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De waterwolf heeft een rampzalige
overwinning behaald in zijn eeuwig-
durende strijd met ons land. Gebruik
makende van een orkaan3chtige
Noord-Wester storm, springtij en de
hoge waterstand van onze rivieren,
doorbrak hij in de nacht van Zater-
dag op Zondag vele zee 'weringen
en rivierdijken en richtte e=n ravage
aan, waarvan de omvang zelfs nu
nog niet bij ben3dering is te over-

zien.

Groot is de ramp, die ons volk ge-
troffen heeft. Talloos zijn de slacht-
offers die een ontijdige dood vonden
in hel kille water. Onmetelijke lan-
derijen staan onder water; de dood
waart nu rond. waar enige dagen
geleden nog vruchtbare, welvarende
streken waren.

Maar fel is de reactie geweest. Het
leek wel of ons volk een dergelijke
fatale prikke.l nodig had om zich, met
terzi.jdestelling van alles waarin wij
klein zijn, y.taarlijk groot te tonen.

Onmiddellijk na het bekend worden
van de ramp stroomden tienduizen-
dennaar de dijken om nog te red-
den wat te redden viel. Het war~n
niet alleen de bewoners der bedreig-
de gebieden, maar ook zeer velen
van daarbuiten.

Welke man popelde niet om zich te scharen
'i de velen, die op de dijken vochten. Hoe

Jenijdden wij niet degenen die actief moch.
ien deelnemen aan deze strijd teg~n onze
erfvijand en hoe betreurden wij niet, dat
onze ongeoefende krachten dit beletten.
Wat wij ongelimiteerd konden el'! kunn~n
geven is onze steun, onze geldelijke hulp,
ons medeleven. Nooit in de geschiedenis
van ons volk werd vergeefs een beroep ge-
daah op onze burgerzin als de nood waarlijk
aan de man kwam. Deze watersnood heeft
het weer bewezen. Wie voelde geen brok
in de keel als hij hoorde van de vloedgolf
van naastenliefde die door deze ramp ont-
ketend werd?
De 500 auto's met kleding en voedsel, die
Groningen.reeds Zondagavond zond, vorm-
d~n nog pas de voorhoede van een indruk-
wekkend reddingsleger dat te hulp snelde.
De stortvloed van kleding, schoeisel en dek-
king werd zo groot dat het Rode Kruis het
niet meer kon verwerken en de inlevering
stopzette
Men vraagt: Hoe kunnen wij helpen? De
heer L. W. van der Heem heeft het in zijn
toespraak reeds gezegd: door te zorgen dat
onze nationale economie niet ontwricht
wordt en door medewerking te verlenen als
de overheid ons daarvoor oproept. Wij moe-
ten het immers aan de beproefde organisa-
ties en aan de daarvoor aangewezen lîcha-

-

men overlaten bij de hulpverlening zo doel-
matig mogelijk te werk te gaan.
Het zal nog geruime tijd duren voor de volle
omvang van de ramp bekend is, zo die al
ooit geheel bekend zal worden. Dan pas
zullen wij, in getallen uitgedrukt, de ware
omvang kunnen beoordelen. Wat in ieder
geval vaststaat is dat ons nationale herstel
vele jaren achterop is geraakt. Wij zijn
samen armer geworden en zullen het her-
stel door hard werken en produceren moe-
ten bewerkstelligen. Wij hebben met dit
bijltje meer gehakt en zijn ervan overtuigd
dat het met aller samenwerking mogelijk zal
blijken ons land binnen de kortst mogelijke
tijd te doen herrijzen.
In tijd van nood leert men zijn vrienden
kennen. Het heeft ons hart verwarmd in
deze dagen, van velen onzer buiten!andse
vrienden telegrammen te ontvangen, waarin
men bezorgd informeert naar ons welzijn.
Ze kwamen uit vele delen van de wereld:
Damascus, Zweden, Parijs en Brussel. Men
biedt ons hulp aan. Solex Parijs stelde zelfs
een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor de
getroffenen onder ons personeel en dat vaC\
Stokvis. Gelukkig dat wij van dit aanbod
geen gebruik behoefden te maken, maar het
Nationaal Rampenfonds voer er wèl bij.
In het tumult der gebeurtenissen realiseert
men meestal niet direct de rampzalige ge-
volgen die deze overstromingen voor de be-
woners van de getroffen gebieden zullen

