
DOE MEE

De foto's kunn~n nu dus naar keuze van de Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de vast die u onderweg ondergaat, Doe het
inzenders in de volgende klassen worden in- heren Van Delft (Opleiding, tel. 456) en met overleg en origineel, U heeft dan voor
g(!zond~n: Kerkhof (Verkoopkantoor.. tel, ~4); beide later onvergetelijke vacantieherin.nerlngen en
a. Hoofdklasse, complex Maanweg, bij inzending van de opnamen voor onze
b, Gevorderden, En nu dus aan de slag, Neem uw fototoestel wedstrijd de kans op een prijs,
c, Beginners, mee op uw vacantie en leg de indrukken

d. Kleurenfoto's, yo ~-~""""-" '-'-~"""-;~---'--~"""-"~'-""""""""""""~---'-'--' ;~

èchter met dien verstande, dat zij, die in
! DE STEM VAN CANA DA1951 en/of 1952 een 1e, 2e of 3e prijs be-

haald hebben in de klassen Gevorderden en. .
Beginners, nu respectievelijk in de Hoofd- emigranten-ervaringen
klasde en de klasse Gevorderden dienen in te Van onze oud radiol~bocant A. van Gurp massa.productie, Het percentage fouten is
Dzen De,n, t ' h ft b d f 135 ontvingen wij het volgende schrijven: steeds lager dan 5 %; Hoewel ik niet volledig

e Irec le ee een e rag van ,-"- B t VDH b i " I 'k t h ' d' Ik,. b h ' kba t Id Ik b d es e -ers, en n miJn vers ag, ga I oc eln Igen.
aan prijzen esc I ar ges e ,we e rag ~ I1 h I' k h I k 'I I t d d ' kl d Id Ik wil eerst u allen miJ'n boste wens,-n voor gro"t u a en arte Ij en zou et eu vln-a s vo g over e Iverse assen ver ee ~ -

d VDH h T d.~al worden: do toekomst doen toekomen, Wel wat laat, en eens w~t van .ers te oren, ot e
. maar toch goed gemeend, We zijn inmiddels volgende brief,

"Iasse A, Hoofdkl~sse: al in Canada aangekomen en maken het best, A, VAN GURP
1e prijs van f 15,- We werden in Halifax afgehaald en zijn eerst 126 Preston Street

Klasse B, Gevorderden: onze nieuwe stad gaan bekijken, Een pret- Halifax (N,S,)
1e prijs van f 15,- tige stad, die gedeeltelijk tegen heuvels is Canada,
2e " " ,,10, - gebauwd, Er won~n hier veel negers en bijna

3e, " " ,,5,- ge~n Hollanders. ,Dit laatste vind ik niet zo EEN GEVAL VAN MIMICRY
Klasse C, Beginners: heel erg, want hierdoor komen we niet in

1e prijs van f 15,- dO) verleiding ons ~,fzijdig te hou~en van de groene boswachters op groene
2e " " ,,10,- Canadezen, We zIJn al geheel ,ngeburgerd
3e " " " 5,- en hebben al verscheidene kennissen, Geluk. Solexen

Klasse D, Kleuren: kig hebben we een mooi huis (étage), - tt ' f t 'k I" k h t d b d \ ' d t ' k een zeer nu Ige unc te,
1eprl ' J' svanf15 spronelJ was e e eoelng, a I

d tk H d,- d C B C k d urven on ennen. un ag-V d " f 10 e ,., zou wer en, maar at '
t h t t I d ter er nog een extra priJs van ,- voor d G I kk' ' t t h ' d UI e con ro eren van e oe-

oor. e u IQ nle, wan Ier oor
b k h b h dde beste opname met als onderwerp "Den

k bl o C . Ltd d f ' os ver eert en et e ou

H BI " I 14 "ge omen J ossor "e Irma, d '
Id t d St b htaag- oemenzee en tens otte troostprlJ- VDH t t I t d h t e WI s an, ropers en oswac ers

f 2 50 d ' h ' d h mee appara en ever, ,w,z, e d k t '
j d Bzen van, naar evenre Ig el van et d f ' l ' I Ik k h t an 00 wee gezworen VI an en, os-ti ' d ' dl dkl eseltaa, werope ,. '

t lid kldDaan alnzen Ingen te ver e en over e as- d t 'kk I' t I _zIJn nOOI opva en ge ee, eA C e on WI e Ing van een aan a kl h '
f dsen, B en , d N I II ' ht eur van un uni ormen past goe0 k I e avy, n a e OpZIC en ' d I- ver en e e weken zal u als bijlage van I d omg(!Vlng. waar oor zij onver aten

VDH-tje een inschrijvingsformulier met I D h Wd~ zou ,~n I : naderen, WelII d ' l ever ou Ing prlJzen- onen bol d h 'dd Ivo e Ige reg ement ontvangen, pro eem vorm e et vervoerml e ,

