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In de op 28 April gehouden vergade-
ring van de Directie met de drie ker-
nen, heeft de heer J. v. d. Heem
medegedeeld, dat de Directie beslo-
ten had ook dit jaar de vacantiegrati-
ficatie toe te kennen.
Deze vacantiegratificatie wordt ver-
strekt onder de volgende voorwaar-
den:
a. De gratificatie bedraagt bruto een

weekloon.
Aan uurloners zal worden uitbe-
taald 48 maal het gemiddelde uur-
inkomen, onder aftrek van de
voorgeschreven inhoudingen.

b. De gratificatie wordt alleen uit-
betaald aan degenen die in daad-
werkelijke en vaste dienst zijn.
Personeel in tijdelijke dienst en
volontairs zijn er dus van uitge-
sloten.

c. Van degenen, die na uitbetaling
onze dienst verlaten en op dat
moment nog geen zes maanden
onafgebroken in vaste dienst wa-
ren, kan de gratificatie worden
teruggevorderd.

d. Geen uitkering ontvangen zij, die
dit jaar elders een soort gelijke
gratificatie hebben ontvangen.

e. Degenen, die op het tijdstip van
uitbetaling nog geen zes maan-
den onafgebroken in vaste dienst
zijn, worden geacht door het ac-
cepteren van de gratificatie, bo-
vengenoemde voorwaarden stil-
zwijgend te hebben aanvaard.

f. Nader zal worden bekend ge-
maakt, wanneer uitbetaling zal
plaatsvinden. (In ieder geval voor
de fabrieksvacantie).
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Gedrang op de middengolf d
Veel wordt er de laatste tijd geschr
ontvangst van onze zenders in de nol
streken van ons land. Vele plaatsen
sum I en II met een behoorlijke kv
ongunstige weersomstandigheden on'
lijk is. Bij het onderzoek naar de re
twee oorzaken waren van dit euvel.

In de eer~te plaats bleek, dat diverse radio-
stations zich niet hielden aan de hun toe-
gewezen golflengten, zoals op de conferen-
tie te Kopenhagen in 1948 vastgelegd. Een
tweede oorzaak bleek het oprichten van zeer
~terke zenders in West-Duitsland, waarmee
je gebieden achter het ijzeren gordijn
moesten worden bereikt. Een poging om het
euvel met behulp van steunzenders op te
lossen slaagde niet, daar deze zenders, weer
volgens de afspraak, slechts een geringe
capaciteit mochten hebben.

Versterken van de bestaande zenders?

De voor de hand liggende oplossing, de zen-
ders Hilversum I en ti met hun steunzenders
toch te versterken, zou niet veel nut hebben,
daar de andere zenders dan direct hetzelfde
~ouden gaan toepassen, met het gevolg dat
we aan de gang kunnen bl.ijven. Een r:eus-
achtige hoeveelheid energie zou verspeeld
worden zonder enig resultaat.
Een andere oplossing die aandacht verdien-
de was het overgaan op zenders die werken
in het FM-golfbereik.
Bij de reeds genoemde conferentie te Ko-
penhagen had Nederland 22 FM-banden toe-
gewezen gekregen, waarvan er tot heden
slechts enkele in gebruik zijn, te weten voor
de T.V. en voor de proefstations Den Haag,
Goes en Hulsbergen. Deze oplosmogelijk-
heid is momenteel in studie.

~ vraag die zich aan ons opdringt is: wat
.. ~u eigenlijk FM?

AM en FM

In de radiotechniek kennen we twee soorten
modulaties, de amplitudemodulatie, kortweg
AM genoemd, en de frequentiemodulatie
(FM). Wat is het verschil tussen deze twee?
We zullen trachten dit duidelijk te maken
aan. de hand van het bekende voorbeeld
van de golfjes in het water. Stelt U zich voor
dat de golfjes allemaal even groot zijn, van
golftop tot golfdal 1.0 cm en dat we 10 golf-
jes tellen op 1 strekkende meter water.
Gaan we nu op deze golfjes een bepaalde

.Werktijden Op 27 Mei "

In verband met de verkiezin-
gen voor de gemeenteraden
zat op Woensdag 27 Mei a.s.
de werktijd in alle fabrieken
eindigen om 15.00 uur. O'p
andere tijdstippen zal in geen
geval vrij gegeven worden
voor het vervullen van de stem-
plicht.

