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MORGEN DE GROTE DAG
VAN BEATRIX EN CLAUS
(Van onze spec'n le verslaggevers)
VOOR GOD zijt gij nu man en vrouw. En dat, door dit huwelijk tot prins verheven
wat God heeft samengevoegd, scheide de mens Amsberg.

„A toi la gloire", dat destijds het diepontroerend afscheid begeleidde van
koningin Wilhelmina.

Claus von

Onmiddellijk daarna spreekt ds. Kater over het
Met deze plechtige woorden van de oude kerke- op een met brocaat beklede knielbank neergelijke formule zal ds. H. J. Kater morgenmiddag zonken bruidspaar de aloude zegenbede uit: „De
Vader der barmhartigheid, die u door Zijn ge'n de Westerkerk in aanwezigheid van bijna
2.000 gasten, onder wie drie staatshoofden en nade geroepen heeft tot de heilige staat van het
huwelijk, verbinde u met rechte liefde en
vele anderen van koninklijken bloede, het huwelijk inzegenen van prinses Beatrix en de dan trouw. .
"

niet

anders zijn dan die bij de voltrekking
van de „kosteloze huwelijken" aan de
andere zijde van de binnenplaats. Na
het ja-woord van bruidegom en bruid
bevestigt
mr. Van Hall de huwelijksVÈR BUITEN DE KERK, via de radio over de gehele wereld, in
sluiting
met
de voorgeschreven woorde Europese landen ook via de televisie, zullen miljoenen er
„Dan
ik, in naam der
den:
verklaar
getuige van zijn: Claus George Willem Otto Frederik Geert van
gij
dat
wet,
door de echt aan elkander
Amsberg en Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje Nassau
zijt."
verbonden
van Lippe-Biesterfeld, zgn man en vrouw. Het is dan kwart over
Dan wordt, na voorlezing, de huweeen.
lijksakte
getekend en zal de burgeHet huwelijk, hèt huwelijk is een feit
meester zijn gelukwens uitspreken. De
don met de bruidskinderen Daphne, huwelijksplechtigheid in de raadzaal
Carolijn, Joachin en Markus.
Deze galarijtuigen, elk met twee zal slechts een goed half uur duren.
paarden
bespannen, worden op de voet
OM NEGEN UUR in de ochtend zulVERKIEZINGSLEUZEN
gevolgd
door
een vierspan met de Glalen 21 saluutschoten van de in het IJ
Koets, waarin koningin Juliana,
zen
ALS DE 800 METER LANGE stoet
liggende kruiser Hr. Ms. De Ruyter mevrouw Gösta von Amsberg
en prins dan weer op gang komt, heeft de luitedag
aankondigen, dat er een bijzondere
Bernhard zullen plaatsnemen.
nant-kolonel W. F. K. Bischoff van
aanbreekt. Langs de 4 km lange route
Heemskerck als eerste stalmeester inGOUDEN KOETS
moeilijk karwei verricht:
betrekken 4.000 militairen hun posten
MET ZES PAARDEN bespan- tussen een
DE
in de ere-afzetting, op elke m 2een nen Gouden Koets zal dan voorrijden tijdens de plechtigheid in de raadzaal
hij namelijk de stoet over de zeer
—an. Voor het paleis worden de ereen het bruidspaar het paleis verla- heeft
smalle
O.Z. Achterburgwal moeten
ten. Terwijl de carillons van 4 Amwachten van het Garderegiment Jaleiden
deze geheel te kunnen „parom
sterdamse torens hun klanken over keren."
gers en van het Garderegiment Fusede binnenstad zullen uitstrooien, De stoet
vervolgens enkele zeer
liers Prinses Irene opgesteld. Tegenneemt het bruidspaar plaats in de smalle en moet
bruggen „nemen," in
steile
over de ingang van het paleis komen
Koets,
geschenk
Gouden
het
van de verband
waarmee
de 3 ton zware GouAmsterdammers uit 1898, aan konin- den
de Luchtmachtkapel, de Koninklijke
onlangs
Koets
gin
Wilhelmina, dat zich sirdsöien schijfremmen. Bij hetis voorzien van
Militaire Kapel en de Marinierskapel
passeren van
zo
zelden
in de hoofdstad laat zien. deze bruggen zal het paar
te staan om afwisselend de erewacht De
steeds weer
Gouden Koets zal van de Glazen worden gewezen op de naderende
ver"Muzikaal op te luisteren.
Koets worden gescheiden door een es- kiezingen:
„Sneller naar bos en zee
corte
van
officieren
der
cavalerie
en
Wanneer de televisie-uitzending
stemt KVP" en „Betaalbare Huren
begint, is de eerste ring in de gevolgd door eenzelfde escorte.
PSP,"
zo staat er o.m. te lezen op de
stad al gesloten. Het publiek op de
De vier overige bruidsmeisjes stap- aanplakborden, die in Amsterdam
galarijtuig.
pen
dan in het vierde
Een steeds op de bruggen worden geDam krijgt dan ook de beloning voor
het lange wachten: voorafgegaan door commando rijkspolitie te paard en 4 plaatst.
24 motorrijders rijdt op dat moment Amsterdamse bereden agenten besluiVia de Dam, waar de daar opgestelop
deputaties uit alle delen des lands
11-tal auto's voor en als eerste ten dan de bruidsstoet, die daarna
de
gasten verlaten prinses Armgard en de Dam allereerst een aantal oorlogs- voor de tweede maal het voorbijtrekinvaliden passeert, die tussen de leeu- ken van de stoet zullen kunnen zien en
Prins Aschwin het paleis.
wen van het Nationaal Monument zich daarna nog kunnen verheugen op
staan opgespeld.
DE STOET
de terugkeer in de middag, rijdt het
De rit naar het stadhuis duurt min- bruidspaar dan via de Raadhuisstraat
auto's
GASTEN
in
de
gewoonlijk met naar de Westerkerk.
.NADAT ALLE
2 Un gestapt en vertrokken, komt enige der dan 10 minuten. De
volgepakte binnenplaats wordt
auto's
minuten later het tweede deel van de herschapen in een onherkenbaar binIN DE KERK
stoet naar het stadhuis op gang. Deze
planten en bloemen en
nenplein
met
Wordt voorafgegaan door 4 ruiters van
DE GASTEN daar, van wie velen
Het bruidspaar,
de bereden politie, 34 landelijke rui- een fraai baldakijn.
stadhuis
zal
dan
al bijna twee uur hebben gevan
het
poort
bij
de
dat
ters met provincievlaggen en een uitstappen,
wacht, zullen op televisie-monitoren
begeeft zich tussen een erecommando rijkspolitie te paard. De haag
kunnen zien, dat het hoogtepunt van
adelborsten en kadetten van
eerste drie koetsen zijn gala-rijtuigen, land- van
de huwelijksdag nadert: op de schernaar de hoofdluchtmacht
en
Waarin o.a. wordt plaatsgenomen door ingang.
men zullen zij de auto's kunnen zien
Prinses Margriet en haar verloofde, de
aanrijden van de koninklijke gasten,
heer P. van Vollenhoven, prinses Irene
STADHUIS
IN
het rijkskabinet, de getuigen en de
en haar echtgenoot prins Hugo en twee IN HET STADHUIS zullen dan reeds familieleden.
van de zes bruidsmeisjes, t.w. Christide minister-president, de voorzitters
Ongeveer daar, waar Rembrandts
R a von Amsberg en jvr. Eugénie Louvan de beide Kamers, de minister-pre- gebeente met dat van vele andere
sidenten vah de overzeese rijksdelen, Amsterdammers rust, zit het Bachde vice-president van de Raad van Orkest dan al gereed en Simon C. JanState en enkele ministers aanwezig sen, de organist, heeft reeds lang zijn
plaats ingenomen achter de registers
Burgemeester mr. G. van Hall zal van het eeuwenoude orgel.
de plechtigheid beginnen, zoals bij
De kerkgangers moeten dan nog
ieder bruidspaar: met het vragen van een klein kwartier wachten, welke tijd
de toestemming van de ouders van de zij kunnen benutten door de liturgie in
bruid.
te zien en zich vertrouwd maken met
De gang van zaken zal niet veel de Franse tekst van het inkomstlied

Heel de wereld getuige
....

Saluutschoten

OECUMENE

HET TWEEDE DEEL
van
de
schriftlezing zal der traditie getrouw
zijn .1 Corinthen 13, „Al ware het, dat
ik met de tongen der mensen en engelen sprak, maar ik had de liefde niet, Prinses Beatrix Duistert haar vader

nog even iets in het oor, voordat
hel diner, dat het bruidspaar gisteravond in het Amsterdamse Hilton(Vervolg op pagina 2)
hotel de bruiloitsgasten heeft aangeboden, zal beginnen.

——
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NA EEN FAMILIEBEZOEK

In St. Jacobi Parochie:
man ontkomt aan dood

Gevaarlijike gevangene
uit Groningen ontsnapt

Sleepvlag van
straaljager

Gisteravond is op het station Zwolle
een verpleegde uit het rijksasiel voor
psychopaten te Groningen, de 28-jarige
M. 0. uit Zalk (gemeente IJsselmuiden)
gevlucht. De man had onder geleide
van een bewaker een bezoek aan zijn
ouders in Zalk gebracht en was op
terugreis naar Groningen.
O. werd enkele jaren geleden tot
acht jaar gevangenisstraf veroordeeld
wegens het plegen van een groot aantal aanrandingen, inbraken en diefstallen. Volgens de politie staat hij in
De rijkspolitie van het Limburgse
grensplaatsje Vaals zoekt naar een of
meer vandalen, die op een
begraafplaats een groot aantal grafstenen grondig hebben vernield. De begraafplaats is
voor de helft in gebruik door de Joodse
gemeente van Vaals. Op dit gedeelte
werden 14 grafmonumenten van Joodse
graven omgetrapt en stukgeslagen. Op
het andere gedeelte, dat door de Hervormde gemeente in gebruik is werden
negen grafstenen vernield.

de omgeving van zijn woonplaats als
zeer gevaarlijk bekend. Destijds baarde hij opzien toen hij zich een weg
naar de vrijheid wist te banen via het
etensluikje van de celdeur in het
politiebureau van IJsselmuiden.
De politie heeft onmiddellijk een
uitgebreide speurtocht ingezet, doch
tot op heden zonder resultaat.

Verkerk en Schenk
krijgen lift van
Friendship
(Van onze correspondent in Den Haag)
Als de weersomstandigheden het
toelaten zal de Koninklijke Lucht-

macht in de komende nacht de schaatsvan
Tronsö naar Nederland vliegen, zodat
ze toch nog op tijd thuis zijn om het
huwelijk van prinses Beatrix te kunnen bijwonen. Een F-27, die toch leeg
naar Nederland terugmoet geeft de
luchtmacht de gelegenheid dit vriendelijke gebaar jegens de schaatsers te
maken. Het enige probleem is het
weer, dat ter plaatse erg slecht is en
een nachtelijke start onmogelijk zou
kunnen maken.
kampioenen Verkerk en Schenk

IN DJAKARTA:

Studenten bestormen
ministerie en

VS-ambassade

II).

Vatikaan begint actie om beschuldigingen tegen Paus Pius
te ontzenuwen.

BEDE OM GELUK

WANNEER DAN de deuren open
gaan, zullen de Koningin, de Prins,
mevrouw Von Amsberg, prinses Armgard, prins Aschwin en zijn vrouw,
prinses Irene en haar man, prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven en drie zusters van Claus
binnen treden, terwijl het orgel de
ruimte met muziek vult. De aanwezigen zingen dan staande het inkomstlied. In een kleine processie zal dan
de ouderling van dienst een statenbijbel op een kussen voor zich uit dragen. Met de beide predikanten, de
bruidskinderen en de bruidsmeisjes
schrijdt het bruidspaar naar de beide
stoelen uit het Rijksmuseum, die recht
voor de knielbank staan opgesteld.
Na het votum en de groet, uitgesproken door ds. Kater, klinkt vervolgens in drie talen het oude gezang
149 „Grote God, wij loven u."
Het gebed vormt dan een moment
van verstilling-, waarin alle tegenstellingen zullen wegvallen, omdat hier
sprake is van een bede om geluk voor
twee mensen.
Ds. Kater zal vervolgens de schriftlezing inzetten met psalm 121, „Ik
hef mijn ogen op naar de bergen..."
waarna het 45 man sterke Bachkoor
zal zingen „Was mem Gott wi11..."
uit de Mattheus Passion.

DS

Ruim 8000 Indonesische studenten
ïebben zich gisteren meester gemaakt
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken in Djakarta, papieren en meubels verbrand en een nieuw kabinet
geëist. De bestorming vond plaats
ondanks de traangasbommen en de
waarschuwingsschoten van politie en
militairen.
Eveneens duizenden Indonesische
studenten hebben gisteren de Amerikaanse ambassade in Djakarta aangevallen. De studenten demonstreerden
tegen wat zij noemden de Amerikaanse inmenging in Indonesische aangelegenheden en de Amerikaanse politiek in Vietnam.
Een woordvoerder zei, dat het ambassadegebouw door de studenten met
stenen en Molotov-cocktails was aan9 eren voor het Amstelhotel verdrongen om de daar logerende bruilofts- gevallen. Er zouden geen Amerikanen
zijn gewond, maar de demonstranten
met m de gaten, dat koning Konstantijn van
Griekenland en koningin Arme- richtten aanzienlijke
schade aan amMarie vlak achter hen langs liepen
bassade-auto's aan.

tTt'Ztn'ZnH
** ?'?,
hadden

gasten te

zien,

„'

....

stort neer
(Van een onzer verslaggevers)
De tuinman S. Koopal in Sint Jacobi
Parochie is maandagmiddag ternauwernood aan de dood ontkomen, toen
een 300 meter lange sleepvlag van
achter een Hunter-straaljager neerstortte. Het toestel, van de vliegbasis Leeuwarden, gebruikte de sleepvlag voor schietoefeningen. Door een
technische storing moet de vlag
voor
een deel gemaakt van een 10 centimeter dikke ijzeren staaf
zijn losgeraakt, zo zei men ons op de vliegbasis.
De vlag is enkele uren zoek geweest
door een misverstand. De boer, die hew
gevonden had, meldde dit aan het
basispersoneel, dat hem kwam halen.
Aangekomen, bleek de vlag te zijn verdwenen. Kort daarop bleek een boer de
sleepvlag te hebben opgeborgen om op
zijn beurt de basis te waarschuwen.
Het is voor het eerst na vele jaren,
dat een straaljager zijn sleepvlag
(kosten: enkele duizenden guldens)

—

—

verliest.

—

De regering van de Britse premier

Harold Wilson heeft gisteravond met onverwacht gemak
297 tegen 283 stem-

—

—

men
een votum van vertrouwen voor
haar defensiebeleid van het Lagerhuis
gekregen.

Ik moet élke demonstratie
rapporteren.....

Nieuwsblad van het Noorden

van woensdag 9 maart
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TE
KORT
OM
GAAN..

Goedgelovigen voor

AGENDA VOOR GRONINGEN
Woensdag

9 maart
Harmonie: NFO; dirigent Roelof Krol;
soliste Martha Argerich, piano,
't Krot je, Helperwestsingel 19.30 C + B

en Mat.

Programma bioscopen

Beurs: 14.30, 18.30 en 21.00 uur Heerseres
van de onderwereld (18 j.).
Camera: 14.30, 18.45 en 21.00 uur De eend
en de Cadillac (a.1.).
14.30, 18.45 en 21.15 uur Viva
Cinema:

’

Twee jaar met aftrek
tegen „Knecht des Heren”

onze correspondent
in Rotterdam)
Grand: 14.30, 18.30 en 21.00 uur Tokio
De officier van Justitie heeft gisterOlympiade (a.1.).
middag voor de rechtbank in RotterLuxor:
14.30. 19.00 en 21.15 uur Agent dam twee jaar met aftrek geëist tegen
Operatie Hong Kong (18 ..).
077
de 67-jarige J. P. S. uit Rotterdam,
beter
bekend als Ome Jan of de Knecht
14.45,
Studio:
19.00 en 21.15 uur Een ochtend van zes weken (18 j.).
des Heren, die ervan wordt verdacht
gedurende 15 jaar goedgelovige kathoDonderdag 10 maart
lieken uit Rotterdam, Naaldwijk, BraFeestprogramma: zie elders in dit blad. bant en Limburg in totaal voor 200.000
Programma bioscopen
gulden afhandig te hebben gemaakt.
Maria

(Van

(14 j.).

—

Beurs: 14.30, 18.30 en 21.00 uur, zat. en
zond. 18.30 en 21.00 uur: Spartacus contra Nero (14 j.); zat. 14.30, zond. 14.00

en 16.15 uur, dinsd. 14.30 Planeet der
gedoemden (14 j.), zat. 23.30 uur: Zon

soort meisje (18 j.).
Camera: 14.30, 18.45 en 21.00 uur, zond.
14.15, 16.30. 18.45 en 21.00 uur: De eend
dinsdagavond
en de Cadillac (a.1.);
21.15 uur: besloten voorstelling Filmliga.

14.30, 18.45 en 21.15 uur, zond.
13.45, 16.15, 18.45 en 21.15: Viva Maria
(14 j.); donderdag 10 maart: aanvangstijden als op zondag.
Grand: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 10 maart
en zond. 14.00, 16.30, 19.00 en 21.15 uur:
Afrekening zonder genade (18 j.); vrijd.
23.30 uur: Twee vrouwen (18 j.).
Luxor: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zondag
ook 16.45 uur: Wonder van het leven
Cinema:

(18 j.).

Studio: 14.45, 19.00 en 21.15 uur: zond.
14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur: Een ochtend van zes weken (18 j.); vrijd. en
zat. 23.30 uur: La Notte (18 j.); zond.
10.30: Tarza de wolfshond (a.1.).
Tentoonstellingen

Provinciehuis: t.m. 1 april werk van Jan
Stroosma.
Beerenhuis: (Kwinkenplein): 9.00—18.00
uur, behalve zondags, schilderijen van
Els Amman.
Galerie Heins: (10.00—18.00 uur, 's maandags gesloten) tejn. 24 maart expositie

van Marten Klompien.
ningen en schilderijen van Jan Smit
H 3: tot 15 maart expositie Art Linde.
Pietura: (10.30—12.30 en 14.00—17.00 uur),
Vijf jonge in Groningen werkende
kunstenaars.

Camera en Studio: t.m. 31 maart teke-

Modderman: tm. 31 maart schilderijen
van mej. C. A C. de Willigen.
Groninger Museum: tm. 3 april collectie
van H de Groot, I. Poortvliet en J. T.
Wijngaard.

Mangelgang: tot 1 april
Harrie A. Gerritz

Druksels van

Tv-show van De
geëist Rudi Carrell

200.000 opgelicht

volgde aangifte van enkele benadeelden bij de politie. De merkwaardige
levensloop van Ome Jan kwam daarmee in de openbaarheid.

Goederentrein
in VS ontploft

Een goederentrein met chemicaliën en explosieven is vandaag in Coming, een plaats in het noordoosten
van
de Amerikaanse staat Arkansas,
verkonDe man had in 1949 en 1950
Volgens de eerste berichten
ontploft.
digd verschijningen van de maagd
aanzienlijke schade aangericht.
is
daargehad
te
hebben
en
heeft
Maria
Twee huizen staan in brand.
na kans gezien een groot aantal „getuigen" rond zich te verzamelen, die
hem van schenkingen moesten voorzien. Enkelen van deze getuigen hebben zich daarvoor diep in de schuld
moeten steken. Tijdens de verhoren is
ook vast komen te staan, dat de vrouwelijke „getuigen" tot seksuele omgang werden bewogen. J. S. speelde
ook een adviserende rol bij het sluiten
Van onze correspondent in Arnhem)
en ontbinden van huwelijken.
Op wonderbaarlijke wijze hebben
Zenuwinrichting mevrouw Woestenberg (30) en haar
Bij twee tuindersgezinnen in Naald- zoontjes Pieter (3) en Frank (1) vanwijk zijn de financiële klappen het morgen een hevige gasexplosie in hun
hardst aangekomen. Ome Jan had een woning in Beek bij Nijmegen overhet
van de tuinders bericht, dat hij volko- leefd. Door de luchtdruk werd
ruit
kind
vernielde
de
jongste
door
een
zijn
werk was.
men ongeschikt voor
De man kwam in een zenuwinrichting tuin ingeslingerd. Het kwam er met
terecht en heeft daarna zijn tuin voor een wond aan het achterhoofd af. Meop ingeving vrouw Woestenberg werd aan het gede helft van de waarde
van J.S.
verkocht aan een collega, zicht gewond, terwijl haar haren en
die het huis ter beschikking van Ome kleding verschroeiden. Pieter bleef onJan moest stellen, opdat deze er zijn gedeerd. Het huis veranderde in enkele seconden in een ruïne. Ook de
Maria-cultus voort kon zetten.
woning van de buren, de familie Van
Scheiding Dijk, werd zwaar gehavend.
De hechte band waarmee de getuigen aan Ome Jan gebonden waren, begon enkele jaren geleden uiteen te vallen, nadat de Knecht des Heren zich
van zijn echtgenote had laten scheiden
en een nieuwe verbintenis was aangegaan. Al geruime tijd nadat J.S. zijn
(Van onze parlementaire redactie)
roeping had opgegeven en zich wederom met zijn eerste vrouw had verDit jaar voor het eerst zal aangifte
zoend om in hun kleine woning in Rot- worden gedaan voor de inkomstenbeterdam een rustig leven te leiden, lasting, zoals die geheven wordt volgens de nieuwe wet op de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige, voor
wie loonbelasting is ingehouden, zal in
de regel alleen een aanslag in de inkomstenbelasting ontvangen, wanneer
in het afgelopen jaar:
1). Zijn loon meer heeft bedragen dan
f 12.000.- óf
AFKOELING NA 'T
2.) zijn niet aan de loonbelasting onderworpen neveninkomsten meer dan

Verschijningen

Huis werd
na gasexplosie

ruïne

—

—

Belastingteruggaaf bij
aanslag-op-verzoek

PRESSIE zegt:

FEEST

f 400.- bedragen.
De nieuwe wet op de

Feestdag met zachte lucht
(Van onze weerkundige
medewerker).

De vooruitzichten «oor het feestweer zijn voor het grootste deel van
de dag morgen gunstig te noemen.
Zeker wanneer wij bedenken dat
het weer op en rond 10 maart vaker naar de koude, soms winterse,
kant uitvalt dan naar zacht lenteweer. In 1954 en 1957 werd 15 tot
18 graden gemeten en slechts éénmaal, op 10 maart 1890, noteerde
het KNMI 20 graden.
Veel vaker is het koud, soms met
sneeuw. In 1947 was het op 10 maart
nog volop winter bij een dikke laag
sneeuw. In 1958 werd in Leeuwarden nog 10, in 1955 op 9 maart te
Eelde 1Z graden vorst gemeten.
In het zuiden en oosten was het
gisteren zonnig met in Limburg 14
gr. C. tegen een maximum van 7
gr. C. in Zeeland.
Een zwak front trekt heel langzaam
naar het oosten en veroorzaakte
gisteravond wat lichte regen. Achter dit front wordt nu frisse maar
drogere lucht aangevoerd met op-

Barometerstonden
Metingen in de stad Groningen

van dinsdagmorgen 10 uur tot
morgen

woensdag-

10 uur:

Ook K.B.V. stelt
ultimatum aan
NS-directie

klaringen.

Een volgend Oceaanfront bereikt
vanavond Schotland en zal morgen
de Noordzee oversteken. Hierdoor
zal in de namiddag de bewolking
weer toenemen. Met een beetje geluk zal het tot de avond droog blijven. De temperatuur die 8 a 10 gr.
bedraagt, ligt voor 10 maart iets aan
de hoge kant, zodat het weer meer
naar de gunstige dan naar de ongunstige kant zal uitvallen.

Verwachting voor het Noorden:
(geldig tot donderdagavond). Opklaringen. Morgenochtend plaatselijk mist. In de loop van de dag
meer bewolking. In de namiddag
of avond mogelijk wat lichte regen.
Matige zuidwestelijke wind. Overdag 9 tot 11 gr. C.
VOORUITZICHTEN: Wat meer depressie-activiteit.
10 maart te Delfzijl
Zoutkamp om 0.59
en
te
14.41.
om 2.09
op
uur;
11
maart
te Delfzijl om
13.31
en
2.49 en 15.18, te Zoutkamp om 1.39 en
Hoog water op

14.08 uur.
Wind

vanmorgen

KANS OP WAT REGEN

Weerverwachting, medegedeeld door
het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van

woensdagavond tot donderdagavond,
opgemaakt te 11.15 uur:
In de nacht en ochtend hier en daar
mist. Morgen overdag half tot zwaar
bewolkt met plaatselijk enige regen ni
motregen. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Aanvankelijk
zwakke, later matige en langs de kust
af en toe vrij krachtige wind tussen

zuidwest en west.

ZON EN MAAN
Zon morgen op 7.02, onder 18.28
Maan morgen op 23.27, onder 8.33
Zon maandag op 7.00, onder 18.30
Maan maandag onder 8.50
14 maart M 9L.K.

bedroeg
heden om
gr. C. C49 gr. F.); minimum
afgelopen nacht 3.5 gr. C
maximum temperatuur gisC (46 gr. F).

De temperatuur

14.30 uur 9.7

temperatuur
(38 gr. F):

teren 7.4 gr.

IN EUROPA
Weer
heden

7u. vjn.
half bew.
Stockholm
onbewolkt
onbewolkt
Oslo
Kopenhagen zwaar bew
Aberdeen
onbewolkt
Londen
mist

Helsinki

Amsterdam
Luxemburg

mist

Bordeaux
Grenoble

regen
half bew.
geheel bew
mist
mist

Berlijn

regen

Brussel
Parijs

Nice

etmaal 0.6 mm.
om 10 uur: W. 2.

Neerslag afgelopen

inkomstenbe-

lasting opent voor deze groep belastingplichtigen de mogelijkheid een
aanslag op de inkomstenbelasting te
verzoeken, ingeval de ingehouden
loon- en dividendbelasting op een bedrag uitkomt, dat hoger is dan zij verschuldigd zouden zijn bij een aanslag
in de inkomstenbelasting en bovendien
beoaalde grenzen overschrijdt.
Bij de inspecties der directe belastingen zijn daartoe speciale aangiftebiljetten (biljetten T) verkrijgbaar.
Het inkomen, waar beneden geen inkomstenbelasting
geheven,
wordt
hangt af van de tariefgroep, die voor
de belastingplichtige geldt, welke varieert van f 2.010 voor ongehuwden tot
een inkomen van f 12.360 bij aftrek
voor 10 kinderen.

Frankfort

München
Zürich

Généve
Locarno

Wenen
Innsbruck

Belgrado

Athene
Rome

Barcelona
Madrid

onbewolkt

zwaar bew
half bew.
mist

mist
mist

half bew.
onoewolkt
onbewolkt
geheel bew

onbewolkt
onbewolkt
onbewolkt

Min. Neersl.
afgel
24 uur
1» C. 0 mm.

temp.
gist.

-0"
-5*
3°
1°

1°

„
„
„
„
„

4°
1°

8°
3"

-1°
1°
-1°
-2'
-1"
-2'

-2°

-1°
11°
4
tT
0"
J

mist

Eelde
De Bilt

mist

mist

motregen

4°
5
4°

regen

4"

motregen

0.6
0.1
0

„

Vlissingen

Z.-Limburg

0.4

4°
5"

2"
4°

Twenthe

2

„~ 0.1

4a

Mallorca
onbewolkt
Den Helder mist
Ypenburg
aeheel bew

Eindhoven

0
0

„~
„

5"

4°

:s

„~ 0

..

0
0
0.1
0

~~

0
0
0
0
3
0
0
0
0

„
„
„

.

0.4

„ 0.5
1
, 0,5

..

„

„

...

..

0

0
0■

2

2

0.4

0.5

Bodegraafs gasnet
lekt: verlies van
65 procent
onze correspondent in Leiden)
De lekverliezen van het gasnet in de
bedragen 65
gemeente Bodegraven
pet. van de ingekochte hoeveelheid
aardgas. Ondanks dat er de afgelopen
maanden op grote wijze aan is gerepareerd, hebben deze werkzaamheden
nagenoeg geen verbetering opgeleverd. Gerepareerde delen van het net
werden door de aard van constructie
en de gebruikte materialen binnen
korte tijd steeds weer lek.
Het college van beheer van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda
en Omstreken heeft voorgesteld om 't
gehele Bodegraafse buizennet te vernieuwen. Zowel technisch als financieel gezien verdient vervanging van
het huidige lekke buizennet de voorkeur boven reparatie. Dit zou namelijk meer dan een miljoen gulden kos(Van

0
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„
„~
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Na een langdurige en zo nu en dan
verhitte discussie heeft de buitengewone ledenvergadering van de Bedrijfsgroep Spoorwegen van de Katholieke Bond van Vervoerspersoneel gistermiddag in Utrecht een resolutie
aangenomen, waarin
het bedrijfsgroepsbestuur wordt opgedragen bij
de Nederlandse Spoorwegen tot een
modelactie over te gaan, wanneer
vóór 15 april geen overeenstemming
over de CAO mogelijk blijkt met de
N.S.-directie. De voorzitter van de bedrijfsgroep had tevoren de resolutie
ontraden.
De besturen van de bedrijfsgroepen
van de NBV, de KBV en de PCB vergaderen vanochtend om te proberen
tot een gezamenlijk uitgangspunt te
komen voor het op korte termijn te
voeren beleid.

..

.

~~
~

~

ten.

bruiloft

(Vervolg van pagina

op 1 mei

onze correspondent)
speciale
televisie-programIn het
(Van

ma, dat de Vara ter gelegenheid
van de 1-mei-viering heeft samengesteld, treedt de nu al bijna een
jaar in Duitsland verblijvende Rudi
Carrell op.
Zijn drie kwartier durende show,
waarin we ditmaal weinig bijzondere gasten ontmoeten en die daardoor meer het karakter heeft van
„one-man-show", wordt in
een
april in Bussurn opgenomen. Dick
Harris heeft de regie.
Rudi schijnt in de Bondsrepubliek
veel nieuwe ideeën te hebben opgedaan en is blij weer eens een show
voor Nederland te kunnen maken.

1)

ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal."
Vóór de predikatie zingt de gemeente dan nog een lied, dat de Prinses
zelf ontdekte tijdens haar reizen in de
West: „Love Divine" op de wijs van
„Wat de toekomst brengen moge."
Ds. J. H. Sillevis Smitt zal dan zijn
predikatie houden. Dat een gereformeerde predikant aan deze hervormde kerkdienst deelneemt, is onderwerp
van discussie geweest. Maar prinses
Beatrix, die ook door getrouwe roomskatholieken gecomponeerde muziek in
de dienst wilde, heeft willen bewijzen,
dat oecumene voor haar meer is dan
een woord.
Na de preek zal de sopraan Annette
de la Bye zingen „Ich will Dir mem
Herzen schenken", eveneens uit de
Ma'ttheus-Passion.

GEEN GEHOORZAAMHEID

Verhuizing voor 46 Jurken

Thomassen & Drijver
neemt werknemers
Rijnstaal over

Van onze correspondent in Deventer)
De Blik- en Emballagefabrieken van
Thomassen en Drijver N.V. te Deventer hebben 46 Turkse werknemers aangetrokken van de N.V. Rijnstaal in
Arnhem. De Turken maken deel uit
van de groep, die Rijnstaal enkele weken geleden ontslag had aangezegd.
Zij zijn inmiddels al bij Thomassen en
Drijver aan het werk gegaan.
De Turkse werknemers zijn door
Thomassen en Drijver
omdat de onderhandelingen over het
overnemen van het personeel van Ankersmit niet tot bevredigende resultaten hebben geleid. Het personeel van
Ankersmit vloeit zeer snel af. In Deventer wordt verwacht dat Ankersmits textielfabrieken eerder dan volgens plan de totale produktie stop zullen zetten.
De ontmanteling van de eerste grote machines begint over enkele maanden. De meeste installaties zullen
worden verscheept naar Centraal-Afrika.

in Eerste Kamer

Grenswijziging van
Leiden goedgekeurd

En dan komt het grote ogenblik: ds.
Kater leest het huwelijksformulier
voor, aangepast bij zijn moderne opvattingen. Beatrix behoeft daarom
geen gehoorzaamheid te beloven, wèl,
dat zij haar man zal liefhebben en terzijde staan
Claus legt de gelofte af,
dat hij zijn vrouw zal liefhebben en
beschermen.
Na de ringwisseling volgt de inzegening, het plechtigste moment van de
dienst.
„U zegene God, Hij stelle u tot een
zegen" zingt dan bevestigend de gemeente als het bruidspaar weer is gezeten en in een onwerkelijke mengeling van talen zal dan
terwijl de
zware lui-klok beiert
het Onze Vader klinken. Het Gloria in D van Vivaldi sluit deze inzegening af.
Dan heeft de uitreiking plaats van de
huwelijksbijbel, de moderne Mart
Kernper-uitgave van
het Nederlands
Bijbelgenootschap in invoorkleurige
perkamenten band naar ontwerp van
de Rotterdamse ontwerpster Karli
Frigge, waarna het Nederlands volkslied zal opklinken, gezongen als gezang 301 vers 6, „Mijn schildt ende
betrouwen."
Na de zegen zal het bruidspaar,
man en vrouw nu, de kerk verlaten.
De dienst zal ongeveer een uur en
een kwartier duren.
Bij het volgende deel van de rijtoer,
die dan zal beginnen ziet het publiek
de rijtuigen in een gewijzigde volgorde
aan zich voorbij trekken. Bij de achterzijde van het paleis zal de stoet
naar links zwenken voor een rit langs
de N.Z. Voorburgwal, de Prins Hen-

parlementaire redacteur.)
De grenswijziging van de gemeente
Leiden heeft de parlementaire eindstreep gehaald. De Eerste Kamer
heeft gistermiddag zonder hoofdelijke
stemming zijn goedkeuring gehecht
aan het desbetreffende voorstel van
staatssecretaris Westerhout (Binnenlandse Zaken).
De staatssecretaris herhaalde zijn
ook al in de Tweede Kamer uitvoerig
toegelichte stelling, dat het wetsontwerp alleen de acute ruimtenood van
de gemeente Leiden lenigt. Een werkelijke oplossing van de ruimtelijke
problemen in de Leidse agglomeratie
biedt het ontwerp niet.
Volgende week zal de Eerste Kamer
beslissen over de gemeentelijke herindeling van Walcheren. Minister Smallenbroek (Binnenlandse Zaken) heeft
gisteren met veel moeite geprobeerd
een meerderheid te vinden voor zijn
voorstel om het aantal gemeenten op
het eiland van negentien terug te brenge tot acht. De meerderheid van de
Kamer is van mening dat deze vermindering nog niet ver genoeg gaat.
(Van.onze

Anders dan anders

Bruilottsviering in
rijdende trein
(Van

onze correspondent in
Hilversum).

Ir. P. H. Bosboom, bedrijfseconoom
in Naarden, viert zaterdag met zijn
echtgenote zijn zilveren bruiloft op
een heel bijzondere manier. Niet in
een zaal, niet thuis, maar in een rijdende trein die met 75 vrolijke gasten half Nederland zal afrijden. De
heer Bosboom heeft een zwak voor
de Spoorwegen, maar heeft er ook
heel goede connecties. Daarom heeft
hij de N.S. verzocht zijn bruiloftsfeest te verzorgen.
Zaterdagmiddag staat langs het Bussumse perron een extra trein gereed,
een diesel met drie wagons, die het
gezelschap naar Ommen zal rijden,
waar vertier in een etablissement
wacht. Vandaar zal worden gereden
naar Kampen waar het bruiloftsmaal
wordt genuttigd, 's Avonds om kwart
over acht wordt de thuisreis aanvaard.

In Baarn gemiddeld
15 cent per inwoner
voor

geschenk

(Van onze correspondent in
Hilversum)

De bijna 24.000 Baarnse plaatsgenoten van prinses Beatrix en Claus
von Amsberg, hebben voor f 3.510,21
bijgedragen in het nationaal huwelijksgeschenk, dat het bruidspaar zaterdag is aangeboden. Dit komt neer
op een gemiddelde van nog geen 15
cent per inwoner.

—

——

drikkade en het Damrak (zio onze
overzichten op pag. 17).
Na de terugkeer van de bruidsstoet
bij het paleis, zal de gasten daar een

lunch in de burgerzaal
serveerd.

worden

ge-

HUWELIJKSREIS

Duits-Nederlands gesprek
in Anne Frankhuis

De Anne Frank-stichting in Amsterdan organiseert op 4 en 5 juni een Pinksterweekend, waarin in de vorm van
een 2-daagse. Duits-Nederlandse, conferentie zal worden gesproken over het
thema „De Duitser en de houding van
de Nederlanders."

Twee vliegtuigen neergestort
zeven doden

Op het Santa Cruz-eiland bij Californië in het Santa Barbara kanaal zijn
gisteren twee huurvliegtuigen neerge-

stort. De

zeven inzittenden kwamen

daarbij om het leven. Een derde toestel,
gelijktijdig met de twee andere opgestegen om jagers af te zetten, is veilig
geland. Het was aanvankelijk als vermist opgegeven. De verongelukte toestelletjes stortten binnen enkele minu-

ten na elkaar in dichte mist neer.

Oranjebloesems uit Valencia

Het gemeentebestuur van de Spaanse
stad Valencia heeft besloten het prinselijk bruidspaar een bloemengroet te
brengen. Het zendt enige kisten met
oranjebloesems naar Nederland. Oranjebloesems zijn in Spanje in het voorjaar de bruiloftsbloemen bij uitnemendheid.

Nieuwe vondst in

de moordzaak
Arie Blokland
(Van

onze correspondent in
Dordrecht)

In de moordzaak-Arie Blokland nabij Dordrecht is een nieuwe vondst gedaan. Naar aanleiding van een tip
van buurtbewoners heeft de politie
tijdens het dreggen in een rietpoel, parallel aan de provinciale weg tussen
Achterland en Nieuwpoort, een zak
met kleren opgehaald. Het is volgens
de politie de werkkleding van de verdachte De G. Het zijn een trui, overhemd, spijkerbroek, sokken en ondergoed.
De poel ligt vrijwel in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de
verdachte. Kort na de moord op de
veevoeder- en fouragehandelaar Blokland op 10 december hadden tipgevers
hem in de buurt van de rietpoel gezien. De kleding wordt in het gerechtelijk laboratorium in Den Haag onderzocht. De G., die blijft ontkennen
iets met de moord te maken te hebben, verblijft nog steeds in voorarrest
in Dordrecht.
Blokland werd op beestachtige wiize
vermoord, toen hij op 10 december
met zijn auto klanten bezocht om vorderingen te innen. Daarbij kwam hij
ook bij zijn neef De G„ die samen met
zijn ouders op een achteraf gelegen
boerderij bij Nieuwpoort woont en een
schuld bij zijn oom had. Blokland had
een bedrag van f 8000 bij zich, dat was
verdwenen toen zijn lijk werd gevon-

"

Het is waarschijnlijk, dat het bruidspaar zich na hun terugkeer nog op het den.
balkon van het paleis zal vertonen
om de toejuichingen van de menigte
in ontvangst te nemen.
In de loop van de middag zullen zij
op een geheim ogenblik met een snelle auto naar het vliegveld Soesterbetg
rijden om vandaar per vliegtuig op
Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot
huwelijksreis te gaan, met onbekende rechter-plaatsvervanger in de arronbestemming....
dissementsrechtbank te Leeuwarden
mr. B. Daniëls, advocaat en procureur te Leeuwarden.

LEEUWARDEN

Mr. B. Daniels benoemd tot

rechter-plaatsvervanger

UIT LAND GEWEZEN

Duits journalist
drong paleis

binnen bij bal
Een verslaggever van het WestBildzeitung
duitse boulevardblad
heeft vanochtend het dringende verzoek gekregen ons land te verlaten.
Hij had zich gisteravond tijdens een
voorbezichtiging van het Hiltonhotel
op een der toiletten begeven en heeft
daar zolang gewacht tot de gasten
gingen vertrekken. Later kon hij zich
aansluiten bij een groepje Duitse
gasten en is in een der officiële vervoermiddelen meegereden naar het
paleis op de Dam, waar hij zonder
enige moeite binnen kwam. Toen hij
wilde gaan fotograferen, werd hij
door prinses Beatrix opgemerkt als
niet geïnviteerde gast.
Omdat hij zich niet heeft gedragen
in overeenstemming met de voorschriften, die de RVD voor de huwelijksverslaggevmg heeft opgesteld,
werd aanvankelijk overwogen alle
de Bildzeitungfaciliteiten voor
journalisten in te trekken. Het is tenslotte bij de ene man, die met succes
de afzetting doorbrak gebleven

Fries biedt prinses

Beatrix kievitsei aan
Een uur nadat het eerste landelijke

kievitsei werd gevonden bij Amsterdam heeft de 14-jarige Andries de

Vries uit Rmsumageest zaterdagmiddag om kwart voor zes het eerste kievitsei in de provincie Friesland gevonden. Andries vond het ei vlak bij
de ouderlijke woning. Na overleg met
burgemeester R. Faber van Dantumadeel en de Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland is besloten
dat hij de vondst vanmiddag mag aanbieden aan prinses Beatrix. Dat zal
de
gebeuren tijdens
manifestatie
Bruidsboeket in de RAI te Amsterdam.

Examens

"

Delfzijl. (Zeevaartschool
Geslaagde leerlingen in

Abel Tasman)
februari 1966:
Voor le stuurman Grote Handelsvaart
(praktisch gedeelte): A. Esselink, Zwolle. Voor 2e stuurman Grote Handelsvaart
(theoretisch gedeelte): G. A. Smit, Hoogkerk; G. H. Moesker, Dwingeloo; P. J.
v. d. Molen, Ulrum. Voor 2e stuurman
Grote Handelsvaart (praktisch gedeelte):

P. Veentjer, Appingedam. Voor 3e stuurman Grote Handelsvaart: J. S. v. d. Kop.
Nunspeet; J. A. Hendriksen, Maarssen;
L. ter Haar, Meppel; J. M. v. d. Nat,
Hillegom; G. J. v. d. Weijer, Hilversum;
H. v. d. Beek, Ermelo; G. Hooiveld, Nunspeet. Voor stuurman Kleine Handelsvaart: J. Wiersma, Minnertsga; W. E.

Bosker, Karkstede. Voor getuigschrift
radarwaarnemer GHV: A. H. M. Nelisse,
Groningen; O. W. Blanke, Hoogeveen; H.
A. Klaaysen, Nieuwvliet; O. Steensma.
Delfzijl; W. Schothorst, Haren (Gr:); J.
Doornbos, Ruischerbrug; C. Grijpma.
Groningen; T. M. Dijkstra, Groningen.
Voor getuigschr. radarwaarnemer KHV:
R. v. Son, Groningen; J. W. Veenstra,

Franeker: T.

Bijma, Noordbergum (Fr.):

P. G. Schwarz, Delfzijl; J. F. Rubingh,
Groningen; A. Hesseling, Groningen er
H. J. Bos, Delfzijl.

Financiën en Economie

Goede ontwikkeling
De Au+o-Financier

De ontwikkeling voor het bedrijf van
de Auto-Financier N.V. is in 1965 gunstig
geweest. De resultaten stemmen blijkens
het jaarverslag tot tevredenheid. De omzet bedroeg ruim f 17 min tegen ruim
f 14 min in 1964. Het gemiddelde kredietbedrag is vrijwel gelijk gebleven: f 3291
tegen f 3154 in 1964. De produktie is met
ruim 20 pet. toegenomen. De administratiekosten konden binnen redelijke grenzen
worden gehouden.
De resterende 311 aandelen-B zijn onderhands geplaatst, waardoor het geplaatste kapitaal thans f 1 min bedraagt
en een agioreserve van ruim f 100.000 kon
worden gevormd. Het bestuur werd inmiddels gemachtigd tot verdere uitgifte
van f 500.000 aandelen-B. Het saldo winst
komt uit op f 198.358 (v.j. f 86.910) en de
te verdelen winst, mcl. het saldo vorig
jaar, op f 319.275.
Voorgesteld wordt 9 pet. dividend :n
contanten plus een bonus van 5 pet. uit
de agio-reserve (v.j. alleen 9 pet. in, contanteni.

TWEEDE BLAD

Nieuwsblad van het Noorden

van woensdag 9 maart

Naar het huwelijk

Commentaar

Morgen het
huwelijk
Aan de vooravond van de tiende

maart heeft het wellicht zin een balans af te sluiten — een balans van de
reacties, die volgden, toen midden vorig jaar bekend werd, dat kroonprinses Beatrix van plan was zich met een
Duitse jongeman uit de gegoede burgerij, Claus von Amsberg, te verloven.
Deze reacties waren gemengd. Een
deel van het Nederlandse volk, misschien wel het grootste deel, maakte
zich niet druk om kwesties als afkomst en verleden en verheugde zich
spontaan om het feit, dat de Prinses
net geluk van de liefde, waar alle
Mensenkinderen naar verlangen, deelachtig was geworden.
Een ander deel maakte bezwaren
°P grond van de overweging, dat een
huwelijk met een burger afbreuk zou
doen aan de mythe, die elk koningschap omringt en waarvan men op
historische gronden aanneemt dat zij
bestaansvoorwaarde voor de monarchie is. De vraag is, of deze wetmatigheid ook nog voor deze tijden
geldt
de voorbeelden van de Scan-

—

dinavische
«en andere

koningshuizen wijzen in
richting
maar kennelijk is dit bezwaar ook op Soestdijk gevoeld en heeft men gemeend dit op
een wat kinderlijke wijze te moeten
ondervangen door de heer Claus von

Amsberg

—,

het laatste moment nog
de titel van jonkheer aan te meten.
Verreweg de luidruchtigste oppositie tegen het huwelijk kwam van de
groep, die meende, dat de heer Claus
v «o Amsberg op grond van het feit,
dat hij (a) soldaat in de Duitse Wehrmacht was geweest en wellicht met
nazi-sympathieën besmet was geof er in ieder geval aan had
feest
blootgestaan en (toen afwijzing van
z'jfl persoon op grond van deze punten
na een zorgvuldig onderzoek van zijn
Verleden onhoudbaar bleek) (b) een
Duitser van geboorte was, ongeschikt
was om zijn plaats naast de toekomstige koningin van Nederland in te ne-

men.
Deze

op

oppositie had in zoverre de
wind mee, dat zich juist in deze tijd in
de instelling van 't Nederlandse volk
ten aanzien van de monarchie een
verandering aan het voltrekken was.
De afstand, die er in de historie altijd
bestaan had tussen vorst en volk,
Werd langzamerhand als een anachronisme gevoeld. Natuurlijk, nog altijd
voelde men in het Huis van Oranje het
Nederlandse volksbestaan gesymboliseerd, maar men had duidelijk moeite om onze vorstin en haar familie te
depersonii'iceren, zoals in het verleden gebeurd was. En zeker gold dit
voor de leden van de hofhouding die
Zlch altijd achter de figuur van de
v °rst onkwetsbaar
geweten hadden.
Het samenvallen van deze twee ontwikkelingen heeft rond dit huwelijk
ee n sfeer van onrust en rumoer geschapen. Dit is jammer. In de eerste
Plaats, omdat dit een schaduw werpt
°P de gebeurtenis, die morgen zal
Plaatshebben. Men kan dit ongeveer
vergelijken met een willekeurig huwelijk, waarbij een deel van de familie
demonstratief wegblijft.
Maar in de tweede plaats heeft deze
emotionele sfeer het oordelen moeilijk
gemaakt. En wellicht is het daarom
velen ontgaan, dat de heer Claus von
A msberg, de toekomstige prins-gema al, zich in deze afgelopen maanden
heeft ontpopt als een wijs en evenWichtig man. Hoewel hij de Neder-
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Amerikaanse bakvis Kastelein kreeg een
ziet haar droom
tientje van Claus
verwerkelijkt

Met 't KLM-toestel, dat gisteravond uit
New Vork naar Amsterdam vertrok,
reisde een 12-jarig Amerikaans
meisje mee wier droom, het bijwonen van het huwelijk van prinses
Beatrix met Claus von Amsberg,
waarheid wordt.
Het meisje, Pamela Sue Smith uit
Patchoque op Long Island, was zo
bezeten van de wens om het huwelijk bij te wonen, dat ze helemaal
niet leek te fantaseren, toen ze op
school rondvertelde, dat ze ook
inderdaad voor het huwelijk was
uitgenodigd
De „uitnodiging" deed in het kleine
Patchoque gauw de ronde, en huize
Smith kreeg van her en der gelukwensen aangeboden. De dag erop
bekende Pamela, dat ze zich door
haar fantasie had laten meeslepen.
Maar niet alle dromen van Pamela
over een koninklijk huwelijk zijn in
rook opgegaan. Het Nederlandse
bureau voor toeristenwerken hoorde
van het pijnlijke incident en bood
Pamela een echte uitnodiging aan,
met een retourbiljet New Vork—
in
links
prinses
Op
GALA-DINER
de
foto
van
Beatrix
zitten
hertog
HET
het Hilton-hotel.
Jan van
Amsterdam.
Luxemburg en prinses Armgard, rechts Claus von Amsberg, koningin Juliana, koning Konstantijn van „Ik verlang
zo naar de gelukkigste
Griekenland en prinses Paola.
dag in mijn leven", zei Pamela dolgelukkig aan boord van de KLMmachine stappend.

Feest duurde tot in vroege morgenuren

Paleis op Dam was balzaal
voor koninklijke gasten
Niet helemaal volgens de traditie, die immers de bruidegom aan de
vooravond van zijn huwelijk het recht verleent een vrijgezellenfecst te
vieren, hebben prinses Beatrix en de heer Von Amsberg gisteravond
hun bruilofstgasten en vele vrienden en familieleden een groots bal
aangeboden in het paleis aan de Dam. Tevoren hadden 236 gasten
deelgenomen aan een officieel diner in de door schitterende kroonluchters en muurornamenten met de drie Andreaskruisen verlichte
oranje balzaal van het Amsterdamse Hilton hotel.

