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structie niet betekent dat de problemen
bouw van een elektriciteitscentrale van
gel wist dat de heer Verkijk eind 1964
ontving
hij
Eerder
al
432
mark.
Sauit de weg worden geruimd. Deze in- te geven.
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(Van onze correspondent)
Zuid-Limburg tot een ingegaan.
grens op Duits gebied verdwaald. Het
Eindhoven
en
11
VENLO.
febr.
Van verscheideDe elektriciteitscentrale vraagt een
ne kanten wordt bezwaar gemaakt te- minimum te beperken. Slechts een klein
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kend bij een investering in vaste acti- zal de Dersonenwagenfabricage
gissing bemerkt had, reeds bezig te De
brengen.
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Prinses
in nauw overleg met de rijkswerkeisten de Duitsers vijftienhonderd mark werken. De hitte die vrijkomt wordt
denstandsbond heeft
staatssecretaris DAF
gebruikt om het zoute water te verplaatsen in Zuid-Limburg en de eigen trix, presidente van de Europese Werk-! „invoerrechten" voor de auto.
ars Bakker van
Economische Zaken scholingsinstituten van de staatsmijnen groep, is een van de ongeveer veertig
dampen, zodat het vluchtige zoete walaten weten, dat ook deze bond het niet
Kerkradenaar heeft hiertegen di- ter kan worden afgescheiden. De inomscholing, deelnemers aan een internationale conDe
De
georganiseerd.
worden
eens is met de voorgenomen maatre- die vele functies met behoorlijke techrect fel geprotesteerd en nadien gestre- gedikte zouten zouden in de. chemische
gel.
ferentie, die de werkgroep vandaag, den om
nische inhoud belooft omvat het werhet onrecht ongedaan te maken industrie verwerkt kunnen worden.
Het bestuur van de bond vindt de ken voor de mechanische werkplaats zaterdag en zondag belegt in het De Duitse douane bond pas wat in na- Vooral Zeeuws-Vlaanderen, met name
eis veel te hoog. Vooral het midden- (waaronder draaien en frezen), bank- vormingscentrum Venwoude in Lage dat cle heer Schmidt op een zitting van Terneuzen ot' omgeving, zou voor een
en kleinbedrijf in de ontwikkelingsker- werken, lassen en montage-werk. Voorde douanedienst te Aken had ..bekend" vestiging van deze centrale in aanmernen dreigen onder deze voorwaarde al aan de vakopleiding van de eerste Vuursche.
dat hij fout was geweest. Eerst volgde king kunnen komen, gezien de grote
geen wezenlijke bijdrage tot de her- 500 tot 1.500 man die de personenDe deelnemers, afkomstig uit negen een kleinere terugbetaling. Gisteren ar- behoefte aan elektriciteit en zoet wastructurering te kunnen leveren. In de wagenfabriek van eind IPR7 en 1968 Europese landen, zullen zich voorname- riveerde de rest, min vijftig mark „in- ter voor de snel industrialiserende kanota van de middenstanders wordt ge- draaiende moet houden, worden hoge lijk bezighouden met wat hun organivoerrechten" en achttien mark boete naalzone. Ook denkt men aan het Sloewezen op de nu reeds verre van roos- eisen gesteld. In 1967 zullen mi]
satie van jongeren doet op het gebied wegens „illegale grensoversehreiding" gebied. De PZKM heeft samen met de
kleurige situatie voor het bedrijfsleven 3.000 maar waarschijnlijk al 4.000 wa- van werk in de ontwikkelingslanden, i De heer Schmidt zei woensdag: „Dat Deltadienst van Rijkswaterstaat ook
in het gebied van Venlo en rond Maas- gens van een groter type dan de 750 cc Voorzitter van de conferentie is prof. is natuurlijk al heel wat anders dan plannen in studie voor de bouw van
tricht.
vijftienhonderd mark".
in de populaire klasse worden gemaakt. dr F. A. M. Alting von Geusau.
een getijdecentrale in de Oosterschelde-
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NVV sticht huis
voor

bejaarden
—

(Van onze correspondent)

UTRECHT, 11 febr.
Het NVV gaat
in Utrecht, in de wijk Overvecht-Noord
een bejaardenhuis van tien verdiepingen stichten. Er zal plaats in zijn voor