hebben. Zij zijn wel zeer zwaar getroffen:
eerst de evacuaties en Inundaties tijdens de
oorlog, nu dit weer.
Wij herinneren ons hoe wij tijdens de
razzia's van eind 1944 naar Benthuizen
vluchten. Daar maakten wij kennis met een
molenaar van het eiland Schouwen, die door
de Duitsers van huis en' hof verdreven was.
Nu is het bedrijf van deze man opnieuw
verwoest en het is nog de vraag of hij er
zelf het leven af gebracht heeft.
Wellicht duurt het nog jaren voor Schouwen
en Duiveland weer droog en cultuurrijpach-
ter de zeeweringen liggen. Wat moet er in
die tijd met de b~woners gebeuren?
Het is daarom te hopen dat ons medeleven
geen voorbijgaande opwelling zal zijn, maar
een gestadige hulp, die In vaste banen ge-
leid voor onze getroffen landgenoten de
weg naar een gelukkiger toekomst bereidt.
Want, hoe dankbaar wij onze buitenlandse
vrienden ook zijn voor hun milddadigheid
en spontane hulp, wij willen ons herstel lie-
ver verdienen" dan cadeau krijgen. Wij heb-
ben liever dat men ons orders stuurt dan
giften.
Daarom: Laten wij bijdragen tot het herstel
van ons land doQr in ons bedrijf te werken,
Ieder op de plaats, waar zijn bekwaamheid
het beste tot haar recht komt. Daar kun-
nen wij de dollars en ponden verdiet)en,
die Nederland nodig neeftvoor het herstel
van de getroffen gebieden,
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De portiers zijn alle in nieuwe uniformen gest:lko:1. Met zilveren biezen om de mouwen,
gedecoreerd met het VDH-embleem, st3an zij ten dienste van bezoekers en personeels-
leden. Hier ziet U ze allen op een rij, trot:; op hun nieuw verworven bezit.
V.l.n.r. de heren Ester, chef; Duivestein, Steiger. V/ittekoek, Schäffers, v. d. Horst,
Weekhout, De Bruin en v. d. Bos. Verder de heren Steevens, L. W. v. d. Heem,
dr Scheurer en Smolders.

Waardering van de man voor het

huishouden

Op 26 Januari sprak de heer Scheurer voor
een- vijftigtal huisvrouwen over "De waar-
dering van de man voor het huishouden",
Spreker schetste eerst de gezinssituatie, lJe

Iman en de vrouw die een gezin gaan vor-
men komen beiden uit een verschillen~
milieu, dat hen tot dan toe heeft beïnvloed'

rZij hebben beiden vaak hun beroep gehad.
Het openbare leven, het verenigingsleven
het vermaaksleven, de vrije tijdsbesteding' lhet zijn vele dingen, die een mens mee heb-
ben gevormd.
I'n het huwelijk gaat het er om dat alles

Igemeenschappelijk beleefd en doorleefd
wordt. Voorwaar geen geringe opdracht.
Daarbij worden dan de invloedsferen meer
omdat, in de meeste gevallen, ook die van I
de kinderen er bij komen.
Het is een open staan en begrip hebben

Ivoor elkaar, ook en misschien wel juist in
de kleine dingen.
Over het huishouden sprak de heer Scheu.
rer in het bijzonder,
Hoe ziet de man zijn thuis? Alleen als een
rustplaats, waarbij hij zijn pantoffels achter
de kachel vindt en de gemakkelijkste stoel
er naast? Waar hij vooral geen "last" maa
hebben van de kinderen? Heeft hij. enige
belangstelling voor het. huishouden met all..
problemen ?
En de vrouw? Heeft zij belangstelling voor
het werk van haar man? Snapt ze, dat hij,'
als hij moe thuis komt, niet .direct zin heeft vrouw zo belangrijk. Nationaal Rampenfonds-
om te luisteren naar een uitgebreid verhaal Het gaat er zeker niet om dat de vrouw alles