Dansmuziek door
drie orkesten
Tegen tien uur in de avond begaf
het gezelschap zich naar de Dam waar
inmiddels ook de gasten, die niet aan
het diner hadden deelgenomen waren
gearriveerd. De gehele eerste verdie-

ping van het paleis was voor het feest

gereserveerd.
Hoewel dit eigenlijk de eerste gelegenheid was waarbij in ruime mate
onderscheidingen werden gedragen,
verscheen geen der gasten met Duitse
ordetekenen uit vervlogen jaren. Een
enkeling droeg alleen het aan betere
tijden
gekoppelde Bundesverdienstkreuz.
Om kwart voor elf leidde Claus von
Amsberg zijn bruid in drie kwartsmaat

landse verhoudingen met of nauwelijks kende, is hij behendig tussen de
klippen, die op zijn weg lagen, doorgekoerst. Misschien dat wij later nog
eens zullen zeggen: Claus von Amsberg is precies de man, die prinses
Beatrix nodig heeft.
Wellicht krijgen de woorden, die de
dichter A. Roland Holst aan prinses

glanzend gewreven
Het bal van prinses Beatrix,
vorstelijke en haar vele

over

dansvloer.
van haar

de

jeugdvrienden was begonnen, allen
tesamen zon 500 mensen.
Prinses Margriet zorgde voor een
opgewekt intermezzo door tezamen
met haar verloofde enkele liedjes te
zingen ter ere van bruid en bruidegom.
Hoewel de weergave niet feilloos was,
werd een luid applaus haar deel.
Prins Bernhard heeft een der vrouwelijke gasten een kostbare platina
armband met briljanten bezet kunnen
terugbezorgen, nadat hij er eerst uitvoerig mee langs vele tafeltjes had geleurd. De Koningin, onvermoeibaar temidden van haar gasten, heeft vrijwel
onophoudelijk gedanst en is
dat is

Beatrix wijdde: „Eens straalt Uw
vreugde door de tweedrachtswolk",
een profetische waarde. Wij hopen in
het belang van Nederland, dat dit inderdaad zal gebeuren. Wij hopen het
tevens in het belang van de twee mensen, die morgen in de Westerkerk te
Amsterdam hun levens aan elkaar
zullen verbinden en aan elkaar wijden. Onze allerbeste wensen verge- ons van vele kanten verzekerd
een
zellen hen hierbij.
hartveroverende gastvrouw. Het feest
vond zijn einde, toen het bruidspaar

——

breed lachend stond in een grote ring
van vrienden, die hand in hand om
hen heen danste op de melodie van:
Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen.
Journalisten noch fotografen werden
bij het feest toegelaten, omdat men
er een intiem karakter aan wilde
geven.

Legertent

De muziek in de Burgerzaal en in
de andere zalen van het paleis werd
het paleis, waar de bloemen werden
verzorgd door de Skymasters, de
Dutch Swing College-band en door
een strijkorkest van het Radio Philharmonisch Orkest. Zeer fraai was de
bloemversiering, een geschenk van de
Nederlandse bloemisterij-organisatie,
die de beschikking had over een legertent, opgesteld op de binnenplaats van
gerangschikt en de bloemstukken opgemaak:.

Het feest duurde tot in de vroege
morgenuren en veroorzaakte ongewone drukte op het anders op dat uur
zo stille Dainplein.
De Polterabend in-paleis Soestdijk,
door bijna 50 vertrouwde vrienden en
familieleden van het bruidspaar maandagavond bijgewoond, is een overweldigend succes geworden dankzij de
zorgvuldig ingestudeerde eigen bijdrage van de gasten.
Een opgeluchte Claus von Amsberg
verzuchtte na afloop blij te zijn, dat hij

er niet zo erg tussen was genomen,
minder althans dan hij had verwacht.

Irene,
De
prinsessen
Margriet
en
Christina hebben met liedjes van eigen hand bijzonder veel
bijval geoogst en vooral de jongste
prinses met gitaar, kreeg veel applaus
door de volkomen ongedwongenheid
waarmee zij optrad. Prinses Margriet

Koninklijke gasten
maakten uitstapjes
(Van

onze correspondent in
Utrecht)

onze correspondent
in Roermond)
Exploitant Piet Fernljout var;
café-restaurant De nieuwe Ketting
in Boxtel laat aan iedereen, die er
maar belangstelling voor heeft, vol
trots een briefje van tien zien, dat
(Van

naast de handtekeningen

van de

president en de secretaris van de
Nederlandsche Bank, ook de handtekening van Claus von Amsberg
bevat.
Bij een bezoek aan de legerplaats
Oirschot kwam de heer Von Amtberg vorige week 's morgens het
café binnen om er de weg naar
Oirschot te vragen. Hij dronk een
kopje koffie, kocht een pakje sigaretten en speelde wat met de hond.
Toen de hoge bezoeker afrekende
en met een tientje betaalde, trek
Piet Fernhout de stoute schoenen
aan en vroeg een handtekening, die
de toekomstige prinsgemaal vl.>t
plaatste op het biljet, dat nu voor
de kastelein een veelvoud van de
werkelijke waarde vertegenwoordigt.

Fout in programmabladen

Huwelijksreportage
via radio begint
om tien uur
De NRU deelt mee, dat in afwijking
van hetgeen in de programmabladen
staat vermeld, de radioreportages via
de zenders Hilversum I en 2 over het
huwelijk van prinses Beatrix met de
heer Claus von Amsberg om 10.00 uur
zullen beginnen, dat is 10 minuten
vroeger dan vermeld staat. In verband hiermee zal het programma
„vorstelijke muziek" tot 09.00 uur duren. De hierna volgende programmaonderdelen beginnen alle tien minuten
eerder dan werd aangekondigd.

De 24-jarige prinses Christina van
Zweden, die ter gelegenheid van het
huwelijk van onze Kroonprinses momenteel in Nederland verblijft, maakte gistermiddag een rondgang langs
verschillende stands op de voorjaarsbeurs te Utrecht, waarbij haar belangstelling uiteraard uitging naar het
Zweedse paviljoen in de Irenehal aan
de Croeselaan. Na afloop was de prinses de gaste van de Zweeds-Nederlandse Kamer van Koophandel.
Prinses Sophie van Bourbon, de
echtgenote van de Spaanse kroonpreDen Haag: geen tulpen
tendent prins Juan Carlos, en haar
zuster, kroonprinses Irene van Griekenland, brachten in Leiden een onverwacht bezoek aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde.
Het Griekse koninklijke paar maakte gisteren, bijna onopgemerkt, een
langdurige rondvaart door de Am(Van onze correspondent te Parijs)
sterdamse havens en grachten.
Het prinselijk paar van Monaco
Gistermiddag arriveerde ook prins heeft zich naast de vorstenhuizen van
Juan Carlos van Bourbon — een dag Engeland, Noorwegen, Denemarken en
verlaat —in het Amstel-hotel te Am- Zweden geschaard, door morgen- bij
sterdam.
de huwelijksplechtigheden in Amsterdam eveneens door afwezigheid te
schitteren. Indertijd heeft prinses
Grace haar reserves al geuit over

Grace en Rainier
niet bij huwelijk

schijnt een buitengewoon
geslaagde Beatrix' huwelijksplannen met haar
creatie als bar-juffrouw op de planken Duitse verloofde. Dat die reserves in
te hebben gezet.
Den Haag in kwade aarde zijn geval-

In een decor van een uit karton opgebouwd kasteel Drakesteyn zijn daar
humoristisch getinte herinneringen
aan de jeugd van prinses Beatrix op-

len, maakt men in Monte Carlo nu op
uit het feit, dat Nederland op eveneens zeer koele toon geweigerd heeft

tulpen in te zenden naar de grote in-

bloemententoonstelling,
ternationale
waarmee in mei het 100-jarig bestaan
Buitengewoon hard is er gelachen van het prinsdom zal worden gevierd.
om de sketch, die enkele vrienden van
Claus ten tonele brachten. Het bruidspaar werd daarin voorgesteld als een
BRUILOFTSGASTEN
Van
gezeten echtpaar. Claus, vergrijsd en
gebogen, lopend met een stok, komt
links naar rechts prins Althuis, begroet zijn vrouw en twaalf
bert en prinses Paola, prinses
kinderen: allemaal jongens. Een hij
Margriet en Pieter van Volverzucht, moedeloos kijkend naar de
lenhoven, koning Konstanprille baby in de armen van de pseudoBeatrix: „Hopelijk is het dertiende
tijn en koningin Anne-Marie.
kind eindelijk eens een meisje".
gehaald.

—
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PandenWegdoener

Mr. E. Elias’ Kruiderijen

Bulderen van de lol

24) Panda bracht de dag door in knagende zorg,
en toen het donker begon te worden, besloot hij
handelend op te treden. „Ik moet Joris Goedbloed vinden", dacht hij. „Ten eerste om te voorkomen dat hij de banken besteelt, en ten tweede
om hem te waarschuwen voor die Knop C. Want
als die niet tijdig wordt ingedrukt, zal Joris opgeblazen worden, en dat is toch te erg. Ik ga
alle banken langs tot ik hem vind; en ik moet
het helemaal alleen opknappen want die domme

politie heeft Professor Kaïker niet geloofd". Nu
dat was niet helemaal waar; ook Brigadier Brakhout had een dag vol zorg achter zich. „Dat is
nu net weer iets dat mij moest overkomen",
klaagde hij, „Die ouwe baas was natuurlijk zwak
in het brein. Maar als er nu tóch eens iets zat
in wat hij beweerde, en er wordt iets bij een bank
gestolen, wie krijgt er dan de last mee? Ik natuurlijk. Henk Brakhout heeft het weer gedaan.
Ik kan beter maar eens langs alle banken gaan

om te zien of de boel in orde is
" Welnu; in
orde zou het lang niet zijn, want reeds wandelde
Joris Goedbloed met gemakkelijke tred, pn ogenschijnlijk een muziekinstrument dragend, door de
Leenboerstraat die naar het bankgebouw van de
Onbeperkte Crediet Maatschappij voert. Hij had
deze onderneming uit de verscheidene plaatselijke banken gekozen, omdat men hem daar kort geleden nog een eenvoudige lening van een tientje
op onderpand van zijn wandelstok had geweigerd.

Het gekke van gekheid is dat ze zo
razend-snel veroudert. Waar meneer
uw vader zich een rotje om lacht is
niet in staat u zelfs maar een glimlach te ontfutselen en waar wijlen
uw opa zich van plezier om op de
dijen kletste is voor u onbegrijpelijke flauwiteit. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw kleinkinderen uw
schaterlach om de humoristen-vanvandaag niet zullen overnemen maar
dat ze hun groopa als een uiterst
humorloze man zullen beschouwen
wanneer zij misschien nog eens zullen lezen wat u zo dekselsgrappig
vindt.
Ik heb gisteren een half uurtje zitten lezen in het boekje Allemaal
mensen", een door dr. C. Kruyskamp
vervaardigd bundeltje van spreekwoorden die uw voorgeslacht hebben doen bulderen van de 101.
Moet u horen:
Dat drijft aan, zei de bult, en hij
kreeg een steen tegen zijn bochel;
Ik ben van hoge afkomst, zei de
jongen, en hij was op een zolder geboren;

RECHT TIE en het

SPOOK VAN DE
TEMPEL
door
48) Als de goudsmid Lic zegt, dat Jade ontvoerd pleegd en...." Prefekt Woe werpt de rechter een
werd, kijkt Rechter Tic Tsjiao Tai veelbetekenend meewarige blik toe. „Ik zei toch dat Jade ont-

aan. „Jawel, meneer, ontvoerd!" bromt de voormalige Prefekt „En uw ambtsvoorganger heeft
daar vrijwel niets aan gedaan, die incompetente
wijsneus. Een schandaal hoe tegenwoordig
"
Rechter Tic heft zijn hand op. „U hebt uw dochter
niet als vermist opgegeven, meneer Woe. Ik héb
het dossier „Vermiste Personen"
zelf geraad-

voerd is, edelachtbare! Ik heb dat terstond aan uw
ambtsvoorganger gerapporteerd. De hemel alleen
weet in wat voor een dossier die lummel dat belangrijke stuk heeft gestopt. Tegenwoordig schijnt
iedereen zomaar ambtenaar te kunnen worden. In
mijn tijd, meneer, toen werden er eisen gesteld
aan een kandidaat. Toen ik mijn eerste examen

R0BERT VAH GUUK
wie is uw
deed, vijftig jaar geleden
" „Dooronderbreekt
dochter ontvoerd, meneer Woe?"

Rechter Tic hem „Door wie? Dat had uw voorganger behoren uit te zoeken, meneer! Hij heeft
er echter niets van terecht gebracht. De diefstal
van het goud van de Keizerlijke Schatmeester heeft
hij ook niet kunnen oplossen. En wat deed onze
regering? Ze hebben hem ontslagen! In mijn tijd
werden zulke nietsnutten onthoofd, meneer!"

Kapitein
Rĳkerskinder Chal's

en

Ferd’nand

en

pPole,pi ingo

BRFAMETJ OK
-467.
Nooit tevoren was er een stier in de arena geweest, die zon geweld ontplooide als deze woesteling! Hij stampte, rolde, stootte,
schuurde, rende, steigerde en galoppeerde....

maar nog hield Bram Fok zich vast. Zelfs bij
de hevigste zeeën was de dappere zeeman niet
zo door elkaar geschud als nu. Zijn maag leek
kleine uitstapjes te maken tussen keel en

knieën... maar er kwam een moment, dat
Bram voelde het niet langer vol te kunnen houden. Het duizelde hem in het hoofd, zijn handen brandden van de ruwe horens en er was
nog maar een klein zetje nodig om ook hem
tot zandruiter te maken. En daarmee was de
laatste kans verkeken om ooit nog Gorgel en
Galgenaas in te halen... Net toen Bram de ge-

nadeslag verwachtte stond de stier weer stil.
ledereen dacht, dat het dier opnieuw krachten

voor de aanval verzamelde... maar de stier
kwam niet meer in beweging. Het leek wel,
alsof hij ergens bang voor was geworden en
niet verder durfde
Een doodse stilte viel
over het stadion.

Daar heb je 't al, zei de bagijn, en
zij spoog het hart uit haar lijf;
Dat is een achtenveertigponder, zei

Jan Rommelwind, en hij liet er een
dat het hele secreet dreunde;
Avanceer, zei Steinmeijer,
en hij
gooide zijn vrouw van de trappen;
Nu gaan we beginnen, zei de strodekker, en hij viel van het dak;
Behulp is alles, zei de boer, en hij
spande zijn wijf voor de ploeg;
Als het daarbij maar blijft, zei de
man, en hij had vrouw en kind door
de pest verloren;
Die het breed heeft, laat het breed
hangen, zei de jongen, en hij had het
hemd van zijn vader aan;
Alle beetjes helpen en alle vrachtjes
lichten zei de schipper en hij smeet
zijn vrouw over boord;
Men hoeft zich niet aan één ding te
houden, zei de meid, en zij had ze*
vliegen

vrijers;

Wat nieuws is tegenwoordig zelden
wat goeds, zei Boemel, en hij was
twee maanden getrouwd;
Nu, en dit zijn er nog maar twaalf
van de bijna duizend in dit boekje.
Stoelgang en andere lichamelijke
functies vonden uw bet-overgrootvaders het leukst.
De wind waait altijd uit de goeie
hoek
zei uw over-over-opa en hij
stierf van het lachen.

—

FEUILLETON

Charles en Charlotte
door Willy Corsarl
94)

Hij steekt een sigaret op uit een
pakje, dat op het nachttafeltje ligt en
staart in de rook en denkt met een
scheve glimlach: zoals die gewoonte
toch ingevreten zit, om overal God bij
te halen. Ja, als Hij er was, zou Hij
het weten. Dat zou ik nog kunnen geloven desnoods. Niet, dat Hij me dan
toch zou liefhebben. Dat zijn sprook-

Niet daaraan denken, niet aan
denken, nu trachten niets meer te
denken, of alleen aan lang geleden,
aan Charles, die met mij speelde, in
als hij niet was
het park, Charles
gestorven, zou ik zo alleen niet zijn geweest, zou ik één mens hebben gehad,
die mij begreep en die ik begreep. Eén
mens te hebben die je begrijpt, bij wie jes.
je veilig bent, die niet plotseling zich
12
tegen je keert en je aanvalt, God weet
waarom.
Om vier uur in de nacht ligt ChairZij staat op, doet het licht uit en lotte nog wakker, starende in het dongaat naar de slaapkamer. Maar eerst ker, want haar brandende ogen kunneemt zij een flacon rode wijn uit een nen niet meer lezen. Zij tracht de
kast en een glas. Misschien helpt wijn, stemming van de vooravond terug te
nu een slaappoeder verboden is. Mis- vinden en weer weg te dromen in herschien helpt het om te slapen en niet inneringen, maar zij heeft geen macht
te dromen en wakker te worden, met meer over haar gedachten:' Telkens
koud zweet dat van je afdruipt en een dwalen zé weg, roepen gestalten en
hart, dat als een gewond dier in je beelden op, die zij. snel tra<jht te ontkrimpt en kreunt én wil sterven, öm wijken. Zij wil alleen denken aan de
niet meer te voelen.
tijd, toen zij zoveel succes begon te
Op zijn kamer heeft Alex een brief krijgen, zo goed geld verdiende, aan
verscheurd in kleine snippers. Hij de vriendschap van Simon Zeiler, de
denkt: Okay, liefje. Vindt het zelf prettige dagen die zij heeft doorgemaar uit. Of niet. Ik heb er alleen bracht bij zijn ouders in Berlijn, de
voordeel bij, nietwaar? Waarom zeg je vakanties in het buitenland, die zij
niet, dat je me net zo beschouwt als zich toen elk jaar kon gunnen. Die
zoveel anderen doen; dat oude kreng, vakanties, waarin zij een heel andere
je dienstbode: als een soort gigoio? Je vrouw werd, of misschien ook voor enkon het beter ronduit zeggen dan zo kele weken zichzelf. Maar achter dat
bij ongeluk niet eens met een kwade alles ziet zij, wat is gevolgd, als
bedoeling. Waarschijnlijk heb je ge- schimmen die spoken tussen de werlijk. Je hebt altijd gelijk. Als ik een kelijkheid door en zij beseft nu, dat het
vent was geweest, had ik nooit dié kwaad al kiemde in de goede tijd, dat
baan bij je aangenomen, nooit, na wat zij alles zelf heeft veroorzaakt en toch
er gebeurd was. Als ik een vent was, wilde zij alleen wat zij haar plicht
zei ik je morgen: Stik met je geld en dacht. Maar plicht en offer lijken
je zaken en je hele mooie plannetje. En weerkaatst in een lachspiegel. Kaj.
ging weg. Maar dat doe ik niet. En jij Waarom heeft zij Kaj opgegeven? Zij
weet, dat ik het niet doe. Je hebt me was zo gelukkig met hem, die weken
precies geschat. Toen en nu en je bent in Noorwegen. Van de eerste dag af
verbaasd, dat mensen een hekel aan je aan voelde zij zich als herboren, als
hebben! Alsof iemand het kan verdra- bevrijd van alles, wat haar had gegen, dat een ander ze zo goed begrijpt! kweld. Met Kaj was zij alleen vrouw
Alsof iemand het kan verdragen te en wilde niets anders meer zijn dan
weten, hoe hij is! Jij ook niet, lieve dat: zijn vrouw. Maar toen zij terugCharlie. Zomin als een ander. Jij zou keerde, stortte haar wereld van geluk
ook niet kunnen verdragen te besef- in elkaar ais een kaartenhuis. Het kon
fen, dat je niets bent dan een egocen- niet. Zij kon niet trouwen met Kaj,
trische, haatdragende, domme vrouw, met een pas beginnend arts. Zij kon
die alles, alles opoffert, zelfs de God niet alles, wat zij al had opgebouwd,
waar je aan gelooft, voor je wrok. En opgeven. Wie zou zorgen voor haar
nu heeft Hij je gestraft, die God van moeder, voor Chris? Ja, om Chris bojou.
venal kon het niet.
Hij staat bruusk op en begint zich te
Zij had hem eindelijk veroverd, ze
ontkleden- Dat is nonsens, wat hij waren zulke goede kameraden, hij
daar denkt. Er is geen God die straft hing aan haar, was trots op haar, was
of niet straft. Dat doen we zelf wel, eindelijk ook eerzuchtig geworden,
denkt hij, en grondig ook.
wilde iets worden, iets bereiken, ook
Hij ligt in het donker en kan de om haar, zodat zij trots op hem zou
slaap niet vatten. Soms voelt hij zich zijn. Maar hij was jaloers, hij duldde
wegglijden, half dromend. Charlie die niemand naast zich, het had haar
hem in haar armen hield en hem soms vermaakt als zij zag, hoe wantroostte, als de angst hem martelde trouwend hij Simon Zeiler gadesloeg.
om zijn ouders in Indië in een Jappen- Chris iemand naast zich geven, hem
kamp. Charlie, waar hij van hield, met dwingen te leven in een vreemd land,
wie hij gelukkig was, in weerwil van waarvan hij de taal niet kende, zodat
alles, midden in ellende en gevaar, hij weer achterop zou raken met leCharlie, die hem later zo rustig zei, ren, zij durfde het niet. En hem achdat het nu uit moest zijn. Zoiets doe terlaten was hem verliezen. Nooit zou
je, in zulke abnormale omstandighe- hij haar dat vergeven. Zij had gestaan
den. Het was begrijpelijk, omdat het op dat kruispunt van haar leven, had
je afleidde en het hield je in goed gekozen, de weg die plicht was en
humeur.
offer en hoe nutteloos, hoe dwaas lijkt
Hij gooit zich wild om in halfslaap, het nu. Misschien was het zelfs beter
om de vage droom te ontkomen. Aan voor Chris geweest, als zij voor éénandere dingen denken. Maar alles leidt maal alleen aan zichzelf had gedacht,
terug tot Charlie. Die hem hielp, toen alleen vrouw was geweest. Hij zou mishij op een schoen en een slof liep. Een schien eerst hebben gemord, maar wie
student, die geen geld meer had om weet zou een alledaags, rustig
huiseaf te studeren. Charlie die hem in lijk leven goed voor hem zijn geweest,
dienst nam. hem opleidde, hem geen wie weet was hij nooit ziek geworden
verwijten maakte om fouten, zo ver- in die zuivere, ijle lucht van Noorwedomd superieur, als een lerares, die gen. Alles vergeefs, alles fout. Het is,
geduld heeft met een achterlijke leer- of zij iemand honend hoort
en
ling. Charlie, die zegt: het is alleen praten: je wou hem niet lachen
verliezen,
je voordeel.
maar je hebt hem verloren. Veel erHij vloekt zich wakker, draait het ger verloren dan toen
zou zijn gelampje aan naast zijn bed. Daar in de
Ja, je hebt het goede gewild,
papiermand liggen de snippers. Hij beurd.
maar dat was ook zo met Marjo en
hééft het willen zeggen. Ze gaf hem hoe is het gegaan? Welke zin had het
geen kans. Ze wou niets horen over Kaj en jezelf dit verdriet aan te doen?
die arme Mademoiselle. Moest hij het
Ja, denkt zij, het was zinloos. Meest
haar toch toeschreeuwen: ze stoomt van al dat met Marjo. Kleine Marjo,
je brieven open, die goede, oude ziel. zo lief, zo aanhankelijk, God
weet dat
Hier héb je de brief. Ik heb hem ge- ik van haar hield als van mijn dochwou
het
Ik
niet
lezen.
doen, maar ik tertje
niet daaraan denken,
zag de eerste regels en toen... Maar denken, weg daarvan, terug, terug,niet
tegezegd.
niets
ik heb
Misschien ben ik rug, jaren terug in wilde vlucht door
geweest
plan
iets te zeggen. verwarde beelden.
nooit van
Waarom ben ik zo? God mag het weten.

(Nadruk verboden)

(Wordt vervolgd)
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ALLEEN
VIM-EXTRA

10 maart: Nationale Feestdag
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Ook uw vrouw
waardeert een
hoffelijk gebaar...
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,Zeg

met
/het
bloemen
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geUw trouwdag: hoe lang is datprijs
op
het
zal
leden? Uw vrouw
stellen, als u er elk jaar weer aan
met een
denkt. Maak er werk van
extra verzorgd boeketl (Trouwens,
zómaar een bloemetje meenemen is
ook wel leuk...)

IM m

DERBY
COLA
DRINK
meesterlijk!

Helder en zuiver, badkamer, keuken, helder en
zuiver
douche en toilet... in Uw hele huis:
I■■
_■■■ W volmaakte hygiëne! Want Vim-Extra heefteen
aktief en door en door veilig bleekmiddel. Vim
Extra weet van aan P akken Zorgzaam ontsmettend, altijd aktief... Bovendien heeft de
njf S-i
Vim-bus een plastic bodem en deksel. Dus:
W I __■
geen roestkringen meer I
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ZO GOED

'n Hero produkt

I Prettig werk I
2
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In Loppersum, in het
nieuwe moderne Hollandia atelier, gezellig, licht.
ruim, werken tientallen
modinettes die Hollandia
ondergoed maken. Dat is
prettig werk, vrouwelijk
werk en...

$ goed betaald
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VOLMAAKTE HYGIËNE
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Voelt u wat voor ditmooie
werk, zoudt u het willen
leren? Vraag dan eens

inlichtingen bij ons atelier. Dagelijks kunt u terecht van 8 tot 5 uur. Als
u dat prettig vindt, kunt u
natuurlijkooktelefoneren.
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Industrieweg 4 Loppersum
f vlak bij het station)

-

4fe
ik,

-

tel. : 05967 560 ('" avonds: 05967 609}
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Sommige automobilisten kopen deze wagen om zn comfortabele ruimte en
anderen om z_i robuust manlijk uiterlijk. Verreweg de meeste automobilisten
echter kiezen de Fiat 1500 Confort om zn om
_JMM_J^ggffik
fantastische rijkwaliteiten. En ook: omdat Ah|m
W
m CONFORT
ZJÊ
letterlijk alles erin en eraan zit. In de standaarduitvoering.En tegen de standaardprijs

jF

I
IHA \\\\mk^^kw\kW

#Ffc\

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

-

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

verwarming met aanjager, dubbele koplampen met a-symetrlsche Instelling
tegen verblinding, achteruitrijlampen, verlichting in dashboardkastje, anti
verblindingssplegel, sigarenaansteker, bevestigingspunten vellighelds„(laken bekleding) f 7995,- (sim. leder)
riemen, etc. etc.

f 7395
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OUDE EN NIEUWE GASTHUIS,
Coehoornsingel 3 te Zutphen.

MEISJES

wildie graag „voor en met" mensen
verpleeglen werken, kunnen in het
een mooie
tehuis „Berkelpaviljoen het
erkende
opleiding volgens voor
diploma

ZIEKENVERZORGSTER
H
D

T

werkl
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"rsïïnW l,n«SS
opleiding
cursus
h

villa. Duur der
gin eerstvolgende

Toelatingseisen-

2 jaar Be-

preklinische

voortgezet on-

3 jaar
Sjsihuïhoudschool
WJ voorkeur
verzorgende beroepenklas).
(^t_edB_g 3 _delingshulp is
per
f248.
jaaf
SS-i
n
e
3
ma
de
(tijdens
maand
%zakgeld
* " ff Per
nische periode f 40.- inwoning.
l~eiuja.

+ vrije kost en
een regeling voor het

maand)

verstreK
Er is
en van reis
uniformkledmg
ken van
kostenvergoeding naar het oudenu*
huis 2 x per maand.
mondelinge

Schriftelijke of
gericht aan de
ties kunnen wordenvan het -BerKei
Adjunkt-Direktrice
3 te z,ui
navilioen" Coehoornsingel
uitvoerige inlichis
die'bereid
Phen te verstrekken °V h
e
tingen
van
vrijdag
met
uur maandag tot en
11.30—12.30 uur.
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GRONINGEN:
GRONINGEN:
WARFFTJM:
APPDJGEDAM:
NIETAP/LEEK:
NIEUW BUINEN:

TER APEL:
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VEENDAM:

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

GARAGE FONGERS N.V.
Hereweg 120, telefoon 05900-51920
GARAGE ZUIDEMA
Juffer Marthastraat 1, telefoon 05950-2243

WINSCHOTEN:

N.V. RIVAM
Jullanastraat 3, telefoon 05970-3715

ULRÜM:

AUTOMOBIELBEDRIJF J. F. MULDER
Koningsstraat

ASSEN:

AUTOMOBIELBEDRIJF J. J. KAMPEN
Noorderstraat 17, telefoon 05956-431
Fa P. G. VAN WIJNGAARDEN

GARAGE EGBERTS
J. P. Santeeweg 6, telefoon 05945-2464
GARAGE ACTIEF (F. TRIP & ZN.)
Nieuw Buinen 350, telefoon 05990-3491
FIRMA K. HOFKAMP
Viaductstraat 1. telefoon 05995-593

BEILEN:

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

ALTEVEER:

GARAGE F. DE BOER

#
nmul
A-Kerkhof 18, telefoon
05900-27926

39-41, telefoon 05960-2345

Venestraat 61, telefoon 05920-2086

Beumeesweg 131, telefoon 05991-607

ZN.
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Ook alUnie roker ?
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Jaarbeurs
nieuws!

ai lang... Unie shag is lekkerpittig

Een "maat-mantel" voor
uw haard
UTRECHT.- Maatkleding voor
de haard is een van de interessante nieuwtjes, welke te zien zijn
op de Jaarbeurs. Met een Workerhaard als „body" is de mantel te
creëren, die het best past bij een
bepaald interieur.
Liefhebbers van een speciale stijl
kunnen nu een gashaard kopen en
deze met een eigen ontwerp mantel laten uitvoeren, die precies harmonieert met de andere meubelen. Vooral voor bezitters van een
artistiek ingerichte woonkamer is
dit een uitkomst. De prijs is zeer
laag: ’229.-.
Hoenson Stand 3093 Julianahal
(verdieping).

De V-A.M.0.R.-rijschool voor al uw rijlessen
in personenauto, vrachtauto en op scooter.
Opel Rekord
Opel Kadett
Volkswagen Daf
Opel Blitz (vrachtauto).

-

-

-

lilfikw

I

Uitgebreid

theorie-onderricht
Privé en in groepsverband.
Poelestraat 36, Groningen, Telefoon 05900-33607

1 ttl i

Zoals deze bijvoorbeeld.
Vfjf zuivere, croquante exquise wafels en koekjes.
Gemaakt van de beste grondstoffen en verrijkt
met verrukkelijke ingrediënten, kortom het allerf ijnste,
allerbeste dat u zich wensen kunt.

Juist!
U kiest voor

Marinawafel: lichte wafel met aparte,
Mokkasticks: heerlijke ronde wafel,
met pittige mokka-crème vulling, f. 0,90.
Bonne Mère: de bekende lange" vingers.
Een lichte versnapering, f. 1,00.

uw tanden

Medinos

M

verkade wafels en koekies...
h ©l emaa l uw smaak!
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Spaar Ruytermerfcen
het
11
V 4
Dr. Jac. p. Thijsse. in te
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Om de zuiverheid...
U om de frisse aparte
smaak. Om de stralend
"""V""
'*■>" witte tanden en... zo
gezonde tanden. Want
medicinale Medinos
tandcream is bovenw dien capillair-actief
en
OCLOt&(Zdk reini8t k daar waar
\ Been borstel kan komen.
Daarom is het zo goed
i
uw tanden stralend wit
en uw mond heerlijk fris
■511
l
te poetsen met Medinos
Ldlf|J
tandcream.
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Ook verkrijgbaar
grote tube 1 .--
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MEDINOS
Die gele doos

met

't hondje voor stralend witte tanden.

II

Engelse Melange 86 et " Ceylon Melange 104 et

Defijne Eftgelse Melange'!
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OPENING
VAN

!

|

adem.14kruiden helpen
u tegen deze gevolgen
van onnatuurlijk leven
(verkeerd voedsel zittend leven!. Die 14
kruiden vindt u in

j

BH DE KORENBEURS

ploeg
stoffen

voor tieners
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Haren, vraagt wegens dienst-

onzer werknemers in de groenteafdeling

lü

flinke jongeman

die bereid is om met hard f

werken een toekomst op te
bouwen en tevens is er wegens huwelijk nog plaats

Vraag stalenkoffer,

voorlichting van onze
kleuren-adviseur of
monsterlappen thuis.
Telefoneer of bezoek
vrijblijvend.

voor

enige

KOOP DE
JUISTE

V

I

plicht van een

TIJD BIJ

70

Oude EKb.

}

"

pientere jongedames

.

.

Watermolenaar

69.99
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dan over op Koffie HAGI Pittig en
rijk van aroma èrt... Veilig voor hart
en zenuwen, maag, lever en gal.

JlFt>w coffeïnevri)
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met hart

|H

gezondheid

IbfcT

Gemeente Onstwedde

,

-

Wïe
er
Inl.:
werk te verrichten„De Tipgever", Postbus 21,
Hendrik Ido Ambacht.
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Vu

ve", Voorthuizen, tel. 03429-

Gas

WELLICHT IS UW
GALT0EV0ER ONVOLDOENDE
Deze is onontbeerlijk voor eeen
goede spijsvertering en de regeiil.
maat van de ingewandsjunctitin
'
Doe dan de kuur met Carttitrs
Pilletjes.
Ze zijn plantaardig en zacht, z1
wekken de gal op en zorgen votor
een goede toevoer van gal in ade
darmen. V voelt zich weerpretti
en in een zonnig humeur. &

.

Weg met onhandige likdoornringen en gevaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaat

middel, NOXACORN, neemt
de pijn weg in 60 seconden.

'

'

Eeltplekken en eksterogen
verschrompelen met wortel
en al. Bevat gezuiverde wonderolie, Jodium en het pijn-

"*

Je NOXACORN Antlseptisch
Likdoornmiddel van f 1.70
bespaart U veel ellende.

,.

CARTERS

FRIESESTRAATWEG

verwijderd

vragen wij op korte termijn

a. een steno-typiste
20 jaar.

Leeftijd omstreeks
(m woord en
Kennis van de Engelse taal
geschrift) is een vereiste.

b. enkele

administratieve

medewerksters

p=JU
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GRONINGEN.

'

Miss Holland 1965

'

enke e kaarten verkrijgbaar voor

a f 2.75 (mcl. thee/koffie-complet)
aan de ka "a, per telefoon 0590025420/29010 of per giro nr. 813000.

IGEBR. ZWARTS EN BERG
tel 05900-25420

TEGENOVER DE A-KERK

verkoping"

1 GRONINGEN

DROP IN SNELSLUITVERPAKKING
Door de zó-open zó-dicht Vencozakjes blijft de inhoud stof- en vocht-

_

volop

keus in allerlei heerlijke drop-

En alles verpakt in die handig»
zakjes voor 50 cent.
soorten.

VENCO DROP OM VAN TE WATERTANDEN

SLOCHTEREN

Handelsonderneming
Op donderdag 17 maart 1968
vraagt voor haar debiteuren en verkoopP" des avonds 7 uur zal ten
administratie enige
verzoeke van mevr. G, Schel

vri. administratieve

_
krachtenfl

Goede beloning en 5-daagse werkweek
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingei
onder no. 1794 bureau dezes.

"

tens-Idema te Froombosch
Hoofdweg
108, in
café
Hommes te Slochteren, publiek worden verkocht:

SOCIAAL VOORUITSTREVEND BEDRIJF
in Oost-Groningen, met overwegend vrouwelijk
personeel, wenst over te gaan tot aanstelling van

EEN RIANTE
BURGERBEHUIZING

een

dame

aparte schuur, op
rmet
stand staande en gelege.i
—te Froombosch, Hoofdweg
mooie

diploma typen.
Vereisten: diploma Mulo,
Leeftijd omstreeks 20 jaar.
uitgenodigd hun
Sollicitanten wordenkorte beschrifvmg
van
sollicitatiebrief met ervaring te richten
levensloop, opleidingen
d v r Aent en
onder nr. 4734 van
ZEE N.V.,
bure au DREXHAGE &DE
Postbus 136, Groningen.

8

Sit-1
PXgj\\MJ
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I

/ DE LEKTUURHAL
HERESTRAAT 32 - Telefoon 37361

t

108, groot 5.65 are.
Aanv. ontruimd dadelijk.
Voor zelfbewoning dient de

koper zich in verbinding te
stellen met het Huisvesting
bureau der gem. Slochteren
Betaling 1 mei 1966 met bij-

vraagt met spoed
enige jonge en aktieve

betaling van 6% rente vanaf de dag van aanvaarding
tot de dag van betaling.

VERKOOPSTERS

12
Bezichtiging: zaterdag
maart en maandag 14 maart
telkens des nam van 2-4 uur

Beschaafd, alg. ontw. enz.
Prettige werkkring.

W

K. DENIJS.

notaris te Slochteren

.

op VRIJDAG 11 MAART a.s.
n de zaak aan het A-Kerkhof,
met medewerking van

vrij, hóe vaak U ook presenteert lEr is

_B_____^_____^_————————H——■~^

-

POSTBUS 11

’ ’ ’
’

Hoenson Stand 3093, Julianahal
(verdieping).

doet u goed,
elke dag wéér

Vast salaris, provisie en reiskostenvergoeding.
Brieven onder nr. 1812 aan Advertentiebureau Verheul & Co., N.Z. Voorburgwal 286, Amsterdam.

’’

’ ’

VOORJAARS-MODESHOW

Ë_r<_rSlf!

:

Bekende firma op het gebied van HAARVERZORGINGSPRODUKTEN vraagt voor de noordelijke
provincies een goed bij dameskappers ingevoerd

"

_K-B___B__BB_H|
mb_Hßß______
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beperkte levensduur.

Dagbladreclame
het meest
PILLETJES
Zokflocen: f 1.45 " Seriniftaton: f 2.1w . doeltreffend !

t

I

stillende benzocaïne. Een fles-

VERTEGENWOORDIGER

Groningen
Voor één onzer relaties in de stad

kan óók gezellig zijn

UTRECHT.- AU wereldprimeur
toont Hoenson op de Jaarbeurs
een haard, die het voordeel van
gas combineert met de gezelligheid van kolen. In deze haard
wordt echt „levend" vuur gepresenteerd, gloeiend-gezellig en toch
reuze eenvoudig. Dit „warme"
staaltje van technisch kunnen
werd bereikt door de toepassing
van Gie wonderkolen met een on-

’

’

Algesal **&?£

I Wereld-

LIKDOORNS
met WONDEROLIE
l

ENNAM - 20,ADUARD
TEL. 05903-286

~,/.'

kantoorbediende

'

wil in de huishouding komen
helpen, in buitenhuis midden
in de bossen op de Veluwe,
waar veel teckels zijn, 5-d.
werkweek. Goed loon, intern.
Mevr. G. Pouw, „Enny's hoe-

-1332.

Voor 'goede' gebruikte auto's

.ïr

|

VERLICHTING ADMINISTRATRICE-TYPISTE
VAN PIJN
in spieren en

■*-\

-1 primeur
op de
\ Jaarbeurs!
_

Welke dierenvriendin

■ .«-«■

Voortaan vrijdagsavonds geopend tot
9 uur en zaterdags van 9 tot 5 uur

..

,

■

:

JU.

KQ FFI
voor uw

EXTRA BERICHT

zeer

j

speciale prijzen. |

Alle leveringen franco.
BLAAUW,
Rolde, Tel. (05924) 441
Fa. GEBR.

V

■

DÜMMER

Naast Koffie HAG in bonen Is er ook
HA<J Oploskoffle. Handig om In huls
te hebben!

_PPT!

gebruikt, tegen

+

Raamventilator

'
avonds koffie hebt gebruikt? Ga

TRACTORBANDEN

gewrichten

GEVRAAGD

_

rVnCEIE
' \W U \r Fl C

j

Snelle

-

Ife.
tevens één van die mensen die slecht
ep coff e ne reageren? Doordat u bijvoorbeeld niet goed kunt slapen als

de

prijs o.a. 10 x 28 f 385.—. Tevens alle maten |

= nieuw en

I

|

TRACTORBANDEN VOOR
DUBBELE MONTERING

Bij apothekers en drogisten |
DE GROTE TREK ■Ivoor
"■"■"«*."■"?■""">.,"■"»""■■"."""""■"""

■
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pCKLEYq
II MIXTURA J
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is niet de vlucht tegen de
ARCHITEKTENBUREAU BIJLEFELD HBO-BNA
winter van duizenden vogels
streken,
naar warmer
maar
vraagt voor spoedige indiensttreding voor
was de tocht van meer dan
halve dagen
Leeftijd 17 tot 21 jaar, als! tienduizenden boeren van
cassière.
tot 1839 uit de Kaapko1836
De bedrijfsleider zal u lonie. Ze trokken over de
gaarne nadere inlichtingen Oranjerivier en de Vaal om
verstrekken.
zich te onttrekken aan het
Schriftelijke sollicitaties te richten aan het
S. Spoelstra, Kerkstraat 27, Engelse bestuur.
tel. 44191; na 7.00 u. telef..In een rol AUTO-DROP
bureau Zuiderpark 24, Groningen.
31536.
vindt U op elke tabletverpakking een interessant verhaal. Vraag naar
10 VOLLE UREN
47,50
AUTORMLES f
AUTO DROP
"
Stoffenmagazij nen
f 6,50. FonRheumatische pijnen, spit, /* Op de advertentie-afdeling van Het Vrije Volk komt
A-Kerkhof 23 Losse lessen lesmateriaal,
a*
Per rol 25 et.
kelnieuw
A Tel. 25145
zenuwpijnen, versruikingen,
een plaats vacant voor een
instrucgediplomeerde
stijve nek en ledematen
teurs.
'M'iets werkt sneller, niets
Erk. Bondsautorijschool
BOD
„De Centrale".
werkt aangenamer ter
Aanmeldingsadressen:
verlichting
dan Alton
op 6
tonnage ;esal-balsem.van pijn
Groningen: Blekerstraat
Onmiddellijk
met kantoorervaring, die in de stad Gronin2, Tel. 28354. Assen: Klei"n
de huid doordringend,
vergunning
gen of directe omgeving woont.
J ne Marktstraat 7. Tel.
werkt Algesal diep op de
Zuldwolde:
HoofdBr.
onder
no.
1793
d.
b.
2683.
Gezocht wordt een jongeman met diploma
weefsels in tot aan de haard
straat 80, Tel. 341. WinUlo of HAS, die zelfstandig een belangrijke
van
(zonder opperpijn
—■—■_H_M__M__Hl
de
post kan vervullen.
schoten: lepenlaan 47,
vlakkige
\
warmtesensatie
of
Tel. 2944.
irritatie van de huid te ver5-daagse werkweek. Maandsalaris 21 jaar 396, 22
%MMM_M_a_n_M_H_M—i_
oorzaken), en "doorstraalt"
jaar 429, 23 jaar 490, 24 jaar 516 en verder jaargesloten(Opheffing
compleet
geplaatst
in
lijkse verhogingen tot
spieren
verlichtend
weefsels
en
699. Na gebleken geschiktverklaring
weg)
ruit b.v. 50/50 cm. voor
heid bedraagt het maandsalaris: 21 jaar 462, 22 jaar
gewrichten.
in
de
tot
Rheude spotprijs van
495, 23 jaar 539, 24 jaar 565 en verder jaarlijkse
Burgemeester en Wethouders 1matische pijnen en stijfheidI
verhogingen tot 819. Alle bedragen exclusief verhoOnstwedde (maken spoedig plaats voor
De Luddeweerstermolen- der gemeente
ging en huurcompensatie 1966. Vakantie: 3 weken
polder vraagt per 1 mei,'j maken bekend, dat de ge-,een durend gevoel van ver1 dag. Vakantietoeslag 4 % (exclusief eventuele
slotenverklaring van de BeuHiervoor
en
lichting
a.s.
een watermolenaar. meesweg,-vanaf de brug over
en welbehagen.
verhoging 1966). Op 25-jarige leeftijd opneming in
Woning aanwezig.
Wacht niet tot de pijn) bedrijfsfonds voor ouderdoms-, weduwen- en wezenhet Alteveerkanaal te AlteSollicitaties te richten aann veer tot aan de Boslaan te 1uitbreekt ! Zorg dat IJ thuis; pensioen. Statutaire winstdeling.
22014 bellen
E. Broekema, Laan wegg Onstwedde, voor alle verkeer altijd èén tube Algesal bij de
b.d. Steentilbr
Brieven met uitvoerige inlichtingen aan Directie
ingaande heden is opgeheven. hand hebt om zodra het nodig
2. Overschild.
iU.
'Stadskanaal,
pijn
maart J966.
is de
te verlichten.
N.V. DE ARBEIDERSPERS
'
tijd om thuisheeft
m

voor heren

H=

f

THEO THUSSENPLEIN 25.
.y.>
.v.v
v.\..n<.v.v .v>:"> .v-v-v >> » ) ><9 ■XX'kX-X-X

_£ geheel pasklaar, met centrale sluiting, in
maten 10 x 28. 11 x 28 en 11 x 36 cm.

volwassenen

'

f

|

BUK. „HET CENTRUM"

ix-X-x-y-V-)vV-v-v.v

Dat is niet nodig!
Buckley's Mixtura helpt u
er 2eer snel af: direct voelt
u verlichting, de prikkeling
verdwijnt, de luchtwegen worden weer vrij. Zo gauw u
last krijgt van hoest, verkoudheid, griep of bronchitis, direct
naar uw apotheker of drogist
en vragen naar

X

-

UTRECHT

langer! pi

<

Voorkom teleurstelling Bestel tijdig.
Telefoon 030 41233

Hoest j®i || RECL.

M

ALBERT HEIJN

TERLENKA

—

_

fc-,-

GORDIJNENp*

KATOEN
WOL

f>

—

—--

Voor het a.s. huwelijk van B en C
prachtige lepeltjes, speldjes enz.
uit voorraad te leveren.

I

gesloten

■

|

|

,alle bruggen

bij apotheker of drogist
a f 1.80 per groot pak!

I __!_[---. f
I

IH. H. WINKELIERS. VERENIGINGS- f
| BESTUREN, WEDERVERKOPERS etc. f

donderdag 10 maart 1966

HERBESAN

|

-7

Groningen maken bekend,
Eind- van de af was- e 11end e dat op
UTRECHT.- Eindelijk is het mogelijk, om beneden de duizend )
gulden de afwas in de toekomst
door „een ander" te laten doen.
Niet alleen huisvrouwen, ook huisvaders en opgroeiende dochters {
zullen hiermee in hun schik zijn.
Hoenson toont op de Jaarbeurs de j
nieuwe Hostess vaatwas-automaat. binnen de gemeente
Een onmisbare hulp in de huishouding, die nu voor iedereen betaalbaar is. Door samenwerking
in Beneiux-verband (géén invoeri'-inten, lage transportkosten en
worden gehouden.
grote productie) kon de prijs
zo laag gehouden w'or- i Groningen, 9
f 995^
maart 1966.
Jrn. Uitvoering met roestvrij staI
len binnenwerk.
Hoenson Siand 3093 Julianahal
(verdieping).

Kruidenthee

bij

maart 1966

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente

nieuws!

tegen verstopping, migraine, rheumatische
pijnen, onwelriekende

NIEUWE AFDELINGEN

|

I Jaarbeurs

heilzame kracht

[

2

het Noorden van woensdag 9

van

die genegen is, door het op de juiste wijze leggen
van contacten, mede te werken aan de handhaving

van haar personeelsbezetting.
Voor de uitoefening van haar taak dient zij in het
bezit te zijn van een rijbewijs.
Sollicitaties worden gaarne ingewacht onder no. 4733 van Erkend
Advertentiebureau DREXHAGE & DE ZEE N.V., Postbus 136,
Groningen.

I

Nieuwsblad van het Noorden van woensdag 9
20 maart 1966 zijn onze
lieve ouders
H. PELGRIM
Op

40

en
A. PELGRIM—DRAIJER

Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurige
ziekte, onze geliefde man, vader en grootvader

Hun dankbare kinderen

Zaterdag 12 maart a.s.
hopen onze lieve ouders,
behuwd- en grootouders

H. H. KOSSE

en
T. J. KOSSE—NIJVEEN
hun 35-jarige echtvereniging te herdenken.
Groningen, maart 1966
Padangstraat 718.
Dat ze nog lang gespaard
mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen,
behuwd- en kleinkinderen.
Zaterdag
hopen onze

12 maart a.s.
lieve ouders

en grootouders

W. KRUIZINGA
en
G. H. KRUIZINGA—

VAN DER MOLEN

hun

30-jarige echtvereniging te herdenken.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.
Groningen, maart 1966
Lauwersstraat 48.

Met dankbaarheid en grote
blijdschap geven wij kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
ANJE SIETA
(Anita)

A. A. JONGMAN—

WIERSEMA
P. H. JONGMAN
HERO

(post LopStartenhuizen
persum), 5 maart 1966.
Tijdelijk: Huize Tavenier,

kamer 12.
Met grote blijdschap geven
Wij kennis van de geboorte
van ons zoontje
JAN ROELOF
J. W. SCHUILING
L. H. SCHUILING—
VAN DER VEEN
Vries. 5 maart 1966.
Brink 10.

en opa

HARM SCHAAPHOK
op de leeftijd

in de ouderdom van bijna 68 jaar.
Tinaarlo (Vries), 8 maart 1966.
H. BULTENA—HOLVAST

R.K. Ziekenhuis te Groningen na een kortstondige ziekte onze lieve
man, vader, behuwdvader en opa
ALBERT DIJKSTRA
in de ouderdom van 59

jaar, geliefde echtgenoot

van G. Meijer.
En ik zag de Heilige
stad een nieuw Jeruzalem.
Musselkanaal, 7 maart '66
Sluisstraat 148.

G. Dijkstra-Meijer
Rotterdam:

R. Schut-Dijkstra

J. Schut
Winschoten:
B. Hekman-Dijkstra
J. D. Hekman
Ine en Truusje
De begrafenis zal plaats
hebben vrijdag 11 maart
a.s. om 2 uur vanuit de
Ned. Herv. Kerk, Marktstraat, alwaar u om 1 uur
wordt verwacht om de
overledene de laatste eer
te bewijzen. Aanvang van
de rouwdienst 1.30 uur.
Gelegenheid te condoleren na de begrafenis in
het Herv. Gemeentegebouw.
Heden overleed in het
R.K. Ziekenhuis te Gro-

BETTINA
Vollenhove:
F. N. VENEMA—SCHAAPHOK
J. E. VENEMA

BULTENA

Sappemeer:

Na een
van ons
vader

J. SCHAAPHOK
J. G. SCHAAPHOK

in de ouderdom van bijna 68 jaar.
Tinaarlo, 8 maart 1966.

Groningen:
(verloofde)

H. DEURING
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats vinden zaterdag
12 maart 1966 op de nieuwe begraafplaats te Sappemeer 's nam. 2.30 uur vanuit het Verenigingsgebouw
der Ned. Hervormde Kerk te Sappemeer.
Zij, die de overledene de laatste eer wensen te
bewijzen worden om 1.45 uur verwacht in bovengenoemd gebouw.

