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KOPPELING-BREUK BIJ AMERSFOORT

Achterste treindeel rijdt
op voorste in: 18 gewonden
ACHTTIEN REIZIGERS zijn gisteravond licht gewond, toen verschillende wagenstellen van één trein vlak voor Amersfoort op
elkaar botsten. Het ongeluk gebeurde met de sneltrein uit Am
sterdam, die omstreeks 23.00 uur Amersfoort moest binnenlopen.

Bij remmen schoot

achterdeel door

gegaan naar huis. De 24-jarige mevr
Sloenhek—Sieling uit Deventer en de
21-jarige mejuffrouw M. L. Baatje uit
Amersfoort (die in De Lichtenberg
werkt) werden in het ziekenhuis op-

genomen.
Op het traject Baarn—Amersfoort
De militairen werden behandeld in
brak de koppeling tussen het voorste het 'militaire hospitaal in Amersfoort.
vierwagenstel en de volgende twee uit Twee van hen moesten er blijven.
Volgens de medische dienst van de
respectievelijk twee en vier wagens
N.S. is niemand ernstig gewond.
bestaande treinstellen. Toen de machiDe oorzaak van de breuk in de kopnist bij het naderen van het stations- peling is nog niet vastgesteld.
ns es Margriet en de andere leerling-verpleegsters hebben veel plezier met de instracliepop „Kareltje". emplacement vaart minderde, reed het
Prinses (achter het hoofd van de pop) is vandaag haar werk in het ziekenhuis De Lichtenberg in achterste stuk van de trein, dat nog
maar weinig van zijn snelheid had
Amersfoort begonnen.
verloren, in op het voorste deel.

jP

MIES BOUWMAN:

POLITIEMAN WIST NIET DAT HIJ
JONGEMAN HAD DOODGESCHOTEN

Wa bericht bankroof

zijn pistool weer meegenomen

D E WASSENAARSE HOOFDAGENT J. Chr. (50), die vrijdagavond het
waarschuwingsschot heeft gelost, dat de 19-jarige bankwerker
Kees van Straten het leven heeft gekost, heeft geruime tijd in de
veronderstelling geleefd, dat er niets was gebeurd. Pas, toen hij met
cc collega was teruggekeerd naar het meisjespensionaat Huize Drie
Koningen om te zien of er brommers of fietsen waren achtergebleven
en de twee politiemannen in de bosjes naar <Je gevluchte jongens waren
9oon zoeken, werd het stoffelijk overschot van Kees van -Stsv
flevonden. Chr. zag een jongen liggen, van wie hij dacht dat deze zich
schuil hield. Hij ging er naar toe, greep hem bij de arm en zei: „Kom
""aar voor de dag". Na ontdekt te hebben, dat de jongen dood was,
raakte Chr. helemaal overstuur. Ruim een jaar geleden is agent Chr.
enige tijd buiten dienst geweest wegens ziekte, gebrek aan suiker,
volgens zijn chefs, een zenuwinzinking volgens de plaatsgenoten.

fatale

"

Al ruim twintig jaar in dienst

Beatrix trouwt

De materiële schade beperkte zich in
hoofdzaak tot de koppelingen. De reizigers zijn op de baan overgestapt op
een andere trein.
De Spoorwegen hebben later meegedeeld, dat er bij de botsing zes bur(Van onze correspondent in
gers en twaalf militairen zijn gewond.
Den Haag)
Na behandeling in het ziekenhuis Dó
Prinses Beatrix zal op vrijdag 18
Lichtenberg in Amersfoort zijn 4 van
de 6 burgers onmiddellijk weer door- maart 1966 trouwen met de heer Von
Amsberg, zo
durft Mies Bouwman
met grote stelligheid te zeggen.
„Ik heb van twee kanten uit zeer
was over een schutting verder gevlucht, waarna hij zich bij zijn mak- bevoegde bron gehoord, dat de Prinkers had vervoegd. Allen zijn later op ses op 18 maart in het huwelijk zal
de avond naar huis gegaan, denkende treden." Mies Bouwman heeft dit bedat Kees van Straten ook huiswaarts richt afgelopen zaterdagavond gelanceerd in haar radioprogramma Even
zou zijn gekeerd.
Naplaten.
Haast een wonder
De R.V.D. deelde mee, dat er
Hoofdagent Chr. is inmiddels vrijge- geen datum vaststaat. De Koningin
in immers de afgelopen Koningin Juliana werd met hartesteld van- alle diengt. Hel onde
geweest en daarom lijke
weken
in
de
West
met voortva rendheia voortgeomhelzingen verwelkomd
acht men het onwaarschijnlijk, dat nu
zet.
door
haar
a.s. schoonzoons Claus
Burgemeester Geertsema heeft op reeds een datum bepaald zou zijn.
(boven) en Pieter.
de persconferentie nog gezegd, dat het
haast een wonder was, dat de jongen
is geraakt door een kogel, die tussen
zoveel boomstammen, stammetjes en
takken door is gegaan. Duizend keer
kun je het proberen geen boom te raken en dan lukt het je niet, zo meende

J.- Chr. en Van H. per mobilofoon
naar Huize Driekoningen, waarin
het meisjespensionaat is gevestigd,
gedirigeerd, omdat er hinder werd ondervonden van opgeschoten jongens.
De meeste jongens kozen meteen het hazepad, toen de politiemannen in hun auto arriveerden. Op
aanwijzing van de directrice vlehuis, dat /ich nog
bevonden, klom Chr. de brandtrap op
en ontdekte hij twee der achtergebleven jongens.
Op het eerste bevel kwamen zij naar
beneden, waar zij werden opgewacht
door hoofdagent Van H., die voor alle
zekerheid zijn wapenstok tevoorschijn
had gehaald.
De knapen werden meteen naar de
tien meter verder .'.taande auto ge- hij.

Op een persconfedie zaterdagmiddag op verzot* en in tegenwoordigheid van
burgemeester mr.

rentie,

KONINGIN BIJ TERUGKEER UIT DE WEST

„Koninkrijksbanden zijn
in volle ontwikkeling”
onze correspondent
in Amsterdam)
„De koninkrijks-banden zijn in volle
ontwikkeling en groei. Zo men ze wil
behouden, kan er een nuttig samenspel worden verwacht". Koningin
Juliana had er zaterdagavond kort na
haar terugkeer uit de West op Schiphol behoefte aan voor pers, radio en
t.v. deze eerder voor de ministerraden van Suriname en de Antillen afgelegde verklaring te herhalen.
Even later sneed vice-minister-president mr. Biesheuvel hetzelfde onderwerp aan. Hem was het opgevallen, dat de koninkrijksgedachte in de
West sterker leeft dan bij ons. Van
enige weerklank van het optreden van
het permanent Surinaams congres
voor de eenheid, dat een fel protest
(Van

W. J. Geertsema
van
Wassenaar
was bijeengeroepen, heeft commissaris W. H.
Ballegoyen
van
de Jong de trieste
gang van zaken
meegedeeld. Volgens de commiswas
saris
de

hoofdagent Chr.,
die al 22 jaar bij
de
Wassenaarse
politie in dienst
is, eigenlijk wars
wapengevan
bruik. Jarenlang
droeg hij geen
pistool bij zich en
aan de schietinstructies had hij
geruime tijd niet
deelgenomen.

Piek

Vrijdagavond had
hij het vuurwapen weer bij zich
gestoken, nadat
opsporingsberichten waren ontvangen naar aande
leiding van
bankroof in Tilin ne i oos achter het internaat waar de burg. Later op de
avond waren beijongen werd neergeschoten.
de

Het meisjesinternaat Driekoningen.
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De zestienjarige John Gras (links), wiens vriend is doodgeschoten,
legt boven op de brandtrap aan inspecteur Schurman uit hoe de
jongens het internaat hadden beklommen.

bracht. Hier nam Kees van Straten
plotseling de benen, gevolgd door zijn
hoofdagenten vriend, achtervolgd door de twee
hoofdagenten. Politieman Chr. heeft
enkele malen „sta of ik schiet" geroepen, terwijl hij al lopende zijn pistool
pakte en schietklaar maakte. De jongens doken van de laan het bos in,
waarop Chr. een schot loste om te intimideren. Later zou blijken, dat Kees
van Straten de kogel dwars door zijn
hoofd had gekregen.
De hoofdagent meent te hebben gezien, zo heeft hij zijn superieuren verteld, dat de vuurmond schuin omhoog
was gericht. De huls van de kogel is
inmiddels teruggevonden aan de rand
van de laan, een paar meter van de
plek, vanwaar werd geschoten. Na het
schot zijn beide politiemannen in hun
auto naar de Rijksstraatweg gereden,
in de veronderstelling, dat de jongens
via een soort vluchtweg daar tevoorschijn zouden komen. Toen dit niet het
geval was, keerden zij terug naar het
meisjespensionaat. Enkele ogenblikken later werd de dode jongen gevonKees van Straten, de jongen, die
den.
De vriend had zich laten vallen en in Wassenaar is doodgeschoten.

Vandaag:
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heeft laten horen tegen het koninklijk
bezoek aan de West, was hem niet gebleken.
Het koninklijk paar werd op Schiphol verwelkomd door de drie prinsessen, de heten C. von Amsberg en P.
van Vollenhoven, premier Cals, de ministers Diepenhorst, Samkalden en
Den Uyl en de gevolmachtigde ministers voor Suriname en de Antillen
en dr. J. F. E.
W. F. M. Lampe
Einaar.

Veel hulp
Prins Bernhard zei nog er van over-

tuigd te zijn, dat Nederland in goede
samenwerking, onder meer met Joint
Ventures, de overzeese rijksdelen nog
veel zou kunnen helpen. Hij zei grote
hoop te hebben, dat de vooruitgang
van de laatste tien jaar versneld zou

kunnen worden.
Mr. Biesheuvel zei in dit verband,
dat elke mogelijkheid om de werkloosheid uit te bannen aangegrepen moet
worden. Hij verklaarde verder, dat
een mogelijk bezoek van Prinses Beatrix en haar verloofde aan de West tijdens de reis niet ter sprake is gekomen.

Geesink stopt met

wedstrijdsport
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Generaal Nasoetion is spil in
Indonesische machtsstrijd.
(Van onze reisredacteur mr.
H. L. heffelaar).
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Pagina 4

Feuilleton.

Strips.
Pagina 6

Nieutoe reddingboot te Oostmahorn overgedragen.
Pagina 9

Televisie.
Het Woord is aan de Lezer.
Pagina 10
Sport.
Pagina 11
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Je kunt nu gerust te voorschijn
komen.

Nieuwsblad
AGENDA VOOR GRONINGEN
Maandag 18 oktober
20.00 uur Huize Maas: Ned. Reisvereniging: Zomer- en wintervakantiegenoegens in Oostenrijk en Zwitserland, met
modeshow.
20.00 uur Coehoornsingel 14: Theosofische
Vereniging Ned. Afdeling Loge Groningen; ir. H. W. Dunnewolt over: Van
Natuurwetenschappen naar Geesteswe-

tenschappen.
Dinsdag 19 oktober

20.00 uur Harmonie: Chr. Oratorium Vereniging:
Nelly Groenevelt, sopraan;
Aafje Heynis,
alt, Wim van Beek,
orgel, Orkest NFO, koor COV. dirigent Henk Dul.
20.00 uur Stadsschouwburg: Les frères
Jacques
Programma bioscopen

Beurs: 14.30, 18.30 en 21.00 uur: Vrouwencommando op Kreta (14 j.); dinsd.
14.30 uur: Tot de laatste vuurstoot (14
jaar).

Camera: 14.30. 18.45 en 21.15 uur: Von
Ryan's exprestrein (14 j.).
Cinema: 14.30, 18.45 en 21.15 uur: Incident
op Cyprus (18 j.).
Grand: 14.00 en 20.00 uur: My fair lady
(a.1.).

Luxor: 14.30. 19.00 en 21.15 uur: Fanto-

mas

(14 j.).

Studio: 14.45. 19.00 en 21.15 uur: Le mepris (18 j.h
Tentoonstellingen

Pictura: t.e.m. 24 oktober linosneden van
Harry Disberg; in benedenzaal schilderijen

van J. Schreurs.

Kunsthal De Cruyck: tot 29 oktober werk
van Paul Vries
Mangelgang: t.e.m 28 oktober schilderijen
van Zekveld
Groninger Museum: t.e.m. 7 november
schilderijen van Jaap Wagemaker, olieverfschetsen en aquarellen van F. H.
Bach.
Galerie Heins: tot 27 oktober schilderijen
en gouaches van Geert Meyer
Provinciehuis: t.m. 29 oktober werk van
dr. J. A R van Bruggen.
Galerie H 3: t.m. 15 november gouaches
van H. Backers.

van

het Noorden van maandag 18 oktober

Nog geen spoor van bankrovers

buit
„Waardeloze” deel
in Brussel teruggevonden
die in het Iste programma van de Duit-

De zes gemaskerde en gewapende bandieten, die vrijdagmiddag een
spectaculaire overval pleegden op de AMRO-bank aan de Heuvelring
in het centrum van Tilburg, zijn
evenals beide chauffeurs, die hen
in twee gesloten Citroëns na de bankroof in vliegende vaart via de
nog steeds spoorloos. Van de buit
grenspost Goirle naar België reden
900.000 gulden aan Nederlandse en buitenlandse valuta en 300.000
is een gedeelte
gulden aan obligaties, aandelen en spaarbankboekjes
teruggevonden in Brussel. De politie trof daar in een wagen enkele
linnen zakjes en een blikken doos aan, waarin zich de waardepapieren
bevonden, die de overvallers hadden geroofd. Van het baar geld is nog
niets teruggevonden.

—
—

—

Citroën stond met
lopende motor aan
kant van de weg

—

twee keer toe inlichtingen kwam vra-

TV NAGEAAPT
Overigens vertoont de roofoverval
frappante gelijkenis met een reportage,

Waarschijnlijk vanwege de waardeloosheid van deze effecten voor de
nieuwe „eigenaars", hadden de bendeleden dit deel van de buit achtergelaten in een van de gestolen Citroëns,
die de politie zaterdag in Brussel vond
met een nog draaiende motor. De
wagen had een Luxemburgs kenteken,
maar in de koffer werden Nederlandse
borden gevonden met het nummer
FZ-38-14, waaruit bleek dat de auto
donderdagnacht was gestolen van een
firma aan de Lijnbaan in Rotterdam.
Ook de tweede van de wagens, waarmee de rovers naar België zijn gevlucht, is gevonden. Deze kwam in het
dorp Geel bij Turnhout
een kiloLuchtmaarschalk Omar Dhani, wiens
meter of veertig over de Nederlandse
grens
in botsing met een Belgische, rol bij de mislukte staatsgreep in IndoDe 6-jarige Henk Moorlach brandde met Coca Cola geladen, vrachtwagen. nesië nog steeds niet Is opgehelderd,
zaterdagmiddag als een fakkel nabij
zal binnenkort naar Nederland gaan
GEDEUKT EN LEEG
de technische school te Musselkanaal.
om te praten over de stichting van
Een toegesnelde man doofde de vlameen vliegtuigindustrie in Indonesië.
vond
kort
Belgische
"Rijkswacht
De
men. Het kind liep ernstige brand- na deze aanrijding de Citroen met het
Dit is in Djakarta bekend gemaakt
nummerbord GJ-59-26
eveneens door Dhani's vroegere assistent, vicewonden op.
De jongen, die aan de Azaleastraat donderdagnacht gestolen op de Goud- luchrmaarschalk Sri Moeljono Herlamgedeukt en bang.
te Musselkanaal woont, was met een sesingel in Rotterdam
vriendje aan het spelen. Bij de tech- wel leeg langs de weg staan.
Dhani is opperbevelhebber van de
nische school staken ze met lucifers
Indonesische
luchtmacht.
Daarbij
snelbinder
in
brand.
een
OP f25 NA LEEG
Herlambang, die gematigd-rechts is,
kwamen vonken tussen de kleren van
Henk terecht, die spoedig brandden.
Dat de rovers rustig hebben gewerkt zal tijdens de afwezigheid van Dhani,
De heer J. Kerstholt slaagde erin door bleek o.m. uit het feit, dat er in die bekend staat om zijn zeer linkse
de knaap gewikkeld in een jas over de de aanvankelijk welgevulde kassen sympathieën, optreden als waarnemend
grond te rollen, het vuur te doven. De slechts een briefje van 25 gulden is opperbevelhebber. Herlambang zei, dat
de kans niet is uitgesloten, dat Dhani
jongen werd overgebracht naar het achtergebleven.
ook
nog naar andere landen zal gaan
Diakonessenhuis te Emmen.
De politie blijft bij haar aanvankelijke mening, dat overvallers Algerij- om te praten over de vervanging van
nen of Marokkanen zijn geweest, goed het materieel van de luchtmacht.
heeft beloofd de luchtmacht
bekend zijn in België en dat zij hun te Dhani
zuiveren
van elementen, die aan de
hoofdkwartier kennelijk in Brussel mislukte staatsgreep
hebben deelgehebben. Het laatste jaar zijn in België nomen of er op andere wijze bij bediverse soortgelijke bankovervallen trokken zijn geweest. Hij heeft de bij
gepleegd, waarvan eveneens in België
eenkomst van het operationele opperwonende. Algerijnen worden verdacht. bevel, zaterdagavond onder voorzitterIn Antwerpen wonen nogal wat Alge- schap van Soekarno gehouden, niet bijrijnen, die op een onzuivere en ondui- gewoond; Herlambang wel. Nederland
Opnieuw hebben in Assen in de to- delijke manier hun kost verdienen en en
Indonesië hebben al een overeenrenflat op het Luchiesland een aantal die in een aantal café's worden ge- komst getekend over de stichting van
mensen in een lift opgesloten geze- weerd vanwege hun onaangename een Indonesische vliegtuigindustrie.
ten. Niet minder dan twee uren
na- manier van optreden.
Voortvluchtig
melijk van kwart over vier gistermidRadio-Djakarta
heeft
namen gedag tot kwart over zes gisteravond
SIGNALEMENTEN
werden de mensen tegen wil en dank
noemd van verscheidene leiders van de
De politie beschikt momenteel over mislukte staatsgreep, die nog voortvastgehouden.
Door bemiddeling van de Asser po- enkele voorlopige signalementen van 3 vluchtig zijn. Het gaat om ex-kolonel
litie werd een monteur uit Hoogeveen van de vermoedelijke daders. Het gaat Soekirman, de ex-luitenant-kolonels
opgespoord, die bij de bouw van deze hier om twee omstreeks 55-jarige man- Sasman Broto en Marjaman, ex-kapilift betrokken is geweest en die de nen, van wie er een vrij mager is en de tein Soeharman en ex-luitenant Soegevangenen wist te bevrijden.
ander een opvallende haviksneus heeft mardi. Al deze officieren behoorden
In het flatgebouw, dat nog niet ge- en om een man met blond strak achter- tot het Diponegoro-regiment, dat in
heel is opgeleverd, hebben reeds eer- over gekamd haar en een lichte bril, de Midden-Java gelegerd was.
Overigens heeft majoor Moerjadi,
der kinderen gevangen gezeten. De- 23-jarige uit Weert afkomstige Karel
die
de operaties tegen de opstandelinzelfde monteur weigerde toen as- Schuman, die een nogal zwervend besistentie te verlenen om de kinderen staan leidt. Een vrouwelijke employé gen leidt, verklaard, dat deze laatsten
te bevrijden. Zij hebben, zoals gemeld, van de Amro-bank heeft voorts een be- in de omgeving van de hoofdstad aan
toen drie uren in de lift opgesloten ge- schrijving gegeven van een Vlaams- het eind van hun krachten raken.
sprekende man. die vorige week tot
zeten.
Vernielingen
Antara meldt, dat betogers zaterdag
in Medan (Sumatra) het gebouw van
het door de communisten beheerste
vakverbond Sobsi in brand hebben gestoken. Bij een vechtpartij tussen de
betogers en leden van het vakverbond
zouden gewonden gevallen zijn.
LEKKER PAARDEWEER
Vrijdag al hadden IV* miljoen Mohammedanen een massabijeenkomst in
Medan bijgewoond, waarop de mislukte staatsgreep werd veroordeeld.
In Djakarta zijn voorts berichten
binnengekomen volgens welke duizenden jonge Indonesiërs donderdag in
Bandoeng de kantoren van de Indonesische communistische partij en de
(Van onze weerkundige
Verwachting voor het Noorden:
bij haar aangesloten organisaties hebmedewerker)
ben bestormd en volledig verwoest.
(geldig tot dinsdagavond)
Het herfstweer van 1965 laat niet
President Soekarno heeft gistermorDroog met zonnige perioden. In de
veel te wensen over. Met name in
gen bij de opening in Djakarta van de
nacht en ochtend mistvelden. Zwakoktober leggen de hogedrukgebieInternationale Conferentie tegen de
ke wind uit west tot noord. In zonden een verheugende activiteit aan
Buitenlandse Militaire Bases opgeroenige gebieden 13 tot 15 gr., hier en
de dag.
pen tot „totale strijd" voor de opruidaar nachtvorst.
Tijdens het weekeinde kwam het
VOORUITZICHTEN: Toenemende ming van deze bases in de gehele weweer volkomen onder invloed van
reld, zo meldt Radio-Djakarta. Zij
bewolking.
een uitgebreid maximum van Envormden volgens hem een bron van
geland tot Oost-Europa.
De temperatuur bedroeg heden om „wereldrampen", in het bijzonder in
In de eerste helft van deze week
14.30 uur 12.8 gr. C. (55 gr. F.); minimum Azië, Afrika en Latijns-Amerika, waar
temperatuur afgelopen nacht 5.1 gr. C de volken strijden voor de verbetering
blijft een krachtige hogedrukcel van
(41 gr. F); maximum temperatuur gisvan hun levenspeil.
1030 millibar boven de Britse
(58 gr. F).
eilanden en onze omgeving het weer teren 14.5 gr. C
gunstig beïnvloeden en dit geeft
Hoog water op 19 oktober te Delfzijl
voor morgen (Zuidlaarder markt)
Zestien doden bij vliegtuigongeluk
om 5.43 en 18.52. te Zoutkamp om 4.33
gunstige perspectieven.
en 17.42 uur.
In Noordwest-Duitsland en dus betrekkelijk dicht bij, brengt een
Bij Bucaramanga in Columbia, is
frontje regen en motregen, maar
zondag een toestel van de luchtvaartPLAATSELIJK NACHTVORST.
wij hoeven ons daar niet al te druk
maatschappij Avianca neergestort. ZesWeerverwachting, medegedeeld door
tien mensen hebben hierbij het leven
over te maken. Het blijft in Grohet K.N.M.I. te De Bilt, geldig van
verloren. Het toestel zou met een ander
ningen. Friesland en Drenthe rustig
maandagavond tot dinsdagavond, opvliegtuig m botsing zijn gekomen. In
met tijdens zonnige perioden midte 11.15 uur:
neergestorte vliegtuig zouden 28
het
gemaakt
dagtemperaturen van 13 tot 15 gr.
passagiers gezeten hebben.
Droog weer met wolkenvelden, in de
Hier en daar komt het tot nachtG. Nieuwenhuijsen overleden
vorst. In Engeland wordt woensdag
nacht en ochtend hier en daar mist.
In de afgelopen nacht is in Den Haag
verkrachtige
depressie-aanval
een
Zwakke tot matige wind uit oostelijop 72-jarige leeftijd overleden de heer
wacht.
ke richtingen. Ongeveer dezelfde temG. Nieuwenhuijsen, oud-directeur van
de Nederlandse vereniging tot bescherZON EN MAAN
plaatselijk
peraturen met vannacht
ming van dieren. De heer NieuwenhuyZon morgen op 7.08, onder 17.3(
nachtvorst.
Maan morgen onder 16.12
sen heeft omstreeks veertig jaar deze
vereniging als directeur gediend.
24 oktober 15.11 uur N.M.

—

—

—

Mansfield heeft zoon

De actrice Jayne Mansfield heeft gisteren in Hollywood het leven geschon-

ken aan een zoon.

Luchtmaarschalk Dhani
komt naar Nederland

—

■

Mensen opgesloten
in lift, na twee
uren bevrijd

—

werd in het programma Magazin der
Woche een reportage uitgezonden van
de Hessische Rundfunk, waarbij een
bankoverval in Frankfort werd vertoond. Ook hier was sprake van een
aantal mannen, dat het gebouw binnenkwam, de kassen leegde en snel in twee
auto's verdween, waarbij ook gebruik
werd gemaakt van moeilijke verkeers*situaties ter plaatse.
De gevolgde procedure in Tilburg
kwam met het vertoonde in de finesses
overeen. Zelfs het stoppen en weer
wegrijden aan de grens was een weergave van het op het scherm vertoon-

Uitgeschakeld van commando

TE MUSSELKANAAL

Kleren van jongen
vliegen in brand

se tv te zien was. Op zondag 3 oktober

gen over omwisselen van Belgische de.
francs en die daarbij opvallende belangstelling aan de dag zou hebben gelegd voor het interieur van de bank.
Jayne

—

PRESSIE zegt:

Morgen droog in Zuidlaren
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Laatste nieuws

van

(Van onze correspondent in Den Bosch)
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PKI ongenoemd

Soekarno valt
Nekolims aan

President Soekarno heeft zaterdag de
mislukte staatsgreep van 30 september
betiteld als „alleen maar rimpelingen
in de oceaangolf van de Indonesische
revolutie". In een boodschap aan zijn
100 man sterke kabinet in zijn paleis
in Djakarta bij de installatie van Soeharto als de nieuwe legerleider maakte
hij geen enkele toespeling op de Indonesische communistische partij; Melker
drie kabinet-ministers (Aidit, Njoto en
Loekman) afwezig, waren.
Soekarno waarschuwde de Nekolimlanden (neo-kolonialistische en imperialistische) geen illusie te koesteren,
dat zijn land de strijd tegen hen zou
afzwakken. Kennelijk in een boos
humeur schreeuwde Soekarno in de
microfoon: „hé daar, Nekolim-landen,
jullie bent nog steeds onze grootste
vijanden. Denk maar niet, dat de 30-september-beweging aan onze verpletter-Maleisië-compagne
afbreuk zal
doen. Hij zei met nadruk, dat het Indonesische volk geen minuut zou vergeten dat de Nekolims zijn hoofdvijanden waren. De confrontatie met de
„marionettenstaat" Maleisië zou voortduren, totdat deze vernietigd was. De
„gebeurtenis", zoals hij de mislukte
staatsgreep steeds noemt, heeft in
feite de Indonesische kranten bij hun
confrontatie met de Nekolims versterkt, zei Soekarno.

■

Communistische
partij Indonesië
thans verboden
Het militaire opperbevel in Dja-

karta heeft de indonesische communistische partij (PKI) en verscheidene met deze partij verbonden organisaties verboden,
zo is gezegd in een uitzending
van Radio-Djakarta, welke in
Singapore is opgevangen.
Het verbod werd bekend gemaakt
door generaal Oemar Wirahadikoesoemo, de commandant van het garnizoen
in Djakarta. „Met het oog op het snelle
herstel van de orde, is het verbod van
de organisaties en bewegingen, die hebben deelgenomen aan de mislukte
staatsgreep van 30 september, absoluut
noodzakelijk", aldus de bekendmaking.
De andere pro-communistische organisaties, welke zijn verboden, zijn de
Vrouwenbeweging, het Boerenfront,

R.k. middenstanders
in Groningen vieren
60-jarig jubileum
De R.K.
afdeling Gronings;
St. Maarten,
houdt donderdag 28 oktober, ter 8
legenheid van het 60-jarig bestaan «*
bijeenkomst in restaurant Riche.
Verschillende sprekers zullen a
avond het woord voeren, onder w,ie
heer J. B. A. Hurkmans, lan. de.u JO
voorzitter van de Nederlandse K a \je
lieke Middenstandsbond, mr. R- Jlissen, algemeen secretaris en Ijd
de Tweede Kamer, de heer G. F. o
re, voorzitter van de Bond in de *> g
dommen Utrecht en Groningen en
heer W. H. van Heesewijk, direct"
van het bureau. Er zal worden 60?
ken over de
en de gevaren die er dreigen bn

.

.
.

,

huidige landspolitiek.

Bromfietser gedood bij
ongeval te St. Annen

'

Op de Hoofdweg te Sint Armen (Gr
is vanmorgen omstreeks half t*"*
de 61-jarige G. van der Berg uit Be<^ U\
bij een verkeersongeval om het le%
gekomen.
De heer Van der Berg had juist W
erf van zijn zwager verlaten, toen 2J
bromfiets door een vrachtwagen,
stuurd door de 21-jarige I. J. Doorn

.

Sint Armen, werd gegrepen. De
de Vergadering van Indonesische Ge- Van der Berg sloeg met het
leerden en vier studentenbewegingen. tegen de wagen aan en werd vervn
gens tegen het wegdek geslingerd.
was vrijwel op slag dood.
Een zware wolkbreuk heeft overstromingen
op de eilanden Sardinië en Sicilië

veroorzaakt. Volgens de Italiaanse weer-

Lezing over het org el

wacht.
In Catania op Sicilië werd een aantal
personen, dat zich op de daken van zijn
huizen in veiligheid had gebracht door
de brandweer gered. Het verkeer raakte
volledig gestremd. Op Sardinië veranderden de rivieren in woeste stromen. Twee
bruggen stortten in; zes personenauto's
en twee vrachtwagens konden hierdoor
niet verder rijden. De inzittenden werden
door de politie gered.

In restaurant Riche te Gronin° f
zal dinsdagavond 19 oktober de
C. H. Edskes, organist en rijksorge
adviseur, een lezing houden over «
ontwikkeling van het orgel vanaf
ontstaan tot zijn tegenwoordige
daante." De lezing, die wordt e*
licht met dia's en
is georganiseerd door het „Coi* 1
Orgelconcerten A-Kerk."

kundigen wordt tegen het einde van deze
week over geheel Italië slecht weer ver-

Belangrijke primeur in Amsterdam

Dood menselijk hart klopte
zes uur buiten lichaam
onze correspondent
in Amsterdam).
In het Wilhelminagasthuis in Amsterdam is een groep artsen onder leiding van de cardioloog, prof. dr. D.
Durrer, erin geslaagd een buiten het
menselijk lichaam gebracht dood hart
tot leven te wekken en zes uren achtereen in werking te houden. Dit experiment, dat van groot belang is voor
het stellen van diagnoses bij bepaalde
hartafwijkingen had in januari van dit
jaar plaats. Het is eerst thans bekend
geworden door de mededelingen die
prof. Durrer dit weekeinde heeft gedaan op het medisch congres in Bar
(Van

Harbour (Florida).
Het tot leven wekken en lange tijd

achtereen doen functioneren van het
menselijk hart buiten het lichaam, is
behalve in Amsterdam nog nooit voorgekomen. Prof. Durrer en zijn wetenschappelijke staf van zes artsen kregen de beschikking over het hart van
een op 70-jarige leeftijd aan een hart-

"

.

aanval overleden man, wiens f 3l
toestemming had gegeven voor 0
proefneming. De artsen verwijder
het hart uit het dode lichaam en P
sten het in een bad met een bepaa
vloeistof, welke kunstmatige voeding
stoffen voor het hart bevatte. Onni
dellijk begon het weer te kloppen. <> r
stonden perplex," aldus prof. D ur i.en
Het hart bleef vervolgens zes vall
achtereen werken, zonder dat het
buitenaf op mechanische of an
wijze in beweging werd gehoudenHet resultaat van dit experiment
o.a. geweest dat de elektro-car°■
grammen die tevoren van een
proefdieren waren gemaakt, plotsej
van grote betekenis werden. Bij K
dieren waren opzettelijk hartafwUv
gen aangebracht, die bepaalde
g
anderingen in het cardiogram
brachten. Na het geslaagde exp
ment bleek dat de kennis die niev8ji
was opgedaan, zonder meer
-toepassing is op het menselijke n
Had het hart ook langer dan g
r ' rturen kunnen functioneren?
fl
Freud, die deel uitmaakte van he ujj
sen-team, zei ons vanmorgen dat
«
dat zeer wel mogelijk achtte.
Het Amsterdamse experiment
een periode van onderzoek afgesl"
die 15 jaren heeft geduurd.

~

u^

te*ri-

°°khal-t-

Agent treft geen schuld
1~
aan dodelijke sabelsteek Wurgmoord op drie
j

(Van

onze Amsterdamse correspondent) de auto zag Joop Huybrechts

Het onderzoek naar de toedracht
van de vechtpartij in Amsterdam,
waarbij de 34-jarige Amsterdamse dakbedekker J. H. door een sabelverwonding om het leven kwam, heeft uitgewezen, dat de agent, op wiens sabel de
man inliep, geen enkele schuld heeft.
Dit is de conclusie van het hoofd van
het arrondissementsparket, de officier
van Justitie mr. J. F. Hartsuiker, na
kennisneming van het rapport, dat de
rijksrecherche over deze zaak had uitgebracht.
Het slachioffer werd in de hartstreek
getroffen. Nadat hij naar een ziekenhuis was overgebracht, bleken de levensgeesten geweken. Dit tragisch ongeluk gebeurde, toen een aantal politieagenten een eind probeerde te maken aan een woeste straatvechtpartij
van de onder invloed verkerende dakbedekker met twee eveneens bedronken jongere broers.
De vechtpartij tussen de broers ontstond omstreeks twee uur in de in de
Jordaan gelegen Binnen Oranjestraat.
De dakbedekker vocht met ontbloot
bovenlijf, een van zijn broers was
slechts gekleed in een hemd en een
broek. Enkele omstanders die hen probeerden te scheiden, zagen, na enkele
forse klappen te hebben gekregen, van
hun voornemen af. Een van hen alarmeerde toen de politie door op een
scheidsrechtersfluitje te blazen. Twee
agenten die zagen, dat ze de zaak alleen moeilijk zouden kunnen klaren,
riepen hierna de hulp in van de bemanning van een politieauto, die in de
stad patrouilleert om op kritieke
plaatsen ingezet te kunnen worden.
Hoewel de broers zich hevig verzetten, zagen de politiemannen kans
twee van hen in de auto te krijg»- **derde werd buiten vastgehouden. In

echter
kans de schede van een van de sabels
te pakken te krijgen. Met zijn broer
wist hij zich zo weer een weg uit de
auto te banen.
Zwaaiend met de schede viel de
dakbedekker hierop de politiemannen
aan, die in opdracht van brigadier H.
S. in verband met de ernst van de situatie hun sabels getrokken hadden.
Toen hij zich tegen de hoofdagent S.
de Q. keerde, liep of sprong hij in de
sabel die deze juist voor zich uit hield.
De dakbedekker laat een vrouw en
drie kinderen achter. Zijn broers Co
(21, zonder beroep) en Tony (28, schilder) zijn gearresteerd op beschuldiging
van openlijke geweldpleging en verzet
tegen de politie.

Parijse prostituées
Voor de derde maal in een
e%tij ds is in Parijs een prostituee a
moord. Gisteren werd de 34-J gd
Germaine „Ginette" Lambry geW aar
aangetroffen in de hotelkamer
zij kort tevoren met haar klant
binnengegaan.
q$
In de afgelopen week waren jji
twee publieke vrouwen levenloos
gI
hun hotelkamer gevonden. De si»
offers, de 43 jaar oude Aline GaIT
de 36 jaar oude Henriette Lei e j,et
waren eveneens door wurging oro
leven gebracht.

"

,

. Lv&

°

LIJKEN IN MOERAS

Brit bekent acht moorden

(Van onze correspondent in Londen)
Na de onthutsende verklaringen van
een man dat hij acht mensen had vermoord en begraven in een moeras,
hoopt de politie eindelijk een tipje te
kunnen oplichten van de sluier die de
dood bedekt van acht personen, van
wie er drie sinds 17 juni vorig jaar en
één, een twaalfjarig meisje, sinds
november 1963 vermist zijn.

waarbij een jonge agent gisteren

ces had: in de moerassen van e' \è&
shire trof hij onder wat om* vafl
Jjt
turf het stoffelijk overschot aan
een jong meisje. Onderzoek weet-)o\V'0\V'
dat het de 10-jarige Lesley Arm g g4
g
ney was, die sinds 26 december
was vermist. Het kind was me
vriendinnetjes naar een buurt»
gegaan. Op de terugweg wild
meisje nog even terug, waarna ne ,ja
de aardbodem verdween. Sco ür
Yard werkt nu koortsachtig met SP
~,
Na de uitlating van de man, die in honden om te trachten in deze
dronkenschap voor 't eerst bekende rassen, tussen Huddersfield en
&
K
*ijn grootscheepse opsporingsacties ge- de slachtoffers van deze mama
houden in dit naargeestige gebied vinden.

*

"

Tweede

blad

Nieuwsblad van het Noorden

van maandag 18

FDP HOUDT BEEN STIJF

ZWARE SLAGZIJ DOOR VELE BLUSWATER

Erhards kansen

zijn
verder gedaald
onze

Grieks schip brandend naar
Europoort haven gesleept

correspondent

in Bonn)
heerste het
de constellaVan de nieuwe regering, die kanler Erhard woensdag aan de BondsS zal willen voorstellen. Het is zelfs
open vraag geworden of Erhard
r de Bondsdag zal kunnen verschijtn> om zich tot kanselier
te laten
Ve
■"

bsolute verwarring
eekeinde in Bonn over

Vier sleepboten uit Rotterdam,

°°

*iezen.

De mogelijkheid
j-r
cic

bestaat,

dat

de

Democraten van Erich Mende
Erhard als leider van de nieuwe

r e r ng
zu^en stemmen, als zij zelf in
de?

' regering

niet de ministerszetel
bezetten waarop ze recht mete hebben.
kon an proberen een minderh
eidsregering samen te stellen, dus
*r}
-2 «der
medewerking van de FDP,
a ardoor ze door nu eens
van de FDP
gJ 1 weer van de sociaal-democraten
zullen zijn.
"Jankelijk
1 an dere mogelijkheid bij het miss. ?,n van de onderhandelingen tusDP en CDU-CSU is een coalitie
W
«ssen de CDU-CSU
en de sociaalDe SPD-voorzitter Willy
gm°craten.
at}dt heeft de deur tot een dergelijke
a lrtie
opengehouden.
Voorlopig
g°rnndt op een dergelijke combinatie in
echter niet gerekend.
)[U
qe"

nnen

j

lukt"

Politie arresteerde

De gekapseisde

Griekse

bij ‘happening’ op
Spui 34 jongelui

SOEKARNO VERLIEST ZIENDEROGEN TERREIN

Generaal Nasoetion
spil in machtsstrijd

haH^

dei?

hnnf

Anti-hongeractie
in teken van „dood
de hongerdood”

an

"a n onze Haagse correspondent)
„de dood aan de
ho~nder het motto
wordt deze week voor de
„:£Jerdood"
anti-hongeractie gehouden ï maal
Met de opbrengst van de actie
gei* eeD «aantal projecten in Ceylon
pjStetind, die zijn uitgekozen uit de
van de freeeisenprogramma's
m
c -irom-hunger-campaign, de UnesUnicefIV deDren
gst van de actie gaat naar
&roi °P
en
die
behelzen instituten voor
Qtid
Zoek' naar en van voorlichting
°mt ent
ri np8 Va n de behandeling en consumevoedsel, een technische school
Vq-.
6 ver betering van de kokosprowindmolens voor de bevloeiing
van ri"'■Jstvelden,
verbetering van de
vi Ss
opleidingsinstituut
een
een rijdende
hibr 0JOnSe landbouwers,
voor vrouwen, een school
doven en verbetering van hospiU\%L
<W en consultatiebureaus voor moe-

dükt'^

te

vraagt

asiel in Engeland

e

geleerde heeft giste"* Russische
geasiel in Engeland
a
in
Gibraltar
van
een
RusMsêif schip te zijn gedrost.

feu

te

»i e y n woordvoerder van het ministe*ei an Buitenlandse Zaken in Londen
de Rus Wladimir Geroseef
heet maar
wilde geen nadere medeover de man zelf doen.
GeS6n
in GiKSee was vorige week maandag
hij Dra ltar aan land gegaan, waar
aangekomen met het voor
ocea asgraf
en geofysisch onder*°ek i e isch schip
Mikhail LomonoSof. j?? fichte
jl is inmiddels overgebracht

*

»aar

Soeharto onder druk tot staf-chef benoemd
generaal Pranoto in die functie had aangesteld.
Onder druk van generaal Nasoetion, minister
compliceerde aankondiging, dat generaal Soe- van Defensie, ging de president er later toe over
harto staf-chef van het leger is geworden, gaat generaal Pranoto iets van zijn nieuwe bevoegdeen interne politieke worsteling schuil. Deze zal heden te ontnemen. De bedoeling was kennelijk,
in de naaste toekomst bepalen welk uiteindelijk dat het leger dit als een compromis zou aanvaareffect de mislukte staatsgreep op het Indonesiden, maar Nasoetion hield voet bij stuk en president Soekarno zag zich tenslotte genoodzaakt
sche staatsbestek zal hebben.
de als links georiënteerd beschouwde generaal
De voorgeschiedenis van generaal Soeharto's benoeming is namelijk, dat Soekarno aanvankelijk Pranoto uit zijn functie te ontheffen.
(Door onze reisredacteur mr. H. L. Leffelaar)
Achter president Soekarno's schijnbaar onge-

Op de plaats, waar de stoffelijke overschotten van de generaals werden gevonden, staat generaal-majoor Soeharto journalisten te woord. Generaal
Soeharto werd op 14 oktober door
president Soekarno benoemd als de
opvolger van de vermoorde chef-staf,
generaal Achmed Jani.

President Soekarno, die vorige week nonchalant op blote voeten in
sloffen gestoken het nieuws van Soeharto's promotie bekend maakte
op een bondige persconferentie van een kwartier, maakte een vermoeide en onzekere indruk, vergeleken bij zijn optreden ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten in augustus. Onder degenen,
die de bekendmaking bijwoonden, bevond zich ook dr. Soebandrio,
minister van Buitenlandse Zaken.

Beslissende
nog niet

zege

behaald

De benoeming van Soeharto, degeen, die ervoor zorgde, dat de superparate Siliwangi-divisie in recordtijd
werd overgebracht van Bandoeng
naar de Indonesische hoofdstad om
de staatsgreep te verijdelen, is niet
anders te zien dan als een duidelijke
politieke overwinning van het leger en verwante rechtse groeperingen. Niettemin zijn er geen aanwijzingen, dat deze overwinning beslis-

vis en daarvoor de 12 meter diepe put, waar de lichamen van
2e S
Qs
h_ et Vermo °rde generaals werden gevonden. De plaats staat bekend
hoewel er geen rivier en geen krokodillen
in de buurt zijn.

Krokodillen-Gat,

de hierbij duidelijk op de communistische partij. Voor deze houding is
maar één verklaring, en wel dat zowel Soekarno als zijn minister van
Buitenlandse Zaken op het ogenblik
al hun invloed aanwenden om de
communistische partij als een actief
element in de nationale politiek te behouden.
Tekenend voor het verminderde gezag van Soekarno en Soebandrio is,
dat tot nog toe de tekst van het telegram van de Russische partijleiders
aan de Indonesische president, waarin er op aan werd gedrongen niet te
verslappen in de strijd tegen het Westerse imperialisme, niet in de dagbladen werd gepubliceerd. Dit is vermoedelijk het gevolg van een door het
leger
uitgeoefende censuur.
Wel
maakte men uitvoerig gewag van de
arrestatie van Oentong.