{over de melkboer of bakker? zelf doet. De man en de kinderen kunnen Het besef, dat de te lenigen nood
Wordt de vader soms gebruikt als boeman, ook hun taak hebben. Misschien heeft een zeer ~root is, heeft velen doen beslui-
die Jantje meteen wel eens even op zijn falie man van de organisatie wel meer verstand ten buiten de afgestane dag loon nog,
zal geven als hij thuiskomt? En zo zijn er dan de vrouw, meer gaven aan het Nationaal. Ram- f
massa's kleine dingen die prikkelen en op Er zijn onhandige mannen die wel willen penfonds te doen toekomen. i
de duur spanningen teweeg kunnen brengen. helpen en ook erg hun best doen. Er zijn Zo stelde de afdeling Draaierij uit ~
Huwelijken, die goed begonnen zijn, ziet Jan Henn~n, Maar er zijn ook mannen die haar gelegenheidspaarpot een bedrag!
men vaak toch als het ware geestelijk af- in wezen minachting hebben voor huishou- van f 50. - ter beschikking. J. E,
brokkelen. Er komt een typische sfeer van delijk werk. Die mannen zijn meestal ver- B. volgde met f 10. - e!1 een
ongezelligheid, van onrust. De echte belang- keerd opge~ed. Als kind hebben ze nooit vrouwelijk personeelslid heeft in
stelling, de openheid voor elkaar verdwijnt, eens thuis behoeven te helpen. Het is be- plaats van één dag haar gehele week- ~
Voor de kleine dingen, die juist een zekere langrijk dat iedereen in het gezin zijn taak loon aangeboden. (

versiering in het leven aanbrengen is geen heeft. Zelfs kleine kinderen kunnen daaraan Vqorbeelden, welke, indien mogelijk, ~

aandacht, geen tijd meer. al worden gewend. navolging verdienen. Laten we allen i
Het goede gesprek op het juiste moment De heer Scheurer besloot zijn inleiding met nog eens nagaan of we nog enige'
gaat ontbreken. Men leeft steeds meer langs te zeggen dat het vraagstuk van de waar- geldelijke steun kunn:, verlenen.elkaar heen. - dering van de man voor het huisho~den, De nood is zeer groot.

Een groo~ deel van het rustige verloop ir) zoals zovele vraagstukken, terug te brengen De secretarissen der Kernen zullen
het gezin ligt in de organisatie van het huis- is tot de opvoeding, die al begint bij het Uw gaven graag in ontvangst nemen.
houden. Daarom is de t~ak van de huis. h~el jonge kind,

Het liJkt o~~goed nog enkele. kortewoor- ben - en da~r~oor zijn we dankbaar -
den te wIjden aan de actie voor het zeer, zeer welmg~n gebruik gemaakt. En 50 Jaar nIet, toetreden tot ons pens..'~en-
Rampenfo~ds. dan nog, naar wij menen, om red~n~n fonds. Wel kunnen zij hun s~,aarfond;bIJdra-
Ma~ndag J.I" de eerste dag na de ramp- van reeds gebrachte zeer grote offers ge ver?ub~elen, .~annee~ ZIJ 4Y2 Jaa, Qf
zalige 1ste Februari, hebben de Kernen Wij kunnen dus gevoeglijk zeggen, dat langer In dienst zIJn e~ met hebb~n kunnen
terstond gemeend een daad te moeten een ieder van onze drie fabrieken, en toetre~en !ot het penslo~nfonds,
ste)len. De tienduizenden getrdfenen niet in het minst de Directie, door ver- De Directie verdubbelt dan ook haar b!j-
hadden niet alle,en materiêle, doch ook dubbeling en yooraf gestelde g3rantie, d~,age, zodat d~ze categorie van. werkne~er~
morele hulp nodig. En er moesten voor- naar volle vermogen heeft Meeg~werkt. biJ ~un 65ste Jaar een behoorlijke spa~rpot