Wij vertrouwen dat alle VDH-camerabezitters $ ieder geval voor theoretisch oi practisc.h ,,- - een zwarte fiets. Opvallend en niet
zullen medewerken om deze wedstrijd tot {schoolde mensen, Het is beslist niet zo dat snel genoeg, Het natuurreservaat "De Hoge
een nog groter succes te maken als die van :, emigranten alleen het minste werk krijgen, Veluwe" heeft de oplossing, gevonden, Het
de beide voorafgaande jaren, De fabrieken ê Er werkt b.v, ook een Duitser op de teken- heeft de boswachters voorzien van groene
Utrecht en ENAF waren voorafgaande jaren j: kamer, De werktijden zijn: 8-12 en 1-5. Solexen,
maar slapjes vertegenwoordigd. Dit jaar ver- Jo met pauzes van 10 minuten om 10 u~r en Mocht u zich deze zomer in dit natuurpark
wachten wij van hen een evenredig aantal 1:'3 uur, Een werkweek van 5 dagen, Het ar- I bevinden en u hoort dat iets u voorbij bromt,
inzendingen van het totaal. Deidstempo is aanmerkelijk minder dan bil maar u ziet niets, neem dan maar aan, dat
Inzendin~8n t~.t, in de Ideeënbus, v. d, Heem, maar het is hier dan ook geen I het een boswachter is geweest,

en win een prijs
Zqals u in het vorige VDH-tje heeft kunnen
lezen zal ook dit jaar de inmiddels traditie ge-
worden VDH- VACANTIE-FOTOWEDSTRIJD
gehoud~n worden,
A3n deze wedstrijd kan door al onze foto-
grafer~nde lezers deelgenomen worden, on-
verschillig of zij een doodeenvoudige box be-
zitten dan wel eigenaar zijn van een com-
plete Leica-u!trusting, Door de mogelijkheid
van inzending in diverse klassen en het grote
aantal prijzen heeft ieder, die met een aan-
trekkeliJke foto mededingt, een goede kans
op een prijs of prijsje. Teneinde te voor-
komé)n dat ieder jaar in een bepaalde klasse
de prijzen steeds door dezelfde personen in
de wacht gesleept worden, is dit jaar voor de
eerste maal een nieuwe klasse ingesteld en
wel een "Hoofdklasse",
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we trekken er lekker enige dagen tussen uit kookt kan worden.
Tot slot onze route van de laatste Snlp,x-tr.rht

. ..,..,

Solextocht door Benelux
Door al het genoegen dat we zo on-
geveer in dertig jaar kamperen be-
leefd hebben, kunnen we nooit nalaten
anderen, en vooral de jongeren, aan
te sporen, ook met deze heerlijke

vacantiebezigheid te beginnen; en
daar de vacantie snel nadert en er

mogelijk nog onder jullie zijn die, ja,
.hoe is het mogelijk, niet weten wat ze
zullen gaan doen, volgt hier nog een

opwekkertje.

Niet alleen omdat het met eenvoudige mId-
delen kan, maar vooral omdat je er zo rijk

aan ervaringen en indrukken door thuiskomt.

Als je er iets voor voelt, kunnen enkele tips

misschien van pas komen.
Trek niet met kinderen onder de 14 jaar;
voor gezinnen met kinderen zijn andere kam-

peermogelijkheden waar we later nog op

terugkomen..
Maak een trektocht bij voorkeur met niet
meer dan 3 à 4 tochtgenoten; het geldt voor

vacantie in het algemeen en voor trekken in
het bijzonder dat de partners goed op elkaar

ingesteld zijn, want een eerste vereiste voor
het slagen van een vacantie is, dat de stem-

ming prima is.
Bovendien, hoe groter het aantal tochtgeno-
ten, hoe meer verloren kwartiertjes.

Gebruik een kleine tent, juist groot genoeg
voor slapen en bagage. Beperk de bagage tot
een minimum, d.w.z. neem alleen spullen
mee die nuttig en nodig zijn.
Behalve de tent met eventueel het grondzijl,

per persoon minstens twee dekens, (de nach-
ten kunnen koud zijn), een slaapzak van wIt
katoen of Brabants bont. Op het grondzijl
een bos stro, wanneer je tenminste het geluk

hebt dIcht biJ een boèrderij te staan en de
boer je daaraan helpen kan. (De boffers met
een luchtbed of donzen slaapzak hebben die

strozorgen niet).
Natuurlijk worden die strootjes 's morgens
allemaal met het andere afval netjes op-

geruimd.
Een waterzak van waterdicht linnen en een

primus, een.of twee aluminium schaaltjes, een

thee-eitje-mes-iepel-vork en een beker (email.
le en alumInium kroezen worden heet en
drinken daarom nIet prettig) met een veldfles
van een liter inhoud completeren we onze

uitrusting.

Spartaanse tips
Meer servies nemen wij nooit mee. Met de
veldfles maken we In melkerstijd jacht op een

liter verse melk. In de schaaltjes zetten we
met .behulp van het thee-eitje thee, bakken

we een eitje en koken wat pap of melk voor

koffIe of cacao. Aardappelen en groenten
~ '-:~n we tijdens onze trektocht niet, je kunt

namelijk op veel plaatsen patat à frites kopen,
voor de groente nemen we komkommer,
tomaten en wortels, die je uit het vuistje eet;
lach niet, je zult er wel bij varen en thuis
kun je weer alles klaar maken wat je wilt.
Voor de broodmaaltijden neem je een boter-
doos en wat busjes en potjes met - ja, wat
je graag lust -. Doe in je suikerbusje een

lepeltje.
Neem voor de maaltijden een kleedje mee,
want eten doe je meestal op de grond.

