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.Het Rode Kruis roept U
In de loop van de komende
week zal in ons bedrijf een Ro-
deKruis-actie worden gevoerd,
waarbij en,kele dames zich o.m,
verdienstelijk zullen maken met
het verkopen van postzegels
met ioeslag.
Gezien het prachtige doel twij-
felen wij er niet aan dat elk
rec'htgeaard VDH-ergraag een
mapje van deze postzegels zal
kopen.
Postzegelverzamelaars en alle perso-
nen, die het Rode Kruis wensen te
steunen, kunnen hun bestellingen
voor Rode Kruis postzegels en brief.
kaarten opgeven bij:
Mej. GroenE;weg, afd. Sociale Zaken.
Hr H. C. Groen, afd. Montage.
Hr. C. Oosthoek, afd. Salarisadmini-
stratie.

KIJKEN KOST NIETS
VDH h ft . t d Spectaculaire klassementsproef

ee eigen s an s het aanzien waard
VOH TER BEURZE. De weinige VDH-ers die niet hebben
Van ons standpunt bezien is een der grootste attracties van de Najaars ingeschreven voor onze Jaarlijkse
beurs welke op 1 September aanstaande te Utrecht wordt. geopend wel Solexrit (waar zij waarschijnlijk nuh f ' d VA,~I DERHEEMNv dh h 27 " reeds spijt van zullen hebben) kun-et e~t at, ~ ~ ",aar voor et eerst"In aar -Jarige nen hun middag en die van hun
geschiedenis als deelneemster met eigen stands verschiJnt, vrouwen en kinderen nog enigszins

Tot dusverre worden de door ons vervaardigde ERRES producten altijd goedmaken door te gaan kijken naar- en het dient onmiddellijk gezegd - voortreffelijk getoond door STOK- de klassementsproeven
VIS die aan onze rad.io's, stofzuigers enz, een waardige representatie ter Deze klasseme,ntsproeven dfe een
bb d zeer spectaculair karakter hebben eneurze ' ezorg e, die de t~schouwers overduidelijk

De ontwikkeling van onze onderneming Daarom is besloten dat VDH met demonstreren tot welke rijkunstige
heeft echter met zich mede gebracht dat wij stands ter beurze zal verschijnen. In d'eze I p~estaties onz~ Solexisten in staat naast ERRES radio's en electrische hulshou- stands - die schuin tegenover die van ZIJn, worden gehouden van ongeveer

delijke apparaten een gehele reeks van an- Stokvis zijn gelegen - zal men kunnen 15.00 tot 16.30 uur, op het bfnnen-
dere producten zijn gaan vervaardigen - zien wat VDH produceert op het gebied terrein naast de cantine.

noemen wij in dit verband alleen maar de van electronlsche apparatuur. Ingang: hek bil badhuis. Vanzelfspre-
naam TELCO - welke normaliter niet door zullen hier gelegenheid hebben hun zaken kend zijn belangstellenden van harte
Stokvis worden verkocht en dus ook niet op rustig en rechtstreeks met onze export- welkom,
haar stands geëxposeerd. Daar komt nog bij specialisten te behandelen.
dat de export niet door Stokvis wordt
zorgd. WIE IS DE SNELSTE
Tot dusverre warcn de mensen van
zo welwillend ~uitenlanders die op I VDH typewedstrijden Op komst
stands belangstelling toonden voor onze pro-
d~,cten te woord ~e st~an ,.of naar ons te v~r, Er wordt wel eens beweerd, dat wij tegenwoordig leven in het tijdperk
Wijzen doch het IS duidelijk dat d,:ze, ~ I van de wedstri