'"

rijft naar kleinere golflengten I

even over de moeilijkheden met de
ordelijke, oostelijke en zuid-oostelijke
zijn niet in staat de zenders Hilver-

"aliteit te ontvangen, terwijl bij zeer
tvangst soms in het geheel niet moge-
den hiervan bleek al spoedig dat er

toon "enten", dan kunnen er twee dingen
gebeuren. We houden 10 golfjes op 1 meter
water, doch de golfjes worden grQter en
meten nu van golftop- tot golfdal 12 cm.
In dit geval zijn dus de toppen van de gol-
ven (amplituden) veranderd en kunen we'
hier van amplitudemodulatie spreken.
Een ander geval is, dat niet de hoogte van
de golfjes verandert, maar het aantal. We

Izien dan dus in onze 1 meter water nog
steeds golfjes van 10 cm hoog, maar we i
tellen er nu 12 in plaats van 10. In dit geval
hebben we te maken met frequentiemodu-
latie.
Tot heden hàdden wij over het algemeen
met radio-uitzendingen steeds te maken met I
AM, doch men moet niet uit het oog ver-:
liezen dat FM reeds bijna even lang bekend
was. Doch tot voor kort zag men slechts
weinig toepassingsmogelijkheden voor FM,
vooral daar FM alleen bruikbaar is voor zeer
korte golflengten. Daar men nu van de mid-
dengolfbanden als het ware weggedrukt

Iwordt, is men automatisch uit gaan zien naar
korte golflengten, met het gevolg dat men
momenteel hierover de mond vol heeft. :

De toepassing van FM heeft nog meer voor-
delen. Het geluid bij ontvangst van FM-zen-
ders is veel natuurlijker, terwijl storingen bij-
na niet optreden.
Natuurlijk staan hiertegenover ook nadelen.'
Zo is de reikwijdte van een FM-zender niet
verder dan de horizon, waardoor we de
zender dus slechts kunnen ontvangen als we
in staat zijn een rechte lijn te trekken van
onze antenne naar de zender; Een tweede
punt dat we in aanmerking moeten nemen
is, dat we met de tegenwoordige ontvang-
apparaten niet in staat zijn FM te ontvangen.
Hiertoe moeten de huidige AM-ontvangers
voorzien worden van een speciale inbouw-
eenheid.

Reeds nu. wordt FM ontvangen
Toch worden in Nederland reeds FM-zenders
ontvangen, want speciaal Duitsland heeft
zich direct na afloop van de tweed~ wereld-
oorlog toegelegd op het zenden via FM-
zenders.
Deze zenders zijn in het Oosten en Zuid-
Oosten van ons land, vooral bij gunstige
weersomstandigheden zeer goed te ontvan-
gen. En gezien het feit dat, zoals reeds ge-
zegd, de beide zenders Hilversum op deze
plaatsen moeilijk zijn te ontvangen, is het
begrijpelijk dat in deze gebieden meer en
meer vraag kwam naar radio-apparaten,
waarbij de mogelijkheid bestond ook de in
Duitsland opgestelde FM-zenders te ont-
vangen.
Daa rom en met het oog op de toekomst zijn

rwij er ook toe overgegaan apparaten op de
markt te brengen, die direct voorzien kun-

"
nen worden van een speciaal unit, en waar-
bij op de schaal reeds een FM-band is aan-
gegeven.
ERRES apparaten in de voorste gel.deren
De KY 525, KY 5263 en KY 529 zijn hiervan
de voorbeelden. Deze apparaten, waarvan
de kwaliteitsontvangst van AM-zenders reeds
bewezen Is, strijden nu ook mee in het voor-
ste gelid van de FM-ontvangst en houden
hierin de naam ERRES hoog.

Uit een brie/:
. . . Wij verzoeken U het apparaat eens op
te halen, daar het beeld steeds wegwaait. . .



BONTE AVOND IN SPROOKJESSFEER

Meermalen wordt nog nummer 418 gebeld.
als men de geneeskundige dienst noJig
..eelt. Dit nummer is niet juist. De verband- I

kamer bezit tegenwoordig telefoonnummer
333. Een zeer gemakkelijk nummer zo men
iet

I\antal inzenders nog
- _I . ..

