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NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL

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

Wie helpt Griekenland-
Allen zijn wij geroerd geweest over
de vele giften, die ons land binnen-
stroomden na de ramp van 1 Febr.
Nu echter Is een ander land getrof-
fen door een r:arnp van bijna gelijke
omvang.
Het Griekse volk is zwaar getroffen
door de aardbevingen van de afge-
lopen maand en behoeft nu onze
hulp.
Zij, die willen medehelpen deze be:'
hoefte te lenigen, kunnen zich in
verbinding stellen met de afdeling
Sociale Zaken,

voor de eerste keer een VDH-stand
Het is in de lande algemeen 'bekend dat het merk ERRES gevoerd
wordt door R.S. Stokvis & Zoner N.V. te Rotterdam. Minder bekend is
datde ERRES radiotoestellerl, stofzuigers, vloerwrijvers en telev!sietoestel-
len door ons worden vervaardigd. Jarenlang is door ons in grote neon-

'letters op ~et dak van de fabr iekMaanweg verkondigd dat hier de ERRES
fabriek stond. Helaas passeert niet iedere Nederlander drie maal daags
de Binckhorstpolder, en dientengevolge is de samenhang die bestaat
tussen ERRES en VDH aan slechts weinigen geheel bekend.

Er is meer dan dat: V,DH heeft in d~ loop Radar-apparatuur:
der jaren haar producti~-programma aan- De bedoeling van deze expositie is. Mondaccordeonisten gevraa d
zienl.!jk verbreed en verdiept. Toen de let- meer het demonstreren van het technisch 9
ters ERRES op het dak van onze fabriek wer- kunnen van onze fabrieken. re veel blijkt Voor het nieuwe seizoen
:en gezet vervaardigden wij onder dat dak ook in kringen van insiders de mening te worden dames- en heren(eden ge-

uitsluitend ERRES radiotoestellen en stofzui- heersen dat VDH alleen maar een stofzui- vraagd voor de mondaccordeongroep.
gers, àfgezien d()n van de omroep- en ver- ger en radiofabriek is. Dat wij op de eerste Gegadigden kunnen zich opgeven bij
sterkerinstallaties, die de afdeling Enkelf3bri- dag vele malen mochten horen: Hè, kan de heer Koo:pman, Typekamer, Hoofd-
cage rechtstreeks voor de afnemers produ- Van der Heem dat ook?, houdt een recht- kantoor.
ceerde. vaardiging in voor dit vlagvertoon.
Na de bevrijding is VDH steeds meer din- -
gen gaan vervaardigen die niet via de ge-
bruikelijke kanalen', dus via de groothandel
worden gedistribueerd. Welke producten
dat kan men nu voor de eerste maal zien op
de Jaarbeurs te Utrecht.
Daar komen wij in de parterrestands nrs
234-238:

Radiotoestellcn: ERRES radioto~stellen in
Europese en tropische uitvoering, geschikt
voor voedin9 uit het net, uit droge batte-
rijen of door middel van een triller uit een
accu.
Getoond worden enk~le modellen zoalsKY

I5131, 51318, 5341, 534U (gelijk- en wissrl-1
stroor1vocding), 5761AV (net + ac~u), 5172
(toestel met HF lamp), 5266 (radiogramo-
foon), 536, 537 en 529.

T,~irie: ERRES KY 3~U, g-schikt voor
-'kanalen. Dï tocstcl heef; ecn 14" recht..

..\Jekige beeldbuis.
Boorm~chines: de nehle reeks VDH ele--
trische handboorma~hines lopendc van 1-181'"
41 (4 mm) L:)t H8M 151 (15 mm).
Ventilator!:n: ERRES vcntila:oren va:1 25._u
cn 40 c.m. c;!iar:1ctcr.

T elec:.ommunicatie-apparatuur: cnl:el~ r.1od_l..
len draagbare zend/ontvangers, zoals ver-
vaardigd voor het leger, het loodswezen en
andere gebruikers.