J'den en inderdaad J'e .kunt geen kra t Izowel voor VDH als voor StokvIS In hoge. ,n ops aan en geen
mate onbevredigend was.' nieuwsberichten beluisteren of er wordt geschreven of gesproken over
D ' d ' ' t I b t ' t fd I wedstrijden op allerlei gebied, Zolang deze wedstri J'den een SPortief ka-eSKun Igen UI a ora orla en on werpa e., ,. k d I ; dh . ,lingen zullen geïnteresseerde bezoekers ')no ,a ter ragen za le ereen et nut daarvan InZien; men meet elkanders
mid<!ellijk kunnen voorlichten. Tenslotte krachten en na afloop geven overwinnaar en verliezer elkaar de hand.
deze stand~ dienen om den vol~e, te tonen Op deze manier kweekt men gemeensc,hapszln en verhoogt men de
dat VDH niet alleen ERRES radio s, stofzui- belangstellin g voor de desbetreffende tak van SPort Z d t "f II h tgers en Solexen maakt, doch daarnaast een " ',. " on, er WIJ e za e
indrukwekkende reeks van apparaten die succes dat opa KI IJzing destijds had, ertoe hebben geleld, dat het aantal
zonder uitzondering hoge eisen stellen ~ pijprokers in belanqriike mate is toegenomen,
het t~chnisch kunnen. "Dit vlagvertoon is ze- dat, juist door ,die wedstrijden In het mld-
ker niet ,het onbelangrijkste aspect van onz" delpunt van de belangstelling Is komen te
deelnc;mlng aan de Jaarbeurs. staan. f:n om dit laatste punt gaat het: de

belangstelling. en dus liefde voor het werk.
Wat In de Houtrusthallen In het groot ge-
beurt willen wij nu In het klein nadoen,
n.l. een wedstrijd In machineschrijven hou-
den, waaraan Iedere VDH-er, die met de
schrijfmachine kan omgaan, mag deelnemen.
W,ilt U nadere bijzonderheden? Hier zijn
ze: De eerste wedstrijd zal meer het karak-
ter hebben van een experiment, waarbij
iedere deelnemer in de gelegen!held is zijn
prestaties te laten vastleggen. Gedurende
tien minuten moet een stuk proza worden
overgetypt, waarbij snelheid en accuratesse
beslissende factoren zullen zijn. Om Ieder-
een een gelijke kans te geven z:al althans

I de eerste wedstrijd gehouden worden des
morgens van kwart over acht tot vijf voor
half negen. Men is dan nog fit, zodat een
behoorlijke prestatie kan worden verwacht.
Wii eindigen met datgene waaraan men
meestal' bij wedstrijden het eerst denkt, n.l.
de prijzen. Deze zullen zeker meevallen en kos-
ten slechts tien minuten van Uw eigen tijd

-'--., " " GeQadigden - en wij vertrouwen, dat dit
laatsie jaren kennen wij ook wedstrijden er velen zullen zijn - kun,~en zich opge-

11, h ' h ., k I I ven voor 29 Augustus a.s. bIJ de heren:In mac Inesc riJven, een va , waar n ve e D If (P I ' t ti )d ' ' t ' I v. e t ersonee slns ruc e ,,n van ons a mlnlS ratleve personee een
K (T k h fdk t ) ofk ' h " oopman ype amer 00 an oor,I ze ere matD van vaardig eld bezitten en L t h (C t b'l't 't)eu sc er omp a I I e! .



Onze medewerker van ~

Halifax N..S., 22 Juli 1953.
Beste Y.D.H.-ers,
Zoals ik in mijn eerste brief, die ik in haast
schreef, beloofde, zal ik nu een verslagje
geven over de dingen, die U als YDH-ers
interesseert. Natuurlijk ben ik hier op zoek
gegaan naar de Erres.stofzuiger en ik vond
hem bij verscheidene zaker\ en wel de
"Mistral", als een "de luxe vacuum cleaner".
Prij~ f 82.95, compleet met alle hulpstuk-
ken.
Erres radio's zijn er niet. Ik ben geen koop-
man, maar toch meen ik wel te kunnen
zeggen, dat een Erres toestel, als het zou
kunnen meegaan ,met de prijzen, hier grif
verkocht zou kunnen worden.*)
De toestellen die men hier verkoopt zijn
lelijk en slecht, om niet te zeggen zeer
~Iecht. Zelfs toestellen in een salonkast zijn
electrisch niet veel meer dan een KY 513
(waarmee ik overigens niet m.'n efgen werk
afkam. Ik vergelijk h~m met een salonkast-
apparaat). De eisen, die het publiek aan
het geluid stelt zijn dan ook niet hoog.
Dat men een toestel zo hard zet, dat het
max. vermogen (meestal 1.52) wordt over-
schreden, is geen bijzonderheid. Het ge-
volg is een vreselijke vervorming.. Natuur.
lijk zijn er ook mensen die wel enige eisen
stellen, maar die zijn er niet veel. De
Philips toestellen die hier gemaakt worden
hebben de zelfde kasten als in Holland.
Echter zijn het allemaal AC-DO toestellen
(dus zonder voedingstransformator).
*) Het is geen prijzen, doch een octrooien-
kwestie.

