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VAN DER HEEM N.V. . DEN HAAG - HOLLAND - EERSTE NEDERLANDSE AUTORIJWIELFABRIEK N,V.

- Militairen opgelet

Ve1e leden van ons personeel zijn of
'.'Iorden nog opgeroepen voor de
herha1ingsoefemngen, welke In het

. van de Europese Defens1e-

, jaarlijlks worden ge-
-- .

d:le om emgerlei reden geen uit-
~ onzerzijds ontvangen, betalen
oor, ook geen spaar- resp. pen-
~ --- De Directie heeft goedge'keurd, dat

. degenen van wie geen premie

. _: ing~houden de bijdrage van
vennootscha,p zal worden doorbe-
J, indien de betreffende employé
_:- zorgt, dat zijn eigen prem'le
:-- het bezit van ons Spaarfonds
Pensioenfonds is. N'adere inlic'h-
. bij Spaar- en Pensioenfonds.

Alle werknemers, die in het bezit zijn
van een oproep voor de In Augustus
te houden "proefmobil.isatie" van de
Kon. Landmacht, dierren dit uiterlijk
28 Juli 1953 op te geven aan hun
tijdschrijver (fabriekspersoneel) of aan
de heer v. Leeuwen (kantoorperso-
neel).

VIERDE VDH-SOLEXRIT OP 22 AUGUSTUS I Wisseling der middagpauzes

Geslaagd
D. de Hoog, tijdschrijver
v,oor examen Gemeentelijke Handelsavond.
school 4 jr. cursus.

De traditionele V..D.H. Solexrit zal c
op Za.terdag 22 Augustus. Solexi$ter
dit evenement te reserveren
Het is d'e vierde maal in successie da
rit orgamseren. Toen de eigen Solex
dat was in 1950, is de trad.itie van
Zaterdagmiddag maakten enkele h1
boog een rondrit om Den Haag er
sc'hoonheld van de omgeying van hl

Afwisselende route door or
In 1951 voerde de route
door het polderlandschap
richting Zoeterwoude met
als zoekplaatje het traject
door Wassenaar. Het vol-
gende jaar, 1952, stond in
het teken van de verbroe-
dering. De Solexisten van
VDH Utrecht en Den Haag
ontmoetten elkaar in Wad-
dinxveen.
De organisatoren van de
VDH Solex rit 1953 zijn
voornemens de rit dil jaar
in de omgeving van de Re-
sidentiè ',e doen houden,
vanzelfsprekend langs an-
dere wegen dan in de
voorafgaande jaren. :-

Ook nu weer staat de deel-
neming open voor alle
VDH'ers die een Solex be- i

lrijden. Familieleden en in-
troducé's mogen wel mee-
doen, doch kunnen niet
meedingen naar de speciale
VDH-prijzen of naar de
VDH-wisselbeker. De leng-
te van de rit is ongeveer
55 km. Er zal worden gere-
den aan de hand van een
routebeschrijving met een
!lemiddelde snelheid van
20 km. per uur.
Door geheime routecoritro-
les en bekende tijdcontroles
zal worden naqegaan of de i
d'èelnemers de route juist
en met de voorgeschreven'
gerriiddel<te snelheid heb-
ben ~ereden.
Voor het (nissen, te vroeg of te laai of van
de verkeerde kant aandoen van een con-
trole worden strafpunten gegeven. Door een
klassementsproef, te rijden aan het eind van
de rit, zal worden uitgemaakt wie de eerste
prijs wint, enz. Aan d~ze klassementsproef
kan alleen worden deelgenomen door dege-
nen die daartoe door de organisatoren wor-
den uitgenodigd.
Dit is dus in het kort de opzet van de rit.
Wij veronderstellen dat er weer grote be-
langstelling van de zijde van de VDH So-
lexisten zal zijn voor dit VDH Solexfestijn.
Degenen die geen ~rvaring hebben in het
rijden van dit soort ritten behoeven zich niet
ongerust te maken. De opzet is zodanig dat
çen eiqer kan meedoen en gelijke kansen
heeft. D~ bedoeling is een gezellige middag
te bieden met. sportieve inslag.

