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NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL

VAN DER HEEM N. V. - DEN HAAG. HOLLAND. EERSTE NEDERLANDSE AUTORIJWIELFABRIEK NV.

Reeds Zondagmorgen 1 Februari kon het
eerste alarm worden gegeven. Het is waar
dat de overstromingen - die trouw~ns met

een eventuele voorkennis van alle betrokke-

heh niet haddén kunnen worden voorkomen
'"'" toen reeds In volle gang waren. Doch

dahk zij dit grote alarm, kon onmiddellijk

gestart worden met de hulpverlening. Hili;'
tairen werden teruggeroepen naar hun ka-

zernes, EHBO'ers en Rode Kruis-colonnes
konden worden gemobiliseerd en heel Ne-
derlÇlnd WÇlS binnen enkele uren op de hoog-
t~vÇln het noodlottig gebeuren.
Het. WÇlS door de radio, dat de immense om-

vang van de nood alom werd beseft en
zelden zal met meer spanning zijn geluisterd
als juist in die eerste dagen vÇln Februari,

toen de berichtendienst dag en nacht in de

aether was. Radio was toen in vele gevallen
het enige communicatiemiddel tussen de be-

dreigde eilanden en de vÇlste wal. Met be-.,
wohdering hoorden wij toen van de zend-

~

LNA TIONA AL RAMPENFONDS
I Na onze eerste publicatie in het VDH-tje
van 7 Februari 1953, mochten wij nog enige
giften ontvangen.
De vorige keer was ons totaal... f 60,-
Thans kunnen wij de volgende gif-
ten verantwoorden:
A. C. ; " 53,85
H. D. " 5,-

I~. ~. : :::::: ::: ~:: :::::: :::::: ::: ::: ::::: :: 58:=
Nieuw totaal f 173,85

I Wij kunn~n nu f 173,85 extra aan het Ram-

penfonds betalen. Er kan echter nog meer
I bij. Wij qntvangen dus gaarne nog meer

I giften. U weet het: beurzen open, dijken
I dichtl .

.Verkiezing Spaarfondsbestuur
In aansluiting op vorige mededelingen
in het VDH-tje wordt thans bekend-
gemaakt:
Na de gehouden verkiezing op
Woensdag 11 Februari j.l. blijkt, dat
in Utrecht de heer A. G. Ebbenhorst
definitief candidaat is gesteld voor de
fabriek Utrecht.
Van de 106 uitgebrachte stemmen
kreeg hij er 79, de heer Roëll 21.
De beide kiescommissies maken der-
halve hierbij bekend, dat 'voor het
personeel in het nieuwe spaarfonds-
bestuur zitting zullen hebben:
de heren H. H. Rigtholt en T. Saat
voor fabrieken Maanweg en ENAF en
de heer A. G. Ebbenhorst voor fa-
briek Utrecht.
Wij feliciteren deze here~ reeds.numet hun benoeminc. .

Bij alle rampspoed die de watersnood over ons land heeft gebracht, van de ramp, De reporters, verte!den hun
h ft h t ons toch goed gedaan te bemerken welk een indruk- onopges~kte verhalen; de ingenieurs vanee e , h f Id b" d h I I . W de waterstaat brachten verslag uit en dewekkende rol de radio ee t ges pee IJ e u pver enlng. eer stem Vqn het goede Nederlandse hart klonk
is gebleken, dat de radio niet alleen maar een middel tot amusement in de oproepen om hulp, Hulp die niet al-
is; in alle phasen V3n de ramp was de radio een prachtig communi- le~n uit ei?en la~d kwam" oo,k ,van daar-

te iddel waarmede men veel onheil heeft weten te voorkomen, buiten: De I~ternatlonale solidariteit, werd opca I m , prachtige Wijze gedemonstreerd, Niet alleen

door de "geluksketen" van radio Lausanne
of de oproepen voor de Canadese televisie
om hulp aan het Nederlanç!se volk, waar-
over onze vertegenwoordiger rapporteerde,
maar ook door het feit dat Amerikanen, Bel-
gen, Duitsers, Fransen, Engelsen, Ooste'nrij-
kers en Denen de handen uit de mouwen
staken bij liet helpen van ons, hun Neder-
landse vrienden,
Inderdaad, dank zij de radio heeft de Neder-
landse nood gesproken tot alle volkeren en
nu, in tijd van nood, Ieren wij onze ware
vrienden kennen,
Het is ontroerend geweest te bemerken, hoe-
zeer men zich elders over ons welzijn be-
zorgd maakt. Nu wij al onze buitenlandse
relaties enigermate hebben kunnen gerust-
stellen, komen van alle kanten weer aan-
biedingen, hetzij van geld, hulp, onderdak
aan kinderen, kleding en dekking, Uiteraard
wordt hiervan door ons slechts gebruik ge-
maakt in die gevallen waarin het zin heeft,
Het is echter verheugend te bemerken, dat
ons volk in de wereld een benijdenswaar-
dige achting geniet, Wij zullen dit nodig
hebben bij het zware werk dat nog voor de
boeg ligt: de droogmaking van Zeeland!

