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- April werk als op Zaterdag
In navolging op de oproep van de
reqering heeft de directie besloten
dat op Koninginnedag, 30 April, ge-
werkt zal worden als op Zaterdag.
Nationale feestdag, 5 Mei, zal dan
een volledige werkdag zijn.

HET PLANTSOEN GAAT OPEN

Wijziging samenstelling Kern
de heer Th. de Geus de dienst van Van

I der Heem N.V. gaat verlaten, heeft de Kern
op haar laatste vergadering het bestuur op'"
nieuw moeten samenstellen.

. bestuur is thans samengesteld als volgt:C. Oosthoek, voorzitter. -.

N. Kouwer, 1e secretaris.
J. H. Verdaasdonk, 2e secretaris.
P. C. Camphuijzen enT. Sa~t,leden.

heer J. Heijmans van de afdeling Werk-
voorbereidinq zal volgens de candidatenlijst
de heer Th. de Geus opvolgen als kernlid en
OD de eerstvolgende Directie-Kernvergade-
rin'] geïnstalleerd worden.

Dankbetuiging
Hiermede zeg ik, ook namens mijn echtge-
not" dank aan Mevrouw van der Heem-
Hem'me s van Zoetendaal, de Directie, chef
c~ alle medewerkers van fabriek Maanweg,
fabriek Utrecht, leerlingen en oudleerlingenD tI..i1 k b k I th ff :' I . b 't voor de vele blijken van belangstellîng, har-

e IVj er en 0 aa ans 0 .IClee In ons ezi telijkheid en prachtige geschenken Dntvan-

" . gen ter gelegenheid van mijn 25-Jarig VDH
Donderr.ls9JVond 23 April heelt ~e voorzl:ter van de Haagse Fletsm.otorcl.ub, de Jubileum.'
heer H.Harmzse. dc d?or do Vo,~skrant ultg~loof.de Merkenbokaal uitgereikt aan Deze dag werd voor onsonver~etelijk .ge-
de manager van het w.nnende So;c'( t~iJ~, die hier de kostbare trophee tevens maakt, een dag waaraan wij altijd met ge-
in ontve~g!;t necmt n~mcns de rijders Kok, de Jong en de Jong. no~gen zullen terugdenken.

Zoals bekend heeft dit Team v:>rige m:Jand, in coilcurrenUe mei 1:) andere Hiervoor kunnen wij U niet genoeg dank
merkcnteams, de overwinning behaald in de 110 km voorjaarsrit van de Haagse zeggen..
:"ietsm:>tor club. A. L. Y AN DER REE

~ en Echtgenote.

i1~.-

Voetballen uit de boze
Maarid~g~,7 Apr!1 aanstaande zal het plantsoen langs de Regulusweg
voor.on~ pefson~el word~nopengesteld. M~n zal er tijdens de middag-
pauz~kunl)enwandelen.t in het gras liggen, zijn boterhammen eten, kort-
~.m~lle.s kl~nn"n do::-.n' wat over.dag in een gemeentelijk ~Iantsoen moge- bo~(;~) niet als dank de schillen ende do-

IIj'k IS, op voorwaarde dat er niet gevoetbald wordt of dit- lustoord me:t zen mag laten.

papièrafVal wórd1 yerontreinigd . , Plantsoenendlènst neemv hier een proef; men
wil onderzoeken of dit inl!latief In, goede