Nog een kleine twee weken scheiden ons
van de Bonte Avond, die gehouden zal wor-
den op Donderdag 28 en Vrijdag 29 Mei a.s.
en het wordt nu dus tijd, eens iets naders
daarover te vertellen.
Ook deze avonden zullen hun naam eer
aandoen; ze zullen "bont" zijn in de beste
betekenis van het woord. Bont tevens in de
betekênis van kleuren, want er is naar ge-
streefd ook het begrip "show" op deze
avonden recht te doen wedervaren, althans
meer dan vroeger het geval was. Muziek
(ons eigen orkest heeft het afgelopen jaar
niet stilgezeten, schetsen, zang en dans zui-
len elkaar weer in bonte verscheidenheid
afwisselen. Het mondaccordeon-ensemble
debut~ert op deze avond en als de voor-
tekenen niet bedriegen (wij hebben een paar
repetities biJgewoond), ~al ook dat een suc-

Doktershulp in vacantietijd
Een van de regelingen, welke nog al eens
moeilijkheden oplevert, is wel de hulp buiten
de woonplaats van de verzekerde. Betaalt
uw ziekenfonds de hulp van een huisarts,
apotheker, tandarts, enz., als u deze hulp
inroept buiten uw woonplaats? Ja en neen.
Sommige kcsten worden wèl en andere kos-
ten worden niet betaald, als de verzekerde
de hulp in zijn woonplaats zou kunnen krij-
gen. Volgens van Overheidswege vastgestel-
de regels worden wel vergoed de kosten van
hulp buiten de woonplaats van de verzekerde,
als die hulp zo dringend was dat daarmede
om medische redenen niet kon worden ge-
wacht tot de verzekerde in zijn woonplaats
zou zijn teruggekeerd. Dat wil dus zeggen,
dat de verzekerde alleen maar recht heeft in
bepaalde gevallen, n.l. als het spoedeisende
hulp betreft. Voor gehele of gedeeltelijke
terugbètaling komen alleen in aanmerking
die nota's, welke voorzien zijn van een ver-
klaring van de behandelende arts, waaruit
blijkt, dat met de hulp niet kon worden ge-
wacht tot de verzekerde weer thuis was of
teruggekeren naar huis medisch niet mogelijk
was.
Als u tijdelijk buiten uw woonplaats verblijft,
moet u in het algemeen voor hulp naar huis
terugkeren en bij uitzondering (SPOedgeVal-

Ilen) kunt u zich wenden voor hulp in de
plaats waar u tijdelijk verblijft. Het zieken-
fonds vergoedt dan voor huisartsenhulp:
f 1,50 voor een spreekuur-bezoek en f 2,50
voor een huisbezoek.
Voor vergoeding komt alleen in ~ de hulp, die spoedeisend is. Zodra de ~.

naar zijn woonplaats kan terugkeren ~ ::..
het recht op de vergoeding.
Deze regeling geldt voor verzekerden, die
tijdelijk, doch korter dan 5 maanden in Ne-
derland buiten hun woonplaats verblijven.
Verzekerden, die wensen op de gewone
wijze, zoals in hun woonplaats gebruikelijk
is, aanspraak te maken op hulp of behande-
ling, dienen zich tijdelijk te doen overschrij-
ven naar een ziekenfonds in hun tijdelijke
verblijfplaats. Deze overschrijving zal alleen
kunnen geschieden bij een verblijf van lan-
ger dan 30 opeenvolgende dagen. Wil men
zich tijdelijk doen overschrijven, dan zal het
verblijf dus ten minste 30 dagen moeten du
ren. Verzekerden, die langer dan 5 maanden
in een tijdelijke woonplaats verblijven, moeten
zich doen overschrijven, daar zij bij hun
ziekenfonds na de periode van 5 maanden
generlei recht op een vergoeding kunnen
doen gelden. i
Niet behoeven te worden overgeschreven'
sanatoriumpatiënten, verplicht-verzekerde kin-I
deren, verblijvende in vacantie-kolonis, kost-I
scholen en speciale Instituten voor lichame-
lijk en geestelijk gebrekkige kinderen en ver-
plicht-verzekerden, die in een psychiatrische
;1rlchtlng zijn opgenomen.

