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,-
De Janvrouw van \

~Het V D Haartje---

Als U mij een week ge-
dd h b1e en gezeg zou e-

ben, dat ik nog eens
lets Jn het YDH-tje zou
sctlrijven, dan had ik U
finaal uitgelachen.

Ik en séhrijven, dat z1jn
er twee die niet bij el:'
kaar passen.

Nooit scnrijf ik, zelfs
nIet een brief, nog niet
aan m'n beste vrienden;
Nu ja, misschien toch
'vel:

éenj)er jaar. Een doos
postpapier van tien jaar
geleden is nog niet op.
En een blocnote wordt
alleen gebruikt door'
Leonoor, om te tekenen
en cijfers te leren ma-
ken ,Maar nu ziet U wat
een vriendelijk verzoek
kan doenl

Daar werd ik eergiste-
ren opgebeld: "Me-
vrouw.. zoudt U niet
eens een stukje voor het
VDH-tje willen maken?

We willen eens iets van
U h "

oren.

Maar wat nu. Over welk
onderwerp zal ik het
hebben? Ik ben toen
gaan zitten peinzen. U
moet het mij maar niet
kwalijk nemen, maar ik

'~d het moeilijk. Op
,looi kon Ik al nooit

een voldoende halen"
voor een opstel (zelfs Mevrouw van d,
niet als ik het door een "n Piel er

arder, die het we~ kon, liet maken) en na-
dien heb ik me nooit meer aan schrijven

,gewaagd. 'Hoeft in de huishouding gelukkig
ook'niet. Wel speel ik bij tijden voor secre-
taresse van mijn man, maar dan alleen per
telefoon..
~ls hij's avonds weer eens weg moet naar
een vergadering van de Kamer van Koop-
handel of van de commissie van toezicht op
pet ~iddelbaar Onderwijs of van de Am-
bachtsschool of van de Maatschappij van
Nijyerheid en Handel of van é~n van al. d.ie
~nder~besturen waarin hij zit. Dan zegt hij

,nogal eens: "Bel die en die vanavond eens
yopr me op, want ik moet weg en jij hebt
tochni,etste doen.'~ (Dat denken mannen ge-
Jopfikaltijd.) En weg is hij weer. Dan moet
i.kafsP.rakenvoor hem maken en andere af-
zeggen. ,-.

qziet,nuh~bÎk toch ongemerkt een onder:
werpgevonder:l en wel een door de eeuwen
be~nzo belangrij~ onderwerp: ...de man".
[1j~~.r,tnchet ,bij~onder mijn man. Ik neem
aan,datUh~mwel kent op de zaak, maar
~i,sschi.~nbent U nieuwsgierig hqe hij thuis

Js,WeJ,hir Îs weinio thuIs. want. vele avon-

I:en vrouwennummer van het VDH-tje.
Schrik! U niet, het is maar voor één
keer.
Een vrouw van een werkgever -
vrOUWC!1 van werknemers - schrijven, .cr wa. In.
Enkele werkende meisjes hier zijn
ce~s in de pen geklommen.
Natuurlijk zijn de foto's ook van
vrouwen.
Wij vonden dit wel leuk voor een
keertje. Wij hopen alleen nu maar,
dat de mannen er ook een klein

( beetje plez:e~_a~~eleven. - --

Heerlijk. . . .
voor één keer mogen de vrouwen
zich eens uitleven in het VDH.tje. Ze zuUen
het er ;van nemen, rekent U maarl
"U eens geen artikelen over zwaar tech!1i-
sche of eco!1omische onderwerpen.. Geen
verhaten over de Hufford trekpers van

"..~ $75.000, over het slagvolume va!1
een verbrandingsmotor (snapt U het?) of
"Ier een robuste drievoudige draaiconden-

r. Met die drievoudige draaicondensator
kan je tenminste nog leuke kinderspelletjes

U weet wel, al die letters dopr elkaar
, en dan zien wie er de meeste woor-

--" van weet-te maken. Wat er verder mee'
kan weten wij zo niet.
Ja, wat wij dan voor één keer in het VDH-tje
willen? Ach, wat gezelligs. Iets over de mode
of zo. Wat draag je het beste bij koude en
hitte op de montage, welk blousje kleurt
het aardigst bij je machine. Hoe los je dat
probleem op als .je aan meer machines werkt
van zeer uiteenlopende kleur?
Bij,,'oorbeeld ook wat uitvoeriger familiè"
berichten. Van hoe is die aan die gekomen
en zo.
Dan iets over het droge brood van Maandag-
morg~n. Hoe hou je dat zo vers mogelijk?
Men wikkele hel in een vochtig doekje en
neme het onbelegd mee naar het werk. Vlak
voor het consumeren srriere en belegge men
het met boter en beleg naar keuze enz.
Er zou 'o~k iets aardigs over kinderen in
moeten. Mannen doen of ze dat maar onzin
vinden. Maar ~oms betrap je ze, denkende
dat ze met technische tekeningen staan îe

leien, z6 ernstig staan dan die gezich-
totdat blijkt dat ze kinderfoto's aan el.-
vertonen en de laatste (natuurlijk zeer

) staaltjes van hun spruiten
te vertellen. Dan vallen die mannen

Vervolg pag. z.

- --
er Heem-Visser. met haar kinderen Leonoor

den is hij bezèt, zoals ik al.. zei. met zi
o',erige ambten.
En a.ls hij thuIS is moet hij dikwijls nog wer-
ken aan zaken waar hij overdag niet
toegekomen is. Dan hQor ik gesprekken
bowdenkabels en zuigers, over dommen
ol niet gesmeerd, over condensatoren
eindlampen ol over gerlthte antennes
boosters en zo leer ik iets over dê
Ook gaan we wel eens, als we een enkelavond gewoon maar thuis zijn, een -

met een nieuwigheidje proberen, -
even naar het "lab" en spelen daar met de'
jongste spruit: het televisietoestel. En dan
stel ik me voor hoe dat jaren g~leden met
d~ radio pl;èties zo gegaan moet zijn. Als
iets nog nie~ helemaal.. goed is dan maar
pfut~en net zo lang tot dat hèt "af" is. Daar
is geduld voor nodig, maar aan de andere
kant, je kunt er enthousiast voor worden.
NI) zult U 'me wel toegeven, dat het .voOr
een vrouw niet altijd even leuk is om ge'
tro~uwd te zijn met een man die het zo druk
heelt en zo weihig thuis is, maar toch zijn
er daardoor ook wel.. eens extra pretjes voor
mii' bii. zoals een tochtie oer loDDer OD

vlaggetjes-dag, waarvoor o.a. de voorzitter
van de Kamer .van Koophandel met zijn
vrouw een uitnodiging krijgt, evenals voor
de openingsavorid van het Holland Festival..
De ene kéer hoor je het wel en wee van de
reders en de schippers en de andere keer
spreek je weer artisten en andere mensen
uit het c;ulturele leven. Zo zien we dus toch
ook wel eens iets anders dan alleen de fa"
briek en Ieren veier gezichtspunten kennen.
~n dan tenslotte - die enkele avond dat we
rustig thuis zitten met een boeken deradlo;
waarderen we dan ook extra.
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Op verzoek wil Ik een stukje schrijven, dat van geheel andere aard IS dan gewoonlijk ..