Communisten worden steeds
meer buitenspel gezet

send is in de zin van een blijvende

overheersing van de rechtse vleugel.
Sinds de gebeurtenissen op 30 september heeft het leger, met de door

de afgekondigde noodtoestand verkregen grotere bevoegdheden, een aantal maatregelen genomen om zijn positie te versterken en de communistische partij zo niet helemaal uit te
schakelen dan wel een geduchte klap
toe te brengen. Zo wordt op het ogenblik een aanzienlijk deel van de nationale nieuwsvoorziening verzorgd
door de legervoorlichtingsdienst, die
een scherp toezicht uitoefent op wat
de lokale dagbladen publiceren.
Een journalist van het onder leger
auspiciën uitgegeven dagblad Ankatan Bersendjata rapporteerde, dat
niet minder dan een half miljoen
mensen hadden deelgenomen aan demonstraties, waarbij een door een
Chinese organisatie geleide hogeschool, de Res Publica, werd vernield. Toen ik hem vroeg, of hij zich
wel een groep van een half miljoen
mensen kon voorstellen, antwoordde
hij ongegeneerd en openhartig: „In
deze legerkrant rapporteren wij geen
feiten wij maken ze."

Hogescholen dicht

'

ge-

flankeerd door een reddingsboot en
een bergingsvaartuig, zijn er gistermiddag in geslaagd de kleine Griekse
vrachtvaarder Akti (1779 ton), die als
gevolg van broei in de lading in brand
was geraakt, aan de grond te zetten in
de Elbehaven in Europapoort. Het
schip, dat zwaar slagzij maakte door
de enorme hoeveelheden bluswater, is
totaal leeggebrand. Het is de vraag
of het nog te repareren valt.
Van gistermorgen half zes af, toen
de broei in de lading vismeel- en maiskoeken in brand uitbrak, tot gistermiddag laat is een aantal Rotterdamse
blusboten onafgebroken in
louw geweest om een catastrofe te
voorkomen. Dit is tenslotte na heel
veel moeite gelukt. Het fel brandende,
zware rookkolommen producerende
vrachtschip was al die tijd omgeven
door een ware vloot van hulpschepen.
Slachtoffers zijn niet gevallen. In de
loop der ochtend waren de vrouw van
kapitein Miliatis Panagiotis, een 27-jarige vrouw van Nederlandse afkomst
met haar 3%-jarig zoontje Nicolaci,
alsmede de echtgenote van de eerste
vrachtboot Akti omgeven door sleep- en reddingsboten. Bergers staan op de machinist,
al van boord gehaald en in
zijwand van het schip.
Hoek
van
Holland
aan wal gezet. In de
(Luchtfoto ANP) Elbehaven verliet
de 18 koppen tellen-

het Spui in Amsterdam zijn zabij een oploop rond Jiet
£?aagavond
everdje 34 jongelui, onder wie twee
es aan gehouden die geen gehoor
gegeven aan het door de politic * ndrie
toe gegeven bevel om
tiek
,} J}. t-e verwijderen en ook de herhaalver luidsprekers op een po'itwÜL va gegeven
waarschuwing, dat
de kans üep gearresteerd te woreer(W ha<lden genegeerd. Nog niet
er werd een zo groot aantal personen
L ee n „happening" aangehouden.
jongelui zijn, nadat zij op het
J*«dbureau zijn gehoord en proces„■
tegen hen was opgemaakt,
rmi<J dag weer vrijgelaten. Zij
*vii
j'Jen over enige tijd voor de poiitieterecht moeten staan.

** en kind.
Sovjet-geleerde

3
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Een andere door het leger ondernomen stap is de sluiting van 14 hogescholen, academies en opleidingsinstituten, zowel als 2 studentenorganisaties, alle verdacht van linkse sympatieën. Het sluitingsbevel werd gegeven door generaal dr. Sjariff Thajeb, minister van Hoger Onderwijs.
Soekarno komt aan deze beslissingen
niet te pas. Voorts werd de eveneens
links-georiënteerde voorzitter van de
journalistenbond, A. Karim, tevens
hoofdredacteur van het Peking gezinde dagblad Warta Dhakti, uit beide functies ontslagen.
Een ander symptoom van de toenemende invloed van het leger is,
dat hier en daar voor het eerst
sinds lange tijd kritiek op Soekarno
de kop begint op te steken. Niet al-

Onzichtbaar
De opstandige luitenant-kolonel Oentoeng, eens een der commandanten van
Soekarno's lijfwacht, werd gearresteerd, toen hij onder de naam Bambang er met een vals persoonsbewijs
in een autobus op weg was naar Tegal
(Midden-Java). Hij vreesde door twee
meereizende soldaten herkend te worden en sprong uit de bus. De passagiers, die hem toen voor een zakkenroller aanzagen, riepen ,fioudt de
dief", waarop de soldaten Oentoeng

De meest onzichtbare man in
Djakarta van vandaag is de spil van
de interne politieke machtsstrijd,
generaal Nasoetion. Gisteren was ik
op het hoofdkwartier van het leger,
toen een zwaarbewapende tank de
binnenplaats op kwam rollen, voorafgegaan en gevolgd door een gewa-

de bemanning pas vele uren later het
schip, met achterlating van het grootste deel van hun bezittingen. Alleen de
kapitein, de eerste en de tweede
stuurman, de eerste machinist en de
bootsman bleven aan boord van een
der blusboten in de nabijheid.
De Akti kwam uit Port Soedan en
was op weg naar Rotterdam. Al enkele dagen geleden, toen het schip aan
de ingang van het Kanaal voer, deden
zich
de eerste broeiverschijnselen
voor. Kapitein Panagiotis nam de vereiste voorzorgsmaatregelen en besloot
toen door te varen naar Rotterdam.
Zaterdagnacht heeft hij, doordat de
radio niet werkte, door middel van
lichtsignalen de
steeds moeilijker
wordende situatie aan boord gemeld.
Om half zes gistermorgen bezweek
het luik van ruim twee en toen sloegen
de vlammen al spoedig naar buiten.
Korte tijd later kwamen de eerste
blusboten langszij, later gevolgd door
nog meer.

OOK IN EUROPA

Golf van betogingen
in Amerika tegen de
Vietnamese oorlog
Voor de tweede achtereenvolgende
dag zijn zaterdag in de Verenigde Staten op grote schaal betogingen gehouden tegen het Amerikaanse militaire
optreden in Vietnam. Ernstige incidenten deden zich niet voor. In New
Vork hielden ongeveer tienduizend demonstranten een optocht over Fifth
Avenue. Verscheidene malen werden
ze met eieren bekogeld.
Af en toe kwam het tot vechtpartijen, maar de politie wist spoedig de
orde te herstellen.
In Berkeley bij San Francisco pro-

beerden drieduizend betogers, voor
het merendeel studenten, opnieuw op
te marcheren naar de nabijgelegen
militaire basis, vanwaar de troepen
naar Vietnam vertrekken. Evenals
vrijdagavond werden zij tegengehouden door een grote politiemacht.
Soortgelijke demonstraties werden
gehouden in Boston, Trenton, Seattle,
Austin, Bennington,
Salem, Philadelphia, Lancaster en op tal van universiteiten.
Ook buiten Amerika werd tegen de
Amerikaanse politiek in Vietnam betoogd. In Londen hielden zaterdagavond ongeveer 1500 manifestanten
een fakkeloptocht naar de Amerikaanse ambassade na een bijeenkomst op
Trafalgar Square. Protestbetogingen
werden ook gehouden in Rome, Brussel, Montreal en Toronto.

In Tweede Kamer

PSP stelt vragen
over

hongerstaking

De hongerstaking in het Kamp
Vledder is aanleiding geworden tot
vragen in de Tweede Kamer. De
PSP-afgevaardigde Bruggeman heeft
zich schriftelijk tot de minister van
Defensie gewend met de vraag of
deze bereid is een onderzoek in te
stellen naar de oorzaak en achtergronden van deze hongerstaking, en
na te gaan of de toepassing van de
Wet op de gewetensbezwaarden in
genoemd kamp voldoende tot haar
recht komt.

pende scoutcar. Vier leden van de
militaire politie stapten uit de tank,
die als een levende muur een vermagerde en gebogen man omringden.
Deze man was Nasoetion. Hij liep
met een stok en zijn linkerbeen in
het gips moeizaam de enkele treden
op naar het gebouw. De generaal,
die op 30 september bij zijn ontvluchting in beide benen werd geschoten,
brengt iedere nacht op een ander
adres door, om een eventuele tweede
poging tot arrestatie te ontlopen.

grepen.

leen kan men kritische gesprekken
beluisteren, maar het onder auspiciën van het leger verschijnend
dagblad Ankatan Bersendjata bezigde de leus „waar wachten wij nu

nog op," doelend op Soekarno's
kans om nu de communistische
partij aan banden te leggen.

Gevoelige snaar
De Indonesische president van zijn
kant probeert de indruk te vermijden, dat de recente ontwikkelingen
een overwinning betekenen voor de
rechtse groeperingen. Hij speelt hierbij op het vergevensgezinde gemoed
van de Indonesiër, die een natuurlijke afkeer heeft van conflicten, harde woorden en driest optreden. Eenzelfde snaar bespeelde minister Soebandrio, toen hij onlangs zei: „Als Generaal Nasoetion beweegt zich, uit vrees voor een nieuwe machtseen van de onderdelen van Nasakom greep,
fiog uitsluitend per tank door Djakarta. De tank en de begeleiondeugend is, dan wil dat niet zeggen
dat die richting de kop ingedrukt dende scoutcar arriveren hier bij het gebouw van het legerhoofdkwartier.
moet worden." De minister zinspeel-
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-46). Verbouwereerd staarde Panda naar de vech-

„Ik had je wel in de gaten! Gelukkig dat ik die
tende kaartspelers. „Stop! Ophouden! U doet el- truukjes ook ken!" „Wie van de vier is dan toch
kaar pijn!" riep hij bezwerend, maar de passa- die valsspeler?" vroeg Panda zich verward af.
giers bolderden onvermoeid verder door de nauwe „Wie is er nou precies ontmaskerd?" Dit laatste
ruimte. De schoppen die zij uitdeelden waren even werd hem vrijwel onmiddellijk duidelijk, toen de
doeltreffend als onder het kaartspel en herhaalde- ene speler na de andere in de strijd zijn gezicht
lijk waren de ruiten van de coupé in gevaar. „Vals- verloor. En met hun ware uiterlijk legden de reizispeler!" schreeuwden zij elkaar om beurten toe.

gers ook hun eigenlijke bedoelingen bloot. „Bah,
wat onsportief!" riep een van hen en een ander
klaagde: „We zouden eerlijk om die goudwagon
spelen!" „Rovers....!" fluisterde Panda verschrikt.
„Ze-ze h-hebben de hele reis om de g-goudwagon
gespeeld!" En met een ruk trok hij aan de noodrem.

Zij kwamen van de Rhondda, weet u,
en voor de kameraden was het alsof de
geest der Vrijheid met hen van de heuvels was afgedaald. Het was een hongermars. Het scheen maar niet tot de
Groep door te dringen dat de demonstranten werkelijk honger konden hebben, maar ik kwam wel op dat idee.
We huurden een vrachtwagen en de
meisjes maakten stamppot bij bergen.
Het vlees kregen we goedkoop van een
sympathiserende slager op de markt.
We reden ze met de vrachtauto tegemoet. Ze verorberden de stamppot en
trokken verder. Eigenlijk mochten ze
ons niet zo erg, weet u, ze vertrouwden
ons niet." Hij lachte. „Ze waren zo
dat herinner ik me het beste
klein
klein en donker als kabouters. We
hoopten dat ze zouden zingen, en ze
voor
deden het. Maar niet voor ons
zich zelf. Dat was de eerste keer dat
ik mensen uit Wales ontmoette.
Ik begon er mijn eigen ras beter
ik ben een
door te begrijpen, denk ik
jood, weet u."
Smiley had geknikt.
„Ze wisten niet wat te doen toen de
mijnwerkers vertrokken waren. Wat
doe je wanneer een droom werkelijkheid is geworden? Ze beseften toen
waarom de Partij zich niet erg om intellectuelen bekommerde. Ik denk dat
de meesten zich verachtelijk voelden
en zich schaamden. Zich schaamden
over hun bedden en hun kamers, hun
volle buiken en hun knappe verhandelingen. Zich schaamden over hun talenten en hun humor.
Ze vertelden altijd maar hoe Keir
Hardie zichzelf steno geleerd had met
een stuk krijt op de koolwand in de
mijn. Ze schaamden zich omdat zij
potloden en papier hadden. Maar het
heeft geen zin al die dingen zo maar
weg te gooien, ze af te schaffen. Tot
die conclusie kwam ik tenslotte. Daarom ging ik uit de Partij, denk ik."
Smiley wilde hem vragen hoe Fennan zelf zich had gevoeld, maar Fennan sprak alweer. Hij had niets met
hen gemeen, dat was hij gaan beseffen.
Het waren geen mannen, maar kinderen, die droomden van vrijheidsvuren,
zigeunermuziek en „morgen is de wereld één" die op witgekuifde golven
over de Golf van Biscaje voeren of
met kinderlijk genoegen bier kochten
voor hongerlijdende kabouters in Wales; kinderen die niet de kracht bezaten weerstand te bieden aan 't licht uit
het oosten en gehoorzaam hun verwarde hoofden erheen wendden. Ze hielden van elkaar en dachten dat ze van
de mensheid hielden, ze bevochten elkaar en geloofden dat ze de wereld bevochten.
Al gauw vond hij ze alleen maar komisch en vertederend. Wat hem betreft hadden, ze net zo goed sokken
voor soldaten kunnen breien. De wanverhouding tussen de droom en de
werkelijkheid dreef hem tot een nauwgezet onderzoek van beide; hij besteedde al zijn energie aan het lezen
van filosofie en historische werken en
vond tot zijn verbazing troost en vrede
in de intellectuele meedogenloosheid
ervan, werd doorhuiverd door de onvervaardheid en de zuiver theoretische verwerping van alle traditionele
waarden. Tenslotte was het dit, en
niet de Partij, wat hem kracht gaf in
zijn eenzaamheid, en een filosofie die
een totale overgave vereiste aan een
onaantastbare formule die hem zowel
vernederde als inspireerde; en toen hij
ten laatste succes boekte en voorspoed
vond, draaide hij deze filosofie bedroefd de rug toe als een schat waaraan hij ontgroeid was en die hij in Oxford moest achterlaten met de dagen
van zijn jeugd.
Zo had Fennan het beschreven en
Smiley had het begrepen. Het was

— —
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BRFAMETJ OK
347). Juist wilde de tijger zijn wrede kaken
om de laars van Brammetje klemmen, toen
een wervelende luchtstroom uit het niets op
hem af scheen te kringelen. Het geweldige
dier werd vierkant van de sokken getild en
ondersteboven gesmeten, terwijl Bram ongehinderd verder rende. Nimmer kan een tijger
zó verbaasd zijn geweest als deze leider van
de wilde katten, die het bij de wilde spinnen

af vond om zó omver te worden gegooid. Een
hinnikend geschater boven hen deed Bram
vermoeden, wat er gebeurd was... en een
vlugge blik omhoog bevestigde de waarheid
van dat vermoeden. In plaats van op het
strand te blijven was Tutu met de paarden
en de luchtslede een ritje gaan maken, met
de bedoeling een oogje in het zeil te houden.

Zodra de papegaai bemerkte, wat er met
Bram aan de hand was, had hij een zakje
met tornado gegrepen en meesterlijk had hij
de wervelstorm naar de tijger gemikt. Voorlopig was Bram gered, maar veilig was hij
nog allerminst. Want over de gevallen leider heen sprongen de wilde katten om de
achtervolging voort te zetten.

—

wel niet het verhaal van toorn en wf'
dat Smiley was gaan leren verwra£gt
ten bij zulke ondervragingen, maarM\,r
leek (misschien juist daarom) eenl6
Er was nog iets met die ondervr
ging: Smileys overtuiging dat Fenna
iets belangrijks niet gezegd had. /*.
er enige feitelijke relatie tussen het
cident in Bywater Street en FennB»
dood? Smiley verweet zichzelf dat.»*
zich had laten meeslepen. In het j"
perspectief gezien was er alleen a g
volgorde van de gebeurtenissen
kon doen vermoeden dat Fennan c
Smiley betrokken waren bij een en
zelfde probleem. Dat wil zeggen
volgorde van de gebeurtenissen, én*
kracht van Smileys intuïtie, ervar»»
het extra O*
of wat je maar wilt
tuig dat hem gezegd had te bellen ,«*
niet zijn sleutel te gebruiken, het
tuig dat hem echter niet gewaar
schuwd had dat er een moordenaar
het donker stond met een stuk lo* 1

'

.

«J

*

°
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*
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Het gesprek was informeel geWef«{
dat was waar. De wandeling in °T.
park deed hem meer aan Oxford de»"
ken dan aan Whitehall. De wandel»"
in het park, het café in Millbank j£
hij was ook heel anders te werk
gaan dan anders. Maar wat maa
dat uit? Een ambtenaar van BuiW*
landse Zaken wandelt in het park
praat ernstig met een anonieme &e zZ
man. Tenzij de kleine man niet aD»^
niem was!
w»<*»Ji
Smiley nam een pocketboek en bes1*
met een potlood op het schutblad

—

s£
*

schrijven:

„Laten we aannemen, wat nog
maal niet bewezen is: dat er verbanjj
bestaat tussen de moord op Fennan
de moordaanslag op Smiley.
omstandigheden
verbonden Smüw
met Fennan vóór Fennans dood?
1. Voor de ondervraging op m®
dag 2 januari had ik Fennan nog no°
ontmoet. Ik had zijn dossier op 9~
Dienst gelezen en liet bepaalde inhC1 '
tingen inwinnen.
r
2. Op 2 januari ging ik alleen P?
Het
&\
taxi naar Buitenlandse Zaken.
nisterie regelde het verhoor, in*£
wist niet, ik herhaal: niet, tevoren *f
het zou afnemen. Fennan was
ve tevoren niet op de hoogte van i°Ö
identiteit, noch iemand anders bui"
de Dienst.
~.
3. Het verhoor viel in twee delen n*
een; het eerst op 8.Z., toen er voor
durend mensen door de kamer k
men en helemaal geen notitie van
namen, het tweede buiten, waar ieo *
een ons gezien kan hebben."
Wat volgde er? Niets, tenzij. ""'.,.
Ja, dat was de enige mogelijke-*0
clusie: tenzij degene die hen sa,?Lj,
zag niet alleen Fennan, maar ook Sm
ley herkende en heftig gekant was wr
gen hun relatie.
;.
Waarom? In welk opzicht was Sm
ley gevaarlijk? Plotseling vielen
schellen hem van de ogen. NatutirtU
in één opzicht, uitsluitend in ééni °P_
als ambtenaar van de ""dlo
zicht

*£

*

'

"
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tingendienst.

Hij legde zijn potlood neer.
ff
En dus' wilde degene die Sam * e
nan had vermoord voorkomen dat
zou praten met een ambtenaar va aU j.
inlichtingendienst. lemand van
"
tenlandse Zaken misschien. Maar
de eerste plaats iemand die Sm* \
ook kende. lemand die Fennan in Jgoford had gekend, iemand van wie ï
nen geweten had dat hij cornrnun jj,!
was en dacht dat Fennan zou P ra
misschien al gepraat had. En als
al gepraat had, dan moest Smiley »
tuurlijk ook uit de weg geruimd
den —en vlug, voor hij zijn rapP"
kon indienen.

*

(Nadruk verboden)

(Wordt

vervol!
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HET RADIO-PROGRAMMA

voor dinsdag

HILVERSUM I (402 m.)
KRO: 7.00 Nws. 7.10 Het levende
Woord. 7.15 Lichte gram. (7.30 Nws.).
7.55 Overweging. 8.00 Nws. 8.10 Lichte
gram. (8.30—8.32 Nws.). 8.40 Voor de
huisvr. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio.
10.00 Gevar. muz.-progr. 10.50 Lichtbaken, causerie. 11.00 Voor de vrouw. 11.30
vooruit,
Lichte gram. 11.50 Volaan
praatje. 12.00 Angelus. 12.03 Licht vocaal
en instr. ensemble. 12.20 Voor de boeren.
12.27 Mededelingen voor land- en tuinb.
12.30 Nws. 12.40 Actualit. of gram. 12.50
Lichte gram. met praatje. 13.35 Voor de
plattelandsvrouwen. 13.45 Gevar. muz.progr. 14.45 Zie, ik maak alles nieuw,
godsd. progr. 15.00 Licht muz.-progr. en
zang. 16.00 Voor de zieken. 16.40 Onderweg: godsd. progr. voor oudere luisteraars. 17.00 Voor de jeugd. 17.40 Voor de
padvinders. 17.50 Overheidsvoorl.
Met
Columbus op ontdekking. Spreker: mr.
W. van Balen. 18.00 Koor, ork. en solisten: internationale volksliederen. 18.20
Uitzending CHU. Politoeren. Nws
eb
comm. van de CHU. 18.30 Radio Volks
Universiteit. Poëzie, wat is dat dan?
door Peter Berger. 19.00 Nws. 19.10 Actualit. 19.35 KRO-Jubileum muziekfeestweek 1965: uitsl. halve finale. 20.00 Klass.
pianotrio. 20.40 Het boek Job: Bijbelse
uitzending. 21.20 Klass. kerkorgelsp. 21.35
Harp en piano: klass. muz. 21.55 De zingende Kerk. 22.15 Zie, ik maak alles
nieuw, godsdienstig progr. 22.30 Nws.
22.40 Epiloog. 22.45 Licht gram. 23.55—
24.00 Nws.
HILVERSUM II (298 m.)
AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgym.
7.20 Lichte gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.10 Lichte gram.
(8.25 De groenteman). 8.45 Morgen wijding. 8.55 Klass. gram. 9.00 Voor de zieken. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (11.00 Nws.; 11.02 RadioVolks-Universiteit: Voor bereiding op de
ouderdom, door mevrouw dr. Elsa Perei-

ra-d'Oliveira).

12.00

Lichte

ork.-muz.

*

9
Victor Collancz Ltd. I

mod. liederen; 11. Mezzosopraan, bar „;
luit en gitaar: Barok- en volkslieden j,
111. Klavecimbelrecital:
klass.
14.35 Klassieke pianomuz., 14.40
radio, 15.00 Voor de vrouw, 15.40
$■
en pianospel, 16.00 Nws., 16.02 Lichte
ziek uit Joegoslavië, 16.15 Voor de J%i,te
17.15 New Vork calling, 17.20 W'
gram. voor de tieners, 18.25 Gevar- ()0
ziekprogr., 18.55 Voor de kinderen, * j,jt
Paris vous parle: gesproken brie*
Parijs, 19.05 Gamelan: Indonesisch Vgf
gramma, 19.35 Het Orff-Schulwer* $
school en gezin, muzikale lezing» j?
Nws., 20.05 Een avond in Sittardj Ar
var. muziekprograa, 21.15 Radar:
ru.:
periodiek,
21.45 Stereo: Omroep" tamus.muz., 22.25 Ik geloof dat
je, 22.30 Nws., 22.40 Act., 23.00 v
en jazzmuz.. 23.55—24.00 Nws.
HILVERSUM III (FM-kanalen)
NRU-NCRV: 9.00 Nws., 9.02
gram., 10.00 Nws., 10.02 Die in de Vrucht muz.progr., 12.00 Nws., 12.0* u, gte
gelspel, 12.30 De Top Tien van vBD
week, 13.00 Nws., 13.02 Klanken .„g,
var. muz.progr., 14.00 Nws., 14.02 e* jgj,
zing, zing:
lichte vokale mv& r hee-15.00 Nws., 15.02 Muziek bij de *f y
lichte gram., 16.00 Nws., 16.02
ma: platenshow voor tieners.
s o ('
VARA: 17.00 Nws., 17.02—18.00 P
_.» iC 1
kest en licht ensemble.

'

''-

*
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REG. OMR. NOORD EN OOST (188,2 m)

FM: 98.40 Mhz., 97.45 Mhz., 88.60 Mhz.
18.30—18.40 RONO-dagboek
liteiten uit Noord en Oost. \%*\'«<fl'
Lichte muziek. 18.50—19.05 Rubrie*. .„rde Landbouw. 19.05—19.20 Literair Ab} jP'
tier. Tiny Mulder bespreekt de
dels „Hand op mijn hoofd" van \M>
,je
Oosterhuis (uitgave de Fontein, U'V;
en „De Papieren Long" van War ter'.ol)
Moor (uitgave Van der Velde, Deve» 0
Alleen vla FM: 88.60 Mhz.
Fryske Utstjuring. Redaksje drs.
o&
Dam.
*&
„Wjerlud," in
what dat neffens us mear oto" pr <r
fortsjinnet.
„Twentwirre," in
&
gram foar jonge minsken, &~ .j i?,
freachpetear fan Willem Abma, "\, ije-.,
r
reportaezje en
de TwintwirretoP ,je
In forhael ut de „Hillige
fan Ulbe van Houten, forteld trocn "

i

dienen''

"
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12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinb.
12.30 Overheidsvoorl.: Voor de landb.
12.40 Lichte ork.-muz. 13.00 Nws. 13.10
Radiojournaal en beursberichten.
13.30
't Muzikantenuur: I. Bariton en piano: Nicolai.
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SPECIALE WEEK

,gOËÊ%È

GROTE MATEN Up
_

C2A,.A. BEHEERST DE MODE
g*»

behoort

Want er is keuze

in diverse modellen en materialen

o a.jersey;camaieux,wollengeorgette,zijdenjacquards.

Maar vooral:

de kollektie

//
Zuiver wollen georgette japon
"■et aparte cloqué narneiing.
Geh. gevoerd.42 t/m 50 79__

is

modieus, alles wat nü

If

Trois-pièces infilafiltnet
_.
effen blouse.
45.
42 t/m 52

~

__

’

\ j&

U tot de vergeten groep grote maten? Hebt

/
/
j

’

_| ||P^

W

omË'l I

■

1 HftèvW f MjwÊm

|

ff

f/l

__

Camaieux japon in deux-pièces look
met leuke „veter-garnering.
ÓO."
Elma-maten 43 t/m 53

Deux-pièces insparkling-wevenit.
Rijk geborduurd.
42 t/m 50
59.75

____

Charmant ensemble: japonm|
met jasje in jacquard. __!£_
Elma-maten 45 t/m 53 39.75
'

mr

m.

v

7

I \I
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ff
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Japon in camaieux met

lengte-garnering, zeer
makend.

42 t/m 52

w
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„Niet als bewijs toegelaten”

Kastelein die geld uit
jukebox nam aangehouden

Volmaakte voorstelling

De 44-jarige J. T. uit Julich (Dld.)
is zaterdag voor de officier van Justitie te Leeuwarden geleid. T. werd ervan verdacht ruim een jaar geleden
het geld uit een jukebox in Midlum te
hebben ontvreemd. T. was daar
caféhouder, deed de zaak aan een ander over en vertrok naar elders in Nederland. De jukeboxmaatschappij controleerde nadien het muziekapparaat,
dat geheel leeg was gehaald. De rijkspolitie groep Wommels verzocht daarna T.'s opsporing.
T. bleek echter naar Duitsland te
zijn gevlucht. De ex-kastelein kwam
echter na een jaar voor een weekend
naar Nederland terug en werd onmiddellijk door de politie in St. Anna Parochie in de kraag gegrepen en naar
Wommels gebracht. Daar bekende hij.
Nagegaan wordt of T. nog meer op
zijn kerfstok heeft.

langgerekt praatstuk

Inadmissible Evidence, is een der latere stukken van John
Osborne, die, na huther, weer teruggegrepen heeft op zijn eerste periode van angry young man. Adelheid van der Most vertaalde het onder de titel ,Jliet als bewijs toegelaten".
Een man van middelbare leeftijd, hier de advocaat BUI Maitland, ziet met afgunst hoe de jongste generatie, zijn dochter
Jane, zich een vrijheid op alle gebied verworven heeft, deze
vrijheid als de gewoonste zaak van de wereld beschouwt, en
haar beleeft in een van buitenaf gezien hechte kring van vrienden. De advocaat heeft dit voor zichzelf nooit kunnen verwerven. Vriendschap en liefde zijn nooit zijn deel geweest, het
uiterlijk succes in zijn beroep blijkt hoe langer hoe meer op los
zand gebouwd, zijn medewerkers verlaten hem een voor een. Hij staat eenzaam in het leven omdat hij niet in staat is tot een durende binding met anderen. Om het ouderwets te zeggen, omdat hij niet trouw kan zijn, noch aan zijn
vrouw, noch aan zijn kinderen, zijn vrienden, zijn beroep.

Dit wordt ons door Osborne uiteengezet door middel van de gebeurtenissen op Maitlands kantoor: de gesprekken met zijn medewerkers en zijn
cliënten,
waarin de advocaat steeds
zijn eigen problemen naar voren ziet
komen. Deze constructie geeft aan het
stuk een vervelende traagheid. Er moet
eindeloos gepraat worden, omdat er
lange uiteenzettingen nodig zijn, eer
de uiteen te zetten situatie van de ander zich kan gaan identificeren met
die van Maitland.
Dit praten nu heeft weinig met toneel te maken, het spel ligt telkens
lange tijd stil, voordat het door de
nieuwe informatie weer in een andere
dimensie op gang kan komen. De personen die de informatie verschaffen
doen als zodanig niet terzake. Daarvandaan dat de drie vrouwen die met
hun huwelijksmoeilijkheden bij de advocaat komen die hun echtscheiding
behandelt, dezelfde uiterlijke gestalte

TE HARLINGEN

Vereniging tot behoud
Waddenzee opgericht
De 16-jarige Kees Wevers uit Kortenhoef, die onlangs het initiatief nam
om een landelijke vereniging op te
richten tot het niet afsluiten en droogleggen van de Waddenzee, heeft gistermorgen in hotel Zeezicht te Harlingen succes gehad. Er werd door vijftien dames en heren een landelijke
vereniging opgericht tot het behoud
van de Waddenzee. Voorlopig werd er
een bestuur samengesteld, bestaande
uit de heren G. A. de Lange, Vlieland,
voorzitter, Kees Wevers, Kortenhoef,
vice-voorzitter, drs. J. Abrahamse,
Groningen, secretaris, G. Wiebenga,

Pieterburen, penningmeester.
De vereniging zal contact opnemen
met deskundigen. Door middel van lezingen en publikaties wil men het Nederlandse volk voorlichten over het
voor en het tegen van een eventuele
drooglegging van de Waddenzee. In
diverse plaatsen zullen contact-mensen worden benoemd. Tevens hoopt de
nieuwe vereniging met allerlei andere
verenigingen contacten te kunnen leggen.

Melkvat gestolen in Niezijl

kunnen hebben en door dezelfde actrice (Nell Koppen) gespeeld worden.
Zo kan ook de homofiele man dezelfde
zijn als Maitlands jongste medewerker, tevens zijn aanklager, zoals zijn
oudste medewerker tevens zijn rechter is.
De Nederlandse Comedie heeft van
dit langgerekte praatstuk een bijna
volmaakte voorstelling gegeven. Tot
de kleinste rollen toe hadden een bezetting op volle kracht. Bob de Lange
gaf in zijn nerveuze drukke beweeglijkheid een goed beeld van Maitland,
met zichzelf en de hele wereld overhoop, met behulp van tabletten zich
Bob de Lange (en Vera Beths) in „Niet als bewijs toegelaten".
net nog handhavend op de rand van
instorting. Een deerniswekkend man,
opgesloten
in zijn ondoorbreekbare
egocentriciteit. Wim van de Brink en
Allard van der Scheer waren zijn zeer
uiteenlopende,medewerkers, Nell Koppen, in drie rollen, de vrouw die haar
trieste huwelijksgeschiedenis vertelt,
Kitty Courbois in bijzonder sterk spel,
de secretaresse, Hetty Verhoogt de telefoniste, Vera Beths in een bijna
woordeloze, prachtig gemimeerde rol
de tiener-dochter en Lous Hensen de
bedaarde maitresse, helemaal niet beantwoordend aan het beeld dat men
uit de eindeloze, door Bob de Lange
op de van hem bekende virtuoze wijze
„Ons stelsel van sociale verzekering toen hij het afgelopen weekend sprak
had is niet voltooid voordat er een volks- over „Liberale Sociale politiek" op
uitgevoerde telefoongesprekken
van
gekregen.
verzekering tegen zware genecskundi een druk bezocht kaderweekend
het
Jongeren
District
Noord
van
de
regie
Henk Rigters tekende voor de
ge risico's is ingevoerd. In vele gezin Organisatie voor Vrijheid en Democrain een stijl die zich opvallend aansloot
nen
met gehandicapte kinderen wordt tie. In het vervolg van zijn rede merkdecor
Lange.
aan die van Bob de
Het
van Niels Hamel was functioneel en stille armoede geleden. Hier gebeurt te de heer Van Dijk op dat ook de
kleine zelfstandigen onder de sociale
schiep de juiste sfeer.
een groot stuk sociaal onrecht!"
verzekeringswetten dienen te vallen.
Beide voorstellingen waren redelijk
Dr. K. van Dijk, Tweede Kamerlid Immers velen van hen verdienen vaak
goed bezocht.
P. L. GEENEN. voor de VVD, deed deze uitspraak minder dan de geschoolde werknemer
die wél verzekerd is. Sprekend over
de ziekte- en ziektekostenverzekering
bracht hij de wens naar voren hier een
vorm van „eigen risico" in te voeren.
In deze welvarende maatschappij is
liet toch niet te veel gevraagd de eerste kosten, b.v. f 50 per jaar, zelf te
dragen. Dit zal het gevoel van eigen
verantwoordelijkheid slechts aanwakkeren en daarmee het zelfrespect van
de mens bevorderen."

Kamerlid Van Dijk voor VVD-jongeren:

’Volksverzekering tegen zware
geneeskundige risico's invoeren’

Na afsluiting Lauwerszee gaat de
Gebr. Ludén naar Groninger kust

De nieuwe reddingboot voor
overgedragen
Oostmahorn
_

Guerrilla-oorlog
Dr. Van Dijk die eerder dat weekend had gesproken over „Onderwijs
politiek" bracht hierbij naar voren dat

door het Scholenplan het Openbaar Onderwijs steeds meer in de verdrukking
dreigt te komen. Er woedt op het
ogenblik een soort guerrilla-oorlog
waarbij het openbaar onderwijs de
verliezer dreigt te worden. Als we
niet oppassen zullen steeds meer
ouders die voor hun kinderen openbaar onderwijs wensen wel gedwongen worden hun kinderen naar een
christelijke school te sturen. Hierbij
De heer Van der Zweep vertelde, komt de geestelijke vrijheid in het gedat de Insulinde 334 tochten maakte ding.
en/332 zeelieden het leven redde.
Spreker brak een lans voor een raDe heer K. Sikkema uit Leeuwarvernieuwing van het lager ondicale
den, voorzitter van het Friese Redderwijs. Door hen te leren van b.v.
Booy
dingbootcomité, bood de heer De
Jacoba van Beieren bereiden we oneen verlaat afscheidsgeschenk wegens ze
kinderen niet voor op de ingewikzijn vertrek als directeur in 1963 aan.
kelde
waarin ze morgen
Het was een produkt van een aarde- zullen maatschappij
moeten leren. Techniek en b.v.
werkfabriek in Makkum.
verkeersonderwijs dienen een grotere
De motorreddingboot Gebroeders plaats te krijgen.
Luden is bekostigd uit een legaat van
Het weekend dat was begonnen met
de heer W A. J. Luden.
een cursus „Spreken in het Openbaar"
De boot is op verzoek van de familie van de heer Luden Gebroeders Lu- stond onder leiding van de heer G.
den gedoopt naar de heer W. A. J. Lu- Ch. O. Boosman uit Groningen. In zijn
den en diens jongere broer H. Luden, inleiding had hij aangekondigd dat het
die in 1922 bij Bloemendaal in zee ver- District in januari een drietal Agraridronk. De Gebroeders Luden is een
zusterschip van de motorreddingboten sche Congressen zal organiseren waar
Carlot (bouwjaar 1960) en de Bernard de moeilijke positie van de landbouw
van Leer (bouwjaar 1965). Over de en de positie van de jonge agrariër
bouw en het zelfrichtend vermogen aan de orde zullen komen.
van de boot schreven wij al eerder.

(Van een onzer verslaggevers)
OOSTMAHORN heeft een nieuwe reddingboot. Het is de Gebroeders
Luden, die bij de werf Niestern in Delfzijl werd gebouwd. Oostmahorn,
en daarmee Friesland, zal de moderne, zelfrichtende reddingboot, die
de roemruchte Insulinde vervangt, echter niet lang hebben: na de afsluiting van de Lauwerszee zal de Gebroeders Luden worden gestationeerd aan de Groninger kust.

Landbouwer J. Rozema in Niezijl
miste zaterdagmorgen zijn melkvat
met slangen en pulsator. Vermoedelijk is hier sprake van diefstal. De politie heeft de zaak in onderzoek. De
Met het, onder het toeziend oog van
schade bedraagt ongeveer f 550,-. Van reddingmaatschappij directeur Ch. v. d.
de dader ontbreekt elk spoor.
Zweep, hijsen van de vlag van de
Koninklijke Noord- en Zuidhollandse
Redding Maatschappij en het
strijken van de
werfvlag werd
zaterdagmiddag
de overdracht van
de boot aan de
Redding Maatschappij een feit.
Schipper S. Zeeman heeft nu zijn
nieuwe boot. Ter
gelegenheid van
de overdracht was
een bijeenkomst
belegd in het Toxopeus-paviljoen
in Oostmahorn.
De eerste spreker
was de heer H.
Th. de Booy uit
Aerdenhout, ouddirecteur van de
KNZHRM en nu
bestuurslid.
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Expositie geopend van
Spaanse schilder Ortega

Ulrum ingehaald
(Van

onze redactie voor

Noord-Groningen)
in
Met muziek, zang en bloemen,
&
veel hiep-hiep-hoera's en nog
0
goede woorden heeft Ulrum zate*"
zijn nieuwe burgemeesters-echtp3*
ingehaald.
Getooid met de tekenen van z
waardigheid hield burgemeester
D. J. Krajenbrink zijn maiden;-spee f
waarin hij zich voorzichtig uitliet o
het toekomstig beleid. „Wijze wOOr nzoals hij ver
hierover te zeggen
dersteld werd te zullen doen
je
een weinig voorbarig zijn," meen
mr. Krajenbrink.
-g
Mr. Krajenbrink, die in zijn v 0 je
functie (juridisch adviseur van (

*

—

°

—

,

de belangen van een
groep heeft behartigd, zei zich be*i. a
te zijn van een noodzakelijke m?cigft
keling, omdat hij nu te maken
r
met een gemeenschap, waarin z,
wor°
gevarieerde belangen moeten
CBTB)

.

° "^\
-

afgewogen.

(Van onze redactie te Assen)
In 't Zaaltje van de drukkerij aan
de Torenlaan in Assen heeft de in
Groningen wonende Spaanse schilder
José Noja Ortega een schilderijententoonstelling ingericht, die gisteravond
door de directeur van de Drentse en
Asser Courant, de heer P. J. Diemei,
als bijzonder mooi werd gekwalificeerd. „Ik hoop", aldus de heer Diemei, „dat de expositie de aandacht
krijgt die ze zeer zeker verdient en
dat de werken van deze rasechte
Spaanse schilder met succes zullen
worden bekroond".
Mevrouw Ortega en mevrouw R. M.
Buurma —Vredevoogd uit Assen, lid
van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
een van de vele genodigden, die de
officiële opening van de expositie door
de architect Egbert Reitsma uit Glim- Loco-burgemeester E. Meijer h'®
men bijwoonde, kregen van de heer
Diemei een boeket bloemen. De ten- Ulrums nieuwe burgemeester **\
toonstelling blijft voor het publiek D. J. Krajenbrink de
geopend tot 30 oktober.
om.

ambtskeW

Een nieuwe kerk, eennieuw
geluid: de Immanuel-cantorij
De kerkmuziek bloeit meer en meer, steeds meer kerken hebben een
eigen cantorij, steeds meer composities komen ter beschikking. Het grote
aantal redelijk bewaarde oude orgels in Noord-Duitsland en Noord'
Nederland zal niet vreemd zijn aan de aandacht voor de barok en de
periode daarvóór, die schatten aan het licht brengt. Uitwisseling en sü'
menwerking met Noord-Duitsland, maar ook bezinning op de vitvoe'
ringswijze van deze muziek vloeien eruit voort. Tot welke verheugende,
resultaten dit alles leidt viel zaterdagavond in de Immanuèlkerk te beluisteren tijdens een muzikale avond-vesper waaraan Kantorei « n
Posaunenchor der Martin Luthergemeinde te Bremen en de nog jonQe
cantorij van de Immanuèlkerk meewerkten. Dezelfde combinatie must'
ceerde zondagmorgen in de dienst in deze kerk en verzorgde die dQQ
een muziekavond in de Hervormde kerk te Loppersum.

..■

*

Gezien het verschil in ervaring en
ledental is een vergelijking tussen de
koren, hoezeer ook voor de hand liggend, niet geheel rechtvaardig,
zien echter van de prestatie zijn er ook
duidelijke verschillen in stijl. Zo zingt
het Bremer koor, onder leiding van
Ernst Hörbe, strakker, beheerster en
rechtlijniger, en schuwt het piano niet.
Het veelbelovende Nederlandse koor,
onder directie van Rynko Ottes, is
nauwelijks half zo groot, maar bereikt
vaak hetzelfde volume. Het zingen is
meer dynamisch bewogen en uitbundiger, met de daaraan verbonden gevaren soms ook van forceren, en vooralsnog minder afgewogen klankverhoudingen. Beide zullen zich bij een
sterkere bezetting (met name bij de
heren wel gewenst) minder doen gelden. Het getuigde van moed, dat de
Immanuel -cantorij met het Magnificat
van Hendrik Andriessen ook een moderner werk aandurfde en daarbij
aankon.
De Lutherkantorei bereikte zeer
fraaie, doorzichtige resultaten met
werkjes van Hassler en Walter.
De verschillen in zangstijl bleven
merkbaar in het gezamenlijk optreden,
maar hinderden niet. Wat misschien
aan eenheid verloren ging werd vergoed door levendigheid. Niet alleen

organisatorisch was het samenga
een prestatie: Bach's „Nun lob B 1 ft
Seel den Herren" trof door een vo J
verzadigde klank, evenals zijn »
chet auf, ruft uns die Stimme".
kwam het echo-effect in iiJaUC?-;«
dem Herren alle Welt" van Sc»%
voor twee koren en koperblazers i*\,
goed tot zijn recht door de opstel»' {
Het echo-koor stond dichter bij _,
publiek, zodat de rollen soms ot°"
,e
keerd leken.
Het door Heinrich Sichler
Posaunenchor, dat evenals de
jecantorijen opvallen veel jeugdige .p
den telt, had de avond op de
gevan de kerk ingeluid, of liever HJ*,.,
blazen. Later -deed het met twee c° jj,
posities van Schein en een va ef
Franck, ondanks een enkele onzu'
heid in de laatste, verlangend u gjjjnaar een soortgelijk Groninger enSf gel
ble. Temeer daar het voorlopige °K{
van de Immanuèlkerk, en van J
moderne kerken, een verschrikk e efS
noodoplossing is, zouden koperbl a ,
tef
in de kerkmuziek nog een groot a
rein kunnen vinden. Bovendien gu
het timbre van deze instromen,
zich uitstekend voor deze m jgjjK*
geen wonder wanneer men bed
hoeveel afbeeldingen van
heeft "V°°
engelen de barok
ibracht....
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Nederland verwacht
te veel dierenartsen

Afscheid van
Toxopeus

Hij greep de bij-

eenkomst aan om
afscheid te nemen
van Jan Toxopeus, de ex-voogd
van het eiland

De voorzitter van de Koning
Nederlandse Maatschappij voor
geneeskunde, de heer N. A. Corfl
deur, heeft zaterdag op de w
van
schappelijke vergadering
maatschappij in Utrecht een
schuwend woord gesproken aan
adres van die jongeren, die van
zijn diergeneeskunde te gaan ■
ren. Hij herinnerde eraan, dat de
wachte aantallen studenten al
1961 worden overtroffen. Volge nS
p
cente voorspellingen van het
nl
statistiek van de Utrechtse t»
teit zal het aantal afgestudeerde
renartsen tussen 1963 en 1973 ver

Rottumeroog.

