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Hier komt het vliegveld in Noord-Sloe 
Tob niet langer. 

Kinderpostzegel
actie start 

MIDDELBURG - Het is zc>
vu: aan het vliegveld Mid
den-Zeeland in bet Noord
Sloe wordt op het ogenblik 
gewerkt. Het terrein is gedrai 
neerd en geëgaliseerd en bin
nen a!zienbare tijd zal met de 
Inzaai van de grasmat wor
den begonnen. Het eerste 
vllegtuig z:al er in de loop van 

volgend jaar kunnen 
strijken. 

neer-

Deze lucht-roto gl'tJt. 'n lmlruk \ '1'" 
de plo.at8, WDar men het toekom
stige ,'fiere):1 "oor Midden-Zee
land moe zoeken. Op de lAnd
bouwgronden lHwcnm beeft on2.6 
tekenaar de toestand van 8t-ra1u 
me.t wittll lijnen aangege'~en. 

Het terrein 1.1 in eerste lnBtantte 
bijna 25 hectare8 groot eDl wordt 
onWoteD door de Scheng~ eO de 
calandweg. In het hart ervan 
komt een gn,abaan van 800 JW!te.r 
lt.ngta. da&rnaast eeD zweefvUer .. 

terrein en un de Schen~enJ 
een stationsgebouw. De kosten 
van dit gebouw zijn geraamd op 
f 250,000. 

:\{et een stip~~n is de uitbrel· 
ding van de uitgezet. Maar 
dan spreken we over de tweede 
fa.s& van het nieuwe vUegveld: 
een verharde atartbaan \'aD 1800 
meter lang en 45 meter breed. 
Overigens l1gt die ~ wa.t ver
der in de toekomst. 
Ter oril!ntaUe nog enkele opmer
ktngen MI deze foto: recht. onût!r 
het Veerae Meer met de nieuwe 
jachthaven .De Plet· en daa.ra.ch
ter de kreek.. dle ook a! De P1&t 

heet. Van rechts boven naar links 
onder de nieuwe weg langs het 
Veene Meer van Arnemuiden tot 
(In doorgetrokken toestand) 
Wolphaartsdtfk. De eJ't.akk1ng er
van naar unita boven gaat in de 
richting van het oude gemaal De 
Piet en heet ook Pletweg'. De 
kreek recb tsboven langs de Oran-
1eplaat 1s du.s de Sc.heoge. de ui
terste begrtnzing \'a.o fiet \'lIeg
veld. 
Veel veranderLngen dus In het 
Noord·Sloe., vroege!' eell drassig 
gebied bonn rijk.sweg 58 en de 
r;poorlUn aoe. - lUl:idelburg. 

(Luehtfoto SlAgboolll en Peeter.) 

Ruil uw oude naaimachine in. 
Schaf u de 

moderne Pfaff aan. 

Bij aankoop yan een Pfaft zigzag-machine 
kan immers in de meeste gevallen uw 

oude naaimachine, ongeacht welk merk, worden 
ingeruild! Bespreek deze mogelijkheid eens 

in een pfaff·zaak. 

ONS ZIGZAG·PROGRAMMA LOODT VAN 

248.-TOT798.-
ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOFFER 

(PFAFF) 
PFAFF NAAIMACHINES W. RIKKEN NV 
Bergen op Zoom: Kortemee5lraat 17, teld 01lHO·,&S;8 

Terneuzen: Nieuwediepstraat 23, telefoon 01150-2294 
Breda: lAnge Brugstraat 30, telefoon 01600-31745 
Eindhoven: WUlemstraa.t 21, telefoon 04.0-22570 
RooseDdaal: Nieuwe Markt 48, telefoon 016S0-35548 