wordt gelezen, Als ik vertel, dat ik blind en slechthorend ben en lT)ijn man doof is, da~ ons ..'och we! weer mee. Ze,dalen w~:af
wekt dat direct een gevoel van medelijden bij U op. Dit is overbodig1 Wfj hebben het tot onze regionen. Of zou het een stijgen
voorrecht in het bezit. te zijn van drie gezonde ki.nderen. Vanzelfsprekend kost het miJ zijn? Ach.. de mannen die dlt,~ezen, als ze
meer inspanning en zorg om alles in goede banen te leiden. Doch he~ liefs van de al zo ver komen, zullen hun Wijze en brede
k!nderen vergoed zoveel. Doo~ de omstandigheden zijn zijbijdehanQer dan a~deren van schouders wel ophalen; Wat een onzin,
hun leeftijd. Tegen hun vader wordt zonder geluid gesproken omdat hij alles van de horen we ze smalen. Al dat geleuterl CC
lippen moet lezen, Tegen mij sp!ekenzij hard en duidelijk. On'ze oudste zoon Van acht Die vrouwen snappen niets van de probIe-

Jaar Is kort geleden aan pianostudie begon- . .. ,. men v~~ ~et bedriJfsleven, van arbe.ids-
nen, Hîj vindt he\ erg prettig, als hij met jaren, dat miJn man bij VDH werkzaam IS, productiviteit, van Qe 'opbouw van de maat-
mammie quatre-mains kan spelen. Met be- heb ik nog nooit een klacht van hêm ge- schappij. En ze kunnen een grapje er over
hulp van mijn electrisch hoortoestel gaat het hoord. Ai.teen Is het erg hinder\ijk, als men maar nauwelijks waarderen, En dan zeggen
best. De muziek wordt voor mij in braille- ons gebrek bemerkt, dat er dadelijk mede- wij vrouwen, dat we er best wat van begrij:;
schrift omgezet, Heel goed herinner îk mij lijdende blikken op ons gevestigd worden. pen, ook al denken de mannen van niet.
nog, toen Martin een kleutertje van twee WannE:er Ik bij E:en druk verkeE:rspunt mE:\ En wehE:bben bij {ijden een helE:boel rE:S-
jaar was E:n mij voor hE:t E:E:rst op straat gE:- dE: witte stok aan dE: stoE:prand sta, beleefd pE:ct voor jullie gezwoE:g, Wij proberen al.-
lE:iddE:, PlotsE:llng ZE:i hij: "Mammie, E:r ligt en vriendelijk om hulp vraag, heb ik meer leen het zaakje in evenwicht te houden.. Als
een grote bah v~n een hondje. U moet niet dao eens moeten horE:n:"ik heb geen tijd." de mannen soms technisch of administratief
bang ziJn, ik zal U er wel omheen trekken." Destijds hoorde ik in het voorbijga~n mensen doorslaan, sla~.n wij vrouwelijk door. Die
Onlangs liet ik ons dochtertje van toen nog tegen elkaar zeggen: ...,wat z,ieljg, nog Jong kans .kregen WIJ deze ene keer,
geen drie Jaar een boterham strooien voor en dan al zo." Diezelfde mensen 11e.t~n mij En die moeten we toch benutten?
de vogels; Verontwaardigd riep zij: "Mam- inîegen en wind staan. Waar blijft de hel-
mie, het vogeltje ~It te knoeien." Even !ater: pendec~~nd? Zijn d.e Hagenaa.rs te stijf, of De vrouw op de Solex
"Mam, het vogeltje heeft alles opgeêet, nu weten ZIJ de betekenis van de witte stok niet?
is hij e7n grote J?ng.en hè?" Van die klE:in~ GIJ vrouwen, die dit 1eE:st, hE:lpt waar hE:t Heerlijk g.lij~t..mE:n over dE: wegE:n,
opmE:rklngen geniet Ik veel en het houdt miJ nodig Is. ME:delijdE:n hebben wij niets aan, D.e SOLEX IS E:en warE: zegE:n. ..
op de hoogtE: v~n, alles wat er om ons heen maar wel medeleven, Wij zijn geen onge- Niet alleen voor de mannen, I
~ebeurt, Als pappie tegen half zes de sleut~1 lukklg stel mensen, die door het leven gaan. (Die eigenlijk beter trappen kannen),
1n de deur steekt volgt er een vreugdegegil... Maar ook voor ons vrouwen,
Vlu g lopen de kinderen hem tegemoet en Doch tevreden, met belde benen In het volle D' d k h. . , leven staand .. re van mo ern gema ouwen,hangen aan zijn broekspijpen. Gewoonlijk IS . s Zondags vroeg er op uit getrokken
hij in een opgewekte stemming. In de vier W, TAAL- T1JSSEN Met een vriendin (zonder rokken),

" Men aanschouwt Neerl~nds pracht en geniet,

M .. d kt b. . d H W~nt afstanden bestaan er voor de SOLEX
IJn va er wer IJ van er eem, , ,.. niet.

Mijn oudJes zeggen dikwIjls: "wat een zonde,
Ik heet Tommie, Tommie van Santen, Nou en toen hadden we weer ruzie en toen Hadden ze die dingen maar eerder uitge-
En "ik woon Goeverneurla~n 231, één liep ElsJe naar, huis. vonden."
stoe p OP ' V . , . b k d' ; En nou ben Ik ook maar weer naar binnen ermoelems IS gewo~n on e en ,
Ee~ paar huizen verder woont een meisje, gegaan. Je kunt toch ook niet alleen vader- Op de. SOLEX word Je e.cht verwend.
ElsJe heet ze, tje en moedertje spelen, En thuIs gekomen praat Je nog lang na
Ze woont er nog maar Pas Z . . I d t .' d ' d Over de geneugten van de SOLEX van VDHI. le Je nou we a meiSjes om ziJn en at
Ik speel wel eens met haar, maar we krijgen je toch niet met ze spelen kan? EEN SOLEXISTE
~aast altijd ruzie. Hè, ik wou maar dat we gingen eten, maar
t Is ook eigenlijk niks om met meisjes te v~der Is nog niet thuis. Die komt vaak pas bij en een hE:leboel lachten tegen m'n vad~r

spelen, Z~ hebben altijd w~t. En dom zijn om kwart voor zes. M~ar hij lachte niet. .

