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WEK E LIJ K S N I EU W SB LA D VO 0 R HET PE RS 0 NEE L
VAN DER HEEM N.V. " DEN HAAG - HOLLAND" NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK NoV.

..

~
.
~. :
Bij het overliid~n van DR. A. F. PHILlPS

... , """".. ..

sector
heeft deze weekecnvan haar grote manrienverloren:drA. F; Philips dedbdd ' IhU$trie ouwerzon er weerga, iejrieenhalve eeuwûjds een gloei:

f§rf\penfpbriekle omzette jn ee"'nwereldGohcern,
zeer

veel aandacht geschonken.Enter~cht,Dr A.. F. Phu,ps was een van
gehouden. \

Hjjheeft een bedrijfgeschapendat..nietalleêri hieftefpnde het grootste in

rie m.i.rigehöve r:dega nse were1d ~~ribe gr'p1sgeword en ,enret lamem aa kt,

va~~digh~id, "'. '

Men weet dat het pad van Ph!lt.ps niet over rozen fS gegaan.. Het gloei-
lamp~rifabriekje,dat J.rGe!ardPhilipsóOjaar geleden in Eindhoven ves-

?

de technicus Gerard Phll..lPS de hulp in van de koopman Antoon Philjps..
?egînper!ode te door-

staan. De geschledenls van dit bedriJf.. Isera!.lermtnst een geweest van
J..outervoorspoed, Er was volop tegensfag: c(isisen malalseinvoerverboden

kn concu rrentie o

HetJabriekje uitEindhovenheeflvoor zijn bestaan en groei verbeten "I'
h ,~ moeten vec ten ' c " -" r'c~ .,..

, ,

Weergaloos industrie-bouwer nu meer inva$te banen kwam spitste de "te;tbk'
d::",:",~",":""i":'J;"..t "ddfb'k hPh" leneeo IS".:,.."." ...- s rJj tussen earl anten zlc toe, ilipsI I ' J "" "',,' 'h"IIJ" 'J!'~:J' d"

I' ,a s everanc ervan v (SC en",. 1'" en,Yoorvechterwas Antoon PhillpS, deonver-en..Van. der Heem waren ten s!ötte de als 0 dracht evèr,.,' ~ ... ~:9 ,::eI:e, ,:vaarde koopr:nan.. di.e nieuwe markten zocht enige die overbleven. Philips was veel lpg. ' 0::'1'..' -;a.t.s oude wegvi.elen., de realist die machine;; groter en. machtiger da'n. Van der Heem &, W c~:ndurrenJ: :k '" , Ph;î:"..,cparkenopdoekte als ze verouderd bleken,Bloemsma pas verhuisd naar een nog tevDaHn t e htra 'obm.adr t ..'$vr~IJ en I:ps lenk'
d ' dd ' Iff b I kbdf "h" rac en el en een. zo groot mogeiJ
e or erner:'er le ze a re en , ouw eg~ote a .nek~ande Stortenbekerstraat en. aandeel daa;~anteb;;:machti en: :.

~..Is...feveranclers ~em in. de steek lieten of)n het stille selzoenzomers nog wachtend..' ~! "
oorlo~sgeweld Z!Jn c~rondstoffenvoorziening ~p werkorders, I'n. die tijd (1930) is het tus. Zo~let mer hoe, twee,c~ncurren~~nped:eJgd,e, ~e gtoe,.lar!)penfabri~~ Phi.lips sen Phil.ips en ons tot een vergelijk gekomen. to,ch goede vrle~den...word,en... H~~:s?,.kwar!) Vla Röntgenbuizen op radiolampen, Philipsnam deel In ... trouw~ns logisch datm~n Ineen:l(\d~S.t~I~-

: D;3.t.'Was t.i)dens en kort na de eerste wereld-ons kapita~ren er kwamen twee Philips- tak als ge on~e,waarde mach~,~\t:;"
radï.otoestel- comm!ssarlssen zitting nemenJn het bestuurElndh,ven eendomir:leren~b~ ;rS!t.i~i'..~QlJe~mt.

,'il~ry)ssiechts één stap, Het was een veel- vanors bedriJf: 1rP..F... S. alten en W. j, op ve e pun!en contact ~e !" ,lic' ,"'ccq,",\:\~tekenende ln. tweeër\el zin'..In de eerste Waterman... Deze sam~nwerking met Philips Wat een mach~ is Phll!ps"g~WQrde~, .iE,en
,~~ts.do°..rdat het bedr!jf hiermede een ge- ~as voor ons toen V.re1" Jaar oudebedri.Jf personeelsbezetting van ;40~OOO..~m::;I,A ,~-
,iJelnleuw werkterrein omsloot Indeiwee- uitermate leerzaam. De mensen uit Eind- derland ~n 45,000 daarbuJten,," Fabr.Jeken, In

d~!'èn,Y60r ons bij.VDH nog 'veel belang- h~ven. hebben ons vettrouw~ gemaakt mét alle ,landen ter wereld.,;,Een;iJproqllctie-
~f;Ijker;orndat, dit betekendedatdeîndustrle.: moderne seriefabricage, Geen beterelTlethó. p,rogramma dat z1ch,;ultstrekt;:: over eenmacht te Eindhoven onze concurrent was de dan de practijk, en. zo kreeg onze hout- steeds breder gebiedendatinäast,;alle'inoge-geworden, ;: fabriekvolop,wèrk door'!.een P~ilips-ord~r liJke!ampen(radlotoe.~tenen;"!m.edlsche:en,W~meen jaar voordiitPhillps over in totO~ 25,000 !u',dsprekerka7tjes, Dit was de me~tapparatuur(zoveel om~t; da.tdaarvo~

