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WEKELIJKS NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL
V AN DER HEEM N. V. - DEN HAAG - HOLLAND - NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N. V.

~AMANDEL-PERS~
"ELSEV!ER'S WEEKBLAP"van~
Octo.ber1.951. heefteengeh~le: pa9!na
gewijd aan onze fabrl~k. HI~rlpstaat
ondera~deren:
.,' . .maar hoewel VanderHe,emhiet
voor $interklaa~, w!.I sl?ele~. ~~ki,hlJ
één keer per Jaar een \J!tzon~er!ng,
op 5 Decemb~~ krijgt sedert de op.
richting elke employé";; van nagel..
jongen tot directeur"", een boter-

I .. c

etter. c c

Deze zin schljntversèhillendebanket-c
.. cbakkers niet ontgaan te zijn. want toL

verbazing van ~fdeli.ng rhko(jP9ht;;f~gmen zes brieven c metcaanbledingen

om de1etters te .Iev~~e~. E~kelen h~b:
ben het gelukkig niet biJ eenbrlef'
gelaten. maar zelfs proefletters ge.
stuurd, welke terdege beproefd~j). C...' Cc

geproefd werden. cc...'

DE UITSLAG
Klasse A - gevorderden

1 e prijs (15. -: J. Meesters, codering,

"Strandtent"
2e prijs (10. -: L. Visser, apparatenkamer,

"IJssel bij Deventer"
3e prijs ( 5. -: G. M. Kerkhof, codering,

"Zweefmolen".
Troostprijzen van (2.50 aan:
C. Th, Otten... constructiebureau, "Da'g-

droom"
M.' C. Overduin, gereedschapmakerrj, "Ver-

frissing in de Moezel". 1~n Arend, machinerevisie, ,..Mooi Duin-
,

- teil"
E, Etty,versterkerbouw, "Zonsonde.rgang".
Klasse B . beginners
1e prijs (15.-: B. v. Lavieren, productie-

bureau, "Panorama Dinant"
2e prijs (10.-: C. v. De:ft, I.V.O.K.,

"Langs onze kust".
3e prijs ( 5.-: A. P. v. d. Brande, organi-

satie, "Straatje in Brielle"
Troostprijzen van (2.50 aan:
A.Bos, constructiebureau, Strandgenoegens"
B, v.' Lavieren, productiebureau, "Ter ere

van de Bloemenkoningin"
Mej; C. M. Nuytèn, postkamer, "Evèn tijd

"voor een plaatje
W.v. d. Meer, kostpl:ijs, ..,Waterwerk in

Sb h"ee ac
Méj, A.. S. M..M, Colijn, secretariaat, "Jung.;f "rau
D..Smit,radiomontage, ...,Wate!val"CD Iftl V 0 K B d. ". v, e .. ., , " " ran Ing

A..P,v. d: Brande, organisatie, "Zonlîcht in
de Kerkte Brielle"

(Vier troostprijzen niet toegekend),
Klasse C - kleurendiapositieven

Prijs (15. -: F. A. Messnig, gereedschap.

makerij, "Bij nacht en regen"
Prijs Den Haag-BIQemenzee
Prijs (10. -: J. Meesters, codering, "BIQe-

menkoningin"
Prijs "Op de Solex"
Prijs (10. -: L. M. Ehrenburg, Steekproef-

cQntrêle, "Dorst".

, " ". " "C." CC""" " "
Voorde vacantie-fotowedstrijd" die dit jaarCopîo1tiatiefvan de he~r C. van

Dejft.,"afdel!ngl..v;O.~.,.
g.r°Qt..Een250-ta1io~o s 's1ngezonden..v°er.~eo9.rdellng .inde v1erk)assen:

Gevorderden - Beginners - K1eurendlapos!tleven., Den Haag Bloem~n-

iee"cOpdeSolex, ... CC

Omdeczaak strikt eerlijk ai te handelen was Inzending" onder motto voor-" h M d d d "C d "" dge sc rev~n. et an ere woor en: e naam van einzen e! was" niet.

bekendendus kon men reeds minof mee! op een objectieve beoordeling

rekenen: "Om dit zeker te hebben werd "een.. jU!y aangezocht. buiten het

bèdrijf. Wij vonden de heren H.. G. Pellikaan;ch~f9fde!r~g Publicite.ftvan

Stokvis en drens medewerkers M. Soesman, redacteur;,OpdeSolex" en

"P:Troost..fotograafvan Stokv1s, onmiddel).iikbereid;hier een ..vrije avond
voor op te offeren.