Wikkel om de breekbare potjes en
bekers schone doekjes, die je '!'leer
kan gebruiken als afdroogdoek-panne-
lap enz. Doe al deze eetspullen in
een tas en stop daar niets anders bij.
In je andere tas berg je toiletartikelen,
handdoeken en zeep, onderkleding,
een zwempak en een wolletje, want je
weet nooit wat "de Bilt" in petto
heeft.

"Ja," zeggen de pessimisten, "maar als het
regent ?"
Wel, wat doe je thuis als het regent, of in
een pension wanneer het slecht weer is? Dan
kijk je door het raam, je loopt heen en weer,
je grijpt een krant, legt 'm weer neer en je
verveelt je stierlijk.
En wat doe je dan op een trektocht? Als het
avond is en de tent staat, controleer je eerst
of bagage en dekens enz. niet tegen de tent
aandrukken,. dan duik je uit de etenszak wat
lekkers op, ga je al kauwend naar de regen
liggen luisteren en val je In een diepe slaap.
Meestal schijnt 's morgens de zon weer; maar
Is het tijdens het trekken wat buiïg, dan loop
je of door het trekken de buien mis of je
zoekt een schuur of afdak en wacht...
Is je tent 's nachts nat geworden, vergeet
dan niet hem tijdens een etenspauze uit te
spreiden en droog te laten waaien.
Sta als regel vroeg op, half vijf - vijf uur,
gelijk met de zon. De één zorgt voor de tent,
de ander voor een licht ontbijt met hete thee,
en probeer 6 uur op stap te gaan, want die
vroege ochtenduren zijn bulten zo mooi. En
bovendien heb je dan de meeste kans op een
liter verse melk; later is alle melk naar de
fabriek. Tegen negen uur krijg je vanzelf
trek In een heerlijke kop nescafé met een
tweede ontbijt je in de dan te volgen route
voor deze dag. Maak de tochten ook niet te
groot, en stop als je wat moois ziet, want
bedenk: je hebt vacantie en staat niet op
kilometertarief.
Om twaalf uur zoek je een extra mooi plekje I
uit voor de lunch, waarvoor je In al de ge-
zellige dorpjes die je passeerde je inkopen
gedaan hebt.
Wellicht kun je op dat mooie plekje dat je
hebt uitgekozen nog zwemmen ook, maar
een kleine wandeling met een uurtje slapen
is ook een heerlijke vacantiebezigheid.
En dan trek je weer door, genietend van
alles wat de natuur biedt. Tussen zes en
zeven uur zoek je een geschikte kampeer-
plaats, liefst bij een boer (maar maak het de
m':?nsen niet te lastig), en gebruik voorál geen
vuur in de nabijheid van hooi of stro. En zo
kruip je na een dag vol belevenissen in je
tentje om 's morgens gelijk met de zon weer
op te staan en aan een nieuwe heerlijke dag
te beginnen.

Wanneer je zelf geen tentje bezit dan kun je
aan de afdeling Kamperen van de A.N.W.B.
een kampeerk3art- of paspoort en een lijst
van over het gehele land verspreid liggende

kampeerboerderijen aanvragen.
Hier ligt dan ook de mogelijkheid voor ge-
zinnon met kinderen om voor weinig geld
een fijne vacantie te hebben. Onze kinderen
hebben het lopen bij de tent geleerd.

~ ~ --~-- ~ door Nederland. Eerst losten we een belofte

in door een week-end bij Belgische vrienden,
die we eens toevallig ontmoet hadden, te
komen. Dus ging het over Rotterdam, via
Bred1 en Wuustwezel (grens) naar Mortzei
bij Antwerpen, Zij raadden ons aan om, vóór
België t~ verlaten, eerst Lier te bezoeken
(15 km ten Z.O. van Antwerpen).
Lier, het stadje van Pallieter, waar o.a. in de
Zimmertoren een ingenieus planetarium is
gebouwd.
Via Turnhout verlieten we België weer en
trokken over Oisterwijk langs de Brabantse
vennen naar Grave (Beneden de sluis) naar
Nijmegen, toen binnendoor over Bemmel,
met het Loo-veer, naar Doetinchem en zo
door de Achterhoek.
Langs de weg overal bloeiende brem en
meidoorn, prachtig.
Via Ruurloo-Borculo en Neede bereikten we
juist Hengelo op tijd voor een excursie naar
een spinnerij en weverij in Borne.
Dan Overijss~I, Almelo- Wierden, Nijverdal,
Den Ham, Ommen.
In deze omgeving zijn veel kampeerboerde.
rijen en is hèt nog niet overbevolkt m:-
toeristen. \.
Over Balkbrug naar Hoogeveen, Meppel,
Havelte de Drentse hei over, waar je soms
nog een echte schaapherder tegen komt; dan
Heerenveen, de stad van "Us Abe", naar
Grouw, een klein Fries plaatsje, sprankelend
door zijn watertoerisme, en leeuwarden, de
gezellige Friese hoofdstad.
Over Harllngen de afsluitdijk over, een mach-
tig stuk werk, dan dwars de Wieringermeer
door met zijn trotse boerderijen, naar Hoorn,
een mooi oud plaatsje aan het Ijsselmeer.
Vervolgens door het vriendelijke Noord-Hol-
land, Edam, Monnikendam, naar Amsterdam,
waar we de tweede Pinksterdag werden op-
qenomen in de stroom van duizenden stad-
bewoners, die verkoeling zochten in het Bos-
plan. Zo druk was het dat we zes uur nodig
hadden om in Den Haag te belanden. Het
was een prachtige tocht, langs de hele weg
kampeerboerderijen, en met de Solexen had-
den we geen pech.