„Het eiland", zei
de heer De Booy,
„is wel achteruitgegaan. In de zeventiende eeuw
was er nog een
Symbolisch voor de overdracht van de reddingboot graaf met een
hofhouding, dames
van de werf Niestern in Delfzijl aan de KNZHRM en een orkest. Nu
was zaterdagmiddag het strijken van de werlvlag zijn er
alleen
(rechts) en het hijsen van de vlag van de redding- nog meeuwen en
konijnen." Hij
maatschappij in de mast van de Gebroeders Luden. overhandigde
de
heer Toxopeus de zilveren legpenning
van de Redding Maatschappij.
Gina obsceen?
De heer K. Niestern van de Delfzijlwerf herinnerde er aan, dat het nu
ster
De openbare aanklager in Viterbo
40 jaar geleden is, dat in Oostbijna
(bij Rome)
heeft verzocht tegen de
mahorn
de eerste zelfrichtende redfilmsterren Gina Loftobrigida en Virna dingboot, die ook bij Niestern werd
Lisi en de acteurs Jean Sorel en Nino gebouwd, werd
gestationeerd. Het
Manfredi een aanklacht in te dienen was de Insulinde, die nu, na een grote
wegens het optreden in obscene scènes beurt, als reserveboot van de maatschappij zal fnan dienst doen.
in een film.

Burgemeester van
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Hoewel men op het ogenbU* c-ji»'
niet kan spreken van een v „ ( jei*r j
pleet, meent de heer Comma*\„ti»1
dat gezien het steeds stijgende etef''
aankomende studenten bij de *_
f'
naire faculteit, het gevaar van cc ojide roemruchte veel in de naaste toekomst me
denkbaar is.

°

De nieuwste reddingboot van de KNZHRM, de Gebroeders Luden, ligt nu in plaats van
Insulinde aan de aanlegsteiger van Oostmahorn.
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Nieuwsblad

van

het Noorden van maandag 18 oktober

Groninger slachthuismysterie schijnt opgelost

Waterleidingen in de runderhal
wellicht schuld aan luchtje
(Van een onzer verslaggevers)
e t Groninger slachthuismysterie schynt opgelost. De muffe
'ucht, die honderden huisvrouwen er in de afgelopen weken toe
Sebracht heeft hun runderlapjes terug te brengen en vleesgross*ers deed besluiten naar een ander slachthuis om te zien, is sinds
" oktober niet meer waargenomen. Op die datum, zaterdag voor
een week dus, werd in de runderhal een noodwaterleiding in
Sebruik genomen, nadat gebleken was dat het water uit de
bestaande leiding af en toe niet helemaal was wat het zijn moest,
"rompt is toen de muffe lucht verdwenen en hebben ook de
s,a gers geen klachten meer gehad.

te pekel en van het zaagsel op de vloer
evenmin iets opleverde heeft men ten-

|»

Euvel

doet zich

nietmeer

voor

(tinp v erdenking viel op de waterleinat a t alle andere mogelijke oor*

u®?UP tevergeefs
kwam

waren onderzocht.
van een grossier, wie

Dodelijke aanslag

pop olitieke leider
in Santo Domingo

Severo
la£j*gelvan

Cabral, een van de
de partij voor de eenheid
e burgers, is zaterdagavond in
de ? ne
San Do m»ngo, die bezet
*ordt van
rde stl"ijdkrachten van de
die zegt te steunen op de
het slachtoffer van een
Haa-r8 geworden. Hij werd op weg
s door verscheidene kogels gerofr
en overleed, toen hij naar het
eQ ni }u is werd gebracht. Zijn vrouw
rt -J e wei"den gewond en zijn
aUto
Was Wer d in brand gestoken. Cabral
ttn(j mi nister van Binnenlandse Zaken
r net bewind van het drieman-

froerl
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Expo van New York
dicht met grote
financiële strop

ere»dtentoonsteHing van
rórk
*
**tt 4n stèren gesloten met
S

op soevenirs
30^*9*.000
en de officiële
daj

bemededeling
geheel een financiële misluk-

beluste

. * geworden.
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New
meer

degjj bestuur van de tentoonstelling
tyess mee, dat de houders van proer waarde van bijna 30 mil'°«n
*U]!L h llar bijna de helft van hun geld

*

s£i sbliezen,
de hekken in april

den.

1964 werhebben meer dan 51 mila^ende bezoekers de tentoonstei]:
bezocht, maar de uitgaven
fyarenS gebaseerd
aa m
op een bezoekersvan 70 miljoen.
jJH» gev
°lg van de verliezen is dat
h
van < e tentoonstelling
"Üet ]fStuur
*
voor de
Vera»!)? ar "dure" plannen
mg van *>et tentoonstellingsn in een park ten uitvoer kan
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Wardevdol oek van
VanGoyen gestolen

Weens
eense

museum

academie van beelis zaterdag een schilvan de Nederat»dse kunstenaar
Zan de hand Jan
van Goyen
{lsge
ter waarde van ongeveer
O-Ooi)
verdwenen. Het stuk,
Jr «op hout> 41 bi J 25 cm E 1"00*. »s
**>»
havengezicht.
ostenr »jkse politie heeft via Inarrestatiebevel uitgevaarnige}
de
Duitser Peter
°lkrnH>r 28-jarige
Bremen als verblijfMaatsv 1 ftdieTolkmitt
staat volgens de
re Hon^LlJ'cse Politie te boek als een gebeerde kunstdief.
6l »de t
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eer, *f
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Sluisdeuren

in
Volkerak zijn
te smal
an onze correspondent)

>'ijkp
sluisdeuren in de grote wesv oik sluis,
die bij Willemstad in het
e

*«hee [.10

wordt gebouwd, blijken niet
ac sluissegmenten te passen.
n Sebo-wd op een Schieerf
.iken Per paar onget_f
fc*er cc ' 'celw,»tuneter
af, zodat de
ui^wa*
staat voor de opgave staat
*«e il.aier
Het !rei» te dichten.
r staatI inisterie van Verkeer en Waerkende vanochtend, dat de
kVerar.
Wt "der de deuren iets te smal
I
maakt „Maar", aldus het
T
e,»unem
> ar,
» dat levert voor ons
n
n°verkomelijke
'
hindernis op,
at
et hn, Ulsdeuren nu eenmaal altijd
en schotten waterdicht worS6n CbÜmaa
kt. In dit geval is de afen
groter dan normaal
%l 8
lJ
dus
moeten
iets
meer
bout
e r en en- bijzondere vertraging zal
v
'i aan et Se volg van zy'n, zo nemen

J*e de,

JVse
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slotte maar besloten de beide koelhuizen voorlopig te sluiten. Ze zijn na de
vervanging van de waterleiding weer
in gebruik genomen en het ruikt er nu
weer net zo fris als voor de dag waarop het mysterie zich voor het eerst
openbaarde.

Hoe groot de schade is, die het
slachthuis door deze affaire heeft geleden, kon niet worden vastgesteld,
maar dat het een kwestie is van ettelijke duizenden guldens is wel zeker.
Directeur
Haks hoopt nu maar, dat de
het was opgevallen dat alleen de run- grossiers die hun slachtorders elders
deren die direct om 7 uur 's morgens hebben ondergebracht, alsnog naar
geslacht waren, de muffe geur ver- Groningen
zullen terugkeren.
spreidden. Dat waren dus de runderen, die waren afgespoten met water,
dat de gehele nacht „dood" had geOver gebrek aan medeleven heeft
staan. Als het euvel inderdaad in het hij overigens niet te klagen gehad.
water gezocht moest worden konden Hij is de afgelopen weken vanuit alle
alleen de aftakkingen in de runderhal hoeken van het land opgebeld door
de schuldigen zijn, omdat de varkens- vriendelijke mensen, die dachten dat
hal via dezelfde hoofdleiding van wa- ze misschien wel wisten waar het
ter wordt voorzien, zonder dat zich luchtje vandaan kwam. Ze hebben
daar ooit moeilijkheden hebben voor- hem helaas niet kunnen helpen. Ook
gedaan.
niet de mevrouw, die hulpvaardig
mededeelde dat ze met haar geslachMonsters te
konijnen precies hetzelfde had beEr zyn toen watermonsters geno- leefd en dat de oorzaak toen gevonden
men uit elk van de tien aftapkranen werd in
„Tot
aardappelopslag.
in de runderhal. Uit twee daarvan kon mijn spijthaar
tip
ik
met
die
weinig
kon
beinderdaad een „muf" kweeksel wor- ginnen," zegt de heer Haks. „ToevalDe
proef
gewonnen.
den
is later ver- lig heb ik
aardappelen in mijn
schillende malen herhaald, maar de koelhuis." geen
uitslag was toen steeds negatief. Om
helemaal zeker te zijn heeft men toen
toch maar de bestaande leidingen uitgeschakeld en een provisorische leiding van plastic aangelegd. Daarna
heeft het onaangenaam verschijnsel
zich niet meer voorgedaan.
Bij een detachement van squadron
„Wat het nu precies geweest is
320
van de Marine Luchtvaart Dienst,
nog
kunnen we
steeds niet zeggen,"
aldus vanmorgen de directeur van het dat op het ogenblik op het vliegveld
slachthuis, de heer L. J. Haks.
„We St. Mawgan in Engeland is gestatiogaan nu de oude leiding, die trouwens neerd voor de NAVO-oefening Totem
nog maar vier jaar geleden werd aan- Pole, heeft zich in de afgelopen nacht
gelegd, afbreken en centimeter voor een ongeval voorgedaan, dat aan de
vliegtuigmaker-konstabel Ie klasse W.
centimeter laten onderzoeken. Mis- A.
Zweeres uit Beverwijk het leven
schien dat het raadsel dan definitief
heeft gekost.
kan worden opgelost."
Na terugkomst van een nachtelijke
Twijfelachtige eer oefenvlucht
van een der Neptune-vliegDe heer Haks geniet de twijfelachti- tuigen, moest de grondbemanning,
ge eer als eerste en tot nu toe enige waartoe het slachtoffer behoorde, de
slachthuisdirecteur met een dergelijk veiligheidspinnen in het landingsgestel
mysterie te worden opgescheept.
van het vliegtuig aanbrengen. Tijdens
„We stonden voor een volkomen raad- deze handeling is konstabel Zweeres
sel," zei hij vanmorgen.1 „Het ver- door een nog draaiende propeller geschijnsel deed zich alleen bij de rundetroffen en op slag gedood.
ren voor, niet bij de varkens, hoewel
Naar de oorzaak van het ongeval
die veel gevoeliger zijn voor' luchtjes wordt een onderzoek ingesteld.
Wat de zaak nog raadselachtiger
maakte was, dat niet alle runderen
Liftend naar huis terug
het luchtje verspreidden, maar misschien één op de tien of twaalf. De
geur zat aan de buitenkant en was
het sterkst bij de halzen en de voorste
delen. Het hele koelhuis rook er
naar."
schadelijk De afgelopen nacht heeft de Asser
De muffe lucht bleek niet schadelijk politie 2 minderjarige Duitse meisjes
voor de gezondheid, maar je kon haar aangehouden en over de grens gezet.
proeven, ook als het vlees gebraden Beide meisjes werden door de politie
was. Directeur Haks en de zijnen heb- aan de Vaart aangetroffen, tóen zij
ben het koelhuis zowel als het voor- stonden te liften.
koelhuis van onder tot boven onderHet bleek, dat zij afkomstig waren
zocht. De riolen onder de vloer zijn op- uit Nordhorn en dat zij naar de
gebroken, de houten luchtkokers op Drentse hoofdstad waren gekomen om
schimmel onderzocht. Er werd niets een optreden by te wonen van Cuby
gevonden.
and the Blizzards, een beatgroep welke
Toen het onderzoek van de gebruik- de dag te voren in Nordhorn was opgetreden. De meisjes waren kennelijk
dusdanig van dit optreden onder de
indruk, dat zij er een reisje naar Assen
voor over hadden.

Konstabel door
propeller gedood

—

—

—

Twee Duitse Cuby-fans
in Assen aangehouden

Niet

POLITIE WAARSCHUWT

Slachtoffer naar dokter
Oplichter „verkoopt” Asser
jongens van bed
typelinten in Noorden gelicht wegens ruzie

In het noorden van ons land opeeen oplichter, die
onder valse voorwendsels orders van
typelinten, doorslagpapier enz- tracht
te plaatsen. In een drietal plaatsen in
Gelderland heeft hij met succes dezelfde stunt uitgehaald.
De man belt diverse zaken, bedrijven en kantoren op en vertelt dan het
verhaaltje dat zijn broer ziek is sinds
april. Aan deze is vlak voor zijn ziekte
een order in schrijfmachinemateriaal
opgegeven, die hij tot op heden niet
kon uitvoeren. Hij verzoekt dan of hij
nu de aan zijn broer opgegeven artikelen mag bezorgen. Er zijn zakenlieden,
die weten, dat ze geen opdracht voor
dergelijk materialen hebben gegeven.
Maar er zijn ook, die zich niets weten
te herinneren, van een dergelijke order, ze laten zich overbluffen en zeg
gen toe.
De man, die op deze slinkse wijze
een opdracht verkrijgt, is veel te hoog
in prijs. In Wommels werd de truc bij
een tweetal zaken geprobeerd. Eén
bedrijf liep er in. De politie vraagt
haar te waarschuwen wanneer hij zijn
praktijken tracht uit te voeren. Men
heeft reeds een vermoeden wie of de
persoon is.
reert momenteel

Vermiste kelner stuurde
pakje aan dochter

De 45-jarige kelner J. Gjaltema erft
Twijzelerheide, die sedert dinsdag 5
oktober spoorloos was en >«aar wie de
politie sindsdien onafgebtoken heeft
gezocht, heeft eind vorige week plotseling een levensteken gegeven.
Ter gelegenheid van de verjaardag
van zijn jongste dochtertje stuurde hij
een pakketje naar Twijzelerheide.
zullen de
_lÜotw UK ennn bi J Willemstadvan
Omtrent de verblijfplaats van de
Euro- man verkeert de familie nog steeds in
envaartsluizen
k
°rd 1 Zi
belangrij- het onzekere. Het enige houvast i s de
§e,
? in J vormen een ontworpen
nieuw
plaats waar het pakje ter post werd
ac
e*de~Ür>lijnverbinding.
bezorgd, Utrecht.
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„GESLAAGDE OEFENING”

Rijkspolitie paraat,
onschuldige burgers
gearresteerd
(Van onze correspondent te Arnhem)
De reserve-rij kspolitie van de groep
Eist en het parket Arnhem heeft de
eens per jaar verplichte paraatheidsoefening er weer opzitten. Politiewerk
is niet gemakkelijk, dat ondervonden
de reservisten zaterdag, want alhoewel
de leiding deze oefening geslaagd
noemde, ging niet alles van een leien
dakje. Zo werden vier onschuldige burgers gearresteerd in plaats van de ontvluchte „gedetineerden", die later nog
een overval pleegden. Ter verontschuldiging kan aangevoerd worden, dat het
signalement van de gearresteerden veel
leek op dat van de gezochte personen.
En de oefening is geslaagd

In Groningen
Israëlisch weekeinde
voor volksdansers

Medeleven

—

1965

„Links en weer rechts, vooruit, achteruit," dat konden de volksdansenthousiasten zaterdag en zondag steeds
maar weer horen tijdens de danslessen in het Onderwijscentrum Prof.
Van der Leeuw aan de Paterswoldseweg te Groningen. De man die deze
woorden uitsprak was docent Dan Heiman uit Jeruzalem, die in het weekeinde leden van de Nederlandse Volksdansvereniging, van de Volksdansvereniging „Jeugd en dans" in Groningen en andere volksdansliefhebbers Israëlische dansen leerde. De
liefhebbers die het weekeinde in de
Kweekschool overnachtten hebben zaterdag 5 uren aan de lessen besteed
en zondag 4 uren. De opkomst was
dermate groot dat het dansen door de
grote kring iets werd bemoeilijkt. De
heer Heiman doceerde de Israëlische
figuren en bouwde daaruit de dansen
op. Aan de hand van een door hemzelf uitgegeven boekje kunnen de leerlingen de figuren onthouden en instuderen. De groep werd muzikaal bijgestaan door de heer J. Dijkstra met
fluit.

IN GRONINGEN

„Vereniging Drenthe”
hield cabaretavond
De „Vereniging Drenthe" in Gronin-

gen hield zaterdagavond een cabaretavond in Concertzaal De Jong aan de
Hereweg. De avond werd geopend

door de voorzitter van de vereniging,
de heer B. Kroes, die erop wees dat
de zangafdeling van de Vereniging gestimuleerd moest worden en vertelde
van het voornemen om e§n volleybalclub op te richten. Na het zingen van
het Drents volkslied kwam „Berend
oet Drenthe" op het toneel. Een cabaret uit Assen verzorgde deze avond
met leuke schetsjes en zangnummers.
Conferencier Berend praatte de nummers vlot en vrolijk aan elkaar. Mr.
Rebu met goochelwerk, telepathie en
buikspreken verraste de hele zaal met
zn trucs. Ook de Marj a's met zangnummers oogstten veel succes.
De muzikale omlijsting was in handen van het Melodiakwartet.

Man bij oversteken door
auto op slag gedood
De 71-jarige heer S. Spoelsma uit
HARLINGEN is gisteravond op slag
gedood toen hij op de Europaweg in
zijn woonplaats door een personenauto
werd aangereden. Het ongeluk gebeurde nadat de heer Spoelsma zijn eigen
auto in de berm van de weg had geplaatst en deze had verlaten om op een
adres aan de overzijde van de weg een
boodschap af te geven. Bij het oversteken is hij plotseling blijven staan
met als gevolg, dat hij door de automobilist J. W. uit Franeker werd aangereden en een 70 meter weggeslingerd. De echtgenote van het slachtoffer en een zwager die in zijn auto op
hem waren blijven wachten, liepen een
shock op.

Tengevolge van een frontale autobotsing op de kop van de Afsluitdijk
liepen gisteravond twee mensen een
hersenschudding op en werden drie
kinderen licht gewond. De ene auto
werd bestuurd door de 19-jarige J. H.
uit Bakhuizen, die als passagier de
eveneens 19-jarige F. A. B. S. ook uit

Bakhuizen meevoerde. De andere auto
werd bestuurd door de 38-jarige heer
B. K. uit Wierurn met als inzittenden
zijn 36-jarige vrouw A. K.-B. en drie
kinderen van het echtpaar, respectievelijk 8, 6 en 4 jaar. De beide bestuurders bleven ongedeerd. Alle gewonden
zijn in het Oranjeziekenhuis te Harlingen opgenomen.

Duopassagiere van

bromfiets na val
overleden
Gisteravond is de 60-jarige mevrouw
Vos—Tip uit Steenwijkerwold om
het leven gekomen toen de brommer
van haar man in de berm terecht
kwam en een valpartij het gevolg was.
Het echtpaar was op de terugweg van
een bezoek aan zijn zoon te Dwarsgracht, Giethoorn. Op het fietspad
Blokzijl—Steenwijk moet de heer Vos
verblind zijn geraakt door een hem
tegemoetkomende auto. De brommer
ging de berm in en slipte. Mevr. Vos
kwam zo ongelukkig terecht dat zij ter
plaatse overleed. Haar man werd met
hoofdwonden naar huis gebracht.

a.

Bromfietsers gewond
door stierkalf
Een plotseling uit de duisternis tevoorschijn komend stierkalf heeft de
bromfietsberijder J. de V. uit Emmen
zaterdagavond in Erica op tamelijk onzachte wijze met de straat in aanraking gebracht. De V. liep lichte verwondingen op. De achter hem rijdende
bromfietser S. uit Erica met als duopassagiere G. M. M., eveneens uit
Erica, kwamen ook met het dier in
botsing en liepen verwondingen op.

Bromfietser (22) gewond
bij botsing met auto

Tussen Hardegarijp en Quatrebras
sloeg zaterdagmiddag een personenauto, bestuurd door de 19-jarige tractorbestuurder T. H. uit Hardegarijp
over de kop. De wagen schoof over het
rijwielpad en kwam in de sloot terecht.
Op de hoek van de Friesestraatweg
De bestuurder liep verwondingen op en de Kraneweg in Groningen is teaan zijn handen. De auto werd totaal gen half zes vanmorgen de 22-jarige
vernield.

Doordat een personenauto plotseling
linksaf een inrit wilde inrijden ontstond zaterdagmorgen op rijksweg 41
(bij de kalkovens) te Ten Boer een
ernstige autobotsing tengevolge waarvan twee mensen gewond werden. De
auto die linksaf sloeg werd bestuurd
door de heer J. G. H. B. uit Groningen.
Hij 'werd aangereden door een achteropkomende " personenauto, bestuurd
door de heer B. N. uit Ten Boer.
Laatstgenoemde belandde met zijn
auto tengevolge van de botsing in een
sloot en kon hiet eerder uit het wrak
worden gered, dan toen dit door een
vrachtauto op de wal was gehesen. De
man werd ernstig gewond en liep
onder andere een beenbreuk op. De
chauffeur van eerstgenoemde auto liep
geen letsel op. Zijn echtgenote evenwel sloeg met het hoofd door de voorruit en kreeg snijwonden aan haar
gezicht.

bromfietser M. van der Tuuk, Magna
Petestraat 10a, in botsing gekomen
met een personenauto, bestuurd door
de 23-jarige M. van der Meer uit Buitenpost. De bromfietser kwam te vallen en is met een gebroken rechterbovenbeen door de GGD naar het Academisch Ziekenhuis gebracht.

Automobilist botst onder
invloed tegen lichtmast
De 23-jarige glazenwasser J. de V.
uit Groningen is vannacht om een uur
met zijn auto tegen een lichtmast op
het A-kerkhof gebotst. Van de mast,
die ontzet werd, sprong een luikje
open, waardoor de onder stroom staande draden kwamen bloot te liggen.
De automobilist kon kort na de aanrijding worden aangehouden. Hij bleek
onder invloed te verkeren en is door
de politie voor onderzoek aangehouden.

Man zonder rijbewijs

De 31-jarige Asser automobilist A.
R. B. is zaterdagavond licht gewond
geraakt, toen hij bij Graswijk in Hooghalen de macht over het stuur verloor
nadat plotseling een met paard beOp de Grote Markt in Groningen is spannen wagen voor hem was opgeDoordat de automobilist D. T. uit
zaterdagmiddag gedemonstreerd te- doemd. Hij reed eerst tegen een boom Wirdum geen voorrang verleende,
gen de oorlog in Vietnam. Er werden en vervolgens tegen een hek.
kwam hij om twintig voor een in de
borden meegedragen met leuzen als
nacht van zaterdag op zondag op de
„Stop bombardementen op Vietnam",
hoek van de Friesestraatweg en de
„Erken bevrijdingsfront," „Vietnam
Jan Steenstraat in Groningen in botvoor de Vietnamezen" en „Wat doen
sing met een personenauto, bestuurd
de Amerikanen in Vietnam
Moord."
door de 42-jarige Groningse persfotoDe politie maakte een einde aan de
graaf D. van der Veen. De schade aan
demonstratie door de borden en pamde zwaar beschadigde auto's wordt
De 76-jarige K. Harkema is om- geraamd op f 2500 in totaal. T. bleek
fletten in beslag te nemen. De betogers hadden voor hun actie geen ver- streeks twaalf uur zaterdagavond op niet in het bezit van een rijbewijs.
het trapje van zijn woonwagen in het
gunning aangevraagd.
kamp aan de Peizerweg in Groningen
gestruikeld en voorover op de betonHij
Een geparkeerde personenauto, die nen kampbestrating gevallen.
door de eigenaar, de heer H. Strating klaagde over toenemende pijn in de
uit Groningen, niet op de handrem was borst, waarom zijn vrouw zondagmorgezet, is tegen half zes zondagmiddag gen de GGD waarschuwde. Die bracht
op de Trompkade nabij de loopbrug aan hem naar het Academisch Ziekenhuis,
de rol gegaan en in het water gereden. waar bleek
dat hij twee ribben had geHet Leger des Heils-muziekkorps
De takelwagen van de brandweer heeft
het voertuig, waarvan de voorruit ge- broken.
Rotterdam-Congreszaal onder leiding
broken was, weer op de wal gezet.
van kapelmeester J. V. K. Voorn, gaf
By een controle op de hoek van de
Hereweg en de Vechtstraat in Groningen
zaterdagavond onder redelijke belangop Unie-avond:
Ds. A.
zijn zaterdag twee automobilisten, zeven
stelling in de Remonstrantse kerk aan
wielrijders en drie bromfietsers bekeurd,
de Coehoornsingel te Groningen een
omdat ze het rode licht negeerden.
De collecte die 2 oktober door de
muziekuitvoering. De algehele leiding
dierenbescherming in de stad Groningen
berustte bij kolonel Ph. van
die

Anti-VS-betoging
op de Grote Markt

—

De Asser politie heeft zaterdagnacht
vier jongelui uit de Drentse hoofdstad
in de leeftijd van 19 en 20 jaar van hun
bed gelicht in verband met een fikse
ruzie tussen de Assenaren en drie jongemannen uit Spier, Westerbork en
Beilen.
Tengevolge van deze ruzie bleek één
van de aangevallenen zo ernstig toegetakeld dat hij zich onder medische behandeling moest stellen.
De politie heeft proces-verbaal opgemaakt wegens openlijke geweldpleging.
De ruzie vond plaats op de Oostersingel in Assen. Na afloop was het Asser
is
viertal rustig naar huis gegaan.

veroorzaakt aanrijding

Man breekt ribben
bij val van trapje

—
—
—

gehouden heeft f 7685,69 opgebracht.

Bond van Begrafenisverenigingen in
Groningen herdacht 25-jarig bestaan
In café-restaurant 't Huis de Beurs
te Groningen werd zaterdagmiddag de
25e jaarvergadering van de Provinciale
Bond van Begrafenisverenigingen in
de provincie Groningen gehouden. De
voorzitter, de heer F. v. d. Laan uit
Delfzijl, gaf een overzicht van de geschiedenis van de bond.
De bond werd opgericht op 28 september 1940 met 28 ledenverenigingen,
die 11.561 leden telden.-Thans zijn van
de in deze provincie bestaande 130
plaatselijke begrafenisverenigingen 126
bij de bond aangesloten. De heer v. d.
Laan wees er op, dat het aantal crematies de laatste jaren sterk is toegenomen en hij stelde de vraag of het in
verband daarmee niet gewenst zou zijn
de naam van de bond te veranderen
in „Provinciale Bond van Uitvaartverenigingen".
In verband met de sterk gestegen

GEVAAR

LOEREND

kosten hebben verschillende verenigingen de contributies drastisch verhoogd. „Het is zaak, jaarlijks een
reserve over te houden. Dit is geen
winst, zoals wel eens in jaarverslagen
vermeld, maar reserve ten beTioeve van de leden."
Ook secretaris De Wit liet in een
overzicht verschillende feiten uit de
afgelopen 25 jaar de revue passeren.
Deze vergadering werd bijgewoond
door het dagelijks bestuur van de
Nederlandse Bond van Begrafenisverenigingen, waarvan de voorzitter de
heer C. v. d. Berg aan de prettige en
vruchtbare samenwerking tussen beide
bonden herinnerde. Hy had grote
waardering voor de heren v. d. Laan
en secretaris A. J. C. de Wit die gedurende 25 jaar leiding hebben gegeven aan het werk in de bond.

CONCERT MUZIEKKORPS
VAN LEGER DES HEILS

Broek
uw kinderen naar

„Stuur
christelijke scholen”

(Van één onzer verslaggevers)
Ds. A. Broek, gereformeerd predikant te Enschede, heeft zaterdagavond in de Martinikerk te Groningen op de Unie-avond van het district
Groningen van de Unie „Een school
met den Bijbel" een vurig pleidooi gehouden voor het christelijk onderwijs.
De predikant, die voorheen werkzaam was in Groningen, was van mening, dat de opvoeding van kinderen
alleen bij het christelijk onderwijs in
goede handen is, omdat op deze scholen de bijbel het uitgangspunt is bij
het gehele onderwijs.
„Omdat bij het niet-christelijke onderwijs wel eens een bijbelles wordt
gegeven, daarom wordt dit onderwijs
nog niet door ons aanvaard," aldus de
predikant. „Als wij net zo blijven getuigen voor onze school als de openbare scholen dat doen voor de hunne,
dan is dat, omdat wij luisteren naar
het woord „Voedt uw kinderen op in
de vreze des Heren," zo zei ds. Broek.
Het Chr. mannenkoor Laus Deo en
het Chr. harmoniegezelschap Patrimonium verleenden medewerking aan
deze goedbezochte bijeenkomst, die
werd gesloten door ds. J. A. Brandsma, Baptisten predikant te Groningen.

Dalen,

tijdens de

schriftlezing sprak over
Psalm 103: „Looft den Heer mijn
ziel."
Het muziekkorps begon het programma met de mars „Toortsdragers" van Eric Ball. Onder leiding
van de kapelmeester Voorn, die al 30
jaar lid van het muziekkorps is, waarvan 15 jaar kapelmeester, werden alle nummers
meestal fanfaremuziek
vlot Afgewerkt.
Hommo Tichelaar, een jeugdig heilsoldaat, speelde in „Jubilate" op verdienstelijke wijze de cornetsolo. Cor
Ros speelde de trombone solo in „Een
nimmer falend Vriend" van Erik
Leidsen. Door een zanggroepje van 10
jongens en meisjes werden enkele
nurrtmers van hedendaagse muziek en
zang ten gehore gebracht. Het waren
„It's an open secret", met welk nummer de Joystrings in Engeland vele
jongeren hebben aangetrokken, en
„Walk in the light". Vooral dit laatste
nummer sprak bijzonder goed aan.
Nadat de heer Verhey uit Rotterdam nog een persoonlijk getuigenis
had afgelegd werd de muziekuitvoering met samenzang en dankgebed besloten.
Zondagmiddag concerteerde het muziekkorps in de muziektempel van het
Sterrebos.

—

—

Nieuwsblad van het Noorden
In plaats van kaarten.
Vrijdag 22 oktober a.s.

hopen

onze lieve ouders
J. PINKSTER
G. PINKSTER-OORBURG
hun 40-jarige echtvereniging te herdenken.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Groningen, oktober 1965.
Soerabaj astraat 19.

Onze lieve ouders en groot-

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder

van

E. WAGENBORG
HANNEKE

ALICE
PETER

ouders
R. BIJLEVELD
H. BIJLEVELD-FOULON
hopen op donderdag 21 okt.
de dag te herdenken, dat ze
25 jaar geleden in het huwelijk traden.
REINT AUKJE

Amsterdam, 17 oktober 1965.
Wallestein 28.
De teraardebestelling zal plaatsvinden te Delfzijl op
vrijdag 22 oktober om 15.00 uur. Belangstellenden
worden verzocht om 14.30 uur samen te komen in
het Hervormd Centrum.

RUDI
MARGA
RIA

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve dochter, onze lieve zuster, behuwdzuster en tante

FREDDIE

Groningen, oktober 1965.
Tellegenstraat 5.
Receptie van 5—7 uur:
Tellegenstraat 5, Groningen.

Verloofd:

MARGO KRUIZE
en

ADRIAAN JASSIES

Groningen, 17 okt. 1965.

HILLIE BOOTSMAN
geliefde echtgenote

op de leeftijd van 44 jaar.
Amsterdam, 17 oktober 1965.
Delfzijl: J. T. BOOTSMAN—WILDEMAN
W. BOOTSMAN

J. BOOTSMAN—TUIL
T. BOOTSMAN
A. BOOTSMAN—KUPER

F. BOOTSMAN
F. BOOTSMAN—BONGERTMAN
H. TUIL—BOOTSMAN
J. J. TUIL
K. BOOTSMAN
T. BOOTSMAN—STAM
J. F. BOOTSMAN
A. BOOTSMAN—LEEUWERKE
neven en nichten.

Verloofd:
JANNY VAN KAMPEN
JANS KOOPS

16 oktober 1965.
Ulrum, Noorderstr. 24.
Eelde, Hoofdweg 57-59.
Verloofd:

AAF DIJKMAN
HARRY VLEDDERMAN

Verloofd:
JOHANNA WIERINGA
WESSEL JAN BOS

van E. WAGENBORG,

Heden is nog vrij onverwacht van ons heengegaan,
onze zeer geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

Groningen,

BERENDINA MARTENA

Overschild,

in de ouderdom van 80 jaar, sedert 2 november 1931
weduwe van GEERT STRATING.
Winschoten, 17 oktober 1965.
Karel Doormanlaan 131a.
Den Haag: T. SAPPEMA—STRATING
J. SAPPEMA
G.
JANSEN—STRATING
Winschoten:
J. JANSEN
Haren: F. STRATING
H. STRATING—NAAIJER
Groningen: J. VAN PROOSDIJ—STRATING
F. F. J. VAN PROOSDIJ
Winschoten: B. VAN BAARLE—STRATING
A. VAN BAARLE
Lettelbert: P. SAPPEMA—STRATING
A. SAPPEMA
Groningen: G. HALLEMA—STRATING

Gorechtkade 160a.
Grauwedijk 44.

vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons

Met

zoontje

>
GEERT GERHARDUS
(Geerhard)

De heer en mevrouw
DE VRIES-GRIEVER
Delfzijl, 17 okt. 1965.
Meraklaan 5.
Tijdelijk adres:
Huize Tavenier, Groningen.
Heden overleed na een
langdurig geduldig gedragen lijden onze lieve
man, pappie, behuwdvader en grootvader

HARM LAANSTRA
Gepens. Adjudant administratie van het v.m.
K.N.I.L.
in de ouderdom van 70

jaar.
Groningen, 16 okt. 1965.

Hamburgerstraat 32b.
A. Laanstra-Dielemans
Kinderen en klein-

kinderen.
Thuis liever geen bezoek.
De overledene te opgebaard in een der rouwkamers van het -Gebouw
Zwanestraat 12". Bezoek
van 5—7 uur.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. woensdag plm. 12.00 uur op de
begraafplaats Selwerderhof. Vertrek van huis om
11.30 uur.
Op zaterdag 16 oktober
overleed in het „Zonnehuis" te Zuidhom, onze
geliefde broeder, zwager
en oom, de heer

HARM LAANSTRA

P. HALLEMA
Groningen: M. WIJNGAARD—STRATING
R. WIJNGAARD
Winschoten: E. STRATING
D. STRATING—STUBBE
Dordrecht: G. STRATING
M. A. STRATING—VAN DER LAAN
Winschoten: S. STRATING
S. STRATING—HOPPENTOCHT
Zwijndrecht: C. P. STRATING
D. S. J. L. STRATING—ANDREESSEN
Den Haag: L. MEUWESE—STRATING
A, MEUWESE
Groningen: H, HUIZING--STRATING
C. HUIZING
klein- en achterkleinkinderen.
De teraardebestelling zal plaats vinden donderdag
21 oktober a.s. om 2 uur op de begraafplaats aan de
Hofstraat.
Zij, die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen worden aan het sterfhuis verwacht.
Bezoek dagelijks van 7—B uur 's namiddags aan het
sterfhuis.

Heden overleed onze beste broer, zwager en oom
de heer

op de leeftijd van ruim
70 jaar; geliefde echtge-

noot van J. Dietermans.
Groningen:

J. Loonstra
G. Loonstra-Booisma
Ulrum:
F. Loonstra

C. Loonstra-Kooi
Santpoort:

C. van Leeuwen-Loonstra
C. G. van Leeuwen
Groningen:
H. Moorlag

Tiel:
D. Loonstra

S. A. Loonstra-Schouten
en kinderen.

Heden overleed zacht en

kalm, na een langdurig,
doch geduldig gedragen
lijden, onze lieve zorgzame man en vader
JAN HARM LUBBERS
in de leeftijd van 45
jaar.

van

Geliefde

echtgenoot

Jantje Martens.

Armen, 17 oktober 1965.
Armen:
J. Lubbers-Martens
Lina en Rieks
Gerrit en Tina

Henk

Gienus.
De begrafenis zal plaats
vinden te Eext op woensdag 20 oktober 1965 om
1 uur vanaf het Verenigingsgebouw.
Zij die de overledene de
laatste eer willen bewijzen, worden verzocht aldaar aanwezig te zijn.

Heden overleed na een
langdurig, doch geduldig
lijden
gedragen
onze
lieve zoon, broer, zwager

KLAAS ALKEMA
in de ouderdom van 82

Blocum, Overschild, 15 oktober 1965.
Overschild: G. ALKEMA—MEYER
Ten Boer: A. ALKEMA—BOEREMA

Winschoten: L. BOVENHUIS—ALKEMA
C. BOVENHUIS
neven en nichten
Blocum: mej. J. HUIZINGA, huisgenote
De begrafenis zal plaats vinden op woensdag 20 okt.
a.s. te Woltersum om 3 uur.
Zij, die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht samen te komen in café
Velthuis te Woltersum, om 2V. uur.
Heden werd na een langdurige ziekte van ons weggenomen, onze lieve man en vader

IDE ELLENS
op de leeftijd van 52 jaar, na een gelukkige echtvereniging van 27 jaar.
Bedum, 16 oktober
Stationsweg 33.

jaar.

Armen, 17 okt. 1965.
Vries:
Wed. H. LubbersZewüster
Haren:
G. Hönebecke-Lubbers

W. Hönebecke
Assen:
L. Koops-Lubbers
J. Koops
Vries:
H. Lubbers

Assen:
K. Jager-Lubbers
J. Jager

Paterswolde:
H. Arends-Lubbers
G. Arends
Neven en nichten.

1965.

J. ELLENS—ALTING
ANJE en ALBERT (verl.)
De begrafenis zal plaats hebben op woensdag 20 oktober des namiddags 2.30 uur, vanuit Hotel 't Gemeentehuis te Bedum.
Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden om 2 uur aldaar verwacht.
Heden op 16 oktober overleed onze zoon, broer en
zwager

IDE ELLENS
in de leeftijd van 52 jaar.
Eelde, oktober 1965.
Wolfshornweg 2.

J. ELLENS
Sauwerd: J. ELLENS
H. ELLENS—NIJDAM

en oom
JAN HARM LUBBERS

geliefde echtgenoot van
Jantje Martens,
in de leeftijd van 45

jaar.

Heden werd na een langdurige ziekte, nog onverwacht van ons weggenomen, onze lieve zwager en

oom

IDE ELLENS
on de

leeftijd van 52 jaar, geliefde echtgenoot van

J. ALTING.

Bedum, 16 oktober 1965.

33.
Winde:

Stationsweg

Laaghalen:

Schoonloo:
Hooghalen:

Kielwindeweer:

TOLNER
G. TOLNER—VIJFSCHAGT
E. KARSSENS
G. SUURD
J. VIJFSCHAGT
A. VIJFSCHAGT—BARTELS
H. LANDMAN
H. LANDMAN—VIJFSCHAGT
neven en nichten
Sj.

-8

1965

Heden overleed, na een langdurig, smartelijk lijden
onze lieve moeder en oma

ETERNR-.VMnTIC
automatische horloge

ANNECHIEN MEYER
geb. VAN ACHTEREN,
op de leeftijd van 59 jaar,

l**

Q

van LUCAS MEYER.
Muntendam, 17 oktober 1965.
echtgenote

Middenweg 125.

L. MEYER
J. BLAAUW—MEYER

_—__-■■ mm

stoom( goederen

HENK
H. KOCH—MEYER
K. KOCH

O

in

gelegenheid tot
dag 's namiddags van 4—5 uur

Rouwbezoek en

condoleren a.s. dinsaan huis.
De crematie zal plaatsvinden a.s. donderdag te 2 u.

APPARATEN
HOORBRILLEN
en OORHANGERS

dagen

irereed

dierbare vader

-

f 3.50, f 4.00, f 5.00, f6.00.

I cosnaczliï

\

I

M

j

Provincie Groningen

i

Ter gelegenheid van de ingebruikneming è
of taupef van het gebouw van de provinciale water- \\
kleurig
keuringsdienst van è\
huntin9' ji staat en de provinciale
29.90
f waren, alsmede van de herdenking van \\
4 het honderdjarig bestaan van de provin- )
f ciale waterstaat zullen het provinciaal \\
A-WEG 7
van beide diensten <»
bi) de westertiaven ( i bestuur en de directies
ALLE KORSETTERHC
naar MAAT!
j op vrijdag 22 oktober 1965 van 16.45 uur ], Elegant,
steungeveno,
i tot 18.00 uur in het nieuwe gebouw, <i
solide en... niet door_d
f St. Jansstraat 4 te Groningen, recipiëren. j, Tevens
■■■■■■■■■■__■_■■_____■_■■_■__#
Medische
Hernia
GOW
Massieve gouden dames /^.^^■-►■-►■-►■-^■-^■-►^^--►■-►--►■~>.^'~>^~*^-~>''~>'-">-~>'">'~*'~^'%?
en BUIKBANDEN

<
<

en kleinkinderen
Haren:
J. WILLEMSMA, huisgenote
De teraardebestelling zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Niehove op woensdag 20 oktober a.s. om 3 uur.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in café Van Kammen, te Niehove.

r.f orenbeek j

overleed plotseling, mijn innig geliefde
onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

JANTJE ALBERTS
in de leeftijd van 58 jaar.
Geliefde echtgenote van KLAAS STRUIK.
Eelde, 16 oktober 1965.
Kosterijweg la.
K. STRUIK

slaven armbanden
van f265- voor f 175,-17

steens
gouden dames
polshorloges

JOH. STRUIK

,

voor dames en here*j.

*"

Op verzoek komen
U thuis.
jjj;
Mevr. T. FEENSTRA—vv
Oosterhamriklaan 3
Groningen, tel. 299»

UW SPECIAALZAAK voor

BONT

voor 1225,-17 steens
gouden heren

H. STRUIK—KREKEL
H. STRUIK
Geldermalsen: P. BUIRINGE—STRUIK
R. H. BUIRINGE
Glimmen: H. WASSENS—STRUIK
J. WASSENS

van f350-

B.g.g.

Fraaie tafelklokken
met maanaanduiding
v.a. f 198.50
Zaanse klokken
fraai wortelnoot
va. 1135,-

Heden

overleed, geheel
onverwacht, onze beste
buurman, de heer
JOHANNES

WOLDENDORP

in de ouderdom van ruim
81 jaar.
Garmerwolde, 14 okt. '65.
De buren:
Fam. D. Bolhuis
Fam. U. van Dellen
Fam. M. Pops
Fam. J. Huisman

Dagbladreclame
het meest
doeltreffend !