"c , "

De heren hebben de foto's met kennersogen bekekenenq~, prijsw.innaars
;3angewezen, De uitslag vindt men onderstaand, C

~7~

Uit het beoordelingsrappott lichtten wij
(\;derstaande passages:
Hèt grote bezwaar is, dat men teveel
"would-be artistiek" doet. Verschillende
visies op- landschappen enbepaàlde hoekjes
zijn daa!door gedYfor)gen enhout~r!g zon-
der zwier uit het, kastje gekomen. Wij vra-
gen ons af waarom meneniet gewoon simpel
mensel!jke d!ngen opn~e~t.'enwaarom in
.vele gevallen de vacantiesfeer zoek was. ."
Door de foto's in het builenland g~maakt
zal een 'Ieekspbedlggeïmponeerd worden,
doch de pracüjklè~rl. dal men bijvoorbeeld
.in Zwitserland met het ioestel op zijn kop
nog wel een aa~d!g plaatje voor de Hollan-
ders 'krijgt. Een aardig gegeven als de twee
omgekeerde kruiwagens in hel water is zo-
wel technisch als visueel bedorven. Ettelijke'
vergrotingen op Chamois-papier mat trach-
ten)e imponeren, dóch eén vakkundig oog
doorziet deze ve!b1indrng gemakke!1jk. .'

Wat wija1sjury een uitstekende foto y[n-
den, die qua vjsie, techniek en gegeven m~t
kopen schouder boven al1es uitsteekt. is de
,eerste.'prijsin Categorie A.. .'
De fotograaf heeft het zichzelf hi~:b!took

-,-,-,--:" '-c~~~'~--c:'

nlet gem~kkelijk gemaaktiwanfhet onder-
w~r~ is vol voetangels: en~.'emmen, .
Temidden van een dergelijke horde IS .het
niet eenvoudig lets voor de dag 1e toyeren
als deze opname is geworden.. De schaduw-
partijen zijn goed doorwerkt, geen van de
1ieden öp het plaatje poseren.. kwaliteilvan
afdruk is uitstekend. Wij zouden! deze prijs
het predic~al...cumlaude", wi11en geven.
De 2e prijs In categórie A vinden wij ook
geslaagd, althans technisch en qua vIsie. Het.
onderwerp is naar onze smaak wat. te con';
ventioneel, het is onzes Inziens teveel een
fraai plaatje. Het formaat en de manier van
opplakken impo~eeri wel en heeft well.ïcht
toch onze oplnie beïnvloed.
De 3e prijs in categorie A vinden wij i n feite
beter dan de 2e prijs; de vlakverdeling en
visie\. zijn uitstekend. De kwaliteit. is echter
minder goed; het rechterbovengedeel1e is
onscherp, een kortere belichtingstijd en gro-
ter diafragma waren be~ergeweest. Onzes
inziens kan met een toestel van dre kwaliteit
met een fensyan 2,9 een beter resultaat
worden bereikt.
!n klasse B hebben wij de! eerste prijs toe;



"---

UITSLAG FOTOWE~S'
Vervolg van pagina"

.. ."gekend aan de foto die tot onderwerp heeft
...;PanoramaDi..n~nt:'.. Dit !seengo~de foto,
waaryan devls!e beter iS dan de techn\ek.
De sche!pte laat wat tewense~ove:, Het
was echter de goede compOSl.tle, die ons
aan deze foto dè prijs deed toekomen;
De derde prijsindezeccategorie)sgege-
ven voor de foto;,Straatje in Brielle".. Hier is
een moeilijk compos1tiemotiefgekozen
waarvan de uitvoering minder goed geslaagd
Îs.Hetishiermedezogesteld datde kleinste-
foutlnde uitvoering z\ch onmidde.llijk

kwree L
1'n dit geval is de fout: het vee!lègrote
st..raatgedeelte op dec voorgrond,dat een
groot grijs toonloos vlak)n dec prent br~ngt..
Naar: onze menjng hadden de figuurtjes
mecet naar voren het becter gedaan,om ten
m.'nsted!t gr!jze v!~kwat.oPtefleuren. De
.Jinketstraatgevelszljn ook te egaal yan toon
en missen de plastiek van derechtergevels.
Verstand.ïgerware geweest de opname meer
Jinksvan de straat te nemen, ~odat de rech-
ter gevels hadden gedom.lneerd. Daardoor
zou tevens een groter v)ak inde dichtgemet-
selde toogmuurvan de kerkhebbengesto-
ken.. want dit vlak is ookrnetmooi..
Deie evrdente onvolkomenheden hebben ons
doen beslu!ten de foto met de kinderen de
2e prijs te geven. Deze prent is Weliswaar
pretentre)oosvan visie en geposeerd.. Toch
doen de teukè krnde.renhet goed tegen de;!uwer:otspa!t!J... waar toch nog voldoende
leven.in z1tcHetgeheei is zeer scherp... doch
wat te zwarfafgedrukt. Ondanks het con-
yenUoneel prefeten wij dit simpele mense-
lijke beeld boven het net niet goed gelukte
stadsgezicht.
Bij de extra prijs Den Haag-Bloemenzee had-
den wij het niet zo moeilijk.. De gekozen
foto.lsopze~..Inzlecnsdu.ldellJk het beste van