ZE: ook, Dat komt door z'n vE:ran\woordE:lijkheids- Een zei tegen hem: Zeg van Santen 'e
Daa~net nog. We zouden ~adertje en moe- gevoel. 't, Is "een verschrikkelijk moeilijk. "" .. J
dertje spelen, we\ een beetje flauw spelletje, woord en Ik weet ook niet precies wat het moet e~n flets kopen man.
maar ,nou ja, Elsje wou 't graag en ik wist is, maar het Is wel erg belangr!jkgeloof Ik, Toen z~i m'n vader een heel lelijk woord en
ook niks beters te bedenken. Want als m'n vader laat thuis komt en moe- i~ heb I~kker rI:1'n tong uitg~stoken. Poe"t
Wat"zaten op de stoep, der bromt een beetje, dan zegt ie altijd: Ja die vent dacht zeker dat m n v~der geel',
"Vooruit," zei Elsje, "nou ging ik 't huis- hoor es, je hebt verantwoordelijkheidsgevoel eens een flets heeft I
houden doen en jij ging naar je werk." of je hebt .'t niet. En d~n zegt moeder ver- Een keer duurde 't erg lang toen Ik voor d~
"Wat moet ik dan doen?" zei Ik. der niks. fabriek stond, Alle mensen waren al zowat
"Nou, gewoon, naar Je werk, net als je Ik wil j~ter net zo worden als m'n vader. weg en toen ging ik de raampjes tellen v~n
vader." Maar ik geloof niet dat 'k d t I k de fabriek. Ik was ~I haast bij 200 en toenG d " I a gevoe 00 d rt', V . b '., d'" oe, zei ik, "nou, dag vrouw, tot van- graag wil hebben. Weet je, ik heb ~Itijd v:o~? e ~o le~. "an .wle en JIJ r een-
avond dan, ik ga naar de fabriek," zo'n honger, om 5 uur rammel ik al. tJe? Ik zei, d~t IkT~mmle van S.anten heette
Wat voor fabriek?" vroeg Elsje S ' k ' d en toen zei die portier: "Ik zal Je vader wel" N ' oms mag I m n va er wel es van de fabriek I t "

E I h" ou, Van der Heem natuurlijk, daar werkt h I L k' d D 'k b" h I ~ve.n a en omr~epen. neven ater oor
m'n vader iochl" h a .e.n. eu ls D at, an ga I IJ ,et ~ azen Ik Ineens een juffrouw heel hard roepen:

" , ulsJe staan. aar staat een portier In en M' "
"Nee, zei EIsje, "daar werkt mijn vader." die moet oppassen dat er geen dieven bin- ", iJnheer van Sa,nt~n. ~k schrok ervan, ze
"Ach nee kind, mijn vader." nen komen.. riep zo hard dat Je t buiten kon horen.

"Nietes, de mijnei" Als ik daar sta kan ik alle mensen naar bui- JNou,'t t.oen klwlamk hijl n~tuurlijk odok ghaubw.
d" t ' k II ! d a, IS we eu a s Je een va er e t je

"Nou, zei !k, "wat doet jouw vader dan?" den Zllfedn domenE' w.ant ze dgaan da emkaa oor bij Van der Heem werkt. Laatst bracht hiJ'
0 h" k ' b d fd ' " ,.. eze e euro r IS aan e an ere ant van h I" , IJ wer t In een a a elrng, zei Elsj e het hu'rsJ' e nog een d d k t nog repen c oco a mee omdat er feest ge-, eur, maar aar om

d f b"Stoppen ze daar die mensen dan allemaal haast nooit Iemand uit weest was van e a riek.
in 't bad?" ~~oe~ ik. En als m'n vader dan komt, hol ik hard naar Toch eens aan Elsje vragen of háar .~ader
::Nee. suf.ferd, zei ze, "daar hangen ~llemaal de fietsenstalling en dan mag ik achter op ook wel ee~s repen meebrengt. Zou hiJ ook
rJze~~jes In en daar moet m'n vader op pas- z'n Solex zitten. een, Solex hebben?
sen, Dat is altijd erg fijn. Als ik groter ben dan ga ik met ElsJe rijden,
"Ach kind, hoe kan dat nou dan verroestenAlidi k ' t dan vr~gen we de Solexen van onze vaders..h ' een e ene eer me. D ' I I k d d .ze toc allemaal!" zei ik toen a s nog vee eu er an va ertJe en moe-"
D ' I t ' d h f " If Toen waren we net op de Maanweg en toen dertje spelen." a s ,~ e es, m n va er ee t t, ze gezegd," deed ie 't niet .

"Nou, zei ik, "Ik vind dat jouw vader maar " .. Hè, rk ,wou dat vader maar kwam. Ik heb
een npk h22n+;A L__l." . Nou, m n vader trappen hp h" ""pr~ Ar r~~~ tn"h 7n n hnnnAr



1Z;':

2 JUl,

~~

hetNummer 277

~

~:I

.

SOLEX enthousiasten.DE"'HUISVROUW EN HAAR DOMEIN"
attentieErisééni;jróotverscniltl)ssen de man enzl)n vro:uw: de man heeft zij~

werk-zijnvrouw echter heeft haar domein. Huisvrouwen werke~ name-
)i.jknooit. Als een huisvrouw erge'n~haar beroep of haar werk maetin..
völlen zet ze of een streep of "geen" of "zonder", want nogmaà.j~;een
huIsvrouw heeft geen werk, maar een domein. Eendomeln welie ver.
staan, waar een. scepter g~zwaqid wordt. Dat zeggen wij toch a{ti.jd7Lijkt
hefeigenlijkn.ietof wij huisvrouwen allemaal KoningInnen zijh met Kroon-
domeinen. en. scepters, als teken van. vorstelijke waardigheid en, gezag?
Hoe kQmen wil toch aan die gekke uitd~ukkihgen7 De mensheid steekt
beslist een beetle de draak met ons bij iijden,

. ,

T9chzit er in ~o'n haast spreekwoo("delijkezijn werk, zijn dagelIjkse ervaringen; omdat.:
ui.td("ykk)ng altjjd ~el een: piezeltfe waarheid. ze zich blijkbaar niet precies voor kan stel-'
Want. de hu)svrouw heeft." inderdaad een Jen waar hij het over hee~en misschIen
werkterrein waar ~Ii.~en ZIJ het. voor he~fo~te antwoorden geeft. D~ngaan twee
~eggen heeft, waar, zoa.ls een. rad!op~ogram-levens langzamerhand ~en eigen weg, van
ma het zegt, moeders wil wet IS, De kinderen de kameraadschap waarin ze samen begon-
behoren niet tegen tesprekl!n ende leve. nenwaren, is niet veel over. De gesprekken
ranc;iers kijkènwe:l qit sjndsde kJanto' weer gaan voortaan over de kinderen en over

k~etjes en kalfjes, als d,e man !enmfnste ,na
mis§çhief\rJo9 de-bu~!vrO\lo/:~e(\.IJkgez~gd: zijn werk nog de energie voor deze koelen
,'alt het U ook niet reuze mee "dat wij"' nog en kalveren"op kan brengen.
riet allemaal drake pitten van eigenw11zig- De vrouw voelt deze situatie bewust of in-
heid geworden zijn? Onze man zien wij al- tuïtief 'wel aan en heeft voor deze grote

Ileen 'savonds.. als de huiselijke drukte wat moeilijkheid verschillende oplossingen ge-
gelUwd is en die is helemaal niet van plan zocht en gevonden. Zij gaat hier iets tegen- I

ons Van ons kroondomein t.e stoten! Ieder over stellenzijn eigen terrein, niet. waar? (De afwas D .
hft d t. I e ene vrouw ee eze compensa le ge-

staat er nog) , vonden in het blijven trekken van de aan-
S~elt U eens v()or dat. wij eens een dagje dacht van de man door te zorgen voor een
met hem moesten oversteken. Hij thuis. wij uiterst verzorgd uiterlijk en kleding, zodat
naar de fabriek. Denkt U dat. eens in, Ik het voor de man een voortdurend genoegen I
denk, dat wij na die dag zou~nzeggen: is deze vrouw te bezichtigen en haar elders