amateur uit Zierikzee, die inderhaast een
zender in elkaar zette - waarbij de zend-
spoel om een fles werd gewikkeld - en die
daarmede het isolement van het eiland
Schouwen verbrak. Prachtig werk deed deze
Man, die wel nooit vermoed zal hebben, dat
hij zijn kennis van de radiotechniek nog eens
op zulke wijze zou kunnen gebruiken. Prach-
tig werk deden ook onze soldaten met hun
mobiele zenders en Walkie-Talkies. De doel-
treffendheid van de hulpverlening is ontegen-
zeggelijk ten zeerste bevorderd door het
beschikbaar zijn van zulke uitstekende tech.-
nische hulpmiddelen. Door de radio konden
instructies worden gegeven aan burgemees-
ters, ,dijkgraven, militaire commandanten,
evacuées en evacuanten, kortom, het was
mogelijk om ieder onmiddellijk en overal te
bereiken. De zenders Hilversum I en II wa-
ren als het ware grote omroepinstallaties
met heel Nederland als hun werkgebied.
Nederland kreeg door de radio kennisgeving



- --- ziekten-
..w AT ZAL DE RAl ONS BRENGEN

VDH-BALLET
Bij de rhythmische gymnastiek groep is nog
plaats voor enkele dames. Geoefend wordt
op Dinsdag van 17.15 tot 18.15 uur. Contri-
butie f 0,30 per week.
Gegadigden kunnen zich opgeven a.s. Dins. '

Idag direct na werktijd in het Ontspannings-
gebouw.

Van elke besmettelijke ziekte, welke
zich voordoet in het gezin van een
werknemer van Van der Heem of
ENAF moet aangifte worden gedaan
bij de Medische Dienst.
Onder deze besmettelijke ziekten val-
len bijvoorbeeld:
roodvonk
diphterie
typhus of paratyphus
dysenterie
nekkramp
kinderverlamming
pokken
De bedoeling hiervan is na te gaan,
of de werknemer in wiens gezin een
besmettelijke ziekte voorkomt, zelf
een besmettingsbron voor het overige
personeel kan zijn of niet. Zo ja, dan
moet hij zich ten spoedigste melden
bij onze Medische Dienst (dr. Van
We rkum). Deze geeft nadere in-
structies.
U gelieve hieraan Uw volle mede-
werking te willen verlenen.

MEDISCHE DIENST.

Vrijdag aanstaande, 27 Februari, zal.
dam haar poorten weer openen. Er
een tentoonstelling voor motorrijwiE
onderdelen en toebehoren van deze
Vanzelfsprekend interesseert ons voo
bewogen of ingericht om te worden 9
dan door een uitsluitend aan benzin
Voor wie het niet weten mocht, dit
fietsen.

T ot nog toe, d.w.z. na de oorlog, is er slechts
éénmaal een RAl voor motorrijwielen etc.
geweest. Dat was in Februari 1951. De Solex
maakte toen zijn RAl-debuut tezamen met
vele andere bromfietsen en hulpmotoren,
waarvan vele inmiddels vertrokken zijn naar
de eeuwige jachtvelden. De Solex daaren-
tegen verheugt zich in een eeuwige jeugd,
want ondanks constructieve verbeteringen en
technische verfijningen is hij nog steeds de
eerlijke bromfiets waarop men kan rijden
zonder te trappen. Toen de Solex aan de
markt kwam, was het gebied van onder de
98 cc ledig. Eigenlijk moeten wij zeggen onder
de 125 cc, want zelfs de DKW, RT, bedoeld
als de motorfiets voor de massa, was ge.
zwicht voor de drang naar meer kubieke
centimeters, naar meer snelheid.
Solex was de pionier In het gebied van on-
der de 50 cc en aangezien niets zo aan-
stekelijk werkt als succes, zijn vele gevolgd.
Nu ,is de situatie zo, dat men !leeft: pure
bromfietsen, zeer lichte bromfietsen, lichte
bromfietsen etc. en het Is zo leuk dat men