Wij hebben alle reden 'om de gemeente Den Het is niet alleen decoratie, De plantsoenen aarde valt en of het personeel de beplantin-
Haag, en dan speclaat Wethouder biedén gelegenhei~ tot actieve recreatie en gen wel zal ontzien. Wij. menen dat ni~mand
Dettmeijer en de hr; Doornbos, directeur ons dunkt dat iemand die de gehele ochtend van ons dit p1antsoenmoedwiliJg zal bescha-
der GeMecntelijke Plantsoenendienst, dank- In een fabriek heeft gewerkt - al is het dan digen of ontsieren met .papierafval. Daarom
baàr te zijn voor de recreatiemogelIjkheid een moderne -' dankbaar zal zijn als hij een achten wij een beroep op alle plantsoenge-
die ons hier geb:>den wordt. Men heeft in half uurtje in een prachtig plantsoen zal bruikers slechtseenmaa1 nodig.
'Fnk~le' j.3ren tijds een kale vlakte weten om kulin':~ doorbrengen. Te~ overvloede heeft. de Kern zfch bereid
t:! loveren in een W3re lusthof waar h~t aan- Voorwaarden zijn zoals bovengenoemd: v~rklaard een oogje in het zeil te houden,
nenci~.., tocv~n zal zijn. Hef tekent de pro- niets vcrnielen en geen Tommei achterlaten. doch aangezien de Kernleden ook recht op
gressieve instelling van 1'1et Haagse gemeen- Beminnelijker kan het al haast niet. Het gras- midd~gpauze hebben, vertrouwen wij 'dat dit
tebestuur d~t "men er nlek mede volstaan veld hl'!eft een grasmat die nu wel zo stevig niet nodig zal blijken te :Zijn,
h~~ft d'1 Binckhorstp:>lder alleen maar tot is d;t hij een stootje kan verdragen, Dat er Ais de proef slaagt is hiermede een 'prettig
Indllstrietcrrein te bestemm~n en de zaken nict gcvoetbald mag worden is niet zozeer inItiatief beloond. Slaagt hij niet dàn gaat
verd~rop hiJn beloóp te 13ten, D311 zou deze vanwege de grasmat als wel om de scha- het plantsoen weer dicht en mogen wij. al-

i polder in 'di! toop der jaren wellicht een dc die aan de beplantingen wordt aangericht leen maar kijken van achter het prikkel-
1ëJbriekswijk geworden zijn met alle charmes bij het ophalen V3n uitgegane ballen. draad. Wij hebben hoofdopzichter Becht
van bijvoorbeeld de omgeving van de laak- Dcoen~n die In de pauze een b311etje wil- echter verzekerd dat hij wat onze mensen
haven Wie n-J lan!;js M3anweg of van Voor- Icn trappen, dienen hun heil dus te zoekén betreft geen slapeloze nachten behoefde te
bJrguitii;ar ons' fabriekscomplex gaat kan varderop in de polder, waar men trouwens hebben. Het zij'; weliswaar niet allemaal
zêh stécds vèrheugen over de frisse om Iljs- nu ook speelt. Wat het papierafval betreft: zoete jongetjes, maar eigen ruite'n Ingooien
ting wadrin ~nze geb'ouwen geplaatst zijn. ook hier geldt dat men de eigenaar van het doct, dunkt ons, geen weldenkend mens.

M:Jandagmlddag dus op naar het park. Als
d~ plantjes en boompje$ maar flink willen
groeien, zitten wij over enkele jaren 's niid-
d3as kntJsjes in het Regulusbos. Voorlopig
staan er nog geen banken, maar die ko(nen

mettertijd ook wel.



Toen Philips nog geen radio's

I

l-IëJrtelijk dank aan chef's collega's en zieken-
troost voor de betoonde belangstelling tij-

I dens mijn ziekte onderv9n~en.

Mej. A. DOELMAN.

Voorkomen is beter dan genezen Ideeënbus
Bd . d t dl d b C. J. Jansen diende een voorstel in om bijran IS een gevaar a ons oor open e- h h . d I . I dld . D I ' bd et opsc ulven van e pastic aag van erelgt. e gevo gen van een ernstige ran h d SZ 20 h t tJ t I kb d. . . an greep e gaa e me p a anIn een onz~r fabrieken zouden rampzalig zijn d' ht t I kk D d k th den het is daarom dat aan de voorkoming IC e p a en. aar, eze wer me 0 e,
daarvan de allergrootste zorg wordt besteed. vroeger ~e~ds toegepast IS, kon slechts een

aanmoedigIngspremie van f 2.50 worden toe-
Wij hebben een bedrijfsbrandweer, die paraat gekend.
Is en dit door voortdurènd oefenen ook blijft: J. Lepelaar kwam op het idee de tussen-
Wij hebben doelmatige blusmiddelen, waar. stang. van de ~ontagebeugel voor radIo-
mede wij een begin van brand In de kiem chassIs te beves,tlg.en met behulp van haak,
kunnen trachten te smoren doch dIt allés Is oog en veer. Dit Idee kon beloond worden
met alle respect, toch n~g slechts te be~ met f 5, -. .
schouwen als eerste hulp. Evenals een recht- J., Re~gers.stelde voor ~chrlften met een spe-
geaard EHBO'er bij ongevallen ónmiddellijk CI~!~ Ind~llng te g~brulken, waardoor de ad-
de dokter wa"'arschuwt, zo zullen wij direct ministratie van uItvalstaten vereenvoudigd
een beroep doen op de Haagse brandweer. kan worden. Een beloning van f 5,- kon

