
Bartelink, Arend Jan. - Directeur N.V. Timex, textiel-
grondstoffen, afvalproducten, ijzer- en metaalhandel. —
Geb. 8 Mei 1902 te Enschede. - Ouders: Arend Jan Barte-
link, geb. 23 Sept. 1868 en Hendrika Ansink, geb. 14 Jan.
1877, beiden
overl. - Geh.
met Hermine
Barbera Jaberg
geb. l Maart
1908. - Kinde-
ren: Ellen, geb.
8 Juli 1930 en
Rudolf Arend,
geb. 11 Maart
1935. - B. be-
zocht de lagere
en handels-
school te En-
schede. Op 17-j
leeftijd begon
hij als j ongste
bediende in een
engros textiel-
afvalproducten-
handel; inmid-
dels studeerde
hij in zijn vrijen
tijd bedrijfseco-
nomie en talen.
Tot en met
1932 werkte hij
in dit bedrijf, waar hij intusschen was opgeklommen tot
procuratie-houder. Op l Jan. 1933 richtte hij te Enschede
op zeer bescheiden basis een textielafvalproductenbedrijf
op. Begonnen met een personeel van 3 man, breidde het
bedrijf zich onder B.'s bekwame leiding uit tot één der
grootste en modernst geoutilleerde bedrijven in Nederland,
waar thans ruim 110 menschen in dienst zijn. Meer dan
600 standaardsoorten wol en katoen zijn uit voorraad
leverbaar. Aan het bedrijf is tevens een Kunst wolfabriek
met eigen ververij verbonden voor de fabricage van versch.
kunstwolsoorten (ruw en geverfd). Verder is de fabriek
ingericht voor de fabricage van poetskatoen. Hoewel ook
in het binnenland afvalproducten ge- en verkocht worden,
wordt het belangrijkste afzetgebied buiten de grenzen ge-
vonden. Aan het bedrijf is een ijzer- en metaalhandel,
zoowel groot- als kleinhandel, verbonden en te Beverwijk
heeft de N.V. een eigen metaalgieterij. De N.V. Timex
heeft kantoren te Johannesburg onder den naam Atimex
(Pty) Ltd.; voorts zijn haar agenten over de geheele wereld
werkzaam. - B. bezocht voor zaken en genoegen alle lan-
den van Europa; in 1937 maakte hij een groote zakenreis
naar Zuid-Afrika. - Zijn grootste liefhebberij is de bestu-
deering van handels-economische literatuur. — Prof. Lo-
rentzstraat 10, Hengelo (O.).