-

Groningen

Ge»loten hui»

-

21060.^_^'

Reumatisch 6
pijnen...
:%
$

v.a. 1150,-

dag 20 oktober te Eelde om plm. 2 uur.
Zij, die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen, worden verzocht om 1.30 uur in café Nijdam
aanwezig te willen zijn.

tel.

is

polshorloges

Zuidlaren: A. KONNEMAN—STRUIK
J. J. KONNEMAN
en kleinkinderen
De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. woens-

Groningen:

fFiEURONj

■BBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBÏBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtBBBBBK.

J. E. COOKE

L. Alberts
E. Alberts-v. d. Woude
Peize:
Wed. H. Alberts-Been

-

Vanaf heden PLATE SERVICE

(vlees, groente,
aardappelen) in Vijf minuten geserveerd, in 12 verschillende variaties. Prijzen zeer billijk: f 2.50, f 3.00,

„onvermoeibare'V/yjk

J. H. VAN EMBDEN ANDRES—MEIJER
G. H. VAN EMBDEN ANDRES
Haren:
G. H. DRIESENS—MEIJER
F. J. A. DRIESENS
British Columbia/Can.:
H. T. COOKE—MEIJER

Heden overleed, zeer onverwachts onze lieve
zuster en behuwdzuster
JANTJE ALBERTS
geliefde
echtgen. van
K. Struik, op de leeftijd
van 58 jaar.
Eel'de, 16-10-65.

Huizingastr.

Carolieweg 19 Groningen.

Groningen:

Groningen:

men HARM LOl'
TOLBERT Telef. 05945"
Z
4. tel. 26137 I

3. KEIZER

RESTAURANT 'T EETHUYSJE VAN VELZEN

footsaver

TRIJNTJE JUURSEMA,

Emmalaan 38.

vrouw,

i noodslachtingejbE^

uitgesloten. Het geheel staat
onder leiding van geschoold
personeel.
belt

n_____------------__E_______R-_--------r<______aa«-_-_MBe<>

in de ouderdom van 87 jaar.
Haren, 16 oktober 1965.

Heden

wrak vee en

Oude Boteringestraat 28
GRONINGEN
Tel.
bij de Gr. Markt
29478
Dirk

DOEKE MEIJER
Weduwnaar van

Voor alle soorten
in onze moderne
KAPSALON
PERMANENT WAVE compleet f 7.—, kroes worden

AKSE

bewijzen worden
daartoe uitgenodigd om 1.50 uur in de wachtruimte
van het crematorium.

en grootvader

FRANS BRUSSMA )45
GRONiNGEN - HERESTRAAT 60 TEL.OS9ÖO-2°

HOOR-

in het crematorium te Groningen.
Zij, die de laatste eer wensen te

Heden is van ons heengegaan onze zo

*

JUWELIER

1

M. BLAAUW
ANNEKE

Groningen:

Het elegante
van wereldnaam, voor dames en h##*
Allttnvtrkoop:

JAKOB

de Ranitzstraat 9.
Enschede, van 't Hofflaan 23.

Oosterhoogebrug
Groningen, 16 okt. 1965.

18 oktober

mijn geliefde vrouw,

HILLIE BOOTSMAN
op de leeftijd van 44 jaar.

van maandag

'

Telef. 38137

Vakkundige prettige bediening.
Volledige garantie op iedere mantel.
Enorme sortering in alle prijsklassen.
Dagelijks geopend van 9—6 uur.
Bovendien is onze showroom iedere woensdagavond
geopend van 7—lo uur.
Komt U rustig even kijken.

Eelde:

E. Kemkers-Alborts
G. Kernkers

H. A. J. Kruseman

Heden nam God tot Zich
mijn geliefde man, onze
lieve vader, behuwd- en
grootvader

Orth. Chirurg
Emmasingel 4
AFWEZIG tot 25 oktober

HENDRIK JACOB

VENEMA

Dr. JULIUS

in de ouderdom van
67 jaar.
Ps. 73 : 13 ber.

chirurg

__f5;

Ontdek de
werking van bl°

—-__w5

,*"W«ifl&fi

____

t.n.a. uitsluitend spreekuur

; Kru.scben

16 oktober 1965.

105a.

W. Venema-Magendans
G. E. Venema
H. Venema
J. J. Venema-Fokkema
W. Venema
J. M. Venema-Kompier

Anita

j

*

de meest
bronnen.
i wetenschappelijk ,-m

!iJ~^»"^^^SL»S'-_HB

mengesteld, vero'Jjt
!de onzuiverhedenu

Internist
woensdag 20 oktober

GEEN PRAKTIJK

H. T. OTERDOOM
Arts

LOPPERSUM
woensdag 20 oktober

GEEN SPREEKUUR

„Selwerder-

SPECIALISTEN IN OLIEVERWARMING

bijna

GRONINGEN

A. Vermaas-Zweep

Kinderen en kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats
vinden op het Selwerderhof, woensdag 20 okt om
11.30 uur. Vertrek vanaf
het sterfhuis om 11 uur.

ons
lieve

ANNEKE POLL

Vrijdag, 15 oktober 1965.
Norg:

D. L. Mulder
A. Mulder-Karsten
Norg:

L. Karsten
L G. Karsten-Mulder

Adam:
G. J. J. Peters
H. Peters-Karsten
Ommen:
K. Karsten
B. C. Karsten-Spa
neven en nichten

wonderen^:

bijna 100 jaar deskundigheid op verwarmingsgebied.

Joh. 3 : 8.
Groningen, 16 oktober '65.
Leeuwarderstraat 35.

nicht

doet

THIADENS& ZONEN

behaagde het de
Heer tot Zich te nemen
in Zijn Heerlijkheid onze
innig geliefde man en
vader, behuwd- en grootvader
THOMAS VERMAAS
in de leeftijd van ruim
66 jaar; na een gelukkige

Plotseling
is van
heengegaan onze

Deze stevige, robuste, elegante vier-deurs zes-persoons Toyota sedan
heeft een onnoemlijk aantal constructieve details, welke men slechts
in de duurdere automobielen aantreft.
De Japanse neiging tot perfectionisme komt tot uiting in de wel zeer
degelijke afwerking, de moderne technische constructie en de complete uitrusting wat betreft accessoires. Prijzen vanaf f 7.995.—.
Importeur van deze snel in Nederland populair wordende automobiel
Leidschendam,
is de Fa. Louwman & Pargui, Veursestraatweg 280,
Telefoon 01761—5151.

te

Heden

van

uw bloed, verlost *
! reumatische
\I jicht en spit. P 1! 11

Dr. VAN EMBDEN ANDRES

vinden a.s. woensdag
20 oktober op de be-

echtvereniging
40 jaar.

* jt

beroep

volgens afspraak.

Haarlem:
G. H. Venema
De begrafenis zal plaats
graafplaats
hof" te Groningen
13.30 uur.

bevat

actieve minerale*1 e

Groningen,

Verlengde Hereweg

„

zuiverend Krusche'j

■

-

"

voor een kopje

Vraag telefonisch (05900-29029) brochure of

deskundig bezoek.

ls^slMllmSm

koffie

naar het vernieuwde

OOSTERSTRAAT 12

RESTAURANT

I

51% STAATSLENING 1965
1000

en f 100.
Nader vast te stellen; stukken groot f
99V4 %, vrij van zegel en provisie.
INSCHRIJVING: tot 21 oktober; betaling 16 november a.s.
maximaal 25 jaar. Aflossing in 20 jaarlijkse termijnen;
LOOPTIJD:
eerste 10 jaren versterkte aflossing niet mogelijk.
ELKE BEURSDAG VERHANDELBAAR
Inlichtingen en inschrijvingsbiljetten bij:

BEDRAG:
KOERS:

IPV

Winkelen in de stad,

■

_L___v____r__l

-

Groningen
Tel. 21669
Eigenaar D. K Roelof»

Herenraat 20

Bij aankoop

van ledere gulden

BOERENKOOL
NV. GRONINGSCH EFFECTENKANTOOR Tulnverse ANDIJVIE
■I KLEINE PELSTERSTRAAT 9 - GRONINGEN - TEL. 24162 envindt24163
Beurskoersen en berichten betreffende diverse ondernemingen
dagelijks op ons telexapparaat, vóór-, tijdens- en nabeurs.

U

*

SINAASAPPEL6

GOUDRENETTEN
Gesneden

__K_f_t^l

■W_9!slÏ4___

_JW"*[JBb^V

"-„«.«-

Ti
per

kg

✓

%

PERDE

BLAD

Nieuwsblad van het Noorden

van maandag 18

oktober 1965

FEITNCV OMMENTAREN

LEAIWHNOSRTD EZER
De redactie hoeft (en zal) het niet altijd met de inhoud van de
*brieven
eens zijn. * De redactie stelt prijs op ondertekening van
personen

gepubliceerde
de brieven en
eist het zelfs wanneer
worden aangevallen.
In alle gevallen moeten
afzender
naam en adres van de
aan de redactie bekend zijn.
Over het algemeen mogen de brieven een lengte van 209 woorden niet te boven gaan.

*

9

Publiek-jury kiest winnend liedje

*

Shepherds doen mee aan
„Waarom geen kunstijsbaan in
Nederlands Songfestival
Groningen?” vraagt lezer zich af
Gevarieerd
(Van onze radio- en t.v.-redactie)

»Is het niet treurig, dat de „metropool" van het Noorden, Groningen,

a n zijn schaatsliefhebbers, en dat zijn er nogal wat, niets te bieden
heeft? Waarom kunnen plaatsen als Deventer en Heerenveen wel
zpiets beginnen, steden die samen qua inwonertal nog niet zo groot

*
1

.n als Groningen.

Terwijl het noorden het schaatsland
bij uitstek wordt genoemd, moeten

de schaatsliefhebbers deze winter
helaas weer naar Deventer. Misschien kan men het volgende jaar
naar Heerenveen, maar daar zijn
de Groninger schaatsers nog niet
mee gediend.
Waar blijven de actiebesturen van
de schaatsverenigingen hier ter
stede???
Waar blijven de sportieve schaatsers uit Groningen? Was Groningen niet sportstad nummer één ! ! !
Hier ligt mijns inziens een schone
taak deze eretitel waar te maken!!
J. H. DITO, Groningen.

in ant;

woord
CpUWi
schrij-i

The Luckberries, Edwin Rutten, Milly Scott, Helen Shepherd (ondersteund door haar trio-genoten) en Piet Sybrandy zijn de vocalisten
die aangewezen zijn om in de voorronden van het Nederlands Songfestival 1966 uit te komen. Zij zullen worden begeleid door het
Festival Orkest van Dolf van der Linden. De voorronden worden
vanuit het gebouw Concordia te Bussurn voor de televisie uitgezonden op maandag 31 januari, dinsdag 1, woensdag 2, donderdag 3
en vrijdag 4 februari 1966. De finale vindt plaats op zaterdag
5 februari.

Luxemburg
Zoals gebruikelijk zullen de deelnemende artiesten telkens drie liedjes zingen. Uit deze liedjes wordt
het beste gekozen en dat wordt dan
weer ten gehore gebracht in de nationale finale.
Op de finale-avond worden dus
vijf liedjes gezongen. De zangerCes) van het winnende liedje zal
Nederland daarmee vertegenwoor-

Het Gewest Groningen van de
KNSB heeft indertijd alle moeite
gedaan
er zijn besprekingen gevoerd met de gemeente Groningen,
het bedrijfsleven en vele andere instanties
om een kunstijsbaan in
Groningen te realiseren. Uit een
grondig onderzoek naar de exploitatie van zulk een ijsbaan echter,
bleek dat er ieder jaar met grote
tekorten gewerkt zou moeten worden. Om deze reden heeft men van
de stichting van een kunstijsbaan

—
—

°MTRENT de tegenstand, welke thans van vele kanten blijkt tegen

e goedkeuringswet vóór een te sluiten huwelijk van prinses
met de heer Claus von Amsberg, veroorloof ik mij een
Waarschuwende stem te laten horen. Niet om hiermee te bewijzen,
d ik vóór een goedkeuring zou zijn, maar omdat de gevoerde
Acties niet doordacht zijn en leemten vertonen.

Beatrix

°'

Wil men de heer Von Amsberg
veroordelen, dan dienen de gronden

*el zo overtuigend te zijn, dat twjj*el uitgesloten is en laat ik vaststellen, dat er twijfel gerezen is bij
°"s volk. Naar mijn oordeel heeft
"ten de heer Von Amsberg geen
'echt doen wedervaren en dit moet
ch de basis zijn van onze houding,
zou alsnog kunnen gebeuren en
*el op deze wijze, dat een groep
Va n vooraanstaande, capabele Nederlanders uit verschillende zo uitzich
eenlopend mogelijke richtingen
beschikbaar stelt om een gesprek

te hebben met de heer Von Amsberg, waarbij alle nodige punten en
overwegingen zo veelzijdig en open

mogelijk zullen worden behandeld
en alle gewenste inlichtingen door
de heer Von Amsberg dienen te
worden verstrekt.
SIEGFRIED GOUDSMIT,
Amsterdam.

J?

„Aftakeling stopzetten”
, «Mocht over de problematiek met

tot het voorgenomen
Weiijk van prinses Beatrix met
(j
r
aus von Amsberg voorloPig hetCllaatste
woord nog gesprok n zijn,
dan is dit m.i. een zeer
sezond teken.
.Hieruit blijkt dan in elk geval dat
zaak> die °P net eerste gezicht
»ir
eüicht onbelangrijk schijnt, maar
|r nfeite het Nederlandse volk voor
i_; beslissing van grote principiële
}*etekenis stelt, dit volk dan ook in
rlijke 2in » ter harte gaat "
oplossing is dan
,_f~f er een ideale
deze
mijn mening de
naar
est
Ideaal
2 T= m democratische zijn.
zijn
isscmen
een
„volksstem,
öiin
maar aangezien ons staatsbe t geen
referendum kent, is dit
Von u
orshands te hoog gegrepen. Wat
v ?, echter wel gegeven is, is onze
Deze is
ita er
nemen
belast
met
het
?
be«r ingen in naam van ons van
net
Volk Ja, wat
voor beslissingen: PoHy
in d besnssin gen. Beslissingen die
zou meeste gevallen geen van ons
Unnen» noch durven nemen,
da» dez
e bijna altijd liggen op gebien n die
een meer of minder speWaau SCne kennis vereisen, en...
getf*l «' de politiek vaak de doorslag
' g nuof moet geven,
de onderhavige kwestie wel
een
zi n Pohtieke in de gebruikelijke
inziens niet Deze kwestier"St1-ins
geheel buiten de normale
ord
gen t an zaken, als behandeld pleden in ons parlement. Ze
üfit " Wop
d|» ~. letterlijke zin „buiten de orDli Jkt al hieruit dat mensen rr zicn
normaliter nooit met
■>de n
ek" bemoeien in deze zaak
vaak
ben een uitgesproken mening heb-
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het Nederlandse volk in

el m staat zou worden gesteiri
neteij 210 1 nu uit te sPr eken in deze
«Hoger m, kwe stie is het misschien
st°p2ft dat nog bijtijds kan worden
wat reeds is begonnen:
de aft
keling van de waardigheid en
het Prestige
van de Kroon.
C J ROSIER, Groningen.
(Dn

~

*

u*

DOr
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redactie

bekort).

(Door redactie bekort)

„Leefbaar in 2000”
De stelling van Vondeling op
het 10e congres van de PvdA
dat de mantel van een liberale
voorman als Thorbecke de VVD
anno 1965 niet meer past, is tijdens
de begrotingsdebatten door Geertsema en Joekes op ondubbelzinnige
wijze bewezen.
Onze samenleving ziet zich, enerontzijds door nieuwe behoeften
staan door een grotere persoonlijke
welvaart
o.a. op het terrein van
recreatie, cultuur en sport anderzijds door nijpende problemen
ontstaan door de geweldige bevolkingstoename (2000 ; 21 miljoen)
o.a. op het gebied van de woningbouw, verkeer en onderwijs, geplaatst voor de uitdaging ook in het
jaar 2000)
ons land leefbaar te
doen zijn."
Dus meer geld. De vorige regering wilde daar niet aan. Pas toen
de PvdA aan de regering deelnam
werd er een regeringsprogram opgesteld, dat wèl gericht was op
een leefbaar Nederland anno 2000."
Groningen

—

—

—
—

—

MAK VAN DEN BERG.
Groningen.
(door redactie bekort)

RADIO

—

Om deze 80.000 de helpende hand

in het leven geroepen en bestaan er
provinciale en plaatselijke comités.
In 12 achtereenvolgende radiouitzendingen „Moeders Wil is Wet"
zal Mia Smelt, bijgestaan door Gerard Heystee, te beginnen dinsdag
19 oktober, de aandacht vestigen
op deze groep. Zij wil dit doen door
wat dieper in te gaan op de landen
waar zij vandaan komen, de leefgewoonten die er daar op na worden gehouden én vooral ook op de
problemen waarmee deze buitenlandse arbeiders in Nederland te
kampen hebben.
Bij de samenstelling van deze
programma's zal zij contact hebben met kenners van deze landen,
terwijl zij voorts nauw wil samenwerken met die centra die zich intensief met buitenlandse arbeiders
bezig houden.
Voorts zullen tijdens deze uitzendingen vraaggesprekjes zijn te beluisteren met gezinnen van buitenlandse werknemers die hier al enkele jaren wonen. Mia Smelt wil

WOENSDAGMIDDAG

15.00 UUR

Reportage ere-doctoraten
VU voor radio en televisie
Woensdag 20 oktober is het een
dag in de geschiedenis van
de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het is dan precies 85 jaar geleden,
dat deze universiteit officieel geopend werd door dr. Abraham Kuyper. Het is tevens 60 jaar geleden,
dat de door de VU verleende graden officieel erkend werden.
grote

Daarom is het woensdag een feestelijke dag. Hoogtepunt zal ongetwijfeld zijn de uitreiking van de
ere-doctoraten, die de VU heeft

MILLY SCOTT
...zingen voor Songfestival....

buitenlandse arbeiders

te reiken is de Landelijke Stichting
Bystand Buitenlandse Werknemers

verleend aan o.a. Pr. Bernhard en
dr. Martin Luther King. De NCRVradio geeft woensdagmiddag om
15.00 uur een rechtstreekse reportage van deze plechtigheid. De NCRV
televisie schenkt 's avonds in de
actualiteitenrubriek „Attentie" uitgebreid aandacht aan de VU-dag,
er zal voorts een programma van
20 minuten worden gewijd aan C.
Rijnsdorp, één dergenen, die woensdag een ere-doctoraat zullen krijgen.
Ook het NTS-journaal zal beelden
geven van de VU-dag.

—

——

Twaalf uitzendingen over
Ons land telt momenteel ruim
80.000 buitenlandse arbeiders waaronder Grieken, Turken, Spanjaarden, Italianen en Marokkanen, binnen zijn grenzen. Ze zijn door de
Nederlandse bedrijven aangetrokken om enige verlichting te brengen in het ernstig tekort aan werknemers waarmee bepaalde industrieën te kampen hebben. Velen
van hen zijn op goed geluk naar Nederland gekomen, zonder iets af te
weten van onze leefgewoonten, terwijl wij op onze beurt meestal niets
of zeer weinig weten van wat er bij
deze mensen leeft. Van een nauw
contact is meestal geen sprake,
vooral ook door het taalprobleem.

NCRV's „Interland”
irriterende vertoning

Hetzelfde euvel, dat vorig jaar
zij het in mindere mate
ook aan
het licht kwam bij de première van
„Eén tegen allen" in Bolsward,
kwam ook bij deze interland-uitzending naar voren: het onvermogen van de tv. om het buitengebeuren
de dikke mannen en
zo
bevredigend op het
„kamerscherm" te krijgen. Over het

afgezien. Red.).

„ACTIES VERTONEN LEEMTE”

gehouden.

(J.) Het spijt mij voor de NCRV,
maar ik kan de eerste aflevering
van het „interland"-spel niet
anders zien dan als een mislukking. In plaats van er genoeglijk kijk-amusement aan te beleven, overheersten zaterdagavond in mijn huiskamer de
ergernis en de irritatie.

ven..: J

«ZCN KUNSTIJSBAAN HOORT THUIS IN SPORTSTAD
GRONINGEN".

digen in de Internationale Finale
van het Eurovisie Songfestival, dat
in maart 1966 in Luxemburg wordt

door deze uitzendingen meer begrip kweken onder de Nederlanders voor deze mensen.
Dinsdag 19 oktober zal dr. J. T.
G. M. de Meyer, staatssecretaris
van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid in het programma „Moeders Wil is Wet" deze reeks van 12 uitzendingen inleiden.

Oudere generatie
ook aan bod
Vrijdagavond 22 oktober komt de
eerste aflevering van het serieprogramma „Tieners van toen" op
het scherm. Voor deze programma's wordt een publiek benaderd
dat telkens bestaat uit de leden van
de oudere generatie in een bepaalde stad. Vooraf worden hun wensen genoteerd op het gebied van
bijvoorbeeld muziek en zang. Ook
het spel-element heeft in deze uitzending een plaats gekregen.
Elles Berger ontvangt het publiek,
dat in dit geval uit Alkmaar is gekomen om 21.20 uur.

PROVO
Dinsdagavond om
20.20 uur komt de
eerste „Jan en
Alleman" van het
nieuwe seizoen op
het scherm. Natuurlijk is Jan
Blaaser weer de
hoofdfiguur in dit
programma, dat
eens per maand
wordt uitgezonden. In de aflevering van morgenavond zien we
hem o.a. als provo
tijdens een happening bij het
Lieverdje.
De regie is in
handen van Fred

Rombouts.

De liedjes zullen worden beoordeeld door een publiekjury, die in
elke voorronde weer anders en wel
zo gevarieerd mogelijk is samengesteld en uit vijftien personen bestaat. De vijf gekozen liedjes worden in de finale beoordeeld door de
vijf jury's tegelijk, in totaal dus
vijf en zeventig personen. Ook dit
jaar kunnen tekstdichters en componisten, die bij de Buma zijn aangesloten, weer liedjes, speciaal geschreven voor genoemde vocalisten,
insturen.

algemeen was de beeldoverbrenging van de volksspelen onvolledig,
onduidelijk en daardoor niet bevredigend. Veel erger nog en een aanfluiting in de werkelijke zin van het
woord was de schreeuwerigheid van
de verslaggevers met als grote
kampioen de Beig Willy Lustenhouwer. Hij gaf op volkomen overbodige momenten opgewonden commentaren met optimaal stemgeluid.
De momenten waarop de „Wijze
Raden" m het beeld kwamen werden als een oase van rust gevoeld,
maar daarmee is dan ook alles gezegd.

Nietszeggend
Het vraag- en antwoordspel had
voor de kijker totaal niets boeiends.
Het bleef een vluchtige en nietszeggende aangelegenheid. Ik heb er
alleen van onthouden, dat Jelly Roll
Morton oftewel Ferdinand Joseph
Morton werd afgekeurd als antwoord op de vraag wie de jazzpianist met gouden tand was. Welk
antwoord dan wel goed was kregen
we niet te horen. Ook andere vraagpunten bleven in de mist.
Het enige leuke bij deze eerste
„interland" was in feite nog het
luisteren en kijken naar de jeugdige frisse en vlotte Vlaamse presentatrice Regine Clauwaert. Maar
daar alleen kan de NCRV het vele
geld toch niet voor op tafel hebben
gelegd.
De eerste aflevering van „Huwelijksvoorwaarden" was niet onaardig. Ik had hetzelfde stuk wel eens
door Walter en Connie zien spelen

Bijzonder goed viel gisteravond
het door de AVRO uitgezonden stuk

JAN BLAASER

„Man met baard en donkere bril"
van Walter van der Kamp erin.
Het gegeven van dit thriller-achtige stuk was origineel en de uitwerking ervan heel knap. De kijkjes achter de schermen van de t.v.
waren interessant,«*emeec omdat de
daar heersende sfeer zo realistisch
werd weergegeven.
Van der Kamp nam dank zij een
ironische pen herhaaldelijk afstand
van de handeling, die daardoor heel
licht verteerbaar bleef. Een kostelijk moment was het Johan Kaart
(die professor Vlasakker speelde) te
zien reageren op het ten gehore
gebrachte „As het effe kan", dat zoals bekend door Kaart in _My Fair
Lady" gezongen is.

Knap

De spanning werd goed vastgehouden. Vlak voor de ontknoping
(die
ook onconventioneel mocht
heten) werd ze nog opgevoerd door
een zeer suggestieve verfilming. Er
is knap geacteerd, alleen heb ik
wel geruime tijd moeite gehad te
geloven in de door Leo de Hartogh

uitgebeelde pohtie-commissaris.
De AVRO mag Walter van der
Kamp te zijner tijd best een nieuwe
opdracht geven voor het schrijven

van een stuk.
Bij Nederland—Zwitserland een
uitverkocht stadion (volgens Dick
van Rijn) en geen t.v.-reportage:
voor het gevoel een zeer onbevredigende situatie, waar men in de toekomst hopelijk een oplossing voor
zal weten te vinden.

Surinaamse t.v.
start

woensdag

Op 20 oktober aanstaande zal de

Surinaamse televisie, de STVS

(Su-

rinaamse Televisie Stichting) officieel met haar uitzendingen beginnen. Het openingsprogramma van
die avond zal o.a. bestaan uit de
„Rudy Carrel-Show", die op het
festival van Montreux 1964 de „Zilveren Roos" heeft gewonnen. De
Nederlandse televisie heeft deze
produktie als feestgeschenk aan de
Surinaamse televisie aangeboden.

VANDAAG
Nederland 1

18.45 Alleen over dc zender Smilde
1 (kanaal 6): Adviezen over dc ontvangstmogelijkheden op Kanaal 47.
19.00 Nieuws in het kort. 19.01 Klaas
Vaak. 19.05 Soldatenleven, film uit dc

serie Comedy Caper. 1950 Openbaar
19.35 Magilla
Corilla,
film. 20.00 Journaal. 2050 Politieke
Partij: PvdA. 20.30 Dc Anti-Honger
Aktie 1965: Toespraak door Minister
President mr. J. M. L. Th. Cals. 20.35
Inburgeren (1): Je hoort er bij of je
wilt of niet: programmaserie over dc
verhouding tussen enkeling en samenleving. 21.05 Het mysterie der
gesmoorde
stemmen, film (beide
keuringen 14 jaar). 22.45 Journaal.

Kunstbezit

Duitsland I

18.00 Nieuws. 18.05 Nieuws 1816
Sport. 18.50 Voor het kind. 19.00 Nws.
19.03 Actualiteiten.
19.25 Gestatten,
meine Name ist Cox!, detectivespeL

20.00 Journaal. 20.15 Actualiteiten.
21.00 Muzikaal
programma.
21.45
Journaal en commentaar. 22.00 Gesprek met dc dichteres Nelly Sachs.

Duitsland II

18.15 Nieuws. 1855 De draaischijf,
gevarieerd programma. 18.55 De ontvoering, TV-film. 19.30 Nieuws en
thema van de dag. 20.00 Katholieke
uitzending. 20.15 Reportage over het

Joodse

geloof.

Aansluitend

nieuws.

21.00 Verdacht, speelfilm. 2255 Nws.
en thema van de dag.

Dagprogramma morgen

10.45 Schooltelevisie.
DUITSLAND I:
10.00 Nieuws. 10.05 Journaal. 1050
Die aktuelle Schaubude. 11.00 Colmar, beeld van een stad in dc Elzas
filmverslag. 11.35 Der Kurzschluss,

kleine speelfilm. 12.00 Actuele kroniek. 16.00 Dc nieuwe Bondsdag. 18.00

Nieuwsblad

van

het Noorden van maandag 18 oktober

ZO SPEELDE DE

Velocitas verloot

GVAV speelde zaterdag tegen HVC kon er
een bar slechte wedstrijd. Al na drie mi- en zo bleef het o—4. Een min of meer
nuten leidde de Amersfoortse jeugd door beschamende nederlaag van de GVAV-

KNVB schorste
twee bestuurders
(Van

onze

correspondent).
Met ingang van 6 oktober zijn de voor-

zitter en secretaris van de Amsterdamse
voetbalvereniging KM<VZ (resp. de heren
F. van B. en W. F. van D.) door de KNVB
geschorst, omdat zij er in de seizoenen
1962-63 en 1963-64 niet of onvoldoende op
hebben toegezien, dat de financiële administratie op een behoorlijk controleerbare
wijze werd gevoerd. Verder, omdat zij,
hoewel zij op de hoogte waren met de
chaos in die administratie, in gebreke
zijn gebleven, onverwijld tegen deze
wantoestand de vereiste maatregelen te

jeugd.

De stand luidt nu (resp. wedstrijden en
punten): 1. DWS 8, 14; 2. Vitesse 8, 11;
3. Spel. Cambuur 8, 11; 4. Go Ahead 7, 9;
5. DOS 8, 9: 6. 81. Wit 7, 8; 7. Heracles
8, 8; 8. Volendam 8, 8; 9. NEC 8, 8; 10.
Velox 7, 7; 11. Wageningen 8, 7; 12.
AGOW 8, 7; 13. HVC 9, 7; 14. FC Twenthe '65 8, 5: 15. Heerenveen 8, 4; 16.
GVAV 8, 3.

Hoekema (Cambuur)
bij jeugdselectie

HVC—AGOW

Veendam won
In de tweede klasse A van de jeugdcompetitie betaald voetbal deed Zwartemeer teleurstellend werk door in Klazienaveen met I—2 van Haarlem te verliezen. Veendam kwam beter voor de dag
en versloeg nr. twee op de ranglijst De
Graafschap met I—o.
1. Telstar 7, 13; 2. De Graafschap 8,
10; 3. EDO 8, 10; 4. Hilversum 7, 9; 5.
FC Zaanstreek, 8, 9; 6. Zwartemeer 8, 9;
7. Haarlem, 8, 9; 8. Veendam, 8, 8; 9.
PEC 8, 8; 10. Alkmaar 8, 8; 11. RCH 7,

Het bestuur van de KNVB zal grote
aandacht gaan besteden aan wantoestanden op de voetbalvelden. En voor zover
dat door de scheidsrechter nog niet of onvoldoende wordt gedaan, zal het „in
eigen kring ernstig gaan rondkijken"
naar minder gewenste elementen.
Het bondsbestüur zal niet schromen,
strenge maatregelen te nemen, ook niet,
wanneer het hierbij prominente spelers
zou betreffen. Er zal dus zonder aanzien
des persoons gehandeld worden.
Dit is zaterdagmiddag in het KNVB
sportcentrum te Zeist op de algemene
vergadering van het amateurvoetbal medegedeeld door de voorzitter, de heer J.
J. Egberts, die er verder op wees, dat
het aantal strafzaken wel is afgenomen,
maar nog steeds te hoog is.
Voorts memoreerde hij, dat de groei
van de KNVB zich nog steeds voortzet.
In het afgelopen bondsjaar nam het ledental met 16.000 toe tot 560.000, waardoor van een der grootste organisaties
van West-Europa kan worden gesproken.

De voorbereiding van het Nederlands
UEFA-jeugdelftal wordt woensdag in het
KNVB Sportcentrum te Zeist, voortgezet
met een centrale training onder leiding
van bondsoefenmeester Georg Kessler.
In de selectiegroep is een enkele wijziging aangebracht. Uitgenodigd zijn nu:
Mathijsen (RBC), Béanchi (DWS),
Schneider (Go Ahead), v. d. Bungelaar
(NEC), v. Wijngaarde, v. Gelder en Graumeijer
(Feijenoord), Bekker (HVC),

Zondag spelen:
EERSTE KLASSE A

WW—Velocitas

.

Haan komt voor
op 27 oktober
—
—

Be Quick—Neptunia
Sneek—Emmen
Achilles—Germanicus
Harlingen—Zwaagwesteinde

Alcides—Noordster
GRC—Oosterparkers

Frisia—Surhuisterveen
Rood Geel—Friesland
Drachten—Nicator
TWEEDE KLASSE B
ZNC—Spel. Assen
FW—Asser Boys
Stadskanaal—Nieuw Buinen
Appingedam—Musselkanaal

Muntendam—Hoogezand

KSC—Erica

met aansluitend

25 VRIJE MAANDAGEN
elke 14 dagen een
weekend van 3 dagen).
Bij ons is plaats voor een jongeman van 20—22 jaar als
(dus

I

—

met 21—19, 21—11, 21—16 klopten. Het
heren enkelspel werd gewonnen door Johansson (Zweden) die van Stanek (Tsj.
SI.) in de finale met 21—17, 21—16, 18—21
en 21—8 won. Samen met zijn landgenoot Alser bracht hij ook het dubbelspel
op zijn naam. De Tsjechen Nuko-Stanek
werden in de eindstand met 21—12, 21—8,
21—15 geklopt.

I

Magnetophon.
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textielbrevet of hier0 actief
voor staderend strekt tot aanbeveling.
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spraak (23918).

19 oktober Fa. SAJSITAS
BACH - Cantate Nr. 169
VTVALDI - Gloria
KLEINE 4— O
KR. ELLEBOOG O
MOZART SlraaUe me» dt pulties
-

#N.V.
een bedrijfsleider
-

Wij vragen voor spoedige indiensttreding:

zijn onze fabrieksafdelingen (bankwerkerij en
draaierij) efficiënt en perfect te

welke in staat moet

doen functioneren, in controleren-

de functie betreffende constructieafd„ pijpenbuigerij en onderafdelingen.

Geboden wordt een interessante

veelzijdige en verantwoordelijke
functie tegen uitstekende beloning
in dynamisch bedrijf.

Vereist is:
H.T.S. of U.T.S.-niveau.
Leeftijd boven 30 jaar.
Woning

beschikbaar.

Sollicitaties schriftelijk aan
D. E. GORTER N.V.
afdeling

Personeelszaken

Postbus 6

- Hoogezand.

I on»

2774;

tel.

oirintieiegel

de Harmonie.
Entree f 4.00.
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slankmakende,
Fuca-dragéesl Neem
ookFuca-dragées,
n zult bet zien

en voelen:
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abonnementen
Losse nummers verkrijgbaar

(20 cent).

Abonnementen en advertenties
kunt u eveneens bij onze
plaatselijke agenten opgeven.

Helmondia '55—Wilhelmina
Vl.—Baronie
De met *) aangeduide wedstrijden
staan vermeld op de sporttoto nr. 10
van deze week.
De met °) aangeduide wedstrijden
staan vermeld op de sporttoto nr.
°) Fortuna

*

„drie-in-één".

Daders van inbraak te
Tjalleberd gegrepen
De inbraak, welke de vorige week
dinsdag werd gepleegd by de veehouder IJ. J. Kroondijk te Tjalleberd *?
waarbij een bedrag van ruim f 7°°,
enkele halfponden roomboter en
«"*
horloge met ketting waren ontvreenw
is opgehelderd.
De daders twee Duitsers, K. B. «n
H. J. A. T. respectievelijk 24 en
jaar zjjn door de recherche t* Amsterdam aangehouden, toen «ij he
gouden horloge met ketting, waaraan
enkele bijzondere kentekenen zaten
koop aanboden. De beide mannen zÜ n
in Amsterdam ingesloten. Onderzocht
wordt of zij zich nog aan meer diefstallen hebben schuldig gemaakt. Vandaag zullen zij door de recherche -"
Heerenveen worden verhoord.

'°
*
*"

Jr-

Fa. GEBR. PENTENGA, Hoendiep 89, Groningen

r

___=^3_s^__S_!y__^
N.V.

zoekt voor één van haar filialen in de

GROENTE-AFDELING

EEN KWIEKE JONGEDAME
Sollicitaties schriftelijk of mondeling FRED
v. d. WERFF, Stoeldraaierstraat 56, Groningen, telefoon 34814.
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PEIZERWEG 292
Tel. 51321
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onderkin wordt
'l
Fuca-dragées
stimuleren de
werking van de
darmen en bezorgen n een goede
stofwisseling nieuwe frisheid en
jeugd. Regelmatig gebruik van
Fuca-dragées bevordert ook de
glanzende gezondheid vanuw huid.
Fuca-dragées In
elegante oerpakMnj: f2.90,f450

ÜF

en

Excelsior—Roda JC

Type-dipl. gewenst. Leeftijd 16-18
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advertenties

Heerenveen—AGOW
HVC—Hilversum
TWEEDE DIVISIE B
NOAD—DFC
FC Den Bosch—Hermes/DVS

°) Haarlem—EDO
") Limburgia—RCH

Winschoten:
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doktersadvies

VTftf/BS Voor leden en introduJtlß/ïlt& cé's op DONDERDAG
/%"
J»P^i 21 okt. a.s. 's avonds
i dat n die ook houdt
C
/ om 8 uur in Restaurant
Riche, Vismarkt 42,
Het bijkantoor van het
Groningen.
NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN
Met
JV
I
\
Fuca-dragées
Winschoten,
te
Langestraat 5-1
iverdwijnen
IT l /» I Spreker:
hinderlijke
De Hoogweledeift
Telefoon (05970) 2405
! vetkussentjes
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//
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\7/
gestrenge
Heer Mr.
\
verzorgt in
i om de maag; te
zware heupen en
\ I
C.
L.
W.
Fock.
\
dijen krijgen weer
harmonische
Onderwerp:
fe)A
proporties, een
p
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glad.
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SLANKi

ZFC—Wageningen

lepenlaan 47, tel. 2944.

ff

_£ slank.

Fuca-dragées werken
op 4 verschillende
manieren: Fucadragees geren nuw
slankheid terug én
zorgen ervoor,

Vitesse—Zwolse Boys
Zwartemeer—de Graafschap

*)

dat 's morgens wil helpen in de hui*'
houding, 's middags administratie'
werk op kantoor.

in het nieuwste model
Ford-Taunus 17M-Super

J&A
jpéf

excellent.
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TWEEDE DIVISIE A

Een meisje

Wl 0. ESBINGESIR. 80

Een nieuw
plantaardig produkt

"

Eindhoven—Xerxes
Alkmaar—Velox

GEVRAAGD:

mmmmwmmmm 11 E.GRUNEWALDJI

Vert.lnblanco enveloppe
Vrtagt Inlichtingen

Kaarten verkrijgbaar bij

A-KERKHOF 13 " GRONINGEN " TEL 05900-23918

EN REPARATIEBEDRIJF
D. E. GORTER HOOGEZAND

"
artikelen, voortien «en

Ultilultend kwehtelh-

Orkest NFO Koor COV
Dirigent: Henk Dnl
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Wim van Beek orgel.
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—De twaalfde party van de tweekamp om de wereldtitel dammen tussen
de Russen Tsjegolev en Koeperman, die
zaterdag zou worden gespeeld, is wegens
ziekte van wereldkampioen Tsjegolev uitgesteld tot morgen.

H. J. VENEMA

140 cm breed
TELEFUNKEN

prijs

van de heer

Een prettig soepel
vallende japonstof
in verscheidene kleuren,

I

het jachtspringconcours als het Parijs'
springconcours, terwijl hij in het jachtspringconcours ook de tweede en derde

Bloemenmagazijn

TREVIRA
HONAN

I

voor vriend en vijand onbegrijpelijke redenen keurde de scheidsrechter, die vaker tegen de spelers irriterend optrad en
onrust veroorzaakte, het doelpunt af.
In dezelfde minuut kwam Go Ahead
ook tot scoren, maar dit doelpunt vond
ook geen genade in de ogen van de
scheidsrechter. Nog steeds in dezelfde
minuut wist Johan Hoeksema met een
enorm hard schot de stand op o—s te
brengen. Een superieur spelend O.N.
kon door Hoeksema in de laatste minuut
nogmaals tot een treffer komen, waardoor een alleszins verdiende en geenszins
geflatteerde o—6 zege tot stand kwam.

De Nederlandse zwaargewichtbokBij de internationale tafeltenniskampioenschappen te Den Haag heeft Sarol- ser Wim Snoek, die zaterdagavond te
te Lukacs (Hong.) het dames enkelspel Dortmund in de ring stond tegen de Hamgewonnen door in de finale met 21—11, burger Jürgen Blin, heeft in de zesde
21—10 en 21—13 van Agnes Simoii (Dld.) ronde de strijd moeten opgeven wegens
te winnen. Miko-Luzova (Tsj. Slow.) een wenkbrauwblessure. Het gevecht was
werden eerste in het gemengd dubbel. afgesloten op acht ronden.
Voor de eindstand trokken Schöler-Simon
De nationale springkampioen Jan
zich terug wegens een beenblessure van Maathuis was zaterdag de meest succesAgnes Simon.
volle ruiter in het in Soesterberg geHij
Het dames dubbelspel was voor Simon- houden nationale springconcours.
Buchholz (Dld.), die Seidel-Lang (Dld) won, beide malen met Fliegette, zowel

een onzer verslaggevers)
Woensdag over een week
om precies
te zijn op 27 oktober om tien voor tien
's ochtends
dient voor de Politierechter te Groningen de zaak van de voetballer Hendrik Haan.
Op 5 september heeft hij tijdens de
eerste klas-wedstrijd Noordster—WW
scheidsrechter A. Hilbrants uit Groningen
in het gezicht geslagen, toen deze hem
uit het veld zond. Het duurde tot zondag
10 oktober, dat de arbiter zijn activiteit
op de velden kon hervatten.
De KNVB heeft Haan een schorsing
van tien jaren opgelegd. Door zijn club
Noordster is hij als lid geschrapt. Van
het gebeurde is op de bewuste zondag
proces verbaal opgemaakt door de politie, met als gevolg, dat op 27 oktober het
laatste bedrijf speelt.
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Academische examens

(Willem 2), Dekker (RCH), GeurGeslaagd
Utrecht. (Rijksuniversiteit)
ten (MW), Koopman (Telstar), Stovers
het kandidaatsexamen wiskunde en
(NOAD), Hoekema (SC Cambuur), Man- voor
natuurwetenschappen H: de heer A. R.
ders (Eindhoven), Dirven (Velox), Bosz- Fortuin,
Emmeloord. Doctoraal examen
(De
Volewijckers)
hand
en J. Renswouw scheikunde:
G. J. op de Weegh, Emmen.
(DOS).

Ooms

ÓÓK

jaar

Germanicus—Drachten,

Friesland—Velocitas,
Musselkanaal—Heerenveen,
Asser Boys—Zwartemeer,
Rolder Boys—GVAV Rapiditas.

NEC—DOS,
Vitesse—Heracles,
Spel. Cambuur—Velox,

") Fortuna '54—Elinkwijk
*) ADO—Feijenoord
*) GVAV—FC Twente '65
*) DOS—Willem II

minuten spelen slaagde Johan Hoeksema erin opnieuw te doelpunten. Het werd een interessante en technisch goede wedstrijd, met Go Ahead
meer aanvallend dan O.N. Het laatste
kwartier van de eerste helft speelde zich
goeddeels af voor het 0.N.-doel.
Na de rust slaagde Klaas van der
Veen erin in de tweede en in de vierde
minuut te scoren en de stand daarmee
op o—4—
0 4 te brengen. De weerstand van
Go Ahead was hiermee zo goed als gebroken. De volgende 20 minuten waren
een volkomen 0.N.-aangelegenheid, wat
in de 23e minuut resulteerde in een
gaaf doelpunt van Bert Zuiderveen. Om

ZONDAG SPELEN:

FC Twenthe '65—Volendam,
DWS—BI. Wit,

Strenger straffen

uit.
Na

Emmen—Be Quick,

GVAV—Wageningen,

nemen.

per

De stand is nu:
1. Zwartemeer 7, 12; 2. Be Quick 7, 12;
3. Heerenveen 7, 8; 4. Asser Boys 7, 8;
5. Friesland 7, 7; 6. Velocitas 7, 7; 7.
Musselkanaal 7, 6; 8. Emmen, 7, 6; 9.
GVAV Rapiditas 6 5: 10. Germanicus 6
5; 11. Drachten 7, 5; 12. Rolder Boys 7, 1.