TRIJ D
de niet al te goed~;n~endingeli,Het .i$liu
eenmaal moeilijk voor een amateurQm
re parIa 9 ew e rktev~ r rich ten en da nn 09

ge~eprent.îs verrejansçher~,doch/wef"I!cht onb7wust gebeurd.. doet die qnscherpt~
het we!.!n deze charmante prf#rtt, Alles bij
elkaar een aardig stuk~erk.
Extra prijs "Op de Solex'. Veel inzendingen
warertermet in deze.categ?rle. D~
grote beelden met hets!erhekvonden
geposeerdentezwaar;hoeweJ..het.
moof.was.. Denadrukviefièveelop
meiske endust.eweinig opdeSo!.ek.

Joto,diewiideprijs gegeven.hebben}s .sp~n-
taan; warS van alle conventle,hoeweln!et
zonder fouten, Na deze ontboezem(ngen
hierbovenbegrijptUweJ, ~aarom w!/deze
f?to pre!ereren boven de beide grote statis-
tlsche stukken..
Cate~orieC, kleurendia's. Van de beide
concur.rent~n was er één ?elan~rijkbeter
dan de ander. De gehele serie Video 24 was
verminktdooreenkleurwaas..Meesta!. paars"'
achtig en soms pruin. Dit was derm~te.evi-
dent, dat wij geen dezer beelden een karts
konden geven teg:enover het.. zeer goede

Iwerk van ~econc~rrent,Kleure~scherpte
van deze wa ren ultstekend en mi nstèns v.ier
stuks bezitten onzes !nziensde eigerischap-
pen voor een prijsfoto.Datwijten slatte de
avóndfoto kozen js wellicht ontstàari d6or
het fe!t, dat wij er teveel goedvonden en
er niet uit kondeQ komen. Zijn inzending In
iotaa1 verdient echter zonder meerde prijs:
Tot zover het oordeel van deze deskundIge
.jury..die~ijvan harte dartkzeggeQ voqrhurt
medewerkiri~.. .. "
Voorde goede orde tekenenwiyaand~t
deze "jury zich bepaald heeft tothetaari~

zijn toegekend door een commlssiege.-
d . ' b"di 'fvor~u!telgen e ri.. "'

P ,.. .k' c;'c
rljsu.ltrel I.n9 cC c c cc;',

,de fifm~aat, ,Dewfnna~rs worden,'nlel:b\t.,(llt-,

fn,ohtvangstte nemen, VanzetfsPl:ekend"iflri"
cccc dbl '- lfd '

a),te, Inz~nders- encver ere"e an9?te"e~..~n,;,
yan"hart~welkom, c ,;,'"c",';"",
'Id ' t c, bld " j ' d ,C t C

'"n,,! num,mervanons,a ,;'ZI n"~,~~r~e,
prijs van cd~ k.lasse A en dIe van,kla~~~B,

c,c'c,c,"'c f ' d 'l"
,op~nom,en,,', BIJ ,e~n b,~-, ovel:ppr ~:.Jng9~,~,
fiéve,men..iebedenken,cdat, een fptp,d9°1:
cjicherfngdoP.r9aans 'i.ri k~allteitacht.eru.it-,t O'tkl tt cc ht I' hé ". f c'gaa ,c 'j : ememeer nu e cc IC IS,,8"":, Cc c
gedrukt;, In ,ditYDH-tje., dat wellswaar,een",ccc c , , c' c
aardig blaadje Isidoch dat,doo! gebrui.~t~,

besCihovwd mag worden;, als kwallteltsd!uk-
werk, '"c , ,';';" c "'"
te ZIjner tIjd "te exposeren op de tentoon;;
stelling'Vr1jeTijdsbestedlng, c;,;{
Afnalenfoto's c, "CC

;, :'
I nzènders wo rdentevensuitgenod..i9dhun

foto's"te',ko;'?1,~nafhalen!n defilmtaal,na
de pr!Jsultrelk!ng_,cc c c, 'c

Z,c:nd~r v~or~lt. ~e.l.°pên ,opdewoorden.d!,!!,
biJ ,de pr!JsultreJk.lng zullen worden gespro-