GREETJE.

langdurig lijden is, toch nog onverwacht,
heengegaan, onze innig geliefde man en

HENDRIK FREDERIKS
van 41 jaar.
Noordhom, 8 maart 1966.
Z. FREDERIKS—MEULMAN
HENK
ELISABETH
HENNIE
De crematie zal plaats vinden te Groningen, op
vrijdag 11 maart 1966, om 16.00 uur.
Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen,
worden verzocht om 15.50 uur aldaar aanwezig te
op de nog

jonge leeftijd

Heden overleed mijn lieve zoon, onze beste broer,
zwager en oom

HARM SCHAAPHOK
F. SCHAAPHOK—HUISMAN
Meppel: N. RASPE—SCHAAPHOK

A. RASPE

en kinderen

Heerenveen: A. BLAAUW—SCHAAPHOK
G. W. BLAAUW
en kinderen.

HENDRIK FREDERIKS
Groningen:

Met diepe droefenis geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze beste zwager en oom

H. FREDERIKS—ORSEL
L. FREDERIKS
A. FREDERIKS—LANDMAN

HARM SCHAAPHOK
Geliefde

J. FREDERIKS—PRUIS

Heden is in het Diakonessenhuis te Groningen zeer
rustig van mij heengegaan mijn lieve zorgzame
vrouw

JOHANNES JACOBUS BROKKEN
in de ouderdom van 88 jaar.

op de leeftijd van 78 jaar.
Haren (Gr.), 8 maart 1966.
DilgtwegB, (Huizt Avondlicht).

Condoleantie-adres:
Kazernestraat 7, Deventer.

Feerwerd:
J. Dijkstra
B. Dijkstra-Dijksterhuis
Groningen:
J. Dijkstra
T. Dijkstra-van

GEERDINA HOLMAN
heer J. v. HOORN,

1966.
A. v. DAM—HOLMAN
J. W. v. DAM
J. v. DAM
Z. H. R. v. DAM—JACOBS
F. W. v. DAM
G. v. DAM—KEIJER

W. Dijkstra

M. F. Dijkstra-

van Ginkel

Vaassen:

D. Dijkstra
H. Dijkstra-van Putten

Arnhem:

J. W. Kiestra-Dijkstra
R. Kiestra
Groningen:
M. Dijkstra

aß_M_a_M_—_^_^_M_M

Heden overleed zacht en
kaïm, onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

GEERTRUIDA
PIETERDINA BOSKER
op de leeftijd van 91 jaar.
Sedert 19 mei 1958 wed.
van Altjo Grafthuis.
Siddeburen, 7 maart 1966.
H. Meijer-Grafthuis
D. Meijer

Sappemeer:

S. H. Grafthuis
A. Grafthuis-Bouwman
klein- en achterkleinkinderen.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te be-

wijzen worden verzocht
op zaterdag 12 maart om

13.45 samen te komen in
het gebouw voor Christelijke Belangen te

Sidde-

buren. Vertrek 14.30 uur.
mm%%%Wmmm%m%mmmmrmmmwmmmaÊÊmmmWÊm

Op 7 maart overleed te
Siddeburen op de leeftijd

van 91

I

jaar

onze

geliefde

schoonzuster
G. P. BOSKER
sinds 19 mei 1958 weduwe
van A. Grafthuis.
Uit aller naam:

Fam. Grafthuis.

_^___^_^____

-

Heden overleed plotseling
huwdzuster en tante

ónze

lieve zuster, be-

geboren RUBERTUS

Heden is in het Diakonessenhuis te Groningen van
ons heengegaan onze lieve tante

GEERDINA v. HOORN-HOLMAN
geliefde echtgenote van de heer J. v. HOORN.
Groningen, 8 maart 1966.
NEVEN EN NICHTEN.

Sannemeerbappemeer.

G. Pikkert-Jonker
A. Pikkert

Amsterdam:
H. Jonker
K. M. Jonker-de Beij

.,

en kleinkinderen

-

A
Jeltina

HerT

wij kennis van het piotvan
seling
heengaan
onze lieveling

-

plaats

vrijdag

maart 1966 op de Nieuwe Begraafplaats te Sapperneer, 's namiddags om
2.30 uur vanuit het Verenigingsgebouw der Ned.
Herv. Kerk te Sappemeer.
Zij. die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden om 2 uur
verwacht in bovengenoemd gebouw.

■_■_■_■■■_«_■

FRANS

£
Bennema

R
O. J. Bennema-

-

Schreuder.
Tollebeek, 5 maart 1966
Joh. Postweg sa, N.O.P.
De crematie heeft f? alle

.

süUe plaats gevonden
■

der, behuwd-, groot- en

der en oom
MEEUWS ZWANEVELD
in de ouderdom van 74
jaar, sinds 23 febr. 1965
weduwnaar van Jantje

overgrootmoeder
ANNA VAN DER LAAN
m de ouderdom van 81
jaar.

amminga

Hoogkerk, 7 maart

Groningen, 8 maart 1966.
L indenlaan 30.
M de Groot
j de Groot
'
E c de Groot-Weening

1966.

Haren:
R. Zwaneveld
J. Zwaneveld-Weites
Vlaardingen:

t. Huisman-de Groot

T. Zwaneveld
M. Zwaneveld-Stukje
Zuidlaren:

-

G. Huisman
a. de Groot
J. de Groot-de Weerdt

A. E. Moesker-

dagen
!jcc ts 12oud

hmmwih

Heden ging van mij heen
mijn lieve vrouw
ANNA MARGARETHA

KORTE
in de leeftijd van 70 jaar.
Groningen, 8 maart 1966.
Boterdiep 6a.
H. Heimens
e overledene is opgebaard in een der rouwde Coö
kamers vanVer

Geen bloemen. „.
_De
, °
teraardebestelling zal
11
vinden
,

geven

ongeval onze beste broe-

.

Uitvaartverzorging,
29.
Nw Boteringestraat
B

Bezoekuren van 5—6 en
van 7—B, donderdag van
3—4.
De crematie zal plaats
hebben vrijdag 11 maart
a.s. in het crematorium
te Groningen om 13.00
uur. Vertrek van Boterdiep 9a om 12.30 uur.

J^_HH_M_^_M_«_HH_^_M

Meppel:
F. de Groot
d Groot-Touwen
F „

.

Zwaneveld

«
Moesker
H. »

-_

A. Weites-Zwaneveld
H. Weites
Middelbert:
A. Zwaneveld
T. Zwaneveldvan der Molen
,
Harkstede:

.

TT

£.
JJ.
M

,

„

.

'

Eexterzandvoort:

T

'

G. Haaijer-Hamminga
J'„Haaijer
eeg,se :

.„

.. .

R. v d. Molen
en kinderen

de Groot

...

.

Heden is rustig van ons
mijn

blijken

vele

Dr. DIJKSTRA

keel- neus- oorart
Vrijdag, 11 maart
geen spreekuur.

wegens ziekte f. n. a.

GEEH SPREEKUUR

T. J. Bracht Waker
_^_W—"___■___■ —_■■

' „NEMEN"....
DE MENSEN

zorging,

„NEMEN"

Hoogkerk:

A. C.

Brandsn^a-

v. d. Veen

Lutjegast:
J. D. Venema-v. d. Veen
P. Venema
E. W. v. d. Veen
A. v. d. Veen-Bron.

wacht van ons heen onze
lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Groot

. ___.

van

en

11 maart
AFWEZIG

overgroot-

,

huis

JANTJE SWAVING
weduwe van Harmannus
Huizinga, in de ouderdom
van 79 jaar.
Groningen, 8 maart 1966.
Bedumerweg 78.

Bezoekuren van s—B.
Uit aller naam:
A. Huizinga
teraardebestelling
zal
De
plaats hebben op de be-

graafplaats

„Selwerder-

hof", zaterdag 12

om

maan

a.s. om 10 uur. VertrcV
van' huis om 9.45 uur.

I—MM_M_^—i_^M_MM_ü-

\

yXlësÜui

Arts

VRIJDAG AFWEZIG

UitvaartverNw. Boteringe-

en

RINGEN

I

J. BAARVELD

TANDARTSEN

moeder
GRIETJE WRISTERS
in de gezegende ouderdom van ruim 95 jaar.
Sedert 11 sept. 1950 weduwe van W. J. v. d.
Veen.
Gez. 201 : 1.
Lutjegast, 8 maart 1966.

I

1

J. A. ROORDA

voor

groot-

TTROUWEN? f

Hereplein 11b

en kleinkinderen
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers van de Coöp.
Ver.

__B

__É

Rheumatoloog

Groningen:

G. Haken-Stuut

#_B

1

Dr. H. E. ROOKMAKER

Vrijdag

J. Branbergen-Haken
S. Branbergen
G. Haken

'

/"~

géén spreekuur

ZOALS
ZE ZIJN...
UITNEMEND
WERK VAN
FOTOGRAAF
HANS DE SMIDT

—

1 m HiiiHfl
In pacht aangeboden

H.

BRUIDSKLEDING
ZWARTS EN BERG - GRONINGEN
GEBR.

SPECIALE BRUIDSSALON

WIJ GEVEN TIEN GULDEN
voor Uw oud

14 krts.

MASSIEF GOUDEN

Slavenarmbanden
voordelig

/ w°rtiwil

Verzorgt ze dan met onze
Overvette Borax Lanolin

Fondsleverancler

ZEEP E E
f 0.70
per kloek stuk
per doos a 18 stuks f 12.—
orogisterij a.

jj

. vee en

Voor alle soorten

1

wraK
i

noodslachtingen

EBBINGESTR 46 belt men HARM LOURENS'
Groningen
roLBERT telef. 05945-268&

fnêfl
|l 111
II

14 krts.

Horloges
Gouden
gouden

.

It

'n Gevoelige
Huid?

f 175.—

met
armband
14 steens anker

—

Zaanse Klokken

v

een nieuw

L. RIJKENS STEENTILSTRAAT 44

extra

f 225

horloge bij aankoop van

KONING,

Veendam, telefoon 3266.

Fraaie moderne

—'

o^^^s_-^Hccg^sss^X)

OF
25 of 35 ha zachte klei, bij
Oldenburg (Duitsland).

Ace.-kantoor

,

I

GROENBOERDERIJ
GEMENGD

Heden ging geheel onver-

rledene is opgeDe
baard in een der rouwkamers van het „Gebouw Zwanestraat 12".
Bezoek van
. 5—7 uur. ,
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. zaterdag plm. 10.30 uur op de

10-00 uur.

Den Haag:
L. G. Lam-Haken
P. Lam

__r _r _■

houden op 10 maart

A. J. G. Bregman

van de Grijspaarde

__7_____T_P

De Groninger huisartsen I
en medische specialisten I

de Ned. Herv. Kerk te
Lutjegast. Aanvang 1.15

£*£ove
_

Alb. Agnesplefn 9.
A. Haken-Talens
J. A. Haken
A. Haken-

Just in time for your spring parade: elegante Harzand yersey ensembles en japonnen. De vlotte
modellen vertonen een grote verscheidenheid van kleuren en dessins.
Ensembles vanaf 119,-.
Japonnen vanaf 99,50.

na aankomst van
de trein van 13.02 uur.
Correspondentie-adres:
Grachtstr. 1, Zoutkamp.
de

I

VOORJAAR

quert

in de ouderdom van 81
jaar.
Groningen, 8 maart 1966.

GRONINGEN

in
hotel
„De Landbouw" te Us-

Voor

|

FRANS BRUGSMA

Samenkomst

Waarn. dokterstel. 26161

JAN HAKEN

HOFJUWELIER

E- T. v. d. KraatsKruijer
Vlaardingen:
H. Schreuder-Kruijer
B. M. Schreuder
en kleinkinderen.
De begrafenis zal plaats
vinden te Usquert op
zaterdag 12 maart a.s.,
des middags om 2 uur.

om 2 uur rouwdienst in

_

Zuiderbegraafplaat

|

kinderen.

's Gravenhage, 8 maart '66.
Laan v. Eik en Duinen 212.
De crematie zal plaats
hebben zaterdag 12 maart
om 11.15 uur in het crematorium van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen,
Kamperfoeliestraat 2b, 's Gravenhage.
Vertrek vanaf het sterfhuis om 11 uur.

ffTfl

A. H. Engels
Den Haag:

plaats op zaterdag 12 mrt.

van der Heide
en a<*terkleinkin-

Vertrek

Haren:
A. Coolman-Kruijer
Bussurn:
H. Engels-Kruijer

uur.

Groningen:
..„;,,„
J van der Helde;

, ,

J. Beukema-Zuidema
L. Beukema
klein- en achterklein-

achterkleinkinderen.
begrafenis
De
vindt

J. de Groot
J. de Groot-Witter

M. ZWANEVELD
m de ouderdom van
Sedert 23 febr
Jaar
-1965
weduwnaar van
Jantje Hamminga.

?n

-

Groningen:

Brink-de Groot
Brink

H de
d

Heden overleed door een
noodlottig ongeval onze
zeer geachte zwager en

Zoutkamp:

G. de Vries-v. d. Veen
P. E. J. de Vries
klein- en

Vries
V i,
"" Dordrecht:

Neven en nichten

Nijverdal:

is verkrijgbaar bij

Wielema

E. Boer-Kruijer
J. Boer

Steenwijk:

T. de Groot-de Vries
B. de Vries-de Groot

H. R. van der MolenZwaneveld
H. van der Molen

J. Zuidema

E. A. M. Zuidema-de Vries
's Gravenhage:
A. Rudovich-Zuidema

zame moeder, behuwd-,

Heden overleed onze lieve zorgzame vrouw, moe-

Heden overleed door een

H. Kruyer
M. M. W. Kruijer-

van belangstelling onderen kinderen. vonden na de geboorte
van ons dochtertje
Heden overleed, na een
langdurig ziekbed, onze betuigen ENGELIEN
wij onze hartelieve moeder, behuwd-, lijke dank.
grootovergrooten
Winschoten, maart 1966
moeder
Tweekarspelenweg 12.
FOEKJE VAN DIJK
S. TEN HAVE
weduwe van
R. E. TEN HAVE—
Pieter Zuidema,
SJOBBEMA.
in de ouderdom van bijna
Groningen:

KELTUM

Schiermonnikoog:

Heden overleed zacht en
kalm onze lieve zorg-

F. KOOLHOF—v. HOORN

droefheid

jaar; geliefde echtgenote

van Klaas Bouwman.
Garmerwolde:
H. Bouwman
S. Bouwman-Koopman
A. Bouwman-Holstein

Het klassieke bestek van

Jacomina Meden-

rium te Groningen vrijdag 11 maart a.s. om 9
uur. Vertrek van Alb.
Agnesplein 9 om 8.30 uur.

R. E. BOS
F. A. v. d. LAAN—BOS
Th. v. d. LAAN
Steenwijk: J. W. BOS
A. BOS—PODT
Uithuizermeeden, 7 maart 1966.
Leens:

geliefde echtgenote van de heer J. v. HOORN.
Groningen, 8 maart 1966.
G. KOOLHOF

Met

op

Renaissance

dorp.
7 maart 1966.

Bezoekuren van 5—6 en
van 7—B, donderdag van
3—4.
De crematie zal plaats
hebben in het cremato-

in de ouderdom van 71 jaar.
Wehe-Den Hoorn: B. BOS—RUBERTUS

GEERDINA v. HOORN-HOLMAN

Heden nam de Here tot
Zich. zacht en kalm, onze
lieve vader, behuwd- en
grootvader
SIMON JONKER
op de leeftijd van bijna
-80 jaar, sedert 27 januari
1962 weduwnaar van
Aaltje Bos.
Sappemeer, 7 maart 1966.
Zuiderstraat 202.

SIüWEKUfc

GROENEVELD
de leeftijd van 64

straat 29.

HILBINA BRUINS

Heden ie in het Diakonessenhuis te Groningen van
ons heengegaan onze lieve schoonzuster

Straten

tante

vader

De crematie zal plaatshebben op zaterdag 12 maart
a.s. in het crematorium te Dieren om plm. 10 uur.
Ten gerieve van belangstellenden vertrekt een bus
van de G.T.W. naar het crematorium om 9.45 uur
vanaf het Station Dieren.

jaar, geliefde echtgenoot
van Geziena Meyer.

P. Dijkstra
A. J. Dijkstra-Peters

Heden overleed onze
lieve schoonzuster en

van

lieve
Huisarts
man, onze zorgzame va- Vrijdag 11 en dinsd. 15 maart
der, behuwd- en grootAFWEZIG

Almen: M. C. E. BROKKEN—COLLY
Rotterdam: A. MASSON—BROKKEN
Chr. MASSON
Deventer: A. R. BROKKEN
A. BROKKEN—OTTENHOFF
Groningen: A. J. BROKKEN
M. BROKKEN—HAMSTRA
T.
DE JONGE—BROKKEN
Deventer:
M. DE JONGE
klein- en achterkleinkinderen
in een rouwkamer van
opgebaard
De overledene is
het St. Geertruiden Ziekenhuis te Deventer.
Bezoekuren van 13—14 uur en van 16—16.30 uur.

Heden, 8 maart, werd uit ons midden weggenomen
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

ALBERT DIJKSTRA
in de ouderdom van 59

te zijn.

heengegaan

Almen, 8 maart 1966.

J. VAN HOORN.
De overledene is opgebaard in een der rouwkamers
van de Coóp. Vereniging voor Uitvaartverzorging,
Nw. Boteringestraat 29 te Groningen.
Bezoekuren van 5—9 en van 7—B, donderdag van
3—4.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 11 maart a.s.
15.00 uur.
in het crematorium te Groningen om Groningen,
om
Vertrek van Nw. Boteringestraat 29,
14.30 uur.

Groningen, 8 maart

van ELIZABETH A. OLTHOF.
Veendam: H. OLTHOF
G. OLTHOF—GIRBES
Wildervank: W. OLTHOF
T. OLTHOF—WEDDA
Winschoten: A. OLTHOF
J. J. OLTHOF—v. d. DOES
nichten en neven

echtgenoot

Heden is in alle rust van ons heengegaan, onze lieve
man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

GEERDINA HOLMAN

op de

Sybrand

G. Groeneveld.
De begrafenis zal plaats
vinden te Garmerwolde
vrijdagmiddag 11 maart
om 2.30 uur vanuit café
Maat.
Zij, die de overledene de
laatste eer willen bewijzen worden verzocht om
2 uur aldaar aanwezig

J. W. L. Rudovich

op de leeftijd van 54 jaar.

Gass.nijv.mond: J. ALBERTS—FREDERIKS
R. ALBERTS
Musselkanaal: G. SCHREUDER—FREDERIKS
H. SCHREUDER
Nw. Pekela: H. FREDERIKS
E. FREDERIKS—SCHUITEMA
Enschede: H. B. FREDERIKS

echtgenote van de
leeftijd van 78 jaar.

H. Iwema-Bouwman
G. Iwema
Sieka

85 jaar.

op de leeftijd van 41 jaar.
Nw. Pekela: H. FREDERIKS

onze lieve broer

Apeldoorn:

van ELIZABETH A. OLTHOF.

Sappemeer, 8 maart 1966.

Na een langdurige ziekte is, toch nog onverwacht,
van ons heengegaan, onze geliefde zoon, broer en
zwager

GERRIT JAN KKUIJEK
in de ouderdom van
ruim 85 jaar; sedert 11
januari 1966 weduwnaar

Bedum:
D. Bouwman
T. Bouwman-Kapma

jaar.

op de leeftijd van 54
Geliefde echtgenoot

SIEWERTJE

Grasdijkweg 21.
K. Bouwman

Amsterdam:
H. F. VAN DER DOES—SCHAAPHOK
J. C. VAN DER DOES

Apeldoorn:

Tot onze grote droefheid overleed heden, nog
onverwacht, onze lieve
zorgzame vader, schoonvader en opa

Garmerwolde, 7 mrt. '66

Noorderstraat 89.
E. A. SCHAAPHOK—OLTHOF

HERMANNUS WIEBRANDUS

Heden is van ons heengegaan onze innig gezorgzame
liefde
en
vrouw, moeder, behuwdmoeder, oma en zuster

jaar.

ELIZABETH ALIDA OLTHOF.
Sappemeer, 8 maart 1966.

Heden overleed mijn innig geliefde pleeg- en grootvader

en zwager

Musselkanaal, 7 maart '66

van
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GROENEVELD
op de leeftijd van 64

54 jaar.

Geliefde echtgenoot van

ANNEKE
HERMAN en ROELY
begrafenis
zal
plaats
vinden zaterdag 12 maart
De
om 1 uur vanuit de Aula te Vries.

Heden overleed in zijn
Heer en Heiland in het

P.

ons heen, zeer onverwacht, mijn
geliefde man, onze lieve vader, behuwdvader
ging van

zijn.

CARIENTJE
ALETTA.

ningen

innig

HERMANNUS WIEBRANDUS
BULTENA

jaar getrouwd.

en kleinkinderen.
Woudbloem 2.

Heden

1966

maart

a f 135.— tot t 265.—
Diverse modellen

Talelkhkken
met maan
v.a. f 198.—

Dito met Westminster

v

's grote verscheidenheid in geproduceerde modellen, maakt het ons mogelijk elk jaar, kort na de voorjaarshow van de kleinere modellen een
niet minder interessante expositie
van grotere wagens te houden.
Komend weekeinde kunt U in onze
showroom vrijblijvend kennis nemen
van de Fiat 1100 D, de 1300, de 1500
Confort, de 1500 L, de 1800 B, de 2300,
de befaamde 1500 Cabriolet en de
autobianchi Primula.
U BENT WELKOM !

Massief mah.houten

Friese

Staartklok

t 325.— tot f 750—

ZIET ETALAGES

GARAGE FONGERS n.v.
HEREWEG 122, HOEK STERREBOS

GRONINGEN

—

DERDE BLAD

Nieuwsblad van het Noorden

BREUKENBOMEN
HELEN GEEN
BREUKEN MEER

NOORDER

De breukenbomen van Ide
helen tegenwoordig geen breuken meer, maar ze vormen
nog wèl een
vooral 's zomers
bezienswaardigheid. Het gemeentebestuur van Vries, tot
welke gemeente Ide behoort,
heeft daar overigens een steentje toe bijgedragen, want de
zoals een
„heilige bomen"
vroegere burgemeester van
Vries ze eens heeft genoemd
zijn officieel beschermd en mogen niet gekapt worden. Bovendien heeft het gemeentebestuur
de (zand) weg langs het huis
waarvoor de beide lindebomen
staan de naam Breukenweg gegeven waardoor de herinnering
aan deze niet alledaagse vorm
van bijgeloof levendig blijft.

—

—

ROND
BLIK

FEITNCV OJMMENTAREN
Burgemeester Boekhoven:

manifestatie
van gehele Noorden worden’

’Interland

—

(Van

—

die Breukenweg

Maar ook zonder
blijken vakantiegangers, groepen
schoolkinderen en mensen die beweren vroeger baat gevonden te hebben in Ide de breukenbomen te kunnen vinden. „Ze komen hier 's zomers van heinde en verre. Er zijn

Wie de breukenbomen van
dichtbij bekijkt, ontdekt nog
tientallen spijkergaatjes. Meestal zitten er drie van dit gaatjes
bij elkaar, zoals in het onderste
cirkeltje. Maar er zijn ook mensen geweest, die ze in de vorm
van een kruis in 'de bomen ge-

slagen hebben (bovenste cir-

kel).
geeft en dat de mensen beter mogen
worden."
Mevrouw Drijfholt heeft er geen
idee van, hoe lang de breukenbomen
al in Ide staan. Het schijnt, dat in
de vorige eeuw een zekere Willem
Jans Nijenhuis van de lindebomen
breukenbomen heeft gemaakt en
mevrouw Drijfholt vertelt dat een
professor uit Groningen haar eens
heeft gezegd, dat dit bijgeloof uit
Italië naar ons land is overgewaaid.
„Van oorsprong is het rooms," zegt
ze met grote stelligheid. Zijn er
echt mensen van hun breuk bevrijd?
Mevrouw Drijfholt zegt: „Toen wij
na Anna Wold in dat huis woonden,
kwam er eens een man bij mij die
beweerde voor zijn kleindochter te
komen. Het kind had een dubbele
breuk. Dertig jaar geleden, vertelde hij mij, was hij bij Anna Wold
geweest voor zijn dochter en die
was genezen. Toen ik een hele tijd
later eens op de kermis in Assen
liep, ontmoette ik die man weer en
hjj vertelde, dat zijn kleindochter
ook was genezen."

Foto’s

De weg langs het huis met de breukenbomen heet officieel
Breukenweg. De beide breukenbomen staan rechts op de foto.
Achter hun takken gaat het opschrift „Huize De Breukeboom" op
de woning van de heer Drijfholt schuil.

AIWOHSELEZER
RNDTE

redactie
*hoeftDe (en
zal)
altijd

bet niet
met de inhoud
van de gepubliceerde brieven
De
eens iünstelt
redactie

*

ondertekening van de brieven en eist het
**lf» wanneer personen worden aantevallen.
In alle gevallen moeten
">»"_ en adres van de afzender aan
redactie bekend zijn. ★ Over het
ftlgemeen mogen de brieven een
hagte van MM woorden niet te boven
pr|js »p

*"

*

raan.

„Kermisexploitant

verantwoordelijk voor
zijn inrichting”
»In Uw artikel over het Lunapark
op de Vismarkt komen enkele passages voor waarvoor ik persoonlijk
geen enkele verantwoording neem.
Elke exploitant draagt altijd de
volle verantwoording voor zijn inrichting en voor het publiek, dat
zijn attractie bezoekt. Hij zal dan
ook altijd zorgen dat zijn inrichting
er zo goed mogelijk uit ziet. Het is
toch altijd zo, dat er voor de exploitant geen risico's van sluiting
inzitten. Hij zou met een slechte inrichting nooit W.A. verzekerd kunnen

zijn".

V. J. A. SIPKEMA,

Groningen.

vooral veel buitenlanders bij," vertelde mij de heer F. Drijfholt, die in
„Huize De Breukeboom" woont. Hij
duidelijk merken dat die
'liet echter
hele geschiedenis van de breukenbomen hem maar matig interesweten
seert. „Als u er iets over wilt
gaat u dan maar even bij mijn moeder kijken. Die woont in dat kleine
huisje ginds. Zij kan n er heel wat
over vertellen."

Anna Wold
„Dat kan ik inderdaad," zegt
even later mevrouw Grietje Drijfholt-Bartels nadat ik bij haar in de
kleine keuken-kamer ben neergestreken en ze mij een kop koffie
heeft ingeschonken. „Vroeger woonde daar een zekere Anna Wold. Zij
was gebrekkig. Ik kwam geregeld
bij haar en heb er ook wel bijgestaan wanneer de mensen naar
haar toekwamen om van een breuk
afgeholpen te worden. Zij gaf hen
dan drie spijkertjes met een kruisje
er op en een hamer. De mensen
moesten die zelf in de boom slaan
en ondertussen stond zij bij de vensterbank iets te prevelen. Ik weet
nog steeds niet wat ze dan zei. Ik
heb het haar wel eens gevraagd,
maar ze zei: Och, niks eigenlijk,
maar ik hoop dat God zijn zegen

9

van woensdag 9 maart 1966

Anna Wold kreeg in eerste instantie niets voor haar werk. „Zelfs nog
bedankje," zegt mevrouw
geen
Drijfholt. Wanneer de mensen echter genezen waren, kwamen zij terug met geld of een cadeau. „En
er «ijn ned wat mensen naderhand
Mj haar geweest," «egt de al bejaarde ex-bewoonster van Huize
„De Breukeboom." Vroeger hebben er vier van deze bomen gestaan. Twee zijn echter verdwenen.
In de hele omtrek komen ze verder
niet voor. Nu komt er niemand
meer om kopspijkertjes in de bomen
te slaan, maar een heleboel mensen
weten ze nog best te vinden. „Meestal komen ze hier om foto's te maken," zegt de heer Drijfholt, die in
het huis achter de breukenbomen
een loonbedrijf heeft gevestigd.

Emeralds in
Winschoten

Reeds enige weken staan ze genoteerd bij Veronica's Top 40 met
hun nieuwe nummer „King Lonely
the Blue." Na hun grote successen
in 't Zuiden en het Westen komen
ze nu voort eerst naar 't Noorden.
Namelijk bij Dancing Dommering
te Winschoten (en in Marum).
The Emeralds, waarvan de leden
afkomstig zijn uit Londen en uit Liverpool, de bakermat van de beat,
Roy, Brian, Roger en Terry zullen
donderdag 10 maart als extra attractie optreden op het Oranjebal,
waaraan nog 3 andere orkesten
meewerken.

moet

onze radio- en t.v.-redactie)

AL LIJKT DE DATUM (2 april) nog veraf, de Interlandkoorts is
bezig de 27.300 inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer te
besluipen. Direct merkbaar is deze goedaardige ziekte nog niet, maar
sinds het moment, waarop de vroede vaderen het besluit namen de
strijd met het Belgische Kortrijk in dit bekende televisie-spektakelstuk aan te binden, zijn er vanuit het gemeentelijk hoofdkwartier
reeds vele activiteiten ontplooid. Spoedvergaderingen zijn er aan de
orde van de dag en zaterdag j.l. maakten twee „verkenners" de
krachtmeting tussen Geldermalsen en Halle van nabij mee om alvast
ervaring op te doen voor de eerste Interland in de provincie
Groningen.

Publiciteit
Het staat dus vast dat burgemeester G. Boekhoven zijn gemeente op die eerste zaterdag in april zo
duur mogelijk zal verkopen. Hjj rekent hierbij natuurlijk op de grootst
mogelijke steun van alle Hoogezandsters en Sappemeersters. „We
zien hierin een gepaste publiciteit

een grote manifestatie zijn natuurlijk welkom".
Praktisch is de organisatie al
weer een eindje verder: de gemeen-

Feestelijk ballet

„Wij zijn niet anti, onze vlag gaat
uit! Maar als werkgever ben ik er
vierkant tegen om voor mijn rekening het personeel vrij te geven.
Waarom maakt men er geen
plichte snipperdag van? Zon groot
gebeuren dient gevierd te worden.
Ik weet dat er veel te organiseren
valt, maar regeren is vooruitzien.
Voor mij heeft de top weer gefaald,
daar zitten, vind ik, mensen die
niet voor hun taak berekend «ra.
(en daar toch maar weer op stemmen). Misschien dat er op de valreep nog een oplossing komt.
Jan van Es, Haren-

van

Scapino

voor niet alleen Hoogezand-Sappemeer, maar voor het gehele Noorden, in het bijzonder de provincie

Groningen", meent de burgervader.

„Ik zou dan ook graag zien dat in
ieder geval de gehele provincie actief aan de komende strijd deelneemt".
De NCRV heeft Hoogezand-Sappemeer om verschillende redenen
voor 'n Interland-strijd acceptabel
geacht: om de sfeer, de accommodatie en het inwonertal. Niet elke gemeente heeft een behoorlijk marktplein en dat is een dringende eis
voor een dergelijke monsterproduktie. Het buiten-gebeuren van Interland zal zich in Hoogezand-Sappemeer voornamelijk afspelen op het
Rembrandtplein en het plein bij de
Centrale Werkplaats bij het Winschoterdiep. Ideeën om de tvkijkers een boeiend schouwspel te
bieden zijn reeds voorhanden. „We
denken bijvoorbeeld aan een grote
geïllumineerde coaster in het Winschoterdiep, waarop een of twee
muziekbands spelen" zegt burgemeester Boekhoven, „daar kunnen
we de scheepsbouw mee vertegenwoordigen. Verder zullen we contact opnemen met de NAM voor een
gas-vuurwerk. Andere ideeën voor

Forum werd
slap geleid
AVRO-forum
——

over geboorteregeling
gisteravond over het
zijn door een hetetweede net
rogene club van negen veel progressief klinkende dingen over de
gezinsplanning gezegd. Toch zou er
uit dit gesprek veel meer te halen
zijn geweest bij een geïnspireerder
leiding. Vrij Nederland-redacteur
Rogier leek mij niet de aangewezen
figuur om een gesprek over een
onderwerp met zoveel diepgang en
kanten te leiden.
Men had beter iemand kunnen zoeken die volkomen met de problematiek van de geboorteregeling
verweven is. De vraag dringt zich
op of men bij de doorsnee journalist wel aan het goede adres is.
Deze vraag is kortgeleden ook al
eens actueel geweest toen drie journalisten een poging deden dr. Meinsma van zijn stuk te praten, wat niet
lukte eenvoudig omdat men bij het
zich eigen maken van cijfers en citaten alleen nog geen deskundige is
en dat geldt ook voor andere terreinen. En om nog even op het forum van gisteravond terug te komen: het was allemaal te stijf en
men miste de spontaniëteit die forums zo boeiend kunnen maken,
ondanks het feit dat het hier een
heropname betrof waarbij de regisseur verzocht had vooral wat
natuurlijker te reageren en bijvoorbeeld interrupties te plaatsen.
In het

In het nationale programma van donderdag wordt op Nederland I
een ballet uitgezonden dat Scapino ter gelegenheid van zijn

twintigjarig bestaan op zijn teestrepertoire heeft gezet. „De Pasja
en de Beer" is gebaseerd op een verhaal van Eugene Saribe, een
Frans auteur uit de vorige eeuw, en wat erin gebeurt wordt door
danserclown Scapino
aan het begin van elke scène
verteld.
De NTS maakte opnamen van de voorstelling in Tilburg onderregie
van Ruud van Hemert. De choreografie is van de oprichtster en
leidster van het Scapino-ballet Hans Snoek. De uitzending begint
om 18.05 uur.

—

-—

VANDAAG
15.00—pLm.

naal.

Nederland 2

20.00 Journaal. 20.01 De diamanten
van Palinos, filmfeuilleton (I). 20.30
Actualiteiten. 20.55 De man in de
mist, film naar A J. Cronin's Beyond
this place. 22.25—22.30 Journaal.

Duitsland I

18.05 Funf nach sechs. 18.30 Journaal. 19.10 TV-film. 19.40 Film over
forellenkwekerijen. 20.00 Journaal en

weeroverzicht. 20.15 Show van Esther
en Abi Ofarim. 20.45 TV-speL Filmreportage. 22.15 Nieuws, weeroverzicht en commentaren. 22.30 Eurovisie: Wereldkampioenschap IJshockey.

23.40 Nieuws.

Duitsland II

18.10 Nieuws en weerbericht. 18.20

Gevarieerd

reportage. Aansluitend: Nieuws. SLM
TV-speL 23.10 Nieuw», weerbericht ca
thema van de dag.

Donderdag

Nederland 1

Manifestatie
Bruidsboeket, programma ter
ere
van het bruidspaar prinses Beatrix en
de heer Claus von Amsberg. 17.15—
17.45 Tim Tatoe: programma voor de
jeugd. 18.30 Teleac: studie voorlichting. 19.00 Nieuws in het kort. 19.01
Klaas Vaak. 19.05 Franse les. 19.35
Lucy Ball Show: tv-film. 20.00 Journaal. 20.20 Kwartet Ad van den Hoed.
20.25 Reportage van
de
voetbalwedstrijd
Real-Madrid—Anderlecht.
(21.15—21.25 Pauze). 22.15 Cabaret
Gratama. 22.40 Actualiteiten. 23.00 Op
weg naar Pasen. 23.05—23.10 Jour-

17.15

programma. 18.55 Detec-

tiveverhaal voor de
19.27
jeugd.
Weerbericht. 19.30 Nieuws en thema
van de dag. 20.00 TV-spel. 20.30 Film-

Nederland 1
NATIONAAL PROGRAMMA: 9_5
Journaal. 9.45 Toespraak premier
CaIs. 9.50 Huwelijksreportage vanuit Amsterdam. Plm. 14.15 Wereldkampioenschappen ijshockey, reportage vanuit Ljubljana. 16.00 Journaal. 16.05 De prins uit het zuiden,
toneelspel,

door Nicholas Stuart Gray,
naar Andersen. 17.40 Flipper, tv-film.
18.05 De pasja en de beer, Scapino
ballet. 19.00 Nieuws in het kort. 19.01
Klaas Vaak. 19.05 De naam is Beatrix: programma over personen, gebouwen en instellingen
vernoemd
naar de Kroonprinses. 19.35 Lucy
Show, tv-film. 20.00 Dankbetuiging
bruidspaar.
20.05 Journaal.
2030
amusementsproFeest: gevarieerd
gramma. 22.00 De voorouders van de
bruid, documentair programma. 22.30
Merck toch hoe sterck: muzikaal
programma met de Shepherds. 23.05

Journaal. 23.15—24.05 lets bijzonders:
showprogramma met Pearl Bailey.

Nederland 2
NATIONAAL PROGRAMMA: 18.00
Wereldkampioenschappen ijshockey,
19.40—20.00 The Beale Streat
Jazzband. 20.00 Dankbetuiging bruidspaar.
20.05 Journaal. 20.30 Samenvatting
van de huwelijksreportage van hedenmorgen. 23.00—23.05 Herhaling dank-

betuiging bruidspaar en

Journaal.

Duitsland I

VIVA
MARIA

10.15—13.30 Eurovisie: Het huwelijk
prinses Beatrix met Claus von
Amsberg in Amsterdam. 16.45 Kinder17.15 Kinderprogramprogramma.
ma. 18.00—18.05 Nieuws. 18.05 Bont
allerlei. 18.30 Hier und Heute. 19.10
Klein Europees feuilleton. 20.00 Journaal en weeroverzicht. 20.15 Het hu-

van

welijk van prinses Beatrix met Claus
von Amsberg, gedeeltelijke herhaling
van de Eurovisieuitzending. 21.00 En-

„10 maart: waarom geen

verplichte snipperdag?

te is reeds in elf sectoren verdeeld
en wie zo goed mogelijk geïnformeerd wil zijn, kan iedere dag terecht op het gemeentehuis, bij het
bureau voor Sport- en Jeugdzaken.
Eén overeenkomst heeft burgemeester Boekhoven tussen zijn gemeente en het 45.000 inwoners tellende Kortrijk al kunnen ontdekken: „Kortrijk is het centrum van
de vlasvezelindustrie en HoogezandSappemeer van de glasvezelindustrie". Het verloop van de Interland op 2 april is gelijk aan de voorgaande. Het indrukwekkende schakelprogramma, waarvoor de hoofdpost weer in Brussel is gevestigd,
begint met een filmpje, waarin beide gemeenten aan de kijkers worden voorgesteld.

gelse speelfilm. 22.25 Journaal, weer-

(naar

22.40
overzicht en commentaren.
Eurovisie: Wereldkampioenschap ijs-

de film van

hockey.

23.40 Nieuws.

Louis Malle)
De soldaten waren verdwenen, voor het moment was het gevaar geweken. Boven in het witte
huis waarin Maria I haar hoofdkwartier had gevestigd, doofde langzaam Flores levensvlam Hij praatte voortdurend, bewoog zijn handen, kwam overeind en viel dan terug als een gewonde vogel Maar
de jonge vrouw kon de betekenis van zijn onverstaanbare woorden en afgebroken gebaren niet
doorgronden.
-28)

Duitsland II
leder wendde zijn blik naar een pad, dat vanaf de
heuvel naar het dorp liep. Een processie van mannen, vrouwen en kinderen, die brandende kaarsen
meedroegen, naderde langzaam het plein. „Dat zijn
de mensen uit dit dorp", zei Domingo, één van Flores metgezellen, „ik ken hen goed. Mijn hele familie woont hier. Ik ga met ze praten. Misschien
willen ze naar me luisteren." Hij nam zijn hoed af
en ging de processie tegemoet.

En toen klonk plotseling gezang. Een religieus lied. „Ignacio, Francisco,

Mamma, Dolorès", riep Do-

mingo. Maar niemand keurde hem een blik waar-

dig. Niemand antwoordde hem. Men negeerde hem.

Plotseling klonk een stem: „Wat kom je hier doen

Domingo". De dorpelingen hielden stil, het gezang
verstomde. Er viel een doodse stilte over het plein.
„Dat is Don Alvaro", fluisterde één der circusklanten, die vroeger in het dorp had gewoond, „naar
hem luistert iedereen". De oude, streng uitziende
man richtte zich tot Domingo en zei: „Kom je misschien je vrouw, je moeder zoeken? Ga heen. Wij
kennen je niet meer".

10.15—13.30 Eurovisie: Het huwelijk
prinses Beatrix met Claus von
Amsberg in Amsterdam. 16.30 Eurovisie: Wereldkampioensch. ijshockey
(opname). 18.05 Wintersport-weerbericht. 18.10 Nieuws en weerbericht.
18.20 Gevarieerd programma.
18.55
19.30
TV-spel. 1957
Weerbericht.
Nieuws en thema van de dag. 20.00
Amusementsprogramma.
21.00
Gesprek van de maand. 22.00 Nieuws,
weerbericht, thema van de dag en
wintersport-weerbericht. 22.30 Dans-

van

demonstratie, (herh.).

Nieuwsblad van het Noorden van woensdag 9 maart 1966
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geeft de buitenlucht gezondere eetlust

PUBLIEKE VERKOPING

(en de margarine is Zeeuws Meisje)

12 maart a.s., des voormiddags te
10 uur, zal aan de Verl. Visserstraat nr. 1 te GRONINGEN, wegen» opheffing van de zaak SETZ
HANDELSONDERNEMING te GRONINGEN, publiek a contant worden verkocht, de aldaar nog
Op zaterdag
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INVENTARIS EN VOORRAAD
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Zeeuws Meisje, vanouds bekend bij de verstandige Hollandse
hulsvrouw. En, op elk pakje een zegeltje. Geef er veertig aan
uw leverancier... en u krijgt een gulden contant.

Uitsluitend bij vakmensen..
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„HENDRIK van BOEIJEN-OORD"
ASSEN
Ned. Herv. Inrichting voor Geestelijk
Hulpbehoevenden
kan weer plaatsen:

aanwezige

als: stalen kantoorkost, stalen schrijfbureau, kantoorstoelen, werkbank, bankschroef, enige schrijfmachines, foto-copleerapparaat, vloeistofduplicator,
adresseermachine, stencilmachine Gestetner, 1 electrische telmachine, schrijfkassa's, kassaladen, ladenkastje, kaartenbak, stellage- en wandrekken, grote
kantoortafel, raamventilator, butagaskachel, oliekachel met vat, luxaflex, alsmede enige kantoorartikelen,, enz.,
terwijl voorts zal worden verkocht ten verzoeke
van mr. M. P. Dorhout, advocaat en procureur, te
Groningen, in diens hoedanigheid van curator in
het faillissement van A. van Sluis te Groningen,
de voor het perceel Lage der A nr. 10 te Groningen

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

staande

FORD TAUNUS DESTELWAGEN

de,urfo*<fokferffo'

bouwjaar 1960, kenteken SJ 67-91.
BEZICHTIGING: in het percetl Verl. Visserstraat
nr. 1 te Groningen op zaterdag 12 maart a.s., des
voorm. van 8.30—10 uur.
G. J. JANS, gerechtsdeurwaarder,
Hofstr. 7, Groningen, tel. 22110.

WASSERIJ HAAN
vraagt

vrl. kracht

i I KLEINE kromme ELLEBOOG 8
(w*ri. In blanco

een

envyvraagt Inllchilngen)

voor kantoorwerkzaamheden.
Kennis van typen vereist.

Boeldag Roodeschool
VAN VRACHTAUTO'S. BESTELWAGEN, VORK-HEFTRUCK, TRACTOREN, LANDBOUWMACHINES, GROTE
PARTIJ z.g.a.n. GEREEDSCHAPPEN, PARTIJ NIEUWE
STALEN BOUTEN EN SPLITPENNEN.
1966 1 uur n.m., zullen ten verzoeke
en ten huize van de heer R. PAAPST, te Roodeschool,
Stationsstraat 1, hoek Tilweg, publiek a contant worderi
verkocht:
Krupp Widder vrachtauto met 13 tons DAM trailer
(pracht combinatie speciaal geschikt voor los graan vervoer), bestel-Volkswagen, Vork-Heftruck (hefvermogen
3 ton) met graanbak speciaal voor los graan en aardappelen, Ford Super Major tractor 52 pk 2400 uur. Ford
Major nieuwe motor 42 pk, Ford Dexta tractor met nieuwe maaibalk 32 pk 2700 uur, David Brown tractor 45 pk
2900 uur, Ferguson 35 pk tractor, Ford Dearborn 28 pk
tractor, waterpomp met motor, Lohmann draadkraan
type 750 op Bedford truck, Bergmann zakkenrooier
z.g.a.n., Bav. 2 rijige voorraadrooier z.g.a.n., David Brown
Albion pers, 3 Krone-mestverspreiders z.g.a.n., 3 kippers
geschikt voor los graan (dumpers), 1 drie-rijige Cramei
Pootmachine z.g.a.n., 2 compl. stel dubbele luchtbandeo
11 x 36, transportband speciaal geschikt voor losse aardappelen met el. motor, 2 tons-engelse takel, steekkarren
garagekachel, vetspuiten, hydr. oliekrikken 5 tot 10 ton
2 oliepompen, dozen gereedschappen, nieuwe autokachels
nieuwe schijnwerpers, grote partij z.g.a.n. steeksleutels

II

DE COÖPERAT,EVE CONDENSFABRIEK „FRIESLAND"
TE LEEUWARDEN

|

ringsleutels, schroevendraaiers, doppen, tangen, hamers
koevoeten, grote partij nieuwe nog verpakte stalen bouten
en splitpennen, trekhaken, accu's, banden, zakken, bieten-

grepen, hooivorken, schoppen, kettingen, oliedrums, betonbuizen, ellebogen, partij ijzer en hetgeen verder zal
worden aangeboden.
Bezichtiging 10 en 11 maart a.s. 's morgens 10 uur.
Veilingslijsten aanwezig.

J. A. TACK, Notaris te 't Zandt

breide en gedifferentieerde
produktie-apparatuur.

I

De aanleg en het onderhoud

____■:_rë
zorgd.

Tot deze dienst behoort ook
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NIEK die een 12-tal electromonteurs omvat.
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bouw van een nieuw kantoor
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.
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SS$ (hoog-bouw) wordt deze afSg: deling uitgebreid.
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In verband hiermee zal de
nieuwe functionaris in eerste
instantie dagelijks leiding

moeten geven aan ca. 10
electromonteurs.

vraagt voor

haar Technische Dienst een
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VOORMAN afd. Electrotechniek
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Leeftijd omstreeks 25—35

en met meet- en regeltechniek
s

jaar.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken van bovengenoemd bedrijf, Postbus 226 te Leeuwarden, onder vermelding van Al 3NN.

22710.

I■ wÉzè nv'S.?/luller&co.
I

JnS^

Voor deze leidinggevende functie wordt een electromonteur gezocht die naast bekendheid Ook over ruime praktische ervaring beschikt met fabrieksinstallaties.
Degenen die in het bezit zijn van V.E.V.- diploma's
,
._r
bekend zijn genieten de voorkeur.

- tel.

I

Op vrijdag 11 maart

Ssk De Coöp. Condensfabriek
\§s „Friesland" heeft een uitge-

Sollicitaties Tuinbouwdwarestraat 22

I

SX>N

Ss§
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heeft voor haar bedrijf
te Groningen, op een kleine
afdeling plaats voor een

COUPEUSE
of iemand met een gelijkwaar-

waardige opleiding en/of ervaring in de confectie-industrie.
Het betreft hier een afwisselende, zelfstandige werkkring.

§SSj
NKSS
SS»
Sgx

§§S

fabrikant» van kwaliteit! herenkleding
">at bedrijven te
Groningen, Vrleieheloo en Drachten

I

Sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken, Oosterstraat 56, Groningen,
telefoon 30745.
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Flinke gasexplosie
in koffiebranderij
van Kahrel’s Thee

van

het Noorden

van woensdag 9 maart 1966

Burgemeester
Berger naar
Het Huwelijk
(Van een onzer verslaggevers)
Burgemeester J. J. A. Berger vertegenwoordigt de stad Groningen mor-

gen in Amsterdam bij de huwelijks-

plechtigheid rond prinses Beatrix en

de heer Von Amsberg.
Hij kan hierdoor de feestelijkheden
in zijn gemeente niet bijwonen. Wethouder J. de Wilde fungeert daarom
als loco-burgemeester bij de verschillende officiële gebeurtenissen.
Er is nog wel een kans, dat de heer
Berger in de Stadsschouwburg
de
gala-avond met de Koninklijke Liedertafel Gruno en het studenten toneelgezelschap Neemt ons, zoals wij zijn,
zal kunnen bijwonen.

Bejaarde dame 's nachts
op straat overleden
(Van

een onzer verslaggevers)
Op de hoek van de Gelkingestraat
en de Carolieweg te Groningen is de
afgelopen nacht om half een de 75-jarige mevrouw G. M. Kessels-Buurlage plotseling overleden. Mevr. Kessels, die in de Gelkingestraat woonde,
was op weg naar haar woning. Zij was
hartpatiënte. De GGD vervoerde het
stoffelijk overschot naar het Academisch Ziekenhuis.
Stadsinews
Kort

(Van

een onzer verslaggevers)
Bij werkzaamheden aan de gasleikoffiebranderij van de N.V.
**»* in de
Koffieen Theehandel Kahrel's Thee
*"*> de Peisterstraat te Groningen
Iweft zich omstreeks kwart voor vijf
Sistermiddag een explosie voorgedaan.
Boor de druk van de ontploffing werdeo het deksel en de kap van een oven
Weegeslagen en sloeg een ruit van Z¥z
b(j 3 nieter met sponningen en al naar

buiten.

Hoewel er meerdere personen in het
vertrek waar de explosie plaatsvond
aanwezig waren, werd niemand gewond.

De ontploffing ontstond, toen monteurs bezig waren met het ontluchten
van de gasleiding. Dat gebeurde in
een vertrek, waar zich de oven bevindt, die gebruikt wordt voor het
verbranden van de koffievezels.
Vermoedelijk waren in deze oven
n°g gloeiende vezels achtergebleven, die een explosie veroorzaakten toen na de lucht gas uit de buizen
te stromen. Een begin van brand
k°n spoedig worden geblust. Het enige
w at de monteurs L. van der Veen
(57) uit Groningen en S. Sonbroek
het avontuur over£22) uit Heiloo van
hielden was een lichtelijk geschroeide
haardos.