Go Ahead—Heerenveen,

EREDIVISIE
*) Go Ahead—Telstar
*) Heracles—PSV
*) Sparta—MVV
*) DWS—Ajax

Zo had het moeten zijn

een pak slaag.
Zwartemeer handhaafde zich aan de
leiding door in Leeuwarden met I—4 van
Friesland te winnen. Velocitas werd door
Asser Boys lelijk verrast (2—3), Emmen
versloeg Musselkanaal met 2—l en Heerenveen daverde met 7—l over kampioen
Drachten heen.

ZATERDAG SPELEN:

Zondag spelen:

Het aantal deelnemers aan sporttoto 9
bedroeg 743.872. Zij legden voor een totaal
bedrag van f 1.034.595 in. Voor de eerste
prijs van f 187.779 waren zondagavond
reeds 22 meldingen binnengekomen. Een
Oranje Nassau heeft zaterdag een grogroot aantal goede voorspellers meldde
zege behaald in Kampen op het hoogte
zich voor de tweede prijs van f 102.425 en geplaatste
Go Ahead. Met niet minder
de derde prijs van f 51.212.dan o—6 bleven de Oranjehemden de
baas over een tegenvallende tegenstander.
Johan Hoeksema en Klaas van der
Veen slaagden er in de 9e minuut in met
zeer snel „tik-tak"-spel de Go Aheaddefensie te doorbreken en de vrijkomende Van der Veen bracht de stand op
o—l. Go Ahead meende er iets aan te
moeten doen en in hoog tempo kwamen
de aanvallen op het doel van Woldring
af. Door slecht schieten en goed ingrijpen van O.N. bleef een doelpunt echter

In de noordelijke jeugd-selectieklasse
had Be Quick met het zwakke Rolder
Boys niet de minste moeite. Met 10—0
kregen de jeugdige Roldenaren, die nu in
zeven wedstrijden 45 tegengoals hebben,

helemaal niets tegenover stellen

10

*

De sporttoto Grote zege van
Oranje Nassau

7; 12. Tubantia 9, 7; 13. ZFC 7, 3; 14.
Zwolde Boys 7, 3; 15. Gooiland 8, 3.

GVAV EN HEERENVEEN hebben zaterdag onderaan de ranglijst
stuivertje gewisseld. Terwijl de GVAV-jeugd in een algemene malaisestemming verkeerde en door het toch heus niet sterke HVC Amersfoort naar een o—4 nederlaag werd gespeeld, verraste Heerenveen in
Utrecht door het sterke DOS, dat de vorige week nog het ongeslagen
DWS met 2—l zijn eerste nederlaag bezorgde, met liefst 2—5 te verslaan. Het gevolg van deze resultaten is, dat GVAV thans op de
laatste plaats is terecht gekomen. Met een aantal van 27 heeft de GVAVjeugd het grootste aantal tegengoals.

treffers van Smink ;2 x) met o—2. Terwijl GVAV zeer pover voetbalde, was het
spel van HVC aantrekkelijk. De Amersfoorters speelden de bal direct en waren
met keurige dieptepasses gevaarlijk.
GVAV's verdediging kwam bij vrijwel
iedere HVC-aanval in de grootste moeilijkheden. Doelman
Schuurman moest
met een dijbeenblessure uitvallen en nog
voordat zijn plaatsvervanger Rolf Uni de
bal had kunnen aanraken, stond het door
een kopbal van Borléé o—3. Nog voor de
rust werd het door Smink o—4 en was de
wedstrijd beslist Na de pauze deed HVC
het rustiger aan. GVAV, dat ook nog Van
Bolhuis met een blessure zag vertrekken,

JEUGD

1965

__ __ ,___

FUCAexcellent

Overheid en

publiciteit
Introducties bij voorkeur schriftelijk met
opgave van beroep bij
de secretaris K. Switters, Hofstraat 8, Groningen, telefoon uitsluitend op 33788 (Mr.
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Zwitserland velde vonnis over Nederland

Koebellen: „doodsklokken”
PIET KEIZER:
geen

snelheid

KO PRINS: PIET KRUIVER:
mislukking geen souplesse

trekkelijk vervelende middag een einde was gekomen

....

Waardering

Heel terecht werd echter hier en
daar toch wel een waarderend woord
gehoord voor het veldspel der Zwitsers, die even fris gespeeld hebben als
(Van onze sportredacteur)
hun witte voetbaltenue suggereerde.
eigenlijk niet verantwoord is een dergelijke vertegenwoor- Ze zullen daarbij tenslotte misschien de
ALS....
Als op 14 november in Bern van Zwitserland wordt diging te laten uitkomen in een toernooi, dat toch, naar indruk gehad hebben in eigen omgeaangenomen mag worden, door de sterkste voetballanden ving te spelen, want niet alleen was
9ewonnen en Noord-lerland tegen Albanië een punt verde aanmoediging van het Zwitserse puspeelt bestaat er nog een kansje, dat Nederland de eindter wereld zal worden bezet.
bliek heel wat sterker dan van het Nevan de strijd om het wereldkampioenschap voetbal ALTHANS....
derlandse, maar tenslotte kozen de
Engeland bereikt; een kans, welke realiteit wordt Althans, als niet langs andere wegen dan tot dusverre Oranje-supporters zelfs de zijde der
wanneer Nederland wint en Noord-lerland verliest....
uitgezien wordt naar een nationale ploeg. Als niet meer, gasten.
Prettig deed dat natuurlijk allerMaar
zoals tot dusver, een selectie plaats vindt uit een beperkte minst aan, maar als men aanschouwt
Maar het is de vraag of het voor het Nederlands voetbal kring door een oefenmeester, die door zijn verbintenis hoe spelers zo zeer in het veld staan
dromen, dat een tegenstander hen
's te hopen, dat
de verdere afwikkeling van de poule zulk met Holland Sport geen zondag in staat is hier en daar te
doodeenvoudig de bal voor de voeten
een verloop krijgt, want wat het Nederlands elftal gisteren rond te neuzen. Weliswaar adviezen krijgt, maar toch, weg kan halen, dan gaat de sympathie Bij
het nemen van een vrije trap ontstond grote verwarring in het doelgebied
m het Olympisch stadion te Amsterdam tegen Zwitserland waarschijnlijk, de voorkeur zal geven aan spelers, die hij naar die ploeg, welke voor een goed
van
Zwitserland tijdens de wedstrijd te Amsterdam tegen Nederland. Doelman
resultaat weet te strijden. En dat was Elsener
beeft laten zien, was dermate beneden peil, dat het toevallig zelf wel heeft gezien
heeft het moeilijk tegen Piet Kruiver, achter de Nederlander wacht
alleen het geval bij de Zwitsers.
Oranje-aanvaller, Henk Groot, op een kansje en de beide Zwitsers
een
andere
Gemis aan publieke steun krijgt men
rechts
zoeken ieder de bal blijkbaar op een andere plaats.
als men ook ziet hoe Bennie Muller
goed
genomen vrije schop vrij
door 'n
voor doel komt te staan, de bal gemakkelijk onder controle kan krijgen
en vervolgens inschieten, maar dan
toch maar eerst zijn handen ter assistentie gebruikt; als men ziet hoe spelers de indruk maken alleen maar
plichtmatig te spelen, terwijl daartegenover een ploeg staat waarvan de
spelers het waarderen in een nationaal
elftal te spelen en die appreciatie in
ER IS by de samenstelling van het Oranje-team „gegokt". Gegokt
hun spel tot uitdrukking brengen.
op Piet Keizer als linksbuiten, gegokt op Ko Prins als rechtsEr is bij dit alles kritiek geweest op
buiten, gegokt eveneens op Bennie Muller en Joop Burgers in
de leiding van de Zweed Boström, die
het middenveld. Welnu, terwijl de Zwitserse koeienbellen steeds
inderdaad door zijn wat arrogante
(Van een onzer verslaggevers)
houding, zijn laat fluiten vaak en zijn
luidruchtiger klingelden
in de Zwitserse Alpen moeten de
onderbrekingen op appèls der spelers
TERNAUWERNOOD heeft Jong Oranje, zaterdag in Zwolle, de
dieren zich bijzonder onwennig hebben gevoeld zaterdag en zonweerstanden heeft opgeroepen, maar
jonge Deense (amateur)ploeg kunnen kloppen, al doet de uitdag
heeft de bondscoach zijn loterij briefje kunnen vernietigen
van invloed op het resultaat is dat zevan 2—o dan ook geheel anders vermoeden. Twee verslag
ker niet geweest en allerminst kan de
omdat het een totale niet bleek te zijn
in de Deense defensie betekenden evenzovele
dedigingsfouten
Nederlandse
verontploeg
er een
HOE DAT zo gekomen is? Och, de zestigduizend toeschouwers,
schuldiging uit putten voor zijn buitenen dat geeft toch wel te denken. De
doelpunten
Nederlandse
die het Olympisch Stadion hebben gevuld, weten dat natuurlijk
gewoon zwakke totaalverrichting.
jonge
die
een ruime voldoende heeft kunnen
Oranjeklant
enige
allen: er is door de Nederlanders niet werkelijk gevoetbald. Er
Dullens,
de
Sittardiaan
die een grote bewegelijkheid
halen
was
is, vooral in de voorlinie, wat plichtmatig tegen de bal getrapt
passes.
aan
paarde
geraffineerde
en in het middenveld weliswaar koeliewerk verricht, maar zo
Een half uur voordat arbiter Boström
uit in een schot van de PSV-er Lambert
weinig in opbouwende zin, dat het verspilling van energie is
het beginsignaal gal van de 25e interland
Verdonk tegen de paal.
tussen Nederland en Zwitserland konden
gebleken.
De Deense ploeg stelde daar tegende loketten van het Olympisch stadion
over al evenmin goed en doordacht voetPIET KEIZER? Ongetwijfeld een talentvolle voetballer, maar
worden gesloten. „Vanmorgen hadden
bal. Na één of twee goede combinaties
we nog ruim 15.000 kaarten", zei stadionook een, die gespeend is van snelheid en van enige emotie, waarwerd de bal ver in het niemandsland gedirecteur Dick Bessem, die ondanks het
door hij, op de huid gezeten door de Zwitserse verdedigers, het
schoten in de hoop dat daaruit een treffer
wedstrijd-resultaat
teleurstellende
toch
kon
worden aangetekend. Maar de Newerker,
evenals
meer dan tevreden was. ..Kort voor de
tenslotte liet afweten. Piet Krui ver? Een harde
derlandse
achterhoede (Vriens van Wilwedstrijd waren alle kaarten verkocht.
De wedstrijd begon bijzonder verras- lem II en Warnas, Feijenoord) kon het
Henk Groot, maar beiden zonder die uitzonderlijke souplesse,
Tenminste iets dat goed was," stelde hij send en spectaculair voor de jonge Ne- onder leiding van doelman Van Straaten
welke het optreden van de Zwitsers heeft gekenmerkt. En Ko
vast.
derlandse ploeg. Reeds in de tweede mi- (NOAD) best klaren.
Prins? Deze keer een gebrekkige voetballer, die zo weinig zijn
nuut liet de Feijenoorder Hans Venneker
t gehouden, dat in het begin van de wedstrijd enkele
Offensief
fc_£l3'
de Deense doelman de trieste sang naar
gOecTc voorzetten van Piet Keizer eenvoudig in een niemandsland
de
tweede
de
In
helft heeft
Nederlandhet net maken, nadat de PSV-er Peter
se ploeg op het randje van een nederlaag
zijn terecht gekomen. Kortom, hij was een volslagen mislukking,
pass
afgegeven.
had
Kernper
een
save
Na
Nederland
S
groep
gespeeld.
—Zwitserland is in
De Denen gingen in een verDoelman Elsener voelt eens of zijn van de Europese
mede door een consequente Zwitserse beschaduwing.
zone
de voorronDe naar schatting 6.000 kijkers gingen woed offensief en elk moment kon de
neus nog wel op de juiste plaats zit. den in het toernooi om van
gelijkmaker
het wereldkam- er eens goed voor zitten of staan, maar
worden verwacht. De stopgevorderd dan blijkbaar de Nederlan- Na een botsing met Piet Kruiver heeft pioenschap voetbal 1966 de stand
naar mate de wedstrijd vorderde verlo- per van Jong Denemarken, Enemark,
enige
tijd
5 3 117 5—2 ren zij de intense belangstelling. De dook herhaaldelijk op in de vijandelijke
Zwitserland
ders, maar hun gevoel van nauwkeu- de Zwitserse goalie nogal
5 3 117 B—4 Oranje-ploeg ging steeds minder goed linies en hij legde steeds de munitie klaar
righeid in de combinatie leidde door een verzorging nodig gehad om de onmis- Noord-lerland
5 2 2 16 5—2 spelen en halverwege de eerste helft be- die zijn voorhoede zou moeten afvuren.
te veel aan samenspel en het te veel bare voorgevel-versiering weer in fat- Nederland
5 0 0 5 0 I—ll reikte zij een allesbehalve begeerd dieptePech hadden de Denen met hun schozoeken in de breedte toch niet tot wer- soen te krijgen, maar het is gelukt en Albanië
nogmaals tegen Zwit- punt. De enige actie van belang mondde ten en toen linksachter Bjerre de bal te
Nederland
moet
Elsener
reeds
met
kelijke kansen.
hier ziet men
weer
traag op zijn doelman Hildebrandt terugserland. Noord-lerland „uit" tegen Albade bal in de hand.
(de speler
speelde, kon Venneker de tweede goal op
speciaal
Al
heeft
Durr
nië.
Geen voorlinie dus van ook maar met rugnummer 8) herhaaldelijk gezijn naam schrijven. Een cadeautje!
ei, ig
wedstrijd"
tegen
Nederland
voor
de
formaat met daarachter een Bur- probeerd de stormlinie der Heiveten
Prompt was het gedaan met de Deenboeg,
nog
enige
kansen.
Rers, die de moeilijkheid ondervond nummeriek te versterken en door weise stormlopen. De ploeg stortte als een
Zijn aanstelling in Zwitserland gegerichte passes tot schiet-daden te schiedde onder deze
voorwaarde:
kaartenhuis ineen. Het is de Nederbrengen.
Zwitserland bij de laatste poule in Enlandse ploeg beslist aan te rekenen dat
De eenheid van de Zwitsers was geland te brengen, maar zo ver is het
zij
van die Deense inzinking geen beheel wat beter dan die der Oranje- zeker nog niet. Want voetballen deden
ter gebruik heeft weten te maken.
ploeg en er was eveneens een juistere de Heiveten beter dan de NederlanAlle aanvallen van de Oranjeklanten
opvatting van het 4-2-4 (soms 4-3-3) ders, maar de afwerking was dermate
verzandden in een veel te kort spelletje
systeem via een meetrekkende verde- zwak, dat Nederland misschien- nog
en de Denen wisten daar wel raad mee.
diging, maar toch verstomden na de wel een ietsje meer werkelijke kansen
DOCTOR ALFREDO
zwaar bewaakt en hem
in het veld toch duide- De uitslag had veel groter moeten zijn
rust gaandeweg ook de Zwitserse bel- heeft gehad dan de tegenpartij.
geen meter ruimte geFONI, gaf na afloop
lijk iets aan de instel- dan de 2—o die aan het einde op het scolen, werd het „hop Suisse", en het gebij een van Nederland—Zwitgeven voor een van zijn
ling van verscheidene rebord stond genoteerd. Er waren kansen
Henk
Groot
is
eenmaal
dicht
zwaai met de rode vlaggen met in het treffer geweest na de rust, maar hij serland in de catacomgevaarlijke solo-acties.
spelers. Hoe dat kwam? te over!
midden het witte kruis, steeds minder vond doelman Elsener op zijn weg en ben van het Olympisch
Ik kan werkelijk geen
Aanvankelijk bleef hij
enthousiast, doordat het spel der spe- toen de
aanwijsbare oorzaak
het volgende
rechtsbuiten spelen,
goalie de bal liet Stadion
Zwitserse
steriel
Alpenland
lers uit het
zo
bleek. vallen en Kruiver wilde schieten, commentaar:
„Nedermaar later, in de tweenoemen. De stemming
de helft vooral, zocht
kreeg de keeper een trap tegen zijn land is door dit resulwas goed en de ploeg
Het Russische elftal heeft zondagmidhij zijn heil op het midpraktisch uitgehoofd. Daartegenover staat echter ook taat
heeft de strijd zeker dag te Kopenhagen een overwinning met
weer, dat de Zwitsers direct na de herniet te licht opgeno- 3—l behaald op Denemarken in een weddenveld, maar ook daar
schakeld en kan in
de voorronden van het toernooi
Met veel lawaai waren de Zwitserse vatting een fraaie kans hebben gemist Bern vrijer spelen dan
liet ik hem geen momen. Maar ik had de strijd in wereldkampioenschap
het
voetbal en
Uiteindelijk
gaan.
ment
indruk
dat de onzen om
supporters het Olympisch stadion bin- toen linksbuiten Quentin en linksbin- wij. Bovendien hangt
zich daarmee geplaatst voor het eindnen getrokken. Melodieus klonk het sa- nen Kuhn samen door de Oranje-ver- onze jongens bij een
werd Prins zo moedenerveuzer waren. En toernooi
volgend jaar juli in Engeland.
wat de Zwitsers betreft
menspel hunner koeienbellen
even dediging gingen en midvoor Hosp in eventuele overwinning
loos dat hij er steeds
doelpunten werden in de tweede
Alle
minder in ging geloven.
ik had niet verwacht helft gemaakt. Nadat de Russen een voormelodieus als later het Zwitserse sa- vrije positie de bal toespeelden. De altijd nog die derde
menspel zou zijn
wedstrijd tegen de leren
maar alles ver- Zwitser schoot evenwel hoog over.
Intussen had Baeni mijn
dat ze zo aanvallend sprong van o—3 hadden genomen door
oorspronkelijke
zouden spelen".
doelpunten van Metreveli, Malafeyev en
stomde tenslotte door het fluidum van
linksDeze momenten zijn eigenlijk wel de boven het hoofd. Nee,
backplaats ingenomen.
PIET KRUIVER lucht- Sabo, maakte Broelsen voor de Denen het
een teleurstellende wedstrijd, welke „hoogtepunten" geweest van een wed- we zijn er nog lang
te zijn gemoed zó: „Ik enige tegenpunt.
ook de Zwitserse coach, dr. Foni, ze- strijd, welke zo weinig bood, dat na af- niet, al hebben we wel
Zo behielden we onze
ker niet geheel tevreden zal hebben ge- loop het publiek zelfs niet mopperde. nog de kansen in eigen
4-3-3 formatie geduwas dus minder actief De Denen boden de Russen in de eerste
rende de gehele weddan gewoonlijk. Dat kan helft verrassend sterke tegenstand en
stemd, ook al heeft hij, met een „thuis- Het was blijkbaar blij, dat aan de be- hand".
meermalen voor het Russiwel kloppen, ja, ze den- verschenen Zij
strijd en hebben wij de
GEMATIGD OPTIMISdoel.
vermochten echter geen
Nederlanders
ken toch zeker niet, dat sche
ME demonstreerden ook
kunnen
doelpunten te maken en toen Rusland in
te
ik
gevaarlijk
ongelukkig
ga
de spelers, al waren ze
beletten
me
de tweede helft zijn
technisch
duidelijk meer ingenolopen om het vuile kunnen en zijn betere groter
worden "
e hadden feller moeten aanvallen",
conditie duidelijjg.
FONI
HAD
VERDER
werk
voor
de
clubmootgelijke
men met het
ker demonstreerde, ging Denemarken
vi)i naNederlandse trainer Dennis Negegokt op het jonge tajes op te knappen. Ik door de knieën.
spel dan de NederlanNederland-Zwitwan
«ewand
was er van te voren al
ders.
Over één ding
lent Kuenzi, de opporDe stand in groep 7 luidt nu:
In de kleedkamer gaf hij zijn
5 5 0 010 18— 4
Hosp en de
bang voor geweest, dat 1 Rusland
Zwitsers
het
tuniteit
waren
de
°P het treffen, dat in
O~J )7nentaar
2 Griekenland
gebeuren".
van
dat
zou
On5
2 0 3 4 9—13
wel
eens:
taktisch
hadsnelheid
Quentin
j~~O is geëindigd en dat voor Neder3 Wales
4 10 3 2 5—6
om
uit
een
van
de
sneltevreden
was
ook
Daan
zij het duel op alle
den
s^eltechnisch een grote teleur4 10 3 2 4—13
Schrijvers,
ste/rtn
fronten in het voordeel
le tegenstoten een doelmaar de 4 Denemarken
is geworden. De gebalde vuispunt te fabriceren. „Die
tert Waarme
beslist.
PSV'er
had
zich
meer
hij woorden kracht bijgeërgerd aan de instelzetite haddenewij
TOEN BEKEND was
Nederlandse
verdedigraag
figuurlijk
te
ging
speelde
ling
dat
Ko
rechtsbuisterk.
van sommige van
Prins
zxen bij de Óranje-voorhoedespelers
Zij gaven onze speerzijn ploeggenoten.
staan,
ten
zou
nam
Foni
tijdens de wedstrijd.
„IK NOEM geen namen
aan dat Prins vaak achpunten nauwelijks een
ter de voorhoede in
kans. Daarom is dit gemaar de jongens waar
n een debuut
Bennie Muller,
plaats van op de rechtsspel een juist relijke
en
een
op doel hadden vroeik
Ie doodgewoon
ger al eens vaker te
sultaat", aldus Baemi.
buitenplaats zou opereniet staat bleek de
KO PRINS toonde zich
ren. Bij een consequenlauw
gespeeld in een
«östrijd uit te spelen.
Onder de 33.500 toeschouwers by de
te dekking zou in het
verbaasd waarom die
interland. Het is mij voetbalwedstrijd tussen Denemarken en
van
zijn
gekomen
ze
niet
„nummer drie" hem
Qe
laatste geval een groot
waarom Rusland bevonden zich zondag enkele beeen raadsel,
l van de eigenlijke aanvallers,
blijven volgat op de rechtervleu«las
overal
was
ze
dan
nu weer werden
en n Voor de rust van Bennie Muller
gen. „Ik begreep er niets
gel ontstaan, waarvan
opgesteld. Een elftal stuursleden van het Rotterdamse Sparta.
de "ervatüng van Schrijvers, die
Zij besteedden bijzondere aandacht aan
van. Zelfs als ik linkstoen sa »nen met Flinkevleugel maar
licht geprofiteerd zou
kan je alleen weerstaan
naa
kunnen worden. Foni
half liep, was hij bij
met een elftal. Niet met het spel van de rechtervleugelspeler Kaj
Poulsen en de veteraan halfspeler Bent
Deze
t We , Voren was getrokken.
me", verzuchtte hij.
nam toen twee maatzeven of acht man".
Hansen, die beiden een zeer goede weduitste"ebben
verdedigend
ook
k eni
regelen: hij stelde toen
„WE TOONDEN te
UIT HET bovenstaande strijd speelden. De bestuursleden weigerlling Werk verricht, waarbij vooral
weinig initiatief", vond
blijkt, dat er in de Ne- den enige verklaring af te leggen doch
Führer (nummer 3) op
ev
we ]if leugel een inzet heeft getoond,
als directe tegenstander een beteuterde Dennis
derlandse kleedkamer deelden mee mogelijk later enig nieuws
voorbeeld voor de anderen
van Prins en gaf Baeni
Neville. „In de voorte zullen hebben. Een bestuurslid van de
nogal tegenstrijdige
'buh een
de verdedigers) had moeten
2ijn.
Deense voetbalbond zei, dat Poulsen ver(6) de opdracht wanhoede liepen jongens
meningen heersten.
een contract zal tekenen met
rond, die stuk voor stuk
neer dat noodzakelijk
Over twee dingen was moedelijk
„Er zijn nog geen beslissingen
was als linksback te
wel kunnen voetballen,
iedereen het echter wel Sparta.
werL viermanslijn heeft zo goed gegevallen, maar Poulsen heeft belangstelmaar het draaide nu
eens: de houding van ling,
«en , dat doelman Pieters Graaf land Keizer, rechts met nummer 11, e*. Prins, eveneens in donker shirt, vormden gis- gaan spelen.
terwijl
Hansen enige moeilijküe zzeer rustige middag heeft gehad. teren in Amsterdam wel de grote teleurstellingen in de wedstrijd Nederland- „NOU, ALLES is uiteenmaal niet".
het publiek (beneden heden heeft Bent
met zijn werkzaamheden."
Elftalleider Jack van
peil) en de kwaliteit
Sparta heeft aan het begin van dit seistuk ltsers bleken namelijk weliswaar Zwitserland, welke in O O is geëindigd. Hier ziet men de beide Ajax-spelers stekend gegaan", aldus
VOOr stuk technisch betere speFührer. ..Ik heb Prins
Zanten zei het echter
van de scheidsrechter: zoen de Deen Ole Madsen reeds geconlers en
P
in positiespel heel wat verder in een schermutseling met de Zwitsers Groberty, links, en Führer (knielend). de volle 90 minuten
anders: „Er mankeerde
ronduit slecht.
tracteerd.
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DE GOK, die een
grote ‘NIET’ werd...
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ZEGE VAN 2-0 WAS IE WEINIG

Jong Oranje deed het
matig tegen de Denen

.

„Tenminste iets dat goed is”

Begin was

verrassend

De stand

Geen voorlinie
van formaat

’t Lag aan de arbiter en
aan het publiek...

Rusland won van Denemarken
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Nog meer Denen
gaan naar Sparta?
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50°lo lager in prijs

in onze afdelingen woningtextiel en stollen
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Groningen

_______„_______^____^______________________________,

solliciteren!
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Worlilrrark -.vith the blocks
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KOOP UW CARAVAN OF ALPENKRUISER
VOOR DE PRIJSVERHOGING
vanaf 2875.-compleet
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profiteer nu nog van de
lage prijzen zonder hoge
omzetbelasting
nu kopen betekent honderden
guldens voordeel 11 1

demooiste kollektie -modellen 1966-staat
voor u geëxposeerd In assen
beroemde merkan als

TABBERT-FISHER—

WELCOME- WOLF

en de nooit geëvenaarde

~_
kom kijken of vraag oatalogus bik

m&Wk
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ALPENKRUISER

g«d. singel 58 assen
tel. 65920-240?

flnsneiering mogelllk

Z'luur

ookiondage

LIFTMONTEURS
ELEKTROMONTEURS
BANKWERKER-

SSI

■k-tl

dè kous voor spataders

FRUITWEG 28

-

DEN HAAG

telefoon 070-63 99 91

voorlichting

Fa. RIENKS EN DURVILLE

CAPACITEIT
voor het persen van 2.000 jassen.

i

i

i

2 VERKOOPSTERS

VOOR DE AFDELING VERS VLEES

1 VERKOOPSTER
OF LEERLING VERKOOPSTER

-

-

LIFTEN VOOR ELK DOEL

van kleur

VERDER VOOR ONZE SUPERSLAGERM

VOOR DE AFD. FIJNE VLEESWAREN.
Wü bieden U: Goed loon 5-daagse werkweek
en een prettige werksfeer.
Gratis
Aanmeldingen iedere dag in al onze filialen of na
telefonische afspraak: tel. 26297 en na 6 uur 28235.

j. c. van straaten

* naadloos
* ijzersterk

WINKELBEDIENDEN
HEERL. WINKELBEDIENDE

"
"
"

MONTEURS

Sollicitaties bij:

FLINKE MAGAZIJNBEDIENDE
2 FLINKE

"
"

want wij hebben volop werk voor u

FYLASTIEK

Speciaalzaak voor orthopaedlsche
artikelen en Instrumenten
ZUIDERDIEP 91, GRONINGEN
TELEFOON 32360

Confectiebedrijf uit de stad
Groningen vraagt

VRAGEN VOOR ZO SPOEDIG MOGELIJK

Standplaats:
Groningen of directe omgeving

* vakkundige

CAMPING
caravans

buitenehowroomi voorstreekl grollo(bij

"

elastieken
kousen

* mooi

IELFBEDIEMNGSBEDRUVEN n.v.

Voor liftmontages te Groningen
zoeken wij

Q ÜICK

LEG UW VAKANTIEPLANNEN 1966 NIET,.,-,/

DREIZE's

NU

lichtste voetbalschoen ter wereld
weegt 280 gram. Quick maakt'm!

'^

- 12

coupons

VROOM & PREESMANN

IDe

1965

i
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"

Neem óók
TWIN
prettig rollen,
lekker roken!

"
"0

Het nieuw* drie In een formulier vult u
net 10 In als de gewone sporttoto rijtles
met aantrekkelijke kansen. En... u kunt
dan op één dag meer winnen dan een
„schone ton" alleen.

■

"
#

"

#
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Bij de Psychiatrische
Inrichting te FRANEIrfy'l KER wordt gevraagd

JÖOI

een:

Ie VERPLEEGSTER

Brieven onder no. 4715 aan Erkend
Advertentiebureau DREXHAGE & DE ZEE N.V.,
Postbus 138, Groningen.

in de arbeidstherapie
Bezit van het B-diploma is

vereist.

Voor behoorlijke huisvesting wordt

«______!-_!▼'
ai

.

\

gezorgd.

___

J

Sollicitaties binnen 14 dagen aan de Administrateur-Secretaris van de Psychiatrische Inrichting,
Postbus 19 te FRANEKER.

Brat-V

_»__

-_? KJ

«i

__■_/
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10 Verschillende hand-schrijfmachlnes van Hermes, 19 elektrische. De laatsten reduceren Uw inspanning met liefst 75%.
Hermes-exclusiviteit: 92 tekens over 46 toetsen. En voor U
een keus uit 16 lettertypen, 4 wagen-lengten. Er zijn overigen*
nog 100 andere toetsenborden voor de meer dan 140 landen
waar men met een Hermes schrijft. Zodat de conclusie voor
de hand ligt: géén werk ter wereld of er past een Hermes bij.

HERMES
DEALER
r—-|

l

\

_

ju ( £ ) BcvvCuDct
C____l\ V urn/ J—3 v
a,

-

jt

i
HENGELO [OVi

EEHPAIIXABD PRODUCT

--_,

Beeren

f

TRICOT

-

het gebied van elektriciteit!distributie In de provincies Groningen in Drenthe)

(semi overheidsbedrijf ep

voor haar kantoor a/d Übbo Emmiussingel te Groningen een

vraagt

(LEERLING) TEKENAAR
voor de kabeldocumentatie der distributienetten.

#

5»

Een leuke baan... 1 1
Wij vragen voor zo spoedig mogelijk:

of

<J

vr.)

welke accuraat kan werken en typen.

Wij bieden U een prettige baan in een
gezellige omgeving.
Schrijf

een kort briefje aan:

A.F.G. AVIS
DAMSTERDIEP 47

-

GRONINGEN

prettige werkkring

# prima aanvangssalaris
jaarlijkse verhogingen

*

2^

5^
2Z

.^

10*

(bü buitengewone geschiktheid extra)
2£
# goede promotiekansen
j^f
# rykspensioenregeling
S
premie A.O.W. voor onze rekening
# voor werk buiten de standplaats geldt een -£_
.-_<.
gunstige reis- en verblijfkostenregeling

'^

*

JONGE ADM. KRACHT
(mnl.

_/l

:;.■,«...,,.

N.V. LAAGSPANNINGSNETTEN " GRONINGEN

<

wilt u cijfers?

€.

«Si l

f _,i
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-
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■

—_r»j ii

f _.\V Bb

1 13

Lang gesneden goed gemengd - 50 gram f I.

—

# studiekostenregeling
# voor jeugdig personeel extra verlofdagen
en vergoeding van reiskosten naar
Groningen

# overigens uitstekende sociale voorzieningen.

Schriftelijke sollicitaties met opgave van
opleiding etc. aan de directie, Oude Boteringestraat 71, Groningen.
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«^
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RECORD AANTAL DEELNEMERS

Magnifieke cross-country
van De Blauwe Ruiters
(Van

onze hippische

medewerker)

°£ BLAUWE RUITERS uit Haren organiseren sedert 1946 jaar-

paarden. De routine van de jonge ruiters
speelt natuurlijk ook een grote roL.

Winnaar van de terreinrit werd Derk
Gerlof de Jonge met de New Forest merrie Molly. Kleine maat, maar voortreffelijk geschoold. Over 2200 m was de tijd
4 min. 28.7 sec. Grietje Ridderbos ook
van de Groninger Rij- en Jachtclub was
met Setley Beech ook New Forest tweede in 4.42.6. De derde prijs was voor mej.
Alle sensaties van een cross country A. de Jager met Edina ook al van de
Rij- en Jachtclub met 4.44.6.
waren er. Een paar ruiters namen een Groninger
Vierde was E. van Dam van de Lelieruimodderbad. Enkele kregen van de zwie- ters
uit Norg met Schneelicht en vijfde R.
pende takken wat kleine wondjes, er waren de nodige valpartijen en één ruiter Haange met Irene van de Bosruiters uit
kwam zelfs zonder zadel door de finish. Rolde.
De organisatie was perfect en in zeer
m. per minuut
snel tempo konden alle deelnemers worcross-country,
De
die een lengte van
gestart.
De deelnemers waren in
den
twee groepen verdeeld. Een groep kwam 2500 m had, werd gewonnen door H. GaaShagya van de Gron. Rijuit in de terreinrit met alleen natuurlijke renstroom metZijn
Tsjechische paard was
hindernissen en de andere in de cross- en Jachtclub.
country waarin ook kunstmatige hinder- goed voor 4 min. 57.6. Een gemiddeld
nissen waren opgenomen en waarbij het tempo dus van ruim 500 m. per minuut.
Voortreffelijk was ook mej. K. Beukeparcours met een aantal belangrijke terma van de Gron. Rij- en Jachtclub die in
reinmoeilijkheden was uitgebreid.
precies 5 min rond ging, Hes van der
wonnen
Wal werd tot zijn eigen verrassing derde
met 5.00.7 op zijn halfbloed Nicolette. Het
pony's
wonnen
de
waDe
terrernrtt. Ze
ziet er naar uit dat onze halfbloeds aan
opgewassen
tegen
grote
ren volkomen
de
snelheid winnen.
De vierde was F. Huppus van de Gron.
Rij en Jachtclub met 5.18. Er was een
aanzienlijk verschil met de kopgroep.
Dan kwam J. van der Klei met Ertina
van Roden, met een echte inlander in 5 Een beeld, een schilderij waard: paarden, die in een bosrijke omgeving worden
min. 19.7 sec.
Weer een man uit Roden n.1. H. Holt- cross in de Appèlbergen zaterdag begon. Op de voorgrond links Hes v. d.
huis met Henny, ook een best inlands
paard, met 5.21.2 en zevende L. Stuut
van Mazeppa uit Marum met Sonaja, tijd
5.22.
De prijs voor de verenigingen was natuurlijk voor de Groninger Rij- en Jachtclub. De tweede achtereenvolgende maal
reeds. Het verschil was door de voortreffelijke verrichting van de ponyruiters
groter dan ooit. De snelste amazone was
mej. Grietje Ridderbos uit Harendermo-

iïiks een cross-country in de Appélbergen. Dit jaar bereikte het
aantal inschrijvingen een record-hoogte van 120 deelnemers.
Daarvoor moesten vele extra voorzieningen worden getroffen.
Veel sensaties

Publiek

zag

geen gevaar

'

de

2>jn overigens niet zonder

gevaar

ju!*.. Wedstrijden. Het talrijke aanwezige
niet inzien dat een op topsne .,' ek wilde
eggend paard, zon 50 km per

'

Uur e gevaar
is. Het bleef ook deze
k,
_n
i( r "ij de finish staan en dat bleek een
gevaarlijke plaats.

'

*

-

**

ten v6 errem viel veel meer te genieVer'i "ooral dit jaar, nu het parcours
was en de hindernissen zwaarder
or E w?rer i geworden. Terecht meenden de
Op sariisatoren dat het tijd werd de eisen
DaaM
r Voeren Onze ruiters en vooral de
w, aen zijn beter geworden.

.

500

Pony's

NOORDELIJKE HANDBALTEAMS
IN OSNABRÜCK GEKLOPT

len.

Oranie turnploeg

(Van

onze medewerker)

DE NOORDNEDERLANDSE zaalhandballers hebben zaterdag in
Osnabrück weer eens duidelijk de brede kloof tussen het Duitse
en het Nederlandse handbalpeil ervaren. Weliswaar hebben de
dames in een bijzonder matige vertoning de nederlaag weten
te beyerken tot 6—4, maar des te meer kwam het klasseverschil
tot uitdrukking bij de heren. Tegen de voortreffelijk spelende
Duitsers bleek geen kruit gewassen en volkomen kansloos zijn

won Beneluxstrijd

De Nederlandse dames-turnploeg heeft
de zaterdagavond te Ath gehouden Benelux-wedstrijd als afsluiting van de feestelijkheden in verband met het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Belgische
Turnbond gewonnen met 110,50 punten tede noordelijken dan ook met 26 14 ten onder gegaan.
gen België 106,40 punten en Luxemburg
77,05 punten.
desliga voetbalwedstrijd in Bremen trok
Onze landgenote Ria Rietveld bezette
aller belangstelling
die de tribune in
met 37,15 punten de eerste plaats in het
de schitterende sporthal bevolkten zagen
individuele klassement, op de tweede en
de dames een nogal rommelige wedstrijd
derde plaats gevolgd door haar landgeOpvallend in beide wedstrijden was het spelen. De beste kansen waren voor de
noten Nel van Bekkum (36,20 pnt.), en
dames, maar door ettelijke
betere ploegverband bij de Duitsers die Noordelijke
Grietje van Essen (36,03 pnt.).
slordigheden bleven doelpunten uit. Wel
Als vierde plaatste zich de Belgische tevens over een geweldige schotkracht vielen er treffers aan de andere kant.
De
Christiane Goethals met 36 punten. Onze beschikten.
voortreffelijk keepende Aly Kooi moest in
landgenote Thea Belmer kwam met 35.30
de zesde en achtste minuut zwichten voor
punten op de zesde plaats.
De slechts 150 toeschouwers
de Bun- schoten van Brigitte König en Heidi Sche-

—

—

Klasse-verschil
—

STÂNFRIES en ASKO
'1

de cross

country van de Blauwe Ruiters, welke zaterdag in de
Ppèlbergen is gehouden, heelt een groot aantal deelnemers mooie
r te zien gegeven, waarbij de zonnige natuur een fraaie omlijsting
orrnde. Hier ziet men J. v. d. Klei uit Roden op Ertina een der hindernissen nemen.

°'

NIEUWE ACCOMMODATIE

Bloemenveiling geeft
sport meer ruimte

de

GRONINGEN is

een accommodatie voor de zaalsporten rijker geworAl is het dan (nog') green modern geoutilleerde sporthal, toch is
n er in sport kringen bijzonder verheugd over, dat het bestuur van
e Bloemenveilingsvereniging 't Noorden de pas gereed gekomen
hal
<^n de Peizerweg in de avonduren en
in het weekeinde ter beschikking
't aan de sportbeoefening.
8TOidda S werd de hal
b
zijn over dc
zaal staken dc aank, eitip»
k achter de „oude"' en veel
**- voerders van nieuwe
Rapid en Merna na afloop
l?"_a1,
in gebruik geno- van dc wedstrijden in een kort speechje
?*» r» e heer officieel
Sa," Veuin E. Kort, directeur van de niet onder stoelen of banken.
ffsvereniging gaf in zijn
°Peiiin"
i)'°«i J? sw°ord een uiteenzetting van de
het bedrijf, waardoor uitbrei"»e iwi
1dzakeUjk
de noogemene
werd.
en Bedrijf s Handbal
?°Hd ri er
de komende wintermaanden
c m
j;: Petitiewedstrijden mag organibijzonder ingenomen
»et
de?»
e teraard speelgelegenheid, het*eer> tl/; nieuwe
bleek uit de
v°°r<ien vanensdeook duidelijk
heer F. Schuitema, voorv" n
, de ABHB.
Za?
4s ,-, heeft een vloeroppervlakte van
!■
v n VarT S er en is geschikt voor vele tak40 v ?„ort Het zaalhandbalspeelveld
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LEDEN NEDERLAAG
STANFRIES EN ASKO hebben weinig plezier beleefd van hun reis
naar het Oosten; de Friezen kregen klop van Rigtersbleek en de Asser
ploeg keerde onverrichterzake terug uit Hengelo, waar HKC aan het
langste eind trok. Nic is ook in de vijfde wedstrijd zonder winst gebleven, want Wordt Kwiek was in een bijzonder produktieve bui door
niet minder dan elf keer te scoren.

Hermes leidt
in lste klas
Rigtersbleek zegevierde op verdiende
over de Friese ploeg, die aanvallend duidelijk zwakker speelde. Stanfries
werd reeds in de eerste helft gedecideerd
teruggewezen, want met een 3—o achterstand was er weinig hoop meer voor de
wijze

gasten.

Ook in de tweede helft stelde Stanfries

zijn tegenstanders voor weinig problemen.
Rigtersbleek staat ongeslagen aan de kop
na een derde deel van de competitie te
hebben afgewerkt.

Van Asko hadden we meer verwacht

dan een 5—4

nederlaag tegen HKC,

maar

het schijnt de Assenaren niet erg mee te
zitten. Het was een harde strijd, die HKC
de eerste successen opleverde, want na
10 minuten hadden de Hengeloërs al een
3—o voorsprong.
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2. Carwey; 3. SPR.
Merna; 2. SMS; 3.

afgestapt voordat de
Wal op zijn Nicolette.

De nieuwe hal van de bloemenveilingsvereniging 't Noorden is ook
Ia» D eke V or
een nieuwe aanwinst voor de Groninger sportbeoefenaren. Zaterdag
sportiefste
ging
de
ploeg
"W
2 weliswaar
alle wedstrij- werd de hal officieel in gebruik genomen met een zaalhandbaltoernooi,
th0l verlo0r
tviiast
<m' maar toch steeds even en- waaraan o.a. werd deelgenomen door de damesploegen van GRC en
1
ook 2eeldeoe spelers erg goed te spreken
V & D, hier in actie.

Kalma en Busscher zorgden ervoor dat
met de stand 3 —2 werd gedraaid. Na rust
liet Asko een 4—3 voorsprong glippen; uit
een straf worp maakte HKC gelijk en mej.
Dam besliste de strijd met het vijfde
doelpunt.
Wordt Kwiek maakte korte metten met
Nic. de thuisclub bracht het zelfs tot
dubbele cijfers (11—4). De roodhemden
delen nu de derde plaats met Samos, dat
tegen Rapiditas niet tot een overwinning
kon komen.
De stand is:
Rigtersbleek 6, 12; Stanfries 5, 8: W
Kwiek 6, 8; Samos 6, 8; Rapiditas 6. 6HKC 5, 5; Swift 6, 4; Gr. Geel 5, 3; Asko
6, 2; Nic 5, 0.