- zoals dit heet - de RAl te Amster-
is daar van 27 Februari tot 3 Maart

~Ien, bromfietsen, rijwielen alsmede
voertuigen.
ral wat er aan "motorrijtuigen, voort-
iebruikt op andere mechanische wijze
e ontleende kracht" te zien zal zijn.
is de officiële benaming voor brom-

op de komende RAl alles zal kunnen aan.
schouwen wat er aan tweewielig vervoer .-
koop is, van de doodgewone trappers tot de
viercylinder Ariel toe.
Stokvis als een van de prominente deel-
nemers occupeert er een imponerende stand
waar men niet alleen Solexen exposeert
doch ook de vele andere proposities die
dit handels~,uis zijn klantenkring aan te
bieden heeft. Wij twijfelen er niet aan, dat
vele YDH-ersmet eigen ogen zullen willen
zien wat erop de RAl' te koop is. Uitein-
delijk is Amsterdam maar twee uur rijden
op een Solex, en Maart brengt tien lente
dagen I Dus tot op de RAl.

BONTE AVOND 1953
De bonte avond voor ons personeel zal dit
jaar gehouden worden in Mei a.s. Bij het
samenstellen van dergelijke bonte avonden'
gaan wij altijd van het standpunt uit: hoe
meer afwisseling hoe leuker. Ongetwijfeld
zullen er velen geweest zijn, die als toe-
schouwer wel eens gedacht hebben: "Ik zou
ook wel eens op de planken willen staan",
omdat zij of hij zo aardig kan zingen. U be-
grijpt al, waar wij naar toe willen. Onze
bonte avonden staan in het teken van de
goede vrije tijdsbesteding: wij zouden daar-
voor graag zoveel mogelijk mensen van ons
personeel in staat stellen hun prestaties aan
hun collega's te tonen.
Kunt U zingen, buikspreken, jodelen of wat
dan ook, geeft U dan (liefst per boodschap-
pendienst met opgave van Uw afdelingsnum-
mer) op als medewerker(ster) voor de vol-
gende bonte avond bij de heer Koopman,
Typekamer Hoofdkantoor.

Tentoonstelling

vrije tijdsbesteding
Onze laatste tentoonstelling vrije tijdsbeste-
ding was in Mei 1952. In Mei van dit jaar
zal de volgende tentoonstelling gehouden
worden. U hebt dan een jaar de gelegenheid
gehad om Uw vrije tijd goed te besteden
met het maken van nuttige voorwerpen, teke-
ningen, poppenhuizen, enz.
In Mei hopen wij geen vergeefs beroep op i-
U te doen, want U weet het, deze tentoon-:
stelling moet alle vorige overtreffen, !

Zoals gewoonlijk is de VDH-vacantie weer
onze plannen kunnen maken. Natuurlijk zijl
dagje ergens heen gaan met de wetenschë
meesten, vooral de jongeren onder ons, trel
veel geld, zult U zeggen. Welnee, laten wij
met een gehuurde of eigen uitrusting.

I Nu is het tijd, om al deze dingen te over-
denken. Straks is het te laat. De huurtenten

! zijn verhuurd en de bureau's, die ons in-
lichtingen moeten verschaffen, zijn over-
laden, zodat antwoordbrief lang uitblijft.
O.a. zullen wij een kampkaart van de Neder-
landse Kampeercentrale (NKC, Parkstraat
18-26, Den Haag) moeten hebben, wanneer
wij er met een tent op uit gaan, of een
kaart van de Nederlandse Jeugdherberg-
centrale (NJHC, Prof. Tulpstraat, Amsterdam)
wanneer wij langs jeugdherbergen willen
trekken.
In dit korte artikeltje wil ik het alleen heb-
ben over het kamperen per tent. Wat wij
nodig hebben is een goede uitrusting, een
kampeerkaart of een kampeerpaspoort. een
goede fiets of goede vÇ)eten, een goed hu-

