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NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL
V AN DER HEEM N. V. . DEN HAAG. HOLLAND. EERSTE NEDERLANDSE AUTORIJWIELFABRIEK N. v.

Ziekentroost collecte bracht
f 482.09 op

De ziekentroostcollecte heelt tot on-
ze grote vreugde f 453, 29 opge-
bracht. Andere jaren was het altijd
ongeveer f 400,-.
Op de ENAF is een bedrag van
f 28,80 bij elkaar gezameld.
Hierbij nogmaals onze hartelijke dank
aan alle milde gevers en aan alle
collectanten, die weer spontaan heb-
ben meegeholpen.

Het comité Ziekentroost.

-
Solex-principe overwint in de nieuwe regeling
Met vacantie zijnde werden wij opgeschri'kt door - achteraf voorbarige
- krantenberic'hten als zou o'nze Solex vo1gens de per 1 Augustus in te
gane wetteliyke regefln'g van het bromfietsenverkeer niet als ,bromfiets
worden beschouwd,
AangeZ!ien hij evenmin als motorrijwiel zou ,kunnen poseren zou dit dus
betekend hebben dat wij Solexisten bij het begin van deze maand met
afgezette motor als fietsers door het leven hadden moeten 'beginnen' te
gaan.

J was het niet nodig dat de kranten witt~ letters "RIJWIELPA~". Een nogal
verkeersorganisatie hier hun protesteren- moeilijke bepaling is verder dat er fiets-

!" stem lieten horen. Een klein misverstand paden zijn waar geen gebruik van behoeft
er de oorzaak van d~t de Solex nog te wo;den gemaakt en dat er rijwielpaden
tc-t bromfiets was verklaard. Inmiddels zijn waar men wel motorisch aangedreven
wij dus officicel bromfietser geworden op mag rijden. Alles zal echter wel reg

moQen wij ons ni!:t meer ophouden op de kom, verzuchten wij maar met Kruger.
e weg a:s d:!:1r een fictspad langs ligt. Er is intussen red~n om ons te verheugen

fictspad. Het met "rijwielpad" aan- over de wettelijke regeling van de status
~rtsr:>ë!d blijft voor ons tabou, tenzij van onze bromfietsen. Na vele jaren onze-

speci.",1 bij vermr Icl s:aat dat zelfs rijwie- kerheid weten wij nu tenminste waar wij aan
'"OIct h~!pmC'tor (bromfi~,. is ken~lijk te toe zijn. Solexen op het fietspad, maar ook
)on voor 6rnbt~lijke t3DI), daar gebruik de Victoria's, Cucciolo's, Magneten en an-

,n mogcn rnaken. Om mystificaties te voor- dere snelbrommers.
:omen: fietspaden zijn de paden die aange:' Voor ons is de bepaling dat wij de rasechte
du'd zijn mrt een rond blauw bord waarop wielrijders geen overlast mogen aandoen,

I (en \'/1t w~el~ij.der=sil~ouel:" Rijwielpaden he~- niet zo erg hinderlijk, al valt dit op smalle

-e:'! cc:'! ~w~r., r~c~,hoe,.lg bord, waarop In Vervolg pag. 2

we rijden met een vastgestelde, snelheid I
Zoals reeds in het VDH-tje van 18 Juli 1953 werd be'kend gemaakt za'! de
traditionele VDH-Solexrit d;t jaar op 22 Augustus worden verreden.
De ril za.J de deelnemers in een boog om Den Haag leiden, langs aardige
punten, nieuwe woonwijken en schilderacihtige weggetjes.
Er zal volgens een routebesohrijving worden geredeni zonder de nogal

möe;lijk gevonden strip tekeningen. "Bij m'onument .Jin'ks" "na water-
pomp rechts", ".bij 1tp 7 (lantaarnpaal 7) links" zijn aanwijzingen, d:iedoor
een ieder kunnen worden opgevolgd. De voorgesc'hreven gemiddelde .
snelheid is vastgesteld op 20 km. per uur. Bovendien zal de mooie VDH-wlsselbeker