Omroep- en versterker inst;:lIaties. VDH ver-
sterkers van 10 en 20 watt, welke als toon-
bankartikelen door electrische installateurs
kunnen worden vcrkocht, naast omroep- en
versterkerjnstallaties, welke toegepast wor-
den in fabrieken, warenhuizen, sportvelden
en grote gebouwen. Getoond worden te-
vens de vele variamen die mogelijk zijn zo- I

als heen- en weerspreekinrichtingen, kus-
sentelefoons voor ziekenhuizen en derge-

lijke.

Transmissiemotoren: een product van onze
fabriek Utrecht. Onder de verzamelnaam
transmissiemotoren, kortweg tramo's ge- I
naamd, verstaan wij synchroommotoren,
tachogeneratoren en dergelijke. Het zijn
kleine, met zeer grote precisie vervaardigde I

motortjes voor bijzondere doeleinderl..



., --~

I Reglement VDH-fotowedstrijd
Art. 1.
De ;oto's kunnen naar keuze ingezonden
worden in de volgende klassen:
A - Hoofdklasse.
B - Gevorderden.
C - Beginners.
D - Kleurenfoto's.
Echter met 9ien verstande, dat zij, die in
1951 en/of 1952 een 1 e, 2e of 3e prijs be-
haald hebben in de klassen Gevorderden
~n Beginners, nu respectievelijk in de
l1.foofdklasse en de klasse Gevorderden die-

I r.en in te zenden.
Art. 2.
De volgende prijzen zullen worden toege-
kend:
Voor klasse A, 1e prijs.

, Voor klasse B, 1e, 2e en 3e priJs.
iVoor klasse C, 1e, 2e en 3e prijs.
I Voor klasse D, één prijs.
In de klassen A, B en C totaal 14 troost-
crljzen.
ten extra prijs voor de beste foto met het
onderwerp: "Den Haag-Bloemenzee", on-
qeacht de klasse.

I in totaal f 135,- aan prijzen.
ERRES KV 536 geschikt voor AM en FM I ~~~ ~~zendingen dienen onder motto te ge-

een radioapparaat met een uitzonderlijk uiterlijk ! SB~~ledden.
IJ e keuze van het motto verdient he'

Enkele weken geleden is de productie aangelopen van een der opval- aanbeveling bti voorkeur geen al te gang-
lendste toeste11en die onze fabriek in zijn 27 -Jarige loopbaan heeft gepro- bare ,!e nemen (~Is "vacantie", "Zonsonder-
duceerd: de ERRES KY 536. Ä~~.g 4. en dergelIJke).

Wij he'bben nu reeds de indruk dat de KY 536 te zijner tijd in een adem I Op de achterzijde van iedere foto vermeI-
zal worden genoemd met de "ijzeren" KY en de "Zanger aan de wand" den:
als men gewaagt van de ERRES toestellen die de faam van dit merk in den 1e. het motto waaronder ingezonden is;
lande hebben gevestigd. 2e. de. klasse ~aarin ingezonden is;
T'.d . '" . . , 3e. enige technische gegevens zoals:

Ij ens een Introductie-biJeenkomst In ons ontspannIngsgebouw IS de KY de camera, waarmede de opname ge-
536 vorige week ,bij de gehele Stokvis verkooporganisatie geïntroduceerd, maakt is;
Als gasten waren daarbij eveneens aanwezig de staf van onze Belgische of ~e foto door een fotogra~f. of door
verte genwoordi ger de firma Ber,elec uit Brussel de ,!nzender zelf afgewerkt IS en der-, . gelIJke.
Men was eenparig in zijn waardering voor dit uitermate geslaagde ont.. Art. 5.
~er~. De .kast is e~egant van vorm en beige van kleur. Door de gulden Iedere serie foto's dient vergezeld te gaan
sIerlijsten IS een uitermate subtiel k1eurengamma verkregen dat zich bij van een inschrijvingsformulier in een geslo-
efk interieur voegt. Men kan dit toestel zetten in een modern interieur, ten env,eloppe.. . ,
waar lichte tinten o..erheersen en het zal er door kleur en De foto s NIET In d~ env.eloppe bIjsluIten.