Geen ijsopslag
van Jamin
in Groningen
(Van

een onzer verslaggevers)
magazijn voor de
c. Jamin in Rotterdam aan de
in Groningen, gaat niet
cJjteckerweg
*°or. In verband daarmee hebben B.
en W. van Groningen de raad voorgesteld het terrein, dat eind 1962 voor
1
31.632.- aan de N.V. was verkocht,
voor hetzelfde bedrag terug te nemen.
Jamin was van plan haar ijs verkoop
de noordelijke provincies uit te
Dr oiden, waartoe in Groningen een
gebouwd zou moeten worden.
5j a gazijn
Plan is echter op losse schroeven
"■
komen te staan. De voorgenomen ijsverkoop in het Noorden gaat misschien
*el door, maar door een gewijzigde op*ot van
het distributiesysteem zal
aaarvoor geen
opslagplaats in deze

De bouw van een

J°t

slreken nodig zijn.

"

Een grote ruit werd gistermiddag uit de sponningen geslagen, toen zich in een bedrijf
in de Peisterstraat een gasexplosie voordeed. Met het
kleine brandje dat na de ontploffing uitbrak, had de brandweer weinig moeite.

—
—

De eerste van de nationale biertapwedstrijden 1966 zal op maandag 4 april

in Huize Maas aan de Vismarkt in Groningen worden gehouden.
De NCVB, afdeling Selwerd, vergaderde onder leiding van de presidente,
mevr. Steenbergen. Mevrouw Rommes
uit Paterswolde hield een lezing over
Sprookjes van Andersen, waar aandachtig naar geluisterd werd.

In Selwerd/Paddepoel:

een onzer verslaggevers)
Het ziet er naar uit dat het jeugdwerk in Selwerd en Paddepoel over
niet al te lange tijd toch nog over een
voor dit doel verbouwde boerderij zal
kunnen beschikken.
Al in augustus 1964 besloot de raad
de boerderij Paddepoelsterweg 1/1
voor het jeugdwerk te bestemmen. De
jeugd zelf dacht er echter kennelijk
anders over en richtte dusdanige vernielingen aan, dat de boerderij gesloopt moest worden nog voor men aan
de verbouwing toegekomen was.
B. en W. willen het nu opnieuw proberen met de naburige boerderij Paddepoelsterweg 2/3. Het bestuur van de
Stichting Jeugd- en Volkshuizen heeft
zich in principe bereid verklaard de
exploitatie op zich te nemen. Over de
concrete verbouwingsplannen en de
daaraan verbonden financiële consequenties zal nog nader overleg worden
gepleegd. Voorlopig willen B. en W.
alvast het bedrag van f 84.000, dat de
raad voor het oorspronkelijke plan had
uitgetrokken, voor dit doel reserveren.
(Van

onzer

verslaggevers)

Het onderzoek van de recherche
heeft uitgewezen dat een eind ijzerdraad in de pelmolen een aantal keren in aanraking is geweest met de
zogenaamde pelstenen. Hierdoor moeten vonken zijn ontstaan, die een stofexplosie veroorzaakten.

Zie ook pagina 16
voor stadsnieuws

Auto botst op kruising
tegen motorrijder op
(Van een onzer verslaggevers)
Op de kruising ten zuiden van brug

1 over het Eemskanaai te Groningen
kwam gisteravond tegen acht uur de
44-jarige motorrijder I. Prak in botsing met de personenwagen van de
46-jarige J. J. K. De heer Prak liep
een snijwond in het gezicht op en raakte een paar tanden kwijt. Zijn echtgenote, die bij hem op de duo zat, kreeg
een barstwonde aan het voorhoofd.
Beiden werden door de GGD overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis.

„Zeg eens dag tegen
dat lieve hispje....”

.

„Da, da, .

. . kroe, kroe, . . . daar is 'n eendje, . . . 'n hisp. Zeg es
dag tegen dat lieve hispje . . eendjes bijten niet, ze . . . kwekken.
Da, da, zeg nou es dag tegen dat lieve hispje!" Het is zondagmiddag en ik ben in het Stadspark in deze stad. Op enige afstand
zit een prille papa een gesprek te forceren tussen zijn pril zoontje
en een duffe eend. Het wil niet erg, en papa en de eend geraken
tot wanhoop, zoontje kijkt met een beteuterde gelatenheid toe, en
vat de algehele situatie samen in de kreet: „èèèèh, mamaaaa?!"

Ja, waar is mama: de vraag die
de parkbomen
doolde. Want in het gehele park
was er bijna niemand die redelijkerwijs op het predikaat mama
aanspraak kon maken. Het aantal
gemelijke papa's was echter legio.
Een paar AOW-ers worstelden op
een bankje ook met deze problematiek. Ze kwamen tot de slotsom,
dat alle mama's thuis in een luie
stoel amechtig lagen na te sudde(Van een onzer verslaggevers)
ren van de grote voorjaarsschoonDe 59-jarige grondwerker S. Tenin- maak, waaraan ze zich weer aan
ga uit Niehove liep gistermiddag
ern- het vergrijpen zijn. „Ze sturen hun
stige verwondingen op aan zijn linker- kerel met het grut het huis uit, en
hand, toen hij er bij het werken met poppen zich zelf in bij de kachel."
een lorrie mee bekneld raakte. De
GGD vervoerde hem naar het AcadeBerusting
misch Ziekenhuis.
Al met al waren er nu vele kinHet ongeluk gebeurde bij de uitbrei- derwagens-voortduwende mannen
ding van het Stadspark nabij de Camte bezichtigen. Vroeger werd een
pinglaan, toen de heer Teninga een man die zijn kind vervoerde onderlorrie met modder liet kiepen. Een gebracht in de categorie aanfluitindeel van de modder bleef in de lorrie gen, tegenwoordig denkt men hier
zitten, waardoor deze met een klap ruimer over. En over de man die de
in de oorspronkelijke stand terug- kinderwagen hanteert is een besloeg. De heer Teninga had daar niet wonderenswaardige berusting geop gerekend.
vallen. Hij loopt gelaten met zijn
nauwelijks ingehouden wrevel te

Man

tenis van hun gemalin niet in de
gaten. Dat is jammer. Want al zijn
papa's bedoelingen goed, het kind
sleurt er achter aan als een pond
appels. ledere keer als de peuter
weer vol overgave tot een billijk
stapje tracht te komen, produceert
papa weer zon dikke tachtig cen-

ongeduldig tussen

(59) gewond bij

timeter, waardoor

exact

venten en kijkt van: „We motten
er maar van maken, wat ervan te
maken valt." En dat is in de meest
ideale gevallen nog flink wat.

Paardje spelen

En dan heb ik voor u nog een derde categorie alleen-lopende vaders
kunnen signaleren. Ze hebben hun
kind in hun nekwervels laten plaats
nemen. In de praktijk blijkt dit bijzonder doeltreffend en zelfs aanbevelenswaardig. Het schiet lekker
op, en zoonlief kan mooi paardje
spelen en zijn papa mennen aan de
oren. En wanneer het ruitertje in al
zijn guitigheid de oorteugels dan
niet al te strak aanhaalt en hij de
kruin van zijn paard niet als ruif
gaat beschouwen, dan is de wandeling zonder mamma in het Stadspark toch nog een onverwacht succes geworden.

Wilde zwaan

Cross-country

De pluimveestapel van deze stad
is sinds enige tijd met één exemplaar uitgebreid. De nieuwe aanwinst, een wilde zwaan, huist momenteel in de vijver aan de Hora
Siccamasingel, nabij de H. R. Holststraat. Als het dier tenminste niet
inmiddels weer naar elders is vertrokken, want het is nogal zwerverig van aard. De zwaan is in de
loop der tijden al in verschillende
vijvers gesignaleerd. Een week of
twee geleden dobberde ze nog rond
bij de Boerhavelaan in Corpus den

Zo was een heer in het park zijn
spruit aan het inwijden in crosscountry. Riante sporen in het grinten wegdek achterlatend scheurde
hij met zijn kinderwagen door het
geboomte, aangevuurd door het
wat onbestemde gekraai van zijn
jongste. Diverse obstakels werden
flitsend genomen, enige wandelende tantes uiterst kundig ontweken.
En de race vond pas zijn einde toen
in een gierende bocht het voorste

Het mag wel aan de balk: een totaal uitverkochte schouwburg
bij een balletuitvoering. Dat heeft Groningen in tijden niet
meer meegemaakt. Nu was het ook wel heel bijzonder. Het
Nationale Ballet kwam met een compleet avondvullend ballet. Het Zwanenmeer van Tsjaikowsky in de beroemde choreografie van Petipa en Ivanov.
Ha _8S eefl boeiencte en meeslepende «dtyrSteUXrfg.
Sonia
Gaskell heeft de balletgroep onder de strakke leiding
geplaatst van Igor Belski en Marina Shamshewa, die vooral goed wielencomplex dermate ingrijpend
werk hebben gedaan met het corps de ballet. Wat een Neder- was ontzet, dat verder rijden niet
landse dansgroep nooit gepresteerd heeft, was hier vanaf de meer tot de reële mogelijkheden
behoorde.
eerste inzet aanwezig: exactheid, maar niet de dode geschemaPond appels....
tiseerde exactheid.
Ook zag ik diverse papa's die de
Het is een verworvenheid gewor- ik het goed zie moet de bedoeling
den, er heeft een transformatie plaats daarvan geweest zijn een aantal thea- wagen maar thuis hadden gelaten
gevonden, zodat de groep een nieuwe trale effecten uit te snijden en het ge- en hun manneken al lopend wat nahabitus gekregen heeft, een prachtige heel duidelijker lyrisch te stemmen. In tuur wilden bijbrengen.Nu benaharmonie van stromend ritme en de meeste gevallen is dat doel bereikt dert de stap van de doorsnee Nedernauwkeurige timing. Het optreden had en zijn de coupures winst, maar het landse man onder niet al te slechte
ook nog andere verrassende aspecten. begin van de derde akte werd
er wel klimaatsomstandigheden de tachAan decor en aankleding was uiter- erg door verschraald, zodat de nar tig centimeter; een kleuter moet
ste zorg besteed. De kleuren waren (Pieter Rowaan) er wat geforceerd in echter van uitzonderlijk goeden
prachtig op elkaar afgestemd, terwijl zat.
huize zijn om zonder nadelige geer toch geen sprake was van jacht op De Odette van Jessica Folkerts had volgen een stap van twintig centitheatrale effecten. Als het Nationale danskunstig een sterke expressie, en meter te kunnen halen. Sommige
Ballet nu ook nog zover kon komen was, op enkele zwakke plekken na,
heren hebben dit echter bij ontstendat ze afstapten van ingeblikte mu- zeer fraai uitgelijnd, maar mimisch zat
ziek, dan waren de wensen in grote er een black-out in. Misschien was dat
lijnen vervuld. Met de muziek was het veroorzaakt door de regie, die
in haar
deze keer droevig gesteld. Een hik- streven om theatrale effecten te verkende bandrecorder die zelfs een en- mijden ook aan Odette een strak maskele keer in een hoestbui verviel ker voorschreef. Als dat zo is, is het
zorgde voor syncopes waar Tsjaikow- gewoon een ernstige fout. René
Vinsky nooit van gedroomd heeft. Men cent was als Prins Siegfried in
de eermoest ballet en solisten bewonderen, ste twee akten niet zo erg overtuigend,
dat ze de plotselinge brekingen van maar in de derde akte kwam hij los
de ritmiek zo wisten op te vangen. Na en liet zich kennen als nobel danser,
de pauze excuseerde de groep zich met een voor mannen ongewone grawel voor de storende reproduktie, en cieusheid, die toch een krachtig manwe begrijpen best dat ze ook niet goed nelijk stempel bleef dragen. Kathleen
de zaak hadden kunnen stopzetten om Smith in de rol van Odile was wel de
het mankement op te sporen en te re- sterkste soliste in de groep, wat
zeer
pareren,
maar we zien er toch een duidelijk bleek in de grote pas de
duidelijke maning in om nu ook de deux in het derde bedrijf, waar ze een
laatste stap te zetten en voor een life- enorme techniek combineerde met een
begeleiding te zorgen, die warempel verfijnde ritmische aanvoeling Bijniet meteen een orchestrale bezetting zondere vermelding verdient nog de
hoeft te zijn.
pas de trois uit de eerste akte
van
Maria Cverina, Hélène Pex en Robert
Versoberd Fisher.
De regie heeft het ballet nogal sterk
Het publiek was enthousiast en teversoberd en verscheidene coupures recht.
Er was veel jong volk in de zaal
aangebracht en rollen weggelaten. Als
en dat was een der meest verwarmende ervaringen van de avond.
P. L. GEENEN.

de zondagmid-

dagse wandeling op den duur voor
zoonlief iets gewelddadigs krijgt.

ongeluk met lorrie

Brand in silo
ballet
„Zwanenmeer”
in
ontstond
in pelmolen
De brand in een grote graansilo
van E. Offeringa's Gortproduktenfabrieken aan de Ulgersmaweg te Groningen, waarover wrj gisteren uitvoerig berichtten, blijkt in de pelmolen
te zijn ontstaan.

sdez tad....

Toch nog boerderij
voor jeugdwerk

Meeslepend, maar

(Van een

11

Hoorn. Vorige week woensdag dook
ze plotseling op in De Wijert.
Er zijn al verschillende pogingen
gedaan het dier te vangen. Tot nu
toe is dat echter niet gelukt. Telkens als zijn belagers te dichtbij
komen trekt de zwaan zich luid

blazend naar het midden van de
vijver terug.

Het beest schijnt deel uit te
maken van de wilde zwanen-kolonie, die sinds enkele weken in een
slootje achter het Stadspark verblijft. Waarom het zijn familie heeft
verlaten is niet duidelijk. Mogelijk
zijn er thuis moeilijkheden geweest.
STADJER

Zaak Uje Wijkstra herleefde voor
leden van de Volksuniversiteit
(Van

een onzer verslaggevers)

Dr. G. Overdiep, rechter in
de arron-

Groningen, weigerde.
Vier politiemensen, de gemeenteveldwachters M. van der Molen en A.
Volksuniversiteit een Meijer en de rijks veldwachters H.
oude geschiedenis opgehaald. In het Hoving en
J. Werkman, werden aanAcademiegebouw vertelde hij over gewezen om Aaltje op de ochtend van
Uje Wijkstra, de man die
de 18e januari 1929 op te halen en naar
enkele tien- Groningen
te brengen. Ze liet zich niet
tallen jaren geleden in de gemeente
zien.
De
politiemensen probeerden
Grootegast vier politiemensen dood- daarop
de deur te forceren. Uje Wijkschoot.
stra die altijd een geladen revolver en
Het dramatische gebeuren, dat niet een geladen geweer bij zich had, greep
alleen het Westerkwartier, maar heel zijn pistool en schoot een keer of vier
Nederland in beroering bracht, vol- vijf.
trok zich op 18 januari 1929. Uje Wijk- Eén van de politiemensen
viel dood
stra, een hartstochtelijk stroper, een neer.
man voor wie het buiten-in-het-veldDe drie anderen zochten een goed
zijn eigenlijk alles was, was gaan saheenkomen,
Uje Wijkstra schoot
menwonen met Aaltje Wobbes, een ze stuk voor maar
stuk
neer
met het geweer,
vrouw die haar zes kinderen voor hem dat nu eenmaal
verder droeg dan
in de steek had gelaten. Voor dit laat- de politiepistolen.veel
Later op de dag

dissementsrechtbank

te

heeft gisteravond voor de leden van
de Groninger

vrnne

uit de feestelijke derde acte

van het ballet
u
7
„zwanenmeer

ste feit moest ze in Groningen voor de werd hij in Groningen door de
rechter-commissaris verschijnen. Ze cheurs H. L. van der Woude enrecherJ. C.
Stiekema van de Groninger gemeentepolitie aangehouden.

De rechtbank in Groningen veroordeelde hem tot levenslange gevangenisstraf, het hof te Leeuwarden, dat
de zaak in hoger beroep behandelde,
maakte er twintig jaar gevangenisstraf van. Uje Wijkstra overleed op
6 juni 1941 in een psychiatrische inrichting
te

Eindhoven.

Portretten
Dr. Overdiep, die voor het bijeeninteressante details had kunnen putten uit verscheidene dossiers van de zaak-Wij kstra,
toonde zijn gehoor ook een aantal
dia's: portretten van de hoofdpersonen in het drama, foto's van de begrafenissen van de slachtoffers en van
de terechtzittingen.
brengen van de vele
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Tel. 24930

Dagelijks: 2.30
6.30 en 9 «nr
2a.t. en zondag 6.30 en 9.09 wmr

- 9.00

nur

ANTHONY QDAYLE

held wiens ontembare kracht alle hindernissen
op zijn weg verpletterde!!
Cinemascope en in kleuren
toeg. 14 Jaar

Heerseres
van de
onderwereld

Zaterdag 2.30, zondag 2.00 en 4.15 en dinsdag 2.30 oor

PLANEET DER GEDOEMDEN

jaar, knap,

en

leletoon 4T4OU

Werkdagen:

SUCCESWEEK

2e

Bftg^|Jl^JiF£^Bß|
■■^smaui*"

Het absolute lachrecord in Parijs. Brussel en Amsterdam zal
rok m Groningen worden gebroken met de knotsgekke komedie
van GEHARD OURY, waar u niet met droge ogen naar kunt
kijken

enVuuf

DE EEND EN DE CADILLAC

Zondag:

waarin LOTJIB de FUNES en BOORVIL de meest krankstnnige dipgen beleven. Heerlijke klucht (Telegraaf), Daverend
(Vrije Volk). Onweerstaanbaar (Parool).
In Franscope
».I.
In kleuren

-

-

[fleXaJ
WEEKEND

SYSTEEM

ATTENTIE: Dinsdagavond 15 maart 9.15 uur besloten voorstelling filmliga

BRIGITTE BARDOT

Dagelijks
2.30 6.45
en 915 uur

45 - 4 15 en 9.15 uur

1
6.45

■ffl'li'Pll'B

ZZ"
-

_

VIVA MARIA

-

van gronden
tot glanzen

ij

HEREPLEIN 73 TEL 37200)

.

2e SUCCESWEEK

Eastmancoior
1* J**r
DONDERDAG 10 MAART aanvangstijden als op ZONDAG
1.46 4.15 6.45 9.15 uur.

-

\rtJfJjfMs

■

JEANNE MOREAC

Panavision
Nova

vóórzessen
klaart

-

-

-

PIERRE BRASSEUR ALAIN BARRIÈRE SYLVIA SOI^AR
in de boelende aetie-fllm

MOREAÜ,LOUIS MALLES 'VIVA MARIA"
BRIGITTE BARDOT - JEANNE
geregisseerd door LOUIS MALLE, productie OSCAR OANCIGERS en LOUIS MALLE

AFREKENING ZONDER
_. GENADE

2 30 7.00
en 9 15 nur

PCriDPr UA MM TMI

Pa» *>. panique)

UtUnb t HAIVIIL I UN.

met
0
gefilmd inPANAVISION

M miljard vormen de tnzet van een gangster-oorto»
zonder weerga!

Morgen
(do. 103)

en zondag a.s
2.00-4.30 7.00
en 9.15 uur

-

AS

\

SUCCESWEEK

2e

fgflTCiïEf

VRIJDAG-

AVOND
Aanv 113* nar

ACHTSTE

..,___,

WEEK
18 jaar

oorspronkelijk scenario van: LOUIS

released thru UA/NOVA film

18 jaar

Haar de roman van YVAN AtTDOTJARD!

VERLOREN:

DIALISCOPE

8e Week
SPECIALE NACHTVOORSTELLING
Raf Vallone
SOPHIA LOREN
Jean Pan! Belmondo
Een KEUR van TOP-sterren \n ie MEESTERLIJKE film

TWEE VROUWEN

(la ciociara)

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

De nieuwste BMW,

%***>

("THtSUCKER-J

Toegang M

«*

2.30

4.45

1

VRIJDAG en

NACHTVOORSTELLINGEN van

»

"

DIALOGEN ; GEORGESANDRETABET- " ".-"bw cofhoduoieCOßONA-EXPLORER
Werkd. 2.30, 6.45, 9 uur. Zond. 2.15, 4.30, 6.45, 9 uur. A.L.

MichelangeU Antonioni's

LANOTTE

ZATERDAG u.
Z3.3» onr
ZONDAGochtend
10.38 aar

j»

UN PRINTEMPS EN HOLLANDE
WEKEN
EEN OCHTEND VAN ZES
Anae Colette - Hans Culeman - LUI van den Berfh
18 Jaar

2E*W :

en 9.15 uur

Jijt

scenario:GERARO OURY-yVWRCfL JÜLLIAM-

Het jrote succes van de Cinemanifestatie Utrecht
Telefoon 373 W NIKOLAI VAN DER HEYDE'B

Z£T
- -

Uil

"et Jeanne Moreau

r.poviwrirv

- Marcello Mastrolannl 18 Jaar

De boeiende Jeugdfilm
3e Week
TARZA DE WOLFSHOND

Vrijdag 11 maart

-

20 uur
GRONINGSCHE MUZIEKVEREENIGING

TRIO ITALIANO D'ARCHI

ai

6e Abonnementsconcert.
20 uur
NEDERLANDSE COMEDIE

Zaterdag 12 en zondag 13 maart

/-NWINSCHmgj
■K W^^^^^^^^ÜA* I

*

Woensd. half 8 Oranjebal met The Rowdies

2u.en 7 uur Oranjebal met 4 orkesten
THE ROWDIES
— Ens. JOOP KOOPMAN - THE DESTROYERS
en 3.1s
SSSSL THE EMERALDS UIT LIVERPOOL

★ Dond.

Gxtrs

*

EEN VERWARREND NACHTJE

(Speciale service 3 T.V.-TOESTELLEN om de
voetbalwedstrijd Real-Anderlecht te zien).

van Oliver Goldsmith. Regie: Ton Lutz.

■
■

Met

0.a.:

Wim van den Brink, Petra Laseur, Nel!
van der Scheer, Wim

Koppen, Jules Croiset, Allard

Nijholt.

Prijzen der plaatsen: f 6.50, f 5.50, f 4.50, f 3.50,
f 2.— en f 1.50. Coupons geldig.

'T BLIFT 'N DIEKSTER

Het Parfumeriehuis
GROTE MARKT 48

-_

SKIN DEW

BEJAARDENGROEPENÜ!

OGEN.

TER KENNISMAKING, slechts korte tijd, een speciale tube

Qc

Reserveer Uw lunch of diner in:
BONDSHOTEL-RESTAÜRANT „v/h ZOMERDIJK"
DEN OEVER VVIERINGEN

Mobylette is „IN"
SCHREUDER

.

aan de Paterswoldseweg no. 62I

Vlot model voor DAMES en HEREN

Lage prijs.

heeft ALLE MODELLEN vanaf f 399.— voorradig.

nabij

de AFSLUITDIJK.

Sfeervol dineren

bij kaarslicht
Uw tafel werkelijk een feest

—

Gezellige muziek
uitstekende keuken!!

zilverd.

waarvoor vakantiebonnen kunnen worden ver-

De eezamenliike besturen

INLICHTINGEN en
INSCHRIJVINGEN
FRIESLANDHAL
Zittingen van 10 tot 4 uur op:
zaterdag 12 maart
maandag 14 maart
zaterdag 19 maart
maandag 21 maart
zaterdag 26 maart
maandag 28 maart

-

Telefoon 05100 20641

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

9

10

11

12

13

16-22 u.

14-22 u.

10-22 u.

10-22 u.

10-20 u.

maart a.s.

PRINS BERNHARDHOEVE

ATTENTIE
VOOR AL UW REIZEN!!

Het reinigingspreparaat, dat zonder masseren alle make-up

perdag,

in de HALLEN van de

PERSONEELSVERENIGINGEN!!!
REISVERENIGINGENü!

CLEANSER CONCENTRATE
onmiddellijk oplost, OOK VAN DE

en f 1.25.

Vóórbespreking zaterdagmiddag 12 maart van 3—4
uur bij Barth de Ridder, Nieuwe Blekerstraat 36,
tel. 29518.

UW SPECIALE AANDACHT VOOR

■

f2.75, f2.25

Tel. 262

Werknemers in onze bedrijven worden echter wel In ds
gelegenheid gesteld deze dag vrijaf te nemen als snip-

Kampeer- en mtersporttentoonstelling

deur L. Smit. Regie: Barth de Ridder.

Prijzen der plaatsen:

■

Weippert Boy-caravan verkoop

7e ZUID WESTER

-

Zaterdag 19 maart 20 uur
GRUNNEGER SPROAK

ZONDAG HALF 3 EN HALF 8 NEDERL. TOPORKEST THE RIATS

werkdag beschouwd

GARAGE VINK, B.M.W. dealer
SIDDEBUREN

heeft alles klaar staan!

De nationale feestdag op donderdag
10 maart a.s. wordt als een normale

WEIPPERT BOY-CARAVAN alle modellen aanwezig.
Donderdag de gehele dag geopend.

amuii/B]
—

Jaar

3e SUCCESWEEK

WJXJ.i L M

model 2000 voor-

automobielen.

Geheel Wedertaods gesproken

Nieuweweg 42
Oosterstraat 55
Groningen

Oe gezamenlijke besturen voor de Bond van Nederlandscha
Schilderspatroons en de Christelijke Bond voor Nederlandsche Schilderspatroons, afdeling Groningen, brengen
het volgende onder uw aandacht:

Verder prachtige keur in gebruikte

WORDER VAR HET LEVER

en 9.18 w

Broche

KUILMAN

tien)

automobiel- en
caravan-show

-

-

(3 gra
„camee"
in gouden zetting
Aandenken. Tegen goed
beloning t.t.b.b. mevrouw
Wijnbergen, Maaslaan 21
Groningen; tel. 53807.

Komt zien onze geheel nieuw gebouwde

De eerste voorlichtingsfilm In kleuren

££""

MALLE en JEAN-GLAUDE CARRIÈRE

EASTMANCOLOR

radig.

2.30^7.00

de

Nieuw

(Le Corniaud)

-215 4.30
6.45 en 9 uur

N.V., statutair gevestigd te
Amsterdam, doch haar zaak
en kantoor gevestigd hebbende te Groningen, de
EERSTE UITDELINGSLIJST
ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Groningen nedergelegd, om aldaar
gedurende tien dagen ter

Groningen, 9 maart 1966.
De curator:
Mr. S. K. DE WAARD,
Lopende Diep n.z. 1,
Groningen.

\ #LVg"}

st) Met alen verleldenlM
Toegang 18 jaar

iMM_i__B—HH——^—H_^_H_H—H—^—BM_H_l_i_Hi^_llH—■—■■—_■■

WiW.IJ&I

-^—^—w^—_—

Toegang 18 jaar

23.30 irar

verleidelijk

Mva Liefde !

ENORM SUCCES! TWEEDE WEEK!

machtsstrijd

kind of girl)

blond en

«"^
viva Striptease!

Vtva Avontuur!

Heden is in het faillissement
van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BELGISCH
NEDERLANDSCHE KUNSTMESTHANDELMAATSCHAPPIJ „BELNEKU"

kosteloze inzage van
schuldeisers te liggen.

SOORT MEISJE
(that

-

3n

U

- 12

IN KLEUREN

pionnen in haar

mysterieuze macht bestrijdt de indringers met
meedogenloze middelen.
In kleuren.
Toegang 14 jaar

ZO 'N

1966

De eerste voorlichtingsfilm

mannen waren slechts

een

zy was 18

630

JAYNE MANSFTELD

een

-

-

2.30

SPARTACUS CONTRA NERO

ZATERDAG NACHTVOORSTELLING

lTvanWONDER
1
het lewenT

Woensdag 9 maart 1906

maart

maakt dat
is.
heerlijke koffie

—

Onze grootste reclame is:
„eet zoveel U wilt tegen normale prijzen"
Vraagt vrijblijvend onze prijscourant.
Fa. GEBR. SIER & BOOTSMAN
Telefoon (02271) 206 en 404.

teZUIDLAREN
ENORME

EXPOSITIE

VAN:

-

Caravans " Vouvfkampeerwagens - Tenten Kampeerbenodigdheden
Ze/7- en motor\achten Roeiboten Kano's, - Motoren en Accessoires
■

--

Sportkleding enz. enz. enz.

VOORJAAR IN HET LAND. BEZOEKT 5 DAGEN ZOMERLAND
WATERSPORT - KAMPEREN - CARAVANNING

Nieuwsblad van het Noorden
t
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HOTEL VAN HEMMEN, GASSELTE

aanvang half 8

f

ORANJEBAL

■

THE BEATBOYS

Noord Hollands Toporkest

THE RENEE FIVE

's Middags vrij entree.

's Avonds f

I.—.

Aanvang 20.00

ptisl

in

CIQTOEN? kIBIFW

CAFÉ
WENER
tUIDUHIN TKt-St*
»»*'

donderdag

Cabaret
Muzemauw

PARKLAAN

■

en ZONDAG:

van

DE ZINGENDE JONGENS

ORANJEBAL

HOTEL „ONDER DE LINDEN"

-

RODEN

m.m.v.

(Bekend

Bussen in d«

Feest en amusement voor jong en oud

van vele platen)

richtingen Groningen en

Marum.

m.m.v. het populaire Duitse stemmings- en
geen beat-avond, daarom uitsluitend toegankelijk voor bezoekers die feest kunnen vieren.

GROOT ORANJEBAL

EEN/)J

N.v. E.S.A. Automobielbedrijven
Admiraal de Ruvterlaan 8, GRONINGEN
Tel. 32945.

tuivert maag en ingewanden

V KIM p/jpJ

een
caravan zonder
tentzeil met geïsoleerde wanden. De ideale caravan voor
de bezitter van een kleine wagen.
Gemakkelijke betaling. Tevens verhuur.
MEIJER'S CARAVANBEDRIJF, Broekweg 9, Klazienaveen, telefoon 05913—2347.
„POCKET-CAR", de invouwbare

Toegang vrij.

kantoorboekhandel
|

P. v.d. A,

DAMSTERDIEP 28-Tel. 26693
ENGLEBERT
WELKE VOORDELEN BIEDT D

en

G. Boekhoven
in het TEHUIS, Lutkenieuwstraat te Groningen
over velerlei zaken, die met de VERKIEZINGEN voor d
Prov. Staten in 't vooruitzicht aller aandacht verdiener

#

Groot Oranje-bal
*'

ALGEMENE

-

GROOT
ORANJEFEEST

Vitaal

2ST

Vooruitstrevend
Dynamisch 3 Snïen

1HOTEL MARIEROSE, Noordwijk aan Zee
Telefoon 01719—2697

_.. .

GEVRAAGD VOOR SEIZOEN:

HOOG LOON.

I

\

"
""
""

Zachte geurige pijptabak
gram.
f. 0.90
f. 1.10,
KJJ3

Thans het modernste bandenbedrijf in

A (Geel)

N.-Nederland.
Gratis banden monteren en uitbalanceren.
Gratis een spoortest tegen te grote slij-

Paars

MwïKSj
W ||feÉpl

-

per 50

tage van Uw banden.
Hoge inruil voor Uw oude banden.
Bij pech onderweg, U belt 27471, wij komen bij U zonder prijsverhoging.

E. KLEVERING

KL. GELKINGESTRAAT 2

GEVRAAGD voor zo spoedig

moet

—

TELEFOON 27471

mogelijk:

a. vrouwelijke

_

Fricsche Heercn-Baai.

kantoorbediende

kunnen typen, leeftijd ± 16-18

Droomt u wel 'ns dat er iets

jaar;

b. magazijnbediende
leeftijd ± 17 jaar.

aan „JAN OUDMAN",
Groothandel in schoenen NV., Turfsingel 62, Groningen
telefoon 05900—29525.

Aanbiedingen

2 MEISJES
(KAMERMEISJES

ORANJE VERENIGING WILDERVANK

1

P.v.d.A

P.v.d.A.

DONDERDAG a.s. 3 uur

m.m.v. THE RAKES.
ZATERDAG 8 uur: BEAT-BAND-BAL m.m.v.
THE SKYSCRAPERS.
ZONDAG
a.s. 3 uur: le optreden in het Noorden va
I-SI
en de KLUTSERS uit Apeldoorn.

BANDENCENTRUM
GRONINGEN

Prof. Dr. I. Samkalden

j

Pijprokers met gevoel
tfÊÊS/ÊÊ&M
voor traditie houden het f^^^Jj]|i
op Douwe Egberts Echte |H9ljJijil

i ENGLEBERT

MAANDAGAVOND 14 MAART om 8 uur spreken

dancing parkzicht, veendam

ORANJEBAL

MET

■

voor magazijn en kantooradministrati».

-

Aanvang: 8 uur.

Entree f 1.50.

HIERNA GROOT

/?^=^(\\ ENTOSORBINE

Cf

.

een mannelijke kracht

u is zó weer in orde en doet
weer normaal 'aan alles mee. Aanbiedingen:

f2.10.

yj\H DE WOLK E N

Gevraagd wegens reorganisatie voor tijdelijk:

spreker: H. KOEKOEK

P. v.d. A.

„C + B

m.m.v. het cabaretgezelschap de CONBRIO'a

ingewanden zuiveren
de
diarree stopt.
ENTOSORBINE helpt direct,

!

VANAF 3 UUR
m.m.v. C + B CUBY AND THE BLIZZARD

OP DONDERDAG 10 MAART, 20.00 uur in
HOTEL DE NEDERLANDEN

"

--

ENTOSORBINE witte aanbevat 6
gename tabletten
snelwerkende middelen die de
maag- tot rust brengen en de

Belangrijke openbare vergadering op vrijdag
Poelestr.,
11 maart a.s. in het CONCERTHIJIS
Groningen

DANCING NIJDAM - EELDt

me
HEDENAVOND HALF 8

"

M.U.L.O-opleiding met interesse/eventueel ervade automobiel branche; ter assistentie
van onze werkplaatschef bedrijfsautomobielen.
varing in

Alles voor uw kantoor

BOERENPARTIJ

rS. Dit is

society for you and

.'

voor auto's, motoren en
gedronken of
bromfietsen op zondag 13 gegeten,
kou op maag
inmaart a.s.
gewanden... plotseling „loopt
A- en B-klasse.
u leeg", u voelt zich wee en
Start vanaf 14 uur bij café onpasselijk:
een nare maagDe Vries. Raadhuisstraat 8, en darmstoornis.

——^—«^—■■■———^—^—»

carnavals-orkest OHNE NAMEN

't KROTJE

Bedorven maag GEVRAAGD:
en diarree
, Wat verkeerds
jongeman, plm. 20 jaar
en

TE KOOP: CARAVANS
Koop

THE WHITE ROCKETS (Enschede)

DANSEN

' Oriënteringsrit

Na een dag van hard werken tóch 's avonds een
prachtige, jeugdige
huid
zonder lijn of rimpel! Koop
nu metéén een flacon MARCHAL
RIMPELCORRECTOR a f 8.75, voldoende
voor vele maanden. Gratis
BRUÈRE
folder bij
HET
PARFUMERIEHUIS I IMR FA.S.MEIN-ZN. GRONINGEN
Gr. Markt 48
Gron.

DONDERDAG 10 MAART A.S. vanaf 7 uur

Morgen, donderdag 10 maart, vanaf 20 uur

GRONINGEN
Otto Eerelmanstr. 7,
Tel. 26406

Secr.

HET GEHEIM
VAN MISS HOLLAND

DONDERDAG 10 MAART

met de THE GOGETTERS
tot donderdag bij Dopper.

NOORD NEDERLANDSE
MOTORCLUB

Tippeltocht

GRONINGEN

optreden

De entree bedraagt 's middags 99 cent (openbaar) en 's avonds f 2.50
(alleen leden) en indien niet uitverkocht na middernacht f 1.75.
De kassa is tussen 18.00 en 19.30 gesloten.
Voorverkoop donderdagmorgen na 10.00 uur aan de zaal.

Het Gronings
Studenten Cabaret Roden.
Kaarten a f 2.50 bij
Boekh. v. Heuveln,
op vrijdag 11 maart
Hoofdstraat 37, tel. 2589.
Start
vanaf 19.15 uur bij caOp Jeugdpaspoort a f Ï.Brink in Peize.
fé
Mn de kassa.
Podium Stadskanaal.

Café Parkzicht

ORANJEBAL

in

TOMMY AND HIS
FLYING TIGERS
Koffie mcl. 40 cent.

a.s. donderdagavond

u.

HOTEL DOPPER

GERRY and WE MADS
STADSKANAAL

Javelins
** The
The Skyscrapers
Shorty and the Stormers
* New
★
Dalton Jazzband

m.m.v.

Vrijdag 11 maart 20

Deze beatshow begint 's middags
om 14.00 uur en eindigt 's nachts
om 02.00 uur. Om plm. 7.00 uur
zal er gelegenheid zijn om eventueel meegebrachte broodjes op
te eten.

De meewerkende orkesten zijn:
★ The Rocking Tigers
★ Nicky and the Shouts

a.s. aanvang 7 uur

DONDERDAG 10 MAART treden voor u op

VRIJDAG, ZATERDAG

woensdag, vrijdag

zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 9 uur 's avonds

Het Leeuwarder Top-orkest
„The Fabulous beats"

I
I

Dit heeft nog nooit in Groningen plaategevonden.
Een echte Daddle Doofy stunt.

1 Groot Oranje Bal

FLINTSTONE BAR

fc

i Geopend:

Concertzaal DE JONG,

non-stop beatshow

J

ROLDE

.GELKINGESTRAAT

|

uur, voorverkoop 17.00 uur.

ERKELENS

Hotel Centrum Gieten

.

presenteert donderdag 10 maart in
Hereweg 49 een 12-uur durende

I Dansen Donderdag Dansen HOTEL - DANCING TEXAS BAR
m.m.v. DE ZAMORA's
AANVANG 7 uur

number one

DADDLEDOOFY

SCARLET PIMPERNELS

m.m.v. THE BLACK LAKE SHADOWS

'

m.m.v. het

Matinee, aanvang 3 uur

wordt uw dansmuziek op 10 maart verzorgd
door de

DANSEN

1R

IBeatclub

IN HUIZE MAAS

Donderdag 10 maart

MORGEN
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- SERVEERSTERS

Speciale G£Wf aanbiedingen
ALLEEN

VRIJDAGS EN ZATERDAGS

SLAAPZAKKEN, lekker warm
in de maat van 80 x 190 cm,
vanaf f 26.90
LUCHTBEDDEN
vanaf t 16 90
VELDBEDDEN, 3-poots

STRANDMATJES
TAFELS

slechts f 26.95
slechtst 1.75
vanaf ( 14 25

Fa. G.

WIERINGA
Pottebakkersrijge
14

-

Telef. 20139

Tussen de A- en Museumbrug

©nationale

agrarische
industrie, en handelmaatschappij

, ,

H
Hf

„AGRARISCHE UNlE'nv.

vraagt voor haar

te Groningen

a. EEN

hoofdkantoor

STENO-TYPISTE
I b. EEN MEDEWERKER of
MEDEWERKSTER
de reclame-afdeling
voor
JU
§
c. EEN ASSISTENTE
op
Wi
||

SS

i§|

1I £55
|
-1

|«;

I
1

■

|

een van de administratie-afdelingen.
I
Voor de 'uncties genoemd onder b+ c
M
II geldt een maximum leeftijd van 23 Jaar.
Uw sollicitatie te richten aan de Directie
I| ..Agrarische
É§
H Groningen. Unie" N.V., Postbus 50,
f||
Hl
m Voor inlichtingen kunt U ons bellen
M
W 05900 37141, toestel 20 of na 18.00 uur
f§
m
05900-51106.

Hf

-

■

jA£

I

Reëel is: speelgoedwielen. sehom-

1/ I

melstoel of wat dan ook, deert
Safari niet. Dit nieuwe extra
sterke, langhaar bouclé tapijtkan overal tegen!
Na elke indruk veert deze prachtige vloerbedekking weer krachomhoog. Safari houdt warmte
vast, dempt hinderlijk geluid,
't Ligt strak en fleurig op zijn

Btig

-

-

dubbele jute antislip rug.
Safari brengt duurzaam nieuw
vloercomfort. De kleuren? 7 modieuze mogelijkheden!

Sa^T kNETJCOSyfe*^

■

Alle inlichtingen bij uw woninginrichter of bij de fabrikant NEDCUS Apeiduun
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Brylcreem haarcrème voor mannen
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SIEMENS
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Dit is niet „zo maar" een antenne...
Dit is de antenne-combinatie waarop U heeft gewacht! Siemens heeft
dit type speciaal voor Uw ontvangst-condities (Groningen, Friesland
en Drenthe) ontwikkeld. Het perfecte resultaat zult U merken wanneer
deze Siemens antenne ook op Uw dak staat! Een voortreffelijke
ontvangst van het eerste, tweede (en straks derde) Nederlandse TVprogramma in de kanalen 6, 44
èn bovendien gemakkelijk te
AurichLingen-antenne.
of
combineren met een

f

Ineens contanten op tafel

Siemens SCAI9IB prijs f 65.-

wanneer dat nodig is. Dat geeft mij een gevoel van zekerheid en
voldoening. Dat is een plezierige wetenschap, die ik - ais verstandig
man heb gekocht met een levensverzekering. Daarom betaal ik
mijn premie ook vlot. Ik weet dat ik er goed aan heb gedaan het
risico te dekken, dat ik in mijn eentje niet kan dragen.
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Er is een Siemens antenne
voor ieder programma
onder alle omstandigheden-

lï

I

IJ\f\
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moo

ervaring komt tot uiting bij de zorgvuldige
or>twikkeling van iedere antenne voor individueel gebruik. Daarom koopt U met een Siemens antenne een
technische prestatie van topklasse.

l

"

Uw bondgenoot uw hele leven lang.

'"enorme ' '

NBder ant *'i n ru m 450.000 woningen op een
Siemens centrael antenne-systeem aangesloten. Die
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LEVENSVERZEKERING
NEDERLANDSE VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET LEVENSVERZEKERINGWEZEN " UTRECHT.

.
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Elektrische gegevens:
Bere k
I (VHF)
Kanaa
—g
5,3 dB
Winst
21,9
dB
VAV
~
Hor.
66'
Vert.
90*

—
-

\
|

".

'

'

V(UHF)

V(UHF)

**

£

34J

30J

10 dB
15,7 dB

65J

10 dB
15,2 dB

72*

Wilt U meer weten over het Siemens antenneprogramma,
vraag dan de volledige brochure aan.

NEDERLANDSCHE SIEMENS

POSTBUS 1068 " 's-GRAVENHAGE

MAATSCHAPPIJ N.V.

■

TELEFOON 183850 TELEX 31373
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Uithuizermeeden werd eindstation

Mevrouw Bergé-Farwick zette met ontwerpen bruidsjapon
kroon op tientallen jaren lange carrière

Inbreker in trein
gearresteerd

’Lientje is op van de zenuwen’
(Van

onze correspondent in Den

De laatste maanden zijn er in Midden- en Noord-Nederland diverse inbraken en diefstallen gepleegd. Door
nauwe samenwerking tussen spoorwegrecherche en de rijkspolitie kon
gisteren in de trein Groningen-Uithuizermeeden te Uithuizermeeden door de
rijkspolitie aldaar worden aangehouden de 44-jarige H. R. De man, die
inbrekerswerktuig bij zich had, bekende bij het verhoor vijftien diefstallen
en inbraken te hebben gepleegd, o.a.
in Havelte, Beilen, Hoogezand, Hoogeveen, Soest en Uithuizen.
R. die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is nog maar sinds een
half jaar op vrije voeten. Hij heeft in
totaal tien jaar in de gevangenis gezeten. Zijn laatste straf bedroeg negen jaar. R. is ingesloten te Assen en
wordt vrijdag voorgeleid aan de officier van Justitie aldaar.

Bosch)

ALS PRINSES BEATRIX morgen even na twaalf uur als de bruid van het jaar de Westerkerk betreedt, kan de 62-jarige privé-kleermaakster van de Koningin, Lientje Bergé-Farwick, eindelijk op
adem komen. Samen met coupeuse juffrouw Riek zal zij als eregaste van de koninklijke familie in
de Amsterdamse kerk voor het eerst in alle rust „haar" bruidsjapon kunnen bewonderen. De
bruidsjapon die de kroon op haar carrière wordt, maar die haar ook zoveel hoofdbrekens heeft bezorgd, dat zij de laatste maanden alleen.nog op pillen en poeders kon leven.

Muur van zwijgzaamheid
in Bossche modehuis
„Lientje is op van de zenuwen", vertelde haar als perschef optredende
neef mr. Hein Berge. Verwonderlijk is dat niet, want de Bossche kleermaakster maakte niet alleen de veelbesproken bruidsjapon, maar ook de
jurken voor de bruidsmeisjes
waarvoor de maten telefonisch werden
opgegeven —, zeker twaalf avondjaponnen voor de Koningin en de drie
Prinsessen en de volledige huwelrjksreisgarderobe. Het modehuis „Maison
Linette", waarover mevrouw Berge al meer dan dertig jaar de scepter

—

HA 37 beschadigd na
haker achter wrak

zwaait, is er helemaal in de war van.

Beatrix koopt
er al 12 jaar

Werklieden

en toeschouwers zwaaien het Liberiaanse vrachtschip
dat drie en een halve maand op het strand van
Kyriaki"
«Santa
lag,
IJmuiden
een vaarwel toe nadat het gistermiddag was vlot
getrokken door de zeesleepboten Titan en Simson. Het schip zal nu in
een dok te Amsterdam worden gerepareerd.

Spiekhout

in provinciale

één
„Mijn nicht gaat niet over
nacht ijs", aldus woordvoerder mr.
de
'Berge. „Als je nu rekent, dat
bruidsjurk wel tien keer uit elkaar
is gehaald en weer in elkaar is gezet, er zeven ateliermeisjes wekenlang aan hebben gewerkt en zij er
tientallen keren mee naar Soestdijk
en Drakesteyn is geweest, dan kan
je wel nagaan, dat de hele zaak haar
en half jaar lang iedere dag tot
's avonds laat bezig hield. Toch was
het niet zeker dat Lientje, die al
twaalf jaar kleren voor de Kroon-

staten van Friesland

Provincie niet langer wachten met
recreatieplannen Lauwerszeegebied

IN LEEUWARDEN

Flatbewoners tegen
„Verplicht vlaggen”
(Van onze Friese medewerker)
°P 16 maart, als prinses Beatrix en
heer Von Amsberg trouwen, zal er
de flats van de christelijke woning"OOwvereniging „Patrimonium" aan
*e Prof. Gerbrandyweg te Leeuwarden
**«n vlag ontbreken. Het bestuur van

**
"*
**

vereniging bepaalt namelijk wan-

****
*<wden

er wèl en wanneer er niet «al
gevlagd; de huurders hebben
***»■ niets over te zeggen.
Dat is bepaald niet naar de zin van
*®B aantal van deze huurders, want
"Ornmige voelen er niets voor om dona&rdag te vlaggen voor een huwelijk,
daartegen zij grote principiële bezwahebben. Dat er niettemin ook nahen zal worden gevlagd, vinden
onjuist. De vlaggen zullen in de beluste flats boven de portieken worden
"«■gestoken. Elke zes flats hebben een
Portiek en dus ook één vl. Uit elke
2es woningen wordt één bewoner aanom de vlag te beheren en dus
D
JjUevoorkomende gelegenheden maar
uit te
en als het bestuur dat wil

—

45 jongens worden opgegonnen is
nomen. Mevrouw J. de Graaff-Nauta
(CHU) vroeg wat de andere noordelijke provincies er aan doen. Gedeputeerde mr. P. E. van Krevelen (PvdA)
antwoordde, dat Groningen de aanvraag om een subsidie heeft afgewezen en dat het standpunt van Drenthe
hem niet bekend is.
Bij het punt „wegenverbeteringen
vroeg de heer Tsj. de Jong (KVP) naar
de vorderingen met de zozeer gewenste
nieuwe weg van Bolsward naar Workum. Gedeputeerde J. L. Hoogland
(PvdA) antwoordde, dat het bestek
hiervoor spoedig klaar is. Moeilijkheden met de grondaankopen hebben
de totstandkoming van deze belangde
heer
duidelijk,
aldus
Het is wel
rijke weg vertraagd, zo zei hij.
Spiekhout, dat recreatieve voorzieningen in het Lauwerzeegebied niet over
hoeven te gaan omdat Defensie daar
bepaalde plannen heeft. Misschien is
het zelfs wel verstandig, de plannen
in samenwerking met Defensie op te
stellen. Defensie zou zelfs als hefboom
kunnen worden getsruikt bij het ver
Rederij Doeksen te West-Terschelling
krijgen van geld voor de uitvoering heeft alle hoop om nog een deel van
van de recreatieplannen. Gedeputeerde het Russische gestrande vrachtschip
mr. D. H. Okma (AR) zei. dat het toch OKA 18 te kunnen bergen thans opgewel nodig is om eerst te weten welke geven. Het schip zinkt steeds dieper
de definitieve vormgeving zal zijn van in het zand weg en zal spoedig geheel
de gebieden, die voor Defensie worden onder water zijn verdwenen. De visbestemd Pas wanneer men dat precies sers vinden dit minder leuk. Het schip
weet kunnen plannen voor recreatieve ligt in hun vaarroute. Ze lijden toch al
voorzieningen in het gebied worden grote
schade door hakers aan wrakopgesteld. Misschien zal men voor dat ken. Al enige malen heeft dat de bedoel één interprovinciale recreatie- manning van een schip zelfs het leven
commissie moeten instellen; het is ook gekost. Waarom ruimt men die wrakniet onmogelijk, dat er een Friese en ken niet met dynamiet op, zo vragen
een Groninger commissie moeten ko- zij zich af.
men en dat deze een sterk onderling
contact zullen hebben.

onze Friese medewerker)
De Provinciale Staten van Friesland hebben zich, vrijwel zonder verzet,
ia bun «Wtyaiag gehouden vergadering verenigd met de provinciale grens
in de Lauwcrszee en de Waddenzee, zoals die door de provinciale
besturen van Friesland en Groningen overeen gekomen is. Ze hebben
bovendien de gelegenheid aangegrepen om de bestemming van de
Lanwerszee even aan te snijden. Gedeputeerde H. M. Gerbrandy
(CHU) zei, dat over de plannen, welke Defensie met het af te
sluiten Lauwerszeegebied heeft, wel spoedig nadere bijzonderheden
vernomen rullen worden. Maar de heer J. Spiekhout (PvdA)
▼ond, dat de provincie met zijn recreatieplannen niet moet wachten
totdat efke hogere instantie het laatste woord gesproken heeft In het
westen van het land wordt momenteel heel wat gevraagd voor recreatieve voorzieningen, maar in het Noorden zal ook veel moeten gebeuren.
Wil men dat bereiken dan zullen er plannen gereed moeten liggen.
(Van

Bergingspogingen
Oka 18 opgegeven

Klein offer

De heer P. Reitsma (AR) vond, dat
gedeputeerden met de vaststelling van
de Fries-Groningse grens wel wat gemakkelijk door de knieën zijn gegaan
Hij zou zich liever houden aan de historische grens; dan zou het Simonszand brj Friesland blijven. Dat ook anderen er zo over denken toonde hi,
aan met een kaart van de NederlandsAardolie Maatschappij met betrekking
tot de oliewinning in het Wadden- ei
Noordzeegebied; daarop is de provinciale grens ten oosten van het Simonszand getrokken.
Gedeputeerde Okma vond die kaart
niet gezaghebbend en als zowel de
steken.
minister van Binnenlandse Zaken als
De heer K. J. de Jong, bestuurslid die van Verkeer en Waterstaat het be
Va n de vereniging „Patrimonium," zei ter vinden de grens ten westen van het
°fis, dit zeer redelijk te vinden. De Simonszand te trekken dan is het helemaal niet onredelijk, dat Friesland
Raggen zijn gekocht door de veremen deze mag met dat bezit doen dit kleine offer brengt, zo zei hij.
Ijng
*at ze wil. Ook de huizen zijn van de
yereniging. Als het bestuur vindt dat
Subsidie
aan eigen huizen met de eigen vlagBesloten
werd
een
bedrag va.
gen de
gevlagd wordt, dan kan niemand
te geven als subsidie voor dt
"aar toch iets tegen hebben? Geen en- f 15.000
kele bewoner wordt verplicht, iets te bouw van een inrichting voor werkend"
yoen wat hij niet wil. Bovendien: als er en studerende jongens te Drachten. Er
volgens Gedeputeerde Staten in het
die gemeenschappelijke portieken is
n»euwe ruiten moeten worden gezet, Noorden van het land dringend bear aait de vereniging daar ook voor op hoefte aan een dergelijk tehuis voor
van 14 tot 21 jaar. Er kunnen
niemand
er dan over denken de jongens
gebouw te Drachten
het
met de
in
«uurders er zal
aldus
de
betrekken,
in te
werkzamheden- waaraan inmiddels bt***r De Jong.