worden toegekend.
~et is een ~e.rheugend feit dat. de samenwer- Felsmoeren tappen In een doorschuifmal in
klng met dit çorp~ zo goed IS en dat men plaats van met een spanklem was het Idee,
daar zelfs enthousiast medewerkt aan de be- dat L. A. v. d. Nouweland Indiende. Het le-
strlJdlng van gefingeerde oefen brandjes. verde hem een beloning van f 5, - op. :
Enige tijd geleden hebbe" twee groepen Haaqst' Een voors:~I. van J: Oudshoorn om. oude rek-

Ibrandweerlieden een bezoek gebracht aan ken te WIJZigen, In plaats van nieuwe aan
onze fabriek. Het was voornamelijk perso- te maken, kon met f 5, - worden beloond.
nee! van de brandweerpost RIjswijkseweg Een voorstel, dat het goed in de practijk
(die ons In geval van nood uit de brand blijkt te doen kwam van L. J. Pfundt. Hij
moeten helpen en. het daarbij presteren om zette een Konis-tang om, zodat de lippen
in 2Y2 minuut voor de deur te staan) dat van de consoles van de stofzuiger gemakke-
onze fabrieken inspecteerde. liJk dichtgeknepen kunnen worden, f 7,50

. was de beloning.
Het waren. niet all~en wag.envoerders en Het idee van de heer Jolink om lagerbussen
brandweerlieden (spuitgasten IS volgens onze d S I d " f t bi' h t d . db d d G van e 0 ex riJ s ang J e raaien ree sran weercomman ant De eus een ver- 6 d. ht d 't . d I" k t t d .d d . k h d z IC aan e UI eln e IJ e maa eraalen,ou er en met meer ensc etsen woord), d t d t éé I., b k. kk . I d a aarna me n s Ijp ewer Ing an wor-maar 00 Instructeurs en a armcomman an- d I t I t b i d I Aangebodenten, en vo s aan, ever een espar ng en e n-, .

zender een beloning van f 10,- op. Portiek-etage, bestaande uit 2 kamers en
Men uitte zich zeer waarderend over onze Blaastuiten slijpen met als hulpgereedschap' suite en 2 grote slaapkamers, douche-cel en
brandweerorganisatie. Wij hebben nu in elk een passend stuk buis was het Idee van T. keuken.
geval de prettige zekerheid dat de brand- ~aal Het werd met f 10,- beloond. Gevra d.weer bij ons de weg weet en ons dus op de nzendlng no. 987, J. Reygers, Montage- ag . "
meest efficiente wijze van dienst zal kunnen 'ontrOle, Een soortgelijke woning In Utrecht.
ziJn als de nood onverhoopt aan de man ne commissie kende voor de Inzending van ! Te bevragen: heer W. F. Mink, van Seven-

mocht komen. "ovengenoemde medewerker een premie van bergestraat 100, Voorburg.

Ook hier geldt: Voorkomen is beter dan ge- 12,50 toe. Het betreft hier een vo?rstel tot
nezen, Het is daarom zaak dat ieder door het aanschaffen va~ een repa~atlewagen,
veilig handelen brand voorkomt en daardoor waard~r het .mogelljk wordt ra~lotoestell~n
de beroepsbrandweer laat voor wat zij is: In de Inpakkerlj sneller en met minder moeite

een prachtig hulpmiddel dat men liefst nooit H tre!'darer~n, Bd d Inodia heeft e I ee IS: reng e reparateur naar e
I radio Inplaats van andersom. *

Hartelijk dan aan Ziekentroost voor de be-
langstellinq tijdens mijn ziekte.

C. L. SM IT. 2542.

---:1
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.;.angs deze weg dankt ondergetekende }:,
rectie, chefs, bazen en collega's voor de. vele felicitaties en de prachtige cadeaux.

