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GAAN WEER TER STEMBUS
welk toestel vindt U het mooist?

Nogmaals de gratificatie-

Het is eigeniijkverwonderlijk dat er nog blijmoedige ontwerpers bestaan;
de taak die op d~ ~chouders van deze lieden drukt is verantwoordelijk en
da~~door zwaar. Van hun vindingriikheid en vernuft is het in hoge mate
afhJnkefijköf denieuv,'contw~rpen die onze fabriek in de loop van het
)aar.:u!t:brengt het zu11.en doen~f;nret.
AanQe.:f;ien~;~en ontwerper ook maar een mens is - zij het een zeer bij-
ZQn(Jer...soort' ~ îs niets menselijks hem vreemd. Hij kent dus zijn eigen
t'ekq!t~9ming~h e~ beperking~n:..Hij weet ook dat een on:werp pas als
ge~l~agd k:affworden beschqu~dals. het door de gemiddelde mens" bd "' ld ' ' d"

d,gyn?:iigc e96ç~e"en aanvaar :""01'. t.
"", :;" '""
l~ncJaardat ,d~Q?édeè~n!we:rper\a~'nand~:

reRgraag':om hunmentng vraagt en' 'dat hiJ
i;ja~.rzifn voordeel m~e doet.
Zo ook nu. Er is een toestel ontworpen dat
in het komende najaar in productie zal wor-
den gebraèht. De ontwerpafdeling Is het er
nog niet over eens welke kast voor dit r3dio-
toestel- het meest geslaagd kan worden ge-
noemd.
Men heeft daarom besloten dit aan het oor- :',",;
dec I van het gehele personeel te onder- ',:;;;~;;'c ~

""c.' ~werpen. Twee wet~n ~ee.r da~ ~én. Duizend :,.:;;{:~;,~; ~ .::; we~en meer dan tien. Dlt,.oplnle-ond~rzoek "~1/'i,~;:: .) '!

zal Maandag aanstaande tijdens de mlddag- ;:i_;:!~ ~\
pauze in de grote za31 van de cantine Wor- ;.,. '\

è '
den gehouden.
Er staan daar een drietal toestellen opge-
steld en men wordt bij deze vriendelijk uit- .
genodigd zijn medewerking aan dit onder-
zoek te verlenen.Ieder die aan dit opinie-onderzoek -

meewerkt behoeft slechts zijn stembiljet in
de stembus te werpen,
Op de kaa~t staan ènkele vragen,
betrekking hebbend op loonklasse, Het is
duidelijk dat het van belang is te weten wie
,~ voorkeur geeft aan welk toestel, zulks

.er schatting van de te verwachten verkoop,
Medewerking aan deze verkiezingen wordt
ten zeerste geapprecieerd, vooral door de
ontwerpers. die op deze manier hun mening
kunnen toetsen aan de waardering van het
geacht publiek,
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Hoe komen toch die gaten in
de kaas
Het àntwoord op deze vraag Is voor ons
minder belangrijk. Het is voor ons van veel
groter belang om antwoord t~ krijgen op de
vraag: Hoe komen wij toch aan geschikte
meisjes voor onze Montage- en Wikkel.
afdeling? Lang hebben wij over het ant-

1woord op deze vraag zitten peinz~n, totdat
wij meenden de Opl9ss!ng te hebben gevon-
den. "Twee weten meer dan ~~n" is een

IHollands gezegde, waarvan de waarheid ons
maar al te bekend is. Hoeveel zoudcn 1400
bij elkaar dan wel niet weten? Onoetwijfeld
heeft Uin Uw familie-
m~isjes, die U enthousiast kunt kriJg~n voor
ons bedrijf. Onze bedoeljng is nu, dat U ze
z6enthouslast maakt, dat ze bij ons kom~n
solliciteren. (I~d~re dag van 1Q.00 uur tot
11.30 uur op de afd. Arbeid.)
'iVOOr wat hoort wat"" is eveneens een Hol.
lands gezegde 1;.;" wel pen gezegde. dat wij

Er blijken nog enkele misvattingen te
bestaan over wie recht hebben op de
in het YDH'tje aangekondigde grati-
ficatie.
Ter verduidelijking van het gepubli-
ceerde nog het volgende:
é). niet in aanmerking komen die per-

sonen, die op het moment van
uitbetalen als dienstplichtigen in
militaire dienst zijn.

b. vanzelfsprekend geldt overigens
dat mcn op de dag van -uitbetalen
in dienst moet zijn bij YDH of de
EN AF.