ces worden. Ook de acrobatiek ontbreekt
nret in dit programma, terwijl prof. Dalt Wis-
ney (U kent hem zo langzamerhand al) zijn
medewerking heeft toegezegd en U gezellig
laat raden naar.,., ja, dat zult U wel zien
Er is dus aan deze avond e~n prijsvraag
verbonden, waarvoor per avond eon drietal
prijzen beschikb3ar zal worden gesteld. Wij
mogen U er nu reeds op wijzen, dat het
aanbeveling verdient, potlood of penhoud~r
mee te brengen, om aan de prijsvraag mee
te doen, U moet namelijk iets invullen.
Zoals boven al gezegd, zal op dt!ze av?n-
den het idee "sprookjes" naar voren ge-
bracht worden; kleurige costuums zullen het
hunne ertoe bijdragen dat ook dit zeker in
de smaak zal vallen.
En nu de kaartuitreiking, een punt dat altijd
veel hoofdbrekens kost en dat toch steeds
weer de aanleiding is tot lelijke gezichten.
Met enig begrip voor de zaak is dit laatste
zeker niet nodig. Ook de grootste zaal is
eens vol. Daarom kan ook nu weer elk per-

Isoneelslid maximaal één introducé meebren-
gen. De regeling voor uitgifte is nu als volgt:
Donderdag 21 Mei a.s. in beide pauzes In de
cantine zal uitgereikt worden voor beide
avonden. Donderdag 28 en Vrijdag 29 Mei
op de gebruikelijke voorwaarden.
.s de toeloop van dien aard, dat de vraag
het aantal zitplaatsen voor twee avonden
ver overtreft, dan wordt overwogen ook op
Woensdag 27 Mei een uitvoering te geven.
Mededelingen daarover volgen dan op
Vrijdagmorgen 22 Mei, waarna dan op
Dinsdag 26 Mei in~de pauzes de kaarten ,voor
Woensdagavond zullen worden uitgereikt;
voor eventuele plaatsen voor Woensdag-
avond moet ook Donderdag 21 Mei in de
pauze het koffiegeld betaald worden.
:;aat de Woensdagavond niet door, dan
(rijgen zij, die hiervoor koffiegeld betaald
.lebben, vanzelfsprekend hun geld terug.
Ten slotte vestigen wij er ook op deze plaats
nogmaals de aandacht op, dat precies om
kwart vóór acht wordt begonnen; tijdens de
nummers wordt niemand in de zaal toege-
laten.
Uw medewerking wordt ook gevraagd om
Vrijdagmiddag, Donderdagmiddag en even-
tueel Woensdagmiddag in de cantine tijdens
de pauzes alleen van een stoel gebruik te

I maken. De zaal is dan namelijk omgezet en
er zijn dan geen tafels; de koffiekamer is
bezet door de vrijetijdstentoonstelling, zodat
-." die daar anders eten, verzocht worden

, - ~._- ,'; te nemen.
I "'. zijn er van overtuigd dat ieder ter wille
I .~.. het slagen van deze avonden zijn volle
I medewerking zal verlenen.

Ideeënbus
Inzending no. 985, de heer Veldhuis, Ge-
reedschapmakerij.
Het betreft hier een verbeterde methode
voor het rillen van buizen. Door te rillen op
een bank met holle spindel en het gebruik I
van een conische doorn kan deze bewerking

u sneller geschieden.

Jaargangen Radiobelangen
Afdeling bibliotheek heeft grote behoefte
aan de eerste drie jaargangen van het blad I
RADIOBELANGEN (1932-33-34). Willen die-
genen, die in het bezit zijn van deze exem-
olaren, zich in verbinding stellen met de af-
deling bibliotheek?

"eneaen verwacntlng
;chrevcn wij twee weken geleden, dat onze
~ntoonstellingen zich, wat het aantal inzen-

dingen betreft, stced~ in stijgende lijn be-
w~gen, de feiten hebben ons ditmaal in het
ongelijk gesteld. !-iet a:3ntal opgaven is mo:C
r"enteel nog klein en zeker een bedrijf al$
,et onze, met ruim 120J mensen, onwaardig.