Ook aan de fabriek Utrecht en de Kern
Maanweg een woord van dank voor de feli-
citaties, die hij mocht ontvangen bij zijn

,12Y2-jarig jubileum.

A. VERLlND, afd. Draaierij.

Afdeling Verkeer vraagt

TELEFONISTE

Vereist: Enige algemene ontwikkeling.

Juiste uitspraak van de Neder-

landse taal.

Kennis van de werkzaam-

heden V3n vele VDH func-

tionarissen en eniqe talen

strekt tot aanbeveling.

Aanmelding s:hrifteliJk

Arbeid, Maanweg.
afdeling

rent zou juichen), ~

Atoom (griezelig), Pico- :
bel (Leo Pagano),
HUR (in Duitse ~

landen bepaald onbruik- ,
baar), Khedive (sigaret-
tenmerk) en Nep waren;

onbruikbaar en
die World Aviary voor- ,
stelde heelt er waar- c'
schijnlijk ,niet aan ge- :
dacht dat Aviary zoveel;
betekent als volière. ~

Evenwel de jury heelt,
haar keuze uiteindelijk ~
kunnen maken. Jammer i

is dat wij nu nog niet i
kunnen bekendmaken'
welke naam gekozen is, :
omdat onze octrooi ge- ~
gemacht'gden doende :'
zijn in het buitenland te ~
onderzoeken ol de ge- ,
kozen naam vrij is.

Hangende dit onder-
zoek kunnen wij nog
niets publiceren. ,

Men oelene dus nog;
enig geduld. :

1

~ ;(

maakte
Aangezien zowel VDH als Philips fa-

, diofabrieken zijn, hebben wij altijd
I veel belangstelling voor de "Philips
I Koerier", het bedrijfsorgaan van onze
I "vriend en vijand" uit Eindhoven. In
i een van de.:t: org6nen trot ors een

bericht:
TOEN PHILIPSNOG GEEN RADIO'S
MAAKTE.. vermeldende dat men biJ
onze grote concurrent 25 Jaar gele-
den de fabricage van radiotoestellen
ter hand nam. en voornemens was dit
jubileum op waardige wijze te vieren.
Een kwart eeuw Phllips radio's is in-
derdaad een gebeurtenis van belang.
Het is leuk zulke jubilea op passende
wijze te '(ieren. Bijvoorbeeld zoals wij
het deden toen wij op 1 Mei 1951
eenzelfde feest vierden. Toen maakten
wij namelijk al 25 jaar radio's.
Al mogen wij dan op een zekere
sen ioriteit bogen, het zou een mis-
kenning zijn voor Philips baanbrekend
werk als wij onze concurrent niet van
harte gelukwensten met het zilveren
jubileum van Philips radio. Het is me-
de te danken aan Eindhoven's acti- ,
viteit op de wereldmarkten, dat de

lNederlandse radio daar nu zo'n
\ goede naam heeft. I

In het nummer van 27
September 1952 is een
prijsvraag opgenomen
voor een goede tweede
merknaam. Het aantal
reacties is buitenge-
woon groot geweest.
Honderde namen zijn
aan de jury ter behan-
deling voorgelegd als
blijk van een niet ge-
ringe fantasie, om pre-
cies te zijn: de jury had
een keuze te maken uit
140 inzendingen met in
totaal 468 namen.
Men heeft namen gere-
cruteerd uit alle moge-
lijke sferen. Vooral de
mythologie vormde een
dankbaar jachtgebied.
en leverde namen op
als: Olympus, Minerva,
Erato, Cleo, Thalia. Ve-
nus en Apollo.
Wij leven echter in een
moderne tijd en Engels
is de modet:Jal. Vandaar
de suggesties: Holland-

L: riumPh, Airflower. All-

round, Big Ben, West.

~

minster, Tune frequent,
Airdrill (beter geschikt
voor een sirene), Cana-
ry Song (kennelijk ge-
inspireerd op dooseti-
ket), Flying Dutchman
(a la K.L.M.) en Airliner.

Ook de opera leverde
zijn aandeel met: Prima
Donna, Romeo, Maes-
tro, Verdi en Xerxes.

Bepaald technische na-
men zijn: Telco Radio,
Decibel, Modulator en
Selector.