. k d M ' d db " I. bb Op de enveloppe dient In de linker boven-vorm ultste en passen. aar een eur ver er, IJ de lefhe ers van hoek vermeld te worden:
donkere meu'bels die minder fur:ctloneel en meer decoratief zijn, zal de 1e het motto;
KY 536 evenmin misstaan. Neen, sterker, het gladde en welhaast inge- 2e de klasse; , ,
togen model, past zonder meer uitstekend in dit milieu. 3e het aantal Ingezonden foto s.

Op de enveloppe mag de naam van de In-
Het toestel past ook in de huiskamer van Buizen: 6 + 1, t.w.: EC 92, ECH 81, EF 85, zender niet voor~omen. ,
Oma die meubeltjes in de empire stijl heeft EABC 80, EL. 84, EZ 80 en EM 34. Art. 6. .
en wier overgordijnen nog hangen aan ko- DuidelUke golfbereikindicator. Ingebouwde De foto s mogen opgezet of onopgezet in-
peren roeden met dikke knoppen. FM die.oolantenne. Bij gebruik van een FM gezonden worden.
De KY 536 is een toestel dat door zijn vorm buitenantenne geen aparte voor de AM be- Voor de klasse A bedraagt het minimum
en kleur in elk milieu 'past. De kast is op- reiken nodig. . toegelaten formaat van de foto 9x12 cm.
drlngerig n,och pretentieloos, saai noch op- 21 cm. luidspreker - continue toon regeling Voor de klassen B en C bedragen deze
zichtig. En toch zit er meer goudkleur in voor hoge tonen - druk/trek schakelaar maten 6x6 cm.
verwerkt dan in enig ander ERRES toestel. voor bassen - kathodestraar afstemindicator Voor klas.~e D (kleurenfoto's) is het formaat
Hij past bij Old Finish en toch is hij beige- - physiologische volumeregeling - mid-, . .
kleurig. denfreguent zeefkringen - aansluitingen rCleurendlaposltleven moeten echter van een
Er is geen exacte verklàring te geven voor voor gramofoonopnem,er en extra luidspre- masker en een dekglaasje voorzien zijn.
dit verschijnsel. Wij kunnen het alleen maar ker - gramofoon inschakelbaar met golfbe- Art. 7.. .
constateren en de ontwerper complimente- reikschakelaar - omschakelaar voor 6 net- D"or deelneming aan de wedstrijd wordt
ren. Electrisch Is de KY 536 evenmin voor spanningen van 110-250 Volt.. -~ ~ J, ~at de inzendingen mogen
de poes. Het toestel is als eerste ERRES worden gepubliceerd in het VDH-tle en dat
radio geschikt voor de ontvangst Van AM D kb t . . ze geëxposeerd mogen worden in het be-, an e ulglng. d "f
en FM zenders, zonder dat hiervoor een rIJ.
speciale voorziening behoeft 'te worden ge- Voor de 2e keer in een korte periode Op het inschrijvingsformulier kan de inzen-
troffen. moest ik voor een operatie worden opgeno- der hiertegen bezwaar maken.
De attracties van FM ontvangst behoeven wij men in een ziekenhuis, waaruit ik met goed Art. 8. .
hier niet meer toe te lichten. De kwaliteit gevolg ben ontslagen. Voor de tweede maal De beoordeling zal geschieden door een
van de weergave neemt dusdanig toe dat mocht ik mij verheugen in oprecht mede- door het wedstrijdcomité aan te zoeken jury,
wij mogen hopen dat FM in Nederland alom leven, zowel van de zijde van Ziekentroost bestaande uit enige niet-VDH.ers.
zal worden toegepast. als van de G.S.G. van afd. Gereedschap- . 9.
De specificatie van de KY 536 is: makerij. Indien het gehalte van het ingezonden werk
Uitvoering: moderne sierlijke beigekleurige .Hiervoor, mede nàmens mijn vrouw hartelijk het toekennen van een bepaalde prijs niet
kast met gouden sierlijsten en luidspreker;. dank aan beide afdelingen. rechtvaardigt, heeft de jury het recht deze