I,Wat een verband!" Waarmee wij dan be- te laten bezichtigen. Dat. achter dit fraaie
doelen, dat wij van A tot Z onze vrijheid uiterlijk vaak een volkomen leegte heerst
~'wijt zijn. Wij moeten plotseling met ieder- mag dan niet hinderen,
e~n re~ening, houden, op d~ klok werken, Een andere vrouw zorgt er voor, dat het
riet 70 n beetje, maar helemaal en .- voor- h'Jishouden thuis tot in de perfectie mar-
a\..gee~ zer~ benen schopp~nl.~et I~ee ~ou cheert, zodat de man hier een blijvend rust-
ml~schlen niet .~ens zo ~.ek .zIJn; mlsschlcn punt heeft, een basis, waarop hij steeds weer
~:/aardecrden WIJ onze vrijheid des te meer. terug kan en zal keren. Zij weet dit,wan+

v Ai.leen. de fabrick zou die dag een beetjc een man heeft zoiets nodig.. "
raar <;traa\en, d.enk ik, (Om van h.et huis- De derde vrouW pakt het anders aan.Zif zal I
houd~n maar met te spreken I) trachten mee te stomen met haar man, niet.
"Toch heeft. onze man goed beschouwd een in zijn werkkring natuurlijk, dat kan mecsten-
heel örder leven dan wij. Hij heeft de moge- tijds niet, maar door haar belangstelling wat
lijkheid zich ir1 zijn werk te ontwikkelen, ,erder te richten dan alleen het huishouden,
p!omotie te maken, ~órtom: door te.stC'm7n Deze vrouw h.eeftingezien dat het huishou-
;n ~et leven, E.n wij: Hulsho~den IS hul~~ den ~at. zij drijft met dUizc;Jd"dr~den...erbon-

"houden Daar "alt niet veel In te prom den IS met de wereld daarbuiten met de
I,e!en. Hoogs:~ns krijgen wij op~lagf van zkaak~ maaschappij'.:.vaarin haar ~a~werkt,. en dat,

~enten als WIJ het goed doen, 0 dat, hoe belangrijk haar beslIsSingen In naar I
h~ngt er v~n af of .de man ~o~d boert In d~me~n ook m~genzi!n, de maatschappij in

"zIJn werk, dus of hij opslag krijg. feite rn onze tIJd een alles beheersende in-
Sommige vrouwen hoor je wel eens zeggen "Ioed heeft op het. gezin. Zij zal zich ~an
als ze een poosje getrouwd zijn: 't Is wel interesseren voor het wereldgebeuren en
leuk, hoor, getrouwd te zijn, maar je raakt er bewust mee willen leven met de ontwikke-
zo uit, hè? Als je dan vraagt: waaruit?, dan ling die onze maatschappij doormaakt, Zi!
kunnen ze het moeilijk onder woorden leest dus haar krantje, haat weekblad en
brengen.. maa! ze voelen toch wel dat ,ze luistert onder het stofzuigen ~n strijken naar I
met de rijkdom van het huwelijk en het heb- de voorlichting die de radio voor de huis-
ben van kinderen toch .ook iets kwjjt geraakt vrouw geeft. Enmi§schien zal ze het op haar cc-
zijn, Ze worden niet. meer opgenorl"!en inde weg vinden li gg en buiten haar" gezin ook " M 'k h t U . I t U If ' b ' t .

h k ' b d ' ag I e aan over a en ze een ee Je
stroom van et wer en In groter ver an , een stukje mee te helpen aan de verbeterin gt h k . d h' ll d t " ?,
h k" .' I .,. e er ennen In eversc I en e ypen
et samenwer en IS er niet meer zoa s vroe., van onze samenleving. Misschien heel een.. ..

ge(", toen ,~e zel~ ~og werkten en dit gaf voudig door te werken voor een speeltuin, Deze vrouv:en zullen elk een zeer.vers~hll-
toch ook zijn verrijking: de omgang met veel of bij massa-doorlichten of, heel misschien.. lend hu:.velljk opbouwen, waarvan m~t Utt te
mensen en- de gesprekken zijn er niet meer in de gemeenteraad of provinciale staten maken IS, welk het gelukkigst.. zal ziJ.n, Dat"
zo, kortom.. het contact met het maa:schap- proberen iets tot stand te brengen waar onze hangt helemaal af van de combinatle"van
pe\.ljk geheel is er niet meer: zij voelt zich samenley.lng bij gebaat is. man en --:rouw. "

op een zijspoor gerangeerd. Vooral merkt Ddrlh ' 11 dlhd ' d . Persoonlijk meen ik echter dat vooral de
.. dl II . bl" kt d t . eze e versc I en e evens ou Ingen, le d ' b h .

, dZIJ it as. potselng IJ , a ze" In een ik hier min of meer est .Ieerd tekende, ont- vrou",,: le pro eert op ~t.pel valt eman
gesprek ..,met. meer mee kan komen ,alsze st ed Itl .' kl g eaYt. d te blIjven door, evenals hIj dit In de vak-

b . 1 d Id . k aan g ee e IJ as r c le op e wens van b . d h d h d tge eurtems-sen n e were ~fet meer an dh h.. het I ' f t h ft eweglng oet, aar aan ac t wat ver er e
b ..b I " ' t d b .. t t e man, oe IJ ons le s e ee. , ht ' h t d I..k tIJ enen.. a s ze ~Ie goe meer egrqp wa ". .. i . rlc en, ZIC mee veran woor e IJ te we en
voorwerk, haar man doet en waar hit het Maa!ll"\e7rnog,z!en ~e h'.erlnd~ve!~chll- niet alleen voor het gezin dat zij stichtte(
toch zo druk over heeft met zijn collega die I~nde g~aardheld van de vrouw In het al- maar ook voor de gang van zaken [nde
op visite is. En 't allerergste: als zij r:nerkt gemeen to~ uiting komen, de verschillende maatschappij waarin wij leven, voor de man
dat. de man haar steeds minder betrekt In aspecten die ons vrouw-zijn kan aannemen, een steun en een kameraad kan zijn.. "

Rallye's en ritten În de nabije toekomsi;
..,

3 Juni: Betuwetocht 1951..,i,b,~." ..,St!chti{jg
, Ste~n~onds'" van de Ver~~lgl.ng~ot~-

hartlglng der'" belangen van ..,T:a..C.-
c

patiênten. ..,

..,

Dit evcenement wordt reeds sinds .1'948
jaarli.jksgêhoude~endit jaar is voor
het eerst een aparte "Bromfietst~$~t'..'
ingeschakeld. De lengte van de tocht; is
ongeveer 12;qkm. Jederedeelnêmef'die
de rit r~glementalr volbrengt ontv~pgth . . d .

11een ermnerlngsmec al e. ':
Inschrijvingen à f 1.10 bij deh~Jd Hf Gi bON ' v . qe.. 00 straat, Ijmegen;,

.. ,
B.ïj de start (11,00 uur Novumh~le~',Nij-
megen) f 1.25.
Ook groepsgewijs inschrijven (mlnstens
6 p~rsonen) is mogelijk. .-

Wisselprijze~ voor groepen zijn be.schik-..,
baar.. di~ driemaal achtereen of vijfmaal
in totaalgewonncen moeten worden.