lok dit jaar worden gereden en wel
1 worden verzocht deze datum voor

t wij voor eigen personeel een rond-
-rijderij eenmaal goed op gang was,
deze rit ingesteld. Op een sc'hone
anderden V.D.H.-ers toen in wijde
1 ontdekten bij die gelegen'heid d'e
.In eigen stad.

ngeving van de Residentie

Degenen die geen Solex hebben doch wel
willen meedoen dienen zich te verstaan met
een Solexrijder die op die dag verhinderd is
of die niet voornemens is mee te doen. ver-

'der hebben de organisatoren de medewer-

king nodig van vrijwilligers die als contro-
leur of helper dienst willen doen. Motor-

rijders genieten hierbij de voorkeur omdat
zij zelfstandig hun controle zullen kunnen
bereiken.

Het is dus afgesproken: Zaterdag 22 Augug-

tus gaat VDH so.lexen.

In overleg met de kern worden met
ingang van 28 Juli 1953 de middag-
pauzes gewisseld.
Dit betekent, dat al het personeel,
dat tot heden de eerste pauze had,
thans de tweede pauze krijgt en om-
gekeerd.
Deze regeling zal voorlopig 1 jaar
van kracht zijn.

het oprapen
soms voor het oprapen liggen

-- ... L. .v d. Hooft, afd. 2900. Hij Im-
bedacht, dat de bekènde 24 uur ser-
voor de H.B.M.'s in de vacantieweek

uit te voeren was. Teneinde teleurstel-
bij de afnemers van onze handboor-

te voork9men, stelde hij voor om
deze een kaart te zenden met de medede-
ling, dat de fabriek wegens vacantie geslo-
ten Is en daardoor de reparatie dit keer niet
binnen de gestelde tijd kon verrichten. Een
kleine dienst dus, die veel onaangenaamhe-
den kan voorkomen. Voor deze tip werd v. d.
Hooft f 2,50 toegekend.

-

VACANTIE en ZIEKTE

Twee dingen die niet bij elkaar ho-
ren, maar toch wel eens voorkomen.
En mocht U deze pech overkomen,
vergeet dan niet, dat U zich ook in
de vacantie op de gebruikelijke wijze
moet melden. De ziektedagen in de
vacantie kan men naderhand weer
opnemen. Vergeet ook niet, als U
zich niet op het normale huisadres
bevindt, het volledig adres op te ge-
ven, waar U verblijft.



ERRESDE KV 537 STELT ZICH
. cVOO R .J ~fde.ling Verkeer vraagt:

c R Tlf ' Ceserve e e onlste.
,Vereist: Enige algemene ontwi'kkeffrng
I en juiste u;tspraak van de Nederland-
se taal. Bekendheid met de werk-
zaamheden van vele V.D.H. functio-
narissen en kennis van enige talen
strekken tot aanbeve'11ng
Buiten de diensturen als telefoniste
worden werkzaamheden op een ande-
re afdeling verricht.
Aanmelden schriftelijk aan de afde,.
[jOg Arbeid, Maanweg.

Wij bezochten onze zieken
Op 26 Juni werden onze zieken Mej. Hee-
man en de heer Pronk in de sanatoria be-
~ocht in respectievelijk Wijk aan Zee en
Renkum~
De heer Straub bezochten wij thuis in Hil.
versum. De heren Roorda en Schütte zijn
i'} het Groene Kruis sanatorium in Delft.

zowel innerlijk als uiterlijk iets nieuws De heer Jansen wordt in het sanatorium te
:>cheveningen verpleegd terwijl de heren

