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Het is met onze ventilatoren wonderlijk ge-
steld. Meestentijds beweren wij. dat het een
artikel is, dat speciaal voor export naar
tropische landen bestemd is om de een-
voudige reden.t dat er in ons land practisch
geen markt voor is, tenzij 's winters als een
ventilator het middel bij uitnemendheid is
om een beslagen etalageruit helder te maken
en te houden. Niet zodra echter is het
zomer, zoals in de afgelopen week, of er
is een ware honger naar ventilatoren, spe-
ciaal de oscillerende soort, om verkoeling
te brengen en een fris briesje langs de ver-
hitte voorhoofden te doen strijken.
Over de ventilator te schrijven en speciaal
over de VDH-ventilator, is dan een dankbare
taak, omdat het nl' eenmaal onmogelijk is
zich in de materie in te leven zonder zeil
een VT -5 voor zijn neus te hebben staan.
Dat een luchtstroom verkoeling brengt is

,
vanouds bekend. De Indische maharadja s

plachten een _speciale waaierbediende te
hebben, die hun potentaat afkoelden als hij
in zijn warme paleis zat. De tijd dat de uit-
gaande dames waaiers gebruikten is, dunkt
ons, ook al voorbij en dat alles dank zij de
elec!rische ventilator, die dit werk beter,
goedkoper, en... discreter doet.

van Maanweg naar

A bsfederdijk

VDH als fabriek van electrotechnische pro-
ducten heeft de fabricage van ventilatoren
indertijd opgevat omdat dit voor een f~bri-
kant van stofzuigers een logische ontwikke-
ling is.
De heer Lagendijk is zo vriendel.ijk geweest
Over die historische ontwikkeling het een en
ander te vertellen; en wel als volgt:
"Het begin was zeer bescheiden en vond
olaats in een tijd toen VDH nog geen bedrijf
e Utrecht kende en er slechts sprake was

van een fabriek te Den Haag.
Een eenvoudige venti Iator, type VT -2 (ge-
lukkig had onze codering voor de ventilator
de afkorting VT en niet V gekozen, anders
hadden wij nog eerder een V 2 gehad dan
de Duitsers) begon aan de montagebanden
in Den Haag te lopen. Niemand had kunnen
denken, dat deze jongstè spruit zo'n succes
zou hebben en zelfs met ere genoemd zou
word en op de tentoonstelling van de bond
voor Aesthetische Adviezen te Amstedam.
Nauwelijks echter was onze fabriek uitge-
brejd met een bedrijf te Utrecht, dat zich
ging specialiseren op de fabricage van kleine
electromotoren, of deze fabriek trok dit pro-
dUct tot ziçh. Eerst het montagewerk, daarna
de onderdelenfabricage en de nabewerking.
Uit dit tijdperk dateren de eerste grijze
haren van de baas Van Beem en denkelijk
ook die van sommige mensen van zijn be-
kende ploeg. De finish was damast en hierbij
is het de grote kunst om de damast-structuur
gelljkmat.ig fijn te krijgen door zeer gelijk-
matig te spuiten zonder zakranden, terwijl
een geringe hoeveelheid vuil in de lak vol-
doende is voor het zich vormen van de
zogenaamde "pauwenoog". Doch alle moei-
lijkheden konden worden overwonnen en zo
had men ifl de Arentzstraat niet kunnen den"
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ken dat nog eens zoveel. ventilatoronder-
delen hun handen zoud~n passeren, zij het
In gewijzigde finish en met als gTondstof
licht metaal. Onze ontwerpers hebben na-
melijk niet stil gezeten en een nieuwe serie
ventilatoren ontworpen. Als eerste werd het
type YT 3 In fabricage genomen, een grote
broer van de YT 2, niet oscillerend met
royale waaierbladen (25 cm diam.), gemon-
teerd in een bakelieten naafkap. Deze ven-
ulator is zowel geschikt om als tafelmodel
als om aan de wand dienst te doen. Ge-
wicht 3,2 kg. Deze ventilator werkt uitslui-
tend op wisselstroom en is radiostormgvrij.
leverbaar in de bekende spanningsreeks,
waarin al onze electrlsche huishoudelijke
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apparaten- zijn te verkrijgen. Het is n.l. zo,
dat niet alleen In Nederland verschillende
netspanningen bestaan, maar ook In het
buitenland. Zo is inltaliê in de huizen een
spanning van 150 V heel gebruikelijk.