Eerste klas

De strijd om de leiding in de eerste
klasse is in het voordeel van Hermes beslist. LDO was tot gisteren ongeslagen,
terwijl Hermes één verliespunt had. Toch
hebben beide ploegen niet waar kunnen
maken, dat hier de beide lijstaanvoerders
aan het werk waren!
Het lijkt ons in elk geval niet denkbeeldig dat vooral LDO gedurende de loop
van dit seizoen terugvalt op de competitieladder. De Hermes-ploeg is nog niet
homogeen van kracht en drukt het tempo te veel. Er werd slordig geplaatst en
ook het schieten was zwak.
Misschien sorteert de ijverige training
binnenkort effect, want hierop heeft het
gehele twaalftal zich met élan geworpen.
LDO telde enkele zeer talentvolle speelsters, maar als geheel voldeed de ploeg
niet aan de verwachting, welke men zich
van een ongeslagen ploeg maakt.
Hermes kreeg met de 6—4 uitslag iets
meer dan verdiend was, maar de doelpunten tellen nu eenmaal en de bovenste
plaats zal ongetwijfeld een stimulans zijn
voor verbetering van het spelpeil.

.Friso—Sparta was
lijk duel,

Aantrekkelijk

een zeer aantrekkewaarin de Friese hoofdstedelingen met gering verschil zegevierden
(5—*)■ De Pein heeft de
tweede plaats
van LDO overgenomen dank zij de 9—3
overwinning op W. Fluch. WWMD zal het
ongetwijfeld wel redden in de eerste klas-

de wedstrijd tegen Stanfries 2 leverde twee winstpunten op.
De stand is: Hermes 6, 11: De Pein 6,
10. LDO 5, 8; Friso 6, 7; Sparta 6, 5;
WWMD 6, 5; Emmen 5, 4; W. Fluch 6,
3; WK2 5, 2; Stanfr. 2 5, 1.
In de tweede klasse behaalde het BeiIer Vitesse de beide eerste winstpunten,
maar de onderste plaats moet nog worden gedeeld met HDT. BW-H'veen is in
HB aan de leiding gekomen, doch staat
relatief bij OKO één punt achter. Odival
zorgde voor een verrassing door VKC met
6—2 te verslaan. In de derde klasse bleven over de gehele linie Groninger successen uit; Una, NKC, WSS, Oda, Korulos en CB verloren hun wedstrijden allemaal.

se,

vermann.
Door een

afspeelfout in de Osnabrücker
verdediging kreeg Tineke Sijtsema een
kans, die zij prompt benutte (2—1). De
Duitse dames bleven in een hoger tempo
spelen en hadden voor de wisseling nog
eens twee maal succes, waardoor met een
ruime 4—l voorsprong aan de tweede
helft kon worden begonnen.

Beste periode
Toen brak voor de Noordelijken de
beste periode aan. Aly Kooi, die vlak
voor de rust geblesseerd was geraakt,
maar later toch weer haar plaats innam,
inspireerde haar ploeggenoten tot beter
aanvalsspel. Internationaal Diny Kamps
nam twee treffers voor haar rekening en
toen keerde de spanning terug. Na een
snelle uitbraak kwam Greetje Zwart oog
in oog met de Duitse doelvrouwe en onhoudbaar verdween de bal laag in de linker hoek: 4—4!
Het was bepaald tegenslag voor de
Noordelijken toen Aly Kooi de bal na een
schot van Frauke Grafenhof niet voldoende stopte. Via haar handen en de binnen-

kant van de paal rolde de bal tergend
langzaam over de doellijn (5 —4). Toen
dezelfde Duitse speelster direct hierna
uit een goede aanval 6—4 liet aantekenen,
was het pleit beslecht.

Snelle ploeg
De Noordelijke heren kregen een bijzongoed schietende Duitse
ploeg tegenover zich. Steeds waren de
Noordelijken in de verdediging een fractie te laat met hun reactie, waardoor de
beide doelverdedigers Henk Teisman en

der snelle en

Geert Popma steeds onder grote druk
kwamen te staan. Voordat de schuchter
begonnen Noordelijke ploeg was ingespeeld stond het reeds 3—o.
Verrassend was echter het antwoord:
La Crois, Bernardus en Hesseling brachten beide partijen weer naast elkaar en
dit is in feite het enige belangrijke wapenfeit geweest van de Noordelijke spelers. Want hierna kwam de Duitse aanval pas goed op toeren. Snel en handig
combinerend werd de Nederlandse veste
op de proef gesteld. Als granaten ploften
de heihard ingeschoten
ballen achter
doelman Teisman tegen het net

Korte metten
Snel liep de score op tot B—3 eer Noord,
middels Goedkoop, weer aan bod kwam.
Maar deze ene treffer woog niet op tegen
de vijf doelpunten die de Osnabrückers
voor de rust nog produceerden. Bernardus zorgde voor de 13—5 ruststand en
vlak na de hervatting waren de eerste
doelpunten voor Noord. Maar in de resterende speeltijd maakten de Duitsers
korte metten met de Noordelijke spelers.
De score werd opgevoerd tot 16—7 alvorens Henk Menninga en Anton Noorda
tegenscoorden.

Ditzelfde duo zorgde na een prachtige combinatie ook voor de tiende Noordelijke treffer,
maar de spelers van
coach Veenstra speelden reeds een verloren wedstrijd. De uiteindelijke 24—16
eindstand geeft het klasseverschil goed
weer.

De tafeltenniscompetitie
begon op volle toeren
Nu de eerste tot en met de vierde klas- Lombok 1 10—0, Doto 2—Argus 3 9—l.
sers van de afdeling Groningen in de af4e klasse A: Beerta 4—Brittania 3 10—
gelopen week ook aan de competitie zijn 0; De Finster 2—De Finster 3 B—2, Vios
begonnen, is het tafeltennisspel op volle I—Vios 2 10—0, Meteoor 4—Meteoor 5
toeren beginnen te draaien.
2—S.
4e klasse B: Comb. '65—Beukema 1
In de eerste klasse kwam Meteoor 1
6—4, Hoogezand 7—Thor 1 10—0.
tot de grootste zege. De Veendammers

wonnen met 10—0 van Reflex (Scheemda). GTTC 2 en GTTC 3 (Groningen) hebben elkaar weinig toegegeven. Met 6—4
bleef GTTC 2 de baas.
W. Heemstra en J. Aardema van het
De Noordelijke wielervereniging orgatweede team en C. H. Versteeg van het niseerde zondagmorgen op het 14 km landerde team kwamen ieder tweemaal tot ge parcours van Steentil voor de adspiwinst. J. Prins zorgde nog voor een punt- ranten. nieuwelingen en amateurs een inje voor GTTC 2 door van mej. L. Brokdividuele tijdrace. Er werden door de
ken te winnen. Het dubbelspel werd ech- coureurs goede tijden genoteerd.
ter ook in het voordeel van GTTC 2 beDe uitslag was:

Henk Brand wint op Steentil

slist.

DIK

boekte een

ruime
7—3 overwinning op Hoogezand 2. D.
Pool en H. R. Reinders scoorden ieder
3 punten voor de Paterswolders terwijl
R. Overwijn bovendien nog van de Hoogezander G. Hut won.
Ook Beerta kwam goed voor de dag
door Comb. '65 (Groningen) met een 7—3
nederlaag huiswaarts te sturen. H. Modderman won hier zn drie partijen.
H.
Scheffer en R. Modderman die beiden
van de Groninger H. R. Dekker verloren
kwamen toch ieder tweemaal tot winst
hetgeen in totaal 4 punten opleverde.
De uitslagen waren:
Ie klasse: GTTC 2—GTTC 3 6—4; Meteoor I—Reflex 1 10—0, DIK I—Hoogezand 2 7—3, Beerta I—Comb. '65 2 7—3.
2e klasse A: Hoogezand 3 —Hoogezand
4 4—6, Scholtens F—Comb. '64 4 7—3,
KNS I—DIK 2 9—l, DOTO I—Tachytes 1
6—4, Argus 2—GTTC 4 2—B.
2e klasse B: Sla Raak 4—VCF o—lo,
Reflex 2—Reflex 3 B—2, TTCW I—Beerta
3 5—5, Brittania I—Beerta 2 4—6.
3e klasse A: Reflex 4—Reflex 5 9—l,
TTCW 2—Meteoor 3 4—6, Brittania 2—De
Finster 1 3—7, De Kroon I—De Kroon 2
9—l.
3e klasse B: Hoogezand s—Hoogezand5—Hoogezand
6 B—2, EJS I—GTTC 5 4—6, KNS 2—
(Paterswolde)

Adspiranten: 1. A. J. Bathoorn (Roderwolde), 14 km., in 21 min., 4 sec; 2. A.
J. Raven (Hoogkerk) 21 min. 29.6 sec.;
3. A. Hofman (Eenrum), 21 min. 30.2
sec; 4. R. Dop (Hoogkerk) 22 min., 2.8
sec; 5. F. Omlo (Gron.) 22 min., 18.4
sec; 6. W. Smit (Gron.) 23 min., 3.8
sec; 7. Tj. Buining (Middel*>ert) 23 min.
6.8 sec; 8. R. Tromp, 23 min., 32.2 sec;
9. H. Pakes (Niekerk), 24 min., 27.7 sec;
10. P. Willems (Roden), 30 min. 45 sec
De uitslag bij de nieuwelingen en amateurs werd: 1. Henk Brand (Roderwolde) 42 km in 1 uur 2 min., 40 sec; 2. E.
Brander (Gron.), 1 uur 4 min., 46.2 sec;
3. J. Pol (Nw. Roden), 1 uur, 5 min. 8.2
sec; 4. H. Stroetinga (Hoogkerk) 1 uur
5 min., 18.2 sec; 5. B. Huizing (Middelstum) 1 uur, 5 min., 53.2 sec; 6. G. Rijzenga (Eenrum), 1 uur 6 min, 9.2 sec;

7. R. Linstra, 1 uur, 6 min., 37 sec; 8. J.
Vorenholt (Nw. Roden) 1 uur 7 min., 5.2
sec; 9. H. van Dijk (Roden), 1 uur, 7
min., 48.2 sec; 10. H. Koets (Hoogkerk)
1 uur, ï min., 11 sec; 11. R. van der
Veen (Noordhom), 1 uur 8 min., 42 sec;
12. H. Poel (Pieterburen), 1 uur, 13 min..
10.2 sec.

Zondag 24 oktober wordt de najaarscompetitie van de Noordelijke wielervereniging besloten met een klassementsrace
op het parcours te Slaperstil.
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Fraai waterpolo Ziganita boekte fraaie
bij ZCG-GZPC
Sappemeer
zege
in
. ..
18 oktober

van maandag

WATERPOLO

In volleybal-ere-divisie:

Or. Nassau en H2C/Olhaco

Spannend,
spectaculair,
bijzonder
goed.
Dat alsmede een luid applaus
waren de reacties van het talrijke publiek
na afloop van de waterpolo-wedstrijd tussen de heren van ZCG en GZPC. Spannend inderdaad, want de GZPC moest de
o—2 voorsprong, die het bij de rust had,
pus '63 16—14, 11—15, 13—15, 15—13, 15— langzaam maar zeker prijsgeven en ge-

hadden een beste start

ORANJE-NASSAU is de wedstrijdenreeks in de volleybal-eredivisie uitstekend begonnen. Thuis werd Valuas (Venlo) met
3—l geklopt. Eveneens succes boekte H2C/01haco in een uitwedstrijd tegen het pas gepromoveerde Hevok uit Heerlen. In
de nieuwe eredivisie voor dames leverde het Asser SFC een
prachtige prestatie tegen RVC (Den Haag), doch het moest toch
in vijf sets het onderspit delven.

Shirt en broek
ontbraken...
In aanwezigheid van leden van de nationale technische commissie en leden van

9; Vera—SFC 5—15, 9—15, 11—15; REV
—H2C-01haco 10—15, 2—15, 6—15.
Overg.kl.: Desto—Donar 2 19—17, 13—
15, 15—11, 15—3; Stentor—SFC 2 15—5,
6—15, 10—15, 13—15; O.G.—SuDoSa B—ls,
15—4, 15—12, 13—15, 15—9; Bato—Durate
15—17, 15—6, 10—15, 15—13, 5—15.
Dames, overg.kl. I: Tavenu—CJO 15
9, 14—16, 3—15, 11—15; Vera—Ardito 15
—2, 5—15, B—ls, 16—18.
overwinning op SFC 2. Beide ploegen
Voor dinsdag worden gespeeld:
vijfde
vochten bijzonder fel en eerst in de
Te Groningen: Dames Hoofdkl.: Be
set moest SFC 2, waarin enkele speel- Fair —Mesacosa;
sters uit het derde team stonden opgeHeren: Overg.kl.: Ons Genoegen—Stensteld, zich met 15—10 bij een nederlaag tor.
neerleggen.
Te Leeuwarden: Heren, hoofdkl.: SMS
Uitslagen:
Heren, eredivisie: Oranje Nassau—Va- '50—Donar.
Te Drachten: Dames Hoofdkl.: Herculuas 15—11, 15—11, 13—15, 16—14; Hevok les-Udi—Hygiëa;
—H2C-01haco 14—16, 14—16, 6—15; LibaTe Emmen: Dames Overgangsklasse:
non—Kweekschool 3—o; AMVJ-RC—Val- SEC—CZN.
bovol I—3, Blokkeer—Odulphus 3—l,
Eredivisie dames: SFC—RC 2—3 (15—
SOS—Orawi 2—3.
13,
15—10, 2—15, 13—15, 5—15); Rapid—
15—13,
Dames, eredivisie: SFC—RVC
15—10, 2—15, 13—15, 5—15; Rapid— Kweekschool 3—2 (3—15, 15—7, 15—9,
Boemerang—Be Fair
15—7);
—Kweekschool: I—ls, 15—7, 10—15, 15— 19—15,(15—1,
11—5, 15—9, 5—15, 15—13);
17; Boemerang—Be Fair 3—2; SOS— 3—2
SOS—PVS 3—o (15—10, 15—5, 15—10).
PSV 3—o.
Eredivisie heren: AMVJ-RC—Valbovol
Dames, hoofdkl: Hygiëa—Olympus '63
15—7);
11—15, 15—10,
5—15, 6—15, 16—18; O.G.—SFC 2 3—15, 3—l (15—11,
Blokkeer—Odulphus 3—l (15—7,
15—8,
15—11, 15—10, 11—15, 15—10; REV—Her10—15, 15—11); Oranje Nassau—Baluas
cules-Udi 15—9, 15—9, 15—13.
Overg.kl.:
Hygiëa 2—De Slingeraap 3—l (15—11, 15—11, 13—15, 16—14); Li14—16, 15—1, 15—10, 15—9; Tornado— banon—Kweekschool 3—o (15 —13, 15—8,
15—
15—3); SOS—Orawi 2—3 (11—15,
Desto 4—15, 10—15, 11—15.
Heren, hoofdkl.: WPL—H2C-01haco 15 12, 15—13, B—ls, 5—15); Hevok—H2C—
—13, 10—15. 12—15, 14—16; SEC—Olym- Olhaco o—3 (11—15, 11—15, 7—15, 9—15).

—

de Stichting Topsport Noord-Nederland,
bond het Groninger Oranje Nassau zaterdag de strijd aan tegen Valuas uit Venlo.
Tot grote ontsteltenis van bestuurders en
spelers, moest O.N. starten in bij elkaar
geraapte kleding, daar door een misverstand, het gebruikelijke shirt en broekje
niet aanwezig waren.
Gelukkig kon dit na het spelen van de
eerste set worden hersteld, waardoor de
0.N.-ploeg weer een
fleurig aanzien
kreeg. Het gemis aan de juiste kleding
deed echter geen afbreuk aan het spel,
waarmee O.N. de wedstrijd opende. Met
vlot opgezette aanvallen werd direct de
Valuas-verdediging onder druk gezet met
als resultaat een enorme 14—4 voorsprong
voor het 0.N.-team.
Toen daarop O.N. wat stoom afblies,
waren de Venlonaren in staat in te lopen HOCKEY
tot 14—11, waarna O.N. deze eerste set
met 15—11 in zn voordeel besliste.

SPANNING
In de tweede Bet ging de strijd meer
gelijk op. Valuas speelde stukken beter en
nam zelfs met 9—ll een voorsprong. Nog
kon 0.N., nadat Piet Swieter met een
enorme reactie een goed geslagen bal van
Jacques Ewald onschadelijk had
gemaakt, deze achterstand weg werken en
opnieuw met 15—11 de set in winst omzetten.
In de derde set voltrok zich het beeld,
wat in het einde van de tweede set reeds
enigszins duidelijk werd. Nog even nam
O.N. de leiding doch toen kwam de inzinking. Gretig nam Valuas deze gelegenheid waar en het won met 13—15 de set,
waarna goed doorgaande, in de vierde
set een ruime 6—13 voorsprong werd genomen. O.N. herstelde zich echter prachtig. Onweerstaanbaar werd het ene punt
na het andere op de achterstand ingelopen Tot deze gehel was genivelleerd,
waarna, nadat nog enkele keren van serve was gewisseld, O.N. met 16—14 de
overwinning veilig

kon stellen.

DRIE SETS
Het Hoogeveense HSC-Olhaco speelde
en uitwedstrijd tegen het pas gepromoveerde Hevok. Drie sets hadden de Hoogevners nodig om tot de winst te komen,
doch in elk van die sets nam de thuisclub
steeds de leiding.

In de eerste twee sets deed H2C-01haco
het kalmpjes aan waardoor het is te verklaren dat slechts met gering verschil, in
beide sets werd het 14—16, de zege werd
behaald. Toen daarop in de derde set Hevok opnieuw een o—6 voorsprong nam,
gingen de Hoogeveners er toch even verbeten tegen aan en wat dit betekende ondervond Hevok.
Zonder dat de thuisclub nog een enkel
punt kon scoren, werd met 6—15 door
H2C-01haco de overwinning behaald.
In de dames-eredivisie leverde het Asser SFC een schitterende prestatie in de
wedstrijd tegen het sterke RVC uit Den
Haag. Zelfs zodanig dat in de beide eerste sets van dit spannende duel SFC met
recht de betere ploeg mocht worden genoemd en dan ook verdiend met 15—13,
15—10 een 2—o voorsprong nam.
In de derde set wreekte zich de grote
inspanning bij de Asser dames en volkomen ontredderd verloor het team nu met
2—15.

HERSTEL
Een prachtig herstel volgde en HVC
moest alle zeilen bijzetten om na een
enorme spanning met 13—15 te kunnen
winnen. In de laatste set moest SFC het
loodje leggen. De enorme inspanning was
te veel geweest en met 5—15 was HVC
de gelukkige winnaar.
De in de heren hoofdklasse met enige

spanning tegemoet

geziene

ontmoeting

Groninger „studs” hadden
geen moeite met Emmen

De nek-aan-nek hockeyrace tussen Forward en HMC bluft voortduren. Beide
ploegen kwamen opnieuw tot een overwinning en wel tegen respectievelijk Emmen en LHC. Voor HVA werd de toestand
nog minder rooskleurig. Het tot dit weekeinde op de één na onderste plaats staande GHBS won in Hoogezand met I—3 van
IHHC. De HMC-dames omzeilden de
moeilijke klip LHC en bleven hiermede
ongeslagen aan de leiding.
De overwinning van Groninger Studenten op Emmen is eigenlijk geen moment
in gevaar geweest. Reeds vrij kort na het
beginsignaal gaf Annema de studenten de
leiding en toen Van Strik na een lange
rush in plaats van voor te schieten, zoals
iedereen verwachtte (de Emmen-keeper
inbegrepen) meteen doel trof, was de
strijd reeds beslist.
Na rust verslapte het tempo van Forward, zodat Emmen meer speelruimte
kreeg. In een vrij eentonige gelijkopgaande wedstrijd doelpuntten beide partijen
niet meer.
HMC had aanzienlijk meer moeite met

het Friese LHC. Liefst tweemaal keken
de Noordelijke kampioenen tegen een
achterstand aan. LHC begon overdonderend. Het nam vrij snel de leiding door
een doelpunt van W. Kolff. LHC bleef
sterker, doch kon zn overwicht niet meer
in doelpunten uitdrukken.
Nankman bracht HMC zelfs naast LHC.
Na rust was het de beurt aan HMC om
een geweldig offensief in te zetten. Nu
zag echter LHC kans om tegen de verhouding in te scoren. F. Kolff bracht de
stand op 2—l. Een ware belegering van
het LHC-doel moest wel doelpunten opleveren. Toch moest een strafbal, benut
door Zuhorn de gelijkmaker brengen.
Ongeveer tien minuten voor tijd stelde
Westen de HMC-zege veilig. Uitslag 2—3.
De leiding was bij de heren Tuinhout en
Bleker in goede handen.

Hengelen

Vissen in verboden water

'

—

De Engelsman Torn Simpson heeft
zaterdag in Como de wielerronde van
Lombardije gewonnen in een tijd van

zes uur en 47 minuten. De Nederlander
Gerben Karstens werd tweede op 11 seconden achter de winnaar.

ga,

corner.

Groningen drukte het Asser HVA vaster op de onderste plaats door een 3—o
zege. Dat de zege niet groter uitviel lag
o.a. aan HVA-doelman Van Riel. Hij stopte o.a. een strafbal van Boerma. Boerma
(strafbal), Koning (strafcorner) en Naeff
waren de Groninger
(backhand-schot)
schutters, de heren Brons en prof. Gerrit-

sen de scheidsrechters.

Het tactisch betere HMC dames-team
boekte een I—31—3 zege op een feller LHC.
Had LHC een afwerkster in de voorhoede
gehad, zoals Kiki Ongering bij HMC (zij
scoorde alle drie HMC-doelpunten), dan
was een gelijkspel zeker mogelijk geweest. Nu stelden de Leeuwarder dames
tegenover deze drie slechts één doelpunt
door mej. Hoekstra.
Groningen boekte eén monsterzege op
HVA. Mevr. Olgers (3x) en mej. Sonius
(2x) namen het leeuwenaandeel van de
doelpunten voor hun rekening. Mejuffr.
Mackay stelde tegenover de acht doelpunten de enige Asser-treffer. Uitslag B—l.
Emmen verloor kansloos van Rock.
Voor Emmen scoorde alleen mej. Schwenke, voor de studentes mej. v. Essen, mej.
M. Meursing, mej. Mol en mej. A. Meursing (2x). Uitslag I—s.

gen.

Maar verder dan I—l zijn zij niet gekomen. De sterke, stickvaste Poolse ver-

Voor Noordelijke
handbalteams
een nare dag
(Van

en geen enkele concurrent kon haar
derheid door met een keihard schot de veld
ernstig bedreigen.
score open te breken: o—l.—
0 1.
ZCG raakte zichtbaar uit evenwicht,
Achter Ziganita streden Aleid Williams
en Zéfa verwoed om dc tweede plaats,
toen Hans de Vries met een mooie boogf 350. Tweemaal kwam Zéfa als
bal in de rechterbovenhoek keeper Hes- goed voordoor,
tweede
maar m dc slotfase ging
sels verraste (2—0).
Een hard ingeschoten bal van Rieske Aleid Williams fel m dc aanval die haar
verdween achter doelman Pienter, maar dc tweede plaats opleverde. Zéfa werd
de bijzonder goed leidende scheidsrech- dus derde en Walnut Hall vierde. Dc trio
ter J. Franssen zag er geen doelpunt in, bracht dc gelukkigen f 875 m dc portedaar Hake in het 2-meter gebied lag. monnee. pikeur
Mocht
Dirk Bolwijn m dc interEven later lanceerde weer Rieske een
koers geen eerste worden, tóch
schot, dat via de paal bij Mook terecht nationale
kwam, die na enig geharrewar, de stand reed dc Emmeloorder twee keer zegevierend door dc finish. Dat gebeurde m dc
toch nog tot I—2 reduceerde.
om dc Paterswolde-prijs met Baron
Nadat Hake vrij voor doel reeds een koers die
het kennelijk een prettig ritje
kans gemist had, trachtte hij deze goed Pluto, 2140
meter vond. Beloma F werd
te maken. Met succes. Geheel onbedreigd over
en dc teleurstellende Bing Parizwom hij op de GZPC-veste af. Vlak voor tweede
kwam als derde door.
doel echter trok een GZPC-verdediger sien
dc Rodenprijs ging naar Dirk BolOok
hij
vrij
naar Hake toe, maar
liet Mook
wijn, toen hij met Dacron Dear als eerste
liggen, die de bal kreeg toegespeeld en eindigde.
Dc driejarige bruine hengst
ongehinderd de gelijkmaker kon scoren: kreeg aan dc start 20 meter voorsprong
2—2. Een goede combinatie van Rieske en hij heeft daarvan dankbaar gebruik
en Kamphuis resulteerde in de derde gemaakt.
Boreas van Ernstheem, die zesZCG-treffer (3—2).
tig meter aan Dacron Dear moest geven,
Overige uitslagen:
dames: Walvis
deed het voortreffelijk door als tweede te
ZCG 2 o—B, GDZ 3—Jonas 5—5, meisjes: arriveren, voor Dibbels W en Clara HarDZN—Brunhilde 2—l. Jonas—GDZ b 6—5, vester.
jongens: ZCG a—ZCB b 6—5, heren: ZCG
Bosvink S, dc 5-jarige bruine Stuer3—Walvis 2 5—5.
mannzoon, was m dc tweede serie om dc
Distilleerderij-prijs slechts als derde aanATLETIEK
gekomen, maar desondanks kon hij
dc
winnaar van dc eerste serie, Bonny Gregor M, m dc finale kloppen. Dat was een

—

Europa-cup in
oneven jaren

Het uitvoerend comité van de lAAF, de
internationale atletiekfederatie, waarvan
na de erkenning van twaalf landen nu
140 nationale bonden lid zijn, heeft gisteren tijdens een vergadering in New Vork

,

E*fi

' ,.

c. 3,10.

,i

Beschultprijs. 2140 m. 1. Ziganita "T
Niemeijer), 1.23.7; 2. Aleid Williarns.
Zéfa. W 7,50, pl. 2.-, 2,60, 2,20, k. 48,9«8,70, trio 875.Roden-prijs, 2J40 m. 1. Dacron D*L
(D. S. Bolwijnï, 1.32.6; 2. Boreas V )
Ernstheem. 3. Dibbels W. W. 4,70, pl- lr

J

3.20, 1,90, k. 6.-. c. 10,10.
Totalisator-omzet f 69.147,50.

OP MEREVELD

Bruno klopte
Jour de Java

'""J^

,

\f.

"'

de wedstrijden om de
Europa-cup, die dit jaar voor het eerst
met groot succes zijn gehouden in het
vervolg in de oneven jaren tussen de
Olympische Spelen en de Europese kampioenschappen

zullen plaats vinden.

Ir. A. Paulen, de oud-voorzitter van de
KNAU, en de Brit Donald Paine, zijn door
de lAAF aangewezen als technisch gedelegeerden voor
1968.

de

Olympische

Spelen

Piet Beelen, zaterdag winnaar van de
parkloop te Utrecht, zegevierde gisteren
in de uurloop te Leeuwarden. Hij legde in
één uur 18.649,60 meter af. Tweede was
Rudi Mol.
De uitslag luidt: 1. P. Beelen (Spartaan,
Lisse) 18.649,60 meter; 2. R. Mol (Altis,
Amersfoort) 18.199,30 m.; 3. IJ. Kluivers
(ASV, Eibergen) 18.048,20 m.; 4 J. Smits
(AAC, Alphen a.d. Rijn) 17.793 m.; 5. H.
Arends (Athleta, Grouw) 17.683,90 m.; 6.
O. Bouma (Athleta, Grouw) 17.415,25 m.
De eerste Groninger was Smit van
Aquillo (Winschoten) met een afstand van
16.242,86 m., hetgeen hem de 24ste plaats
opleverde.

dediging was voor de zwak combinerende Oranje-voorhoede een te groot strui-

kelblok.
In de 20e minuut werd een van de
snelle Poolse uitvallen Nederland noodlottig. Rechtsbuiten Wybieralski snelde
langs Elffers de cirkel binnen en gaf
toen een voorzet die op borsthoogte voor
de Nederlandse verdedigers onbereikbaar bleek en door middenvoor Rozanski ineens langs Boks in de linkerhoek
werd geslagen.
Ook de twee strafcorners, die Nederland nog voor rust kansen op de gelijkmaker gaven, werden niet benut, maar
drie minuten na de pauze lukte het wel.
Ebbens sloeg de bal in en de doorgelopen Elffers kon de bal van de doelman
terugspringende keeper Gorny

—

overi-

gens een geweldenaar in deze wedstrijd
werken: I—l.
Nederland voelde zich nu beter thuis
op het veld en de technische overmacht
ging nu duidelijk meespreken. De taaie
Poolse defensie hield echter verder
stand.

—

.

ABHB begint

—

-

Peter Snijders derde
in „alle categorieën”

—

—

Het Nederlandse schaakteam heeft
dit weekeinde in Londen revanche genomen voor de vorig jaar in Vlissingen
tegen Engeland geleden nederlaag. De
Nederlandse schakers wonnen de tweedaagse wedstrijd met 11%—8%. Nederland zegevierde in beide ronden. De dames Vreeken en Pritchard wonnen ieder
één keer. Bij de heren behaalden Prins
en Enklaar tweemaal een overwinning.

,

*

*

'

'

Koersen Duindigt

.'

*

Sport in het kort
—

"'

,

.

—

—

derlandse schermkampioenschappen op
floret voor teams gehouden. De ploeg van
zaal Van der Voodt Rotterdam,
bestaande uit Lenie Kokkes, Nina Noordermeer, Marieke Visser en Riet Noels, zegevierde bij de dames met zes matchpunten.
Bij de heren was de titel voor zaal
Abrahams, vertegenwoordigd door Leo
van Brakel, Hans Sauerbier, Kasper Kardolus en Peter Verbrugge.
De 24-jarige Engelse atleet Jim
Johnston heeft zaterdag te Walton on
Thames in het graafschap Surrey een
wedstrijd over 30 km p
men in de
nieuwe wereldrecordtijd van 1 uur 32
min. 34.6 sec.

—

'

-

—

—

de Treffers.
Donderdag 21 oktober: Dames: HCS—
V & D; Merna—Egam. Heren: Dreize
Merna 2; ONA 3—Flora 2; ONA—Rapid
'55; Lijnco—Atlanta.

.

*

,

BGV, NPVS, Merna, Flora. 2e klasse:
Carwey, Rapid '55 2, ONA 2, SPR, JBW,
Victory. 3e klasse: Lijnco, Atlanta, HCS,
Hema, Old Boys, de Treffers. 4e klasse:
Merna 2, BGV 2, ONA 3, Flora 2, Dreize.
Dames Ie klasse: Merna, Egam, Reefort, ONA, SMS, Aagrunol. Ze klasse:
HCS, V & D, SM, Merna 2, Rapid '55,
GRC. 3e klasse: GRC 2, Santega, BGV,
de Treffers, SPR, ONA 2. 4e klasse:
SVAO, HCS 2, SM 2, ONA 3, Merna 3.
Het programma voor morgen is: Dames: Rapid '55—GRC; SVAO—HCS 2; 48—92 (ruststand 20—47).
SPR—ONA 2. Heren: ONA 2—SPR; JBW
In Amsterdam zijn zondag de Ne—Victory; BGV—NPVS
Boys-

en Old

.

"* '

'

~*

—

met compentie

\

In de Twee Mijl van Mereveld heef
favoriet Jour de Java het niet
fl(
bolwerken tegen Bruno. In tegensteHJJ;
D
Vergay
Wagenaar
jr.
met
startte
der snel en vergrootte daardoor zijn V
sprong tot zeker een
meter.
Ylogie M voerde het veld aan, gev<>£.
door Zingaro. In de tweede Tonl^eAT3 ti
zweek de kopgroep onder de aandr» j,
van Bruno, die stug doorzette om
buiten het bereik te houden van J oo\jer
Java, die door Vergay eveneens o"
stoom werd gezet. Hij stootte door o
de derde plaats, doch moest alles tjJBLp
om doen. Hij stuitte op Zingaro en
kunststukje waarop weinigen hadden ge- kid, maar vooral de laatste verdedig
rekend. Bonny werd tweede, Batonnist X zich kranig. De verwachte eindsv
derde en Adeltraut M vierde.
kwam niet tussen Bruno en Jour de J*„
Donna Silk B had betrekkelijk weinig maar met Bruno en Zilverkid. Met
moeite dc Gietenprijs te winnen. Dc als nauwelijks waarneembaar verschil \$
tweede aankomende Dauphine werd naar de dodelijk vermoeide Bruno zich '■~~A
dc derde plaats teruggesteld wegens hin- Zilverkid handhaven. Jour de Java
derlijk rijden. Nu werd Con Amore
dichtbij goede derde.
v*»"1
met liefde, uiteraard
tweede en Come
De meest glansvolle verrichting 'gjaAgain vierde.
op naam van C Alkestis, die in de
Dc uitslagen zijn:
gers-prijs na een prachtig gevecht
DistiUeerderijprijs, 1760 m. Ie serie: 1. handicap van 60 meter inliep, doch i"
Bonny Gregor M (H. Maring) 1.24.9; 2. eindstrijd heel zijn grote klasse ] n j
Aspacia, 3. Xaverius 11. W. 3,50, pi. 1,60, strijd moest werpen om Con Brio e
1,90, 2,60, k. 5,10, c. 4,80.
Crony van de Lente te kunnen slaan.
2e serie: 1. Batonnist X (W. Bijlsma), deed dat, maar moest daarvoor de |o.
1.26.-, 2. Adeltraut M, 3. Bosvink S. W. kilometertijd
tonen van 1 min. 20.8
2,90, pi. 1,10, 1,10, 1,30, k. 5.-, c. 3,70.
m.
over
2660
Finale: 1. Bosvink S (T. H. Kooyman)
v
Arcen- en Velden-prljs, 1. Duiveltje j
1.24.5; 2. Bonny Gregor M, 3. Batonnist
(ir.
lOosting),
Akerendam
J.
nl
v
Danny Boys BS, 3. Capella. W. I- 7
1,30, 2,60, 2,20, k. 6,60, c 8,10.
Limmen-prijs, met autostart. 1.
AUTOMOBILISME
3
(Q. Joosen), 1.25.6; 2. Zenit Williar"5 K
Zoon Erebus. W. 45.-, pi. 8,20, 4,60, *■'"
22,80 c. 9,50, trio 3.705,40.
]lan
Broekhuizen-prijs, 1. Elisabeth
(M.
Vergay), 1.27.-, 2. EdelpaPf»,.
dia
S, 3. Edsel. W. 2,20, pi. 1,40, 2,20.
c 5,60.
onll,c
Twee Mijl van Mereveldprijs. 1.J1?, 3
1.23.2; 2. Zilver
De Amerikaanse autosport heeft giste- (J. Wagenaar jr.)
de Java. W. 2,80, pi. 1,40, 1,70, '-"
ren twee slachtoffers geëist. Op het cir- Jour
k. 8,40, c 6,20.
larVocuit van Watkins Glen in de staat New
Grubbenvorst-prijs, Ie afd. 1. Dollar
Vork raakte tijdens een race voor serie- gel S (F. J. Eerenberg),
Bew
1.28.-; 2.
wagens de 25-jarige Edward Mathias van min Olivier, 3. Corita R. W. It9 ":-/)*)
de weg af en botste tegen een boom. Hij 1,60, 3,30, 4,40, k. 3,50, c 14.60 trio «'^j.
overleed kort daarna aan zijn verwondin2e afd.: 1. Christine Williams ( 3 #ci
gen. Tijdens de „400 mijl van Charlotte" genaar jr.), 1.25.7; 2. Carma, 3. c
\$
in Noord-Carolina kwam de Amerikaan Scotch. W. 1,20, pi. 1,20, 1,50, 1,70, k
Harold Kite bij een ongeluk om het leven. c. 3,20.
a ie'
Criterium voor Amateurrijders, ("" j,
JUDO
1. Anaconda (G. K. v. d. Veen) 1-ZS'y
Zephyr Scotch, 3. Zombro. W.
3,30, 2.40, 1.70. k. 15,20, c. 8,40. »""■
r sSeMaasbreeprijs, 1. Arie (A. S. L
laar) 1.25.7; 2. Yvolann, 3. Bonnie *--9ft
2,50, pi. 1,30, 2,10, 1,70, k. 8,20, c.
trio 66,10.
r f,,)Prijs der 4-jarige Stayersprijs, 1- Vio.fr
jjö.
De Japanner Inokuma heeft bij de kestis van E (J. van Leeuwen),
wereldkampioenschappen judo te Rio 2. Con Brio, 3. Crony v. d. Lente. «"
de Janeiro de titel „alle categorieën" pi. 110 150 130, k. 5,20, c. 4,60.
Totalisator-omzet f 260.415,50.
behaald door in de finale de Rus Kibritschasvili te verslaan.
Onze landgenoot Peter Snijders, die
onder anderen de Europese kampioen,
de Rus Kiknadze en de Japanner Kato
versloeg, won een bronzen medaille.
De uitslagen van de op zaterdag e|i
De pas naar zilver werd hem in de hal- Duindigt
gehouden draverijen en re
afgesneden
ve finales
door Kibritschasluiden:
vili. De Nederlander Wim Ruska vert^sta 11,
Prijs van Luxemburg, met aU
loor van de Canadees Rogers.
1. De Hovi Boy (J. H. M. Beren»» g;*
1.27.1; 2. Diana Sunshine. 3. Doublé. c
2. W. 6,70. pi. 3,60, 2,80, 2,20, k. 5 2
9,20.
,j, <■
3Prijs van Denemarken, 1. Diogen
r
De
Rotterdamse
ere-divisieclnb Dooyeweerd), 1.25.7, 2. BretteurI,3°- \ «o.
Sparta heeft de zaterdagmiddag voor Azuro Pluto. W. 2,10, pi. 1,30,
4500 toeschouwers gespeelde vriendschap- k. 4,60, c. 3,30, trio 22,30.
$t°.
pelijke wedstrijd tegen de Zwitserse club
Prijs van Frankrijk m. autostart l:%&
Grenchen gewonnen met 5—2. Voor Alkestis van E (J. van Leeuwen), l''jjjO.
Sparta doelpuntten Franken,
Madsen, 2. Estafette, 3. Exito. W. 5,60, P
Bosveld en Van der Kerkhof (2). De 3,10, 6,20, k. 7,10, c 8,30.
r^fi'
Zwitserse doelpunten werden gemaakt Prijs v. Noorwegen. 1. Zoon van uer
door Allemann en Schneider.
met (J. Ham), 1.24.8; 2. Zanto. 3 iS.*0
kDe Koninklijke Nederlandse Atletiek hen S. W. 4,10, pi. 2,60, 4,30, 3,50,
9,40, trio 469,20.
\
Unie heeft, na een landelijk gevoerde c Prijs
van Italië: 1. Darling Adr 1 J
actie, haar 20.000ste lid ingeschreven.
(W.
Leeuwenkamp) 1.27.3, 2. Carusv %■
De 20.000ste was de 16-jarige A. Witv
Dave
Fez. W. 3,80, pi. 1,20, 1,10, *<
kamp, die zich bij de junioren van de
6,40,
y,pf
c
3.Utrechtse atletiekvereniging Hellas liet
"
Prys van Spanje. 1. Doublé v. dinschrijven.
(M. W. M. Lange), 1.28.5: 2.
piDe Italiaan Bruno Visintin heeft zijn liams, 3. Durantie
Frances. W. *v* '
Europese bokstitel in het zwaar-welter- 2,90,
7,60, k. 32.30, c. 8,10.
gewicht zaterdagavond voor 10.000 toeRENNEN:
jrftfj'
schouwers in de Dortmunder WestfalenFrancois S-prijs, 1. Cm Cm <B
halle met succes verdedigd tegen de 38- der) 2.21.5; 2. Mangano,
3. Pawn<*-jarige Duitser Peter Muller.
-2,90, pi. 1,40, 1,30, k. 6.-, c 2,90. p
Bergen-prijs, 1. Miss Willy ( 'if[V>'
De Japanner Matsuda heeft bij de
wereldkampioenschappen judo te Rio de McGarrity), 3.58.1; 2. Cambronne,
*
Janeiro de titel in het lichtgewicht be- tefoot S. W. 2.-, pi. 1,50, 2,60, k.
haald door een overwinning in de finale 4,50.
nel'
op zijn landgenoot Minatoya. De Rus
S-prijs, 1. Flokarin (F.
Alice
Stepanov en de Koreaan Park Soon werren), 2.03 8: 2. Jaseuse, 3. Wimborn
den ex aequo derde geplaatst. De Frans- fred. W. 4,50, pi. 2,30, 11,40, 8,30, *■
man Boureau en de Amerikaan Seino C. 18,80, trio 1.783,50.
deelden de vijfde plaats.
Totalisator-omzet f 143.536,50.
De Nederlandse dames b-basketbalploeg heeft in Düsseldorf een stevige
overwinning behaald op het team van
Rijnland-Westfalen. De
cijfers
waren

Beelen won uurloop
te Leeuwarden
Twee doden op
VS-racebanen

besloten, dat

Actief-handbalsters kregen een gevoelige
De zaaiiian„balcoii. I.ctitie
van
de
klap te incasseren door met 12—2 te ver- ABHB zal morgen beginnen.
De indeliezen van DES. Bij de herenontmoeting ling der teams is als volgt:
Micrometers—Jahn II was evenwel meer
Heren Ie klasse: ONA,
Rapid '55,

De Blinkert 5—7; DES 4—4; Amstel 5—4;
Actief 6—2; UDI 6—2.
De gebroeders Jansen, Rob en zijn jongere broer Roel, waren de grote animators in het duel Micrometers—Jahn 11.
Beide achterhoedes lieten nogal eens een
steekje vallen, waardoor de doelverdedigers veel werk te verzetten kregen.
Bij Jahn II was het duo Dick Veen—
Henk Vos wederom goed op schot, maar
tij.
ook zij konden niet verhinderen dat de
Half zwaargewicht: Van Hof (Leeuwar- Arnhemmers tenslotte met 18—14 —via
den) verliest door k.o. in de tweede roneen B—s ruststand —gingen zegevieren.
de van Velensek.
De stand: Micrometers 7-12: Olympia
Zwaargewicht:
Lolle van Houten, 8—12; Swift 7—10; Achilles 7—B: Sport
Leeuwarden) verliest door k.o.
in de Vereent 7—6; Jahn II 6—4; Blauw Wit
eerste ronde van Diederich.
6—2; Hellas 2 7—o.

Belomai

*

medewerker).
ZONDER WINST zijn de Noordelijke
handbalploegen in de overgangsklasse
gisteren uit het Oosten teruggekeerd. De

De Actief-dames hebben, zoals de uitslag reeds doet blijken een bijzonder
slechte wedstrijd gespeeld in Enschede.
Verdedigend werd er niets van terechtgebracht en in de voorlinie was het alleen
Rika Nieborg, die bij tijden voor enig gevaar wist te zorgen. Beide doelpunten
nam zij voor haar rekening.
Na de rust (ruststand 4—l) raakte Aly
Kooi geblesseerd, maar na enig oponthoud speelde ze toch de wedstrijd uit. De
stand is: SEW 6—12; Micrometers 6—9;

pW
Paterswolde-prijs, 2140 m. 1. Baron r'
(D.
2.
Bolwijn),
1.27.6;
to
S.
3. Bing Parisien. W. 3,40, pl. 1,20. »<*"
1,40, k. 4,30, c. 3.30, trio 24.30.
j
Gieten-prijs, 2140 m. 1. Donna Sil*
(A. de Wrede), 1.33.8; 2. Con
DauDhine. W. 1,90, pl. 1,40, 1,70, k. ">"*"
c. 3.50.
,j
Vries-prijs, 1360 m. 1. Endurance
Graaf),
T. de
1.38.-: 2. Eiko T. 3.
prise. W. 4,70, pl. 1,40, 1,30, 1,30, k- 8

—

onze

spanning, doch ook hier was de overwinning voor de thuisclub: 18—14.

