I Wie verloor zijn trouwring?
Een dezer dagen ontvingen wij
het volgende bericht van een
gebruiker van de Erres SZ 175.
Bij de grote voorjaarsschoonmaak werd de doos van deze
stofzuiger; die men bijna een
jaar in gebruik heeft, grondig
gereinigd.
Tot grote verrassing w~rd in
deze doos een heren trouwring,
een gouden ring met aan de
binnenzijde een meisjesnaam en
een datum gegraveerd, gevonden.
Waarschijnlijk
is de verliezer
één van onze personeelsleden.
Als deze de betrokken meisjesnaam en datum kan opgeven,
wordt hem de ring omgaand
geretourneerd.
Het adres van de eerlijke vinder is:

JOS. VIDELER

MEN KEEK IN ONS INNERLIJK

Eurenderweg12
HEERLEN
Limburg

De periodieke doorlichting in oris bedrijf is weer ten einde. 1100 mannen
en 150 vrouwen hebben hun kin op het scherm gelegd, hun schouders er
tegenaan gedrukt, alle mogelijke en onmogelijke houdingen aangenomen
Voor
de liefhebbers
en bewegingen uitgevoerd. Een brutale is, voor het zijn beurt was een
muziek
eindje verder gelopen dan toegestaan, en heeft zodoende zijn collega
De
heren
Dirkmaat
en Van
inwendig kunnen bekijken. Och, als leek zie je hier weinig aan.

van

goede

der Heljden van
het Versterkerlaboratorium
roepen
liefhebbers van symphonische muziek (Bach, Beethoven, Brahms, Bela, Bartok, e.d.) op tot het
vormen van een kring van muziekliefhebbers.
~enoemde heren hebben hiertoe het initiatief
nenomen; zij stellen zich voor op ge~egelde
iljden in de kleine zaal van ons Ontspanningsgebouw
avonden
te beleggen
waar
noede muziek zal worden gegeven, hetzij op
nramophoonplaten,
hetzij In natura. De kosten zullen minimaal zijn.

Een hoop liJnen, die de ribben wel zullen
zijn, een ruggewervel; met veel moeite on',:rscheidt men een hart en verder niets dan
.:n grijze massa met lichte en donkere vlekken en strepen. Bij ieder mens bijna gelijk
en toch steeds weer iets anders. En de dokter
zit die beelden maar te bestuderen, één voor
één, niets wordt over het hoofd gezien; tien,
honderd, ja duizendmaal, steeds met dezelfde
nauwgezetheid, met dezelfde zorg en hetzelfde geduld. Want bij een enkel ogenblik
van verslappen kan juist datgene over het

hoofd gezien worden, waarnaar zo ijverin I

voor zijn gehele omgeving. Daarom is het
van zo eminent belang, dat de ziekte in ziJn
prilste beginstadium reeds ontdekt wordt. De
kans op genezing is niet dan alleen het
grootst, maar tevens wordt een besmettingsbron ontdekt voordat hij kwaad kan doen.
En daar wij allen ieder uur van de dag besmet kunnen worden, is het noodzakelijk
steeds opnieuw te controleren of onze longen nog volkomen gezond zijn.
Dat is niet alleen in ons èigen belang, maar Aanmelding
schriftelijk
of mondeling
in het belang van ons hele volk.
toon 461) bij genoemde heren.
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LAATSTE DER MOHIKANEN'
~"",~
gespeurd wordt. Is deze inspanning van één ~DE
persoon nu zo noodzakelijk? Ja, zeer zeker.
U zult zich wel afvragen wat een
nig
meer
aan
toe
te
voegen,Wij kunWij moeten niet vergeten, dat hier gezocht
Indianenstam met Van der Heem N,V,
nen echter wel vaststellen, dat De
wordt naar een ziekte die eens volksvijand I)
te maken heeft, Nu is het opschrift
Geus al deze jaren de motor is gen\lmmer één was. Die in 1903 nogb}Jna 2~
van dit stukje niet zo gek, als u weet,
weest van ons kernwerk en dat wat
van de 100.000 mensen deed sterven, maar
dat er in ons bedrijf wel degelijk van
bereikt is voor een zeer belangrijk
nu, dank zij het röntgenonderzoek, slechts
zulke dappere strijders rondlopen,
deel aan zijn inzicht en werkkracht te
een aantal van 16 bereikt.
Wij moeten dan teruggaan naar 1945,
danken is.
Wij moeten vooral niet vergeten, dat tubertoen op initiatief van drie VDH-MohiDe Geus, wij vinden het ja~mer, dat
culose een besmettingsziekte is, die zich pas
kanen, de heren Baarda, Ferwerda en
je ons hebt verlaten, maar aan de anaan de patiënt openbaart, als zij al in een
De Geus, onze Kern werd opgericht,
dere kant zijn wij trots op je, dat je
gevorderd stadium verkeert. Maar dènk er
Reeds betrekkelijk kort na haar opnu onze belangen op een hoger njwel aan, dat de gehele tijd; waarin de pa1iënt
richting verlieten de twee eerstge.
veau gaat behartigen, Hartelijk dank
zichzelf niet bewust is besmet te zijn; hij een
noemden de dienst van Van der Heem
voor alles en veel succes in je nieuwe
gevaar is voor zijn gezin, ~iJn colleM's.
,.- .,- zelfs
N,V, en bleef De Geus over,
Îoopbaan,
En nu heeft dan de laatste VDH-MohiKERN MAANWEG
H~ijkdankenwlJde
Dli"eetle:~thef,;col':
---~."-.,..-""
---".-~---~-~-~
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k~an ons eveneer)s verlaten en moeten Hartelijk
dank ,..aan
Directie, chefs en collega's
Iega's en vrienden voor de gel\lkwenserlen
de prachtige cadeaux,die wij bIJ ons huwehjk mochten ontvangén,
J. GRIJPSTRA,
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WIJhet zonder hen stellen,
. voor de gelukwensen
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wat' er over hem gezegden
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MeJ,K, SMIT,