PELE BIJ

prinses maakt,

koningen, de

riers Arnould

J*

Amsterdamse

Diepeveen en

coutu-

Ferry

—

"

Modehuis Clous

LIEN BERGé-FARWICK leerde
het modevak van haar Duitse vader,
die een confectiezaak aan de Bossche Schapenmarkt had en daarvoor
regelmatig naar Berlijn en Parrjs
reisde. Na haar opleiding aan de
R.K. St. Ugnatius ULO mocht zij ai
en toe met hem mee en begon zij
voor speciale klanten maatjurken te
maken. Haar vaders zaak floreerde
echter niet en ging, doordat de kredieten van cliënten steeds hogerop
liepen, failliet. Kort daarna overleed
haar vader en trad Lien in het huwelijk met de sigarettenvertegenwoordiger Guus Berge.

Het zag er naar uit, dat
haar
droomwens
een eigen modezaak
wel nooit in vervulling zou gaan,
want geld ervoor was er niet. Totdat dankbare klanten haar in 1930
een flink bedrag leenden, waarvan
zij het huis „De Rode Sluier" aan
de Bossche Torenstraat
waar ze
nu nog gevestigd is
kon huren en
er Maison Linette begon. Het failliete pand van haar vader aan de Schapenmarkt wisselde nogal eens van
eigenaar. Het werd een paar jaar
geleden helemaal verbouwd en biedt
nu onderdak aan
modehuis
Clous.

—

—

— —

"

MEVR.

GEMAKKELIJK HEEFT
MEVROUW BERGé het met Maison Linette nooit gehad. Dat kwam vooral,
omdat zij steeds aan de wensen van
haar klanten voorrang
gaf, waardoor haar zakelijke belangen er nog
al eens bij inschoten. Vlak na de bevrijding wist zij echter aan
zulke
prachtige stoffen te komen, dat vrijwel alle Bossche notabelen klant bij
haar werden en er helemaal geen
bezwaar tegen hadden om voor een
jurkje f 1000 neer te tellen.
Tot haar na-oorlogse opdrachtgeefsters behoorde ook een hofdame, die van de Koningin een complimentje over een mantelpakje kreeg.
Een paar weken later werd
mevrouw Berge op paleis Soestdijk ontboden en sindsdien is ze de particuliere kleermaakster van de vorstin
en maakt voor haar en de Prinsessen de complete garderobes.
Mevrouw Berge gaat niet prat op
de koninklijke klandizie. Integen-

DE PAUS

__

BERGÉ-FARWICK

drukke tijd
„Lientje is op van de zenuwen"

"

I

Als voorstellen van Europese
Commissie worden aanvaard:

Scherpe prijsstijging voor

boter en kaas verwacht
De kosten van levensonderhoud in Nederland zullen met één procent
stijgen, indien de voorstellen van de Europese Commissie voor de
invoering van een aantal gemeenschappelijke prijzen voor landbouw
produkten worden aanvaard, aldus hebben deskundigen
in Brussel
berekend. De scherpste prijsstijgingen in ons land zullen boter en kaas
ondergaan, waarvan de marktprijs met niet minder dan 34 procent
zal

-

stijgen.

Rundvlees zou 10%
duurder worden
De marktprijs voor rundvlees zou
met bijna tien procent omhoog gaan
en die voor rijst met ruim 25 procent.
De Europese Commissie heeft voorgesteld Nederland toe te staan door een
tot eind 1969 in grootte afnemende
subsidie de prijsstijging voor boter en
kaas geleidelijk te doen verlopen om
in het bijzonder het verbruik van boter
niet in gevaar te brengen. Deze subsidie zal echter niet door het Landbouwfonds van de Europese Economische Gemeenschap worden gefinancierd, maar uit de Nederlandse schatkist moeten worden betaald.

Kunstmatig laag

Een van de argumenten van de
Europese Commissie is, dat de consument in ons land in dat geval toch
al tot aan het einde van de overgangsperiode van het Verdrag van Rome van
een kunstmatig lagere boterprijs kan
profiteren.

De prijsvoorstellen van

de Euro-

pese Commissie houden in, dat op 1
juli 1967 of het daarna beginnende
(voor melk is dit op
verkoopseizoen
Paus Paulus heeft gisteren de bekende Braziliaanse voetballer Pele en 1 april) gemeenschappelijke
diens vrouw Rosemary in audiëntie ontvangen. Het echtpaar maakt voor alle zes EEG-landen van prijzen
kracht

de huwelijksreis door Europa.

Harlingen krijgt
mogelijk zeestrand

—

zij wil er eigenlijk niets over
deel
horen. Toen koningin Juliana haar
aanbood om het predicaat hofleverancier te voeren weigerde ze resoHet waterbouwkundig laboratorium
luut
te Delft onderzoekt thans
mogelijkheid «n bij Harlingen een stuk strand
Geheimzinnigheid
op te spuiten. Om afvloeiing van het
TOEN
RIJKSVOORLICH- zand door de getij beweging te voorkoDE
TINGSDIENST bekend maakte, dat men zou er dan een keerdammetje
aan haar de opdracht voor
de worden gemaakt, lopend vanaf de Zuibruidsjapon van prinses Beatrix was derpier tot aan de eerste golfbreker,
verstrekt, wees zij tientallen belang- ter hoogte van de zwembaden. In de
stellende binnen- en buitenlandse jaren voor de oorlog werd reeds een
journalisten de deur. Ondanks al de- hoekje afgeschut met een laag darnze geheimzinnigheid is men er in metje, ten behoeve van het maken van
modekringen van overtuigd, dat me- zinkstukken en als opslagplaats van
vrouw Berge voor onze Kroonprin- basaltsteen. Nu meer dan dertig jaar
ses een empire-bruidsjapon met een later is dit nog altijd een vrij gave
iets verhoogde taille van een zilver- zandvlakte gebleven, zodat een blijachtige zijden broché-stof heeft uitge- vend stuk strand bij Harlingen waarongeveer schijnlijk mogelijk is.
kozen. Een creatie die
f 8000 heeft gekost
Ir. H. J. Formsma, hoofdingenieur
Voor de bruidsmeisjes schijnt rij by de Friese Provinciale Waterstaat,
empire heeft een schetsplaa gemaakt voor
evenzeer de voorkeur aan
japonnen in lichtblauwe, groene en nieuwe zwembadgebouwen en 'n hoge
roze zijde te hebben gegeven. Mode- steiger in ree, met aan het eind daarontwerpers, die maandenlang heb- van een restaurant op betonpalen, in
ben gespeculeerd, weten donderdag dezelfde geest als bij Delfzijl is gemeer. En voor mevrouw Berge zal bouwd. Hij vindt dat Harlingen uniek
dat dan geen bezwaar meer zijn. ligt voor het aantrekken van gasten.
Veel tijd om uit te rusten van de Nu er aan de andere kant van de dijk
vermoeiendste opdracht van haar een camping wordt aangelegd, lijkt
leven, in haar villaatje in
Vught, het hem alleszins verantwoord aan de
heeft zij echter niet, want ze zal dit zeezijde een goede badgelegenheid
jaar wellicht nog de bruidsjurk voor met strand te scheppen en er een pretprinses Margriet moeten maken.
tige restaurantje te plaatsen.

Complimentje

——

—

zou

Offerman liet de Prinses samen met
mijn nicht anoniem een
katoenen
proefmodelletje maken. Nu, je begrijpt, we hebben reuze in spanning
gezeten. Je kon immers niet weten
met al die beroemdheden. Maar jawel hoor, de Prinses haalde het ontwerp van Lientje er zo uit. Geen
kunst, want Lientje
kent
haar
smaak."
„Boven haar bureau in Maison Linette hangt een spreuk
de vrouw
moet zich niet naar de mode, maar
de mode moet zich naar de vrouw
richten. Dat is nu precies wat zü bedoelt."

.

if?

de

De HA 37 van J. van Es kwam gisternacht de Harlinger haven binnen
met een krom getrokken mast na een
haker achter een wrak. Het dek scheurde open. Het ongeval gebeurde bij boei
P 2, 80 mijl benoorden de Waddeneilanden. De mast is zover achterovergetrokken, dat de laadboom zich in het
stuurhuis drong, dat zwaar werd beschadigd. Door extra draden te spannen wist men de netten aan boord te
krijgen. De schade, die vele duizenden
guldens bedraagt, wordt bij scheepswerf Welgelegen hersteld.

krijgen. Drie bekende Franse mode-

art
mens
**

'

opdracht

rundvlees, suiker, oliehoudende zaden
en olijfolie.

Johnson antwoordt De Gaulle

Geen V.S.-troepen
onder Frans
opperbevel
President

Johnson van de V.S. heeft
Charles de
Gaulle, laten weten, dat de Verenigde
Staten hun strijdkrachten en militaire
installaties, die zij nu in het raam van
de Navo in Frankrijk hebben, niet onder Frans bevel kunnen plaatsen. Volgens welingelichte kringen in Washington heeft de Amerikaanse president echter wel de deur voor onderhandelingen opengelaten. Eerst zou
hij met de andere leden van de Navo
overleg willen plegen.
In Parijs neemt men aan, dat generaal De Gaulle het gros der Amerikaanse troepen
en installaties op
Frans grondgebied vóór het einde van
dit jaar wenst te zien vertrekken en
ontruimen. De Amerikanen hebben
momenteel 29 militaire bases en depots plus een 26.000 man in Frankrijk
gelegerd. Bovendien werken nog 60.000
Amerikaanse burgers direct of indirect voor de Navo-diensten in Frankzijn Franse ambtgenoot,

worden voor melk, zuivelprodukten, rijk.
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Drama Bedumerstraat weer voor rechtbank

Officier handhaaft eis:
20 jaar wegens moord

16
N.F. O. -concert in Winschoten

Politierechter Groningen

GRATIE ZAT
ER NIET IN

Pianiste Martha Argerich
speelt Chopin ’als nieuw’

een len, zoals bij vele moderne dirigenten
voor nieuwe werken tegenwoordig een
het zijn niet de enige goed gebruik is. Het Groninger puOm half elf 's avonds werd de poli- genie!"
tie gewaarschuwd: er was een onge- woorden, die Schumanns onder- bliek mag daarom blij zijn dat het
luk gebeurd. Ter plaatse constateerden scheidingsvermogen als muziek- NFO een reprise geeft van Ton de
de geüniformeerden dat er een be- recensent
„Nritta." Voor Winschoten
bewijzen.*) Zij betrof- Leeuws
schadigde bromfiets aan de kant van
was dit werk, waarover reeds
de weg lag en dat er bloed zat op de fen trouwens de „Don Juan-fanta- werd
geschreven,
première.
een
(Van een onzer verslaggevers)
bast van een boom. Zij hoorden dat sie" opus 2 van Chopin, zoals uit Misschien lag het aan de andere zaal,
de bestuurder van het lichtelijk ver- de verdere tekst duidelijk blijkt, dat de uitvoering wat minder gespanVito P.
de thans 33-jarige Italiaan, tegen wie een eis van
wrongen voertuig per ziekenauto naar
nen en exact scheen dan enkele we20 jaar gevangenisstraf loopt wegens vermeende moord op zijn
en niet zijn zogenaamde eerste ken
„Uit deze rapporten is eens te meer een ziekenhuis was gebracht.
geleden in Groningen, waardoor
propianoconcert
72-jarige kostbaas Pieter van Dijk in de namiddag van 10 februin e, zoals de
duidelijk geworden dat wat deze man
de strakke maar gecompliceerde rit„En de man die was weggebracht
ari van het vorig jaar aan de Bedumerstraat te GRONINGEN
hier gezegd heeft, volkomen juist is", dat was u", zei vanmorgen de Gro- grammatoelichting, immer belust mische bouw ook wat minder duidelijk
begon de raadsman, mr. W. van ninger politierechter tegen de 48-ja- op
zo
psychiater
gezonde
maakt volgens de
indruk".
schilderachtige
bijzonder- uit de verf kwam.
„een
Vloten, zijn aanvullend pleidooi. Deze rige verdachte, die schuldbewust voor
„Er rijn geen ernstige stoornissen in zyn geestvermogens", aldus
heeft vorig jaar juni in de eerste be- het hekje stond, verdacht van rijden heden, wil doen geloven. Hoeden
het psychiatrisch rapport dat over de verdachte is uitgebracht.
af niettemin voor de overrompehandeling vrijspraak gevraagd omdat onder invloed.
hypothetisch
„het
concert,
gezien
zijn
positie
bewijs
„Wellicht dat,
moeilijke sociale
zijns inziens
door de barAlle bezwaren tegen de symfonicus
Het was een tragisch geval, legde lende uitvoering van dit
de
van
officier
niet
houdbaar
is".
rières van andere landaard en taal, de verdachte wel verminderd
hij uit, want drinken lag eigenlijk he- die de Argentijnse pianiste Mar- Schubert, die ongetwijfeld niet op niets
Voorts concludeerde mr. Van Vloten lemaal niet in zijn lijn. Het kwam alWin- gebaseerd zijn, verbleken telkens weer
toerekeningsvatbaar moet worden geacht, maar medisch gezien
toen tot ontslag van rechtsvervolging lemaal door die twee kasten die hij tha Argerich gisteravond in
klinkend resultaat. Die indruk
is daartoe geen enkele aanwijzing."
met het bij hetzeer
op grond van noodweer.
bij een fabriek had gekocht. Die kas- schoten heeft gegeven
werd
versterkt door een bijzonOver de inhoud van de beide rappor- ten moesten daar weg en die nood- Noordelijk Filharmonisch Orkest der gelukkige uitvoering van de vijfde
goed verstaan", deed Vito P. vrienten zei hij thans: „Wat men misschien zakelijkheid had hem gebracht in de onder leiding van Roelof Krol in symfonie. Met een lichtere hand dan
delijk de oplossing aan de hand.
had verwacht, namelijk dat deze man
het decor zouden blijken schouwburgzaal Dommering.
men meestal van hem gewend is leid(De president, terzijde: Je krijgt een grote schurk blijkt te zijn, is fali- café's die voorspel
van
het
dat
leidde
tot
des
de Krol het orkest langs alle typisch
geen contact met de man zelf).
Martha Argerich bezit niet alleen Schubertiaanse
kant anders uitgevallen. En wat hij in kastenkopers val.
zinswendingen, sprangroot
bepianistisch
talent,
een
zh'
Het was de reclassering ook opge- Duitsland heeft gedaan kan nooit iets
kelend
in
het
eerste
deel, innemend en
eerste
tegenover
café,
Het
de
vallen, dat Vito P. helemaal geen lec- ernstigs zijn geweest, anders had de briek, bezocht hij om er te vragenfa-of schikt bovendien over een heftig mu- mild in het intiem opgezette Adagio,
onstuimig.
temperament,
fel en
tuur heeft in het huis van Bewaring politie daar hem zeker niet laten hij er de kasten tijdelijk kon opslaan. zikaal
waarin de lange adem nergens werd
en dat hij daar volkomen eenzaam zit. gaan. Wat het berouw betreft, ver- Als je zoiets vraagt moet je toch ook Dit stelt haar in staat om met vonkenverbrokkeld. Licht was het menuet,
er zelf het hardst onder wat bestellen. Het werden twee pils. spattende brille en voorbijgaan aan al- dat !de verende cadans niet in
Maar de verdachte reageerde tegen dachte heeft
le geijkte opvattingen en praktijken tot
geleden, want het slachtoffer was de „Had
gescandeerde driede tolk:
dat niet wat anders kunnen een verfrissend oorspronkelijke weer- een afgemeten
zag gaan, en de fikwartsmaat
teloor
„Nee, ik zit daar helemaal niet een- man die hem in Nederland het naast zijn?" vroeg de politierechter.
gave
bij
te komen. Zeker
een uitten- nale (niet het sterkste deel trouwens)
zaam. De mensen daar zijn erg aar- stond."
„Ja, koffie of zo", zei de man be- treuren gespeeld werk als dit is dat op
dig voor me".
grijpend. „Daar heb ik om gevraagd, zichzelf al een formidabele prestatie. klonk puntig en speels.
President tot de tolk: Zeg hem
maar ze hadden daar ter plaatse geen Subtiliteiten als korte arpeggio's gaan Het „Deutschtum" van Wagners
Voorspel voor „Die Meistersinger"
maar dat hij zelf ook zijn wensen ken„In het Huis van Bewaring heeft koffie". „En u dronk ook nog een cog- niet op, of eigenlijk onder, in zweveri- was wat programma-opbouw betreft
baar maakt en dat dit in het rapport
nacje",
politierechter,
zei
de
die in het ge vaagheid, maar klinken parelend
mijn cliënt een zekere vertrouwenswel een loodzware klap op dit fijnzinDe uit het zuid-Italiaanse plaatsje wordt aanbevolen.
Hij heeft bewezen dat hij politierapport bladerde. „Tja", zei de als opklaterende druppels van aller- nige vuurpijltje.
positie.
knap geP.
geen
Maar
Vito
had
wensen
in
werd
me
aangeboden
man,
„die
door
Ruoti afkomstige verdachte Vito P.
minst troebel water. De hevigheid van schreven muziek,Ongetwijfeld
zich zeer goed kan schikken. Want
spectaculair,
het
Huis
van
theaBewaring.
moest gistermiddag voor de derde
de muzikale impuls zet buitenmuzika- traal, maar dan ook met alle bezwawie kan zich bij zon lange wachttijd de vrouw van de caféhouder."
Groninger
zwijmelende
„En
u bent ook nog in andere café's le,
goed houden zonder tegen het plagevoeligheden en kwamaal in deze zaak voor de
daarvan. Afgezien van enkele ongeweest", ging de politierechter door. si-diepgraverij buiten spel; de aanpak ren
Rechtbank verschijnen. Deze keer
fond omhoog te springen?"
bij de houtblazers was de
zuiverheden
een
komt
vrij
fors,
pittig
werd de inhoud behandeld van zowel
het ander. De man is al met al
evenals uitvoering goed.
en
„Het is duidelijk: mijn cliënt heeft Van het
een reclasseringsrapport als een psymaar niet
Het rapport van de psychiater luidt, een berustend karakter. Hij heeft ver- was op zoek gegaan naar een bode om de contrasten dat zijn,
*) Van zijn artikelen
een
chiatrisch rapport.
dat de verdachte een gezonde indruk trouwen in deze zaak, vertrouwen in die kasten te vervoeren. Dat kon hij „vierkant bijgehakt" om Vestdijk te zeer lezenswaardige en bestaat
goedkope
zijn
brommertje
tenslotte niet doen. citeren.
dat hij coöperatief is en be- uw rechtbank. Zijn gemoedsrust is het op
Na afhandeling daarvan liet de of- maakt,
bloemlezing in een Reelam-uitgave.
trekkelijk open,
zijn bewustzijn beste bewijs van zijn onschuld. Had hij J vraagt eens in een café hier of daar,
dat
Het Chopin-rubato blijft onverkort
van
mr.
A.l.
Justitie,
ficier
J. Muntencognacjes
zijn
genaar binnen
normaal is en geen schommelingen onwaarheid gesproken dan was dat er en drie
overigens vrij
in
gehandhaafd
een
rapdam. evenwel weten dat beide
lijkt te vertonen, — dat de aandacht in de lange voorlopige hechtenis be- gleden voor je het weet.
hoog tempo en het niet geheel denkporten voor hem geen aanleiding en
de opmerkzaamheid ongestoord slist wel uitgekomen", aldus de raads„Ik drink nooit. Bovendien had ik beeldige gevaar dat de impulsiviteit
dat het geheugen en inprenting man, die persisteerde bij zijn conclu- nog niet gegeten", zei verdachte bij met de pianiste op de loop zou gaan
waren iets aan zijn requisitoir van zijn,
intact
zijn,
— dat hij echter sterk im- sies: vrijspraak en ontslag van rechts- wijze van verweer. Het werkte ave- werd nagenoeg geheel vermeden. In
(30
1965)
juni
zitting
de eerste
toe te pulsief
primair lijkt te reageren,
vervolging.
en
rechts. „Dan kun je er helemaal niet de orkestpartij ontbrak dezelfde felvoegen en dat hij persisteerde bij dat zijn persoon bij het beeld van een
De
president wilde nog weten of de tegen. Dan moet je juist oppassen," heid, zij klonk eerder wat dof in een
zijn eis van 20 jaar,
zijnde de ma- zuid-Italiaan past
dat er een weinig gedachte aan bloedwraak, zoals die zei de politierechter.
niet geheel vlekkeloos verloop, dat de
diepe relatie heeft bestaan met de casoverigens goed volgde.
ximum tijdelijke straf voor moord.
soliste
gulden,
De
boete
van
75
voorde
bij sommige groepen in zuid-Italië nog
waardelijke gevangenisstraf van twee
De Italiaanse tolk, de heer A. I. Ta- sière, (die via een advertentie met de
Vanavond
Martha Argerich ook
was gekomen en leeft, wellicht een rol speelt in de situ- weken en de voorwaardelijke ontzeg- in Groningen zal
(Van een onzer verslaggeefsters)
lamini te Groningen, had het erg druk Italiaan in contact
dit
werk van Chopin speop de taalbarrière, want de president, die indirect aanleiding was tot het ca- atie waarin Vito P. zich bevindt en dat ging van 6 maanden die de officier len. Het NFO-concert in de Harmonie
verrukkelijke kostuumcollectie,
Een
van verdachte
eiste vond verdachte „verschrikkelijk bestaat uit hetzelfde programma dat
mr. P. de Jong, nam de beide rappor- tastrofale handgemeen
misschien
de verdachte zich daarom
zowel voor de teenager en de jonge
met zijn kostbaas, — red.)
veel". „U toont begrip", zei de politie- in Winschoten werd uitgevoerd).
ten zeer gedetailleerd door.
veilig voelde in het Huis van Bewavoorwaardelijke
rechter
en
liet
de
geantwoord
van
reclasseringsrapport
op
vraag
In het
komen
In
een
een
Pijpers uitspraak, dat een kunst- vrouw, als voor de wat oudere vrouw
vangenisstraf vallen..
onder meer ter sprake de primitieve der rechters bleef P. ontkennen dat ring.
werk verkend, herkend en bekend werd vanmorgen door Wim Janssen
Maar Vito P. begreep niet waar de
levenswijze van de mensen in zuid-Ita- hij tijdens zijn verblijf in Nederland
..Waar kan ik betalen vroeg de moet worden, geldt nog steeds voor al- geshowd in de Bolderij te Groningen.
lië, de afweerhouding van de bevol- een stiletto in zijn bezit heeft gehad. president heen wilde. En deze sloot man. Dat kon hij meteen doen in het le moderne muziek, die nu eenmaal De voorjaarsshow '66, waarin speciale
(Zoals uit eerdere publicaties is ge- toen maar de zitting met de mededeking tegenover de overheid en de stergerechtsgebouw. Gratie zat er voor minder gemakkelijke oriëntatiepunten
ke gemeenschapsgroep waaruit Vito bleken, is het slachtoffer door een mes ling dat de Rechtbank op donderdag- hem toch niet in, omdat ,)iet feit werd biedt dan vroeger het geval was. Zij aandacht werd besteed aan de wat
morgen 17 maart vonnis zal wijzen.
een groep die om het leven gekomen.
gepleegd" na 1 januari.
P. is voortgekomen,
moet gespeeld worden, liefst meerma- grotere maten, was een geheel van
volgens het rapport zijn eigen problecharmante, uiterst vrouwelijke jurkmen oplost en de neiging heeft soms
jes, stijlvolle mantels en modieuze,
voor eigen rechter te spelen.
smaakvol gekozen deux-pièces.
Mantels
ook deze zomer veel
camelkleurig — en pakjes van een
eenvoudige lijn, deden de volslanke
Voorts wordt verslag uitgebracht
dames er gedistingeerd uitzien.
van de omzwervingen van de verdachDe jonge vrouw kan deze zomer alte. Vito P. komt uit het gezin van een
les dragen waar ze zin in heeft. Vrokleine Italiaanse boer in Ruoti. Toen
lijke jurken met wijde rokken in zowel
Het feestprogramma in Groningen ter gestraat, Ooftstraat, Fruitstraat,
Moesstraat,
hij zes jaar was stierf zijn vader. Hij
legenheid van het huwelijk van prinses Beatrix
Tuinbouwstraat, Tuinbouwdwarsstraat, Zwarlichte als donkere kleuren, ruitjes als
werkte eerst een tijdje als herder in
bloemetjes, strakke Mondriaan- of
en de heer Claus von Amsberg luidt:
teweg, Kerklaan.
de omgeving, maar terwijl zijn broers
8.00—8.10 uur: Klokgelui.
of Courregèsjurken en de nieuwe
8.45—9.45 uur: Concert op de Grote Markt door
en zusters de boerderij van hun vader
opartmotieven, alles is geoorloofd de8.30 uur: Reveille door 6 drumbands:
muziekvereniging Oranje.
trouw bleven, trok Vito in 1954 de weRoute Excelsior: Paterswoldseweg (Menno
10.30 uur: Rechtstreekse tv-uitzending van de
ze zomer.
reld in, dat wil zeggen: naar het noorVoor de tieners zijn de heuprokken
Lutterhuis), Laan van de Vrijheid, Kochhuwelijksplechtigheid voor alle gezindten in
den, waar meer welvaart heerste. In
deze zomer favoriet. Rokken in een
straat, Landsteinerlaan, Boerhaavelaan, GaDe Korenbeurs.
Turijn werkte hij op verschillende fa10.30—11.30 uur: Kindervoorstelling in de Harstrakke lijn en natuurlijk een paar cenlenuslaan, Madame Curiestraat, Fleming8.00—9.00 uur: Rondgang Chr. Harmoniegezelbrieken.
timeter boven de knie. De praktische
straat, Paterswoldseweg, Overwinningsplein,
monie. Artiesten: Ronny Tober, Fantasio,
Hereweg,
Route:
Verl.
schap Patrimonium.
In 1960 trekt hij nog verder naar het
Bobby Brooks ontInvasiestraat,
combinatiemode
Canadalaan, Bezettingslaan,
Miss Alice, Tonny Leerink, Betty Best, TonHelperwestsingel, Helperweststraat, Van Idnoorden en belandt tenslotte in Ludbrak
ny Bakkenes en Trio Willy Weits.
op de show, evenmin als de
Rode Kruislaan, Paterswoldseweg, Bezetniet
Werumeus
Siccamasingel,
dekingeweg,
Hora
wigshaven, Duitsland, waar hij het
geliefde kraagjes en strikken in con14.00—15.00 uur: Kindervoorstelling in de Hartingslaan, 16 Aprillaan, Laan van de Vrede,
Buningstraat, Couperusstraat, Van Schendeléén jaar uithoudt.
Muntinglaan, Huygensmonie.
trasterende kleuren. De nauwe rokken
Paterswoldseweg,
Nic.
Multatulistraat,
Beetsstraat,
straat,
14.00 uur: Sociëteit Daddle Doofy, Nonstophebben plaats moeten maken voor gestraat, Van Leeuwenhoekstraat, Kam. OnDan volgt Hamburg, en hier is het
Aagje Dekenstraat, Da Costastraat, Bilderrende, plooiende en zwierig wijde rokprogramma (ook 's avonds) m.m.v. 6 orkesdat in verband met zijn naam de
nesstraat, Parkweg, Hoornsediep, Grunodijklaan, Van Lenneplaan, Van IddekingePaterswoldseweg, Verzetsstrijdersjustitie genoemd wordt. Maar de
ten.
straat,
weg, Vondellaan, Luykenstraat, Van Iddekinrapporteur
laan, Sabotagelaan, Gijzelaarslaan, Koeriervan de reclassering
14.30 uur: Voetbalwedstrijd GVAV—Elinkwijk,
geweg, Van Starkenborghstraat, Van Imhoffkrijgt in Hamburg slechts vage insterweg, Paterswoldseweg (Menno Luttermuzikale medewerking drumband C.J.O.
straat, Van Iddekingeweg, Helperbrink.
huis).
lichtingen die bovendien niet eens15.00—16.00 uur: Voorstelling voor jong en oud
8.00—9.00 uur: Rondgang van Gruno's Postluidend zijn.
op de Grote Markt door André van Duin,
Route Kracht & Vriendschap: Parklaan, over
pag.
harmonie. Route: Verl. Hereweg, v. RoyenEmmiussingel,
StationsWaarom was de verblijfsvergunning
Ronny Tober, Tonny Leerink, Tonny Bakkede Herebrug, Übbo
laan, De Sitterstraat, Van Panhuysstraat,
straat, Zuiderdiep, Munnekeholm, Brugniet verlengd?", wilde de president
nes en Betty Best.
Van Starkenborghstraat, Van Royenlaan,
weten.
15.45 uur: Optocht ter gelegenheid van het
straat, Hoge der A, Visserstraat, O. Kijk in
P. C. Hooftlaan, Reviusstraat, Brederostraat,
Antwoord van verdachte: „Ik weet
planten van de huwelijksboom. In deze op't Jatstraat, Broerstraat, O. Boteringestraat,
Spieghelstraat,
Ketwich Verschuurlaan (vol(PrinRozenstraat,
persoonlijk
geopgenomen
nooit
Nw.
6
zijn
praalwagens
niet,
het
ik ben
Nw. Boteringestraat, Kl.
tocht
om Diaconessenhuis maraanwijzing
gens
Kruisstraat,
Violenroepen door de politie".
Kijk in 't Jatstraat, Kl.
ses Beatrix 1938—1966); 1000 kinderen voorcheren), Ketwich Verschuurlaan, De Ranitz40
oranje,
rood,
blauw;
wit
en
ruistraat, Boterdiep, Turfsingel N.z., Turfsingel
stellende
straat, Moddermanlaan, De Savornin LohZ.z., W. A. Scholtenstraat, Oostersingel, Walters en muziekkorpsen. Route: Bloemsingel,
manlaan, Beethovenlaan, Schubertlaan, Hanstraat, Kruitgracht, Agricolastraat, Nw. St.
Nw. Ebbingestraat, O. Ebbingestraat, Grote
dellaan, Beethovenlaan, Strausslaan, HelperJansstraat, Schuitendiep Z.z., Poelestraat,
Markt (Oostzijde), Oosterstraat, Zuiderdiep,
Was het waar, dat verdachte bij zijn
brink, Haydnlaan, Groenesteinlaan, CoenBrugHerestraat,
Vismarkt,
A-Kerkhof,
Markt.
Grote
Italiaanse mede-arbeiders in het buidersweg, Helperbrink.
straat, A-straat, Westersingel, Kraneweg,
Route Jeugddrumband Groningen: Floresplein,
tenland geen aansluiting kon vinden?
Dr. B. Zwanenburg, heeft gistermidPrinsesseweg,
Nassauuur: Rondgang Apollo. Route: Verl.
Korreweg, West-Indische Kade, ParamariboColleniusstraat,
H.
8.00—9.00
„Ik had er nooit persoonlijke vriendag in een openbare les getiteld „Van
straat, Oosterhamriklaan, Celebesstraat, MoHereweg, Kamplaan, Esserlaan, Quintuslaan, Noorderplantsoen.
den onder".
gasbel tot organische chemie", waarlukkenstraat, Semarangstraat, Floresstraat,
laan, Helper Esweg, Goeman Borgesiuslaan,
15.30—16.30 uur: Concert op het gazon van de
Heeft hij zich in Duitsland niet
de muziekvereniging St.
mee hij. het ambt van lector in de orSoendastraat, Palembangstraat, BandoengTroelstralaan, Cort v. d. Lindenlaan, Domela
Nassaulaan
door
enorm eenzaam gevoeld?
ganische scheikunde aan de RijksuniTroelstraJoseph.
straat,
Molukkenstraat, Poortstraat, HerNieuwenhuislaan, Schaperstraat,
„Nee, ik had toch m'n werk en daarLohmanlaan, Van Houtenlaan,
te Groningen aanvaardde, de
manstraat, Reinautstraat, Jacob Catzstraat,
16.30 uur: Planten van de huwelijksboom.
versiteit
laan,
De
Sav.
bij had ik met allerlei mensen te maSumatralaan,
Padvindersdrumband,
16.45 uur: Districts
universiteit een plaats genoemd, die
Coendersweg, Haydnlaan, Groenendaal (heen
Bedumerstraat, Asingastraat,
ken".
vaandelwacht, zeekadetkorps en 1000 kindePadangstraat,
bij uitstek geschikt is voor het verrichSabangplein,
Bilitonstraat,
en terug), Haydnlaan, Bachkade, CoendersVito P. stond kleintjes, maar roRoute: Grote LelieKorreweg.
Mozartstraat,
Sumatralaan,
Wagpersingel,
Helperren
naar
de
Harmonie.
ten van fundamenteel onderzoek. Uit
weg,
gemak
voor
buust en volkomen op zijn
Oliemuldersweg, Resedastraat,
straat, Nw. Kijk in 't Jatstraat, O. Kijk in 't
recente Amerikaanse cijfers blykt, dat
Route
Avanti:
brink.
de rechter. Zijn antwoorden hadden
mededelingen over fundamenteel cheJatstraat, Harmonie (Variété Herman RinPioenstraat, Nachtegaalstraat, Vinkenstraat,
9.00—9.15 uur: Vlaghijsen op de Helperbrink—
niets te veel maar ook niets te weinig;
ket).
Thuessinklaan, Petrus Campersingel,
a
de
misch onderzoek voor zestig procent
Th.
door
Coendersweg
padvindersgroep
hoek
ze waren volkomen correct en klonRipperdalaan, Klap20.30—22.00 uur: Avondvoorstelling op de Grote
van universitaire instellingen afkomBakkerstraat,
medewerking
Gerbr.
van
„De Havik," met
de muken zelfs een tikkeltje vriendelijk.
stig zijn.
Markt, waaraan medewerken: Cocktail Trio,
s Postharmonie en
(verzorgingshuis), Goudenregenrooslaan
Gruno
Apollo,
ziekkorpsen
Vito P. glimlachte dan ook bij tijd en
Lindelaan, Irislaan, Zaagmuldersweg,
J.
de
Voor de studenten en jongeresearchShirley, Annie de Reuver, de Rifa's, Peter
plein,
Wilde,
heer
loco-burPatrimonium. De
wijle.
Zonnebloemstraat, Oliemedewerkers, ligt hierin een middel
Trio Willy Weits.
Goudbloemstraat,
Piekos
en
Groningen houdt een korte
gemeester
van
prestaties
in Duitsland niet
Of zjjn
24.00—2.00 uur: Harmonie: Dansavond m.m.v.
om experimentele vaardigheid en onmuldersweg.
feestrede.
beneden de maat waren gebleven?
Ballroomorkest, bestaande uit 5
derzoektechniek op te doen. Hoewel
Padvinders Drumband: Verl.
Route
Districts
het
Noorder
Hij haalde zijn schouders op.
Na afloop van het vlaghijsen marcheert:
Kings (speciaal
personen, The Rhythm
van
de universitaire docent wordt verVisserstraat, Melkweg, J. Israëlsstraat, H.
Waldeck
Haydnlaan,
PyrmontApollo via
Of hij in Nederland vriendelijker
wacht, dat hij leiding geeft aan dit onColleniusstraat, H. W. Mesdagplein, H. Coldansorkest, bestaande uit 4 personen), CockEmmastraat,
Verl.
-plein,
Hereweg.
straat
en
leniusstraat, Kraneweg, Jan Steenstraat, Van
tail Trio als speciale attractie.
derzoek blijkt, dat hij een groot deel
werd ontvangen dan in Duitsland,
Patrimonium via Helperbrink, Brinklaan,
Doustraat,
Teenagerbal.
M.
Hobbeuur:
Ruysdaelstraat,
zijn tijd zoek brengt met adminiGer.
Ï0.00—24.00
Korenbeurs:
van
Hereweg.
waar men minder aandacht besteedt
Helperoostsingel, Verl.
Orkesten: The Starlets, Blue Heaven Combo.
mastraat, Van
stratieve
en organisatorische bezigheGoyenstraat, Friesestraatvia
Coendersweg,
„Gastarbeiter"?
Gruno's Postharmonie
aan de
Medewerking: De 2 Stefani's en de Caltens.
weg, Wassenberghstraat, H. Colleniusstraat,
den. Het gevaar is groot, dat hij een
Hereweg.
Verlengde
Kerkstraat,
„Molto" („Veel vriendelijker", ver20.00 uur: Huize Maas: dansen. Orkest: The
bureau- en papierchemicus wordt. De
Prinsesseweg, E. Casimirlaan, Koninginne19.00—20.00
uur: Grote lampionoptocht door
WilhelDillenburglaan,
Oranjesingel,
Pimpernels.
enige mogelijkheid van de docent in
tolk).
laan,
Scarlet
taalde de
Helpman en De Wijert. Hieraan werken mee
minakade,. Westersingel, Verl. Visserstraat.
20.00 uur: Paviljoen Stadspark: Grande Soiree
de chemie om het contact met de reade muziekkorpsen Veilig bpoor en WilhelmiRoute C.J.0.: Noorderstationsstraat, Tuinliteit van het experiment niet te verDansante m.m.v. „Hammond Quartet."
bouwstraat, Akkerstraat, Koolstraat, Moesna en de Padvindersdrumband. Route: Helliezen, is, om van tijd tot tijd zelf weer
20.00 uur: Het Tehuis: Oranjefeestavond m.m.v.
perbrink, Van Iddekingeweg, Vondellaan,
straat, Vindicatstraat, Kastanjelaan, EikenBé Algera met Hammondorgel.
aan de laboratoriumtafel te gaan
Royenlaan,
Van StarP. C. Hooftlaan, Van
Maar had de verdachte het tragisch
staan. Een mogelijkheid daartoe ligt
laan, Eglantierstraat, Mispellaan, lepenlaan,
20.00 uur: Gala-avond in de Stadsschouwburg.
gebeuren wel echt betreurd?
kenborghstraat, Moddermanlaan, De SavorLijsterbeslaan,
Berkenlaan,
in het in de Verenigde Staten gangPrunusstraat,
Medewerkenden: Kon. Liederentafel Gruno,
„Dubbelbetreurd".
nin Lohmanlaan, Van Houtenlaan, Coendersbare systeem van het zogenaamde
Elzenlaan, Mispellaan, Hazelaarstraat, Eikenstudentenvereniging GSTG, spelende onder
weg, Helperbrink, Van Iddekingeweg.
laan, Kastanjelaan, Moesstraat. Concordiasabbatsverlof. Dit systeem verdient
Dat is bij de zittingen niet naar vode zinspreuk „Neemt ons zoals wij zijn."
ook voor de Nederlandse universiteiren gekomen, meende de president.
; ten sterke aanbeveling, zo meende hij.
..Misschien hebben we elkaar niet

„Hoeden af,

—

mijne

heren,

Geen schurk

—

—

Schubert’s Vijfde

„Vito P.is
geestelijk

'

normaal”

Berustend

Alles normaal

—

—

■

—

—

—

—

Voorjaarsshow '66

—

van Wim Janssen

—

—

Feest in Groningen op 10 maart

Herder in Ruoti

HELP MAN

Zie ook

11 en 26
voor stadsnieuws

Ambtsaanvaarding van
lector B. Zwanenburg

Niet eenzaam

.

—

„Dubbelbetreurd"

'
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Route en samenstelling van de
bruidsstoet van kroonprinses Beatrix
1. Koninklijk Paleis
2. Nationaal Monument

3. Raadhuis
4.

Amstel

5. Munttoren
6. Rokin
7. Raadhuisstraat
8. Westerkerk

N.Z. Voorburgwal

9.

10. Prins Hendrikkade
ÏI.

Damrak

a. Bereden politie gemeente Amsterdam

b. Landelijke

ruiters met de provincievlaggen
c. Commando Rijkspolitie te
paard

d. Galarijtuig: prinses Margriet,

mr. P. van Vollenhoven, de
heer en mevr. dr. P. Ahrens-

von Amsberg

e. Galarijtuig:

Irene,
prinses
prins Hugo, de heer en mevr.
Jenguel-von Amsberg

f. Galarijtuig: twee bruidsmeisjes, vier

bruidskinderen

g. Glazen koets: Koningin Juliana, mevr. Von Amsberg en
Prins Bernhard
h. Chef van het Mil. Huis van de
Koningin en de adjudant van
prins Bernhard

i. Escorte van officieren van de

Cavalerie
j. Gouden koels met het bmidsaat

k. Eerste stalmeester luit.-kol.
W. F. K. Bischolf van Heemskerck
1- Escorte van officieren van de

Cavalerie
m. Galarijtuig: vier bruidsmeisjes
n. Commando Rijkspolitie te
paard
0/

Bereden politie gemeente Amsterdam

(Luchtfoto

KJUM-Aerocarte*

Nieuwsblad van het Noorden

IN DELFZIJL

Minister Suurhoff hield zich
over Dollard op de vlakte
(Van

onze redactie voor de
Eemsmond)

Diegenen, die gisteravond naar de
propaganda-bijeenkomst van de Partij van de Arbeid in de Delfzijlster
schouwburg trokken met de verwachting daar van minister J. G. Suurhoff
van Verkeer en Waterstaat een duidelijke uitspraak te zullen horen over de
Dollard-plannen, zijn niet aan hun
trekken gekomen. De minister gaf zowel in zijn toespraak als in de antwoorden op de vragen zelfs géén aanwijzing, die zou kunnen duiden op een
bepaalde voorkeur voor een van de
plannen. Of het moesten al de uitlatingen zijn waarmee de heer Suurhoff

de discussies besloot en waarin hij
duidelijk stelde, dat goed nagegaan
moet worden hoe de uitgaven moeten
worden besteed en dat men zich er van
moet overtuigen of er met hetzelfde
geld ook andere oplossingen mogelijk
zouden zijn.
Minister Suurhoff zei dit naar aanleiding van enkele opmerkingen van
oud-wethouder J. Vos van de gemeente Termunten, die vóór het zogenaamde „Grote Dollard-plan" had gepleit.

In Amsterdam-Noord

Zandauto rijdt over
drie zittende mannen:
1 dode, 2 ongedeerd

Volgens de minister moet steeds wor-

den nagegaan welk effect een te kiezen maatregel heeft.
„Ik hoop een beslissing te kunnen
nemen en die in de ministerraad voor
te dragen, die het grootste nut voor
het noorden des lands en speciaal
voor de provincie Groningen zal afwerpen," aldus besloot de minister.
Eerder had hij op een vraag reeds
verklaard, dat er in de provincie Groningen overleg gaande is over het al
dan niet voortzetten van de landaanwinningswerken. Volgens hem is er
nog géén beslissing genomen.
Naar de mening van minister Suurhoff is het niet juist een parallel te
trekken tussen de problemen van Limburg en die van het noorden van Nederland. Zijns inziens zijn er duidelijke
verschillen. Limburg is een hoog geïndustrialiseerd en dicht bevolkt gebied
waar de mensen, die er werkeloos
worden, gewend zijn aan industriële
arbeid. In het noorden zijn echter
vooral agrarische bedrijven, die werknemers uitstoten, en hier zijn de industrieën voor het opvangen van deze
mensen niet vlak naast de deur.
„De regering is zich er goed van bewust, dat er niet alleen in Limburg
economische problemen liggen en dat
er ook in andere delen van het land,
Zeeland en het noorden, problemen
zijn waarvoor mogelijkheden moeten
worden gezocht," had hij reeds eerder
in zijn toespraak verklaard.
De minister waarschuwde, dat Nederland een deel van de jaarlijkse welvaartstoename zal moeten afstaan,
om het de regering mogelijk te maken
die voorzieningen te treffen, die nodig
zijn om het welzijn van de bevolking
géén gevaar te doen lopen. „Opdat
Nederland niet een vieze, ontoegankelijke vuilnisbelt wordt," motiveerde

Op een terrein in Amsterdam-Noord
zijn gistermorgen drie mannen, die
zaten te praten, onder een achteruit- hij.
rijdende zandauto gekomen. Eén van

hen, de 18-jarige chauffeur Peter van
Uden, kreeg een achterwiel over het
lichaam en werd ernstig gewond naar
een ziekenhuis overgebracht, waar hij
in de loop van de middag is overleden.
De twee andere mannen werden in het
zand gedrukt en liepen geen letsel op.

- 18
Denen kozen nieuwe „Groninger
Voetbalbond”
gemeenteraden

van woensdag 9 maart

Suurhoff: PvdA
met „Zo is het”
niets te maken

1966

in Denemarken
gemeenteraadsverkiezingen
hebben de sociaal-democraten een
netto verlies van acht zetels moeten incasseren. De linkse socialisten gingen
(Van onze redactie voor de
daarentegen met acht zetels vooruit.
Eemsmond)
„De Party van de Arbeid heeft met Ook de conservatieve partij en de libede hele uitzending niets en dan ook ralen boekten winst.
niets te maken." Aldus reageerde minister J. G. Suurhoff gisteravond te
Delfzijl op de uitlatingen van de heer
B. Roolvink, voorzitter van de ARfractie in de Tweede Kamer betreffenVARA-televisie-uitzendingen
de de
„Zo is het toevallig ook nog eens een
(Van onze redactie te Assen)
keer."
In een tijdsbestek van nog geen
De minister liet zich tijdens een pro- maand heeft zich opnieuw op een
paganda-bijeenkomst van de plaatse- school in Assen een geval van neklijke afdeling van de PvdA over deze kramp voorgedaan. Een 13-jarig meiszaak uit, toen zijn mening werd ge- je van de Dag Hammarskjöldschool
vraagd over de opmerkingen van de voor ulo bij wie de ziekteverschijnseheer Roolvink. Deze had tijdens een len zijn ontdekt, is in het Wilhelminaradio-uitzending op de voorafgaande ziekenhuis opgenomen. Zij maakt het
avond onder meer verklaard, dat de op het ogenblik zeer goed.
PvdA zich zijns inziens op niet mis te
Een vriendin van haar is door het
verstane wijze over het programma hoofd der school, de heer A. N. Simon
op verzoek van een huisarts naar huis
zou moeten uitspreken.
„De PvdA heeft geen enkele zeg- gezonden.
genschap over het al dan niet door„Reden tot ongerustheid is er niet,"
gaan van de uitzendingen. Voorzover vertelde de heer Simon. De school
schoolarts
mij bekend is, is zelfs géén van de draait gewoon door. De
mensen, die de uitzendingen verzor- heeft ons alleen geadviseerd vooral
gen lid van de PvdA" aldus consta- goed voor ventilatie te zorgen en er
op toe te zien dat de kinderen zich
teerde minister Suurhoff.
Als persoonlijke mening voegde hij niet te veel vermoeien."
In de tijd dat hij als onderwijzer aan
eraan toe niet alles van de uitzendingen even smaakvol en even geestig te de school is verbonden heeft de heer
vinden. „Er zijn zware missers bij en Simon nög geen gevallen van neksoms zitten ze er zwaar naast. Het kramp meegemaakt. Het opnemen van
wordt soms ook wel eens een beetje een van zijn leerlingen is voor hem
vervelend als een uitzending praktisch geen aanleiding geweest om nadere
geheel aan één onderwerp, zoals het maatregelen te nemen.
prinselijk huwelijk, wordt gewijd."
De heer Suurhoff zei er echter niet
over te denken om dan ook te zeggen:
„Dat moest niet mogen. Daar moesten maatregelen tegen getroffen worden." Hij zei niet te vergeten, dat er
een knop aan de t.v.-ontvangers zit.
Landelijk is de geregistreerde arVoor het verbieden van een dergelijk
programma voelde hij niets: „Je be- beidsreserve van mannen in de maand
gint met één en dan gaat het door. februari gestegen met 0,1 pet. In GroIn korte tijd zit je dan in een politie- ningen handhaafde het aanbod zich in
staat."
vrijwel alle beroepsgroepen op hetzelfde niveau. Een duidelijke toename
was er in de sector landbouw, waarvan de oorzaak lag in de beëindiging
van de dorscampagnes en kwekerswerkzaamheden. Door de gunstige
weersverandering aan het eind van de
maand echter, was er reeds een daling
in het aanbod te constateren. De geregistreerde
bedroeg
arbeidsreserve
eind februari 4.622 tegen 4.585 eind januari. In vergelijking met de maand
februari van het vorige jaar daalde de
geregistreerde arbeidsreserve met 859.
In Drenthe nam de geregistreerde
nomen aan de klassiekers de ronde van arbeidsreserve ■in februari met 206
Overijssel, de ronde van Friesland, de personen toe. De totale arbeidsreserve
ronde van Gelderland en de ronde van bedroeg eind februari in deze provinDrenthe. Ook in de Drentse Dorpenom- cie 5.152. Vorig jaar daalde het aanloop en in de zogenaamde Hondsrugvierbod in deze maand met 182 personen.
daagse zullen de Fongers RIH-renners
De geregistreerde arbeidsreserve in
aan de start verschijnen.
Het Noorden telt thans vier zogenaam- Friesland steeg in februari met 123
de „fabrieksploegen". In Drenthe de man, n.l. van 4652 aan het begin tot
Melkploeg met ploegleider Fré Bos, de 4775 aan het einde van de maand.
pas geformeerde Spar-ploeg met ploeg- Vergeleken met vorig jaar is de gereleider Dick van Wijk en voorts de ploeg gistreerde arbeidsreserve in deze proZuidenveld, waarvoor reeds enkele ren- vincie nu 347 hoger.
ners zijn aangezocht. Zo langzamerhand
Bij de
gehouden

gisteren

Opnieuw geval van
nekkramp in Assen

ARBEIDSRESERVE IN
FEBRUARI GESTEGEN

Steun voor Noordelijke renners

Fongers-ploeg gaat deelnemen
aan tal van klassiekers
Coevorden

Kind in
door gat in dak uit
brandend huis gered

wielersport-medewerker)
de Groninger rijwielenfabriek Fongers
weer
een ploeg wielercoureurs geformeerd,
die met steun van deze industrie aan tal
(Van een correspondent)
van klassiekers en criteria gaat meeDoor een gat in het dak is een kind doen. De Fongers-RIH-ploeg bestaat uit
(Ureterp),
van de familie Boertien in Coevorden de renners Henk Hoekstra
Hendriks uit De Wijk, die in 1965 de
uit een brandende slaapkamer gered. Roel
ronde van Drenthe won, Piet Schreur
Kinderen van het gezin Boertien dat (Wolvega),
Jan Bols (Hoogeveen), Wiein de Goeman Borgesiusstraat woont, be Boonstra (Opende Gr.), Johan Jager
speelden met lucifers in de slaapka- (Dokkum), Nico Been (Groningen), Anmer. Er ontstond brand. Twee kinde- ton Rijkers (Amsterdam), Popke Oosren wisten zich tijdig te redden maar terhof (Eelde) en Evert Broekstra (Warf- krijgen onze Noordelijke coureurs de zo
nodige financiële steun om zich te kuneen derde kind lag nog in bed. Om- fum).
Ploegleider is evenals andere jaren nen ontplooien.
wonenden sloegen een gat in het dak weer
Het wordt een bijzonder druk wieierheer Evert Brander uit Groninen konden zo ook het derde kind in gen. Indede
seizoen. Naast de grote wedstrijden als
wielerkoersen
te
Ekehaar
zal
veiligheid brengen.
de ploeg zich ernstig gaan voorbereiden de rondes van Friesland en Drenthe, is
Het brandende bed wist men even- op het komende wielerseizoen, dat a.s. er de Dorpenomloop en de ronde „Door
eens, door dit gat naar buiten te wer- zaterdag 19 maart begint met „De ster het land van Bartje" en voorts zijn er
nog ongeveer 70 criteria in tal van plaatken.
van Zwolle." Voorts zal worden deelge- sen
De Groninger zwemsters Els Hulsein Groningen, Friesland en Drenthe. bos van de GDZ en Ina Mulder van de
Het Noordelijk wielerseizoen wordt geen PC hebben dinsdagavond in het
opend op Tweede Paasdag, maandag 11 GZ
(25 nieter) te Bremen goede
Zentrallbad
april a.s. met de ronde van De Wijk
(Dr.). Op zaterdag 16 april is de grote resultaten bereikt op de internationale
zwemwedstrijden.
klassieker de Ronde van Friesland,
Op de 200 meter vrije slag dames werd
waarbij in afwachting van de finish een
Ina
tweede met een tijd van
nieuwelingenwedstrijd wordt gehouden. 2.23.8Mulder
achter
het Russische meisje TaZondag 17 april organiseert Stormvogels
Sosnova,
mara
die winnares werd in
uit Veendam de ronde van Finsterwolde. 2.19.6.
Op de 100 meter vlinderslag werd Els
De Fongers-ploeg 1966, die zojuist is Hulsebos derde in de matige tijd van
(Van

onze

Evenals in 1964 en 1965 heeft

Els en Ina zwommen
succesvol in Bremen

BIJ DE VIERDE KLASSERS

GVAV Rapiditas door zege op
Gruno vast op leiderstroon
Bü

de vierde k lassers bleven j.l. zondag alle leiders knap in het zadel en
was het voor hen zelfs een goede dag, omdat de concurrentie in vele
gevallen punten verspeelde. Dronrijp, Rolder Boys, Rapiditas, Forward
en T.E.V.V. staan er bijzonder goed voor en het moet al vreemd lopen als
het kampioenschap en daarmede de promotie naar de derde klasse aan
hun neus voorbijgaat. Maar de weg is nog lang en verrassingen zijn in

voetbal altijd mogelijk.