,h~t,produceren van. rad)oto'estetlengha~dend,!ecte aan\eid'(:tg lot d~ Inricht!ng van önze alleen a! v,o°r N,ede:rland een,cata1,ogus van
;,)ryD~n ~aag enkele radlp-enthousiasten de e,erste lopende, band, Er was dus same:nwe~- 23~,pag'na snodlg IS, .." ,...:
;b~?,den ineenges\agefl en was men daar in k,~g.. Echter met tang, ,~ant al spoed!g zou Phl!!ps !s een der ~echte pijlers va.nh~t,,:d~jaanMaetsuyckerstraateen radiofabriekje,b\I),ke~n ,dat d~~om:~er~lele belangen bots!en, , Nederlandse economische reven, hèt' IS Ne-:b,~g~nn~n"dat eenbekebde na9m; :qroeg: Be'~.e pa~iJen,,~ordeeld.:n... het :: ~ 'derlands groolsteirydustrie..:.::.:...Rad.Jofabrrek en Ingenieursbureau Van. der to~~ verstand~g: elk Zijns weegs te g...aa?, Philips is een bedrijf dat Nederlands naàm;He~.,..&Blo~msma, ;f' PhlNPS trok zich geheel terug ,uit Van,: d~r in het buitenland even hoog "'houdt "'als d'e
fZ6ta~f!jnde papieren in 1927 In Nederiand

ZHeelm h&tBloems~a,.,tdd.. ~ K,L,M.., A.K:U.. en Koninklijke Shèll,.,Het IS' d" d""'" ' '" oa s e meergaa : e twee "'on ernemlr,- b d d N d I d ; I, ,..era lorn haar allerprif!ite jeugd Aller- ddt lid I d "een am assa e voor e e er an se e ec-
Z:wegebel~ngsteIiJng voor'dit nieuwe' wonde~ gehry..wd.er en nda e~ed$ rDen. gevolg e :, trotechnische industrie,

""' d "i h . k ' d " sc el Ing goe e vnen en.. e gevoe ens van, -
j:ert.ecn!~,:!e ,ereenovertuIgd dat !a9.10 hoogach!lng en vriendschap die de leidefs ~It allesalle;eI]tec ~,anken aan. drA.. F. Phi-:c~~(\:be.lapgr!!ke...rol ~ou gaa~spelenjn de van belde bedrijven elkaar,-toesroegen had- NpS ware oryjU!sj. Hijzelf heeft er ste~d~ op

In het a~nvang-, dery tot gev~lg dat er alti)d een. prettige g~wezen .hoe l1e~,aar; de s~m~nwerk'ng .~n.",;'" :, " ~ amateurs die zelf .verstandhouding bleef best~an.. zIJn bedn)fen,aan de...i'<.wal.'te'ten van Zlj~:!f:rut~eldery..radJow'nkel!ers d!e zelf to~stell~- VDHwerd een...grote klant blj Philips door medewerk~rs te dan~e~ :IS gewee~tl ,dat,"d,t,:t!.~s;bouw,den. enyerkochten, fabriekjes die er zljnradfolampen te kopen... Philips werd a!!es: ber~,kt kon :-"or~n;, Maar het Isd~or
:,d.Jtmet.. en,kelemensen persC;neel deden, opdrachtgever door ons orders te eveno zIJn. bezielende ijver, zlln visie en door-dochnogryergens"een radio-Industrie va(\ handdynamo's' detameus knijpkatt~n d'~ zettingsvermogen, dat deze samen~erklng" kasten. en zelfs completee radio~oes!eli:~. I gecoördineerd ~erd en ;rucht d.r~eg, ..~et.. ~asv~n de aanxang af: duIdelijk dat er'" Tij'dens de oorlogIsZodoo...1In dr A, F, Pnllips verliest Nederland eenultd ... Ih'd d.fbk ronsvee ..

t t t k:":eze vee e..' van ra 10 a ri anten voor Eindhoven. e roduceerd onder ande- :anzlj~ 9!00 ~ e zoner:l en onze a ,vans~ech:~de,' sterksten" de S!:IJd!oo~ het b~- ren: de847s englx 462, Zo')s de situatie ,ndustrle,haar Nchte~devoo~beeld, ,:~t~an:zouden over!ev:n... Naarmate de radJoontstaan. dal PhiliPs bi! ons î; drieërlei kwa. D~ar9m is deze,hulde alleszins verdiend:



. .. . typisch vrouwenwerk doen zoals Co,.r'e
die bij VAN DER HEEM is en daar uit
ragfijne draad televisies poeltjes wikkelt.
Corrie heeft 't er echt naar de zin en het loon
is hoger dan haar vriendinnen wel denken.

die evenals Corrie willen werken en verdienen in een
modern bedrijf kunnen iedere werkdag van 9-11 uur
komen informeren op de afdeling Personeelsdienst van

ZONNIG WEEKEND OP OLAERTSDUYN l~a 2 weken. televisie

VAN DER HEEM N.V. ".- -- -
Maanweg 256 (eindpunt gele tram naar Voorburg)

Ieder die een Haagse, Rotterdamse of Leidse
krant leest kent langzamerhand onze beken-
de personeelsadvertenties wel.
Het is geen geheim dat het voor de in-
dustrieên in Den Haag uiterst moeilijk is
vrouwelijk personeel te verkrijgen. Er be-
staat, jammer genoeg, nu eenmaal grotere
animo voor andere werkkringen.

i Wij zijn van mening dat het voor vele meis-I! jes toch wel financlêle en andere voordelen

biedt bli VDH te 'verken. Zonder de toe-

Een zomers zonnetje straalde aan de Octo-
berlucht, toen Zaterdagmiddag 2 uur een
tiental Solexisten startte voor de trip naar
Rockanje, waar in de Volkshogeschool
Olaertsduyn een VDH-weekend werd gehou.
den. Anderen ondernamen de tocht per
trein of op eigen gelegenheid. In Maassluis
waren drie Delftenaren, In Ieren jassen ge-
huld, Juist even te laat en hadden dus het
nawuiven. Een eerder vertrokken ploeg werd
in Brielle, waar ze zich te goed deden aan
patates frites, voorbijgesnord en zo arriveer-
de de Haagse Solexploeg als eerste op de
plaats van bestemming. Ongeveer 5 uur was
het hele gezelschap - er waren 24 VDH-ers
- compleet.
Na de opening van het weekend door de
heer Schouten, de leider van de VHS, wer-
den de slaapplaatsen in gereedheid gebracht,
waarna de gong het avondeten aankondigde.
De soep smaakte na de frisse tocht dubbel
lekker, tèrwljl het traditionele "zangzaad"
de stemmen deed loskomen.
Acht uur begon de heer Schouten aan zijn
zeer interessante inleiding over enige eco-
nomische problemen in ons land. Op vlotte
en logische wijze schetste hij een beeld van
de situatie onzer volkshuishouding en qaf
daarbij aan over welke middelen ons land
beschikt om het evenwicht iussen inkomsten
en uitgaven te herstellen. Veel keus is er
overigens niet. Wanneer we door verhoging
der productiviteit, door betere organisatie
van het werk niet slagen onze betalings-
balans in evenwicht te brengen, dan zal het
uit de belastingen moeten komen, met ande-
re woorden consumptiebeperking, dus sober-
der leven. Hij stelde het Engelse volk als
voorbeeld dat omwille van haar slechte
financiële positie vrijwillig is overgegaan tot
distributie. Na zijn inleiding ontspon zich
een levendige discussie waarin de verschil-
lende kanten van dit probleem nader onder i
de loupe werden genomen. De Rooy (afde-!
ling zagerij) zaagde, figuurlijk gesproken.
een kilo suiker door (eveneens een traditie'
totdat het iedereen duidelijk was, waarom
verlaging van consumptie meehelpt nieuwe
investeringen mogelijk te maken. Het was al
over elf, toen wij gezamenlijk de ditmaal
niet scherp gezette bedden opzochten.
De Zondagochtend had de verwachting in
zich van een prachtige dag. Direct na het I

ontbijt toog een troepje enthousiastelingen
naar het sportveld om tot 12 uur aan één
stuk Volleybali te spelen. Het was daverend
vooral de gebr. Verelzen met hun geniepige
slagballetjes waren de schrik van het veld.
De meeste spelers lopen nu kreunend en
steunend door de fabriek vanwege de spier-pijn. -

Na het middagmaal maakten wij samen een
wandeling naar de zee met de heer Lenting'

ldie aardige dingen wist te vertellen over de
flora van dit gebied. Wist U bijvoorbeelrl
dat er meer dan 300 verschillende boom-