Elk jaar komen er nieuwe radîotoestellen uit en gewoonlijk maken wij daar melding van Oostwouder Bots en van der Meer thuis
in ons blad. Soms is dat een simpele aankondiging, dat de productie .van de KY, zoveel liggen.' -

vorige week begonnen is, een andere maal halen wij onze vloeiend~te volzinnen te De berichten over onze T.B.C. patiënten
voorschijn om de brillante eigenschappen van een nieuw ERRES radiotoestel te be- zijn gelukkig gunstig.
schrijven. Verschillenden die nu nog 'patiënten zijn,
Het is moeilijk om, zonder de waarheid geweld aan te doen, steeds opnieuw de formu- zullen binnen niet te lange tijd gelukkig
I'ering te kiezen die een bepaald toestel kenschetsen zonder daarbij de fout te begaan, patiënt af zijn.
dat men al superlatieven kiest voor een model dat enkele maanden later gevolgd zal Enkelen echter zullen nog wat geduld moe-
worden door een radiotoestel dat nog groter, nog mooier.. nog duurder, nog exclusiever, ten hebben.
nog grandioser is dan zijn reeds zo illustere voorganger. Maar sombere patiënten hoorden wij ge-

lukkig nergens.Een pennist dreigt daarbij in gewetensnood ontvangst dan ook algemeen gewaardeerd. In het sanatorium in W)jk aan Zee heerste
te geraken, aannemende althans dat een Minder bekend is dat de proefzender bij ons bezoek een opgewekte stemming.
redacteur zo nauwgezet van geweten is, dat die de PTT in Scheveningen, heeft De Schlagers waren niet van de lucht en
hij zijn auditorium naar waarheid tracht voor staan dagelijks e~n der beide Hilver- er werd flink aan handenarbeid gedaan.
te lichten. sum-programma's doorlopend op FM Het is bewonderenswaardig te zien hoe han-
Toen wij ons tot taak stelden d,e KY 537 te uitzendt. Men kan, hier in Den Haag, dig mensen worden die toch volledig plat
introduceren hebben wij ons niet bezwaard dus FM beluisteren en de kwaliteit moeten blijven liggen.
gevoeld door deze gedachte. Bij het zien en hiervan vergelijken met die van de Een klein meisje, dat waarschijnlijk T.B.C.
horen van dit toes~el waren -:vij er v~n m:et AM-uitzendingen van Hilversum. Een aan de halswervels heeft, lag met een doek
af aan van overtuigd, dat wij ons niet hl~r vergelijking welke steevast in het over het voorhoofd vast gebonden aan het
zouden behoeven te wachten voor overdrlJ- voordeel van Scheveningen uitvalt. bed.
ving doch eerder voor onderwaardering. De KY 537 heeft een uitstekende geluids- Desondanks lag ze met haar armen te,

De. ~Y 537 is niet zo maar een uit- weergave, mede dank zij de 21 cm luid- zwa~ien en m~noeuvreerde ze met een s~ie-
breiding van een bestaande reeks, spreker en de continu variabele toonrègeling geitje boven haar hoofd, dat haar maar niets
doch iets geheel nieuws, uitwendig met een afzonderlijke basschakelaar. zou ontgaan. Mej. Heeman had het gevoel of
als inwendig. Uiteraard is het onmogelijk een radiotoestel ze jarig was, zei ze. Ze werd door allerlei

Wat het uitwendige betreft: de met noten- te beoordelen zonder dat men het heeft V .D.H.-er~ ,.verwend. ,
hout gefineerde kast is weliswaar niet reva-- horen spelen. Wie in de gelegenheid ge- Onze patlent Pronk In ~enk.urn. ~erkt sedert
lutionnair van vorm doch munt uit door een weest is een kwartier lang met de KY 537 kort voor e~k~le dagen"ln de blbl~~theek va,n
royale decoratie waarbij goud als kleur op te spelen, heeft zijn hart volledig aan dit het sanatorium, waar hiJ erg op zIJn plaats IS
ruime schaal is toegepast zonder te verval- mooie toestel verpand. Wîj zijn er dan ook als verw~ed le~e~. , ,
len tot 9Pzichtigheid. van overtuigd, dat het commerciële succes Straub" die thuIs IS en ~Idden In de bossen
De knoppen bevinden zich, in tegenstelling van de ERRES KY 537 recht evenredig zal .van Hilversum woont IS het grootste deel
tot de modellen van vorige jaren, aan de zijn aan zijn technische perfectie. van de dag, al op en wandelt een half uur
voorzijde. Zij zijn ruim bemeten en hebben Voor de liefhebbers geven wij onderstaande per dag buiten. " " ,
een goudkleurige voorkant. De golflengte- technische gegevens: De hee;r Roorda heeft, lijkt het, zIJn ge,:,:,lcht
in dicatl '