Verder verkrijgbaar bij: 
A. C. Butt.a.an.!t6. Papegaalstraat 4, Goes 
G, Hemelaar. NleuweDdJjk 29, Vllssingen 
G, Hemelaar, Langev1e1e 52, Mlddelburg 
H. A. de Breuck. B. F. van Wae.o!Iberghestraat 16, Hulat 

a s dinsdag 
\1JDDELBURG - In MIddelburg 
itart aanslaande dinsdag ofClcieel 
1e act je tot verkoop \'an kind~r

postzegds en - wenskaarten 

• ,. 'l.1l'} 'Iur ZIlU"" In 11 .. , hoof,lpo.,f
kl'lldoor. '!fHlI"II~ I,,,t Nrtll'rllJndlt Co· 
IIIIt( l'Ol)r HITII/rrpo"t:""""llt. lilt dfS 
opbr""9"t 19ó: "i/t'" lcord'n Ult
" .. ml:' tIllIl '''''rl, ti .. ''''''''''I!'Ilng''" 
OrIJ'I)r.r;rO""r~ Krll'lJ' tI" s,roo!l;;"r

J,: .. ,..; SUlt-uI"r""" {,n rom'mllJtl'" 
"1 tMI1 "" ,n hl"t S"", t" 1r1,k .... 1l 

tr,u'l 11' ,1ljdd"I~lIrg.ZI .. d ""","n,""'
J.·ouf" 1 I'rPrli'lHt'l"n ,Orf".,...Cm""lfe 
KruII'. ,(;ro"',," KTUi.'t r" ,1Vlr.Grl~ 
K""IJf'. tr" hrhO"l'e !"fin dp OOIIJfchiJ/ 
•• ,n Inl' "lIJn.. ,'oor d,. ,'oor d,. k,n· 
d"rhJl'l rll" 1, ..... , .. ",rl" "rrl",.""" 10n 
m"dnch t""",nun ..,t tC~k~.-"t",m,: 

• tf' ln-'1fI IIIn' ZIJl m""t'TQUlI' C. ,.,111 
,A.I'JTflf'n.Rf"p ill dl' hlll 1/H1 h .. ' 
hoq/d,'I'J,tkulItooT de I'PTkoopl'lCflll 0/· 
/In"'" /ftfJr'"'' r!Q()r wlIlkoop \-'1'111 d_ 
..... 'lft,.· k.wIPTpQ/ftzI'QI'I; 

• , .. lil 'I) IlitT ZiJl mPt'n)utl!l U D",)/,""'· 
IIfllb#'rt." ... "I h"t n,"ul'" t""k(I<Q~ 
pwnt ,n .}!vfri .. lI,urq·ZlI,rf. ftfJ","lIJ1c 
UI hPf trtnkFlrMl'rvm .W,.Lnng .. •• de 
ndl" all/tJar do,,, begll1n"'H_ 

• O"durpndl' etn. tl,;e-ok v66r ... interkkllu 
en é!n u'e""k t,:66r Ker,tmi., znl e"n 
.... rkooppunt If)()TdPt! gM,,,,,~tfgli bIJ 
l~room tn DTCI' .. man"" 00" d"" lAnge 
D,.l/l. 

• Te"lfottI' z-(tl op dondcrM!11! a"cl!'l1l
b .. r aan,taOl1de het f.J"to-p<ntkon
loor' t rt" de PTT nabl) de Ma.rkt te 
.!Ifld/Ü'lbIlT!I 'Worden u".,tnlioneerd 
t,oor dl' ,'er koop van kmderpoatze-
9f'14 "" klnd .. rtte-,,",koart~lI_ 

Cross-country van 
landelijke 

NIEUWS UIT DE KERKEN 
Mgr. Zwartkruis over Afscheid ds F. H. Breukelman 

.. .. .. .. 
nJvererugmg h d n'eslerschap Do F. H. B,eukelman uit Simo •• '''''' ge uw p op Voorne en Putten. aan wie in ver-

,Oranjezon' 
HAARLEJ,.t: (A..~) - Mgr Th. Zwart- band mu ziJD benoeming tot weten
kruU. bisschop van Haarfem, heeft ge-- schappelijk hoofdambtenaar bij de tbe.-
reageerd op het verzoek van een un- ologt.sche faculteit aan de gemeente. 
tal studentenpastores aan de bisschop-- Ujke unIversiteit te Alrurterdam rnl!t 
pen van Nederland om VÓÓr 1 dl!«-m- lngan, va.n 1 aeptember van dIt jaar 