Isoorten te vinden zijn in deze str~ek7 Ook
de duinvorming die daar nog steeds plaats
vindt is erg interessant.
Tegen half vier waren we weer op ons uit.
gangspunt teruggekeerd, waar we gezeten
aan de vijver in het park, vergast werden
op een buitengewoon boeiende voordracht
van Aafje Top. .Zij droeg voor het sappfge
Vlaams verhaal: Reynaard de Vos. Stem en
mimiek gaven een rake karakterisering val
de figuren uit dit moraliserende verhaal.
Na nog wat Oud.Hollandse liedjes te heb.
ben gezongen (wat hebben wij eigenlijk toch
veel mooie liederen die helaas zo onbekenc.
zijn) schaarden wij ons voor de laatste maai
om de tafel om een hap te eten voor de
terugreis werd aanvaard. Nadat eniae liedel

een demonstratie gegeven hadden van het
opnamevermogen hunner respectievelijke
magen, sloot de heer Schouten met een
enkel woord dit buitengewoon geslaagde
weekend.
Als attentie werd bij wijze van dank een
défllé van de Solexkaravaan afgenomen door
de heer Schouten en zijn kwieke staf. De
weg terug werd zonder veel noemenswaar-
digheden in het donker afgelegd.
Een weekend van echte, blijde kameraad-
schappelijkheid was weer voorbij. Wij wach-
ten weer op de volgende gelegenheid. Maar
dan met meer deelnemers, wánt . . . de thuis-
blijvers hadden wéér ongelijk.

EEN DEELNEMER

HIVO-cursussen
KLEDINGREPARATIE (mevr. J. P. M. Brand-
Rombouts).
Een nuttige cursus, waarbij voornamelijk de
reparatie van herenkleding zal worden be-
handeld.
Zes lessen (3.-.
Dinsdag
I'T ALiAANS (mej. C. J. M. Scholte). Wie in
zijn vacantie Italië wil bezoeken, zal er ver-
standig aan doen tijdig te Ieren zich in de
landstaal uit te drukken. En... ook de
komende zomer staat een Italiaanse reis op
het programmal
Vijf termijnen van (3. -.
Dinsdag
VOLKSZANG EN VOLKSDANS (J. Delcour
en J. Brandenburg).
Onze prachtige oude volksdansen vormen
een gezond tegenwicht tegen jitterbug en
boogie-woogie en zij komen dan ook meer
en meer in zwang. En bij de dans hoort het
liedl
Belde cursussen tezamen (2. - per maand.
Dinsdag

Na twee weken proefnemingen Is het nog te
vroeg om een oordeel te vellen over de
Nederlandse televisie. Als wij voor ogen
houden dat het hier proefuitzendingen bè-
treft, met andere woorden dat men bij voor-
baat clementie inroept voor technische en
andere tekortko~ingen, dit alles bedenken-
de, is het resultaat zeker niet onverdienste-
lijk te noemen. De Studio mensen staan voor
de moeilijkste taak. Regie, belichting en ge-
luid moeten geleerd worden en al leert men
snel: het is nog niet feilloos.
Lopik is ook nog niet volmaakt. Maar ja,
hoeveel uur practijk heeft deze zender ookl
En de toestellen: die voegen aan de tekort-
komingen van Bussum en Lopik het hunne
toe. Dat doen ook de trams- treinen, stof-
zuigers en gammele schakelaars. die het
televisietoestel bombarderen met storingen.
Oit alles wetende vraagt men zich af hoe
het in vredesnaam mogelijk is goede en dik-
wijls zelfs uitstekende resultaten te horen
melden.

Uiteindelijk mogen wij over deze experimen-
tele uitzendingen niet ontevreden zijn. De
technicus ziet met andere ogen en luistert

anders dan de gemiddelde leek. De tech "Icus is hyper-crltisch én de leek welwillend!:

\
Het Is juist deze verscheidenheid van instel-
ling die het oordeel beïnvloedt. Al met al~\
wij zijn niet ontevreden. Onze toesteller;-J
hebben bewezen het te doen. Ol=-
vele fronten valt te verbeteren, maar als dat
gebeurt, zal onze Nederlandse televisie er
zeker wel komen.

WONINGRUIL DEN HAAG-ROTTERDAM-
Aangeboden te Den Haag, Rijswijkseweg 456:
Ze portiek-etage. bevattende 4 kamers, keu-
L,~n. balcon. Huur: f 34.50 per maand
Gevraagd te Rotterdam, liefst West: Vrij
hoven- of benedenhuis met 4 à 5 kamers.
rluur tot f 40. - per maar-~

Aanbiedingen aan A. J. No Groeneveld.
bove"lgenoemd adres.

standen rooskleuriger te schilderen dan zij
zijn en paradijselijke verhoudingen voor te
spiegelen die niet bestaan, hebben wij ge-
tracht een effectievere personeelsadvertentie
te maken.
Boven ziet U het resultaat. Deze advertentie
is versche nen in de voornaamste
Haagse bladen en wil aan alle meisjes die
willen werken en verdienen, bekendmaken
dat er bij ons voor hen wellicht een werk.
kring te vinden is.



I Burgerlijke Stand
Geboren
Johannes Gijsbertus Gerardus, zoon van J.

H. de Jager. afdeling draaIerij, op
3.10.1951.

IN TREDING EN
8.10.1951

I Mej. P. W. J. Wildschut, montage
Mej. C. M. v,. Rooyen, Idem
H. H. Blokhuyzen, draaierij

OP DE SOLEX
Op Zaterdag 6 October we~d op Initiatief
van de heren De Baar en Van Hensbergen
AA" Solex-puzzlerlt gehouden. De eerste
~olexrlt was zeer in de smaak gevallen en
het verschoven zomerweer lokte ook tot een
tweede.