9 Juni Sterrit naar Huize Doorn, georyo:ni"cj"~erd door de M.C. ,,'t Sticht" (secr. '..
W. Koelman. Welgelegenlaan 35, Drie-
bergen-Rijssenburg.
Inschrijving tot 1 Juni"à f 2.50,
Daarna tegen verhoogd inschrijfgeld.
Hoofdprijs: Een 8-daags verblijf In Hotel
Pabst te Doorn.

17 Juni Oriënteringsrit van de Haagse Fiets-"
motorclub. Nadere gegevens volgen.

. "
23 Juni Haringrit, georganiseerd door de

M.A.C. ., Vlaardingen", Ant, Knotten-
beitsingel 6, Vlaardingen.
Deze internationale sterrit naar de
Haringstad wordt voor de vierde maar
verreden. De prettige sfeer in het stad-
je, die ontstaat omdat de gehele burgerij
met h~t evenement meeleeft, is een
sportieve rit naar Vlaardingen zeker
waard.
Vele attracties en de traditionel~ pla-quette. "

Inschrijving à f 3. - v66r 16 Juni.
Inlichtingen bij Bureau HarlngrLt.,Aî
Knottcenbeltsingel 6, Vlaardingen. C

30 Junli Bloemen-Zee-Bromfietsen-sterrlt. Een
sterrit naar Den Haag ter gelegenheid
.van de bloemenweek op de laatste dag
van onze fabrieksvacantie. Solexrijders.
deze grote rallye zal Uw vacantie op
een prettige manier besluiten.
Reserv~er nu reeds Uw laatste vacantie-
dag voor dit grote evenem~nt. Nader:e
gegevens volgen.



Vandaar dan ook.. dat wij, de Van de.rHeemse vrou~eri,
Als blijk van sympatf{ie, van hu]de en vertrouwen,
Thans, naast de vele, kostbare geschenken, ..
De Directie met '" symbolisch cadeau willen gedenken,

Opdat déze gedachte nooit verloren moge gaan;
Dat achter al die mannen steeds hun vrouwen gaan,
Die immer nauw verbonden zijn met alle wel en wee
Van de vijf en twintig-jarige, nog groeiènde N.V.

Daarom is géén gelukwens z6 oprecht en z6 spontaan,
Omdat met Uw belangen steeds de onze samen gaan

Dit is de gedachte, die aan dit symbool ten grondslag ligt:
"De noeste arbeidzaamheid van de man wordt voorgesteld door de
geduldige kracht van het werkpaard, dat geleid wordt door de duif,
zoals de trouwen de liefde van de vrouw de man vergezellen. Deze
twee nu vormen één geheel, dat verbeeld wordt door de trouw-
ringen die onafscheidbaar met elkaar verbonden zijn,"

MEVROUWEN VRAGEN
Vraag: Mijn manyindt, dat mijn zilvervos mij niet meer staat.

Wat moet ik nu doen?
A~twoord: Wij raden U aan hem naar artis te brengen. (De zilvervos'.)
Vraag: Mijn vriendin heeft een zeer elegante gang. Met jaloerse blik-

ken sla ik haar gade.
Kunt U mij zeggen hoe ik aan zó'n gang kom?

Antwoord: Wij adviseren U, zich toe te leggen op een regelmatige stoél-
gàng. DatJs de mooiste gang. '

Vraag: Tot mijn schrik ontdekte ik vorige ",leek dat Ik kraaienpootjes
krijg. Wat raadt U mij aiJntedoen7

Antwoord: Vast een nest gaan bouwen,

Verhuisd op de montage. De wielenband is
weer op zijn oude plaats terug.
Door het verenigd Kroonpersoneel een doos
met repen beschikbaar gesteld, afkomstig
van consumptiebonnen van het feest ten bate
van zieke collega's.

De hartelijke groeten aan allen die mij tot
steun zijn geweest en dank aan mijn baas
en collega's van de Solexband alsmede het
comité ziekentroost voor alles wat zij voor
mij hebben gedaan.

C. KLEIN, Ned. Kroonrijwielfabr. N.V.

DE TYRANNIEKE
Hij had het achteraf wel kunnen weten,
het v,:as al zo op hun verlovingsdag.
Hij mocht zUn peer niet met een mesje eten,
nu is er helemaal niets meer, wat mag.

Soms tracht hU zich nog wel eens voor te stellen
een huis waar hU zichzelf zou kunnen zUn,
een huis, dat niet zo om hem heèn zou knellen
en zonder het geluid van: Laat dat, Hein!

Zij stelt het uur van slapen en van waken, -
zUn vrUe tUd zit onder kippengaas
en 's middags in de vesting van zijn zaken,
daar-eet. hU schuw zUn broodje leverkaas.

Hun zoontje doet een poging om te leven,
maar stoot zUn hoofdje, telkens als hU groeit,
soms bot hU even uit. Het is maar éven .. .
het wordt onmiddellUk weer bUgesnoeid.

Zu zal nog twintig jaren blUven bazen
en als het eindelUk gedaan zal zUn,
dan zal de wind uit richting Zorgvliet blàzen
en duidelUk hoorbaar zeggen: Laat dat, Hein.

(Uit: "En 'l'!at dan nog?" van Ann!e M. G. Schmidt)

Een spoelenwi kkelaë
Het is wel eens aardig
en interessant een stuk-
j~ in ons YDH-tie te
lezen, d"t $peciaal ge-
wÎid is aan een bepaal-
de groep van werkers
~n werksters, ...

Gewoon)ijk is dit dan
een samenvatting van,
ï~drukken opgedaan door
de schrijver tijdens een
wdgar.g of vraagge-

sprek met een persoon
uit die bepaalde groep,
Dit keer gaat U de
categorie der spoelen-
wikkelaarsters en hun
werk bekijken 'door de
bril van de wikkelaar-
;ter zelf,

Wir wikkelaarsters we-
ten we!, dat wanneer
U als,. vreemdeling en
oningewijde binnenstapt
op onze afdeling, a/gauw
geneigd bent te zeggen
oftedenken: Datisookeen
saaie beweging daar, het ene spoeltj~ vè[gt
het andere op in een bepaald rhythme."

,:s Morgens maken ze spoelen en 's middags
om vijf uur nog,"

Maar heeft U ,die spoelen al eens nader be-
keken7.Ja, inderdaad, in vogelvlucht gezien
lijk~n ze veel op elkaar. Alleen zult U zeg-
gen: "De één heeft grijze of witte draden,
de ander iets van donkerbruin of koper-
rood.'!

Wist Vechter, dat aan deze band ruim 40

SPREEKKOOR

Irster verteld

.~-

verschi.1lende spoelen gemaakt worden, welk
getal in de laatste maanden met nog plm. 25
stuks \'ermeerderd werd toen de televisie
zijn jntrede deed? Elk spoeltje bestaat uit
t~ee afzonderlijke wikkelingen, elk met een
eigen windjng en aantal, draadsoort, breedte,
opzet- en afhechtplaatsen. Zo komen we tot
het respectabele getal van plm. 130 vàriaties
In vorm en structuur der spoelen. ..

