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Flehite 1^6 FRED VAN KAN &quot;Een van de stands die onder de groot-ste van de tentoonstelling genoemdmoet worden is die van de firmaNieuwkerk en Elzenaer, electrischemeubelfabriek alhier. Deze stand biedteen bijzonder mooi geheel. Verrassendis de groote sorteering meubelen, welkezijn tentoongesteld. Een zeer practischekamerindeeling geeft een aardig geheelvan elk der tentoongestelde ameuble-menten. Een ieder is in de gelegenheideen overzicht te verkrijgen, wat voormeubelen de firma produceert. Een voordeel is het te noemen, dat alle meu-belen naar elk gewenscht model en iniedere kleur vervaardigd kunnen wor-den, waartoe de modern ingerichtemeubelfabriek geheel en al in staat is,zoodat alle opdrachten stipt kunnenworden uitgevoerd. De verstelbareligstoel is een ruststoel bij uitnemend-heid, met losse kussens enz. Een bezoekaan dezen stand is dan ook wel de moei-te waard.&quot; (Archief Eemland, Beeld-collectie AFT001001142).



Flehite DE AMERSFOORTSCHE Wl N KELI ERSBEU RS VAN 1923 I57 Ai &quot;De stands 13 en 14 worden ingenomendoor de Firma R. van den Burg die meteenige prachtinstrumenten exposeert,o.a. de meer en meer in gebruik komen-de Kastner pianola. Op schitterendewijze gaf een der Firmanten de As durPolonaise van Chopin weer, waarbij wijopmerkten hoe de verschillende tempi,de uitdrukking, het pedaliseeren geheeldoor den bespeler beheerscht werden.De ingewikkeldste composities wordenop gemakkelijke wijze ten gehooregebracht terwijl met weinig oefening het mechanische spel geheel te vermij-den is. Vervolgens zagen wij een schitte-rend Mannborg orgel in moderne stijluitgevoerd; vele karakteristieke geluidenals harp, cello, clarinette, schalmei, enz.bouwen het volle spel tot een machtiggeheel op. Van dit fabrikaat heeft defirma de hoofdvertegenwoordiging voorNederland. Als bijzondere attractie zijntwee draagbare kofferharmoniums tentoongesteld, waarvan een geopend, deander gesloten.&quot; (Archief Eemland,Beeldcollectie

aftooio 01148).



Flehite Stand van Mej. E.G. van Egdom, Dames- enKinderhoeden (Archief Eemland, Beeld-collectie AFT001001152). in, waaronder de gasfabriek met een tentoonstel-ling ter bevordering van het gasgebruik. De stand-houders waren niet alleen Amersfoortse bedrij-ven, maar de beurs trok nu ook ondernemingenuit onder meer Rotterdam, Den Haag en Amster-dam. De organisatie wees erop, dat promotie vande middenstand nodig bleef omdat velen nogaltijd naar de grote steden uitweken in de overtui-ging dat in Amersfoort te hoge prijzen werdengerekend en ook de malaise was nog niet voorbij.De beurskrach van 1929 en de daarop volgendegrote crisis moest toen nog komen ... de Nijverheidsstraat. Daarin was tot in 1921 deNederlandsche Confectiefabriek van de firma N.V.vh. A. Cohen gevestigd geweest, een filiaal vaneen onderneming met een hoofdvestiging inAmsterdam. Het fabriekspand werd na het vertrekvan de Necofa voor verschillende activiteitengebruikt, zoals in 1923 bijvoorbeeld voor een over-dekte kermis en voor de feesten

tergelegenheidvan het vijfentwintigjarig regeringsjubileum vankoningin Wilhelmina. De beurs werd een groot succes; op maandag30 april werd de 700oste bezoeker verwelkomd.De sfeer op de beurs werd verhoogd door de aan-wezigheid van een salonorkest dat een dagelijkswisselend programma uitvoerde. In 1924 werd de winkeliersbeurs in Necofa her-haald. Er schreven ditmaal maar liefst 58 bedrijven




