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JOH. DANHOF & Zns

UITGAAN IN EEN NOSTALGISCHE SFEER ?, dan naar ....
CAFE . BAR • SLIJTERIJ • BILJART

BAFLO

"de gouden koorenaar "123321

EXPEDITIEBEDRIJF

ook

INT.VEETRANSPORTEN

TEL
Heerestraat 12
9953 PJ Baflo

b.g g

2639
49 0 1

HET AL'RES BIJ UITSTEK VOOR PARTIJEN EN
VERGADERINGEN ENZ.

thuis borrelen?
U VINDT BIJ ONS EEN UITGEBREIDE
SORTERING BINNEN _ EN BUITENLANDS
GEDISTILLEERD, VOOR PRIJZEN OM VAN
TE WATERTANDEN !!
Tevens verhuur van horeca. app ., meubilair , geluidsapp,, enz ..
OOK COMPLETE VERZORGING VAN EVENEMENTEN • OPEN
HUIZEN • BEURZEN • FAMILIEFEESTEN ENZ ENZ

" smikkel in··
\ 1 j f' ~.
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Alles op gebied van snacks
• patat • fricandellen • kroketten - salades - enz. Handijs en ijstaarten het
hele jaar voorradig
Ook ijs voor diabetici

Firma VRIES
Eenrumerweg 4 - Baflo
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Beleefd aanbevolen

Cafetaria A. Bolt-Bolt
WILHELMlf\iALAAN 47 • BAFLO· TELEFOON 2997
W1; z.p1 al'e dage>r gecpend beha1ve .z.oridag s en l""aa'1dags
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HET GEHELE JA.AR
!~ er een ruim assortiment ,. ~
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HF T ADRES

DROGEN EN OPSLAG VAN GRANEN

Teleloon OS9SO - 2724

''"' bRL' II ::- er: GR \FWERK

Bloemisterij BAZUIN
W dP Zwijger;tra.it î - 1 el. 2210

REDACTIE
p/a Peter v.d. Maat
Meymaweg 9
9955 VC Rasquert
Tel: 3908.
SECRETARIAAT & BESTUUR:
p/a K. T. Jansma
Laurentiusstraat 15
9953 PS Baflo.
Tel: 3182

E>E Se+iff KEJJ

INLEVERADRES KOPIE:
l ... Brievenbus Schakel gebouwtje
aan de Marijkelaan 57 Baflo.
2 ... Meymaweg 9 Rasquert.
3 ... De Str eekweg 47 Den Andel.
FINANCIËLE RELATIES:
t.n.v . Penningmeester Dè Schakel
Verenigde spaarbank Baflo
Reknr: 870343939
giro vd bank : 857400
Rabo Bank Baflo
Reknr: 304911801
giro v.d.baak: 878958

ADVERTENTIETARIEVEN:
Inlichtingen bij G. Wiegers. Prof .Dr.v.d. Molenstraat 4, Tel: 3523
SCHOEVERTJES:
Tekst+ f l,= schriftelijk bij G. Wiegers. Prof .Dr.v.d .Molenstraat 4.
(N.b. Maximaal 200 tekens incl. spaties.)
KOPIE INLEVEREN:
VOOR de 15e van elke maand , of na overleg met de redactie.
VERENIGINGSDRUKWERK :
Inlichtingen en tarieven bij B. Lantink, Marijkelaan 54, Tel: 3410.
WIE KAN KOPIE INLEVEREN ?
Iedereen die iets op zijn hart heeft kan kopie inleveren. De redactie
behoudt zich echter het recht voor artikelen - in overleg- in te
korten .of niet te plaatsen . Bij groot aanbod van kopie zullen niet
dringende of niet direct actuele stukken later geplaatst worden. Anonieme stukken worden niet in behandeling genomen. De inhoud van de
stukken blijft voor ver.antwooràing van dé ·schrijvers .
IN ELKAAR ZETTEN VAN DE SCHAKEL:

ZIE BIJ DE SCHOEVERTJES

M E D E W E R K E R S : Samenstelling, Hoofdredactie, Lay-out, Pennelikkerijen en weerswaardigheden : Peter v . d . Maat /// Grafische vorrrgeving : Jac:queline
v. Dijk ///'fypistes : Martha Heerlijn, Ina v. Dellen/// Drukwerk :
Bart Lantink, M.de Jong
///Nieuws en feiten : Etl Perdijk ' ; '.Adri Kool///
Interviews : .Adri Kool , Margriet v.d. 'fuuk ///lldvertenties : Ger
Wiegers Il/ Gemeentenieuws : Diverse ambtenaren der gemeente.
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H..iJ?JI. dan 'n &..vUc.Jdje. uil !ud
11.ud..en.f.Cllld. (Nu ~ .ik pa.ö .ec.Jd /;J.lnz
Du.ö.ö.el). V.ef..en. on.cieA u z:.u.1.Len gn.lt/_.ef..end o pi.even. van cld &..vUc.ht, mawz.
andvl..en zu.il...en. uch tot vw.n...en..ö toe
u..i..Le.n. in m.ed.ef..ev.en, Ik fiJm nam.en..f.i)k op
vakanLi.e. Na we.ken van. du.f,.f,_e.n .en loll.en.,
w..i.J<.ke.n .en weg.en, vief. dan. loch .eind.eh;k
d.e k.euze.. /Ud zoruU..ge. zu.-i.de.n mo.e.öl !ud
atf..egg.en l.eg.en h.et nooll..den.. Zodo.en.d.e pf.o.elvuz.n we op h.et mom.en.l dal .ik cld
.öclvtij.t af. /l.uÁln .e.e.n w.e.ek lu.ö-6.en d.e /l...ege.nf,_ui.en. d oo/I. in De.n..em.wz.k.en. .en n.u du.ö
Zlu.ed.en.. Op d.e //...eg.en ~n w.e on-6 g.ek1..e.e.d., l.eg.en d.e kou zijn w.e ing.e.ën.i .en
.ev.en..e.e.n./.) g.ekf.eed ,- wat zou oM n og kunn..e.n g.eR,..e.U11...e11 ni.elwaa/I..?

Nou h.e.e1 wat du-6. /;Jat l.e d.en.k.en. va.a:
1. 7e..ni.. in m.i...rvi.en.hoop.
2. Camping op f...vl.gheî.L..i.ng, zodat je ' .ö mo/l.g.en-!> opg.e~omm.el.d
in .e.e.n l.ent-do.ek-ho.ek waJd<...eA wo/l..dt,
3. Pak mjói.k ovvz. -61.aapzak.
4. Vf.ak v oo/I. d.e g/l...e!1..ó d.e auto vof.tank.en. .en aan d.e C1.llfiR.A_.e
zijde. on..i:..deJ<.ke.n dal d.e MCllld.ölot p,jj.na d.e h.ef./i- go.edkopvz.
.{_/.).

5. y.eno.eg du.ö.
llch IUvz. 1..ac.h.en. we om .en u ûg/l}j.pt du.ö w.e.1- dat w.e d.e h.ef.e dag gi.e/l...en .en
f.A..u.U...en . Dal w.i..1.. z.egg.en tot n.u to.e . 7 €/1. hoogte van JÖnkÖping .ln Zlu.ed.en. h.ell.en.
w.e .e.e.n id.eaf..e pl..e.k gevonden. om d.e nacht doo/I. l.e M.eng.en. Op ' n -óUCllldje.
lne kant m.evz. Cl1ldvz..e kant .B.o-6. fYlaa/I.. .LJ..ij.kt nu aan. af.f.e kant.en. muggen.
/;J.e .ömvz..en oM in m.et all..vz.han.d.e m.ldd.eilj.e.ö. Ze.1./-ö lCllldpa;,la .l.ó g.ep/l.o.B..e...eA.d.
/;Je zijn ho.e;,l.end en. p/l.o.e;,l.end m.ldden in d.e //.Ook van. .e.e.n vuwdj.e gaan. z..i..:lte.n..
N.i...e:f..;, hi..e.1.p. Va.ru.U:l !ud .B.o-6 n.ijd..i_g g.ezo.em. D.e m.e.euw.en .B.ov.en !ud wal.e/I. k.un.nen.
vz. ni.et fi.ov.en ud /uz..ij.,óe.n.
9/1.ol.e muggen, g.ewap.end met m.e.-6.öc1uvi..p.e n aafd.en. lng. fYlaaA dan. die h.ef.e
k.1...e.ini..j.e;,, Je kunt z.e l.e/l.nauwvz.nood m.el h.et ilol.e oog zien. Die û.e.;,lje..ö
zien karw om ovvz.af. l.e kom.en . Z.el./.-6 op d.e hoo/,dhu.i..d lu.ö-6.en d.e ha/l...en doo/I..
ln maa/I.. .öl.ek.en.
Ab, f.ev.en.ög/l.OU, om z.lch he.en zwaa.i .ende mugg.eflui.t.e.n do.en we. nel o/. w.e h.et
~

h.ell.en..
lf.k.e ke..vz. a1...ó u acL.emt woll..den. wij ge-blok.en.

Vakan:l.i.e.? ye..rU.e.:l.en hoo/I.!!!!!

f> , 5 , fYl0 cJd U mij {lij h.et VVZ.-6 c.Jijj.n.e..n Van. cld
.ölukje. nog ni.et in h.et do/l.p h.ell.en.
z.l.en fop.en, dan. ~ .ik wa.CJ./Wc.h.Jjn.1.i.Jk
doodg.e1".1oon op.

