep. 29 Gothenburg; Willem Fortuin 30 te rikaanse maïs jan. f 21.35, febr. f 21.40,
Malmö; Wuta p. 29 Holtenau n. Gothen- mrt. f 21.50; Milocorn disp. pand R'dam
f 22.—, aang. f 21.45, st. en dcc. f 21.—.
burg.
jan. f 20.90, febr. en mrt. f 20.85; Milletzaad jan. f20.45, febr. f 20.25, mrt. f 20.05;
van
No. II 2-rijige gerst disp. pand Rotterdam
In 1960 zijn in de haven van Delfzijl f 27.35, febr. afl. f 27.25, mrt. f 27.40; No.
gerst disp. pand R'dam f 26.85,
2479 zeeschepen aangekomen met een to- II Western
febr. f 27.05, mrt. f 27.15; No. 111 USA
tale bruto-inhoud van 2.885.644 kub. m. gerst disp. pand R'dam f 26.50, febr.
Naar zee \r ertrokken 2973 schepen met f 26.80, mrt. f 27.10; Platahaver disp. pand
een totale Inhoud van 3.142.935 kub. m. R'dam f 24.70, st. f 24.40, jan. en febr
N. Amerikaanse witte haver 11-40
Deze cijfers waren voor 1959: aange- f 24.70; pand
R'dam f 25.-, jan. en febr.
dis.
komen 2104 schepen met 2.137.785 kub. m. lbs.25.15,
mrt. f 25.45. Van de inlandse
inhoud en vertrokken 2476 schepen met f
granen noteerde haver 55/56 kg gepunte
2.323.755 kub. meter inhoud.
blanke
doorsnee kwaliteit per directe
In de haven werden in totaal 393.738
ton (1000 kg) goederen gelost (vorig jaar levering f 23.85 en jan./april levering
225.782) en 368.256 ton geladen (247.794). f 24.75. Voor inlandse rogge doorsnee
Van de binnengekomen schepen waren kwaliteit werd per directe levering
1247 (1233), uit Nederland cn£o3 (700) uit f 21.10 gevraagd en voor rogge mét maxiDuitsland afkomstig. Naar bestemmingen maal 17 % vocht per directe levering
in Nederland vertrokken 1523 (1304) f 21.65 Zomergerst noteerde al naar kwaschepen en naar Duitsland 1178 (989) liteit per directe levering f 25.75—26.50.
Fijne zaden. De vraag zowel als het
schepen.
aanbod van karwijzaad bleven klein en
de prijzen onveranderd. In blauw maanEsperance verkocht
ging tegen onveranderde prijzen
zaad
kustvaartuig
Het
Esperance, 225 ton
een
en ander om. Geel mosterdzaad
het
groot, is door de kapitein-reder, de heer
K. Drost, verkocht aan de rederij Jan v. d. praktisch zonder omzet, terwijl de noonveranderd werden gehouden.
Schoot te Harlingen. Het schip zal da- teringen
bleef zeer rusdelijk na nieuwjaar een grondige op- De handel in kanariezaad
geen verandering
prijzen
tig,
waarbij
de
knapbeurt ondergaan en dan opnieuw in
de vaart worden gebracht onder de ondergingen.
Peulvruchten. Voor groene erwten benaam Ramona.
stond weinig animo en op onveranderde

MARK
TRAIL

.floten

G°

werd

beklemtoond door de aanwezigheid van
inspecteur K. van Wijnen, korpschef van
de Harener politie, en diens staf. Ook
namens de politie ontving de heer Harms
een geschenk. Tenslotte was er belangstelling van de zijde van aannemers.
Mevrouw Harms kreeg bloemen. De re-

t

en M.

L Kohier
T Stoter 26 j.; P- J- 33
j.; J. La Crois
M M Ammermann
j.; A. Rozen23 i en G. M. v. Ewijck 24 j.;
22
C. J. Wijsberé 26 jj.en W. Hemmes
en A. G. Groothuis 19 j.; S. v.
21
Vek
<S. Heide 67 j. en J. G. Ham 66 j.; H.
24 j.
HWdstra
t.
i„u.l...i*

Konstanz 295 —2, Rheinfelden 199 —6,
Ottenheim 263 —2, Straatsburg 205 onv.,
Maxau 388 —5, Plochingen 120 —2, Mannheim 226 —4, Steinbach 157 i, Mainz
256 —3, Bingen 177 —2, Kaub 193 —2,
Trier 241 —20, Koblenz 245 —10, Keulen
242 —12, Ruhrort 457 —3, Lobith 1090 +5,
Nijmegen 871 +8, Arnhem 886 +6, Eefde
IJssel 424 +8, Deventer 320 +2, Monsin

New-Yorkse Beurs

:

jen
37 j.

Waterstanden

gemeentepolitie

11

SCHEEPVAARTBERICHTEN

Afscheid A. Harms
te Glimmen

Namens de gemeente uitte

-

—

per kg.

HOOGEZAND-SAPPEMEER
Particuliere bouw
van 165 woningen
Een particuliere bouwer heeft, naar
wij vernemen, plannen om in samenwerking met een Institutionele belegger 165
woningen in de gemeente te bouwen.
Dit zijn dus woningen, die buiten de
toewijzing van de woningwetwoningen
vallen.

Schoorsteenbrand

Bij de familie H. R. deed zich vrijdag
aan de Sportterreinstraat 16 te Hoogezand een begin van schoorsteenbrand
voor. Dit gebeurde, toen men in de voorkamer de kachel wilde aansteken. Een

kraaiennest verhinderde dit, maar veroorzaakte het begin van brand.

Voor de gealarmeerde brandweer van

Hoogezand aanwezig was, was het vuur
nagenoeg gedoofd. Er behoefde geen wa-

ter te worden gegeven, maar met de ramoneur heeft men de oorzaak van de
brand verwijderd. Er was vrijwel geen
schade.

Nieuwsblad

het Noorden

van

voor
■ Voor ons „opvangcentrum"
vragen

De N.V. Scheepswerf „WATERHUIZEN J. PATTJE" te
Waterhuizen bij Groningen vraagt voor spoedige indienst-

AFSCHRIJVERS

BIJ BURMANN IS

LASSERS
TIMMERLIEDEN
IJZERWERKERS

MOMENTEEL PLAATS VOOR
MEISJES OM TOT VERKOOPSTER TE WORDEN OPGELEID

alsmede

een groepsleider

die in de scheepsbouw wensen te worden opgeleid. 1 woning beschikbaar.

in net betere

TjD

y V_tÊ~

Groningen

m

Den Haa ë

H. J. A. Geubels N.V.
| Groothandel in hotel- en ziekenhuisbenodigdheden

vraagt

§§

1e monteurs

heeft plaats voor een

f ADMINISTRATIEVEKRACHT (vrl.) j
f

§§

=

W. Kunst
N.V. Houthandel 19,v.h.
Groningen
Eemskanaal z.z.

voor ons filiaal te EMMEN

vraagt

Schriftelijke

een mannelijke jongste kracht
Zij

—

en bèwassing f 78.

Vereniging „Tot Chr.
Liefdadigheid") te Wagenborgen (Gr.)

van de

Als U in de verpleging wilt en er voor voelt om in
een psychiatrische inrichting te gaan werken, in een
christ. sfeer en een prettige omgeving, nodigen wij
U uit te solliciteren als

per maand ingehouden.

■

Vereisten:

jaars f2245.80
2e jaars f2452.68
3e jaars f 2718.72

Salaris:
den ingewacht

Raadgevend Ingenieursbureau voor Electrotechniek, Verwarmir.gs- en Ventilatietechniek en Luchtbehandeling

<

Onderling Levensverzekering Genootschap
te 's-Gravenhage

bestaan vacatures voor:

incasso en uitbreiding

a. TEKENAARS
b. AANKOMENDE TEKENAARS

F

van een bestaande

KONINKLIJKE ZEELANDIA

AGENT IN VASTE DIENST
Geboden wordt:

H.J. DOELEMAN N.V.

Goed loon, sociale voorzieningen

zoekt voor het

Vooropleidingen

/

kantoormachines

moeten

"" ULO-diploma

2 a 3 TECHNICI
kantoormachine-branche

"

ter opleiding in de

Voel

je iets voor het
mooie beroep
van verpleegster

Gestelde eisen:
Diploma UTS, min. LTS. Leeftijd min. 22 jaar.

schrijf dan om
inlichtingen of

„

nog beter, kom
zelf eens praten.

1
Pers. aanm.

V

il
3I

|i:
1ï

r^

ï

I|V Êm\

\nl

Ni \
/
//-/

1 A9
\W

N

<

Leeftijd 25-30 jaar. Rijbewijs BE is vereist.
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A

factureer-afdeling.

Diploma typen is vereist,

j

kennis van steno strekt tot

Jtt

Aanbieding aan ons kantoor

aanbeveling.
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JHERENKLEDINGFABRiEK
S

GEVRAAGD:

|

N.V.

OOSTERHAMRIKKADE 88

Tel. 31241

EEN ERVAREN SERVICE-MONTEUR

Het

(speciaal voor onze tractorenafd.)

ALLROUND le MONTEUR
Na gebleken geschiktheid woning disponibel.

Telefoon 05273-1341 L

& Ir. Steeneken

Brink 42 te Assen

KISSSMSÊmmmmMmf

Tevens

Architectenbureau Nieman
vraagt

voor

spoedige

indiensttreding

een allround

_

_

——

Diploma

H.T.S. afd. bouwkunde strekt tot

_
I*l

ÏW ff

**** JJ

Voor meisjes van 18 jaar en ouder, in het bezit van
het diploma primaire klasse Huishoudschool of min.
enige jaren mulo gevolgd hebbende, bestaat de gelegenheid in twee jaar een opleiding te volgen als

aanbeveling.'

I

verpleegster
on» daarna als tweede-jaars leerling in een Algemeen Ziekenhuis voor verdere opleiding geplaatst
te worden.
Sollicitaties te richten aan de

bouwkundig tekenaar
-

.

jfik fik

I

l

Eigenhandig geschreven brieven k Psychologisch Adviesbureau
met uitvoerige gegevens worden 1 L.Deen en Dr.J. G.H. Bokslag
onder nummer 297 ingewacht bij ■ Nwe Binnenweg 474, R'dam.

voor onze
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Je reiskosten
worden vergoed.

«__

(Xl

of een gelijkwaardige
wS
AJv
opleiding hebben.
adspirant-leerlingen worden door
fm
!
ons onderzocht op hun geschiktheid. t4JË t

ïï|I

il VROUWELIJKE
KRACHT
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minstens 18 jaar zijn

3
'4

een

verstrekt.
Candidaten

vraagt voor uitbreiding

Wij vragen

rayon Friesland, bij voorkeur standplaats
Leeuwarden, een ervaren

die na een gerichte opleiding zal worden belast met het bezoeken
en uitbreiden van de bestaande relatiekring. Een bestelauto, waaruit rechtstreeks aan de klant wordt afgeleverd, wordt ter beschikking gesteld. Voorkeur worcjt gegeven aan hen die ervaring
hebben in de verkoop aan bakkerijen en door het nemen van
initiatieven, passend in het kader van de verkooppolitiek van dit
bedrijf, de omzet weten te vergroten.

' "D '

Deze vooropleidingen zijn een onderdeel van een zeer
moderne opleiding, waarbij je volkomen als leerlinge
wordt beschouwd en niet als werkkracht.
Vóórdat je als aangestelde leerling-verpleegster je eigen
kamer krijgt in het zusterhuis, woon ie met de gehele
vooropleidings-groep in het gloednieuwe vooropleidingshuis
..De Dop". 2 x per maand wordt er reiskosten-vergoeding

ZIERIKZEE

t/edtsewtr'<m<tig>C£

1

J

V.

staat het prachtige en goed betaalde beroep van
verpleegster vooc je open. Schrijf eens om inlichtingen
of kom eens praten ot>er één van de

voor het onder leiding uitwerken van projekten.
Tekenvaardigheid en inzicht in de aanleg van
installaties is vereist.
Schriftelijke sollicitaties met omschrijving van genoten
opleiding, ervaring en verlangd salaris vóór 10 januari '61
aan bovenstaand adres.

—wm-^

Sollicitaties te richten aan de Directie van het
Bijkantoor van de Olveh van 1879, Emmaplein 6 te
Groningen.

■

Fabriek van Bakkerijgrondstoffen

en provisie.

i

Als je 18 bent....

1

(S)

Premievrij pensioen.

WERKTUIGBOUWKUNDIGE en
ELECTROTECHNISCHE

—

Sollicitaties met pasfoto, copie cijferlijsten en diploma's te zenden
aan: IBM, Technische Dienst, Übbo Emmiussingel 6, Groningen.

V.V. Portefeuille in DELFZIJL en omgeving een

werkvoor typewerk en andere administratieve
zaamheden. Bij voorkeur met MULO; leeftijd 17 a
20 jaar. Gunstige sociale voorzieningen.

Groningen

'

DE OLVEH VAN 1879

vri. administr. kracht

Ir. M. M. MAAS

'

Ka een jaar dienstverband opname in premievrij pensioenfonds.
Geboden wordt een zelfstandige, afwisselende 'werkkring met zeer goede toekomstmogelijkheden in een
snel groeiend en dynamisch bedrijf.

met de belang-

GewasHet Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
onderzoek, Prof. van Hallstraat 3 te Groningen
vraagt een:

Bij het

24

Enige kennis der pulstechniek strekt tot aanbeveling.

bij voorkeur in het bezit van

vraagt voor

neesheer-Directeur.

Waterkant 71, ENS, N.OJ».

aanhangwagenbouw

—

onder kenmerk Ca.

nr.

Na opleiding in Amsterdam zullen zij in de buitendienst worden geplaatst voor het verlenen van technische service aan gebruikers van IBM-systemen.
Vereisten: opleiding H.T.S.-e of E.T.S. Vooropleiding
MULO of H.B.S.
Leeftijd tot 30 jaar.
Kennis der engelse taal en belangstelling voor fijnmechanica gewenst.

leeftijd 25—30 jaar,

volledige levensbeschrijving worde directie Vechtstraat 27 Groningen,

de linkerbovenhoek vermelden LA

elektro-technici

Machinefabriek en Trailerbouw „VOGELZANG", Bedum
Telefoon 05901-2360

Sollicitaties met
bij

In

De steeds toenemende vraag naar IBM elektronische
en elektrische reken- en administratiemachines eist
uitbreiding van onze Technische Buitendienst met:

bankwerker-lassers

rijkheid van de funktie.

)

Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V.

die

gewenst doch niet vereist.

jn overeenstemming

*)

jt—t

IBM

schildersvakbekwaamheidsdipl. N.E.
Ervaring in soortgelijke funktie
strekt tot aanbeveling.

Salaris le

, inlichtingen

wenst ;

Op de enveloppe

2 bekwame en 2 halfwas

tevens ass. van de directie

I

WOONPLAATS

*) doorhalen hetgeen niet wordt verlangd.

Gevraagd:

r

jaar

indiensttreding

kosten enz. en werkkleding.
Bekendheid met de trailer- en

CALCULATOR

-

te solliciteren

Voor flinke krachten goed loon, vergoeding reis-

GEVRAAGD:

LEEFTIJD

DIPLOMA'S

Aanb. mondeling of schriftelijk aan ons kantoor.

N.V. D. DOORNKAMP

—

I
I

5-daagse werkweek.

SCHILDERSBEDRIJF

Gratis eerste aanschaf van dienstkleding en reisVoor nadere inlichtingen kunt
kostenvergoeding.
U zich schriftelijk of mondeling wenden tot de Ge-

-

NAAM
ADRES

wmmmmmammmmaxmmKammmmmmmmmmmmmmWmmÊmmmmmmmmm»

bekend met metalliseren, of iemand
daarvoor wenst te worden opgeleid.

zaken.

Aan onze inrichting is een volledige opleiding voor
het Rijksdiploma Ziekenhuisverpleging B verbonden.

Showroom: Grote Markt 8 Iste en 2e etage
Techn. Dienst: O. Ebbingestraat 47

voor spoedige

,

Dienst van Personeelzaken, 2e afdeling, UTRECHT.

! STAALSTRALER

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afd. Personeels-

waarvan f 780.- wordt afgetrokken voor kost en inwoning.

■'

EEN ERVAREN

Vrije geneeskundige verzorging. 1 x per maand vergoeding van reiskosten (boven f 2.50) naar ouderlijk huis.

leerling-verpleegster of
leerling-verpleger

___

vraagt

sollicitaties aan het hoofdkantoor

Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
van f 178.46—f 269.74 per maand. Voor inwonend personeel wordt voor kost, inwoning

„Groot Bronswijk"

■

Faradijsvogelstraat 13, Groningen

dienstmeisjes

PSYCHIATRISCHE INRICHTING

Waterloolaan 1,

vri.

vraagt per 1 januari 1961

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie.

(uitgaande

(mm. of

HET JULIANA ZIEKENHUIS TE APELDOORN

genieten voorkeur.

algemene

Solliciteer of vraag eens inlichtingen en
gebruik daarvoor onderstaande bon, welke
U kunt zenden aan:

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

Sollicitaties schriftelijk aan de Geneesheer-Directeur.
I
MACHINEFABRIEK PLOEGMAN & ZWART

te Groningen, Westerhavenstraat 11-13
AUTOMATERIAAL H. HEMMEN Jr.

voor spoedige indiensttreding

voor lichte kantoorwerkzaamheden.
Leeftijd 16 tot 18 jaar.
goed
handschrift hebben en een behoorlijke
die een
ontwikkeling,

minimum leeftijd ± 17 jaar.

De Inrichting leidt op voor het huisdiploma, dat voorbereidt voor het diploma ziekenverpleging B. Tevens kan
Kinderbescherming A geSollicitaties Emmasingel 17, Groningen, telefoon 25143. de opleiding voor het diploma
volgd worden. Salaris op 18-jarige leeftijd per maand
| f 122.15 boven het genot van kost, inwoning en bèwassing
en geneeskundige behandeling. Er is een regeling voor
Voor spoedige indiensttreding gevraagd
vergoeding van reiskosten en aanschaf dienstkleding.

flinke kantoorbediende

Leeftijd: tot ± 32 jaar. Mulo-diploma vereist.

.

leerling-leidsters

.

4-

Gunstige sociale voorzieningen. Goed loon
premie, winstuitkering, vakantiegeld en
5-daagse werkweek.

1 Aanbieding: van 9 tot 12.30 en van 2 tot 6 uur p
(behalve 's zaterdagsmiddags) bij de Centrale Ad- g
[ ministratie, Steentilstraat 25 te Groningen, evt. na =
tel. 05900-22845 toestel 007, of schriftelijk g
I afspraak
aan bovenvermeld adres, postbus 107 te Groningen, g
M:r!!M U:;:|!' li;'i;:-M:;.l! lil !i!i ü:ï ü;; :ill .lil:hl ;ül mm ■inisf P

" volledige salariëring.

Ned. Herv. Inrichting voor zwakzinnige kinderen
vraagt o.a. in verband met uitbreiding

hulpmonteurs

voorkeur in het bezit van het ULO-diploma, j
alsmede ervaring in de debiteurenadministratie, g
H
Een goed handschrift strekt tot aanbeveling.
Leeftijd: tot 21 jaar.

Kosteloze bedrijfsopleiding met

„Hendrik van Boeijenoord" te Assen

2e monteurs en

bij

[!

bovendien een vaste positie met
behoorlijke promotiekansen willen vinden.

en

Sollicitaties schriftelijk te richten aan Fabriekskantoor
te Musselkanaal.

voor haar land- en scheepsprojecten

hun werk...

"

en telefoon.