Iemand, die du$ per 1 Juli 1953 onze
dienst verlaat heeft dus GEEN recht
op gratificatie.

in practijk gaan brengen. Voor iedere on-
gehuwde vrouwelijke medewerkster tussen
20 en 35 jaar, die door U wordt aangebracht,
ontvangt U, wanneer zij 3 maanden.
van indiensttreding nog bij ons in
dienst is, een netto bedrag van f 15,-
Aan ons was het woord, aan U thans de
daad. Wij wachten met spanning!

I ~~it jaar een~~~~;~;~
fotowedstrijd

De inmiddels traditie geworden
VDH-v.ac~ntiefotowedstrijd zal

Iook dit jaar weer gehouden

worden. Aan prijzen wordt
f135,- uitgeloofd I

Nadere bijzonderheden kunt L
vinden in het VDH'lje van Juni) I

Op 16 Maart 1953 heeft de kern In de kleine
zaal van het ontspanningsgebouween ver-
gadering belegd waarin onze oud-voorzitter
Hr. de Geus een ujteenzetting heeft gege-

over het onderwerp: Van Kern tot On-
dernemingsraad. Deze vergadering werd bij-
gewoond door kernleden, kerncandidaten en
belangstellenden. Het ligt in de bedoeling
om op 8 Juni 1953 's avonds om 8 uur weder-
om een avond te wijden aan dit onderwerp.
Diegenen, die deze avond bij willen wonen,
kunnen zich opgeven aan een der kern-
secretarissen.

DE KERN.

De Kleine Gids
Bij de Vereniging van Raden van Arbeid is
de 11 de druk verschenen van "De Kleine
Gids". Dit boekje bevat de voornaamste be-
palingen van de sociale wetten.

I Verkrijgbaar a.s. Maandag tijdens de pauzes
in de cantine. Prijs f 0,25.
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wedstrijden worden gehouden op het
,.Kampong" aan de Stadionweg.

-15.00 Handbal dames

-16.15 Handbal heren
-18.05 Voetbal

uitreiking der prijzen door de heer

~."", der elftallen:
Handbal Heren Utrecht

Jansen
De Rooy Waltz

Prijs Waltz v. d. Linden
--- . Elbertse De Kruyff

- v.d.Kade Rosmalen d.Jong Salent
Nieuwland De Jong Steenbrugge

Jans Grutterswijk
De Groot

Reserves: Moraal, Schreuder
Handbal Heren Den Haag

*
Handbal Dames Utrecht

v. Maanen
Willemse v. d. Linden

v. d. Linden Iseger Wijnands
! Groenek. Jacobs GeIderbi. Huizinga

Wijnm. Ollerook v. d. Kade Mlchels Zwerv.
v. Oeffen Happee Rombouts
v. Tiel-Berghuys Meingasser

v. Leeuwen
Reserve: v. d. Kolk

Handbal Dames Den Haag
*

Voetbal Heren Utrecht
Kastrop

v. d. Linden Weldam
Den Dijker Rensen Streefkerk

- .--' Matthljss. Ockeloen d.Vos v.Ekdom
Voetbal Heren Den Haag nog geheim

Ook Utrecht weet wat vrije tijdsbesteding

De jaarlijkse bonte avond is weer achter de rug. Vele moeizame repetities hebb~n g~leid
tot een avond, die klonk als een klok en waarop de medewerkenden met rec:,t trots
kunnen zijn,' Reeds de opening van het VDH-orkest bracht de nodige sfeer, die verder
de gehele avond niet meer ontbroken heeft,