Morgen. zaterdag a.s. houdt .de landellj- bel' a ,s, bekend te maken welke pro- (1968) eervolle ontheffing uit het ambt 
ke rijvenn1g1ng ,Oranjezon te Vrou- cedu~ zij wensen tI! volgen In de kwea- van predikant la verleend. zal zondag
wenpolder een crou-country Ln bos en tie van de gehuwde prle.stel'll. De aw- middag 10 november 1968 om balt drie 
duin bij Westhove. eigendom van Staats- dentenpastores hadden hun verzoek ge- zijn ambtsbedienIng aLs dill!DStdoend 
bosbeheer eD het Berkenbos. Deelname daan naar aanleiding van de verloving ptedlkant In de NederlaJl4ae Hervonn~ 
aan de croas staat open voor leden van van de ex-jezuïet Jos Vrl1burg en dIen.! de Kerk neerleggen en at8Cheid Dt:meD 
ponyclub. en rijverenigingen uit geheel wens als priester te blijven werken. van de hervonnde gemeente 'Van 81-
ZeelaIld.. Aanmeldingen zijn reeda bin- Mgr Zwartkruis vatte ziJn standpunt moD..llh.aven en Blert, welke biJ bijna 
nengekomen van de verenl21ngen .De als volgt ümen: ,Steeds meer pnes- ténentwlntig jaar heeft gecUend. 
Schouwse Ruilers' uit Drelaèhor. de I,r. tenl die zowel de geschiktheid tJa het P'ran. Hendrik Breukelman werd op 
,De Peerdebloem' uit Goes. de J.r. ,\Val. verlangen bezitten volledig hun prles- 1 december 191e uit ee.o procurat1ehou
cheren' uit Nieuw- en Sint-JOO8Ia.nd. de terijk ambt te blijven uitoefenen. ra- deragez:l:n te RotterdaDl geboren. 00 21 
I.r. ,De Veerse Dl,jkruiters'. de ,Oranje- ken omwUle van het celibaat in moei- november 1943 werd hij door prof_ dr 
ruiters' uit Axel. Al. ponycluba hebben l1jkheden. Terw1ll Nederlandse bislChop-- G. C. va.n Nlttrtk. toen DOg pi'edlkant 
ingeschreven: .De Kleppertje.' uit Axel. pen bij herbaa1d.e gelegenheden (het vu de hervonnde gemeente '91Ul RI~ 
,De Schouwse Ruitertjes' en ,De Jonge laaut in Noordwijkerhout 29 oktober burg en th&nI hoogleraar '9anwege d. 
Paardebloem' uIt Gou. Van de orga- 1968) verklaArd hebben zich met elltaar. NederIandae Hervormde Kerk aan de 
n1sermde verenIging nemen ongeveer met de gelOvigen.. met de &Dde~ epi&- gemuntelljke unlve:rsitelt te Amster-
15 ruiters u.n de CTO.5lII deel. copateD en met Rome. te %UIlen beraden dam., blJvutigd als predikarlt '9an de ber--

over de mogel1jkheid van de gehuwde Tannde K'Wleente van Rlttbem. Op 11 .. 
De CTOu-eountry voert door ~r te- priuter en te trachten voor nIeuwe nuart lH8 ven.1aIelde dJI BreukWnaa 
varieerd terroetn, waarin vele hinderru.. mogelijkheden ruimte te 'rinden. ben 1k deze ~emeent. met dl_ ... 1Ul Blmou. 
sen zijn opgeateld. Deze hlndernlNen op dIt moment nJet in !!tut een prles- hAven eD Btnt.. 