P.el.e/I. ,
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WEEKEND-DIENSTEN HUISARTSEN AUGUSTUS 1986 .
2 en · 3 aug. Dokter Torensma, praktijk Dokter
Smits, Oostervalge 51, Warffum
9 en 10 aug. Dokter Visser, W. de Zwijgerstr. 1,
Baflo.
16 én 17 aug. Dokter Smits, Oostervalge 51,
Warf f um.
23 én 24 aug. Dokter Rui j tenberg, Wadwerderweg 3,
Usquert.
30 en 31 aug. Dokter Torensma, praktijk Dokter
Smits, Oostervalge 51, Warffum
WEEKEND-DIENSTEN TANDARTSEN AUGUSTUS 1986.
2 en 3 aug. Tandarts de Lange, Hoofdstraa t 23, Leens.
9 en 10 aug. Tandarts de Lange, Hoofdstraat 23, Leens.
16 en 17 aug. Tandarts Meursing, Hippolytuslaan 70, Middelstum
23 en 24 aug. Tandarts Stomp,
Oosterstraat 61, Warffum
30 en 31 aug. Tandarts van Waes, Lange Drift 4, Uithuizermeeden

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

tel. 4574
tel. 2515
tel. 2490
tel. 2831
tel. 4574

05957
05967
05955
05950
05954

-

1427
1427
2292
2261
3684

ALARM-NUMMERS.
05960- 12000.
Brandweer :
RÛkspolitie Baflo : 05~50- 3931 bgg Meldkamer Groningen : 050- 131313.
E.H.B .O.
Baflo 05950-3892.
Den Andel : 05950-3762.
Ambulance Ulrum : 05956- 1565.
STICHTING MAATSCHAPPELIJKE

DIENSTVERLENI~G

NOORD-GRONINGEN. (SMDNG).

Leidster Gezinsverzorging : Mevr.Brons
Leidster Bejaardenzorg/Chron .zieken : Mevr. M~ller.
Spreeku ur Dagelijks : 08~30 -09.30 uur.Reg ioka ntoor Winsum
G.Reindersstraat 5. Tel: 05951-2026
Spreekuur Sociaal Raadslieden : Jan van Strien
Woensdag en Vrijdag 13.30-14.30 uur kantoor Warffum
Tel: 05950-2650.
Spreekuur Maatschappelijk werker: Elke vrijdag 09.00-10.00uur Tel: 05950-2048.
DISTRIKTVERENIGING HET GROENE KRGIS VOOR HET DISTRIKT NOORD-GRONINGEN.
De wijkverpleging is dag en nacht bereikbaar.Cent raal meldnummer Tel: 05950-5363
Baflo: Wijkverpleegkundige Els Verschuur is dag. bereikbaar van 13.30-14.00 uur
in het Groene Kruisgebouw . Tel: 05950-2048.

NOTARIS.
Mr.H.Kooi. Kant: Plantsoenstr 13,Eenrum tel: 05959-1845 bgg 05950-2425.
Zitting te Baflo: Dinsdagmiddag van 17.00-18 . 00uur in Cafe 't Hoekje .
COLLECTEN.
25 aug . 1986 t/m 7 sept. 1986

Koningin

~ilhelmina

Fonds (Kankerbestrijding).

KERKDIENSTE\.

NED. HERV.
3 aug.
10 aug.
17 aug.
24 aug.

KERK.
Ds. J. Boneschansker
Ds . J. Boneschansker
Prof. Dr. A.C. Honders
Ds. v.d. Schaft
Gez. dienst in de Herv. Kerk
Kand. Mevr. H. Postma

31 aug.

Den Ande l
Baflo
B2flo

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Baflo
Tinallinge

19.00 uur
09.30 uur

DOOPSGEZINDE GEMEENTE EENRUM - MENSINGE~'EER.
3 aug.
Geen Dienst
10 aug.
Mw. Ds. Dijkhuis - Leignes Bakhover.
17 aug.
Geen Dienst
24 aug.
Geen Dienst
31 aug.
Geen Dienst

09.30 uur

GEREF. KERK LE~'ESTRAAT.
3 aug.
Ds. H.K. Poelman, Berlikum
Ds. H.K. Poelman, Berlikum
10 aug.
Ds. K. Harmanny, Ulrum
Ds. W. wieringa, Groningen
17 aug.
Ds. A.P. Feyen, Roodeschool
Ds. H.W. Ophoff, Bedum
24 aug.
Ds. H.P. Dam, Middelstum
Dr. H. Venema, Winsum
31 aug.
Ds. T.K. v . Eerden, Kantens
Ds. A.P. Feyen, Roodeschool
PIETERBCRE~

3 aug.
10 aug.

17 aug.
24 aug.
31 aug.

!

09.30
14.30
11.00
16.30
09.30
14 . 30
11.00
14.30
11.00
16.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

09.30
14.30
11.00
16.00
09.30
14. 30
11.00
16.00
09.30
14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DE~

ANDEL.
De heer Heslinga
De heer van Dijk
Ds. van der Schaft
De heer Heslinga
Dienst
Ds. Pol
De heer Noordam
Ds. Huttinga
De heer Pennik
De heer Heslinga

Den Andel
Pieterburen
Pieterbur en
Den Andel
Pieterburen
Den Andel
Pieterburen
Den Andel
Pieterburen
Den Andel

DENKT U ER AAN

?
••••••••

oopy en aclve•tenties
E
lnleve•en voo• cle15 v.d. maand
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JUNI 1986

Patrick, z.v. A. Rutgers en W. Siersema te Baflo.
Ubo Ewold, z.v. U.E. Horn en M.A. Hoogeboom te Den Andel.
Peter, z.v. H. Visscher en P. Huizenga te Rasquert.
HUWELIJKSAANGIFTEN:
Geen.
HUWELIJKEN:
H. Afman te Baflo en B. Werkman te Baflo.
L.L. Pruntel te Saaxumhuizen en H. Jansen te Saaxumhuizen.
OVERLIJDEN:
Meijer, Grietje Henderika Antje, oud 35 jaar, gehuwd met M.A. Smit,
te Baflo.
Buikema, Frouke, oud 77 jaar, te Baflo.
JUNI

1886

HONDERD JAAR GELEDEN

JUNI 1886

GPBOREN:
Adrianus Johannes, z.v. N. Kuizenga en A. Vos te Tinallinge.
Gerritdina, d.v. J. Danhof en A. van der Ploeg te Saaxumhuizen.
Pieter Ceje, z.v. H. Nanninga en G. Kruizenga te Baflo.
Aafke, d.v. A. Kuipers en F. Posthumus te Den Andel.
Anje, d.v. L. Huizinga en E. Boukema te Baflo.
HUWELIJKEN:
M. Hoek, oud 22 jaar te Warffum en G. Schipma, oud 24 jaa~ te Den Andel.
J. Jonkman, oud 23 jaar te Baflo en A. Rondeboom, oud 21 jaar te Valthermond.
OVERLIJDEN:
Buikema, Harm, oud 30 jaar te Baflo.
Vos, Jakob, oud 4 jaar te Den Andel.
ter Veld, Jan, oud 59 jaar te Den Andel.
Zomer, Hendrikje, oud 63 jaar te Baflo.
Mihl, Jantje, oud 1 jaar te Baflo.
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Als Bruin het even niet kan trekken
heb je een makkelijke bank nodig.
Een

B ETER

-

W 0 N EN -

LE N I N G

is aantrekkelijk en voordelig.

Het veranderen en verbeteren van een eigen huis loopt al gauw in de
papieren. Fen nieuwe e.v. installatie, volledige isolatie, een open haard,
een nieuwe keuken, een verbouwing . . . het zijn ingrepen waar al gauw
tienduizenden guldens mee gerroeid zijn. Bedragen die bijna nierrand zanaar
klaar heeft liggen.
Toch hoeft dat u niet van uw plannen af te houden. De Verenigde Spaarbank
heeft daar een spe,ciale, aantrekkelijke financieringsrrogelijkheid voor:
De BEI'ER-V\ONEN-Lening. Een verantwcx::>rde lening. S_n el, vertrou\<A'.l èn
voordelig.

lening bedrag
in handen

f

5.000,--

f 10.000,--

f 20.000,-f 30.000,-f 45.000,--

*

60

120

144

IIBairlen

maarrlen

maanden

64,32

57,92
115,84
231,68
347,52
f 521,28

f 1.04;67
f 209,34
f 418,67
f 628,01
f 942,01

f

f 128,63
f 257,26
f 385,90

f 578,85

f
f
f
f

% effectief
per jaar

9,8 %
9,8 %
9,8 %
9,8 %
9,8 %

rentewijzigingen voorbehouden

De Persocnl.ijke lening is een echt "consumptief" krediet. Deze leenvorm is
o.a. geschikt voor de aankoop van een auto, geluidsapparatuur, meubilair etc.
Het te lenen bedrag kan variëren van f 1.000,-- tot f 30.000,--. De looptip
kan 6 t/m 60 maanden zijn.

lening bedrag.
in handen

f 2. 000,-f 7.000,-f 10.0ÖO,--

*

12
IIBairlen

f 178,48
f 616,06
f 877,86

36
InQ.airlen
f 67,23
f 226,53
f 321,36

60
naanden

45,34
149,42
f
f 211, 10

f

% effectief
per jaar

13,6 %
10,7 %
10,2 %

;
! :·

rentewijzigingen voorbehouden

uleent bij de makkelijke bank bovendien op
vertrouwde. gunstige voorwaarden:
• verantwoord leenadvies
• vervroegd aftossen kan altijd en boetevrij
• automatisch aflossen kàn
• bij overlijden kwijtschelding van leenrestant
• snelle. accurate verzorging van de gewenste lening

verenigde spaarbank

•

Ei

;

~

.".

RUSTEMA's
AANNEMINGSBEDRIJF BAFLO
PAUL KRUGERSTRAAT 8 .

Tel. : 05950 - 2608

NIEUWBOUW EN VERBOUW VAN WONINGEN.
WINKELS, BEDRIJFSPANDEN, enz.

*'"*
ALLE voorkomende
renovatie_ en onderhoudswerk

***
Levering van BOUWMATERIALEN
Kozijnen, ranien, deuren,
Trappen, Lijstwerken,
Plaatmaterialen enz.

,

oafe-•estau•ant
't HOEIG.l E
GEZELLIG BORRELEN AAN DE BAR
ZAALRUIMTE VOOR VERGÀDERINGEN,FAMILIEFEESTEN,PARTIJEN,ENZ.
EEN SNELLE HAP
EEN UITGEBREIDE MAALTIJD
SALADES,GROOT EN KLEIN, IJS EN IJSTAARTEN

baf 1o

teven·s mogelijkheid tot af halen aan 't
0

kees en· hennie heemenga

I oke t

OS9S0-2S61

Weet U bij Slagerij Bos hebben ze verschillende mogelijkheden··1.
2.
3.
4.
5.

