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GASTENLIJST
ÛÖÎfSTATTRANT DE VIJNBERG
VOLGEN6 DE OPEIING VAN i)EÏTEUWE FABRIEK
11 JUiI l4 —

Mr H.P. Lintborst Homan, Cimissaris der Krniingin in de Provincie
Friesland

Mevrouw Lint horst Homan.

Drs A. de Boer, voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Friesland

Ir H. Borleffe, onderdirecteur Van der Heem N.V.
Mevrouw ]3orleffs
Prof.ir J.J. Broeze, commissaris Van der Heere N.V.
Mevrouw Broeze
A. Busquet, onderdirecteur Van der Heem N.V.
Mevrouw Buequet
Mr E. Foppes, directeur ETIF
G.W. Goodijk, architect
Mevrouw Goodijk
Prof.dr Sj. Groenman, hoogleraar in de sociologie aan de RU Utrecht
LC. Gussenhoven, directeur Van der Heem N.V.
F. de Hartog, directeur Van der Heere N.V
Mevr ouw De Hartog
J. Heetla, inspecteur Arbeidsvoorziening
A. van der Kade, toekomstig bedrijfsleider Van der Heern—Sneek
Mevrouw Van der Kade
A. Koster, directeur N.V. Friso
Mevrouw Koster
K. Koster, secretaris der gemeente Sneek
Jhr ir R,E. Laman Trip, voorzitter FOEGIN
Mevrouw Laman Trip
Mr B, Olthof, secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Friesland
Ir J. Peelen, bedrijfsleider Van der Heere—Sneek
Mevrouw Peelen
J. van Randwijk, president—commissaris Van der Heere N.V.
Mevrouw Van Randwijk
L. Rasterhoff, burgemeester van Sneek
Mevrouw Rasterhoff
Ir A.,F. Spruyt, hoofdingenieur—directeur van de Rijkswaterstaat
G.P. Tjallema, voorzitter van de Nrdorlandsche Maatschappij voor

Nijverheid en Handel, departement Sneek
Mr L.G. Wansink, plaatsvervangend directeur—generaal Induetrialisatie

en de Energievoorziening
Ir P.G. Zaaijer, directeur Van der Heem N.V.
Mevrouw Zaaijer.

B. Brinksma, redacteur Sneeker Nieuwsblad
L. Jellema, correspondent ANP, redacteur Sneker Nieuws— en Advertentie—

blad, correspondent Cobouw
J. de Jong, redacteur FrieseKcerier
drs C.A.A. van Luttervelt, chef Public Relations Van der Heem N.V.

A. Vandamme, redacteur Leeuwarder Courant —2—
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, redacteur Het Vrije Volks editie Friesland
., redactourFriesch Dagblad,

xyx
-v.

In het belang van een goede gang n zaken wordt verzocht nota te
nemen van de volgende aanwijzinge.

1. Voor de houders van een rode prkeerkaart wordt bij de fabriek eei
apart vak vrijgehouden.

2. Het met GERESERVEERD aangegeven vak in de kantine/ontspanningszaa].
is bestemd voor de bovenvermelde aanwezigen.

3. Na de te houden toespraken zullen allereerst deze dames en heren
de nieuwe fabriek bezichtigen. Dit geschiedt in 3 groepen onder
leiding van respectievelijk de heren ir Borleffe, ir Peelen en
Van der Kade.

4. Onmiddellijk na deze rondwandeling gelieve u zich met uw eigen
auto te begeven naar hotel—restaurant De Wijnberg.

5. De drie rondleiders zullen voor gasten die niet per auto gekomen
zijn vervoer naar De Wijnberg arrangeren.

x
xxxxxxxx
xxx

x



uit te nodigen dinsdagmiddag 11 juni a.s. na de opening van de nieuwe

fabriek in Sneek haar gast te zijn tijdens een lunch in Hotel-restaurant

De Wijnberg, Markt, aldaar.

Verzoeke gunstig antwoord vddr 3 juni d.m.v. de aangehechte kaart.

L

is/zijn voornemens
gevolg te geven aan de van de directie van Van der

is/zijn verhinderd

Heem NV. ontvaogen uitnodiging tot een lunch in De Wijnberg op

donderdag 11 juni a.s.