Hebt U een mondorgel?
Een aantal leden van ons personeel loopt
met het plan tot oprichting van een mond-
harmonicaclub rond. Zij willen daartoe een-
maal per week repeteren onder leiding van
de heer Kip, afdeling Stamperij.
Ook dit is weer iets nieuws en als zodanig
juichen wij dit plan van harte toe. Het groep-
je, dat tot dusverre reeds zijn medewerking
heeft toegezegd, moet echter in belangrijke
mate worden uitgebreid. Wij zouden daar-
om een ieder, die in het bezit is van een
mondharmonica, willen verzoeken zich (liefst
per boodschappendienst met opgave van af-
delingsnummer) op te geven bij de heer
Koopman, Typekamer Hoofdkantoor. Het
qaat hier om mondharmonica's in de meest
uitgebreide zin des woords. De te vormen
club zou tevens kunnen worden uitgebreid
met een aantal accordeonisten. Ook van
nen, die hiervoor belangstelling hebben, ver-
wachten wij gaarne opgave.
Bij deze nodigen wij U tevens uit tot een
eerste bespreking op Woensdag 25 Februari
a.s., direct na werktijd in de Vergaderkamer
vierde verdieping. Wilt U Uw instrument
medebrengen?

vroegtijdig bekendgemaakt, zodat wij nu al
n er altijd thuisblijvers, die liever een enkel
lp dat thuis het eigen bed wacht. Maar de
kken er op uit, de wijde wereld in. Dat kost

er dit jaar eens met een tent op uittrekken,

meur; voor een goede uitrusting kunt U zelf
zorgen door het huren van een goede tent
met grondzeil, een fiets, een primus, een
waterzak en een wasbak (is een badkuip
niet beter?). Dit kan dan aangevuld worden
met dekens en pannef)y~n thuis.
Een kampeerkaart wordt aan iedereen af-
gegeven door de NKC. De meeste terreinen
verlangen tegenwoordig zo'n kaart. De kos-
ten bedragen voor, een individuele kaart
(0,50 per jaar. Voor een gezinskaart (0,75
per jaar. Zij kunnen nu al worden aange-
vraagd.
Een kampeerpaspoort verleent de houder
meer vrijheid. De kosten zijn gelijk, maar ziî
worden pas afgegeven na het afleggen van
drie proefkampen. De extra kosten bedragen
hiervoor (1,50. De beoordeling vi~dt plaatS'
door mentors. Dit zijn kampeerders metveh.

I jaren kampeerervaring, die met raad ~n da~c
de minder ervaren kampeerder(ster) ter.

! zijde staan, indien zij dat vragen o.fÎndi~r

blijkt, dat er zich moeilijkheden voordoen.
Behalve degenen, die een tent huren, zijn
er ook, die hun linnen woning zelf will.en
maken. Voor hen Is het nu de hoogste tijd
om aan dit voornemen gevolg te geven. Kies
echter, alvorens te beginnen, een goed mo-
del voor Uw tent en maak er een schaal-
tekening van. Ook de keus van de tentstok
is zeer belangrijk. Dit kan veel narigheid
tijdens het kamperen voorkomen.
De stofprijs varieert van f3,- tot (10,-':
per meter, naar gelang de kwaliteit en de
breedte van de stof. Voor een normale 2- à
3-persoons tent heeft U 10 à 12 meter stof
nodjg. Er komen dan nog enkele kleinig-
heden bij, zoals garen, band, scheerlijnen.
Totaal voor een bedrag van (15,-. Ook
andere benodigdhed~n, b.v. een fietstas, zijn
zelf te maken.
Wilt U over een en ander meer weten of
inlichtingen hebben over kampeermogelijk-
heden in binnen- en buitenland, wendt U
dan voor een nadere afspraak tot E. Etty,
mentor... afdeling Enkelfabricage (Telco), tel.
455.
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-IN MEMORIAM L. STOKVIS

-

19 FEBRUARI JUBILEERDE VAN DEN BROEK Burgerlijke Stand
Margaretha Hanne, dochter van H, van lul-

Op 19 Augustus 1940 lekom, afdeling Nabewerking, op 10 Febr,
kwam v, d, Broek În 1953,
dienst van Van der Helena Maria, dochter van K, Zwaak, afd,
Heem N,V, in de Draaierij, op 16 Februari 1953.
Gereedschapmakerij .
aan de Maanweg in Intredlng 9-2-1953
Den Haag, Ir. J, Keun Ing, afd~ling Laboratorium
Al spoedig behoor-

