
Deze krant staat grotendeels in het
teken van de RW, de Ruimtelijke
Weergave. Nu de grote campagne be-
gonnen is, kunnen wij volkomen
openhartig verdere gegevens ver-
strekken !>ver de actie die ~ij in
samenwerking met Stokvis hebben
ontketend op de Nederlandse radio-
markt en waarbij het nieuwe toestel
KY 536 ons voornaamste wapen is.

"/f

Nog een laatste hand"dan naar de klant. :. ,

P. J. v. d. SCHEER gaf de
KV 536 vorm en kleur'

De laatste hand wordt gelegd aan de' KY 536. In. d~ pakkerij bekijktcomro\.eur
Van Berkel de apparaten voor de laatste keer op eventuele onvolkomenhedel).
Geen apparaat mag de fabrlak v~rlaten dat niet voor 100 % gegarandeerd kan
worden. v. d. Meulen legt daarna de laatste ha~d a1: n het toestel el) verpakt
het met de grootste zorg in zijdevloe en pakpapier. .D~~rna ..laat Buyser het
vijf$terremoestel in de verzenddoos zakken en maakt van het geheel een
collo dat tegen een stootje kan. Een extra etiket van "Ruimtelijke weergave"
en weer is een toestel gereed om de nog onbekende koper ur.en yan luister-
genot te bezorgen. , . .

P. J: van der;
St'h~~r inrll,otrl-

de nouveauté op de radiomarkt
;;ï--" o~t:;;;~~~r Een van de beroemdste dagorders die ooit gegeven werd, is die van Nelson bij het
van professie,: begin van de zeeslag bij T r~falgar: "Engeland verwacht d~t iedere m~n zijn plicht
ziet het als zijn: zal doen.
taak "de com-, Het is uiteraard niet mogelijk vast te stellen hoe de uitslag van dat gevecht zou zijn
merciële en tech- : geweest als dit befaamde sein nooit was gehesen, doch feit is dat de stimulans die er
nische eisen op , van is uitgegaan zelfs nu nog voqrtduurt.

aesthetlsche wijze: Van der .Heem N.V. staat ook aan de vooravond van een grote veldsl~g of eIgenlijk
te verenigen. :, reeds aan het begin daarvan; want de voorpostengevechten z!jn reeds begonnen.

Hij is de man aan: De slag wordt geleverd op de Nederlandse
wie wij vorm en ; radiomarkt, waar de buitenlandse concur-
kleur van het 5 \ rentie tegenwoordig zeer actief is; ons voor-
sterren toestel I naamste wapen daartegen is het nieuwe
de ERRES KY ; ERRES toestel KY 536.
536 tot nog toe \ De krijgsraad is gehouden enkele weken ge-

als het mooiste' leden toen de gehele ver:koopstaf van Stokvis
- -- ontwerp dat ooit' te gasf was in ons ontspanningsgebouwen

doorhemgemaaktwerddankenolschoon: daar kennis nam van het plan de campagne.
hij ook trots is op de IS 150, onze; De strijdleuze is: Ruimtelijke Weergave.

bedrijfsstofzu!ger. . ~ Over deze ruimtelijke weergave zal Neder-
Deze stofzuiger IS zo geslaagd dat. I nd de komende weken het een en ander - ,
hij opgenome~ zal wor,~en in het.. ~ t: lezen krijgen. Huis aan huis wordt deze Jaag nooog'edwongen op ~e "(6verlgehs
Amerlkaa~se" jaarboek: U.S. indu- , week een krant bezorgd waarin men de bij- reeds bekende) FM-techniek geworpen,to~n
strlal design. . . ' izonderheden kan lezen over de prijsvraag bij de golflengteverdeling van Kopenhag~n
DeKY 536 ontstond vorig jaar op de : die rond de KY 536 en deruîmtehjke weer- weinîg rekening werd "gehouden "m~tccde-
tekenplank. Het eerste ontwerp was. gave (RW) gehouden wordt. In het kort kor1)t wensen van dit yerslagen land.
meteen het laatste. want het was zo ~ het hierop neer dat wij, dank zij de tech- De vele mogelijk'heden van d~ FM bl~-
geslaagd, dat e:, niets aa~ veranderd ! i;lrek van de Frequentie Modulatie (FM), nu ~en toen op verrass~nde wijzr::, o.ok b!j ons,werd. Qua vorm en .kleur was het In staat zijn r?dioloestellen te produceren, ~ange~jeni:!1en ~iet ,t~ v~r,yah,dè g~~s
gehe~~ volgen$ he.t eigen verlangen dîe practisch ..het ,gehele toonbereik bestrij- uj\stek~nd k~n 1.l!îst~r~n.., n~ar de DuItse
van zIJn ontwerper, het bevatte geen ken. Bij het oude systeem van Amplitude Mo- zenders.
concessies aan vermeende. publ~eke ; d~latie (AM) was dit ir] theqrie wel, .in de ;Daar dekVf~I!teifvar\ d~ iê~dè.r$.. Htrve~-
smaak. De kleurencombinatie. b~lgel : practijk niet mogelijk tengevolge van het sum I en II In limburg, :rwentne en G;ro-
g~~d is ~edurfd doch zal het In ledel: : gedrang op de midd~nband. Wij hebber] ningel:1.. kortom oy~ral lan~~ .de Oostgrens
ml~~eu .. uitstekend doen. 'in vorige nummers r~eds uitvoerig ver- dikwijls Y'eel te' ~ense~ o~~~laatr, wil me,n
WIJ zIJn, met d~ heer Van der: klaard wat het verschil tussen AM en FM daar g~arne luisteren naar de 9~itse Z~h-
Scheer, van mening dat de ve:lbelo- , nu eigenlijk w~1 is en de red~nen uiteenge- ders, die, zoals Langenb~r~, ~rll, d!cht bij

