
‘HEEMraad’, goed
ttLtk vo&]ichting t

Te Sneek’ zal op 11 uen nieu
we fabriek van Van der Heem
NV. officieel worden geepcpd. Om
in de nodrdelijke leefgemeenschap
het bedrijf te introdueeren als een
moderne onderneming met kansen
voor jonge, nieuwe medewerkers,
heeft de public relations afdeling
van Van der Heem 94.000 exem
plaren een blad ve id, ,,HEEM
rand” gen9emd. *
Zes wekeqvôér de openingtWerd
het in het grootste deel vai Fries
land en de kop van Oveesel huis
aan huis verspreid. Ongveer een
maand na de opening volgt een
tweede en tegen het eind van het
jrar ee erde nummer.
Het e nummer van ..HEEM
ra4 zièt er aantrekkelijk uit en
geeft de bevolking van het hoge

1! Noorden in woord en beeld, in
feite4 en cijfers, zowel als in luch
tiger prtikelen veel nuttige infor
matie over het bedrijf.
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VAN DER HEEM IN FRIESLAND

,,Heem-raad” is de naam van een krant
je, dat door Van der Heem n.v. in Fries
land wordt verspreid in verband met de
a.s. opening van de v. d. Heem Elektro
nischeIndustrie te Sneek. De bedoeling
is de jeugd in Friesland te wijzen op de
nieuwe mogelijkheden, die deze onder
neming biedt. Aan de hand van vele
foto’s worden mededelingen verstrekt om
trent de plannen van v. d. Heem. Voor
lopig zullen er drie portables de Erres
RP 663.1, de RP 563.1 en de Erres RA
601.1 P/01 worden gemaakt benevens
het tafeltoestel Erres RA 622.1 AT, een
all-transistor combinatie van portable en
huiskamerradio (snoerloos).
De bedrijfsleider te Sneek ir. J. Peelen
schrijft in het blad over ,,De sfeer in het
bedrijf”, waaraan bij van der Heem zo
veel aandacht wordt geschonken. Laten
wij hopen dat de sfeer te Sneek even goed
zal zijn als in de andere v. d. Heem e
derzettingen.

Pk.
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I4j’ries1aud.eiN.P
93:151 exemp1aeu
vap ,,Heemrad”

De NV Eljktronische Industrie Van der
Heem, dle zoals bekend op 10 5uni a.s.de nieuwe fabriek.t Snee)4gaat openen, heeft in Fri cl en .4É Noord
oostpolder 93.751 plaren van het
blad ,Heemraad” n bezorgen. Hetblad is geheel afgestemd op het -cieuwe Sneker bedrijf. Doel ervan is, zo
uepzamen wij van de afdeling publicrek4çins van Van der Heem, de naamvan h.ët bedrijf meer bekendheid tegeven en daardoor het aantrekkenvan personeel te vergemakkelijken.Deze ,,H*’mraad”, een eejste num
meT, dat tbeBicht door a*( gevolgdza worden, Is verspreibirnn hetgebjed
veelt en verder in de NOP. /

LEEUWARDER COURANT

Van der Heem-krant ter
qlegenheid opehin

/4 nuwe fabriek
Ter gelegenheid van de opening van

de nieuwe fabriek op 11 juni a.s. heeft
Van der fleem het licht doen verschij
nen aan ,,Heemraad”, een acht pagi
na’s tellend krantje, met tal van wetens
waardigheden over Van der Heeni en
baar produktie in het algemeen en over
de werkgelegenheid in het bijzond.

He is in een oplaag van ± 100.000
huis aan huiserspreid in Friesland en
een deel vaiÇverjsse1 (Noordoospol
der) Van der Heem helpt mee om
Friesland op te stuwen in de vaderland
se economie, aldus de strekking van de
artikelen, waarin vooral ook wordt ge
wezen op de gelegenheid, die bestaat
voor de jongeren hun weg naar de mo
derne ondernemi,gen waaronder Van
dei Heem te omdat het accent
is verlegd van de agrarische iaar de
indpstriële werke1egenheid. Enkele
Friese medewerkers schreven bijdragen
voor ,,Heemraad”.