M M S J HJ D I d fdd h" t t d b evr, , , , , ansen- oe an , a elinge Ij 0 e e- Montage, bedankt hiermede hartelijk voor

kwakamsteD ste Hmpel- belangstelling en cadeaux bij huwelijk onder-

ma ers In ~n aag, vonden,

Zijn ijver werd op E d---
15 December 1947 r wer beloond door zijn

benoeming tot baas . . ,In Utrecht gestart met de fabricage van
stempelmakerij in de VT 7, In de eerste dagen waren er wel
Utrecht, tegenslagen, maar gelukkig hebben wij "de
A k I" k d boot net niet gemist" en nu maken wij dezeanvan e IJ wer d t I f " I I j '

th" t t f 1 pro uc en, a so WIJ a ve e aren nool an-

Ij wa S droe ond- ders hebben gedaan,
vangen oor e

d I d P I IUt ht d h ' " oor r, v, , oe gevo 9 gegeven ~anrec ers oc k '
h dd ,,' b k ons verzoe om een praatje te ou en over

oor zIJn e waam- I k k I' ,
Id P I h fh d t d opperva te waltelt, r, v, , oe eet ons

e en en s ug oor- h' biJ 't t ' Ik tad ' ttt d 1- Ier UI eengeze In we slum van on-ze en waren e ro ikk I' d I' t '
h f t h tI I d ' w e Ing e norma Isa le, e me en en e

en a spoe Ig om- k ' d b d " t d .
k ddt' wer en In e e rijven me eze nieuwe

ge eker, zo a t W
t Ij kwaliteitseisen In Nederland Is, Voor de aan-

nu unnen consa e- ,

I h d d k dd t V d wezlgen za et goe zijn In e omen e
ren a an en d k ' dB '

k d " maan en ennls te nemen van everstrekte

roe oor zIJn , I' t t d't b' d I kh f 11 ' papieren en I era uur op I ge le , a soo

ces co ega s en d ' d f ' d f b kd ' h'
kt van e groei van eze actor In e a rle s-

on ergesc I en zeer

t h I kd d d ec ne,gewaar eer wor t. -

Van den Broek, onze Vrijdag 27 Februari bridge-drive
:wens: Nog ~eel veel Op Vrijdag 27 Februari wordt er wederom
Jaren ~ij v, ä, Heem een bridge-drive gehouden. Wij rekenen er-
N,V, In Utrecht. op, dat veel personen zich kome.n aanmel-

den bij de heer Petersen, Het inschrijfgeld
T ..d h .ft . I t "" " k bedraagt f O,~ per persoon,IJ SC rl enclrcu a le In een nieuw pa
BIJ VOH zijn wij In de gelukkige omstandlg- diepgaand doorneemt, UURLOONSCHALEN
heid, dat er zeer vele tijdschriften ter be- De persoon heeft hiervoor niet alleen meer Na gepleegd overleg en na goedkeuring
schikking van het personeel staan, Er zijn tijd gekregen, doch het is ook nodig, omdat door het College van Rijksbemiddelaars, zijn
er, die een vrij breed gebied bestrijken, Over het de bedoeling is, dat deze "drie primaire" thans onze uurlonen voor mannen en vrou-
zo'n gebied zijn er dan drie tot vier ver- lezers elk artikel, wat zij van belang achten wen opnieuw definitief vastgesteld.
schillende tijdschriften in om.loop, welke de voor een andere functionaris, voor hem op Alle uurloners worden momenteel volgens
zaak vanuit een verschillende gezichtshoek het tijdschriften-circulatlestrookje vermelden, deze schalen betaald, waarboven nog 1,9 %
belichten, Andere behandelen, mln of meer Ook nu zal het wel eens gebeuren, dat een loon bijslag in verband met de werkloQsheids~
r'~pgaand, een beperkt vakgebied. zek~r iemand een bepaald artikel mist, doch wet ~n wachtg~ldregellng komt.

,,'isçJ~z~ ov~r,vlo~d van literatuur wel e~ns daartegenov~r Is men verlost van de berg Dez~ we~k h~~ft i~dere uurloner een ov~r-
'$tlg. De wat hoger g~plaatsten in ons be- papi~ren, waar .men niet doorgeworsteld zicht van deze Ionen In zijn loonzakje aan-
;-ijf mogen tenminste wel blij zijn m~t hun komt, getroffen,

"voetstuk", o~dat zij and~rs g~vaar lop~n I
bedolven te worden onder al di~ papieren,
Somm!gen van hen zullen zich ook wel
schuldig maken aan h~t nl~t op tijd door-
gev~n van d~ tijdsch.rift~n. wat danw~er totJ
gevolg heeft, dat d~ stapel groeit en groeit
totdat men zich op een bepaalcj ogenblik
erg d.apper voelt, d~ hele stap~1 van parafen
voorzi~t ~n grotend~~ls ong~lezen door-
geeft.
Wij nem~n In U\recht een proef met de
volgende w~rkwljz~:
Allereerst worçen alle soorten tijdschriften
niet ~en groep!"! van acht man van diverse!
pluimage bespr"ken op hun geschiktheid ~n '