500 bejaarde pensiongasten. Met
de
bouw zal een bedrag gemoeid zijn van,
naar schatting, 10 tot 15 miljoen gul-

den.
Het is de bedoeling, dat alleen NVVleden in het bejaardenhuis worden opgenomen. Daar het aantal gegadigden
nu reeds ruim duizend is, zal het huis
nauwelijks voor de helft in de behoefte kunnen voorzien. Vandaar de beperkende voorwaarde met betrekking tot
het lidmaatschap. Van beslissende betekenis is verder het aantal jaren, dat
de bejaarde lid van het NVV is geweest. Uiteraard zullen ook leeftijd, medische en sociale omstandigheden gewicht in de schaal leggen.
Het NW-bejaardenhuis wordt met
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jonge actieve medewerkster
Geboden wordt:

confectie-technieken.
Gevraagd wordt: Bekendheid met en ervaring in het naaivak.
Prettige omgangsvormen.

aan: N.V. KERKO, Postbus 25 te Haarlem.
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030-41845
UTRECHT

en

vragen per 1 april a.s. voor het rayon Noord-Brabant

JONGENS EN MEISJES

Limburg:

VERTEGENWOORDIGER

van 15 t/m 20

Jaar

voor

semi-administratief werk.
Minimum vereiste: loffelijk ontslag Lagere

n.v.

APELDOORN

HOOFDUITVOERDER
Onze gedachten gaan uit naar een bekwaam en energiek
persoon, die over een goed organisatietalent beschikt, voorts
de zakelijke contacten met de directies moet kunnen onderhouden en bereid is zich voor de volle 100% in te zetten.
H.T.S. of gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling.
Ons bedrijf houdt zich o.m. bezig met de uitvoering van
gasdistributienetten, zinkerwerken, gas- en waterleidingwerken etc.

Een woning kan eventueel beschikbaar worden gesteld.
die discreet zal
Gegadigden verzoeken wij hun uitgebreide sollicitatie
Buizenleggersbedrijf
te richten aan Directie Gelders
worden behandeld
n.v., Kleine Vossenweg 4te Apeldoorn, telefoon 05760—1 15 50*

—

TE AMSTERDAM

-

VOOR HET BEZOEKEN VAN DE
ELEKTRO-TECHNISCHE DETAILHANDEL.

roept sollicitanten op voor de functie van

—

RIJKSPOSTSPAARBANK
vraagt flink»

Wij

GELDERS BUIZEN-

LEGGERSBEDRIJF

DE

(mixers, haardrogers, strijkijzers, srheerapparaten, enz.).

Een interessante werkkring.
Opleiding tot instructrice
Mogelijkheid tot ontwikkelen van eigen initiatief.
Gelegenheid zich te bekwamen in de moderne

GOED

GELEVERD

ROTEL

afdeling Instructie en Werkmethodeverbetering

Sollicitaties, te richten
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Wij bieden:
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Een levenspositie aan een goede,

School.

Voor hen, die wat in hun mars blijken te hebben, bes
toekomstmogelijkheden, die nog aanmerkelijk kun
worden vergroot door avondstudie. Dit geldt vooral
degenen die reeds één of meer jaren op een ULO-s cfl
zijn geweest.

serieuze kracht.

Bestaande klantenkring, die echter ruim kan worden
uitgebreid.
Vast salaris, onkostenvergoeding, provisie, het geheel
een ruim inkomen verschaffend.
Tot ons pensioenfonds kan toegetreden worden.

Vrije zaterdag.

-

Sollicitaties schriftelijk of mondeling (dagelijks van 9 tot 16 u
aan de afdeling Personeelszaken van de Ri)kspostspaarbank>
fiaer/estraat 27, Amsterdam-Z.

Een representatieve persoon, die enige ervaring heeft
als vertegenwoordiger, en wonende in één van bovengenoemde provincies.
Leeftijd tussen 27 en 35 jaar.
In het bezit van een rijbewijs.

Sollicitaties met vermelding van vorige en huidige werkkring, vergezeld
van pasfoto, te richten aan:
ROTEL (HOLLAND) N.V.
t.a.v. de Directie, Houtzagerssingel 76, Den Haag.

.

Vergoedingsregeling voor studiekosten.
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maakt bekend dat als uitbreiding van de reeds bestaande
organisatie in Amsterdam is aangesteld als official dealer
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nog").
Om op die adverteerders
terug te komen: Zij wensen
feiten, gegevens over publiciteitsmedia, waar zij
iets aan hebben, om te weten waaróm zij in een blad

wel of niet adverteren.
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Amstelveen;

nog drie andere bejaardenhuizen door
de gemeente Utrecht gebouwd in het fl.—.
kader van de gesubsidieerde woningbouw. Ze zullen worden opgericht volgens een bepaald bouwsysteem,
dat TOTAAL per 20
economisch en tijdbesparend
werkt.
ari 1966
Zo zullen de specialisten die de fundeVorig saldo per 14
ring van het eerste gebouw hebben ge1966
legd, meteen aan de volgende beginnen.
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