worden uitgereikt aan degene, die de beste
Langs de route zijn geheime routecontrO- toond betrekking hebbend op Solexritten en prestatie van klasse a en b heeft behaald.
les en bckc;nd~ tljdconlróles gepla~tst. op het werk van het Rode Kruis.. Verder zijn .. ,
,.Bekend" 'wil zeggen, dat op de route- ons door het Rode Kruis afbakeningsvlag- Inschrijving.
beschrijvin,g de plaats én het aantal kilome- getjes, spandoeken en platen ter beschikking De inschrijving voor de 4e VDH-Solex Rit
ters van de s~art af is aangegeven en dat op gestcld alsmede een aantal prijzen bestemd kan van heden af geschieden en wel bij de
de co~trêlekaart van iedere de~lnemer zijn voor degenen, dfe een vijftal vragen, die heren tijdschrijvers, die de verzamellijsten
jui~ie b"rekende passeertijd staat vermeld. betrekkin~ hebben op het werk van Het dan tijdig doorgeven aan de heer de WIt,
Te vro~g bij een con:róle komen behoeft Rode Kruis, het best hebben weten te be- afdeling Organisatfe, tel. 353, bij wie tevens
niet voor te komen, omdat de deelnemers antwoorden. Dat de collectebussen niet leeg inlichtingen te verkrijgen zijn.
voor de tijdcontrOle mogen wachten tot hun zullen blijven, die door een viertal aardige Naam, voorletters en afdelingsnummer moe-
juiste passeertijd is aangebroken. De tijdcon- meisjes de deelnemers en toeschouwers wor- ten worden opgegeven.
troieur roept wel hoe laat h~ is. den aangeboden, is vanzelfsprekend. Bij familieleden ook de naam van het VDH-
Wie te laat komt krijgt voor iedere minuut Koek e,n limonade worden gratis verstrekt. lid vermelden.
een strafpunt. De tijdstrafpunten cumuleren Alle deelnemers ontvangen bij de finish een MEDEWERKERS GEVRAAGD
d.w.z. heeft een deelnemer zich bij tijdcon- spritskoek en een /lesje limonade. . .
trOle Nr. 2 b,j voorbeeld 4 minuten later Nadere gegevens, zoals starttijd en een ult- D~ organisatiecommissie vra,agt medewer-
gemeld dan aangegeven op zijn contrOle- voerig rfiglement zullen de deelnemers voor kers voor de 4e VDH-Solexrlt. OontrOleurs,
,kaart en komt hij bij halte Nr. 3 nog 1 ml- of op 70 Augustus worden ter hand gesteld. helpers, baancommissarissen, met auto, mo-
nuut later binnen dan de tijd aangegeven t-~" a/loo;J van de klassementsproef zal d~ tcr, bromfiets, fiets of te voet, die \'/flle'1
bij deze contrOle, dan ontvangt hij 4 + 1 = prijsuitreiking plaats vinden. Ook dit jaar helpen, worden verzocht zIch op te geven
5 strafpunten. heeft de Directie een groot aantal waarde- bij de heer Tetenburg, afd. OrgaI1!s:Jti~,
Aan het eind van de rit zal een klass~ment~- voile prijzen i~r b~schikklng gesteld. Horlo- tel. 353.
proef, te houden op het achterterrein van ges, vulpennen, klokjes, enz. enz. EH80-ers, die zich deze middag beschik-
het complex Maanweg, uitmaken, wie van Deelnemers aan deze rallye zullen in drie baar willen stellen voor het verhelpen van
degenen, dfe met 0 strafpunten de rit heb- kl~ssen vf'rde(.ld worden: mogeliike ongevallen, gelieven zich even-
ben gereden, de eerste prijs enz. wint. a. V~-i-hercn; b. VDH-d~m~s. c. f~milie- eens met de heer Tetenburg in verbinding
?e klassementsproef Is niet moeilijk of ge. leden. t~ stellen.
;aarlijk te rijden, maar een beetje behendig-
'ieid en concentratie komt er wel bij te pas.
Bovendien is het zeer spectacul~ir
niet Soléxrijdendc VDH-ers .
kunnen vanaf 15.30 uur dit schouwspel
slaan.
Het Nederlandse Rode Kruis verleent
medewerking.
Voor en tijdens de klassementsproeven zal
in de filmzaal een ~~ntal films worden ver.
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KOMT ER EEN KINDEROPERETTEGROEP
Dit is nog steeds een kinderoperettegroep. daarvoor geschikt zijn.
open vraag. Het tijdstip, De kinderen, in leeftijd Wat de kosten betreft
waarop wij onze oproep variërend van 6 tot 14 hadden wij gedacht aan
publiceerden, namelijk jaar, komen daartoe eens 15 cent per week voor
in het VDH-tje van 18 per week bij elkaar in de zang en 25 cent
Juli j.I., was blijkbaar al ons ontspanningsgebouw, voor hen die tevens in
zeer slecht gekozen; b.v. Woensdagsmiddags, de ballelklas worden
een groot gedeelte van waar zij onder deskun- opgenomen.
ons personeel was al dige leiding een zang-