Ton Rijkers

geformeerd, bestaat

in

hoofdzaak

uit

Noordelijke renners, alleen Ton Rijkers
komt uit Amsterdam. Hij begon in 1958
te koersen en werd clubkampioen in
1960. Rijkers, die houthakker van beroep
is en 27 jaar oud, rijdt het liefst klassiekers. Dat zware werk ligt hem goed, getuige de resultaten tussen 1962 en 1965 in
welk tijdvak hij zich twintig keer
prijzen reed.

in de

SCHAATSEN

jana Saweljewa in 2.34.-.

Schenk wint in Tromsö —

lijk. Onderaan is het degradatielot van
Ezinge vrijwel bezegeld.
Ard Schenk, Europees schaatskam4e klasse A:
4e klasse B:
en tweede in het wereldkampioenDronrijp
12 21
Lemmer
11 17 pioen
MXV '29
12 16
Steenwijk
11 16 schap, blijft de meest succesvolle van het
Stiens
12 16
Udiros
10 13 „schaatscircus," dat gezamenlijk na afvan de grote toernooien door NoorWZS
11 13
Oldemarkt
9 11 loop
trekt. De lange Noordhollander
Kollum
11 13
Bakhuizen 11 11 wegen
CAB
12 13
Giethoorn
10 9 voegde dinsdag in Tromsö opnieuw een
Gorredijk
Dokkum
12 8
10 8 duidelijke triom aan zijn machtige palTrynwalden 12
8
9 7 mares toe. Schenk won zowel de 500 meNw.schoot
DTD
12 6
WilLoord
10 6 ter (44.3) als de 3000 meter (4.40.9). Vernoteerde 47.1 op de 500 m. en 4.55
St. Jacob 12 4
9 2 kerk
Renado
lijke spel tegen Kloosterburen allerminst
op de 3000 meter.
4e klasse C:
4e klasse D:
tot een imponerende prestatie,
maar' Rolder
Rapiditas
11 19
toch hadden de studenten een goede dag, ONB Boys 12 21
12 15
Haren
11 16
want Usquert verloor en Leek speelde ge-

4D nam GVAV Rapiditas met o—l
revanche op Gruno voor de destijds op
eigen veld geleden nederlaag. Een belangrijke zege voor de Rap'ers, die nu
prachtige kansen op het kampioenschap
hebben. Opmerkelijk is het, dat Gruno
drie keer met I—o verloor. Haren won
de uitwedstrijd tegen Harkstede met o—2
en kwam nu op de tweede plaats terecht.
Maandag berichtten wij abusievelijk, dat
Haren met 2—o had verloren.
In 4E kwam Forward met het 2—2 geIn

12 15
Gruno
10 14
De Sweach 13 15
Froombosch 12 13
13 12
Oerterp
Gron. Boys 11 11
In een dubbele Italiaanse zege ein- Nw. Roden 12 10
De Vogels 12 10
12
digde dinsdag de openingsetappe van de TFS
9
Harkstede 10 9
wielerwegwedstrijd
Parijs—Nice,
SGV
een Marum
12 9
9 8
143 km lange rit van Montereau naar Wilper Bs. 10
7
Actief
10 8
spurt
kopgroepAuxerre. In de
Smilde
12 7
van een
Groen Geel 11 8
je zegevierde Adriano Durante vóór de
Kwiek
11 2
kampioen van zijn land Michèle Dan4e klasse E:
4e
klasse
F:
celli, de Belg Eddy Merckx en de Frans- Forward
12 18
VIOS (O.) 13 19
Usquert
man Roger Pingeon.
12 15
12 18
Dalen
De 54.631 betalende bezoekers aan Leek
12 15
VKW
11 i7
de Anfield Road te Liverpool juichten Bedum
12 13
11 13
Sleen
stormachtig
Liverpools
tweemaal
voor
Zuidhom
13 13
RK Raptim 11 11
11 12
rechtsback Chris Lawler, die een groot Kl.buren
Dedemsv.
12 10
aandeel had in de 2—o zege op het HonTolbert
12 11
Dwingeloo 11 9
gaarse Honved. Lawler bezorgde zijn Eenrum
11 10
Wijster
12 8
ploeg na 28 minuten spelen een voorSVMH
11 9
Diever
11 6
sprong door de bal m te koppen, die na Ezinge
12 2
Uffelte
5
12
een schot van linksbuiten Peter Thomp4e klasse G:
4e klasse H:
son van de paal terugsprong. Twee mi- Meeden
11 17
TEW
10 18
nuten na de rust gaf hij de pass, die ASVB
11 15
DVC '59
11 15
middenvoor lan St. John in staat stelde Alteveer
10 14
11 15
Emmersch.
doeltreffend in te koppen. Honved kon Farmsum
13
Weerdinge 12 13
12
aanvallend weinig uitrichten tegen de West.wolde 9 12
Valth.mond 10 il
stoere Engelse defensie en werd verdedi- Wildervank 11 10
SVBC
12 10
gend herhaaldelijk in verwarring geSPW
11 9
Eext
13 10
bracht door de veelvuldig switchende WEO
9 8
Weitev. Bs. 12 8
Liverpool-voorhoede. Liverpool is nu bij Nw.schans
10 6
STA
11 7
de laatste vier.
Oldambt. Bs 10 5
EBO
12 7
Wereldkampioenschap ijshockey: Borg.comp. 10 5
Poule A: Canada—O. Duitsland 6—o; RusDe gestaakte wedstrijden Bakhuizenland—Finland 13—2; Tsj. Slowakije— Lemmer I—l (in 4B) en Udiros—SteenAmerika 7—4; Poule C: Italië—Denemar- wijk 2—o (in 4B) zijn in de standen opken 12—5.
genomen.

Bakkeveen

—

—

1.14.9. Winnares werd de Duitse zwemster Heike Hustede in 1.07.7, welke tijd
een nieuw Duits record betekende. De
Russin Tatjana Devjatowa werd tweede
in 1.09.-.
Op de 100 meter rugslag werd Els Hulsebos tweede in 1.13.8 achter Tatjana Saweljewa in 1.10.8. Op de 100 meter vrije
slag werd Ina Mulder vierde in 1.06.1 Op
de 200 meter rugslag werd Els Hulsebos
tweede in 2.28.5 achter de winnares TatDe Europese kampioen hardrijden
Ard Schenk zal op 16 maart in zijn woonplaats Anna Paulowna worden gehuldigd.
De gemeenteraad besloot Ard Schenk de
zilveren erepenning van de gemeente toe
te kennen en verleende een subsidie van
vijfhonderd gulden aan de ijsclub Eendracht maakt Macht die de huldiging zal

—

organiseren.
De wedstrijd om de wereldtitel
zwaargewicht boksen tussen Cassius Clay
en Ernie Terrell zal op 29 maart in Toronto worden gehouden, aldus de minister
van arbeid van de Canadese provincie,

Ontario, Leslie Rowntree.

Laatste partij in Assen beslissend

Voor Nederland scheen tafeltenniszege
tegen Engeland voor het grijpen
Het heeft er even

op geleken dat Neinterlandtafeltennisontmoe-

toch goed gedaan. Frans Schools won
van zowel Stuart Gibbs met 20—22,23—21,
ting tegen Engeland, dinsdagavond ge16—21 als van Toni Piddock met 21—18,
speeld in „De Wilco" te Assen, zou win14—21, 16—21. Tegen Chester Barnes, no.
nen. De winst was zelfs eigenlijk voor 1 op de ranglijst in Engeland, moest hij
het grijpen. Onze landgenoten namen echter met 21—16. 22—20 de vlag strijeen 4—2 voorsprong maar tenslotte wis- ken. Wel nam hij in de 2e game nog
ten de Engelsen de stand om te buigen een 15—17 voorsprong doch toen de Ennaar s—l in hun voordeel.
gelsman met 20—20 op gelijke hoogte
Bij de stand 4—4 moest de partij tus- kwam besliste deze de game met gesen Toni Piddock en Bert Schoofs de be- durfde smashes in 22—20. Bert Schoofs
slissing brengen. De le game kwam met kwam tot een winstpartij tegen Stuart
14—21 op naam van Bert Schoofs. Het Gibbs. Hiervoor had hij echter 3 games
ging allemaal even gemakkelijk, zodat de nodig 20—22, 23—21, 16—21.
vooruitzichten lang niet slecht waren. In
In zijn 2e partij tegen Chester Barnes
de 2e game sloeg Piddock echter ge- in 3 games en in zijn slotpartij tegen
ducht terug en met 21—11 werd Bert Toni Piddock, eveneens in 3 games,
Schoofs geklopt. Nog was alles mogelijk, trokken de Engelsen aan het langste
maar in de 3e en beslissende game nam eind. Gé Bakker opende de interlandontPiddock bij het wisselen van tafelhelft moeting tegen Toni Piddock via 15—21,
reeds een 10—2 voorsprong. Schoofs zak- 19—21 met een I—o voorsprong doch in
te geducht af, miste nogal veel services de andere twee partijen schoot hij been met 21—14 bezorgde Piddock de En- slist tekort. Gezien het game-gemiddelde
ge'sen de volle winst.
(13 —9) was de zege van Engeland volHet Nederlandse team heeft het echter komen verdiend.
derland

de

Na een eerste wat aarzelende trede op de competitieladder,
volgde er dit weekend een welgeslaagde en stevige stap. Van het
zeer lijvige programma werden er slechts enkele ontmoetingen,
meest in de lagere klassen, afgekeurd. Bovendien konden de
veel ziekte
scheidsrechters-problemen
op één na alle
worden opgelost en alle wedstrijden van arbitrage worden voorzien. Dat was zeker knap werk.
Als de nieuwe administrateur van de afdeling, de heer Annega,
en zn staf nu maar verder ongestoord kunnen doorgaan, dan zal
het met de afwerking van de competities heus nog wel wat meevallen. Natuurlijk zijn er nog wel knelpunten. Bijvoorbeeld in de
eerste klasse D, waar er nog elftallen zijn die nog 15 en 14 wedstrijden moeten spelen, maar verder valt het heus wel mee.

—

—

le klasse A. Leider Westerbroek had
door terreinafkeuring de vorige week
nog een extra rustdag, startte nu tegen
het zwakke Zeester, wat bescheiden,
maar won met 3—l. Engelbert bleef met
een stevige s—o op het toch redelijk
begonnen Blauw Geel '15, prima volgen
en Warffum herstelde zich thuis keurig
met een 5—2 op GVB. Dat waren dus de
drie runners up.
Onderaan kreeg Pelikaan S. met 9—o
een stevige opdoffer van Hoogkerk en
in de middenmoot deelden Amicitia VMC
en Astrea met o—o de punten.
Astrea
Westerbroek 9—15
9—9*
Engelbert
Hoogkerk
10—15
9—B
Warffum
10—13
81. Geel '15 10—7
Zeester
Amic. VMC 9—ll
9—2
GVB
Pelikaan S. B—o
9—lo
*)
Astrea 2 pnt. in mmd. wegens niet
spelen

door schuld.

le klasse C. Door een 5—2 zege in de
uitwedstrijd tegen Marum II greep Actief II hier alleen de kop. Maar de concurrenten verging het minder. Appingedam 111 verloor opnieuw, nu met 3—o
van Peize II en GVAV-Rap. 111 liet zich

met 3—2 thuis door Leek II verrassen.
Groninger Boys II en Peize II kwamen
door de goede resultaten op de gedeelde

tweede plaats terecht, de eerste door een
2—o op het zwakke Velocitas V. De po-

Stedum 2. In de middenmoot won De
Fivel met 3 —o van Omlandia.
le kl. B: Ook nu weer een botsing tussen twee van de runners up, nl. HSC—
SETA. SETA (10—17) won met 2—l en
klom naar de met Or. Nassau 2 (10—17)
dat met s—l5—1 van Veendam won, gedeelde eerste plaats. HSC (10—15) werd nu
weer derde. Onstwedder Boys zakte nog
verder af door met 4—2 van Muntendam
te verliezen en is nu wel volledig uit de
race. Onderaan veroverde VVS 2 (9—4)
met 5—3 belangrijke winstpunten op
Eems Boys 2 (9—2), een ploeg die nu
met VCSB 2 (B—2) de rij blijft sluiten.
op

„Te weinig medewerking”

Trainer Laszlo gaat
bij Heerenveen weg

De Hongaarse trainer van de voetbalvereniging Heerenveen Laszlo Shirach zal het contract, dat 15 juli a.s.
afloopt, niet verlengen met de tweede

divisieclub Heerenveen.
Hij heeft het bestuur zelfs verzocht

hem per 1 maart van zijn verplichtinten te ontheffen. De reden hiervan is
dat er te weinig samenwerking tussen
het bestuur, de spelers en de trainer
bestaat. „Heerenveen is een semiprofclub met een te amateuristische instelling. Ik kan mij als trainer bij Heerenveen niet volledig ontplooien. Het
trainingsbezoek laat veel te wensen
over en het is zelfs voor gekomen dat
slechts vier van de ongeveer vijfentwintig gecontracteerde spelers op de
training waren.
Het bestuur treedt
hiertegen lang niet sterk genoeg op. Ik
heb geen plezier meer in mijn vak bij
Heerenveen. Ik krijg er slapeloze nachten van," zo vertelde de heer Shirach.
Het is nog niet bekend welke vereniging nu gebruik zal maken van de
diensten van de ex-Hongaar die pas enkele weken geleden de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen.

sitie van deze groenwitten werd nog
meer verzwakt door de 3 —3 van Be
Quick IV tegen Helpman II on het puntje
dat Haren II op Forward II veroverde,
eveneens met 3—3.
De volgorde werd:
Actief 2
Forward 2
9—14
9—9
Gron. Bs. 2 10—13
Marum 2
10—8
II
Peize
Be Quick 4
9—7
10—13
App.dam 3 10—12
Helpman 2
10—7
GVAV-Rp 3 10—12
9—6
Haren 2
9—ll
9—2
Leek 2
Velocitas 5
De gest. wedstrijd Leek II—Appingedam 111 (2—4) niet meegeteld.
Bij de zondagjeugdselectie heeft zich
een geheel nieuwe kopgroep gevormd,
waarbij vreemd genoeg WW zich niet
meer kon handhaven. De Winschoter
rood-zwarten verloren met 4—2 van Hoogezand en zijn nu voorlopig uit de strijd.
Oosterparkers bleef door een daverende 11—1 zege op Stadskanaal bovenaan
met 17 punten uit 12 wedstrijden. Muntendam (11—16) won met 2—o van HSC,
GVAV speelt morgenmiddag de thuisbleef er als tweede relatief wat beter wedstrijd tegen Elinkwijk in de volgende
voorstaan en ook Amicitia VMC (11—15) samenstelling: Van Leeuwen; Pettersson,
heeft door een 2—l op Neptunia nog uit- Breinburg. Renders, Koeman; Zoetendal,
stekende kansen.
v. Tilburg;
Kooistra,
Ole Flitsen,
Op de degradatieplaats verraste VeenOomens, Bosschieter.
dam (10—5) met een 2—l overwinning op
Veendam speelt eveneens op eigen terZNC. Dat geeft weer hoop, maar de ach- rein tegen Hilversum in de volgende op(11—8)
en Stadskanaal stelling: v. d. Duin; De Vries, Zqetebier
terstand op HSC
(12—8) is nog belangrijk.
Kerkhof, Blijham; Kuiper, Geor%; PasOpnieuw speelden bij de zaterdagcal, Nienhuis, Specken, Meuken Helaas
jeugdselectie speelden de beide leidende zal Rikkert Lacrois, gehinderd dfcor een
ploegen niet. De Pelikanen klommen door knieblessure, enige tijd niet kunnen speeen 3—l op CV VB naar de derde plaats len.
en Lycurgus bereikte veiligheid door De
Heracliden eveneens met 3—l te kloppen. Poolster (B—4) en De Heracliden
(9—5) moeten het onderaan vermoedelijk

Elftal-opstellingen

verder uitvechten.
ZATERDAGVOETBAL

le kl. A: LVC startte in het tweede deel
van het seizoen met een 6—o op Zuidhom, bleef daardoor ongeslagen en nam
daardoor de leiding van OKVC dat nog
niet speelde, over. LVC (8—15) dus op
kop, gevolgd door OKVC (8—14), Viboa
(9 13) werd door een goede 3—2 op Potetos derde en ook CSB (8—12) heeft door
met 5 2 van Godlinze te winnen nog kansen. Voor Godlinze (B—2) werd het rond
mede rode lantaarn dus nog duisterder,
de door de B—o zege van GCSV (10—4)

Unitas in schaakcompetitie
thans op de tweede plaats

De afgebroken partijen in enkele wedstrijden uit de 5e ronde van de nationale
schaakcompetitie hebben weinig verrassingen opgeleverd. Staunton—Moerwijk
werd volgens de verwachting een gelijk
spel, terwijl Unitas—Groningen met het
kleinst mogelijke verschil door de thuis-

club werd gewonnen. Door deze resultaten heeft Unitas in la de tweede plaats
veroverd.
De standen in de afdelingen, waarin
noordelijke teams meespelen, zijn met
nog twee ronden voor de boeg: Hoofdklasse: Rotterdam 9 matchp. en 33 %
bordp.; VAS 8 en 30; Phllidor 7 en 27%;
Utrecht 5 en 25; ASC 4 en 26%; Arnhem 4 en 23%; Bussurn 3 en 18%; HCSV
0 en 15%.
IA: DD 8 en 31%; Unitas 7 en 25%;
Moerwijk 6 en 29%; Staunton 6 en 27%;
WGA 6 en 27; VAS II 5 en 23%; Hilversum 1 en 18%; Groningen 1 en 17.
2A: Amersfoort 10 en 33; Zutphen 7
en 27; Gron. Stud. 6 en 29; Dev. SG
(Van onze Asser redactie)
Pallas 6 en 25%; Phllidor II 5 en 25%Het Asser Achilles zal het in de koESGOO 4
wedstrijden
moeten stellen zonder 0 en 18. en 21; Unitas II 2 en 21; Sneek
mende
zijn linkshalf H. Vegt. Enkele uren voor
de aanvang van de wedstrijd Achilles —
Spannende
Harlingen die de thuisclub de afgelopen
zondag als gemeld met I—o verloor, had
hij het bestuur van zijn vereniging laten
weten dat hij niet meespeelde en als lid
bedankte. Dat zijn besluit niet alleen onder het Achilles-bestuur maar ook onder
de spelers van het eerste elftal waarin
Dinsdagavond is in de heren-hoofdhij als halfspeler uitkwam, verbolgenheid klasse
Tavenu er opnieuw in geslaagd
gebracht
heeft
zich
laat
natuur- twee belangrijke
teweeg
winstpunten te verovelijk aanzien. Vegt speelde voordat hij naar ren op
waardoor het team zich
Assen kwam, waar hij zijn militaire verder Vera,
verwijderde van degradatierevoor Appingedam.
dienstplicht vervult,
*
Dat hij voor zijn oude vereniging zal vaar.
In dit duel zette Vera de eerste twee
uitkomen is niet bekend. Zijn bedanken sets in winst
om, maar in de derde en
hangt naar verluidt
als lid van Achilles
vierde
set
met
was
Tavenu oppermachtig
het
feit
dat er voor (4—15, 0—15).
nauw samen
In de vijfde set heeft het
hem en zijn vrouw nog geen woonruim- er nog danig om
gespannen, maar tente in de Drentse hoofdstad kon worden slotte
was het Tavenu die met 14—16 zegevonden.
gevierde.
Het duel Donar tegen SMS '50 gaf in de
eerste periode van de strijd zeer goed
volleybal te zien. Werd de eerste set met
15—12 door Donar gewonnen, een zeer
De uitslagen van de dinsdag in Hilver- vechtlustig SMS '50 won de tweede set
met 10—15. Het was vooral Onne de
koersen luiden:
sum gehouden(2040
m.): l. Electra W Vries die zich in deze set aanvallend onLinge-prijs
(Van Dooyeweerd) 130.6; 2. Doekina; 3. derscheidde, en keer op keer met listige
De Prinses K. W. 2.60, PI. 1.70 2.00, 1,90, smashes de verdediging van Donar verschalkte. Toch had SMS in deze set te
K 550 C. 7,20.
Eemprijs (2040 m.): 1. Checkmate (De veel van zn krachten gevergd. De derde
Vries) 1.28.0; 2. Don Camillo; 3. Dox van eindigde opnieuw met 15—5 in een ruiRood en Noot. W. 6,00, PI. i j7o, 2 ,40, 1,40, me zege voor Donar, waarin Jansonius
en Niewold, alsmede Brants zich aanK 15 60 C. 6,80.
Dommelprüs <2040 m.): 1. Crack Hol- vallend zeer sterk toonden. In de vierde
landia (Eerenberg) 1.29.7; 2. August setInwon Donar met 15—13.
de dames-hoofdklasse speelde MesaNorton; 3. Caty Hollandia. W. 7,20, PI.
cosa een bijzonder spannende wedstrijd
2,50, 2,30, 2,20 K 8,30, C. 5,00.
Vechtprijs (2ü*> nO: 1. Zevenklapper tegen Hygiëa uit Assen. Mesacosa ver(Scholten) 1-2*-": 2 Zambesi: 3. Conny loor de eerste set met 13—15, doch beStuart. W. 3,20 PI. 1,30, 210 j4O K haalde in de tweede set met 15—9 de zege. Ook werd in de derde set, mede door
19 90 C. 9.10, Trio 132,50.
' '
Finale Leerlingen Winterkampioen- een inzinking van de Hygiëa-dames met
schap (2000 m.):
Cplumbus (H. N. W. 15—4 een zege behaald, doch een tijdig
Hendriks) }$>■%*■ Jentoprise; 3. Beloherstel van Hygiëa bracht opnieuw de
ma F. W. 5,80 PI. 2,70, 4,50, 2,90, C. spanning terug en de vierde set was voor
de Asser dames met 12—15. De beslis19,90, Gek. 7,8
«iet autostart):
Geulprüs.* 2ooo
1. sende set was van Mesacosa met 15—7.
(K "-Woudstra)
Uitslagen: Dames Hoofdklasse: MeBing Parisien
1.26.9; 2.
W 3 B% Boy w 430 sacosa—Hygiëa 13—15,
Cita du Maire 3,90,
15—9,
15—4,
C. 10,50, Gek 1080 12—15, 15—7. Heren Hoofdklasse: DoPI. 1,50, 2,50,

Speler bedankte vlak
voor thuiswedstrijd

volleybalstrijd

Tavenu-winst

op Vera

Koersen Hilversum

a

-

Trio 3478,20.
Amstelprüs
m. met autostart):
i
1. Bravour S (UW
2 x
2.60, Pi. 222;
Pluto; 3 Xeres
140 ljn
5,10.
Gek.
290 C 4,10.
'TÖtaie omzet f 131.341,-.

’2OOO

nar—SMS '50 15—12, 10—15, 15—5, 15—13.
SEC—SFC 3—15, 11—15, 4—15, WPL—Oldehove B—ls, 7—15, 15—4. 7—15
Wedstrijdprogramma
voor vrijdag:
Groningen: Dames Hoofdklasse Rhea—
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Verpleegster worden?
En dan Uetsi ir een moderne gezellige stad? Onze
eerstvolgende cursus vangt

'egei april 1966 aan'
Inlichtingen: Uirertrice l»ialonessenhuis, Parklaan 45a.

Eindhoven.

Jaarbeurs
nieuws!

Een

Warmte kan niet meer "uit
de hand lopen"
UTRECHT.- Om de warmte niet
uit de hand te. laten lopen, is in
elk huis een goed ~beleid" nodig.
Daarom brengt Hoenson op de
Jaarbeurs het systeem van de Totale Verwarming. Zonder in het
huis te veel waimte te verspillen,
wordt de temperatuur toch op alle kamers aangenaam gehouden.
Dit kan, dankzij de kleine handige
schoorsteenloze gashaard (Scal)
die overal, in slaapkamers, keuken en badkamer kan worden geplaatst en in combinatie met de
woonkamer gashaard (La Scala
of Scalino) een warm huis waarborgt. En dat voor een prijs, die
dertig tot veertig procent lager ligt
dan die van een gas-centrale verwarming met radiatoren. Zowel
te installeren in nieuwbouw als in
reeds bestaande woningen. Met
rekenen en regelen kan iedereen
er
dankzij dit unieke Hoenson
letterlijk en figuurlijk
systeem
„warmpjes" bijzitten.
Hoenson Stand 3093 —Julianahal (verdieping).
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Renaissance
Klassiek geschenk voor mo-

derne mensen, een werkelijk
koninklijk bestek met blijvende schoonheid.

KBLTUM

In zilver en juwelierspleet
verkrijgbaar bij de juwelier.
(02)

Koninklijke Van Kempen & Begeer
Zeist

Bij

I

Goed loon. Gratis

werkkleding.

DRUKKERIJ I. OPPENHEIM N.V.
Uurwerkersgang 24-8

-

Groningen.
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meer,
Geen angst
is Neo-Silvikrin!
want er

wat u hier ziet
is de Bocal 110.
heeft u 'm al?
(dan is het goed),
heeft u *m nog niet?
kijkt u maar vast
hoe mooi of-ie is.

■

de Bocal 110:
een gasconvector
met een mooi gezicht,
anders gezegd:
een mooie convector
voor alle gassoorten,
voor alle soorten
gezellige kamers.
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Eerst komt r 005... dan volgt
haaruitval... daarna verhoornt
de hoofdhuid... en kaalheid is
het eind. Dit kunt u verwachten, als u niet bijtijds zorgt
voor „bijvoeding" van de
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Voor dagelijkse haarverzorging is er Silvikrin Lotion
(met of zonder vet). Houdt
het haar gezond en laat het
? gemakkelijk kappen.
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over Bocal 110, mooi,
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de biologische haarvoeding
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kamers, alle gassoorten,
kijken is kopen, goed,
Bocal 110.

Ip3(

haarspeldbocht
gegaan...?

Misschien zeggen wij: "neem die
bocht gerust véél forser". Verder
praten wij weinig. Saab zélf is aan
hetwoord. Uw ervaring met Saab's
voorwielaandrijving, het lage
zwaartepunt, de soepele wendbaarheid zijn overtuigender dan
ons verkooppraatje. Maak een
proefrit. Rijdt eerst, praat later.

vertellen|^g|

Verkrijgbaar bij: Bocal-dealer met de grootste keus en erkend gasinstallateur

THIADENS & ZONEN, Oosterstraat 12, Groningen, tel. 29029, na 6 uur 51550
Jocal vm,k,i„bur bij:

WIGBOLDUS 1897, Vismarkt 29, tel. 28245
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DELKEN

- DELFZIJL - Telefoon 05961-3735-3736

óók de BOCAL gashaarden bij ons verkrijgbaar

kom (dichtbij) kijken
I,nering via

*

««f"8

Uw Bocal-grossier:

TAMMO FEIKEN, Langestraat 49, Winschoten, telefoon 05970-2256
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Al'ns achter deze
teller door een
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hoofdhuid.
NEEM NEO-SILVIKRIN!
Silvikrin bevat in de juiste
verhouding alle 18 natuurlijke
opbouwstoffen, die ook uw
haar nodig heeft. Vandaar dat
niets zo helpt tegen roos en
haaruitval als Neo-Silvikrin!

hoe mooi-ie wel is?
gaat U eens kijken.
maar past u op,
want kijken is kopen
als een warmtebron
zo mooi en zo goed is
als de Bocal 110.
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Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

voor parti«ulieren: 30 cent per
mm, minimum f2.10.

van woensdag 9 maart 1966
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Te koop aangeboden

I Te koop

Te koop aangeboden

Aanbieding personeel

aangeboden

2boerderijtjes even bulten ft
1 prima gebr. Wllmo }ft Een Lancia Flavia bj. '62 ft Mooie Ariël, 350 cc '61,
6 Haren. Helft DUBBEL
Net meisje, 27 jr., G.G.,
LANDHUIS met mooie tuin, het dorp, aan harde weg,!strooier, 3 m.; 2 prima gebr. m. sch.dak. Volvo Amazone prima motor, f 1.150.-, Ariël zkt. per 1 mei of later betr.
kamer,
kleine annonces bevoorz. v. gas, water, elek- Wilmo strooiers, 2.20 m w.v. 'I'61, zeer mooi. Fiat 1800 bj.; 350 cc, '57, beste motor, v.d.e.n. in een gezin in Gr.
achter boswal, grote
keuken, 3 sl.kamers, balkon, tra. Bij beide perc. wordt, 11 op hef. 1 prima gebr. Vi- 'I'62. Als nw. V.W. '60, met f 650.- Vespa scooter G.S., of omg. Br. no. 1791 b. d.
seffende koop en verGarage indien gew., een Vi ha. gras- con pendelstrooier op hef. 1 rradio. V.W. '59, een hele bes-;
vliering.
douche,
l
f 580, Vespa G.L. f 480,
koop van onroerende
en
mog. Dir. te aanv. Kooppr. land verkocht. Het geheel iprima gebr. Vicon pendel-1 te. Renault 4 L, bj. eind '63. jLambretta, 175 cc, f 815, £ Dame voor huish.
gezelschap, ruim middelb.
goederen: 38 cent per
Tweegez.perceel,
rustig
f 37.500.gel. en is strooier op
is heel
Dauphine bj. '59, Ren. Labohème, 175 cc, f 495.wielen voor Ren.
I
STAAT MORGEN, TIJDENS DE KERMIS BIJ DE
leeft bij heer alleen tot
Ben. ontr. Ind.: 2 kamers, omz. door bomen, waardoor paard of tractor. 2 z.g.a.n. (Ondine bj. '61, als nw. In-: Henk Borkhuis, Zuiderdiep plm.
""n. minimum f 2,66
65 jaar. Chr. beg., in
VISMARKT, 20 METER VANAF GERZON MET
keuken,
plaats. het zich uitstekend leent v 1Hassia zaaimach., 2 m., 2 ggeruild 2 CV. bj. '59 en
tussenka.,
B»ïeven onder numeen 42, Groningen.
stad
Br.
1806
b.
d.
Gron.
no.
Boven verh. voor' f 450.- p.j. weekend-huis. Kooppr. bill., ]prima gebr. Melichar zaai- V.W. Cabr. '53. Autohandel
Heinkel-scooter '61, goede
m«r 50 cent extra.
Kooppr. n.o. Boelens, Jor- dir. te aanv. H. Lukens, lmachines, 2 m. 1 z.g.a.n. tr.- JJ. Haarsma, M. Hobbema- ft
st. Voord. pr. Molenstr. 25,
makelaars
en
Beumeesweg
Co,
3,
ritsma en
tel. 05991-1tand cult., 22 tands. Verder sstr. 7, Gron. Tel. 25722.
Farmsum-Delfzijl.
taxateurs, Pelsterstr. 45—47, 528, Onstwedde.
i
uit voorr. de bekende Nodet ft Ford Corsair '64, kl. grijs, ft Capri-scooter, 70 cc, bj.
met zrjn rode
Motorjacht, 10 m lang, 3 tractorzaaimach.
j
tel. 34249-34240. Na 18 uur:
bekl., van le eig.,
'60; 2-pits wit Etna gasstel,
45786.
vele pluspunten. Fa. B. Ol- £gedraaid 48.000 km, isheeft
speedboot,'
m
br.
Runabout
m. dekplaat; typemachine;
als
riante LAND- va. f f 1.470.- Zeilboot, 16 denhuis, Landb. Mech.bedr., ïnw. A. Kamp, Corn. Albert- studentenfiets;
0: Glimmen:
Jabo-vl.be- ft Prima bijverdiensten aannieuwbouw;
md
:
(Gr.),
HUIZEN,
m 2(Bouw Helder), O. jol, 2 Bierurn
tel. 05969-463. straat 20a, Appingedam.
]
dekking. Na 6 uur. Verzets- geboden! Bur. Mlnerva-N.,
Ook om mee te nemen, speciale verpakking, blijft
mtr-,
grote kamer <*.40 x 4
zeilen, Flying B-Junior.
ft VICON preciesie zaaimastrijderslaan 154, Gron.
St. Michielsgestel. AntwoordAUTOMO
Gebruikte
4
sl.k.
douohe
plm. 2 uur warm.
keuken,
chine;
Vicon
dunwiedhal,
en
jj
Te huur gevr. te Ameland
Reitsema-Jachtbouw, Sappe-'
3» Enkele DEMONSTRATIE postz. insluiten.
vliering, bergruimte garag* meer, tel. 05980-2411.
mach., Vicon pendelstrooi- KIELEN in alle merken. :RIJWIELEN
w Appelscha
bekende
van
bungalow,
j
een
# THUISWERKERS voor tM^tn^ÊËLmKtmkmmtMmËÊmmmmËmtMËÊmmmÉE
overdrachts
Hoofddealer voor prov. Iprijsklassen en bouwjaren. merken, licht beschadigd,
zomerhuisje, kampeerw. of cv., geringe
ADRIADNE motorkrul !ers.
Groningen en Drenthe, J. v."aagelijks wisselende voor- ! 10 % korting. Fa. P. G. het afwerken van onze tenRijksgoedkeuring sercasco's
van 16 te.m. 30 juli. kosten.
8.25 x 2.90 m.
ten. Fa. G. Wieringa, Potteaanwezig. Prijs f 86.000.- Vraagt prospektus.
Heuvelen en Zn., Stadskan., raad. Verkoop onder schrif
re l- 05900-32659.
25.
Reahei tel. 05990-2033, Winschoten, telijke garantie. .Inruil en Pestman, Gelkingestr.(kort),
bakkersrijge 14.
Makelaardij H. Bouwman
trouwjurk
financiering mogelijk. Een jft Witte Blaauwwiekel-Rij- ft Kapper, kapster en leerGevr.
in bosrijke omge- Rijksstraatweg 187, Haren, 11 Rohel, tel. 02993-1775. tel. 05970-3323.
42. R.
ng comf. Vakantiewoning
05123-432.
is altijd de moeitejmt.
46202.
Huize Dre, Kerkstr.
ft Volautom. bezem stans- bezoek
zenga. Oude Weg Ba, Een- ling. Hoogezand.
°r bungalow met 6 7 slaap- tel. 46473 en
Cum
Laude's
Z.g.a.n.
waard.
Auto2
speedboot
MIDDEN£
Aanmelden
pr.
205,
machine,
a
me* i
aantr.
Boe- \
Paterswolde:
H.
rum.
plaatsen en kinderledikant WON, van blokje van 3. motor (merk Micurie) enjring, Coevorderstr. 65, Hoo- Supermarkten, Dorus Rij ft Z.g.a.n. donkerbr. kinder- na 6 uur
ft Besl. gerout. MACHINE- ft Gep. ambt., wedn., plm.
*.°°r 2 a 3 weken in juli. M. l.oede stand. Ind.: wnk 7x;een Alpenkreuzer met >n-i geveen. Tel. 2061.
kersstraat 4, Groningen; tel. wagen, uitneembaar. (merk ft Een KOK, aanm. dag. Ho- ;STIKSTERS
l
Loon f 60 tot 70 jaar, financieel onafhanDagelijks
ge8,
] Herlag). D. de Vries, Noor- tel WEEVA, Zuiderdiep \i 100 p. \vk. Aanb.
Te bevragen bij J.
Voorladers. Pakjesladers. 05900—23874.
«ovestad, Thorbeckelaan 2I„ 3.60 m, keuk 3x2.45 m, haii ventaris.
Conf.bedr. kelijk, met mooie woning en
uur,
van 9 tot 20.30
Groningen.
Sappemeer.
Landbouwwa- opend
32—34. tuin, mooie stand, zoekt
Kostersgang
224,
REDI,
tel. 05200- 3.90x2.40 m, oijkeuk. 4.90; Timmer, telefoon 05905-13';'2. ]Kipwagens.
J
1
derstr.
's zaterdags van 10 tot 17
bal- Zuidlaren of 05905-1482
sens, Ploegen.
Zaaimachi- !uur;
2.30 m, 4 slp.k., douche,
Prima kinderwagen, hoog ft Gevorderde Leerling-kel- Na 6 uur Petr. Campersingel Huisgenote, liefst wed. met
ft
's
van
14
tot
zondags
v
Zuidlaren.
18
leerlingVerg.
j
voor
jaar, en een
model, f 45.- Joh. Vermeer- ner,
nes. Nieuw en gebruikt. Oos21, Groningen.
Onvergetelijke vakantie, kon. Gr. zolder.
en opgeruimd karakkok 17 a 18 j. Aanbiedingen ft Wegens capaciteitsuit- zachtplm.
oor gezinnen met kinderen. bouw gar. Koopsom f 45000
Polyester vis-, roei-, seil- terhuis, Overschild. telef. 17 uur. Onze Showroom te '■jstr. 41, Gron.
ter,
60 jaar, om elkaar
Vries),
naast
(gem.
Übbena
handnaaimachine, Hotel Frascati, Emmasingel breiding
j
«■«nerhuisjes mcl. rij-pony R. hypoth. Inl. Mak. P. Broe- motor- en speedboten, nog I05966-246.
is er op onze bedrij- tot steun te zijn. Br. met
„Übbena" is dagelijks : ft Pracht jr. gar.
Hotel
1
1,
«i wagen.
tel.
05907en
tegen
Paterswolde,
winterprijzen,
SMALLE
BANDEN
tel.
t 400.- ft
Prima
20421.
f 45, m. 5
Zwembad, speel- re te
ven Heiperoostsingel en EmKoop nu, het scheelt honder-'VELGEN voor RIJEN-CUL-8geopend van 14 tot 20.30 u.,jtrapmachine, f 75, ook 5 jr. ft Flinke Jongen voor de,masingel plaats voor enige foto onder no. 1788 b. d.
wm> trampolinepark enz. -2108.
10
tot
zaterdagzs
's
van
17
beneIn
E
7x36,''
jaar,
BEJAARDENFLAT,
de maten:
]MODINETTES. LEERLINGden guldens. Techn. Bureau'TUUR
gar. Bij Bousema, Zuider- worstmakerij, 15 t.m. 18
*«*r dan 200 pony's. Vraagt
's zondags van 14' diep 112, Gron. Tel. 30461.
aanvangssalaris vanaf f 45.-. jMODINETTES en HAND-.
wospectus (50 et. postzegel den. „Middelhorst" te Haren. A G. van Duinen, Berken-1 8x32, 8x36, 9x32, 9x36, ook uur 17enuur.
tot
laan 21, Nieuwe Pekela, tel. 1pasklaar te leveren voor:
Enige als nw. demonstr. Eventueel reiskostenvergoe- iWERKSTERS. Goede arb.-l
o'jsluiten). Shetland Pony Tel. 05900-44238.
TRIUMPH en OCCA- ft
gasconvectors, gr. cap., on- ding.
1Dexta, Ferguson, Cormick, i
Haren: in aanbouw zijn- 05978-5323.
's Zaterdags vrij. ivoorwaarden. Aanb. gaarne
***K Slagharen (O.).
Autogar., f 350; schuur- enz.! Nergens voordeliger!!SIONS. „A tot Z" Gar. Tel. | der gar. Fa. wed. P. Koren- Aanmeldingen: fa. Assink, iaan ons bedrijf Emmasingel
BURGERWOONruime
#
de
Te huur in bosrijke omFuutweg „t tjes f 185. Vr. gratis pros- E.N.T.S.A.
ADUARD Frie- 220012.
|brander, Oude Weg 10-10a, Oude Kijk in 't Jatstraat 10,!23-1 van 8.30—17.30 uur. (Te-j
i peet Houtbouw Übachs, sestraatweg 20,
geving kamers, voor 4. 6 8 HUIZEN a. d. grote kamer.
tel
05903—
(b.d. Poelebrug). TeL 23892. Groningen, tel. 26412.
Ind.:
EBENS'
AUTOHANDEL
N.V. CUP,
1lefoon 37500).
inpers. leder met vrtje keu- Harde".
!235.
Ibiedt aan: Zeldz. mooie VW i ft Enige als nieuwe KO- <$. Een BenzinepompbedienBedrijven, Gronin-j
7 x 3.90 m., gr. keuken, hal,iKerkrade.
Confectie
?«. Vlakbij Rijn en zwem- kelderkast,
AUTO-ACCU'S, alle ty- de Luxe '61, nwe banden, si. 1LENCONVECTORS,
grote de, mnl. of vrouwelijk. Setz i gen.
4 sl.k., douche f In O. Pekela staan ook
Ade Haan Beneden- schuurtje grote
vliering, vele Caravans op uw bezoek 1pen. Wij betalen f 15 voor t 2.450,- EBENS Autohandel. cap., geschikt voor nootjes automobielbedrijf Paterswol- ft Machinestiksters en leer j
"Orpsweg 178, Oosterbeek.
oude accu bij aankoip -|laxatie, mr., financ, gar. 4 en 5, onder garantie, ook de,
zeer solide bouw, plm. julii te wachten. Als u toch in de uw
«L 08307-2054.
t
tel. 05907-1283. Simca- lingen. Event. halve dagen
Bhk9
prijs f 51.500 «on buurt bent, loont het de van een nw. Automateria \Floresplein 24, Gron. Tel. I inruil. Firma Wed. P. Ko- dealer voor Groningen, Ha- N.V. Kelly Rokkenindustrie, i I
gereed;
$ Paardrijden leren en der garage en met garage moeite de klassewagens in lenmagazijn
Oudeweg 10—
B. Zwerver.
Nwe Botstr. 11, Groningen j
ren
en
Eelde.
«amperen. Rijpaarden en f 56.000. Makelaardij H. 1 onze showroom te komen Witte de Withstraat 26 en 331653. Tot 10.00 uur geopend,i renbrander,
10a, tel. 23892, bij de Poele'e.v.t.l
a, RENAULT DAUPHINE ]brug.
Rest. Westerbroek, Rijks- ft Net Morgenmeisje
middagen. RijksPony's met wagentjes te Bouwman, Rijksstraatw. 187 zien. Prijzen v.a. f 3350 tot Karel Doormanlaan 87, Win- DE
voor
enkele
8
weg
'65,
W-11,
LUXE
Renault
de
«uur per dag en per week Haren; tel. 46473 en 46202. f 15.000. Dagelijks geopend. schoten, tel. 3331.
SPECIALE AANBIE- vr. voor tesp. Westerbroek
'65, Renault 8 de Luxe A
indiensttr.: straatweg 8, t.o. eindpunt
DAF-AANHANGERS en }LuxeRenault
Vol- of halfautomu- jongen of meisje in de be- Esserwegbus. Tel. '46064.
DING.
"por onze gasten. Inl, Cam- 4t Te Roden kleine eenge- Des zondags na afspraak. oplegger
Dauphine
de
'64,
2—25 ton in voor- Luxe '62. Deze wagens zijn ten, combinaties, wasmachi-; diening,
£«g Zorgvliet, postbus 2, zins- en dubbele woningen, Ser. voorlichting door jaren-'
voor 3 morgens
lft. v.a. 18 jr. Soll. perMEISJE
nes en centrifuges, aan de schr. of teL
*ver (Dr.).
al- lange ervaring. Caravan- en raad. ESA, tel. 05900-32945.
week
20 jaar. Me
worden
leeft.
eigenaar
le
en
de
directie.
1
riante dubbele woningen, bij
van
aan
regelmatig'
beschadigd.
buitenkant
iets
Vries,
garantie!
P
■! leenstaande woningen,
de
Carolievolledige
vrouw
Campingsport Jopie Wester- ft Door Inruil
TeL
05904-435.
goede gebruikte VRACHT- onder
Garage Willemse Met volledige garantie.
Automonteurs. weg 14a.
verkocht.
Ie
zonder mooi van architec- ling. Tel. 05978-2370, Oude AUTOMOBIELEN.
en
2e
ft
J
Gloed nieuw. Alleen alle been schoon werk
tuur zünde grote bunga- Pekela. Inruil, financiering.: Mijnhardt's Automobiel- en j> V Cltax, Official Renault' kende merken. Tevens: stof- Setz automobielbedrijf Pa- ft Voor licht
vragen wij een net Meisje,
Dealer,
lows. Landhuizen met riet reparatie.
Noorderstationsstr.'
05907-1283.
telef.
terswolde,
Handelmij. N.V., Groningen, !
zuigers, koelkasten tegen
ca. 18—20 jaar. De Kroon18, Gron., tel. 30000.
gedekt, te Altevëer bij Ro- £. Eén jaar oude lichte 4 a
Simca-dealer voor Gronin- kampen.
tel. 30945.
zeer voordelige prijzen.
Toren laan I—3, Haalleenstaand?
pers.
gen,
den kleine
caravan. Pr. i 2.500.- ft 5 tons Steenhuis aann.- 1 RENAULT 4 de Luxe 58 Verder leveren wü alle mer5
Haren en Eelde.
Zonn. 4 Kamerflat m. dou- woning
ren, tel. 45227.
te Leek grote flat- H. Smit, Zuiderdiep 381a,
Dauphine
Renault
de
Bijrijder-magazijn400,
f
Een
Cazemier,
NoordJfr
tegen
wagen.
ken T.V.-toestellen
te Amsterdam-West, woningen en dubbele wo'58 f 600, Tempo Ma zeer concurrerende prijzen bedlende, 16 a 17 J. oud. A. £ Voor direct of in nader
hom, tel. 05940-2691.'
ILuxe
idem in Groningen. ningen, te Peize bungalows Valthermond.
ifKen
een zelfst. HULP in
Yvonne
V.
4-pers.
kampeerwagen
caravan
tador
met
Jubileumaanbieding:
20 I
Oosterhamrik- overleg
TeL 31982. BUL prijs.
Is.
\Onze verkoop Is uitsluitend Speerstra,
Prettige
de huishouding.
op bijzonder mooie stand, te!m. gesl. voortent '65 en 220 £
Groningen. W. motor f 400. Garage Wil- contant, of na 3 maanden ge- kade 110.
„A"-garage,
jaar
1lemse NV Citax, Noordersta bruik van de apparaten. # Een ervaren MAGAZIJN- werkkring, veel vr\j. Mevr.
Amsterdam—Groningen Rolde
J
dubbele woningen en 1Volt aansl. Alsook een splin- 1Een vertrouwensadres.
J* omgeving. Aangeb. 3 ka.- lbungalows, te Assen patio- ternwe 6-pers. Yvonne caraMulder .Westersingel 14.
VW 1300 de tionsstr. 18, Gron., tel. 30000 Komt u vrijblijvend bij ons MEESTER, moet volledig be- Aanbieding
"at plus keuken en douche schakel-bungalows, te Zwee- van m. gesl. voortent '66. Splinternieuwe
aan de „A"zijn
kend
in de autobranche.
'66 m. draaidak en ac- :
Gebr. AUTOMOBIELEN. binnen PIERSMA en ZOON
'Osdorp) tegen vrij beneden- 1lo dubbele woningen met; Nog niet gebr. J. Jansen, Luxe
z.g.a.n. wa- Turfsingel 41, tel. 23589, v. Leerling
magazijnmeester. garage, Witte de Withstraat ,
gereden.
cessoires,
25
km.
Kuime
keuze
in
I
«vis met 3 sl.k. Br. onder fgarages en alleenstaande1Langestraat 144, Klazienatel. 28800.
Technische school of Mulo 4-4a, Groningen, huishouding
VW de Luxe 1300 m. '66, |gens, ruime financiering en Houtenlaan 14, tel. 36231.
n 1782 bur. dezes.
woningen, te Vries landhui- veen. Tel. 05913-2482.
in
de
Hulp
izen
piano
Vries,
Duitse
kr.sn.
vereist.
Autobedr.
De
ft
°garantie.
Veening,
i
ft Prima
met slaapkamer bene- £. Caravans, een tiental top- verblindend mooie auto, ; goede
275.- Petr. Dries- v. Stolbergweg 24, Veendam. voor 4 morgens per week.i
Jarino-Roden,
den.
Tsl.: merken uit de internatio- 10.000 km. VW de Luxe 1200 Verl. Stationsweg 26-28-39, lage pr., f44,
Gron.
ft 2 JONGENS met LTS-op- \ Mevr. Boekholt, NieuwewegI
senstraat
05908-9233. 's avonds 9273 of nale caravanindustrie, plm. 1965, met draaidak, show- ; Zuidlaren.
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Paterswolde.
Don
Reitdiepskade
6, Groningen
Glas.
teL
05908-9691.
jd
60,
,tel.
32497.
Groningen
baan, ook wel in de sta
7.5 b xx strijdploegen. Oosterhuis,
derdag de gehele dag ge
NING. Ind.: woonk.,
Zwaagwesteinde,
l
.
ke
05113-271.
Mej.
Pot,
m.
A.
Om
a
MACHINESTIKSTERS.
Groningen.
Overschlld,
!_
telefoon 05966'
3 65 m, keuk. 3 x 2.10
Telefoon 05900—28808
melanderwijk 30a, Veendairn. TAFELWERKSTERS,
Kt
Simca Versailles '58, opend.
3.14 x 210 mb«- I" 246.
HOOGLAND
Ford
Taunus-busje
Een
voor volledige gelaatsverzorging
._
f
LEERLINGEN.
Kom
if
Het
Instituut
tede de Grootkade 34,,keuk. 5.50 x 2.10 3 sl_k."""
Een 2 sch. Maring hef- f. 444,44. Te bevr. Nwe Kijk bj. '60. Jans Bos, Eersti Ik- 2 geh. dames zoeke Bedr. HAKO, Aanm.
Brandenbui
r
,f
'
'cr?oon
't
Gron.
"> ploeg. Een roterende
lichaammassage
>«
103,
tJatstr.
schrift,
thuisw.,
mest6 jr. kan gerstraat
en
wst
Kruisdiep NZ 92, Roswinkel
17/L
z °ekt. 31753 HEEFT
strooier. Een Vicon hooima- 1Ford Taunus 15 M, besteeft Voor liefh.: een zelda erv., i.b.v. Mulo, middens11'
s
i
ONDERLINNEN-RIJG
*
chine met 4 borden. Eern motor, mech. pr. uiterl., si. mooie echte Amerik. RAM ! en typedipl. Br. no. 1795 b.<a ft
Natuurzuivere en wetenschappelijk
Half
LANDHUIS, 2 kam.
STER, MACHINESTIK1 sl.k. en gar., f 39.750...
weide app. Hazed. Een wip.>- 170.- Henk Borkhuis, Tra- 'BLÈR
■"
'63, heeft si. 35.00 )ft Alleenst. dame zoekkt STER, HANDWERKSTER.
verantwoorde cosmetica uit Japan,
leeg te aanï- kar op lucht met platte baks. bant-dealer, Zuiderdiep 42. mijl gel. Spotkoopje, f 4.75
C
v
riendin
in stad Gron. tussen 's- Wij betalen een goed 100
la»r Y'ÖW. won.lijst. Make- *. Bedrijfswon., van Gronti. Tevens
thont ook in Nederland verkrijgWestfalij
dealer
sk ant. Feenstra, Rijks6 km
a
)'s
Van le eig. in pr. st. 2 CVV Ruilen, fin. mog. J. Hof -sen 50 en 60 j. Chr, bef 'g. plus winstdeling. MEGROT
S j*
1., teï- melkmach. Fa. Kunst,
4000
b.tank,
w
haar
en
Opkamp.
Woldweg
206,
Haren,
telefoon Schuur
i05-65, 17.000 km gel.
Krops Mag ook weduwe zijn B:ftr. Tegenkledingbedrijf, Gelkir
88.
Slochteren. Tel. 294.
z en 16040.
lef. 67388 Gron.
wolde. tel. 05980-258Ü.
Penheimstr. 35a, Gron
jestraat 33a, Groningen.
no. 1807 bur. dezes.
i
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Technicus
Voor deze functie wordt een zelfstandig per- ■
soon gevraagd met vakkennis en praktijkervaring welk* in staat moet zijn leiding en instructie te geven en het uitvoeren van daarbij
verband houdende werkzaamheden zoals calculatie, planning, werkvoorbereiding, werkverdeling, controle etc.