, vende start van .de KY 536 nl~t al- ~ zet wa~rom men ln Nederland in toene. de grer)s zijn gelège~. D~ z~näers ':~erkeh. leen ~e dan~en IS aan de supe~leure , mende mate aan dit systeem de voorkeur met FM en daardoor ohtston9 er In Ne.
technische eigenschappen van dit toe- ~ zal geven. derlalJ~ vraag naa~ rad\otoestellen, die de

; stel, doch evenzeer aan hept model, In Duitsland heeft men zich na de neder- , vervolg pag. 2. en de kleur die weliswaar geheel an- ,
: ders zijn dan wat men op dit .gebied :
: gewend is, doch die juist door dit vol-
I komen nieuwe zo'n gunstig onthaal: bii het Nederlandse publiek vinden. '
i Over de taak van de industriële 'ont- .
: werper zal de heer Van der Scheer:I binnenkort een voordracht houden.

Wij twijfelen er niet aan' dat vele;1
daar gaarne bij aanwezig zullen zijn.

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

Opleiding EHBO
Voor de nieuwe cursus EHBO hebben wij
nog pl.m. 20 personen nodig. Het ligt in I
de bedoeling deze cursisten na afloop van
de cursus in te schakelen bij de bedrijfs.

Ibescherrf1iing.
Zij die deze EHBO-opleiding wensen te
volgen, worden verzocht zich op te geven
bij Zuster Fijn van Draat, afd. Medische
Drenst.
In het ,bijzonder kunnen in aanmerking
komen leden van het personeel, bij voor-
keur niet militairen, wc;rkzaam op de afde-
Ilnqen: Zagerij, Versterkermontage, Plaat-
werkerij, Expeditie, Staal magazijn, Stofzui-
gerband en Galvano.
Voo~,.' de cursus, die begin O\::tober zal
worden gehouden, ontvangt men een ver.
QoedinQ van f 1.50 per keer.
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EEN V AN DE~ ~

Zo zullen vele etalages van radIohande-
laren er in de eerstkomende weken
uitzien. Radio's smaakvol geëtaleerd, met
in het centrum de Erres KY' 536, geplaatst
. voor de etalagekaart, die de oplossing
van de Erres prijsvraag kan geven. Op
de t:~alageruit, de brillen, die het Idee
der ruimtelijke weergave visueel voor-

ERRES RUIMTELIJKE WEERGAVE

i

stellen. Velen zullen hun neuzen tegen
het raam plakken en zich afvragen of
plaat nummer vijf wel of geen diepte
bezit. Zij zullen hierover discuseren met
hun concurrenten in de prijsvraag, maar
allen zullen overtuigd zijn van de schoon-
heid van het uiterlijk van de KY 536.

I VDH jeugd had een "uitje"
Deze week hebben 40 jongens en meisjes,
minderjarige leden van ons personeel per. autobus een excursie gemaakt naar

Arnhem en het landgoed de Hoge Veluwe.
Dit "uitje" wordt aan de jeugd door a11en
gegund, vooral door degenen die in hun
jonge jaren niet onthaald werden op uit-
stapjes. Wij zien het zo: de kinderen die
de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en
dus in loondienst werkzaam mogen zijn,
kan men nog niet gelijkstellen met de vol-
wassenen die de ernst des levens kennen
en de verantwoordelijkheid kunnen dragen
die hun leeftijd en fevensstaat hen opleg-
gen. Jongens en meisjes van beneden de
21 zijn geestelijk noch lichamelijk volwas-
sen. Evengoed als een goed huisvader met
zijn kinderen eenmaal per jaar naar het
dierenpark, speeltuin of strand gaat, even-
goed kan een bedrijf, dat de zorg voor
minderjarige medewerkers heeft, deze kin-
deren een dagje uit gunnen.
Men bereikt er tevens mede dat de VDH-
jeugd elkaar beter leert kennen, hetgeen
lèidt tot waardering voor elkaar en eIkan-
ders werk.
Dit saamhorigheidsgevoel ontbreekt in vel
grote bedrijven en het is daarom juist cl;
wij bijvoorbeeld dit VDH-tje uitgeven.
Overigens: met deze 40 verlofgangers heb-
ben wij alle candidaten nog niet gehad.
tr zijn in totaal 120 minderjarige mede-
werkers die voor het uitstapje in aanmer-
king komen. De organisatiecommissie is

I voornemens de andere "uitjes" te organi-
seren in de loop van het komend jaar, doch

: in Ieder geval vóór 1. September 1954.
I Ieder komt aan de beurt, doch vanzelfspre-
kend moet men ook rekening houden met
de mogelijkheden die er zijn.I .