Orkest, schetsjes en ballet wisselden elk~a'r In bonte
afwisseling af. Acrobaten hielden de toeschouwers
in spanning, terwijl sneltek~naar Neb zijn zieke col-
lega Ben op werkelijk onnavolgbare wijze verving,
De mondaccordeonisten zowel als de drie janmaats
gaven amusement~n van goed gehalte, m3ar de
9-jarlge Elsje wist met haar jodel~n de z3al zo t~
grijpen, dat een ware ovatie haar ten deel viel.
De sprookjes-finale was ee:1 waardige afsluiting van
deze ~vond, waarin de numr"ers door e::n bekoor-
lijke fee aan elkaar g~tov~rd werd~n.
De prijsvraag, die verbonden was aan het nummer
van de sneltekenaar, leverde voor velen moeilijk-
heden op. De tijd, dat grootmoeder sprookjes ver-
telde schec:1 lang geleden, Assepoester was e()n

van de struikelblokken, terwijl Koning
Puntbaard door velen bewerkt werd mot vcrzameling eerstedags-enveloppen etaleer-
de schilderskwast en als Blauwbaard uit de. Hiermee werd een nog bij velen onbe-
het puzzlestrl]dperk naar voren kwam, kende wijze \/'!n postzegclverzamelen ge-
De aan deze avond verbonden vrljetijds- toond. Dut m~;) niet alle.3n in vrije tijd k3r)
tentoonstelling trok In de pauze veel aan- knutselen of verzamelen bewees de inzender
dacht. Speciaal de twee spoorwegemplace- van een aantal zelf gekweokte "njers.
menten trokken door hun dynamisch ka rak- Vele niet-inzender$ kunnen hieraan een
ter het meest de aandacht. Doc', h:orna.ast voorbeeld nemen, want hieruit bleek, dat
waren vele soorten huisvlijt te bewonder~n, ook niet voor de hand liggende vrijetijds-
Handwerk voerde bij de dames d~ boven- besteding de aandacht waard is. laten we
\Qon, De heren legden zich meer toe o~ hopen, dat deze tentoonstelling voor velen
schilderijen, fotograferen en modelbou"'I. een aansporing geweest is zelf ook daad-
Een. van de inzenders had met eindeloos ge- werkelijk aan gerichte vrijetijdsbesteding
duld een compleet huis gebouwd van louter' deel te nemen.
luciferstokjes, terwijl een ander een unieke

IS
Evenals vorig jaar werd ook dez~ keer het
winterseizoen besloten met een tentoonstel.
ling van werkstukken, door het personeel in
vrije tijd gemaakt. Vergelijken wij deze t"n-
toonstelling met vorige, dan valt deze avond
zeer zeker in het oog, vooral wat samen-
stelling en Inzendingen betreft. De commis-
sie, daartoe aangezocht door de Kern, heeft
veel eer van haar werk gehad.
De tentoonstelling werd ditmaal gehouden
in de damesgarderobe, die ~ich voor dit doel
beter leent dan de hall bij het voorkantoor.
Aan de Indeling van de werkstukken was
,'~Iale zorg besteed. Vooral de bloemen,

die de wasbakken moesten camoufleren, vol-
deden buitengewoon De commissie had
tevens gezorQd voor
Nadat Hr. d~ Baar de
werd het woord gegeven aan Mevr
berg, die voor de talrijke
lezing hield over "Goed wonen", . ~--

ons enige nieuwe ideeën aan de hand op
het gebied vàn moderne woninginrichting en
liet ons enige voorbeelden zien.
Tijdens de pauze werd ruimschoots gelegen-
heid gegeven de tentoonstelling te bezichti-
gen en werd onder het genot van een kopje
koffie een gezellig plaatje gedraald,

-
De avond werd besloten met declamatie
door Rien Nout en Cees Griffioen, welke
- gezien de reactie van de toehoorders -
zeer geapprecieerd werd.
Een woord van dank aan de commissie werd
aan het einde gesproken door Hr. Meys.



I Burgerlijke Stand
Gehuwd
"'1ej C. M. Wilson, afd. Montage, met de

heer J Nöthen per 12 Mei 1953.
-

Dankbetuiging

Mevrouw M. Leenders- Van Lint, afd. Mon-

tage, betuigt hiermede haar hartelijke dank
I aan collega's en Ziekentroost voor ontvan-
: gen cadeaux biJ geboorte van haar zoon.

Utrecht, 18 Mei 1953, afd. Personeel.
*

I F. v. Hattum, afd. Stamper!j, dankt col-

lega's en Ziekentroost voor betoonde be-

langstelling tijdens ziekte.

t:xamen
Hr. G. G. J. Fleur behaalde één dezer dagen

het E.H.B.O.-diploma.

Utrecht, 26 Mei 1953, afd. Personeel.

Mutatie in de Montage-afdeling
Per 1 Juni heeft Hr. v. d. Gaag ontslag g~-

nomen bij onze onderneming.