,ken;ku~~en w!Jcnujeèds v~stst~llen.datdeze priJsvraag een succes IS 'geworden;,
N!et alleen: door, het,~antal Inzendingen,
(250), doch tevens door de kwa.l)telt. van
het werk, Er, Isulteraaid altijd ;,reden 'voor,
criUek; er;'warennog teveel inzendtngendie,-
te ver beneden de maat. bleven.. Andèrzljds

gezi..~n...tsd~t.geennat.l~nale f~tosa!on.maar
een:'cgeze.l.llg"onderonsJe, W1fhebben,qe
ste.ll..igeovertuiging dat er door veleVDH-ers
dit jaar beteigefotografeerd is ,dan ande:i's;;,
omdatm~n wIstcdathet nu om,prljtengfng,D k " d hd d c dbeennis en vaar igel le men aar, ij

verworvenheeft..zull~:n onze amateurs;,go,ed
d k ., ;'"

te ,sta e omen, "

;'Deze,w!nter'iservo!op gelege~heldtheor.re,
;,tebestudè.renendus volgend Jaar weer, dett' k - tl f td t';' dprac J van een grote vacan e 0 owe s riJ ;,
, c ,,";'

BLOEMENZEE
De leden vanhetbest~u.r en alle verderè:
medewerkers van Den Haag-Bloemenzee ~!jn
Dinsdagavond onze gasten. Men zal de her-
innering aan dezezoges!aagde week op-
halen qoQ.r~enfilmet1een a~ntal kleur1.ge
lantaarnplaatjes. De gelegenheid wordt dan.
te~e~s. te baatge~omen om opd~ reeks
televIsietoestellen die opgesteld staan In onze.
J!lmzaalde .televisie-uitzending van d!e
avond te volgen.

Cursus Engels
... :

Er wordt overwogenb!j voldoende belang-
stellrngnog een cursus Engels te organt-
seren...Belangstellend~n kunnen zich opgeven
bit hry. Dorp, afdeJln~op!erd!.ng..
Ook bestaat de mogelijkheid zich alsnog op
te geve ri voorde NIO-cursussen(Sleutel.
drploma.. Praclische algemene o~twikkêhng
en Technischbasisdiploma},.. -

Inzending no. 736
..He .lassen van anodlseermallen bood altijd

moeilijkheden door de vorm vandezema.l.-,
Je!:1.Hrv. Ginderen, lasser op de gereed-
schapmakerij, stelde daarom een wijziging
voor; waardoor dezeanodjseerm.al!~n b~ter
lasbaarw~rde~.Een werkbesp~rln~endus
een premre" DItmaal f 10,-.



Kunst en Kitsch in het Gemeentemuseum IBurgerlijke Stand
~eboren

:,peter Johannes,zoon.vanW..A, Houtzager,fcll cl ' 1' 2110 1951a e'lngraa\~rnop '. '.

IN TREDING EN

~

Onze Solexen op een Jaarbeurs in de Congo

veelbesproken tentoonstelling
De tentoonstelling Kunst en Kitsch, die dezer wordtg~steld

dagen in het Haagse Gemeentemuseum ge-Detent90nst~)llngîsde60 cent entree ech-

h~uden wordt, kunnen wij zonder twijfel ver-tertehvollewaard...Hierworden de geit en
b!Js!erend noemen, De naam wijst er al op, dekoçlnletgespaardmaar wordt men ge- 22101951 -

dat het hier een expositie betreft van strijd-.st~ld-têgenoverdew~rkelijkheld. Al 1s die
M ', J. ACG '

tdH -bare' I H t d I ' d t " d t d ' I ' d IkM k . : , eJ. ..' . errl sen v, ' oopmonta g e
Ins ag, e oe IS e ,s riJ eg en en!eta t!j" eu' '. er) an na afloop een rond- Me'. G. E, J. Gerritsen v d H '\

wansmaak door de tegenstelling tussen goe-g~ngmakendoorhetresterende deel. van B. Jp v C t h' :,' ~oIP,ldemde, en wansmaak ~e t~nen. Goede smaak is hetmuseumenmet.voldoenJngconstater~n ' , 00 en, mac .lna e rev s e