Wij willen nu op deze plaats speciaal Het
\voord richten tot d~ achterblijvers; de
;chroomvalligen, die nog niet hebben kun-
en bestuiten hun collega's deelgenoot te

r:1akcn van hetgeen zij in vrije tijd gewrocht
'lebben. Zendt in, het zal ook voor U zelf
.en grote voldoening zijn.

Vervolgens willen wij hen, die zich reeds
opgaven, opwekken zich ook met raad en
daad achter de tentoonstetlingscommissie te
scharen en te tracht~n, hun collega~s te be-
wegen aan deze tentoonstelling deel te
nemen.
lenstotte nog een verzoek aan hen, die het

I vorige jaar hebben ingezonden. U hebt al-
len een formulier toegezonden gekregen;
lang niet alle formulieren zijn terug geko-
men. -Kijkt U Uw werkstukken nog eens na
~n vult U dan onverwijld het aanmeldings-
formulier in. Hoe eerder wij weten waar we
'Ian toe zijn, hoe beter het is. f'
U weet het: opgaven bij de heer Koopman.
Centrale Typekamer.

Mede namens mijn vrouw donk ik Directie,
chefs, bazen, collega's, Kern Maanweg cC)
Kern Utrecht voor de gelukwensen en de
schitterende cadeaux die Ik mocht ontVangen
ter gelegenheid van mijn 12Y2-jarig jubileum.

K. C. GROEN, afd. 2541.*
Harteliik dank aan Directie, chefs, baas en
collega's voor hun belangstelling en gè-
schenken bij mijn 12Y2-jarig jubileum.

A. VAN DIJK.*
Mijn hartelijke dank aan de geneeskundige
dienst voor de hulp bij mijn ongeval en ziek-
te. In het bijzonder dank aan de twee
E.H.B.O.'s Aacl en Klaas voor hun spontane
hulp. Ook mijn dank aan Ziekentroost, chef
en collega's voor hun royale geschenken.

C. STOLK, afd. 2960.*
Langs deze weg dank ik Directie, chefs, ba-
zen en collega's, alsmede de fabriek Utr;
en Kern Den Haag voor de felicitatjes
prachtige cadeaux, ontvangen bij mijn 12Y2-
jarig jubileum.

J. A. TOOLE, afd. Stofzuigèrmont* -
Mede namens mijn echtgenote dank aan Di-
rectie, chef, bazer1 en collega.'s voor de
prachtige geschenken en belangstelling, on-
dervonden ter gelegenheid van mijn 12Y2-
jarig VDH-jublleum.

J. W. KNULST, Ger. Makerij.*
Aan allen mijn hartelijke dank voor de zeer
vele belangstelling na mijn operatie onder-
vonden. ---

U. L. C. HUIJG, afd, Contr.
*

Langs deze weg dankt Mevr. van Baaren-
Ettekoven, afd. Montage, Directie en colle-
ga s voor de belangstelling ondervonden bij
haar huwelijk.

Aangeboden: Heel huisje bestaande uit iw~e
kamers en drie slaapkamers, tuin achter.
Huur f 6.39 per week.
Gevraagd: Een soortgelijk~ wqning in D~nHaag, liefst Scheveningen. .

I e bevragen: Mevrouw Stadhouder. Para.
dijsstraat 124, Voorburg, Tel. 724105.



9. Bloedtransfusiedienst
Tienduizenden landgenoten geven geregeld gratis hun bloed
om het leven van hun medemensen te redden. Meer dan
65..000 bloedtransfusies vinden jaarlijks plaats.

7. Hulpposten langs de wegen
Bijna 900 Roode Kruis-hulpposten langs de wegen staan daar
ook voor u. Maar er zijn er nog niet genoeg, want ~teeds
meer slachtoffers van het verkeer moeten worden bijgestaan

- 3000 op 10000.