Allerminst saai en eentonig dus. Een radio-
spoel is zeer gevoelig voor onnauwkeur.lg-
heden en kan als zodanig als 't ha,t van Uw

ontvanger worden betiteld, t--1ede door het
feit, dat elke spoel verschillende bewerkingen
ondergaat alvorens ze aan ge zorgen der
contrOle kan worden overgedragen, heerst
er op de wikkelafdeling een prettige geest
en samenwerking. In deze geest en met de
wetenschap dat wij meebouwen aan 't hart
van onze radio- en televisie-ontvangers. wer-
ken we elke dag weer met ijver, toewijding
en opgeruimd gemoed, tot heil van ons zelf
en ter verwezenlijking van het jubileumdevies:
..Hoger zij Uw vlucht,"



Mevrouw Morel-de Vetten, die altijd voor ons
kopje koffie zorgt.
M'n werk? Ja, wat zal ik er van zeggen. Ik vind
het gezellig om voor de koffie te zorgen. De

.:este mensen zijn toch wel echt blij dat ze
s morgens koffie krijgen.
Ja, lastige zijn er ook altijd wel bij, maar dat
zal je wel houden.
Pas zei er nog één: "Bah, die koffie lust ik niet,"
Maar een ander zegt weer: ,,'t Is een b~st bak-
kie voor zes cent."
Het rondbrengen gaat ook goed, En de cor-
veeërs helpen reuze mee" Altijd de kitjes bij
me br~ngen, altijd de wagentjes weer op hun
plaats. Nee, wat dat betreft, te klagen heb ik
niet.

120 Mannen en een meisje

'tWas op een mooie zomerdag, dat Wim en
Loesje speelden op het balcon. Een trein
hadden ze' niet, die wa's van de mevrouw
beneden en moeder had het te druk met de
was om met hen naar het park te gaan, waar
je zo leuk de eendjes kan voerel\ met stukjes
brood en waar je ook z6dicht bij het water
kan gaan staan, dat het eigenlijk niet mag.
Grote mensen begrijpen niet dat dar zo leuk
ÎS. Die denken ~ltljd maar, dat Loes en Wim
nog babies zijn.. Maar ze zijn al groot. Wel
4 en 6 jaar! Ze kunnen best op zichzelf

passen.
Allee; moeder, die weet hoe heerlijk het is
met water te spelen. Ze heeft een grote teil
op het balcon gezet en daarme~ mogen ze
knoeien zoveel ze willen.
"Maar geen water over dêbalustrade gooien
hoori" had moeder gewaarschuwd. "Mijn-
heer en mevrouw beneden hebben al vaak
~noeg last van jullie."
Ja, dat was wel zo. Hoe vaak rolde er geen
bal naar beneden. Gisteren nog, toen mijn-
heer in de tuin stond te genieten van het
mooie weer. Zijn kale bol glom in de zon
en eigenlijk had Wim bijna hard moeten-
lachen toen zijn mooie rode kaatsbal haast
erecht was gekomen op het hoofd van mijn-

heer. Gelukkig had hij zich ingehouden,
maar toch was mijnheer erg boos geworden.
Hij hàd geroepen, dat Wim een schavuit
was en dat hij de bal voorlopig niet terug

kreeg.
Ja, dat was heel naar geweest. Maar nu had-
den ze water om mee te spelen.
"Kan jij dat," vroeg Loes en stak haar tong
in het water. "Lekker Is dat."
Wim, die hiervoor niet onder wilde doen
stak meteen maar zijn hele hoofd in de teil
en toen hij weer boven kwàm, hing aan
Iedere haar een druppel.
Zo speelden ziJ een hele tijd. De celluloid
eendjes, de lievelingen van Loes, die in het
begin zo triomfantelijk op de golven gedob-
berd hadden, lagen vergeten' op de rand van

Mevrouw Teunisse - Viceroy zegt: Ik heb he
er eerst als Belgische wel een beetje bang v(
is lang "iet zo zwaar als ik dacht. En het is
met elkaar om en dat is zo belangrijk. En
gepraat, Ik geloof, dat ik met deze woorde
gezellinnen.
Mevrouw Duivesteyn - de Groot: Fouilleren,
meisjes hebben vaak haast of zijn nerveus er
dat ik het voor m'n plezier doe. En dat is
het niet nodig was. Maar hoe los je dat nu op
is eigenlijk een noodzakelijk kwaad.
Mejuffrouw Verbeek van de bibliotheek zegl
theek. Er zijn natuurlijk wel veel technische
hebben toch ook veel goede boeken over
boek komt halen is het vaak voor haar verl
komt de krant regelmatig inkijken. Alleen i
bijvoorbeeld van de Solex-rally, dan is een a

een hondje het water uit haar natte krulle.
bol schudde. Wim deinsde, verschrikt door
deze onverwachte douche, terug, greep dl
balustrade vast en... . kletterde klets zeider
de eendjes en lagen in de tuin van de be-
nedenburen. Verslagen stonden de kinderen
te kijken. Dat was vreselijk!
De lieve eendjes in de .tuin, binnen het be-
reik van de verschrikkelijke boze mijnheer,
die ze zeker zou houden om er zelf mee te
spelen, net als hij met de ~ooie kaatsbal
gedaan had.
Dat kon Loesje niet verdragen. Ze zette een
keel op en rende naar de keuken, waar ze
moeder snikkend het verhaal vertelde.
Ja, 't was hun eigen schuld, dat wisten ze
wel, maar droevig was het zeker.
Mammie dacht even na. ..,Ik weet wat jon-
gens," riep ze, "we gaan ze halen...'
De gezichtjes, die even opgehelderd waren..
versomberden weer bij de gedachte aan de
mijnheer, die ze toch nooit terug zou geven.
Maar moeder liet haar was in de steek, liep
naar de kast en pakte... de stofzuiger. De
kinderen begrepen er niets van. fn grote
haast werden alle buizen die in de doos
waren aan elkaar gepast en moeder liep er
mee naar de kamer. Nog steeds vroegen
Loesje en Wim zich af wat dit allemaal te

Ibetekenen had. .Tot ze zagen hoe mammie,

die altijd overal raad op weet, de stofzuiger
(ee(l hele "goe.ie met grote zuigkracht) op
het balcon gezet had, het apparaat aange-
knipt en nu met de slurf aan het vissen was
in de tuin beneden.

Het duurde niet lang of... wip, daar zat
IDuék vastgezogen en werd onder luid hoera-

geroep naar boven gehaald. Even later ver-
scheen ook bèbek boven de balconrand.
Loesje was nog ooit zo blij geweest. ,
"We zullen er een feest van maken," zei
moeder en toen kregen de kinderen elk eer
glas limonade met een rietje.

En Wim zei: "Er is maar één mammie en
dat Is mijn mammie'"

t hier best naar m'n zin als werkster. Ik was
)or om hier binnen te komen, maar het werk

allemaal goed geregeld. We gaan gezellig
als er moeilijkhed~n zijn worden ze door-

!n helemaal de gevoelens uitdruk van mijn

nee, leuk is dat eigenlijk helemaal niet. De
, prikkelbaar. 't Lijkt soms net of zij denken,
toch heus niet zo. Je zou maar willen, dat
in zo'n grootbedrijf als het onze? Fouilleren

t: Dè vrouwen zie je te weinig in de biblio-
boeken waar ze niet bij kunnen, maar we

psychologie. Als een vrouw nog eens een
loofde of haar man. Een enkele vaste klant
!Is er bij ons op de bibliotheek foto's' zijn,
lantal vrouwen er als de kippen bij.

