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Struuntocht jeugd
door Polder Breebaart
TE§IMUNT§N Het Groninger
Landschap houdt zondag 25

julÍ een ontdeld<ingsmiddag
voor kinderen in Termunten.

De jeugd op ontdekkings-
tocht. Foto: Het Groninger
Landschap

Van 13.30 tot 16.00 uur is er 
i

een zogenoemde strrruntocht :

langs de Dollard en door 
.

Polder Breebaart. Tijdens 
,

deze middag staat de natuur
centraal. Er worden meerdere '

activiteiten gedaan. Eentje

daarvan is op de kwelder met ,

welke beestjes er aliemaal in :

het slib en de geulen aanwe-

zig zrjn.
De start is bij Bezoekerscen-

tnrm Dollard. Deelname is

gratis, maar aanmelden is wel
noodzakelijk §

WESTEREMDEN Het stel van

94 en 91 jaar oud woont nog

steeds zelfstandig il hun
boerderij. Ze maken zelfs

geen gebruik van thuiszorg.

Hun dochter Betsie Burema

doet de boodschappen en

helpt twee uurtjes per week

in het huishouden.
De in Garsthuizen geboren

mevrouw Burema-Kuilema is

nog heel vitaal. De heer Bure-

Woensdag 21

ma, wiens wieg in Westerem- van de lagerr

den stond, is slecht ter been Westeremde

en ziet wat minder goed. Burema-Kui1

Het echtpaar heeft drie kinde- de kinderen

ren (nog een zoon en een den. Daarna;

dochter), zes ldeinkinderen wouw veel p

entwaalfachterkleinkinde- verzorgenel

ren gekregen. huiskamerP

De heer Burema is tot zijn Samen was 1

pensioen veehou<ler in Wes- actief in het

teremden geweest. Daarnaast ven. Mewou

zat hij in het schoolbestuur meer dan vi,;

Wagenborg in Delfzijl. Stich-

ting MS Noordborg, opgericht
voor het behoud van de MS

\oordborg als varend mari
dem erígoed.. is voornemens

de coasrer re kopen.

Loco-burgemeester Annalies usamany had als cadeautje een plant meegen

huis

T0jaar getrouv
steeds zo\rder t

Zeishiervoorin20leeen , Omke BUrema en Harmina KUi[ema UitWeSteremC

ïï:ÏÏHË.|"f,i#:Ï*, ', 7o-iarishuwelijk. Het platina paarwerd door loco-k

destichtingdeinventarisvan , p3llinga gefeliciteerd namens de gemeente Eem
het Brons Motorenmuseum
in de coaster onderbrengen # r

Gulle gever aankoop
MS Noordborg
BËLFëiJt Een niet bij naam

genoemde sponsor uit Zee-

land heeft Stichthg it{S

Noordborg uit Àppingedam

15.000 euro beloofd. De

Zeeuw, die op de achtergrond

wenst te blijven, heeÍt boven-

dien aangekondigd alle bin-

nenkomende donaties voor
de stichting met 5 Procent te

verhogen.
De MS Noordborgwerd in
1962 gebouwd voor rederij

Coaster Noordborg. Foto: Stichting MS Noordborg

Politie valt drie I(amp &I(o olho f make laar s

woningen binnen doneert € 5.000,- aan viif g