DE SCHAAFJES.
,
i Woningruil:
i Aangeboden: in Voorburg een woning vo"-, . .
een gezin van vier personen.
Gevraagd: een soortgelijke woning in de
omgeving van Leiden, liefst Oegstgeesf. Huur-
prijs pl.m. f30,-.
Te bevragen: heer De Wit, Koningin Wilhel-
mina laan 33, Voorburg, tel. 771028.

Hartelijk dank aan Ziekentroost voor de be-
langstelling tijdens mijn ziekte.

Mevr. v. d. BARSELAAR-HARTOG.
*

De belangstelling mij betoond tijdens mijn
ziekte, heeft mij aangenaam getroffen. Hier-
voor aan Ziekentroost en G.S.G. hartelijk
dank.

G. BERGMAN,
Afd. Gereedschapmakerij.

*
Mede namens zijn echtgenote dankt N. van
Went chefs, bazen en collega's voor het
r)rachtige cadeau, ontvangen bij zijn 12Yr
i'3rig huwelijksfeest.

*
Hartelijk dank aan directie, chef, bazen en
collega's voor de mooie cadeaux en belang-
stelling bij ons huwelijk ondervonden.

M. A. LEPELAAR VAN KATWf'JK
*

Hartelijk dank aan Ziekentroost voor de be-
langstelling en goede gaven.

P. H. PETERS. afd. 2333.
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De jubilarissen van
deze week

L. J. A. JANSEN
A. VERKOU
W. L. M. HOOGDUIN

~
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9 Juli is het 12Y2 jaar ~Ieden, dat
Aart Verkou bij v. d. Heem N.V. als
aankomende metaalbewerker În dienst
trad. .
Rustig en onopvallend deed hij zijn
werk en na enige tijd op de Montage
als monteur werkzaam te zijn ge
weest kwam hij weer op de Metaal.
bewerking terug als assenrichter.

Daar zijn belangstelling echter naàr
machines uitging, werd hij bij de
automatengroep geplaatst, waar zijn
karaktereigenschappen, rustig en
doorzetten, het best tot uitdrukking
kwamen. Hier bleek hij de juiste man
op de juiste plaats te zijn, want na
de uitbreiding van het machinepark
werd hij instelier, vervolgens voor-
man en tenslotte baas van de auto-
matengroep.
Zijn liefde voor machines blijkt wel
hieruit dat hij speciaal En~ls is gaan
studeren om de beschrijvingen van
de machines.. welke veelal in het En-
gels zijn, te kunnen lezen.

Of het hierdoor komt dat hij vroeger
zo'n goede klant van de ideeënbus
was, durven we niet te beweren,
doch dat hij in ieder geval zijn werk
critisch bekeek is wel zeker.

Wij hopen dan ook dat Verkou nog
vele jaren op dezelfde voet zal door.
gaan in goede harmonie met gezin
en collega's.

De heer Wo L. M. Hoogduin, werk-
zaam op de afdeling Werkvoorberei-
ding, realiseerde zich dat het toch al
weer een hele tijd geleden was dat
hij als 15-jarige jongeman zijn eerste
schreden bij V .D.H. zett:~. Waren
deze eerste schreden misschien wat
schuchter, in de loop van de afge-
lopen 12Y2 jaar heeft hij twee hele
grote stappen gedaan waar hij aller-
minst spijt van heeft.

Na 1 Y2 jaar onder toezicht van de
heer Carsouw gewerkt te hebben op
de afdeling Metaalwaren deed hij
zijn eerste grote stap, hij ging nl.
naar de Bedrijfsschool en kreeg daar
als een van de eerste de Bemetel
opleiding en deed daar in 1946 zijn
examen als stempelmaker.

Veel plezier heeft hij daar in het beo
ging niet van gehad want hij was
nauwelijks twee weken aan het
"stempel maken" of hij moest In Mili-
tairen Die nst bij de Luchtvaarttroepen.

Dat de heer Hoogduin hart voor zijn
vak en niet minder voor V.D..H. had,
bleek uit het feit, dat hij direct na
ontslag uit Militaire Dienst weer bij
V.D.H. terugkwam en na een bijscho-
ling weer in zijn oude vak stempel-
maker terecht kwam.

Dat hij in de Gereedschapmakerij
een geziene figuur werd, kan niet
beter blijken dan uit het feit dat hij
werd aangewezen tot vertrouwens-
man van deze afdeling bij de behan-
deling van budgetkwesties.

En nu kwam, na 4 jaar in de Gereed-
schapmakerij gewerkt te heben, de
tweede grote stap in zijn V.D.H. loop-
baan. Naast het stempel maken had hij
zich vertrouwd gemaakt met budgèt-
kwesties en dit was dan ook de reden
dat hij overgeplaatst werd naar de
afdeling Werkvoorbereiding, waar hij
nu aan de andere kant van de tafel
zittende, nog steeds de budgetten
aan zijn hart drukt.