H bt U h . b I.

d . . e Iervoor e ang-met vacantie en e ove- ~pelletje of operette In- t 11. 7 c:. J, .
If d d d .. s e Ing. ~uur uanrlgen waren vanze. stu eren at an, WIJ b . ht .k d ' even een eric je aan

spre en zo van vacan. denken b.v. aan ons St. d h K T.
I Id d e eer oopman, ype-tlep annen vervu, at Nicolaasfeest, door hen

k H fdk tbi d ..
d d amer 00 an oor,er voor ons a weinig vlor t opgevoer voor

t t If .. d bi f d me opgave van aan a

0 geen tij over ee. onze personeelsle en k. d .. f .
. ., In eren, meiSje 0 jon-

Wij herhalcn: dr::ct h~ln kinI deren. UI. gen en hun leeftijd.
le groep za tevens een'Er besta.an .plë:nnen voor balletklasje worden ge-

de oprichting van een vormd van kinderen, die

Vijfd~druiventocht en druiven rit I

Zaterdag 5 September wordt de vijfde drui-
vensterrit en dru iven rit, georga n iseerd door
de MAÇ, west, verreden.
In de sterrit zullen bromfietsen een afstand
van minimaal 30 km. moeten hebben afge-
legd.
De druivenrit daarentegen is een oriënte-
ringsrit, waarbij volgens een routebeschrij-
ving een afstand van 50 km. moet worden
afgelegd met een gemiddelde snelheid van
20 km. per uur.
Voor deze rit is een zeer groot aantal prij-
zen uitgeloofd en om het geheel nog aan-
trekkelijker te maken wordt onder de deel-
nemers een compleet solexrijwiel verloot.
Een druivenrit zou niet volledig zijn als er
geen druiven gegeten werden. Daarom ont-
vangt iedere deelnemer, naast een plaquette
ook een flink portie druiven. Tevens heeft
men gratis toegang tot wièlerronde en 50 %
reductie voor de feestavond.
I.nschrijvingen voor deze rit moeten uiterlijk
29 Au.gustus in het bezit zijn van de heer
C. W. J. Rozeb'l,om, Prof. van Arkeistraat 43
te 's-Gravenzande. Het inschrijfgeld be-
draagt f 3.-.