K.urs!,wan~maak.ls K.I~sch datonz~voo\ouderskehne)ijk wel kans za-"N~!s~et}n de practijk niet zo eenvoudIg gen hun woningen stijlvol in te richten en WIJ IJntvlngen ,een da~kbetu!g.lng van J,H..

~~~qnd~rscheidte m~~en... een~!lieute scheppen,. dat geheel strookte de Jage:, afdelln~, draaierij, voor de ontvan-

leefw!jzeenpersoonl!jkheid, Over I gen frultman~ bIJ gelegenheid van de ge-

rn~!~erenp!avu1zenkan men daarna schrij- boorte van zIjn zoon,

~..'~pezich Invor~ en,k!eu..r van,de ,meeste den, naar de zalen waar honderden muzlek- ,
~~ube)sen gebru!ksartlkelen, Deze hebben Instrumenten hel aanschouwen en belulste- Het IS alweer een tijd geleden,

volle waard zijn, Er stond.tenminsterli<denk zowat een half jaar,

t~bew!jzen door doe\mat,ge vorm en kwall-eenFranse speeldoos met zes verschi1tende dat men in dit blad steeds kon lezen

~eit,9!dTmen~,teomri.ngenmet de rustd!e w!jsjes, die wij graag mee naar huls hadden geschreven portret van de, Rijmelaar,

:f~~?)9o..'e, rus!lgevorm~n enkl:uren Ult- genomen, Onverschl1tig of het nu Kunst was He.t ware.n hele leuk~ foto s,

9~t!ma~r b,eogenveela! ~ftlghe!den on.,ofniet. een bee:Je ~aak, maar toch heel net;

~~~rachtlgheld te suQgereren. totdat zl!n e!ge~ foto werd geschreven..

~e~ kan het de mensnlet kwalijk nemen', toen was het ,UIt.. met zijn fotopret...
I;(\S hemnoo)t anders geleerd of liever, er VDH. TELEVISIE.A VONDEN Die .foto heb Ik ook ge\ezen,

!~h~m nooit !~ts gele,Trd, Wir aanvaard~n nieuwe regeling toe g an g sb" het g~ng over zijn Solex, dat beroerded)ng,
~~zevormen omdatw!jgewend zJjnze zo ewlJzen d~t ding dat wou zowat niet lopen,
te ontmoeten. . Toen op 2 October van dit jaar de.televi:-ie- die Solex die niet hard meer ging,

Nu.'s~rook in ons landat...gerulme .tijd een ujtzending~nstartten,is er In ons bedrijf Hij heeft toen een beetje zitten prutsen

,$treven ?aande om totver)onging, verfr!.ssing g;lijktijdig een begin gemaakt.. met het orga- totdat ,hij eindelijk wat vond,

enverdl.~plng te geraken, Men kent bij ons nlser~n van ontvangstavondenvoor het per- toen ging zijn Solex aan het lopen,

cl!1te!gen ervar)hg het werk van de St!chtlng soneel, Daar het gehele personeel niet ge- wij kregen geen been meer aan de grond..

Goed Wonen, Vorig jaar is er lndlt bedrijf lijktijdig uitgenodigd kon worden Is toen een Maar op een avond, weet je nog,Rijmelaar,
~e)fs cvoor..belangstellen~eneen cursus g~- r~geling ont~orpen, waarbij aa~ een ieder ?P die buitenw.eg" toen had je strop,

h~~dendle er ongetw.ijfeld toe heeft blj- de gelegenheid werd g~ge~eneen televisie- !e z~g dat gaatje In de grond niet,

'.gedrage~ datv~le,n,onzergekomen zijn tot ontvangst,.bij te wonen: ..Je ging ,toen driemaal over de kop,
ze!!st~nd\g en crluschdenken over deze Echterb.llJkt na acht,l!ltzendingen, dat deze Je neUSje wat toen wat beschadigd,
materIe, ontvangst-avonden met die toeloop hebben.. het leek precies een rammenas, '
De tentoonstelling Kunsten Kitsch is ook welke er van verwacht werd,' Avonden het grint dat zat je toen in je wangen

=~n~og!ng i,ndl~richting.. Dichte drommen waarbij 45 tot 60 mensen een zaal vulden, en In je oren zat het ,gras,

ve~~\Qg~n zl~h .ind~ modelkamers en ste- we)ke bestemd was voor 110 personen. ~aar laten ~ij daar niet m~er over praten,