Kardinaal Wyszynski 
worden zo natuurgetrouw mogelijk na- ter dIe huwt ot van plan la te huwen, 
gebootaL Er wordt ~tart in venchU· verlof te geven la de vlerlng va.n dl' 
lende kla&leD. namelijk een lichte cross., b. euc.bar1rt1e en de daarbij behoren
een zware croes, eell C!'0811 voor. pte de pred.lld.Dg fOOI' te fUD.. lDtu.eatD zal 
en Hn voor kleine maat pony L De Ik. In ons bladom bevorderen, dat P 

1. 
__________________________________________________________________________________________________________________ JIP~I~nC ~t ~ &noop pbuds huwde prl~~ til eeD &nd~ ~ 

In hotel ,IIltemationaal te OostkaptiJe. op het omvangrijke gebied van de ..,... 
De cro .. ?angl aan om 1 uur en 'Wordt toraa!, werkzaam kUIlDCD zijn. Ulter-

na 3 jaar weer iI Rome 

voora!ge(aan door een IItrandwandelrtt. aard afb.a.nkelijk ?an hun InateUlnc en 

ZLM-KRJNGVOORZJTTER THOLEN: Verlichting rijksweg 61 
----------------1 in overleg met de desbetreffende betltu

ren van de parochie., echolen, sleken
hulzen, etc. ln het volle besef van de 
bl;lzonder moeUtlke ettuatle waarin 
prtestenl n.n wege hun celibaat kun
nen komen verkeren, vraag ik van heo 
toch hIerbij de bll!rarch1dce weg te wil
len bUjven gaan en begrip te hebben 
voor de nu nog onontkoombare bepel'
klngen'. aldus de bisschop van Haar

(A DVBRTENTIB) 

ROllE (AF) _ De urt::.tblMebop TaD. 
Warechau en prtmaat ftD Polen. st. 
tan kardJnaal wyszynakt, la -
per trein te Rome lULDrek:omen. Hel 
wu zijn eerste re.!a buiten Polen KlDdII 
bem in 1565 door de eommunJsti5c:he r&
pring het ret.zen wu verbodtrn nadat 
f:tool.si blueboppen ten Ujde ftZl de 0&
cumenlsche eondlle een verzoenende 
brief hadden g88ChreveD naar DuJt8e 
prelaten. ,Minister reageerde goedkoop 

op schaderegeling landbouw' 

Het gedeelte van rijksweg 61 la.np 
het kanaal Gent·Terneuzen. ter hoogte 
van de atsplttalng naar SlulBkll, za.l 
worden verUcht. Het gaat meer speciaal 
over dat gedeelte waar de weg in een 
gescheiden rijbaan is verdeeld en bet 
gedeelte va.n de afspUtslng tot de Lei· 
dinglun (gedeelte van Eilandstraat). 

Met de werkzaamheden. die bestaan uit 
het plaalllen van 27 lichtmasten. zal 
zeer binnenkort een aanvang worden 

lem. 

Vrijgemaakte synode 

Een \voordvoerder 'Voor de kard1n&&l hee 
te Wa.rachau gezegd. dat de rei_ Y&D. 
de kerkvorst het Dormale bezoek ia, dat 
alle p~laten periodiek aan d.e pau. 
b ..... gen. 
De Kard1n&al blijft een maand la Rome 
en uJ in die Ujd aan de pau. ..enJag 
uitbrengen over de g-eeauUjke toe.taDil 
van zij1i dl~en Wliracbau en Gnle::mo. Yerbinding met 

Z-Beoeland ooor 
landbouw nuttig 

Naar de opinie van de heer Van Wes~ 
ten zijn de voorUitzichten niet rooskleu
riB': de landbouw zit met koslenverho
gmgen In vrij ..... el alle sectoren, terwijl 
ae prijzen niet in die mate meegaan. 
Zo lagen In de tuinbouw de prijzen 
weUswaar wat beter dan vong ja&r 
maar ziet het er somber uit In verband 
met het komende grote Franse areaal 
en ç'even LEI·cljfer.!! voor de. veehou
deriJ eeD daUng van het arbeidsinko
men met 25 pct. aan al8 gevolg vsn de 
melkprijsval. Een terugblik op de af
gelopen natte maanden leidde hem tot 
de kenschel.s .beangsLigend·, In welk 
verband hij wees op de droogk08len 
van tarwe, de gesteg"n onderl1oudskOIl
ten aan machines, die erg geleden heb
ben. de hoge tarrapercentages bij de 
bleten en dergelijke, Dankbtlar was hll 
dat Jn Tholen alle aardappelen nog ui 
de grond zijn gehaald.. 