~oek ,in rel~efweefsel. G. Bergman, niet toe te kennen.
fm~tlngen. 506x2()5x320 mmo Afd GereedschapmakerIJ V I 3 d d k I. . ervo g pag. er e 0 om



INTREDINGEN
Hr. J. van Battum, afd. Draaierl} per 31-8-53.
Mej. A. M. J. v. d. Aker, afd. Montage per
31-8-53. '

I
I Mej. G. Bogerd, afd. Montage per 31-8-53.
Hr A: C. Kind, afd. Montage per 31-8-53.
Hr. W. H. de Enting, afd. Ger.makeriJ per
31-8-53.
Hr E. H. Selsing, afd. Ger.makerlj per
31-8-53.

\
Hr, A. Vermeulen, afd. Montage per 31-8-53.
Hr' E. J. v. EwIJk, afd. Draaierij per 24-10-53.

JAARVERSLAG SPAARFONDS

.. f 281.212,45

f 38.634,68
" 6.138,23
., 10.308,70

C.7eslaagd:

Verkoopkantoor - M. Sijssens, voor het
middenstandsexamen algem. handelskennis.
Bleyenberg, afd. ger.makerij, voor toelatings-
examen N.O. acte.

-
Bij mijn vertrek dank Ik allen, in het bijzon-
der het personeel van de afdeling Boekhou.
ding, voor de prettige wijze, waarop îk met
hen mocht samenwerken. Tevens mijn har-
telijke dank aan hen, die hebben bijgedra-
gen aan het mooie afscheidscadeau.

Mej. Chr. de Lanoy,
Afd. Boekhouding.

*
Aan allen, in het bijzonder de Montage, die
ertoe .hebben bljqedragen mijn afscheid, In
verband met m.ljn pensioengerechtigde leef-
tijd, tot een onvergetelijke dag te maken,
betuig ik hierbij mijn oprechte dank.

C. de WittWlln.

Terugbetaald aan deelnemers.
Overgeboekt naar fonds E .
Overgeboekt naar Pensioenfonds

-. ., 55.081,61

f 226.130,84Totaal per 31 December 1952
Fonds A - Aandeel ~H;:

Per 1 Januari 1952 .

Gestort door VDH .

Rente

f 209.758,40
" 65.516,18
., 5.872,87

" 281.147,45
f 23.717,55
" 14.917,13
" 16.446,93

*
Ondergetekende bedankt langs deze weg
allen, die er toe bij hebben gedragen ziJn
12Y2-jarig VDH-jublleum tot een onverge-
telijke dag te maken.

G. v. d. Schaaf,
Afd. Ger. makerij.

*
Hiermee bedank ik, ook namens mijn vrouw,
Directie, chefs, bazen en personeel van fa-
briek Maanweg en Utrecht voor de prach-
tige cadeaux, bij ons huwelijk ontvangen.

L. M. Ehrenburg,
Steekproefèontrole.*

Mede namens mijn vrouw, hartelijk dank
voor de prachtige cadeaux, welke ik van DI-
rectie en personeel voor mijn 12Y2Jarig
jubileum mocht ontvangen.