Wij hebben zo'n idee dat op 14 Juli
behalve zijn collega's van de afd.
Werkvoorbereiding ook zijn vroegeremedewerkers uit de Gereedschap- .
makerij niet na zullen laten hem de
hand te drukken.

*

.~

Op 13 Juli a.s. heeft het Motoren
laboratorium zijn eerste jubilaris in
de persoon van de heer Jansen.

De heer Jansen is iemand die graag
verre blijft van alles wat naar publi-
citeit zweemt en het liefste zou hij
dit a.s. Jubileum ontlopen. Maar ja,
Uw redacteur weet zijn slachtoffers
te vinden.

De jubilaris kwam op 18-jarige 1eef-
tijd als hulp van de reparateur aan
de aggregaten band te zitten. Hebt
U het goed gelezen, hulp van de
reparateur, met zegge en schrijve
een uurloon van 18 centen.

Vandaar ging hij over op de inductie
motoren, en wèrkte later mede aan
de montage van de eerste series
handboormachines. Zoals U ziet heeft
de heer Jansen al heel wat producten
onder ogen en in handen gehad. Dit
alles bleek echter maar een aanloop
te zijn voor datgene waar hij uitein-
delijk zijn, wij kunnen gerust zeggen,
levenswerk in vond, nl. de wikkel-
techniek en wel speciaal het anker-
wikkelen.c

Zijn vroegere chef de heer van Es,
die wij hier over spraken, wordt nog
weer enthousiast als hij hierover
spreekt.

Zijn kunde op dit gebied was dan
ook de reden waarom hij in 1947
naar de fabriek Utrecht ging met de
opdracht een nieuwe wikkel methode
op te zetten en gedurende een jaar
hield hij hier de contrOle en de in-
structie over.

Daarna ging de heer Jansen officieel
over naar het Motoren laboratorium
waar hij als hoofdtaak kreeg - hoe
kon het anders - het wikkelen van
precisieproducten. Het was ook in
die tijd op datzelfde laboratorium
dat de B.K.T. voor het eerst haar
grote practische waarde bewezen
heeft.

Momenteel heeft de jubilaris 10t taak
het ontwikkelen van de huishoude-
lijke apparaten.

Als we U nu nog even mogen herin-
neren aan het feit dat hij als hulp-
reparateur begon en nu een van de
bekwaamste mensen is op het gebied
van de wikkeltechniek, dan geloven
wij dat er niet veel meer geschreven
behoeft te worden.

Mijnheer Jansen, U houdt niet van
jubileren, maar onze felicitaties
hebt UJ -c.

~~"""""" """"" ~ """""."...~~ .' ~~~""""'~ ~
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voor 1 Juli geleende ge-

Roken op het binnenterrein
Alhoewel reeds eerder in het V.D.H:tje
gepubliceerd willen wij er wellicht ten over-
vloede toch op wijzen, dat hel roken op
het binnenterrein tijdens de pauzes In de
nabijheid van chemicaliën en op andere
plaatsen, waar zulks met borden uitdrukke-
lijk is aangegeven, ten strengste verboden is.
Bij het niet nakomen van deze verbodsbepa-
ling, volgt daar weer uit het overwegen
van maatregelen om het roken op het bin-

I nenterreln In zijn geheel te verbieden.

Nog eens: DE TELEVISIE
Als gevolg van onze publicaties over de
televisie op C'oronation-day kwamen ons
van verschillende kanten andere mogelIjk-
heden ter ore om door het organiseren van
!el~visie-ontvangsten goodwill te kweken, en
tegelijk ook meer directe reclame voor het
product te maken.
De aardigste is vermoedelijk wel die van het
filiaal van Stokvis In Den Haag.
Toen Lopik In October 1951 nog maar net
in de lucht was, heeft onze televisie-staf op
verzoek van de heer Pauwels, de Directeur
van Stokvis, Den Haag, in een vergader-
zaaltje bij hun 'toonzalen de leidingen en
hulpmiddelen aangebracht die nodig waren
om regelmatig met vijf toestellel1 te kunnen
kijken.

Eindelij,k was de I'ang verbeide daç

aangebroken.
Hiervoor diende dit jaar huize de V
plaats en onderdak en laten we het
gewoon 'prettig en gezell;g onderda
Het weer 'beg,on niet al te best, de re
arrest, waardoor wij gelegenheid hac
De eerste avond bij het naar 'bed gë
en we 'hielden ons hart vast 'bij de ~
"in het water zou va1len'!,
Deze week is niet alleen een ontspa
zaam.