\

Bewaar deze publicaties. ze zullen U van pas komen

Engelse gasten bezochten ons

bedrijf

Op verzoek van de Stichting "Bemetal" in
Den Haag heeft een groep afgevaardigden
van de Engelse industrie ons bedrijf bezocht.
;10ewel dit bezoek alweer ruim een week
geleden plaats vond en wij meestal meer-
dere bezoekers van allerlei aard ontvangen,
ligt het toch nog goed in het geheugen.
Het is voor ons namelijk altijd een biizonder
genoegen vrienden van de andere zijde van
de Noordzee te ontmoeten en met hen van
gedachten te wisselen.
Deze gasten waren naar Nederland gekomen
om een studie te maken van de opleidings-
methoden in ons land.
Ongeveer twee w~ken lang hebben zij alle
soorten instellingen op onderwijsgebied in
Nederland bezocht en bezichtigd.
Hun belangstelling was bij Van der Heem
dan ook uitsluitend gericht op onze twee
opleidingsscholen, de I.V.O.K. en de Be-
drijfsschool. Nadat hierover het een en an-
der verteld was, hebben zij met zeer veel
bèlangstelling een rondwandeling door de
genoemde afdelingen gemaakt.
De I. V.O.K., een opleiding in alle elemen-
iaire kantoorvakken, was iets wat zij in deze
vorm nog niet ontmoet hadden en hoewel
de meeste bezoekers technici waren, toon-
den,'zij grote belangstelling voor onderwer-;
pen' als Ä.B;C.-regels en' het ~umeriek sor.
teer'systeèm. Een rondle:iding door de Be-
drijfsschool !'beslootd1t bezoek.

de fabriek heeft men deze week -~

J - - gebouwtje opgericht. Degenen die
dachten dat wij nu ook prefabricated huizen
gaan bouwen, moetert 'wlj echter teleur-
stellen.
Het oprichten van dit gebouw~e is de voor-
bereiding voor het opnieuw inrichten van de
transformatorruimte.
Ons bedrijf zal irt de naaste 1oekomst over-
schakelen van 3000 volt hoogspanning op
10000 volt hoogspanning.
Hiertoe moeten de 3000{220 volt transfor-
matoren 'die wij nu be~itten vervangen wor-
den door 100001220 volt transformatoren.
Om deze overgang ongemerkt te
schieden zullen eerst in het nieuw
te gebouwtje andere 3000/220 v.

matoren worden geplaatst. -. -. overgeschakeld worden van onze transfor-

matorruimte op deze provisorische ruimte.
Hierna wordt het transformatorhuls verbouwd
ert voorzien van 10000/220 volt transforma-
toren, waarna de zaak weer overgeschakeld
wordt en onze parkeerruimte weer vrijge-
geven wordt.

Hiermede zeg ik hartelijk dank aan Zieken-I
troost en alle collega's voor de betoonde

belangstelling tijdens mijn ziekte.
C. KUIPER, afd. Gereedschapmak.

*
IMede namens mijn vrouw hartelijk dank voor

I de zeer vele blijken van belangstelling! wel-
ke wij bij ons zilveren huwelijksfeest moch-

I ten ontvangen.

J. JEN SE, afd. 2680

I Tramkaarten bestellen

i Maandaa 18 Mei 1953 in beide pauzes In;de
cantine.

I

Burgerlijke Stand
Geboren
Pieternella Geertruida Maria, dochter va1\

M. Schellenbach, afd, Montage, per 30
April 1953.

Maria Gerarda Adrlana Johanna, dochter
van mevrouw J. M. C. Rljkse- Van Kuik,
afd. Montage, per 22 April 1953.

Mevrouw J. H: v. d. Leeden-Van Peet, afd.
Montage, dankt collega's en Ziekentroost
voor belangstelling, ondervonden tljden~ haar
ziekte.

een voorstel In om R 7-
"- - de"HBM

te persen. Dit voorstel leverde een kwali-
teitsverbetering op en werd beloond met
f5,-,
A. L. Moens kwam op het idee het vilt-
plaatje van de sam. viltschijf met rubberkit
te bevestigen. Het idee, dat een bespar1ng
aan arbeidsloon en materiaal tot gevolg
heeft, Is beloond met f 10, -.
B. J. de Kruyf had wel een zeer productieve
ideeënknobbel. Hij diende maar liefst drie
ideeën in, die in totaal met f 22,50 gehono-
reerd werden.'
Een voor:stel om garen in plaats van touw
te gebruiken bij het afbinden van spoeluIt-
lopers voorkwam nasolderen en werd met
f 10,- beloond.
Een idee om tandenborstel en pincet tot een
gereedschap te combineren, werd eveneens
met f 10,- gehonoreerd, terwijl aan de tir-
om rotormeetkernen te voorzien val'
oarallelaansluitlng een beloning ,.