Naar Beoeland 

hl'ld en de ont\\ikkeUng v~ de gemaakt. 
streek een verblndlng nIet Zwd·Be-

Examens 
veland veel urgenter zou djn' .• Het 
staat onomstotelijk vut, dnt de mo
lelijkheid met de Bevetauden voor 
umeDwcrldng op bet wreln van de 
arut legio &ijn. aldus de voorzit- Aan de rljkaunive.ra1te1t in Utrecht 
ter, cUe lI8lUenwerkiDg ook op or- slaaltden voor het doctoraal examen g~ 
gllnlsatorllKlh terrein \'1\n (Toot nut nee8kunde de heer A. W. Dekker Ult 
achtte. GOC8, 

Daarbij dacht hij ook aan een verdere De heer F. A. A, Maes uit Hulst slaag
voortgang van de EEG. ,Er wordt op de aan de rijksuniversiteit te Utrecht 
de EBG nogal eens kritiek g~leverd en voor het kandidaatsexamen sociale geo
welUcht ook wel eens terecht. Maar grafie, 
hoe zou de situatie zijn %Onder EEG. 
Ik dacht niet: beter'. Wel vond hij dnt De heer M. A, Deul'\vaarder uit Oo~t· 
er versch1liende oneUtmheclen moeten burg Il.I aan de technische hogeschool 
worden opgeruimd. als on~eJ1jke belas~ te Delft geslaagd voor het kandldaabl· 
tingheftlngen en lJubsJdlërmgen .• Maar examen elel<trolechnJsch Ingenieur. De 
men moet de zaak uitbouwen. want zon- heer H. Lene uit Baarland 18 aan de 
der deze samenwerking in groter ver- \-rije universiteit te Amsterdam cum 
band wordt het voor de agrariër on· laude geslaagd voor het doctoraal exa-
houdbaar 1D de toekomst·. men godgeleerdheid, 

BTW 

over moeilijkheden 
HOOGEVEEN (ANP) - De generale 
.ynod.e van de Gere!onneerde Kerken NEDER~"DS HERVORMD!: lD'ZK 
(vrijgemaakt) zal d1lLtda.g 15 april •• p • Manst 
om bBlt Uen 1D Hoogeveen bijeenkomen Beroepen te Haatten P. ..,. d 
1D verband met de moe1llJkhei:len. dIe al te Bameveld. Be.roepeD te AatD W. 
gedurende vele jaren in deze kerken A. de Pree te HlDdelopen. Bel:Joemd tot 
beeta.an. Naar gereformeerd kerk- leraar aan c!e m.~.ehool te VelQ 
recht kan een synode vervroegd bijeen ?L J. Top, vnet1tu&-pred1kant te BaJ'o 

rd art! nevel4. Aangenomen naar Nieuw Het.. 
geroep>en wo en, WaDlleer twee p - voet S G OOaterhoU te Hoo .......... 4,. 
culle.re eynoden dat aan de roepende •• o~--
kerk verzoeken. Er zijn echter al vier Beroepen te Zweeloo J. de Zwaa.n. 
synoden geweest, die dIt ean de kerk GEREFOrolEERDE KERKEN 
van Hoogeveen hebben gevraagd.. Daar-
om heeft deze kerk met advies van de Beroepen en ~ voor Scherpenzeel 
particuI1ere synode \'an Drente besloten (Ge1dert.) 8. de 'rtes te BennekOlll. 
::-~O:~Oegde generale synode bijeen GEREF. KERKEN (VRUGEM& &KT) 

