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En niemand kan het hen kwaliik
nemen. Het weer ( eïI daardoor
ook de u/eg ) u/as zo sl echt '
dat een ritje Rotterdam-Rijen
geu/oon onverantwoord. ulas '

"Voor meer informatie, reacties op dit 'info' of voor het
aanleveren van kopij, kunt u zich wenden tot: Ava, Els van
Loon, kamer 7414, toestel nr. 1 23, ,ntercom nr. 25.

*Het geheel of gedeeltelijk
overnemen van artikelen, foto's

of illustraties uit dit 'info' is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.
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VQELT ER ÏETS VOOR DE VACATURE:
) VAN PAUÏ, E{EYEH?
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ffioor het vertrek vffi§ï ffils v&ffi LCImm
b3"$ m?E§ às ex- eem 'ug&tuu mmtstmmm
ffip de sectÍe puh3.Íe relatàmms.
ffiat "g&tuumoet 0p kmrte termà$m
wcrdem epge\rul-d, osm te v&&rkmmes?
dmt Saet vrerk gmet st egnetrem *
,

§Y&T §EffiUMT Mffi F§JNC?TM TN?

Het typem v&ffi bràevem , rappmrtess
v*rs k mgexa etc . ffiet verr àe &atexa vffiffi
&rtrkeàefwerk { f m"r&*&rchà e f p c&ff r#s *
pmxademtàe e.C.) Ïaet effisàstetreffi k)R-$
de v$&rbereídexag v&§3 ex*Lxy'sàes hà-j*
eexekomst€ffi , Jubí3- ea em m.mdere àxr
en externe eveïtementen. Verder ook
het rnet een grote mate van zel f standigheid-redi.geren en lay-outen
van het wekelijkse trnfo -bulletin
s
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r1 .1 . r. Ad Peeters (Ap) , Stan
Snoeren (Po1) Frans .Vieane (Pm6)
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WAARAAN DENKEN WE?
Y

De nieuwe assistent ( e) moet een
middelbare schgolopleiding hebben
kunnen improviseren, g€voe1 hebben voor de nederlandse taal,
creatief ziTn en goede omgangs
vormen hebberl .
lTat leeftijd
betreft: we dacht€rtraan
iemand tussen de 2A en 25 jaar.
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Voorburg.

Bij de sektie Td is de Hr.A.
Kloppers in het AXE systeem gedoken, wat betekende dat er voor
de conventionele systemen een
nieuwe* constructeur werd gezocht
Dat i s geïvorden de heer S v an ltíi 1
afkomstig van de sektie Tnn.
Bij de sektie Th(huistelefonie)
een nieuwe medewerker en we1 de
heer Pietersma.
Rotterdam.

Er gingen twee werkmeester met
pensioen bii de sektie Tnn: de heren
Dingenouts en Bange tt .
Op het gebied van opleidingen
gebeurde het dat de heer Sprangers
een opleiding APZ, 150 aan PTT
en Tm mensen heeft gegeven die
afgesloten werd met praktiiklessen

WETEN

OF SOLLICITE-

Die kan terecht bij Ap, de heer

(door A van Keu1en)
IN IIet jaar L978 zí1n er in de
afdeling T enkele dingen gewijz:gd die het vermelden we1 waard
zijn. Hier volgen ze op willekeurige volgorde:

WIL ER MEER

REN ?

? IN 1978

G.

in §tockholm.
De heren Zandberg en C. van de
Velden werden op hun beurd het afgelopen Jaar opgeleid tot Axe experts. Zíj krijgen eerst de taak

opleidingen voor AXE te gaan
verzorgen voor Tm en PTT personeel.
Bij de TRT ging de hr. Karlsson
terug naar Zweden om daarvandaan
lveer naar Saoedie Arabië te gaan.
Dat kon omdat de TRT vrijwel ov€ral in Nederland geinstalleerd is
en er nog maar een paar maanden
werk voor Tm resteert.
Vanuit Rijen werd de sectie Tm
versterkt nnet 4 testers namelijk
de heren van Oisterwi jk,Mertens,
Kaspar en van Loon .
Op de tekenkamer (Ttk) tenslotte
werd ook een nieuwe medewerker
aangenomen de heer lagerwaard die
bij Tm in de test werkzaam $/as.
Zoa}s LI zíet toch nog een hele
lijst mutaties die ïye niet onver-
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onder de (niet-van-plastic)palm:
L. J.