e gesch iedt met een wi J'zer' de sta- 7 I h t d h 'ktd ondertussen verdubbeld en komt haast tiJd te, 'amps super e ero yne, gesc I voor e k 11 " , b k I d 'tlonssc haal hee ft een FM band t t AM FM d ort om a e WIjsgerige oe en te ezen le. on vangs van - en -zen ers. h" I "
Daarmede zijn wij tevens beland bij een der buizen: Noval, EC 92, ECH 81, EF 85, IJ ,~zen, WI. -:- .
voornaamste kenmerken van de KY 537: het EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 34 Schutte IS druk bezig met hande~arbeld en
is het allereerste ERRES toestel dat zonder k ' , 6 + 1 AM 8 + 1 FM van hem komen ook goede berichten. De

ringen, voor, voor d kt '
t dinbouw van een FM-eenheid onmiddelli j'k Ifb ' k . AM , 720- 2000 0 er IS evre en.go erel en,. . m D h J , S h ' b ' t kgeschikt is voor de ontvangst van FM-zen- 185 585 m e eer ansen In c evenlngen egln 00

ders. Een ingebouwdepipoolantenne kan ge- 15 52 m g:!u,kklg al ~eter te wennen.
bruikt worden voor het ontvangen van nabij- FM: 87-100 Mc/s HIJ IS eerst In Renkum gewee~t en va,~da,~r
gele gen FM-zenders. Wil men verder gele- f ' 3 5 w: tt overgeplaatst. Was daardoor dichter biJ zIJn. a gegeven vermogen" a I fd f 'I'
gen FM-zenders eveneens met goede signaal- geschikt voor voeding uit wisselstroom netten VDer Oho e Ben a md,I ,e'

h ' I' h f I I' fsterkte ontvangen, dan verdient het aanbe- van 110-250 volt. e e::, ot~, le t ~IS Igt", e: t ~ee , le -
velin g een Speciale FM-antenne te gebrui- Af t ' 56 35 20 hebberlJ In zijn aquarium. HIJ wil zIJn vissen

me Ingen x x cm. b I' ' t 'ken. De ingebouwde FM-antenne kan tevens ,,' es ISt nle meer missen.
dienst doen voor de ontvangst van de ge- DetailprijS f 385, -. Ook de heer Oostwouder gaat goed vooruit.

bruikelijke AM-zender stations. Aangeboden een portieketage, bev. 4 grote ~em zullen we weer gauw in ons midden
Ç)ver de grote mogel!}kheden die de Fre- kamers en f:en t'Jssenkamer, geschikt voor zien. " ,
quentie Modulatie biedt hebben wij enkele badkamer, balcon, grote keuken, gez. op de T ~nslotte de he;er van der Meer. ~IJ ligt nog
weken geleden reeds uitvoerig bericht. Het Allard Piersonlaan. Huurprijs f 7,20 p.w. niet zolang thuIs: maar de dokter IS tevre?en,
is algemeen bekend, dat de Duitsers dit ma-- Vrij van bet. waterleiding. van der Meer ziet er al stukken beter Ult.
dulatie-systeem tegenwoordîg op grote Gevraagd: een groot benedenhuis of een Wij wensen de zieken heel veel geduld en
schaal gebruiken. Langs de Nederlands- heel huiS'. Huurprijs tussen de 50 en 55 gld. moed toe en hopen dat zij niet al te lang
Duitse grens wordt de mogelijkheid van FM- Te bevragen Antheunisstraat 116, Den Haag. meer op hun herstel behoeven te wachten.