Uitstekend kwaliteitsvlees op vakkundige wijze gesneden en gepresenteerd
Een keus van eigengemaakte worsten, sommige zelfs vele malen bekroond
Salades naar Uw eigen wensen gemaakt
Eigengemaakte panklare nassi en bami
Fondue, gourmet en barbeque schotels (met gratis gebruik van apparatuur)
en waarvoor wij ook heerlijke sauzen leveren
6. Vleeswarenschotels, borrelhapjes, tpt zelfs een heel koud buffet compleet verzorgd
7. Al uw vlees kan op vakkundige en hygiënische wijze worden ingeblikt

Wij hopen het een ieder
naar de zin te doen, kom
daarom eerst kijken
en proeven bij

.

.

SLAGERIJ J. ·B OS.
Sijtsmaweg 1 3 - BAFLO - Telefoon 05950-2008

Gazelle· Batavus • Union • Motobecane
Bjjwielen - Bromfietsen

j;

i.
!

j·

i

1

, ! 1 ~gu

i

: .11 p.egen

1<.\edin9

Het lekkerste brood
komt nog steeds van
Uw warme bakker

~

'\!

r.nwie\en

/ i.
•I :
1 1

erorntietsen
i r::----~.
: - - - - - - 1: Radio-r.v.
11
·

: Elektra

I}

Vriie rn-e-rk__

. e··
benz.in

\ag~-priiS

P.S.
Goedkope
Rijwielonderdelen

BERGHUIS

.

1 :,

i''

,!
~1 ':
!:
1

1 i 'I:

'.i;1
!.'i

Reparaties
snel uitgevoerd

'I !

BAFLO

1' 1
1.

HEERESTRAAT 25

TEL. 05950-2562

G. RUSTEMA-HEUN . ~~
Pedicure - Voetkundige ""."
MugrietfHn 26 - Tel. 3161 ·

Bahlnd611ng volg6n11hpr11k.

·RUTGEIS
heerestraat 22

u

baf lo

3811

H. Klein

Techn . Rep. Bedrijf
Rad io, T.V., Video

Telefoon :
05950. 3800, b.g.g. 3747

Lewestraat 13
9953 PT Baflo

r--------------------------+-~------------------------1'
DORPSHUIS

Voor.

"AGRICOLA"

BAFLO

• VERGADERINGEN

•RECEPTIES
• PARTIJEN EN VERENIGINGEN
• BROODMAALTIJDEN EN KOUDE SCHOTELS

@
ALLIDAG

SPA-R
.
.

voor al uw dagelijkse
boodschappen
oooo

OOK BEZORGEN WIJ GRATIS
BIJ U THUIS.

Partijen en recepties speciale prijzen

Tel : 05950-27 5 2

braam , heerestraat 16, baf lo
tel. 05950 - 2~58

BEL\NGRIJJ\

BELA\GRIJl\

BELAN::;RIJK

BELANGRI JK

7
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GEMEENTE BAFLO
SUBSIDIE \'OOR HET \'ERBETEREN VAN PARTIKllLIERE ln'ONBGEN
De raad van de gemeenle Baflo heefl in zijn vergadering van 24 juni 1986
besloten om voor hel jaar 1986 een bedrag ad f. 40.840,-- beschikbaar te
stellen voor de VERBETERI~G VAN PARTIKULIERE WONINGEN.
Dit betekent, dat de eigenaar van een woning, die tevens bewoner is, een
bijdrage kan krijgen voor:
a. het treffen van voorzieningen tot verbetering van de indeling of het
woongerief van de woning.
b. het treffen van voorzieningen lot opheffing van bouwtechnische gebreken
aan een woning.
Voorzieningen , ge noemd onder a zij n bijvo orbeeld het aanbrengen van een closet
met waterspoeling, een douche ruimte, het vervangen van een primitieve keukeninrichting, enz. enz.
Voorzieningen, genoemd onder b zijn bijvoorbeeld het herstellen van dragende
muren en gevels, het herstel van vloerenkonstrukties en het herstel van de
kapkonstruk tie.
Natuurlijk zijn er meer onderdelen waarop subsidie kan worden verleend, het
s trekt echter te ver om al deze onderdelen hier op te noemen.
De hoogte van de subsid ie i s afha nkeli jk van ee n aantal faktoren, zoals het
bouwjaar van de woning , de kosten van de aan te brengen voorzieningen en de
manier waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden ( zelfwerkzaamheid of door
een aannemer).
In afwijking van de verorden in g voor het jaar 1985 hee ft de raad besloten
di t jaar géén uitzonderingen te maken . Di t heef t ond~r andere tot gevolg dat
de werkzaamheden thans niet meer voor méér dan 50% der kosten door een erkend
aannemer behoeven te worden uitgevoerd. Ook zelfwerkzaamheid, dus in eigen
beheer, kom t voor subsidie in aanmerking, zij het voor een lager bedrag.
Wij raden U aan, om, wann eer C voornemens bent Uw woning te verbouwen c .q.
te verbeteren, kontakt op te nemen met de gemeehtesekretarie, alwaar U de
nodige informatie kunt verkrijgen.
LET WEL, HET BUDGET VOOR HET JAAR 1986 IS BEPERKT ( f~ 40.840,-- ) DUS
WACHT VOORAL NIET TE LANG~!~!
Voor nader e informatie kunt C zi c h wenden tot de gemeentesekretatie, vragen
naar mevr. Zuid ema of de heer ~aa l s. ( te lefoonnummer 05950 - 2500).
He t Gemeentebestuur van BAFLO .

DENKT U ER AAN .......?

copy en adve•tenties
inlevepen voo• de15Ev.d. maand

8

}

MET DE
SCHIJNWERPER OP

.

'

C.DEN
ENGELSE
waarnemend
burgemeester

Na de benoeming van de heer Van Beeck Calkoen als burgemeester ·van de gemeente
Hengelo, werd op 16 mei j.l. de heer C. den Engelse uit Niebert geinstalleerd
als waarnemend burgemeester van Baflo.
In verband met de ophanden zijnde herindeling kwam de gemeente Baflo alleen
voor een waarnemend burgemeester in aanmerking.
De heer Den Engelse is geboren op 25 juni 1925 in Lage Zwaluwe, een plaatsje
halverwege Dordrecht en Breda.
Hij stamt uit een oude protestantse Brabantse familie.
Nadat hij de lagere school doorlopen had, ging hij in Dordrecht naar de H.B.S.
" Na mijn eindexamen voelde ik mij al een hele Piet, maar ik kwam al heel
gauw tot de ontdekking dat ik nog veel te leren had. Als 17-jarige begon ik
in 1942 mijn loopbaan als volontair ter secretarie in de gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe.
Ik verdiende daar een zgn. schrijfloon van f. 10,-- per maand. In de avonduren ging ik op mijn fiets met massieve banden naar Breda om daar miJn
opleiding te volgen. Het waren geen gemakkelijke jaren, want het was toen
immers de Tweede Wereldoorlog. Ik werd opgeroepen om arbeidsdienst te verrichten, maar omdat dit een semi-militaire instelling van de Duitsers was
had ik daar geen zin in en ben ik in Chaam en Zundert ondergedoken geweest".
Na af loop van de oorlog kon Den Engelse weer terug k~men op het gemeentehuis
van Hooge en Lage Zwaluwe, alwaar hij tot 1946 gebleven is.
"Hierna kwam ik op het gemeentehuis van 's-Gravenmoer te werken. Dit is
een protestante gemeente in een katholieke omgeving in de provi ncie NoordBrabant.
Van 1948 - 1951 werkte ik als adjunct-commies algemene- en sociale zaken
in Gouda. Inmiddels had ik de diploma's Gemeente-Administratie G.A.l en
Gemeente-Financiën op zak. In 1950 zijn mijn vrouw en ik getrouwd en in
Gouda werd onze dochter geboren. Later zouden wij nog 3 zonen krijgen.
Onze 4 kinderen zijn inmiddels allemaal de deur uit".
In 1951 vertrok het gezin Den Engelse naar Bussum. In deze gemeente met
40.000 inwoners werd Den Engelse uiteindelijk chef afdeling Financiën. .
" In 1968 verhuisden wij naar de stad Groningen waar ik waarnemend chef
Financiën werd. Dit lijkt misschien een terugplaatsing in functie, maar de
stad Groningen is natuurlijk veel groter dan Bussum".
Het gezin Den Engelse woonde eerst 8 jaar in de stad Groningen en verhuisde
daarna naar Niebert ( gemeente Marum), waar de heer en mevrouw Den Engelse
nu nog wonen.
" In 1972 werd ik lid van de Provinciale Staten voor de toenmalige C.H.U.
Nu zit ik de laatste termijn uit want volgend jaar stel ik mij niet meer
herkiesbaar.
Toen ik in 1984 met de VUT ging werd ik bij mijn afscheid benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nu kreeg ik meer tijd om mij aan miJn
grote hobby genealogie te wijden. Door deze hobby ben ik er achter gekomen
dat ik afstam van een 400 jaar oude Brabantse familie, en dat één van mijn
voorouders zelfs uit Groningen kwam "
Ruim 30 jaar is de heer Den Engelse politiek actief geweest en is uit dien
hoof de ondermeer secretaris van een Statenkring en secretaris van een
Kamerkring geweest. Bovendien heeft hi j veel schoolfuncties gehad en is het
verenigingsleven zowel de heer als mevrouw Den Engelse niet vreemd.