A. Verkou,
DraaieriJ.

Terugbetaald aan deelnemers.
Overgeboekt naar fonds C .
Overgeboekt naar Penslqenfonds

., 55.081,61

f 226.065.84
Het verschil tussen beide fondsen is ontstaan doordat een deelnemer gebruik gemaakt
heeft van de ~gelijkheid om de eigen bijdrage te verhogen.
Fonds B - Rentestabilisatiefonds:

Per 1 Januari 1952 . f 25.910.73
Gekweekte rente f 16.622,19
.'itgekeerde rente. .. 13.487,70
._ploitatiewinst -

Ier 31 December 1952 .
Over het jaar 1951 werd een exploitatieverlies geboekt van f 603.19.
Fonds F - aandeel gestort door deelnemers:

Per 1 Januari 1952 .
Stortingen vanuit fonds A f L

Rente

3.134,49
29.045,22

f 26.240,37
6.138,23

., 899.96
-" 7.038,19

f 33.278,56
f
..

580,60
.900,32

Terugbetaald aan deelnemers
Koopsommen voor pensioen - ... 2.480,92

Stand per 31 December 1952 . ., f 30.797,64
Het beleggingsfonds is als volgt samengesteld:
per 31 December 1952:
Effecten. . . f 57.268,75 = 11,59 %; gemiddelde rente 3,74 %
Leningen. . . ,,211.808,58 = 42,85 %,; gemiddelde rente 3,740;0Hypotheken. . ,,225.250,- = 45,56 %; gemiddelde rente 3,80 % ~

Tenslotte vermelden wij nog, dat de controle-commissie bestaande uit de heren Glasber-
gen en Stoffels, het jaarverslag gecontroleerd hebben, en in orde hebben bevonden.
Deze controle is de laatste geweest, welke door deze commissie is verricht. Met Ingang
van 1 Januari 1953 wordt deze controle overgenomen door het accountantskantoor Moret
& Starke.

Woningruil: Woningruil Den Haag - Delft.
Aangeboden een 4-'kamerflat op deL'aan van Aangeb. Beneden huls 5 kamers, keuken, tuin
N.O.-lndiê, Huur f 67,50. Gevraagd een der- (bij de markt) huur f 6,50 p.w., water vriJ.
gelijke woning in de buurt van Loosduinen. Gevr. huis 3 à 4 kamers in Delft.
Inlichtingen via afd. Soc. Zaken. Van Miereveltstraat 90, Den Haag.

VDH-fotowedstrijd

Op Maandag 28 September 1953 des middags om 17.15 uur zal 1n de
filmzaal van het ontspanningsgebouwaan de Regulusweg de jaarlijkse
algemene vergadering van de Stichting Spaarfonds gehouden worden.
Om de, hopen lijk, vele belangstellenden op de hoogte te brengen van de
gang van zaken bij ons Spaarfonds, laten wij hieronder een beknopt over-
zicht volgen. Wij merken hierbij op dat het jaarverslag onder de bekende
voorwaarden bij de bi'bliotheek verkrijgbaar Is.
Wellicht ten overvloede zij hier nog gememoreerd, dat het Bestuur zoals
het 'het afgelopen jaar was sam(~ngesteld per 1 Januari 1953 enige wijzi-
gingen heeft ondergaan.
Van de door de Directie benoemde bestuu,rsfeden is de heer G. van VlJet afgetreden
en in zijn plaats is benoemd de heer J. v. d. Linden, secretaris-pen,ningmeester.
De heer van Vliet blijft als, adviseur aan de Stichting verbonden.
Van de door de deelnemers gekozen bestuursleden zijn ~j. van Rietschoten en de
heer v. d. Linden afgetreden. In hun plaatsen zijn gekozen de heren Saat en Ebbenhorst.
De heer Righolt is herkozen.
De naam van de Stichting is bij notariêle acte gewijzigd in Stichting "Spaarfonds vàn
der Heem".
Het aantal deelnemers in fonds A ",as per 31 December 1952 1476 en in fonds E 81.
Per 31 December 1951 waren deze cijfers respectievelijk 1776 en 72.
Tot het Pensioenfonds traden toe 57 deelnemers, die daardoor aan de Stichting
f 28.655,91 onttrokken. Voor het over:ge deel zullen de cijfers de woorden vervangen.
Fonds A - Aandeel oersoneel:Per 1 Januari 1952. . f 209.758,40