b,::elden gesteld worden om anderen te Verdere mogelijkheden, welke o.i. tot bezit..,. , , .
stimuleren. het uiterste moeten worden bekeken Nu zIJn er gelukkig weinigen, die aan bo-
Uite:aard kwam als een der eerste sug- zullen uiteraard een uitgebreider vor~ veng.~noemde regeling niet meedoen.. maar
gesties overwerk naar voren, doch ieder- van overleg nodig mJken. En daar z31 ze zIJn ~r,
een In onze bedrijven weet, dat hiervoor nu ook tijd voor zijn, En zo zIJn er ook nog altijd lieden, die gezn
vol~ orderportefeuilles en, nog belang- Mocht er na deze v~rklaring nog cnioe deelnemer van ons pensioenfonds willen zijn..
r~jk~'c:j uitgebreide voorraden van mate- wrok bij enkeling~n overblijven, over de De motiev~n zijn vel7' maar één motief dat
rlalen en halffabrikaten nodig zijn, gevolgde methode.. wij wisten ge~n veel gehoord wordt IS de aftrek, die wordt
Alsnog kan op langere termijn worden betere. toegepast van het e!gen inkomen wanneer
bekeken, wat hier mogelijk is. Moge hier het middel door het doel zijn men uitkering geniet krachtens de Noodwet
Tot het voorstel van de dag loon of sala- geheiligd. Ouderdomsvoorziening.
ris kwamen wij in het besef dat wij, om OverJgens, iedereen alsnog onze beste Een ander ~otief is, dat men het gehele
met dr Kortenhorst te spreken, thans dank, ook voor de critiek, saldo van zIJn spaarfonds moet storten om
slechts het woord "genoeg" mogen ge. En wij bevelen tot slot het bovenvermel- deelnemercte kunnen word~n van ons p~n.:
bruiken, wanneer we bedoelen "meer de devies als richtsnoer voor ieders den- sioenfonds, Het zullen deze tv/ee motieven
dan te veel", ken in de komende maanden aan: zijn, waaraan wij een volgende keer onze
Van het uiteraard democratische recht "GENOEG IS: MEER DAN TEVEEL". aandacht zullen wijd~n, waarbij wij dan
om aan de actie niet mee te doen heb. TH. DE GEUS. tevcns op v~rzoek uitgebreid zullen ingaan

op de bepalingen van de Noodwet Ouder.:
I ,jnm~vnn"7i~nin"



I Burgerlijke Stand
HuwelijkI ~ej, R. Doeland, afd. Tramomontage, met

hr H. Jansen op 4.2.1953.

INTREDINGEN
Intreding (Utrecht)
Mej. L. J. Iseger, afd. Fabrieksadministratie,

per 21 Januari 1953.
Mej. C. J. Hendrikx, Sociaal Werkster, op

2 Febr. 1953 overgeplaatst uit Den Ha~g.
~ej. G. C. Meuwissen, afd. Montage, op

2 Februari 1953.
hr C.. van Ginkei, afd. Montage, op 2 Fe-

bruari 1953.
hr B. Heij, afd. Huisvesting, op 2 Febr. 1953.

De heer J. N. Bolwerk, afd. Fabrieksadmini-
stratie, dankt chefs, collega's alsmede Zie-
kentroost voor de belangstelling tijdens zijn
ziekte ondervonden. .
De heer v. Bokhorst, afd. Personeel, dankt
allen hartelijk voor ontvangen cadeaux' en
belangst~lling gij zijn 25-jarig huwelijksfeest.

INTREDINGEN

Er werd ,:.în de Arntzstraat een laatste demonstra-

tiegegeven in het vervaardigen van een
sol~xbrandstoftank voor werknemers van de
ENAF. Dit product, dat ons na aan het hart
lag; omdat dat zo'n aardige fabricage-unit
was, gaat over naar bovengenoemde fabriek
en Wij wensen hen veel succes daarmee.

daardoor plaàts gemaakt voor de units,
die nu de grote korven van de VT 7 gaan
verzorgen. Wel zitten wij hiermede nog in
deaanloopfabricage, doch naar wij vertrou-
wen loopt dit In Maart als een trein.
.. .In dé tramogroep van onze Metaal-
warenafdelingen op een nieuwe manier de
indel.ing van de aangeboden producten door
de controleurs verzorgd. Dit is een werk-
methode, waarbij statistiek en meettechniek
broederlijk samenwerken en de controleurs
Kuylen en van Hussen hun beoordeling in
beeld brengen.
' . Zaterdag een afdelingsbespreking ge-
houden met de afdeling Magazijn, met aal1-
vulling van enkele andere personen, die ook
In die ruimte werken. Di'lerse zaken wer-
den uitvoerig bespr;,ken en naar wij ver-
trouwen zal de uiteenzetting ten aanzien
van het leidinggevende gedeelte en de uit-
voering door de mensen tot verhogin9 der
resultaten leiden.
.. . ten aanzien van de storm- en waters-
nood van het vorig weekend door onze fa-
briek weinig schade geleden. Alleen een
grote plaat kwam van het dak der cantine
zeilen, doch was zo vriendelijk op de bin-
nenplaats terecht te komen. Wanneer deze- - -
Commissie Ondernemingsraden
In de vergadering van de Directie met de
drie kernen werd door de heer J. v. d. Heem
een commissie benoemd, die de overgang
van kern naar ondernemingsraad moet voor-
bereiden.
In deze commissie hebben zitting:
hr Joh. H. Scheurer, afd. Personeelszaken,