Tijdens de pauze van een vergadering van de Provinciale Staten van 16 april j.l.
vroeg de Commissaris der Koningin, de heer Vonhoff, of Den Engelse eventueel
waarnemend burgemeester in een plaats in Noord-Groningen wilde worden, zonder
verder te vertellen om welke plaats het precies ging. Daags daarna las de
heer Den Engelse dat Baflo zonder burgemees ter kwam en was de combinat ie
sne l gelegd. Na het gesprek van de heer Vonhoff met de wethouders van Baflo,
bleek, dat de heer Den Engelse aan de profielschets voldeed.
"Behalve mijn leeftijd en die wordt met de dag beroerder " lacht de burgemees t er.
Toen dit geen onoverkomelijk probleem bleek, werd de heer Den Engelse op
16 mei 1986 als waarnemend burgemeester van Baflo geinstalleerd.
'' Nu gaan wij dus weer een nieuwe levensfase in. Ik doe nu echt nog geen
beloftes of toezeggingen. Ik zal trachten zoveel mogel ijk te stimuleren en
te coördineren, maar de beslissingen behoren uiteindelijk bi j de raad .
Mijn taak is als het ware de boel op de rails te zet ten".
De belastingen vindt de nieuwe burgemeester In Baflo wel hoog.
Hij wil geen apart spreekuur houden . " Ik ben geen dokter. Iedereen moet zo
binnen kunnen stappen en met mij kunnen spreken, al is het wel verstandig als
men even van tevoren belt".
" Mijn vrouw en ik willen in de toekomst in Baflo komen wonen.
Op deze manier hopen wij echt tussen de bevolking te staan en zullen wij
proberen iets voor Baflo te kunnen betekenen ........• "

Wethouder J. Vries hangt waarnemend burgemeester C. Den Engelse de
ambtsketen om.
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nos even
MISBAKSEL

Van welke kant je het ook beziet
ik mag hem niet, ik mag hem niet!
Hij kijkt zo dom en doet zo gek,
heeft ook een vreselijke grote bek.
Hij doet vee l anderen verdriet,
van lieve poesjes houdt hij niet.
Hij loopt heel vaak mooi opgedoft
maar zijn gedrag is onbeschoft.
Hij gromt en bromt gemeen en kwaad
waarmee hij z'n afkomst maar verraadt.
Hij vindt zichzelf een hele Piet,
als hij wat in de buurt rondziet.
'k Heb heel veel over hem gehoord
dat mij niet bijster heeft bekoord.
't Is eentje die je gauw verveelt
en die zich veel teveel verbeeld.
Hij is erg over het paard getild,
niet zuiver en niet goed gedrild.
Hij is zeer beslist niet eersteklas
en zeker niet van zuiver ras.
Het vlees wil hij alleen maar mals
en uit zijn ogen kijkt hij vals.
Wellicht is hij ook niet trouw
want hij gluurt naar iedere vrouw.
Hij is jong, doch niet erg lenig meer
maar stijf en houterig als een beer.
Er is geen ander die zo snoeft
en veel meer blaft als het behoeft.
't Wordt steeds meer duidelijk elke dag
dat ik hem zó beslist niet mag.
Verwaand is hij ook nog bovendien,
in heel de buurt niet erg gezien.
Het is een mormel, dat 's gewis,
'k ben blij dat het mijn hond niet is.
Wakker.

'*****************************************************************************************'

Concordia~
Fam. Maring

Kom vrijblijvend praten over uw:

·

~~

BRUILOFT of RECEPTIE
(eventueel met een koffietafel of koud buffet)

Heerestraat 32

Tel: 05950-2584-2671

Uw:

TONEELAVOND of UITVOERING
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De Algemene Ha1
een Br ade··ie t•

Baflo is \·oorn c:me ns om op 2 sep tembe r 1986
organiseren in de HeeresLraat Le Baflo van 15 . 00 - 21 .00 uur .

delsYerenig.in ~

Deelname aan d• ze Brad e~i e is ~ogelijk Yoor leden van de Handelsvereniging
en verenigin ge · e.d. ~~lke geYestigd zijn in de GemeenLe Baf l o .
Voor nade :·e in ormalie en inschrijYingen kun L r terech t bij het
secreLariaat v ; n de Han del svereniging de Ra bobank '' B..\FL0'1 •
Tel . no. 05950 - 2467.

***********************~*****************************************************************'

Eenrum - 05959 -1314
Hoofdstraat 21

Dames- en Herensalons
- 11 nieuwe modellen va i s s tot 180 PK.

KASPER

· Nieuwe extreem zuiniç e motoren.
- Volled ig gesynchroniseerde versnellingsbak met
"Multi-cover·
- Nieuw hydraulisch systeem
met Lift-O·Matic
·- Nieuwe kabines
·· Dashboard met uitgebreid
kontrole-systeem
1check-controt1

KRAM
Zonnestudio
Havenweg 1
Baflo - 05950-4 7 46

1-

----·- ·-· ·- - · ---·--

.· handelsonderneming nienoord b.v.
hogeweg 3 baf lo tel: 05950 _ 2511
~verkoop
~~

.

~-FIATAGRI

van alle soorten:

VEEVOEDERS t KL'NSTMEST e n Rlfu'VOEDERS .

~uw

speciaal adres voor :

KIPPEN, PAARDEN , HO~DEN , KO~IJNE~
en 1\.-\TTE:\\'OER .

koopt bij onze
adverteerders !

~ tevens

bij ons verkrijgbaar :

MEEn,·
\..'ASMIDDELEN

Open maan dag t/m vrij~ag van 8 .30 - 17. 00

-·

projekt mensen zonder werk noord . groningen

Evenals voorgaande jaren organiseert het P.M.Z .W. ook dit riajaar weer een
groot aantal aktiviteiten in verschillende plaatsen in Noord-Groningen.
Deze aktiviteiten zijn toegankelijk voor iedere bij het arbeidsburo ingeschreven werkzoekende.
De aktiviteiten, die het P.M.Z.W. organiseert vallen uiteen in arbeidsmarktgerichte cursussen, hobby en ontspanning, werk- en werkleerprojekten, vrijwilligerswerk, startende ondernemers en voorlichting en informatie.

ARBEIDSMARKTGERICHTE CURSUSSEN
Hiertoe behoren de diverse computer- en typecursussen, engels, lassen en een
sollicitatietraining. Om deze cursussen zoveel mogelijk inhoud te geven, kan
men voor de cursussen typen, tekstverwerken en lassen een door het Ministe~ ·
rie van 0. en W. erkend diploma behalen en worden er voor de cursussen computerboekhouden en programmeren in basic certificaten uitgereikt.
Voor de cursussen tekstverwerke·n en computerboekhouden beschikt het P.M.Z.W.
tevens .over een personal computer, waardoor het geleerde zoveel mogelijk aansluit bij hetgeen in het bedrijfsleven wordt gevraagd.

HOBBY EN ONTSPANNING
Het P.M.Z.W. biedt een enorme keus aan hobby en ontspanningsaktiviteiten:
autotechniek, fotografie, soos, sport overdag en diver se mogelijkheden
tijdens de kreatieve werkplaats.
De kreatieve werkplaats WOFdt in samenwerking met de school voor handenarbeid gegeven. Tijdens de kteatïeve werkplaats kan men boetseren en pottenbakken, hout- en metaalbe~erken, tekenen en schilderen, spinnen en weven,
poppen maken, kleding maken en diverse druktechnieken zich eigen maken.

WERK- EN WERKLEERPROJEKTEN
Momenteel beschikt het P.M.Z;W. over één werkproje_k t. Dat is de videogroep
die in haar korte bestaan ".eel indruk wist te maken met haar produkties.
Binnen de videogroep is nog plaats voor enkele aktieve mensen die zich
willen bezig houden met beeld en geluid.
Aan een schakelprogramma voor de gezondheidszorg wordt momenteel hard
gewerkt. Dit is een projekt waarbij vrouwen met te weinig opleiding middels
studie en stage de mogelijkheid wordt geboden om zich verder te ontwikkelen
binnen deze sektor.
Voorts is het P.M.Z.W. bezig met het opzetten van werk- en werkleerprojekten die in 1987 van start moeten gaan.
VRIJWILLIGERSWERK
Een onderdeel van het P .M.Z.W. is de Vrijwilligers Vakature Bank(de V.V.B.).
De V.V.B . helpt mensen die zoeken naar vrijwilligerswerk in kontakt te komen
met organisaties of verenigingen die vrijwilligers zoeken ·.
Iedereen kan in principe vrijwilligerswerk doen, zowel met als zonder
uitkering. Alleen goedgekeurde vakatures worden door de V.V.B. ter inzage
gelegd . Iemand met een uitkering hoeft dus niet bang te zijn deze te verliezen.
Mensen die vragen hebben over vrijwilligerswerk; bijv. over uitkeringen, kunnen hiervoor terecht bij de V.V.B.
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STARTENDE ONDERNEMERS
In samenwerking met de Volkshogeschool te Uithuizen en de Kamer van Koophandel te Groningen organiseert het P.M.Z.W. een aantal voorlichtingsavonden voor startende ondernemers . Starters die dan nog meer informatie
over het beginnen van een eigen bedrijf willen hebben, kunnen meedoen aan
een virdaagse cursus in de Volkshogeschool waar alle mogelijke aspekten
waarmee men te maken krijgt aan bod komen.
Ook doet het P.M.Z.W. aan individuele begeleiding van startende ondernemers
VOORLICHTING EN INFORMATIE
Behalve het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie over
werk en werloosheid, kan men bij het P.M.Z.W. ook terecht met problemen op
het gebied van de werkloosheid. Onderwerpen waar men aan kan denken zijn
o.a. uitkeringen en solliciteren.
Mensen, die meer willen weten over het P.M .Z.W. kunnen de informatiekrant
opvragen d.m.v. een briefje naar Postbus 47, 9989 ZG Warffum of een telefoontje naar 05950 - 2626.
Behalve informatie over hetgeen het P.M.Z.W. doet, vindt men in dit krantje
tevens algemene informatie over onderwerpen die met werkloos zijn te maken
hebben.
Bij voldoende deelname starten de meeste aktiviteiten in september. Voor
zover mogelijk gebeurt dat in de plaatsen waar ook de deelnemers vandaan
komen.

SEIEllQ
,VOORZITTER:
R. DANHOF,
STATIONSSTRAAT 7,
BAFLO.

SECRETARESSE:
J.C. VAN DAM - SMIT,
KERKPLEIN 18,
UITHUIZEN.

Rectificatie.
Op 4 juni j.l. gaven wij een serenade t.g.v. het 50 jarig huwelijksfeest
van de fam. Datema te Tinallinge.
Per abuis was hier de fam. Danhof vermeld.
Een berichtje voor de leden:
drumband
muziek
gr. majorettes
kl. majorettes
15 augustus
23 augustus

De repetities beginne n weer op:

20
12
20
21

augustus
augustus
augustus
augustus

mars door Baflo t.g.v. de kinderspeelweek.
papieraktie Baflo.