GROENEVELD, VAN DER POLL & CO's
Elektrotechnische fabriek en Installatiebureau

Groningen

I

depot Groningen

voor lichte kantoorwerkzaamheden

1

interessante
mogelijkheden

" Afwisseling
Een prettige sfeer
" Verantwoordelijkheid
" Contact met het publiek

MEISJE

Textiel-Detail

■ 'Jüi
|

voor haar

biedt
aan jongelui die in

TEN KATE'S MARGARINE FABRIEK N.V.
vraagt

:.EI!!l»l!l!IUII![!li!i:i!l!ilGI!l!i!llli!ll!lli!lll!IIIIH^

■■*■

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en referenties te
richten aan het bestuur van het Rode- of Burgerweeshuis,
Rodeweeshuisstraat 11, Groningen.

en schriftelijke sollicitaties worden gaarne

Persoonlijke
ingewacht.

€Éjp»

Diploma kinderbescherming A strekt tot aanbeveling.
Gegadigden die dit diploma niet bezitten moeten bereid
zijn de cursus hiervoor te volgen. Prettige vakantie- en
weekendregeling. Gezellige huisvesting. Voor kost en
inwoning wordt f 88.— per maand afgetrokken.

Meisjes tussen 15 en 16 jaar,
welke hiervoor
interesse
hebben, kunnen solliciteren
dagelijks aan de zaak op
Grote Markt 3 te Groningen.

JONGE KRACHTEN

jongens van 12-18 jaar te

12

wij

Groningen

treding:

-

van zaterdag 31 december 1960

Adj. Directrice

HERVORMD SANATORIUM ..ZONNEGLOREN"

van

TE SOEST

VIERDE BLAD

Nieuwsblad van het Noorden

van zaterdag 31

13

december 1960

WEL EN WEE IN AFGELOPEN JAAR
was de vrijheid weg. — Dan was ik slaaf in een
Dus zijn dia
ver land en knipte daar de heg.
jagers in de lucht een zéér noodzakelijk kwaad.
Alleen, waarom niet verder weg, niet boven ónze
straat.'
Je hebt gelijk, dat luchtgevaar. het spookt ons
voor de geest. — Bij 't Slochterbos, Nieuw-Buinen
ook, van Franeker het meest. — Daartegen helpt
geen filmster alstublieft! — Zij
ook geen 8.8.
Dal, wat velen heeft gegriefd.
Berg
en
in
oefende
Een week lang ging men ondergronds, met
kinderlijk tam-tam,
Moderne onderduikerij bij

—

Speciaal buitenprogramma van ons nationale paar
THOMASVAER en PIETERNEL,
voorgedragen op de Grote Markt te Groningen

P.:

,

—

—

spiegelei met ham.

van de Grote Markt vol kramen en tenten stond, heeft niemand kunin het midden afspeelde. Het marktleven ging rustig zijn gang, toen
zich
daar
wat
bevroeden,
nen
mogelijk
het
in deze tijd van persconferenties en public relations
hoe
is
een
onaangekondigd
greep.
er
plaats
gesproVelen
de
zin
van
zijn
aan voorbijgegaan zonder wellicht
merkwaardig gebeuren
ken woorden en getuigende gebaren te hebben doorzien, waarom ik als enige verslaggever ter plaatse
u daarvan deelgenoot wil maken. U kent ze wel, Thomasvaer en Pieternel, die op het toneel van de
Stadsschouwburg op Nieuwjaarsavond wel en wee van het afgelopen jaar in de herinnering plegen
terug te roepen. Zij zullen het ook ditmaal weer doen, zulks is evenwel steeds voor een speciaal
publiek, uiteraard klein maar fijn. Doch hebben wij niet allenrecht op de herinnering van wat er voorviel in het jaar, dat voorbij ging! Daarom was het zo verheugend dit nationale paar vooraf op de onomstreden centrumplaats van Noord-Nederland te hebben mogen aantreffen, terwijl het met een specifiek
van Ter Apel tot Dokkum, van Dedemsvaart tot
buitenprogramma tot allen zonder onderscheid
Pieterburen, van De Lemmer tot Delfzijl, van Nieuwe Schans tot Harlingen, of hoe u de lijn over
met brede armzwaai of koesterend gebaar uitdroeg, wat vreugde gaf en
Groningen ook trekken wilt
en
't Verleden, heden, morgen.
tegenslag,
succes
zorgen, wat ook
Th.: Wat wil heer Roeien daar in Zwol? Op hogeschool
Thomasvaer is juist even ter bedevaart geweest bij ons

voordat ik 't wist".
Als alles zo gemakkelijk ging, werd 'k zeker

Vanmorgen, terwijl de Ster

aanbouw'

—

—

—

doen hopen? — Rector magnificus men zag reeds
op de Melkmarkt lopen. — Gewonnen geeft zich
Arnhem niet, noch Deventer, noch Twenthe. Ook
daar staan alle zeilen uit, bol van de argumenten.
P.:
Zeg, hoe was 't met dat oude plan, d'Uithuizer
vaargeulstromen.
Waardoor een haven werd
gezien in wilde toekomstdromen?
Zelfs werd
Verolme's naam genoemd, de man die Hofstra
strikte!
Th.: Wel gauw genoeg bij 't cijferen, bleek veel te hoog
men mikte. — De centen zijn ten allen tijd de rem.
De bank bedenkt zich
men op ons streven.
Alleen
meestal eerst één cent krediet te geven.
als 't om miijoenen gaat en
men weet vlot
te praten,
Dan is er wel i
een goed adres
voor
handig t
aderlaten.
P.: Nou ja, dat
was ook „Hei-

—

—

—

—

—

—

..'t leven wagen dorst aan al die autowielen!
en groette hen, die vielen
er 0q het monument,
terwijl jij 't leven wagen dorst aan al die auto-

—

p

wielen.'

.

Hoe wü jij, Thom, het leven door met onbezorgde
weten hoeft de man beslist
vrouwen f Om dat te Jij
stond er stil bij wat eens
nog niet te trouwen.
'k begrijp je droevig wenken!
daarom
was,
hier eerst op deze plek Van Bruggen's naam ge-

—

—

—

—

denken.

rpK '

-

P'

. . . . Dlang nog
heengegaan,

Tnadf"gemeten,

—

reeds uit het
en
niet vergeten!
Daar heb je Louwes uit Zuidhom, ook hij is ons
ontvallen. Hij stond tot 't laatst aan Lauwerszee ter sluiting op de wallen!
Hoe is dat toch met het gevaar bij Noord-noord
—Is 't juist, dat nauw-lijks op
west-orkanen?
in dit
wij
ons niet veilig wanen?
plaats
deez'
noordelijk aan te mergeval is d'afsluitplicht niet
Maar zuiver nationaal belang, als dat der
kgW
leven

—

—

—

_

Delta-werken.
Th

"

wv tzezelf klonk moeHet dreigement „dan doen
dreigden
m Mokum ook,
Zo
in doren.
Maar 't blijft bij bluf,
't IJ te boren.
politiek kon daar geen xvmst uit halen.

— -

*hïcm«

tm
ondlï
zelfs

-

om onder 't W te boren.

was die
rivalen.'
Toch

dijk een vette

—

-

val
Zrtfes*

"

kluif der politiek-

,
Thom, 'k houd
heeft gedaan m
moeten straks mijn visgarnalen! Wat
zo
op
sandalen?
Indijking
leven
Gaan
veiligheid, zo weten ze te zeggen. ~
aeet geen
schelpen uit hun zee gaan Finse
Maar van de
kippen leggen.
Waddenkust gaan grote dinJa Nel daar aan de
Eens komt het aardgas in de
oen groeien.

Wat mii het ergste

■
P

-

_

van 't vriend'lvk koeten-loeien.
9JnaAx
ln
d' hoeveelheid wel ontstellend
ttmatsburg werd
rest
de
naar schatting"
IverteVel - Maarm
gebleven.
Th

■

er nog genoeg

P.:

En dan, Delfzijl! Het wordt
een stad, dat 't nageslacht sni

roemen. — Wat

schandl
een

iwZ

het Avroblad
dit te noemen!
volle energie van B en nf
gaan vergen. ~ Reed
"■
men boven Roelenserf
nieuwe Golden bergen

- £$"£*£
*«£

lige
met

Daad",

Socratesallure!
Wie
zegt dan
„neen?"
Dat
kan toch niet,
alleen al voor
de buren!
Th.: Wie doet in 't
groot, met lef,..
en men weet vlot te praten
brutaal,
wie
„Bestenman", en geen zal zich verwond'ren. — Op
grond van eigen stommiteit gunt men de bank de
stroppen.
In 't kampioenschap van 't bedrog ziet
men slechts slimme koppen.

—

—

Een ogenblik zoeken Thomasvaer en Pieternel beschutting tegen het koude vochtige weer, dat ons het laatste
halfjaar zo lelijk parten heeft gespeeld. Dit geeft hun
aanleiding de herinneringen wat wijder te trekken. Met 't
directe oog op de Martini gericht, is dit niet zo gemakkelijk, dat houdt je eerder dicht bij huis.
Th.: Die regen, ja,
dat
koude
weer, de zon,
die
schaars
wou schijnen!
P-:
O, Torn toch,
zwijg,
mijn
teer gestel, je
zou er van
gaan kwijnen!
Th.: Jij
kwijnen,
Nel?
Jouw
slanke leest, ik
moet er steeds
op letten!
P'! Maar jij weet
niet, hoe 'k rol- *
len moet, en
slikken die tabletten!
Th.: Een
straf?
Zoek 't dan in
molligheid, zoals op de Lofoten.
...durft men aan het strand ook
P.: Daarom durft
nooit eens in het blote.
men er aan 't
strand dan ook nooit eens in 't blote.
Th.: Doch zonder nauw verband met 3ou: de Kunst
't vlezig tonen?
P.: O ja, ginds in Amerika, voor kippen, met hormonen!
Th.: En varkens fokt men er op vlees, men wü geen
spek meer eten!
P.:
Wat kijk je toch naar mijn figuur! Dit zal ik zelf
wel weten.'
Th.: Maar Nel, ik bloos, mijn blik, ik koos 'm, uit edel
bloed, niet als een nozem. — Die nozems waren
wel in Rome. Zij zagen daar uit 't Noorden komen. — De slanke, blanke, blonde schonen, om er
De nozems riepen:
Olympisch vuur te tonen.
„Signorienen, wat is het soort vitamine.
Dat so
doet rijzen, zwellen, blaken, waardoor wij van de
Dat, Nel, zij verre van mijn
kook nu raken?"
Komt laten wij opnieuw beginnen.
zinnen.
P.:
Goed, maar dan in de openlucht, 'k Was heus niet
Maar 'k wil de kans
kwaad in mijn vermoeden.
niet laten gaan, mijn sex-genoten te behoeden.
Voor wat belaagt, wat haar bedreigt.
De boosheid van de wereld groot, dreef reeds ook vrouwen
Was 't vroeger schaamte aan te
in de dood.
geven.
Opdat
Nu openbaart men het beleven!
Niet in eenzelfde
er anderen kunnen waken,
'k Greep voor dit wijzen op 't
fuik te raken.
gevaar,
<
Jouw invitatie, Thomasvaer.

,

—

—

— —
— —

—

—

—

—

—

—

—

Thomasvaer en Pieternel zijn weer naar buiten getreden.
Ze staan nog wat te praten over de zorgen, welke de
regen voor het binnenhalen van de oogst heeft opgeleverd, over de watersnood in de Sinterklaasdagen, waardoor is aangetoond, dat we in onze eigen dijkverzorging
schromelijk te kort schieten. Wat aanleiding is te declameren voor:
...kom

't

aardgasin

pacifist.

—

—

herinneringsmonument aan het Martinikerkhof, als hij
Pieternel die rond het betonnen skelet van de stadhuisgekomen is, tussen de kramen ontwaart.
het gaat je goed, en
Th. Nou Pieternel, zo aan te zien,
Je komt van achter het
blijkbaar wel tevreden.
Stadhuis, lag daar misschien een reden?
Ik was

de

plaats

van

't

vriend'lijk

koeienloeien.

Th.: Zeg kijk naar jezelf, zal Den Haag nu wel zeggen.
Eerst kritiek binnenshuis, daarna wij aan de

—beurt.

P.:

——
—

Bij terugkeer zeide men
in koor: „'t was om

(Van onze medewerker + van Los en Vast)

—

—

In die zin is er meer, d'industrie en haar kernen!

—

Th.:
welke de regen voor het binnenhalen van de oogst
heeft opgeleverd
Aan ons zelf is de taak. Wie het laatst komt, hij
treurt.
Th.: In deetf stad, kern der kernen, valt er niet veel te
pochen. — Zien we Oost, zien we Noord, er blijkt
steeds méér succes.
P.: Daarom moet van deez' plaats het parool nog eens
klinken: „Weest actief meer dan ooit.' Voor de
stad op de bres.'
Th.: Toch valt veel te bejub'len, winkelstraten als tiergens, — Pand
na pand wordt
vernieuwd,
komt men ooit
er mee klaar?
P.: En wat las ik,
toen groenten
en fruit er verT»

J

—

dwenen,

Daar de droom
van de toekomst: Zuiderdiep-boule-

vard?
Th.: Westerhaven
gaat dicht, na
wikken
veel
en wegen.
Komt er plein ?
Is er plaats
voor een sportentehuis ?
P.: Ben je mal!
Dat is iets voor Pand na pand wordt vernieuwd...
Coevorden,
Zuidlaren, — Hier zijn auto's primair, dus voor
hen „overkluis".
Th.: En de auto's, wanneer straks het Kunstcentrum
D'ene plek aan de Markt, die nog
klaar is?
vraagt om een wand?
P.: Als dat centrum eens klaar is! Och praat daar niet
te veel van,
Want dat sleept er zich voort als
Hoe men er ook voortgaat
een slak in het zand.
Als het centrum er is,
het been stijf te houden.
lijkt
nog
ver.
al
dit
zelfs newn nv-Muin neen Dan geen uitweg
nuter
erbarmen. — Dan
voor auto's parkeren slechts plaats op de Ster.
Th.: En zal dan dit centrum voldoen aan de eisen?
Steeds groeit er de twijfel, reeds is er een „neen".
Maar nooit mag de Raad daar hotelruimte zoeken! — Hoe vindt men er rust met de Kunst om
zich heen.'
Al moge nog
zoveel met foto's in pockets
gereclame
maakt voor 't
schoons in de
Wie er
stad
overkomt
nachten, wil
kopen in winwil
kels,
slapen,
verfrist en verkwikt door een
bad.
P.: Dit kopen des
avonds na aankomst ter
plaatse, dat is
er niet bij.
Winkels mooi,
maar potdicht.
Wij hebben Want vindt men er rust
't royaal, weten best 't etaleren,
tot gasten luidt vriend'lijk:
't gezicht! Eenmaal wacht er de
't is alleen voor
tijd zelfs des zaterdagmiddags — winkeldeuren op
't Is het lot van de
slot, allen vrij en op stap.
Vrije tijd is
welvaart in dienst van de massa,
ons doel, alleen „werk voor de hap".
Th.: Niet zo somber zijn, Nel, straks kan ieder het
En dan staan we er op, in ons conservalezen,
In een tijd, dat elkeen progressief er
tief pak.
wil wezen, — Politiek fijn gedekt, 't hoogste loon
in de zak.
De spanningen beginnen zich op de gezichten van
Thomasvaer en Pieternel af te tekenen. Ze willen het
voor elkaar echter niet weten. Want als Thomasvaer
over de restauratie van de Martinikerk begint, valt
Pieternel hem in de rede met het crematorium, waarmee
men nu toch eindelijk beginnen gaat. De spotters in de
ingezonden stukken onder de titel „gedupeerde automobilisten" moeten het ontgelden, voorts vragen zij elkaar
of ze van 't zomer Kroestsjef over Groningen hebben
zien vliegen, toen hij met voorbedachte rade de topconferentie in Parijs ging torpederen, maar het bleek, dat
die lompe schoen van
hem op de tafel in de
Verenigde Naties, als
laatste middel om
nog de aandacht te
krijgen, beter in de
herinnering was blijven hangen. Wel bleken beiden naar de
Amerikaanse ballonsatelliet Echo te hebben gekeken, toen
die op 1600 km.
hoogte zichtbaar was
bij het geregeld passeren boven Groningen. Nou ja, boven
Groningen! Wat Thomasvaer doet uitvaren:
Th.: Maar die verwenste straaljagers.
Wat
doen wij met
als laatste middel om nog
dat goed?
Ik ben geen pade aandacht te krijgen
cifist pur sang.
Daartoe mis ik de moed.
De vrede dienen met
Maar
het zwaard, dat lijkt een vreemd geval.
was er tóen geen zwaard geweest, hoe 't hier nn
wezen zal!
Dan bralde Hïtler lustig door, dan

—

—
—

—

ij»

——
—

—

—

P.:

Ja, Pieternel, het oude
jaar bracht veel en
velerlei.
De Friezen deden weer

—

—
—

—

—

—

—

moderne

eens stoer, maar 't kwam niet uit de brij.
Th.: Tot schade van de Friese zaak, dat geef je mij
toch toe?
P.:
Voorwaar, want 't geldt een kleine groep, kleinzielig van gedoe.
Th.: Wat was dat wat met Planta-rood, heb jij ook jeuk
gehad ?
P.: Een dame vraagt men zo iets niet! 'k Heb boter
in mijn vat!
Th.: Excuus, Madame, excuus nogmaals, het viel mV
er zo uit.
P.: Dit tekent, dat er komen moet voor ons een snel
besluit.
Thomasvaer plaagt Pieternel nog wat, omdat ze
natuurlijk naar de blijde gebeurtenis in Teheran heeft
zitten uitzien, omdat ze voor de televisie heeft meegeleefd met het vorstensprookje te Brussel; voorts vraagt
hrj haar of zij Sirikit van Siam ook de mooiste koningin
ter wereld heeft gevonden, hoe ze dacht over 't huwelijk
van prinses Margaret met haar fotograaf, welke indruk
Judy Garland en eerder in het jaar Mariene Dietrich
(von Kopf bis Fusz) op haar gemaakt hebben, begeleid
als dergelijke gebeurtenissen plegen te worden met die
afschuwelijke opjutterijen voor radio en televisie van de
in tijdovervloed verkerende commentatoren en commentatrices, om tenslotte via het probleem van de doodstraf
in verband met de toepassing daarvan na 12 jaren op
Chessman te besluiten als volgt:
TJu: Thans Pieternel, wat seg je 'r van om nu het jaar
te sluiten?
Bij jou toch is geen bijgeloof, geen
kloppen aan de ruiten.
Op H juni, meisjelief,
was er een heilig beven,
hoe niemand, dan twee
Die
groepjes slechts, een ramp zou overleven.
groepjes zaten in een kluis, hoog boven op twee
toppen,
de sleutelgaten gingen dicht met antistralingsproppen. — Zo kon de wereld dan vergaan, de rest mocht wel verstikken.
Zij zaten
veilig, dachten ze, met soep en vlees in blikken.
P.:
't Is erg, dat egoïstische gedoe. Toch wel een beeld
der tijden.
Maar zouden wij niet met elkaar ons
ook nog wat verblijden.
We hadden feest, de
Al
vijfde mei, een feest, dat nu eens slaagde.
was er rel in Hilversum, die 't eenheidsfeest belaagde.
De krant kwam zelfs die dag niet uit,
ge kunt u vergewissen.
Ondanks de spreuk:
„Geen dag, geen dag, u kunt de krant niet missen"
Th.: Wij vierden mee met opoe Smit haar jaardag,
honderdzeven.
En zongen met haar blij van sm:
„nog lange dat zij leve!"
Door opa Kostering
zn dood werd zij nu kampioene. Dus eindelijk
ook in ons gewest een ster om te bezoenen.
P.: Ja, dat is erg, die likkerij, vooral in 't rijk der
sporten.
Zelfs komt het voor, wanneer er een
twee tellen kan bekorten.
Nee, dan ons Jan op
't scheuvelies, die wist te overwinnen!
De rest,
die geef ik grif cadeau, al boezemkoninginnen.
G.V.A.V., wat zeg j'er van? Past zin de rv der
ere?
Bravo, juist zónder Duitse hulp weet zij
zich best te weren!
Th.: Nou, nou, ik hoor wel graag die lof in vrouwenMaar tevens weigert nu mijn
mond geboren.
stem, als 'k denk aan Sophie Loren.
Zij raakte
haar juwelen kwijt. Wie durft er niet beamen
dat het niet om juwelen ging. maar enkel om
Vandaag gebeurt het deze zus, en morreclame!
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onderduikery btj spiegelei met ham.

daar

groeien

al die vrouwen van

—

gen weer een ander,
daar groeien al die
vrouwen van, zo onze Zaar Leander.
P.: Je raakt weer op gevaarlijk pad, me dunkt, Thom,
nu besluiten.
Voordat ik weer vermanen moet:
laat mij er nu toch buiten.
Veel hebben wij er
nog gemist, wilt ons er niet om bellen,
want
heel de rest toch zal Wim Kan vanavond wel vertellen.
Th.: Hij deed wél net alsof de val van 't Kabinet der
Quay-en.
Zijn keuvelpraat voor Oudejaar pardoes bracht voor de haaien.
Doch wees gerust,
zijn kunde is het wel weer zo te draaien.
Dat
heel de luisterkring aan 't slot zit van plezier te
kraaien.
Th. en P.: Wij wensen heel de lezersschaar, van hoog tot
laag, het beste.'
En gij. Martini, middelpunt, bij
't slaan van twaalf, de leste — Bazuint deze wens
van Noord naar Zuid, van 't Oosten naar het WesDan zal 't waarempel wel weer gaan in
ten.
deze Noorder veste.