werd toeaekend,
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':'::;. G. WOUTERS VIERT KOPEREN JUBILEUM~I~~~~=~ijke Stand

De tijd gaat snel. Dit ondervindt ook C. G. Wouters, Egberdina, dochter van A. Vrijenhoef, afd;
die 18 Mei a.s. reeds 12Y2 jaar in onze dienst is. Huish. app.montage, op30.4.r953:::;
Wouters is begonnen als monteur-tekenaar, een functie Catharina Desiree, dochter van H.l.' Boot
die we nu niet meer kennen en vroeger ook nooit , afd. Werkvoorbèreidlng, op 1.5.1953. '
gekend hebben, doch die uit de toestand van dat ogen- ' Johannes Jacobus, zoon van J. J. van BJenen.,
blik geboren was. afd. Technische Dienst, op 3.5.1953.
Doch lang heeft dit niet geduurd, want spoedig vestig- Huwelijken
de hij zich geheel op de tekenkamer en werd na de F. Luyken, afd. T.C.-montage, met mej. 1.
bevrijding overgeplaatst naar het radiolaboratorium. van Beersum op 20.5.1953. ,
Doch ook daar was hem geen lange werktijd bescho- . H. Frowijn, afd. Montage, met mej. H. P.
ren, want toen het TV lab. opgericht werd, was Wou- Kuypers op 20.5.1953.
ters een van de eersten die deze afdeling bevolkte. Mej. M. A. van Katwijk, Wikkelafdeling,met
Hier ontwikkelde hij zijn "levenswerk", de beeldgene- J. Lepelaar op 22.5.1953.
rator en stelde de eerste FM-strip, de voorloper van "
de tegenwoordige, samen. Tijdelijk uitgeleend aan de : INTREDINGEN

. Telco. beviel het hem daar zo goed, dat hij er geble- 1.5.1953
~ ven I~ en dus wee: teruggekeerd is Vele ~?orten oorkonden zijn reeds Mej. L. Vermeulen, afd. Alg. Nabew. (tIjd. d.}
, tot zijn oude liefde. FM. door zIJn handen verlucht en met een G. N. Oosterbaan afd. Radiolaboratotium
~ Buite~ zijn werk is Wouters een e.~- zucht van verli.chting hebben we kun- A. Pompe, idem'

thouslast fotograaf en ook aan zIJn nen constateren dat er gelukkig nog A. H. Stroeve afd. Meetapparatenlab.
talenten als illustrator twijfelt nie- één tekenaar te vinden is, die zijn A. den Besten: afd. Motorenlab.
mand. oorkonde kan versieren. W. H. Muires, afd. Constr. Bur. Huish. app.

4.5.1953
-""""," "",--,-_""""""' o--; ~r-.-;-"'( I GEEN KERNSPREEKUUR ONDER A. Nolleman, afd. Ontwerpgroep

WERKTIJD B. Ouds hoorn, afd. IVOK
H bl" k d t I d .. d H. de Boer, afd. Draaierij (tijd. d.)et .IJ t a ve en nog menen, at zlJ.on er M. J. Baun, afd. Slijperij
werktijd ~el even een bepaalde kwestie met L. t-1. Cornelisse, afd. Gereedschapmakerï
een kernlid kunnen bespreken. P F G I b k fd H .h J

) I 0 d. t d t d.t . t . . t . . . 0 a e ,a . UIS. app. montage, nno .Ig e zeggen. a I nle JUIS IS, om- P. de Wilde, idem
dat hiervoor speciaal het kernspreek~ur M. L. W. Buchly, afd. Inleerband
geldt, dat elke ~aa~dag gedurende de belde L. J. Breton van Groll. afd. Electronischlab.
pauzes plaats vindt In de kamer van de heer A. Boesveld, afd. Volontairs
v. d. Poel. H. F. v. d. Meer, idem