14
honini;in \\'iihc!mtnJ Fn; .:

. ·, · :

kankerbestrijding
Kankerbestrijding collecteert en bezorgt informatieboekje .
Tussen 25 augustus en 7 september kunt U een collectant verwachten van het
Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding .
I edere KWF- collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich.
Eerder ontvangt U via de KWF-col l ectant een voorlichtingsbrochure.
De titel luidt: "Veel geste l de vragen".
Er staat informatie in over onderwerpen waar de voorlichters in het
KWF-Voorlichtingscentrum vaak vragen over krijgen .
Voorlichting is slechts één van de activiteiten die het KWF met ·Uw bijdrage
financiert.
Het meeste geld gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek .
Dit jaar bijna veertig miljoen gulden .
Daarnaast is een bedrag van bijna 5 miljoen gulden gemoeid met voorlichting,
steun aan verenigingen van kankerpatiënten en uitgaven voor onderwijs en
opleiding .
Totaal f. 45 miljoen .
Al dat geld moet uit bijdragen van de bevolking komen.
Ook Uw gift is daarbij hard nodig .
Wilt U meer weten over het werk van het Koningin Wilhelmina Fonds kijk dan
op woensdpg 27 augustus en 3 september naar de uitzending van SOCUTERA na
het NOS- journaal van acht uur,
U kunt ook contact opnemen met het KWF- Voorlichtingscentrum,
Sophiala~n 8, 1075 BR Amsterdam . Telefoon
020 - 64,40 . 44.
Het KWF-cpllectecamité in B&flo kan nog colïec t anten gebrui~en.
Wilt U oo~ op die manier meewerken a an de kankerbestrijding, dan
aanmelden bij :
Mevr. Veen5tra, de heer Heys, mevr. v .q. Ley, te aafl o.
Mevr. Bootsman te Tinallinge ,
De heer Cazemier te Den Andel.

~unt

U zich
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E.
SCHEEPSTRA
LANDB. MECHANISATIE- en FITTERSBEDRIJf

,

DE STREEKWEG 2 _ DEN ANDEL
TEL.: 05950 - 2360

VOOR DE MOOISTE, DE ZUINIGSTE EN DE GEZELLIGSTE GASHAARD MET :
- ZOWEL KLASSIEKE ALS MODERNE MODELLEN;
"

- 15'/. REELE ENERGIEBESPARING;

3 JAAR GARANTIE OP DE TOTALE
HAARD EN MAAR LIEFST
10 JAAR OP HET
GIET UlfREN BINNENWERK ! ! !
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VROUWENRAAD

NAJAARSREISJE 1986 VOOR 55± .
Met goede herinneringen aan onze toneeltocht in februari j.l. hebben wij
alweer een nieuwe reis voor U, n.l. op 8 september a.s .
Eerst gaan wij via " De Groene Kustweg" route langs het Oldambt naar
Nieuwe Schans om het Bronnenbad te bekijken.
Wij hebben echter geen :ijd voor een heilzaam bad, wel voor een kopje
koffie met gebak.
Verkwikt rijden we dan Westerwolde binnen, waar we in Bourtange
2 kanonsschoten zullen horen.
De tocht gaat verder door het prachtige Drentse land via Westerbork
en Dwingeloo naar Vries.
Daar worden wij opgewacht met een Drentse koffietafel met soep.
Nog bij daglicht rijden wij terug en zijn om 19.30 uur in Baflo.
De reis kost f. 33,-- p.p. bij voldoende deelname.
Opgave vóór 11 augustus bij:
Mevr. Flach, Dikemaweg 6, Saaxumhuizen, tel. 2389.
Mevr. van Land, Wilhelminalaan 11, Baflo. tel. 2344.
BIJSPIJKERCURSUS.
De in het voorjaar gepl~nde cursus kwam door ziekte te vervallen, maar
gelukkig is er in het najaar een nieuwe mogelijkheid.
12 Lessen van 2 uur zullen worden gegeven door een ervaren leidster.
Voor wie?
Vooral voor die vrouwen, die na haar lagere schooltijd weinig kansen
hebben gehad om verder te leren, of voor wie dit al lang gel~den is.
Wat leren?
Rekenen en taal gericht op gebruik in het dagelijks leven, bijv. bij
rekenen:procenten, rente en geld, gewichten enz., bij taal~moeilijke
woorden, brieven schrijven, kranten lezen enz.
Iedere deelneemster kan haar wensen te kennen geven.
Hoe leren?
Samen rond de tafel, leren met elkaar en van elkaar, leren van je fouten
en van het lesmateriaal.
Wanneer?
Als wij de 3~ dinsdag in september beginnen ziJn wij begin december klaar
Wij kunnen terecht in het gebouwtje van de N.H. Kerk.
Wat kost het?
f. 35,-- voor de hele cursus, voor het lesmateriaal wordt gezorgd.
Als U belangstelling hebt kunt U zich tot september opgeven bij:
Mevr. van Land, Wilhelminalaan 11, Baflo, tel 2344.
Mevr. Boekschoten, Meymaweg 2,
Rasquert, tel. 2189.
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Dorpsvereniging SAAXUMHUIZEN
Door de slechte weersomstandigheden werd op 7 juni j.l. de rommelmarkt gedeeltelijk in de kerk georganiseerd.'
De gehele markt werd op zaterdag 14 juni j. l . gehouden. Het was een druk
bezochte dag met een zeer goed financieel resultaat.
Uitslag van de ver l oting:
Servies:Mevr. Luitjens, Saaxumhuizen.
Lappendeken: Wilma SÜto, Winsum.
BOEKENBEURS .
Op zaterdag 6 sept. a.s. houden wij van 10 tot 16 uur in de kerk van Saaxumhuizen
een boekenbeurs.
Hier worden boeken verkocht door onze Plaatselijke Commissie en leden van de
Dorpsvereniging alhier.
Ook enkele boekenliefhebbers kunnen aan deze beurs deelnemen en wel door
het huren van een schot van ca. 2 x 0.80 mtr. tegen de prijs van f. 10,-- .
Met het oog op de beperkte plaatsruimte kan slechts één schot per deelnemer
worden gehuurd en is omgaande aanmelding derhalve gewenst.
Definitieve reservering geschiedt na ont vangst van f. 10 , -- op girorekening
2166563 t.n.v. Mevr. A. de Vries te Saaxumhuizen, welke overschrijving uiterlijk
25 aug. a.s. binnen moet zijn.
Alle schotten worden over de kerkbanken gelegd en wel zodanig dat de lange
zijde evenwijdig aan het middenpad van de kerk komt te liggen. Het middenpad
blijft derhalve vrij voor de bezoekers, terwijl de standhouders achter het schot
en t ussen de banken plaats nemen.
Het is de bedoeling dat uitsluitend de betere boeken worden aangeboden
(kunst, historie, literatu ur e.d., doch géén stuivers- en streekromans).
Er is de gehele dag koffie, thee en limonade tegen heel matige prijzen
verkrijgbaar.
Wij nodigen U hierbij uit deze boekenbeurs op zaterdag 6 september a.s. te
bezoeken, wellicht is er voor U - boekenliefhebber - nog iets van Uw gading.
Inlichtingen en aanme ldi ng bij j
Mevr. A. de Vries, Dorpsstraat 1,
9957 ND Saaxumhuizen.
Tel . 05950 - 3055 .

.bedankt/
DE Vrouwenraad Baflo heeft in verband met het jongerenjaar 1985 uit de collectegelden een schenking kunnen doen aan het Gereformeerde Jeugdwe rk van Baflo.
De clubs kregen 2 pak correspondentiekaarten, 3 pak boetseerklei en 5 pak
figuurzaagjes.
Vrouwenraad, hartelijk dank voor deze materialen.
Zo kunnen wij weer even vooruit.
Bedankt namens
Jeugdwerk en Oudercommissie.
C. Rustema - Buikema.

steeds de nieuwste mode
WIJ hebben

koop· uw

voor U een grote sortering

SCHOENEN
bij de vakman

die ze ook weer herstellen kan
meer service - betere kwa.liteit

Komt U eens kijken

ZUIDEMA
WARFFUM
tel:05950-2027

HUISHOUPELIJKE ARTIKELEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
SPEELGOEDEREN
GLAS
PORSELEIN
AARDEWERK
SCHRIJFBENODIGDHEDEN
HENGELSPORT ARTIKELEN enz.

Buikema's Geschenken hu is
Nassaustraat 2

L .E ENS
tel : 05957-1516

JAC. POEL ·B.V.
De Streekweg 25

DEN ANDEL .
Tel: 05950-2207

LEVERING VAN ALLE SOORTEN
•NATUURSTEEN
•KEUKENS
*KASTEN
*BUFEITEN
•TEGELS
* SAJ\"ITAIR
*MEUBELEN enz.

SCHOJNMAAKBEDRIJF EN GLAZENWASSERIJ

de val JG
baflo
MAARHUIZERWEG

BELEEFD AANBEVELEND. ·

~vishandel smid~
Hollandse Nieuwe :

t

.elf

sctoonmaken

f

verzorgen wij ~.
ook uw vissalades ,
::

!********************************

-

vishandel, hoofdstraat 26,
D winsum,rn:os9s1 J3194.
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LEVENSMIDDELEN, GROENTE,
DROGISTER.IJ· en SLIJTERIJ ARTI·
KELEN is

BUIKEMA's 4 = 6 SUPER
HET ADRES IN BAFLO.

***************************~*****

i tevens

4, 9953 1R BAFLO
TEL : 05950 - 3529

Voor al Uw

HEERLIJKE HOLLANDSE NIEUWE EN VERSCHIL.LENDE
SOORTEN GEBAKKEN VIS. OOK VERSE VIS !

4 stuks f 6".00
7 stuks f 10,00

Tel. 2716

Tevens ontvangt U bij ons de grootste
spaarwinst of _reischeques.
Ook voor het verzorgen van Frultman·
den en levensmiddelenpakketten bent
U bij ons aan het juiste adres.