12. Moedermelkvoorziening 11. Jeugd Rode Kruis
Natuurlijk zoudt ook u willen helpen een klein zwak kindje in Het Jeugd Rode Kruis is niet een vereniging, maar een bewe-
het leven te houden. Soms kan een moeder haar zieke of ging onder jongens en meisjes. Onder eigen leiding doen zij
ondervoede zuigeling niet zelf-voeden. Maar de moedermelk- in hun klas of in hun jeugdvereniging vrijwillig j;ets voor
dienst van uw Rode Kruis (in samenwerking met de Kruis- anderen. Geschenkpakketten voor zieken, ouden van dagen
verenigingen) kan dan uitkomst brengen. en behoeftigen helpen zij samenstellen en uitreiken.

- -- - ' '-"--"',

Wat denkt U van een kinderoperettegroep Toneelspeelsters gevraagd
De Toneelgroep heeft, voor de uitvoering In

Wie heeft hiervoor belangstelling? Hebt U belangstelling voor een Kinder" het najaar, nog dringend behoefte aan een
Toen ons Ontspanningsgebouw in gebruik operettegroep 7 Stuur dan direct na de va- aantal damesleden.
werd genomen, wisten wij niet hoe de be- cantie een berichtje aan de heer Koopman, Opgaven word~n gaarne ten spoedigste in-
langstelling van ons personeel voor dat ge- Typekamer Hoofdkantoor met opgave van gewacht door de heer Koopman, typekamer
bouw als Ontspanningscentrum zou zijn.. Wij aantal kinderen en hun leeftijd. Hoofdkantoor.
zelf kenden ook nog niet de mogelijkheden .
en konden dus niet overzien, wat ,wij ons Het Vormingscentrum "De Vonk" organiseert Bi! de~e da~k ik, ook namens m!jn man, de

'rsoneel allemaal zouden kunnen blede~. van 24 Augustus tot 19 September een cur- Directie, miJn chef .~r\ collega s.. voor de
"middels is ruim een jaar verlopen, een Jaar sus voor meisjes van 17-20 jaar. orachtige cadeaux b!J ons huweliJk' ontvan-

waarin overduidelijk is gebleken, dat wij over Uitvoerige gegevens worden graag op aan- gen.
een zaal beschikken, d!e menig ander bedrijf vra~g verstrekt door de administratie van het C. Hoekstra-v. d. Spek
ons zal benijden, met een toneel, waarmee vormingscentrum "De Vonk" te Noordwijker- Joure.
zelfs de beroepsmensen in hun schik zou- hout. De kosten bedragen per week f 8,-
den zijn. f 10,-, f 12,- of f 15,-, naar draagkracht.
Dit alles overwegende kwamen wij op het
denkbeeld ook Iets voor en door de VDH BIJ mijn vertrek naar Curaçao wil ik nog

Ikinderen te laten doen en ziedaar, het idee gaarne hierdoor afscheid nemen van alle
VQH kinderoperettegroep was geboren. I/DH-ers. die ik persoonlijk niet meer de
Wat wij willen is het volgende: nand kon drukken.
Een groep kinderen, laten we zeggen 50 à
60, in de leeftijden van 6-14 jaar, bij elkaar
brengen, die eens per week, bv. Woensdag-
middag, onder deskundige leiding i.n ons On:- ll ~spanningsgebouw repeteren, en die aldus In
staat zullen zijn bv. op ons jaarlijkse St. Ni-
colaasfeest een zangspel ten tonele te bren-
gen. Uit die groep zal een balletklasje ge-
vormd worden.
Vanzelfsprekend zijn dit nog maar plannen.
De verwezenlijking hangt af van de animo,
die hiervoor bestaat. Wat de kosten betreft I ,
hadden wij gedacht aan 15 cent per week
voor de zang en 25 cent voor hen, die te-
vens in de balletklas worden opgenomen.
Het is maar een plan, meer dit plan is zeer
zeker uitvoerbaar. Het woord is nu aan U.
Dit V:D.H.'tje verschijnt vlak voordat wij met
vacantie gaan. U hebt dus volop de tijd er-
over na te denken of U Uw kind of kinderen i
toestemming geeft mee te doen. Zij zelf!
zullen er zeker veel plezier van hebben. I

28-5-'53 Nord.
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Burgerlijke Stand
Huwelijk:

i Hr. H. Westerdaal. afd. Montage en Mej. T.
iNiekerk op 16 Juli 1953.
Hr. Th. lItho afd. Controle en Mej. E. v. d.
Lecq op 16 Juli 1953.
Hr. J. G. de Kruik, afd. Draaierij en Mej. M.
Jaspersen op 22 Juli 1953.