Dinsdag werd er bv. door Mej. Aafje Top
een voordracht gehouden, welke door' ons
allen zeer gewaardeerd werd. ,
Mej. Bos, de directrice van de Vonk, hield
een lezing over het werk en de cursussen,
die men daar geeft.
Woensdag was de tocht naar leiden, waar
we eerst de lakenhal en daarna de Hortus
Botanicus bezochten. Vervolgens bekeken
we een paar hofjes.
Donderdag wandelden we bijna 2Y2 uur
langs de zee ert door de duinen. De stem-
ming was voortreffelijk, natuurlijk werd er
c.veel gekheid gemaakt, bv. toen er Donder-
!dagavond een baby in één van de bedden
lag, compleet met schoenen en wanten.
Vrljdaq was de baby gestolen en hebben
we, verdeeld In 4 groepen, de morgen
doorgebracht met spoorzoeken. U had eens
moeten zien hoe ijverig wij de opdrachten
zoals een slaapliedje maken, een krans van
bloemen vlechten enz., uitvoerden.
De ,laatste middag werden we verrast tijdens

reedschappe.n terugbrengen

Si~dsdien worden door Stokvis periodiek
groepen personen uitgenodigd pm een tele-
visie-ontvangst te zien.
Het aardige is nu vooral dat men steeds
groepen uitnodigt die bij het betreffende
programma passen; bij een voetbalwedstrijd,
De voornaamste Haagse voetbalclubs; en bij
een balletuitvoering directies en leraren van
dansscholen, bij een ijsrevue het bestuur van
de HOKIJ enz.
Met behulp van een kopje koffie of thee
wordt er een gezellige avond van gemaakt.
De bezoekers worden wat vroeg uitgeno-
digd. Men bereikt hiermee dat zij - pret-
tig gestemd door "de dingen die komen
zullen" - even worden bepaald bij de ver-
schillende artikelen die R.S. voor Van der
Heem verkoopt.

j van de 'huisvrouwenvacantie dan

onk in Noordwij:kerhout als ver'blijf-
maar meteen zeggen, een bultên-

,k.
gen 'bezorgde ons twee dagen 'huis-
~den elkaar nader te 'Ieren kennen.
,an voelden "'fe ons erg ongelu'kkig
~edac'hte dat onze v~cantie letterlijk

nmng geweest, maar ook erg leer-

--
de thee met een bezoek van de dames Van
der Heem.
De laat~te middag werden er sprookjes op-
gevoerd. Daar we dit eerst een uur van te
voren wisten, moesten we snel improvise-
ren, het werd één doorlopend feest.
Het VDH huisvrouwenballet oogstte groot
succes.
Het zou ons te ver voeren om alles uitvoe-
rig te vertellen, maar het staat als een paal
boven water, dat koste wat kost (en met
medewerking van onze manne!ijke weder-
helft) wij volgend jaar weer gezamenlijk onzp
"huisvrouwenvacantie" zullen doorbrengen.
Op deze vacantie kunnen wij met recht
weer een heel jaar teren.
Tot slot nog een woord van dank aan de I
Directie, die ons in staat stelde deze week
te mogen beleven en aan de dames van
Sociale Zaken voor de wijze waarop zij deze
week georganiseerd hebben.

Mevrouw Siem.
Mevrouw v. d. Loo.

Ook voor ziekmelding telefoon
723820

Het komt nog herhaaldelijk voor dat ziek-
meldingen ons niet of niet op tijd bereiken,
doordat men het oude nummer draait.

Dit nummer Is nu echter reeds enige maan-
den geleden gewijzigd en komt bovendien
Ir, de nieuwe telefoongidsen voor.

Het Bestuur van de Afdelingskas deelt daar-
om mede, dat vanaf heden het extuus van
net oude nummer niet meer geaccepteerd
zal worden.

De wachtdagen of het recht op ziekengeld
gaat eerst in nadat de melding ons bereikt
neeft.

-

's Morgens met de goederenlift

naar de derde verdieping

Tegen het begin van de kantoorwerktijd
staat een gr9te groep personeelsleden in de
beneden hall op hun beurt voor de lift te
wachten.

Ten einqe de kleine 11ft in dit "spitsuur" te
ontlasten zal met ingang van 29 Juni a.s. de
goederenlift in de metaalvleugel van 8.20
tot 8.30 uur een aantal ritten naar de 3e
verdieping maken.

Personeelsleden, werkzaam op de 3e ver-
dieping dienen derhalve in de genoemde 1.0
minuten van de goederenlift In de. afd.
Expeditie gebruik te maken.

I functionarissen, die ger~edschappeh, gereed-
I producten of ander materiaal van V.D;H:
h"bben geleend, hetzij op een "Uitleenbon",
hetzij op een "paklijst" dienen deze vóór
1 Juli 1953 mee terug naar de fabriek te
brengen, ook al zou de oorspronkelijke ult-
leenperiode nog niet zijn verstreken.

-

Zo kunt U voortaan gereed-

schap lenen
HI:t uitlenen van gereedschappen heeft de
lat!lste tijd vormen aangenomen, die het no-
dig ma[;en hieraan paal en perk te stellen.
De Afdelingschefs dienen het uitlenen van
gereedschappen tot een minlmu m te beper-

I ken en de uitleenperiode zo kort mogel1jk
I te houden.

~reedproducten zoals radio's, platenspe-
lers, solexen enz. mogen slechts bij hoge
IJltzondering worden uitgeleend, echter niet
meer op een "Uitleenbon gereedschap"
maar op een op last van de afdeling Verkoop
uit te schrijven "Paklijst".
tr moet voor een doelmatige verpakking
worden gezorgd.
Meetgereedschap maq niet meer worden
uitgeleend.
Aan de Bewakingsdienst. is verzocht nauw-
keurig toe te zien op de nalevinq van de
Instructie en zodra onregelmatigheden op-
treden (niet op tijd terugbrengen, bescha-
diging enz.) onmiddellijk de Bedrijfsleider
hiervan in kennis te stellen.



