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men reeds bemerkt zal hebben, zijn
week bij de loonuitbetaling geen
--~_.. verstrekt.

typografische redenen. De inhoudin-
zijn echter wel toegepast.

.: week zal aan de spaarders een
aantal zegels worden uitgereikt.

Nog een man met ideeën
Dit is C. lindenhof van afdeling montage,
de mali die onlangs een premie van 75
gulden uit de Ideeënbus verdiende door
een voorstel, dat betrekking had op het
gebruiken van incourante stootnokken in
de voorkappen van stofzuigers SZ 28, 30
en 32. De incourante onderdelen waren
anders naar de schroothoop gegaan, nu
konden zij worden benut.
Lindenhof is al 10 jaar in onze dienst en
een der steunpilaren van de populaire
sto/zuigerband.

in de vacantie
Museum voor Ouders

Ei1ige tijd geleden kwam er iemand bij ons
op de afdelîng om te vragen of wij ook een
adres"wistenom aan een aardig model voor
een kinderkamerlamp te komen.
De mai1 was een Rotterdammer, dus ver-
wezen wij hem n~ar het Muse'um voor
Ouders en op,-:oeders. Van dat museum hadcc -" '. hij nog nooit gehoord. ~aarom een paar

..,,-1et opmer~lngen over belastingporltlek woorden- er over.

begeeft men zich ken~e)ijk op glaq ifsen I~ de eerste plaats voor de Rotterdammer,

wie dat doet moet zorgen, niet onbesla.:, maar ,ook als er Hagenaars in de buurt
genIe z!jn. . " komen moeten ze beslist eens even binnen-

W!j ~ebben nog..,nooi~}emand horen..ver- lopen. En denkt U dan niet dat dit muse~m
kondlgen dat hij de fiscus te bescheiden alleen door vrouwen wordt betreden. Er zijn
vi~d~ Integendeel: ieder k)aagt over i]elukkigook vaders, die v~or van allerlei
drukke(1debe(as:lngen: Ondernemers, wat da~r gebeurt belangstelling hebben.
werknemers, middenstanders.. consumen- Het museum voor Ouders en Opvoeders
ten zifnhetwatdat betreft volmaakt eens. stelt zich ten ,doel ,voorliç:hting en hulp te
NochtansÎs îeder hu!1her volkomen o~er-

LOEMEN ZEE I~even b.ij de verzorg!ng va~ k!~deren, als-tu.i.g?,vart de noodzaak tot.. belastlng- DEN HAAG-B ook bij decopvoe?i.ng, en de gezlnsbelange~
heffing'. ;' ,c tip voor Solexisten . bevo~deren.. DIt staata)s eerste stelregel
On~~vrlend van, Dam moest volgens.. . .~ de gids., ..

onzemedede)!ng van z!jn 400 gulden Gratis ~?e~ang ~t ,de tentoonstelling "Wo; Als U daar komt zu1t ~ er allerlei aardige
premie 44 guld~n belasting afstaan aan derland In de Houtrusth~llen en ;oor e dingen kant eh klaar zIen.. zoals baby- en
dellscus. Niemand was verbaasder dan ballonopstijging op 30 Jul~ 1951 zijn' twee kî.nderkleding; speelgoed., gebruiksvoorwer-
hij toen hij deze week een telegram ont- van de vele attractie~, die aan. ,~e deel- p~n van hout, enz.
ving van een In~te:"!ng dat hel nleleens is, n~me.rs van de "Bromfietsen sterrit van d~ Voor ee,n klelnigheid kan men van allerlei
met..,de fiscale polItiek van de tegenwoor- stichting Den Haag-Bloemenzee, worden ge natrorren en modellen kopen.
dlgeregering.. met 'de mededeling dat boden. H:et adres: 's-Gravendijkwal 26B, te Rotter-
me~hemde 44 gulden zou vergoeden.- Er zijn vele prijzen ter besch.ikking ges\eld dam.., ' ,
,Hetgèen gebeurdJs. Da.ags daarop volgde voor de b~ste prestaties in een klasseme[1ts- Geopend alle werkdagen van 10-12 uur en
'eeh~hèque van 44 gulden. Jam.m.er d~t ,proef.. . van "2-5 uur. Bovendien Woensdagavond
,eenmlsvers!and tussen loonadmInistratie Bovendien o~tvan~t Iedere, deelne,!!er e~n van 7.~-9.30 uur.
enredaclieoor~aak is dat deze chèque '