Het zal een gewone lIynode ztjn, dat Bedankt voor Sneek, K. J. Kapte1D" la: 
wU zeggen dat nIet alleen de kwestie he- OverschIld·Appingedam. 
trdtende de moe1lljkheden worden he--
hande1d. maar dat alle andere zaken 
ook aan de orde kunnen komen. ( ADVERTESrrB) 

.--..... -- - ------' -

THOLE.V - In 11e krIng Tholen-Sint
Pbillptland ,'an de ZLll heert voon:lt" 
ttt P. W. 0. \'an Westen woensdagl1\'ond 
kort, maar kraehti( ~eru l mineertr tegen 

htt antwoord. dat IIWIl'iter LardlnolA "llD 
landbouw en \ Isscrij heeft g~geven op 
de waK':n rund ecn IicllRtlereg"lIng ,,'oor 
de lllndbouw l'n wll.'\rln do bewilldsmn u 
nrkl ... rde ef!!n dcrgellJhe regeling niet 
notll&, kI vinden. omdnt de bljstnntlswet 
~&at ~odlg bulp kan biedon. De h~r 
' an n esten \'ood In zijn openingswoord 
~r de algemene \'erL,"1ldering Yftn de 
biD&,: .BIJ een derge1ijl< ant"oord vnn 
to'n boo&, personage vraagt mon zich 
toch wel a f : berll!t dit op dCAkundlg
htJd of onwetendheid T Een dergelijk 
&'Oedkoop antwoord :t01l je hRast a lle 
moed ontnemen'. 

ne Thoolse krlngvoorzitter meende 
in dit verband, dat het goed gezien 
l.s \'800 het ZUt1-b4.'stuur om op kor
te tumljn een rapport uit te bren
gen over de positIe en het (>:6rspec
Uet van het agrarische bedrijr In het 
%uldwesten van het land, HU atten
deerde de vergadering met nadruk 
o~ de ~gen, die de afdelingen deze 
Wlntn krijgen voorgelegd niet beo 
bUldng tot die toekomst. 

Vol g~ll!I' de heer Van Westen moet 
de landbouw ~J! alle terreinen op ge· 
meen&chappellJke ba.8~ voortpan. In Centraa.l d zeer druk buoc.bte na~ 
dit kader dacht hij ook aan de af- u o~ eze 

VAN KUILENBURG OP HAVENCONFERENTIE NBV: BESCHIKT U 
OVER EEN 
POST- OF 
BANKGIRO
REKENING? 

zet \'an de prodnkten _ hoe korter laaravergadarlng in het .Hot ?aD Hol
de weg van r,roducent tot ~n~ument. and' stond de nieuwe wet op d~ toe
hoe \'UOrdeol geF" _. aan aamenwet'- gevoegde waarde. de btw. De buoe
klng bij het veUlngwezen, IUln pool_ ken Kregen er een heldere, bevatteUj
vorming biJ de aardappel teelt. HU ke uiteenzetting over van de heer C. 
herinnerde aan da recente suggeM. Paauwe. dlrecteur van bet boekhoud
t ie \'80 pror. KJIl8<4IiE'n om «0 snelle bureau van de ZL},L HIJ wees erop. dat 
verbinding \'8n Tholen Daar $ehou- de optet van deze wet eenvoudig is. 
wen-Duh'clnnd te maken maar maar dat de Uitvoering bijzonder moel
meende dat bet \'OOr de leefbaar- lijk te hanteren Is. Met name atten-
. ' deerde hij - bij de gewone regeling -

Belangen van kleine havens 
worden hier verwaarloosd 

-----__________ !.... _______________ Iop de waarde van de factuur ,8.18 waar- ,HET DRAMA VAN In de nationale hA\eneolTtBlbsie kwam ~token ter gelege.nheld vso de ope-