ongekende mogelijkheden van een stofzuiger

Middelbaar Q'nd~rwijs in de avonduren.
Het is niet iedereen bekend, dat de moge-
lijkheid, bestaat om tegen geringe kosten een
diploma Middelbaar Onderwijs te verwerven.
Voor hen die in het bezit zijn van een
M~lo-diploma of die alleen lager onderwijs
hebben qenoten en van deze mogelijkheid
qebruik willen maken volgen hieronder
..nige bijzonderheden.
De Handelsavondschool (H.A.S.) heeft zich
op dit avondonderwijs gespecialiseerd. In
Den HaaQ zijn drie gemeentelijke en twee
Dijzondere Handelsavondscholen, waar men
Jeze cursus kan volgen. Verder zijn er ook I
Jergelijke scholen in Voorburg, Leiden en
Rotterdam.
De Haagse gemeentelijke scholen -leiden op
voor een 4-jarig diploma, alle andere voor
het 3- en 5-jarig Rijksdiploma.
Bovendien geven alle scholen cursussen
voor het Middenstandsexamen en de Prak-
tijkexamens. Er is tevens gelegenheid koste-
loos typen en steno te Ieren.
Zij die in het bezit zijn van een Mulo-
diploma worden in de regel in de 4e klas
(in Den Haag 3e) geplaatst en kunnen du~
na 2 jaar dit Middelbare examen afleggen.
Het schoolgeld wordt berekend naar draag-
kracht. Indien U over deze nuttige opleidinr
voor de administratieve vakken meer wilt
weten kunt U zich wenden tot de heer C.
van Delft, afd. Opleiding.

Solex-principe overwint in de
nieuwe regeling
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oaden bepaald niet mee. De lieden, die ge-
zeten zijn op bromfietsen goed voor vele
tientallen kilometers per uur zullen zich
echter dikwijls zitten te verbijten als trage
wielrijders hun de voortgang beletten. Een
vlucht naar de grote weg is dan niet meeT
mogelijk en noodgedwongen zal men zijn
snelheid moeten beperken tot die van bij-
voorbceld de Solex.
t.envan de gevolgen van de nieuwe regeling
zal ongetwijfeld zijn dat de fietspaden in de
tockomst breder zu11en zijn en dus beter
qeschikt om het toenemende bromfietsen-
(erkeer op te vangen. Dat de bromfietserlj
nand over hand toeneemt zal iedere va-
cantieganger zijn opgevallen. Is de "meng-
verhouding" \rapfietser/bromfietser in de
qrote stad nog steeds onmiskenbaar in het
voordeel van de trapfietser," buiten op de
weg is dikwijls de bromfietser aan de win-
nende hand, zeker op vacantiedagen als af
wat bromfietsen kan er op uittrekt. Het is
een van de grote verdiensten van de brom-
iets dat hij het platteland ontsloten heeft

I voor de stedeling. Wie vroeger aangewez~r
was op trein, tram of bus als hij naar buite'.
wilde gaan pakt nu de Solex en komt op
plekjes die hij anders n!et of vrijwel niet
had kunnen bereiken.
Dank zij onze solexen hebben wij een ple-
zierige vacantie gehad en wij weten dat
velen ons dit zullen beamen.

SOLEXRIT ~NAAR AERSCHOT
Op 15 Augustus organiseert de Solex-orga-
nisatie een grote rallye naar het Belgische
I)laatsje Aerschot. In deze gemeente - gele-
gen tussen Leuven en Mechelen op de rand
van de Kempen - wordt die dag de grote
Kermis gehouden, die dit plaatsje in heel.
België beroemd heeft gemaakt.
In het centrum van de stad is het eindpunt
van de Solex-rallye. Hier dient men een
klassementsproef af te leggen, die mede be-
slist of men in aanmerking komt voor één
der vel~ prijzen, w.o. een Solex, een beker
voor de verstkomende deelnemer.

