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VAN DER HEEM N.V, - DEN HAAG NEDERLAND

Aan de medewerkers
van het bedrijf Sneek.

Uw kenmerk Uw datum Ons kenmerk Den Haag-Maanweg
9150.560 1 mei 1964

Feestavond.

LES.,

Zoals u onlangs in het VDH-tje hebt kunnen lezen, zal de directie de mede
werkers van ons bedrijf in Sneek ter gelegenheid van de opening van de
nieuwe fabriek een feestavond aanbieden. Dat zal zijn op vrijdag 12 juni
aanstaande in gebouw Amicitia in Sneek, De aanvang is bepaald op half acht.

Tot kwart over tien zal onder de bekwame leiding van Herman tt Hart een ge
varieerd cabaretprogramma worden geboden, geheel verzorgd door beroeps-
artiesten. Daarna zal er, uiterlijk tot n uur ‘s nachts, in de foyer van
Amicitia gedanst kunnen worden op de muziek van het Bonelli-kwrtet.

Wij nodigen u hierbij uit deze feestavond bij te wonen. Natuurlijk hoeft
u niet alléén te komen, integendeel: wij rekenen erop dat u uw vrouw, uw
verloofde of een goede vriendin meebrengt.

Voor het cabaretgedeelte is zelfs het introduceren •r’ twee personen toe
gestaan (en in uitzonderingsgevallen drie), maar wat het bal betreft kan
dat er wegens het kleinere aantal beschikbare plaatsen maar éé’n zijn. Voor
cabaret en bal zullen dan ook verschillende toegangsbewijzen worden uitge
geven.

Getracht zal worden zoveel doenlijk ook diegenen in de gelegenheid te stel-

len deze feestavond bij te wonen, die na afloop niet meer met bus of trein
naar huis terug kunnen en ook niet over eigen vervoer beschikken. Natuur
lijk mag niet verwacht worden dat iedereen die tot deze groep behoort pre
cies voor zijn deur zal werden afgezet,

Om te kunnen vaststellen welke mogelijkheden er in dat opzicht precies zijn,
dienen wij tijdig over gegevens te beschikken. Wij verzoeken u daarom onder-
staand strookje accuraat en leesbaar in te vullen, daarop door te halen wat
niet van toepassing is en het v6r 15mei aanstaande in te leveren hij de
afdeling Personeelszaken Sneek, Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,
VAN DER HEEM N,V
afdeling Public Relations:

drs C,AOA, van Luttervelt.

(naam), . . -, . .(adres),

is van plan deel te nemen aan:

a) de cabaretavond met , introducee(s),
zonder

b) het bal introducee,
met

en kan na afloop met introducee(s) per bus trein of eigen vervoermiddel

naar huis terug

L



Opgegeven door: Getypt door:
drs v, Luttervelt Mevr. de Zeeuw

Aan de medewerkers van de bij de
bouw van de nieuwe fabriek te
Sneek betrokken bedrijven

Dit exemplaar aan:

9150.649 25 mei 1964

Onderwerp: Feestavond.

Zoals u wellicht al bekend is, zal de directie van Van der Neem N.V. het
personeel van het bedrijf in Sneek ter gelegenheid van de opening van de
nieuwe fabriek een feestavond aanbieden. Dat zal zijn op vrijdag 12 juni
aanstaande in gebouw Amicitia in Sneek. De aanvang is bepaald op half acht
precies

Tot kwart over tien zal onder de bekwame leiding van Herman ‘t Hart een
gevarieerd cabaretprogramma worden gegeven, geheel verzorgd door beroeps-
artiesten, Daarna zal er, uiterlijk tot én uur ‘s nachts, in de foyer van
Amicitia gedanst kunnen worden op de muziek van het Bonelli-kwartet,

Wij nodigen u hierbij uit deze feestavond bij te wonen. Natuurlijk hoeft u
niet alleen te komen, integendeel: wij rekenen erop dat u uw vrouw, uw ver
loofde of een goede vriendin meebrengt.

Voor het cabaretgedeelte is zelfs het introduceren van twee personen toege
staan (en in uitzonderingsgevallen drie), maar wat het bal betreft kan dat
er wegens het kleinere aantal beschikbare plaatsen maar n zijn. Voor het
bal zullen dan ook aparte toegangsbewijzen worden uitgegeven.

Om te kunnen vaststellen op hoeveel personen wij mogen rekenen, verzoeken
wij u ond.erstaand strookje in te vullen, daarop door te halen wat niet van
toepassing is en het vôèr 6 juni a.s, toe— zenden aan Van der Heem N.V.
afdeling Personeelszaken, Postbus 85, f1eek,\\Bij voorbaat dank.

Publc Relations
VAN DER HEEM N.V.

Met blokletters invullen a.u,b, afknippen en terugzenden.

o . . , . . (naam) , , . , (adres)

is van plan deel te nemen aan:

a, de cabaretavond met introducee(s)
zonder

b. het bal introducee,
met
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CM3ARET - VARIÉTÉ

VAN DER HEEM EXPRES
(Den Haag - Utrecht - Sneek)

AMICITIA THEATER

Leeuwenburg 12 Sneek

Vrijdagavond 12 juni 1964

Aanvang: half acht precies

(zaal open: zeven uur)

Programma, tevens bewijs van toegang



Aan de ingang van
de foyer tonen au.b.

I3EWIJS VAN TOEQANQ

tot het BAL

in het Amicitia Theater in Sneek
op vrijdagavond 12 juni 1964

worden verstrekt.

overige dranken

tegen inlevering

van een bon.

Koffie zal Vrij
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Frisdrank
Frisdrank

Alcoho
lische
drank

Alcoho
lische
drank