I Utrecht's omgeving werd danig doorkruist.

De listig opgezette contróleposten bleken
voor velen een struikelblok, dat wil zeggen
~r over gestruikeld zijn ze niet, want ze
hebben ze niet eens kunnen vinden.
Voor het Inleggeld van Iedere deelnemer
(ook normale trapfletsers) werden aardige
')rljzen gekocht en ondanks een kleine tech-
'1lsche storing, toen Iedereen weer aan deAd " E I t finish was, konden om pl,m. 6 uur de geluk-

,eu nge se gas en klge prijswinnaars worden bekend gemaakt.
A h t ' d d k De uitslag was als volgt:

an e eln e van eze wee ver-
M H C M dt kk t d k 1, ej. . . eersta t ,.., , 35 str.p.

ro en onze gas en-me ewer ersU b I k d b I h . I d V. 2. hr v. Loevezljn ,." 41 "" . .. weer naar un eigen an. Ier .
it eta In9 In er IJS a9 ' k ,. Ij bi ' h t k 3. hr v, Dijk """""""""""" 64 ". .. we en zIJn z J ons aan e wer

SDe kinderbi j slag over het derde kwartaal t . d Id bi ' d kb d 4. hr lag molen H. 71 "
,. gewees, Inge ee Jean er an M1951 wordt uitbetaald Op Dinsda g 16 en .. hd t d t ' jd 5. mevr. oens """""""""'" 73 "en WIJ open, a ze aan eze I 6 h BWoensdag 17 October aanstaande volgens t t d k . rakker ,., ,.,.. 81 ", me genoegen mogen erug en en.

h D f )onderstaand schema: Z h bb . d k k 7. r v. uyneveld (Iets """'" 82 "
e e en een In ru ge regen van

h 6Uur- en weekloners d .. h t d t d t I. 8. r v, Ree , , 8 ". e WIJze, waarop e pro uc, a z J h L.In de kamer van de heer v d. Kade op I. . E I d e d. d ' 9. r v. Iersen , 88 ". In nge an v rvaar Ig en, In onze
h B I k 0Dinsdag 16.10.1951 fb ' k dt kt I d d 10. r ower .., , ,...9 "'. a rle wor verwer, a sme e e h f )1e pauze: montage, Inpakkerij, monta g e- '. Ik h d t 11.. r Hussen (Iets 92 "

. , eisen, we e aan un pro uc en wor- h G I (f )magaziJn; . . : den gesteld. 12. rvo Inke Iets., 94"
2e pauze: plaatbewerking, draaierij, nabe- ' E 0 I. t. d .j 13. hr Langendoen , 105 ". .. , . en c mp Imen Je voor e WI ze h M h '
werking, metaalmagazIJn en expeditie, ar ij ' h h bb t 14. r et orst ..., 105 "wa op z ZIC e en aangepas aan h fWoensdag 17.10.1951: h n omge ' .. hebb t 15. r RIJ kogel...,..,."" ,... 105 "" u ving en WIJ en er pre - 6 h L2e pauze: de overige afdelingen I t. Ij ' t h d 1. r V. aar , , 108 "

, Ige en verlge par ners aan ge a . h d .
Maandloners M ' h. k .. d d 17, r e Roolj .., , 110 ". , ., ISSC len spre en WIJ aarom e hIn de kleine cantine op Dinsdag 16.10.1951 h 't d t . d t k t d 't 18. r v, d, Zaan ,.,... 110 ". , 'oop UI, a In e oe oms 1 ex- h d W I 'In belde pauzes, . . t h h Id I d 19. r v. , a "., 111 ", , ,perlmen er aa za wor en en h SI I JD,eformulleren worden een dag tevoren Ult- It t f H t t t 20. r agmo~n . ..,.., 113 "
" 'kt d d " d h ., 0 d I" J resu a en mag a werpen. e con ac 21 h S h I ' 136terel oor e tiJ sc rijvers. p e Ijst van I t d d ' ' d t I ë I h'. r c uem e .." " ,... "" , ussen e Iverse In us ren za ler-

h M"et derde kwartaal moet een handtekening d h ht d d b t b 22. r oens .., ,.,...,.., 138 "oor ec er wor en oor eer e- h H ' I cgezet worden voor ontvangst van het bedrag. ' g ' p Ik ' I" kh d M. 23. r v. I ten ,.,..., ,...,. 145 "LO d. h t . d k t I d . rl van e aars moel IJ een. ISS 24 h Z '
I k 146p le van e vier e war aa moeten e .