BUIKEMA's

4 = 6 SUPER en SLIJTERIJ
alsmede DROGISTERIJ

Heerestraat 24

BAFLO

Deze meneer doet z'n geldzaken
·bij de makkelijke Bank.
Ook iets voor jou misschien?
Ben je niet ouder dan 11 jaar, dan is dit de
manier om je geldzaken pe_rfect te regelen: de Piekfijn.
spaarrekening. Je zakgeld, 't geld voor een goed
rapport en wat je verdient met autos wassen: ie zet 't
meteen op ie eigen spaarrekening. En ie kunt het er
weer afhalen wan·
· neer ie maar wilt Als je

genoeg gespaard hebt voor zo'n mooie crossfiets,
bi1voorbeeld. Zo'n PiekfiJn -spaarrekening geeft je een
lekker hoge rente en als je er nu eentje opent krijg
je 'n mooie opbergmap. helemaal gratis. Je zult zien:
sparen f~ 1s hartstikke handig b11
"
de makkelijke baok ;, de bwrt

l

I

.....__~~:111~...-t

•
Ei

verèl11gde spaarbanl<__ _

will.em de zwijgerstraat 24 , baf lo , tel. 05950 _4700
openingstijden: maandag t/m vrijdag_ van e.oo _ 12.00 en van 13.00_16.30,
vrijdag avond van 18.30 _ 20.00 .
JEUGD-

EN

JONGERENCENTRUM

E A G LE

"

''

GEOPEND :

MA
DI

Wo
VR
ZA
Zo
POSTBUS NR.

8

TEL:

3565

20.00
19. 00
20.00
20.00
16.30
16.30

-

24.00
22. 00
24.00
01.00
02.00
20.00

[AGLE SCHIETCLUB
JEUGD 12-16 JAAR
SPELAVOND
POPGR. FILM. DISCO. ETC
IDEM

GEBR. GooTJESSTRAAT NR.

8

BAFLO.

Voor:

Voetballen ·
Volleyballen
Kaarten

Gezelligheid
naar:

S.V. C.S. B.
Sportpark Tinallingerweg

.

Hoofdstraat W 21, tel. 05951·.~

WIP - IN
Aan alle jongens en meisjes van Baflo!
Het is bijna weer zover. De kindervakantiespelweek komt eraan.
Hebben jullie er al zin in? Jawel hè?
Jammer dat wij dit jaar maar drie da gen hebben, maar het kan echt niet anders.
Er zijn ongev=er 11 mensen die willen meehelpen en dat is nog nie t eens genoeg
voor die drie dagen.
Wij gaan, zoals jullie misschien allemaal al weten " De Wereld Rond".
Tijdens onze reis zullen we veel dingen tegenkomen die wiJ in Nederland niet
kennen, maar 1ie voor de mensen die in de landen wonen die wij passeren, heel
gewoon zijn. ~et zo gewoon als voor ons snert.
Wat gaan wij joen? Er zijn spelletjes, er is een speurtocht en die zal ons
laten zien welke spelletjes de kinderen in bijv. India spelen.
Vertel je vad=r en moeder maar dat de reis op maandag 11 augustus a.s. begint,
woensdag 13 a~gustus is er weer een dag vol leuke dingen en vrijdag de lSe is
de laatste da5.
Wat er dan gebeurd? Ja dat vertel ik nog niet. Dat is een verrassing. De dinsdag
en de donderd3g blijven wij allemaal thuis om bij te komen van onze belevenissen.
Maar wij hebben natuurlijk wel veel spullen nodig om van alles te kunnen
maken.
Wij moeten im~ers hutten maken, waarvoor we oude gordijnen en kleden heel goed
kunnen gebruiken. Maar ook klosetrollen, keukenrollen, waspoederdozen, boter kuipjes en nog veel meer wat je moeder altijd weggooit.
Zeg dus ook even tegen je vader en moeder dat ze alles moeten bewaren en dat
dan kunnen brengen bij Christa Barevel d,
Wilhelminalaan 91, Baflo.
Dit jaar hoeven jullie vaders en moeders jullie niet op te geven. Als je zin
hebt, kom je gewoon maandag de 11~ , of je laat je even brengen als je nog een
beetje klein bent.
Neem je vrienjje, vriendinnetje of logeetje maar mee, want het wordt vast weer
heel gezellig.
VIJF AUGUSTUS a.s . .OM 20.00 UUR in het clubgebouw van Wip In ( Lewestraat) is
de allerlaatste vergadering.
Stuur je vader en moeder er heen, want wij kunnen hun hulp héél goed gebruiken.
Zonder hen kan de reis niet doorgaan. Maar niet alleen vaders _en moed ers
moeten komen, als je iemand kent die ook wel graag mee wil helpen, stuur hem of
haar dan naar de vergadering. Ze kunnen trouwens bellen naar het bestuur van
de club als ze wel helpen willen, maar niet naar de vergadering kunnen komen.
Elza Kiel
tel. 2789
Pietie de Graaf
tel. 3600
Martha Heerlijn
tel. 3815
Groetjes Chr i sta.
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SPOITIEJ~•
DAMESELFTAL "MARCIA".
Allereerst willen wij jullie meedelen dat wij op de derde plaats zijn
geëindigd en dit betekent dat wij promoveren naar de eerste klas, mits de
interprovinciale competitie doorgaat.
Interprovinciale competitie is: de provincies Groningen, Friesland en Drente
samen . Al met al een goede prestatie van zo'n klein clubje.
Verder zijn wij op 9 en 10 mei op toernooi geweest in de provincieLimburg
op uitnodiging van het dameselftal van de v.v. Kelpen/ Ohler .
Het dameselftal bestond 10 jaar.
Er waren 30 elftallen aanwezig en het was een mini-voetbaltoernooi.
Een mini-voetbaltoernooi is hetzelfde als het veld/ zaalvoetbaltoernooi,
wat de supportersvereniging " Marcia" jaarlijks organiseert.
Van de 30 elftallen zijn wij als negende geëindigd, wat een goed resultaat is.
Op het toernooi was eveneens de landskampioen aanwezig en die zijn natuurlijk
op de eerste plaats geëindigd.
Helaas .hebben wij niet tegen hun gespeeld .
Verde~ waren er nog 4 teams van Tolbert, één team van Diva uit Groningen en
één team van Helpman, eveneens uit Groningen, aanwezig.
Al met al een gezellig weekend, zowel het voetbalgebeuren, als de reis, de
disco e.d .
Op zondag 25 mei zijn wij op toernooi geweest bij Diva '83 te Groningen.
Het was de bedoeling dat het een weekendtoernooi zou worden, maar de K.N.V.B.
gooide roet in het eten. Maar dat mocht de pret niet drukken, want wij hadden
zelf zaterdagavond 24 mei een barbeque-feest teGroningen, waar wij dan ook
geslapen hebben.
·
Op dit toernooi zijn wij als zesde geëindigd van de acht teams.
Wij hadden allemaal het feestje nog in de benen, vandaar!
Op 31 mei zouden wij naar Farmsum-toernooi, maar door allerlei afmeldingen
moesten wij ons helaas afmelden.
Op dinsdagavond 27 mei hebben wij vriendschappelijk gevoetbald tegen "Zeester"
in Baflo. Het was een leuke en spannende wedstrijd, waarbij "Zeester" iets
sterker was. Anneke Veerman scoorde het openingsdoelpunt en "Zeester" scoorde
viermaal, zodat de uitslag 4-1 was voor "Zeester".
OPROEP :
Zijn er in de gemeente Baflo nog meisjes/ dames vanaf 14 jaar die
willen voetballen? Dat kan nog steeds ( maar hoe lang nog?)
Kom en meld je aan bij Jan Bakker, Klapperhornsterweg 26, te Rasquert.
Tel. informatie: 05950 - 3105.
De trainingsavonden zijn op dinsdagavond van 19 . 15 - 20.15 uur
en vrijdagavond van 19.00 - 20 uur
op de ijsbaan. t
Verzamelen om plm . 19.00 uur in het kleedgebouw van S.VJ "Marcia" aan
de Mey~aweg te Rasquert.
i
\

j

Deze oproep kan de laa~ste ZlJn als je b e nu niet aanmeid.
Wij hebben er minstens 12 meisjes/ dame~ bij nodig om verder te kunnen
voetballen. Aarzel niet, meld je aan. •
Laat ons niet in de steek!!!!!!!!!!!!
Informatie dameselftal:
Jan Bakker,
Klapperhornsterweg 26,
9955 VJ . RASQUERT.

Korry.

Secretariaat: C. Schierbeek,
Dingen pad 10,
Baflo.
Tel. 05950-3240.
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Sinds 1985 hebben C.S.B. en MARCIA een overeenkomst m.b.t. de jeugd, om onder
een naam aan de competitie deel te nemen .
In 1989zullen de ledenvergaderingen van C.S.B. en MARCIA een uits praak moeten
doen m.b.t. de voortzetting van de samenwe rking.
Het jeugdbestuur heeft er veel vertrouwen i n, dat het samengaan van de jeugd dan
zo goed bevalt en zo van zelfsprekend is, dat er eeen weg terug meer is.
De junioren van nu zijn de senioren van straks. Misschien willen de senioren
van straks met elkaar blijven voetballen. Het jeugdbestuur bestaat ui t 7 personen,
te weten : drie leden van MARCIA en drie leden van C.S.B. , met daarbij een
neutrale voorzitter. Beide verenigingen zijn vertegenwoordigd in de vorm van een
bestuurslid in het jeugdbestuur. Het tenue waarin gevoetbald wordt bestaat uit:
rood/zwart vertikaal gestreept shirt; zwarte broek en zwarte kousen met een
rode bies.
Het tenue is te koop bij de Fa. Kroeze te Baflo met een korting van 10%,
M.i.v. het komend seizoen hopen wij ook dee l te nemen an de competitie met
een meisjesteam in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar.
Verder is de jeugd ingedeeld in leeftijdsklassen en wel volgens onderstaande
tabel:
De F
pupillen
7 jarigen ( half veld)
6
De E
pupillen
8
9 jarigen ( half en heel veld)
De D pupillen
10
11 jarigen ( meisjes mogen tot hun 11~ jaar meedoen
met de jongens)
De C - junioren
12
13 jarigen
De B - junioren
14
15 jarigen
De A - junioren
16
17 jarigen
Het jeugdbestuur streeft ernaar elk elftal / team ( 7-tal) te begeleiden
met twee jeugdleiders/ sters. Er wordt gevoetbald op de zaterdagochtend en
enkele op zaterdagmiddag. Bij MARCIA hebben wij één veld en bij C.S.B. hebben
wij de beschikking over twee velden. De trainingen worden gegeven door
jeugdleiders/ sters. Vià weekbrieven wordt je op de hoogte gehouden van de
aktiviteiten. Men kan, zoals uit het aanmeldingsformulier blijkt, zich opgeven
of men lid wil worden van C.S.B. of MARCIA .
De kontributie wordt door de verenigingen zelf geind.
Mochter er nog vragen zijn, dan kan men zich wenden tot C. de Jong (voorzitter)

,,,",""","","""~,:,:,:,":,~~~",~,:""~,~,;,;,:i,~,;,~~'~'~,;,;,"""","","",",""""",","",","""""","""""","","~,","""""""","
AANMELDINGSFORMULIER:
Naam • ...•••..•...•.............••................•..•.. . ....... . ....••• · · • · · · •

Voornamen . ................................................................... ·
Adres . ............................... . .. ...... ..... ..... ............ · · . · . · · · · ·

Postcode .......... ...... ........ ..... Plaats .. .. . ........................ · ·. · · ·

Da turn. en jaar van ge boor te . ....................................... . ..... · . · · · ·

Wil lid worden van C.S.B. / MARCIA.
Jongen/ Meisje.
Het seizoen loopt van 1 juni tot 30 mei . Beëindiging van he t lidmaatschap
dient men 14 dagen voor het eindigen van het se izoen op te geven bij de
secretaris.
Handtekening ouder of voogd,

Handtekening kandidaat

.. ... .. .... .......................... .