I
A DVERTEN7'IEJ debon ter grootte van de omzetbelas· namelijk ~~n \ertegeowoordJgtt uit nlng van de nieuwe zeesluizen door 100-

tin~' en op het feit, àut de 4. pct. be- de noorde lijke hAvens, De heer Vila 

Dingen dragen waarin 
je je fij ... fijnfijn 

voeltl 

Deze winteravonden. als u thuiskomt ... maak het u dan 
makkeliJk, vo~1 u fijnfijnfijn! Colbert uit. Zo'n flcht-cn~ 
losles gebreid jasle aan (f 99,50). Een zach'e polopull 
(f29,75) of een warme pullover van She".ndwol (f39,75}. 
Meuwsen heeft een gewéldige keus In die echt comfor
tabe le dingen. Tussen twee haakjes, hebt u al zo'n lekker 
oonchal.n, au'ol"lel Slechts f 69,SO 

*MEUWSEN 
(loop er eens binnen!) 

Vlissingen - Walstraat 66 - Tel. 2167 
2 

IMling voor vrijwel alle Jandbouwpro· TERN EUZ EN' l(uUen buJ'g' deed een beroep op de ba- nlngin JuHana en konmr Boudewijn. 
cluklen (gladiolen ultfezonderd) zal gel· sturen van de noor!ll'lljke pro\lnc1ea UCll gaan de vlaggen In TerntlU:tcn Imlfllt,ok. 
den, Voorts stond hl sUl bij de aparte commisale in te 51cLlen met eeu ,duide-- G-n' Jrr;J' • nu -- " oo-p p Te 
landbouwregelIng. waarbij een factU UT l~EEKRBRG EN (ANP) _ De be- lijk oppo .. illonet'1 kal1lklt'r tegen de'" g o::-.:n.." rong 0 r-
voor de transacties ntet nodIg ts. mAar' k . h' huidige ma('hillebbers·. netnen. waoi; het kan fJChepen met een 

dt b h d k b 1 ting I d In Delbijl. waar men al jarenIang l waarbij de boer nIet als ondernemerllan~en \':111 de · Il'ml'rt' zee a\ens grotere tonnenmaat gaan ODh-angen. 
wor esc ouw e.n 00 geen e as - in 0 11 :, Innd worden \'f'l'wanr OO!; iJ\'crl. voor verbeterinp' van de haven. R .... ~aren ..... leden Is een plan \-"OOr 
teruggave kan vragen. '<;" k .-j T GO \ llrlduanle donderdag de heer wordt dool' de overheid naar het oor· tnstee a\'eU$ n erneuzen ter ta-

Op dit lituk van :r.al'cn \'crl.eltle hij C K'I b t deel van de beer VI\O Kullenburg niet fel gebracht bij de regering, Maarl 
tic bezoekel"8 een nieuwtjo ten alln. • L. A. vall UI eu urg, ~ecre a- bepaald die medewerking gegeven. dIe de overheid deed ,'olgens de heer 

Ij men zou mogen verwachten, Het Bems- Van Kuilenburg nieta. ondanka her-
!:~ \'&tI _ ,~e gc\olgen yoor ""b \-OOd~' ris \'30 de "ak~oep Ha,'eus vao de ha\'enplan is ' !01t;Tl!J de heer Van KUI- haaldelljke aandrang van de f,emeen-
~d \ 'el U1gen en coopera .. es. e ' I b 'eel t _M '" E te Terneuzen en het ....... - t.leven. 
zonder tacturen \\erkende boerl'n te ,Nederland..,e Bond \ 'aD '~er\'oers- en urg \ e nepen 0pl>~.e r ...".... 
maken krijgen: dj Imnnen "el de, I kunnen rt'!aar schepen komen tot 50.000 ~Ien uUe wel Sche\'enlngen op het 
" ..... ts.regellng bij aftrek toepassen. personeel 10 ('en voordracht op de ton ~iil \-'OOr het te \'esUgen staal- programma voor havenverbetering 