l l,lijVend~ herlnn~rlng aan deze bloemenrit. Toegangsprijs f 0,10 per persoon,
n.'et.12gu'den,grot~r',was..Van, de p~èmie 30 Ju.l! b,è1ooft voorSolexisteQ en andere He! museum heeft .e;en filiaal In Rotterdam-
werd, achteraf bezien niet 44 maar 56 brQmfletsers een grote d~g te worden: Zuid "HET BAKEN.. Dordtselaan 140d.c"'", c" c., , "
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Jaarvergadering Spaarfonds
"rae-advies controle-commi~~i~

de record premie van L.~ van Dam Voor de op ;; J~n~-~:h~u~e~~~:~;i~~~~-~~
. . ,~ '1emene vergadering is door de commissie

Ons bericht vanvor.rge ~eek over de gulden !ngehouden.. Netto was de °p- van controle onderstaand prae-advies aan de

recordpremie. die de ideeëncommissie cbrengst dus 344 eh niet 356 gulden. deelnemers uitgebracht:

: toekende: aan .~. v.D?m van het nabe- Deze he!e geschie?enis,heeft ?ns~chterC Overeenkomstig artikel 37 sub 3 van het
C werkingsmagazIjn, he:ft allerwege de" ve~lc geleerd, AI.'er~~rst dat, men geen Reglement van het Spaarfonds hebben wij
caandacht getrokken. Uiteraard het mees~ Edison behoeft te zIJn om" ~.Indlnge~ ie .1iermede het genoegen U prae-advies uit te

op de eigen afdeling van de gelukkigec poen, Tentw~ede dat een SI r;n pel.e Idee brengen over de bescheiden bedoeld in
inzender~, maar ook in de dagbladpers.. vèrstr~kkende gevqlgen c kanchebben eh I ~rtikel 3 van dit Reglement.
~ers.(;heidene kraoten hebb~n het: ?e- tenderde d:at eeninternec berichtg~Ving

I Door ons wer~en de boeken en bescheiden
rlcht!eovergenom~n, al ofm~t voorzten ce~te.rn reactl~ zal. k.unnen veroorzaken, ?ver het boekjaar 1950 gecontroleerd en het
van COl;rlmentaar. Men heeft ons zelfs op- Van Dam en Saunler hebben d~ zaak IS ons aangenaam U te kunnen verklaren
t]~beI4 om -te informeren cr hethler wel- practlsch be 'keken... Het geld is gestoken dat deze steeds in orde werden bevonden:

ht ,een interessa.nte uitvindihgbetrof. in ko.len (17 mud), kleding en fietsban. De aan het jaarverslag toegevoegde winst-
y'l/ijh~bben naar' eer en geweten geant- den. Dus goed besteed en verliesrekening en balans geven de toe-
woo:d,.dat deze irize~d~ng ~at ons bedrijr. En zit pein~e.nop nieuwe ideeën... stand :~n het Spaarfonds per 31 December
betrof Il1derdaad eencvlndlng was d?ch.', 1950 JUist weer.
datwij niet meenden, dat hier van een Wij adviseren U dan ook tot vaststelling van

,:"o:asechte uitvinding sprake kon zijn, genoemde stukken over te gaan.
Waarmede de verdienste van de inzen- De commissie van controle:

.'der aller~inst wordt gekleineerd. .~e J. Glasbergen
mannen Uit het mallenhok- wonderlljkc J. Enters
en weinig toepasselijke naam - hebben W. I. Stoqels
goed werk gedaan ~n hebben d~ premie
van 400 gulden royaal verdiend.

.' Wij hebben ons laten verleiden om in

,ons berichtte van vorige week te filoso-
feren over de schijhbar'e onrech~vaardig-
hefddie $chuilt in de belasting die over
depre~ie betaald moet worden.. Met die

copm~rkir,g bJijkt d& knuppel in het hoen-
cderhok geworpen te zijn. "iedereen moet

cbelasti!:g betalen;" werd de r~dactie ver:
weten, ...ook de mensen die door hun

'1unctie de gehele dag niets anders doen
dan. dollars besparen of verdienen (het-
geef1 e'ren .verdienstelijk Îs)," c
Men wierp op dat het bij de belasting-
1--lf.ing onmogelijk is de normaal belaste