stormen!
-

Een der euvelen van onze tijd, waar veel
van onze Utrechtenaren ook mee te kam-
pen hebben, is de woningnood, maar niet
omdat er teveel mensen werken, maar om-
dat wij zo'n uitgebreide collectie producten
maken. Nu was er nog een plek, waar de
ruimte-indeling niet erg efficient was. In het
montage-magazijn stonden oude rekken, die
niet goed te gebruiken waren voor normaal-
bakken en teveel plaats innamen... Bovendien
was "de zolder" (een zelfde oppervlakte als
de magazijnruimte) ook voor opslag in ge-

der hand
bruik. Hier lagen natuurlijk de lichte mate-
rialen. Voor oliekous, rubber en dergelijke
was het gevaar van uitdrogen en onbruik-
baar worden niet uitgesloten.

Er bestond een plan elk jaar een gedeelte
van deze oude rekken te vervangen door
normaalstellingen en zo geleidelijk over te
schakelen. Toen wij echter kennis namen
van de opstelling volgens het "Stormer".-
systeem, de tip kregen wij van de heer
Kok, hebben wij de stoute schoenen aange-
trokken en het gehele magazijn in de va-
cantieweek omgebouwd.

Men moet daar echter niet licht over den-
ken. Het is namelijk zo, dat die "Stormer"-
opstelling betekent, dat men b.v. 3 rijen,
stellingen achter elkaar plaatst, de achterste
b.v. 20 stuks vast monteert en daarvoor 2
rijen van 18 stuks, wel ke echter elk afzon-
derlijk kunnen worden verplaatst.

Op deze wijze wint men 2 gangpaden (zie
plaatje). Behalve plaatsruimte wordt nog
tijd gewon nen met lopen, doch deze ge.
rlnge winst gaat gedeeltelijk verloren aan
de paar seconden, welke men periodiek
nodig heeft om een stelling weg te duwen
om een andere stelHng te kunnen bereiken.

Nu was de vloer in ons magazijn niet be-
paald vlak en bovendien beschadigd. Dit was
pas goed te zien, toen de oude stellingen
waren weggehaald. De rails moesten echter
uiterst nauwkeurig waterpas worden gelegd,
anders rijden de stellingen te zwaar en dit
heeft onze machineploeg met van Egdom
van de huisvesting dus telkens precies moe.
ten uitmeten om dan de talloze meters met
vulplaten gelijk te maken.

Naar was ook, dat natuurlijk het magazijn
, geheel moest worden ontruimd, omdat an-

deze week bij hèt inruimen alles z6 wordt
geplaatst, dat de fabriek kan doorwerken.

De heer van Ooyen met zijn assistent Bon-
der hebben een plan de campagne opge-
sield en hulp gekregen van productie-bureau
en magazijn-administratie. Inderdaad is de
gehele verbouwing inclusief verhuizing bin-
nen 8 daQen geslaagd met behulp van van
Dijk en zijn mensen, Kortenhof en 2 heel
sterke jongens uit de Arntsstraat: van Ree
en Schuddebeurs.

Gedurende deze vacantie is bovendien de
zolder gedeeltelijk omgebouwd tot kantoor-
ruimte. Allereerst kreeg ons fabriekslabora-
torium van de heer Sival een dépendance..

Dit was hoognodig, want het was bijna niet
meer mogelijk de heer Sival te vinden tus-
sen al deze proefstapels, schakelduurproe-
ven, monsters van materialen en onderdelen
en als men hem had gevonden, kon hij zich
niet verstaanbaar maken zo groot was het
lawaai. In de nieuwe ruimte wordt zowel
het lawaaiwerk als het "vuile" werk onder-
gebracht, zodat het laboratorium zelf weer
in ere is hersteld om te meten en te denken.
. Aan de andere kant hebben wij het onge-

zellige archief verbouwd. Men kan er nl'
binnen kijken en bovendien is er een ver~
gaderiokaaI gemaakt, zodat wij nu in staat
zijn om een groep van 12 of 14 mensen en
evt. nog meer om een tafel te kunnen schik-
ken zonder dat men bijna op elkaars schoot
moet zitten. De ruimte is zo gemaakt, dat
men niet meer gestoord wordt door allerlei
geluiden zoals b.v. het rondbrengen van
koffie en thee op de kantoorafde1ingen.