—

—

—

—

—

—

—

—
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-fc Een zw.b. vaarskalf.Dorpsmen. Fa. „TrioI ', Noordwijk ■#■ Een Morgenmeisje, niet
4 % vet. I. Ebels,
eerste eigehaar. Km.stand Gr.,
tel. 33152.
18 j., in klein gezin, f"l U
tel. 05946—9059.
Ii beneden
zorg
28000,
met
onderhouNw. V.W.'s. Verzekerd v. 5, Önnen.
Mevr.
grote waa
—i
Windscherm, grote
.-y Va ri prima Wftfoj&e K:S. den;
binnen- en buitenland.
Schuur ..Tacp Mosdogstr. 48, Trouwen aoet u via cuiwu
Valbeugels,
Schild-tas,
personeel
voor Aanbieding
J. Bakker, Zoutstraat 10a. koe, drachtig van een prima
tel..: 20961.
„DE ELF PROVINCIËN".
Telling en achter bagagerek, reserFlink Meisje in prettig Grootste bureau van 't con■jjf.
& Nieuwe Volkswagens v.a. stier. Beste lijsten.
plus
banden,
Valvewiel
2
volbl.
gew.
kalf-,
j.,
30/12;
en een
jgezin met 3 schoolgaande tinent, onder leiding van het
10 et. per km. Mulders Luxe
& Fl. Persoon, b. 65
Autoverhuur Oosterhamrik- vaars. Telling 1/1 1961. K. I. helm. Alle garagerekeningen bakker, zoekt bezigheden. ]kinderen Mevrouw Kalter, detective-echtpaar De Vries,
van
onderhoud
aanwezig
laan 51, tel. 36327 en 35954. kaart en zwarte schets. B.
Br. no. 1948 bureau dezes:i Chürchilllaan 184, Amster- bekend door Radio en Pers.
Door een speciaal voor ons kantoor getroffen
zéér
Auto's zonder chauffeur" Agema Oldehove, tel. 05949- Tel. 05905—463.
als i dam-Z„ tel, 020—791756.
Boerenzoon z.z.g.g.
■jfc.
if/.
zijn
wij
in staat:
gunstige
overeenkomst
Vanonds Garage Vanderdong,
14000 km. Bedrijfsleider op boerderij. & In klein
B.M.W
'Isétta
doktersgezin DE ELF PROVINCIËN
Financiering van Auto's, Motoren, Bromfietsen, enz. enz.
Nest D. Herders, pr. af- gelopen. Veening, Stations- Brieven no. 1943 bur. dezes. ] Meisje voor halve of hele Verspronckweg 44. Haarlem,
tel. 44813, Haren.
binnen 1 x 10 uur voor U te regelen; rente vanaf 5%.
in bez. v. i dagen. Mevrouw
Middel4c Nieuwe V.W.'s af 10 et. p. stamm. S. Bergsma, Veen- weg 63, Zuidlaren.
■#■ (Steno) typiste
Telefoon 51894
Ruilen
Heren Handelaren LET OP UW SAEK!
k.m. Garage Hof, Gulfstation weg 9, Eelderwolde.
voor 3 dg. Di, Do en Vr. beek p/a NoorderstationsMotoren.
Mulo
4:
Grote
voorraad
bruine
en
jonge
Pracht
jaar.
Groningen.
21415.
21
onder
no.
leeftijd
Eelderwolde,
41,
tel.
Br.
straat
Ontvangkantoor voor
motoren, ook om
Assurantie- en Hypotheekkantoor „DE RAAF"
woon# Gron. BOY.WON., bergh.,
w. o. gebruikte
Flink Meisje voor dag en
op te knappen. Lage prijzen. 1904 bureau dezes.
V.W. en Opel f 50 p. w. of zw.bruine Teckels, 18
sl.k.,
keu.,
3
kam..
68.
Groningen
ge15,
Noorderstationsstraat
Telefoon 29003
p. d.; 9-pers. Busje, ook Kleine Rozenstraat
Veening, Stationsweg 63, J£ Meisje, 18., z.z.g.g. in lees- nacht, boven 18 jaar, in
het Noorden
vliering. Huur f 11.65 p. w. [f 10
1 Dobermann, teef, 8 mnd. Zuidlaren
Autorijles f 3 p. u.
bibliotheek of boekhandel, zin met 2 grote kinderen. GRONINGEN, Tel. 34820
2 sl.k., voor verh.
teg, Ben.huis, 1 k.,
Airedaleterriër,
reu,
oud; 1
Lodewijkstraat 40.
Br. onder Mevr Hartgerink, Emmalaan
DKW Twin 350 cc. met heeft 2 j. ervaring.
keu., douche, fietsh. Huur ! Verl.
FLORAKADE 180.
2 j. oud Menadostraat 28a.
Haren, tel. 45503.
dezes.
no.
1922
bureau
pracht
zijspan,
mag hoger.
combinatie. A 2 Costumières vragen 15, Mevr. Van
Boxer met stamboom, 6
Vrijblijvend volledige inlichDam,
&
DilgtStationsweg
gevraagd
Brieven no. 1932 bur. dezes.
63.
maand oud. B. J. Hanning, Veening,
thuiswerk, moderne naai- weg 16, Haren, tel. 44018, tingen in blanco couvert
$. Spoed. Woningruil GroZuidlaZuidlaren.
Wilhelminalaan
10.
aanwezig. Br. on- vraagt per 1 februari een Spreekuur: uitsluitend na
WtmmmÊÊmmmmmmmmmmmmm
ningen—Zuidlaren. Huurpr. & Jong m. zoekt per 1 jan. ren, fel. 05905-639; niet op
Bromfietsen, waarbij z. g. machines1895 bureau dezes. zelfst. Meisje, goed kunnen- afspraak. Overal te ontbie-'
der
no.
plm fl5 Inlichtingen Prin- Zit-Sl.k. Brieven met prijs- zondag.
a. n. Snarta, Batavus, Union }((. Net Meisje voor huishou- de koken, klein gezin, veel den
Herestraat4l
sesseweg 83, tel. 26769.
opgave onder no. 1931 b. d.
Mercedes Benz '50- 51, 170 en NSU. vanaf f 175. Wim ding en winkel, 15 jaar. Br. vrij.
&
Zit-SlaapkaVoor direct,
HULP, die de Het Vertrouwen leidt hen,
in prima staat. Nieuwe Buiter, Westersingel 23, Gr. onder no. 1925 bureau dezes. 4 Zelfst.
Te
aangeboden &
mer in de stad Groningen op S.D.,
tel.
30753.
Boteringestr.
zakengezin
18a.
m. 4 die van Chr. beginselen zijn
prima
gebruikte
huishouding.
Enkele
huish.
van
Juffr.
d.
v.
; goede stand, met half penen Pe- Dames- en Herer-rijwielen .$en met oprechte bedoelinh.,
kind.
kan
verz.
Centr.
Gron.
Meisje,
g.
j.
>'■ Magazijn- of Pakhuis- \ sion voor heer, b.b.h.h. Tele- jfc. Ferguson Diesel- onder
v.
Besch. 30
troleum Tractoren,
ruimte.
Te bevr. Polder- foonaansluiting gewenst.
waarbij van Rijks- en ge- alg. ontw. z.z.g.g. in moeder- Brieven no. 1941 bur. dezes. ,gen een
garantie Off. Massey Fergu- meente-instell..
straat 6/la.
en enkele loos gezin of bij heer alleen. $. Mevr. Tetzner, De Lairieven met inlichtingen en
■jfc- Garage 7 x 11 voor pak- B
Fa. L. Grooten iongens- en meisjesrijwielen Br. onder no. 1905 bur. dez. ressestraat 69, Adam, tel.
prijs onder no. 1911 b. dez. son-dealer.Nieuw-Weerdinge,
huis of iets dergelijks.
Zn.
Lage
prijzen.
Veemarkt- £. Net Meisje, 19 j., als Hulp 713555, vraagt wegens huweHet M.AJ.-Bureau, In- en
Kruisstraat 18, Musselkanaal ;4c
tel 05911—210-220-310.
88-1
haar meisje per 1 begeren, naar het gewenste
straat
liefst lijk van
lichtingen-Bureau
voor
alin de Huishouding,
'Wegens aansl. elektr. net
nabij IJzerenklap.
pr. Hulp i. d. Huish. resultaat Discrete behandefebr.
voor
dag
leenstaande jonge mensen, ■ft. lichtaggregaat
4
ORGELS
Ook
en
nacht.
PÏANO's
van 220 te huur m r v koop. Gron. Brieven no. 1956 bur. dezes. Meer hulp aanwezig.
■jfc. Grote gem. Zit-Sl.kamer vraagt KAMERS te huur. een
ling. Event. bezoek aan huis.
6 pk ListerV.,
en een kleine gem. Zit-Sl.k. "H.
35
KW
met
van 3 Br. Postbox 124, Zwolle.
Orgelhande! Lovoor gezelschap ■jfc. In doktersgezin
Mesdagstraat
58,
TePianoen
Juffrouw
W.
afzon,
wel
geschikt
verpleegvoor 2
dieseïmotor. Ook
dewijkstraat 2, tel 29929.
en lichte huish. werkz., ruim pers. zelfst. Hulp in de Huis36651.
derlijk te koop. K. J. Dousters of 2 vrienden. Telefoon lefoon
De Coöp. Zuivelfabriek,
zater65 jaar Direct beschikbaar. houding voor dag of dag an
Geopend
dinsdag
43
antenne,
t/m.
cm met
aanwezig, centrum.
ma, Den Ham, onder Aduard %■ T.V.
Aan- en Verkoopvereniging
Binnerts,
Mevrouw
nacht.
Telefoon
29577.
van
maandag
8.30—10.30 en
f375. Bleekerstraat 16a.
Brieven no. 1938 bur. dezes. dag
Tel. 05903-306.
Dorpsstraat 57, Kielwinde- en Korenmaierij „Westervan 2—6.30 uur.
Fabr.nieuwe Leo BandenNieuwe Gitaar met hoes. Gevraagd personeel weer.
bork" te Westerbork, vraagt
& Zit-Slaapkamer of Slaap- \
landb.,
7,
kamer voor studerend perOudeweg
Groningen;
pomp, 10 atm., voor
Hulp v. d. Huishouding.
"&
soon, centrum.
Te koop aangeboden smid of rijwielbedr.. f225.
SLAAPKAMERAMEUno. 1928 bur. dezes.
Handelaren, agenten, we- Brieven
Brieven no 1929 bur. dezes.
Tel. 35758.
Huize „Avondlicht" HaBLEMENT: 2-pers. toogledi- %.
4
Zit- 4 Een BEHUIZING met 4 AUTOBANDEN. Onder- kant
spiraal, 2 nachtkast- derverkopers gevraagd voor ren,
Gr., vraagt 2 VER# Per 1 febr. gestoff.
Dynamo's, jes, 2+stoelen en tafel, f95. de verkoop van alle merken PLEEGHULPEN, zo moge- voor het onderhoud en repaen Sl.kamer met gebr. van ï eigen erf en tuin, groot 4.64 stellen. Wielen,
keuken, geen echtp., tel. are te Eenurn, op de mooiste Starters, Accu's enz. enz. Mooie diepe 2-deurs hang- en radio's, TV-toestellen, Koel- lijk met enige ervaring; op- ratie van de bedrijfsauto's.
kor- leiding tot bejaardenhelp- Er is een woning beschikaanw. Brieven no. 1899 b. d. stand en zon rondom. In Autosloperij G. Bekkering ligkast met spiegeideur f 100; kasten etc. Interessante
Almeloprovisie.
hoge
aan
Zit-Slaapkamer,
e
igendom
Zuiderdiep
ting
z,
158,
of
toebehorende
Jonkerstraat
m.
pracht
&
eiken bureau-minisster mogelijk; 2 flinke HUIS- baar.
pension. Ook wel echtpaar. schilder L. Smit aldaar. Het 9-11 tel 28561. b.g.g. 37368 tre met jalouziesluiting f 85; se Televisie-Import. Nieuw- HOUDHULPEN.
Sollicita- Voor een vakman wordt een
Herman Colleniusstraat 31. geheel is in prima staat en 4 Grote voorraad ONDER- als nieuw compl. huiskamer- straat 1-3, tel. 3094.
ties te richten aan de Direc- goede positie geboden.
kracht,
vrachtwagens,
)
kamers,
Administratieve
CORSETRY
2 slaap- DELEN voor
ameublement, bestaande uit
Grote Zit-Sl.kamer op bevat o.m. 2
trice.
aanbiedingen
kamers, keuken, schuur en luxe wagens, aanhangwa- 2 crapauds. 4 stoelen, dres- voor 1 a 2 halve dagen per 4c Flink beschaafd MEISJE Schriftelijke
zon, centr., per 1 jan.
8 januari 1961 ten kanvóór
eenvoudige
ad- voor de huish. voor d.
1
Brieven no. 1914 bur. dezes. kelder. Direct ontruimd te gens en trailers, o.a. assen, soir, theemeubelen uittrek- week, voor
of d.
van de Coöp. Zuivelfa# Gemeub. Z.-Sl.k. m. gebr. aanvaarden. Hypotheek be- wielen, motoren, enz. Auto- tafel (keur uit 2 stel) f285 ministratieve werkzaamhe- en n. Mevr. Wedda, Rijks- tore
briek,
VerkoopverN.V.,
1952
b.
sloperij
Knoop
Brieven
no.
dez.
bevragen
keuken,
v.
ten
J.
weg 168, Haren, tel. 44857. enigingAan. en Korenmaierij
voor direct.
schikbaar. Te
en f 350; 4 z.g.a.n. crapauds, den.
en
Oude Ebbingestraat 51a.
kantore van Makelaar Stad- Aduard
(keur uit 4 stel) vanaf f 165; # Een Corveër voor oprui- & Het Joods Herstellings- „Westerbork" te Westerbork,
e.d. oord te Den Dolder (Utr.)
4 KAMERADRESSEN vooi r lander te Loppersum.
4 Bestelwagen Goliath 1 2 crapauds en 4 stoelen mingswerkzaamheden
nieuwe (keur uit 3 stel) vanaf f150; in
fabriek en magazijn. vraagt 2 zusters of vriendin- alwaar tevens andere inlichjonge kamer- & Woonhuis met tuin.
alleenstaande
J.
ton. gesloten, metgespoten,
TEL 26577
!
Herestraat 41
zo eken den bü
aan Machinefabriek nen als hulp in de huishou- tingen kunnen worden verhet Maat- Wienema Den Hoorn bij motor en nieuw
eiken dressoirs vanaf f 35; Aanb.
1
Veeprijs.
lage
Ploegman
mooi,
& Zwart, Para- ding. Hoog loon. Prettige strekt.
schappelijk Advies- en In- Wehe.
zeer
theemeubel f 30; ronde tafels
lichtingen-Bureau
(M.A.1.Dubbele woning Wassen- ning, Stationsweg 63, Zuid- vanaf f 25; prachtige eiken dijsvogelstraat 13, Gron.
werkkring. Eenmaal per
-bureau), H. W. Mesdagstraa' t berghstraat. Ruime keurige ilaren.
vanaf f3O; 2- & De „Fransche" Stoom- maand vergoeding reiskosuittrektafels
BIJLES
BESTEL,
58, Groningen. Telef. 36651 l. boyenwoning is ontruimd.
V.W. gesloten
pers. eiken ledikanten + ververij en Rotricheerinrich- ten naar huis. Baarnseweg
Handelsw.sch.
en Duits
Geopend dinsdag t/m. zater Winkelpanden centr. Stads- b.j. '56 als nw. m. garantie. spiraal
ting
Persers,
vr.
aankomenvanaf f 35; pracht
telefoon 03402-2942.
dag van 8.30—10.30 en maan kanaal.
Makelaarskantoor Garage Tjabringa, Siochte- Jaarsma haardkachel f 85. de en leerling Persers. Poe- 58. In klein gezin op
no.
1912
B
r.
dezes.
pï.bureau
"&
het
dag van 2—6.30 uur.
34.
Jan Stavast Hoofdkade 28, ren. Tel. 05982—242.
land, een Hulp in de HuisZuiderdiep 87. hoek Folkin- lestraat
voor
halfwasLeerling
en
05990-2043. .£. V.W bestel of ruilen
4:
houding, bij
& Net Kosthuis, m of z i. Stadskanaal, tel.
22232.
al- Gevraagd:
d. '56-*57. gestraat, tel.
schoenherstellers. Aanbied. leenst. vrouw. voorkeur
huis. verk. Tel. 37136 of brie -#■ Een flinke Behuizing op luxe V.W., n. o. Hoofdweg
Geen zwaar
partij
&
Grote
alle
soorten
;
A-istraat
bijbetalen.
American",
„The
Event.
mooie
stand
Wester1
ven no. 1940 bur. dezes.
een
te
werk.
z.g.a n. Kachels, Haarden, 11.
wijtwerd bij Middelstum. A. 105, Scharnier.
■
&. Net Kosthuis.
Brieven no. 1892 bur. dezes.
ENGROS:WESTERKADE 15 -GRONINGEN
H
aardkachels,
Oliekachels.
overcompleet
„Fransche"
een
De
StoomWegens
.jfc.
Brieven no. 1939 bur. dezes 3. Dorgeloos.
&
& Huishoudster, omstreeks 'Loon f4O. per
aan- Cok inruil. Fa. Wed. P. Ko- ververij en Rotricheerinrich- 50
& In ROLDE is een aan- zeer mooie tweewielige
week.
jaar. Goed milieu. Wil4c AUTO's zonder chaut ;- vang
renbrander, Oudeweg 10-10a. ting vr. flinke nette Jongen
luxe
auto
i
gemaakt
hangwagen
met
de
bouw
achter
wagens
Keuze
70
s.
feur.
uit
19,
helminaflat
West-Indischekade
151.
Poelebrüg.
tel
23892
d.
Winschoten.
b.
douane-sluiting,
ter opleiding in het vak.
Bij all.st. zakenman op >
Grootste verbuurbedrijf ii n van 14 middenstandswonin- met huif enlang
■&
1
;
Kachel
breed,
de
3
130
v.
Ford
Prefect
Poelestraat
34.
Hoornkampen.
groot
het Noorden. Alle wagen is gen aan
3.50
\
I
mooi dorp, v. direct eenv.
Marcus, Rijksweg ; Flinke JONGEN ter opl. Huish.. nette
zijn All-Risk verzekerd. I [] slaapkamers. Vrije vestiging, 1.40 hoog Deze wagen is voor '50 f 20.
Gemeente Bedum
geschikt,
tot machinemonteur. Aan- prov. die help. arb.st., uit
28, O.H.brug, Gron.
betaalt geen verzekerings i- Prijzen vanaf f 19.200 (mcl. vele doeleinden
plus ziekenfondsvergoeding,
w.
z.
m
S
ollicitanten
opb.
worden opge9
dinsdag
en Leeftijd ±
tussen
premie.
Garage Doornbos s, alle kosten). Van dit plan iKolkje 3 Winschoten, tel. & Voor particulier, school melden
40 j. Huw', niet t roepen voor de betrekking
alleen bij de enige vrije opticien in Groningen
of vereniging, 16 mm Koda- 5 uur Handy, Ulgersma- uitgesl.
Westerbinnensingel 25, Gro i- zijn nog enkele woningen te ! 05970-2471.
van
ningen, tel. 29412.
koop. Aantrekkelijke finanV.W DE LUXE '58; V.W. scope filmprojector (stom), weg 22.
Brieven
no.
1954
bur. dezes.
(±
Jongeman
j.)
OOSTERSINGEL 106, t/o # De nieuwste
17
OPELS '61 l, ciering. Techn. ml. Jan F. .de Luxe '56; Chevrolet de
1z.g.a.n. Te bevr. Bouwfonds 6 Nette
'55; 2 Chevrolets de ! Ned Gem., Javastraat 7, As- of gepens. Pers., als serviceingang Acad. Ziekenhuis V.W.'s 10 et. per km. Garagi e Koetse, Architect, AE-kade :Luxe
\J
Kennismaking
'57; sen, tel. 05920-3341.
bediende voor B. P. tankVries, Nw. Kerkhof 8 ï. 17. Veendam. Tel. 05987-2618. Ltixe '54- 2 Opeis Rekord
P. de35010.
aan de 0.1. school (3-mansOpel
Hoogkerk.
'56;
Restation
Aanb.
K.
blijkt
Hypois,
door
de
Rekord
mogelijk
Opel
korting
Dat werke'ük 30 %
Tel.
Fin. ml. Winschoter
& Grote partij leesboeken. Sinnige, Midwolde 112, W.k. & Jongeman, .27 j., vaste school)
Kai- Br.
te Zuidwolde (Gr.).
Opel Rekords
bondsopticiens, want die geven nu ook korting, al is die
en V.W 1. theek. en Financieringskan- kord '55; Vauxhall '54;Combi
| onder no. 1921 bur.
Elektro Mon- pos., zoekt kennism. met vlot ; Zuidwolde ligt 4 km. ten
veel minder dan bij ons.
A.-R. verz. Ook op contract t toor, Blijhamsterstraat 37, ser de Luxe '56; V.W. Ro- # Pl.m. 300 m3puin. dez. & Voor direct
Meisje van ± 23 j. Serieus : noorden van de stad GroTe be- teurs en Hulpmonteurs.
Garage Prins, Bleekerstraa it Winschoten, tel. 05970-2406. '53. Garage Posthumus,
In onze etalage en binnen alles duidelijk geprijsd.
vragen H. Koning, Achter- Techn. Bureau A. J. Apol, gemeend. Brieven met foto, ningen en heeft een uurverd
en,
tel.
9119.
eengezins
huis,
Roden
_»„„
29976
i%
Vanaf de oogarts kunt u direct bij ons terecht, dus ook 17. tel
op crew. ret, onder no. 1955 binding daarmede. Nieuwe
H reweg 94, Groningen.
GEBRUIKTE AUTOMO- weg la, tel. 31202.
OPELS '61 en '60 ei n hoek van blokje van 4, gezonder afgestempeld recept. Levering aan alle zieken- 4c
woning beschikbaar.
'GO en Anglia '61 -0 bouwd
gr. kamer, BIELEN geheel door ons i& Prima Spoorbiels, ge wol £. Smid- en Constructie- bureau dezes.
V.W.'s
1959:
fondsen, rijk en gemeenten. Niet fondsleden ook 30 % per 15/10 n intertarief. Ga i- Bruynz. k.,
Verkoop on- mamseerde palen, eiken pa- bankwerkers.
jjt Welke Juffr. zoekt een Sollicitaties binnen 8 dagen
Machinefagecontroleerd
sl.kam.,
doudrie
korting maar geen fondsvergoeding.
ragebedrijl
Autorijschool i, checel, schuur, voor-, zij- en i der garantie. Automobielbe- len landhekken. Firma D. B briek. J. P. Meffert, Ooster- goed tehuis voor zich en na verschijning van dit blad
Wij geven 10 % korting op elastieken kousen.
ieboer & Zoon, Bedum, te- weg 112, Groningen. Tel. event. kind? Doel huw. Br. aan de Burgemeester te
H Vrucht,
Violenstr. 7—9 ), achtertuintje, ontr. te aanv. drijf NACO Stationsweg 7, N
lefoon 05901—2221
05900—22062.
onder no, 1937 bureau dezes. Bedum.
B
edum,
tel.
05901-2408.
1913
bur.
dez.
23760.
Br.
onder
no.
Tel.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmÊmmmmm
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Onderwijzer