~\ hing te scheiden of te onderscheiden
van de e~tra prestatie, die terwille van

cde prOductiviieitsverhoging minder of. in
hef geheel niet belastzoutno~ten wor-
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waar't}og geer """

wél opge~;ge~-tèg:e'-n -de aanvalsJ.inieen dit' vJ.nr. E. A. v. FrEnkenhuijzen, Postkamer. ~~j~!t~\;
Hr J. v. d. Heem in gesprek met Haagse blijktQokwel hIeruit, dat het enrgetljdduur~ J. Meingassner, Codering. :~~~;R~~"

Kernvoorzitter W. I. Stoffels. de eer de Utrechtenaren de!eldlngkonden E. Gail'ard, Expeditie :7;,é'~~;:;;';33~~~
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Haagse handballers redden
de eer

Djt jaar was Utr~èht gasth~~r voor dé j3ar-
lijkse sportontmoet!~g. Alles was reeds in
kannen en ~ru.iken,ioén èr ope~ns nog een
kink i~de kabeldrejgde te~ornen, daar men
b~richtontving, dat het gehuurdéspbrtveld
niet beschikbaar was. Direct werden pogin-
gen in het werk gesteld een ander veld .te
Yin den en men s!aagdeer .fJ:j eender velden,
gelegen op het sportpark Mere:eld.. te kun-
nen afhuren. De sportmiddag kan nu ten-
minste doorgaan, als de weergoden hun
medewerkIng wilden verlenen. Het weer z~g
er Zaterdag nu niet bepaald rooskleurl.g ul.t
De gehele morgen had het pijpenstelen ge:
regend en zowel In Utrecht als in Den Haag
werd menige arbefdsmfnuut gebruikt voOr
het bestuderen van de dreigende .tucht.
Maai ondanks de regen gingen Utrecht;zo-
wel als Den Ha~g enthousiast op naar Mere-
ve.ld, beiden met de gedachte de ander wei
eens een lesje te zullen geven.
En, zoals reeds gezegd, dit lesje w~rd ge-
geven door Utrecht.
Het begfn zag er voor de Utrechtenaren
n.ret zo mooi uit. Vooreenklefne schare
enthousfaste Utrecht- en Den Haag-supporc
ters mO~$ten de her~n handballers der Dom-
stad toestaan, dat Den Haag de score lang-
zaam ppvoerde. Het was 2---0 voor Den
Haag, toen Utrecht kans zag zijn eerste
tegenpunt te scoren. Het was eèhter al 6-1
voor de Hagenaren toen de gastheren voor
de tweede maal doelpuntten. Nog eenmaal
vond Den Haag het net, toen was het rust.
Een lange rust kr~en de heren. Terwijl zij
het aangeboden ~opje thee goed lieten
smaken, bekampten de handbalsters van bel,
de fabrl.eken elkaai. Een enthousiaste en
gelijk opgaande strijd.. .hetgeen blfjkt uit de
stand, 1 -1, welke bereikt was toen de
dames op hun beurt mochten gaan ieaen.
Toen traden de heren handballers voor de
tweede maal het strijdperk .fn. Utrecht had
kennelijk in de pauze het beruchte witte pl.l-
let je van de Dynamo's te slikken gekr~gen,
want van het begin af aan zetten zij er een

Het Utrechtse voetbalelfta
é:. ,i;' ; ','" é..;,c,:

Zoat.s.,.Rpv,d:~ensGöl.lathye~$!e~gy z

DoCfr:twee ~anqe..dr!e~"~,$~~elde:hê.
n~nc:heeft Utrecht -"w~,9,f',h9g g~er

in de Hofstad werd to~ge:brách~dQbrD H ..:: ~ cen ssg :c "
,,0 .. ' c" , ..

hoogtempoin.Werkelifk \egen q~;,;:er~~ch-:,
ü!'Ig' in, v!el.het eerste doetpun~::b!f:...de
Utrechtenareh. Doth,deze,'geheetnlet ont-, ' .
moed i. gd.. trokk en"m et n og'~ roter, enthQusj ÇiS-