voorzitter.
hr C. Schrevel, afd. Personeelsz., secretaris.
hr Th. de Geus, voorzitter Kern Maanweg.
hr de Baar, voorzitter Kern Utrecht.
hr v. Welzen, kernlid ENAF.
De commissie is met haar opdracht begon-
nen en verzoekt hen, die voorstellen op dit

,bied willen doen, deze vóór 15 Februari
..;)53 in te dienen bij hr Schrevel.

Verkiezing Spaarfondsbestuur
Na de sluiting van de candidaatstelling blijkt,
dat het personeel geen gebruik heeft ge-
maakt van de mogelijkheid tot het stellen I
van candidaten.
De kiescommissies delen op grond hiervan
het volgende mede:
Maanweg en E.N.A.F.
In deze fabrieken zullen 11 Februari a.s.
geen verkiezingen worden gehouden, omdat

Ide gestelde candidaten (zie YDH-tje van 24
Januari 1953) automatisch zijn verkozen.
Dit zijn:
de heer H. Righolt, afd. Metaalmagazijn,
de heer T. Saat, afd. Slijperij.
Wij feliciteren deze heren met hun benoe-
ming.
Utrecht
Het personeel in Utrecht zal a.s: Woensdag I
we:I gaan stemmen om uit te maken wie van
de twee gestelde candidaten voor Utrecht il"
het bestuur zal komen.
Het gaat hier om de heren:
A. G. Ebbenhorst, afd. Tramo-montage, en
R. Roell, áfd. Productiebureau.
De regeling van de verkiezing in Utrecht
wordt door de kiescommissie Utrecht op de
mededelingenborden bekend gemaakt.

I .
Moderne Bedrijfsadministratie 3"
Alg. Handelskennis 3 "
Handelscorrespol'ldentie 2 "
Boekhouden 2 "
Documentatie 2 "
Overiae 2

Vers/ag Ondersteuningsfonds
In 1952 werden door middel van het Onder-
steuningsfonds 32 toelagen verstrekt met als
tloogste bedrag f 124.30 en een totaal van
f 612. -. Daarnaast werden aan 25 mensen
36 voorschotten verleend, waarbij het hoog-
ste bedrag f 318. - was, terwijl dit in totaal
tie somma van f 2.471. - bedroeg.
Het eindsaldo van het Ondersteuningsfonds
oer 1 Januari 1953 is f329.- hoger dan het
vorig jaar en bedraagt thans f 2.951. -..
IDEEENBUS
W. Palthe diende een idee in om een per-
tinaschijf op de meetkern voor de rotoren
aan te brengen. Dit voorstel, dat de uitval
verminderd, werd beloond met f 10.-.
J. H. Weker kwam op het idee aan de on- i

derzijde van de lopende banden een borstel
te oevestigen, zodat deze automatisch ge-
reinigd worden. f 5. - was hiervoor de be-

loning.

plaat door het sheddak of door een van de
ramen van onze buren was gegaan, zou --
ravage nog zeer aanzienlijk zijn ,,_.. . . .begonnen met de toepassing van micro-

switch (dit zijn kleine schakelaars) bij ver- i
schillende gereedschappen in de Montage. I
Dáardoor vervalt b.v. de beweging van het
aan- en uitschakelen van motoren, die af-
wisselend gebruikt moeten worden.
. . . gedacht, dat wij de waaier beter aan de
motoren band zelf kunnen samenstellen en
monteren. Dit zullen wij bij de AG 280 gaan!

toepassen.