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 31 december 1960
Op donderdag 19 januari '61,
des avonds om 8 uur, zullen
in het Café „'t HUIS DE
BEURS" aan het A-Kerkhof
te Loppersum
bij inschrijving
te Groningen, publiek worUSQUERT
in de stad en de provincie
den verkocht:
Coöp.
„Coöpede
Ver.:
t.v.v.
Op donderdag 5 januari a.s. \ Op dinsdag 10 januari 1961
Groningen
Grasdrogerij te On- om
ratie've
1.30 uur zullen ten ver- 's avonds 7 uur zal ten ver1. De Herenbehuizing derdendam G.A." van:
zoeke
van
de
heer
J.
P.
zullen,
te rekenen van
;
zoeke
en
ten
huize
de
van
Wet afz boyenwoning, erf
DIJKSTRA te Uithuizen, in
heer
U.
LopperBOLT
te
1
februari
1961 af,
en tuin 'aan de Van Speyk- a. de grasdrogerij sum publiek a contant wor- ] het hotel van Steenwijk te
straat nummers 27/27 a te met droogtrommel en 18.90 den verkocht:
Usquert, publiek worden
Groningen.
are erf en grond a. d. Stadsverkocht:
ont- weg te Onderdendam;
De benedenwoning
Zes
melken
ruimd en vrij van huur, de
een burgerbehuizing
boyenwoning verhuurd voor b. 5 elektromotoren
kalfkoeien
met de v.a.i.a.l.v. beklemf73.25 p. m.
hooipers, hijsinrichting,
ming van 3 are erf en grond,
(t.b.c.- en abortusvrij)
Aanvaarding: de beneden- weegbrug enz., gespecifi- twee paarden
(9 j. en 17 j.), doende jaarl. op Midw. tot
na
de
onmiddellijk
woning
ceerd in de inschrijvings- ± 10.000 kg hooi, 40 pak vaste huur f 5.—, staande en
toeslag, de bovenwoltog op voorwaarden.
gunstige stand
ingezet
stro,
bietenloof gelegen op
1 februari 1961.
Aanvaarding en betaling: (± 75 are), partij
Streeksterweg
aan
de
te
j
droge
Betaling: 1 februari 1961 met onroerend goed (vrij van pulp,
thans nog beUsquert,
een
partij
voederbierente.
huur en ontruimd) 1 febr. : ten, ±
10.000 kg stalmest, woond door de heer Kok.
'61, roerend goed, direct na twee posten,
1
zeeltuig en Aanvaarding
Dehuizing
De
ontruimd
2.
toewijzing,
uiterlijk 1 fe- ploeghaak
enz.
februari
1960.
boyenwoning
erf
Donderdag 12 januari 1961, des avonds om 8 uur
met afz.
en
bruari '61
aan de Eerste Hunzestraat Bezichtiging: alle werkda- Voorts zullen worden ver- Betaling 1 februari 1960.
zal in het café 't Huis de Beurs aan het A-Kerkhof,
gen. Sleutel verkrijgbaar bh' kocht een drietons lucht- Inmiddels uit de hand te
Mos. 4/4ate Groningen.
Eolkingestraat te Groningen, publiek worhoek
De benedenwoning
ver- de heer W. J. Velthuizen, bandwagen (z. g. a. nieuw), Ikoop.
den
verkocht:
J. D. IMMENGA
huurd voor f7.30 p. week. Middelstumerweg 7, Onder- zaaimachine (2 meter) met
schoffeltuig,
tweepaards
Notaris te Uithuizen. |
HET COMPLEX, BESTAANDE UIT
De boyenwoning ontruimd dendam.
en vrij van huur.
Voorwaarden en inschrij- ! cultivator, een beste breedKANTOORGEBOUW MET CONGIERGEWONING
Aanvaarding: 23 januari a.s. vingsbiljetten verkrijgbaar loopboerenwagen, en voorts
een maaimachine (in prima
Betaling: 1 mei 1961 met bij ondergetekende.
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De Notariskantoren

heerlijk vrij wonen
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des zaterdags
de GEHELE dag zijn gesloten
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PUBLIEKE VERKOPING

■

BOELDAG I

'

Inlevering biljetten uiterlijk staat).
rente.
'■ Te bezichtigen op de verWegens sterfgeval, na beko- 10 jan. '61 bij dezelfde.
men rechterlijk bevel:
HEKMA,
J.
Mr. E.
1koopdag vanaf 12 uur.
notaris, Bedum.
J. R. BAKKER
Behuizing
3. De

TINAARLO

';

I

Hier ook nadere ml. en mogelijkheid tot aanmelding op donderdag
5 januari a.s. van 4—6 en van 7—9 uur n.m.

N.V. Noord-Nederl«ndsche Kunstmesthandel,
te Gronibgen,
alles geheel ontruimd en vrij van huur.

HET COMPLEX is voor velerlei

doeleinden

■
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_■
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H

ge-
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PUBLIEKE VERKOPING V. 24.76.10

Van onroerende goederen:

5 januari 1961,

H.A.
behuisd land

KOELHUIS

TE KOOP een

met 2 verdiepingen,
uur, zullen te Godlinze, onder bekl. in
des avonds om„'t8 HUIS
bij de heer O. Wiergebruik
DE
& 't Café
magazijn en kantoor
A-Kerkhof, sema, voor een jaarl. op

Öonderdag

?ÏURS" aan het

■'. versch huur van faas

-

*'

IE ZiJ.STJ.3i O.
behuisd land

",

.

■

..

gebouwd.

In een der vertrekken bevindt zich een brand-

vrije kluis.

HET HOOFDGEBOUW is voorzien van gas, water,
elektriciteit en int. huistelefoon- en omroep- IB
installatie alsmede van twee centrale verwarming»installaties (één olie- en één koleninstallatie).
Voorts is het hoofdgebouw voorzien van afneem- I TE
bare dubbele ramen, geheel uitgevoerd
in m
spiegelglas.

HET PAKHUIS bevat beneden een garage met
elektrische benzinepomp en tank met inhoud van
4000 liter, alsmede een grote archiefruimte en
voorts drie boven elkaar gelegen zolders, compleet
met elektr. hijsinstallatie.
Aanvaarding en betaling op 1 maart 1961 of eerder
in nader overleg.
Bezichtiging op woensdag 4 jan. en donderdag
5 jan. 1961 telkens des morgens van 10-12 uur en
woensdag H jan. en donderdag 12 jan. 1961,
telkens des morgens van 10-12 uur en des middags
van 2-4 uur, tegen betaling van f 0.50 per persoon.
G. H. SMITS Notaris
Oude Boteringestraat 50, Groningen
Tel. 37447
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■goed i
Stationsstraat' 15, SfeenwijkT Het perceelr is zo
als
telef. 2892, is voornemens !
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lijndienst

Veenkoloniën v. d. N.A.K.

Weerdingermond
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SARIS WAGENBOUW
Tongelresestraat

EINDHOVEN,

Apel keuring

van

1,

telef. 04900—11106

De aangifte voor de veld-

levert uit voorraad
twee. en vlerwielige

wintergranen

AUTO-AANHANGWAGENS

WITTE KRUIS
£Ckk&

— —
Bolinder Munktell

Bij reumatiek, jicht of spierpijn
brengt Witte Kruis snel verlichting.
In te nemen naar persoonlijke
voorkeur: tabletten,

een langere levensduur

gehuurd met

ook worden

Keuringsdienst

"

gens

koop.

KOOP een dagelijkse

■

in Groningen, volop orders, wedubbele zaken. Behoorlijk machinepark, waarbij
gedeelte zo goed als nieuw. Zeer geschikt voor nieuwe
vestiging of filiaal.
met

Zijn 8.G.-woningen

moet uiterlijk 5 januari
Musselkanaal
Stadska- plaats
vinden.
enz.
naar
Groninme naal enz.
gen. Tevens het recht van Aangifteformulieren
zijn iVoor Groningen:
ongeregeld vervoer tot laad- verkrijgbaar ten kantore van
Fa. W. T. BOUWMAN,
van 10 ton. Bruto de Keuringsdienst te WilderPbp Dijkemaweg 35a,
I capaciteit
opbrengst plm. f 25 a f 30.000. vank tel. 05987—2236.
Groningen, tel. 05900—27426
Direct te aanvaarden.
m,
aan
I Brieven met prijsopgaafNanAccountantskantoor
ning, Handelskade 48, Stadskanaal.
OE
PIJNSTILLER

■

CONFECTIEFABRIEK
bedrijfsgebouwen

met erf en tuin in de Gem. recht van

"

I

koop aangeboden:

veehoudersbehuizing Bedrijfsgebouwen

■».....,t.,

__
__ I't

I

schikt, bijvoorbeeld: instelling, instituut, groothandelsorganisatie, toonzalen, kantoren, praktijk- i
ruimten e.d.
interieur is modern uitgevoerd en onder arch.

lop

VILLA

—.

(mcl. ruim bouwterrein) v.a. f22.780.
Met de bouw wordt spoedig begonnen.

Totale kosten

|

gelegen öp de hoek van de Winschoterkade en de Kostersgang te Groningen,
in gebruik geweest als hoofdkantoor van de

_IHet

''"

I

EN GARAGE

]

'
'

Nog enkele, prachtig gelegen, vrijstaande en dubbele woningen
a. d. Menzo Altingweg (3, 4 en 5 slaapkamers).

Volledige omschrijving met tekeningen k t I.— verkrijgbaar op
maandag 2 januari a.s. in Het Tehuis, Lutkenieuwstraat tb Groningen van 4—6 en van 7—9 uur n.m.

Igev.

een Boerenbehuizing;

|

alles

"net erf en grond aan de
Hogeweg no 5 onder Dorkverz. en ten huize van
werd.
mevr. wed. Gr. Homan te
Aanvaarding: ontruimd op
Tinaarlo, Dorpsstraat 4, a
1 maart 1961.
EIGENDOMMEN
contant, publ. worden verBetaling: 1 mei 1961 met Dinsdag 10 januari 1961, des
kocht:
rente.
nam 3 uur, in het Caié EEN gem. NORG
mI
Voor zelfbewoning van de „'t HUIS DE BEURS", A- Op woensdag 4 januari' 3 jarig merriepaard
Percelen 1 en 2 is toestem- Kerkhof 4 te Groningen, 1961, des nam. om 2 uur zal i ingeschr. stamb. Ned. Trekming nodig van het Gem. zullen publiek worden ver- in het café Boonstra te Een, ] paard; 22 stuks hoornvee
Huisvestingsbureau te Gro- kocht, de navolgende:
gem. Norg, ten verzoeke (t.b.c- en abortusvrij), als:
ningen, voor die van perc. 3
van mevr. A. BRITSTRA— : 10 kalf- en melkkoeien, 5
van de gem. Hoogkerk.
Eigendommen
VENINGA te Een en kin- ]kalfvaarzen, 3 pinken,
4
Bezichtiging daags vóór en in beklemrechtelijke
op I
korre
zin, van deren, zo mogelijk in één 1h'okkelingen;
op de dag van verkoop des
zitting publiek worden ver- ]luchtbanden, ploeg,
egge,
namiddags van 2—4 uur t. b.
kocht:
hooihark, giertank,
zeugH.A.
I.
1.06.20
land
v. 0.25 p. p. en per perceel. te Slochteren, onder
kooi, melkbussen, weidebepomp (zelfdrinker), 6 beNotaris D. Tj. PIK,
klemming in gebruik bij de
varkensbakken, persHaddingestraat 16,
tonnen
Snijder
en
echtgen.
J
he:r
Groningen.
buit,
mest,
deelgereedschapjaarl.
schuur,
met
op
stalling
voor een
waarin
St. Marpen enz.
vee,
huur
voor
11
met
10.-;'
tini
versch.
van
f
stuks
verplaats
Terzelfder tijd en
zal
dere getimmerten, erf en Bezichtiging een uur voor I
worden verkocht als perceel 11. 3.34.10 H.A. land
bijgelegen groen- en bouw- de verkoop.
Stedum, onder bekl. land te Een, gem. Norg, aan
M. BUINING
4. De Herenbehuizing onder
in gebruik bij Mevr S. Til- de Veenhuizerweg nummer
Notaris
te Vries
met afz. boyenwoning, erf
voor een jaarl. 6, groot 3.76.50 hectare.
en tuin, aan de Wassen- ma—Boerma,
op Midwinter versch. huur De behuizing, waarbij gierberghstraat nos. 48/48 a te van
I
kelder (20.000 1.) bevat be- Te koop:
f24.50.
Groningen. Totale huurop2
keuken,
kamers,
brengst f 1680,08 per jaar. 111. 12.34.20 H.A. land neden:
HAREN
I
slaapkamer, pompstraat;
Aanvaarding in genot van onder Grijpskerk,
boven:
slaapkamer
onder
zolen
huur en betaling op 1 fe- bekl, in gebruik bij Mevr. J. derruimte.
Helft van dubbele
bruari 1961.
Poll—de Waard voor een Aanvaarding: 1 mei 1961 in
Bezichtiging daags vóór en M.
jaarl.
op
Midwinter versch. genot van pacht. Het per°P de dag van verkoop des huur van f116.-.
ceel is in pacht bij de heer
namiddags van 2—4 uur t. b.
L. Britstra tegen een jaarV. f 0.25 p p.
IV. 22.87.37 H.A.
lijkse pachtpr. groot f 812.50 met garage en CV. 6 ka- g
Notaris O. J. REIJNTJES,
mers, badkamer, kelders.
behuisd land p.1964.jaar, eindigende 1 mei Aanvaarding
Wieringerwaard.
1 febr. 1961.
Uithuizen,
onder bekl. in Betaling: 1 mei
Notaris D. Tj. PIK, Gron. te
Koopprijs f 45.000
1961.
gebruik
bij
de heer A. J.
Haddingestraat 16,
Makelaars- en AssurantieBouwman, voor een jaarl. op
JAC. KUIPER,
kantoor H. Meijer, Rijks- Te
Midw. versch
van
Notaris
te
Roden.
huur
straatweg 201, Haren. Tel.
f 195.-.
45786 b.g.g. 44728.

BOERDERIJ

in Paterswolde

EN HET DAARNAAST GELEGEN PAKHUIS

(wegens opheffing bedrijf)
Notaris te Loppersum Op donderdag 5 jan. 1961,
i—.
1 voorm.
10 uur, zullen ten

VEILING

_*J

n

.

Drenth's Garage- en
Combinebedrijf, Zuidhom

-

J. H. DETHMERS,
Telefoon ÜSÜ»,

....