'.,..,. "Ó
me op de: H~agsevest~ ~fcel} br~htende
stand op 3"'-' 8. Hoe Utrêchtook:iwoegqe,

c
het Hof$tadnetwas niet meer'te vinden.. tèr-
wijl Den Ha~gj gebruikmakend van gaten,in
de Utreêhtsf; verdediging.."destandtot"3"':12
wist op t~ voeren. ,
De dames, gelaafd en met een weer ver~
zorgde make,up, i;>egonnen hierna aan hun
tweede helft en: het mocht"de Utrechtse
schonenc al gauw gelukken de stand op te

t t 2 1 'voeren 0 - .
Deze voorsprong duurde echter niet lang en

,

spoedig had: Den Haag de stand weer op
gelijke voet gèbracht: Beide ploegen span,.
den zich tot het u.iterste In de overwinning
uit het vuur te slepen: e~~ toen het Utrecht;
geluktetwee maal achterelkaar te doelpuh~
ten, leek het .vonnis voltrokken,
Edoch., Den Haag zat niet bij de pakken neer
en slaagde er niet alleen ï.n de achterstand
te verkleinen.. doch deze geheel weg te
werken. De stand ~as w~er" gelijk e~ de
Utrechîs'èdames .begonnen aan hun faatstéé
6ffe~slef,waar de Haagse:verded1gmg .voor,
moest zwichten. J wêe maal scoorde Utreèi"\[,
nqg, toen blies de scheidsrechter het einde,
,De Utrech~se damès hadden met 6-:4 ge.
~onnen. : :
:Zo hadden beide fabriekeh één wedstriid
gewonnen, toen de voetba1fers In het v~jcl
kwamen, Van hen zou het dus afhangen

.,welke fabriek de rT\eeste wedstrijden zcu'
winnen. Ook hier was er niet veel krachts':
verschil...
De'verdedlainaen waren cv..r h..t ~Inpm..pn"

I dat met 2-1 zegevierde

",is het kleinè Utrecht er in geslaagd
rl..Jag toe te brengen. .

.'\~--~- en voetbalwedstrijden te win-

..~-- ...~.I werken "-' een daverende
~neder.laag welke hem verledenjaa..r
de elftallen van het 1400 man. sterke

nemen, Den Haag slaagde er echter in d~
stand op gelijke voette brengen,Jot de rust
kwam hier geen wijziging meer in, doch on-

:geveereen kwartferna ~ehervatting gelukte
het Utrecht de stand op te voeren toch 2-1,
Den Haag yocht voor een gelijkspel,
Utrec~t voor zijn overwinning, doch hoe
beJde p.t°egen zich ook i.nsparden,destand
o"eranderde niet...

..zo kwam dus het einde van een gezelligg,

sportmiddag..

Onze foto-medewerker Kerkhof knipte deze
drie aratieën.

~~



~--de bromfietsen-

worden door de eIgenaresse.
Ze zag er bleek uit en had een beetje
buîkpljn van de zenuwen.. Maar ze was
dapper en stapte op de Solex. In de
handleiding stond dat eerst het rubber.
wIeltje op de band moe$t worden ge..

.,. C C c

't!sge~eur?'Wij hebben~réén... U weet
~el; zo n ding met een brommetJe voor-

,op. )a, t is een a1 zoveel besproken
bromfiets, merk So1ex. Zo'n ding waar-
mee je op fietspadencen op autowegenC
mag rijden.
~et is eigenlijk .voor m'n moeder, ten
minste, ,daar is-t-je voor gekocht. Om
m!nmoeder naar de diverse winkels te
i!.lf{enom boodschappen te doen.
En nu s\aatde bl"omfietslnde gang.. In
al z'n zwarte schoonheid en wit achter-
spatbord m~t roodachterlich1je. 't Is een
prachtding, althans nu nog.. Er is ten mln.,.
ste al afgesproken dat zoonfief hem "ook
wel eens" mag gebrul~eh. CC
Het Is me wat, zo'n brommer.. M'n moe-
der wi1de er altijd graag een hebben,h.. t t dft .. tmaar nu IJ er s aa ur ze er me op.
'tGaatie hard volgens haar.. Ja, 't is voor
haar ook wat, 22 km per uur:'als je..ge-
wend bent plm. 7 km per uur op de fiets
te rijden..
Maar ja, de Solex IS voor haar en wij
moeten er afblijven.
"sAvonds was het grote ogenblik ge-
komen, dat er een blokje gereden zou

