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.~-", c bij herhalings-
oefeningen

In opdracht van de Directie.. na
bespreking met de kernen, de-
len wij U mede, dat een even-
tuele aanvulling op het militair
inkomen met ingang van 23
Maart 1953 als volgt wordt ge-
regeld.
1. a.

.
;;..

Gehuwden zonder kin-
deren wordt het totale
militaire inkomen aange.,
vuld tot 80 % van het
,gemfddeldVDH- ofEnaf-
I.°on.

. b, Gehuwdèn met 1 of 2:-
.., kinderen geldt een per-

centage van 85 %'
c, Gehuwden met 3 of

meer kinderen aanvulling
tot 90 %'

2, Ongehuwde kostwinners,
geval voor geval na te gaan
door de betreffende afde-'
ling personeelszakep, aan-
vulling tot hnogstens 80%.
Ongehuwde niet-kostwin-
ners.
a, Voor~over biloudèrs in-

,. ; wonend geen aanvulling,

ORE WEER DOORGEL ~
CHT 'I b, Op kamers wonend -

WE W D NI',. geval voor geval na te
H ' " d- d ' " ' k ' d ' k dl ' ht ' gaan door de betreffen-

~t IS weer tij voor e jaar Ij se perlo le e o~r IC Ing. de afdelin ersoneels-

, ~Iermede zal gestart worden op Maandag 13 April 1953, Het ~erst komt zaken. Ing i~der eval
'6'd~ Maanweg aan de beurt, daarna Utrecht en vervolgens de ENAF, geldt h'ler ee ; m ~ I,- n aXlmëJ e

r de Ma~riYoleg is de regeling als volgt: h7t ten ~eerste op prijs gesteld, Indien U-.. aanvuljing tot '50 ~. '
Maanc!ag 1 3 April d,lt medisch <;>nderzoek Uw volle medewer- 1 ,0

Wöensdag '15 April klng zoudt willen verlenen.

Donderdag 16 Apr!1
Vrijdag 17 April
Maandag 20 April
Woensdag 22 April
Donderdag 23 April
Vrijdag 24 April

Het ;'nderzoek vindt altijd plaats in de medi-
sche afdeling (begane grond) telkens 's mor-
gens 1ussen 9.~ en 11,00 uur. Per persoon

~ordt 2 perioden rekening fabriek gegeven,

Voor het verkrijgen echter van een zo goed
mogelijk Inzicht omtrent de gezondheids-
toestand van het personeel, is een röntlJen-
doorlichtlng;alléén niet voldoende, ~..
daarenboverr nog een urine-onderzoek
I;,efcgehele personeel te geschieden

Het was om strategische redenen dat wij in het vorige nummer van ons
blad niet één maar vier Aprifmoppen opnamen. Wij' konden verwachten,
dat onze lezers bedacht zouden zijn op de traditionele fopperij en dat
men dus, één grapje ontdekt hebbende, zou menen dat de andere nieuw-
tjes alle serieus zouden zijn.
Deze opzet, deze schijnaanvallen, ze zijn geslaagd. Er waren inderdaad
candidaten die zich meldden voor het VDH-mênnenbaliet en de Bewa-
kingsdienst was zeer verbaasd, dat niet 1 doch 2 wondertoestellen 1453X
werden opgespoord en afgeleverd.

verluidt was er in brede kring belang. te spelden. Aan de vele YDH-kindertjes
van televisioniste al daarom onze verontschuldigingen; het was

- --- - ontvangen werden niet de bedoeling hen in het ootje te ne-
~~lte)--hoofd;;kelijk verri~ht zai worden -bij ni~t geheel bona fide. men, al v!n~en wij het tocn anderzijds wel
~et vrouwelijk personeel. Het is natuurlijk '!'lij kunnen althan~ moeil~Jk geloven, dat er :.veer co~pllmenteu.s dat onze krant bij de
filet.- mogelijk het urlne- en bloedonderzoek In Utrecht, een mej. A. - Pin werk.zaam Is, al Jeugd .zo n ~ftrek vindt_. .
'ge1ijktj}dig met de röntgendoorlichting te moeten w.lj toegeven, dat het Ingezonden De enlge,.dle er w~rkelijk Ingetrapt iS, zoals
:doe.nplaatsvinden, portret de naa~ alle eer a~ndeed.. dat heet, IS een buitenstaander geweest, na-
D""-'- ti k' II dit Rest nog het elerzoeken. Hier zijn Inderdaad me1ijk een verslaggever van een bekendeez~ 011 er~oe Ingen zu en ~arom a er slachtoffers gevallen, niet zo~eer bij het Haagse krant. De~e mijnheer kwam op
~~1adnwo~~en. Men.. ~ntvan~ hiervoor t.Z.t. personeel.{al waren er enkele gegadigden) 1- Aprlleen kijkje nemen bij het ~ierzoeke~-
è. ~_no ge aanwIJ~I~gen. als wel bij de kinderen thuis. Dit nu vinden en zag het nu.ttelo~e hieryan pas In toen WIJ.