Iof er te v~el soortg~lijke tljdschrlft~n aan-
wezig war~n. Vervolgens is er p~r tljdschrlf!
vastgest~ld, w~lke drl~ personen h~t m~est I
voor dat tljdsc;hrift in aanmerking kwamen,
D~z~ komen als e~rsten op het tljdschrift-
c.irculatlestrookje, Dan komt ~r ~en heel stuk
ni~ts op het Iijstj~ en van ond~r af word~n
d~ namen van hen v~rmeld, die uit alg~mene
belangst~Uing dit tijdschrift ook graag willen
hebben, Als regel kan het deze personen
niet zov~el schel~n, of het tijdschrift Iets
eerder - of lat~r ontvangen wordt, Als st~l-
regel is geaccepteerd, qat .ieder voor zich
het aantal tijdschriften beperkt, maar hier-
t~genov~r de e~emp1~ren, di~ m~n wel krijgt,

Deze week is overleden de neer
L. Stokvis, oud-directeur en oud-
commissaris van R. S. Stokvis & Zonen
N.V. te Rotterdam.
Rufm vijftig jaren neeft nij aan de
groei en bloei van zijn bedrijf zijn

beste krachten gegeven en het is
mede aan zijn energie en visie te
danken geweest dat Stokvis geworden
is wat het nu is: de grootste technI-
sche groothandelsmaatschappij van
geheel West-Europa. Het was tijdens
het commissariaat van Louis Stokvis
dat de samenwerking tussen Stokvis
en Van der Heem tot stand kwam,
een samenwerking die nu nog steeds
bestaat en die dikwijls genoemd is
als een goed voorbeeld van een effi-
ciënt teamwork van een productie- en
een distributie-organisatie.
Reeds meer dan een eeuw lang wordt
het Stokvis-bedrijf bestuurd door
leden" van de familie. Het zal de nu
overledene een vreugde geweest zijn
te constateren dat deze traditie door
zijn zoons, Mr. F. A. Stokvis en pro
H. J. Stokvis als directeuren van R. S.
Stokvis & Zonen N. V. en Javastaal
Stokvis N.V. op waardige wijze wordt
voortgezet.
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Interne verhuizingen
De verhuizingen op de derde etage zijn nu
definitief geworden. In de ruimte waar de
opleiding van de precisiemonteurs plaats
vond, hebben zich nu geïnstalleerd: de af-
delingen Hoofdboekhouding en Organisatie.
De tegenover deze ruimte gebouwde drie
kamers zijn nu betrokken door de volgende
personen:
de heer Schouten,
de heren Van der Linden en Wezenaar,
de heren Oosterhof en Veldkamp.
De veranderde telefoonaansluitingen worden
hieronder vermeld.

GEWIJZIGDE TELEFOONNUMMERS
Naam was \
Eysackers, Hoofdboekh.. 421
Glasbergen, Int. ContrOle 375
Mostert, Hoofdboekhouding 376 ~

Oosterhof, Mr., Secretariaat 345
Schouten, Solexlab. 363
Schouwenburg, Inrichting 375
Stoffels, Hoofdboekhouding 376
Tetenburg, Organisatie 306
Timmer, Werkclass.fOntsp.geb. 306
Veldkamp, Alg. Zaken 345
Wezenaar, Comptabiliteit 375 ~_.
BINNENKORT WIJZIGENDE
TELEFOONNUMMERS
Naam
Hansier, Pakama -
Broekhuysen, Drs., Bibliotheek 377
Kleef, van Idem 377
Jong, de, Postkamer 377
Koopman, Typekamer 307

-

Kernspreekuur
23.2.1953
1e pauze: heren De Geus en Verdaasdonk.
2e pauze: heren Saat en Schippers.
2.3.1953
1e pauze: heren Groen en Oosthoek.
2e pauze: heren Camphuysen en Haasdijk.

-

Geslaagd
Mej. R. Landré, Verkoopkantoor (Engelse

Ha ndelscorrespondentie).
De heer J. v. d. Bos, Hoofdboekhoudina(Boekhouden). .

De heer W. G. F. Rosmalen, Boekhoudina
(Moderne Bedrijfsad"ministratie).

Mej. M. Toepoei, Typekamer (Nederlandse
Handelscorrespondentie).