Ch bb ' B t b t . r V. UI e om , ,..",.,.. "u en miSS eaumon, onze es e
vragen beantwoord worden. Daarna onder- e II j 11' . t 25. hr Kastrop ,..." 151 "k D k ' w nsen vergeze en u le op Je erug-

26 h d G fte enen, en er om: alles met Inkt. e ' I th . . h. t t ' I . r v. . rl t , ".. 158 "B I' hd ' r IS, we UIS en mlssc len 0 zlens O . d d k ( )eta Ing gesc le t tegen overgave van de i ~.~~~-~.~---~~~.:~.::.:.,;=...~ rganlsatoren en an ere me ewer ers sters
Ingevulde formulieren. IS . onze hartelijke dank,
Voor een vlotte gang van zaken is het nodig, inJoren Op bezoek . .
dat U Uw handtekening al gezet hebt als U I Een groep Antwerpse journalisten, op uit- Span,e land vol romantIek
de kinderbijslag gaat halen. Komt U vooral nodlging van B. en W. van 's-Gravenhage Maandag 8 October werd het Utrechtse
in het begin van Uw pauze, want als na af- een bezoek brengend aan onze stad, heeft winterseizoen geopend met een lezing door
loop van de pauze de tweede fluit gaat dat bezoek Ingeleid met een rondgang door de heer J. de Leeuw over' Spanje.
moet U Immers OD UW afdeling zijn, ,.,nze fabriek. De heren werden ontvangen De heer De Leeuw ontpopte zich als

-ioor onze beide directeuren en toegespro- Iemand, die op een rustige ~n 10Ch bo~ièn-
rloor de heer J. v. d. Heem, die hen de wijze zijn gehoor wist te vertellen over

functie van voorzitter K. v. K. land, volk en cultuur In Spanje,
directeur VDH ontving. Hij nam ons mede op een reis door Spanje,
heren waren onder de indruk van onze waarbij hij met behulp van lichtbeelden ons

inrichting en werkmethoden. Wat hen vooral de diverse aspecten van het Spaanse land
interesseerde was onze visie op televisie. In en volk liet zien. Zo brachten wij onder
België zijn de meningen nog verdeeld. Het anderen een bezoek aan San Sebastian, Bur-

. '"cr;;;;- Vlaamse gedeelte voelt het meest voor het gos en Madrid, waar wij onder anderen de
'f" België (Westeuropese) stelsel van 625 lijnen. De stierengevechten bijwoonden, Cordoba met

Belgische Conga Walen geven de voorkeur aan de Franse zijn beroemde Sevilla Moskee, Granada met
Canada opzet: 819 lijnen. Deze verdeeldheid heeft het Alhambra enz. Jammer dat wij geen geld
Indonesië tot gevolg dat België het nog zonder tele- en geen tijd hebben om zelf eens In Spanje
Syrië visie moet stellen. te gaan rondreizen. De heer De Leeuw
Ijsland , " heeft ons wel getoond, dat het de moeite
Nieuw Zeeland Wij ontvingen een dankbetuiging van B. volledig waard zou zijn.
Zweden Kqoiman voor fruit en belangstelling tijdens
Zwitserland ziekte ontvangen van afdeling gereedschap- De excursie naar de "Hoge Veluwe" gaat

makerij en ziekentroost. niet door weaens gebrek aan belangstelling,
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drietal fe~dJl:\g~~v"an.,de Hoo~9ven.pe: BRIDGE-SEIZOEN GEOPEND I :Jauze besteld worden In de grote cantine.

Neder!andse éde)ega\ie, w~lkeond~r le)dJrJg1 é -.,é,é" ...clstond van de heer Scherer chef van de be- Het bridge _elzqenI951/1952vandeHaagse Kernspreekuur Maanweg. "c
;drj-J'fsschoord~~ Ho~govens: Bedrji.fsbri.dg~bbnp)sj..l..Dohderdagbegon- Dkh é d't k éu n"d ;é 1é~' , "".. c cc,.. ,.. 'c e, ern ou spree uur op "aa agc"",
,~,e~~arenpr~tt!gec en leerzame..dagenc.ini v~1' f' éé "'VDHhbb "'h it Ottoberaanstaande Indeckamervandef\e~~
,~e!}: ~qgnlfieke o~geving,Yqn Dui)~e z)jde!,.. I! eq~s van,.. e en unvernuen ,..y,d,Poe.l...Aanwez..igczljn:é ,.. """~'...,J
~ecrd?nderc~nderecn, g~sproken dqor Vfce-, c~pacftelten gemeten met tegenstanders van 1epauze::émej,Van Rietschoten eh ,..é,"
K~nseller Blücher en dr A.lhe~, van dera-[ diverse plujmage., '- é é mej,Mulder;
brlek ~an Stampwerken,..l<;ror}pr.~ A,G, te; Ons }eteam, evena!sverleden Jaar bestaan 2epauze:hr v,éd, Plas eh hr, Heymans;é
Sollngcen',Hetc onderwer?é ,was; Eur?pese! de u!tde heer en mevrouw DeCates en "" cé
sameryYferklng en de unanlemec, c9n~lu~I~, dat; de hel;enDeReus ~n ,Kag7,helland spelen f,... Medeénamens mijn vrquw dank ik djrecct!~.
Europa moet samenwerken ;~jl,. het blijven! de2ekias Sseh Hl 'éH.er..n zIJn oCok de ,..ste~ke chef. eh co.lrega'svoor de: mooiecadea4~en
besta~n", :;, é : teams van ~,11ecnéHaagse ourant2 In- de"'v~.lebl)jkenvan wàardering, ééé"'.é
~nzegeelnemers waren zeer ,v~'daar}-overi ge?eeld; terwIJl. ook, ~et 1e..,team van ~e Ik éstreef er,..naar alle goedewecnsen..in"..de
d'tb~pekaan,Bach~r:a1=:Ii,~i~t..,alleen do.or.; Bridgeclub van de Bliliton MI.j"een woordJe vóoröns.l!ggende tijd st.eeds waarie"'bllJveh
de wondermooIe omgeving 1:(\ de gastvrije; gaat meesprek~n:éVerder L.aVlvo 3, Ras 3, m~L.AnC c
ontva~~st was deze bljeenkoni~t.. ~e~ succecs;jGEB7 en?1v,eh3:, é Cé ér D, VAN DAM