Niet a11eenter bevordering van het gestelde wij jammer, want het is uiteraard niet moel- hem uitdrukkelijk ver~ochten de kalender te
doel, doch mede in Uw eigen belang, wordt lijk om argeloze kinderen. iets 00 de mouw raadplegen.
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Op 1 April 1953 bestond de af-
delingskas één jaar. In verband
met dit feit, is het wel interes-
sant om in het kprt de oprich-
ting en de werkzaamheden van
de Afdelingskas in 1952 door te
nemen.

Hartelijk dank aan Chef, collega 's en Zieken-
troost voor de vele blijken van belangstel!
tijdens mijn ziekte ondervonden.

M. DEN HEYER en echtgenote.
(afd. Inpakkerij).
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VACANTIE VOOR DE VDH-HUISVROUWEN
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Bij mijn vertrek naar Australiê op 21 April
wil ik alle coilega's, bazen en che:s een her-
telijk vaarwel toeroepen.

VINK,
E.N.A.F.

Hartelijk dank aan Directie en collega's voor
de vele blijken van medeleven bij het over-
lijden van onze zeer geliefde man en vader

Mevr. Wed. L. A. c. TAMMERIJN- IDIJKSTRA en kinderen.
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Oprichting.
Eind 1951 werd door de directie van VDH
besloten tot de oprichting van een Afde-
lingskas voor de uitvoering van de ziektewet
voor het personeel aan de Maanweg. Deze
Afdelingskas begon haar werkzaamheden op
1 April 1952. Tot die datum werd dit ge-
daan door "Centraal Beheer". Wel blijft de
Afdelingskas een onderdeel van deze instel-
ling, maar is voor een groot deel geheel
zelfstandig.
Doel van de Afdelingskas.
Het doel van de Afdelingskas is, dat werk-
gever en werknemer gezamenlijk voor de
uitvoering van de ziektewet zorgen.
Het bestuur van de Afdelingskas is daarom
paritair samengesteld, d.w,z. dat de helft van
het aantal bestuursleden door de werkne-
mers gekozen moet worden en de andere
helft door de werkgever aangewezen wordt.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om:
ziekengeld toe te kennen;
de premie te innen en
contrOle op de verzekerden uit te oefenen.
Bestuur.
Het bestuur bestaat uit 6 leden. Op 5 Maart
1952 werden verkiezingen gehouden, waar-
bij volgens de bepalingen van de wet, ook
candidaten gesteld waren door de erkende
vakverenigingen.
Gekozen werden de heren:
N. Kouwer
L. A. Orth
P. Th. Verelzen.
Door de directie werden aangewezen de
heren:
J. v. d. Linden.
C. Schrevel
G. van Vliet.
Als administrateur werd benoemd de heer

.

A v. d. Lans
Werkzaamheden van de Afdelingskas.
In de periode van 1 April 1952 tot en met
31 December 1952 kwamen 858 ziektemel-
dingen binnen, welke een absentie van 7181
ziektedagen veroorzaakten.
Door onze lekencontroleur, de heer F. Stof-
fels, werden in hetzelfde tijdvak 1487 con-
trOles gedaan.
In deze 9 maanden werden 64 overtredingen
geconstateerd. Het merendeel hiervan was
niet ernstig, en voornamelijk te wijten aan
het slecht opvolgen van de contrOle-voor-
schriften. Met niet genoeg nadruk kan er
daarom op gewezen worden, dat men zich
bij ziekte aan deze voorschriften houdt; om
moeilijkheden te voorkomen.