Ook dit bouwen is in deze zelfde week uit-
nevoerd, maar het afwerken moest na de
vacantie plaats vinden, doch is nu nagenoeg
gereed.

:;urp schrijft uit Canada
De P!ijzen van radio's variëren van $ 29.-
(KY 513 met 1 bereik) tot $ 200.- (toestel
in salonkast met gramofoon en platenwis-
selaar).
Ik zou graag mijn oordeel geven over de
fabrieken, maar kan dit niet, omdat ik tot
nog toe alleen Cossor gezien heb en Nova
Scotia geen industriegebied is. De indruk,
die ik echter gekregen heb, Îs dat over het
algemeen Nederland niet achter staat bij
Canada, hetgeen ook wel blijkt uit het feit,
dat men overal graag Nederlanders als
werkkrachten heeft en daarbij hen niet het
eenvoudigste werk geeft.

Overigens zijn de eisen die men aan z'n
producten stelt niet zo hoog als in Holland.

De heren Lagendijk en Hey zouden zich
nog wel eens ergeren, als ze hier rondke-
ken. Ik krijg de indruk dat men meer kijkt
naar kwantiteit dan naar kwaliteit, waardoor
men producten voor een lage prijs kan ma-
ken. Hier in N.S. is de mogelijkheid voor
verschillende specialis\en e.d. groot, daar er
een groot gebrek aan is. Fabrieken, die be-
slag op een ervaren persoon kunnen leggen
doen dit, zelfs al hebben ze op dat ogenblik
geen werk voor hem.

Het zelfde geldt voor tekenaars. Een nood-
zakelijkheid is echter dal men redelijk Engels
kent. Van woningnood is hier geen sprake.

Wij hebben nu voor de tweede maal een
etage aangeboden gekregen.

Iedere dag worden er per advertentie 15-20

apartementen (3-5 kamers) aangeboden. De
huren zijn nogal hoog. Enige tijd geleden is
het VDH-echtpaar Klarenbeek-de Vaal
hier gearriveerd. We hebben ze van de
boot gehaald, waarna ze de rest van de
dag bij ons zijn gebleven.

leuk! We hebben enkele brieven van
VDH-lezers ontvangen, die inlichtingen
over verschillende dingen wilden hebben.

Mochten er meerderen zijn, dan willen v
graag van dienst zijn. Het idee dat wij \~
Hollanders van Amerika alleen kunnen Ieren
is niet helemaal juist. Er zijn in Holland ook
veel dingen die men hier niet kent en graag
overneemt. Dit komt me op m'n werk vaak
te pas. Zo stond eens een ingenieur met
verliefde ogen naar een draadtrimmer te kij-
ken, die hij helemaal niet kende.

Nu het ontwerp van de Navy-versterkers
achter de rug is ben ik aangesteld als In-
speclor van een serie VHF (zeer hoogfre-
quente) zenders, waarbij ik belast ben met
de electrische eindcontrOle van deze zen-
ders, die een formaat hebben van de wou-
terse T.V. zender. Dit brengt een salarisver-
hoging met zich mee (de tweede) die uiter-
aard van harte welkom is.

Ik geloof dat ik tegenover mezelf verplicht
ben deze brief te besluiten (het is n.l. bed-
tijd) en eindig met hartelijke groeien beste
wensen en goede zaken.

A. van Gurp.

P.S. M'n adres per 8 Aug. is: 145 Agric01a
.Streel, Halifax N.S.