KORSMAN Burgerlijke Stand
I

(Geboren:

11 Mei zal het 12V2jaar geleden %ljn;

~

( dat H. Korsman

In dienst trad van ons

~

bedrijf.
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werd hij spoed\g overgeplaatst
naar
de afdeling Planbureau. Korsinan werd
hier belast met de .volledige
adm1nlstratie van het materiaalvoorzienlngs-
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nu en dan wel eens zakelijke problemen aangeroerd kunnen worden. Maar
deze prob.lem~n zullen op 11 Mei wel,
even blijven rusten. Dan moet de jubilaris zich opmaken om de vele felici.
taties van chefs en collega's in ontvangst te nemen. De redactie voegt
n'::- ::~arne de zijne bij.
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Muilwijk,
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: !A. P van der Lecq, op 1-5-1953.
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, i JacobaPieternella,dochter van T. Taal, afd.
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INTREDINGEN
J. A. te Winkel, afd. Productiebur., 27-4-1953.
IJ, C. la Grand, afd. Slijperij, 27-4-1953.
A. Jo Fraza, afd. Huish. app.mont., 27-4-1953.
A, A. Willekes, afd. Huish. app.-montage,
17-4-1953.
-. J. M. Th. Bottemanne, afd. Inleerband,
17-4-1953.
H. J. Kanis, afd. Inleerband, 27-4-1953.
M~j. 1. Mulder, afd. Inleerband, 27-4-1953.
C. anC), afd. Inleerband, 27-4-1953.
Mej. G. G. Rjetbergen, afd. i'nleerb., 27-4-'53,
Mej. A. J. Sinnema, afd. Inleerb., 27-4-1953.
;

~ind goed al goed. Zo hebben chef en collega's vermoedelijk gedacht bij ons vèrtrek
naar het buitenland. En de daad bij het
woord voegend hebben ze ons een paar
mooie en nuttige geschenken mede gegeven,
waarvoor wij hun nog:1133ls heel hartelijk
dank zegg~n. Wij hopen ze, volgens wensen,
I i" gezondheid én als een steeds weerkerende
h~rinnering aan wat geweest is, te mogen
qebruiken. l-iiermede dan nog een laatste
vaarwel ~:Jn chefs en collega's.

G. KLARENBEEK.

"

Afd. Metaalwaren.

\'..

R. KLARENBEEK-DE VAAL.
Afd. Inkoop.

121/2 jaar in onze dienst F. VAN LEEUWEN

I

Worden bij de manneneerst 12V2-jarigejubile~ gememoreerd, voor een vrouw is een.. <
dienstverband van 10 jaar reeds een vermelding waard.
10 Mei is één van onze werkneemsters, mevrouw Morel-:de Vetten, twee lustrums in
Morel.

C.

) i D.

er onder ons personeel nog veel
meer "verborgen talenten" schuil ::n,
die alleen maar een kleine bemoediging nodig hebben om ook in te
zenden. Zij zijn het, die de gelederen
van de trou'v'/e inzenders kunnen aanvullen en er voor kunncn zorgen, dat
de Tentoonstelling 1953 alle vorige
verslaat I
Aanmelding om in te z~nden is r.lOgelijk van Maandag 4 Mei a.s. af.
Even een briefje met naam cn afdeling aan de heer Koopman,
Centrale Typekamer en de zaak is in
orde. U krijgt dan e:::n formulier voor
volledige opgave toegestuurd.
Doet U mee 7 Goede vrije tijdsbesteding wordt altijd zeer gewàardeerd
en die waardering is voor U een
stimulans op de ingeslag~:l weg met
Uw hobby voort te gaan.