/Snipperdagen 1952~
[ Door allerlei omstandigheden is het \

voor enkele mensen niet mogelijk ge-
weest hun snipperdagen 1952 op te
nemen.
Uitdrukkelijk wordt er op gewezen,
dat de mogelijkheid hiertoe bestaat
tot 1 Maart 1953. ..J

Haagse Klaverjassers slaan
Ide handen ineen
rOok de Haagse Klaverjassers slaan de han-
den ineen ter leniging van de nood.
De Klaverjasverenigingen van de P.T.T., Ma-
gazijn De Bijenkorf en Van der Heem N.V.,
hebben besloten een vijftal Klaverjastour-
nooien te organiseren, en wel op:
14 Februari, 18 Februari, 21 Februari, 28
Februari en 7 Meart.
Deze tournooien worden gehouden in resp.
de volgende zalen:
C.W.p' Billckhorst, Personeelsgebouw Van
der Heem N.V., de BIjenkorf, P.T.T. Korte-'
naerkade, P.T.T. Rijswijkseweg.
Het inschrijfgeld is f 1.- per koppel. Voor
de winnaars worden prijzen ter beschikking
gesteld, terwijl tevens een tombola gehou-
den zal worden, De opbrengsten van deze
avonden komen geheel ten goede aan het
Nationaal Rampenfonds.
Wij vertrouwen erop, dat ook hier de kla-
verjassers van Van der Heem N.V. hun
plicht zullen verstaan en in de zalen, vooral
in ons personeelsgebouw, geen stoel onbe-
zet zullen laten.
Opgaven voor deze tournooien kunnen ge;.
daan worden bij de heer v. d. Ham, afdelinn
Meubelmakerij, die liever een queu van 100
dan van 10 man zal zien.

SUCCESSEN 1952
Het administratief personeel wist in 1952 de
volgende diploma's te behalen:
Steno 4 stuks

2.2.1953
tijd. dienst):
f. P. J. C. Koks, afd. Framebouwerij
A. H. Roest, afd. Framebouwerij
~. H. Turnhout, afd. Framebouwerij
-. E. Frank, afd. Montage
-I. C. Glasbergen, afd. Montage

M. L. Spierenburg, afd. Montage
J. van Trier, afd. Montage"
A. de Vries, afd. Montage

-
ONZE NIEUWE OMROEP

Op 14 Januari werd de ENAF verrast met
een prachtige nieuwe VDH-mljzlek- en om-
roepinstallatie.
De mooie 60 Watt-versterker met ingebouwd
radio-apparaat Is een aanwinst voor het be-

Idrijf. De oude installatie heeft een respec-
tabele staat van dienst achter de rug en
werd gebruikt bij de Centrale Keukens aan
het Slachthuis in Den Haag, toen VDH zich
voor de voedselvoorziening had ingezet.

Daarna heeft hij jarenlang onze fabriek van
muziek, zang en omroep voorzien.

Sic transit gloria I

Saluut Mej. Hendrikx
Zaterdag 31 Januari j.l. heeft het ENAF-
oersoneel bij monde van haar kernvoorzitter

: de heer Evers, afscheid genomen van mej.

Hendrikx, welke tot die datum als Sociale
werkster aan de ENAF was verbonden.

Dat mejuffrouw Hendrikx gezien is, bleek
overduidelijk uit de diverse geschenken, die
zij in ontvangst mocht nemen.

Wij wensen haar vanaf deze plaats een pret-
tige werkkring in de fabriek Utrecht toe.

Langs deze weg dank ik bedrijfsleider, kern
en personeelsleden van de ENAF heel har-
telijk voor de mooie geschenken, die ik bij
mijn afscheid mocht ontvangen.
~et de beste wensen voor allenl

C. J. HENDRIKX. afd. Sociale Zaken.



JUBILEERTDE TWEELING Burgerlijke Stand
Geboren

Er zijn bij VDH ver-
scheidene tweelingen..
maar als men spreekt
van dè tweeling, zijn
het. toch de gebroeders
De Jong die daarmed~
worden bedoeld.
Het is een tweeling in
de ware zin des woords.
Lichar' Ilik, zowel als
gee~te'iJki een dusdanigc
gelijkenis vertonend dat
velen hen nl,l nog niet
van elkander weten .te
onderscheiden. Cor en
Dickgelijken zozeer op
elkaar; dat wij, een ge-
sprek voerende met de
een, bij hervatting dàar- " .
van na enige tijd pas De tweelIng de Jong. Gor ',nks en D,k rechts
bemerkten dat wij met

de ander bezig waren. De gebroeders waren tijdens onze afwezighe1d van plaats

verwisseld... .
Coren Dickde Jong werken ná-me\jjk op dezelfde afdeling: de Machine..onder-
houdsdlenst..Zij waren daar al ~Il."toen deze ploeg nog onder leid.ing stond van
de heer De Gruyter.. Sedertdien zijn talloze draaibanken, pers~n, fraismac~ines,
automaten en slijpmachines onder hun vaardige handen geweest en dat.zij hun
vak nog steeds met bekwaamheid en opgewektheid uitoefenen blijkt wel uit", " bovenstaand plaatJè, waar D. H. K. de Jong (links) en C. J. de Jong (rechts) een