Gillessen

(PoZ)

Sipkens.

In verband met de haast , die er bestaat bij het voorzien in deze
vacature is een snelle reactie
belangrijk.
,

om de

meld konden Iaterl

.
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A . .§ . VOLKSTU INDERS

Op woensdag 10 j

. . . OPGELET

anuari een eerste

oriënterende bespreking rvorden
gehouden met gegadigdef voor een
OVE volkstuint je . De bi j eenkomst
begint om 16.30 uur in de kamtine.
A1 Ie bel angs t el l enden zi 7n wel kom .

B.van Og ( Pa7)

LIDMAATSCHAPSKAARTEN OVE

tlan verschillende kanten is bij
het OvE-bestuur aangedrongen op het
uitgeven van lidmaatschapskaarten.
Het bestuur is van mening dat een
lidmaatschapskaart nut kan hebben
b. v. bij het inschrijven voor OVE
evenementen zodat er dan geen
problemen meer ontstaan over de

juiste

adres

naerm

ERICOFOON

IN

HET NIEUWS

De mededeling over de Ericofoon,

welke mededeling vervat was in
de nieuwj aarsboodschap van de
directeur Generaal van pTT, heeft
in de landelijke en regionale

en/of het juiste

.

De lidmaatschapskaarten naar een
ontwerp van Adr. varr Son hebben
ongeveer de zeLf d.e afmet ingen
aIs de bekende giropasjes zodat
dat geen opbergprobLeem oplevert.

Het uitgeven van de geplastificeerde kaarten vind plaats in de kantine op woensdag 10 en donderdag
11 j anuari a. s . erl wel tussen LL .45
uur en 13. 15 uur.
Het bestuur verzoekt alle OVE-leden
( en hen die dat alsnog wiIlen
worden) op de aangegeven tijd even
langs te komen om hun kaart af te
halen of om als lid te worden ingeschreven. Bij deze gelegenheid zaL
ook het ledenbestand waar nodig
bijgewerkt worden
Als dank voor U, medewerking krijgt
U een aardige attent i.e aangebodell.
.

\,
pers nogal wat publiciteit opgeleverd. Ook de §tem schreef een
uitgebreid verhaal, maar plaatste
daarbij een foto vanhet verkeerde
toestel.
De oorzaak? De slechte u/eersomstandigheden ll{en v/as nI . eerst
van plan geweest om een foto te

"

Het bestuur.

KERSTPUV,ZEL

Niet minder dan L3O oplossingen
ontvingen uri j op de kerstpu zzeL
En vaïl die 130 u/aren er maar
liefst L29 goed.
Dat betekent twee dingen:
a. dat er kennelijk nogal wat
puzzeJ.aars in ETLI kringen zí 7n
te vinden ( en daarmee zuJ-len we
in de toekomst rekening houden)
en b. dat er geloot moet worden
tussen de L29 goede oplossers.
.Dat laatste is inmiddels gebeurd:
de gelukkige zi jn:
J Dieltjes (PaZ)
D lYouters ( P01)
(Aps)
P. Peters
Proficiat uw prij s is in de loop
van volgende week in Uw bezit.
O, j a, voor de goede orde nog even
de oplossÍng ,zoa1s ie had moeten
zí jn

:

MACHINEKAIT{EB

VABKENS}fABKT
BAGAGEDRAGEB

komen hal€r, maar omdat de weersomstandÍ.gheden bar en boos waren
zag men hiervan af. Temeer daar
men in het eigen archief een

foto van een eendelig toestel
vond. . . . AIs alIes goecl is , is
de fout inmiddels hersteld.
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