kenchun menIng niet.. onder stoelen of ban- vormden geen zeldzaamheid. dIe tijd die IS alweer voorbij,

~~~..U!teraard heeftm~n.çm de t~genste!- Hierdoor worden kosten gemaakt welke on- maak volgende"week een nieuwe foto

I~ngenzo scherp moge!ljk,.t~ doen u~tkomen, nodig, zijn, Per.soneel, dat zich belangeloos met je leuke rijmelarij,

:~:~rdJeven, De ver~amellng Kitsch IS" roQd- beschikbaar ste)t, werkt voor een halve zaal! OPMERKER

u!t gezegd"walgelijk, En toch.." wie van mensen en moet.. hierdoor wel de indruk

:d~:..ve!e kljkersenveroordel.aars zal zelf krijgeQ, dat hun werk niet.. gewaardeerd

1?Ulsn!et.. vele .voorwerpen hebben die in wordt.

.:<:~ gruwelkamer nret zouden misstaan? 0 d"t 11 t k I~.~:echt..er zal zonder schroom de Kunst m I aes e ~oor omen za ~et

,'~'SI)~di9.. durven ond~rschrijVen.: Dit ge)dt ir~:n~den een meuwe maatregel In \

z~~~rQlet de getoonde kunstvoorwerpen""" , . "c,.

v~zen: schalen en derge.lijke - :want die:zijn E~n\eder, d!e nog geen ;u~tnodlging tot het
~oeYldent mooldat niemand hier bezwaar bIjwonen van een televisie-ontvangst~vo~d

tegen heeft. Anders wordt het.. echter als heeft ontvangen en wel een avond wil blj-

rn~~geconfrc;'nteerdwordt.. met een slaap- \':f,one~.' moet zich ~aandagmorgen persoon-

~amer voor Jonggehuwden, Wij zijn tegen liJk bij zijn tijdschrijver opgeven, Het kan-

K\tsch.. bewonderen de Kurist en zljn- in toorpersoneel ka~ dit doen bij de heer Van

gematigde zin - aanhangers van Goed Leeuwen, receptie, hall.

Wor~n,maar deze opste!ling kon ons niet ~an de hand van het.. aantalperso~en, dat

b~k?re?.Naar onze men!ng was deze om. zich opgeeft, zal dan een nie.1J-y!:e Inde.lino

zwaal:e radi'caal .en dat Iscjammer, :want van de avonden gemaakt worden.

~a~r.do°..rg~at v~elverl?renyan de goede D,oordezeregeling zal getracht "Worden hetÎ
}n~\~~t~n dIe het overlgetentoongest..~lde met meer te laten voorkomen, dat tijdens de

Iongetw!).feld te~eegbrengt. ontvangstavonden de zaal slechts voorde

Ult~:~a.rdstaa.thet ieder. vrij,czijn eigen he\ft gev~ldls. waardoor mede voorkomen

~:n!ngte:hebb:n,~~ organ~satoren van w°.r9t: dat anderen onnodig lang C'p hun Speelgoed voor Ducdalf

d~zete~toonstell!ng JuIchen d!t ze.lfs t..oe, beurt moeten wachten,
~a~rz!!t..e.gen te ve!de t..rekken i's hetg~- .In het.. VDH-tje vah de volgende week zullen De "DUCDALF" deed via de radio een op-

bre~ aa~:e!genoordeel en hetklak~eloos wij mededelen hoeveel televisie-avonden er roep om speelgoed te maken en te verzame-

aanvaa~den van wat anderen als mOOI aan- in verband met.. de opgave nog zullen worden len voor het Sint..erklaasfeest in klndertehui-
Pr1'zen" d ' d d ' '

h zen en weeshul'
zen..:..1 c, : . ' .. gegeveQ; zo at een le er, le ZIC opgege- ' ,

~oa)..:~..'ja1..: ze!den, detentoonstelll~g is ven heeft.. kan' zien binnen welke termijn hij ~en aantal. medewer~ers van de ENAF IS nu

:.ve.rb1!st_erend, Men kan dit.. ,opmaken, UIt de een avond kan bijwonen, In de ,~vonduren thuIS met.. deze s~eelgoed-

.react!esv~n het veelsoortige publiek. Er makerij begonnen.
kornen;û\teraardve~tîongelul, de verloofden M d ' b " ' k " Eén man verzamelt de zaak en aan Ducdalf
,d ' hihl ' h 'tkk eenamens mIjn vrouw etut g I mi j n

le, ..xe! un IC omen opste en over h t I " kdk d . , h f b wordt een adres van een tehuis g evraagd,' 1 "' ht ' M ... h k ar e IJ e an aan Irectle c e azen en ,

c~onlngQr!c,c!ng: , en ontmoet erec ter 00 II .. d h ' d ' b ' zodat Sinterklaas met.. van zes kanten komt

oudedametJes;d!e:verbaasd staan en enigs- c~ega~ voor e prac tige ca eaux, IJ ge- aanrilden.