(Van een onzer verslaggevers)
K. W. 5,20, pl. 1,40, 1,30, 1,50, k.
SAPPEMEER bood dc drafliefhebbers c. 4,30.

gistermiddag een kort,
maar beslist
krachtig programma, waarbij enkele verrassingen vielen te noteren. Inde internationale koers over 2140 meter bijvoornoegen nemen met een kleine 3—2 neder- beeld stuurde dc jonge pikeur A. Niemeijer dc zevenjarige bruine merrie Ziganita
laag.
van f 900 en m dc fiIn de eerste minuten werd er fel, maar naarde hoofdprijs
rekende Bosfair gespeeld. Maar toen ZCG-er Hake nale van dc seriedraverij
Bonny Gregor M.
vink
S
af
met
droge
opzoeken,
het
mocht
benutte de
Ziganita deed het fantastisch m dc rit
GZPC-er Otto Pothof, die voortdurend
om dc Beschuitprijs. Zij nam direct dc
zijn schaduw, de ZCG-er Roelof Kamphuis bij zich had, deze numerieke meer- leiding van het negen paarden sterke

Benauwd gelijk spel van
Nederlandse hockey-ers

Verdiende

tussen Vera en SFC is, waar het de Groningers betreft, op een desillusie uitgelopen. Inderdaad beschikt Vera over een
behoorlijk team, doch tegenover de kracht
van SFC was Vera bij lange na niet op- Een noordelijke boksploeg versterkt met
gewassen.
drie boksers uit Den Bosch heeft zaterdagavond in het Duitse plaatsje Wolffenbüttel de returnwedstrijd tegen de BAC
Wolffenbüttel met 12—6 verloren. Winst
In drie sets, standen 5—15, 9—15 en boekten alleen Wim Gerlach en de Bos11—15, werd Vera naar de ondergang ge- schenaar Deckers. De grote verrassing
was, dat de beide Leeuwarders Hof en
speeld.
Voor Hoogeveen was het wel een bij- Lolie van Houten k.o. nederlagen leden.
In de met ruim 1000 kijkers gevulde
zonder goede dag daar ook het tweede
propvolle
„Turnhalle" hebben de noordeherenteam een tweetal overwinningen
boksers een goede indruk achtergeboekte n.l. op WPL Veendam en REV lijke
laten. De beste partij van de avond bokWinschoten.
In de dames hoofdklasse boekte het ste de Groninger lichtwelter Wim Gerlach
een duidelijke puntenzege. behaalde
team van Ons Genoegen succes door een die Meier,
dezelfde tegenstander, van wie
op
Gerlach enkele weken geleden ook in
Groningen had gewonnen. Gerlach was in
alle drie ronden oppermachtig en aan het
einde van het gevecht stond de Groninger een straatlengte op punten voor en
was de Duitser dicht bij een opgaaf. Een
goede partij bokste ook de Groninger
Het was zondag een sombere dag voor Herrema van School Abelsma in het jude leden van de Wijker Hengelaarsver- nior weltergewicht. Hij bracht het tegen
niging De voorn. In alle vroegte waren de Duitser Tree tot een zeer verdiend onde vissers naar Munnekeburen vertrok- beslist.
De uitslagen waren: Weltergewicht:
ken. De vissen hadden hier echter totaal
geen trek en daarom besloot men naar Westerlaken (Den Bosch) verliest door
opgaaf in de tweede ronde van RautenFollega te reizen.
Nog maar nauwelijks hadden de Wijker berg.
Licht weltergewicht: Van Gulik (Den
vissers hier hun hengel uitgeworpen, of Bosch)
verliest op punten van Wrede 11.
politie-agenten
enkele
verschenen ten toLicht weltergewicht: Age Louwes (Gronele. Zij keken bars omdat de hengelaars
in verboden water visten. Negentien van ningen) bokst onbeslist tegen Muller. In
de 29 Wijker vissers kregen een bekeu- de laatste ronde slaagde Louwes er in
door prima boksen zijn puntenachterring van f 2,50. Somber gestemd kwastand,
die hij in de eerste twee ronden
in
Wijk
men de vissers
De
terug, niet
opgelopen,
geheel weg te werken.
had
alleen vanwege de bekeuring, maar ook
(Winschoten)
Olgers
vanwege de vangst. Er werden slechts Middengewicht:
verliest op punten van Poppe. Een openenkele visjes verschalkt.
bare waarschuwing, die Olgers in de
laatste ronde opliep, kostte hem de par-

GOEDE DAG

de openingstreffer van Zeilindoch voor rust gaf Lamberts GHBS
andermaal de leiding. Dezelfde speler
scoorde na rust nogmaals uit een straf-

tegenover

De eerste hockey-interland, die Nederland in Polen speelde, heeft een bezege nauwd gelijk spel opgeleverd. Op het
Een over alle linies sterker GHBS boek- zeer slechte, kale en hobbelige veld,
te een verdiende I—3 zege op IHHC. Wel- waarop
normaal hockey eigenlijk niet
iswaar stelde Campioni een IHHC-treffer
mogelijk was, hebben de Nederlanders
pas in de tweede helft luin technisch
BOKSEN
overwicht tot uitdrukking kunnen bren-

Van Houten k.o.
in Duitsland

1965
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RACES IN TER APEL

B. Meijer skelterkampi

In het kader van de
in Ter Apel driedaagse

houden, waarvoor

zeer

skelterrac

oen.
te

grote

stelling bestond. Zaterdag werden t <re
nales gereden, waarbij B. Meijer p j(#
Apel, een der jeugdige rijders ka' gefp

"

van Westerwolde werd. Andere tfP
prijswinnaars waren: jeugdfinaK
se A (gevorderden) Bennie Hoimen; dames finale: A. Wittevee". ,e: '
se A: T. Hof, Emmen; heren g?!><3'
Bonkes, Ter Apel, klasse A: J- Bf, S„\
Klazienaveen. Ploegen: 1. te n
Wachters—J. Bonkes: 2. team kef,v
—K. Smit: 3. team J. Schorna* V
Hidding. Ploegen klasse A: 1- v
Jager, Fjnmen.
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't komt in steeds meer kamers...
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ESSO GAS VOOR MEER COMFORT
Waarom nog langer koude kamers? Haal

I
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Flatteuze kant en nylon plissé

geven deze nylon jupon (wit, rosé,
bleu en zwart) een luxekarakter.
Toch is de prys maar 2,60
MatenS,M enL.
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Meisjesonderjurk van fijn
nylon, gegarneerd met
een kittig kant Je n de
kleuren wit, bleu en rosé.
Lengtematen92t/m 152.
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Vanafl 75
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Met Ess bent u beter uit|

°

Woningruil
Meppel-Groningen
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Hoogst aantrekkelijke kollektie
damesonderjurken in
verschillende beeldige modellen
met veel kant. Een dubbel
randje nylon aan de onderzijde
beschermt uw kousen tegen
ophaaltjes. Kleuren: wit, rosé,
bleu en zwart. 38-50 4.90
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volop warmte in huis... met Esso Gas.
Prettige warmte, verplaatsbare warmte,
voordelige warmte. Een „infrarood"kacheltin voor Esso Gas is sierlijk bovendien. Dus... laat een Esso Gas-depot"houder u snel de eerste fles warmte
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AANGEBODEN TE MEPPEL, FLAT
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RUILEN tegen ongeveer GELIJKWAARDIGE
NING TE GRONINGEN.
Br jeven on(jer no 1825 bureau van dit blad.
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piamcüs
Lief gebloemd mcisjespiamaatje
van sterk en warm keperflanel,
Het jasje is met broderie
gegarneerd. Keuze uit
verschillende aardige
kleurenkombinaties. 2-14 Jaar.

Vanaf 4.75

F'

n

Damespiama van donszacht
keperflanel. Het jasjeheeft dat
hoogstmodeme kasjmierdessin,
de pantalon is in een
bijpassende effen tint.
Verschillende fijne kleuren.
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Royale jongenspiamavan kleurig keperflanel. Voor 2 tot 14 jaar.

2'aar3.9o

Kleine stijging per maat.
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ondergoed
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Wassen, spoelen en
centrifugeren, alles gaat
volautomatisch.
Dat betekent ..Hancie" Vrij-"
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40-50.7.90
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voor andere huishoudelijke
zaken en meer vrije tijd !
U noeft s,ecnts de
programmeersleutel in te
stellen en U kunt kiezen
uit acht mogelijkheden om
de verschillende textielsoorten volgens wasvoorschrift te behandelen.

__^^^^§^__^^^__

met voordelige 2-stuks aanbiedingen.

Damescamisoles en slips van fantasie
"amisole 145
J

Meisjescamisoles en slipjes van 100%
katoen, dus uitstekend wasbaar. Kantjes
vormen de charmante afwerking. 2-14
aar" Voor 2 jaar, per 2 stuks 1,25
Kleine stijging per maat.

2

m? 1 lnB ereeen elastiek. 2-14 Jaar. Voor

gebreide katoenen tricot. Hemdje zowel
niet strapless als met bustevorm. 40-46.

Sup 95c

*'*

""-

Stuks vanaf 2

"

.

k"i»;„
Kleme
st.jgmg
""" per maat.

Elastische ribtricot damesslips van 100%
katoen. 40-46. 2 Stuks 1.55

"'

_.

_

__

2jaar, per 2'stuks
e

Klej

1.25

.

Katoenen interlock herenpantalons en
borstrokken. Lange pantalon met
ingeregen elastiek, borstrok met ronde
na,s en korte mouw. Maten 5-7.

Panta,on

anaf 2.45
*
borstrok vanaf 2.25

_- _ _

Hagelwitte katoenen herensinglets en
slips. Biezonder mooi van pasvorm.
pe
Maten
stuk va af
Kleine stijgingper maat

Wift U drt wonder van was-vernuft zien werken ?
Vraag een vrijblijvende demonstratie bij
Desgewentt
kunt U

H

betaling.

I
*

VROOM & DREESMANN
Groningen
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begane grond.

1 Bevattende grote woonkamer (3 slaapkamers, grot»
moderne keuken, douchecel met ingebouwd»
■I hal,
wasmachine en centrifuge. Ruime rijwiel-bergplaats.
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___■■>

—_■—~~~
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F^EEKELS

OUDE EBBtNGESTRAAT 30

- GRONINGEN

"

TEL 05900 " 2 58 27
«"rit
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NOOIT TE LAAT
Blijspel van Summer Arthur Long.
Regie: Luc Lutz.
Met 0.a.: Enny Meunier, Pim Dikkers,
Bas ten Batenburg, en Camill de Vries.
Prijzen der plaatsen: f 6.50, f 5.50, f 4.50, f 3.50,
f 2.— en f 1.50. Coupons en Jeugdpaspoorten geldig.
Zaterdag 23 oktober

NEDERLANDS
DANSTHEATER
Grandbas

Espagnole

Muziek: Mozkofsky
Choreografie:

Kwartet

Benjamin Harkarvy

Muziek: Lex van Delden
Choreografie: Hans v.
Choreografie: Hans v.
Muziek: Eddy Sauter
Prijzen der plaatsen: f 6.50, f 5.50, f 4.50,
f 2.— en f 1.50. Coupons en Jeugdpaspoorten
Essay in de

Stilte

Omnibus

AANGEBODEN een zo

SPECIALE AANBIEDING
¥

Manen
Manen

HIGGINS
RUITEN

GRANITÉ

f 3.50,
geldig.

|

voor

clientèle.

Wegens de gunstige weersomstandigheden gaan wij door met
het geven van f 150.— KORTING op onze toestellen. Wij geven
nog meer: ZEKERHEID. Wij zijn zo overtuigd van de sublieme

MODELLEN.
Onze servicedienst waarborgt U kijkgenot!
Vraagt eens ml. over de unieke betalingswijze aan:

1 QUICK SERVICEDIENST,

ACT

\j O

B

Postbus 361, Groningen

Wij knippen en maffen
e/fe gewensf model

KAPSTER

'T BLIFT N DIEKSTER

eigen

—

Gevraagd:

-

Parkeerterrein

kwaliteit, dat wij U zonder aarzeling 2 JAAR GARANTIE
kunnen geven.
Informeer eens wie dat geeft
alleen de zaak die deze televisies heeft!
Bij ons geen overjarige toestellen maar steeds de NIEUWSTE

*

S_|

ifl

vanaf f 3.50 t/m I w>-

GROOT TELEVISIENIEUWS!

p. m.

★

Z^?^IVÏEN^?n-

Nadere inlichtingen bij de direkteur gemeentelijke sociale
dienst te Meppel. (Telefoon 05220—2541).

OO
FC
Wa

zuiver wol 140 br.
GROTE MODE vanaf

DÈ

Mooie japon-kwaliteit,
in zeven schitterende
tinten, 1.40 breed

Zondag 24 oktober 20 uur
GRTJNNEGER SPROAK

j^^^^

merk Lely met J.L.0.-motor (49 cc).

I
*

of GEVORDERDE

Spul ien vaier bedrieven deur L. Smit.
der plaatsen: f 3.28, f 2.7S en f 1.75.

Prijzen

in. of extern
Moderne salons op grote plaats
in bosrijke omgeving in Drenthe
Alles centraal verwarmd
Kamers warm- en koudstromend water
Brieven onder nummer 1804 bureau van dit blad

en plaatsbespreking van dinsdag 19
oktober af.
Kassa geopend: 8.30—13 uur. Zaterdag 10—13 uur.
Telefonische bespreking (25645): 8.30—17 uur. Zaterdag 10—13 uur.
Kaartverkoop

/ Hr44lrf«Al

GRONINGEN

VyiVVIVVW
KOltCl*./

VEENDAM
Kerkstr. 72b

.'

y

ZlllStlrt 1 00»t. ..r.17-Te1.21682
"-é2*£
I
I DAMESSTOFFEN
f

-I
LANGE PIJP

r

-

T-1.4697

BREECHES
van de
allerbeste Crèpe-Mousse
in 5 kleuren
en....

___

m

N.V.

Q 4C

NORMAAL 4.95

NU SLECHTS

Bent u een shag-roker?

UiTJ

Ö

MIDDELHORSTERWEG 69
Importrice van Parfumerie en
Textielfournituren

8

vraagt

©

cy

Aan de 2e Chr. h.b.s., m.s.v.m. en school voor h.a.v.0., i
Adm. de Ruyterlaan 37 te GRONINGEN
kunnen worden geplaatst

vol rookproblemen

KUNDIGEN met H.T.S.- of
gelijkwaardige opleiding ge-

vraagd schriftelijk te solliciteren naar de functie van

TECHNISCHE ADVISEURS
BUITENDIENST

bewijs B la noodzakelijk, evenals wonen In het betreffende
rayon.
Sollicitaties met kenmerk TAB
te richten aan:
N.V. ETERNIT v/h MARTINfT
Nw. Doelenstr. 20-22, Adam

Kr/

's

voor spoedige

indiensttreding:

w

«

(9

v)

>2
(5

>2
S

(9

(2
(6

fcterjüt
uitbreiden. De noodzakelijk geworden rayon-wijziging geeft
gelegenheid om nieuwe krachten aan te stellen. In verband
hiermede wordt aan BOUW-

_f

l

©

y)

\()
(6

Sollicitaties te richten aan het
Secretariaat van de Vereniging voor Chr. M.O.
te Groningen, Grote Rozenstraat 38.

gaat haar aan de verkoop verbonden afdeling „TECHNISCHE ADVIEZEN" belangrijk

B

(l

I assistente
>2

a. AMANUENSIS
b. TYPISTE

ring kan van belang zijn. Rij-

:

rN^TISI^HARENII
(6

Een aantrekkelijke werkkring,
walk» het geven van technische adviezen over produkten uit de Etemit-groep aan
architecten o.a. In het bouwvak omvat Commerciële erva-

_?_■
__F
#"""

Kr

J_H

Verkoop zolang er is bij

_i_ii_i.i___j

_■

Schriftelijke sollicitaties aan de reclameafdeling FRED v. d. WERFF, Wilhelminakade
13, Groningen.

Medium-Large-Extra Large

PWW -hIH

.«fl

_■?

met diploma LTS-schilderen om te worden
opgeleid in dit mooie vak met toekomst.

Let op! Verwisselbaar elastiek
Versterkt kruis

___,
____.
——-■HM lIHfIIW, IW UW,

Wmw

**
_RU___L,

Zoekt voor haar RECLAME-AFDELING

EEN JONGEMAN

met belangstelling voor de commercie
Haar taak zal zijn:
Het onderhouden van telefonisch contact
met onze afnemers en de zelfstandige
verzorging van de verkoopfacturen.
Wij bieden een goed gehonoreerde functie,
interessant en afwisselend werk,
40-urige werkweek,
mogelijkheid tot opname in
het pensioenfonds.

_H

g)

91

»
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Gevraagd:

A. Vrouwelijke kantoorbediende
bekend met boekhouddoorschrijfsysteem.
Bij voorkeur M.U.L.0.-opleiding.

Ga over op

ÜNIC
half zware shag

Leeftijd

± 20 Jaar.

B. Facturiste of jongedame
die hiervoor opgeleid wenst te worden.
Brieven onder nummer 1805 bureau van dit blad.

_■

«
S
«

Sollicitaties, mondeling of schriftelijk,
aan bovenstaand adres.

«

2)

kalfslederen élégance.
'n Kwaliteitsschoen van klasse, deze Super Fut. Uit zuiver, zacht,
ijzersterk boxcalf. Superieur en gedistingeerd. Een schoen

van standing voor de man met stijl. Zool en boyenleer zijn

tot één licht geheel aaneengelast, absoluut waterdicht. En geen
kosten van verzolen, want zool en boyenleer gaan even lang mee.
De héle schoen wordt 6 maanden gegarandeerd. Super Fut 32.75.

Fwff - de enige schoen met garantie op zool èn boyenleer.

GA ZE MORGEN METÉÉN
PASSEN BIJ SCHOENENHUIS

2 PIENTERE ACCURATE
EN HANDIGE JONGENS
leeftijd 15—17 jaar, kunnen geplaatst worden in onze afwerkery.

Aanm. Fa. G. WIERINGA,
Pottebakkersrijge 14, tussen de
A- en Museumbrug.

_________H-_-_HBBIH-_----_--_--_H-Ba

"'

,

Hotel Hofma/1 N.V'

goed als nieuwe

MOTOR-INVALIDENWAGEN MET DUO-ZIT

ingericht, die is opengesteld van
maandag 25 oktober tot en met dinsdag 16 november, 's middags van
2—5 uur (behalve 's zaterdags en
's zondags), alsmede dinsdagsavonds
van 7—9 uur.

Choreografie:
Benjamin Harkarvy

OOSTERSTRAAT 10

Alléén verkrijgbaar: NW. EBBINGESTRAAT V
WESTERSINGEL 11

Hoensbroek (L.), tel. 04448-3765.

TENTOONSTELLING

- 20 uur

Eigen fabrikaat
Ook naar maat

Aan iedereen, tot «Ik bedrag, normaal zonder borg,
af- tot S jaar. Int Bureau Limburg, Postbus 11,

Ter gelegenheid van het eeuwfeest
van de Provinciale Waterstaat is in
het waterstaatsgebouw, St. Jansstraat 4 te Groningen, een

-

Donderdag 21 oktober 20 uur
ND3UW ROTTERDAMS TONEEL

■

GELDLENINGEN

PROVINCIALE WATERSTAAT
VAN GRONINGEN

GRONINGEN

Wie NIBBELKE'S ondergoed eist Die NIBBELKE'S ondergoed pr//sf

GRONINGEN:

# Ebbingestraat (naast V. & D.)
# A-Kerkhof 21 (Vismarkt)
# Herestraat (t/o Koude Gat)

ZWOLLE:

"
"

Diezerstraat 55

WINSCHOTEN:
Oldambtplein 10

Nieuwsblad
Uitslagen

Bayern

München—

Achttallen I

o—20—2 Oda—Una

Borussia Dortmund
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München 1860
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Sparta O.P.—
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Brunhilde —SVA
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VI. en Kr. 2—Actief 2 I—l
Dames junioren
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VI. en Kr. —Actief
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V

Olympia 4—Sparta 2
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-2aD_ Gr aafschap
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Heren junioren

Afdeling

II B
2 2—2
BWH'veen—MV
klasse D

W-rv e Achilles

3_1

Sn€ek

2~5

Meeuwen—Sios
DTS—De Hoeve
Odival—VKC
111 C
DOW—CB
Korulos—Advendo
DOS—S. Een
Reserve Ie klasse
WK 3—Nic. 2
WWMD 2—Asko 2
Kinea 2—Sparta 2
LDO 2—SCO 2
Reserve 2e klasse
VKC 2—Asko 3
BWH'veen 2—MV 2
Vitesse 2—Friso 2
Hermes 2—ZKC 2
Junioren
Quick—Asko
NKV Ie klasse
Nic 3—Udi
NKC 2—Hermes 3
OKO 2—Animo

Rohda—Korulos

2

OWK—Wees Kwiek
2e klasse
'31 1—1 DDK—Sparta
"Istrict Noord
Hoogkerk—Una 2
klasse c
WSS 2—Uni 2
3e klasse A
Horacliden 2—3
6 Pelikanen 1-4 Oda 2—Hermes 5
"V^T
2
1-1 VSV 3—SOS '60
4—1 Sportief—SßO
DKS—Hoogkerk 2

"Cürnr-Middelstum

3e klasse C

7—5
6—3
B—4
6—2

'arken-Rusland

OKO fflH0—0 Sparta 2—
1—3
Club Brothers 2

ZRIDGE

B—7
17—5
10—4
14—3
3—9
9-19

Drenthe

Hockey
Heren

Noorden
Ie klasse

—

Emmen

6—2
Gron. Studenten o—20—2
3-11 IHHC—GHBS
I—3
s—l Groningen—HVA
3—o
2—3
LHC—HMC
Tweede klasse A
o—l
3—5 Gron. Studenten III
2—3
GCHC B—o
3—4 RAP—Groningen II
5—2
Hurry Up—LHC II
3—2
Tweede klasse B
2—9
5—3 Gron. Studenten ll
o—6
Gron. Studenten IV s—o
I—4 GHBS ll—Ter Apel
I—o

—

—

Dash—HCW
7—4 HMC ll—Daring

Dames
4—3
Noorden
2—3
Ie klasse
s—l5—1 Emmen—
5—4
Gron. Studenten
4—3 Groningen—HVA
LHC—HMC
I—6
Tweede klasse A
10—4 Quick Stick—
o—7
Graspiepers
Groningen III

2—2
I—l

I—s1—5

B—l
I—3

—

I—2

GHBS II—HCW

I—o

15—0

Martinus 4—4

1-10 LHC ll—Hurry Up
2—o
4-21
Tweede klasse B
o—3 HMC ll—Haarlem 111 2—o

—

Rapki—Kiol 2

Zwitserland

16—2
4-12
6—9

6—5
Heren junioren
5—7 Actief—E. en O.
6-13
14—8 E.en O. 2—Hurry Up 5-19
Lenig—SVßO
I—4 VI. en
2 6—o

1—2 Leeuwarden—Quick
ft
HDT—Vitesse
tr«ct Noord
I, "te*_
AKC—DES
'!rW!rve !e klasse
Drachten—Kinea

*ViBoys

Quick—Actief 2

—

Haarlem

3de

Heren II

5—4 WlK—Jahn II

II A

14—3

HCW—Aeolus

Stanfries 2—WWMD 7—9 Olympia—Quick
6—4 Sparta VI. en Kr.
1—1 Hermes—LDO
Olympia 2—Actief
Fluch—De
Pein
3—9
W.
1—1

SOk.* ba,uAlkmaar
%W" ia

s—o5—0
3—5

Brunhilde—Sparta

Heren I
VI. en Kr. 3—
Olympia 3
Sparta O.P.—
Delfzijl
WIK 2—Jahn II 3

S°S-.£ *

2—5

s—l

Groningen IV
Groningen II
Dash —Daring

2—2
I—3

Prins Charles naar

Australische school
EGB-bridgeopHis Dnaegnwinst

Se hT ldge 'afdeling

'Hd,
ü

-

811 van de hoofd
EGBC I (captain Weseen 4—2 overwinning
Centrum
H (Bajetto c.s.).

Wnten

76-69.
e eerste helft bereikte geringe
on g
i)g„ Y. an 37—30 bleef in de tweede

lg6tf
,fl,sp

Prins Charles (16), de oudste zoon
van koningin Elizabeth van Engeland,
zal van februari tot medio mei 1966 op
een Australische school gaan.
Het is de bij Felbourne gelegen afdeling „Timbertop" van de Church of
England grammar school van Geelong
één van de duurste Australische
„particuliere" scholen.
Prins Charles zal na zijn verblijf in
Timbertop terugkeren naar zijn eigen
school, Gordonstoun, in de Schotse

—
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Verkop anbesteding
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Oostermeer bij Bergum
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Financiën en Economie

Daggeld verder omlaag
De verdere verruiming van de geldmarkt als gevolg van de verdere terugbloeiing van bankbiljetten heeft ertoe
geleid, dat het tarief voor daggeld (call
money), ingaande
heden, is verlaagd
met een % pet tot 2%.

Kerk- en Schoolnieuws
Ds. S.J. de Boer overleden
pre-

Ds. S. J. de Boer, gereformeerd
dikant in Lopik, is vrijdag in het Diakonessenhuis in Utrecht op bijna 70-jarige
leeftijd overleden. De overledene werd in
1895 in Amstelveen geboren en studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Zijn eerste gemeente was
Wijckel en Balk, die hij van 1930 tot
1947 diende. Zijn tweede en laatste gemeente was Lopik. Zijn stoffelijk overschot wordt morgen ter aarde besteld op
de Algemene begraafplaats in Lopik.

Voor beroep

bedankt

Ds. J. Verkade, gereformeerd predikant in Groningen-Noord, heeft voor het
Vaj ,?5: met uitv. eigen zand op hem door de kerkeraad van EnscheRijk).
de uitgebrachte beroep bedankt.
1

'

Drie arbeiders in Koog zwaar gewond

de fabrieken
lHjHkSllo,%v NtPlOttmgKoogta aan
de Zaan
O
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Ve*wonrt Cht drie arbeiders ern"
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alf twee deed zich op
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het Noorden van maandag 18 oktober

Het moet me van't
in de

Groninger Korenbeurs zich in hun sporten uit
te leven, kan indenken, nu ik zaterdagmiddag, gastvrij ontvangen
door de heren Kwint en Houwen,
de volleybalwedstrijd van Oranje
Nassau tegen Venlo's Valuas heb
aanschouwd. Het was een prettige
verpozing, daar niet van, maar dat
kwam, realiseer ik me, meer doordat ik me in de glans van Topsportbestuurderen heb mogen zonnen dan doordat het zijn in het Groninger

graanhandel-hart

nu

zo

comfortabel was. Nu moet ifc toe-

geven, dat de aanwezige Hoge Gashet wat extra slecht hadden
getroffen, want de heer Drewes, die
het commando voert over de oorlogsbodem bij de Kapteynbrug, had,
misschien geplaagd door Navo-zorgen, de shirts en broekjes niet tijdig ter plaatse kunnen krijgen,
waardoor de Oranje Nassauploeg,
uitgedost in zeer gevarieerde kledij de indruk scheen te willen vestigen, dat meer Topsport-steun dan
verleend, op zijn plaats was. Hetgeen, zo bleek later toen het gemiste per speciale koerier ter plaatse
was gearriveerd, gelukkig een door
wantrouwen ingegeven misplaatste
gedachte was.

ten

Goed, dat kwam dus in orde, maar
helaas, verzucht ik
niet de
entourage. Speciaal de kleedgelegenheid deed mij meer rustiek dan
aangepast aan de eisen des tijds aan
en ik stel me voor, dat de in de
Korenbeurs spelende ploegen voor-

—

—

af moeten nummeren om gebruik

te
kunnen maken van het ene
kraantje, dat, als uiterste uitvloeisel der goedertierenheid, ten dienste staat van hen, die in het zweet
huns aanschijns, zich in hun (volleybal-) hobby uitleven. Waarbij
ik dan nog wel met enige waardering kan aantekenen, dat na een
trip-met-doodsverachting door de
catacomben toch ook nog gelegenheid bestaat van een tweede fonteintje, hygiène-bevorderend gebruik te maken. Zij het dan in een
gelegenheid, welke gelijk te stellen
is aan het „monument", dat in Groningen bekend staat als de „ondergrondse" aan de Grote Markt. Een
gelegenheid, welke, vrees ik, zeer
in gebruik zal zijn, want het is bekend, dat een beangstigde massa
„behoefte" gevoelt in dergelijke
etablissementen een wijle te verpozen, als u begrijpt wat ik bedoel. En beangstigend is het verblijf
in de Korenbeurs zelf inderdaad.
Ik althans heb het gevoel gehad in

waardoor brand

1965

Grote vaart
ALGOL 15 v. Rotterdam nr. Sydney;
ALHENA 16 v. Rotterdam nr. Bremen;
ARCHIMEDES 17 te Antwerpen: ARES
16 te Rotterdam; ARISTOTELES 17 v.
Bermuda nr. Port of Spain; ARTEMIS
16 v. Rotterdam nr. Gibraltar; ASMIDISKE 15 te Rotterdam; CHIRON 16 te
Charleston; DELPHINE 15 te Rotterdam; ECHO 17 te Rotterdam: GAASTERDIJK 16 v. Portland nr. San Francisco; GROTEDIJK 16 v. Rotterdam nr.
Hamburg; GAASTERKERK 17 te Eastlondon; JAPARA
17
te Rotterdam:
ALYDON 16 te Rotterdam 17 v. Rotterdam nr. Aalesund; KATENDRECHT 16
te Rotterdam; KAMPERDIJK 16 v. New
Vork nr. Philadelphia; KERKEDIJK 16
v. Rotterdam nr. New Vork; KLOOSTERDIJK 17 te Rotterdam; KOSICIA 15
te Rotterdam; LADON 16 v. Guanta nr.
Port of Spain; LEKHAVEN 16 te Rotterdam; MARIEKERK 16 v. Rotterdam nr.
Calcutta; NEDER EEMS 16 v. Rotterdam nr. Shanghai; NISTA 15 te Rotterdam; PARKHAVEN 16 v. Santos nr.
Bahia; PIETER S 17 te Rotterdam:
PRINS JOHAN WILLEM FRISO 17 te
Cleveland: PRINSES MARGRIET 18 te
Rotterdam; SKADI 17 te Napels: SCHIEKERK 18 te Rotterdam; STAD KAMPEN 16 v. Baltimore nr. Ceuta: SLOTERDIJK 15 v. Rotterdam nr. Antwerpen; ACTEON 16 v. Singapore nr. Danang; AMSTELVELD 16 te Genua; ANCOSPRAY 16 v. Stockholm nr. Texas
City: BENGALEN 18 te Aden verw
FOREST HILL 16 v. Aden nr. Japan!
FRIESLAND 17 v. Karachi nr. Dam-

■

Afkomstig uit Oldehove

D. Meijer overleden

De heer D. Meijer, afkomstig uit
Oldehove, is zaterdag in Haren op

87-jarige leeftijd overleden.
In Oldehove was hij een vooraanstaand man, al hield hy zich op de
achtergrond. Wel was hij verscheidene
jaren president-kerkvoogd van de Ned.
Hervormde Kerk te Oldehove en bestuurslid van de Boerenleenbank. Ook
in landbouwkringen
hij nam van
zijn vader de boerderij over
was hij
gezien.

— —

In 1940 ging de heer Meijer in Haren
wonen.
De begrafenis heeft woensdag plaats
op de begraafplaats te Niehove.

onmiddellijk levensgevaar te ver-

Union Oude Pekela
vergroot capaciteit

gaan. Euripides zal misschien iets
dergelijks hebben meegemaakt toen

De Coöp. Cartonfabriek Union in Oude
Pekela gaat de produktie van de in 1962
gebouwde papierfabriek uitbreiden. Op
het ogenblik is deze rond de 20.000 ton
per jaar. Door de uitbreiding hoopt men
de kostprijs te kunnen drukken.
Het voorstel van het Bestuur en Raad
van Toezicht werd op een zaterdag gehouden buitengewone algemene ledenvergadering toegelicht door de heer H.
J. Muntinga, gedelegeerd-bestuurslid. De
leden namen het voorstel zonder hoofde-

keren toen, tijdens de wedstrijd,
O.N.'er Swieter zijn kanonskogels
met duidelijk waarneembare animo
juist in mijn richting dirigeerde.
Een kei, die Swieter. Topsporter G.
Steen was weg van hem. Letterlijk
zelfs, toen hij met een opvallende
souplesse eenmaal weg dook om de
op hem afkomende granaat te onthij verzuchtte, dat het leven een
aanhoudende strijd is. Hij zei er
niet bij, dat dit sloeg op de persoonlijke veiligheid, maar in zijn
tijd was er ook nog geen Korenbeurs met onmogelijkheden als de
huidige in Groningen. Elke toeschouwer, die vooraan staat
en
tenslotte moet er een vooraanstaande rij zijn, niet waar?
stelt zijn
leven in de waagschaal en nu mag
Ovidius wel zeggen, dat het kwaad
is lang te leven, wij, in de sport,
denken er heel anders over. En
willen daarom bij goed bezochte
volleybalwedstrijden graag de zekerheid er ook toeer vandaan te
zullen komen. Om nog maar niet
te spreken van ons aller gastvrijheid, welke wij met verve trachten
door te voeren. Dat kan, natuurlijk,
door met graanstof kunstig bedrukte
shirts, maar ook door een waardig
milieu en dat heeft zelf Melatti van
Java, die toch overal wel iets moois
te ontdekken, zag, niet vermogen
waar te nemen. En dat is erg, vindt

—

—
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Handels- en Marktberichten
EDE. (Coöp. Vel. Eierveiling) Aanvoer
332.100 st., handel traag. Prijzen p. 100
st.: Eieren van 46-52 gr. 10,80—12,62; 54-58 gr 13,68—14,70; 59-63 gr. 15,76—16,29;
63-69 gr. 16,30—16,90.
ROTTERDAM. (Veemarkt)
Aanvoer
totaal 1875; weekaanvoer 1186; varkens
689.
Prijzen, resp. extra kwal., le, 2e en 3e
kwal.: slachtrunderen 4,10—4,35, 3,65
4,00, 3,20—3,45, 3,00—3,20; varkens 2,20
—2,22, 2,17—2,20, 2,14—2,17, 2,10—2,13;
stieren 3,75—4,35; worstkoeien 2,95—3,20,
slachtzeugen 1,70—1,80; zware varkens
1,85—1,90.
Marktoverzicht resp. aanvoer,- handel
en prijzen: slachtrunderen iets korter,
redelijk, prijshoudend; varkens als vorige week, vlot, hoger.
ROTTERDAM. (Aardappelbeurs) Kleiaardappelen voor het binnenland: Eigen16,50—20,00;
heimers 40 mm opwaarts
Bintjes 35 tot 50 mm opw. 15,50—16,75;
Bintjes 40 mm opw. 17,00—18,75; Meerlander 400 mm opw. 16,00—17,00. Kleiaardappelen voor de export: Bintje 35
mm opw. in twee maten
gesorteerd
17,50—18,50. Zandaardappelen voor het
binnenland: Libertas 40 mm opw. 12,00.
Zandaardappelen voor de export: IJsselster 11,00; Bintje 35 mm opw. 11,00; Climax 35 mm opw. 10,50; Patrones 35 mm
opw. 11,00. Voeraardappelen 2,00—4,25.
Stemming: binnenland rustig,
export

—

rustig.
Prijzen

berekend per 100 kg en op de
handelsvoorwaarden vastgesteld voor de
verkoop van consumptie-aardappelen op
wagon, schip of auto.
uitbrak. Drie op deze verdieping wer(Paardenmarkt). Op de
kende Zaandammers werden niet UTRECHT
paardenmarkt werden vandaag
ernstige brandwonden naar het Ge- Utrechtse
457 dieren aangevoerd. De prijzen
meentelijke ziekenhuis in hun woon- voor: luxe paarden 950 tot 1475; waren
werkplaats vervoerd.
paarden 900 tot 1400; oude paarden 700
3-jarige paarden 800 tot 1250; 2De fabrieksbrandweer was, met tot 1250:
paarden 725 tot 950; veulens 300
steun van de vrijwillige brandweer jarige
tot 625; hitten 65Ö tot 875; slachtpaarden
van Koog, het vuur spoedig meester. p. kg. gesl. gew. 2,30—2,80; jonge slachtDe aanzienlijke brand- en waterscha- paarden p. kg gesl. gew.
De
de wordt door de verzekering gedekt. handel was redelijk.
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Scheepstijdingen

dat ik me de tegenzin
van indoorsporters om

(Bouwman c.s.)

jaar twee maal won
LWJ'B
Core 95—68, dus s—l.

rf

van

man; GEESTSTAR 16 v. Cobh nr. Barders. LLOYD 16 v Napels. LUDO 17 te
bados: GIESSENKERK 17 te Adelaide; Le Treport. LUMEY 17 p Holtenau.
GRAVELAND 15 v. Paranagua nr. San- MARGRIET ANJA 18 v Londonderry.
tos; HOLLAND 19 te Antoniones verw.; MARINUS SMITS 23 te Zeebrugge verw.

KABYLIA 16 v. Singapore nr. Lyttelton;
16 te Tanga; KEERKRING 15 v. Hongkong nr. Shanghai;
KLOOSTERDIJK 16
te Antwerpen;
KREBSIA 16 rede Tj. Priok; LOOSDRECHT 17 v. Port Said nr. Rotterdam; MAASLLOYD 16 v. Lissabon nr.
New Vork; MISSISSIPPILLOYD 17 v.
Mobile nr. Miami: PHILIDORA 15 v.
Singapore nr. Perz. Golf: PRINS DER
NEDERLANDEN 18 te Kingston; ROEPAT 16 te Lourenco Marques: RONDO
18 p. Kaap Guardafui nr. Penang; STAD
UTRECHT 15 van Genua naar Port
Said; STEENKERK 18 te Duinkerken;
STRAAT MAGELHAEN 15 v. Singapore
nr. Hongkong; STRAAT VAN DIEMEN
19 te Fremantle verw.: TELAMON 16 te
Bremen: UTRECHT 16 v. Port Said nr.
Montreal; VAN HEEMSKERCK 17 te
Hongkong: VLIELAND 16 v. Abadan nr.
Assab; WESTERTOREN
16 rede Tj.
Priok: WIELDRECHT 16 v. Djibouti nr.
Suez; ZEELAND 17 te Singapore.
ALNITAK 16 v. Salvador nr. Las Palmas: ALMKERK 16 v. Aden nr. Port
Said: AMERSKERK 17 v. Antwerpen nr.
Adam; AMPENAN 17 v. Port Said nr
Genua: AMSTELSLUIS 16 te Vancouver;
ARISTOTELES 16 te Bermuda: ARGOS
17 te Izmir: Carnitia 16 te Liverpool;
DAPHNIS 17 te La Guaira; DIOGENES
16 v. Cristobal nr. Curacao; GAASTERDIJK 17 te San Francisco; GANESELLA
16 v. Pladju nr. Tjilatap; GANYMEDES
17 te Antofagasta: HELICON 16 v. Savannah nr. San Pedro de Macrois; JOHANNES FRANS 16 v. Cruz Grande nr. Balboa; KERMIA 16 te Antwerpen: LELYKERK 17 te Hamburg; LIBERIAKUST
16 te Santa Isabelle; MARNELLOYD 17
te Portland: MENTOR 16 v. Valencia nr
Tripoli; MERWELLOYD 18 te Los Angeles verwacht; MUNTTOREN 16
van
Reciffe naar Sao Louis; POLYDORUS 17 te Panaruban; ROTTI 16 te San
Francisco; SCHELPWIJK 16 v. Townsville nr. Pladju; SCHIEDIJK 16 v New
Vork n. R'dam: SINOUTSKERK 16 te
Port Said; SOCRATES 18 te Pisco verw "
STRAAT COOK 16 v. Port Swettenham'
nr. Brisbane; STRAAT FUTAMI 16 van
Buenos Aires nr. Santos; STRAAT CUMBERLAND 16 te Brisbane: TELAMON 16
v. Hamburg nr. Bremen; TAHAMA 16 v
Thames nr. Gothenburg; THERON 17 te
Paramaribo; VAN SPILBERGEN 17 te
Lorenzo Marques; WATERLAND 16 van
Santos nr. Salvador.
Kleine vaart
AGNES 18 te Rotterdam. ALCOR W
16 te Huil. ALCYONE 16 v Delfzijl nr
Londen. ALDEBARAN 16 te Boston. ALGE 16 te Great Yarmouth. ANHOLT 18
te Terneuzen. ANTARTICA 16 te Amsterdam. APPINGEDAM 18 te Liverpool
ARDITO 16 v Rotterdam. ARIES 16 v
Londen nr Tarragona. ARRAN 16 te Ipswich. ATLANTIDE 16 te Birkerhead.
AURORA 18 v Amsterdam nr Milford.

KARAKORUM

BANKA 18 te Antwerpen verw. BÈTA 17
te Brake. BONAIRE 18 te Aarhus. CARAVELLE 17 te Tolkis. CAREBEKA 17
p Brunsbuttel. CAREBEKA 111 17 te Wismar. CHEETAH 18 te Cartagena. CORNELIS v. d. SCHOOT 15 v Thesaloniki
nr Derna. CRESTA 16 te Stralsund. DEBORAH 18 te Amsterdam. DRITTURA
16 v Soderhamn. DUBHE 16 p Holtenau
lijke stemming aan.
EDDYSTONE 16 v Liverpool nr StralMedegedeeld werd dat de resultaten sund.
Kolding. FIONA
over 1964-65 vermoedelijk hoger zullen 16 p ENGELINA 15 te
Brunsbuttel.
FIVELSTAD
18 te
zijn dan die van het boekjaar 1963-64.
Santander. GARONNE 16 te Parijs. GIRONNE 18 te Roven. GITANA 16 v Workington. GOEREE 17 p Harlingen. HA-

EELDE-PATERSWOLDE

Annaparochianen zagen
met Eelders Wyoka's
Een groep van ruim veertig bewoners van het bejaardentehuis Beuckelaar uit Sint Annaparochie, waarmee
Eelde regelmatig contact heeft, is zaterdagmiddag in deze plaats geweest.
Reden voor de komst van de Friezen
was het optreden van de Wyoka's uit
Zuidbroek, die in Centraal in Paterswolde de bejaarden uit deze gemeente de jaarlijkse feestmiddag bezorgden. De mensen uit Sint Annaparochie
hebben mogen meegenieten.