Resultaat.
Het is na 1 jaar nog te vroeg om te spreken
van een goed of slecht resultaat. Een goed
jaar kan gevolgd worden door een slecht
jaar (b.v. ten gevolge van een epidemie).
Wèl kan gezegd worden, dat 1952 in het al-
gemeen niet ongunstig was. Ons ziektecijfer
was vrijwel gelijk aan het landelijk gemid-
delde, maar lag nog boven het gemiddelde
va() de electro-technische industrieën.

Wij zijn er echter van overtuigd, dat. het. nog
beter kan. Als iedereen meewerkt, niet voor
een bagatel thuis blijft en de ziekteduur zo-
veel mogelijk beperkt door aan de genezing
mee te werken, kan bij ons het resultaat be-
slist gunstiger zijn.

Ondersteuningsfonds Den Haag.
Op het Ondersteuningsfonds is in 1952 vele
keren een beroep gedaan.
Er zijn dan ook 201 toeslagen gegeven. met
een totaal bedrag (inclusief de verschuldig-
de loonbelasting) van (5.169.14. Tevens wer-
den nog 180 voorschotten verleend, tot een
totaal v~n (13.405,75. ".

De inkomsten bestonden uit biJdr~en van
de werknemers, groot (1.814,66, eenzelfde
bijdrage van de onderneming en de boete-
pot, waarin (1.582,76 zat.

Het vermogen van de Stichting Ondersteu-
ningsfonds was op 31 December 1952
(13.086,21 groot, waarvan (5.863,51 op
spaarbanken gestort was en (3.E03,65 aan
voorschotten uitstond.

Studiefonds Den Haag.

Ook het studiefonds mocht niet over gebrek
aan belangstelling klagen. 00 Maal werd e~
bijdrage In studiekosten gegeven, hetgl
een bedrag (inclusief verschuldigde loonbe-
lasting) vergde van (5.290,25.
De inkomsten waren:

Bijdrage werknemers (1.814,66

Bijdrage N.V. """"."..."."" .,1.814,66

Totaal n629..32

Het vermogen van de Stichting Studiefonds
bedroeg per 31 December 1952 (11.626,06,
waarvan (11.597,80 op spaarbanken belegd
was.

Kernspreekuur
13-4-1Q~~ - 1.. n"'17~'

Al twee jaar ging een groep van ongeveer veertig huisvrouwen een we~k h~r~n .K~uwe;-e;;--G~~~n;
naar de Volkshogeschool in Rockanje om er eens even helemaal uit te 13-4-1953.- 2e pauze: !
zijn en alle zorgen, die de taak van huisvrouwen moeder meebrengt, heren Schippers en Verdaasdonk.
eens te vergeten. 203-1953 - 1e pauze:

Of . . . verge;te;n is misschien niet het goede woord, maar doordat me.n er I ~~~3-1~~~t~e;ee~avuaz::Zeeland.
eens even Uit IS, eens even afstand doet, komt men er daarna weer frisser heren Saat en Haasdijk.
tegenover te staan en dat komt niet alleen de huisvrouw maar ook het
gezin ten goede.

Het is plezierig eens met andere huisvrouwen De kosten voor deze week zijn f 25, -. De
te praten. Het is heerlijk eens één week niet fabriek betaalt hiervan de helft en bovendien
te hoeven koken en naaien, kinderen aan en de reiskosten. Voor U zijn de kosten dus in
uit te kleden. En het is ook heerlijk buiten t"t~,,1 f 1? 50.
te zijn, te wandelen, in de zon te liggen, ~-

plezier te maken of te luisteren naar een
enkele bespreking.
We gaan dit jaar van Maandagmiddag 1 Juni
tot Zaterdagmorgen 6 Juni weer naar "De
Vonk" in Noordwijkerhout.
Een mooi huis, gelegen temidden der duinen.
Bij zeer veel opgaven voor dit vacantiever-
blijf gaan moeders van gezinnen met twee of
meer schoolgaande kinderen voor.
Opgaven ontvangen wij graag v66r 15 Mei.
Alle verdere inlichtingen kunt U krijgen op
de afdelingen Sociale Zaken te Den Haag
en Utrecht.