HUIZE DE BEELE te Voorst (bö Zutfen)
Prot. Chr. Tehuis voor jongens

vraagt voor spoedig
om op maandag 9 januari nieuw en in prima staat van
ciderhoud.
1961
bij
inzet en op maanaan de Tweede Willem- onder Oldehove en Grijps- dag 16 januari
Gemeente Assen.
1961 bij palm- Ruime schuur en stalling
«os. 27 en 27a te Gro- kerk. onder v.a.i.a.l.v. bekl. slag,
straat
8
vooi aankoop en op bestaand
voor
koeien.
Op
telkens
5
januari
donderdag
des avonds om
lingen.
a.s des v.m. te TIEN uur zul- vee,
in gebruik bij Mevr. T
vrije aankoop. Geen
p
in café -CEN- De pacht van 2 Ha. groen- len ten verzoeke van de gemeente Assen en ten overOe boyenwoning is verhuurd Nauta—Banga en fam. voor -r-'o
a aÏ"
borg Ook voor vetweider\j
IKAAL
a.d.
en
2
Ha.
bouwland
kan
worstaan
ter
ondergetekende
Koningstraat
van
van de groepsleiding
publiek
4
in
het
Asser
Bos
Voor f 62.15 per maand, en een jaarl. op Midw. versch. te Steenwijk, ten verz. v.
Rente vanat 6 %.
a contant worden verkocht
de den overgenomen.
bevat: 2 kamers ensuite, vaste huur van f 260.-.
C. Th. VLAAK
„Stichting Bedrij fspensioen- In nader overleg spoedig te
Liefst Intern. Een mooie taak voor alleenkantoor, keuken en serre
Gieselgeer 4 " Onnen
fonds voor de Verbruiks- aanvaarden.
slaap"net plat, fietshok, 5
staand(e) vrouw of meisje.
Tel.
05906-492
coöperaties"
te
STADLANDER,
Utrecht
Makelaar
kamers.
krachtens artikel 1223 B.W. LOPPERSUM.
waaronder: zaaghout, fijnspar, grove den en eiken.
behuisd
Sollicitaties te richten aan de Directeur.
**e benedenwoning, bevatVoorts: sleten, palen, werkhout en brandhout.
tende 3 kamers, 2 slaapka- onder Beerta en Finster- I
verkopen. Uit
De percelen zijn genummerd te bezichtigen.
koop:
mers, keuken, open plaats welde, onder vaste bekl. Het grote, te
te
Gevraagd
zeer
gesolide
Samenkomst bij de boswachterij Witterstraat 39, alwaar
'net
berghok, is ontruimd en in gebruik bij Mevr H. E. bouw met 2 verdiepingen,'
nog
Een
nieuwe
ook catalogi verkrijgbaar zijn.
vrij van huur te aanvaarden. Geertsema—Edens, voor een magazijn,
koelhuis en kanjaarl. op St. Petri (22 febr.)
Voor zelfbewoning is Je versch.
N. van Loozenoord,
gelegen
toor,
aan de Onnahuur van f462.-.
toestemming van het huisgerechtsdeurwaarder.
straat
18
20 te Steenwijk,
en
v estingsbureau vereist.
met erf en open
a 3%, op gunstige
bungalowruimte,
tuin,
H.A.
met
in
het
in het bezit van MULO-dlploma.
geheel groot 3 are
voorwaarden,
6 centiare park te Hoogkerk.
borg
11. de behuizing
zonder
omvattende:
Uitvoerige sollicitaties aan Accountantskantoor
Aanv. begin maart of eerBegane
verkrijgbaar.
*an de Frederikstraat no. 59 in de Stadspolder onder grote grond: ruim kantoor; der ontruimd.
opslagruimte, groot
J. H.
Groningen. Huuropbrengst
Komende voorjaar zullen de
25a
Beerta onder bekl. in ge- koelhuis, ingericht naar de Te bevr. makelaarskantoor
1 683,80 per jaar.
AFLOSSING
bruik bij de heer H, O. de eisen des tijds,
Groningen,
Hoogkerk.
Dj
Telefoon
SICCAMA,
26280-26225.
v.
voorzien
betaling Wiljes te Stadspolder voor
Aanvaarding
v.a. f. 25.- p. mnd.
de percelen op 1 fe- cc jaarl. op St. Michiel (29 electr. motor,van elk 5 p.k.'
Wisselende wachttijd.
bruari 1981 of eerder in na- sept.) versch. huur van ie verdieping; thermostaat.
voorzien van
der overleg
f 747.75
betonnen vloer, verdeeld in
Vraagt schrift. Inl. bij
Postweg 3 en 4
2 ruimten.
bezichtiging daags vóór en
Burgemeester en Wethoustaande op de eerste stand te Veendam
2e verdieping voorzien
°P de dag van verkoop telIn verband met de uitbouw van onze servicedienst
ders van de gemeente BEvan DUM
worden verkocht.
kens des namiddags van 2-4 ongescheiden gelegen in nouten vloer en
afop
zijn
voornemens
is hierbij
beschoten
bur tegen betaling van f 0.25 32.54.10 h.a. behuisd land te kap in het pand is gas, braak te verkopen de opZandeweer onder v.a.i.a.l.v. etectr. hcht, waterleiding en stallen van
P. P. en p. p
in gebruik bij Krachtstroomaansluiting
G. H. SMITS, notaris, beklemming
en H. Heemstra, Aanvaarding geheel in eigen
Oude Boteringestr. 50. de heren P.
Groningen, tel. 37447. voor een jaarl. op Midwinter gebruik bij de betaling.
behuizing
verschijnende
vaste huur Betaling: 16 februari 1961
van f93.90.
onder bijvoeging van 5% staande aan de Grotestraat
Deze dienst verzorgt en repareert de veelzijdige aplente over de koopsom ge-' nr. 42 te Bedum,
paraten en instrumentalia van ziekenhuizen, laboop het
rekend over het tijdvak' van ]kadastrale perceel, sectie K,
ratoria, operatiekamers, specialisten enz.
onder Spijk, onder v.a.i.a.l.v. 1° Januari 1961 tot de bèta- nr. 442.
Voor krachten die zelfstandig kunnen werken en
Van onroerende goederen beklemming in gebruik bij iing.
De verkoop zal bij inschrijfeeling hebben voor het opsporen van afwijkingen
ZichUffin 9 en
de
Erven
Dijkhuizen,
Kom.
ving
geschieden.
tegen
lage
16
Verstrekt
1961,
gelden
donderdag 5 januari
in mechanische, optische en elektrische apparaten
een jaarl. op Midwin- ■Wol des namiddags van 2— De inschrijvingsbiljetten i
lente op nieuwe en gebruikdes avonds om 8 uur, zal voor
wij een zeer afwisselende en blijvende
4 uur.
bieden
ter
huur
van
f
versch
148-.
auto's,
te
motoren, scooters
DE
in gesloten envelopwerkkring.
moeten
J? 't Café „'t HUIS
voorradig.
en
Alle
modellen
Aanvaarding
:
betaling
dergelijke.
gegadigden en pe vóór 13 januari 1961 zijn i en
BEURS" aan het A-Kerkhof, febr. 1961 met verrekening Onbekende
bieders moeten tijdig, ten jingeleverd
Belangstellenden worden verzocht schriftelijk contact
«oek Folkingestraat, publiek van de lopende beklemhuur. genoegen
Fa. A. BOEREMA, GRONINGEN, TEL. 24924 en
gemeenteop te nemen
van verzoekster. secretarie te ter
worden verkocht als perBedum.
FU. Steenwijk, L. L. J. SPIJKERVET, Markt 22-24
E. A. J. REIJNTJES, bewijzen van voldoende ge- Voorwaarden voor de sloceel;
LAMÉRIS INSTRUMENTEN N.V.
goedheid overleggen, bij
notaris te Haren.
Telefoon 2156
ping
[
Kantoor Westerkade 14,
Biltstraat 149, Utrecht.
breke waarvan zij als schrij. j 1. zijn tegen betaling van
de behuizing
f
te
verkrijgen
Groningen
ten
kanvers, bieders of kopers
van het bureau Ge*an de Nieuwe Ebbingenen worden geweigerd. i tore
b.g.g.
meentewerken te Bedum.
Groningen.
139
**raat no.
te
Gelegenheid
voor
bezichtiHet benedengedeelte bevat waarin café met vergunning
en
GARAGEBEDRIJF in het westen van de provincie Groging alléén op 5 en 10
« kamers, keuken, kelder,
met erf en tuin
ningen
vraagt voor directe indiensttreding
januari
1961, telkens n.m.
°Pen plaatsje met berghok.
te Eext
van 3—5 uur.
*let boyengedeelte bevat 2
*amers ensuite, keuken, zol- Op donderdag 5 januari '61,
der met 2 afzonderlijke des namiddags om 15 uur, in Op woensdag
Uit de
te koop:
11 januari '61
|laapkamers.
het Café HAAIJER te Eext,
/2
UUI
'. « Café WELdat productieruimte heeft voor de vervaardiging
*»et perceel is op 1 februari zal publiek in één zitting
Een nette
Voor een actieve vakman een goed loon.
EGEN van de heer J. v.
van Militaire Officiers Battle Dresses blouses.
)f
geheel ontruimd en vrij van worden verkocht
Kredieten uitsluitend groot
a.
Molen
te
Garrelsweer
zal
*uur te aanvaarden.
Uitsluitend le klas werk.
V
20eke van de heer G.
"oor zelfbewoning is de toeT1 rïï'
f 1 600- a 3
Brieven met volledige referenties en opgave vorige werkREINDERS
puPost,
te
Ten
Brieven onder no. 1887 bureau van dit blad.
stemming van het huisvesbliek
kringen te zenden aan no. 1896 bureau van dit blad.
borg
verkrijgbaar
worden verkocht:
zonder
tingsbureau vereist.
met ruim 6 are grond. StaanCafé met vergunning
voor
elk
doel
en
Hunzeweg
Aanvaarding en betaling waarin
de
35. Garnwerd.
met erf en tuin, staande en een
voor iedereen.
°P 1 februari 1961.
Te bevr. bij de eigenaar P.
gelegen te Eext E 121, groot i met schuurtje,
Gemakkelijke voorwaarden
Noord,
aan de Stads-1 de
Garnwerd.
bezichtiging daags voor en 9.90 are, in eigendom toebe- weg C 52
en 53 te Garrelswisselende wachttijd.
de dag van verkoop tel- horende aan en bewoond weer,
met
de
v.a.i.a.l.v
Vraagt
2-4
benamiddags
inlichtingen
van
kens des
door de heer B. HAAIJER. klemming
van
6.20 are
van Aanvaarding
tegen betaling
en betaling; grond,
„SAMENWERKING"
vaste huur f 10.-.
*0 25 p. p.
1 februari 1961.
Verstolkstr. 31, Leeuwarden.
"fhr Mr. S M. S.
in bosrijke omgeving
Kopers moeten zich voor Aanv. no. C 53, geheel ontvraagt voor spoedige indiensttreding
DE RANITZ, zelfbewoning vooraf met de ruimd, (zon-zijde) en C 52, van Dwingeloo (Dr.),
notaris te Winsum. bevoegde instantie verstaan. m genot van huur, op 1 fantastisch mooi en rusfebruari 1961.
een vrouwelijke
tiek gelegen vrijstaand
H SMITS, notaris,
G W. GRAMSER,

I. de behuizing

'"

VII. 32.04.61 H.A.

land

<1
::

"

200 percelen gekapt hout

,

een jongste assistent

bungalow

i

_

Je

huishoudelijke hulp

de hand

:

VIII. 42.72.80.
behuisd land

VEEKREDIETEN

assistentie

'

Publiek

JAARLIJKSE HOUTVEILING

VOORLOPIG BERICHT

\

Jan

Afbraak

IX. 11.50 H.A. land

':

TOP, Nieuwe Ebbingestraat

Moderne Winkelpanden

Service verlenen

IS EEN DANKBAAR WERK

l

PUBLIEKE VERKOPING X.

'■

14.85.90 H.A. land

?QR ,

«

'

kun-1

Verkoop behuizing

.

—

oS

burgerbehuizing

bureau

Tel. 34757

45522

BEDRIJF GELD

J*.
Oude

Boteringestraat 50,

WRAK

VEE

Ook
'iggende koeien Overal te
ontbieden. GEBR. LOURENS
Pzn. Tolbert tele
fnon 95945—2403,
doorxernoodsiaebtingen.

"inding.

notaris

te

KAHREL'S THEE N.V.

TE KOOP

: Betaling 1 februari 1961.
Gieten. Bezichtiging

7/1 en 11/1 's
namiddags 2—4 uur.

ALLE ONDERDELEN
voor V.W. nieuw, gebruikt. Ruime hypotheek aanwezig
Gerev. inruilmotor t 295.-; yrije vestiging, ook van buiCombi-banken f 185.- erJten de gem. Loppersum,
f360- (per stel).
toegestaan.
Viifhuizerstraat 8 Haarlem
J. A. TACK,
Tel. 10562. 12764 en 12976.
Notaris te 't Zandt.

1 e of 2e monteur

%

■

;

Groningen, tel.
*n

Autofinancierings-
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dubbele woning:

pp

vacant

31964

GEVRAAGD

hand

de behuizing

verantwoordelijke functie

Sip Dijkema

tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Verkoping \
h

een

SEDERT 1930 DOOR ONS VERTEGENWOORDIGD

te Garrelsweer
■r137~V

,

ÖEUTZ

TRACTOREN

Januari'
I
ge-,:

111.

het Café Bos met

boerderijtje
met grond. Te aanvaarden naar keuze voor

zomer en/of weekends
of voor permanent. Prijs

Hypotheken

IhIIHiU
■!■

■ifftpij

m

Al V

W mvk.
mr i Sr.

w

in overleg.

Brieven no. 1951 b. dez.

H^^UuißiiuixuiisiLUiyi

mmmmmmmmmmmmmmmmm

op woon-, winkeihulsen en
boerderijen. Rente vanaf
4% %. Percelen in de stad
o' grotere plaatsen desgewenst 90 % der taxatie-

.

administratieve kracht

voor

prettig verantwoordelijk

werk.

Leeftijd tot 20 jaar.
Kantoorervaring en Mulo-diploma strekken
aanbeveling. Liefst uit de stad.

waarde.
tot
Makelaarskantoor K. Hamminga, Werfstraat 8, Groningen, tel. 22174.
Aanmelding mondeling of schriftelijk Pelsterstraat %,

-
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zie meer

jfll

in 'n aristona!

U hoeft geen onderwijzer te zijn om zoiets te constateren.
ARISTONA is een schoolvoorbeeld in beeld, geluid en vorm.
Maar bovendien in sublieme service! In een ARISTONA
ziet iederéén meer!

è

’

IN ÉÉN

WOORD: FANTASTISCH!
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0. J. MEIJER's DEXTRINEFABRIEKEN N.V.
Veendam

Hl
1

'üiiTOCOA^
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I

W

»

?--

s
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y\ 111.
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111
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met
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aankomend

prijsopgaaf

7/

lomstichting, Rijksstraatweg

286, Haren (Gn.)
geplaatst worden

f

kunnen

2 kinderverzorgsters

Zij die in bezit zijn van het analystendiploma
deel I genieten de voorkeur.

,

Vereist:

diploma

\
\

o^<^l^v

«__

derbescherming A voorkeur
geniet.
Brieven te richten

S

c

****

«*tf0 «

lï,

Centrale

Raad, terwijl diploma Kin-

-d

■

| Beschaafde
Uw rijwiel, stofzuiger, wasmachine,
f 60.— goedkoper.
EXCELSIOR Heren- of Damesrijwiel
geheel compleet
af 20% korting

centrifuge

f 152.—
f 30.40

VLAARDINGEN

-

wallen****

5

ATS 'm
nAMFC MONTYCO
u
nuiMi
Ivyfef* DAMfca
Hl \
? zware kwaliteit Leidse AQ7S ||
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DAMES PARKACOATS

"

kwaliteit poplm met —0 7S
heerlijk warme vachtvoering "»5»«

prima

|Ê

MM

DAMES of HEREN
vragen

Niet op zaterdag.
bieden U een goed
salaris, provisie + transWij

portmiddel.

Br. no. 1886 bureau dez.

RUWIELFABRIEK EXCELSIOR

-

m f

rfment

wij voor het
bezoeken (geen verkoop)
50 a i van luxe zaken in div.
grote steden.
± 2 tot 4 uur per dag,
naar gelang de grootte
der stad.

t 121.60
nu slechts
Ook op wasmachines, stofzuigers, centrifuges tijdens de
wintermaanden 20 % korting.
Vraagt prijscourant.
Franco levering.
MARKT 39

11

■

taW"'

Brieven met volledige inlichtingen te zenden aan de afd.
Personeel of persoonlijke aanmelding Molenstreek 109. aan de Direkteur.

Waarom zou U meer betalen?

1
royale P**

1

voorkeur met gebruik

onder no. 1933 bur. dezes.
In de Mr. H. P. van Heuke-

analyst(e)

IH

Ö

A

van warme maaltijd. Aan-

met

lil

mnMßlffli

IÉF
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kleine slaapkamer
bieding

■■,■
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Laat het in 1961 niet a!ieen biJ 2 oede voornemens. Voeg de daad
bij het woord en breng een vrijblijvend bezoek aan P&C, de grootste
speciaalzaak voor betere heren- en jongenskleding. Dit bezoek zal
bewijzen, dat P&C als eerste in Nederland in alle afdelingen
nieuwe collecties gereed heeft
\. ;,,„.]

%

Ingenieur zoekt tegen
1 februari 1961 in Assen
een

bij
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ruime zitkamer

haar laboratorium een
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TELEFOON 3632

VOOR ALLE MERKEN

HOORAPPARATEN

lOpel

\w?°rt
Str***!
vc\^
SV

?!

-,

>-

Noorse import

SPORTIEVE

Rekord

53, 53, 56, 57, 58, 60
Opel Rekord 1200 60

Opel Kapitan

HOORT U BIJ

54, 55, 56, 57, 58

AKSE
O. BOTERINGESTRAAT 28 - TEL. 29478
ERKEND ZIEKENFONDS LEVERANCIER

Opel Caravan 53, 56, 59

Vauxhall Victor
Super 57, 58, 60
Vauxhall Velox.
Cresta 53, 55, 56
Chevrolet de Luxe
54, 55, 59
Vooraanstaande en zeer goed ingevoerde N.V. in knopen !,
Dauphine
Renault
voor
het
a
vraagt
rayoi
treksluitingen
etc.
ceintuurs,
57, 58
Groningen, Friesland en Drente een representatieve S,
Volkswagen de Luxe
50, 56, 59
DAF de Luxe
59
Morris Minor 1000
Bij voorkeur beneden 30 jaar en ingevoerd bij de textiel '
53, 57
kracht kaï
handel en damesmodezaken. Een eminente
Ford Customline
verwerven.
Auti
0
zich bij onze N.V. een goede toekomst
54, 57
beschikbaar! Na gebleken geschiktheid opname in pen
Ford
Taunus
15M
56, 57
sioenfonds. Sollicitaties onder bijvoeging van recente pas
foto onder no. 1883 bureau van dit blad.
54, 56
Ford Anglia
j Ford CombinatieVoor ons filiaal Kruideniersbedrijf Zaagmuldersweg 6£
wagen 56, 58
wij
vragen
een
goede BestelwaVele
B
gens enz.
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SHIRTS
ft
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actieve VERTEGENWOORDIGER

,
WINKELCHEF
in bezit van de vereiste diploma's.

Woning

beschikbaar.

Aanbiedingen Kantoor

Coöperatie Zelf-Help. Tuinbouwstr. 41

assen
I gorter
Industrieweg 8
A
05920-2135^J
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HET ERG GEVAARLIJKE

nieuwjaarsfeest

DOOR
DAMON
RUNYON

den dat de voornaamste reden is dat we jaar op de drempel stond of om het te vernooit meer schieten hebben gekend of ander welkomen, toen dit feit enkelen van ons verlawaai zoals rinkelen met bellen".
teld werd in „De Laatste Kans Bar" door een
kerel, die Digger Pete werd genoemd."
„Natuurlijk", zei hij, „De tijden zijn sinds
„Die Digger werd door ons niet zo erg
gewaardeerd,
heel
wat
veranderd
en
het
best
maar hij was nogal sentimendagen
die
is
mogelijk, dat we weer met dat lawaai maken teel over zaken zoals Nieuwjaar, zodat hij
zouden kunnen beginnen, inbegrepen dat zoiets zei als: „Heren", zo zei Digger Pete
schieten, maar men denkt er niet aan de wet dus, „Het gelukkige Nieuwjaar staat voor
een in de stad blijft op om het te verwelkomen. Als de klok twaalf te veranderen, en misschien is het ook we] de deur en 't is aan ons het te verwelkomen.