GRAND HOTEL „GROOT BER6 EN DAL"
en Dal bij Nijmegen
Telefoon» 08805-1400/14*1

Berg

vraagt:

kamermeisjes
mogelijkheid tot intern zijn ia aanwezig.

♦

Machinefabriek in de stad Groningen heeft een functie beschikbaar voor de algehele leiding in de afdeling staalkonstruktie.

Districtskantoor, Eendrachtskade
13, Groningen, tel. 05900-39892.

Sollicitanten welke niet aan deze eisen kunnen voldoen onnodig te reflecteren.

) Brieven met volledige opgave en verlangd
no. 1781 aan het bureau van dit blad.

salaris onder

Schriftelijke of telefonisch* sollicitatie» te richten aan de

directie van het hotel.

A r*f\
Al ICTIXI A6O
/\1
tMtw mmm -m r~ « w w

h

gewillige 61 pk kopklepmotor, het echte leder van de
zittingen... alles ademt de sfeer van puur automobilisme. Laat dit luxe rijcomfort voor 5 personen
eens bij u vóórrijden. Inclusief verwarming en ruitesproeiers vanaf f9.575,-Automatischetransmissie
Countryman Combi /Ï0.990,- idem met dieselmotor

IJ.

K. van der MOLEN

WESSEL DALLINGA
DELFZIJL Telef— 05961-3118

GRONINGEN Telefoon 05900-35841
t.0.:

J. M. GELISSEN

L OOSTERHOF

VRIES Telefoon 05921-317

GRIJPSKERK Telefoon 05947-2382

ISiL

n.v.

AAGRUNOL
CHEMISCHE FABRIEKEN
vraagt

PRODUCTIEPERSONEEL
"
"

—

Ook aanstelling in tijdelyfc dienstverband is mogelijk.
Sollicitaties aan ons fabriekskantoor, Winschoterdiep 22, van maandag t/m
vrijdag van 8.30—18.00 uur.
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AFVALSPAANDERS EN ZAAGSEL

een ~voorzet-gasb-

afkomstig van de Strafgestichten te Veenhuizen (Dr.)
tijdvak 1 mei 1966—30 april 1967.
Voorwaarden verkrijgbaar bij de Inspecteur der Domeinen voornoemd en bij de Hoofddirecteur Strafgestichten
te Veenhuizen (Dr.).

rander" voor Centrale-Verwarming te tien. Het is de Gie, een
volautomatische algasbrander, die
kan worden gebruikt voor ombouw van bestaande kolen- of olie
CV. Voor 430,-- kan iedereen nu
profiteren van het goedkope aardgas. Geen afval. Schone „aanvoer". Dè oplossing, waarop tienduizenden CV-bezittert hebben
gewacht
GIE Stand 426
Merwedehal.

’

BETONTIMMERLIEDEN
IJZERVLECHTERS en

TE KOOP

-

wegens omstandigheden

DROGISTERIJ

Gevraagd:

annex VERF- en BEHANGWINKEL
nabij WINSCHOTEN
spoedig in overleg te aanvaarbestaan,
Zeer ruim
De gebouwen zijn prima onderhouden, koop-

eer» ervaren

BEKISTINGSLOPERS

trailerchauffeurrden.

prijs billijk.

Ritsema en Veenstra

Spoed.
MAKELAARDIJ „HEERES"
Scheemda, Stationsstraat 32, tel. 421.
T. T. Tanus, Zevenhuizen,i,
MtMmmmmmmmmmmmmmmmW'Mtm'IMMm'IMMMMMMMMMMMMMMMMMMI'M^ttMMMMMMm Hoofddiep 85; tel. 05943-232. wmmmmmmm*mmmmmmimmmm**mmmtm*mmmwmi^m*mm**wmmkmmtmmm.*m^tmk****mmmkm%mmmm*
Tel. 05907—1921 of 05901—2797.
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overbodig» JÊ?

Waar de was ter sprake komt is Bio-tex favoriet.
Wie Bio-tex kent is enthousiast over dit fantastische inweek/voorwasmiddel. Met verbluffend
~.
bloed-,
gemak verdwijnen hardnekkige eiwit-,
melk-, vet-en luiervlekken. Spoorloosl
Even inweken of voorwassen en 't meeste goed
kan zo aan de lijn. En Bio-tex is enorm zuinig.
Het 47 ets. pak is voldoende voor maar liefst
35 liter sop.

... . . ...

.. .

een hoog loon

,
O uitstekende premieregeling
% resultatenuitkering
# vrije dienstkleding (ook bewassing en onderhoud hiervan)
na 2 jaar opname met terugwerkende kracht —in ons pensioenfonds
% volledige reiskostenvergoeding
de mogelijkheid opgeleid te worden tot bedieningsvakman (chemiciën)

Jaarbeurs

wassen bijna

WIJ BIEDENi

"

se

wwWw

Tot in elk detail Is de Austin A6O hettoonbeeld van
degelijkheid. De massieve „klik" van de deuren, de

*

1 lil 1

f' .fim'*"

CAMBR,DGE
Voor wie betrouwbaarheid
en nog eens betrouwbaarheid wil!

100

»|

De Inspecteur der Domeinen te Groningen, Oude Bote05900 29666, is voornemens op vrijdaï
25 maart 1966 v.m. 10 uur te zijnen kantore bij inschrijving te verkopen:

UTRECHT.- Al» bijzonder interesant nieuwtje is op de Utrecht-

GEVRAAGD:

o

Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan chef Pam

J

ringestraat 43, tel.

voor centraleverwarming kost 430,-

Inlichtingen J. KNOOPS, Schilligehamsterweg 17,
Tel. 05951-439 en 383, WINSUM (Gr.)

o

Geboden wordt een aantrekkelijke funktie met opname in
eigen pensioenfonds en gebruikelijke emolumenten.

kil

Gasbrander

Tevens enkele BUNGALOWS in aanbouw in
het Zuiderpark aan de Rijksweg.

in het bezit van MULO-diploma.
Enige boekhoudkundige ervaring
strekt tot aanbeveling.

,w

1
VERKOOP
Gezien
op de
AFVALSPAANDERS EN ZAAGSEL
Jaarbeurs!
-

Modelwoning te bezichtigen op afspraak.

administratieve
medewerkster

~

CITROENEN
9voor

° 69 ° 79

Over enkele weken vrij te aanvaarden enige in aanbouw zijnde woningen aan de Schepperijlaan.

ASPIRIN®
daar.staat BAYBfI achter

■"--,

B

Voor ons Pam Districtskantoor
te Groningen

1

IAA
|vv

JONATHANS

WITLOF
,/2kN

Indeling: woonkamer, 4 slaapkamers, keuken,
badcel, berging, indien gewenst garage, enz.

wordt gevraagd een

-_
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NIEUWBOUW WONINGEN
WINSUM

\GRIB>!J

'

...

...

JAFFA'S

STEENKOLEN.
HANDELSVEREENIGING N.V.

Vries

1966 22

Bloedvlekken, melkvlekken, vetvlekken, alle eiwitvlekken
dus ook luiervlekken verdwijnen
als sneeuw voor de zon.
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Alléén maar inweken of

voorwassen

'
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Vatikaan begint actie om
beschuldigingen tegen

Jong
meisje

paus Pius te ontzenuwen

en geit

(Van

onze correspondent in

Rome)

OP 6 MAART 1939, enkele dagen nadat het conclaaf hem tot paus
had laten uitroepen en nog voor zijn kroning, ontving Pius XII een
aantal Duitse bisschoppen om na te gaan welke de beste houding zou
zijn in het belang der kerk in verband met het anti-religieuze
nazisme. Onder zijn voorganger, Pius XI was het tot zeer ernstige
conflicten gekomen en placht de Osservatore Romano bijna dagelijks
te wijzen op misstanden in het rijk van Hitler.

wedijveren
om

Andere pubiikaties
zullen volgen

een

handjevol
graan

In de zogenaamde „graan-wijk" van AUahabad is van voedselgebrek weinig te merken. Hier liggen bij de groothandelaren grote voorraden opgeslagen, die in de „open markt" worden verkocht.

Rijke streken willen hun voorraden
graan liever niet kwijtraken
(Van onze reisredacteur mr. H. L. Leffelaar)
(II)

IN DE MOETHIGANJ-STRAAT van AUahabad, hoofdstad van de

provincie Üttar Pradesh, wedijveren een jong meisje en een geit.
Om het hardst vergaren zij op de straat gevallen graan. Het meisje
heeft een klein zakdoekje vol, jaagt de geit tenslotte weg, en veegt
de restanten dan ongestoord bijeen. Het tafereel vindt plaats voor een
deur- en raamloze kamer, waar drie in smetteloos wit geklede
Indiase zakenlieden liggend op een houten rustbed hun boekhouding
bijhouden. Door een opening in de achtermuur zijn andere vertrekken zichtbaar. leder vertrek is tot de nok toe gevuld met zakken
graan.

ment zakken: rijst, tai~we, gerst, karif. Kopers komen binnen, bekijken
dé rijst op de harïd, bestellen vijf,
tien of meer kilo's, die soms door
een meegekomen bediende op het
hoofd naar huis wordt getorst

„Open markt”

iHInonger ndia
MoetiganjIN DE BUURT van
zijn deze smetteloze boekhouders huis aan huis te zien. Achter
iedere voorkamer bevinden zich de
vertrekken met balen graan. In de
straten gaan onophoudelijk grote,
met de hand geduwde karren voorbij, eveneens opgetast met zakken.
Vrachtauto's stoppen, ook vol met
graan, en worden tegen de verkeersregels in geparkeerd op de straat en
oitgeladen.

straat

geri
IsdihtonIndia?

Enkele huizenblokken verder is
een kleine binnenplaats, waar
's avonds wapperende olielampjes
verlichten.
winkeltjes
onooglijke
leder winkeltje heeft een assorti-

WAT HIER aan de gang is, staat m
India bekend als de „open markt".
geen
zwarte
De open markt is
markt, zolang de boekhouders geen
grotere voorraden hebben dan 200
ton. 'Zij zijn de groothandelaren en
ieder gehun invloed en macht is inweinig
begenoeg
zich
om
groot
val
zorgd te maken over een inspectie
Van hun voorraden. Het open-markt
systeem is onderdeel van een ingewikkeld en weinig effectief plan,
waarmee de Indiase regering probeert een voedseldistributie door te
voeren die iedereen ten goede moet
komen, maar die in feite alleen de
bevoorrechte klasse begunstigt
Om te beginnen heeft de regering
het particuliere vervoer van voorraden tussen de verschillende provincies verboden. Alleen de regering is
gemachtigd deze voorraden te verplaatsen. De handelaren zijn daar
weinig gelukkig mee, want het betekent dat zij gedwongen worden hun
voorraden op de lokale markt te
brengen waar wellicht minder te
verdienen valt dan in provincies die
een graangebrek hebben.

Theorie

DAARNAAST heeft de regering
door het gehele land 120.000 zogenaamde „fair price"-winkels, regeringswinkels, opgezet waar graan en
rijst tegen vastgestelde prijzen worden verkocht. Theoretisch kan iedereen op die manier tegen redelijke
prijzen aan zijn voedsel komen. Alweer theoretisch zou hiermee de
groothandelaren in de open markt
voldoende concurrentie worden aangedaan, om ook hun prijzen op een
redelijk niveau te houden. Maar de
praktijk is anders.
De 120.000 regeringswinkels zijn
op een land met ruim 440 miljoen inwoners in tienduizenden gehuchten,
dorpen en steden op zijn best een
symbolisch gebaar. Bijna al deze
winkels zijn in de grotere steden gevestigd, waardoor dat deel van de
bevolking dat het meest van de lage
prijzen zou moeten profiteren, de
kleine boeren ver buiten de steden,
niet wordt bereikt. Bovendien zijn
de opslagruimten van deze winkels
vaak te klein, zodat
wanneer
de
voorraad is uitverkocht de consument terecht komt bij de handelaren
in de open markt. De prijzen zij n
dan vaak het dubbele van die i n de
regeringswinkels.

Schande
in India is een groot gebrek aan
rollend materieel. Kamelen, oli-

en met mankracht voortgeduwde karren voeren het

fanten

graan aan naar de groothandelswijk.

liever de handel monopoliseren, in
veel staten is weinig of geen controle.
Een Indiase professor'in de landbouwkunde aan de universiteit van
feite,
New Delhi zegt: „Er is, in
nooit een voedseltekort in India geweest, alleen een
distributieprobleem. Het is tot onze schande dat
wij dat systeem niet willen veranderen, omdat de mensen die het kunnen veranderen er baat bij hebben
dat het zo blijft. Zij vrezen dat dat
uitdraait op een nationalisatie van
de landbouwmarkt."
Hij wijst erop dat de hervorming
yan de Indiase landbouw, waarbij
het grootgrondbezit werd beperkt tot
60 hectaren
en de vrijkomende
grond onder de landloze boeren werd
verdeeld, in grote trekken heeft gefaald. Veel grootgrondbezitters ontdoken de bepalingen door wat zij
toegestane
meer hadden dan het
maximum te verdelen onder familieleden en bloedverwanten.

Geen verbetering
VOLGENS statistieken van de Indian Council of Medical Research
vond er in 1955—'58 vergeleken met
de periode 1935—'48 zo goed als
geen verbetering plaats in het dagelijkse dieet van de Indiër. In diezelfde periode kreeg de bevolking, per
hoofd, slechts een-tiende ons graan
meer dagelnks te eten. Sinds 1958 is
daarin geen vooruitgang gekomen.
De statistieken schatten dat er 250
miljoen Indiërs slecht gevoed of ondervoed zijn. Wanneer de totale
voedselproduktie van het land verdeeld zou worden op een basis van
2300 calorieën per persoon per
dag, het absolute minimum, dan
zouden ruim 48 miljoen mensen
niets te eten krijgen.
De Indiase boer, essentieel als hij
is voor het land, trekt ook in andere
opzichten aan het kortste eind. Terwijl het nationale inkomen over de
jaren 1951—'57 per persoon meer
dan elf procent steeg, viel het jaarinkomen van de boer van 447 terug
tot 437 rupees. De allerarmsten, een
10 miljoen Indiërs, hebben een jaarinkomen van niet meer dan 99 rupees. Percentages en cijfers zijn geen
rijst en aardappelen.
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Medische faculteiten kunnen
200 studenten opnemen
(Van

onze

parlementaire redactie)

De minister van Onderwijs, mr. L A. Diepenhorst, heeft bij de
Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, dat de mogelijkheid
opent de toelating van studenten tot de medische faculteiten
tijdelijk te beperken. Zodra het aantal gegadigden groter wordt
dan er plaats is, zal selectie worden toegepast. De minister zal
jaarlijks in overleg met de faculteiten het aantal toe te laten studenten vaststellen.
Vermoedelijk zullen degenen, die
zich voor een door de minister te bepalen tijdstip hebben aangemeld, op
grond van de eindexamenresultaten
kunnen worden toegelaten, schrijft mr.
Diepenhorst in zijn toelichting op het

ximale opleidingscapaciteit niet meer
dan gemiddeld 200 eerstejaarsstudenten per faculteit bedraagt, een grens,
die ook in het buitenland als maximum
geldt. Dat neemt niet weg dat voortdurend wordt gezocht naar mogelijkwetsontwerp»
heden om de capaciteit van de beDe overigen zullen dan kun- staande faculteiten verder op te voenen worden aangewezen aan de hand ren.
van de resultaten van een nader verKwaliteit in gedrang
gelijkend onderzoek. Deze selectie zal
Volgens
alleen worden toegepast als het aande toelichting van mr. Dietal aanmeldingen het totale aantal be- penhorst is de belangstelling voor de
schikbare plaatsen overtreft. De mi- medische studie de laatste jaren zo
nister zegt goede hoop te hebben, dat toegenomen, dat de kwaliteit van de
op deze wijze loting kan worden ver- opleiding tot de medische studie in het
meden.
gedrang dreigt te geraken, evenals de
wetenschappelijke
taak van de faculTandheelkunde teiten. Reeds in 1964
is het nodig geVoor de tandheelkunde zal in begin- bleken een plaatsingscommissie in te
sel dezelfde regeling moeten worden stellen, die tot taak kreeg de belanggetroffen. De minister heeft echter de stelling
het medisch hoger onderindruk, dat het in totaal voor deze op- wijs zo voor
goed mogelijk te spreiden.
leiding beschikbare
plaatsen,
280 Deze commissie zal zijn werk moeeerstejaarsstudenten,
voorlopig nog ten blijven doen, daarbij zoveel mogeniet door het aantal aanmeldingen lijk rekening houdend met de voorzal worden overtroffen.
keur, die een student om verschillenWat de medische faculteiten betreft de redenen voor een bepaalde univerheeft de ervaring geleerd, dat de ma- siteit kan hebben.

Prestige
„DE GEOGRAFIE van dit land.
schrijft Nirad
Chaudhoeri in
zijn boek Het
continent van
Circe, „is altijd
een dief geweest,
en zo zal het altijd blijven. De
elementen zullen
hier altijd de
zwakken en passieven beroven".
Dat is een pessimisme dat dooide feiten achterhaald wordt. India is in staat in
grote delen van
het land zelfs
twee oogsten per
jaar te halen,
maar daarvoor is
meer nodig dan
regeringswinkels

en voedselzones.
Zoals veel recentonafhankelijke

MINISTER Soebramaniam van
voedselvoorziening heeft enkele an-de
dere moeilijkheden toegegeven: <je
provincies met een surplus voelen er
niet zo veel voor om hun voorraden
kwijt te raken, sommige staten
met
een voedseltekort doen geen moeite
om voorraden tegen regeringspriizpn
op te kopen en laten de open

Zolang deze disproportie blijft bestaan, zullen het meisje en de geit in
de Moethiganj-straat van AUahabad
met elkaar wedijveren om een handjevol graan.
(Wordt vervolgd)

DE NIEUWE PAUS verklaarde
aan de bisschoppen: „Ik heb politiek
in de Osservatore voorlopig verboden. Ik heb ze daar laten weten dat
ze geen scherpe "woorden mogen afdrukken. Wij willen een poging doen.
wanneer ze strijd willen, vrezen we
die niet. Maar wij willen zien of het
op een andere manier mogelijk is tot
vrede te komen. De eerste gelegenheid zoude de eerste woorden kunnen zijn die de nieuwe paus zal spreken. Een tweede gelegenheid had
eventueel een encycliek kunnen zijn,
maar dat vergt veel tijd. Ik had zo
gedacht of het niet goed zou zijn na
een algemene inleiding enkele woorden te wijden aan ieder afzonderlijk
land. Dat zou dan met grote fijngevoeligheid moeten gebeuren. En
daar zou dan t.a.v. Duitsland een
woord van liefde en tegemoetkomendheid op zijn plaats zijn".
Deze woorden van de vroegere
paus ontlenen wij aan de dikke bundel akten en documenten, welke dezer dagen bij de drukkerij van het
staatssecretariaat in het Vatikaan is
verschenen. Het gaat in hoofdzaak
om 124 brieven door Pius XII in de
periode tussen 12 maart 1939 en 26
maart 1944 gericht tot de verschillende Duitse bisschoppen. Het zijn
voor het merendeel zeer lange brie-

landen heeft India de sprong
naar de toekomst
willen maken mei
het prestige van
industriële ontwikkelingsplanZoals alle
nen. De landbouw lopende steden in het bonte India, is ook AUahabad voorzien van de meest uiteentypen, waaronder deze „priester" die als teken van zijn waardigheid een
heeft daaronder
geleden.
levende slang om de hals heeft hangen.

Paus Pius XII

ven die alle in de eerste plaats handelen over zaken welke het bestuur
van de kerk aangaan en natuurlijk
ook vaak ingaan op moeilijkheden
welke de bisschoppen hebben bij het
uitoefenen van hun ambt. Moeilijkheden die hen in de weg worden gelegd door de nazistische regering.
Kwesties van onderwijs, opvoeding,
familieleven vormen dus de hoofdzaak

Teleurstellend
DE PUBLIKATIE, ongetwijfeld
van belang voor de geschiedenis van
de kerk in Duitsland is enigszins teleurstellend wanneer het over politieke zaken gaat Er is maar heel
weinig sprake van de oorlog en voor
zover we brj een vluchtig doorbladeren van het bijzonder dikke boek
hebben gezien, wordt er de vraag
van een jodenvervolging slechts
driemaal genoemd. De bisschop van
Berlijn, Graf von Preysing, die uitgesproken antinazistisch was, vroeg
op 17 januari 1941 of het niet mogelijk zou zijn een oproep te doen uitgaan van de Heilige Stoel in het belang der vervolgde Joden. Maar een
antwoord is daar, voor zover blijkt,
niet op gegeven.
Eerst op 30 april 1943 schreef de
paus dat de Heilige Stoel alles heeft
gedaan wat er maar gedaan kón
worden om op het menslievende
vlak de Joden in Italië te hulp te komen en dat hij met vreugde gelden
heeft beschikbaar gesteld om bepaalde personen die in nood verkeerden te doen emigreren naar landen
overzee.

Andere volgen
HIJ GAAT dan voort: „Wat de
niet-Ariërs betreft in het door de
Duitsers beheerste gebied hebben
wij in onze kerkboodschap een woord
gezegd. Dat is kort, maar begrepen". Verder verzekert de paus dat
met-arische of half-arische katholieken die thans in zo grote moeilijkheden verkeren natuurlijk in bijzonder
hoge mate zijn vaderlijke liefde hebben. Hij voegt er dan aan toe: „Zoals de zaken er op het ogenblik voor
staan kunnen wij hen helaas geen
andere werkzame hulp doen geworden dan ons gebed. Wij zijn echter
voornemens al naar de omstandigheden dit mogelijk maken, of toestaan, opnieuw onze stem in hun belang te verheffen".
Deze publikatie van de akten en
documenten is de tweede in een serie. Er zullen nog andere volgen
waarin ook de brieven aan bisschoppen van andere landen zullen worden gepubliceerd. Naar mgr. Samore-van het staatssecretariaat verzekerde toen hij de dikke bundel aan
de journalisten ter hand stelde, zullen ook in de volgende bundel zeer
belangrijke documenten worden gepubliceerd. De bedoeling van de hele
zaak is natuurlijk een actie tegen de
beschuldigingen die de laatste jaren
tegen Paus Pius XII zijn gericht

Ontslag voor 87 man

Agio-sigarenf abriek
staakt produktie in
Reusel (N.8.)
(Van

onze

correspondent

Roermond)

in

In verband met de steeds verder-

gaande mechanisatie in de sigarenindustrie is aan 87 sigarenmakers van

de Agio-fabriek in het Brabantse Reusel ontslag aangezegd. De 87 handwerkers zullen geleidelijk
binnen drie
maanden
het bedrijf moeten verlaten. In overleg met de vakbonden is
een bevredigende ontslagprocedure
tot stand gekomen, waarbij ook een
aantal financiële voorzieningen behoren. Het gebouw heeft nog geen nieuwe bestemming.

—
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NENB VALLET

MODELLEN 1966
ta alle prijsklassen, in alle soorten.
STA- EN TOURCARAVANS
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ander» voordelen
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Grintte! 12 maande^

vrijblijvend taxeren

vraagt op

WINSCHOTEN. Langestr. 49. Telefoon 05970 ■ 2256
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mentatie over deze wonderbare tablet ontvangen
door zich rechtstreeks te richten tot het Internationaal Anti-Tabak Instituut, (Afd. 250/c) Officieel
Comité voor Nederland, België en het Groot Hertogdom, Postbus 642 Breda. Het is volstrekt gratis.
Het volstaat, zonder uitstel aan dit Instituut een
gefrankeerde en aan U self geadresseerde envelop
onder omslag te sturen.
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de provincie FRIESLAND)

Ffl. G. V3II
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James Wattstraat 3, LEEUWARDEN.

CARAVANCENTRUM

INDUSTRIEWEG B—lo, NIEUWE PEKELA -» STAND 25
Gedurende de Zuidwester zijn onze showrooms te Nw.
Pekela GESLOTEN

r
I■
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waarin 195 bewoners

zijn gehuisvest

en dat een

ziekenafdeling met 20 bedden heeft, vraagt voor
deze afdeling een

eerste verpleegster

SMEDEN, TRAILERBOUWERS

in bezit van diploma A en/of B.
Salaris volgens rijksregeling.

EN CONSTRUCTIEWERKERS

Mogelijkheid tot opneming in de pensioenregeling.

Tevens

CARROSSERIEBOUWERS EN
WAGENMAKERS
Eventueel woning beschikbaar.

BULTHUIS' carr.- en wagenfabriek
NOORDWOLDE bij Groningen, tel. 05901-2366

Zü

moet in staat zijn het Hoofd van de
afdeling bij afwezigheid te vervangen.

/He lam
mmmmPm

mannen

Sollicitaties te richten aan de directie van het
centrum, Mauritsweg 157 te Dordrecht

BIJVERDIENSTEN
Voor kassierswerkzaamheden op renbanen
in Nederland, voorn. Noord, provincies
kunnen worden geplaatst:

GEVRAAGD:

een typistetelefoniste
Zij zal tevens worden betrokken bij ander administratief werk. Opleiding op MULO-MHAS
niveau en enige ervaring zijn gewenst.
Prettige en afwisselende werkkring.

Goed salaris; eventueel vergoeding van reiskosten. Met vakantie-afspraken kan rekening
worden gehouden. Leeftijd ca. 20 jaar.
Soll. aan de Stichting Noordelijk
Technisch Wegenbouwcentrum,
Nlenwe Ebbingestr. 64, Groningen

HOTEL „DE IJZEREN KLAP" TE MUSSELKANAAL
vraagt voor direct:

een jonge, zelfstandige
H.C.R. kelner

fflßffl ORANGE
1

Denkt U, dat 1 + 1 = S?
Bent U lui?
Interesseert U zich niet voor Uw werk?
Hebt U een hekel aan zelfstandig werk?

(ook gehuwde), leeftijd

tot plm. 85 Jaar

tot plm. 55 jaar.
Vereisten: betrouwbaarheid, accuratessee
I
en duidelijk handschrift.
Degenen, die zich op zondagen en/of enige woensdag- !middagen beschikbaar kunnen stellen wordt verzochl[t
onderstaande coupon ingevuld in te zenden.
NEDERLANDSE TOTALISATOR
DEN HAAG
Bijkantoor: Duinstraat 428 Paterswolde

-

NAAM:
ADRES:
LEEFTIJD:

met b.v. ULO-diploma. dat voor ona de kostprijsadministratie wil verzorgen.

BEROEP:

Schrijft U eens aan

Beschikbaar op:

„

TELEFOON:
") zondagen,

middagen.

eventueel

woensdag-

Handtekening:

GRONINGEN
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ze zijn.

leeftijd

plaats vrij voor een meisjeI

Smlrnoffstraat 10

Katoenen vezels worden gesponnen tot garen. Niet te dun, niet te
dik. Het gaat om de juiste dikte, de juiste sterkte bij Damai. Dan
weven. Duizenden draden weven tot een eerlijk weefsel. Stoere,
extra sterke katoen! Damai! Nu soepel maken met de speciale
Damai nabewerking. Alle stugheid wordt zo aan het laken ontnomen. In Damai gaat geen greintje pap. Sterk is gebleven, soepel
is toegevoegd!. Soepelsterk Damai! En krimpvrij door Sanfor.
Dus altijd onberispelijk 250 cm (!) lang. Om royaal in te stoppen.
Tja unieke voel-wat-u-koopt-verpakkingDamai-lakenszijn
zo verpakt, dat u in de winkel zelf kunt voelen hoe soepelsterk

Nifeyjiaf

mannelijke krachten

Zo, niet, neem dan eens kontakt met ons o».
In ons team van jonge, enthousiaste mensen
hebben wij een

een nette serveerster.N.V. Boekbinderi] v./i.. P. Abbringh

SOEPEL STERK
Voor het eerst samen in
één laken: Damai

vrouwelijke krachten i

f MARMELADE

ZWAARDEMAKER

fl

%

HET MODERNE BEJAARDENCENTRUM
„THÜREBORGH" te DORDRECHT

Gevraagd:

JAARBETREKKING

t

*,
voor prettig
afwisselend type-werk en andere adm. werk- WW
zaamheden. Mulo-opleiding vereist. Sal. vlgs. rijksregeling,
Soll. aan het Hoofdbestuur van het Groene Kruis, Go- |H
rechtkade 6, Groningen.

Het officieel rapport: met de Nicodicin tablet
geschiedt de ontwenning radicaal en zonder
moeite in 993 gevallen op 1.000; geen enkele roker
heeft op de minste wilskracht beroep moeten doen.
Verrassend aspect: allen voelen zich alsof za
nooit tevoren gerookt hadden.
Da lezer» van „Nieuwsblad van het Noorden" dit dit wensen, kunnen een volledige doku-
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CARAVANS

snelheden, op slechte
wogen, wat U maar wilt
Financiering. x*«r soepel te regelen.
Voorlichting, vrijblijvend on gaarne over
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Dealer voor Emmen en omstreken:
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1?L,-LEDET ROLLEN

IN VERHOUDING
NIET DUURDER
DAN ANDERE MERKEN

""man.

Polyester, Aluminium
Proefrijden, met hoge

GULDEN INRUIL
VOOR EEN OUD KOOKAPPARAAT(oIie-gas-electr.) ]jm3E3È2
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misschien zelfs goedkopar.

gemaakt van duurzame materialen
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u,tgesloten
reservehouder voor 3
a 4 rollen l.cht gelakt
metaal met beveBt
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Stockholm: hdb
Belangrijke opzoekingen,
in 1958 begonnen, leidden 4 jaar later tot de opzienbarende ontdekking van een formule die radikaal
Inwerkt tegen de vergiftiging door nicotine.
Na twee jaar intensief voortgezette proefnemingen is men er nu in geslaagd deze ongewone
formule uit te werken in de vorm van een aanganaam smakende tablet, die haar absolute doeltreffendheid heeft bewezen in 993 op 1.000 gevallen
van gewoonte-rokers (waaronder vele genees-
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CARAVANS

om achter «w Mercedes te trekken, maar
ook om achter oen Daf of 2 CV mee te
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Een tablet die
de behoefte
aan nicotine
radikaal
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automatische oploopremmen
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Kampeer- en watersporttentoonstelïmg
zaterdag

van techniek.
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vrijdag

trommol, roestvrij staal
bovenrand. Een juweel
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AMCO CENTRIFUGE
3kg die aan de hoogste elson voldoet,
olectr. beveiligde deksel, zware verkoperde

OD met

*)

I

Doorhalen wat niet van

toepassing is.

'yv^FLfflE^
bekroond met het Gouden Keurzegel van de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen.
Eenpersoons: glad 11,50 / geborduurd 13,75 Tweepersoons:
glad 13,75 / geborduurd 15,75 Slopen p.p.: glad 7,50 /
Prompt

’ ’ ’ ’

-

’

-

’

geborduurd 10,75
Damai, ook verkrijgbaar in fantasie-sets met kleurige randen vanaf
2Z50 per set

’

damai
Voor het eerst een soepelsterk laken!
Een product van Wisselink's Textielfabrieken N.V. / EnscheUc

ACHTSTE BLAD
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ELKE DAG NATIONALE
GEBEURTENIS

/

'n lekkere sigaar!

25

WASMACHINES WASAUTOMATEN CENTRIFUGES
Voor t/e grootste keus
en de beste service

geVelen denken dat nationale
beurtenissen maar zelden plaats
vinden. Dit la een misverstand en
daarom lijkt het ons goed, erop t«
wijzen dat er in ons land elke dag

VRAA^AS/WTOMATÊN?ROSreCttSn^^

maart 1966

T\hT\\f\ DdTDC

Brugstraat 14-16
Groningen, telef. 22639

nu

iWJIU I LIlKü li.V.

opzienbarende gebeurtenissen
voorkomen van nationale betekenis die drommen belangstellenden trekken, van alle rang,
stand en leeftijd. Dit alles gebeurt zonder vlagvertoon en fanfares, maar het gaat er niettemin
zeer feestelijk toe. WIJ bedoelen
de markt. Dagelijks voltrekt zich
daar het „nationale wonder" van
de ruimste keus in honderden
kwaüteltsartikelen tegen do

U

laagste prijzen.
Marktkoopman

en straathande-

laar bedienen hun klanten vakkundig en vlug en de gezelligheid
Is er niet van de lucht. Vele duizenden ontdekken op de markt
dagelijks hoe gezellig het kopen
In dit grootste koopcentrum Is
en
hoe voordelig, want
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dlreet voortitel itt onze ."vensniiddelen afd.
SPLITIRWTINs Om een fijne erwtensoep van te maken.
Per pak ft MO «ram

-

BUMMKOOLt Im lekkere freenta.
Nr grote H ürere pot

fio
*
O
O Cl.

MAYONAISE: Handig om iet* in voorraad te hebben.
Per tube

.g
10 CU

KINMAID ROXWNINt De fijnste kwaliteit blauwe roiijn.n
nm CoMrormo. Per groot pak

f 9 Cl.

.

PtRXIKIH. tpoaeee Import, eek lekker voer «w bowl.

Ptt bwkfe

UAe€HIOH-MIAT: Mteaw In
Per Wik 100 gram

*

-g .
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AfftLMOfSt Vtm goudreinetten, volledig gesuikerd.
Sr TW« po*tee

SOtPINt Kewee
rV pakje

.

Q Cl.
03

"*

eet

enge

Venda-kollektie.

—

courante smoken.

BOIRINMtTWORST: Ook overmorgen nog ven.
Per 100 grom gesneden
ENGELSE CARAMELS: In chocolade en vanille. Gesorteerd.
Per 200 gram
verse aanvoer van grote
industriële bakkerij. Per stuk
ORANJE-FESTIVAL: Een leuke verpakte versnapering.
Per 200 gram
CHOCOLADE-TABLET: De fijnste pure chocolade,
Belgische import. Per reuzentablet a 1000 gram

APPELTAART: ledere

dag

Speel met de vele mogelijkheden van de

_

03 CU

.
. .
49 Ct.

1Q
5 CU

_

Q

g

.

**** ***".
_«

00 Cl.
1 OC «t
100 fcl.

-.

HO Cl.
-__

L I ü tL.

Deze aanbiedingen zijn geldig van 10 tot 17 maart 1966.

VROOM St

Krommenie Linoleum (in banen van 200 cm breed) van f 6,45 tot f 9,30 per m

■

DREESMANN
QRONINOKN

m II I

nieuwe kleuren
Krommenie linoleum
Opnieuw werd Nederlands meest volledige vloerbedekkingscollectie verrijkt met nieuwe dessins en kleuren. Weer zult u zien dat Krommenie
Linoleum de top-vloerbedekking is voor ieder vertrek. Omdat het zo
onvervangbaar mooi is en blijft. Immers, de praktijk heeft bewezen dat
linoleum van alle soorten vloerbedekking - hard of zacht - het snelst weer
schoon en als nieuw is! Daarbij komt dat linoleum prettig veerkrachtig
en heel slijtvast is.
Vraag uw woninginrichter naar het Krommenie
Linoleum stalenboek. Tien speelse dessins en meer dan 100 expressieve
kleuren geven u een ongekende keus. Of vraag met de bon gratis folders
aan bij Krommenie. U zult ontdekken dat Krommenie Linoleum een
kamer wérkelijk karakter geeft!
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BON VOOR
GRATIS FOLDERS
NAAM
STRAAT
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Krommenie
Krommenie"
te
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N. A. Stuart in Drentse hoofdstad:

Stroom kopers uit Groningen en
Haren naar Assen neemt toe
onze redactie te Assen)
De voorzitter van de Centrumvereniging te Assen, de heer N. A. Stuart,
is gisteravond tijdens de jaarvergadering van deze vereniging in hotel Centraal ingegaan op een causerie die de
heer H. D. Schuth als hoofd van de
afdeling Voorlichting en Economische
Zaken der gemeentesecretarie te Assen heeft gehouden voor de Vereniging van Vreemdelingenverkeer Assen
Vooruit. Naar aanleiding van deze inleiding (over de toekomst van Assen)
bereikte het bestuur van de Centrumvereniging een groot aantal reacties
die
aldus de heer Stuart
te vergelijken is én in aantal én in hevigheid met de affaire van de straatbe(Van

—

—

lasting.

De heer Stuart stelde, dat een merkbaar toegenomen stroom van kopers
uit Groningen, Haren en uit de Veenkoloniën naar Assen komt.
Deze mensen roemen vaak de vriendelijkheid en de deskundigheid van het
personeel in vergelijking met het Westen. De opmerking van de heer Schuth
dat er, wanneer Assen zich blijft uitbreiden, in de toekomst plaats zal moeten zijn voor grootwinkelbedrijven,
noemde de heer Stuart op zichzelf genomen juist. Maar over het waar en
wanneer verschillen de gemeente en
de Centrumvereniging van opvatting.

Geen machtsconcentratie
Volgens de heer Stuart zal het zeer
nodig zijn, wanneer dat soort bedrijven zich in Emmen, Hoogeveen en
Drachten gaat vestigen, dat Assen op
dat gebied niet achterblijft, maar meegaat. De Centrumvereniging bestrijdt
evenwel de mening dat men deze bedrijven met de meest gunstige vestigingsplaatsen in het „Plan Uitleg
Kern" naar Assen lokt, zoals dat ten
aanzien van de industrie met wisselend succes is gedaan. Het baanvrij-maken, aldus de voorzitter, voor
deze grootbedrijven zien wij als een
duidelijke onrechtmatige en a-sociale
daad ten opzichte van de gevestigde
bedrijven. De Centrumvereniging is
niet tegen het „Plan Uitleg Kern" en
niet tegen de komst van grootwinkelbedrijven, maar wel tegen de machtsconcentratie van deze bedrijven op
één punt in Assen van het plan en

Cursus voor Huisvrouwen

De vrouw van vandaag
in de wereld van morgen
Het gewest Groningen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen organiseerde zijn jaarlijkse cursus van drie middagen te Groningen,
welke als thema had De vrouw van
vandaag in de wereld van morgen.
Deze cursus werd verzorgd door dr.
D. M. E. A. Stork—Van der Kuyl en
mr. Rood-De Boer.
Mevrouw Stork belichtte het onderwerp uit sociologisch oogpunt. Mevrouw Rood had als uitgangspunt „Het
nieuwe profiel van de vrouw" en besprak dit aan de hand van educatieve,
psychologische en economische invloeden.

De vrouw is bezig mens te worden,
maar dan een vrouwelijk mens. Een
mens die de zorg heeft voor haar gezin in samenwerking met haar man,
maar die tevens een plaats weet te
vervullen in de maatschappij. Een
maatschappij, waarin man en vrouw
samen een klimaat weten te scheppen,
waarin de kinderen moderne mensen
kunnen worden.
Er was veel belangstelling voor deze
cursus

Ned. Reisvereniging
besloot winterseizoen
Ter afsluiting van het winterseizoen,
althans wat de filmavonden betreft, belegde de Groninger afdeling van de
Nederlandse Reisvereniging gisteravond in Huize Maas een filmavond,
waarbij voornamelijk de provincie
Groningen onder de loupe werd genomen. Het programma opende met de
film De koers bepaald, die een blik
wierp op de snelle ontwikkeling van
de havenplaats Delfzijl, gevolgd door
de kleurenfilm Meer mogelijkheden in
modern Groningen. De tegenstelling
tussen beide films over de bevaarbaarheid der Groninger kanalen is bepaald
frapperend. Onze buurprovincie werd
getoond in de film Dit is Friesland. Na
de pauze volgde Vrije Vaart, welke een
goede indruk gaf van de Groninger
Kustvaart en alles wat daarmee annex is. Tot slot van het filmprogramma werd de voor velen al wel bekende film Dit is Groningen op het witte
doek gebracht.

Haren krijgt tweede
Herv. kleuterschool
B. en W. van Haren stellen de raad
voor in principe akkood te gaan met
de bouw van een tweede hervormde
kleuterschool, ten zuiden van de lijn
Molenkampsteeg, Hertenlaan, Ruitersteeg. De school zal ruimte moeten
bieden aan dertig kleuters. De plannen zijn nog niet definitief uitgewerkt.

Voetpad

voor

kleuters
veiligheid

Ter verhoging van de
voor de kleuters die de kleuterschool
Eibernest in Haren bezoeken willen B.
en W. een voetpad aanleggen aan de
zuidzijde van De Schakel naar het terrein van de Nederlands Hervormde
kerk. De raad wordt voorgesteld hier""nr f 1.100 beschikbaar te stellen.

het uitsluiten van de kleinere
middenstandsbedrij ven op de meest
gunstige punten van dat plan, aldus
de heer Stuart.

tegen

Gelijke kansen

Volgens de voorzitter van de Centrumvereniging is het „Plan Uitleg
Kern" niet alleen zaligmakend. In het
nieuwe, heel Assen omvattende plan,
vragen wij de mogelijkheid van vestiging van groot en klein doorelkaar.
Geen enkele deskundige heeft tot dusver onze opvatting weerlegd dat de
winkels in de Kerkstraat en Noordersingel en Rolderstraat bijvoorbeeld,

(ten

Provincie Groningen
opzichte van het normale kanaalpeil

om hedenmorgen 8 uur)
Eemskanaalboezem: Delfzijl —2, Oostersluis —2, Zuidlaardermeer peil, Ommelanderwijk boven +30, Ommelanderwijk beneden +3, Winschoten +3, Waterhuizen boven +3 en Waterhuizen beneden peil.
Westerkwartier: Gaarkeuken +4, Electra (Oldehove) —21, Oostersluis +7,
Westerhavensluis +5, Uithuizen +10 en
Balktil +4.
Friese boezem: Gaarkeuken boven +22.
Fivelingo: Damsterdiep Groningen +21.
Neerslag (om 8 uur gemeten): Delfzijl
0.1, Zoutkamp 0.3, Oldehove 0.5. Gaarkeuken 1.0, Winschoten 04, Ter Apel 1.0.
Stadskanaal 0.1, Erica 0.6, Uithuizen 0.5,
Gieten 0.3.

1966
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Fongers lanceert
„allemansfiets”

(Van een onzer verslaggevers)
De N.V. Verenigde Rijwielfabrieken
Fongers-Phoenix-Germaan in Groningen hebben een nieuw type fiets uitgebracht. Het nieuwe rijwiel (officiële
aanduiding M-66) wordt gelanceerd
als „de fiets voor Alleman", waarmee
gezegd wil zijn dat iedereen, oud en
jong, man en vrouw, er op kan rijden.
De zadelhoogte van deze allemansfiets
is verstelbaar van 45 tot 66 cm, terwijl
ook de hoogte van het stuur bij de
berijder kan worden aangepast. Verdere kenmerken van de M-66 zijn de
bijzonder lage instap („veilig in het
stadsverkeer"), het geringe gewicht
en de compacte bouw.
De fabrikanten zien in de nieuwe
fiets vooral toekomst als „extra" fiets,
Verkoop en aanbesteding waarvan alle gezinsleden gebruik
kunnen maken. Ook in het buitenland
ZWARTSLUIS. Voor rekening van de zou er afzet voor te vinden zijn.
Vereniging ter bevordering en instandEen andere nieuwe verschijning in
houding van Chr. Onderwijs werd de uitbreiding van haar schoolgebouw voor uit- de Fongers-stal is de RIH-racefiets,
die ingevolge een overeenkomst met
gebreid lager onderwijs beh. hogere goedkeuring gegund aan bouwbedrijf Gebrs. de fa. W. Bustraan en Zn. te AmsterSchraa en Zn. te Zwartsluis voor f 133.314. dam nu ook in Groningen gefabriSTADSKANAAL. Aan Aannemersbe- ceerd wordt. De racefietsen worden
drijf Meijering & Benus N.V. te Stads- geleverd in vier typen en zes verschilkanaal, zijn de volgende werken opgedra- lende hoogten.
gen: Voor de gemeente Onstwedde, de
grond en rioleringswerken in „Ter Maars"
te Stadskanaal voor f 249.700; Voor Oving
N.V. Coöp.-Noord te Stadskanaal, het bouwen van een winkelflat voor f 858.900.;

die nu aan de rand van het centrum
uitvoering van het
„Plan Uitleg Kern" met alle grootbedrijven in één hoek ernstig bedreigd
zullen worden. De volgorde van prioriteit van hetgeen in het Asser centrum zal dienen te veranderen, is dus
bijzonder belangrijk, meende de heer
Stuart, die geen bevoordeling van de
bedrijven vroeg, geen protectie van de
zaken (hoewel deze op historische
gronden misschien niet onredelijk zijn)
Voor A-Kring Noord-Holland, Beschermaar gelijke kansen voor ieder bedrijf ming Bevolking te Hilversum, het boudat zich zal vestigen of dat daar al wen van een Kringcommandopost te Hilgevestigd is.
versum voor f 435.000.
liggen, door de

maart

D. J. de Waard (P.S.P.)
is niet de oud-chirurg

De naam D. J. de Waard is op het

ogenblik bron van misverstand. Deze

UIT HET RADIO-PROGRAMMA
voor donderdag
HILVERSUM I (402

sche ork.-werken. 11.00 Nws. 11.02 Voor

de vrouw. 11.40

Koorzang:

oude liederen.