Ook in de spuiterij bracht
de KV 536 verandering
Spuiter Kouwer, Rotterdammer en linksbui-
ten van SIOO, is een der velen die een
aandeel hebben in de productie van de

I ERRES KY 536. Aan hem de zaak de
I kast van dit toestel te voorzien van de
gouden sJerlijsten. Uiteraard is dit een zeer
nauwkeurip werk, waarbij een ruim gebruik
moet worden gemaakt van spuitmallen. .'

I Tot op de dag dat de eerste KY 536 ~
deze afdeling werd binnengebracht, ho
men zich hier verre gehouden van het
spuiten van radiokasten. Stofzuigerketels en
(appen waren voor dez.e afdeling de ge-

I .Jruikelijke te spuiten onderdelen. Het Erres
,:) sterrentoestel heeft dus niet alleen in
I Nederland, maar ook in de spuiterij van on-
ze fabriek een nieuwe periode ingeluid.

mogelijkheid boden van FM-ontvangst: dus
AM/FM-toestellen. Enkele jaren geleden
kon de Nederlandse industrie, die niet
n~ar Duitsland of Amerika exporteert -
bij ons weten de enige landen waar FM
tQt nu toe op grote schaal wordt toege-
past - aan een Nederlandse vraag naar
AM/FM-toestellen niet voldoen. Er is toen
een invoer ontstaan van Duitse radiotoestel-
len die de gelegenheid boden naar de Duit-
se FM-zenders te luisteren. De kwaliteit
van het geluid was - dank zij de FM -
zo goed dat hier en daar de mening heeft
p~tgevat (dat volledig geluld'~ dU$ veel
hoog, min of meer een uitvinding van onze
concurrenten van over de Oostgrens zou
zijn.
In Nederland heeft men de mogelijkheden
van FM zeer goed ingezien. Hier In Den
Haag kan men dagelijks naar de experimen-
tele zender Scheveningen luisteren, die op
FM een der Iprogramma's van Hilversum
doorgeeft. Het verschil is opvallend; niet
alleen geeft FM meer hoog, doch boven-
dien is de ontvangst volkomen vrij van at-
mosferische storingen. Bij FM hoort men na.
tuurlijk geluid; men krijgt -het gevoel dat
men zich bevindt in de ruimte waar de
muziek gemaakt wordt, kortom, de weer-
gave Is zodanig, dat men hier kan spreken
van RUIMTELIJKE WEERGAVE.
Deze ruimtelijke weergave is het hoofd-
thema van de reclamecampagne.
De KY 536 is een toestel dat ingericht is
voor FM en AM. Men kan er dus niet al-
leen uitstekend mee luisteren naar de ge-
bruikelijke stations, doch bovendien biedt
het de mogelijkheid FM-zenders te ontvan-
gen. Aangezien FM leidt tot betere weer-
gave, is het nodig het lF-gedeelte van zul-
ke toestellen hiervoor in te richten. Het-
geen wil zeggen dat een FM-ontvangst pas
tot zijn recht zal komen als het toestel be~
tere acoustische eigenschappen, een betere

luidstJreker, uitgangstransformator etc. heeft.
I-iet mes snijdt dan aan twee kanten, want
dank zij, deze uitvoering profiteert ook de
AM-luisteraar van de op FM berekende
schakeling. De details van de KY 536 willen
wij U besparen. In ons vorige nummer i5
daar reeds over uitgeweid. Wel sluiten wij
bij elk VDH-tje deze week een reclame-
folder. Nîet om daarmede radio's aan ons
Elgcn personeel te verkopen, doch wel om
allen die i1a:1 onze productie meewerken,
in de gelegenheid te stellen een indruk
te krijgen van het radio-fabricageprogram-
ma van d:t jaar.
Wij verradEn geen geheimen als wij hier
Openlijk verklaren dat aan de KY 536 ge-
zwoegd is Niet alleen door de mensen
van het radiolaboratorium die op dit toe-
stel hur, alierbeste best hebben gedaan,
maar ook door tekenaars, calqueuses, ge-
reedschapmakers, draaiers, stampers, mon-
~euses, controleurs, inpakkers, enz.
Zonder uitzondering is men er trots op
toestel te
dige bekroning vormt van -- ..
jaar geleden met de eerste KY begon.
spronkelljk zou de KY 536 als het "jubi-
leumtoestel'" gelanceerd worden,
recht hebben wij hiervan
de klanten maling hebben aan jubilea,
daarentegen de' ~ --- L