Nieuwjaarsdag is altijd een grootse dag daar ver weg in mijn oude
geboortestadje ergens in 't westen. Op die dag zweert iedereen het
een of ander af, wat voor de meeste mensen erg gemakkelijk is
om op Nieuwjaarsdag af te zweren, want over het algemeen voelen
zij zich zo katterig van het verwelkomen van 't Nieuwe jaar, dat
zij hun hele. leven lang geen drank meer willen zien, of althans
totdat zij zich weer beter voelen.
Geen stad in heel Amerika is verheugder een nieuw jaar te zien
komen dan mijn oude geboortestadje in 't Verre Westen, en iederslaat, schudt iedereen

zonder uitzondering de

Het oude jaar is aan het einde van zijn weg —1961 is nog in
nevelen gehuld.

TONY OP FAZANTENJACHT
Tony
digheid
uisneiu

.

wiens kunArmstrong-Jones
volmondig
werd
als fotograaf,
d
verloofde
*

heeft
Prinses Margaret,
verworven op nog an-

iïrLftth

?« ïh "
a".,*

geelde

'

Vlelf n maar zelfs koningin
erkte OP. dat hij veel bean een Jaar geleden, toen
P Sandringham lo-

°

hand van een ieder
die in de buurt is en
zegt „Gelukkig Nieuwjaar", of hij 't nu
meent of niet. Maar
als toevallig soms een
vreemde in mijn oude
geboortestadje is op
Oudejaarsavond zal hij
verbaasd zijn door de
rust. In verschillende
andere stadjes hoor je
op middernacht snerpende fluitjes, bellen
en knallende geweren,
maar in mijn oude
geboortestadje hoor je
nooit een geluid, behalve misschien het
gepraat van mensen.
Er is een goede reden
voor al die rust op
Oudejaarsavond
in
mijn oude geboortestadje, dat op andere
avonden lawaaiig genoeg is, en de reden
is een wet, die teruggaat tot de tijd lang
vóórdat ik geboren
werd, en die het een
ernstig vergrijp noemt
om
op Oudejaarsavond wat voor rustverstoring dan ook te
veroorzaken.
Mijn grootvader vertelde me op zekere
dag de geschiedenis,
toen ik terugkwam
van een bezoek aan
Denver, waar ze geducht te keer gaan als
't Nieuwe jaar komt,
en ik mij beklaagde
dat ons stadje zo achterlijk deed.

zich een naam
als gemaal van de zusDe jachtgroep bestond uit prins Phider terrein, nu
koningin.
ter van de
d 6hertog van Gloucester, prins
andere jage« heeft Tony w-'i
Met
Wilham van Kent, sir Michael Adeane,
o
particulier secretaris
van de koningin,
bij Sandring- de oude vriend
van prinses Margaret, „Jongen",
zei
m'n
en
Büly Wallace, en lord
grootpa, „deze stad
Plunkeet,
een
haalden
500
dieren
van de koninklijke stalmeesters.
heeft al dat belgerinkel, al dat geblaas op fluitjes en al dat
Be zeven heren
de verradelijke
afschieten van geweren op Oudejaarsavond al gekend, lang voorondanks
beneden,
naar
Hrtn„„—
?""">>">*"
hert°ëm vanGloucester pa, „dat schieten".
hoeveel fazan- sloten zich ilater
Het was niet bekend op
ook bij het gezelschap „Het is eigenlijk", zei m'n grootpa, „dat schieten geweest, die
het geweer
ten aan Tony's greep
eerste keer dat we in deze contreinen 't Nieuwe jaar verwelkom-

H^/en oSefde
"achtdomeinen

Sl«ke

*?£L

»£

Stadhoes van ochttienhonderdtien,

stoateghaid oet leeg verleden,
mit holle gangen, hoge treden
staait wensteg tegen gries gedien.
n Monument van stilte en stam
oet graauwe onbewogen treden,
wil mieden
dit nog 't lewaai wel hoast
plain.
neimoodse
van 't roezege
Veul wat van vrouger was, verswon,
en dOlle Grieze
moar 't Goldkantoor
op
nog
schoonhaid
wiezen,
dij kennen
veur
geduld
gain
von.
doar distied
n

betonskelet

verrees
ale kanten,
noar
zicht
mit
en
ien spanten,
spielen
mit durf ien
brocht
staarvensvrees.
zien levenswil
n Hoog

open

bleef op 't olie stee,
Wat stilstoan hemelhoog
verlangen,
de rust noast
ien
stiel
en stangen,
wil
noast stoalen
onbedraaigde
vree.
het vroug noar

de overgang
„ Bouwer von noar
strakke Henen,

van stoatege
zol verdwienen:
benauwde onrustdéé't
bic 't nei behang!
't stuk oldhaid

V/at west het en wat komen gaait,
dat huift n kanner nait vervluiken,
aaltied zuiken
de bouwers blieven arweghaid.
tot
overgang
noar
zesteg aan zien swet,
Zo staait 't joar
nije tieden,
de overgang noar
verglieden,
doar ale joaren ien
schoakel aan n laange ket.

„

toukomst is n dreumkelies
van aal weer wiedere gedachten,
doun verzachten.
Ons

dij 't

doageliekse

Henen wies?
Hou wor wie oet zien

mit aan gaang,
Is doar n Bouwer
sleur van 't leven
graauwe
Dij ons ien
en
moud wil geven
weer hoop en troost
veur
toukomst baang?
en ben wie toch
wat nog komen ken
Is angst veur
aan
Henen
aam twievel LaifdeZiendengrote
verdwienen,
en zol Zien
over alles hen?
dij rekt wied

OLD en

NIJ

„Want tussen wenst, vrees en verlangen

doar liggen aaltied overgangen".

J. B.

begonnen we de boel op stelten te zetten.

Pete, „om de hele
nacht op te blijven en een hoop lawaai te
-.1 >jt stad.j« was «oir nauwelijks; een stadje, maken en misschien het glas te heffen op
toen we ons eerste Nieuwjaar verwelkom- dit Nieuwe jaar."
„Nou, niemand had daar enig bezwaar
den", zei m'n grootpa, „En niemand dacht er
ook maar een moment aan dat het nieuwe tegen", zei m'n grootpa, „Omdat we toch de
hele nacht op zouden blijven en drinken,
alhoewel Joe McCurk een heel meningsverw
schil met Digger Pete had of 't nu wel Oude.
jaarsavond was, daar Joe beweerde dat er op
Oudejaarsavond altijd veel meer sneeuw
lag."
„Maar Digger Pete herinnerde ons allen er
Wat is het leven van n mens?
aan dat 't zo en zoveel dagen geleden was
n Spul van doagen, maanden, joaren.
dat Sam Hall die Kerstkaart ergens uit 't
dij ien n kanner overvoaren
oosten kreeg, zodat 't wel Oudejaarsavond
moest zijn. ledereen was dus tevreden gemit aalmoardeur deizulfde wens:
steld, vooral daar iedereen het prachtig vond
een extra excuus te hebben om de hele nacht
op te blijven en te drinken".
Van levenswil en staarvensmoud,
„Ja, jongen", zei m'n grootpa, „Het werd
van kop omhoog en hannen vollen
grootse nacht in 't stadje. We bleven een
een
en 't rover doar op aan te hollen,
deel van de nacht zitten in „De Laatste Kans
doar Hai wil, dat het hengoan mout.
Bar" en we bleven ook een deel van de nacht
zitten in die oude „De Laatste Slok Bar", en
precies om twaalf uur volgens Sam Hall's
Ons leven is n overgaang
horloge zwierven we naar buiten met koeievan nog n leven noa dit leven,
bellen en revolvers en begonnen we de boel
op stelten te zetten".
van waineg vroagen en veul geven.
„We maakten bepaald genoeg lawaai om
Wel is nog veur zien toukomst baang?
iedereen, die 't Nieuwe jaar graag hartelijk
verwelkomde, tevreden te stellen, zelfs DigZo stoan wie ainmoal staark en groot,
ger Pete, alhoewel die arme Digger Pete 't
mit laifde aan dit leven bonnen
nooit gehoord heeft omdat hij tegen die tijd
vast in slaap gedommeld was achter de kist
en ale wieshaid, dij wie wonnen,
van „De Laatste Kans Bar" aangezien hij
veur 't leste levensswet
de dood.
te veel heildronken had uitgebracht".
„Maar wat gebeurde er?", vroeg mijn
„Toen het lawaai verstierf en de
grootpa.
Wel holt ons den bic hannen vaast
mensen eens om zich heen begonnen te kijen zegt ons om nait baang te wezen,
ken, lagen er op verschillende plaatsen drie
dat ien Zien steerns staait te lezen,
Mexicanen dood op de grond, terwijl vier
burgers zwaar gewond waren. Verder zaten
dat Hai ook doar nog op ons paast?
er twee kogelgaten in mijn Stetson-hoed, die
helemaal niet aan een ongeluk deden denDat zuuvre laifde nooit vergaait,
ken."
„Er was geen man in de hele stad in die
dat stof vergoan ken en verteren,
dagen",
zei m'n grootpa, „die geen zilveren
moar dat de laifde as n steern
dollar op vijftig meter met een revolver kon
noast aal dij doezend steerns staait?
raken, dronken of niet, zodat 't niet natuurlijk was dat er zoveel zorgeloos geschiet was
geweest".
Bezain ien 't licht van aiweghaid
„De volgende dag zijn enkelen van ons dus
wordt staarven den nait stoareg lichter
tesamen gekomen en hebben we de wet opgeen is het leste woord van dichter
steld, die in ons stadje nog steeds bestaat,
dat er geen geschiet meer mag zijn of welk
gain lofzang as van broken raait?
ander lawaai dan ook op Oudejaarsavond,
want als schooiers proberen te profiteren
Lof veur de Bouwer van 't Gehail,
van een feest om oude vetes te slechten, is
't hoog tijd daar een einde aan te maken."
Dij hemelhoog deur ale tieden
„Maar", zo vroeg ik mijn grootvader, „Wat
de mens bespoaren wil veur 't lieden
had dat geblaas op fluitjes en dat gerinkel
van doulloos en verduusterd dail?
met bellen te doen met dat schieten? Waarom bleef dat niet toegestaan?"
„Och natuurlijk", zei m'n grootpa. „We
Wie, dij ien 't tiedpaark van 't atoom
hadden in die dagen nog geen fluitjes, maar
niks doun as splinteren en splieten
ik vergat'misschien te vertellen dat een of
en onrust doarmit openrieten,
ander schobbejak, die geen gevoel voor
humor had, Sam Hall
een koeiebel op
heb wie veur schepping nog wel schroom?
zn hoofd had geslagenmet
zodat hij er bijna
't loodje had bijgelegd."
En
as wie deur 't atoom vergoan,
as stof verwaait mit alle wienden,
zol wie ook d è n de weg nait vienden,
blift steern nait aan hemel stoan?
't beste dat die wet
schien is dat wel zo."

blijft zoals zij is. Mis-

Het is aan ons", zei Digger

...

...

Man aangevallen
door wild zwijn

december 1960.
JAN BOER

In de bossen in de omgeving van Niersen
(Veluwe) is de 60-jarige heer J. Mulder uit
Elspeet aangevallen door een wild zwijn. Hij
moest met ernstige beenverwondingen in

een ziekenhuis in Harderwijk worden opgenomen.
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De Schilleboer
van
Oranjewijk en omgeving

wenst een
GELUKKIG NIEUWJAAI
toe aan vrienden en kennis
sen

W. v. DIJK, Laurierstraat 32

'

l\l

IJ

„

,

GRONINGEN
Tel.

- OOSTERHAMRIKKADE 88 111.
05900-23364
(b.g.g. 34066)

VOORSPOEDIG 1961

—

Jatstraat 62 2,

Modelslagerij H. BEUKEMA

wenst allen

een gelukkig Nieuwjaar

■ wenst zijn

Telefoon 22195

geachte clientèle, familie, vrienden en

42

voorspoedig 1961

een

wensen familie, vrienden en onze geachte clientèle

G. B. Meyer

NIEUWJAAR
NOBACH's Orthop.
Schoenmakerij,
Ruiterstraat 13, tel. 24894

SHERRY-BAR

Wij

VOORSPOEDIG

KOENZ's Chem. Ind. en
Handelsonderneming
Rijksweg 14 te O.H.brug,
wenst zijn fam., relaties en
vrienden een

VOORSPOEDIG 1961.

Rijksweg 42, O.H.brug,
wenst fam., vrienden en

BEZUYEN's Rijschool
-

Meubelmagaziin

Brandstoffenhandel,

Ruischerbrug,
wenst begunstigers en

Voor allen, in het bijzonder

Verf- en Glashandel „Eendracht"
EENDRAC'HTSKADL'

\.Z 1

voorspoedig

H. F. Leutholff - Barkhuis

EEN VOORSPOEDIG 1961

TURFSINGFL SR

-

Schuitendiep 68

Fa. J. BERENDS en ZOON.
Lettelbert,
Lijndienst
Groningen—Utrecht

wenst zijn geachte clientèle,
vrienden en bekenden een

I

voorspoedig Nieuwjaar

en staat ook tevens weer in
1961 met al zijn service voor
U klaar.

Groningen, Gelkingestraat

43

(eig.

F.

Tevens berichten wij U dat
onze winkel tot 5 januari
GESLOTEN zal zijn.

een gelukkig Nieuwjaar
De Stad Parijs

Transportbedrijf

v. Berkels Patent

Aan allen veel
GELUK en VOORSPOED
in 1961 gewenst.
JOHs. ROZEMA

i)

en Echtgenote.

f

Agentschappen,
Haren
Meerweg 15

—

i

Fa. Ekkelkamp J

DE EERSTE GRONINGER

MATRASSEN INDUSTRIE
H. SMIT, Oosterweg 21-23-23a, Telefoon

wenst alle bekenden en clientèle
EEN VOORSPOEDIG

21163

E%J f% E
1 K/U 1

t

GALL

f

Westerhavenstraat 31,
wenst clientèle en familie

*

t

\

MOLENAAR
HAREN

Fa. G. W. DUISTER en Zn.

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG 1961.

SCHILDERSGEREEDSCHAPPEN
KLIMMATERIALEN
STAALMEESTER BEHANGSELPAPIEREN

veel gezond-

GESLAAGD
voor Groothandel in
Zoetwaren
G. F. WALEKAMP.
Albertstraat 16, Groningen,
Telefoon 26595.
Bankrelatie: Rotterdamsche
Bank.

Telefoon 22034

wenst allen een
voorspoedig 1961.

Groningen

geachte

Nieuwstraat 107,
fruithandel.

H BIEMOLT,
Agent N v. h. Noorden,

Moderne Jeugd-

Glimmen,
allen
EEN VOORSPOEDIG 1961.

en

waarbij aangesl.

wenst

Jongerensociëteit

ROCKING N.V.

■

bedrijf

S. TER WIEL
WIELEWAALPLEIN 28

K. JAGER

een voorspoedig 1961

———
Automobiel- en Garagebedrijf H. W. Cornelis en Zonen
—
Wensen allen een gelukkig ■
Ide—De Punt

Nieuwjaar

5

Sigarenmagazi.jn
Moesstraat 57

wenst vrienden en begunsti-

gers

wenst clientèle, familie, vrienden en bekenden een

een gelukkig nieuwjaar

VOORSPOEDIG 1961

Kapper de Jonge en Zn.

TRANSPORTBEDRIJF EBBINGE
wenst zijn geachte clientèle, vrienden en bekenden een

gelukkig en voorspoedig 1961

staat

ons
devies waar

Dans. en Amusementsorkest

een gelukkig en

U het dans- en

E. Albaaren en
echtgenote

Parkweg 113
wenst zijn clientèle een
GELUKKIG en
VOORSPOEDIG 1961.

" voorspoedig 1961

D. van der LAAN & Zn.
Hygiënische visbakkerij

Groninger Korenbeurs
een

gelukkig 1961
Exploitant:

J. BUITER.

Antiquariaat
DE GRONINGER

BOEKVERKOPER

Oude Kijk-in-'t Jatstr. 60,
(nieuw adres)

wenst zijn clientèle
EEN GELUKKIG

Lekstraat 12
Groningen
Telefoon 24891

Pi.

Fa. PAMA

een gelukkig en voorspoedig 1961
HOTEL „VICTORY"
Dl *ur>«"

PüCil

bid

wensen hun geachte clientèle> vrienden en bekenden

„VEELUST"

en personeel.

J. SCHOLMA - Café

DAMSTERDIEP 40
wenst familie, clientèle, vrienden en bekenden een

VOORSPOEDIG 1961
Wij

wensen
ook in
1961

u een

„ruime blik" en
een goede ontvangst

Radio DEN HARTOG
Nieuwe Ebbingestraat 20

-

Telefoon 26069

die U het beste biedt,

wenst allen met elkaar,
EEN RIJK GEZEGEND JAAR.

G. Topper
G. Topper-Dijkstra

Nieuweweg 39
Melk,

boter, kaas, eieren
en vleeswaren
GELUKKIG NIEUWJAAR

Winschoterdiep 30-34, Groningen,
> Speciaal Coverbedrijf,
wensen hun familie, vrienden en

clientèle

Electro Technisch Bureau een gelukkig een voorspoedig 1961
Fa. J. J.Swaagman
PLAGGE's VLEESPALEIS
Eig. D. F. Nusmann,

Peizerweg 69

—

Groningen

Tel. 23226.

'Hollandse Vleeshal
Een voorspoedig 1961

wenst zijn begunstigers,
vrienden en kennissen
EEN VOORSPOEDIG 1961.

Joh. v/d Meulen en Zoons R.
Oosterhamrikkade 66
Tel. 29778
(onder het Noorderbad;

wenst haar clientèle, vrienden en bekenden
in stad en provincie

P. J. EN OMA
—
Rijschool „DE FAVORIET"

VOORSPOEDIG 1961
Nieuweweg 23 Tel. 26329
door

DE VOLENDAMMER VISHANDEL

wensen alle clientèle CAFé
van de

wenst zijn clientèle, familie Na 4 januari 1961
en vrienden een
Pottebakkersrijge 6—6a.

gewenst

Secret. PSP, Kapteynlaan 19b, Groningen. U vergeet toch
niet naar onze radio uitzendingen op maandagavond
te luisteren?

voorspoedig 1961

„The Melody Stars"

.

MAST borg!

komende jaar
hopen wij

GELUKKIG NIEUWJAAR. wensen al hun vrienden en 1Wij wensen al onze relaties
een gelukkig Nieuwjaar
Schoen- en Kousenreparatie- relaties een

wensen haar vrienden, bekenden en relaties
i

Ook voor het

stemmingsorkest

22, Groningen,

wenst u een
VOORSPOEDIG 1961.

NIEUWJAAR.

Een gelukkig 1961

A. Nolle Jzn.

.

voor goede zorg

WAT GAAT U IN 1961 VOOR DE VREDE DOEN?

„THE JOHNRILUCO's"
wenst alle relaties

Aardappelen-, groenten- en

wensen

Telefoon 29110

-

Wij

GELUKKIG

Wij wensen onze geachte
clientèle, clientèle, vrienden en kenvrienden, familie en kennis- nissen een

Onze

v. Brakelplein 46a

De Pacifistisch Socialistische Partij PSP wenst een ieder
een gelukkig 1961 en stelt allen deze vraag

Hereweg 104/1, Groningen Merwedestraat 103, Gron.
NIEUWJAAR
wenst zijn cliënten en Telefoon 32002, b.g.g. 23670
'
'
leveranciers een
wenst zijn geachte clientèle,
Accountantskantoor
gelukkig
voorspoedig vrienden en
en
begunstigers
1961.
een

Nieuweweg

Handelaar in sintels en spoorbiels

wenst familie, vrienden en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1961

een Gelukkig en Voorspoedig 1961

Groningen.