I Hr. J. J. van Hussen, afd. Draaierij en Mej.
W. van Eewljk op 15 Juli 1953.. -

I Geslaagd
Voor het Technisch Basisdiploma I.V.I.O.:
De heer A. J. Remkes. afd. Ger. Makerij.
De heer B. J. J. Schreutelkamp. afd. Ger.
Makerij.
De heer A. Meyers. afd. Gereedsch. Maker.'].
Voor het examen Praktische Alg. Vorming
I.V.I.O.:
Mej. L. W. Willemse. afd. Montage.
De hr. L. de Wit, afd. Prod. Bureau.

.:2'. -. ~- - ~



Ons kruiswoordraadsel
43 Toiletgerei
46 Dit Is
47 Reinigîngsmldde[
49 Strak -onbeweeglijk
50 Rustplaats
51 Bekende luchtvaart onderneming
53 Spil
54 Tijding - bericht
55 Vogeltje
56 Koud
57 Gestorven
59 Bekende HandelsondernemIng
61 Spl~et
63 Plaatsje op de Veluwe
64 Bochel
66 Eerste vrouw
67 Voorzetsel
68 Zekere antenne
70 Meisjesnaam
71 Niet meer op de juiste plaats

Verticaal:
1 en 9 Slagzin
3 Amplitudo Modulat)e
4 Muil
5 Geneeskrachtige plant
6 Bloem .
7 Schel
8 Voegwoord

11 Wasgelegenheid
15 Zoutig vocht
13 Rivier (Spaans)
17 De bloemenwereld'
19 Belofte
21 Groente
25 Appelsoort
26 Als 63 hor.
27 Liefkozing van een dier
29 Tezamen
31 Saprijke vrucht
32 Deel van een cirkel .
38 Aanlegplaats
39 Bijzonder onderwijs
44 Bevel
45 Bergplaats voor geld
48 Levensbehoefte
50 Hekwerk
52 Bejaard
54 Soort brood
58 Familielid
59 Vlinderlarve
60 Burcht
62 Als 66 hor.
64 Deel van een paardehoofdstel
65 Dicht
68 Duitse Nationaliteit
69 Laatstleder}

WIJ STELLEN U VOOR

H. A. SCHREUDER, arts
Wegens bijzondere or;nstandigheden heeft
Dr. W. v. d. Berg moeten bedanken als
plaatsvervangend bedrijfsarts en controle-
rend geneesheer van de Afdelingskas. Zijn
opvolger is de heer H. A. Schreuder, arts
-- Voorburg, die zijn werkzaamheden bij
van der Heem N. V. reeds begonnen Is.

Kruiswoordraadsels zijn vanouds de meest begeerde puzzles. Daarom is onze puzzle-
ontwerper, \V. de Jong van de afdeling Meetapparaten weer in zijn pen. geklommen ~n
heeft voor de V.D.H.-ers een speciale vacantie.kruiswoordpuzzle ontworpen.
Erg moe.ilijk heeft hij het de vacant!egangers niet gemaakt. Verwacht echter niet dat het
oplossen 'van deze puzzle in het geheel geen hoofdbrekens zal kosten, want dan komt
U bedrogen uit.
Ook nu ziilJ: voor d~ goede oplossingen weer de volgende prijzen ter beschi.kking
gesteld. ,

eerste prijs f 10;- J7 Europeaan
tweede prijs f 5, - 18 Begrip - plan
derde prijs f 2,50 20 Loofboom
Ook nu dus weer prijzen, waarvoor het.. de ,21 Been bekleedsel
moeite wa~rd is zich in. te spannen. 22 Wig
Oplossingen moeten u!terlijk 8 Augustus in 23 Insect
het bèzit va:n de ~edactie zijn; 24 Stap - pas
De uitslag".van de prijsvraag wordt bekend 26 Lengtemaat
gemaakt in het V.D.H.'tje van 22 Augustus. 28 Oorlogsgod
Bij juiste in..:uHing, ontstaat op 1 en 9 ver- 30 Vlies
ticaal een prettige, tevens een ernstige wens 31 Heilige stier
aan allen, die van onze vacantie gebruik 33 Engels bier
gaan maken. 34 Pluimvee product
Horizontaal: 35 Bot - been
2 Eetbare plant 36 Koninkrijk Nederland