J_B EO RIJ F SBESCH ~RM I NG "

Burgerlijke Stand
Geboren:
M3rinus Dirk, zoon van J. J. Dijke, afd.
Salarisadministratie op 10-6-1953.
Norbertus Josephus, zoon van P. de Wilde,
afd. Stofzuigermontage op 13-6-1953.
Martin Gijsbert, zoon van G. Geurtsen, afd.
Technische Dienst op 21-6-1953.
Reniris Mattheus Gerardus, zoon vC!n J. M.
Wortel, afd. Slijperij op 22-6-1953.

Huwelijken:
L. M. Ehrenburg, afd. SteekproefcontrOle
met Mej. W, van Hamburg. op 25-6-1953.
J. M. Wolff, afd. MontagecontrOle met Mej.
J. Kolderie op 4-7-1953.
Mej. M. S. Bohma, Wikkelafdeling met L.
van Galen Op' 10-7-1953.

Uitbetalingen Ionen
en kinderbijslag
in verband mct de vacantie volgt hier cen
ovcrzicht van de betalingsdata van de Ionen
~n de kinderbijslag.
Loon\'leck 29: Vacantiev/eek plus gratifica.

tie, op Woe:1~dag 8 Ju:i.
L.oonweek 26: 29 Juni tot C:1 met 4 Juli

op Vrijdag 10 Juli.
~oonv/ce~ 27: 6 tct en mct 11 Juli op Do;,-

dcrdag 16 Juli.Ook U kunt helpen L.ocnwcek 28: 13.,tot e..n mc.t 18 Juli op
Vrijdag :.1 Juli of Zaterdap

Er hebben zich op onze oproep in het vo- 1 Augustus,
rige V.D.H.'tje voor medewerking aan de Kinderbijslag
op te richten V.D:~.:B,edrijfsbescherming nog Kind6rbijslag 2e kwar~3al 1953 voor maand-
niet voldoende vrijwilligers gemeld. Vandaar week. en uurloncrs op Woensdag j!j Juli ir
deze herhaalde oproep. b .d . d t ' lZ. k t t t ffV I ' II d b t de" el e pauzes In e can In'é'. le en roos vraag een 0 eroor oplg zu en - naast, e es aan Week- en uurloners die op de betaaldagen
~randweer ed~ E.H.B.O. - drie ploegen wor- niet aanwezig kunnen zijn door ziekte of Op 10 Juli a.s. wordt in ons bedrijf
Redd~evd,m , - b 'jd ongeval, of die ontslag6n zijn cn nog iets te (Maanweg, zowel als E,N.A.F.) d~

e Ings lenst - oPsPbredn I en ~vrl in goed hebben, kunnen hun loon halen of jaarlijkse collecte gehouden voor
van e 0 ven en Inges 0- laten halen door iemand voorzien van een Ziekentroost.
ten personen; hl ' . '11 't d d h ' dP' . d ' , ,mac. Iglng, UI S UI en op e leron er ver- Ziekentroost is een merkwaardi

g e in

Ioniers lenst = oprul~en van pulnver- melde da en en uren: ' -

sperringen, stutten van g
I . stelling, spontaan onder het personeel

b k ' ' I ' Loonweek 26 en 29 op Zaterdag 11 Ju I O pgekomen in oorlo gstiJ'd en vanwege ouwwer en, In vel Ig- 10 30 11 30h .d b tussen. en . uur. zij'n Sympa'hiek e doel blij'ven bestaan el rengen van voorra- L k 27 V " d 17 J I. 1030 'd h' ocnwef' o~ riJ ag u I tussen. en wat meer zegl in volle bloei ge-en, mac Ines enz. n 1130 uur bi 'Kldd ' t -" ht ' tdh -e . . even.e er lens - ~nrlC en, In s an ou Loonweek 28 op Zaterdag 1 Augustus tussen
. den en toezicht op ge- 10 " 0 11 30 r Onze langdurige zieken weten ervanb ' k h ' Ik Id .,:) en . liU. Z' k b" rUI van sc UI e er., De vacantieweek van de uurloners wordt uil- m~e te praten. le, entroost ezo!gt

De bedoeling IS om spoe~ig na de vacantles betaald tegen de gemiddelde premie van enige, malen p~: Jaar een a,ardlge
~et het oefenen te beginnen. Deze oefe- Maart, April en Mei 1953 (zie fabrieksregle- a~te~tle ten bewijze dat, de vrienden
nlngen zullen over het algemeen eens per e t tik I 16b). Is door iekte of te kort die In volle gezondheid hun werk
week, onmiddellijk na werktijd worden ge- d;e~stva; ba~d het aantal weken te weinig om kunnen verrichten de zieken niet wen-
houden. ~uur plm. 1 uur. Vergoeding f 1,50 een beh~orlijk emiddelde te berèkenen, dan sen ~~, vergeten. Ziek zijn is een zeer
per oefening. ordt 15 ~ ~ ven moeilijke toestand en vraagt een ge-
Wij doen thans opnieuw een .dringend be- ~houdinge~ ~~o; loo~beslag, kwartaalsparen, duld en overgave die een gezonde
roep. op ..o~s, personeel om. zich voor e.en Solexfonds, boeken- en tijdschriftkringen e.d., maar zeld7n ~an opbrengen; maar
functie biJ een van deze diensten beschik. vinden bij Iconweek 29 niet, doch bij loon- ~~armede IS met gezegd dat de pa-
baar te stellen. ". week 26 dubbel plaats. tlent nu ,~aar onder alle om7,tandig-
Opgaven vóór of op Maandag 6 Juli a.s, bij' heden bIl] en opgewekt op zIJn her-
de heer Schrevel (afd. Arbeid). Maandloners stel ligt te wachten. Nu ligt hier de
Op te geven: In Juli geldt voor de uitbetaling van de taak van ons, collega's, om van tijd
a~ Naam en afdeling; vacantiegratificatie en het maandsalaris de tot tijd, blijken van medeleven -
b. Voor welke van bovenstaande 3 diensten volgende regeling: zoals dat een weinig afgezaagd,