Klaverjasnieuws -- --

Het Bestuur.

aan het

Eerste verslag van ons Pensioenfonds Wie wonnen de prijzen
De boeken van 1949 - 1950 en 1951 gingen open Kr~iswoordpu~zles Schijnen toch steeds een

" goede reputatie te hebben ,bijeen Ieder, dIe
He[ heeft door verschillende omstandigheden 1ang geduurd voor het pen- er van houdt zo nu en dan eens zijn her-
sioenfonds zijn eerste verslag kon uifbrengen, Nu is dit verslag, dat de sens te ontspannen door ze in te spannen;
boekjaren 1949 t,m, 1951 behandelt, uitgebracht, De in deze jaren toege- W:am ook deze keer is, de redactie verrast
treden deelnemers zullen over enige tijd een uitnodiging ontvangen om door ,een s~room van inzendingen. Slechts
d ' , één Inzending ontbrak om het aantal mete eerste Jaarvergadering te bezoeken, drie cijfers, te kunnen schrijven. '
Op deze vergadering zal bovengenoemd verslag worden besproken, ter- Daar de puzzle niet moeilijk g'emaakt was
wijl de deelnemers in de gelegen'held zijn gesteld om van te voren vragen en dus bijna alle oplossingen Juist waren,
in te zenden, welke op qe a,s, jaarvergadering zullen worden besproken, moest, het lot besli7sen w!e uiteindelijk met
Voor zover de deelnemers deze geregen:heid nog niet hebben 'benut WOf- de prijzen ,naar huIs zouden gaan.
den zij aangera~en hun vragen alsnog spoedig in te zenden, Aan het ver- ~:nd~~I:ukklgen waren deze keer de vol-

slag ontlenen WIJ het volgende: 1 " f 10 H V d d k E dl 'e priJs . -. r er aas on, xpe tie,
Oprichting en Doel. uitgenodigd hiertoe over te gaan. 2e Er~s f 5.-. Hr Dekker, Ger, Bur~au.
Na vele besprekingen en berekeningen van Voorzover het personeel van de fabriek 3e 'pr.!Js f 2.50. Hr Marda, Boekhouding,
de Studie-commissie "Verzekeringswezen" Utrecht nietbij de Nill-Mij verzekerd was Wij feliciteren de prijswinnaars van harte.
werd op 11 December 1948 ten overstaan werden ook de leden van dit person'eel on- Degenen, die dit keer niet zo gelukkig ge-
van de notaris H. J. Zweers opgericht de der de gebruikelijke voorwaarden ultgeno- weest ziJn kunnen we als troost zeggen,
"Stichti(1g Pensioenfonds Van der Heem" dlgd tot ons fonds toe te treden. dat ze in ieder gevaJ de redactie weer
door uit het vermogen van Van der Heem De statuten en reglememe~ kwamen dit ver- volop aan boodschappenenveloppen gehol-
N. V. een stichtingskapitaal af te zonderen slagjaar in concept gereed. Het zal echter pen hebben.van f 20.000,-. De Stichting heeft ten doel nog Qeruime tijd In beslag ne~n alvorens '

aan haar deelnemers wij ze aan de deelnemers kunnen voorleg- Mijn vrouwen ik betuigen langs deze weg
of gewezen deelnemers en/of aan hun gen, daar een aantal besprekingen, o.a. met onze hartelijke dank aan chef, bazen en

betrekkingen geldelijke uitkeringen te ver- Metallicus, werkgevers- en werknemersver- slijperijpersoneel, alsmede aan het laborato-
schaffen op de wijze als zal worden gere- tegenwoordigers alsmede goedkeurinp van riumpersoneel en afd. ContrOle van de Na-geld in het Pensioenreglemem, waartoe een het Ministerie van Sociale Zaken en ' bewerking voor het prachtige cadeau ons

overeenkomst is aangegaan met de N. V. gezondheid noodzakelijk zullen zijn. aangeboden ter gelegenheid van ons 40.
Pen9Ioenverzekerir\Qsma:atschapplj "Metalli- Toegetreden zijn dit jaar, overeenkomstig de huwelijksfeest.
cus" te Rotterdam. bepalingen van het reglement 131 nieuwe B. Rosseel,
Samenstelling Bestuur. deelnemers, waarvan 10 personen op ultno- J. W. Rosseel-Hak..t
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit zes diglng van., de Directie van Van der Heem
leden. De niet door de D1rectle van Van N. V., terwijl 8 personen werden afgevoerd.
der Heem N. V. aangewezen bestuursleden Als extra-storting omvingen wij van de Di-
worden door en uit de deelnemers gekozen. rectie van Van der Heem N. V. een bedrag
In het begin van het eerste boekjaar zijn ad f 25.000, -.
door de Directie van Van der Heem N.V. Slotbeschouwing.
voor de eerste maal als bestuursleden aan- Het bestuur is zich ervan bewust, dat er
gewezen de heren: L. W. v. d. Heem, J. v. verschillende onafgewikkelde prohlemen
d. Heem en G. van Vliet, terwijl voorlopig op het gebied van de oudendagsvoorziening.
namens de deelnemers als bestuursleden De onzekerheid op het terrein van de ko-
zullen optreden de heren J. v. d. Linden, mende wettelijke pensioenregelingen belem-
Gerh. H. P, Veld kamp en J. Wezenaar. mert echter in sterke mate het treffenZodra statuten en reglementen definitief zijn hierop aansluitende definitieve voorzi~ningen.' ---