"VROEGER EN NU" I Burgerlijke Stand
(:.61~VW"'VII;

Onder deze titel hield de heer Meys Dinsdag 10 Maart j.l. in de cantine leonardus, zoon van mevrouw M. leenders-
een tezing en vertelde daarbij van de levensomstandigheden op verschil- '. lint, afd. Montage op 31 Maart 1953.

tend terrein nu en aan het eind van de vorige eeuw. Wilheimina Agath~ Maria, dochter van N.
D k d d dl 450 000 ' d d bl " kt d t I J. v. Ingen, afdeling Montage op 6 April

en en , at e mens a . jaar op eze aar e Ij ron e open, 1953.

is het verbazend, wat de techniek in de laatste eeuw voor een omwente- Huwelijk:

ling in het dagelijks leven heeft gebracht. Mej, J, S. Ettekoven, afd. Montage, en de

Vóór 100 jaar niets op het gebied van gas, electriciteit, machines, auto s, heer A, Baaren op 11 Maart 1953,

nylon, vliegtuigen, plastic, telefoon, televisie enz.

Is de mens er nu op vooruit gegaan? Inderdaad is het loon erop vooruit- Er werd gegaan ten opzichte vQn de kosten, al is dat minder dan men zo zou
I d G d h klj 'd k .".., neeree sc apma er een nieuwe

en en. vlakslijpmachine in gebruik genomen, fa-

Zij, die vroeger, als wij het zo mogen ult- zin, de maatschappij of onderneming. brikaat Magerle (Zwitserland). Bij deze ma.,
drukken..' niets hadden, hebben Inderdaad nu Een groot voordeel tegenover vroeger is chine .zlj~ zowel de dwarsverstelling als de
een klein beetje meer, maar aan de andere voor de arbeidende mens de grotere hoe- langsrichting van de tafel trappeloos te re-
kant blijkt weer duidelijk, dat zij, die vroeger veelheid vrije tijd. gelen. en functionneren geheel hydraulisch.
heel wat hadden (inkomen) nu ook niet veel In de slotbeschouwing kwam de heer Meys De diameter van de steen Is maximaal 300
meer hebben. tot de conclusie, dat al deze veranderingen mm en de snelheid van de tafel is regel-
E~n geheel ander punt was het feit, dat de op zichzelf de mens niet gelukkiger maken, baar van 0-;-30 ~ p:r minuut. .
vrouw een heel andere plaats in de maat- maar wel, dat zij hem over veel meer moge- Deze machine IS u~tgerust met 4 electr~-
schappIj gaat Innemen. De spreker juichte dit lIjkheden laat beschikken. Om met deze mo- motoren. De verhoging van het aantal pk s
toe, maar waarschuwde de mannen broeders gelIjkheden een groter levensgeluk te krlj- wat de gemiddelde arb~lder ten dienste staat
;op hun tellen te passen. gen Is het van belang, dat men bewust leeft. in Nederland word~. hlermed~ goed ged~-
jOok de verhouding van de staatsburger en Daarvoor is nodig liefde en belangstelling en r1:'°nstreerd. Het bliJkt, dat dit aantal pk s
de overheid Is sterk gewijzigd, De eenling, een zekere stilte en eenvoud tussen al dit sinds 1935 In Europa is verdubbeld en dat
het Individu, verdrinkt in de groep en alleen moderne geraas. op dit moment aan elke Industrie-arbeider
In een groep kan men staande blijven. Hier- Om deze weg te bewandelen hoeft men gemiddeld 2,75 pk ten dienste is gesteld.
in schuilt zeker gevaar. Weer een ander niet bestudeerd te zijn en spreker gaf als Deze mechanisatie is b.v. in Amerika al heel
punt was de politiek van de sociale voor- voorbeeld films als "lImellght" en "Don Ca- I wat verder d?orgevoerd. Daar beschikt een

zieningen, waarbij zelfs een "zekerheid", millo". arbeider gemiddeld over 8 pk.
van de wieg tot het graf nooit de verpllch- Deze films, die toch een prettige ontspanning..:. met goed gevolg de operatie "Wljn-
ting ontneemt van verantwoordelijkheid te- zijn, hebben aan Ieder, die hierover na- .In" uitgevoerd, Het betrof hier een com-
genover een opperwezen, zichzelf, zijn ge- denkt, heel veel te zeggen. olete verwisseling van een 60-tons Weln-PROGRAMMA ZEISTER SOLEX-CLUB --

I Ç;~te1nf;~0~i~ltug:~h~:aO;r een, exemplaar

Dit moest gebeuren, maar het zou te ver

Dinsdag 14 April: Avondrit met onbekende Zondag 19 Juli: Dagtocht over Soest, Baarn voeren de noodzaak hiervan uiteen te zetten.