"
bracht, dan irappen en als men dan een
behoorJ!jk gan,getjehad, men het gas..
handletJe open moest doen. De rest zou
dan wel vanzelf gaan.
Hetrubberwieltje werd op de band ge-
bracht, er werd getrapt en het gashandle-
tje werd opengedaar)..
Maar. " de rest ging niet vanzelf. De
motor sloeg niet aan. Niets aan te doen,
nog eens proberen. Nee, 't ging niet.
Dan nog maar eens. Nog nietsl
Ontdaan stapte m'n moeder af en mom-
pe.idezo iets van: "Wat een r. td . ng'"
Nu mocht Ik het proberen,maar ik bracht
er ook niets van terecht. Toen zou m'n
vader het proberen. Ook niets.
's Avonds\aat was het stil In onze huis-
kamer; we waren zo onder de Indruk, dat
de beroemde Solex gefaald had, dat we
we! hadden kunnen,hullen.
Om een uur of elf ging Ik naar bed en
ik dacht; toch eens kijken of er wel ben-
zine in zit. Ik keek geen benzinel Ik
stormde de kamer binnen en schreeuw-
de: .,Er zit geen benzine inl"
Des nachts om twaalf uur gingen we een
blokje maken ,op de Solex.\.

~

GRAAF OF SLAAF

I. V .O.K. doet examen
I Deze week is voor I.V.O.K. zeer belangrijk,
want de examens zijn in volle gang. Volgen-

,de week hopen wij hier meer over te kun-
nen vermelden en de resultaten mede te
delen..

Burgerlijke Stand

Gehuwd:
De heer E. Cordel, afd. technisch bureau,

met mej. G. de Koning op 28.6.1951.

INTREDINGEN
.6.1951

-;. J. A. Werkhoven, montage
W C. Cools, idem
-. H. J. v. Aken, stamperlj
1. W. Vreeswijk, idem

Koning. magazijn
25.6.1951

! A. ~. Goor den Oosterlln~h, montage

Mej. S. M. H. V.' Aalten, Idem

Mej. E. P,v. d. Linden. Idem

~eestal weten wij zo ongeveer, wie 9nze I
grootouders en hun ouders waren. Maar als
wl(dan verder terug rekenen, dan wordt het
vager. Soms weten wij zo in het algemeen
nog; uit welke streek of groep wij van vroe-
.Qer afstammen. Maar dan wordt het voor
yelen onzer al onzekerder.
Nu zijn er personen, die er toch een bIjzon-
derebelangstelling \'oor hebben om na te
gaan,tot hoe ver ~e hun afko~st k.unnen
teruqrekenen. Het IS een beetje riskant,
want iê kuntie~9r~r;.cniet weten, of je ten
$Iottebi)~ên.cof andere graaf of een slm-
pelêslaaf"zuILtiitkomen. Wàtdoet er dat I
dan..'o6ktoe?Daarbêhoefjenu..in je tegen-
WoO!di\1e levenssta~tniet mèerof minder
om tezij~.. ,
Ditonderzoek~aar onze af~tammingis altijd I
aldoor velen beoefend. Jammer alleen, dat

i~"bedrijf door mallotlghede; van onze
1 .se bezetters en hun handlangers een
"poosje be~pottelijk Is ge'weest. Zij noemden
het;,Sibbekunde" en bedreven.,ditom de
zuiY~rheld van hun Germaanse afkomst te
hewijzen.

,,-"!die kinderachtigheid ..voorbil is, kunnen
'wijditafstammlngsonderzoek, deze "genea-

"co!6gie", weer met ernst b~kijken.". .
iC:Ieteist wel veel geduld en napluizerij. Maar
daar%it voor de liefhebbers toch ook weer
een aardige bekoring in. Want die oude
archieven bevàtten heel wat grappige en
typische; dingen. .

j(ernspree.kuur Maanweg.
Rp!~ep,) c "

I De k~rn houdt spreekuur op Maandag 2 Juli
NU}S eronder ons personeel In de fabriek 1951 In de kamer van hr v. d. Poel.

;»t.rechfook Iemand, die al jaren met dit Aanwezig zijn:
öpspo..r)ngswerk bezig is. Maar wil hij het I 1 e pauze: hr Kouwer en mej. Waltman;
goed kunnen blijven doen, dan moet hij con- I"e pauze: hr Camphuijsen en hr Jansen.

