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De bezetting van Van Gelder ondervindt grote bijval en steun vanuit alle 

richtingen, bedrijven en organisaties. 

Het is ook de beste manier om de direktie van het concern duidelijk aan het 

verstand te bwengen dat sluiting van Van Gelder niet zal worden geduld: 

Direkt toen de geruchten de ronde deden dat er groot gevaar dreigde voor de 

vestiging in Wormer wees de CPN reeds op de noodzaak de bevolking te mobili- 

seren om sluiting te voorkomen, 

In een rondschrijven van 4 mei '79 schreven wij dat bij sluiting: 

Iniet alleen de arbeiders de dupe zullen worden maar 

ook de middenstanders van Wormer schade zullen lijden! 

en: 

‘dat sluiting van Van Gelder niet mag worden geaccepteerd!, 

Het is van groot gewicht dat in de loop van de akties het komitee 'Van Gelder 

zal blijven' - waarin alle partijen en groepen vertegenwoordigd zijn —- AKTIEF 

optrad! 

Zij organiseerde een handtekeningen-aktie met als resultaat 2500 HANTEKENINGEN 

en de grootse manifestatie in de Magdalena Kerk, 

el MORGEN (DONDERDAG) GAAT HET KOMITEE NAAR DEN HAAG OM DE EIS Op TAFEL TE 

LEGGEN DAT ER NU GEIÏNVESTEERD MOET WORDEN! ; 

Dit initiatief verdient vanzelfsprekend alle mogelijke steun, waarbij echter 

in het oog zal moeten worden gehouden dat verscherpte aktie noodzakelijk zal 

zijn om de concern-leiding te dwingen haar onheilsplannen voor Wormer te laten 

varen! ! 
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