voor de waar die zij voor hun geld krij-
gen.
Voor de 33~ gulden die een KY 536 kost,
krijgen ziJ het allerbeste wat voor die. .
te koop is: een hypermodern radiotoestel,
buitengewoon fraai van vorm en kleur, en
met een reeks mogelijkheden, die alles wat
in deze prijsklasse vroeger of nu- te koop
was, volkomen in de schaduw stelt.
Wij zeiden het reeds, de KY 536 is
uitdaging en een antwoord. Een
op de vraag of de Nederlandse
geen FM-toestellen kan maken.
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Eerste algemene vergade-

T oen U klein was I

Woningruil:

Aangeboden: moderne 4 kamerwoning In
Voorburg. Huur f 40.- per maand.

(.7evraagd: een soortgelijke woning In de om-
geving van Utrecht.

Te bevragen Jacques Perkstraat 23 In Voorb.

*

Kwartaalsparen
De uitbetalfng van het kwartaalsparen vindt
plaats op Woènsdag, 30 September 1953,
gedurende de beide pauzes in de can-
tine.
Voor degenen, die ook willen gaan sparen
en voor hen die verandering wIllen bren-
gen in het te sparen bedrag, zijn die dag
formulieren verkrijgbaar. Deze formulieren
zijn tevens verkrii9baar op afd. Sociale Za-
ken

Mede namens mijn echtgenote zeg Ik dIrec-
tie, chefs en collega's hartelijk dank voor
de geweldige belangstelling en de prach-
tige cadeau x bij ons huwelijk op 21 Aug.

G. v. Halum,
afd. Yerkoop.

1e etage bestaande uit 3 kamers, serre,
keuken, halv~ zolder met zolderkamer. Huur
f 7,70.
Gevraagd een 3 persoonswoning In Den
Haag.
Te bevragen bij de heer Wouda. afd. Mon-
tage 2541.

I Nogmaals ons Kernprogrammal

Wij moeten nog errige onvolkomenheden
rechtzetten, welke in het schema van ons

IWinterprogramma zijn geslopen. Zo zult U
wel begrepen hebben, dat het Voorburgs
Strijkorkest je, dat op 9 October 1953 na
de lezing van de heer v. d. Scheer zal
optreden een naam draagt. Deze naam Is:
Stadina Sextet. Zes personen dus, die U I

van hun muziek zullen laten genieten..
Het is voorts begrijpelijk, dat op 16 De-
cember 1953 niet de heer Schrevel de re-
portage van de herstelwerkzaamheden In I
het rampgebied zal verzorgen. Hiermede Is i
niet g:ezegd, dat de heer Schrevel de kwa-!
Iitelten, die een reporter nu eenmaal moet i
bezitten, zou missen. Integendeel. Het Is
echter zo, dat de heer Schrevel de herstel-
werkzaamheden niet van nabij heeft ge-
volgd en dus komt de heer H. J. Stuvel de
reportage verzorgen. U kent deze naam
nog wel uit ons vorige programma, toen de
heer Stuvel een avond verzorgde met als
onderwerp: De limburgse Mijnen.
Nu U dit weet. bent U ervan overtulad. dat

Hartelijk dank aan Ziekentroost voor de
belangstellillg tijdens mijn zlek~e ondervon-
den.

A. Schuemle,
afd. Draaieril.

Solex-rallyes organiseren is niet alleen het werk van Nederlandse Solex-clubs en
verkooporganisaties, ook in Indonesië weet men er van mee te praten. Onlangs
organiseerde Javastaal-Stokvis een geslaagde Solex-rallye, waarvan U hier de
1 e prijswinnaar, voorzien van duidelijk zichtbaar startnummer aan het eindpunt
ziet arriveren.

ring Pensioenfonds

Toen U klein was geloofde U In St. Nico-
laas en Uw hart, het was toen nog een
hartje, klopte vol verwachting wat de ver-
jaardag van de goede Sint U zou brengen.
Dit was vroeger met U zo en dit is thans
met de kinderen van vandaag nog het geval.
Het is U waarschijnlijk bekend, dat er vele
kindertehuizen zijn waar de financiën ont-
breken om de kinderen een prettige St.
Nlcolaasdag te bezorgen.
De kern heeft zich afgevraagd of hier ons
personeel niet ingeschakeld kan worden om
In vrije tijd speelgoed te maken of kapot
speel9.°ed in te leveren, dat dan weer door
anderen gerepareerd kan worden. Uw kin-
deren z,!llen °n.getwijfeld nog speelgoed
bezitten, dat kapot is of niet meer wordt
gebruikt.
Vóór wij nu precies gaan vaststellen wat
voor soort speelgoed er gemaakt moet wor-
den, willen wij eerst vaststellen hoeveel per-
sonen ~an ons plan willen meewerken.