'Jacthebbenmet Iemand In of nabij den
.c

;Haag;;Die moet dan Rljksarchle.ven in de~ FOEI FOEI
Haag op bepaalde punten napluizen, terwiJl, ,
onze Utrechtse collega hem weer helpen Tot voor kort hingen op de toiletten de

o:;kan;aan.gegevens uit de belangrijke Utrecht- losetrollen aan een touwtje of lagen !osop
,~edosslers. de grond, hetgeen slordig was.
;!s~rdusiemand yan onze Haagse mensen, Fïierln Is thans voorzien door plaatsing van
d!e d!! met.. hem ,samen wil bejoefe~en, of ~ractische plankjes:
weet men.lemand, geen VDH er, In den loch schijnen er lieden te zijn die dir niet

;H~a~,d)ehet...°ok zou..w!llen doen"yermeld op prijs stellen. Dikwijts liggen'de roltênte
U drtdanaan afdeling personeelszaken. rollen Werkt allen mee Ook als men ons' '.' '"

Deze, legt dan het contact met o~ze Utrecht- niet controleert moeten wij ons behoorlilk
se collega.. gedragen, Dat is le ware..

Namens de kern hebben zitting:
Vrijdag 6 Juli a.s..:

1e pauze: hr Loozekoot en hr de Baar;
2e pauze: hr v..d.. linden en hr Meersbergen

Vrijdag 2:0 Juli a.s.,

1 1e pauze: mej. Lens en hr v: d. Baar;
2e pauze: hrv...d. linden en hr v. Kortenhof

~
~~

De heer H. Bourgonje uit Halfweg
zond ons dit opstel, gemaakt door zijn
zoon, leerling van het Apollo-instituut
te Amsterdam.
Diens klas moest een opstel maken,
waarbij men de keuze had uit vijf
onderwerpen, Zoon Bourgonje koos
de bromfiets en behaalde daarmede
een 10, de vermelding "eerste prijs"
en kwalificatie "heel geestig",
Werkelijk, het is een leuk opstel. Niet
alleen omdat de bromfiets in kwestie
de Solex is, maar ook omdat de lege
tank ons ook meermalen parten speel.
de als wij dachten storing te hebben,
Concrusi~1 kijk altijd eerst in de tank,

EXAMENS BLOKSCHRIFT
Het Vormingscentrum "De Vonk" te Noord-
wijkerhout organiseert weer een cursus voor
mersjes van 17-20 iaar van 27 Augustus!
lot 22 September 1951.
Als cursisten denken we aan meisjes, die
van Huishoudschool, H.U.L.O., Gymnasium
"fH.B.S. komen; ook meisjes, die deze
scholen niet bezocht hebben, zijn hartelijk

Iwelkom. Het cursusprogramma vraagt niet
I naar een bepaalde hoeveelheid s~hoolse
I kennis.
Het cursusondeJwerp is ,..Ons Leven", uit.
eenvallende in vrag~n omtrent toekomstiQ
beroep, vrijetijdsbesteding, omgang met men.
sen, I~vensovertuiging, ons Nederlander.
sch~p; welke vragen besproken worden
i')nder meer In rnleidingen en praatkringen
De dag wordt begonnen met enig practisch I

I werk in huis en tuin; in de middag beoefenen
,we verschillende vrij-etijdsbestedingsmoge-
I lijkhed~n als: handenarbeid, handwerken,

sport,volksdansen en lekenspel.
De kosten bedragen f8.-, f 10.-, f 12.50. of f 15. - per week naar draagkracht.

rnlichtingen en opgaven aan de administratie
van het Vormingscentrum "De Vonk" te
NoordWIjkerhout of bii afdeling sociale
zaken

~venats voor de cursisten van de eerste cur-
,;us zal er voor de deelnemers van de twee-
de cursus verbonden blokschrift een schrllf-

I wedstrijd worden georganiseerd, en w.
Zaterdag 7 Juli 1951 te 11.00 uur In de

filmzaal.
'Prijzen: 4 vulpenhouders respectievelijkvooI
het mooiste schrift. het snelste schrift en de
beste vorderingen.



Burgerlijke Stand
- ---r--

Kóppènaál; rad!O!àboratorl~m, mj;(; mei,
G. D. Geerdesop11.7.195.1:

c INTREOI;...,GEN
0.1951
$pijk~r, opleiding

A... v.Kout(ik.. idem
,. M. p, Pfuymen, îrileerband
Schütte,jdem
;., ..'

.;J.. A. J, Tempel.man,rdem

A, Koemans, montagemagazijn
.. H. M.. Hensing, montage

-

'. ,~ dank voor de belangstelling en de
-~~-~~~ bij ons huwelijk. .

H.G: JAN$EN.. afdeling .:nontage,. H: G,JANSEN-Ku!per. .