Bij de bevolking is de krant wel in
geslagen. Dinsdag is met de versprei
ding - begonnen, voensdagmorgei had
men bij Van der Heem in Den Haag
reeds de eerste opjossing van een op de
achterpagina voSoniende prUsvraag.

HET SNEEKER NIEUWSBLAD
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SNEEK * e in aanbouw zijnde radiofabrie n
Van der em nv zal elf juni officieel worde e
opend. Dit zal geschieden door mr. H. P. Lint orst
Homan, commissaris der Koningin in Friesland.
Voordat dit gebeurt, zal prof. dr. Sj. Groeniqan,
hoogleraar in de sociologie aan de Riiksun.iversiteit
te rl1t, een voordra4t houden over hetonder.
werp: ‘Jndustie1,iging in Friesland’ achtergron.
debetekenist*

1

Van Heem opent

I fabriek te Sneek
Het ligt in de bedoeling van directie
van Van der Heem nv de in ‘Sneek in

aanbauw zijnde radiofabriek donderdag
morgen 11 juni aanstaande met eni
féestelijkheden in bedrijf te s*llen. tqt
het verrichten de officiële openr
heeft zich ber&d verklaard de h
rn’ H. P. Linthorsi Homan, Commissa s
der Koningin in Éiiesland.
Tevoren zal prof dr Sj. Groen in, ho
Ioçaar in de sociologie aan de Rijksi.
versiteit*te Utrecht, een voordracht h -

den over het onderwerp: lndustriev
tiging in Friesland, Achtergronden .,n
Betekenis. Een en ander zal pIaatsvinc’
in de katine van nieuwe fabriek.
De directie biedt onderdagavond 11juni

•aan verscheidene autoriteiten en ver_1
genwoordigers van de Sneeker burge
in Amicitia een ontspanningsavond aaif
Het programma zpl geheel worden v’’
z6rgd door mede’èrkers uit het hooI -

bedrijf in Den Haag. Onder andere z
len voor het voetlicht verschijnen:
der Heem’s Mannenkoor, de toneelc
en de balletgroep. -,
Voor het personeel van de nieuwe f!
briek zal het vrijdagavond 12 juni fep
zijn. Alle medewerkers zullen dan
vrouw, man of verloofde) de gast van
directie zijn tijdens een eveneens
Amitica plaats vindende cabaretavo
verzorgd door gerenommeerde artiestj,
gevolgd door een bal.

BEDRIJF EN TECffiIEK

9 mei 1964
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UITBREIDING .
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•,VaeW’Iiee!.V. hoopt op

11 “u in Sn haar nieuwe
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Dr. Sj. een racht
houdn derw Indus

trIê igi Frie5land, achter
gronden en betekenis.’

Va derBeopint
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Het ligt in de bedoeling van de directie
van Van der Heem nv de in Sneek i
aanbouw zijnde radiofabriek donderdag
morgen 11 juni aanstaande t enigâs,
feestelijkheden in bedrijf te len. Tot
het verrichten van de officië e opening
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H. P. Linthorst Homan, Commissa’ls

4er Koningin in Friesland.
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drijf in Den Haag. Onder andere zôj
Ten voor het voetlicht verschijnen:
der Heem’s Mannenkoor, de eelcl
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• De in Sneek in aanbouw zï de fabriek
voor r ioto e en Von eern nv.
zal ni as, met enige fee
bed ,worden gesteld. Offic op g
door e Commissaris der Koningm en een
qgtspanningsavond in !pcitia” voor outo
rf1 ‘ n vertegenwo jers van de Snee.
ker erij. Het programma zal geheel
wor erzorgd door personeelsl n
het h bedrijf in Den Haag, wo.