, .'
bdfd ' h I h legenheld van ons huwelijk ont..van g en J ."

~I~~er~ez!enoe .ve~ wat un ver- " Want.. overdaad schaadt ook (JUiSt) kinderen,
t.roywd~Qd\erb~ar was, h!er aan de kaak G. BERGMAN..gereedschapmakeriJ. Een goed p.lanl
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INTREDINGEN

22.10.1951
Mej. W. J. M. Rietbergen, wikkelafdelrng
Mej.A. Ho Berkien, infeerband. .Mej. G; M..Berklen, Idem
Mej. E. v. d. Putten; idem

I Mej. C. $pahnk, iiileerband
Mej. E. E. Taris; idem
J. A. M. HaIkes, zenderbouw
J. Nagelhout, idem
Mej. M. A. L. Geurse, magazijnadminlstra.tie
2310 1951 ."c.,. . '\

Mej. J, Hoffan{!,inleerband

Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn
i hartelijke dank aan directie.. chef, baze;en
I personee) v?or de betoonde belangstelli..ng

en de mooie cadeaux, ontvangen bij OflS

huwelijk.
. C. C. HAGE, gereedschapmakerij.

. *
I
I Hartelijk dank aan baas, collega's en zieken:.
troost voor het vele bezoek, frult en de tijd-
schriften, tijdens mijn ziekte onvangen.

W. J. MITTEMEYER, montage.

.,-- \.- ~ ~ . . . .
'"..een begin gemaakt ("ef het heien voor
de fundering van de riolering van 1aborato.
rium- en personeelsgebouw,
Hebben wij bij onze nif-uwbouw al twee ver-
schillende methoden gezfen om betonpalen
te heien: electrisch (fundering riolering na':
bewerkingsgebouw) en met de Mor!sson-
hamer (nieuwbouw), nu wordt er gewerkt
op een derde manier, met het explosiebt'"
. "Dinsdag een groot aantal ventilatorer,,

I aangevoerd, welke dienst zullen doèn in het

luchtverversingssysteem van het personeels-

:ebouw,
"deze week in het personeelsgebouwde

laatste steen gelegd aan de buitenmurèn van
I de koffiekamer,~en is reeds bezig met het

, c
voegen van- de muren, zodat deze hun d~fi-
nitief aanzien hebben gekregen,

BRIDGE. , .
Drie van de vijf VDH-teams hebben de com-
petitie van de H,B,B.B, 1951/1952 goedinc
gezet,
Het tweede won met 39-29 van de Rijks:.
ambtenaren, het derde met 47-33 van Tucht-
recht, terwijl de .grootste overwinning door
ons nieuwe vijfde team werd behaald (69-15).
Het eerste en vierde team hadden bifde
pauze weliswaar een puntenvoorsprong,
maar moesten aan het einde in de Haagse
I..:ourant en de B.C.V.S. hun meerdere er-

I kennen. Met frisse moed zijn wij j.l. Donderdag weer

in de strijd getreden.
Hi~r volgen de resultatpn'

Shell 1
Olveh 6
C.W.P. 9
AVA .'45 "9
PSVB ,13

T"...,t;";"",,,t;, L'I" Vf' t...,~e atd::""~C"'
,wetkehl~.r nader genoemd zullen worden,

verband posten opgericht (kenbaar gemaakt
door een bordje, waarop staat E,H:B,O.-
verbandpost), waar slechts êênma.lfge behan-
delingen zullen plaatsvinden, Meermalige
behandelingen worden dus niet gedaan en
moeten worden doorgestuurd naar de ver-
bandkamer, Dit blijft dus het centra1e punt.
DeafdetingsèhefS, bazen en E.H.'B,O.-ers
krijgen een ongevalleT)gids, waarin onder
anderen de nodige Instructies vermeld staan,
hoe te'handelen bij ernstige en niet ernstige
ongevallelJ,
Hieronder volgen dan de afdelingel\ met ver-
bandpo$t(en) en E,H,B,O.-ers,
1. Montage, verbandpost, hr Stoffèls

verbandpost, hr Groen
Z. MachInale houtbewerking, verbandpost,.. .

hr Schippers,
3. Huisvesting, verbandpost, hf Reyndorp
4;Verst~.rkerbouw, verbandpost, hr Teunis-

sen'en hrSchouten
5. Solexr:nontage, verband post, hr Beukers
Daat..'erteweinlg E.H.B.O.-ers ziJn, kunnen
hélaa$ de andere afdelingen nog niet hierin
betrokken' wqrden, iodat men of. naa r de
d!ch:stbl)zljnde E:H.B.O..-èrs kan gaan of

Idirect naar de verbandkamer.
Zo kunne~ bijvoorbeeld de draaierij en de I