vastgesteld, zal het bestuur reglementair Aan het financiële verslag ontlenen wij het volgende:
worden verkozen. 1949 1950 1951
1950 Omvangen premiën . . .. f 46.972.25 f 58.440.64 f 114.641.40
Overeenkomstig de bepalingen van het re- Omvangen koopsommen.. - 102.142.34 - 64.363.60 - 96.707.61
glement traden In dit jaar 57 deelnemers toe, Omvangen re me . . . .. - 95.89 1.307.74 - 1.972.45waa,rvan 6 personen op verzoek van ,~e Di- f 149.210.48 f 124.111.98 - f 213c~32i~
rectie van Van der Heem N.V., terwIjl één
deelnemer werd afgevoerd wegens vertrek Afgedragen premlën . . .. f 46.766.25 f 57.184.38 f 114.151.55
qaar elders. Premie-overschotten. . . . 206.- - 1.256.26 - 489.85
vena Is vorig boekjaar mochten wij van de Afgedragen koopsommen.. - 102.142.34 - 64.363.60 - 96.707.61

Directie van Van der Heem N.V. wederom Batig saldo. . . . . .. - 95.89 - 1.307.74 - 1.972.45
een extra storting ontvangen. Deze storting f 149.210.48 f 124.111:98 f 21~.321.46

bedroeg f 75.000.-.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan Het pensioenfonds bezat op 31 December 1949 t.m. 1951 de volgende geldmiddelen:
van Van der Heem N.V. op 1 Mei 1951 1949 1950 1951
werd In dit boekjaar door de Directie goed- Incasso-Bank N.V. deposito-rek. f 20.000.- f 109.70 f 159.42
keuring verleend de back-service van een Incasso-Bank N.V. - 47.396.31 - 2,045.10 - 10.487.37
aantal deelnemers, oud-gedienden der on- Postchèque- en girodienst - 21.304.66 - 11.973.50 - 3.902.67
derneming, te voldoen, waarvoor een bedrag Kas. .. .' ... - 3.984.20 - 5.426.83 8.965.37
van f 21~.~,79 ~oodzakelijk was. Totaal. .. f 92.685.17 f 19.555.13 f 23.514.83
Om de liquide middelen meer rentegevend
te maken werden kortlopende beleggings- I Onnodig te zeggen dat men alle deelnemers
objecten gezocht. Verstrekt werd aan de Aan twee gemeeme;n werd een geldlening OP de komende laarverQaderlnQ verwacht.
Ge.meeme Nieuwe Tonge een 3-jarige 2% verstrekt, t.w.: Gemeeme Nieuwe Tongen
pCt. lening van f 25.000,- aan de Gt:meen- f 25.000,- Gemeeme Oost, West en Mid-
te Oost-, West- en Mlddelbeers eenzelfde delbeers f 60.000.-.
type lening van f 60.000 -. h A k Pens ".oenfondsA h t ' d d' t ' ' 110 Het Eerste Nederlandsc e ccoumams an-

an e eln van I Jaar waren per- S k h f d b
sonen deelnemer in onze stichting. tkoor van h1883 M~ret f& dtar e ee t e oe- Allen die in de jaren 1949 -

. en van et pensioen on s '- -- -
1 950 1 951 d d IBoekjaar 1951., een gunstig rapport uitgebracht. Het verslag en ree s ,ee-

In het derde verslagjaar werden alle werk- besluit ten slotte met een dankbetuigIng van nemer waren aan het PenSioen
nfm~rs beneden 50 !~ar, die per 1 Januari het bestuur aan allen, die op enigerlei wijze fonds worden op de algemene
4V2 Jaar of langer biJ één der aangesloten hebben medegewerkt aan hetgeen inmiddels d . 't d. dvennootschappen werkzaam waren en nog d b ' kt verga erlng UI geno Ig ,

..Jwer erel.

niet tot de Stichting waren toegetreden,

31 Augustus om 8 uur begint
het nieuwe seizoen voor VDH-
klaverjassers.
Er wordt direct gestart met een
roosterwedstrijd.