I Klaverjassers helpen I Burgerlijke Stand
nood lenigen Geboren
Woensdag 18 Februari hîeld de Klavërjas- Jolanthe Alice, dochter van J. J. van Klink,
vereniging van het personeel van Van der' afdeling Inkoop, op 3.2.1953.
Heem, in samenwerking met vier neven- Arnoldus Nicolaas, zoon van A. W. Rave-
verenigingen een tournooi, waarvan de ba- stein, Mechanische afd. TC, op 4.2.1953.
ten ten behoeve van het Rampenfonds kwa- Theodora Hendrika, dochter van F. Sikkes:
men. Een 340 spelers begonnen om even afd. Montagemagazijn, op 6.2.1953.
over acht de kaarten verwoed te schudden Viloya, dochter van P. J. Marks, Wikke.!-
teneinde te trachten in het bezit te kome~ afdeling, op 13.2.1953.
van een der fraaie prijzen. Een tombola, die Gehuwd
tijdens de avond gehouden Is, bracht nog R J. van Uden, afd. Werkpl. Electronica,
een extra bedrag van ruim f 200,- op voor met mei. J. L. F. Hoogendijk op 18.2.1953.
het Rampenfonds. Geboren (Enaf)
Het is prettig te zien, dat niet alleen de Theo, zoon van J. C. van Iwaarden, afdeling
eerste dagen na de ramp, maar nog steeds Magazijnen, op 18.2.1953.

..,ordt Ide behoefte gevoeld wordt hen, die have en INTR"
EDINGEN355 qoed verloren hebben, zo goed mogelijk te

356 steunen. De klaverjassers hebben op deze Intredingen VDH
352 avond hun steentje weef' bijgedragen. Maar 9.2.1953
363 net is nog niet genoeg. Op 21 en 28 Fe- H. Pech Ier, afd. Inleerband
345 bruari en 7 Maart worden nog drie tour- Mej. C. J. Teeuwen, Idem
355 nooien gehouden en wel in resp. de Bijen- J. J. Werkhoven, idem
368

1' korf, P.T,T. Kortenaerkade en P.T.T. Rijs- J. F. Dekker, afd. Service

353 wijkseweg. Hoe groter de baten van deze P. A. Moene, afd. Volontairs
354 avonden zijn, hoe meer het Rampenfonds 11,2.1<7'53
363 hiermee gebaat Is. Laat iedere klaverjassen- R. Wilken, afd. Montagecontrêle
364 de VDH-er deze avonden vrijmaken, om 16.2.1953

zichzelf een plezierige avond te bezorgen H. Reynhold, afd. Slijperij
en de organiserende besturen glundere ge- L, J, Gerrltsen, afd. Stofzuigermontage
zichten vanwege de grote recetten. Een C. A. J. v. d. Berg, afd. Montagecontrêle
ieder die nog nadere inlichtingen wenst, kan G. Hana, Idem
zich richten tot de heer v. d. Ham, Afdeling Mej. A. A. H. van Beek, afd. Inleerband
Meubelmakerij. Mej. A. H. v. d. Molen, Idem
AFDELING SOCIALE ZAKEN Mej. J. ter S~itten, idem

F. J. Jansen, Idem
On!angs meldden. wij, dat mej. Hendrikx, G. L. IJspeider, afd. Tijdschrijverij
assistente van mej. Groeneweg op de afd. Mej. E. J. Bot, afd. Huisvesting
Sociale Zaken, naar de fabriek Utrecht ging C. N, W. Coenraads, afd. Volontairs
verhuizen om daar de plaats In te nemen
van mej. Sollie, die naar elders vertrok. Hartelijk dank aan allen en in het bijzonder
Thans is in de plaats van mej. Hendrikx als aan Ziekentroost voor de belangstelling, tij-
assistente voor afd. Sociale Zaken, tevens dens mijn ziekte ondervonden.
belast met dit werk voor de ENAF, benoemd Mej. M. Donkersloot, Afd. 6300
mej. C. R. Pen. *
Zij is niet meer geheel een onbekende voor Mede n3mens mijn vrouw dank ik Directie,

I ons. Sinds bijna drie maanden werkt zij als chefs en collega's voor het spontane mede-
volontaire op deze afdeling, want zij is nog even, dat ik steeds ondervonden heb tijdens
In het laatste deel van haar studie. Voor- mijn ziekte. Comité Ziekentroost eveneens
lopig fungeert zij van 1 April a.s. af als alle huldel
aspirant-assistente, om na beëindiging van J. Dijke, Productiebureau
haar studie dit jaar volledig als assistente *
op te treden. De wederzijdse gunstige ken- I Hartelijk dank aan Ziekentroost voor de ge-
nismaking van haar en ons bedrijf leidde tot toonde belangstelling tijdens mijn ziekte.
deze benoeming. Wij heten haar in de C. Nagelket;:,

I nieuwe taak welkom. *
I Hartelijk dank aan Ziekentroost voor de goe-
de gave.