I De voor deze rallye verplicht af te leggen
i afstand is 60 km.
Het startpunt voor de Nederlandse deel.
nemers is Turnhout of Brussel.
Het inleggeld bedraagt f 1,50 voor Nedt
landse deelnemers.
De aanmelding staat open tot 10 Aug. bij:

R. S. STOKVIS & ZONEN N.V.
Afdeling PUBLICITEIT,
Heiman Dullaertplein 3,
Rotterdam.

Volgens de berichten in de Haagse kranten heerst er momenteel een
muggenplaag in de nieuwe wij'ken Moerwij'k en Morgenstond. Wan'hopige
ouders s1ullten, zelfs op de weinige zomerse avonden die dit seizoen biedt,
reeds geru'Îme tijd voor zonsondergang de ramen 'en binden de strijd aan
tegen de zoemende treiteraars die de nachtrust va'n de lieve Moerwijkse
en Morgenstondse kindertjes, mitsgaders die derzelver ouders, bedreigen
en hun 'levensvreugde vergaHen.
Met kranten, ,handdoeken en andere slagwapens gaat men de muggen
te lijf. Dat daarbij veel 'huisraad sneuvelt behoeft geen 'betoog. Muggen-
lijken laten bovendien vte'kken achter tegen meuwe be'hangetjes en 'hagel-
witte plafonds.

En vlijt men zich 's avonds dan moegestre-
den te ruste dan komen circa tien seconden "":::;--na het uitknippen van het slaapkamerlampje ~

de eerste voorposten van de muggenàrmee
alweer aangezoemd en kan de strijd opnieuwbeginnen. Wij hebben tijdens onze vacantie -

ook In een nieuwe wijk gelogeerd die rijk
was aan muggen. Natuurlijk was er ln het
huis een ERRES stofzuiger aanwezig. Aange-
zien wij een hekel hebben aan horren en
gesloten ramen - tenminste of:! zwoele avon-
den - hebben wij de muggen gewoon laten

aanrukken tot het bedtijd was. Toen kwam
de vergelding. Met de stofzuiger hebben
wij de plafonds toen leeggezogen. Tiental-
len muggen verdwenen in de zuigbuis en
na tien minuten was de opwindende jacht
afgE!lopen. Geen mug die ons die nacht
deerde. Het is niet eens nodig de mug met
de buis te "pakken". Reeds op 5 cm. afstand
van de zuigmond is het beestje reddeloos
verloren en wordt hij door de sterke lucht-
stroom gegrepen en naar de stofzak ge-
transporteerd.
Als al die Moerwijkers en Morgenstonders
zich deze week een ERRES stofzuiger aan-
schaffen (met lichtmetalen buizen waardoor
het rei,ken naar de plafonds niet vermoeit)
zullen hun babies (en wij) hun dankbaar zijn.

Een ander middel tegen de muggen Is de I
ERRES ventilator. Zo geplaatst dat de lucht- I
stroom over ons heen gaat zijn wij verzekerd
van een ongestoorde slaap. Een mug heeft
kennelijk niet genoeg motorvermogen om
tegen een luchtstroom op te roeien.

U ziet wel weer: met ERRES beleeft U won-
deren.





DER~ 2 Augustus jubileerde J. V AN HARST Burgerlijke Stand
. Gcbcren (VDH):
f Vacantiedrukte kan een ieder parten spelen, Françisca Maria Rose, dochter van J. G.
~ waarom de redactie niet. Zo is he! ons over- Reichardt, afd. Montage op 12 Juli 1953.
~ komen, dat ,:"e een ju~ilaris bij het v,7rschijnen Pt:irus Johannes, zcon ~an H. A. M. Lang~-
~ van het vprlge VDH-tje vergeten zIJn om te za~l, afd. Werkvoorbereiding op 22 uli 1953.
~ memoreren. Lc:onardus Johannes, zoon vàn L. J. van
i J. v. d. Harst heeft op 2 AuguSVJS ziin 12V2- Schie, afd. t-1eubelmakérij op 23 Juli 1953.