men ~~voelde dat de jeugd'~éaJ~é~lJwil 7' Oeé herenv...d, Vlast..,---y, d;Heyde met. de
kan ~reiken wat door:!ill.ef) verJangdworêt: ,1eren Verelzer en cKuypercvormen ons 2e Telefoonnummers Personeelszaken
een ~renrgd- Eu'rop?i..,~iê~!,.e;i9ê~é.'t<',racht en team..in klasse~, PBC 3.. PTT 5.. GEB 9, I b d ' , ,

dk "

b "

ff ' at' , Ij ' I . .. Olveh 6 ESC 4 Ras 9 EN en NE N 6 (1e n ver an met. Interne reorganisatie er
unnen, ewust en ze sta.(1 gz I1c P a~ts jn-' !' cc' I fd I' " h' bljd c 't ,..1- -a" d Id c,..,..".'..'" Neden Nieuwe 1e Ned Verz MfJ'

) zl J'n persqneesa elnggevenwlJ Ier eee
nemen. In e were '..;. ,.. c" '" ,.. fdd ' ft " é;c- ~" , " hierdetecgenstander~ '" ,.. c oonnummers er Iverse unc lonarrssery,
DOE' HET SPOEDIG:'::!' , .Het,3e team bestaa.t,u.ït de herenSrn.it..en dr Scheurer ",.""""""" 159:88 "é,..

"'c.- ':, è V~ri Kl.lnkenhet echtpaarTetenburg..,c hr Schreve! ",",',",,"'," 181_90 ,..
Kern:c;andidaten gevraagd ;In klas~e 3Dontmoeten zij, Tuchtrecht 1, hr ~, d, Kade""".,."":-,, 165_86,

. 'l::hell 10 EN .,NEN3 AVA '45 10 Ol h meJ, Groeneweg ""'...""" 14587
He~ft, U a!, name~ van k~rn.candidàt~n in- ',..' en, c'c cve hr Noordendorp """'...",, 184.89
gediend, biJ de kiescommissie? No g 'niet'? GWgen CVYP 9".. h K ' 184-89 ( ' )"'" c' "'é I/DH IV in kléjsse 3C besta nde it de r onlng """""""","" nieuw

Dan rnoet U dit nu spoedi g doen, O p. Zater. , a ,.. u h V Dor 126-70 ( ' e "0 ,,' " heren Kl1phuis-'-Kem p'n ga L.angezaal Dr. p """""":"""",,, nI u~dag 20-, ctober aanstaande om 12"uur sluit. ! ". ,en e ad 'In 'ls!rat ' e c 126 -70 ", """" ,," Bruin vinden OP'" h we g h t ka - mi..""".."""", "-d~ c~Qdldaa'stel'lang, Dus U heeft nog' ,.. " "c un c naarc e m c..,""
maar:~~n ~~ek?e tijd, ' " ,é c,)'oensch~p Weus, 1.. BCVS 2enyerder,Shell E d ',..",;,ié!(;~",In de:'!:antlnes vindt U de namen van kies:. 9, "AYA" 45 9.. Olveh 7, CBD 4, PVSB11, r wer "",",,".,, ,"é"

é
gêrec:b1lgde en verkiesbare collega's De ,heren Schäffer- Terstal en" Hoogerhorst- " hC'tl b ,,' t ' b""" ' d c""b:"'c"" ,.. ,. '" DV ' k d' t '

htt d ",ln~a"oraor.umgeouw,ce ""egqQe;Walwordter nIJ van 'een g oed kern lid ver" e r!es "omen, I jaar voor e eerscon er dl ,'c .t tH ' d ..." "',.. "
d sc" '. ,"',. de VDH-vla in de strïd, Zï zullen te en gron "voer "gesor... lerme eé !S" ,men,.. CC Y"