10 Getij 37 Gemeenschappelijk bouwland
12 Vrucht 39 Uitroep van afkeer
13 Zonnegod 40 Meisjesnaam
14 Drinkgerei 41 Telwoord (Eng.)
16 Gewas 42 Middelbare Tijd
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Hartelijk dank aan collega's en Ziekentroost
voor belangstelling tijdens ziekte onder-
vonden.

H. B. F. Boumeester,
Afd. Remplace.

~
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ERRES OP DE JAARBEURS IN TORONTO

1 Augustus aanstaande viert de h~er L. M. C. J. Hugo, zoon van H. A. }achmann, afd.
Gussenhoven, Directeur van het Verkoopkan- Meetapp. lab. op 24.6.1953.
toor Van der Heem N. V. zijn 12Y2-jarig Hein, zoon van P. S. v~n Beusekom, afd.
jubileum. . Verkor op 25.6.1953.
Plegen wij bij "g!'wone" jubil~rissen eniger- Johannus Corntlis, zoon van C. J. G. van
mate ui; te weiden over hun dagelijkse werk- L(:euwen, afd. Techn. Dienst op 27.6.1953.
zaamneden, opdat de lezers hen daardoor Ieren Jan, zoon van J. v. d. Schilt, afd. Werkpl.
ke~nen, bij een Directeur doet men zulks ge- Electronica op 28.6.1953.
woonlijk niet om de eenvoudige reden dat ieder (Ise IrEne Maria, dochter van P. C. Roe-
onzer degenen kent die de opperst~ leiding van landse, afd. Draaierij op 1.7.1953.
onze bedrijven vormen. . Huwelïken.
De heer Gussenhoven heeft als Directeur van J
het Verkoopkantoor veelvuldig cor,tact met onze M~!. .N. Versteeg, Wikkelafdeling met J.
afnemers. Dat hij niet schroomt zich op eenzelf- WIjntjes op 10.7.1953. ,
de prettige wijze tot zijn personeel te richten S. !. Noteboom, ,afd. T.C. laboratorium met
blijkt doorgaans bij fees(elijke gelegenheden Mej. S. I. de Vrles op 11.7.1?53. " ,
waarbij wij speciaal denken aan het grootse J. J. H,ooymans, afd. ~ostpr'jsadmln'strat'e
fe~st in de Houtrusthallen, nu 2 jaar geleden. met Mej. A. J. v. ~. VIJst op 15.7.195~.
De rollen zijn nu omgedraaid, wij feliciteren A. P!omp, afd. Radiowerkplaats met Me} M.
gezamenlijk de jubilaris en wensen hem, naast J. MIeras ?p 15.7.1953., "
een spoedig herstel van zijn gezondheid, een M. J. H. lIndenh~f, afd. ~ulshoudelljke app.
even goede start voor de volgende jubileum- montage met Me} D. C. Jansen op 5.7.1953.
periode toe. H. H. B. Bomhof, afd. Versterkermontage met

"-'""'-""'-""~-' """"';:~~'-'~-~-"""'-.-'---'-""'-~ """-""-~ ~,--""-""" ,"","""",,,", Mej. C. Nagelkerke, Wikkelafdeling opA . h H V . C . é 15.7.1953.
ttractles van et aags acantle- omlt Mej. D. Kruining, afd. Montage m et J. v. d.