jarig jubileum gevierd. Cornel;~ M3rinus, zoon van J. Vermeulen,
t Op de montage is dit niet onopgemerkt voor- afd. I"pakkerij op 74 Juli 1953.
~ bijgegaan, want het gros van zijn dienstjaren Paul, zoon ven P. Bottelier, afd. Service op

heeft de jubilaris op deze afdeling g ~~I~ten. ;6 Juli i953.
Slechts (oen korte periodc op d~ inpakkerij bij 1-1L:bertus franC"scus, zoon van H. F. Boy-
de eindcontrtlle van d,~ radioapparaten h~eft mans, ,fd. Draaierij op 78 Juli 1953.
zijn montageloopbaan onderbrokcn. Rcr.ate Frouwkj', dochtcr van A. Buys, afd.
In dienst ge:reden aan de stofzuigerband voor 'v'/f rkvoorbereiding op 29 Juli 1953.
het uitbalanceren van de ankers werd van dcr Ht;wclijkcn (VDH):
Harst weldra overgeplaatst naar de sta torband. t'\. v. d. Horst, afd. Iri~rne Contrtllc met
Hierna volgde zijn arbeidsperiode op de inpak- Mej. Th. M. IJuybens op 5 Augusl.us 1953.

, kerij. Tegen het ei~d van de oorlog kwam van G. van l-1alem, afd. Verkcop met Mej. P.
der Harst echter weer op zijn oude afdeling -~~-- ven der Neu! op 21 Augustus 1953.
terug en via de ankerband MF band be" -

reikte hij zijn tegenwoordige funct!e, 7ich op zijn ko~ 13at zitten, doch in IJet heeft mij buitengewoon aangenaam ge-
, steekproefcontrOleur van alle spoelen. ifdl're sitUJtic .:en op~ossinq weet tc trofc~ bij gelegenheid van mijn 12V2-jarig

~ Dat ~en het hem gemakk~lijk heeft ge- virden. jubil. um zoveel bewijzen' v,n vriendsch.,p
'maakt kan men moeilijk zeggen. Als er Dêi van der Harst cnder alle spoelen en sympa'hie t~ r,10gcn ontvangen. z
een nieuvi project op stapel werd gezel die hij :~ contrtllere;1 krijgt nog altijd Ik dank ë:llen die mij op enigerlei wijze hun
was het v. d. Harst die cr mee in zee een ~p~ciaic voorl:Efde h",eft voor d,~ goed:: wensen aanboden daarvoor hartelijk.

mocht g3an en dus automatisch alle kin- Mi'" spo~ I~n is begrijp::lijk, vooral als L. M. C. J. Gussenhoven.
derziekten van het nieuwe project had te Men wect, cl:! h'j zijn echtgenote aa~ *
overwinnen. Liep de zaak eenmaal, dan deze band h~eft Ieren kennen. Hier~r:d~ brtJig ik, ook namens r,1ijn vrouw,
was e,~ I"lC,1 iets nieuws t~ beginnen ~n Buiten werkl:róon maakt van der Harst mi;n hif:rtelijke dank, voor de betoonde be-
kon hij hc; door hem geeffende pa3dje zich verdienst:lijk als aanhanger van ko- IZlngstcllir;g, die ik b!j mijn huwelijk mochl
wcer aan een collega overgt;ven en zelf ning Soccer. Wij verwachten niet anders ondcrvindcn.
opnieuw beginnen. Men bcgrijpt hieruit of oo~: hier zal hij s:eeds het baanbre- Th. LIth,
wel, dat d~ jubilaris g,'e~ man is, die kende werk m~::tcn opknappen. Alrl c:.~rm,,:"~rii

~~ ~ :..".. ".. ---~ "-"-- -"""'; ~;~ ---" ".. ---~-~~ ---'-"-' ~
Geslaagd 1 ' . , ,
G. C. Oomens, tijdschrijver, voor practijkacte 18 Augustus 12/2 JarIg JubIleum van B. DE DIE
Boekhouden (associatie diploma). Op 13 Fcbruari 1941 irad B. de Die in onze
Voor het Bemetel-examen Stempel make. dicn~t en o~ h~! (en iedC'r gema'~kel;jk te ma.
1-1. Schelter,s, zfd. Ger.makerij en ~~en wcrd hij gepl:Ja!st op de afdeling Productie-
A. M. van Duyneveldt, afd. Ger.makerij. hc:rcau c~ in!:talecrdc zi h naa~t zijn collega,
Voor hó i toelatingsexamtèn N.O. actt" de Mie. Daar beide hercn ,..~rkzaam waren als
T. C. Lith, afd. Ger.makerij. prcductiemanr,en en !:amcn een t"lefoontces!el
D~ he( r A. v. Egdom, afd. Huisve.ting slaag- :ct h:Jn be!;c:hikking had,1~n "Icrden zij diverse
de voor het diploma van de Philips-!ascursus I malen met elkar,d:rs problemen las'.ig gevallen.
voor gevorderden. I ' d .. t f . b d d '