bestemming (vermoedelijk zgn. "gokrit"). Eemnes, Laren, Blaricum, Oud-Valkeveen ook met vreugde een 100-tal grote

Zaterdag en Zondag 2 en 3 Mei: Bromfiets- (zwemmen), Bussum, Hilversum, Zeist. I Kisten in ontvangst genomen. De hoeksteu-
tocht, georganiseerd door de A.N.W.B.; In- Zaterdagmiddag 8 Augustus: Vossenjacht om nen hiervan hebben wij voor het monteren
schrIjfgeld f 1,- per persoon; gaarne tijdige prijzen. laten vuurverzinken bij de firma Bammens en
mededeling van deelneming. Donderdag 27 Augustus: Dagtocht naar onze dit geeft aanleiding om wat reclame te ma-
Zondag 10 Mei: Bloesemtocht door de Be- fabriek te Den Haag, in samenwerking met ken voor deze werkmethode, want dit vuur-
tuwe. de Stichtse Solex Club. verzinken is een betrekkelijk goedkope fl-
12 Mei: Met de Stichtse Solex Club geza- Zaterdagmiddag 12 September: Gezelschaps- nish, waardoor een langere levensduur ont-

menlljke dagtocht naar de "Keukenhof". rit over Haarzullens, Loosdrecht en de Vecht- staat. WIJ hebben kapspanten gezien, die In
Dinsdagavond 16 Juni: Gezelschapsrit met streek naar Zeist. een afdeling waar veel met zuur werd ge-
]ezamenlljk kersen eten. Dinsdagavond 22 September: Gezelschaps- werkt, na 15 jaar nog een bevredigend uiter-
"',ondag 28 Juni: Midden-Nederland-Rit", ge- rit over Utrecht, Jutphaas, Ijsselstein, de lijk vertoonden. -

U1Qaniseer.d door de Stichtse Sole~ Club met Meern, Utrecht, Zeist. aan een van de wikkel banden een lange
medewerkl~g van de.N.V. StO~VIS. V:l°ensdagavond 7 Octobe~: Gezelschaps- afstand-demonstratie gegeven. Met behulp
Z()terdagm~ddag 4 Juli: P.uzzle-rlt om prijzen. rit met on~ekende bestemming.. hiervan kan de controleur aan de gehele
Zaterdagmldda~ 11 Juli: Bezoek aan de Zaterd.agmldda~ 24. October: Sluiting van groep doen weten, welke afwijkingen aan
meeuwen-kolonie te Leersum. het seizoen; wImpelrit om prijzen. de producten geconstateerd werden.

~--

DEN HAAG I Burgerlijke Sti'ndWat doet Uw Rode Kruis i ~eboren:

,
I Elfriede Elza, dochter van G. J. Houwaart,

Als ~en over he! Rod.e Kruis spreekt, heerst en U hebt één dezer dagen in de dagbladen afd. GereedschapmakerIj op 29-3-1953,

er biJ velen d7 misvatting, dat het Rode Kruis kunnen lezen, dat men z~lfs overw.eegt een Maria Cornelia Regina en Hendrlkus Leo-
alleen in actie komt In tijden van oorlog. luchtvaartcorps op te richten. Dit laatste nardus Maria dochter en zoon a HDeze misvatting Is op zich zelf nog niet zo als gevolg van de opgedane ervaringen bij Ginderen ~fd Gereedschap v k 'j' van
erg, ware het nie~, dat bij de Jaarlijkse cam- de watersnood, welke ons land trof. 6-4-1953." ma erf op

pagne, die door het Rode Kruis wordt ge- Ook toen was Uw Rode Kruis paraat en er Bernard Jacobus zoon van H B Ot d
voerd schade wordt ondervonden, omdat is nog altijd veel en nuttig werk te doen. afd. Steekproefc~ntr6le op 7-4-1953 er oom,
men vindt, dat de steun aan deze instelling Steunt U dit werk zoveel U kunt en geeft U . .

niet urgent zou zijn. op voor één van de volgende taken: ENAF.
Dit manifesteert zich dan In lage opbrengsten 1. Hulp bij straatcollecten. I'ngrid Anita, dochter van M.v. d. Bosch. afd.