Gestort door deelnemers " 65.581,18
Rente 5.872.87

vervolg pag. 2

Art. 10.
De foto's dienen gemaakt te zijn In de pe.
riode van 1 Mei t.m. 30 September 1953
door perso~eel van VAN DER HEEM N.V.
of de ENAF.
Art. 11.
De foto's dienen vergezeld van de motto-
brief Ingeleverd te worden v66r 15 October
1953 bij het wedstrijdcomité. Dit kan ge-
schieden door deponerlng In de Ideeênbus
of door inleverln9 bij de heren van Delft
(afdeling Opleiding) en Kerkhof (Verkoop-
kantoor).
Art. 12:
De uitslag, zal zo spoedig mogelijk na 15
October bekend gemaakt worden In het

! VDH-tje. Na de prijsuitreiking worden de
ingezonden foto's ter beschikking van de In-
zenders gesteld.
Art. 13.
In alle gevallen waarin dit reglement niet
voorziet beslist het wedstrijdcomité in over-

leg met de jury.
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17 SEPTEMBER L. VAN PELT
,

JUBILEERT~,IBurgerlijke Stand
I l7ebClr"n:

1 17 Sept. a.s. zal het 121/2 jaar geleden zijn Alida Margaretha, dochter van G. Boonen'-

dat L . v. Pelt In dienst trad van onze onderne- bu.rg, afd. Gereedschapmakerij op 4.8.1953.

ming. Van Pelt zal op die dag niet aanwezig Willem Johannes, zoon v~n J. W. KnuIst,

zijn, daar 's Konings wapenrok dan zijn schou- afd. Gereedschëpmakerij op 9.8.1953.
. ders siert en hi! ,al~ sergeant-majoor administr?- Ingrid Gc,rd? Jchi:nna, doch:er van G. Prijs,

teUr op een m'llltalr bureau de scepter zwaait, afd. Draaierij op 9.8.1953.

ten gerieve van de korporaal-schrijver. v. Pelts Wilhelmina M"ria, dochter van A. Pó. van

loopbaan bij Van der Heem is meer onderbro- Wijk, afd. Gal-,ar,o op 26.8.1953.

, ken geweest door de militaire dien~t. In de Mei- Emmy Johanna Wilhelmina, dochter van J.

dagen van 1940 liep hij reeds vol trots met de M. den Uyl, afd. T .C. Montage oP' 29.8.1953.

cheyrons op de mouwen hierdoor wist men Thcodoor Cornelis, zoon van W. A. C.

hem na de bevrijding snel te vinden.. I.n Enge- Spoormakers, afd. Mechanische afdeling T.C.
lahd werd hij omgescboold en uit deze lijd stamt op 30.8.1953. '

z;ijn zwak voor dit land en zijn inwoners(sters).
I Huwelijken:

Van (jood old Engl.and mag geen kwaad gezegd J... M. Buyser, Wikkelafdeling, met A. Weda

J wqrden en het spel van favoriet Hermes-DWS. op 19.8.1953.
ligt hem even na aan het hart als dat van Wol, .. J. J. v. d. Sp!int~r, afd. Radiowerkplaats met
verhampton Wanderers. Mej. L. Paalvast op 3.9.1953.
Van Pelt heeft momenteel de controle ten tot het abonnement te voorschijn. v. d. Laar, afd. Electronisch laboratorium
00 de inkomende nota's van de afdeling komt, nemen hem dit niet kwalijk. met Mej. C. M. Jager Brujning op 3.9.1953.