Hispano Suiza slijpmachine een grote beurt geven.
Eerlijkheidshalve dient gezegd dat Cor en Dick niet gelijktijdig jubileren. De een
is 14 Februari, de ander pas11 Maart 12V2 jaar in dienst.
Vanwege het iweelingschap worden de jubilea maar samengevoegd.

~ Tweelingen denken en handelen vrijwel gelijk. Dat strekt zich bij de gebroeders
De Jong zelfs zover uIt dat zij allebei hun aanstaande echtgenote op dezelfde
VDH-afdellng vonden.

~ Toen scheidden hun wegen. De DKW motor werd verkocht en er kwamen een
Jawa en een Puch voor in de plaats. Daarmede rijdt de tweeling naar de talloze
evenementen waar hun aanwezigheid vereist is. Dat zijn in de eerste plaats de
vele uitvoeringen en repetities van het Haags Harmonie Orkest, waar Cor en
Dickr;espectievelijk schuiftrombone en piston blazen.. Vader de Jong en de enige

;' broer comp.leteren het kwartet met trombone en bariton. Van Moeder's geduld
en muzikaliteit wordt thuis veel gevergd I
Verder wordt er Zondags gehandbald In AHC en getoerd op de motor, ijs en
weder dienende.
Zaterdagsmiddags assisteert men beurtelings en passant onze garag~houder
Baank, maar niemand die ooit gemerkt heeft dat het de ene week Dick en de
andere week Cor was die de Solextanks vulde.
In ieder geval is een tweeling als deze een verwarrend en aantrekkelijk bezit.

I Cor en Dick zijn prettige, openhartige medewerkers, die hun vak verstaan en
I *, door iedereen worden gewaardeerd. M d .. ht t .. h :: ... . eenamens miJn ec geno e miJn a..\5 Het zal hun volgende week dan ook niet ontbreken aan felicitaties. E lijke dank aan Directie. chef, bazen en é6.-

~---""--~-'-~--~;---'-' ~' '-'--~--~~---~-~""-~---~ ~-.-~--~ Iega's, de Kernen Milanweg en Utrecht,als-
mede de Bedrijfsbrandweer, voor hun vele

Ideeënbus een bajonetsluiting op de as te bevestigen, blijken van belangstelling en prachtige ca-
H I h t .dG H . t k om zodoende afval gemakkelijker te kun- Il]eaux mij biJ' mi

J'n J'ubileum aangebod enoewe e I ee van. age nle on wor- "d ' .
den uItgevoerd, gaf het aanleiding tot het nen verwIJ ere~. .. . I Deze dag zal hierdoor voor mij onvergete-
onderzoeken electroden van kleinere lengte Er zal ec~ter I.p.V. een baJonets!ulting ~en lijk blijven.
toe te passen. De beloning werd daarom schroefsluiting worden toegepast: Belonlnn HAASDIJK, Gereedschapmi3kerij.
op f 2.50 gesteld. fS5. -. .
G l ' denh f d t .d " . H t . M. Vlasveld spant deze week de kroon I KERNSPREEKUUR ,In 0 zon wee I eeen In. e eer- Z' .

d .ste betrof het aanbrengen van een beugeltje IJn I ee o~. ~et stempel van de stof zulger- 9.2.1953 .
op de boormal van de sierstrip. Dit idee sleden te v:-IJzlgen en te.. verzwaren, z?dat 1e pauze: mej. Mulder en hrde Geus.
werd beloond met f5.-. de lashechtIngsbraam gelijk met. het buigen 12e pauze: hrn Camphuyzen en Mindé.
Het tweede idee, dat de bestaande mal van p.latgeslagen wordt, werd gehonoreerd met 116.2.1953
een opname voor klinknagels voorzag, zo- f 30. -. I Je pauze: mevr. Dronkers en hr Oosthoek.