,wacht? In d~ eerste, pl~atsdat hij of Zij ~I EHG 2; L.av?" 4 Sh 11}7 ""pds 9 'A VAg'45 watheté storten betreftondergronds,gehec;l.,
,,"eenzelfst~ndlge menln~ op na houdt. en diei," IVO, e, .. gereed "gekomecr, """"",,,'
ook behoor)l!k.. ka~ formuleren, maar,,:daar- 1~, B'!kd8"enPVSB 13 moeten "tonen wat Wjj, ga~"nnudusookmet..'het laborator.i"um,,;
,tlaast 9O:k d~ rT1erl~"g y~n de groep, die hij ZIJ., waar é~IJn, ,.. "',.. "é, gebouw, ,',de hoogte In", ' """c""é"
6! ilJ"yerteg~rwoo,rdigt, kan weergev~r, ' ~IJ wensen aI1e,te~ms yeelsucces:" " '"", * , 'é""""c',,'é

"Verder ,moet het iemand zlJnc die er wat tijd ~::~ht~~t~~~e "1u1"ts~~t~beva.nl de" eerste
en ~?e!te v?or over heeft, wart.. anders komt.. " "" C VgDHP 1 c , HC 2 r 4J'3' 5 alle bekJstlng ..verwijderd", "c "é é"C"'"

L- tk " k Iet ft ht "- - 7 " * ,,"" ".."~r,..,v.n! ~ ~rnwer n vee erec"" VDH 2 ' R 11 39 ' éc", 'é,.. cc, ,é
:U,,2;!et; dath..et'~ele~aalni.el zornakke!!jk; is VDH 3 =TRSt '47-=~j ,:':é,m"et.cde,be~isting,.van ,dec, onderbóuw,Y?9r
,een goede ca,,':1d,d~at te v\nden, Maar ze zijn VDH 4 - BCVSc244-48 de"eerst.e,y~rdlep!ngbegonrye"n Debeklstl,n,g",
~rc',,~~}eq~r,ge~al order onze:mede~erk~rs:, VDH 5 ~ Shelr'12 69.1,,5, yan,.. de ee~ste kolomrnen,staatéal en rner",!S,
~IJe~':1,:U zu.l\: err;en b~et.Je moeite vo9r , " ' ,," ",,' "teven~ ;~z!g,methet bek!stenva~ d7"moer-
~9;ete~ d,oen:, :~et .s nodlg,dat ,U z}ch nu Hartelijk dank namens mijn vrouwen mij aan barker..,waarqp cde "eerste verd'.ep,I,~g~YI.?er
'7~n,s" n'e~a!z!Jd'.g houdt en"denkt, "wat l1eb direCtie, chef, baas en ,collega's voor dê' z~Jéko~"ery"te,rl,Jste,n:, "Moer:ba!ken'é,:s,d,e,
'.k mlft p!e kern" te ~~ken! , , c cadeaux" en felicitaties" bij ons huwellJk...,,'é' ",u!td;ukk!rg,:,welke In de ~ouwvakke?"", g;-,

y,o"9:en~d,e w,et, op,d~ Onder(1em~ngsrader A, C,F",CAMPENHOUT-'" bezlgd wordt"voor wat we1nconve~taon~e!,
"T9;et~":.lnt1el" 1?53 de O~dernem'ngsrade;n HOOGEVEEN Nederla"nds moeder~alken ~?ude~moet;~"
g~vor~d ,Z!Jn, Deze kern IS dus een voor-: ' nOemen een naam die voorz!chzelf spr;eekt",
IQPf!ryan d~ ondernemingsraad b.iJ Var der ~.ljkté4 dus ,eens 'uit naar, een goede cand.i-' " , * ,,"'" ",,":,,",,'c"c'

Hee~ N,y", ':'é'" ,""'" " ..:da~"t. (nUw",afdel!ng, Praat er eens qyer met' ,,:!nhe~"personeelsgebouw'hetP,od(u~,,"
Danc-.'s ercnog lets:'.cH~t.is nle~ alleen pret~rg,~w",colle~a s, en probeert de' man of" vrouw" ,Voor de" fl!mzaal gestort, Dat",het,d"e beton;?"
,,~,r- ook no"odzakel!Jk dat... led~re afde!lng'dle,geschrkt.."ls,..voor de kern... over te"halen storter:s ernst" was decze week blajkt" wel ,..U!té
In ,de kern vertege,?wo~rdlgd IS: E!ke af-" een,handt.eke~'.ng"te ze~ten,.op,het.7andid~at.- ,het'relt., dat zij ook de"vloe,r~oor deka~er
deling heeft soms zijn eIgen problemen en, stelltngsformuJ,er,Dantnd1enen'" bIJ. ,dec kles- van "de beheerd"er"va!1,deé""ryleuwe cant!rye",
;rngeltiikhederi, l:I\ec..órp een oplossing vragen. ;""corTll1)iss(e" DOE"HETSPOED1Gt" ,'hebben""cestort. 'c".."" " "":",, """', "",;,