I lnko~.p i.n handen, een functie die hem Wanneer van Pelt nu precies gehuldigd L. P. J.. de Groot, .afd. Constructie bureau

d)kw-lps In contact brengt met personeel wordt, weten we nog niet, doch dat I)lj Electronica met Mer B. C. M. Blankendaal

van he.~ Kardex kaartsystee~, personeel een groot aantal felicitaties in ontvangst op 8.9.1953. .
waar hij het goed mee kan vinden. Maar moet nemen staat vast. E. L. Cnrlstlaans, afd. Montage met Mej. A.
met wie kan hij eigenlijk niet goed op- B.. d f 'I.' t t. t d d t. v. d. Schaaf op 9.9.1953.h. Z If d d d iJ eze e ICI a les voeg e re ac le fd G d h k ,.
sc leten. e s e con ucteurs van e d b " b t d h F. ter Haar, a. eree sc apma erlJ met. d I h ree s IJ voor aa e are. . 3trein, ie we eens even moeten wac - Me} P. J. van Leeuwen op 11.9.195.

. Kinderopereffegroep begint
He.t wInterprogramma DE EERSTE AVOND Het zal de ouders en zeker de kinderen ge-

Van de Kern Elders in dit blad hebt U kennis kunnen ne- noegen doen te vernemen, dat wij in, onze
C è.. men van het programma-schema van onze eerste opzet tot het vormen van een kinder-

De d~o~ ,de Kern Ingestelde 'programma- Kernavondenó welke wij zullen houden van operettegroep zijn geslaagd. We hebben 30
comm)~Sle, welke onze ontspannlngs- en ont- September tot eind December 1953. ~anmeldingen ontvangen en nodigen nu de
wikkel.tngsavonden v.oorb:reidt, heeft de af- Wij me~n met voldoening te !)logen vast- kinderen uit op Woensdag 9 September a.s.

g:.lopen ~aa~den niet stil gezeten. . stellen, erin geslaagd te zijn een programm~ te 14 uur, in ons Ontspanningsgebcuw te
U hebt dit kunnen merken,,~lt de versch1.1- samen te stellen, dat voor elk wat wils biedt. komen, ingang Regulusweg. De repetities
lend~ oproepen van de heer KoOf)ma~, die Het is dan ook met een zekere trots, dat zullen duren tot omstreaks 16 uur.

medewerkers vroeg !oor toneel en klnder- wij onze eerste avond kunnen aankondigen, I Rest ons nog de hoop uit te spreken, dat

ballet., , . C,. ., welke avond op 23 Septe~ber 1953 gege. ~r uit deze eerste stap een kinderoperette-
D~ commiSSie heeft nutn grote lijnen haar ven zal worden en waar niemand minder groep zal groeien, die er zijn mag.

schema g~reed en het rijkt ons gewenst ~ dan het Haags Matrozenkoor zal optreden.
nu .reeds}n te lich.ten over de avonden, die (Dank aan onze programma-commissie voor )olexclubs bezoeken VDH
het aansta~nde seizoen zullen worden ge- dit idee). In de afgelopen maand Augustus h"eft onze
geven... .. n Goede wijn behoeft geen krans en wij beo fabriek zich voorgedaan in een vorm, c;iie ons
Op veier verzoek zIJn WIJ er toe overgegaa hoeven dus ook niet veel van de kwaliteiten deed denken aan een kloek die haar kui-
ook op ~ndere avonden dan de ,,!rijdagavond van dit koor en zijn dirigent de heer Th. v'

l kens (in de vorm van S6Iexe~) die verspreid
v?9l:stelllngen te geven en WIJ hopen, dat Elferen te vertellen. waren over verschillende oorden bij zich riep.

hierdoor een groter aantal personeelsleden Persoonlijk vindt schrijver de{es het Haags Op Maandag 10 Augustus verschenen een

on~e a,",:onden kunn~n ~ezoeken. Matrozenkoor beter dan de beroemde Wie- dertigtal Belgische Solex-vrienden uit Brug-
Vqoriopig hebben wij onze avonden tot 31 ner Sängerknaben en als U er ook zo over ge voor de fabriek. Zij hebben tot 's mid-