F4eem’ø Mann r, de toneelclub de
lxalletgroep. t pepee. va9 de
nieuwe fabrie 2 itJ een cabaret-
avond gevolgd door een bal.
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NIEUWBOUW”TN SNEEK
VAN VAN DER HEEM N.V.
WORDT IN JUNI GEOPEND 1
Her ligt in de bedoeling 9in der
Heem NV. de in Sneek i aanbouw
zijnde radiofabriek donderdagmorgen 11
juni aanstaande met enige feestelijkhe
den in bed stellen. Tot het ver
richten v f.ficiële opening heeft
zich bere r aard de heer mr. H. P.
Linthorst Homan, Commissaris der Ko
ningin in Friesland.
Tevoren zal prof. Dr. Sj. Groentran,
hoogleraar in de sociologie aan de Rijks
universiteit te Utrecht, een voor cht
houden over het onderwerp: rie
vestigrtig in Friesland, en
Betekenis. —. -, -. ;;
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Va der Heein, Sneekl
op 11 juni

SNEEK — De nieuwe fabriek voor
elektronische apparatuur van Van der
Heem NV te Sneek. zal op donderdag
11 juni officieel döor de Commissaris
der koningin worden geopend. Alvo
rens mr. Linthorst Homan daartoe over
gaat, houdt prof. dr, Sj. Groennian,
hoogleraar in de sociologie aan de
rijksuniversiteit te Utrecht een voor
dracht over het onderwerp ,,Industrie
vestiging in Friesland, achtergrond
en betekenis”.

ingebruikneming nzeuwbou

S eek van Van der Heem N.V,

• H het voornemen van
dire i Van der Heem N.V. de
in Sneek in aanbouw zijnde radio-
fabriek donderdagmorgen 11 juni as.
in bedrijf te stellen. Mr. II. P. Lint
horst Homan. eon’missaris der Ko
ningin in Friesland heeft zich be
reid verklaard de officiele opening
te verriçten.

Tevormial prof. dr, , Groen
man, ho1eraar in de sa ogiç&an
de Rijksuniversiteit te recht een
voordracht houden over: md le
vestiging Friçsland, cbtez -

den en betekenis. -

HANDELSBLANGEN
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Friesland nieuwbouw

• delijk kwani er uit de studierapportenGiistige zuerviizg plaats
stad voor een nieuwe vestig1ig.

Sneek, schaats- en zeilstad bij uitstek, zou geschikt zijn voor een radiofaDe nieuwe fabriek, die enkele miljoe- briek De deskundigen kwamen metilen guldens investering vergde en die overtuigende argumenten: Sneek lagaan 500 man werk biedt, was awan- midden in een groot expulsiegebied hijk jk (in ‘61) opgezet als ‘n toeleve- geI)rek aan werkgelegenheid: de menr bedrijf van radio-units voor ‘t ho- sen ronden als liet ware naar de grod in Den Haag. Al enkele maanden te steden ver uit de buurt; in Sneek wona de start in ‘n tijdelijk onderkomen neti veel arbeidskrachten en de plaatsbleek de werklust en de kwaliteit van heeft een hoØ geboorcijter dans hetde Friese arbeider zo groot te zijn, landelijk gemiddelde.dat men
— voornamelijk uit een c.ogpunt van efficiency

- besloot de •ra- Sneek is bovendien een zogenaamde
dio’s er helemaal te laten maken. Het keriwemeente, wat betekent dat in
bedrijin Den Haag, dat dit tot nu toe dustrievestigingen er overeidssteun krij
doet wordt nu toeleveringsbedrijf voor en in 6B.-vorm van subsidie; de grond-
Sneek (om. kasten, spoelen, e.d.). Bin- prijs en ce bouwcapaciteit van Sneek
nen een ja tijds hoopt men 500 ar- bleken bijzonder geschikt; en tijdens de
heiders geven te hêben, zodat dan ondcrzoekinren die zich uitstrekten tot
ci serlefabricage op volle kracht kan in alle delen van het land, bleek het
)igmnnen. Wat de capaciteit van de oemeentebestuuj. van Sneek en vooral
Sneker radiofabciek wordt, houdt an uiemeester L. Rasterhoff er bijzon
der Heem angstvallig geheim. In de der tuk op te zijn. Van der Heem als
aalerslage geeft men slechts een Iedrijf in de gemeente te hebben (de
mflacijfer d produktie om de oemee1te bouwde de tijdelijke fabriek
COflrrent met wijzer te maken dan aan de Vi-ijbuitersstraat, een straat,

iS

waarvan cle naam geen coïneic1”t’
;VOordat de kij van Van der Heeni

da Udd
op Sneek viel jn er langdurige

(. L uat) ll’1OlU1 A N
diepgaande studies gemaakt van (le uit- U 1

\nuadtiq’j 7.1,3 -j(7O((t71.’l ,3
breldingsmogeljj00fl

in heel Neder-
t iq uep.t’ 0 4lifld uoil 4’{

land. In Den Haag kou de steeds uit—
u roz lud7 Çl l’-” dbrejdende produktie ni worden opge- l .