SEWINT 18 te Port Said. HELIOS 16

v

Duinkerken. HELVETIA S 14 v Lorient
nr Roscoff. HENNY T 17 te Kristinestad. HORIZON 16 te Aarhus. INSP
MELLEMA 15 te Stettin. IRENE S 15
v Belfast nr Milford Haven. ISOLA 16 te
Lipekil. JAGUAR 18 te Marsa Matruh.
JANNIE 16 v Ballina nr Liverpool. JOHANNES 16 v Antwerpen. LIBRA 17 te
Ipswich. LIEN 17 p Holtenau nr Ran-

MARTINI 18 te Antwerpen. MASCOTTE
17 v Bridgwater. METEOOR 16 te Aarhus. NOORDVAARDER 16 v Drammen
nr Kopenhagen. OLDAMBT 15 te Winschoten. OLWE 16 te Liverpool. PATRICIA 16 v Pasajes nr Bayonne. POLLENDAM 15 v St. John nr Aalesund. PRINS
BERNHARD 22 te Dakar verw. RITORNEL 17 te Amsterdam. RUBATO 16 te
Hamburg. RUBICON 16 v Ceuta nr Malta. SABA 15 v Stettin. SPARTA
18 te
Par. SURTE 18 p Holtenau. SWIFT 17
te Esbjerg. TJERK HIDDES 15 te Sousse. UNITAS 15 v Odense nr Kopenhagen.
ZUIDERZEE 18 te Amsterdam.
HARLINGEN. Aangekomen 17 oktober:
Douwe S van Norsbronn; St. Annaland
van Rotterdam: Nieuwland van Rotterdam; Phoenix van Amsterdam; Gertrud
van Visstavarv; Lies van Norrköping.
Vertrokken 17 oktober: Douwe S naar
Terborg; Gertrud naar Zutphen; Lies
naar Grouw; Hermaan naar Römskór:
Aiglon naar Lissabon; Flevoland naar
Goole; Nieuwland naar Leith.

■

Internationals merendeels
vriendelijker
Amsterdam, 18 oktober. Het Damrak
heeft vanmiddag de nieuwe beursweek
bij de opening kunnen inzetten met een
vriendelijke tot vaste stemming voor het
merendeel der internationale waarden.
Kon. Olie speelde hierin een hoofdrol.
Amerikaanse brokers raadden hun cliënten aan Kon. Olie te kopen, aldus de
beurs. Mede hierdoor steeg de prijs van
dit olie-aandeel van 148 tot 148.40 tegen
een voorgaande slotprijs van 146.70. Philips zette de zeer vaste stemming van
vrijdag verder voort tot 125.40 (124.50).
In Amerika wordt door The North American Philips Company Ine. (een dochter
van Philips) een nieuwe camera voor
kleurentelevisie gefabriceerd, waarover
men aldaar zeer enthousiast is. Hoofdzakelijk hierop steeg Philips vrijdag in
Amsterdam enkele guldens. Er is in deze
hoek dan ook geen aanbod meer voor
Amerikaanse rekening. Zoals men weet
heeft het Phllipsaandeel in Amsterdam
zeer lange tijd onder druk gestaan van
het aanhoudende Amerikaanse aanbod.
AKU stak even het hoofd weer op door
boven de vier maal pari-koers te openen.
Later op de middag echter viel de koers
weer terug tot circa 398 (398,75). KLM
werd niet onbelangrijk hoger geadviseerd. Dit fonds sloot vrijdag in Wallstreet 2,75 dollar hoger. Kon. Olie verbeterde toen een halve dollar. De gunstige stemming voor de hoofdfondsen ging
vanmiddag echter gepaard met kalme
handel, hetgeen toch als een goed teken
werd beschouwd. In het laatste beurshalfuur stagneerde de vraag waardoor
de meeste fondsen een kleinigheid van
de behaalde winst moesten afstaan. Unilever sloot een paar dubbeltjes hoger op
136.
Wallstreet was vrijdag voor de eigen
markt hoger tot vast. Dit laatste voor de
spoorwegen. De stemming voor de overige Europese beurzen was vandaag verdeeld.
In de scheepvaartsector ging het zeer
kalm toe. De koersen schommelden een
weinig boven het voorgaande slotniveau.
De leidente cultures lagen licht verdeeld
in de markt. De staatsfondsenmarkt was
eerder iets gemakkelijker, eveneens met
weinig zaken. In de lokale afdelingen werden aandelen Willem Smit transformatoren iets hoger geadviseerd als nawerking
op
de
dividendverhoging. Aandelen
NDSM daarentegen kregen een lagere advieskoers als nawerking van de aankondiging dat over het lopende boekjaar
geen dividend zal worden uitgekeerd.
VLAM deed op de incourante markt 72
tegen een voorgaande koers op 65.

Lady Churchill door voetbal

Amsterdamse wisselmarkt

getroffen in park

Contante prijzen: Londen 10.091—10.09.:
Lady Churchill, (80) de weduwe van New Vork 3.60—3.60}; Montreal 3.343—
Parijs 73.40—73.45; Brussel 724.—
Sir Winston, heeft gisteren haar rech- 3.35;
725 j; Frankfort 89.874—89.924; Stockholm
terarm gebroken en enkele ribben gekneusd, toen zij tijdens een wandeling in 69.61—69.66; Zürich 83.314—83.364: Milaan
52.19—52.24;
Hyde Park door een voetbal in het ge- 57.624—57.674; Kopenhagen
Oslo 50.38—50.43: Wenen 13.94—13.95; Liszicht werd getroffen en een val maakte. sabon
12.57—12.584.
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Nieuwsblad van het Noorden van maandag 18 oktober
■ Gerubriceerde
kleine
■ annonces voor parti-

■I

culieren: 30 cent

per

J Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

■J

Gevraagd personeel

1965

- 18

Kennismaking

j ALGEMENE GRONINGER

VERENIG» 8;

mm. Handelsadverten- I n-a-______________________i
I ties en kleine annon- I
GEBRUIKTE AUTO'S. 4t In onze afdeling luxe £. 2 heren 37 en 25 jaar zoe<$. Koopje. Compl. inger. 4 a
I ces betreffende koop
5 pers. car. (electr.
gas), ruime keuze, voor iedere bakkerij is plaats voor een ken kennism. met 2 dames
verkoop
van onen
f 1600,-. Br. o. nr. 1815 b. d. beurs een auto. Inruil, fi- BAKKER, LUXE BROOD, van ongeveer zelfde leeftijd.
roerende goederen: 35
Auto Vee- als voorman. Aanbiedingen Br m. foto o.e.r. onder nr.
# Huurkoop of te huur, nanc, garantie.
LEDENVERGADERING op donderde ' |
t
| cent per mm.
woonark, kamer, keuken. ning, Verl. Stationsweg 28- 3 B Bakkerijen, Vechtstr. 65, 1822 bur. van dit blad.
f
oktober a.s., 's avonds 8 Uur in ~D e
Minimum f 2.10.
Jongeman R.K. met goesi. kamer, hal, w.c, Zwarte- -39, Zuidlaren.
Groningen. Tel. 52948.
£
derij", Guldenstraat.
f
Brieven onder num- ■ weg 42.
1000, & Slagers-leerling of ge- de positie, z. s. k. m. met
AUTO UNION
B mer 50 cent extra.
£. Drie percelen recreatie- bouwjaar 1960; Opel Rekord vorderde. Slagerij Bouman, meisje van 20-25 j. Brieven
è Onderwerp: 5-daagse werkweek per 1 nov. »*
| grond, groot 50 are, 65 are 1700 bouwjaar 1962. Auto- Gelkingestr. 37, Gron.
met foto onder nr. 1818 bur.
m
uw
len 81 are. Alles gunstig ge- mobielbedrijf Alles v/h J. Hf Aide de Fourneau, min- van dit blad.
i Sprekers:
legen aan bosrand. Te bevr. N. W. Venema, Pelsterstr. stens 18 jr. Aanm. Rest. De # Twee vriendinnen 21 j.
i
de Hoofdinspecteur E. C. Doddema
j.
Dorpsstr. 1, Gasselte.
55-57, Gron. Tel. 05900-30202. Oude Meet, Herestraat 20. en 19 zoeken kennism. m
chef Bijz. Surv. Dienst
4
Groningen.
leeftijd
2
leuke
i
vrienden,
£ Prachtig bouwterrein m.
FIAT
bouwvergunning in bosrijkf 13.000 km 500, guardiniera £ Speciaal-Drukkerij Lyn- tussen 20 en 25 jr. Foto
f de heer P. Mees, vice voorzitter A.G.W.V.
'65, BMW 1500 '63.
ter opleiding o.e.r. Br. o. nr. 1812 b. d.
omgeving (recreatiegebied)
Zephyr 4 '63. Opel Re- co N.V. vraagt
afdeling nabewer- # Weduwn., 43 j. z.k.m.
± 14 km. van Groningen. Ford
haar
op
t
Introductie toege st
Opel
'63,
Caravan king een
■& Aangeboden in Utrecht: Br. o. nr. 1827 bur. v. d. bl. kord
van
nette
HERESTRAAT
9-11
Koude
(hoek
Gat)
j.
JONGEMAN
vr.
35-40
uit
arb.
heel huis bev. woonk.-keu- .$. Een partij Noordeling 30.000 km '63, Peugeot Cara- 16 a 17 jaar. Aanmelden: H. stand. Br. o. nr. 1830 bur. d.
van '62. Ford Anglia Combi
ken. 5 si. k. en tuin met 2 eetaardappelen,
ook wel
Colleniusstraat 20, Gron.
£. Vrijgezel 29 j. z. k. m. Al brandt het maagzuur I
schuren, huurprijs f 47,50 p. part. G. Buiter. Brink 6. '62, VW 1500 '62, Opel CaMAGAZIJN- met net meisje of wed., 1 k. nog zo fel, een RlSPEen
flinke
D
'59,
Mercedes
180
'61.
ravan
mnd. tegen huis met min- Ide.
bezw. 25—30 j. Br. o. tabletje
Inruii, financ, garantie. To- BEDIENDE, goed kunnen- geen 1809
blust het wel!
tens 3 si. k. in Gron. Br. j.
a
4.000
kerstdenbur. van dit blad.
Plm.
3
de inpakken, alsmede een nr.
#
de
yota-dealer,
Garage
Jong.
nr. 1832 bur. dezes.
nen plm. 1 a 2 m. lang. G. Bloemstraat 12, Tel. 23398. flinke magazijnbediende in 4fc Jbngem.
20 jr. zoekt
r
bezit van rijbewijs. Firma kennism. met Geref. meisje it/tOOORNZAtr„ Om EQBL
Gevraagd rriet spoed een « '
"fc. NieuwpkNoorse Speedboot Oelen, Jufferswijk 124, Nw.Gebruikte
AUTOMO
Werff,
motor ruilen te- Lande, Hoogeveen.
E. H. van der
Groot- van 17 tot 20 jr. Liefst een
met 9' ""
varen
enter BIELEN in alle merken, handel in speelgoederen, etc. verpleegster. Br. m. f. o.e.r.
gen auto (V.W.i. Tel. 21201.
6 volbloed belg.
bouwjaren,
prijsklassen
en
merrie-paarden w.o. schimHoornsediep 5 (bij Eelder- o. nr. 1807 bur. van dit blad.
wisselende voor- brug), Groningen.
ASSEN
mels en vossen. Van extra dagelijks
£. Welke lieve nette vrouw
Verkoop onder schrifraad.
afstammelingen.
Te zien telijke
Bediende voor magazijn. tussen de 35-40 j. wil voor
garantie. Inruil en 5-daagse werkweek. E. M. mij, 46 j. en mijn 2 schoolvoor aan de markt west- financiering
Rechtstreeks
mogelijk. Een
zijde, a.s. dinsdag. ZuidlaarSimmeren
nieuwe me- gaande kinderen m. 12 j. en
bezoek is altijd de moeite talen. Tel.N.V.,
J3r.ii/.-rr
In
4
Dr.amn
j.
«
Herebin5
leven
gezel22148,
het
af fabriek
dermarkt.
bij gebleken geschiktheid w
Cum Laude's Auto- nensingel 7 'I, Groningen. lig maken? Br. weer
■jfc. Fraaie boyenwoning op
Een 7 mnd. oude zw. b. waard.
o.
nr.
1835
£.
goede stand. Aanv. 1 nov. volbl. stier m. b
nmg aanwezig.
82 pnt. supermarkten, Dorus RijGEVRAAGD:
Goede schilders v. nieuw- bur. van dit blad.
of in nader overleg. Br. o. 'oude pnt. telling), goede kersstraat 4, Groningen, tel. #r
en onderh.werk, in de
bouw
nr. 1831 bur. dezes.
prod. V. has. di. g. Te bevr.- 05900-23874. Dagelijks ge- stad.- Gron. Schilderbedrijf
aangebodeo
Haren, tel.
Woonruimte
D J. Vegter. Dorpsstr. 106, opend van 9 tot 20.30 uur. Afman, Leens
v
's zaterdags van 10 tot 17 05957-493, 05900-46423, b.g.g
Br.
onder
nr.
1821
in de stad.
Kiel-Windeweer. Tel. 05989- uur.
's zondags van 14 tot 46078.
bur. v. d. blad.
-353, n.o.z.
WATERKANT 71, ENS (N.O->17 uur. Onze showroom te
4
ton
Graanloswagens
Aankomende tv-radiozit-slaapkamer
#
"ifc. Gemeub.
Vries), naast £
Übbena
(gem.
Tel. 05275-1341.
met keuken. Centrum, f 120 70 hl. f 1.775,-. Oosterhuis. Hotel „Übbena" is dagelijks antenne-MONTEUR , leeft. met briljante kleurenfoto's,
jaar. Radio Thie N.V., compl. inclusief uw reclame
15-18
per maand. Br. o. nr. 1806 Overschild. tel. 05966-246 geopend
van 14 tot 20.30 u., O. Ebbingestraat 38-40.
54 et tot f 1.25 p. st. Minimum
# Nieuwe en gebr. electro- 's zaterdags
Dealer Peugeot en D.K.W.
bur. van dit blad.
van 10 tot 17
vermogens.
loodgieters,
hoog
motoren
in
div.
Gevr.
100 stuks. Rechtstreeks van:
op Ruston
bij
R.8.,
direct,
"&
10
voor
gekostganger
14
zondags
Nette
nur
en
's
van
£.
Techn. bur. M. Vennema.
J. Reclame-Uitgeverij
Mousloon, loodgietersbedrijf
vraagd m.t.s. met huiselijk Haddingestr. 40,
K. STEL, Anna van Ewsumstraat 5, Leek,
36215. tot 17 uur.
tel.
Postbus 25, Em- sault, Mauvezand 17, Laren
Remerie,
slapers.
Br. o.
(N.H.),
verk.. ook wel
en
02953-3493.
tel. 05945-2251.
TRIUMPH,
verkereninruil
detel.
goede
In
staat
men. Tel. 05910-1020.
nr. 1820 bur. van dit blad. #
naast
de Vicon bietenrooier met monstratiewagens,
Winkel
„Vorm",
fabr.
van
-#.
GEBOUW, ± 100 m2, met bladafvoer. M. I. de Huiler. keuze uit andere merken in- betimmeringen
vraagt
een
zolder en eigen inrit. Zui- Ellerhuizen 1. Bedum. Tel. milwagens.
Automobielbe- vrl. adm. kracht, voor tyden der stad. Tel. 26975.
drijf „A tot Z", Triumph- pen, en lichte kantoorwerk05901-2501.
Div. LUXE AUTO'S, oos .&. 2 3600 ha pr. stoppelkla- dealer, Friesestraatweg 22, zaamh., liefst met M.U.L.O
Pekelder en ver. Gem. met gras. Het tel 05900-20012 b.g.g. 53934. en type-diploma. Leeftijd
op contract.
en
GEBRUIKTE AUTO'S, 17-18 jaar. Soll'.: Van der
afgerasterd
Post, Nw. Boteringestr. 65, perceel is
BBBBBBBJBBBHBBBBHpgBBBI
K\V»/
direkt aan de harde we.?. ruime keuze, voor ieder"! Hoopstraat 6, Groningen
tel. 26304, Groningen.
Inruil,
Veendam.
beurs
een
auto.
fi'
Chr.
Nieboer.
36096.
Tel.
AUTO'S
zonder
chauffeur
£
voor uw Auto nanc, garantie. Auto VeeEen fl. kapster, vooral
4, 5, 6 en 9 pers. Ook bestel- » Het adres banden,
wielen, ning, Verl. Stationsweg 28- goed kunnende watergolven.
wagens. Gar. Weits, Here- onderdelen,
rijg
startmodynamo's,
-39, Zuidlaren.
assen,
Kapper de Vries, O. Kijk in
mmmmmm
weg 1, tel. 28916.
In uitst. st. verk. DKW 't Jatstr. 25. Tel. 26877.
")fr- Prima schrijf- en telma- toren en alle andere voors.
G. v (motorrijwiel) 175 cc. SI. "jfr- Kapsalon Stuut, Riouwchines. Ook in huurkoop. onderdelen is en blijft
bekende
f 200,-. Th. a Thuessinkl. 15. straat 1 en 3, Gron.. tel. 20203
Nieff's
vanouds
Fa. Meulema en Van der
154-1.
autosloperij.
Peizerw.
.& Heinkel scooter. Te be- vraagt leerling kapster.
Es, O. Kijk in 't Jatstr. 22.
vragen: Oosterhamrikk. 20a. ._: Een vergevorderde leerlTi lefoon 51777
9
tel. 22789. b.g.g. 52734.
AUTOBANDEN, nieuw .#. Bromfiets merk Amstel kapster of aank. kapster.
B_B__Éfl___
# gecoverd.
compl.
motor,
Zeer aantrek- met Puch
m. Kapper Algera, O. Boteen
,*?
■■,'/
*,
kelijke prijzen door ons in- been- en windscherm. Ver- ringestr 40, Gron. Tel. 21923
I
ruilsysteem. Hadéka, Bor- keert in zeer goede staat. b.g.g. 30584.
neoplein 5, tel. 27581, na 6 Bouwjaar 1963. Vaste prijs
KASSIÈRE
± 17 jaar,
uur 05903-235.
f 300.-. J. Brink.
Gezen- 's zondags vrij, goede verI
Auto-banden;
nieuwe straat 48, Muntendam.
dienste, prettige werkkring,
.&. Man, middelb. leeft, ar- £
100,- terug voor uw Lich IJs n.v., Herestr. 50,
beiders! zoekt rustig kost- banden; cover-banden; gehuis in of nabij Gr. Br. o. bruikte banden; voordelige oude bromfiets hoe oud die Gron., tel. 32757.
SÖf
Banden-centrum, ook is!) bij aankoop nieuwe
nr. 1811 bur. dezes.
prijzen.
KAPSTER gevorderde en
_S
________________R__kw v ..___!
Gestoff. zit-slp.k.
keu- KI. Gelkingestraat 2.
Jawa ad. 475,-. J. v.d. Roest, leerling. Aanb. G. KrooK,
ken, b.b.h.h. Nieuwe Kerk- £ Auto-banden, nieuw, co- A-kerkh. 24. Gron.. tel. 28364 Rijksstrw. 134, Haren. Tel.
hof 2.
ver- en remouldbanden, geEen antiek kabinet. J 05900-44420.
■F
Zo spoedig mogelijk een regeld voordelige aanbie- Vlonk, Carolieweg 25, Nie- £ In een van onze 38-winongemeub.
zit-slaapkamer, ding. Hogema's Banden-ser- bert.
kels is plaats voor een flinke
niet te groot, in het zuiden vice, Coehoornsingel 75.
& Wegens verh. Ant. ka- VERKOOPSTER
en een
en mer-we + een st. halklok LEERL.
van de stad, met prijsopgaaf. ■#
Auto-cocosmatten
VERKOOPSTER.
■W
KI
popudezes,
auto-bekledingshoezen,
z.g.a.n.
kinderwagen.
Br. onder nr. 1833 bur.
en
Aanbiedingen gaarne tussen
.g. Kamera m. en z. pension laire prijzen. Hogema's Ban- Nieuwstraat =86.
4 en 6 uur. SB Bakkerijen,
en woningruil. Heresingel den service, Coehoornsingel £ Enige als nieuwe KO- Vechtstr. 65, Gron. tel. 52948.
grote
LENCÖNVECTORS,
22a. Bern. f 2.50.
no. 75.
Hoofdstatimet 1% jaar cap., geschikt voor nootjes 4jf Restauratie
6 Auto-accu's
garantie. Lage prijzen. Hoge- 4 en 5, onder garantie, ook on Groningen vraagt: a. 2
b. een
ma's Banden-service, Coe- inruil. Firma wed. P. Ko- buffetjuffrouwen,
hoornsingel 75.
renbrander, Oudeweg 10— meisje voor de automatiek,
m
ACCU'S, dynamo's, star- 10a, telefoon 23892, bij de c. een werkster (in wisseldienst).
boven
18 jaar.
ters 6 en 12 v., radiatoren, Poelebrug.
Aanm tel. 05900-20193 of
Makelaardij HOOGLAND motoren.
assen,
banden
Enige nieuwe gaskachels,
x
in de Ie klas.
Hofstede de Grootkade 34. wielen, onderstellen, spat- &.
beschadigd. 10.000 Kcal. mondeling
iets
31753,
telefoon
heeft wat U borden, enz. De prijzen val- netto. Gorechtkade 62b, 's av. £ Confectiebedr. Dalmolen,
zoekt.
Autosloperij ,De tussen 7-9.
Gelkingestraat 48, tel. 33081
len mee.
Zuidlaren.
Dubbele
alleen
leuke ser.
Moker", Ulgersmaweg 36, £. Een Siegler kachel we- heeft
LANDHUIZEN met garages tel 30105, Groningen.
Te bevr.: krachten in dienst, die wegens verhuizing.
en zonnige tuinen. Gr. w.
GEBRUIKTE AUTO'S,
Lohmanplein
lb ten van aanpakken; zü verka., keu., 3 en 3 ruime si. k., ruime keuze, voor iedere Savornin
(Helpman). na 5 u. 's nam. dienen dan ook een zeer
douche, balcon, zolder enz. beurs een auto. Inruil, figoed loon. Wij kunnen op
Lage kooppr. v.a. f 30.500 nanc, garantie. Auto Veehet ogenblik nog 5 als bovengenoemde
door departementale prijs- ning, Verl. Stationsweg 28MACHINEbinding. Van gr. bouwplan -39, Zuidlaren.
Wij
STIKSTERS plaatsen.
nog slechts enkele perc.
hebben nog vele bijzonderDAF-AANHANGERS en
-__fl
besch. Gereed voor bew. oplegger 2—25 ton in voorheden in ons bedrijf, maar
_________B
BBw''
BB ■*;■*%
Compl. hyp.-financ. moge- raad. ESA, tel. 05900-32945.
LANDHUIZEN, villa's en kom daar eens persoonlijk
,-nrtfl
'm
S
woningen
Haren,
te
lijk. Kamminga, makelaarsover praten. Na 7 uur kunt
1 tons 2 wielige wagen. eengez.
_»
■__!
kantoor, lid N.8.M., Munne- ±
2 tons
4 wielige wagen Groningen, Paterswolde en u terecht Rabenhauptstraat
»-!
Er
_H
keholm 4. tel. 27981-36112. E A. Eitens, Kleiweg 28. Eelderwolde. Makel. kant. 4 tel. 32482. En woensdag■Wv
IB
«■
;
_____■
%
%
Bi
v.
S
Haren.
Lid
N.B.M.
Hopma,
op
na 18 u. 51460. 05920-4123.
avonds
onze contactAduard.
.'\>-,\
Br
11
ü
B
B
_IB______■__■
Haren: HERENHUIS met
'i
-BS
BB'
Jong.
Tel.
44466.
avond
Concertzaal
De
regelmatig
Door
inruil
**
£
CV. op mooie stand, f 77.500,. goede gebruikte VRACHT- £ Een groot ruim HUIS m. Hereweg 49.
BS
HB
BP^^
Zevenhuizen: Nieuw vrijst. AUTOMOBIELEN
Mijn- ruime kamers. Mag ook een #
Nette serieuze LEERzijn.
met
Aanb.
garage
patriciërshuis
LANDHUIS
en
hardt's
AutomobielMEISJES en BONTSTOFGronin- makelaar Jonkhoff, Korre- FEERSTERS. Bontkwekerij
Handelmij. N. V.
f35.000.-.
weg 222a, tel. 21082.
Zuidlaren: Vrijst. LAND- gen, tel. 30945.
Zieman. Verl. Hereweg 115.
HUIS met garage f 42.500,-.
GEBRUIKTE AUTO'S & Gebruikte kolenconvec- tel. 53634, Groningen.
vrijblijvende
jaar.
ouder
dan
3
woningtors,
keuze,
Inl. en
niet
ruime
voor iedere
Flink MEISJE, voor onze
lijst Makelaarskant. Feen- beurs een auto. Inruil, fi- Br. o. nr. 1813 bur. v. d. bl.
sorteer
en afwerk-afdeling.
stra. Rijksstraatweg 88. Ha- nanc, garantie. Auto VeeW. A.
Stomery Gerner,
28Stationsweg
Tel.
44882
en
46040.
ren.
ning, Verl.
Scholtenstraat 8.
EENGEZ.WOONHUIS
in
#.
-39, Zuidlaren.
# Net morgenmeisje ± 15
dir. nabijheid st. Gron. Mod.
4t Z.g.a.n. Daf de Luxe
gr.
jaar voor de huishouding.
w.k.,
en solide bouw. 1
14.000 km. H. E. Broekema.
Bleker, Vismarkt
Café-rest.
keu.. 3 sl.k., douche, tuin. Pieterburen.
Tel. 05952-227.
Een jongeman 25 j. zkt. 36. Groningen.
berging. Vrij en terstond te
'_H
werkBb
passende
jan.
DAFFODIL DE LUXE tot 1
aanv.. f 26.000. Winkel- of
Flink MEISJE, intern, in
1965. Tel. 32297. kring in hotel of rest. In gezin met jonge kinderen.
bedrijfspand m. won. Ook v. EXTRA
bezit van dipl. kok-kustv., Mevr. v. d. Meij, Eiklaan 9,
mag. Ontr. Boyenwon. ver- b.g.g. 53934.
BK
Jfll
gttj
BK:
1 j. praktijk keuken. Rijbe- Rijswijk (Z.H.). Tel. 070huurd. Omg. Winschoterd.,
pers.
6
OLDSMOPracht
f 9.500. Kamminga. makel.- BIEL '54. type 98 super. Tel. wijs BE. Br. o. nr. 1814 bur. -119577.
van dit blad.
kantoor. Munnekeholm 4, 05900-45042.
.jjf Aannemers van timmer- # Gevr. voor direct of per
tel. 27981-36112. na 18 u 51571
PICK-UP
'57
m.
geV.W.
en voegwerken, vragen door 1/11: flink meisje voor dag
Eengez. HUIS met tuin.
bev. suite en 3 si. k. Inl. reviseerde motor. Tel. 05900- uitblijven van goedkeurin- en nacht. Gezellig gezin m.
gen werk. K. Molthoop, 2 dochtertjes van 8 en 5 jr.
Jonkhoff, makelaar, Korre- -45041.
direktie-wagen
op Dennenlaan
9, Zuidlaren; Meerdere hulp aanwezig.
Een
weg 222a.
£
Haren: helft DUBBEL luchtbanden, geremd en ge- E Enting, Barendstraat 76, Salaris f2OO,- per maand.
*?@
Mevr. Stranders, HolbeinBB
'-iH
HUIS met grote tuin, achter veerd, bev. w.e. met spoe- Hoogezand.
GROOT DRAAIWERK, straat 16. Adam. Tel. 020Boswal, grote kamer, 3 si. k., ling, keuken, salon en twee
schuur, pers. slaapplaats. Zeer ge- kupaciteit vrij. Draaibank -719698.
douche, vliering,
mogelijk). Aanv.: schikt voor weekeind wa- 6.000 t.d.c, 1500 c.h., 2 sup- "Fc Rest. Riche. Vismarkt 42,
Igarage
porten. Br. o. nr. 1810 b. d. vraagt een meisje voor alle
direct, prijs f 40.000,-. Makel, gen. Br. o. nr. 1828 b. d.
kant. H. Meiier, lid N.B.M,
GEBRUIKTE AUTO'S, & B.z.a. gedipl. kinderver- voorkomende werkzaamheen 8.G.M., Hortuslaan 26, ruime keuze, voor iedere zorgster in gezin met kleine den. Reisk. worden vergoed.
■l
grt
Haren. Tel. 45786.
beurs een auto. Inruil, fi- kinderen. Goede refr. Br. 's Zondags vrij.
;:
p 1?S
':■ JVt
" Ta<
o;:'^y^i :.'-^vi;S T
v. d. bl.
lieve, zelfst. jon_k Oosterhoogebrug: Moder- nanc, garantie. Auto Vee- onder nr. 1819 bur. wil gr.
Welke
'
>
^^*^
meisje,
jr.
19
ne vrijstaande WONING m. ning, Verl. Stationsweg 28- #. Net
gedame wil mij tijdelijk moals verkoopster in kunst- of f extern in de huishouding
garage, gr. erf m. vele mo- -39, Zuidlaren.
boekhandel beginnen. Br. no. komen helpen. Prettig gegelijkh. Koopprijs f 45.000.-.
EBENS AUTOHANDEL
Inl. en vrijblijvende wonlng- biedt aan: Opel Rekord, '62, 1796 bur. dezes.
zin en goede beloning. Mevr.
voor Brouwer,
Hjst: Mak. Feenstra, Rijks- f 3450; Opel Rekord, '61, f & Juffr. zoekt werk
Oppenheimstr. 55a.
halve dagen, als pedicure of
straatweg 88. Haren. Tel.. 2850;
Volkswagen, '61 met
Nette
heer.
middelb. leefBr.
o.
voor
administratie.
&
44882 en 46040.
roldak en re. motor, f 3650; nr. 1808 bur. v. d. blad.
tijd, in bezit van woning
Nieuwb. EENGEZINS- lord Cortina, '63, f 3650;
nette vrouw
Dame
vr. eenvoudig omg. stad. zoekt bezw.)
PFRCEI.EN welke gebouwd Citroen 2 CV bestel, '64, f £.
._____■_
'BhSmußbl
om
kind geen
aan
huis.
Br.
o.
11
schrijfwerk
Coöp.
de
2450;
worden door
Gron.
2250; Renault 4, '62, f
verrichten.
huish.
werk
te
v.
d.
nr.
1816
bur.
blad.
Ind.: Citroen Ideal,'62,
Bouwonderneming.
f 2750;
Br. o. nr. 1817 bur. v. d. bl.
grote woonkamer, keuken Opel Caravan, '60, f 1750;
&. Huishoudster in moederkelder, rijwielberging, vier Ford Anglia '59, f 650; Peu__h~' __B "■'
Sr
loos gezin m. 3 ki. Wie helpt
slaapkamers, douche bal- geot 203, '58, 750; Renault 4,
n
nr.
b.
mij
Br.
ond.
1823
d.
zolder,
d.m.v. vaste '58, f 750; Citroen bestel, '64,
kon.
trar». voorzien van cv. (gas) f 2250.
Haast u naar uw
£. Weduwnaar 50 jaar met
een
Koopprijzen v.a. f 51.500 adres van vertrouwen:
Wie heeft er tijd om goede betrekking en hulp
£.
zoon van 12 jaar zoekt
AUTOHANDEL, thuiswerk te verrichten?
Incl. alle kosten. Makelaar EBENS'
du Boelens. tel. 34249. Pel- taxatie, inruil, financ. en Inl. „De Tipgever" postbus in de huishouding, huiselijk
type. 1 kind geen bezw.
sterstraat 45-47. Groningen. garantie,
Floresplein
24, 21 Hendrik Ido Ambacht.
FABR.GEBOUW m. kan- Gron., tel. 31653, geopend v. £. Flinke leerling-kok, leef- Huw. niet uitgesl. Nieuwe
aanwezig. Br.
toor. Mod. en zeer solide, 9 tot 9 uur 's avonds.
tijd minstens 18 jaar. Rest. mod. woning
ronstr. Pr. en bek. stand.
onder
nr.
1829
bur. v. d. bl.
Meet,
20,
AUTO'S,
Herestr.
De Oude
GEBRUIKTE
Onn. begane grond 200 m2
54 j. (bouwvak.)
Groningen.
iedere
Wedn.
keuze,
voor
#.
ruime
Uitbr. moe. Aanv. n.o. Vr.Kok voor enkele avon- won. omg. Hilversum, 2
een auto. Inruil, fi-_-_-__-__
GRONINGEN
prüs f 120.000. Kammin-a beurs garantie.
VISMARKT 41
TELEFOON 05900
Vee- den per week. Rest.
De kind 10-16 j. zoekt, huisAuto
NKM
nanc.
'id
rn->keli»-«r-Vint..
houdster.
Ev.
huw
Br.
o.
Meet,
Herestr. 20.
'7 08 1 ning. Verl. Stationsweg 28- Oude
'-'
Mur-nek-!--'-nr.1834 bur. dezes.
Groningen.
-39. Zuidlaren.
ï*llï,
-"> IS n. R 1571.
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hil Wolmtrk «etft u
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DE CALMIX
OLIEHAARD

BL

EK

Hl

-___H-____
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DE OLIEHAARD. WAARAAN U LATER
NOG EENS EEN 6ASHAARD HEEFT I

______

___fl

c

■ —;:^^t
De enige oliehaard, die een Elektrolisch systeem
bezit, dat olie eerst vergast en vervolgens volledig en roetloos verbrandt, met een uitstraling
van een maximum aan koesterende warmte.
De haard die olie-zuinig is en meer warmteprofijt biedt en bovendien door een unieke inbouwset tot een volwaardige gashaard wordt.
Wat een uitkomst voor a.s. aardgas-stokers die
nu nog op olie zijn aangewezen en later....

* 9 II n

HIERMEE AL EEN GASHAARD HEBBEN !
Met een royale openhaard-ruit en een smaakvol

!

uiterlijk

s

Vraagt Uw handelaar, of gratis folder

i

PjWl

Wol is jong

By

een tropische
verrassing in Hollandse
melkchocolade
smaak.
combinatiel En
In elke wikkel twéé heerlijke Bounty's.

**"

*oko» In Bounty la en blijft vers en fris dank

JU

zij

wL Jw H _B ë_

een

een wonder van elegance

een

"'j/ b hm \

nu :
jUw fietstas:;

[

_

Koop

Ze zijn er weer in
Bruin en Grijs zeildoek
Diverse maten
v.a. f 7.50

,I

voor riolering en

2e Een flinke monteur
zelfstandig kunnende werken.

s-ssn-B-B»
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MummmK
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uitsluitend schriftelijk te richten aan:
ÜIS
ZOON Nv Asnnemersbedrtlf
93, Winschoten, tel. 05970-3505 of 8170.

*

6. VRIES N.V.

JW
HB_s_s___r

1e Chauffeurs
voor intern transport,
moet genegen sjjn andere chauffeurs te
vervangen, zodat ervaring met groot
materieel noodzakelijk is.

/»1/y\

l\]\/7
>Qssc-«/

plaats

Vereist wordt een ruime ervaring
op dit gebied, alsmede de bereidheid en de geschiktheid om aan
patiënten leiding te geven.
Aanstelling geschiedt in de rang
van therapieleider, salaris min.
f 444.- tot max. f 665.- bruto per
maand (exclusief 5.3 pet huurcompensatie en 4 pet. vakantietoeslag)

.

Aanstelling boven het minimum is
mogelijk.

Voor gehuwden is een woning beschikbaar.

a s binnen 14 dagen na het verschijnen
(ji t
de p_,°i?d
aan de Administrateur-Secretaris van
trische Inrichting Postbus 19 te

van

Aanmeldingen persoonlijk

Vf

'

—_

topkwaliteit voor zéér verrassende prijzen!

(totaal 8

aan boven-

kl. en gr.

°'

mieren
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Straat

Woonplaats
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Royale badhanddoeken, Badhanddoeken ■ extra Badstof keukendoeken
dichtgeweven, in ver- zwaar en... extra groot: in prima drogende kwalirassend rijke Jacquard- 55x110. Jacquarddessins teit. Drie kleurige fantadeBBine. Talloze kleuren. In groot kleurenassorti- siedessins, elk in twee
50 x 100. Normaal 3.95, ment. Normaal 4.95, tinten. Normaal i.95.
speciale prijs
2.95 epeciale prijs 3,95 speciale prijs \Jfö
■o.

..

\

' "'' ' —
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I
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,ei.T-i...-.i..-.-.. W i._—
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m
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overname.
i

eo *e**e
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/" J-a.
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Cadeau tets rayon damast tafellaken
" vier vingerdoekjes In
(130 x 160) met
luxe cadeauverpakking. Kies uit geel,
ross en groen. Normaal 12.90,
speciale prUs

8.95

-Jn-U-h-a.A

verzend direct deze bon
N.V.RENTOKIL CHEMIE

M\

HflÜiyi

I

B

K_7

\3Ê

-

Volmerlaan 9 Rijswijk Z.H.
| J/\i
Tel. (070) 900707*.
of bel: Armerveen (06666) 363
|
■ Zend mij uitvoerige gegevens over bestrijding
van _„...._.„„..._
_._-_..___.

voor volledige weektaak.
Salarisgrenzen: f 479.00 tot f 540.00
+ huurcompensatie per maand 5.3 %
+ vakantietoelage 4 %.
Premie AOW + AWW zijn voor rekening van
h
de school.
Datum van indiensttreding nader overeen te komen n ■
■
Sollicitaties en inlichtingen bij de directeur
tijdens de schooluren.

W

mé

■'■

houtworn
rttt^
ol
Kevers rattQn

%

__H^_____

:

..""vir'V

Aanvr. te richten aan no. 1824 bureau van dit blad.

GEVRAAGD

SCHOOLSCHOONMAKER

wkm.

vertrekken)

Lage huurprijs. Enige verpl.

- DELFZIJL

een SCHOOLBEDIENDE-

■______■

-

ongedierte
\
5?
Chr. Technische School

RIJKSWEG 137
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huishouddagen

Norit is een
befaamd middel bij
gewone maag-en
darmstoornissen.
Maar Norit is meer:
Als kinderen vergi'tig e stoffen
hebben gedronken
of gegeten kan
Norit levensreddend zijn. Bel in
zon situatie direct
de dokter, maar
begin alvast Norit
te geven, véél Norit.
raa 9 Norit bij
Uw apotheker
drogist.

waarin WONING en KANTOREN

3e lemand voor werfwerkzaamheden
genoemd adres.

CARTONNAGEWERKER

_«l|

'»— Il

'■■*■"■

een bovenhuis

2e Een leerling-schaver

voor een

m

TE HUUR AANGEBODEN:
Direkt bij de Grote Markt

ca. 18 jaar.

By de aMelinS ARBEIDSTHERAPIE van de PSYCHIATRISCHE
INRICHTING te FRANEKER is

«l

■

|ü®liT|

vraagt:

leeftijd plm. 20 jaar.

*£?£**

jm

"W
# B

H
;D____if

TJLGERSMAWEG 10, GRONINGEN

e Een aankomende boekhouder
O.

lap

j-HHI

.Jfj

wegenbouwwerk.

i ill'ln

■

internationaal op hoog niveau

Iji

GEVRAAGD:

'

-

Wie kinderen heeft,
moet Norit
in huis hebben

I
I
■Fa.G.Wieringa*

■

!■■■■■
HOÜTHANDEL

'i

■■■■■■■■■■■■■■I

Tussen de
A- en Museumbrug
Vlakbij de Markt

Een allround uitvoerder

'ir O n

-------__-___________________

Pottebakkersrijge

8

ir

"Uw modehuis zal U gaarne de charmante Elvi-modellen tonen
e Inlichtingen: Elvi-Couture. Postbus 1844, Adam. Tel. (020) 24 2391

geheel eigen bereidingswijze.

ißilißi'

1 Pure wol,zó van het schaap.

brengt mode in wol. Zuiver scheerwol:
het Wolmerk geeft U de garantie !

IMB

BQt eens In een Bountyl En plukverse kokos* smelt In
met milde melkchocolade. Een héél
Z*f mond samen
■Parte
Een verrukkelijke
nóg

- GRONINGEN

S_______________r
.
STEENTILSTRAAT 33

Met alle voortreffelijke eigenschappen,
die niet te vervan gen z Ön. Soepel vallend,
kreukherstellend enwarm vankleur. Elvl

Jm

verrassing:

P.C. NANN INGA

zuiver scheerwpl wevenit en fijne
kant in een elegante Elvi-creatie

■

W

Fantasie bedgarnituren " hagelwit,
met geborduurde galon In bleu of rosé.
1-pers. (150x240)
2-pers. (180x240)
laken+l sloop
laken+2 slopen

11.90

LAKENS EN SLOPEN

optisch wit, met brede zoom.
Gerzon kwaliteit, lage prijs
1-pers.
2-pers.

(150x240)

(180x240)

5.95 6.95
Sloop
1.85

16.90

RANELLEN LAKENS
ideaal voor de winter...
Zware kwaliteit in ecru kleur.
1-pers. 6.95 2-pers. 7.95
2 atuks
2 «tuks

12.90

14.90

|

_...*...

~.,

JBj
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uw Modehuis
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BESTRUD „ENERGIE-LEKKAGE" VAN UW MOTOR MET

©

CALTEX BORON
de RREMIUM BENZINE

"
"0

[uitzied! |

MEUBELEN OOSTRA

"s
"

Het nieuwe drie In een formulier vult u
net zo in als de gewone sporttoto rijtje*
met aantrekkelijke kansen. En... u kunt
dan op één dag meer winnen dan een

a)

„schone ton" alleen.

CAROLIEWEG 28

Bij OOSTRA is het GOEDKOPER

9

_____________________________________________________i
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* %T coSt^S,
radiator- en haardver-

verliezen onder

arming;
*
"
* service
i,

h-___~_-ir,
geen hak- en breekwerk;

daardoor zonder meerkosten leverbaar in be-

Verkoop,
montage
en
geschiedt uitsluitend door eigen mede-

woonde woningen;
10 octrooiaanvragen
waarborgen

werkers

(dus

niet via in-

stallateurs); welke in het

originaliteit

gehele
gevestigd
land
zijn;
ir 24 uur service, ook tijdens

ringverwarming;

Inlichtingen
uitsluitend
bij Ringverwarming N.V.

weekends.
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Gebruikte mesjes veilig weg. De dispenser biedt u meer! Zie eens
hoe handig. Bijvoorbeeld de achterkant van.de dispenser. Daar gaa n
de 9ebruil(te mesjes in maar nadat u zich er vele, vele keren.fantas^
t' so l S ooo me e geschoren heeft. Dus geen rondslingerende mesjes-
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Zie hoe gemakkelijk. Geen uitpakken meer. Dankzij de unieke SiNer
Gillette dispenser komt het mesje scheerklaar in uw apparaat.
Zonder haken, zonder dat de snijvlakken worden geraakt, .perfect
beschermd, door deze onovertrefbare verpakking.
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De expositie wordt gehouden in onze modelwoning te RODEN, Lqsterbesstrsat 9.
OPENINGSTIJDEN: 18 t.m. 23 oktober van 14.30—17.30 uur en 19.00—31.30 uur.
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coupons I

elegante
montage

geschikt
gassoorten;
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l,Ce CV> verwarmta

toeslagen bij capaciteits-

(wereldprimeur).

rjS*l

de ge

op wollen, zijden en katoenen

vierkante buis* meer warmte door extra *
;
S^^
**: voor
alle
door ons
*
Giveg-goedgekeurd;
voerd-

De cv. haarden zijn niet groter dan de gebruikelijke
modellen en bovendien uitermate fraai van uitvoering.
Specialiteiten
r .,
=»
, , o.a.
. openbaard
. model en haarden gemaakt
van

piu^RMING

G

Ringverwarming is een cv. systeem, dat na jarenlange
reseorch door ons 66 jaar bestaand bedrijf is ontwikkeld.
In de woonkamer wordt een haard geplaatst, terwijl
oWop aangesloten radiatoren al de overige vertrekken
verwarmen.

SO % korting

tot
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„RINGVERWARMING HOOGTEPUNT IN DE CENTRALE
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Geen extra kosten. Onthoud! SilverGillette Stainless.de aiTferiieste
mesjes ter
de unieke Srlver Gillette
niets extra's. Integendeel!

s^^
_^SÉ