Hof op 16.7.1953.
Het actieve Haags Vacantie-Comité heeft pel., zwaard- en rituele dansen en de dans D. v. d. Starre, afd. Gereedschapmakerij mE,"
ook dit jaar een zo groot aantal attracties van de Gouden Adelaar, de Cobra, de Dui- Mej. C. van Driel op 16.7.1953. "

op het programma staan, dat het ons on- vel en het vliegende hert, ongetwijfeld in Mej. Th. W. M. v. d. Broek, afd. Montage
mogelijk is deze allé te vermelden. Wij zul- vervoering brengen. met A. J. J. Pennockop 18.7.1953.
len er ons daarom toe moeten beperken, De liefhebbers van tamboerijn en castagnet- . C. de Groot, afd. Opleiding met Mej.
slechts enige punten van dit programma te ten kunnen zich te goed doen aan het op. H. G. Bécude. afd. Montage op 20.7.1953.

-. treden van de temperamentvolle Spaanse J. W. l'Ami, afd. Spuiterij met Mej. H. Roo-
I~ de eerste plaats vestigen wij dan nog- danseres Rosario Perez. I sendaal, Wikkelafdelfng op 21.7.1953.
maals de aandacht op d'e uitgave "Een fiets Haar gezelschap treedt Zaterdag 8 Augustus
heeft zevenmijlslaarzen". om 20.00 uur op in de Grote Zaal van de
E f. ts h ft " 11 " Dierentuin. Verder zal op Maandag 10 en,. en le ee zevenmij S aarzen. D' d 11 A t 20 00 '

Ins ag ugus us om . uur een
IDe belangstelling voor de door het Haags voorstelling gegeven worden in het Open-

Vacantie-Comité uitgestippelde fietstochten luchttheater van het Zuiderpark.
was in de afgelopen zeven jaren zo groot, I
dat besloten werd een fietsboekje uit te ge-
ven waarin een zevental fietstochten in de
naa~te omgeving van onze stad en door het
landschap op grotere afstand met alle bij-
zonderheden is beschreven.

Het Qeheel is geestig geïllustreerd en van
duidelijke routekaartjes voorzien. Voor de
geringe prijs van f 0,75 voor 80 bladzijden
druks is dit handige boekje te verkrijgen bij
het Bureau van het H.V.C., Grote Hal-
straat 7; geen wonder, dat de eerste op-
laag weg is "gevlogen" en dat de tweede
druk reeds is besteld.

Een van de In dit boekje vermelde tochten
kan gezamelijk gemaakt worden op 28 Juli:
deze tocht die naar: Den: Brielof Oostvoorne
leidt (naar keuze) biedt verschillende moge-
lijkheden en attracties.

Gezamelijke tocht op 28 Juli naar Den Briel
of Oostvoorne (naar keuze).

Ontvangst van de deelnemers door de ge-
meentebesturen van Den Briel en Oostvoor-
ne, rondleiding door V.V.V.-gldsen.

Vertrek van het De Savornin-Lohmanplein
tussen 8 en 8.30 uur. Ook voor deze geza-
melijke fietstocht zijn deelnemingskaarten ad
f 0,50 van 20 Juli af aan ons Comité-bureau.
Grote Halstraat 7, verkrijgbaar. In deze prijs
is inbegrepen een routegids en het bekende
fletsvlaggetje van het Haags Vacantie-Comité.
De retourkösten overtocht ponten ad f 0,80 I

komen voor eigen rekening.

Woer\sdag 29 en Donderdag 30 Juli zal in
het Openluchttheater van het Zuiderpark het
wereldberoemde ensemble Ram Gopal en
zijn Hindoese Danseressen en Musici optre-
den. Begeleid door een origineel orkest uit
India en gekleed in authentieke Indiase cos-
tuums zal dit ensemble het publiek met tem-

Verkoopkantoor Van der Hecm N.V. heeft dit jaar acte de présence gegeven op de
Trade Fair die onlangs te Tcronto (Canada) gehouden is.
Canada is voor ons bedrijf van oudsher een belangrijke markt.
Reeds seder! 1938 exporteren wij naar dat land.
De tentoonstelling werd bezocht door de heren L. W. van der Heem en A. Cronheim,

die hier op onze stand in gezelschap zijn van onze Canadese vertegenwoordiger.