men zich opgeeft; Werknemers, die 11 Juli met vacantie gaan, maar van betekenis niet ontbloot heet
c. Bijzondere kennis, ervaring of eigén- kunnen Vrijdag 10 Juli hun salaris en grati. - te geven.

schappen "die voor deze taak belangrijk ficatie afhalen in het Ontspanningsgebouw Deze kans wordt ons nu weer gebo-
kunnen zIJn. in beide pauzes. den. Tast behoorlijk diep in Uw beurs

0 d S I De overige werknemers kunnen hun salaris \vanneer siraks op 10 Juli de bussen
p e 0 ex naar en gratificatie afhalen op Donderdag 16 Juli rondgaan want er is maar EENS per

de Hondsr eveneens in beide pauzes in het Ontspan- jaar zo'n collecte.
ug ningsgebouw. U dient er dus zorg voor te I1 Bedenkt wanneer U wat meer bere.

De Drentse Solex-club te Emmen organiseert dragen, dat de afdeling Arbeid met de juiste I 1 kenend 'van aanleg bent dat ook U
op 1 Augustus 1953 met medewerking van datum van U\V vacantie op de hoogte is, an- I1 tot de categorie zieke'n" kunt ko-
R.S. Stokvis en Zn. een Solex-rallye. ders loopt U het risico dat U Uw men te behoren. '
Deze rallye is het gevolg van de zo succes- niet tijdig krijgt. B d k k

d t U b krijke Boortoren Rallye in 1951 en de Hune- e en t 00 a eter unt geven
bed Rallye in 1952. KWARTAALSPAREN dan ontvangen, in dit opzicht. Ook ditmaal dus een prachtige rit door de De uitbetaling van de in het 2e kwartaal ge. Tenslotte: alleen met een financieel

m~oiste str7k~n v~n Nederland, ,een ~it die spaarde bedragen '... ~ffer behoeft U niet ~e. volstaan. Er
zuiver tourlstlsch IS, hetgeen blijkt Uit het 1 Juli 1953 in het Ontspanningsgebouw IS niets op tegen en JUist alles voor
feit dat iedere deelnemer zijn kaart af laat durende beide pauzes. te zeggen dat U eens een adres van
stempelen ,op een door hem zelf gekozen Voor hen, die met ingang van het 3e kwar. een zieke collega bij Comité Zie.-
startplaats In Drente. taal willen beginnen met kwartaalsparen kentroost of afd. Personeel opvraagt
Er zijn een groot aantal prijzen beschik- zij die wijziging willen brengen in het en ~en groet stuurt vanuit Uw va-
baar gesteld en het inschrijfgeld bedraagt sparen bedrag, zijn op deze dag formulieren cantle-oord.
f 2,50. verkrijgbaar. Het is slechts een kleinigheid voor
Degenen die mee willen doen moeten zich Bovendien zijn formulieren beschikbaar bij ons, we moeten nu eenmaal toch
vóór 15 Juli a.s. op~even bij de heer R. van afdeling Sociale Zaken, kaarten sturen, doch rekent U maar
Dalem, Burgem. Thljmesstraat 14, Emmen. -- gerust dat de zieke hetzij ons bekend

H. Schuemie, afd. Draaierij, deed het voor- of niet het op prijs stelt.
Kantoormeubilair schoonhouden stel ,om de twee bewerkingen -- Ons motto: "BRENG EENS EEN
Van de zijde van de Schoonmaakdienst be- verricht werden q~ de plug G.R, 09830 a,f t~ ZONNETJE ONDER DE MENSEN'

' kt h t b ' ht d t ' d t f I f bramen te combineren tot een bewerking.rel e ons e eric a le ere a e 0 H' ' h.' b I ' f 5b I d ' Z HB Iervoor ontving IJ een e onlng van .- Comité Ziekentroostureau za wor en voorzien van een. . . '

bierviltje. Wilt U nu voortaan zo vriendelijk Ondergetekende dankt het Comité Zieken- M'ej. Groeneweg.
zijn om koffie-, theekopje of limonadeglas troost voor de blijken van - ,- ,.." Mej. Mulder
op dit viltje te zetten om zodoende het rJ.ens ziekte ondervf)nden, alsmede afdeling

I Hr. Klees.
meubilair niet te 0 ntsieren met vochtkrin- ;)ociale Zaken,
gen e.d. J. J. A. v, d, MEER