Meldt U dus aan als medewerker. Mejuffrouw
IGroeneweg noteert graag Uw naam en geeft

U dan tevens op of U
a. speelgoed wil maken
b. speelgoed wil inleveren
c. sQ.eelgoed wil repareren
d. in het bezit bent van de nodige materia-

len
e. alleen financieel wil bijdragen (voor aan-

schaffing van materiaal en/of gereed-
schappen).

Als wij deze gegevens binnen hebben en er
blijkt voldoende medewerking te zijn, kun-
nen wij ons nader ,beraden op welke wijze
deze zaak moet worden aangepakt.
Tenslotte moeten we nog mededelen, dat
wij niet alleen op de leden van ons perso-
neel rekenen, maar ook op onze oudgedien-
den.

Wij rekenen dus op jong en oud en wij ho-
pen veel aanmeldingen te ontvangen.

I Hartelijk dank aan Directie, chef, bazen en
collega's voor de belangstelling en cadeaux
bij ons huwelijk ontvangen. ,

H. v. d. Splinter-Paalvast.
J. v. d. Splinter.

*
Hartelijk dank aan Ziekent~oost voor de at-
tentie. Meer nog dan de gave als zodanig
wordt de gedachte op prijs gesteld, die
daardoor tot uiting wordt gebracht.

J. Roorda.
Tijd. adres: Groene Kruis Sanatorium Delft.

.
Hartelijk dank aan directie, chefs en colle-
ga's voor alle belangstelling en cadeaux
bij mijn jubileum.

E. P. J. preterse
afd. 2542

*
Chefs, bazen en collega's hartelijk bedankt
voor de prachtige cadeaux en bloemen bij
ons 12Y2-jarig huwelijk.

A. J. C. Valk.
P. J. Valk-Jutte.

~ u op 16 December ;953 aanwezig moet

zijn en deze avond dus niet mag missen.
A propos, denkt U eraan, dat op 21 Sep-
tember 1953 de kaartuitreiking plaats heeft
voor onze avond met het Haags Matrozen-
koor?

I Op Woensdag 9 September 1953 om 17.15
uur werd In het ontspanningsgebouwaan
de Regulusweg de eerste algemene verga-
dering van het Pensioenfonds gehouden van
de deelnemers in de jaren 1949, 1950 ~n
1951. Voor dezè vergadering waren 222
deelnemers uitgenodigd, slechts 28 gaven
van hun belangstelling blijk. De heer G. v.
Vliet 'opende de vergadering met een woord
van welkom. Daarna werden behandeld de
agendapunten 2 t.m. 4, betreffende het ver-
slag van het bestuur, het accountantsrap-
port, de balansen per 31 December 1949,
1950, 1951 en de Staten van Baten en Las-
ten ov~r die jaren. In het VD'H-tje van 22
Augustus j.l. is een uitvoerig résumé van
deze stukken opgenomen. De vergadering
keurde ze met algemene stemmen goed.
Vervolgens werden de ingekomen vragen
van de heren J. v. d. Meulen, B. J. Mindé,
F. C. de Gruyter en C. G. Evers beant-
woord. Bij de rondvraag stelden de heren

C. de Gruyter en C. G. Evers nog enkele
vragen. De heer B. J. Mlndé dankte namens
de kern het Bestuur en de administraetur
Vf)or de verrichte werkzaamheden. De heer
..;. van Vliet deelde nog mede, dat de heer
,..j. Oosthoek als admlnistrateur weggaat en
dankte hem voor de in de afgelopen jaren
verrichte werkzaamheden.
Om 17.54 uur werd de vergadering geslo-
ten.
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Ook het radiolaboratorium komt eer toe
Kan onze industriële ontwerper zich erop beroemen de geestelijke vader te
zijn van het uiterlijk van de KY 536, het personeel van het radiolaboratorium
moeten we de eer geven het chassis voor dit toestel te hebben ontworpen.
Uiteraard is dit' niet één, twee, drie gebeurd en het heeft deze personen dan
ook veel hoofdbrekens gekost een toestel te maken zoals de KY 536.
Wij zien hier van links naar rechts de heren v. Ginkei, Koppenaal en De Weert.
Onder leiding van de heren Ir. P. C. Zaaijer en W. A. v. Waasdijk, brachten
zij ons Ruimtelijke Weergave.

IN TREDING EN
Hr J. H. R. v. d Steen, afd. Montage per
14.9:'53.
Hr F. Koopmans, afd. Ger.Makerij per 14.
9.'53.
Mej. U. M. v. Tilburg, afd. Laboratorium
per 14.9.'53.