Velen, ook buiten de fabriek Utrecht, ken-
nen Hr. v. d. Gaag van de bonte avonden,

welke hij zo prima wist te organiseren.
I Nadat hij nu ruim 5 jaar ook daadwerkelijk

de leiding had over de montage-afdeling in

Utrecht, welke ook de impregneerderij, de

wikkelbanden en expeditie omvat, heeft Hr.
v. d. Gaag gemeend naar elders te moeten

vertrekken en wij wensen hem succes op

zijn verdere levensweg.
Als de een gaat, moet de ander komen en

zo is per 1 Juni als opvolger van de heer
v. d. Gaag aangesteld de heer H. C. Ever-

hard. De heer Everhard, die een half jaar
lang de leiding heeft over de wikkelbanden,

eerst de ankerband en later ook over de

tramogroep, Is voor zijn intrede bij Van der
I Heem N.V. vele jaren bij de Marine ge-
i weest. Steeds beter heeft hij zich ingescha-

.<eld op de "nieuwe" sfeer van de particu-
liere Industrie en bleef zich, ook theoretisch,

verder ontwikkelerr. Wij vragen voor de heer
tverhard van alle medewerkers de steun,

waarop hij recht heeft, ieliciteren hem met

zijn benoeming en wensen .hem goed succesl

Interne technische VDH-cursus 1953

HET WOORD IS AAN O.P.A..

~

onze producten actie
Ja inderdaad, onze eigen producten
ventilatoren, handboormachines etc.,
den en waar wij dus onze boterham
moeten verdienen.
Zijn onze producten niet goed genoe
niet goed genoeg is en dat door de
bedreigd wordt.

Nu willen wij hier niet gaan beweren, dat
de kwaliteit van onze artikelen niet goed
zou zijn. Integendeel, maar wel dat wij ons
er van bewust moeten zijn dat, wil dit ten-
minste zo blijven, willen wij kwalitatief ge-
zien een nog perfecter product maken, dat
wij dan nooit mogen verslappen in onze aan-
dacht en belangstelling voor onze eigen pro-
ducten. Dit houdt in, dat wij dag in dag uit
bij iedere handeling of bewerking, aan welk
onderdeel van welk product ook, ons erop
moeten bezinnen of het niet anders, beter
kan met minder moeite en kosten en met
beter resultaat.
Om dit te bereiken zijn bij ons en andere'
bedrijven laboratoria gebouwd. Wij zijn
research-werk gaan verrichten. De B.K.T.
(bedrijfskadertraining) werd ingevoerd, waar-
bij een vaste lijn werd gebracht in de ver-
beterin" van instructie, werkmethode, werk-
ontleding etc. De ideeënbus werd ingesteld
en in woord en beeld werd gewezen op de
waarde van overleg en samenwerking. Maar
deze acties en activiteiten boeten o.a. in
aan resultaat, als de kennis van het totale
product bij de mensen onvol.doende blijft.
Teneinde onze producten nu meer bekend
te maken bij het personeel is de gedachte
gerezen om maandelijks een bepaald pro-
duct in het zoeklicht van de bel.angstelling
te plaatsen.

Op 16 Me! j.l. werd de interne technische VDH-cursus 1952-1953 officieel beëindigd.
Dit gebeurde in het kantoor van de heer Meys. Hierbij waren ook de tien cursisten, de
docenten en de heren organisatoren aanwezig. Onder het genot van een sigaar of sigaret
en een kopjè koffie werd door de heer Meys nog een woordje gesproken, waarbij deze
nog eens het doel uiteenzette, n.l. de zowel technisch theoretische als practische kennis
te vergroten en nog meer liefde en geestdrift voor het werk bij te brengen. Ook werd
nog een woord van dank gericht tot de docenten, de heren v. d. Broek, Fleur en Huyg,
vooral de heer v. d. Broek, daar deze wel het leeuwenaandeel in deze heeft gehad en
tevens de heren v. d. Gaag en Carsouw voor de organisàtorische en technische leiding
van deze cursus.
Na de toespraak van de heer M eys werden door de heer Everhard namens de cursisten
de docenten nog eens bedankt voor hun voortreffelijkè leiding en werd hun een kleine

herinnering aangeboden,
Deze cursus heeft
wel bewezen hoe
nuttig het is onze
kennis, op welk ge-
bied dan ook, te ver-
rijken.
Het ,esultaat is al-
reeds zichtbaar in
ons bedrijf. Moge
nog meer van deze
soort cursussen vol-
gen. Het is nodig en
vooral nuttig.