Het opgenomenyermogen van deze ven-
tilator bedraagt slechts 25 W. Dat wil zeg-
gen, dat' men 40 uur continu kan draaien
voordat de electriciteitsmeter 1 Kwh verder
gedraaid is. 4,0 uur koelte dus voor onge-
veer 6 cent.
Zoals al onze huishoudelijke apparaten werd
dit product, voor de fabricage begon, ter
keuring aangeboden bij de N.V, Kema te
Arnhem. Direct bij de eerste Indiening werd
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I Burgerlijke Stand fabriek Utrecht

Verloofd:
Mej. F. G. de Heus, afdeling huisvesting,
met P. T. de Jong, op 3 Juni 1950. .

INTREDINGEN
A de Zeeuw, afdeling montage, op 5.6.1950.
J. J. van Hussen, afdeling stamperij, op
5.6.1950.
J. D. MeiJdam, afdeling draaierij, op 5.6.1950.

Kernspreekuur
De Kern te Utrecht heeft haar eerste Kern-
spreekuur gehouden.
Zes punten kwamen op dit spreekuur naar
VOren. Dit bewijst wel, dat het spreekuur In
een behoefte voorziet.
Mocht ook u een of ander met de Kern
willen bespreken, doe dit dan bij voorkeur
op het Kernspreekuur.
U kunt het daar rustig doen.

'Het eerstvolgende spreekuur wordt gehou-
i den Vrijdag 16 Juni a.s.
Aanwezig ziJn:
le pauze; hr. Loozekoot, hr Slagmolen.
2e pauze: hr. v. Kortenhof, hr Meersbergen.

Een kijkje op de afdeling montage van onze fabïiek Utrecht en wel op het
punt waar de aggregaten AG 250 worden gecontroleerd. De AG 250,
een der standaard-producten van Utrecht, is het hart van de stofzuigers
SZ 165 en SZ 305, dat daar geproduceerd wordt in grote aantallen en
van onberispelijke kwaliteit. Met zijn vermogen -van 375 Watt zuig hoogte
van maximaal 1200 mm waterkolom en luchtverplaatsing van maximaal
28 liter per seconde is dit aggregaat, of d.eze stofzuigerTT1otor, zoals het
in de wandeling heet; een prachtige krachtbron voor onze mooie
sto.f~uigers.

rKINDERBIJSLAG
In het vorige YDH-tje gaven wij een
tabel van de verhoogde kinderbijslag.
De vermelde Ingangsdatum Is echter
niet 1 April 1950 maar 1 Januari 1950.
Zij, die de kinderbijslag uitkering over
het eerste kwartaal 1950 ontvangen
hadden, zullen dit zeer zeker reeds
bemerkt hebben.
Met Ingang van 1 Juli aanstaande
komt deze verhoging voor de loon-

\ belasting in aanmerking.
"-De controleurs spelen bij het Instandhouden

van die kwaliteit een grote rol. Bovenstaand
Is afgebee)d de contr6lepost, het domein van
de controleur De"Baar...
Hier wordt gewaakt over het opgenomen ver-
mogen, de zuighoogte en de mechanische
kwaliteit van het hart van onze stofzuigers.
En net als bij een mens worden aan dat
hart hoge eisen geste1d. Met een toerental
van 15.0CO-17.000 omwentelingen per mi-
nuut daalt het anker rond en worden de ven-
tilatoren, die voor de luchtverplaatsing en
het vacuum zorgen, in beweging gebracht.
Dit hart is sinds korte tijd verjongd, dat wil
zeg~n, bij.. gelIjkblijvende afmetingen en
practisch gelijk gewicht wisten onze con-
structeurs het afgegeven vermogen bijna met
50% te doen stijgen. Een complimentje aan
onze ontwerpers Is hier wel op zijn plaats,
maar tevens een waarschuwing aan ons al-
len. I'mmers, deze verbeterlng!n de pres-
tatie betekent tevens, dat hogere' eisen wor-
den gesteld zowel aan het electrlsche als
aa[1 het mechanische gedeelte. De bedrijfs-
leiding heeft op. zich genomen aan deze
verzwaarde eisen ten volle te voldoen met

"-het-mooie-enonvetwathfe.-gevöI9' dar on-
danks de verzwaarde eisen de! door de
ste~kpr~efc9nt~6Ie geconsta~eerde duur-
p~oèfresult~ten zelfs beter ziJn gewc;>rden.
De sfeekproefcontr61e heeft evenmin stil-
gezeten en het is háat door 'rele uiteraard