.............................

"
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Ook voor uw nieuwe
Peugeot naar ....

De Peugeot 309

Garage

Bregman
Westervalge 58
9989 ED Warffum
Tel. 05950 - 2031

Voor elk model kunt
u bij ons tPrecht,
een testrit is ook
alti.id mo,c:relijk!
Vraag vrijblijvend
eens naar de inruil·
prijs van uw auto.

Fulda en Good ~ear banden met
korting!

38-45%

NOORDER RONDRITTEN

ijsclub baf lo

Aan alle medewerkers en medewerksters die hebben meegewerkt aan het slagen
van de Noorder Rondritten 1986.
Het Bestuur van de IJsclub Baflo nodigt U uit voor een te houden Film en
Barbequeavond, te houden in het gebouw van de IJsclub.
Deze avond zal worden gehouden op 12 september a.s. , er zal een film
worden vertoond van de N.R.R. 1986 .
1
de Barbeque buiten te
Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten
doen, dan is de mogelijkheid ruimschoots aanwezig dit binnen te houden.
De afgelopen winter kon de IJsclub op U rekenen, wij doen graag iets voor
U terug.
De aanvang van deze avond is 20.00 uur.

Om tot een goede organisatie van deze avond te komen, kunt U zich middels
onderstaande strook opgeven.

Namens het Bestuur IJsclub Baflo,
secr. A. Kruizenga.
Onderstaande strook graag inleveren bij :
De voorzitter J. Bazuin, W. de Zwijgerstraat 7, Baflo,
De secretaris A. Kruizenga, Klapperhornsterweg 27, Rasquert.

""",,"";","",""""",",""""",",""""",",",","","",""""",""""""",""",","",";""""""""","",;~,"","",","","""
Opgave Barbeque-avond 12 september 1986:
Naam •. ..• •...•....••..•..•....••.•......................••• ~ •••••.•.•••.•.•

Adres . ... ..... . ... ... . . ... .. .. .. .. . ........ . ...... . ..•...............•. " .....•

1 of 2 personen ....... ... ......... . .

GEMEENTE BAFLO

AAN
de Inwoners van

DEN

ANDEL .

Zoals U wellicht bekend zal zijn is er al geruime tijd over leg gaande
tussen de bewoners aan de Oude Di jk - vertegenwoordigd door de "Werkgroep
Oude Dijk" - en het gemeentebestuur , om te komen tot een verbetering van de
ver keerssituatie van genoemde weg , die een doorgaande verbinding vormt tussen Warffum en Westernieland/Pieterburen .
Eén van de aanleidingen voor dit overleg is indertijd geweest de hoge
s nelheid waarmede over de Oude Dijk kan worden gereden en de gevaarlijke
situatie die daardoor, vooral voor kind e ren, maar daarnaast ook voor
voetgangers en f ietsers is en kan ontstaan .
Ti j dens het eerderbedoeld overleg zijn zowel van de zijde van het gemeentebe stuur , als van de eer dergenoemde werkgroep diverse voorstellen tot
een ver beter ing van de situatie gedaan en bestudeerd . De Werkgroep Oude Dijk
heeft U hiervan door 111.ddel van een "huis- aan huis- circulai r e" in september
1985 reeds kennis gegeven en U om een reactie Uwerzijds gevraagd.
Het overleg tussen de werkgroep en ons College heeft i nmiddels geleid
tot de ontwikkeling van een plan dat een mogelijke oplossing van de problemen rondom de verkeerssituatie aan de Oude Dijk zal kunnen opleveren .
Het ontworpen plan e n de mogelijke herinrichting van de Oude Dijk die
hiervan het gevolg zal zijn , zullen wij gaarne nader aan U presenteren tij dens een in de tweede week van de maand september te houden voorlichtingsavond .
Tijdens die avond zal dan o.a . tevens aan de orde komen waar de
geconstateerde problemen l iggen en te vens wat de bedoeling is van de te
- hemen -

nemen maatregelen.
Op korte termijn nà de voorl i chtingsavond zullen dan proefopstellingen t.b. v . de verkeersveiligheid op de Oude Dijk worden aangebracht, waardoor eventuele oplossingen visueel worden gemaakt.
Zoals U

~ellicht

bekend zal zij n heeft de gemeenteraad de voor een

dergelijke proefopstelling benodgde middelen inmiddels beschikbaar gesteld.
In aansluiti ng op deze proefopstellingen zal tenslotte nog een inspra2'
avond worden gehouden.
Tijdens deze laatste bijeenkomst zullen onder meer de ervaringen met
de proefopstellingen worden geëval1Jeerd en kan mogelijk tot afronding van
de te nemen maatregelen worden g ekomen.
Gaarne nodigen wij U uit voor de voorlichtingsavond in september a.s.
De juiste datum èn plaats zal in "de Schakel" die omstreeks 1 september
zal verschijnen nader bekend worden gemaakt.
Behalve het gemeentebestuur en de dienst gemeentewerken zullen op
deze avond tevens aanwezig zijn een vertegenwoord iger van de Dienst Verkeersveiligheid, alsmede leden van eerdergenoemde Werkg:·oep.

Bafl o, 23 juni 1986.
Burgemeester en wethouders van
C. den Engelse

H.S. Thedinga

GE>IEENTE

B a f 1 o ,

, wnd. burgeme ester.
, se cretaris.

BAFLO.

Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad zal ·.-:o rdèn gehouden op dinsdag, 19 augustus
a.s . , des avonds om 19 . 30

~ ur

~ en g e mee~ ~ ehuiz e.

~ECHNISCH

INSTALLATIEBURO

ftJOlhUÏS

van

v/h DIEPHUIS

Landelijk erkend gas-, water- en elektro-installateur

Radio, Televisie
Elektrotechnische
huishoudelijke apparaten
Lokale • Centrale gasverwarming
Waterleiding • Sanitair

•VEEVOEDERS
•KUNSTMEST
meymaweg 1 r.asquert

Heerestraat 26 - 9953 PJ BAFLO
Telefoon 05950 - 2659

U05950-3516
05903°~ 1326

voor al uw groente, .
fruit en aaraappelen """
TUITMAR middelstum

want het gaat
om méér dan

iedere vrÎjda_tt in baffo I
te 1• 05955 -1431

H. van der Molen
Gebr. GootJessiraat 14 • Baflo • tel: 2135

Ba.k ker's Sc.h ildersbedrijf Baflo
Het reeds 40 jaar beke"(lde en vertrouwde
a~res voor vakkundig

@.

Schzlder- en behangwerk! -,~'.:;:
Tevens voor dubbele beglazing
.

.

•

.

.

~(,;;;~\'..: :,; .
~~i :'' •.

Off. H1stor Dealer - d.w.z.:

'~f''"··

Vele artikelen voor de "doe-het-zelver" - Glas in voorraad!
gebr. gootjesstr. 27
lri\
blokkenweg 2

05950-2782

~

05950-2660

Il

BOUWBEDRIJF

TAXI bestellen?
OIJKEMA bellen!

Fa. B. POOL & Zonen
BOSCHWEG 10 - DEN ANDEL"

roor "6f uitvoiran rsn:

NIEUWSTRAAT 1 - 9951 EH WINSUM Gn

~-1~

NIEUWBOUW
~~ VERBOUW
RENOVATIE en
-\~ ~ ~ 41'
ONDERHOUD
"~bi' Te~ens Uw adres voor 9lle

.1"'

Dagennacht
service

05951 • 1225

Busjesvervoer voor apersonen
Tevens ROLSTOELVERVOER en ZITTEND
PARTICULIER ZIEKENVERVOER
o.a. l.Z.A., 1.Z.R., V.G.N.N. enz., alsmede
G.A.K. en D.E.T.A.M.

BOUWMATERIALEN en KOZIJNWERK
Tel. 0S9SO - 2897 - 2279

Pieterburen
Filiaal
Den Andel

hof man
.

-.bouwbedrijf_

.

.

· ··

...

Vooral uw
LEVER I NG EN MONTAGE VAN:
Nieuwbouw
Verbouw
HOUTEN- EN KUNSTOFKOZJJNEN,
Onderhoud Renovatie
SCHUIFDEUREN,PUIEN,ROLLUJK[N,
TRAPPEN, L I JSTWERKEN, DEUREN, ENZ. Inl. Hoofdstraat 86,· Pieterburen, Tel. 05952·572

opslag
.overslag
distributie
nationaal t:-ansport
internationaal transport
het wordt allemaal op een correcte
manier voor U ve.rzorgd door:

AF MAN

TRANSPORT B.V.
Hoogeweg 5,
9953 TE BAFLO
TELEFOON: 05950·2535 TELEX: 53516
,.... .

PRINS

INSTALLATIEBEDRIJF

Î..