•. ~ ',' I . bedriJf reed!! behoette WlUl aan bulk· De neer Van Kullenburg acht die 
.H~ JUen gl'e_n rckelllng \\/1 hOllt en ha\'cnconrerenhe \,w de NBV in carriers tot 150 000 ton verbetering wel nodig, Maar In nUlg-
111('\ ('ahul1l\C1ten nis brnnden 111 het ,- orde had Scheveningen ver achter 
hNlrljr e d kan men in het algemoen B('el{ber~('n. In Harlingen blijven de plaatselijke en moeten blijven bij andere zeehaven-
h(>t beste kiezen \ oor de landbotlW· provinclale besluurders vergeets aan- projecten. ,Komt dIt omdat Schev&-
N.'geling, al gaat. dat niet in alle Hoe\\'ei \ 'ertegell\\oordil'l'ers \'aD dringen op haven\'erbeterlngen. mngen nu eenmaal dichter bij Den 
ge\ullen op, W :Eet de hN'r Paau"e. . ... Haag ligt', zo VTWg de hee.r Van 
nl de \ergndl'nng kwamen nog tnl K''P. AR en CUl; 'ZIch op een 70- Terneuzen Kuilenburg zich af. uttba~~n \'an 
,-nn \-rllgen, med., naar uanlehling d ' ld hd' d h T \/111 ('I'" vonrbc.,-eldtormulicr, genaam e "3( en a,'en ag UIt- e a\'en \'8n erneuzen b edt helau weinig soeIau_ 

;pral.cn "oor ,een \' ui"-t' t.egf'lIover Voorts sprak de hl'<'r Van KuiJenburg 
Aan hel begin van de vergadering rlcht- b . .,_. T ' 
te de heer "Van Westen nog een geluk- de planncmnal(ers van onze delta ... over e ......... dl& ernel/UII. Ab bin· 
wens tot de heer 1>1_ de Hondt, die 25 h . I" • I nenkort In Gent de \'18ggen worden uit-
jaar op Tholen en Sint.Philîpaland werk- avens m ( 8 ,orm ,all een 0' er eg- ______________ _ 
zaam 18 geweest voor de voorllchtinp- 3rgnan Noord\\{''it.-Nederland a ls 
dienst. HIJ bood hem een boekebon 
anno Hl) attendeerde voorts op de Z.LM- tegen!;peler , 'au het Q\'erlegorgaan 
rondgang door de kring op 14. novem- 7'd ,·t N' d I d h d Id 
ber. met een bljeenkom~t met deskun- uUl -ne!:! - (-' er nn , an e en 
dlgen In het .HoÇ ,'an Holland' In Tho- dezelfde partijen in Den Haag naar 
I('n, Tenl'llotlf" SD!meerde hij de aanwe· • ~. 
%Igf'n malenaal · f"n mankracht beschlk- bet oordrel , -an €I" heer' an Kw· 
bAAr Ir stellen bil de komende rall('n· tenburg grheel anders. 
be.slrJjding op Tho en. i 

Oe heer Van KuUenhurg pleitte ten· 
slotte voor verkorting van de arbeJds
tijd In de kleinere zeehaveD..ll, In de 
grote zeebs\'ens geldt nu een werkweek 
van 40 uur. In de kleinen!! havens wordt 
nog steeds 43.75 tot 41,75 uur gewerkt. 
BIJ de komende onderhMdellngen %&1 
een werkweek van 40 uur als els wor
den gesteld. Ook op loongebled moet 
meer act1Viteit ontetRan. want het ge
vaar is groot dat door onaantrekkelijke 
beloningen \'oor de jongeren et'O ver
grSjzing Jn de kleine zeebavens ont
IItaat. 

Gaarne maken w1J u dan attent 
op de meest eenvoudige wt;I:te 
om het abonnementsgeld OVl!r 
te maken. 

U kunt oa. nameliJk macb~n 
het abonneme:nt8geld. per kwar
taal van uw rekenJng at te 
8chrijven. 

Ah u \-oelt voor deze pret:t1ge 
betal1ngtM1JTA waaraan voor u 
geen kosten zijn verbon.den • 
schrtjtt u dan een briefkaartje 

, aan; 
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en w1j zendl'n u het machU~ 
g1ngstonnulier. dat hiervoor 
nodig Is. omgaand toe. 