De~ember 1953 va~tgeste~? en voorzover denkt dan weten we bijna zeker, dat we op dags 4 uur door onze fabrieken aan d.'
bekend - ertkele mogelijkheden 'r;!oe.ten 23 September a.s. een uitverkochte zaal zul- Maanweg en de ENA-F gewandeld en ware:
nog worden onderzocht, - laten WIJ hier- len hebben. vol lof over ons productie-proçes. Hun be-

wder~~ta 23 ~ogrambma. volgen. Na dit serieuze I?rogramma, dat vóór de lêJngstel:lng ging uiteraard speciaal naar de
V oend ag... . eitem er. h H M - pauze gegeven wordt krijgt U nog iets op- Solex fabricage, maar zij spraken evenzens

oor ke pauz i e. d anhg vanTh et aÊI1se a gediend ter ontspanning. hun waardering uil over onze andere pro-

trozen oor o. .v. e eer " van eren. Wij draaien dan een humoristische film met ducten.

Na d~, pauze: De Speelfilm "Noblesse pl.m. 8 moorden, een film dus met lachen tvenzo vcrging het op 27 Augustus toen de
~~.'~ge . 9 0 b.' en qriezelen. De titel is "Noblesse Oblige". zeer actieve Solex Club 't Sticht uit Utrecht,

rl! ag... Cto er. , Nu U dit allcmaal gelezen hebt bent U na- die nog niet zojang geleden de Domtoren
Voor de pauze: Lezing do,or de heer v. d. tuurlijk al lang besloten deze avond te ko- rallye organiseerde, met 40 leden een be-

Scheer. Onderwerp, nog niet bekend. men bijwonen en vanzelfsp.rekend schrijft U zock aan Van der Heem bracht.
Na..de pau.ze: Muziek door een Voor.burgs de datum op om een en ander niet te ver- Nadat zij vorig jaar een bezoek aan Stokvis

StriJkorkest je. , geten. ,e Rotterdam hadden gcbracht, stonden van-
'f°en~dae' 28 °i dtobder. V DH t I Toegangskaarten worden uitgereikt op zelfsprekend dit jaar onz;e 1abrieken op he~

,?nee stu gespee ~or - onee groep. Maandag 21 September a.s. in het Ontspan- 9rogramma.

Dinsdag, 10 ,November. . k nln9sgcbouw en U Y/ect, dat U dan boven- :-Jct enthousiasme, Y/aarmede deze Solex-
~aagsche FIlmamateurs laten eigen wer dien 20 ct. per persoon betaalt voor de kop "\f":rijders hun tochten organiseren cn ul~vo;-

zien. koffie, welke wordt ge serveerd. ,en is een Solex waardig.

VV"rljdagd' 27 No~eV~~~B \1 t ~ Natuurlijk komt U nict alleen en (en ieder Wij waarderen dit enthousiasme ten zeer~te.

oor e pauze, . a e gro:-p. " mag dus 1 introducé meebrengen.
Na df! pauze: Speelfilm "Ik wil leven. Tot 23 September dus en alv3!;( een pret- 1artelijk d.ank aan colleg3's ~n Zieken-

Zaterdag, 5 December: tlge avond. troost voor de belangstelling tijdens mijn
St. Nicolaasfeest voor de kinderen. Getracht ziekte.

wordt een, ktnderoperette te brengen, ge- H. Klaver"
speeld door kinderen van het personeel. Woensdaa, 30 December:
Woensdag, 16 December: Jaarsluiting. Progra'm~ nog niet beke~d. "1cda nam~ns r,1ijn cch~genote dank ikb1a:
Reportage door de heer H. J. Schrevel over Wij verzoeken U vriendelijk bovengenoem en co,llcga s van de S:le)(~?nd vo~r hc.

de herstelwerkzaamheden in het Rampge- de data te reserveren en op te let~en, wan ')racht~~e geschenk, del Ik bi} dc ge )qortc

bied. Vertoond wordt zijn kleurenfilm "Ge- neer deze êJvonden nadcr wotden aangekon van miJn zqon mocht ontvêJngen.

vecht met het Water". digd in hct VDH-tje. G. A. Griela:lrd,