Subtiele toespelingen
op persoonlijke ol his-
torische associaties kon
men vermoede" achter:

Heemleo, Heemco, Va'--
pro, Heer!" radio, Leja
Radio, Leofoon, Bayard
cn Heemllower. Verzin-
sels als: Pandora,
(bron van alle ellende),
Armada (ijzerhandel in
v. d. Wateringelaan),
Roboth (onze concur-

~,-- ~ -~ ~



Tentoonstelling
...vRIJ ETIJDSB ESTEDING"

Op 22 Mei a;s. wordt de tentoon-
stelling "Vrijetijdsbesteding'" gehou-
den. Men deed ons reeds toezegging
tot .inzending op velerlei gebied.
In het kader van deze tentoonstelling
zal Mevrouw Bromberg een lezing
houden over het onderwerp "Goed
Wonen", en zal deze lezing toelich-
ton met voorbeelden op het gebied
van moderne woninginrichting.

De Commissie.

I1 Burgerlijke Stand

IN TREDING EN
Delfgou, afd. Ger. Makerij. per 20

1953 (terug uit militaire dienst).

CHINA
J~,wat China is met zijn 473 mlilioen in-
woners, kan op één avond niet verteld
worden.
Maar onze gasten van Vrijdagavond 17 April
j.l hebben wel een klein tipje van de sluier
opgelicht,
Pater v. d. Eerenbeemt schetste het leven
van de Chinese bevolkîng van thans zo rea-
listisch.. dat men d:t voor zich zag.
Al met al leven wij hier in het Westen toch
heel wat gelukklaer dan die mensen daar
onder de Communistische druk. Pater v. d.
Eerenbeemt besloot zijn lezing dan ook met
het verzoek om elkander zo veel mogelijk
te helpen in het leven.
Na de pauze kreeg' Pater Wammes het
woord. Hij kondigde de film ..,Secret City"
aan en gaf een korte uiteenzetting van de
inhoud. De film speelde zich in China af
qedurende de 2e wereldoorjog en werd ge-
heel door de Chinezen gemaakt en ge-
speeld. De strijd voor recht en vrijheid was
ook daar, evenals bij ons, hard en zwaar.
In het kort samengevat was het een buiten-
gewoon geslaagde avond en wij hopen dan

;ook nog een avond van dit gehalte geboden
)te krijgen.

Aangeboden in Utrecht: deze weg groet ik, bij mijn vertrek
I naar Canada, al mijn collega's en vrienden

benedenflat bestaande uit: huiskamer, 2 gro- bij v. d. Heem, zowel in Utrecht
-- slaapkamers, 1 kleine slaapkamer, keuken, in Den Haag.
half, douche-cel, voor- en achterbalcon,
ruime bergplaats. Huur plm. f 8. - p. week.

'Gevraagd: een soortgelijke woning in Den
Haag, Voorburg, Rijswijk of omgeving. Te
bevragen: bij P. Schuren, Televisie-werk-
nlaats. I

L. J. BOVEN.
afd. Kostprijs, Utrecht.
*

De heer K. Kwaak. afdeling Draaierij. dankt
en Ziekentroost voor de belang-

I stelling ondervonden bij de geboorte van
I zijn dochter.

~

\Kerngvond

Voor degenen die Th. de Geus zeer
v~n n~bij kennen heeft het ~Itljd wel
v~stgesta~n d~t deze acti~ve mil,-
tant~ figuur vroeg of I~at ons bedrijf

'zou verl~ten om zijn c~rrière te m~-
ken daar w~ar zijn gaven nog meer
tot hun recht zouden kunnen komen:
de moderne ~rbeidersbeweging. Het
bericht dat hij 1 Mei aanst~~nde -
symbolische datum - overgaat n~ar
het N.V.V. om nauwkeurig te zijn:
de Algemene Nederl~ndse Metaal-
bewerkers Bond, w~s dus wel geen
donderslag bij heldere hemel, m~~r
d3~rom toch wel verdrietig.
In de Geus verliest ons bedrijf één
v~n de m~nnen die zo echt bij Van
der Heem horen. Hij vervulde hier
zoveel functies en tr~d bij zoveel ge-
legenheden voor het voetlicht, dat
men zich h~~st niet kan indenken hoe
ons bedrijf er zonder hem zei uitzien.
Ruim 15 j~ar is hij bij ons werkz~am
geweest, voornamelijk Op de afde-) .