I Heeft men spoedzaken te behandelen, s~reek F. Weirinck, idem
dan een andere dag af, waarop men In de R H. Nettehoven idem
pauze of na werktijd altijd gelegenheid heeft P: A. van Rlessen.. idem
met een of meerdere van onze kernleden B. v. Bronckhorst, idem
U~. zaken te be~an.delen. 6.5.1953
WIJ vragen U dit ..In het bel.an~. van onze C. H. de Jonge, af. Huish. app. montage
kern leden, omdat ZIJ nog te dikwIJls van hun 11.5.1953
werk v:-o;rden gehaald, hetgeen uiteraard tot W. H. Fils, afd. Draaierij

~ I een minimum m.?et worden beperkt. ~. J. M. v. Rooyen. afd. Alg. Nabewerking
~ ~ I~middels hartelijk dank voor Uw medewer- J. Nijhuis, afd. Slijperij

!klng. 'M ' FAMB . t fdll bdKERN MAANWEG. e!.. . . ruinS roo~, a . neer an
Mej. Th. M. v. d. Ende, Idem

Hr Wijenberg Procuratiehouder H. M. F. Withag:n, afd. Montagecontr.

Verkoopkantoor v. d. Heem N.V. Kernspreekuur 18.5.1953:
Op de verg.adering van aandeelhouders van ,Ie pauze: Mej. Mulder, hr Oosthoek.~

I het VERKOOPKANTOOR VAN DER HEEM ie pauze: hr Camphuysen, hr Haasdijk., N. V., gehouden op 12 Mei j.I., is de heer 25.5.1953:

W. WIJENBERG benoemd tot algemeen pro- le pauze: hr Kouwer, hr Groen;
curatiehouder van deze N.V. 2e pauze: hr Verdaasdonck, hr Mindé.

Het 121/2 jarig jubileum
van ELDIK

Tweede Pinksterdag zal voor Van
Eldik niet alleen een feestdag zijn, als
voor een ieder, tevens zal dit de dag
zijn, waarop Van Eldik 12Y2 Jaar ge-
leden als leerling-gereedschapmaker
in onze afdeling gereedschapmakerij
in dienst trad. Gemakkelijk is deze Twee leerlingen vervaardigen chassisstempels
stap in de maatschappij hem niet ge-
vallen, want, was hij op school een Ook de gereedschapmakerij kan wel eens
zo uitmuntend leerling dat de grond overbelast zijn. Als dan kost wat kost een
aanvegen voor hem uit de Doze was, tweetal stempels met ieder 40 nippels ver-
nu kreeg hij aan het eind van de vaardigd moeten worden en iedere stempel-
werktijd een bezem in zijn handen maker tot over zijn oren in het werk zit, Is
gedrukt en moest vegen tegen wil en goede raad duur. Doch niet voor onze ge-
dank. : reedschapmakerij, want hier besloot men een
Na een leerperiode op de gereed- . experiment te wagen. Men gaf twee leer-
schapmakerij werd Van Eldik in 1947 lingen van de gereedschapmakerij, R. Jannes
tijdopnemer, terwijl hij zich sinds 1 Ja- en H. Kooiman, ieder opdracht een van de
nuari 1952 arbeidsanalyst mag noe- stempels te vervaardigen. Deze beide jonge~
men. Zijn specialiteit is het ontwerpen lui hebben zich met zo'n enthousiasme op
van hulpgereedschappen en proef- dit werkstuk geworpen, dat zij het niet al-
gereedschappen en menige fabricage- leen binnen de gestelde tijd gereed hadden,
mal en trim mal is reeds aan zijn brein doch dat de stempels nagenoeg foutloos

I ontsproten. Zijn aangeboren, we zou- waren.
: den baast zeggen pijnlijke nauwkeu- Een woord van hulde aan deze beide Jonge-
~ righeid, komt hem hierbij goed van lui en aan hun leraar is hier wel op zijn

~ pas. I plaats:. Stilstaan is achteruitgaan, denkt Van

Eldik, vandaar dat hij zijn vrije tijd H. Kooiman bekijkt trots zijn werkstuk. Zijn
besteedt aan het vergroten van zijn vriend R. Jannes was op dit tijdstip jammer-
algemene ontwikkeling. lijk in militaire dienst.

,-~--",",-," ;-"-~ -'- """" ---" -' '"