24 Augustus I'ubileum van G d, Schaaf 1 24 en 25 Augustus g~entoegang: ' tot de cantine .

: De G. is van Gerlof en dat vinden wij zo'n In verband met een bijeenkomst ter
t mo,;>ie naam ~at we h~m voortaan zullen ge- bevordering van onze verkoop
: bruIken als WIJ o,nze .,vr~end, v. d. Schaaf aan- kan op Maandag 24 Augustus en
, spreken. Dat "vriend IS hier geen gelegen- Di d 2 A: heidswoo.d doch een betiteling die wij deze oP, lns ag 5 ugustus geen ge-
. stoere Fries graag 1oedenken. v. d. Schaaf is bruik worden gemaa'kt van de can-

~ries en als zoda~!g immigrant in Den Haag. Hij tine, zodat een ieder zijn -middag-
IS nochtans geen IJvera~r voor Fedde Schurer en boterham op zijn werkplaats of 'buiten

! voelt zich meer Amsterdammer dan Naorder- b . k .,~ ling.Hagenaar is hij niet en hij zal het nu wc! ons fa r!e sterrein moet nuttigen,
. niet meer worden ook. Hetgeen niemand ove- De middagkoffie vervalt.
~ rigens behoeft te verdrieten want zoals hij nu D k ff. d M~ is, de incarnatie van de ,mo~erne vakbekwame e 10 uu r ? ',e wor t op a,a ndag
~ arbeider, is hij ons we! zo lief. normaal gedistri'bueerdi Op Dinsdag
J De jubilaris - U heeft waarschijnlijk inm1ddels echter reeds om 9,15 uu r,
~ wel begrepen dat deze lofrede een gelegen-

heidsstuk is - heeft bij VDH een grote, zeer Kernspreekuur 24 Augustus.
grote, liefde: zijn Wanderer freesmachine. 1e pauz~ Hr P. C. Camp'huysen

~ M,:erm,alen, hee!: hij ons verzekerd da: hij van - Hr ,J. Haasdijk.
I hul~ Uit eigenlijk gereedschapmaker IS, opziet, hoewel geen woord Frans spre- 2e pauze Mie} G. H, Mulder
t doch dat hij, eenmaal tot de Wanderer kend, he~ heerlijke land van Marianne te Hr C. Oosthoek.

bekeerd zijnde, de oude roeping graag doorkruisen en zich te behelpen met een Kernspreekuur 31 Augustus
ontrouw blijft. Met deze machine kan zakwoorderlboekje, en een krijtje. Om 1e pauze Hr J. H. Verdaasdonk
v. d. Schaaf lezen en schrijven en het de onultsprekeliike Franse woordjes op Hr B. J. F. A. Mindé.
verbaasd ons al lang niet meer als wij de toonbank te schrijven, weet U. 2e pauze Hr N, Kouwer
bij tijd en wijle zulke enorme stempels op Zo is v. d. Schaaf: ondernemend en vin- Hr K. C. Groen.
Gerlof's machine zien staan dat wij ons dinQrijk. Een vakman die zich zijn waar.
afvragen wat nu wel werkstuk en wat digheid b~wust is en die het prettig vindt WONINGRUIL
.machine is. over zijn werk te spreken. Zulke mensen Aangeboden: In Rijswijk een huis met drie
Het is prettig Iemand te spreken die van mogen wij graag en met ons zullen he! kamers (kamers en suite en slaapkamer).
zijn werk houdt; het is dan nog aange- er velen zijn die onze "Wanderbursch" Huur f 34.50.
namer als diezelfde Gerlof een fanatieke met zijn koperen jubileum geluk zullen Gezocht: Een huis met 4 à 5 kamers in
solexist blijkt te zijn die er niet tegen wensen. Rijswijk, Voorburg of Den Haag.

Inlichiingen: Bij de heer Valemijn, Telco.

v.