,langdurige proeven gelukt de materialen, te
_vinden die deze hogere levensduur moge-
lijk inàken. Met name geldt dit voor de kool-
borstels, d1e in hoge mate op de levens-
duur van een stofzuigermotor 'van invloed
zijn. Het is daarom.. dat bij of,ze constructie
het vernieuwen van koolborstels; door de

huisvrouw niet mogelijk is. Het is trouwens
Iliet nodig, want de levensduur van het VDH-

aggregaat waarborgt jarenlange OngeSIOOro
\de loop,

Hierdoor wordt voorkomen, dat men in een

willekeurige winkel koolborstels '--"1
meestal niet eens van ~--~- -: laat staan de juiste kwaliteit, zeer ten ..-= I

van het anker, dat hierdoor ernstige .~ ,

kan oplopen.
Dit zijn zo enige gezichtspunten, die bij de
contrOle van stofzuigeraggregaten van ...
vloed kunnen zijn. ln het -~ , J"I
controleurs niet aan de weg doch~. :.-"

1meer op het tweede plan.
Dat zij een onmisbare instantie zijn, daar
twi.jfelt niemand aan.

T enfoonsfellingen
Nog nooit deed het verlangen naar vacantie
zich zo sterk gevoelen als In deze weken
nu de zon ons een voorproefje geeft van
wat ons te wachten staat. Wij hebben in
enkele voorgaande nummers een groot aan-
tal mogelijkheden opgesomd. Voor degenen
die niet ver van huis kunnen of willen gaan
wijzen wij op de prachtige tentoonstelling
Rotterdam ahoy, natwrlijk te Rott~rdam,
waar de vitale havenstad zijn levensdrang
exposeert op ~oeiende wijze. Geopend van
15 Juni -15 Augustus. Stokvis is er waardig

','ertegenwoordigd.
Ande~e tentoonstellingen in den lande zijn:
De Mijlpaal te Arnhem en die te Tiel, dat
1500 jaar stad is en dit feest van 7 -17 Juni
viert o.a. met een tentoonstelling waar de
ons welbekende cellulose lakfabriek C.L.F.
een stand heeft.

De IVIO jeugdkrant

Als bijlage bij dit nummer wordt verstrekt
~ folder "Fijn zeg", van de IVIO jeugd-

I - -,- Dit is een geïllustreerde uitgave van
, bekende stichting IVIO. Het blad ver-

I ~~; 1e en 15e van elke maand en
I kost f 7.50 per jaar of f 2. - per kwartaal.
Het proefnummer, dat wij ter inzage hebben

lad, telde 15 pagina's en bevatte o.a. ge-
--- J~~reerde artikelen over: spieken, onze- electrische locomotieven, de maan,

t ~ - ~ -~ van een wereldreis, schilderkunst,

ee~ verhaal, moederdag, het seinhuis van
de luchtwegen, sport en spel, en een pieker-
pagina.
Het blad maakt een aangename en verzorg-
de Indruk en verschaft het soort lectuur dat
de jeugd (tot. 80 jaar) I nte resseé rt.

Proefnummers zijn te verkrijgen bij de heer
Van Dorp, afdeling opleiding (te Utrecht
en De Kroon bij afdeling sociale zaken), die
zich wel met het doorgeven van abonnemen-
ten wil belasten.

SOLEX RALL YE SCHIPHOL
Overwegende dat het in ons land maar
zelden veertien dagen achtereen mooi weer
Is, hebben wij met angst en vrezen bedacht,
dat het pas morgen is, dat de massale Solex-
rit naar Schiphol begint. Aannemende, dat
wij bijtijds de hand op een Solex kunnen
leggen, zullen wij .in het volgende nummer
een geïllustreerd verslag van dit festijn op-
nemen. De heer Messnlg heeft ons beloofd
een prima fQtQreportage te verzorgen.