.J ren pro u".lcve s 0 zuiger an pro uc!le-
~anper:ode wcrd clc Di~ overgeplaaist naar de
afd~ling bibliotheek, waar hij zijn uitgebreide
technische ~:ennis in dienst ging stellen van de
~echnische documentatie. De Die is op de biblio-
theek de man tot wie een ieder, die met een
technisch probleem worstelt zich kan wenden en
onherroepelijk een oplossing zal ontvangen,
kortom hij is de vraagbaak op technisch gebied.
De jubi1aris is ook de man, die ervoor zorgt
dat onze bibliotheek te allen tijde up to date is,
want door de vele technische tijdschriften,
die hij moet lezen is hij precies op de
hoogte van de nieuwe productiemetho-
den en de nieuw:) uitgaven van de tech-
nische boeken.

Het zou de jubiJaris misschien het aan-

Ondergetekende dankt, mede namens zijn
vrouw, de chefs, bazen en collega's hartelijk
voor de mooie cadeaux welke hij bij zijn
huwelijk mocht ontvangen.

H. H. B. Bomhof,.
Afd. Meetapp.

.~

Deze keer ook een jubilaresse

Mej. E. P. J. Pieters genaamst geweest zijn als hij dit jubileum
onopgemerkt voorbij zou kunnen laten
gaan, doch dat is iets wat hem niet zal
gelukken. Hij zal de vele felicitaties,
loch In ontvangst moeten neme"1.

s

Hartelijk dank aan Directie, chefs en col-
lega's voor de prachtige cadeaux en de vele
blijken van belangstelling ondervonden bij
hun huwelijk.

J. J. Hooijmans en echtgenote.
*

Hiermede danken mijn vrouwen ik de Di-
rectie, chefs en personeel voor de mooie
geschenken die wij mochten ontvangen ter
gelcgen'heid van ons huwelijk.

M. J. H. Lindenhof Jr.
D. C. Lindenhof-Janssen.*

De heer en mevrouw OJwens-Kortland dan-
l:en hierbij Directie, chefs, bazen en col-
I~ga's hartelijk voor de cadeaux en felici-
taties bij hu, huwctijk ortvangen.

D. v. d. Starre.
C. v. d. S~arr~-v'n Drie!..

Een 12Y2-iarig jubileum van een van onze vrou-
welijk!": werknemers is iets vlei niet iedere dag
vocrkomt en dJarom Is hct zo prettig als cr zo
nu en dan tussen alle mannelijke jubilJrissen
ook eens een vrouwelijke onzc aandacht opeist.
M'3andag 17 Augus\us is het 12Y2 jaar gel~den
dat Mej. E. P. J. Pietcrs in dien~i van ons b;)-
drijf trad.
Oorspronkelijk was zij geplaatst aan de wik::el-
band doch later wcrd zij overg;)plaatst naar
de preparatie van d:'! transformatorband, waër
zij heden nog haar b~s'c kracrien geeft. Een
diensttijd dus die geh-:;cl lig: C"p de afdel:ng
montaoe en we kunnen da~ C"ok niet ontken-
nen d~ Mej. Pietcrs haar afdeling trouw is ge-

- bleven. Dat omgck~erd de afdel!ng montage
ook haar niei vergeet zal onomstotelijk blijken

~~ ~ -"'-~~~~:~~~~=~ : ~