Vervolgens! werden
door de heer Meys
de proefstukken (de
electrische klok) en
een getuigschrift

overhandigd.

I, d.w.z. die paar typen stofzuigers,
die door onze fabriek gemaakt wor-
en alle andere levensbehoeften. aan

g, dan wil dat zeggen, dat ons werk
gevolgen daarvan onze betrekking

Zo wordt:
"Juni 1953 A.G. 280 maand".

Wat gebeurt er nu zoal?
Om te beginnen is er een verplaatsbare ex-
positietafel vervaardigd, waarop geplaatst
wordt:
a. een JJltgebreide instructieve gedetailleer-

de tekening van de A,G. 280;
b. een meetkast met A.G, 280 motor, snoer

en steker;
c. een doorgezaagd model A.G. 280;
d, een motor in onderdelen verwerkt tot

bouwdoos,
De meetkast en de motor in onderdelen
zullen door iedereen geprobeerd kunnen
worden, Deze expositie zal in alle afdelingen
van ons bedrijf verschijnen. Vervolgens zijn
er een drietal showkasten gemaakt, waarin
diverse technische kernpunten, de productie
betreffende, zullen worden behandeld.
Attentie:
Bij deze showkasten is een vragenbus Inge-
bouwd, waarin ieder personeelslid eventuele
vragen, de vervaardiging van het maande.:
Iljkse actieproduct betreffend, kan depone-
ren. Zo mogelijk zullen deze vragen beant-
woord worden, door hen persoonlijk in de
practijk een en ander te laten zien, ver-
gezeld van deskundige toelichting.
Dit wordt dus een prachtige kans voor ieder
p'ersoneelslid om zijn technisc;he kennis te

-
vergroten.
En dan de laatste troef:
Zoals U weet, is er een ideeênbus bij VDH.
Welnu, het beste Idee dat wordt ingediend
ter verbetering van het bepaalde product,
waarvoor de actie wordt gevoerd, zal met
een extra premie beloond worden, buiten
de normale idee-beloning om.
Voorwaarde zal zijn, dat het tijdens de actie-
maand wordt ingediend. Voor Juni 1953 is
dit dus de A.G. 280.
In het kader van deze actie stellen wij ons
verder voor regelmatig artikeltjes te publi-
ceren In het VDH'tje, waarin bepaalde tech-
nische problemen nader bekeken zullen
worden.
U ziet, er gaat wat gebeuren.
In Juni dus: "AII hens aan dek voor:

de A.G. 280."



I Burgerlijke Stand

Geboren
:J:Jskia, dochter van H, J. Gout, afd, Verster-

k~rmontage, op 10.5.1953.
"IJria Theresia, d:>chtcr v:Jn J. A..Dri~d, afd.

r--1~taalmagazijn, op 16.5.1953.
uernardus Peter Hub~rtus Maria, zoon van

J. Th. de I~eizer, Wikkelafdefing, op 27
Mei iÇ'53.

Huwelijken
1-\. Hilgersom, afd. Expeditie, met mej. C.

v. d. Lubbe op 19.5.1953.
Mej. C. v. d. Spek, afd, Technische Dienst,

met K. W. Hoekstra op 10 Juni 1953,
-. Knuist, Mechanische afdeling T.C., met
mej. H. A. de Glint op 10.6.1953.

INTREDINGEN

12 Juni jubileert

_angs deze weg betuig ik mijn harte)ijke
dank aan Ziekentroost en collega's voor de
~ttenties tijdens mijn rustkuur ond~rvonden.

H. J. HEYMANS, afd. Ger.makérij.
*

~aarnc zeg ik Directie, chefs en collega!s
nartelijk dank voor de prachtige geschenken
en gelukwensen ter gelegenheid van mijn
î2V2-jarig jubileum.

H. KORSMAN
*

Hartelijk dank aan Directie, chef, bazen en
collega's voor de mooie geschenken en de
belangstelling bij ons huwelijk ondervonden.

TH. v. d. BIEZEN.
A. v. d. BIEZEN-DE VOGEL.

C. L. A. MArRON