I Burgerlijke Stand ~t;

Huwelijk: 'j~
A. A. J. Teunlssen, afdefingenkelfabrlcage,
met mej. A. Thoben. op 20,6.1950.

w AT DOET DE KERN

Boekenkringen
Vandaag is de laatste datum van het lees-
schema van de lopende serie boekenkrjngen.
Nu krijgt u nog tw~e weken tijd, om de boe-
ken, die u nog niet gelezen hebt, alsnog
te leizen.
De verloting van de boeken wordt dan op
Zaterdag 24 Juni aanstaande in de kleinecantine gehouden. -,

Zoals reeds bij het begin van deze serie
in het VDH-tje medegedeeld wordt nog tot
het einde van deze maand 25 cent Ingehou-
den, en zo nodig het resterende bedrag in
de eerste week van Juli. In verband met de
jaarwisseling kon afdeling loonadministratie
namelijk pas 13 Januari beginnén met inhou-
den.
Met een nieuwe serie boekenkringen zullen
we wachten tot na, de fabrieksvacantie. Er I
volgen dan nog wel nadere mededelingen
in dit blad.. 1

grepen uit de Kernagenda

I Kernspreekuur Maanweg
De: Ke:r:n houdt spreekuur op Maandag 12
uni aanstaande in wachtkamer 1, begane

Jrond. Aanwezig zijn:
1e: pauze: mej. van Rietschoten, hr Pennings.
2e pauze: hr Stoffels, hr Van Delft.

-

HIVO-Zomern;euwsh l12 Juni - 20.00 uur. Kur a us.. I

Jubileumconcert van "Musica" onder leidjng i
van Jan Koetsier. Solist: Theo van der Pas.
Programma: Werken van Koetsier, Rach-
maninov, Fauré en Dvorak.
Entree voor VDH-leden f 0.90.
Kaartverkoop aan Kurhaus tegen vertoon
ledenkaart.
18 Juni - 11.30 uur. Kurhaus.
PianorecitiJl Theo van der Pas.
Entree f 0.75.
20 Juni - 20.00 uur. Zuiderpark.
Concert K.M.K. onder leiding van Rocus van
Yperen.
Entree f 0.25.

Op de laatste Kernvergadering, gehouden
Woensdag 7 Jul)i 1950, werden onder meer
de volgende punten besproken:
Uurloonactie Stichting 1940 -1945
Aan De Kern werd advies gevraagd over het
verzoek van de Stichting 1940-1945 om
één uur overwerk te verrichten voor de
nabestaapden van hen die In Duitse con-
centratiekampen en gevangenissen h~t leven
lieten. De meningen liepen nogal uiteen.
Sommige Kernleden vonden dat dit een na-
tionale ereschuld Is en de staat de gehele
verzorging op zich moet nemen, zonder dat
een beroep op de Iiefdadrgheid moet wor.
den gedaan. Anderen merkten op, dat het
beter is één uur van de vrije tijd op te,
offeren, dan door genoemde Stichting ge-
steund te moeten worden.
T el)toonstelling B.P .M.
Van de Bataafsche Petroleum Maatschappij
kwam een uitnodiging binnen voor de Jubi-
leumtentoonstelling, welke ter gelegenheid
.van het 6O-jarig bestaan van de N.V. Konink-
lijke Nederlandse Petroleum Maatschappij
van 17 Juni tot en met 8 Juli aanstaande

Igeh9uden wordt in het gebouw van de
Dierentuin. In het volgende VDHtje komen
we hierop terug.

Concept-reglement vertrouwens-commissie
gereedschapmakerij
De Kern ontving van de vertrouwenscom"
missie gereedschapmakerij een tweede con.
cept-reglement, waaraan zij haar volledigè
goedkeuring kon hechten.
Ziekteverloop 1949
Van de afdeling financiën ontving De Kern
een memo over het ziekteverloop In 1949,
~r.~ar~ngemiddeld 82Qmélnnelij]<e en 169
vrouwelijke verzekerden; totaal dus 989.
Voor de mannelijke verzekerden werden
1Q86en voor de vrouwelijke 418 ziekmeldin-1
gen verzonden; totélal dus 1504. Dit be-
tekende per 1!X> mannelijke verzekerden 137
en per 100 vrouwelijke verzekerden 247
ziekmeldingen.
De 989 verzekerden veroorzaakten In totaal
15057 ziektedagen. Véln het totélle aantal'
arbeidsdagen van de 989 verzekerden ging
4,9 % door ziekte verloren, gemiddeld wa'
ren er dus 50 per dag ziek.
De gemiddelde ziekteduur per geva1 was
ongeveer 10 dagen.
Voetbalwedstrijd Den Haag - Utrecht
Deze vindt plaats op Zaterdag 1 Juli aan-

staande, 's middags om halfd,ie, op het
terrein aan de Prinses Ma.riannelaan te
Voorburg.
B.K.T. kernleden
Onze bedrijlskadertrainer, de heer Maas,
gaf in de week van 3) Mei tot en met
3 Juni 1950 de cursus werkverhoudingen
aan die Kernleden, die nog niet aan een
B.K.T.-cursus hadden deelgenomen.
Alle deelnemers waren zeer enthousiast over
deze cursus.
De rijwielstalling; het in- en uitrijden
Het snelle in- en uitrijden van rijwielen en
Solexen bij het begin en einde van de werk.
tijd levert gevaren op voor degenen, die te I

voet de rijwiel.stalling in- ol uitgaan. Dit
punt za[op de eerstvolgende directie-Kern-
vergadering besproken worden.