" I

Een ieder, die op enigerlei wijze blijk van I
belangstelling heèft gegeven bij mijn jubi-
leum, mijn hartelijke dank.

B. de Bie, Bibliotheek.
.

De belangstelling ondervonden tijdens mijn
ziekte heeft mij diep ontroerd.
Hiervoor. mijp h~elijk.~ dank aan chef,
bazen en collega's, alsmede Ziekentroost
en G.S.G. voor de heerlijke gaven.

J. Kempers..
Afd. 2531.*

Hiermede betuig ik mljn dank aan Zieken-
troost, Mej. Groeneweg. chefs, bazen en I (
collega's. voor de vele blijken van belang-
stelling en fruit tijdens mijn ziekte ontvan-

gen.
I. C. de Groot,
Afd. IVaK.

c.

-..,- ~~.--'-,,-,",--"-'-""""~-"--"~, ~"-~~'-"""""""'

Onze kennismaking met Mej. Thielen dateert f
van de tijd dat zij als opvolgster van enkele
iiluste-re voorgangsters in de directiekeuken

, verscheen en ons kort daarop haar eerste kopje
koffie offreerde.
Niet dat wij al directeur zijn of van huis uit
zulke koffieliefhebbers. Dat Jannie ons een
kopje koffie voorzette danken \Vij aan de pr~ t-
ti ge orns~andigheid dat de directiekeuken bij
VDH ook koffie serveert aan bezoekers; mits:'
gaders- degenen di~ deze bezoekers ontvanger..
Zo konden wij dus delen in die vreugde. MeJ'
Thielen zet uitstekende koffie. Koffie 20 ster!.
dat hij menigeen d~ haren ie berge doet rijzen
en die de geest prikkelt tot een hoge graad
van opmerkzaamheid. Hetgeen zakelijk gezien
alleszins belangrijk is. c
Eenmaal hebben wij ruzie met M'ej. Thielen g~-
had. Dat was toen wij haar verweten dat de thee

- naar zeepsop smaakte. Sindsdien houden
., < ~";--.,..~~ wij het maar op koffie.

C H . b . / t Wij zouden mejuffrouw Thielen onrecht
. age /U I eer Op 6 September zal het 12Y2 jaar geleden zijn. aandoen als wij alleen maar gewaagden

6 S t b dat C, C. Hage in onze dienst trad. Als veeg- van haar koffie. Voordat de keuken haar
ep em er jongen werd hij geplaatst op de afdeling ge- domein werd was zij werkzaam op de

reedschapmakerij en zijn gehele diensttijd is hij montage. Zij is toen enige tijd lid van de
deze afdeling trouw gebleven. In de e~rste Kern geweest en heeft toen geijverd voor
lijd werkte hij aan verschillende machines doch d~ belangen van haar collega's.
daarna ging hij ovcr naar do bcdrijfsschool. Na riet is voor haar ongetwijfeld een grote
het examen, waarvoor hij met goede cijfers verandering geweest de grootste werk-
slaagde, werd hij draaier. In de tijd, dat ruimte bij VDH te verruilen voor de al-
hij deze functie vervulde, is Hage uitgegroeid Ierkleinste: haar kleine brandschone keu-
tot een prima vakman die een grote werklust kent je waar de koffie vandaan komt die
tón toon spreidt. Zijn groot veran:woordelijk- t wij a!len zo waarderen. heidsgevocl leidt ertoe dat de produçten, die Mej. Thielen, daarom mijn hartelijke ge-

afgeleverd worde~, de toet:; ?cr stre~gs,te, ~ri- lukwensen met Uw 12Y2-jarlg jubileum. ,
tiek kunnen doorstaan. Hage IS een Ilef,e:Joer ' ~--"' ""--~ """--~ ~
van voet~all~n, en hoewel hij d~ze spor,t.. ~iet De toneel repetities ,beginnen
meer zo Intensief .beoefe~; zal hl) wel"b!,] ,Ijn Op Donderdag 27 Augustus a..s..
dat "het gesloten seizoen weer voorbij IS. Het W ' II .. d ' '

hzal Hage op zijn jubileum zeker aan gcluk~en- , en ZIJ, I~ ZIC opg,egeven
sen (waaraan de Redactie graag de haTe toe- hebben, op diedatum direct r)a
voegd) nlet ontbreken. werktijd in het Ontspanningsge-

bouw komen?