*
Hartelijk dank aan Ziekentroost en de co).
lega's voor de belangstelling bij de geboorte
valide baby.

G. v.d. VLlST.Dierhelmer

==JUBILEUM J. H. VERDAASDONK:

;:

"-'*

IllEr werd~~~~ .

- een aanvang gemaakt met het heien van

de fundering van de nieuwe riolering

voor het nabewerkingsgebouw.
- door de Duinwaterleiding een nieuwe

leiding aangelegd voor de telecommuni':
catiefabriek en het personeelsgebouw.

- op de eerste verdieping van de houfvl.eu-

i gel. een nieul/f magazijn voor de enkel-
fabricage ingericht. c

.,.. bit het ketelhuis eert nieJ,jw rookkanaal
.

gegraven. ,

1i1.gt)g
111

~

FOTO'S JUBILEUM
volgende week kijkdag
'n de loop van de volgende week zal een

aanvang gemaakt worden met de expositie
van de foto's, genomen tijdens ons zilveren

jubileum.
Een ieder zal in de gelegenheid gesteld
worden deze tentoonstelling van 200 foto's

1 1e komen z!en en des~ewenst exemplaren er
van voor eigen rekening te bestellen.

I De tentoonstelling wordt gehouden op de
filmzaal, welke hfervoor van 17.00 u\!r at

opengeste.id zat zijn. Ten einde te voq,-

I kQmen, dat alle 14~ man op de eerste dar
1 31 komen binnenstormen, zal er inploegen
gewerkt. worden;
ten ieder zal horen op welke dag hij de
tentoonstelling kan zien' en hiervoor in het
bezit gesteld worden' van een toegangs.
bewijs.. .
Zonder toegangsbewijs geen toegang.

Voor Uw boekenplank?
De ontwikkeling van het vliegtuig,
ir. R. A. Am,ken.

Bij de uItgeverij J. H. Gottmer.teHaarlem
verschenen.
,)eze uitgeverij zond ons .ter kennis~aking
het bovenstaande boek, dat in 1946 ver-
schénen is en toen f 4,50 kostte. Men heeft
ons een speciale aanbieding gedaan. leden

Ivan ons personeel kunnen dit. 274 pagina's
tellende, royaal geïllustreerde werk bestellen
voor de somma van f 1,75. In onze' jonge jaren waren wij luchtvaart.

enthousiasteling, hield~n op schóol zelfs
fezingenover de vliegerij. Dat was in de tijd
dat een Fokker F XVIII nog het neusje van
de zalm was en men nog met vermoedde,
dat een goede tien jaar ,later de 'slanke
straaljagers met een snelheid van zo om en
naQijde 1000 kilometers per uur door de
,ucht zouden scheuren. Dat is evolutie. Menc '

kan hem.,irhetboekvan A~ken'Qpde v?et

votgell:enwie; zijn geheug7'n'~il opf~issen:en ~ nog e~n~w.j I lezen van d'evl'eger1J!n: de

goede' oudê tijd, doet er goed 'aan een
exempfaàrbil de ~1bliotheek tebestelien.
Ajleen;hetoms-làg..r~ datalwaard..',

VERTREK MEJ. v. d. LAAN
Op 2 Juli vertrekt mevrouw de Ruiter,
beter bekehd als juffrouw van der Laan,
van de afdeling sociale zaken naar Enge-
land om daar haar taak als huisvrouw te
beginnen. Een hele overgang voor haar.
Ander werk in een ander land.
Maar wat wil Je ten slotte als vrouw
meer! Hoewel juffrouw van der Laan in
de fabriek Maanweg niet zoveel gezien
werd omdat haar taak grotendeels bulten
het bedrijf lag, zullen wij haar; ook In het
bedrijf missen. Op alle tijden en ontijden
kwam ze de afdeling binnenrollen, ver-
waaid, verregend, rillend van de kou of
puffend van de hitte. Maar altijd fleurig
en opgewekt. Het heeft veel voor niet
a.ftijd vast te zitten in de fabriek, maar
het kan soms ook wel een heleboel tegen
he!:Jben. Ze kwam veel in de gezinnen i
en bij de zieken. Uw vrouwen zullen haar I
misschien nog wel iets beter kennen
dan U..
Op de Kroon was ze vast twee middagen
in de week en behartigde daar de per-
soonlijke belangen van de mensen In het
bedrijf In kleine en soms ook In grote
dingen. è
Dit werk is niet gemakkelijk, want het is
zo weinig concreet. Je produceert niets
,en het lijkt daardoor zo zwevend voor
veel nuchterlingen. Maar wij gaan er toch
maar mee door, wetende dat de meest