J. WILKENS

een voorspoedig 1961 Maatkledingbedrijf

heid en voorspoed toegesen een
wenst in 1961 door
P. ROZEMA en echtgenote, wenst clientèle, vrienden en kennissen
VOORSPOEDIG 1961
EEN GELUKKIG 1961
Quintusweg 15. Haren Gn.

vrienden en bekenden

Carolieweg 3
-'*"<"<*

voorspoedig 1961

Showroom Folkingestr. 42

—

E. MULDER, 2e Willemstraat 19a, Groningen

en bekenden

onze clientèle,
vrienden en kennissen een

L. GROENENDAL
Groningen

GELUKKIG
NIEUWJAAR

B. ALBRONDA en echtgenote
wensen hun geachte clientèle, vrienden

Wij wensen

Hoofdagent

wenst ieder een
VOORSPOEDIG

j' ,'PPf *

Bé-Bar

&

wenst

wensen familie, clientèle en
vrienden een
VOORSPOEDIG 1961

EEN VOORSPOEDIG 1961

—

clientèle en vrienden Nw. Ebbingestraat 92 Mach. en Constr.bedrijf
A. v. LEGGELO
EEN VOORSPOEDIG 1961
L. RADIX
Bandenhandel
AUTOVERHUUR

Elleboog 11. Haren

te Paterswolde
wenst zijn clientèle,

een gelukkig 1961

VOORSPOEDIG 1961

een voorspoedig 1961

*£*„,»

Lage der A 14
Telef. 30071
Eig. R. POOL.

wenst alle bekenden en relaties een

Oosterstraat 11, Groningen.
Wij wensen onze clientèle

Fam. J. Hoving en Zn.

bekenden

voor elk bedrijf

Renssen)

*?*^^

ARABIER"

wenst clientèle, familie en

KASREGISTERS

N.-Nederlandse Boekhandel,

P_f.

242

Telefoon 05900-20561

Speciaalzaak in

NOORDING

Pierement

Beddenreparatie

Tel. 33336-26131

NIEUWJAAR.

Groothandel in Rokersartikelen
GRONINGEN

MAST & Zn. / """r—
een voorspoedig 1961
VERHUIZINGEN
"="
„POOLSTER".

KASREGISTERIMPORT J. VENEMA

wenst zijn clientèle, familie,
vrienden en bekenden een
VOORSPOEDIG

~Sk ffi'

„SUCCES"

Zwanestraat 20,

-

bekenden

te maken

WINSCHOTERDIEP 21,

¥

Groningen,
wenst familie, vrienden en

1

Carolieweg 14
«rnßwtrnat 22

f

OUDE KIJK IN 'T JATSTRAAT 64
24495
V
UURWERKEN GOUD EN ZILVER X

filffill

Transportbedrijf
HORST

EEN VOORSPOEDIG 1961

Cliënten, vrienden en bekenden

VVoldweg

Groningen,

/

Yjigßftfi■

Mej. A. BOERMA,
Verhuur bruids- en
avondkleding.
Bankastraat 19a, Groningen,
Tel. 05900—25023.
G. N.

Scheepsproviandering- en Levensmiddelenbedrijf
Eemskanaal 6
wenst begunstigers, vrienden en bekenden
te land en ter zee

LUINING

107

Bloemenhandel W. Rudgers

36

een voorspoedig 1961

FIRMA DE WINTER

LOODGIETERSBEDRIJF

Haren (Gr.)

Smederij

e,a a

(A,
yy

p.f. Pelsterstraat 49, Groningen.

Mesthandel en Turfstrooisel
GRIFFESTRAAT 6, GRONINGEN, TEL 22177

Fam. Arends-Emmens

Moesstraat

M. v. MELZEN-v. d. MEER)

\""
C

Café „DIANA"

Fam. Schoenmaker

Aan U allen

K. Sloot

„SMAKELIJK ETEN" BIJ SUCCES!

en gelukkig Nieuwjaar.

Fa D. Evenhuis & Zn.

Noorderhoogebrug 42,
Telefoon 24466.

U 0I

Ook in 1961

wensen vrienden, bekenden
en clientèle een voorspoedig

Fam. G. SUURHOFF van de
BAR v. h. NOORDEN „TROCADERO"
wenst familie, kennissen en clientèle
Een gezellige Oudejaarsdag en een
voorspoedig 1961.

Garage „HET NOORDEN"

I»

Francy en Henk

ATHO TECHNISCH BUREAU
Installatie- en Reparatiebedrijf

[

wensen clientèle en bekenden
EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR

1961.

Matrassenindustrie

- GRONINGEN

wenst zijn geachte clientèle

Jass Gelijkrichters

QOl

1

GRONINGER MUZIEK
BOXEN HANDEL
(F.

Pool's Bedden en

goed 1961

Wij wensen familie, vrienden en clientèle een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar.

gelukkig Nieuwjaar.

Oude Ebbingestraat 51

een

UW MATRAS SLECHT?
BEL EVEN OP 22164.
Wij wensen onze clientèle,
vrienden en kennissen een

BRUGSTRAAT 8b
allen
een
wenst
GELUKKIG NIEUWJAAR.

Kr.

'

GRONINGEN

een gelukkig Nieuwjaar
familie,
vrienden en bekenden een in alle opzichten

clientèle een

„De Goedkope Slagerijen"

OOSTERSTRAAT 2

AMSING's TINGIETERIJ

familie

E. DIJKMAN

Official Dealer A.M.I.

Stoffeerderij

.

Petrus Hendrikszstraat 17a,
handelaar in oude metalen,
wenst zijn clientèle

J. HUIZINGA.

Pelsterstraat 49,

wensen hun fam., vrienden en begunstigers een
VOORSPOEDIG 1961.

Firma K. v. d. Laan en Zn.

101 en

-

lopend 1961

SCHUITENDIEP 6,

een voorspoedig 1961

geachte

clientèle

een voorspoedig 1961

G.N.

W. A. Scholtenstr. 6a
Tel. 25431.

DE ZANZIBAR
Van buiten klein, van binnen fijn

I

Noord Nederlandse Pijpenhandel

wenst clientèle en

Prinsenstraat 8 en 10
wenst clientèle en vrienden
EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

geachte

TELEFOON
Vy/

NIEUWJAAR.

Garage en Taxibedrijf
HAFKAMP v/h Saak

Timmer- en Aannemersberijf

EEN VOORSPOEDIG 1961

wensi

GELUKKIG

IWij

wensen onze

f/

en vrienden een

H. K. BOL & Zonen een voorspoedig 1961

Groningen,
Nieuwstad 11
tel. 29875, na 6 uur 22413,
wenst zijn zakenrelaties,
vrienden en bekenden

formaU Patin-a
goed

—

Rijnstraat 4
Tel. 23196
wenst zijn geachte clientèle

kennissen

Jacßoorda en Echtgenote

clientèle een

Rijksstraatweg

GRONINGEN

voorspoedig nieuwjaar Joh. Sloot

ELEKTROTECHNISCH BUREAU

MADAME CURIESTRAAT 165 CORPUS DEN HOORN
wenst zijn vrienden, kennissen en geachte cliënten
EEN VOORSPOEDIG 1961.

Fam. G. KAMPS

-

wenst haar clientèle een

JANSEN en HEUNING

Woninginrichting

OLIEMULDERSWEG 105
voorheen Westerkade 8

clientèle
Firma Talamini |Wij wenseneenonzevoorspoedig

N.V. Machinefabriek

;

L. GEUKEN

;D. Th. DALMOLEN en Zonen

G.N.

EEN VOORSPOEDIG 1961

Schrijfben., enz.

SCHUITENDIEP 88, GRONINGEN
TELEFOON 37544
wenst haar geachte clientèle
EEN VOORSPOEDIG 1961.

Haringinleggerij Visconservenfabriek

tie enz.

wensen onze clientèle

Verf-, Behang- Schoonmaakart., Steen- en Serviesart.,

wenst U een gezegend 1961

Lodewükstraat 2, tel. 29929 1 wenst zijn
Zimmermann-Schreiber piano's. Verhuur
repara-

De V.V.V. Ameland |
Wij

Jatstr. 32,

Groningen,

Accuhuis TH. ROBERTS

„E R W E K A"

wenst allen een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1961.

welkom.

hoek Gorechtkade
wensen clientèle, familie
vrienden en bekenden een
VOORSPOEDIG 1961.

Gron. Piano-en Orgelhandel|

OUDE KIJK IN 'T JATSTRAAT 14

wenst alle gasten en vrienden van ons eiland een
GELUKKIG en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.
Ook met Uw auto is U het
komende seizoen van harte

RIPPERDALAAIM 1

—

Damsterdiep 58 en Paterswoldseweg 25, Groningen

allen

.

Fa. H. BLEKER

KRUIDHOF's SLAGERIJEN

.
Tel. 2082S
de zaak voor betere verf er
mooier behang wenst U eer wensen
GELUKKIG NIEUWJAAB J
EEN

bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1961.

KUILMAN

Nieuweweg

-

Bedumerweg 33

Nieuwe

Kijk-in-'t

Iju

J

>❖<><><><^<^><^❖<x><^J><^

BAZAR DE VRIES

STEENTILSTRAAT 6
Speciaalzaak met 1001 art.
Rivierenhof 94
wenst zijn clientèle, vrienden en bekenden
Tel. 31759
EEN VOORSPOEDIG 1961.
fimilie,
wenst
kennissen en 1

Slagerij Dijkhuis

C

„

KOLLEN's TASSENPALEISje

relaties een
VOORSPOEDIG 1961.

18

wenst clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig
Mmiek Jhe Music Klngs

Musicus

wenst allen

Slagerij Plagge
Kijk-in-'t

HERMAN DREWES I

Smederij, Constructiewerkplaats voor bouwwerken,
afrasteringen, stalen ramen, transportwagentjes,
rijwielstandaards en rijwieloverkappingen.

■

Oude

T«
11
l
ï"
nuuvjfj

Firma CHR. RESTENS

-

het Noorden van zaterdag 31 december 1960

van

LEEGSTRA

Korreweg 99

Bedumerstraat 126, Groningen
wenst zijn geachte clientèle
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

V.E.R. Ondernemer

SLINK
D. v.d.
het

schoonmaken van woningen en
voor
kantoren, kantoor Schuitendiep 8,
en ondernemer

J. BULTHUIS
personeel

en

voor het schoonmaken en ophalen van de asemmers, kantoor Noorderstationsstraat 47a,
WENSEN EEN lEDER EEN GELUKKIG 1961.

_____

_________
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jJ.

MEIJER
E. MEIJER—MODDER

Kl

Cl T Ll\
CDI]U[%2JLfc,l
iNIi-lul
1WWCLI

H. DE BOER

W. DE BOER—MEIJER
en kinderer i
Huishoudelijke Artikelen
Verl. Hereweg 32

Joop

Groenten en fruithandl
Korreweg 22

Een gezond en gelukkig
jaar wordt U, onze clientèle, familie, vrienden en
bekenden toegewenst door
onze gehele familie.

HEUVINGH's AUTORIJSCHOOL
wenst alle vrienden, bekenden en relaties
EEN VOORSPOEDIG 1961.
Groningen Tel. 22610. Paterswolde Tel. 1368

-

Wij wensen aan alle
cliënten,
vrienden en
bekenden

H. HOLLANDER
H. HOLLANDER—MEIJER
en kinderer
en kinderen
Groenten en fruithandel Oosterweg 90 F Haren (Gr.) )
Floresstraat 7

P. MEIJER
E. MEIJER—STEL

een

P. MAAT en Zn., Transportbedrijf

HELMANTELs Levensmiddelenbedrijf
Ook voor luxe en huishoudelijke artikelen
KOMMERZIJL - TEL. 2260

LANDBOUWWERKTUIGEN
- WINSCHOTEN

EEN VOORSPOEDIG 1961.

VAN DE ARABIER
'"*■ de
KRING VAN
DRAAIORGELVRIENDEN

.

Mensen

J

U een

Draglineverhuur,

LAgent
AMBECK
N. v. h. Noorden

|

I

te Peize,

5
>

( GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG 1961 wenst U familie

A. VENEMA
K. VENEMA-MEDEMA
CAFÉ

ROODEHAAN

-

„,,

Penstraat

Mni

Weti

Boek-, Courant- en

„VOGELZANG" - BEDUM
wenst zijn clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

N.V. Handel Mij.

Molenstraat 7, Zuidhom
Tel. 05940-2043

Firma SLAGTER & Zoon
Fam. Jak. Leugs W.Transportbedrijf
Melken Transportbedrijf,
en E. v. Steenwijk Westerbroek,
204,

.een gelukkig nieuwjaar
Harkstede, 1 jan. 1961.

Schillenophaler

wensen

familie,
clientèle, familie, begunstigers
vrienden en bekenden

»

wensen

Fa. J. Tiggelaar
vrienden en

telefoon

vrienden en wensen allen een

een gelukkig nieuwjaar

SMIT en TUIL

Ons devies:
„Het kan altijd"

-

wensen allen een
GELUKKIG 1961
Agent van dit blad.
Een gelukkig en voorspoe-

A. KRUIZINGA

en echtgenote

NIEUWJAAR

G H. TUINEMA

Transportbedrijf

GELUKKIG NIEUWJAAR

-

Zandzuigbedrijf

-.

Fa. H. Hulsebosch & Zonen

NIEUWJAAR

wenst

Westerbroek
Garage HOF, Eelderwoide
wenst familie, vrienden en
en
t,
dig Nieuwjaar
door
Autoverhuur
TUINEMA—RUBEN cliënten
met en zonder
wordt u toegewenst
wensen hun familie,
wenst vrienden
DIJKHUIS en echtgen, chauffeur,
R.
begunstigers
panden en clientèle
en
een
Timmerman-aannemer,
1961.
Harkstederweg 21,
«'«■ N GELUKKIG
voorspoedig 1961
3, Engelbert. Onze beste wensen voor een
Middelbert, tel. 67278
F
GELUKKIG en

""

.

voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar

wenst al hun familie, vrienden en begunstigers een

GELUKKIG

een gelukkig Nieuwjaar

»- DOORNBOS, Slagerij,
VOORSPOEDIG 1961.
©verschild
,clientèle,
Hamminga, Tjuchem
Café
en
familie

delfzul

wenst clientèle, familie en vrienden een

Levensmiddelenbedrijf
A. Jager, De Punt

L.

Ten Boer.
Scheemda,

Telefoon 172980

Handelsdrukkerij

allen een
NIEUWJAAR.

38,

Scheepsleverancier

te Rotterdam

P»f»

HEKKEMA's

wensen vrienden en bekenden

B KUIPERS,

fj Firma HOUTSTRA & ZONEN
"
Machinefabriek en Trailerbouw

Waterhuizen

an .al mijn
een gelukkig 1961 Ide de Punt.
ASSEN
en met dezen mi J n
£«.?VP
groenten en Lageland 4, Harkstede.
""?1el"ke gelukwensen en jGroothandel
'i* goed gewenst voor 1961. fruit, wenst familie, vrienuw aller vriendin
den en clientèle een
Joh. Koerts
FREDERIEK
voorspoedig 1961
„PWKEMA—KUIPERS,
Koerts-Alberts

£

I
<

Fam. P. v. d. LAAN

te Kolham,

wensen
GELUKKIG

en huisg.

wensen vrienden en bekenden een gelukkig 1961.

VOORSPOEDIG 1961.

en Echtgenote

$

Gordijngevels

i

HOTEL ROYAL VORK
Winschoten
wenst allen een voorspoedig en
zonnig Nieuwjaar.
Familie ZIJLSTRA

gelukkig nieuwjaar

een

wenst haar geachte clientèle, vrienden en bekenden
P. DRIJFHOLT

-

0596Ï"354|||I

.
wenst haar relaties

Fa. OLDENHUIS, Westeremden

HET PERSONEEL

Tel.

Aluminium Winkelpuien

&

BEURT- en TRANSPORTBEDRIJF

.

DtLKA n.V.

l

Ook in 1961 leveren wij U gaarne alle

ROEMELING EVERS
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Pop Dijkemaweg 33, Oosterhoogebrug
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allen een gelukkig nieuwjaar
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d. LAAN-MEIJERHOF
wensen alle vrienden en
kennissen een
VOORSPOEDIG 1961.
Exp. Iste Rotterdamse.
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Telef. 05944—385.
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vrienden
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H. SMIT

Zuivelhuis Aduard

Gelukkig Nieuwjaar
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Een gelukkig Nieuwjaar
wordt alle watersportlief-

hebbers

toegewenst door

M. BRANDSMA

Boot. en Jachtbouwer,
Rohel, Augustinusga.
voor Groningen j Met ingang van 1 januari
BT REMA, Oostersingel 184) 1961 worden weer al uw
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wenst cursisten (ook toe- orders in aangenomen.
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wenst vrienden en begun-

Kerkstraat
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VHenHi""
een gelukkig nieuwjaar
benden en bekenden
een

voorspoedig 1961
P a. F.
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Hoogkerk
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en vrienden

A. LINKER
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GELUKKIG en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.
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Per BREIKLARE bol
van 100 gram

ols extra-attractie miS

HlltCyOVl
%>fc II 1 1

flanellen lakens

strikt

" " «J«LJ»6
mmmWmLj
M

jaegerwol

%

rode, krachtige bier,
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kille wintermaanden.
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Puzzel 1414

Laat U de L.K.W. goed smaken
en vergeet de poedersuiker niet!
De laatste puzzel die ik U dit jaar
beste vrienden, zal het
tussen de oliebollen, appelflappen en
Spaanse wijn beslist niet onaardig
doen.

gen en een meisje dienen samen een
voorstel in. 30. Deze jongen is dol op
snert. 31. Een naam voor een Franse
koningin. 32. Van een visnet kan men
heel goed een kledingstuk maken.
Nou, dat is het dan wel, dacht ik zo
bij mezelf.
Laat U oliebol en L.K.W. goed smaken, vrienden, en vergeet vooral de
poedersuiker niet!
En als straks de klok 12 slaat, weest
er dan van verzekerd, dat ik
een
eenvoudig glas in de hand
een heildronk zal uitbrengen op U allen, trouwe puzzelaars van dit jaar.
Ik zal een slok nemen, en nóg een
en ik zal hartelijke woorden aan Uw
adres mompelen.
Mijn adres, waar U de oplossing
vóór zaterdag 7 januari 1961 dient
heen te sturen is en blijft:

Dr. Denker
p/a Nieuwsblad van het Noorden
Groningen.

