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Z5.-iarie ;lubileu.m,

de heer f. verhoeve, bed.rijfsleid-er - ro¡oensdag 21 olctober 1974.

d.e heer e . boos'ben, uit'r'oerd.er (w. a, o. ) donderdag 24 oktober 1974"

de heer th, jorigas, hoofcluitvoerder d.onrlerdag 24 oktober 1974.

d,e lreer a. kneepkens, hoofcluitvoerder (w.a"o.) -'vri.jd-ag 1! november 19'14,

d"e heer j. vair lierop, uitvoerd-er - donclerdag 16 jernuari 19'15"

het jubi.leurn van d.e Jreren th. jorigas, a" kneepkensn j.
f. verhoeve is gevierrl op zaterðag 2J novenbe:r 19"i4,

van lj"erop en

het jubileum \ran de heer e, boost,en in irr kleine kring gevie::d. op zaier:cìa¡
21 d.ecenber 1974 i"n kombínatíe met zijn 4O-jaLrig iru-v¡elijksÍ'eest1 gezS.en rl.e,

gezond.heid,stoes'uand- van d"e heer boosteno

12t-iat:i jtibil eutlû o

de heer h. geraed.ts, hoofd bour,,'kunclige'Le1:¿:nka-ner * clcnclerdag 2 mei 1974;
gevierd 26 aprj".L 1974"

d-e heer p. van diepen, hoof dr:itvoerd er zond-ag 1J novenT¡et: 197 4i
gevierci 20 novera'tse r 1 -a''l Q ,

de heer h. heymans, dienst ;¡tateri-eel r.reder--rvee::t - maanclag J feb:::u.¿:.¡'j. 1975i
gerrie::d 7 fe'br:ua-¡j. 1'J'15,

de hee:: j. van d.er: Llei jtlen, organisa.tieclesilunðj-¿;-e - ma.an,J¡i g 'J niaarf 19'lii;
gev i e:r:d. i naart 197 5.

X
lie'f jui.r.i.l.err-ur van d.e h.eer gcL:aedts ir: ge-,r:!.e:cil tezãIten n€Ìlj aí,.:ch.eicl-ç-;rti'le

hcc,.r p. kessels, iiírle3-jn¿,; elrspcrli.f.ì-e, oic de pcnsiclerÌf;:rrer)Ìti,igiì,.. -Lc-,':f.'i!.jii

hacl be reikt.
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prom.o'bies en !¡Íjzíeineen 1q7411a75 0

o per 1-4-1974 ís de heer pr vâ.il montfort, ui.tvoerder, bevord.erd tot
hoofduÍtvoerder.

per 1-4-1974 is de heer j. goossens, hulpuitvoerder, bevorderd tot
uitvoerd.er. ?'

per 1*6-1974 is de heer c. var¡ tílburg, assistent-projektontwikkelaar,
bevorderd tot projektontwikkelaar.

per 1-B-1974 is de heer wo jansen, hulpuitvoercler, benoemd tot uitvoerd.er
op. werk J51 te veldhoverì.

de heer w. houben, hulpuitvoerder, is per 15-8-1974 overg:eg:aan naar de

ond.erhoudsdienst in d.e funktie van uitvoerd.er, als opvolger van de heer
e " vliegerr.
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a per 1-9-1974 is d.e heer ír. pr vân keulen, afd"eling ontr.riklcelÍng en

research vob.w., overgegaar, r'aa! wilma weert als sterlebouvrkundj-ge.

. de heer j. ramakers, voorheen werkzaam bÍj b.v. pandenexploitatie, is per

1-11-1974 benoend. tst public relations. officeï vob.h¡. als opvolger van d"e

heer m. vael.

r p€r 18-11-1974 ís
naar betonfabriek

d.e heer r^¡. molin, hoofduitvoerderr tijd"elijk overgoplaats'f
rrde welvaarttt te maastricht.
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per 1-1-1975 is de heer x. jorigas, uitvoerder, benoemd tot hoofduitvoerder
werk sinnersdorf (auí'bsland).

per 1-1-1975 is d.e heer a. aquarius, assistent-projektontwikkelaar, benoemo

tot pro jelctontwikkelaar.

per 1-1-1975 is de heer p" feyen, assistent-bed.rijfsLeiderr benoemd. tc¡t

bed.ri jf s1eid.er.

per 1-1-1975 is d.e heer âr vân veggeLr hulpuitvoerd.er, benoemd. tot
uitvoerder"

per 1-1-1975 is de heer j" wolters, hulpuitvoerder betonfabriekr benoemd

tot uitvoerd.er.
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benoend als uitvoerder per 12-2-1975¿

- de heer j. van de wielr op werk 179 te nijmegen.

benoemd als uitvoerder per 15-2-1975¿

- de heer 1. oudenaarde, op t¡erk 11A7 fu \rêr1?â[o

pey 1-1-1975 fs de heer h. meeuwissen, hoofd.uitvoerd.er, benoend. tot
as si stent-bed ri jfsleider.

overgekomen van wílma d.en haag b.v. a

- de h'eer g:, jacobs per 1-1-1975 in d.e funktÍe van uítvoerder op werk
1117 te arnhemn

- de heer j, aarnoudse per 1-2-1975 in de funktie van uitvoerder op

wer}c 151 te veld.hovenr

- de heer g. lesscher per 1-J-1975 in d.e funktie van hoofd.uitvoerder op

werk 1126 te win'berswi"jk.
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