gereedschapmakerIj hulp krijgen van de ver-

Ibandpqst qp d~ Solexmontage.
De galvano, spuiterIj, slijperij, stamperlj enz.
gaan gewoon I\og naar de verbandkamer.

!Het Is de bedoeling door het 'geven van een
E.H.B.O.-cursus, het aantal E.H.B.O.-er~ ~e
erme~rderen.

Ree.ds zijn lervo(- enige candidaten, even-
wérworden nog liefhebbers voor de cursus
gevraagdin de afdelingen galvano, expeditie
en de stamperij
~engefieve zich dan zo spoedig mogelijk,
nog deze maand, op te geven caan hr v
I:)orp, afdeling opleiding, personeelszaken.
De~t.~m:waa;opdecursus b~gint zal nop,
nëi"áel"wo;den bekel\d gemaakt.

Denemarken

Syrië
België
Indonesië
Perz. Golf Staten (Bahrein)
Australië
Zweden
Finland
Zwitserland
Unie van Zuid-Afrika
Tanganyika
Pakistan
U:S.A.
Malakka
IerlandAruba . !~
Ijsland ..

Kernspreekuur Maanweg. I

De kern houdt spreekuur op Maandag 29'
October aanstaande in de kamer van de hr
v.d. Poel.
Aanwezig zijn:
1e pauze: hr Camphuysen en mej. Wa1tman
2e pauze: mej. v.'Rtetschotenen hr Jansen.

YDHt27-35
VDH 2 18-41
VDH 324-30
YDH 4~2-52
VDH 511-64

I ;j6ri;:-~~on.vanH. J..Gout. afdelinQIf
lage, op 14..10,1951.

i Maria o!ohanna, dochter van
afdelîng zagerij; op 10..

.,ehuwd
0, C, M,,". ," 11nr- montagecontrOle, mj

op 31.10,1951.

'~etapparat,en!abor~t.M. G. Tlmmers t

Tot nu toe was de eerste hulpyerlening ende bechandelî.ngvan kleine verwond)nCJecn zo
geregeld. dat deze geschiedde door de ve!bandkameryan de Medische Dîenst; Hierin
komt nu rTièi !ngang van 1 November verandering en wer op die wijze. dar enlge
EHBO-ers. verspreid ovecr enkereafdelingen der fabrîek, daadwerkelijk wordenîngescha-
keld.ïn hetve!lenen van eerste hulp bij ongelukken en het behandelen vaneen~oud.rge
v~rwondlngen." , ' '.' ., I, I "- ,...~ - ~,.. -- 'non. - "n..n

Candidaten nieuwe kern
Na slu1ting van de candid~atstelling blek~n
de volgendecandidat~n geme;1dte z1jn:
UURLONERS MANNEN (8 zetels)
1. N. Kouwer, expeditie
2. F. W, Landers, plaatbewèrklng
3, J. Haasdljk,g7reedschapma~er)f
4, B. 1. F.. A. Mindé,hulsvestmg
5. K. C. Groen, montage
6. C; Kruys, galvano
7. B. v. Zeeland, montage
8. Tj. Saat, slijperij
9. A. Schjppers, zagerij

10. J. Jansen, plaatbewerking
11. P. C. ,Camphuysen, slijperij
12. G. L. v. d. Ham, meubelmakerij
13, A. 1. C:Valk, ldem
14 1. H. P. Grebe, spulterlj
15, M.. F. Colpa, zagerij
16.. H. A: J. Hofman, galvano
17. B. Klink, wikkel
18. L. W. Storm.. draaierij
UURLONERS VROUWEN (2 zetels)1. C. Dronkers-Smlth, montage .
WEEKLONERS (1 zetel)

1. Lv. d. Plas, houtmagazijn
2. A. G.Vogelesang, wikkel
3. J. H. Vèrdaasdonk; transport.
4. A. W. G. A. v. Overbeek, enkelfabr.

MAANDLONERS MANNEN (2 zetels)
1. Th. de Geus, hulsvestlng
2. P. A. 1. v. d. Loo, boekhouding
3. C. Oosthoek, salarisadministratie
4., Th, J. Verelzen, ptoductfebureaû
5. 1. Schouwenburg, hoofdboekhoudlng
6. J. Heymans, technlsch bureau
7. P.Th. Verelzen, loonadministratfe
8. 1. M. v. Vliet, voorcalculatfe

tIo1AANDLONERS VROUWEN (1 zetel)
G H. Mulder, verkoop. .è.2. -. Blaak, loonadministratie

3. E. Pont; werkvoorbereiding
4. A. M. Verbeek, b.ibliotheek

AFDELINGSCHEFS (1 zetel)
t. G. I Es, montage

Achter de hierboven omschreven
~ I vindt U het aantal

s dat een groep in de kern gaat
I bezetten.
De volgorde der namen per groep is
ingevolge het daartoe bepaalde in

f Iet kern reglement; de vo!gorde van
~atum van indiensttreding en wel zo,
fat die candidaat die het langst in
lienst is, bovenaan staat.
Deze .volgorde zal ook op de stem-
:,ilietten worden aangehouden.
IJ kunt dus nu reeds Uw keus maken
~n-wij wensen U daarbij veel succes,