Erkend

"'·
.-1:.ef
•I . · : Q...__,

-?1 ,_

Avo1
•
Installateur

;\y:

'N

~

,

~

•

Gas

wa:t er

• Sanitair

•e.v.

•Loodgieterswerk
• Gevelreinigen
•Impregneren
Sq!s"1aweg 24
9953 PR Baflo
tegen vocht
Tetetoor- 05950-4159
Bgg 05950-3107

2

H.C. DE DOBBER
2e Avondwedstrijd gehouden op 18 juni 1986.
1.

o.

Hagernan

2. J. Reker
3. D. Wieringa
4. B. Lantink

5. A. Kregel
6. K. Norg
7. P. Buikema
8. J. van Land

6 stuks
5
8
5

11

6
4

Il

11
11

11

4

Il

4

11

2250 gr.
1800 "
1420 "
1420 "
1040 "
650 "
610 "
500 "

Aantal deelnemers 8 .
51.00 pnt .
41.00 "
36.20 11
33.20 "
26.40 11
17.00 11
16.10 11
14.00 11

2e Wedstrijd Zomercompetitie gehouden op 21 juni 1986 .
Aantal deelnemers 10.
1, J. Reker
12 stuks
3810 gr.
88.10 pnt.
2. A. Kregel
18
"
2740 11
72.40 11
11
3. O. Hageman
16
"
2440
64.40 "
4. H. Heerlijn
12
"
2560 11
63.10 11
11
5. J. van Land
6
2060 "
47 .10 11
11
11
6. J. Kruizenga
3
1460
32.10 11
11
11
7. T. Noot
6
550
17.00 11
11
11
8. D. Wier inga
3
300
09.00 11
11
11
9. P. Buikema
2
200
06 . 00 11
Clubdag gehouden op 5 juli 1_9_8_6~~~~~~~~~~~~~A_a_n_t_a_l.~d_e_e_l_n_e_m_e_r_s~l_O
1. H. Heerlijn
23 stuks
7900 gr.
181.00 pnt.
2. J. Reker
16
"
6970 11
145 .20 "
11
3. 0. Hageman
5030"
116.30"
16
11
4. K. Norg
14
4890 Il
111 . 40 "
11
5. T. Noot
14
4890 11
111. 40 "
11
8
6. J. Kruizenga
4240 Il
92.40 "
7. P. Buikema
7
"
3310 11
73.10 "
8. Jr van Land
70.00 "
8
3100 Il
9. B. Lantink
58.00 "
5
"
2650 "
10.A. Kregel
7
"
850 "
24. 00 "
Eindstand avondwedstrijden 1986
1. O. Hageman
15 stuks
2. J. Reker
12
"
3. B. Lantink
10
"
4. P. Buikema
14
"
5. J. van Land
8
"
6. K. Norg
9
"
7. D. Wieringa
10
"
8. A. Kregel
6
"

4220 gr .
3060 "
2690 "
2060 11
2100 "
1900 Il
1610 "
1040

Uitslag visconcours gehouden op 12 juli 1986
1. A. Laning,
45 stuks
Stedum
3950 gr.
2. B. Lantink, Baflo 17
"
4900 "
3. A.G. Ebbinge,
43
Onderdendam
3550 "
"
4. O. Hageman, Baflo
8
4700
"
"
5. P. Blauw,
Onderdendam
36
2350 Il
"

99.20 pnt.
73.10 "
63.40 "
55.10 "
50.00 "
47.00 "
42.10 "
26.40 "
Aantal deelnemers 28.
124.00 pnt.
115. 00 "
104.00
102.00

"

83.00

Il

"

Secretaris, 0. Hageman.
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zaalvoetbaltoernooi
Het zaalvoetbaltoernooi voor Straten en Buurtverenigingen uit de gemeente Baflo
zal worden gehouden van 27 t / m 29 augustus 1986.
Teams die alsnog willen meedoen, kunnen zich nog opgeven t / m 15 augustus 1986
bij:

J. Stavenga, Meymaweg 16, Rasquert.

tel. 4613.

R. Agricolastraat 2
9953 PC Baflo
Telefoon 05950 - 4807

b.g.g. - 3330

binnen één week voor uw raam
_j

Î

'

'
T

-

'

lf!Pf RSMALLE
JALOEZIEËN, MOOI EN
VOORDELIG.
NATUURLIJK BÉCÉ.

'

-

'

De grote trend in het moderne interieur: horizontale
jaloezieën van 25 mm smal. Mooi mat gelakt aluminium.
Keuze uit bijna veertig briljante kleuren.
Natuurlijk ook in de me,er traditionele lamel breedtes van
35of50mm.
BÉCÉ ALUMINIUM JALOEZIEËN WORDEN VOOR U OP Alle gegevens over bécé aluminium
MAAT GEMAAKT EN BINNEN ÉÉN WEEK GELEVERD. jaloezieën vindt u bij:

e

Voor de prijs hoeft u het niet te laten.

Bécé doet iets voor uw raam

-
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!IJDElf VAlf HOOGWATER OP DE

0101111\IGEI

WADDEll
AUGUSTUS 1986

-,

J

\ r.
~

~

·~ :.

~/
~

vrij .
zat.

1
2

07 .53
08.57

zon.
ma.
din.
wo.
do.
vrij .
zat.

3
4
5
6
7
8
9

09 .57
10.48
11.31

zon.
ma.
din.
wo.
do.
vri j.
zat.

10
12
13
14
15
16

02.39
03.16
03.53
04.33
05.18
06.19
07.33

zon.
ma.
din.
wo.
do.
vrij.
zat.

17
18
19
20
21
22
23

08.50
10.02
11.04
11.57
00.45
01.29
02.08

zon.
ma.
din.
wo.
do.
vrij.
zat.
zon.

24
25
26
27
28
29
30
31

02.43
03.13
03.39
04.05
04.42
05.41
07.00
08.19

11

00.40
01.21
02.00

-

-

-

-

-

20.16
21.22
22.23
23.14
23.59
12.08
12.42
13.15
13.54
14.35
15.17
16.00
16.47
17 .43
18.52
20.15
21.42
22.57
23.56

-

12.44
13.28
14.10

-

14.47
15.19
15.45
16.16
17.03
18.09
19.32
20.53

-

-

september
ma .
din.
wo.
do.
vrij.
zat.

l

2
3
4
5
6

09.30
10.26
11.11
11.48
00.21
12.52

-

22.04
22.58
23.41
12.20
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'OPROEP:

VOETBALSTERS

Dames/meiden vanaf 14 jaar opgelet! Heb je zin om te voetballen?
Kom dan bij het dameselfta l
"Marcia" . Bel voor informatie: Korry Bakker, tel. 3105.
Zie ook elders in dit blad.

IN ELKAAR ZETTEN v.d. SCHAKEL 27 AUG.
m.m .v. : In dulci jubilo 2/Boanopstekkers 2/Wip-in 2/C.D.A. 2/ Dorpsbel. Den
Ande l 1/Eagle 2/Sereno 2/Tennisclub 1/
Visclub 1.

Te koop aangeboden:
Bankstel 3-zits + 2 feutuils,
kleur rood, ribstof. In goede
staat . P. N.O.T.K. Thuisbezorgen mogelijk. J. mel lema , Marijkelaan 55(hele dag)
GEVONDEN VOORWERPEK.
een kinderschoentje mer NIRE
een kinderschoen merk ROADY
een heren quartz horloge
een sleutel met witte label.
VERLOREN VOORWERPEN.
een sleutelbos
een zwarte bril
een wit klompsokje.
Inlicht. bij de groepscomm. der
Rijkspolitie te Wehe-den Hoo rn.
Tel.: 05957-1346

Formaat open·
geritst

160

x

200,

polyester fiber·
fill. Verschil·
lende dessins

55,-

Mrt.O, TEL.EFOóA.I (JSg51:)-2.~1
\~-~~~~~~~~~~~~~~~~~

Smederij en Landbouwmechanisatiebedrijf

KNOL en NORG
ÎJ VAN STARKE'\;8QRGl-iWEG

1

0

::Jüt-' OP

9954 TS TINAl...LINGf:.

-

Telefoor 05950 2402 b g g 05950

v/h H Schreuder
ZATERDA~

2321 o1 05951 · 3590

L
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Co~

~+~/-1c
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D-t,.o l
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WD 2000
M E ~GMESTTA~KS .

SLOOTREI ~l G[RS

(verrass P'"'d laaq
.
.
'
:i.r\ ;:>r lJf' • /

o~

~-1~

~~

~"_.

"''-1 _ _

L A~DBOUWKRAA~TJES .

Tevens het acres voor c!L U\..' : gt•reEL'sr hc1r.pen (lc1r.d 1 ~t..in), ijzer-ware ~.
draad , gaas, P . V. C., kdcrelp1jpl...'r , kru1wc1gE"S, 11..omper. , lc-1c1rzen, touw ,
en al~ e- ge .... ,ne en ongewont• dingen •.. • . •

REIN BAKKER
1
1
T:;e:'àt g~&Bf:ops1~ p~~ ten !
we~lijks verse ~ro~ten,
8

Ook voor uw groente en
bloemzaden;
tevens elke dag verse eieren.

interieur_en wandafwerking .

6dagen per week geopend

·J.berghUIS.
•

"'I- . 18')1

H. \ isscner

Rac.;q uert

TE~.

D.Me.~a

Baflo

2~7:

1jzerwarer
d1erenbenod1gdheden
gereedschappen reparatie inrichting

HEERESTRAAT 10
BAF LO
1 .p~"~·"

,...
TEL . 05950-28 84

i, .\F FERHOR'.\STFRWFG 18 , RASQUERT .

schilderwerk _ beglazing _

rein bakker
winsumerweg 2
tel: 05950 - 2SS9

J. B.

EE

~~CHILDERSBEDRIJF
(Q KLAVER blodb.v.

~

hui shoud~l1Jl<e
d raa•werk
artikele n
speelgo ed

tuinartikel en
sl eutels pec1al 1st

En daarom is er

altijd een Rabobank
in uw buurt...
Geld moet u bij de hand
hebben. Betalingen moet u

/
)

/

''

l1bob1nk

· ji.1·

gekj en goede raad

BAFLO- Heerestraat 14 - Telefoon 05950 - 2467