Bonte Avond en Tentoonstelling
Zoals reeds eerder is aangekondigd,
zal de jaarlijkse Bonte Avond "voor
en door ons personeel" worden gehouden op 28 en 29 Mei a.s. Hierover meer in het VDH-tje van 16
M~i, Tegelijk met die Bonte Avond
zullen wij wee~ de inmiddels gebruikelijk geworden Tentoonstelling Vrije
Tijdsbesteding Houden.
Onze vorige tentoonstellingen
hebben zich in een steeds stijgende belangstelling k~nnen verheugen, zowel
van de zijde van de inzenders als van
de bezoekers'. De kwalitèit van de inzendjngen stond ophöbgpeir
en ook
het aantaJ inzendingen was altijd van
dien aard, dat het ons moed gaf, met
dit soort tentoonstellingen
door te
,

Mevr. Morel 10 jaar in dienst

mej.

-~

afd.

20-4-1953.'

Jeannette,

Huwelijk:
A.
Zegveld.

op, dat hij

Een ieder kent mevrouw

van

Tijdschrijverij,

1 M?rh C H:" .~ochtervan W. F. Stouter.. afd.
1 Meubelm3kerlj, op 14"4-1953.

Zijn eerste assIstente beviel hem zo
goed. dat hij ermee :n het huwelijksbootje stapte. Vandaar" dat tijdens de
week-end uitstapjes in de zeilboot zo
"""""""~-"'"-~-~---~---~

onze dienst

Marcus

-

personee.l weet te kiezen.

Wij zijn er echter van overtuigd,

I

dochter

afd.

Petrus

zoals hij

gaan..

ders,

-

geleden deze functie begon,
. wordt nog steeds iedere kaart bljge-

~ werkt. Dit
~ het juiste

~

I

~ Doch dit alles komt onder zijn wakend
oog stipt In orde; Nauwgezet,

JohannaTheoaora,

Wlkk~lafdeling,

, het fabricage-programma
groeiden de
'~ werkzaamheden,
die aan deze' functie
I verbonden zijn. Zodoende
moest ook
het personeel worden
uitgebreid
en
$ nu heeft Korsman liefst vier assistenten
? tot zijn beschikking. Want wij moeten
I niet vergeten, dat niet alleen alle series nieuwe apparaten
In het kaartsysteem moeten
worden
ingeboekt,
maar ook de stroom wijzigingen
op de
lopende series moet worden verwerkt.

:: 12 jaar

.

1

I~

11 November 1940 trad in onze dienst
een 14-jarig knaapje, F. van Leeuwen.
Als corveeër werd hij in de afdeling
houtbewerking tewerkgesteld en al
gauw viel cZijn buitengewone zorg
voor zijn gereedschappen op. De hefwagen, die hij in gebruik had, werd
met de regelmaat van de klok iedere
twee weken geheel gedemonteerd, nagezi~n en weer in elkaar gezet. Hij
kon er daarom trots op zijn de oudste
'wag~n van onze fabriek te bezitten
en wist daar z6 een nuttig gebruik
van te maken,dat menigeen dacht met
een electrische wagen te doen te
hebben.
'

want zij is het die iedere dag ons bakje
troost verzorgt. Vele liters koffie en vele
liters melk heeft zij al omgezet in een smakelijk bakje leut, dat bij inlevering van een
cantinebon van eigenaar verwisselde. Mevrouw Morel zelf, heeft veel plezier in haar
werk. AI~ een echte vrouw vindt zil .het
heerlijk om voor de koffie te zorgen. vooral
omdat ze weet. dat de meeste mensen echt
bliJ zijn met hun kopje koffie. Velen kijken er
Zijn accu'ratesse maakte dat Van Leeumet verlangen naar uit. Och. natuurlijk heb
wen de hefwagen sPgedig vaarwel
je wel lastige klanten, maar dat zal je wel
kon zeggen en in opleiding kwam voor
altijd blijven houden, Over het algemeen
r,,",utbewerker. Nu, 12V2 jaar na zijn
heeft zij niet te klagen en laten wij eerlijk
intrede, is hij volwaardig machinaal
zijn, zolang de koffie zo blijft als ze nu is,
houtbewerker, met een voorliefde
wij ook niet.
voor de cirkelzaag.
Mevrouw Morel, wij hopen dat nog vele liters I
Rustig en nauwgezet doet hij zijn
koffie van u onze tong zullen strelen
op de
als thuis,
-~ werk,
~-"~-"" zowel,~-_c
,," fabriek
~~
I

waar hij zijn grote
hobby
vindt in het
onderhoud
en het ge~ruik
van
zijn
zeilboot.
En mocht
het des winters
vriezen,
dan blijft hij het water
trouw.
Dan gaan de schaatssn
onder
en ook
hierop
staat hij zijn mannetje.
Van
Leeuwen,
de redactie
voegt
gelukwensen
bij die, welke je van
collega's
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I

j

""-'"

zal

krijgen.

zijn
alle