-

VDH Solex oriënteringsrit
Zaterdag, 12 September j.l. hebben wij onze
VDH Solex oriënteringsrit gereden.
Het te rijden parcours ging uitsluitend over
verharde wegen en door een prachtige om-
geving. De lengte van het te rijden traject
bedroeg 38.4 km, dat met een gemiddelde
snelheid van 17 km per uur gereden ~oest
worden.
Precies 1.30 uur startte onze Solex repara-
teur hr v. iHensbergen als eerste, per minuut
gevolgd door de andere deelnemers(sters).
Het te rijden parcours ging via Zeist naar I
Huis ter Helde waar de finish was van het I
1e gedeelte van de rit (22.4 km).
Vooral in het eerste gedeelte zaten nog al
wat lastige kneepjes. We denken b.v. maar
eens aan de ,,4e asphalt zijweg links" op
de Arnhemse Bovenweg. De~e heeft meni-
ge rUder(ster) strafpunten opgeleverd. Er
waren er bij, die bijna in Driebergen za-
ten. Maar na veel zoeken .~wame.n. toch Verscheidene VDH-mannen onder Prijswinnaars bijna alle deelnemers(sters) biJ de finish te J
Huis 1e Helde aan. Wanneer wij aan een schrijfmachine den- Wij zullen volstaan met vermelding van de
Daar moesten zij opnieuw de strijd aanvaa:- ken, wekt dit bij de meesten van ons ge- eerste 3 P!ljzen per groep. Deze werden
den voor het 2e gedeelte (16 km), dat vla dachten-associaties met een juffrouw - al gewonnen door:
Bosch en Duin, Bilthoven, De Bilt te Utrecht dan niet bekend en al dan niet bemind - Groep A:
Abstederdijk eindigde. die daar achter ,behoort te zitten. 1. mej. E. v. Franken'huyzen, afd. Verkoop;
Mej. Ooster\flk en hr Carcouw hadden druk Met andere woorden: gewoon1ijk wordt het 2. m'ej. A. V. A. Jonker, Verkpopkantoor;
werk met het berekenen van de strafpunten. schrijven op de schrijfmachine als een spe- 3. mevr. D. T oussaln-Will,
De uitslag is als volgt: cifiek vrouwelijk beroep beschouwd. afd. Typekamer Hoofdkantoor.
1e prijs hr de Kruijs 27 strafpunten (pols- I Edoch, dat ook de VDH-mannen geen Groep B:
horloge); I slecht figuur slaan op het gebied van typen, 1. mei. M. M. J. v. Leenen, afd. Financiën;
2e Rr!Js hr de Bruijn, 30 strafpunten (tafel. blijkt uit de uitslag van de VDH-typewed- 2. hr. C. A. M. Kroon, Verkoopkantoor;
aansteker); strijd die de vorige week is gehouden en 3. mej. M. C. Keukenmeester,
3e Rrijs hr Overeem, 41 strafpunten (aanste- die vele verrassingen heeft gebracht. afd. Salarisadm.
ker naar v,erkiezing); Het aàntal deel- Groep C:
4e grJls hr Bouw, 50 strafpunten (slof siga- nemers was 1. mej. J. J. v. d. Sluis, afd. Financiën;
retten). groot groter dan 2. hr W. Andriesen, afd. Ontwerpgroep;
Een woord van dank aan de Directi~ voor wij hadden dur- 3. hr J. J. A. v. Kleef, afd. Blb1iotheek.
?eze mooi~ prijzen, waar zeer sportief om ven hopen. De beste prestatie werd geleverd door mej.
gestreden IS. Spontaan gaven v. Frankenhuyzen met netto 333 aanslagen
Ook al degenen, die meegeholpen hebbe~ 50 mensen zich per minuut.
om deze rit te do~n slagen, danken w', op, waaronder 13 Al me.~ al .kunnen wij terugblikken op een
voor hun medewerking. mannelijke perso- wedstrijd die ons moed geeft voor de toe-

TOT HET VOLGENDE RIJSElZOEN. neelsleden. Van- komst in ons streven naar groter vakbe-

v.'eg~ de plaats- kwaamheid op de schrijfmachine.
rulmtè;. de strijd U hoort over onze verdere plannen In het
werd gestreden volgende VDH-tje.
op de afdelinQ Tot over twee weken dus.