-c"" ~ ".. ---~"'"...I"" ",,- '"'

~

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

I 1 Geboren:

' I Jolanda Etji Monico, dochter van H. A..
I Harmsen. afd. Montage, per 15 April 1953,
Illngrid Margaretha. dochter van v. Goor den
IIOosterlingh, afd. Montage.. per 6 April 1953.

I1 Huwelijk:
I1 Hr. W. J. J. Y. Deyl, afd. Montage en Mej,

!, Rinkel op 9 April 1953.

Een goed gevulde zaal bewees op Vrijdag-
avond 10 Apr)1 reeds, dat men veel van deze

S K " d G I b d "" f avond verwachtte en inderdaad we zijn hler-
ernvoorzltter e eus ver aat ons e riJ in niet teleurgestel~.

Na een kort openingswoord van kernvoor-
ling Huisvesting. Zijn ijver en verant- zitter de Geus, droeg de bekende voor-
woordelijkheidsgevoel gingen daarbij drachtskunstenares Aafje Top op meesterlijke
verre uit, boven wat men gewoonlijk wijze het verhaal "de Sneeuwgans' voor.
van een functionaris verwacht. De De spanning in de zaal was op sommlgè
Geus zag er niet tegen op door te mOr:lenten tastbaar, zo leefden w~ mee met
werken als een karweitje moest wor- de figuren in dit verhaal.
den opgeknapt, ook al kostte hem We konden de dankwoorden van Hr. de
dit een Zondan of een gehele nacht. Geus dan ook volledig onderschrijven en
Als leider van de fabrieksbrandweer hopen met hem, dat Aafje Top nog menig-
droeg hij de verantwoordelijkheid r:laal op ons podium zal verschijnen.
voor geoefendheid en efficiency. in ~a de p.~u~~ werd de spe.elfilm "als de
deze ploeg; hoe goed dit team onder sirene ZWIJ~t gedra~ld, een fl!m, die ons op

zijn leiding werkt bleek wel bij de ~ echt Amerikaanse Wijze de strijd tekende van
vele oefeningen al of niet In samen- h~t voortbestaan van een oP. de rand van
werking met de beroepsbrandweer. faillissement ve~~erende fabriek en daar-

tegenover de strijd van de vakbond voor be-
~e Geus geniet het vert~ouwen van ~ staanszekerheid van het personeel.
Ieder. Daarom vervult. hij n~ I eeds ~ De belangen van fabriek en personeel kwa-
v?or de twe~demaal de weinig be- ~ men niet geheel overeen en naarmate het
n~jdenswaardlge taak van kernvoor- 1 einde naderde steeg de spanning, maar ook
zItter. Het .'persone~1 weet dat hun ~ hier zorgde één voor beide partijen be-
belangen biJ hem In goede handen

! vredigende oplossing voor een happy end,
zijn. Me.n weet ook ~at de Geus geen Een geslaagde avond, dat was het.

jabroer IS en dat hiJ ook neen kan
zeggen als het moet. >"",", ,;~-, ,-~--,~ ,-,-,-~--,~-,---,-,_:'_.,, ~.--

In de Haagse P. v. d. A. is hij een der De Geus, als wij je van harte veel <
comlng men en hij zou bij de aan- succes wensen in de nieuwe taak die
staande gemeenteraadsverkiezingen je op je genomen hebt Is dat geen
zeer waarschijnlijk in de raad geko- holle frase. Wij weten te spreken uit
men zijn als de benoeming bij de naam van practisch alle collega's
A.N.M.B. hem niet naar elders ge- van de Maanweg die je respecteren
dirigeerd had. Dat ontneemt ons de om je eerlijke overtuiging, je onbaat-
kans te kunnen bogen op een disge- zuchtige ijver voor een goede zaak.
noot gemeenteraadslid. Hoe gaarné H t . d "