Het is geen lilm zoals 100 mannen en één
meIsje. 't Is een doodgewone efdeling met
twintig mannen en één meIsje. En omdat hèt
nu de week is ven het Vrouwen-VDH-tje,
ga ik U, als enigst meisje op zo'n afdeling;
eens het een en ander over die mannen ver-
tellen.
Er wordt dIkwijls medelijdend gekeken naar
en gesproken over zo'n meIsje, alsof al die
mannen op z'n minst barbaren zijn.
Er wordt deelnemend gevreagd "hoe of het
gaat" en "of Ik het wel stellen kan". Natuur-
lijk Is de sfeer er anders dan op de meeste
afdelingen. Er worden In het algemeen uit-
drukkingen gebezigd, die wel eens wet ver-
schillen met de meest gebruIkelijke.
Ik zou zeggen een tikje ruiger. Maar wie
daar op Iet is een kniesoor!
Verder moet je beslist geen lange tenen
hebben, om nIet de kans te lopen, dat er
behoorlijk op getrapt wordt. .
Roddelpartijtjes en geleuter over wel of niet
mooie japonnen, schoenen en kapsels komen
niet voor. Maar denk niet, dat ze het nl~t

I merken als je eens iets anders dan anders

of iets nieuws aan hebt. Van alle kanten
komen de- op- of aanmerkingen en ik ben
wel tot de conclusie gekomen, dat 20 man-
nen 20 verschillende smaken hebben. Zolang
je alles maar rustig langs je kouwe kleren
laat lopen, zal het waarachtig wel gaan. Dit
laatste is ook een kunst die je wel degelijk

I door schade en schande aan moet Ieren.
Mannen zijn net als kinderen en er is er
zelfs bij die twintig één, die beweert dat
daarin juist de aantrekkelijkheid van een man
schuilt. 't Is mogelijk, maar zover ben ik
nog nIet gekomen.
Wat ik wel weet is, dat ze verschrikkelijk
lastIg kunnen zijn, alles achter zich laten

I slingeren en het dan natuurlijk kwijt zijn.
Hebben ze het op de een of andere manier

i nodig, dan brengen ze de hele zaak In rep
en roer en zijn nog beledigd (of. doen In
Ieder geval net alsof) als je waagt op te
merken dat het eigen schuld Is. Er zijn er
ook dIe precies kunnen vertellen waar en
wanneer ze het bij je gebracht hebben. Als
le dan eens adviseert om in eigen Iade of

I ..,ak te zoeken en je vraagt na een half uurtje

eens of het al terecht Is, dan wordt er ver-
liegen gelachen en binnensmonds gemom-
peld, waaruit je dan op moet maken dat het
verloren gewaande gevonden is.
Maar genoeg I Ik heb alleen maar wIllen
vertellen dat het werken op een afdeling met
louter mannen heus geen hol)denbaan Is, en
dat ik m'n plaatsje tussen die twintig mannen

I voor geen geld zou willen ruilen met een
ander baantje.

FOTOZOEKRIT
De actieve H.F.C. (Haagse Fietsmotorclub)
organiseerde Zondag j.l. een f.otozoekrit in
de prachtige omgeving van Wassenaar en
Leiden, waaraan een vijftal personeelsleden
van VDH hebben deelgenomen.
Op de rout~-omschrljvlng waren in willekeu-
rige volgorde 13 foto's geplakt van huizen,
gevels, borden en palen die vanaf de te
rijden route te zien zijn.
Het was de taak van de rijders om de juiste
route te rijden bInnen een voorgeschreven,
ruim gemeten tijd' en aan te geven, waar de
gefotografee~de voorwerpen stonden.
Op deze manier werden de deelnemers als
het ware gedwongen goed op de prachtige
omgeving te letten en genoten zodoende
meer van het mooIe landschap en schilder-

achtige hoekjes.
Alle 13 foto's werden geyonden door mej.
Kuling (telefoon) en hr v. Dijk (Solexlab.),

I die dan ook de eerste en tweede plaats beo
.zetten. D. heer v. d. Velde kreeQ de ge prils.



21.5.851
Mevr. Co J,.1onkers Jr.-Heinen, inkoop;
Mej. M. C, Arnouts, inleerband
M~j. M. Hoving.. huisvesting
Mevr. G. M. Bar:kmeyer-Beer, verkoopkant.
Mej, C. Leendertsèn, inleerband
Mej.. A.. M. de Ridder, idem
Mej. E. Siefert, idem
Mej. W. Ulrich, Idem
H. H. Verbaan, huisvesting.

."":Ar
S. M. VLASVELD, afd. stampe~jj

*
Mede namens mijn echtgenote dank ik alten,
~hefs en collega s, voor de cadeaux ende
belangstelling bij ons huweliik.

De directie heeft besloten aan de werk.
nemers, die voor herhalingsoefeningen op-
geroeper) worden, het verschil in loon ol
salaris bij te passen, indien het milita~te 'in-
komen minder is. Daartoe moet terstond na
a.iloop van de herhalingsoefeningen bij de
salaris- of loonadministratie een ve:k!a:i:- q
van de êommandant worden overgelegd,
vermeldende het bruto genoten inkomen en
de ingehouden loonbelasting.
Het dienstverband wordt door de herhalings-
oefeningen niet als onderbroken beschouwd~
Dit heeft onder andere tot gevolg, dat de
rechten en verplichtingen ten aanzien van

-
Nieuwe regeling verlofbriefjes
Met Ingang van Maandag "4 Juni 1951 treedt
een nieuWe regeling in werkIng voor !"1et
tekenen van verlofbriefjes om tijdens de
werktijd de fabriek te mogen verlaten.
Deafdeli-ngschefs, die tot het tekenen van
verlofbriefjes gerechtIgd zijn, alsmede ,de-
g~nen dIe b.iJ afwezigheid van de efdelfngs-
chef mogen tekenen, hebben inde loopYa~
de afgelopen week hiervan bericht ont-
vangen.
Een klecin aantal met name ~enoemde per-
sonen zijn uit hoofde van hun functie door
de dirêctie vrijgesteld om bij het verlaten
van de .fabriek tijdens de normale werktijd
een verlofbrief je ~f te geven,
Dez:é mog~n ermede volstaan om hun chef
en de portier van het doel van hun afwezig-
he'd op de hooqte te stellen.
Alle functionarissen zijn verplicht om bij het
verlaten van de fabriek tijdens werktijd een
verlofbrief je af te geven..
Aan dec portiersdIenst is opgedragen scherp
op de nakoming van deze regeling toe te
zIen en aan functionarissen die het voor-
geschreven verlofbrief je niet kunnen tonen
of van wie het verlofbriefjec door een niet
tot tekenen gerechtigde functionaris is onder-
tekend; het verlaten van de fabriek te ont-
zeggen.