Mej. E. v. Franken- Typekamer
Kinderoperettegroep wordt huyzen, eerste onder Hoofdkantoor H . d. b .d de eersten werd gewerkt in uisvrouwenavon
uIige rel .. groepen van acht en wij kunnen niet an- Op Woensdag 30 September Is er weer

Voor de pas opgerIchte Krnder Operette- ders zeggen dan dat alles vlot en in opge- een huisvrouwen-avond.
groep blijkt veel animo te besta.an. Op 0 I ruimde stemming is verlopen. De tekst was De heer Scheurer zal op deze avond spre-
dezer zijn :-:"ij begonnen. met 28 kinderen ~n ' niet moeilijk, alhoewel. wij geloven, dat de ken over "Huiselijke feestjes".

nog dagelijks komen nieuwe opgaven bin. meeste deelnemers de Haagse kermis wel Hoe vieren we onze huiselijke feesten?
nen.

d niet zullen hebben bezocht. Ze hadden Welke betekenis heeft dit voor de band In
Wij vestigen er de aandacht op dat ge u- schcon genoeg van mallemolens het gezin?

r~nde de maand September nog nieuwe De vorige week Zaterdag heeft de heer Welke invloed gaat er van uit op de kin-
kinderen kunnen toetreden:. . .., Van Vliet in aanwezigheid van een uit- deren?
Per 1 Octobe.r moeten WIJ de inschrijving gebreide schare onder een gezellig praatje, Kaarten voo; deze avond zijn te krijgen op

stopzetten. .- d . . de PriJ' zen uitgereikt. En dat waren er vele: de afd. Sociale Zaken.
Laat Uw kinderen mee oen met drt vro- . " d .
lijke groepje; U kunt ze opgeven bij Mej. B grot ~ ~ .g~dpr\jde~. en in 5 groep MET DE LIFT NAAR DRIE
Groeneweg afdeling Sociale Zaken. f:n a e ei ge pr,!zen en

prijzen in de vorm van clgaretten. U ziet: Vanaf Maandag a.s. zal de goederen-
Voor de belangstelling tijdens mijn ziekte de achterblijvers hadden ongelijk. 11ft van de Metaalvleugel eveneens
ondervonden, zeg ik mijn chefs, collega's Van doorgaans welingelichte zijde - zoals na de middagpauze voor de perso-

'en Comité Ziekentroost hartelijk dank. dat In krantentermen heet, - vernamen neelsleden die op de 3e etage werk-

M. C. v. Duin, wij, dat het Zaterdagmiddag in de Bijen. zaam zijn een aantal ritten maken.
Afd.. Kostprijs. Korf belangrijk drukker was dafl anders.



A. DE VRIES is 1 October

24 September jubileert;

Jervindt hij niet alleen in zijn werk.
1 nieuw huls kan ook iedere week
oofd worden en toch steeds uit-
ven.

Vries viert dit jaar dubbel feest.

:>Ctober gebak en 3 October haring
t wittebrood.

Int Leidenaar in hart en nieren (hoe-
geboren in Alphen aan de Rijn).

-eids ontzet ..zijn" feest.

Een onderneming wordt tot een levend orga-

nisme door de mensen die er werken. De 1700

personen die bij ons de functies vervuHen van

directeur tot leerling monteu se vormen samen

de bezetting die de naamloze vennootschap die

VAN DER HEEM N.V. heet, tot leven brengen.
Die bezetting is niet stabiel; noch in aantal,

noch in samenstelling. Zoals in alle bedrijven,

is het ook bij ons een voortdurend komen en

gaan van medewerkers. Sommigen vertrekken

reeds na enkele weken; de meesten houden
het langer uit en velen vinden het prettig in ons

bedrijf te blijven werken.
Zo ontstaat een categorie medewerkers die,

ofschoon zij heus niet uitsluitend sleutelposities

innemen, toch beschouwd worden als de echte

Van der Heemers, de mensen die men onver-
- brekelijk aan het bedrijf verbonden acht.

Gerh. H. P. Veldkamp, chef afdeling Algemene Zaken, is een van dezulken.

Het bericht dat hij VDH aan het eind van deze maand gaat verlaten, heeft
dan ook wel de nodige aandacht getrokken. De heer Veldkamp gaat echter niet

over naar een ander bedrijf, doch treedt in dienst bij het Nederlands Instituut

voor Efficiency, het N1VE, waar hij zal optreden als secretaris van het Algemeen

en Dageli}ks Bestuur. Het is voldoende bekend dat onze onderneming altijd een

innig contact met het NIVE heeft onderhouden, welk contact vooral belichaamd

was in de persoon van de heer Veldkamp.

Het NIVE, dat nu 25 jaar bestpat, stelt zich tot doel door de uitwisseling van

ervaringen de efficiency in de bedrijven te vergroten. Het ledental. is uitgebreid

tot 1000 bedrijven en ca. 1000 particulieren.

"Juist in de jaren na de oorlog toen het al productiviteit was wat de klok sloeg,

heeft het werk van dit instituut alPm in den lande een d~sdanige weerklank

gevonden, dat het noodzakelijk werd de functie van de heer Veldkamp, die
sedert 1948 lid is van het algemeen bestuur en, in November 1950 secretaris

werd van het algemeen en het. dagelijks bestuur te converteren in een per-

manente.
VDH is een actief lid van het NIVE en het is daarom in volkomen, harmonie

met ons bedrijf dat deze trans~er tot stand gekomen is.

Wij hebben reden om de heer Veldkamp bij zijn vertrek dank te zeggen voor

de rol die hij gespeeld heeft bij de groei en bloei van onze onderneming.