van collecten en te weinig medewerkers voor 2. Hulp bij rampen. Portiersdienst óp 28-3-1953.
de verschillende hulpdiensten, hetgeen na- 3. Hulp bij sport-evenementen e.d. - - '

tuurlijk van grote Invloed is op de wijze, 4. Hoornvliesoverbrenging. of U reeds opgeven voor een van de Rode

waarop hulpverlening geschiedt. 5. Bloedtransfusiedienst. Kruistaken, dan kunt U terecht bij de vol-

Men streeft dus, dat begrijpt U wel, In de 6. Welfarewerk voor patiënten. gen de dames en heren:
eerste plaats naar een kern van vaste mede- 7. Jeugd Rode Kruis. 1. J, A. Groeneweg, Sociale Zaken.
werkers en naar een verantwoorde opleiding 8. Moedermelkvoorziening. 2. G. R. Pen, Sociale / ken.
'jan deze mcdewerkers. En daarvoor hebben 9. Hulpposten langs de wegen. 3. A. S. du Croix, StaalmagazIjn.
wede lezers van dit blad nodig; niet alleen 10. Uitstapjes voor ouden van dagen. 4. K. C. Groen, Montage.
U, die In ons bedrijf Uw werk vindt, maar 1-1. Huisbezoek. 5. C. Oosthoek, Salarisadministratie.
ook Uw vrouw, Uw verloofde of Uw kin- Dit zijn slechts 11 van de ruim 60 taken van Alsmede op de Kernspre~kuren.

deren. Er zijn vele taken bij het Rode Kruis Uw Rode Kruis. Wilt U er meer v~n weten Bedenk, dat Uw activiteit van belang isl



: DE EERSTEli s.. :