Er werd Al een begin gemaakt met de grote schoon-

maak, die officieel altijd in de fabrieks-
vacantie plaatsvindt,
pe hall is tot manshoogte afgeboend, de
trappen zijn geraagd.
De feestbloemen zijn helaas langzamerhand
van de verschillende afdelingen verdwenen
Wat stotld dat gezelligl
De kale arch1efstellingen op het kantoor
Maanweg .vallen nu weer extra op.
Op het grotekantoorÎs men druk aan het
verhuizen geslagen. Tot vreugde van velen.
Men zat dan ook bijna op elkaars schoot,
iel men Ons. DJt werd heel verschillend ge- .

waardeerd.
Dé opstelling van het meubilair is hier en
daar gedurfd.
In het in aanbouw zijnde ketelhUis een werk-
vloer gemaakt. Men is thans begonnen met
het vlechtwerk voor de zware betonvloer,'
waarop straks de kolossale ketel van 60 ton
komt te rusten.
Door de bouwmaatschappij "Volker" gereed-
gekomen met het storten van de 14 meter
lange betbnpalén voorde nieuwe fabriek van
telecommunicatiemiddelen. Deze week zijn
ze naar de plaats van bestemming vervoerd.
In totaal zijn het er 172, terwijl iedere paal
3 ton weegt.
Het plan is op 4 Juni aanstaande met het
heien te beginnen

vacant:e, Spaarfonds én Pensiocnfo::d. Q:}-
woon doorlopen.

Zij., die van ons gee~ aanvulling o:1tvangen.
omdat hun militaire inkomen hoger lig~ da:1
hU!1 loon of salaris, zullen dlls achteraf de
premiën voor spaar- of pensioenfonds moe-
:en aanzuiveren.
De werknemèrs, die hun h2rha!il-:gsoefeni:1-
gen reeds achter de rug hebben raden "ij
aan, alsnog een verklaring, zoals hierbovcn
bedoeld, aan hun commandant te vragen en
deze in te leveren bij de sa!aris- of 10:):1-
admmistratie.,

-
I
1 Ons bakje troost wordt

duurder
Door de slerke prijsstijg;nge!1 van koffie e!1

1suiker, enige maanden geleden, zijn ook wij
thans genoodzaakt ot:ze prijs h!eraa:1 aan t(O
passen.
De prijs van koffie wordt daarom me! ingang
van Maandag 4 Juni 1951 gebracht op f 0.45
per week.
De prijs van theebon~en blijh onverande;-d
f 0.06 per stuk.

..

V ACANTIE voor de '
VDH huisvrouwen
Van 19- 23 Juni is er een VDH-vacantie-
verblijf v"_~r huisvrouwen van onze werk-
nemers op de Volkshogeschool te Rockanje
onder leiding van mej., Groeö1eweg.
Zegt U niet direct: "Dat is niets voor mij,
want. .." En dan komen de bezwaren. Wij
weten best, dat het voor een huisvrouw
moeilijk is om er uit te breken, maar pro-
beert U eens een oplossing te vinden.
Is er geen grootmoeder of een tante d1e een
paar dagen het huishouden wil doen en voor
de kinderen wil :%orgen?
Kunnen de kinderen niet een paar dagen bij
familie of een goede vriendin logeren? U
zult er zo van genieten om eens eve~ uit
de zorgen van elke dag te zijn.
Nu eens niet koken en wassen en stoppen
en kinderen aankleden, maar heerlijk wat

I buite:-, zijn, in de zon liggen, wandelen, ple-
zier ...,aken. U ko'!\t uitgerust terug en kan
de tèSi3k in Uw gezin weer veel beter aan.
Uw man is er vast alleen maar voor en zal
zich best redden die paar dagen. De kosten
bedragen f 20. - plus reiskosten. De fabriek
betaalt hiervan f 10. - en de reiskosten, zo-
dat voor U de kosten in totaal f 10. - zijn.
Bij erg veel opgaven voor dit vacantie-
verblijf gaan moeders van gezinnen met twee
of meer kinderen voor.
Allerlei verdere inlichtingen kunt U krijgen
op de afdeling sociale zaken.

I
Mede namens mijn echtgenote dank ik langs

deze weg allen voor de belangstelling en
goede gaven t.iJdens mijn ziekte en bij het
.Jubileum onderyonden.

J, M, DE BRUIJN, ~~, "y'
*

Voor de tijd~ns mijn ziekte betoonde belang-
stelling mijn hartelijke dank.

W, lEGERS, afd. plaatbew,
,

In de meubelmakerij houdt men van "snoep.
jes van de week", Wekelijks verschlJner
daar fraaie tekeningen op een bord, c

Een leuk Idee, maar soms ziJn de snoepjes
niet hel~maal fri$. te noemer;
Dat komt bij De Gru~er niet voor,

Tinek~..dochtervan J. A..Y.Gronde.\!~a.fd"
defingdraa1erlj.. op 21.5.1951.1"

Antonius, zoon van A. Frantzen;wlkkef"
afdeling op 20.5.1951.

Gertruda Fr~derika. dochter vah F.F,MJi.'
der, afde'llng spuiterij, op 9.5.1951,

Gehuwd: ,"H. W. v.d, Veen, afdeling voorca cu.latJe,
met mej. Th. J. van Eykelenborg..op
461 c51. ., .

L Margés. afdelIng verkoopadrnir\lstr3ti~;
met mej. C. Zaat, op 5.6.1951.

J. C, de'Koning, afdel.ïng versterkerbouWi
metmej, B, P M. Dobbe. op 7.6.1951:

A. A. ~j!SO(1, afd~..Iing voorcalcu!~tie.~!t
me) H. C. v. Vark, typekamer, op
1461951.

Verloofd
I J. W. Snieder. afdeling tijdschrijverij.. met

mej. J. M. SIngalop 3.6.1951. ;

INTREDINGEN

angs deze weg wil Ik, ook namens mijn
vrouwen kînderen, allen hartelijk danken
voor het' prachtige bloemstuk en de heerlijke
taart die m!i werd toegezonden.
"-1et vele groeten,

A. SMOLDERS*
Wij ontvingen een dankbetuiging van J. A. H.
Rossaert, afdeling Magazijn, voor ondervonden
belangstelling tijdens ziekte van Ziekentroost en
personeel.

*
Wij ontvingen een dankbetuiging van B. Lancee,
afdeling Montage, voor cadeaux en belangstelling

I bij huwelijk ontvangen.

I t'is Meie
Mede namens echtgenote dank ik langs de;J
wcg directie,chef, bazen en collega's voor
de b~toonde belangstelling en voor de"
prachtige cadeaux, ontvangen tijdens ons
huwelijk.

J. C.. MORAAL, afd. ger.mak,
*

Mede namehs mijn echtgenote dank ik direc"
tie, chef, bazen en collega's voor de cadeaux
bij ons huwelijk ontvangen. .

W. J. DOBBE, afd. stamperir.
Hiermede dank ik, mede namens mijn echt-
genote... directie, chef, bazen en collega's
"opr de belahgstelling bij ons huwelIjkon-
dervonden.

-
CS LOFF.*

Hiermede danken wij directie, afdellngir\;
koop en afdeling correspondentie in het bij."
zonder voor de vele blijken van bel.angst~)-
hng bij ons ,huwelijk ondervonden.

C. PISO.Streefkerk
A. PtSO.