Organiseren is een dynamisch werk; het heeft zijn zon- en schaduwzijden. In de

17 jaren dat de Tas-organisator Veld,kamp bij VDH carrière maakte, heeft hij

de geschiedenis van VDH actief mee helpen schrijven.

Wij wensen hem bij het NIVE eenzelfde succes.
Voor degenen die er prijs op stellen persoonlijk afscheid te nemen is daartoe

Woensdag 30 September aanstaande, te 17.00 uur gelegen'heid in de vergader-

kamer.

Martinus, zoon van H. J. v. d. Berg, aid.
I TC Montage, op 26 Augustus 1953.
Wilhelmina, dochter van C. H. Hijdra, afd.
T.V lab., op 4 September 1953.
Jt)hanna Dina, dochter van J. Arbouw, aid.
~';onstr. bureau Huish. app., op 7 Sept. 1953.
Jan Marinus Cornelis, zoon van C. Sloll,
afd. T.V. lab., op 7 September 1953.
Antonius Maria, zoon van H. A. A. W1jnants.
aid. Draaierij, op 8 September 1953.
Johannes Cornelis, zoon van J. NIeuwland,
afd. Machineploeg, op 10 September 1953.
Huwelijken.
Mej. L. Vermeulen, afd. Chem. lab. met
W. B. H. Bodlaender op 22 Augustus 1953.
K. Kruyer, afd. Montage met Mej. H. C.
Krijgsman op 24 September 1953.
Th. Wijnenga, afd. Constr.bureau Huish. app.
met Mej. N. Bosma op 24 September 1953.
D. Th. van Peursen, afd. Draaierij met Mej.
A. Gorissen op 24 September 1953.
A. F. M. Penders, aid. Service-Maastricht
met Mej. J. Feron op 24 September 1953.

Voor de vele blijken van belangstelling en
de cadeaux, ontvangen bij mijn 12Y2-jarig
jubileum, betuig ik Directie Stokvis, Direc-
tie Van der Heem, chel, collega's, kern
Maanweg en fabriek Utrecht mijn hartelijke
dank.

Mej. A. J. van Thielen.

onze dienst
Op 1 October zal het 12Y2 Jaar geleden zijn
dat de huidige chef van het reserveermagazijn,
de heer A. de Vries, als assistent magazijnchef
in onze dienst trad. De Vrles werd van de
eerste dag af reeds achter gaas gestopt en
hoe raar het misschien mag klinken, het is een
van zijn grote .verdien$ten dat hij tot heden
nog steeds de rest van het bedrijf via een
hechte afscheiding bekijkt. Want, Indien men
in staat is enige tijd van nabij mee te maken
wat het wil zeggen belast te zijn met de lei-
ding van het reserveermagazijn en tegelijker-
tijd te fungeren als eroductieman van de mon-
tage, zal zich met verbazing afvragen hoe zo
iemand jaar in jaar uit in staat is steeds wis-
selende codenummers te onthouden en van
massa's artikelen uit het hoofd te weten wat
er precies in voorraad is.
De Vries Is in dienst getreden in de tijd onc
dat de personeelssterkte werd opge- Eer
voerd van 300 op 700 personen en hij bel
heeft dan ook van zeer nabij de groei blij'
van de montage en haar productie mee- De
gemaakt. Hij heeft ervaren en ervaart 1 (
nóg steeds dat de banden wel eens Ireeoo voorzien zijn van onderd,e1en, me

waarom nog steeds gevraagd wordt en W2
dat onderdelen niet altijd op de be1oof- we]
de datum worden ,geleverd. Maar dit is I

24.3.~. t~. E~~n~u~gNi~~~H:ienst.1
Op 24 September a.s. is dat dan 12Y2 (
jaar geleden en vandaar dat nu eens 1

de schijnwerper van de publiciteit op jhem werd gericht.
Zijn carrière bij Van der Heem staat
wel in het teken van de radio. Begon-
nen op de montagehal, geëindigd op

jde afd. Steekproefcontrole als bewaker
van onze radiokwaliteit. (
Tussen montagehal en stee~f.,roefcon- f
trole ligt een p~riode gedurende de
oorlog va n vlerk op het Electromotoren
Laboratorium. Vandaar dat hij ook af"
en too wel eens in Utr;;cht de kwaliteit
van de electrische hUishoudelijke appa-
raten in de gaten houdt, maar zijn hart
en. zijn interc;sse gaan toch uit naar radio
en wat daarbij hoort. ~

D:J rodactie wenst hem van harte geluk
en hoopt dat door zijn werk op de af-
doling Steckproefcontrole de radiokwa-
liteit op hetzelfde goede peil zal blij-
ven, liever nog dat door zijn of?bouwen-
de critiek de kwaliteit zich In stijgende
lijn zal b;)wegen.
--~~ - --- ",,': o""'~---~ '~'