;

LATER BEGINNEN) alge-
VROEGER EINDIGEN) lopen
Ongeveer een jaar geleden werd aan enkele
personen tijdelijk toestemming verleend om
in verband met trein- en dergelijke verbin-
dingen hun werk later te mogen beginnenof vroeger te beëindigen. Thans wordt veel- I
vuldig door anderen misbruik gemaakt van
het feit, dat enkelen vroeger weg mogen
en vindt men elke avond tientallen mensen
lang vóór vijl uur in de kleedkamers.
De trein- en busverbindingen zijn echter
momenteel zo gunstig mogelijk en er is dan
ook besloten, dat met ingang van Maanda~
19 Juni 1950 niemand meer later mag
beginnen en n i e man d meer vroeger
weg mag.
Iedereen moet dus om 7.42 respectievelijk I

8.36 uur op zijn plaats zijn en mag eerst
om 17.00 respectievelijk 17.06 uur zijn afde-
ling verlaten.
Zij, die menen een hoge uitzondering op
deze regel te mogen maken, kunnen hun
wensen kenbaar maken op Maandag 12 Juni

I1950 in de pauzes, ol na werktijd bij de heer
Schrevel, afdeling personeelsdienst.
In het vervolg mag dus alleen als regel
later begof!nen worden ol vroeger worden
gestopt, indien men in het bezit is van een
door aldeling personeelsdienst getekend
verlolbrielje.

~~

INTREDINGEN .,,
, van den Bos, afdelmg financiën, op $.6.'50.

"). M. F. Canals, afdeling opleiding..' op
~.6. 1950. - "
,. Coester, afdeling opleiding, op 5.6.1950.
. P. A. Warringa.. afdeling opleiding, op

~..6.1950..
, G. de Konink, afdeling zagerij., op' 5..6.'50.

1"1ej W. Braham, afdeling inleerband, op
5..6.1950.
Mej. D. van Leeuwen, afdeling Inleerband,
op 5.6.1950.. . .

Mevr. L. F. van Alphen, afdeling huisvestIng,

op 5.6.1950.

" J. Th. Goorsenberg, afdeling export, op

;.6.1950. -

I Mede namens mijn echtgenote, dank ik
-iirectie, chefs, bazen en personeel voor de

I vel~ 'gelukwensen en prachtige cadeaux...b!,l

ons huwelijk ontvangen. (

C. DE JONG afdeling plaatwerkerij.

* - .

I Van J. Koningen, afdeling wikkel, is een
dankbetuiging ontvangen, bestemd voor
Zîekentroost, voor de hartelijke belangsteI-

I Irng 9ntvangen tijdens zijn ziekte.
*

I Hartelijk dank aan mijn collega's en Zie-
I kenzorg voor de tijdens mijn ziekte ont-

langen attentie's.
F. v. d. KROL-STAKENBURG
afdeling service.

Iramabonnementen
Tramabonnementen voor de maand Juli' kun-
nen worden besteld op Maandag 12 Juni
tijdens de pauze in de grote cantine.

.lDEE~NBUS
Idee nr. 309.
Ingezonde; door M. Blom en D. v. d. Tas,
afdeling nabewerking.
Betreft: een gewijzigde methode van ver-
~inken van chassis.
Concl~sle: methode heeft kwaliteitsverbete
ring .tot gevolg en is bruikbaar.
Premie: 20 gulden totaal, dus 10 gulden
r')er persoon. ~-

FABRIEKSBEZOEK
De bezoekers, die Maandag ondanks de
warmte welgemoed ons bedrijf rondtrokken,
waren de wekelijkse ERRES-handelaren, d1t-

.aal uit het rayon Groningen.
Maandag aanstaande .volgt leeuwarden.
Vanmiddag komt een groep van 160 leden
van het Stokvis-personeel uit Rotterdam op
uitrodiging van de Kern onze fabriek be-
zichtigen. Zij zullen worder) rondgeleid door
~~n aantal vrijwilligers-gidsen.