15 man omschoolde tot precisie-
monteu~.
Van der Ree heeft dus een loopbaan
achter de rug waarin "Steeds hoger"
duidelijk naar voren komt. Dat hij tiJ-
dens deze 25 jaar ook een groot aan-
tal vrienden gemaakt heeft, zal blijken
als hij de vele felicitaties In ontvangst
moèt nemen Felicitaties, waarbij de
r~dactie de hare graag bijvoegt.

~~~.., ,'-'""'~.."."""~ -~-~-~-.".. ~ ~ ,. ~- ---'-'-'-~ "-

Onnodig te zeggen dat zulk een medewer-
kerde volle sympathie van collega's en ba.
zen heeft.

MEJ. K. SMIT
14 April- 121/2 jaar

14 April a.s. zal het 12Y2 jaar geleden zijn,.
dat mej. K. Smit bij VDH haar entrée maak-
te. Het was op de afdeling Loonadministra-
tie, toen nog een kleine afdeling ergens
achter op het grote kantoor, waar mej. Smit
met de dames Nuyten en Koekoek de pe-
rIoden omvormde in guldens De fabrIek
groeide en de Joonadministratie groeide, niet
alleen In tal, maar vooral in last, want het

Iaantal kolommen op de loon sheets vermeer-
derde met de week. Mejuffrouw Smit was
toen echter al overgegaan naar de afdeling,
waar zij haar ware bestemming vond: de
archieven.
In de meeste administraties is het archief liet ]'
stiefkind, dat slecht behandeld wordt en ge-
noegen moet nemen met mInimale ruimte,
zorg en accomodatie. Bij ons worden de ar-
chieven in ere gehouden, niet zozeer om
de historische waarde als wel vanwege het
feit, dat men de archiefstukken dagelijks no-
dig heeft en een efficiënt Ingericht archief
dus zoeken en wachten voorkomt.
Mej. Smit bemoedert het VDH-ar~hief op
bewonderenswaardige wijze.
Alles is er haaks en gericht en het feit dat
men bij ons onverschillig welk stuk, binnen!
de 5 minuten voor de dag weet te halen. I
houdt een groot compliment aan mej. Smlt's:
adres in.
Wij wensen haar bij haar jubileum dan I
ook toe, dat al haar wensen ten aanzien van I
het archief In vervulling mogen gaan. Dus:
meer stellingen, meer dozen, meer ruimte,
minder cllché's, minder klanten die de dos-
siers niet netjes behandelen.
En wat mej. Smlt perSoonlijk betreft: een
blijmoedige onverstoorbaarheid, blijvende I
hulpvaardigheid en nog vele jaren bij VDH.

3e IVOK examen
De gelukkigen, die op 13 Maart j.l. uit hano

Iden van de heer L. W. v. d. Heem hun di-
ploma mocht~n ontvangen waren:
De dames:
E. J. M. Bladel, afd. Kostprijs.
M. de Bruyn, afd. Hoofdboekhouding.
A. M. W. Jaspers, afd. Verkoop.
H. H. Kuiper, afd. Gereedschaptekenkamer.
E. v. d. Straeten, afd. Gereedschapmakerij.
De heren:
J. H. Geene, afd. Inkoop.
A. D. v. Gestel, afd. IVOK.
A. G. de Groot, afd. Postkamer, Archieven.
M. SIjssens, afd. Verkoopkantoor.

Tramkaarten
Tramkaarten bestellen: Maandag 13 April,
tijdens beide pauzes in het ontsparinlngs-
C -bouw.

J. W. KNUlST
24 April":, 121/2 iaar

J. W, Knuist sluit deze keerde,irvan jubi-
larissen. 24 April is het 12Y2 jaar geleden
dat hij in dienst van ons bedrijf trad. Me-
taalb8werkerop de Draaierij was Zijn eerste
functie, doch reeds in Juli 1941 werd hij
pvergeplaatst naar de afdeling Gereedschap-
makerij. Daar werd hij als leerling stempel-
m:Jker doorkneed in de fijne kneepjes van
h~t moeilijke vak als gereedschapmaker en
~nig~ tijd later zien we hem als vlakslijper
zijn v3kbekwaamheid aan de gereedschappen
wijden. Momenteel is Knil/st gereedschap-
slijper, een taak die hem wel is toevertrouwd.
Van leerling gereedsch3pmaker tot gereed-
schapslijper is voorwaar ecn belangrijke vóór-
uitgang. ,
Wij wensen de jubilaris in de volgende acht-
ste eeuw minstens een even aanzienlijke
vooruitgang.

,--,--""~~"""~

F. OUWERSCHUUR
22 April- 121/2 jaar

22 April zal het 12Y2 jaar geleden zijn, dat
F. Ouwerschuur als leerling gereedschap-
m~ker in djenst kwam. Hij behaalde het di-
ploma gereedschapmaker, doch spoedig
bleek, dat een plaats op de stempelteken- I
kamer beter voor hem was. I

Ouwerschuur begon te studeren voor het
diploma consfructeur. Tijdens deze studie
werd hij reeds op de stempeltekenkamer ge-
plaatst, waar hij tot op heden zijn beste
krachten aan ons bedrijf geeft. Maar buiten
zijn werk vindt hij altijd nog de energie, een
actief medewerker van de Haagse Arbei-
derskorfbalcentrale "Hou Stand" te zijn.
En het plezier en de fantasie, welke bij Ieder
balspel noodzakelijk zijn om tot goede resul-
taten te komen, vinden we ook terug in zijn
optreden op de stempeltekenkamer, want,
kan op de een of andere onverklaarbare wij-
ze een jas van een tekenaar niet van zijn
plaats gekregen worden, dan is het In negen
van de tien gevallen zeker dat Ouwerschuur
hier de hand in heef~,

A. L. v. d. REE een kwart eeuw bij van der Heem N.V.
Als eerste werkneme~ van Van der
Heem N.V. viert A. L. van der Ree
op 15 April zijn 25-jarlg jubileum.
Van der Ree is een van die weinige
mensen, die de hele groei en bloei
van ons bedrijf hebben meegemaakt:

, En hij was als dit bedrijf zelf, want in

, 1928 als leerling-gereedschapmaker in
, onze dienst getreden, is hij nu instruc-

teur van de bedrijfsschool. Onnodig te
vertellen dat dit niet een, twee drie
gegaan is. Na zijn leertijd groeide Van
der Ree langzaam uit tot de grote
rotorstatorstempelmaker van ons be-
drijf.
Opvallend was het dáarbij, dat hij
bijna altijd het eerst met zijn werk-
stuk klaar was, zonder dat men hem,

!zag pezen. "
Hiermee is we" de figuur van Van der

: Ree getypeerd. Niet maar klakkeloos,

ergens op aanvallen, doch eerst den-ken en dan doen. .
Toen op 8 Juli 1946 de toenmalige
instructeur van de bedrijfsschool, de
heer Van der Rijden, ons bedrijf ver-
liet, was Van der Ree de man die
hem opvolgde. Dat ook deze functie
hem goed ligt, blijkt wel uit het feit,
dat hij één van de mensen is, die in
het afgelopen jaar in zeer korte tijd 1-