k.. "e ga Je goe In Je nieuwe wer -

hadden WIJ kunnen zeggen: "Ik zei k ' d.. t 'jf !d k Id d G ' I ring le Je onge WI e 00 we
van aag tegen e eus, Je weet we I 11' I b .d.t d R d" f eens te eurste Ingen za erel en,
UI e aa 0 zo. . b t d b'j Itmaar waar Je eer an I ons zu
De Kern verliest een voorzitter, de kunnen werken aan het grote doel
brandweer een commandant, de huls- dat jij je tot levenstaak hebt gesteld:
vesting een geroutineerde kracht, wij de vooruitganq van de samenleving.
een disgenoot wiens liefde tot de
haring en de goede zaak van zijn De heer de Geus neemt op Woens-
partij ons nooit meer op een welwll- dag 29 April om 1 7.10 uur afscheid
lend, geestig en gekruid commentaar in de koffiekamer personeelsgebouw.
zal onthalen als de Rooms Rode coa- Het gebouw is te bereiken via de 1

litie het opneemt tegen andere tafel- Regulusweg.

groeperingen.
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M~de namens mijn echtg~note dank ik chef,
b3zcn en collega's voor de cadeaux ter ge-
le~cnheid van ons huwelijk ontvangen.

J. BLOMMEARTi
afd, St3mpèrij.

29 April - J. A. TOOLE 4 Mei - P. A. J. v. d. LOO 4 Mei - K. GROEN,
Als eerste jubil3ris vraagt J. A. T ool,~ ~. M3i as. is het 12Y2 jaar geleden lI, Mei a.s. jubileert K. Groen, de ge- '

onze aandacht. 29 April DI h'7:t 121/2 d:Jt P. A, J. v. d. Loo in dienst tra,d reedschaponderhouder. en Inrichter
j3ar geleden zijn, d3t hij in O:1ZC van de N. V. Leko' te Utrecht. Dit is van de banden op de montage. Klaas..
dicnst trad. Begonn~n als leerling- dc reden d:Jt wij VDH-el; v. d. Loo zv:Jls hij op de montageafdelmg be-

'. wikkelaar is T oole de laddcr spvrt p3S kennen van het ogenblik dat de kend is, is eigenlijk als jongmaatje cin
voor sport opgeklomman en geko:"n:!n N.V. Leko in onze handen overging. ons bedrijf begonnen, Twintig jaar
tot algemeen rcserve voor de mon- Hoewel w:j dus geen ,12Y2 ja~r de VijS hij toen hij onze fabriek, binnen-
tage van de SZ 20 e:1 de nicu'.."e stof- activiteiten van van der Loo hebben vi:Jndeldc en op de montage tewerk-
zu:gers. kunnen volgen is de tijd dat dit wel gesteld werd. Zo heeft hij de hele
Toqle heeft zich i;, d~ 12Y2 jJ:Jr, dlc mogelijk was "uimschoots voldoende m:>ntage zien groeien tot'wat zij nu
achtcr ons liggen, weten t~ m3kO::1 een oordeel over hem te g~ven. En is, B3nden werden verplaatst en op-
lot een algemeen gewaardeerde hierbij kunnen wij niet anders zeggen nieuw ingericht en steeds was Groen
med:)vlerkcr. Niet alle::ël van zij;, col. dan dat het ons spijt hem niet de vol- e~n van de mcnsgn die crvoor verant-
Iega's, waarvan hij de vraagba:lk is le 12Y2 jaar in onze directe dienst te v/oord~lijk was dJt t:lfels werden áan-
op periodengebied, maar tevcns van hebben gehad. peru kt C':\ op de jviste plaatsen ge-
zijn chefs. DéI:\ .h3dden wij hem al die tijd ten rloël!)crd. Hoeveel defecten aan ban-
Een goedc handvaardigheid n:l1lst in- voorbeeld kunnen stellen aan d~ jon- d~n h~eft hij, met of zonder h",lp van
z:cht in d~ gang van zaken en orga- geren. Want wat v; d, Loo eenmaal d~ hu;syesting, verholpen en hoeveel
nisatievermogen mak!:n hem tot de onderneemt brengt hij tot een goed. h3ringcn zijn niet doQr zijn keelgat
eange"vezen m3n voor het docn uit- einde. Al is de zaak nog zo ingewik- Qcgleden.
voeren van bijzondere opdracht~n, keld, hij bijt zich erin vast als een En n!"'t te vergeten hoe ~rootzal het
Zo is hij het, die de proefserie IS 150 terrier en laat niet eerder los, voordat .nnt:J1 soldeerbouten zijn dat hij heeft
fabriceert en later ook de proefserIe de kwestie tot het kleinste onder- b!iq~vüld, Doch di\ is een taak 'waar
SZ 4.0 onder zijn berusting z:ll krij- deel is uitgezocht. Grocn nu op neerziet, die hijont-
gen. En deze proefseries gevcn hem Iets voetstoots aannemen is er niet bij, qroeit is. ,
de gelegenheid zijn kwallteitcn op dr: alles wordt tot in de puntjes onder- Dat Groen nlct alleen kiJkt, W:3~ er i
p~oef te stellen. Want al klopt n'J zocht. En gelooft U niet d:3t een man rlet do bJnden. m3ar ~ok ~at e: aan é
niet bepaald alles in e~n proefs.,ril", als v. d. Loo met een grimmige trek d~ b3nden. ge.~curt, blijkt wel u~t het
T oole moet maar kans zien de zaak op zijn gezicht de hele dag door de feit, ~:3t hiJ Zijn gade op de wlkkel- \
voor elkaar te brcng;:)n en op tijd zijn fabriek holt en nooit eens een grap ,afd~llng. ,vond.,

