
Een brief van het postkantoor. 

In het vorige kontaktblad beschreef mevrouw I. de Beer haar werkzaam- 
heden op het postkantoor in het voor-oorlogse Bussum. 
Naar aanleiding van dit artikel werd de schrijfster door de directeur 
van het hoofdpostkantoor Bussum, drs. N.A. Schoenmaker, uitgenodigd 
voor een bezoek aan het bedrijf. 

Op maandag 13 mei j.1. heeft mevrouw De Beer op het postkantoor 
gezien hoe er tegenwoordig gewerkt wordt. Veel van de door haar 
beschreven zaken en handelingen zijn in de loop der jaren veranderd. 
Een aantal procesbenamingen bleek echter nog steeds te bestaan. Zo 
zijn door de komst van de automatisering aan het loket de werkzaam- 
heden gewijzigd, maar de computeruitdraai, die aan het einde van de 
dag de kasgegevens bevat, heet nog steeds G9. 

Mevrouw De Beer kon na 45 jaar de lucht, en daarmee de sfeer van toen 
weer opsnuiven. Ondanks alle veranderingen vond zij in het postkan- 
toor nog voldoende herkenningspunteh om oude herinneringen' te doen 
her1 even. 

ANTIQUARIAAT 
"CARPI NUS" 

W i j  verkopen boeken op h e t  gebied van nederlandse l e t t e r -  
kunde, kunst ,  oude kinderboeken, ve r taa lde  l i t e r a t u u r ,  
topogra f ie ,  geschiedenis en occu l t .  

W i j  kopen graag van u t e n  aanzien van bovengenoemde on- 
derwerpen, zowel gehele b i b l i o t h e k e n  a l s  ookenkele s tuks 
van waarde, tegen contante be ta l i ng .  
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Speelgoed Modelbouw 

B U S S U M  
TEL.02159-15692 

de grootste speelgoedzaak v.h. Gooi 

1 Legitimatiebewijs t.b.v. ouderdomsrente. 

In het laatste contactblad deed ik verslag van mijn eerste 
werkkring bij de P T T waarbij werd vermeld dat ik vergeefse 
pogingen heb gedaan een legitimatiebewijs op de kop te 

l 

i tikken waarmee in die jaren de ouderdomsrente werd uit- 
gekeerd. 

Na enkele dagen meldde één onzer leden een dergelijk 
kaartje in haar bezit te hebben dat toebehoorde aan een 
inmiddels overleden familielid.0nderstaand treft U een copie 
hiervan aan. 

Ina de Beer. 

Serieletters en nummer .h.+? ..... 7.7.6;.1. LC .......... N.U. 

5 Tot ontvangst der aan ...................................................... 
-, 

oiidcr bovcngeiiocnid iitimnier toc~clcciitlc iiitlccring, is 
als zijii rcniaclitigcle ook gcreclitigd 

..................... iui..a..kioasi;c.r-v..;~r.e.c~n~e.n 

te Ij~s.~i,im ......................... die als reclitmatig Iiouder 

van dit bewijs zijn handtckeiiiiig hieronder Iieeft 
tc stellen. A' 

Arnerslo o r t  
l7 1Il.0.~~ .. ... .......... 

Handtekening van de gemachtigde, te stcllcii in 
tcgcnwoordiglieid van de postainbtciiaar. 