j
vangen; dit was vOornarnelijk te wijten IN 1).L)( [ jlLfl(t 0011aan het gebrek a& personeel, dat zichSteeds flhjpender deed gevoelen. Uitein

InSneek moet
IN JUNI OFFICIELE,

t ftQOr4eîLd’
radiofabriekin
lands konwn

Van der Heem zette in

‘5—,

i;: ..2•’-
-

.,,, d’

Dit is de ?aorkufl icmi de nieuwe
radio fabriek van Van der Heeni in
Sneek, die in juni ofld’ieel in ge6ruik

wordt gesteld.

(Van een on.er rer,slaqqerers)
Van der,Heem gaat binnenkort in het kader van ..en groots opgezettepersoneelsactie in Friesland een nieuwe slagzin lanceren: Sneek,radiostad! Men hoöpt daarmee te bereiken dat er binnen de kortsteken even gniffelend gesproken wordt over ,,een bekende radiofriek in het noorden des lands” als al sinds jaar en dag geschiedtover mainmoetcouuurrent Pi1ips bi liet zuidelijke Eindhoven. WantVn dI Heem wil binnen een jaar al zijn radio’s (Erres) latenfabriceren in de nieuwe Snekerfabriek, die in mei in gebruik genomendt en bi juni met uitgebreid vlagvertoon officieel wordt geopend.li Sneek moet de (Erres)-radiovictorie beginnen.

vaii persoiieel

letten, een personeelswinkel en een rui
me kantine bevinden; ‘n even grote ach
terbouw waarin de onderhoudsdienst,
een laboratoriuni eim eeii magazijn zijn
ondergebracht; en een iniddenbouw, die
bestaat uit twee Jabricagehallen com
pleet met een gereedsehapmakerij. bij
elkaar 5 bij 60 meter groot.

De kantine al (zoals in Dén Haag
het Outspanningsgebouw) ook dienen
tot cultureel centrum voor Stnek; de
ruimte heeft daartoe een aparte ingang
en een moderne toncelaccommodatie.

,.De werving van personee( in Sneek
en wijde omgeving gaa zeer goed”, zo zei
ons drs C A A. v. Lul teivelt. chef public
relations bij Van der Hoorn. ,,De resul
taten heantwoni den volledig aan de
uitslag van een basisonderzoek in het
stadje over de houdin van de bevol
king ten opzichte van ce industrie.
(Van der Heem ging kennelijk niet
over een nacht Fries ijs . Men heeft dan
ook. de beste verwachtingen over de toe
komst van Sneek, racliostad

BINN’NHQF

11 april 1964



aii der Heem
bouw[ iii

en radiofabriek
De ‘bouw van de nieuwe ra

diofabriek van Van der Heem
N.V. in Sneek is zo ver gevor
derd, dat de openingsdatum is
vastgesteld.

Donderdag l1 juni zal de
Cornnlissaris dër Koningin in
de rovincie Friesland, mr.
H. . Linthorst Homart de ope
ning verrichten na een voor
dracht van prof. dr. Sj. Groen-
man, hoogleraar in de Sociolo
gie a de niversiteit in
Utre t, over ipdustrievesti
ging in Friesland, achtergron
den en betekenis.

De feestelijke bijeenkomst
zal plaats vinden in de kantine
van de nieuwe fabriek.

Donderdagavond )iiedt Van
der Hoorn N.V. aan verschei
dene autoriteiten en vertegen
woordigers van de Sneeker
burgerij een ontspanningsavond
aan rbij çnder andere Van
der Hèems ?nhenkoor zal op
treden.

C OBOUW
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