Den Haag, mei 1964

De directie van Van der Heern N.V. heeft de eer

Hier afscheuren s.v.p.

Leesbaar invullen s.v.p. en doorhalen wat niet van toepassing is.



Jambon dArdennes
au Melon frappé

Consommé printanière

Sole Véronique
Sauce vin blanc

49 Paprikas Csirke
Céleris
Risotto

Fraises Chantilly ou

Glace aux Fraises

M occa
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• vL/V

nten voor toestreak tijdens
lunch in Totel DeWi3nber

11 juni 196$

fljûeer de C&misaaris der Koningin,

Mijnheer de Burgemeester,

Mijnheer de plaatsvervangend direoteur—g.neraal voor de Industrialiaatie,

Overige gasten,

Dames en heren,

De oommissaris bedaniren. “fles alleen voor de wijze waarop u deze dag

voor ons relitt’ hebt gegeven door de opening van onze fabriek te verriohten”.

“In u, mijnheer de commissaris, zou ik graag evenzeer beliohaami willen aien

alle provinciale autoriteiten van wie wij in de afgelopen jaren zovele en

zo waardevolle blijken van steun en sympathie mochten ondervinden”. -

“Ja inderdaad, het heeft mijn collega’ s en cij âed gedaan te ervaren hoe

het Provinciale Bestuur en do Kamer van Koophandel1 het Zfl? en e Stiohting

Sudergoa — om slechts een ruwe greep te doez au het eerste begin af tot

de realisatie van onzp plannen toe ons op sympathieke en zakelijke waarde—

volle wijze zijn togemoetgetreden. 7ij hebben er daarom behoefte aan onze

gevoelens jegens ii, mijnheer Linthorst Komen, als exponent van dit geven

onze erkontelijkbed tot uitdnktir te brengen in eefl materi3le hcrnnering

aan deze dag.

Eet is ons bekend dat u vele hobbies hebt, onder andere de elf—stedentooht

en dewatersport. Ik wil mij niet op glad ijs begeven. Daarom iets gezocht

in dc richting van uw nautische belangstelling.”

(ovorhandigin books Sohiffe der Völker.)

Mijnheer de burgemeester,

Van mijn collega, ir Zaaijei, iie kraohtens onze workverdeling meer in het

bïjzonder bemoeiingen met de nieuwbouw had, reeds 3 jaar lang bij herhaling :

positief, ja enthousiast commentaar gehoord over de van u ondervonden steun. 1
-2— H

512a •
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Tîellioht mogen wij aannomon dat deze dag ook voor u persoonlijk belangrijk

• is. De opening van onze fabriek set de kroon op uw ktaohtigo streven de
•

• wovart in uw gmeente te bevorderén en haar toekomst te vorzekoren.

Daarvoor danki

Betrek daar gaarn in ohefa van gemeentelLjke diensten en de afdelirigs—

hoofden der gemeentesecretarie. Ook wat ii betreft daarom behoefte gevoeld

aan het offreren van een attentie.

Hebben ons licht ôpgeetoken over uw liefhebberijen.

Hoorden van geografie, maar vernemen dat u al een atlas hebtt

Menen onze keuze te mogen bepalen op bef werk dat ik ii hierbij moge aan

bieden.

Voor u geldt evenzeer als voor de heer t.inthorst Homan — ik verztwte dat

te zeggen — dit present je zal desgewenst door een ander kunnen worden ver

vangen.

Compliment aan architect en aan de heer S. Koster, directeur van friso

(tevens als representant van alle onderaannemers en leveranciers).

Als u daar gelegeaheid toe viniitsee met nami te noemen de beer Tjallema,

voorzitter van het de»artemont Sneek van de Nederlsidsohe Ucatsohappij

voor Nijverheid en Handel. Als representant va het Sneker sakenliven ver—

trouwen uitspreken in die kring te worden opgenomen.

Bedankje en compliment aan prof. Otoenman voor referaat.

•
4x

Openingstoeopraak van ir Zaaijer ter kennieneming bijgevoegd.

1+.

Reeds verstrekte tafelsohikking en gastenlijet .s.v.p. meenemen.—

512. • i}JI1
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