
ju'bilea 1975/197 6 maands'esalarieerd.en.

12.* iaar.

d.hr. g. j.m. r,¡eekers

d.hr, å.g.rtro aqtr-arius

d.hr. ch.uo j. hav¡inkels

d-hr. gl.p.h. wi-jnen

d.hr. h.h.âo van d.e heurik

d.hr. j . a. g. coerlen

otr.t^--C ) .IAAL à

dhr. ]r. }:.ernaamt

: funlctie: hulpuitvoerd.er betonf abriek
r,¡e ert .

maandag 2{ maart 197r.

: funlctie : pro jektonti.¡ikkelaar p. o.
donderdag J apríI 197r.

: funktie: medewerker afd.. o & r v.bo!¡
zondag 1 juni 1975.

: funktiea hoofd. concernadministratie v.b"'
dínsdag 1 juli 1975.

I funktie: hoofd werkvoorbereiding d.iens-i; :

maand.ag 7 juli 1975"

: funktie : hoofduitvoe-¡cler.
zaterð.ag 1 november 1975,

: funktie: hulpui'bvoerder betonfabriek
vrijdag 2 mei 1975,

gevíerd op
heren j.h.

27 september 1975 tezamen net het
canton err f . d.amen (c. a. o. )

2J-jarig dierrstjubileum van de

op 25 oktober 1975 is inet, ZJ-jarig dienst
j. robak, w. krekels en j. heynen (c.a.o.

jubileum gevierd. van d.e heren
)

d.hr. h.m. j. ni jnens funktie : hoofd.uitvoerder
zonð.ag { januari 1976.
moet nog gevierd. r.¡orden"

Hein
Markering



1)romot-'r:-es en over',qanr{ 197 5 /'t97 6 .

in verband. net de overgang van d.e heer p. stultjens naar bour.¡bed.rijf
d.e v¡aa1 1-''.v' te utreeh'b per 1 ju].í 19'75 is d.e heer j, geurts van de
afd.eling begroting per d.ezel.fde datum benoend. tot plaatsvervangend.
afd.eli-ngshoofd. 

"

ti jde:l.i jk vrerkzaam bi j s.m. t.
- de he:ren In, kneepl:ens en j.

1-12*1975 i,¡eer r,.rericzaam bij
vanaf 1-7-1975.

tilburg b"v.
meulen, uitvoerd.er (ae heer meuleir is vanaf
i^¡ilma weert b.v. )

tÍjdelíjì: r+erkzaam bij bour+bed.r.ijf d.e waal b.tr'.
- de heer c" k:re1i-sser-., uitvoe::der vanaf 3-9-1975 t.b,v. een renovatie-

pro j ek''; .
- cie he-.ei j. aarnorr-d-se vanaf 11-8-1975,

per 1-9*1':)T ) is d.e hcer p, feyen, bedr:ijfsleíd.er, overgega,an naar bouw-
bed.rijf rJ-e waal b.v. te utreeht.

i:'. jde1ijk r+c::kzaan i:íj r¡ilma tilburg b.v"
- d.e heren h. nijnens, hoofd.uitvoerd.er, en p. hermsen,

overgekomen. tra.n r,,¡i-lm,r. clen haag b.v, naar r,¡j.lna weert b.v. p
(zie nieu.h'È1 aarrr.rezigen r+intbrbijeenkomst 1976) de heer ir,
d.e funic'bie van lconst::ukteur-groepsleid.er konstruktieburo.

ui-tvoe::cler.

er: 1-11-1975
f. schot in

vanaf 1-1i-1975 i,s d-e hee-r-'iv. molin l,¡eel: werkzaam bÍ.j r+il.na r,¡eert b.v.
werk 187 ( v a a) 1;e weert.

op

a

benoemd" tat a'Jjunkt-direkteur:er 1-1-1976: d.e heren ir. rrlo osj.nga e1
n " scltreurs "

benoemd. tot hoofd"uitvoerder per 1-1-1976t de heren: j" coenen, rritvoerder
g. geerlings, ui'l,voer:d.er-,
gi" ja.cobs , uitvoerd er

per 1-1-1976 is d,e heer p. r+ler:mans benoend tot sektiehoofd..
( afd eling uitbested i.ng irãrken)

per 1'-1^1976 zijn de heren.L. v.d. elsen erì p. slabbers, beid.en assistent-projelctontwikkeiaar, benoemd. i;ot projekton,uwikkela¿r.

per 1 -1^1976 is oe heer k.
pro j ekt oritr.Iikli.e l-aar,

goes, bour¿kund.ig opzichter, benoemd. tot assiste:rt-

per 1-1-19'16 j.s d,e heer
leid er

j, cau'."er:bergr be'bcnfabriek, benoemd. tot produktíe-