Sche pstijdingen

KERK 8 te Manilla verw.;

Passagiersschepen

RIJNDAM 9 Fremantle;
STATENDAM 9 Guadeloupe;
WILLEMSTAD 8 te Amsterdam.
Grote Vaart

AMELAND 9 te Aden; ALGOL 9 van
Suez nr. Adelaide; AMSTELMEER 8 t.a.
Villaconstitucion; ARGOS 9 te Rijeka;
AVERDIJK 11 te Sydney verw.; AVEDRECHT 8 te Suez verw.; BALONG 9 v.
Algiers nr New Vork; BENINKUST 9 te
Monrovia verw.; BINTANG pass. 8 Sabang nr. Singapore; BOVENKERK 8 van
Lourenco Marques nr. Beira; CALAMARES 8 te Charleston verw.; CALTEX
ROTTERDAM 8 te Fredericia verwacht;
CALTEX THE HAGUE 8 v. Balikpapan
nr. Dumai; CONGOKUST pass. 8 Ouessant nr. Antwerpen; DIOGENES 8 te Barbados; DOELWIJK 8 pass. Scillies nr.
Mena; DORDRECHT 8 v. Cristobal; ESSO DEN HAAG 8 te Wilhelmshaven; GAROET 8 thv. Aden nr. Suez; JAPARA 8
thv. Bone nr. Port Said; KALYDON 9 te

naam komt voor op de kandidatenlijst van de PSP voor de Statenverkiezing in Groningen. Deze D. J. is de
zoon van mr. S. K. de Waard, raadslid voor de PSP in de stad Groningen.
Nu is er nog een D. J. de Waard in
de stad Groningen, de rustend chirurg. Dokter D. J. de Waard deelt de
politieke overtuiging van zijn naamgenoot niet. De overeenkomst in naam
heeft ook al problemen gebracht, toen
de jongste D. J. de Waard (van de
PSP dus) zich officieel tegen het huwelijk van prinses Beatrix en Claus
Handels- en
von Amsberg verklaarde. Ook dit was
een mening die door de oud-chirurg BERLIKUM (De Afslag). Plantaardapniet werd gedeeld, maar hem wel veel pelveiling. Bintje E 28-55 Italië 23.80;Bintje A 28-35 gezakt 24.00; Bintje A 35-45
vragen heeft gebracht.
gezakt 24.00; Bintje A 45-55 gezakt 24.00;
Bintje A 28-55, 23 40, alles per 100 kg.

Marktberichten

Minister Den Uyl komt
maandag naar Groningen

Jeugdwerkcentra
worden opgeknapt

-

-

—

-

-

—

AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS
Actieve Fondsen

Niet-actieve Fondsen

— ——

vrijdag

.

— —

—

351*
,

— —

e

£

— ——
—
— —
—

—

-

— —

— ——

—

EERHAGEN 8 te Dunedin verw.; VAN
RIEBEECK 8 v. Dar es Salaam nr. Zanzibar; MONOGIRI 8 te Mobile: ZARIA 8
thv. Muscat nr. Mena; ZUIDERKERK 8
v. Genua nr. Port Said.
Kleine vaart
ALBERTA 8 v Newhaven; ALCOR W
8 pass. Holtenau; ALDERD L 7 te Zwolle; ALGE 8 pass. Brunsbuttelkoog: ALI
7 v Liverpool; ASTRA 8 v Rotterdam nr
Londen; AURORA 9 te Le Havre; CARAVELLE 8 v Berwick; CAPRICORNUS
8 v Poole; CARABEKA II 8 v Ceuta;
CARMEN 9 v Stettin; CONFID 8 Colchester; DEO DUCE 7 Lissabon; DONATA 8 pass. Hoek v. Holland; EMMY
S 8 v Waterford; EREBUS 8 Stralsund;
GEJA 8 v Groningen; HENNY T 8 v
Ceuta; IRENE S 8 te Rotterdam; ISOLA
8 v Husune; JOHANCA 8 Stettin; JUNO
7 Heunebout; JURJEN DE VRIES 8 v
Glasgow; KLAZIENA 8
v Plymouth;
KON TIKI 7Le Legue;
LIRECO 8
Naestved; LUTHER 8 v Wisbeck; MAKKUM 8 v Dublin; MARIE 8 v Bremen;
MARS 8 v Malmö; MATHILDE 8 pass
Lands End; MENNA 7 Huil; NOORDSTER 7 pass. Holtenau; OLYMPIA 8 v
Galway; PATRIA 8 Huil; PRINSES WILHELMINA 8 Wismar; RAMONA 8 v
Charlestown; RIET 8 nr Rotterdam;
RIFO AN 8 La Spezia; SANTA MARGHERITHA 8 v Bayonne; TINDA 8 v Waterford; VIOLA 7 pass Quessant; ZWARTEWATER 8 v Topsham.

Port Said; KARACHI 9 te Djibouti verw.;
KEIZERSWAARD 8 v. Singapore nr. Perzische Golf; KHASIELLA 8 te Oldkilpatric verw.; KRYPTOS 8 v. Dublin naar
Hamble; LAARDERKERK 8 t.a. Kiel nr.
Gdynia; LAERTES 9 te Aden; LELYKERK 9 te Genua; LOOSDRECHT pass.
8 Gibraltar nr. Port Said; MISSISSIPPILLOYD pass. 8 Aden nr. Damman; NESTOR 8 thv. Tunis nr. R'dam; PRINS
WILLEM GEORGE FREDERIK 9 te Genua verw.; ONDINA 8 te R'dam; PEPERKUST 8 te R'dam; SEINELLOYD 7
M.s.
v. Noumea nr. Honiara; SEPIA 8 v. Singapore nr. Mena; SOLON 7 v. Port of Het Delfzijlse motorkustvaartuig GeSpain nr. London; SEROOSKERK 8 van ziena Henderika van de heer J. Damhof
Port Said nr. Antwerpen; SINOUTS- is verkocht aan de heer R. van Urk te
Beilen die het schip onder de nieuwe
naam Anholt in de vaart gaat brengen.

12.00 Stereo: Licht instr. ensemble. 12.27
NATIONAAL PROGRAMMA: 7.00 Nws, Mededelingen t.b.v. land- en tuinb. 12.30
7.10 Meditatie, 7.15 Barok-koperensemble: Overheidsvoorl.: Voor de landb. 12.40
klass. muz., 7.30 Nws., 7.32 Klass. ork.- Orgelsp.: amusem.-muz. AVRO:
13.00
muz., (8.00—8.10 Nws.), 8.30 Nws., 8.32 Nws.' 13.10 Journaal en beursber. 13.30
gram.,
Residentie-ork.,
groot
Klass.
9.10
Sjalom Mirjam: liedjes en gedichten uit
omroepkoor en zangsolist: moderne mu- en over Israël.
13.55 Beiaardconcert.
zik, 9.35 Waterstanden, 9.40 Van Prin14.15 Bij de tijd en bij de thee: gevar.
senhof naar Prinsengracht, reportage- progr. 15.35 Lichte ork.-muz. en fluitsoklankbeeld over stadhuis en Westerkerk list. VPRO: 16.00 Nws. Aansl.: Ontwikin Amsterdam, 10.10 Reportages van het kelingspsychologie van de oude dag (1).
huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix en lezing. 16.15 Gouden eeuw van Frankde heer Claus von Amsberg. plm. 14.45 rijk (X): muzik. klankb. 16.45 Nws. voor
Nws. en meded. t.b.v. land- en tuinb., de kinderen. 16.49 Voor de jeugd. 17.30
plm. 15.00 Gram., 15.15 Beiaardconcert, Nwe gram. 17.50 Actualit.
18.00 Nws.
15.30 Gij Juliana en Gij Bernhard, klank18.15 Deze week, praatje. 18.20 Lichte
beeld, 15.55 Solisten van het Nederlands pianomuz. 18.30 Jazz-rondo. 18.50 Naar
BLOKVEILING: Spruiten Export: A
concertpodium. 16.30 Voordracht, 16.50 onze mening: critisch comm. 19.00 Rond108—120, B 112—126, C 91—77, 23 ton.
Stereo: Radio filharmonisch ork.: moder- uit: Voor de jongeren. 19.30 KunstkroNOORDSCHARWOUDE (Veiling). Biene muz., 17.25 Nederlandse bruiloftslie- niek. 20.00 Nws. 20.05 Uitz. van de VVD.
ten 14.00—17.00; uien 13.00—15.50; witte
deren, 18.00 Jeugdconcert: Noordhollands Algemene Vergadering van de VVD. Opekool 16.80—25.30; rode kool 40.00—57.80;
filharmonisch ork., vocaal trio, combo en ningsrede door mr. W. J. Geertsema,
gele kool A 41.00—43.00; B 19.00—22.T0.
zangsolisten, 19.00 Nws., 19.10 Samenvatvoorz. van de Tweede Kamerfractie.
BROEK OP LANGEDIJK (Veiling).
ting van de hedenochtend uitgezonden re- VARA: 21.00 Blokfluit, clavecimbel en
(Van een onzer verslaggevers)
Witte
kool 16 00—22.00; rode kool A 41.30
huwelijk
van H.K.H. cello: klass. muz. 21.30 Dit is uw leven.
portages van het
—57.60;
De
B 38.00—40.20; gele kool A 28.00—
Zakei,
minister
van
Economische
prinses Beatrix met de heer Claus von 22.30 Nws. 22.40 Actualit. 22.50 Lichte
41.60;
19.60—21.20; uien 12.90—15.00:
Amsberg, 20.00 Radiokamerork. en klein gram. 23.45 Soc. nws.
Esperanto. drs. J. M. Den Uyl zal maandag a.s. kroten B
in
A 16.50—17.30; B 14.90—15.30; witeen bezoek brengen aan de provincie
omroepkoor met zangsolisten: klass. en 23.55—24.00 Nws.
lof 60.00—91.00; peen 22.00—24.80.
moderne muz., 21.00 Twee levens één antHILVERSUM 111 (240 m. en FM-kan.) Groningen, 's Morgens zal hij naar het
ZUIDWOLDE (Dr.). Op de eiermarkt
woord, beknopte biografische documentaiin
aardgasveld
gaan
Slochteren
NRU-AVRO: 9.00 Nws. 9.02 Vrolijk
om na te Zuidwolde waren aangevoerd plm.
re over het Koninklijk bruidspaar. 21.30 ochtendprogr. 10.00 Nws. 10.02 Operette- visites aan Hoogezand-Sappemeer en 27.000
stuks.. De. prijs was ruim 1 cent
Klass. gram., 21.50 Heer zoekt kennisma- muz. 11.00 Nws. 11.02 Lichte gram. 12.00 Delfzijl naar Groningen te komen. In per stuk
hoger dan de vorige week, zoking, hoorspel, 22.30 Nws., 22.40 AvondNws. 12.02 Draaiorgelmuz. 12.10 Licht de stad heeft hij een gesprek met het dat betaald werd 1.80 per kg of variërenoverdenking, 22.45 Klass. en moderne ensemble. 12.30 Liedjes van
overal. college van Gedeputeerde Staten. Mi- de van 9.40—11.80 per 100 stuks.
gram., 23.55—24.00 Nws.
NRU-NCRV: 13.00 Nws., eventueel acGRONINGEN (Eendracht). Aardappetualit. 13.02 Zuidamerik. klanken. 13.30 nister Den Uyl zal tijdens zijn bezoek len G 23—25; rode kool 32—54; gele 34—
HILVERSUM H (298 m.)
gezelschap
zijn
in
L.
Wanvan mr.
G.
Operetteklanken.
Nws. 14.02 Licht
48; witte 16—29; waspeen 30—42; koolraNATIONAAL PROGRAMMA 7.00 Nws. platenprogr. (15.0014.00
Nws.). 15.30 Lichte sink, directeur-generaal voor de enerpen 15—25; prei A 76—109; rabarber 95—
Nws.,
8.00
8.10
gram.,
7.10 Lichte
Lichte gram. v d. tieners. NRU-AVRO: 16.00 gievoorziening en de heer P. H. J. 110; selderij 230—300; spinazie I 147—156;
gram., (verv.), 9.40 Van Prinsenhof naar
16.02 Licht platenprogr. 17.00 Nws. Francot, hoofd van de directe externe spruiten AH 24—84, 811 23—73, CH 20—
Prinsengracht, reportageklankbeeld over Nws.
17.02
platenprogr.
38; peterselie 440—770; uien G 15—23; sja—18.00
Gevar.
voor betrekkingen van het ministerie.
stadhuis en Westerkerk in Amsterdam, automobilisten.
lotten 34—51; witlof A 73—97, B 72—91,
10.10 Reportages van het huwelijk van
alles per kg: kropsla I 27—28, II 10—24,
H.K.H, prinses Beatrix met de heer Claus REG. OMR. NOORD
EN OOST, 188,2 m.
C 6, alles per krop.
Nws.
Amsberg,
von
14.45
en meded. voor
vrijdag 11 maart
MIDDENMEER. (Beurs) Granen, zaland- en tuinb., 15.00 Gram., 15.15 Licht
FM: 98,40 mhz, 97,45 mhz, en 88,60 mhz.
den
en peulvruchten: tarwe 34,90—36.40;
(Om
15.55—16.25
muzikaal programma.
Draadomroep: lijn 3.
29,75—31,00; haver
29,25—
zomergerst
Twee levens, één antwoord, een beknopte
kapucijners
18.30—18.45 RONO-Dagboek met actuagroene
30,25;
27,50
—45,00;
biografische documentaire over het Koliteiten uit Noord en Oost.
erwten 32,50—46; karwijzaad
134—139.
(Van een onzer verslaggevers)
ninklijk bruidspaar), 17.00 Nederlandse
Hooi, stro en ruwvoeders: wit hooi 110—
Alleen via FM 88,60 mhz.: 18.45—20.00
De jeugdwerkcentra aan de Violen- 140; Lucerne
tienersterren, 17.30 Muziek uit de Neder- Fryske utstj uring. Redaksje Johan van
hooi 110—140;
haverstro
landse Antillen en Suriname, 18.00 Nws., der Zee. 18.45 Foar de bern: Hop Hop straat, de Kleine Kromme Elleboog, 55—58: gerstestro 60—65; tarwestro
55
18.15 Licht combo: volksliedjes, 18.30 Lied- Hynke, in sjongprogramke ulf. Ria Post- de H. W. Mesdagstraat en de Helper 60; groene erwtenstro 75—85; ander erwjesprogramma, 19.00 Verzoekplatenprogr. ma-Stolk. Oan'e piano Johan Bok. 19.05 Westsingel zijn toe aan een opknap- tenstro 55—60; voeraardappelen 40—50.
20.00 Nws., 20.05 Rijst en confetti, gevar.
„Parade op Fersfuotten", in gedicht ut- beurt. In verband daarmee hebben B.
Aardappelen: Pootaardappelen 28-35
progr., 21.30 Feestconcert: Promenadesocht en ynlaet troch Marten
en W de raad voorgesteld een bedrag binnenland 25—39; export 25—40; idem
ork.; De Maastreechter Staar en solisten, 19.15 „Jazz op'e Gerdijk". in Sikkema.
program
35-45 binnenland 24—36, export 24—36;
22.30 Nws., 22.40 Act. uit binnen- en bui- fan Jazzmuzyk, forsoarge troch „De van f 42.800.- uit te trekken. Bovendien boven 45: Binnenland 20—28, export 21—
nog
zou
de
raad
f 7.210.- moeten four- 28; handel alle handel export pootaardtenland, 23.00 Dagsluiting, 23.05 Dansmuz. Jazzbiskermers" ulf. Henk Sinnema, mei
23.55—24.00 Nws.
as gast Joop Verbeke, piano. Regy Peter neren voor de uitbreiding van de in- appelen vlot; Consumptie-aardappelen:
20—23, export 20—22, handel
de Jong. 19.45 De 9e Fryske les foar ventaris van deze gebouwen en van
HILVERSUM Hl (240 m en FM-kanalen) net-Friezen ulf. Mefrou A. Bosma-Ban- de percelen Rademarkt 14 en 34, die Binnenland matig, export
traag. Vlas 12
binnenland
NRU-VARA: 9.00 Nws., 9.02 Gevar. Ne- ning.
de bidriuwen troch actuali- eveneens bij het jeugdwerk in gebruik —17 et voor mindere kwaliteit, 18—29 et
derlandse gram., 10.00 Nws., 10.02 Repor- teiten Tusken
zijn.
en muzyk.
voor betere kwaliteit, blijvende vraag.
tageflitsen, 10.07 Gevar. lichte gram.,
Reportageflitsen,
11.07
11.00 Nws., 11.02
Gevar. gram., 12.00 Nws., 12.02 ReportaNefo f 50
f
CvA
89
89 Menko
geflitsen. NRU-KRO: 12.07 Gevar. muz.Robeco f 50
f 224
224 Misset Uitg. Mij.
385 b 390b
progr., 13.00 Nws., 13.02 Reportageflitsen,
f 472
474 Muller en Co. NB 314
St. v. Mij. Nederl. 1311 1301 Unitas f 50
315
maart
Woensdag
(verv.
14.00
9
1966
muz.progr.,
gr.),
13.07 Gevar.
Ch Fabr. 429
428
Nievelt Goudr nr 103! 1061 Ver Bezit 94 f 50 f 111.50 111.5C ) Naarden
Dagbl.
Nws., 14.02 Reportageflitsen. NRU-NCRV:
U. n.r.e. 206
206
Ommeren Phs v.
202* 203 Massach invtr CvA 17$, 17& N.
14.07 Militaire orkestenparade, 14.30 Licht
Ned. Exp.papfabr. 120} 121
Rott. Lloyd
152
Kon.
154
platenprogr., 15.00 Nws., 15.02 ReportageNed. Kabelfabr.
Ned. Sch.v. Unie
Bank-Credietwezen
320! 319
144? 196
OBLIGATIES
flitsen, 15.07 Lichte platen (verv.), 16.00
Scheepsbouw 711 711
Alg.
Bank Ned.
256
2551 Ned.
Staatsleningen
Nij verdal ten Cate 120
Nws., NRU-AVRO: 16.02 Nederlandse ar122
Amrobank f 20
48.50 49 Oranjeboom
tiesten op de plaat, 17.00 Nws., 17.02—
343
3391
8/3
9/3
B.
Gr.
Ind.
Cred.
1651
OBLIGATIES
165
J
Vrolijke
muz. voor automobilisten.
GB 6% cpr wd i 40.80 40.10
18.00
HBU
CvA 199
198 Ph
Gemeenteleningen
Nederl. 1965-1
53 93 ü; 94
Rott. Dr.dok Mij.
195} 1981
m.
Holl.
Soc.
v.
188,2
Levensverz.
OOST,
REG. OMR. NOORD EN
Nederl. 1965-2 53 94
94 ,'„ Adam 1948 Stf
863
Kon. Mij Schelde
Crt
598
600 t
donderdag 10 maart
Nederl. 1964-1 51 898 89J R'dam 1952
Expl. Mij. 204
204
Nat. Ned. Crt.
545 537 Schev.
FM: 98,40 mhz, 97,45 mhz, en 88,60 mhz. Nederl. 1964
5
881 881
Bank-Credietwezen
Schokbeton
263
268
Ned.
Cr.bnk
Aand.
201
199
88]
Draadomroep: lijn 3.
Nederl. 1958
88.
4J
Bk. N. G. 1965-1 6
94£ 9il Ned. M.st.b. Aand 96
Carton
512
513
95 Scholtens
(Geen Uitzending iv.m. Nationaal ProNederl. 1959
41 86
86 Bk. N. G. 1965-2 6
Scholten Honig f 99.30 98
94J 94J RVS Crt d
510b
(I)
505
gramma)
Nederl. '60
41 881 881 Bk. N. G. 1965-1 5.3 925 92 jj
140
1394
194! 194J Schuttersveld
Nederl. '60 (II) 41 8517 851 Bk. N. G. 1965-2 53 92J 923 1 Slavenburg's Bk.
Stokvis en Zn RS 181 181
voor
86-, « 861 Bk N. G. 1965
Nederl. 1959
41
en
Drijver
Thdm.
6Ï 90i 901
89.20 90
Handel Industrie Diversen
HILVERSUM I (402 m.)
Nederl. 1960
41 823 893 Bk N. G 1958 51 918 911
Umi. 7 pet. cpr.
115
115
7.15 Nederl. 1961
Heijn
KRO: 7.00 Nws. 7.10 Meditatie.
Albert
82
732
6
pet
41 838
1 Bk N. G. 1964 5i 883 883
Umi.
cpr.
7301
IOOi
1001
7.45 Nederl. 1963-1
Nws.
Alg.
Lichte gram. (7.30—7.32
Norit
217.50 217 UniL 4 pet cpr.
41 82i 82 Bk N. G. '64 5 pet. 863 863
68J 684
7.55 Nederl. 1962
4
91| Utr. Asphaltfabr.
KNAC-ANWB wegeninformatie).
801 801 Bk N. G. '52 Wb 41 88
88 Amst. Droogdok
250+ 242
Overweging. 8.00 Nws. 8.10 Lichte gram. Nederl. '47 Stf. 31 74J
74| Bk N. G '52 Rps.
Nat. Berz. 36} 37 Ver. Mach. Fabr.
1671 167} Aniem
136! 136
(8.30—8.32 Nws.). 8.40 Voor de huisvr. Nederl. 1953
31 81.3 811 Gr. Ind Crb. '52 5 90
90 Bergh Jurgens
Vettewinkel
352
9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio. 10.05 Ver- Nederl. 1948
231
231 Nrd Ind v Vezelv. 155
31 711 731 Nat. Inv.bk '65 53 93J 931 f 250/1000
150}
zoekprogr. voor oudere luisteraars. 11.00 Ned. 1950 (I-II) 31 731
v.
Berkel
Pat.
223
219
Vihamij
731 Nat In vest. bk. 43
174
173 i
Ned.
(I-II)
Blijdenst.
zieken.
11.40
Pianorecital:
klass.
Willink
Voor de
1950
108 108 Rubberf. Vredest
31 743 743
Hypotheekbanken
127 127
12.03
Licht
instr.
enNed.
Bols
Lucas
Angelus.
(I)
muz. 12.0C
1955
f 226.50 227 Ned. Mij Walv. v.
31 74! 74! Fr.-Gr. (DEVE) 3$ 73J 731
881 88*
semble met zangsolist. 12.27 Mededelin- Ned. 1955 (II)
31 801 80 West. HB (NO) 31 736 731 Bredero
4481 448J Wilton-Fijenoord
gen t.b.v. land- en tuinb. 12.30 Nws. 12.40 Ned. 1937
880 8833 Bronswerk
3
Brocades
80S 80S
153 j 153
Industrie Diversen Bührmann Tett
Actualit. 12.50 Wissewassen: licht progr. Ned. Gr.b. 1946 3
655 658 Wyers Ind. H-ond.
8U 81-,' AlbHandel
450
448
Heijn
3 90
89 J
293
Buttinger
13.10 Lichte gram. 13.35 Voor de vrouw. Ned. 1947 $
292 Zwanenb. Organon 177 177.80
obl.
4
muz.-progr.
wd
1955
gevar.
Bijenkorf
licht
541
535
13.45 Musiësta:
Invest Cert.
3
CvA
96! 963 Bergh Jurg.
1937
Centrale Suiker
951
367 374
15.00 Schoolradio. 15.30 Voor de zieken.
Mijnbouw
Bank-Credietwezen
Co-op
Ned.
achtermuz. Bk
16.35 Clavecimbelrecital: klass.
Curc. Handel Mij. 141 141 Billiton le
N.G.
'57
6
96
Wb
95J
rubr.
gestelde
serie B
470
472
1061 1061 Dr Overijss Houth 160 157
17.00 Voor de jeugd. 17.30 Coda: lichte Bk N.G.
'59 Wb 4! 84|8 845 Ned. Gasunie
Billiton 2e rubr.
5| 94 U 941 Diepenbr Reig. U 360
398
muz. v. d. jeugd. 18.20 Uitz. van de Boe399?
353!
Bk
4
N.G.
'60
Wb
86
86ü Philips 1951
Fokker
ren Partij. Spreker: de heer H. Koekoek,
260 J 260
4
$ 250/1000
83J Ned. Ford
Buitenland
voorz. van de Boeren Partij. 18.30 Coda
940 b 940b
AANDELEN
Philips 1949
(verv.). 19.00 Nws. 19.10 Actualit. 19.30
108| 108è Canadian Pac CvA
Gelder Zonen
Cultures
60
$ 500/1000
31
Finale van de 4e intern. Zomercursus Amsterd. Rubber
Gerofabr. nat. bez. 284 283 Imperia! Oil Cv A 52 j 53
963
96!
Premie-obligaties
voor Vocalisten: opera-aria's. 20.10 Harp Ver. H.V.A
Kon Gist en Spirit 357 3591 Int Nick
140 140b
CvA 99! 98!
114 Amencan Enka
en piano: klass. en mod. muz. 20.30 RaAdam 1959
79 Kon Ned Grofsm. 114
2J
731
36+
36!
Handel Industrie Diversen 's-G'hage '52-1
diokoor: lichte muz. 20.45 Portret in muz. Alg.
Kon. Mij Havenw. 241 240 Bethl. Steel CvA 535
86S
358
Chrysler
Kunstz.
Unie
359
veertiendaagse
rubriek
485}
21.05 Inh.:
over
R'dam '52-11
92
91 Heinekens
4911
CvA 511 52J
f 106.50 106.1C
Cities Serv.
recente publikaties op geesteL gebied. Dcli Mij. CvA
Hero Cons Breda
CvA 47i 47i
Obligaties
Couvert.
N.
445
Hoogovens
Kon.
gram.
v. d.
4401
Holec
21.20 Vliegende schijven:
251 251 Gen. Motors CvA 96! 97}
v
Gelder
Zonen
43
86i
86J
GB 40 25 f 119.70 120.30 Hoogovens
342 344 Kennecot
milit. 22.20 De Partijraad van* de KVP. Pha
CvA 1263; 125b
5} 1074 107Ï HolL Beton Mij.
Stee]
Indoheem
22.30 Nws. 22.40 Epiloog. 22.45 De Tar- UnU CvA 50af20f 108.80 108.3( Scholten Foxhol 41 92
44.60 45.51
CvA 42
m
92
tarenwoestijn, hoorsp. 23.55—24.00 Nws.
Internatio
282
281 Shell Oil
Petroleum
CvA 59§
60
Internat, en Buitenland
Inventum
325 b
St Brand
CvA 701 701
Dortsche Petr. M. 690 720 België 1961
4| 90J
HILVERSUM H (298 m.)
90J
Key Houthandel
Kon Petr 50 a f 20 149.10 151.6(
AANDELEN
VARA: 7.00 Nws., ochtendgym. en soc.
Kon. Ned. Papfabr. 241 245 US Steel
CvA 49} 49}
Participatiebewijzen
gram.
strijdL 7.23 Lichte
(7.30—7.35 Van
Scheep- en Luchtvaart
Zout-Ketjen
Kon.
760
762
Alg.
Fondsenbez. 1227 1228 Kon. Ver Tapijt
121
122
de voorpagina, praatje). 8.00 Nws. 8.10 HoR Am. Lijn
433 435
767 Kwatta
Lichte gram. 9.00 Te land en te water: K. Java-China Pv. 1911 190 HBB bel. dep 1/1 f 770
319 317
inform. progr. voor weg- en waterwegge- KLM
365
Beleggingsmijen
Leeuw. Papierw.
272 272 t
laten; b = bieden
bruikers VPRO:
9.40
Morgenwijding. KNSM N Bez. v A 1083 107! Intergas 't pb
469 30 468.70D Lijempf
219
VARA: 10.00 Schoolradio. 10.20 Romanti- Kon. Paketvaart
f 188
188 Mees Bouwmater. 193
= ex-dividend
199! 202! Interunie
193
m.)

SLOTERDIJK

Hamburg nr. Bremen; ST. MAASTRICHT 8 thv. Kp. Bon nr. Casablanca;
L. Marques;
STRAAT FRANKLIN 8 te Pointe Noire
MAASDAM 14 te Cobh;
NIEUW AMSTERDAM 9 v New Vork verw.; STRAAT MAGELHAEN 8 van
(cruise);
Kaapstad nr. Durban; STRAAT FREORANJEFONTEIN 10 te L. Marques MANTLE 8 v. Durban nr. Port Louis;
verwacht;
STRAAT MALAKKA 7 te Sydney; STR.
ORANJE NASSAU 8 v Kingston nr Am- TORRES 8 v. Durban nr. Melbourne;
sterdam;
STRAAT VAN DIEMEN 8 te Tanga; TAMARA P te Mena; TERO 8 v. Las PalORANJESTAD 11 te Paramaribo;
PRINSES MARGRIET 8 te R'dam mas nr. Vlissingen; TJIBOUTJET 9 te
verw.;
Mombasa verw.; TJILIWONG 8 te Napier verw.; TJINEGAR 9 te Trincomalee
RANDFONTEIN 12 Southampton;
verw.; ULYSSES 8 te Cristobal; VAN
ROTTERDAM 8 Bangkok;

JAGERSFONTEIN 11 v Amsterdam nr 8 v.

—

3 gep.

"

.

Geziena Henderika verkocht

De Geziena Henderika werd in 1950 ge-

bouwd bij de Scheepswerf Volharding,
Gebr. Bodewes te Foxhol en het behoort
tot het raised-quarterdeck-type. het schip
heeft een draagvermogen van ongeveer
600 ton en de voortstuwing geschiedt door
middel van een 375 pk Brons-dieselmotor.
Eerder heeft deze kustvaarder reeds
gevaren onder de naam Maasstroom.

M.s. Marie Christine verkocht

De N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren te Delfzijl
heeft
het motorkustvaartuig Marie
Christine verkocht aan de heer H. Klein
te Delfzijl die het schip onder de nieuwe
naam Coria in de vaart zal brengen.gladDe Marie Christine behoort tot het
dek-type en heeft een draagvermogen
van ongeveer 500 ton. Het schip werd in
1952 gebouwd bij de N.V. G. J. van der
Werff's Scheepsbouw te Westerbroek en
is voorzien van een 360 pk Industrie die»
selmotor.

KON. OLIE GEVRAAGD
Amsterdam, 9 maart. In een zeer kalme markt hebben Kon. Olies vanmiddag
de meeste aandacht voor zich opgeëist.
Dit in verband met het feit dat de Kon.
Shell-groep vandaag nabeurs het totale
dividend plus de cijfers over 1965 zal bekendmaken. Over 1965 werd f 6,25 dividend of 31,25 procent uitgekeerd. De
beurs houdt het voor mogelijk dat het dividend iets zal worden verhoogd. Ook
over de cijfers is men op het Damrak
reeds enkele weken optimistisch gestemd. De vrij scherpe koersval van verleden week en gisteren, alleen als gevolg van Amerikaans aanbod, heeft aan
dit optimisme niets veranderd. Op het
intussen aangelande verlaagde niveau
kwam vraag los van het publiek op ca.
150,70, tegen gisteren als slotprijs 149.
Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat in de olie-hoek geen Amerikaans aanbod behoefde te worden opgenomen. Ook Philips kwam goed voor de
dag op 120,30 (119,60). Unilever daarentegen moest het hoofd buigen voor gering
aanbod van lokale zijde. Gedaan werd
108,20 (108,75). AKU was nauwelijks prijshoudend op 357'i. Voor Hoogovens werd
onveranderd 440 als advieskoers opgegeven. Gedurende de gehele beursduur
bleef de handel in alle hoofdfondsen zeer
kalm. Morgen, donderdag, blijft de beurs
wegens de trouwdag van prinses Beatrix
met de heer Claus von Amsberg, gesloten. Op de zeer flauwe stemming van
maandag volgde dinsdag in Wall Street
een licht koersherstel. Door de nervositeit had het koersverloop op de New
Yorkse beurs een grillig karakter. Van
Nederlandse fondsen was alleen KLM
er iets hoger. De scheepvaartsector was
kalm en licht verdeeld. De berichten uit
het jaarverslag van de KNSM trokken
ter beurze flinke belangstelling. Op de
stemming voor de aandelen van deze
maatschappij hadden de berichten weinig
invloed. Het fonds werd eerder iets lager verhandeld. Scheepvaart-Unie lag
goed gedisponeerd in de markt. In de
koersen van de leidende cultures is nog
steeds weinig beweging te krijgen. De
veranderingen in deze sector waren minimaal. De staatsfondsen-markt was praktisch onveranderd doch de ondertoon
was iets gemakkelijker.
Ook in de lokale afdelingen viel weinig
te beleven. Aandelen Key en Kramer
kregen een hoger advieskoers op het
gunstige
dividendvoorstel. Thomassen
Motoren was iets hoger op het gepubliceerde jaarverslag. Rijnstaal werd op
45 (47)
geadviseerd. Avim declareert
over het afgelopen boekjaar een dividend
van acht procent (nihil). Van invloed op
de koers van aandelen AVIM was dit echter niet aangezien de koers de laatste
tijd reeds sterk was opgelopen. Claims
Meneba waren iets gemakkelijker. Vrijdag worden deze claims voor het laatst
verhandeld. Nogmaals, morgen (donderdag) blijft de beurs gesloten.

Amsterdamse wisselmarkt

Contante

prijzen. Londen 10.10»—10.105;
New Vork 3.611—3.613; Montreal 3.36q—
3.365; Parijs 73.771—73.82}; Brussel 7,26j—
7.27é; Frankfort 90.14}—90.19}; Stockholm
69.941—69.99}; Zürich 83.30—83.35; Milaan
57.841—57.891; Kopenhagen 52.34}—52.39;;
Oslo 50.53—50.58; Wenen 13.99J—14.003:

Lissabon 12.593—12.611.

Kerk- en Schoolnieuws
GRONINGEN. Aan de RHBS is tot leraar benoemd de heer J. S Meinardi te
Groningen.

Nieuwsblad van het Noorden
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DONDERDAG 10, VRIJDAG 11, ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 MAART

Anemodeiie„**„

OP DE DAGEN DUS, DAT IN ZUIDLAREN DE TENTOONSTELLING „ZUID-WESTER" WORDT GEHOUDEN,

vrijblijvend te bezichtigen

PRESENTEREN DE DRIE GROOTSTE NEDERLANDSE FABRIKANTEN
VAN CARAVANS EEN ENORME SHOW IN MUNTENDAM

,ndetoonkamersenopdeterreinen

Gebr. Otten te Muntendam.
Het L0 eg 37 ,te,.05987. 34 26

van

MOSTARD

De caravan-show is geopend
van 10 uur 's morgens

-i

I»

\*2p

GEVAERT, MOSTARD EN OTTEN NODIGEN U GRAAG UIT

VERBOUWINGSUITVERKOOP

W

/

JJ

BEKENDMAKING
OVER

W£SZ£

,JNDERDELEN

voor Groningen, Friesland, Drenthe en de kop
van Overijsel (uitgezonderd de rayons Wolvega
en Meppel)

i

i

zijnen

van de bestaande
Ford-Thames en
Trüder door algehele
overname van alle
FOMOCO-truck onderdelen uit de magazijnen
van N.V.
-GRONAM", off.
Ford-dealer te Gro-

gereed liggen.

A-KERKHOF 41

1114O.0HO» Wjj, BCHIEDAJ*.

STEEDS GAARNE TOT UW DIENST

AUTOBEDRIJF J. STRATING

-

GRONINGEN

- TEL. 21607

FLINK MEISJE

RpJ

18 jaar.
Bekendheid met het vak strekt tot aanbeveling.
8-daagse werkweek.
plm.

GEMEENTE ACHTKARSPELEN
B 'J de gemeentelijke sociale dienst te Buitenpost wordt

een leerling-ambtenaar
(mannelijk of vrouwelijk)

Solücitaües: TEXTIELHUIS WIM KOSTER, Overwinningsplein 13 Na 18 uur Canadalaan 77, tel. 50741.

-

vervelend

lETS BIJZONDERS

TECHNISCH HANDELSBUREAU
vraagt: accurate, zelfstandige

boekhouder/ster
bekend met kaartsysteem,
diploma boekhouden vereist.
Prettige werkkring.
Vijfdaagse werkweek.

Brieven onder no. 1789 bur. van dit blad.

Accountantskantoor E. 1.
Munnekeholm
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Vegter

ASSISTENTE

BV.
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voor

met enige ervaring.
Bij voorkeur mulo- en type-diploma.
Sollicitaties aan bovengenoemd adres.
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Hanutdan, Knrdistan « Mossoul

uitstekend «v
schikt voor hal en zitkamer, zeer decoratief door fraaie
kleven en tekening. Maten tot 220x150, prijzen T.a. 99K

-

Lopen grote collectie, tot 620x100

I

,

ZANKER
■■■■»■■■
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Shirax tafelkleden

Belouteh tafelkleden
collectie kussens en matten

'"swfmMSflsi
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vanaf

hoge der. 22-29

(««ring vta uw alpen

3 HUIZINGA
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WON!NC»«ICHT!Ne

\

MIUMI'AttIfK

VISMAUKt 1*
CIIONINCEN

/

uo Mo. vea, v*m wiumjwajwueiw

F*»**.

1

M

m

De kleine Zanker-E5-automatlk
(voor 5 kilo wasgoed) Is dé
trommelwasautomaat voor grote
gezinnen met weinig plaatsruimte.

Speciale fljnwasregeling en zelfstandlge Instelling op „tussendcwrwasjes". 758.-
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B
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Alleen de Zanker-afwesautomaat
wast. spoelt en drboqt Uw
gehele afwas In zon ongelooflijk
korte «ld. Waar deze afwasautomaat staat Is de hulsvrouw van
haar vervelendste corvee bevrijd.

""""""' f 1495..

-^^Wm
Hmfll
Hfaw .^AWm

" I

tel. 274 41'

(extern),

diploma kinpraktykervaring, benevens het gelijk
daarmede
derbescherming

A of
aanbeveling.
strekken tot
21
Leeftijd bij voorkeur niet beneden
Salaris volgens rapport Haeck.
len

opleiding

5-daagse

en

45-urige

jaar.

werkweek.

k

X
Sollicitaties, alleen schriftelijk, b j."eD.recteu
irec ur der
aan
de
blad
verschijning van dit
Ver., Pioenstraat 1 te Leeuwarden.

£ £

OOSTERHAMRIKKADE 7
VOLDOENDE
PARKEERRUIMTE

DEMONSTRATT»

%$%„
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EERST KIJKEN
DAN KOPEN BIJ BUTTINGER

»^■MaviHM-jMHMHifjiiiiiiMHi

VRAAGT DEMONSTRATIE BIJ UW HANDELAAR OF KOMT
VRIJBLIJVEND EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE TOONZALEN

die da 9el 'iks zii n geopend van 8—12.30 en 1.30—5.30 uur behalve zaterdags
OOK OP WOENSDAGAVOND tussen 7.30 en 9.00 uur bent u van harte welkom

I

I

De Ver. „Praktische Hulp
KINDERHUIS wegens huwelijk der tegenwoordige

EEN LEIDSTER

|
*

DONDERDAO-

GRONINGEN

195.55.-

TAPIJTEN

adriani n .v . £r~
"

425.140.-

en BIDJARS. Zeer zeldzame KAUKASISCHE TAPIJTEN o.a.

'M
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vanaf
ranaf
vanaf

Kazaks en Shirvans.

De Zanker-lmimat Is een apeclalist voor wassen en drogen. Volautomatisch wassen In de 5-kilotrommel en vliegensvlug drogen
in de apart Ingebouwde centrlfuge. fll4B.- Incl. Resopal-

Ü

♦

Fraaie fljngeknoopte salontapijten zoals: KIRMANS, KESHANS

____

afdekplaat

.

♦
♦

handgeknoopt, mooi en niet
moderne
„Jaspé"
dmv.
Vooral
onze
no.
4 (naturel) is reeds een +
+
+
+ begrip.
+*++++++++++++++**++++++++♦++♦♦+♦++*+

:

'

1150.875.975.-
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Deze 5-kllo-volautomaat munt uit
door fraaie vorm en technische
perfectie. Variabele programmake Z m pr6C
vol S
v or
Eioen
u l°
S
was89n o
s
9 cial f ünP.
v
landelijke
wasregelmg.
Zelfstandige instelservice-dienst lingop tussendoorwas]es:/1545.-

Groningen

vraagt

♦
♦

*^P

Voor alle Zanker-apparaten wordt alleen het
allerbeste materiaal gebruikt: roestvrij edelstaal.
Daarom zijn zij zo goed en hebt U er zolang
plezier vanl

m
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Wees goedvoor uzelf(en uw maag)

afwassen gaat, heeft
Zanker voor U de
meest geschikte machine
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Herif huiskamertapijten
Onde Afghan tapijten
Shirax hniskamertapi)ten
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Wanneer het om wassen of
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Enkele voorbeelden uit onze gevarieerde collectie:
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HILLMAN IMP. 1964
- 286

Tientallen balen, het resultaat van onze grote fakoopreis, zijn uit
Pende aangekomen bij Con en Verdonck. Speciaal voor u,
selecteerden wij uit deze geweldige aankopen de fraaiste tapijten
waaronder Tele zeldzame en oude exemplaren.
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JtlCCin natuur-grijze

1600 T.1., 4 d., kleur wit, 49.000 km.
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presenteren wij van zaterdag 5 maart tot en met zaterdag 12 maart
onze; traditionele voorjaars-exposltle.
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Stop met slikken van middelen die o
geen blijvende verlichting geven. Vraag
de apotheker of drogistNOßAC. Niets
anders. NORAC brengt het maagzuur
in gezond evenwicht.

ALFA ROMEO GIULIA '63

ENNAM - ADUARD

fa samenwerking met het Oosters tapijtfans

MAROKKAANSE
I
-$Sj|J
+
voor nw
interieur,
[w|frj

maagzuur?

geschiedt op arbeids-contract
2 d„ blauw, 27.000 km.
Ulo-diploma
het
Vereist is het bezit van
Set salaris bedraagt t 210,- tot f 385,- per maand, (6
Jaarlijkse verhogingen).
°e verschuldigde premie A.0.W./A.W.W. komt voor
FRIESESTRAATWEG 20 Tel. 05903
rekening van de werkgever.
Sollicitaties, onder overlegging afschrift puntenlijst ulo"ttmtß, binnen een week na verschijning van dit blad i
———■
te zenden aan de burgemeester te Buitenpost.
Aanstelling

PERZISCHE TAPIJTEN
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WESTERBROEK
Tel. 05904-343-344
Rijksweg West 59
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VOOR DIRECT GEVRAAGD EEN

ningen.

«vraagd:

Ilg

OUDE EN JONGE

JUWELIER HAZEKAMP

Tevens vindt U op
onze magazijnen alle
originele onderdelen

-

VOORJAARS- EXPOSITIE

|H

OLIFANT

225,200,560,885,270,90,75,-

Antieke diamant takjes nu f 450,- tot f 175,Antleke diamant hangers nu f 450,- tot f 225,CONTANTE BETALING
Op de niet afgeprijsde artikelen 10 % KORTING !
Niet op onze mooie collectie verlovingsringen.
GRAVEREN DIRECT

■OOFD-DISTRICT-DEALER-FORD-TRTJCK'f

deelt U mede dat de
originele EOMOCOonderdelen voor de
nieuwe lijn van Fordtrucks vanaf 2 ton
voor front- en torpedo zowel diesel als
benzine in de maga-

825,675,850,-

275,-

'

avondi

OLIFANT* \

<g|Él
KOOPJES HALEN
üril/anf-aanbieding ringen
24 briljant ringen van f 925,- nu f
S 9briljant ringen van f 750,- nu f
-5 briljant ringen van f 400,- nu f
-7 briljant ringen van f 307,- nu f
-5 briljant ringen van f 250.- nu f
van f 230,- nu f
-5 briljanten
-2 briljant ringen van f 400,- nu t
-briljant ringen van f 375,- nu f
-brlljant ringen van f 300,- nu f
-briljant ringen van f 100,- nu f
-brlljant ringen van f 85,- nu f

tot9uur

Nieuwsblad van het Noorden

van woensdag 9 maart
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Sehoenenrek van zwaar
S eP |a ic eerd
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manchetten St „ÏÏÏZ2? roïli!"
5 ? 9t"
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wit én zVart Kanten
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manchetten
manchetten
fl.
1-pers.. 150 x ï""
240
'
"
.
.
.
.
Piquegarmtuur: kraagje
«._
2-p.r... 180 x 240 '"""
M
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-en manchetten

3 f'.^peschikt;voor 3
t

P aar e^
Ge""<kelyk aano^"iedere kas
deur of muur te bevest.-

-

gen. Onmisbaar m elke
hu.shoud.ng. 2 stuks

'

Sloop. 60 x7O

1.95
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gelakt
gnjs
stevig
smeedijzer. Door de gesat.neerda glaskelk een
werkelijk max.malo l.chtspreiding. Kap afgewerkt met franje en In
d.verse tinten
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wasbaar materiaal, .pus
ook uitstekend geschikt

voor keuken-en douchedeur. Kompleet met
schroefrozetten en houtschroeven. Ivoor: per
stel
1.50
7uimrt
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per
Zwwt:
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12.00
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Heem met elke dag.W
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Sterke stabiele draad.
fauteuil om eens" heer-

lijk in te relaxen. Vervaardigd van zwart metalen buis. bespannen
met plastic koord in de
kleuren rood en geel
Bijp. metalen tafel
met vlekvrij blad in de-

zelfde kleuren als draad.
Fauteuil
14.95
Tafel 20,—

De weergaloze YVOHNES 1966
de meeste gevraagde toercaravan
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A&O is gestart met een fantastische
vakantiegeld aktie. Extra vakantiegeld
ligt op Ute wachten. Sla Uw slag. Plak
gratis A& O zegels op de gratis A& Ovakantiekaart. U krijgt dan 50% meer
uitbetaald. Elke week zijn er a'anbiedingen, waarbij U een gratis vakantie-
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Wenst U een caravan, die een rotsvaste wegligging, een ongekende
afwerking en volledige doorkijk heeft en gebouwd is van Polyester en
Aluminium ?
Voor U een caravan aanschaft eerst de Yvonnes gaan bekijken of vraagt
nu direct een kleurencatalogus aan.
Dealer J. J. SCHIPPER, Magnollastraat

«o, telefoon 85490-4751, Almelo.

?ete han
h'n9 en
a

c
4.25

Met lange
9 rits 4.95

Vlotte terlenka dames-

i"indfve^e
modeTen
maar
Iteht acht WeurenTo
beige en marine So^
mige met uiterst kleTe
BcnSo"ei
dsfoutles
regenmmtel

en

Alle ma ten

,072975

WIJ VRAGEN AANBIEDINGEN IN BOERDERIJEN
zenden aan: N.V. Jabo, Stationsweg 30b, Leeuwarden of
evt. telefonisch 05188-439 (Hr. A. Offereins).

AUBERGE DE HOEFSLAG
!I CENTRUM
VAN HET LAND

!
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I VAKANTIEGELD
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In deze handige antimotzak bergt u maar
liefst 12 kledingstukken
stof- en motvrij op.
in effen kleuren en fant
dessins Gemakkemkoo

bij voorkeur met goede gebouwen, zowel verpacht als onverpacht. Opgave met uitvoerige gegevens betreffende
oppervlakte, bestemming, ligging, jaarlijkse lasten enz. te
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Volledige garantie

in

solide uitvoering. Af-

en ribsteek, dus top:
mode. Keuze uit mouwloos model of met korte
mouw. In vele nieuwe
voorjaarstinten,
maar
natuurlijk ook in wit

13.50

©n geest.

-

I

met de
kombinatie van rolkraag

WWiËSr ■g?»%r j

r„jong
T
2..
. Schaam dÊÊm

Tel. 05903 235».
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Plastic deurkrukken

mespullover

OU( j voor

E.N.T.S.A., Aduard, Friesesrraarweg 20
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Charmante leacril'da-

Jen, dus minder slijtage.
Verstelbaar, vanaf maat
27.

VROOIVI & DREESMANN

NISCHE BEBTEU,NCEN WORDEN

met verende wielkonstruktie en dubbelgelagarde harde rubberwie-

Geruit 1.85 per paar.
(KI. stijging per maat)

27.50
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Vendex Sport relschaatsen. Oersterk fabrikaat

1.75

het versterkend

wwh
in de maten: 7 x 36 8 x 32 8 x 36
9 x 32 9 x 36, ook pasklaar te leveren
voor: Dexta, Ferguson, Cormick enz.!
Nergens voordeliger!
sbswb.ii

Mousse nylon teenager-

kousen in vroijke Schotse ruiten of in effen
kleuren. Met ingeweven
kabel. Diverse leuke
kleuren zoals rood.
zwart en wit. Schoenmaten 29 t/m 41.

Sanatogon

voor

RIJEN-CULTUUR
■ wwn
-

Smssdijzer is-,.in", dus
ook deze fraaie ohelamp vervaardigd van

.

SMALLE BANDEN en VELGEN

PJ

- 28
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CELOIG 11 MAART 1966

VRIÜDAGPRUZEN

om edrt
en

1966
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vraagt voor haar exclusieve Rötisserie

demi-chef

[
[
[
[

en

■

een bekwame
chef de Rang
gevorderd

j leerling kelner!
Voor alle functies jaarbetrekking op uitstekende arbeidsvoorwaarden.

■

Soll. aan de directie Vossenlaan 16, Huis ter Heide,
(bij Utrecht), Tel. 03402-4395.
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GRATIS ES3ZIHSELS t
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!" 1 sakje
*1
«
groentesoep
Maggi
»"
g^+ ggtt| ""
I* 2 pakjes Glorix bleekwaler
!" 1 flacon
££
Ie 1 Enka spons wasknijpers w"" 93 f||8 + £i» "

1I*1 1l rakpak Climax
Sunil
S

U

huishou*,am

1 pot Betuwe
1 pot Calvé pindakaas
1 grote flacon Dubro
6 pakjes (30 margarine
1 pak Combo koffie hagel
£ 1 zak 500 gr. ehoc.
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Op een vakantiekaart plakt UlO zegels
van 10 punten. De normale waarde van
deze 10 zegels is 50 cent. In juni, juli
en augustus 1966 ontvangt U voor deze
volgeplakte vakantiekaarten 50% meer!
Spaart U b.v. voor f 25, gratis A& O
zegels óp vakantiekaarten dan ontvangt
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Echt cadeau, zonder één cent bijbetaling
Prachtig geëmailleerde pan in de kleuren
rood, geel en groen.
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