
Belgische minister bekeek 

bedrijven in Friese Wouden 
3 Belgische minister van economische 
zaken de heer Jean Rey heeft in 

gezelschap van en voorgelicht door zijn 

Nederlandse ambtgenoot prof dr J 

Zijlstra dinsdag bedrijven bezichtigd in 

de Friese Wouden Deze excursie die 

door het departement blijkbaar haastig 
in elkaar was gezet beoogde kennelijk 
de Belgische minister te tonen op welke 

wijze in Nederland door industrialisatie 

getracht wordt structurele werkloosheid 

op te heffen Het bezoek droeg een informeel 

formeel karakter 

Om halftwaalf arriveerden de ministers 

ters in gezelschap van de Commissaris 
der Koningin mr H P Linthorst Homan 

man aan de werf der firma Bodewes 
te Bergum-Suameer waar de burgemeester 

meester van Tietjerksteradeel mr W 
M Oppedijk van Veen ter verwelkoming 

aanwezig was Het gezelsclw liet zich 

uitvoerig inlichten door de directeur de 

heer G H Bodewes en de bedrijfsleider 

der de heer G F A Hausterop Ook 
de in aanbouw zijnde �Jupiter had de 

volle aandacht der hoge gasten Het 

bedrijf is zeer goed van orders voorzien 

Behalve de reeds aangekondigde bouw 
van twee coasters van 790 ton is ook 

opdracht ontvangen � zo werd meegedeeld 

deeld � voor de bouw van vier kustvaartuigen 

vaartuigen van 620 ton voor Groninger 

rekening 

Tegen het middaguur reed het kleine 

gezelschap naar Lauswolt waar de 

lunch werd gebruikt De middag zelve 
werd besteed aan een bezoek aan drie 

industriºle bedrijven te Drachten waarbij 

bij ook de heer J D Douwstra locoburgemeester 

burgemeester van Smallingerland aanwezig 

wezig was Bij deze bezoeken bleken de 

ministers � de Commissaris der Konin- Koningin 

gin vertrok reeds vroegtijdig � geen 
prUs te stellen op contact met de persvertegenwoordigers 

vertegenwoordigers By de N V Philips 
werd de pers zelfs door de portier zulks 
ingevolge de wens van de directie de 

toegang tot het fabrieksterrein ontzegd 
In de late namiddag zijn de ministers 

naar Lauswolt gereden waar nog een 

ontmoeting plaats vond met enkele figuren 

guren uit het Friese economische leven 

Bij zijn bezoek aan Friesland bracht 
de Belgische minister van economische 

mische zaken de heer Jean Rey 
ook een bezoek aan de in aanbouw 
zonde coaster Jupiter te Bergum 
De foto werd genomen toen het 

gezelschap het schip verliet De 
heer Rey (met bril is in gezelschap 
van minister Zyistra en mr Linthorst 

horst Homan 