dat de consoles bij het verwisselen van sle- y kb 11 I Ze -pauze: hrn Kouwer en Verd~asdonk.
den kunnen blijven zitten, werd met f 2,50 ra~ aarten este en
beloond. - Maandag 16 Februari tramkaarten bestellen
Het voorstel van J. W. G. labrie om mi.n- in beide pauzes in het Personeelsgebouw.
der nauwkeurige schuifmaten in een houder .
te monteren en als krasblok te gebruiken GESLAAGD
werd gehonoreerd met f 5. -. Hr E. A. Reimerink, tijdschrijver, is geslaagd
Het opboren van gaten in GZ 920 81 was voor M.B.A-associatiediploma.
een probleem, dat J. Lepelaar zicl) aantrok. Hh F. J. Farinaux, productieman Plaatbewer.
Hij stelde voor een mal en hardmetalen king, is geslaagd voor Practijkdiploma Boek-
boren te gebruiken. Daar deze oplossing houden (associatie).
slechts tijdelijk is kon een beloning van Mej. J. Bloemberg, typekamer, Ned. Han
slechts f 5. - worden toegekend. delscorrespondentie.
p, J. Simoen stelde voor de doorn, gebruikt I nr W. H. Bodde, hoofdboekhouding, Mo
bij het afsteken van de carburatorkap, met derne Bedrijfsadministratie

:

Intredingen
12.1.1953
A. P. van Waasdijk, afd. Stofzuigcrmon1age
26.1.1953
Mej. W. J. v. Deventer, afd. Inleerb3nd

I Mej. Th. M. v. d. Kolk, afd. InleerbandI Mej. G. Nieuwkerk, afd. InleeroondIH. Roda, afd. lrileerband
1.2.1<;53
:rh. Wijmenga, afd., Constructiebur. Hui$h.

apparaten.
1 2.2.1953 (

W. L. Oudshoorn... afd. Proefwerkpl. Huisf~\
apparaten

A. J. Maes, afd. Plaatbewerking
A. H. M. Lambriese, afd. Montagecontr61e
A. J. Palm, afd. Inleerband

) J. A. Rosenveldt, afd. Inleerb3nd
~ Mevr. J. Bouwmeester-Poppen.. afd. Inleerb.
~ Mej. A. M. Keyzer, afd. Inleerband
~ Mej. E. de Laaf, afd. Inleerband .
} H. Saat, afd. Versterkermontag~magazijn
> J. A. van Dongen; afd. Volontairs

H. Brandwijk, afd. Solèxmotormontage (tijd.
dienst)

A. J. Weimar, afd. Sofexmotormontage (tijd.
dienst)

3.2.1953
P. H. L. Moerkops, afd. Mech. afdeling TC

Ondergètekende dankt, mede namens zijn
vrouw, Directie, chefs, collega's, afd. Huis-
vesting en de kernen Den Haag en Utrecht
voor de prachtige geschenken, hem ge-
schonken ter gelegenheid van zijn 12V2-jarig
iubileum.

B. J. Mfnaé.

In de afdeling Inkomende goederen-
contrOle van de fabriek Maanweg kun-.. ,
n,en WIJ

EEN CONTROLEUR
plaatsen. Gegadigden moeten A.B.$,.:
diploma hebben en liefst de VDH-cur-
sus "ContrOleur" hebben gevo1gd:;'
Zij moeten goed tekening kuhn~ii'
lezen; ook ingewikkelde gietteke-
ningen.
Uitsluitend schriftelijke sollicitaties
vó6r 14 Febrûari1953 zenden aan
hr Schrevel, afdetlrig A"rbèrd..

Q!~kj~~'-doç~t~: van H..i Osk~mi:~f~~[!ng
Plaatbewerking, op 20..1.1953. c. ::;-.

Elisabeth.lohaona, dochter V3n H:C~ E\ingen,
afde~i~gY~<;;hriische ;Dlenst! op ~22.i..1953.

"etr~s, .czoo~;van C: M, de Jong., ~fdellog
RadiowcrkplJats, 9P 22..1.1953.

Margareth:J Frederlca. dochter van H. F.
Meyer, afd. VersterkerrJ:1ont.. op 29.11953.

i Huwelijk c
~. J. v~n Schie.. afd. Meu~elmakerlj. met

r.1ej. A. C. v. d. Straten op 11.2..1953.

JNTREDINGEN