, betángrljke dingen In een mensenleven
ten slotte ook niet zo erg concreet zijn.
Juffrouw van der Laan, dank voor de
dingen die U hebt gedaan in de tijd die
U bij ons werkte en heel veelge\uk voor
de toekomst, -

JUBILEA 1951 I

.In het komende. halfjaar zijn onderstaande i
12Y2-jarige jubilarissen te bejubelen:
3 .Jull:J. H. Verdaasqonk... Intern transpq,rt

20 Augustus: mej. M. C. KaJdenhoven, af-0: deling montage - ..

5 October: D. v. Dam, afdeling huIsvestinG
22 November, A.. T. v. Agteren.. afdeling

service..
27 December: H. J. Heymans.. afdeling ge-

reedschapmakeri}

~

Öp3"Juli aa"nstaande is het 12V~)aargeleden; .,.
1 '- ," dat J. H. Verdaasdonk, baas van de transport.

ploeg; voorde derde maal bij ons ind}enst trad. î
In 1928, dus in de tijd v~n de Joan Maetsuycker.1
straat, was hij al inkuiper. Was hij bij ons ge. ~
b!aven dan had h!l;het 25~.iarig'jubiteum ~l.in~
ZIcht ge~ad. Nu zwIchtte hl} voor de ve~teld!ng j
der lokkende verten en ging v~ren op Zuid.

IAmerikä. Oude liefde bleek ook hier niet te
roesten ~n toen Verd~asdonk de zee v~arwel
zei, kwam hij weer bij V AN DER HEEM vooranker, nu voorgoed. .

Via 'magaz.ijn~n en afdeling contrêle werd hij L.bandbaas. ! oen vor~g jaa r .de interne transpor.
ten dusdanige afmetingen gl[1genaannemen, d~t c '" c

hiervoor een speciale functionaris verantwoordelijk moest worden. gesteld! }s
J. H. Verdaasdqnk hiervoor aangewezen. Eén oud zeeman als hij z~1 het, dunkt
ons, heerl.ijkvinden om door de gebouwenciqmptexen te kunnen gaan en zich nietaan een vaste plaats gebonden te weten. ':

Verd~asdonk met zijn gebruinde kop Îs, zoals men dat bij ons zegt,-een gez~llige
g~st. tem~nd, di..e prettig met zijn colleg~'s omga~t en ov~r~.t zijn dienst I~~t
optreden. ..

Nu zij[1chet nog doodgewonenormaàlbakken en plate~ux, mettertijd worden het
c "

weUicht vorktrucks, la~dborden en dergelijke. Verd~~sdonkk~n de gehele mech~.

nisatle v~n het interne transportwezen nog beleven. Sterker: hij kan d~~r. zijn rol
bij spelen. Een mooie 1~ak voor deze jubil~ris.

Gefeliciteerdl.

DISCRETIE VERZOCHT
EN VERZEKERD
In de afgelopen week hEieftieder lid V/lr1 ons
Haagse personeel een extra gang gemaakt
naar de grote cantine, om daar zijn mede.
werking 'te verlenen aan het sQciatrisch
onderzoek.
Men heefldaar een vragenlijst îngevuld, be-
vattende vele, vele vragen QP allerlei gebted
alles had uiteraa!d betrekking op de werk.
zaamheid fn het bedrijf, Het doel: de werk.

verhoudirigenzo mogelijk verbeteren.
Over het algemeen genomen heeft men dit
onderzoek serieus opgevat en de lijst ..,nj!ar

..
eer en gew~ten ingevuld. Er waren er die
die dit deden' in een uur tijds en soms zelfs
minder; anderen hadden er enkele uren voor

noQig.
Dr: Fetter; die de teding van het onderzoek
he~ft. was met Qe gang van zaken.fngenó:.
~en... Men st~k wet de draak met deve!e
vragen... maar beantwoordde deze toch
serieus.. "
Het verzamelde materiaal wordt nu bewerkt;
,Het resultaa~ zal zijn de groepscQntererilies.
die 'tegen de herfst kunnen komen. En het
resultaatdaaryan:meer plezier In Ons werk.: .
I)a'tistenminstede bedoelirtd.:è ..