In de prijzenpot zitten weer één
Het is er echt een voor de Oudehoofdprijs van f 15.—, een tweede prijs
jaarsavond, een gezellig peins- en pievan f 10.— en tien troostprijzen van
kergeval, het is kortom een L.K.W. off2.50. De origineelste oplossing gaat
tewel een Listig Kruiswoord.
weer strijken met de 0.0.-prijs van
Nu, maak ik daar nu eens geen beste
f 10.—.
beurt mee? Zie eens aan hoe sierlijk
En dan is nu het moment gekomen,
dit cryptogram is geplaatst op de juist
dat ik de laatste puzzelwoorden van;
twaalf uur aanwijzende wijzerplaat.
dit jaar ga opschrijven en die luiden:
Wat bedoel ik als ik U verzeker dat
Prettige oudejaarsavond, vrienden, een
„de Europeaan achter de kerk staande
goed uiteinde, een goed begin en een !
toch iets ridderlijks heeft?"
voorspoedig 1961.
„Moet je nu beslist achter de kerk
staan om iets ridderlijks te hebben?",
Proost, daar gaat U, tot het volzult U vragen.
gende jaar!
Los deze L.K.W. op, en U zult het
Uw Dr. DENKER.
antwoord weten.
Hier zijn de listige omschrijvingen:
Horizontaal: 1. De koffer van die bas
heeft een kier. 4. De deern heeft een
1412
akte, dat is een nieuwerwetse. 6. Van
deze delen krijg je een lichaamsdeel.
8. Zon zuivelprodukt kan ook een
scherts zijn. 11. Mensen van stand, die
van ver komen, maar die het geheel
beter maken. 14. Deze hele strook is
76. nero; 79. amt; 82. te; 84. mi; 85. e.o.
groet
nogal verhit. 18. Ai, die rivier maakt
De jagers die dit schot losten behoook een leven. 21. Indien die kippenren tot de gelukkigen, die meedongen
eigenschap een keur krijgt blijft het
Ik moet zeggen,
mijn jagers- naar mijn laatste 70 Nieuwsblad zakzonder verschil. 22. Op deze interest kruiswoord weerklankdat
gevonden. agenda's.
heeft
kunt u aardig leven. 23. Europeaan op
Overal
hebben de schoten geknald,
Hier zijn ze:
een afstand, is dat een beletsel? 25. Dat de hagelkorrels vlogen ïn
het rond en
Mevr.
meisje is precies hetzelfde. 28. Die menig fors jagersver
M. Achterhof-Tabak, Talmahaal belandde op
Europeaan staat achter de kerk maar mijn bureau.
straat 57, Veendam; L. Aslander, Dijkheeft toch iets ridderlijks. 33. Als je er
Het kruiswoord heeft weer gezege- straat 64, Appingedam; A. G. Balk,
tegen leunt, kan je er door kijken. 34. vierd!
Dominicanerstraat 8, Winsum (Gr.);
Dat ei is lek omdat het in een boom
Moeilijk was ie inderdaad niet, alhoe- H. Benjamins, Volmolenstr. 7, Zweeloo-Dr.; J. E. Berg, Frankenslag 323,
hangt. 35. Heb je het geleend, of is het wel toch niet iedere oplossing
foutloos Den Haag;
maar een verhaal? 36. Dat is zeker was.
E. de Boer, Hoofdstraat 9,
geen twee keer.
De keus uit de goede oplossingen Tolbert; F. J. Bouwkamp, Niehove-Gr.;
J. L. Brouwer, Havenstraat 4,
Verticaal: 1. Zo te horen houdt deze was echter overstelpend. Indien men Mej.
vogel wel van een versnapering. 2. goed schoot, kreeg men de volgende Scheemda; Mevr. G. Cazemier-Meek,
Molenstraat 82, Marum-Gr.; H. Dolder.
Deze Duitse rivier lijkt wel gewapend. jachtbuit voor de dubbelloops:
Horizontaal: 1. is; 3. jagerslatijn; sum, Beatrixoord, M.P. Zaal 7, Appel3. Een mooie kleur voor haar. 4. Bel
scha; A. Duister, Plantsoenstraat L
Ma, dan krijg je een meisje. 5. De Pool 12. re; 14. staal; 15. tiran; 16. sabel;
ar;
da;
18. n.n.; 19. n.0.; 21.
22. ring- Eenrum; H. Engel, Dorpsweg 11, Wesvond in mei werk. 6. Langzaam maar j 17.
teremden; Mej. B. Folkersma, Popubaan;
verlegen;
26.
29.
koord;
wel muzikaal. 7. Naar aanleiding van
30. the; lierenlaan
2, Schildwolde; E. Hamdeler;
oneer;
34.
35. leest; 37. r.a.i.;
Een Russisch meteoroloog heeft zou je kunnen bekorten. 9. Nee, net 32.
mingh, Hunzeweg 50, Garnwerd; H. E.
er;
kim;
39.
40.
r.f.;
42.
43.
ma;
45
alvastgesteld, dat de temperatuur van andersom. 10. Toen ma het zag vroeg tijd; 47. rafel; 49. trees; 51. b.L; 52. kar- Hemmes, Tussenklappen 12, Muntenze of het een moeilijke les was. 12. Dat j
dam; S. G. v. d. Heide, Engelberterweg
de zuidpool langzaam hoger wordt. is een nobele jongen. 13. In voorko- ibies; 53. ares; 54. ieder; 57. gelei; 86, Engelbert-Gr.;
r.0.; 60. eer; 61. et; 63. lor; 64, g.1.;
59.
Mevr. J. Hop—
En
er was eris
een meneer die Volgens Tass, het Russische persbu- mend geval eet u leven. 15. Oei, ter j65. apert;
Wormmeester,
pion;
35, Win67.
69.
Westerstraat
galei;
70.
ida;
dertien schoppens in handen kreeg. Hij
plaatse ingekort zouden wij vrije keus
sum-Gr.; H.
d. Lee, Rottumerweg 17,
was er zó blij mee, dat hij zijn vreugde reau, meent Vyachesla Eavernyano, krijgen. 16. Deze armee houdt een 72. loo; 73. bedillen; 75. indien; 77. os; Kantens-Gr.;v.Zr.
J. v. d. Maar, W. Zie.
t.t. 80. cc; 81. recht; 83. emmer;
nauwelijks kon bedwingen: gróót-slam, dat niet alleen voor de westelijke sec- voorschrift in. 17. Doe een el in die j78.
T.K., Assen; Mej. H. J. Mulder,
kenhuis
te; 87. dl; 88. territoor.
86.
zo maar in het eigen handje en dan
stip en je krijgt een opening. 18. Arie
1. isar; 2. strik; 3. jargon; V.P. zaal 7, San. Beatrixoord, Appelnog wel in de hoogste kleur van het tor maar ook voor het centrale deel zou ook best een maat eerder willen i4. Verticaal:
al;
5.
etna;
6. r.i.; 7. s.r.L; 8. la; scha; Mevr. M. Poutsma-Christerus,
spel, zodat niemand eroverheen kon.
Zuidpool
van
de
geldt, dat het klimaat beginnen, maar dat is maar onzin. 19. 9. arme; 10. ijs; 11. Napels; 12. reder; Hoofdstraat,
Uithuizermeeden; E.
Dus opende de gelukkige meneer met
Een plaats om te huilen. 20. Ad nam ]13. elan; 18. nader; 20. order; 23.
Prins, Julianastraat 24, Assen; J. Puisnooit;
iets milder wordt.
forse stem: 7 schoppen.
een are grond. 23. El bracht Ab ten J24. breed; 25. n.t; 26. v.e.; 27.
leeft; ter, Bastionstraat 2, Delfzijl; J. RoelfZiehier de uitleg:
val, dat is aannemelijk. 24. Deze jonIn de afgelopen 50 jaar is de temr>egetier U3l halfbloed: 33. arabier; sema, Noordbroeksterstraat 99, SappeI
13 schoppens
sen Is een echte schelm. 2e. Als je a*e -;-?« lasso;
38. allee; 40. karel; 41. melrvr'
"is, Walstraat 49,
rr,:.,, Mn. vBIIIIU,
?: , Slrs.cll\YVt£
ratuur van de lucht boven de Shack- vrucht een keur zou geven, het zou 444. neer; 46. ijle; 47. rag; 48. lei; 50. ra; DCIXSIJi, V.
Dl, Ln.ul
Mevr.
H.
Smook,
ZuiderBreemhaar,
meteen
27.
er
zijn.
gaf
draad;
Ed
les
in
het
E
55.
reel;
plooi;
56.
58.
62.
trilt;
leton-shelf-gletsjer 3,6 graden geste- fabrikaat. 28. Met zon bezit val je
in i64. gilde; 66. plicht; 68. noemer; 69. ge- diep 14, Nieuw-Buinen; C. Takens,
gen.
de vermogensbelasting. 29. Een jon- sel; 70. in; 71. ai; 73. bord; 74. eter; Talmaweg 33, Uithuizen-Gr.; F. J.
Veldkamp, Harmen Sijtstrastraat 3,
Sneek, J. Veldman, Semskade 104,
Stadskanaal-W.; Mej. G. v. <L Wal,
Koningstraat 65, Appingedam; A.
Warntjes, Sperwerstraat 44, Assen;
Noord had dus met 7 schoppen geA. J. Woerdeman, „Heidehiem",, Vosseopend en Oost had zijn eerste
verpad 16, Emmen; Mevr. E. Zandstra,
keerde — impuls onderdrukt en niét
Hamweg 22, Harkstede; Mej. A. v. d.
gedoubleerd.
Zee, Rottumerweg 17, Kantens; en in
Oost ging eens diep nadenken
en
Groningen: G. Baalman, Westinghoukwam tot de conclusie dat Noords
Minerva) knap in hout gesneden ex
Evenals de Ploeg maakt het Drents schildersgenootschap er nu
sestraat 6; W. A. Beuseberg, Vinkenvuurpijl alléén maar gebaseerd kon zijn
librissen en nieuwjaarswensen in me- str. 14; A. Birza, A. P. Fokkerstr. 37;
een
met
te
blijkbaar
expositie
traditie
van
Kerstmis
een
houden.
op het bezit van 13 schoppens. Als dat
taal gegraveerd. Ook zijn grotere hout- Mevr. C. Boerema-Wildeboer, Paulus I
Zij geeft een mooie gelegenheid kunstuitingen van Groningen
zo was
sneden met Frans Masereelachtige Potterstraat 70; H. P. Bolhuis, Hoge
en Drenthe te vergelijken. Wanneer zien we eens de Friese
Had u het ook gedaan
beter gemotieven zijn knap maar misschien der A 7; A. J. van Calfsbeek, Paterszegd, had u het ook gedurfd? Oost
schilders?
iets te verstandelijk geconstrueerd.
woldseweg 686; Mej. R. Cleveringa,
bood namelijk 7 Sansatout en omdat
Het zou te begrijpen zijn dat een stad als Groningen met haar
Evert Musch' grote berglandschap Kochstraat 100; Mevr. Delicaat-Valk,
Zuid moest uitkomen, was dat een onis fors geschilderd en van kleur inte- v. Hamelstraat 28; Mevr. Ellens-Edena
vele internationale en intellectuele betrekkingen een geheel
verliesbaar contract.
ressanter
dan de beide watervallen, die Helperweststraat 47a; Mej. E. Elzinga,
ander picturaal leven zou tonen dan het meer landelijke Drenthe.
Arme Noord
Het verhaal wil, dat
Friesestraatweg 71b; E. Goris, Noorsterk „reëel" zijn gebleven.
het ook voor hém het laatste spel was.
Toch is dit niet het geval.
derkerkstraat 5; Mevr. A. HaismaherfstgezichJ. Ponne toont vlotte
Toen Oost zijn contract had gewonnen,
Oord,
Helperbrink 24a; Mevr. Helsloot,
De Drentse schilders hebben zich tentoonstellingen: de mooi geschilder- ten uit Meppel(?), Joop Schuurhuis Curacaostraat 165; Mevr.
stond Noord op, betaalde zijn verlies
Hoendermis,
goede
gouache
bruggetje
van een
weliswaar een tijdlang sterk geconcen- de gouaches van mevrouw Braaksma, een
en speelde nóóit meer bridge!
Noorder Binnensingel 55b; H. C. Hofde
over
Drentse
Aa.
formaat,
op
streekeigene.
diep
treerd
het
Veel schil- bescheiden van
maar
man, Gerard Doustraat 76; Mevr. Houders gingen zelfs, om een nauw con- gevoeld. „Man, vrouw en kind", en
Seidel maakte een groot schilderij werzijl, Hoornsediep
46a; M. Huizenga,
*
tact met de natuur te onderhouden in
Westindischekade 61; M. de JonRe,
Antwoord op laatste bridgevraag.
de dorpen wonen. Maar ook
a) Het telt elf punten, want
Scheldestraat 36; G. van Kamir
er komt of buiten
Sluiskade 9; H. Kerkhof, Hyacir
één H(eer) en twee A(zen) in voor; hier zijn de moderne invloeden doorgedrongen, al woonde men in Schipstraat 36; Mej. J. Klunder, van Bral'
dus 3 en 2 x 4 punten.
b) Als regel opent u het met een toast borg, Zeegse of Zuidlaren! Een totale
plein 11; Mevr. G. Knot-Swint, ze
en de wens „Gelukkig Nieuwjaar!" verandering van het landschap de laatWillemstraat 48; Diek Nijboer, Kerkste jaren is natuurlijk hiervan mede
laan 46; Mevr. M. Piëst-Kielema, Sterde oorzaak. Het indrukwekkende
rebosstraat 8a; H. W. Pietersma Nasstemmingsbeeld
sauplein 6a; H. H. Schouw, Floresplein 19b; Ido Steenhuis, Koolstr. 23;
van de Drentse
hei met schapen,
Mevr. A. F. v. d. Veen—Valk, Dillenburglaan 10; Mevr. G. Veenendaal-De
| heeft overal plaats
j gemaakt voor bosKroon, Westindischekade 232; H. Vegt,
Heesterpoort 4a; A. C. J. Wester, Laan
I sen, bouwgrond
f en akkers, de „olv. d. Vrijheid 124; Mej. O. Westerhof,
Atjehstraat 18; P. Wevers, Sabastr. 54; !
de lantscnap" is
W. J. Zuidema, Star Numanstraat 14. i
I daardoor bonter
en kleuriger geDe hoofdprijs van f 15. gaat deze
worden. Een groot
keer naar de heer R. Pluister, Prins
met de
1 verschil
Hendrikstraat 7, Assen.
Groninger schilDe tweede prijs van f 10. is voor
I derkunst zien we
de heer A. J. Smith, Willem Barentzdaardoor
niet
I1 meer.
straat 10a, Groningen.
De Drentse
Een krachtig hoera voor deze gelukinspischilder
I reert
kigen!
zich mis-1
Dat zij mogen puzzelen en leven tot
schien iets meer
in lengte van dagen!
| op het object, zijn
j buurman meer op
De 0.0.-prijs van f 10. was zonder
I de vrije taal van
meer voor mejuffrouw D. L. RienI het schilderen. De
meijer, St. Vitusholt 207 te Winschoten.
Bruggetje over de Drentse A, van Joop Schuurhuis
I eerste is
Zij zond mij een uitermate nuttig waveelal
impressionist ge- een min of meer picturale apotheose van arbeiders met lorries en een zwaar pen, namelijk een dubbelloopsjachtbleven, terwijl er „Assen". De tekening Drentse Aa is geschilderd landschap, waarin invloed geweer met een horizontale en een
bij de Groningers direct en natuurlijk.
van Vincent? Beide werken mooi van verticale loop. Ik moet zeggen, dat ik
altijd nog
een
Van Duimen senior is fris o.a. in zijn kleur en techniek, maar met weinig zélf deze machtige uitvinding had kunneiging is te con- „Pleintje in Parijs", direct en lichtend structuur doordat ze zo geweldig groot nen doen. Dat men daar niet eerder op
stateren tot min geschilderd. De schaduw op de voor- zijn.
is gekomen! Met één schot schiet men
of meer expres- grond valt enigszins uit de toon van
Smink is charmant van kleur in zijn vooruit en omhoog. Het ei van Columsionistische uitin- 't geheel, is wat materieel gebleven. vlotte schetsen uit Meppel. Ronda bus gewoon! Welk een treffelijk wildgen. Het feit dat
Van Duimen junior stippelde deze komt met abstracte composities, waar- braad zal men met dit geschut kunnen
er sommige lera- keer op interessante wijze een kleurig van de beide hoge sterk van kleur en vergaren.
ren van onze Aca- „dorp in de zomer" en een „oogst- lijnenspel zijn. De dwarscompositie is
Zo en dat was dan de laatste maal,
demie Minerva in tafereel".
iets zwakker.
dat ik dit jaar mijn prijzen trommel
Drenthe,
andere
Folkert Haanstra exposeert kleurige
Torie exposeert een donker geschil- voor U opende. Was U er in 1960 geen
Drentse schilders composities, waaronder „twee figuren" derde „oogst", goed volgehouden en enkele keer bij?
in Groningen wo- (onder één doek — een Joods huwe- vast van kleur-toon. Het grote schilVolgend jaar beter!
nen en werken, lijk?).
derij van een plas („Hooimaand") is
Had U geluk?
maakt de tegenAntonie Keizer laat deze keer stil- evenwel wat plaatjesachtig gebleven.
Houwe zo!
stelling evenwel levens zien in een donker gamma, alAls geheel: een zeer goede tentoonminder sterk!
leen in zwart en rood krijt, stem- stelling, de beste die we dunkt ons tot
Verzonken in oliebollen en zoete
Enkele verrassin- mingsvol als zijn vroegere olieverven. dusverre van de Drentse schilders mijmeringen, groet U Uw
Man, vrouw, kind; door T. Braaksma
gen zijn er op deze' Van J. F. Kuyper (leraar Academie zagen!
JOHAN D,
Dr. DENKER.
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OPLOSSING PUZZEL

Mijn laatste 70 zakagenda's
Ik

BRIDGERUBRIEK door H.W. Filarski

Zuidpool warmer

HET LAATSTE SPEL
—

Laatste bridgevraag van 1960.

Dit is natuurlijk een flauw strikvraagje, maar daar u als bridger
toch altijd „kien" moet zijn op onverwachte gebeurtenissen, kunt u
de antwoorden toch wel vinden
vooral als u regelmatig de wekelijkse bridgevraag gelezen hebt.
Ziehier:
a) Hoeveel punten telt:
♦ HET » NIEUWE ♦ JAAR
??
b) En waarmee opent u het als

—

*

regel?

Antwoord elders op deze pagina.
is een jaar ten einde gesneld — weer is een periode van
meer of minder grote gebeurtenissen
afgelopen. Oók voor ons bridgers en
wij gaan weer met frisse moed beginnen aan 52 nieuwe weken, die ons weer
sensatie, voor- en ook tegenspoed zullen brengen.
Zo tussen Kerst en Nieuwjaar houden vele Nederlandse clubs gezellige
drives
men kan er iets in terugvinden van de oude vaderlandse
tradities voor gezelligheid in familiekring. En wat is een bridgevereniging
vaak niets anders dan zon familie- en
vriendenkring; op zn tijd een ruzietje,
maar véél vaker een sfeer vol gevoelens van genegenheid en vriendschap.
Ook ik, uw trouwe bridge-verslaggever, voelt zich op zon laatste dag
van het jaar bij u allen te horen
de band die het langzamerhand grijs
aan de slapen wordende bridgespel tussen ons legt, is onverbrekelijk. Al bent
u het natuurlijk niet altijd met mij
eens
en al trek ik mij de haren wel
eens uit het hoofd bij het ontvangen
van brieven over de gebeurtenissen, die
zich in üw bridge-familie afgespeeld
hebben.
Feitelijk zou ik
Het laatste spel
u daarvoor iets moeten brengen met
een geweldig vuurwerk
een spel,
dat nog héél lang na 31 december 1961
in de herinnering zou moeten blijven
voortleven. Ik héb iets gevonden! Al
is het héél oud, velen uwer zullen het
niet kennen — en overigens, wie heeft
er niet gezegd dat er niets nieuws
onder de zon (en dus ook niet op Oudejaarsavond) is?
Het verhaal stamt uit de dertiger
jaren. In die tijd werd er veel robberbridge gespeeld en het was gewoonte
om, wanneer men had „rondgepast",
te gaan sjoemelen. Daarbij werden de
kaarten dan op een bijzondere, hier niet
ter zake doende, manier gegeven en
heel vaak kreeg iemand dan een bijzonder lange kleur in handen.
\A/EER
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Betsy Westendorp-Osieck
80 jaar
Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag heeft de jongste der vier over-

gebleven leden van de groep van „De
zeven Amsterdamse joffers", de schilderes, tekenares en etser Johanna Elisabeth (Betsy) Westendorp—Osieck
donderdag in het Amstelhotel in de
hoofdstad een receptie gehouden. Talrijke autoriteiten en kunstenaars bezochten haar. Tientallen bloemstukken
werden de zaal binnengedragen, terwijl
mevrouw Westendorp de vele felicitaties in ontvangst nam.
Onder de aanwezigen bevonden zich
ook twee van de drie andere nog in
leven zijnde „joffers", mevrouw Jo
Bauer en mevrouw Coba Surie. De
vierde „joffer", mevrouw C. Ritzema,
was wegens ziekte verhinderd.

U in oliebollen!
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IN VORKGEBOUW ASSEN
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Kerstexpositie van het Drents Genootschap
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