1rapporten in te dicn~n. zal maken. Want ondanks zijn ijver en D? f3mlile Groe:1, IS dus geheel VDH
\!rijetijdsbosteding betek~nt v:>or Too. plichtsbesef heeft v. d. Loo zijn ge- mlnded e~ zal dit waarschijnlijk nog
le ontwikkeling. NJ cursvss~n over voel voor gezonde humor niet verlo- mcer worden :lIs alle gelukwensen in 1

lariefbep31ing volgt hij nu e::n cursus ren. Een grap weet hij te waarderen ontvangst genomen m~eten word~n (
op sociaal-economisch gebied. Waar- C(l van repliek weet hij te dienen. ~ gelukw~~s~n w:3arblJ de redactie ~

schijnlijk zal hij .,dan o:>k ,hierop dc Ook buiten d~ fabriek blijkt v. d. Loo greag de Zijne v:>~gt.

vrai)gb~ak van zIJn collega s word~n. altijd nog acht te slaan op zaken dIe
Onnod.,g nog te. zeagen hoe gCZI~ël ill het belang V3n onze onderneming

IT oole IS, .~vertulg, U er and~rs m:J:lr zijn. Geen stukje uit krant of tijd- H:rte!ij~. dank, ook namen.s mi!.n v~.ouw, ~o,?r
van als hiJ gchuldlgd wordt, schrift, dat handelt over onze pro- d- be.V:'Jzen van symp~thleblJ ~IJn 25-jarJg

>--"'_"""""""'-~"';:-~~~"'"""'"""-"'"'
I ( dvcten of die van onze concurrenten: huwelijk ontvange,n van.bedrijfs1eidlng.. chefs,

W. VINK verliet de ENAF lontsnapt zijn aánd3cht. Of het zou; b:lzen en collega s van de ENAF,

9 A ' I ' I h ft t k W H V . k b moeten zijn als hil met zijn gedach- H L. MELIS.priJ.. ee soer .,Inonse- t " Itb "' jttlk ' d .d " f I t H '. , d 21 A I I en verwIJ IJ Zl n roe e In eren, .
riJ ver a en. IJ emigreer e op pri j" .. t I ;I' t ' t .. . A I Zltn pos zege s.per v leg uia me zIJn gezin naar ustra i/!. '

Door de kern werd hem namens bedrijfslei- En ook uit dez.e liefhebberij blijkt zijn'
ding en personeel een lederen portefeuille vasthoudendheid,

ter hand gesteld ter herinnering aan zijn Het is in het geh~el niet eenvoudig;
Enaf-diensttijd. tJed.,rl::nd en Overzeese Gebieds-

W dd delen bijna comp1eet te krijgen. ~("" oens ag a.s ames baden Wij Vien~ei1 de jubilaris nog prettige'
In verband met de vrije middag op jaren in onze onderneming toe en :
30 April zvllen de dames op Woens- h:>pen dat d~ lege plaatsen in zijn:
dag 29 April kunnen b3den v~rz3meling ga:~:::::~~~J I

*
H3rtelijk dank aan Directie;. Kern; chefs en
cotlega'svoor de mooie cadeaux ontvangen

( I bij mijn 12!j2-jarig Jubileum.

OUWE~SCHUUR