J. Roorda
HET HIVO VRAAGT DE AANDACHT
Voor de komende weken heeft het HIVO terse Wijsbegeerte (J. M. van Dansik). Vijf *
wederom een aantal zeer interessante bij- lezingen f 2, -. . Hierbij wil ik Directie, Ziekentroost en alle
eenkomsten en lezingen op het programma. Woensdag 4 Maart: De Psychologie der In- anderen die tijdens mijn ziekte van belang-
Wij noemen slechts: ternationale Verhoudingen (Dr. W. A. stelling en medeleven blijk gaven, nogmaa!s
22 Februari, 10 u. v.m., City-Theater: Spaan- 't Hart). 4 lezingen, f 1,75. van harte dank brengen.
se Ochtend m.m.v. danseres SteHa Wine en Vrijdag 6 Maart: De Tropen in de Neder- P. A. J. v. d. loo, Techn. Dienst
de pianist Paul Niessing. Spreker: Pater S. landse letterkunde (A. M. Korpershoek). *

Jelsma M.S.C. 4 lezingen, f 1,50. Mede namens zijn echtgenote dankt G. Ka-
Woensdag 25 Februari, 8 uur n.m., West- Vrijdag 6 Maart: Passiemuziek en Evangelie gie Directie, chef, bazen en collega's voor
einde 46, houdt Mevr. R. Klevering-Hindriks (Mej. Ds. W. S. Wiardi Beckman en Dr. H. de prachtige cadeaux, ontvangen bij zijn
een vraagavond over .,Dagelijkse Moeilijk- L. Oussoren). 4 lezingen met pianospel en 12Y2-jarig jubileum. Tevens de kern Maan-
heden met Kleuters". Entrée f 0,40. Kaarten gramofoonplaten, f 1,75. weg en fabriek Utrecht voor hun hartelijke
dagelijks aan het HIVO-kantoor verkrijgbaar. Dinsdag 10 Maart: Drie Wereldsteden (M. blijken van belangstelling.
Maandag 23 Februari: Enige belangrijke van Dam: Madrid - G. Szegedi: Wenen - Go Kagie
Parapsychologische Onderwerpen (G. Zo- J. J. Mostard: Brussel). 3 lezingen met licht- *
rab), 6 lezingen, f 2,25. O.a. Psycho-analyse beelden en gramofoonplaten, f 1,40. Aun uIlen en in het bijzonder aan Zieken-
en paranormale verschijnselen - Spoken en Al deze lezingen en bijeenkomsten zijn toe- troost mijn hartelijke dank voor de belang-
spookverschijnselen - "Wondergenezjngen" gankelijk voor leden van ons personeel; U stelling tijdens mijn ziekte.
enzovoort. behoeft daarvoor slechts een kaart voor bui- M. L. Jans::n, Afd...2542

Maandag 23 Februari: Encadreren (Inlijsten; tengewoon lidmaatschap aan te vragen bij
A b d . E t b t d v L. N. A. v. d. Plank). Vier lezingen f3,-, mej. Groen~weg, Afd. Sociale Zaken. .ange 0 en. erste e age, es aan ezu~~

materiaal en gebruik van gereedschappen in- Veel beter is echter U meteen op te ~ev~n v~~ ka.:;'ers'f ~e5~en, grootkbalcon op 0
begrepen. als gewoon lid van het HIVO: contributie ZIJ e. uur, per wee.
Woensdag 25 Februari: .De Smalfilm (Mr. ~. 30 cent per maand (echtparen 50 ce~t). U Ge~raagd: Een soortgelijke woning !nSche-
M. de Vries). Drie lezIngen met projectie ontvangt dan elke maand het mededelingen- venlngen of Den Haag. ;
van smalfilms, f 1,40. blad, waarin opgenomen het uitgebreide Te bevragen: Mevrouw J. Sorber, v. Heurn-
Vrijdag 27 Februari: Inleiding tot de Oos- HIVO-neuws. straat 22, Voorburg. Tel. 554102,


