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12112 jaar paraat
In onze jeugd hebben wij in Rotterdam ge",,:oond en het woor~ bra.~d. ~ad
toen een magische klank. Brand "I;>etekende In Rotterdam met zIJn vrijwillige
brandweer, dat ergens een kleine brandspuit uit een garage werd gere-
den. De rode wagen had ,bovenop een nummer en werd getrokken door
een stelletje enfholJsiaste mensen (kruideniers, slagers, electriciens, zaken-
mensen, enz., enz.).
Zij trokken het wagentje met een snelheid of hun leven er van afhing en ~ J

wij (de jeugd) luid joelend fietsend of hollend er achteraan. Deze middelen verkeren in een perfecte'N'" ' .. staat, zodat elke greep ook werkelijk raak

vonden, ZIJ sprongen op hun flets (met door Is, nl. een goed werkend apparaat.
VDH verstrekte banden!) en reden naar Van Wanneer het alarmsignaal: Hallo, hallo
der Heem. Een snelheid of hun leven ervan brandweerappel door de omroepinstallatie
afhing ontwikkelden zij In de stad waar al weerklinkt komen de vrijwilligers In actie.
het verkeer stilstond. Maar ook hier was Zij laten hun werk direct in de steek, mel-
het niet het leven dat er van afhing maar den zich bij de materiaal kasten en gaan
wel de eer, want op de minuut werd ge- naar de plaats van de brand. Hier nemen
noteerd, war)neer iedereen binnenkwam. zij zonodig de taak van de andere mensen
Na de oorlog is de ploeg gebleven, het over. Maar niet alleen de brandweer komt
aantal manschappen werd tot drie ploegen in touw, ook de medische dienst, de por-
ingekrompen, maar het materiaal heeft zich tiersdienst die voor openen van de toe-
voortdurend uitgebreid. gangshekken moet zorgen, het machine-
Op de vitale afdeling verscheJ1en CO2 kamerpersoneel stopt de personenlift en
wagens, die in staat zijn zelf een lakbrand start het noodaggregaat, waardoor zelfs, al
In de kiem te smoren door de grote afdek- zou de stroomleverantie worden onderbro-
kende werking van het koolzuur en de zeer ken de brandpomp normaal kan functlo-
lage temperatuur (-80. G). De jubilerende ner~n. ,
bedrijfsbrandweer beschikt dan ook. over een Het gebeurd niet vaak dat over een jubi-
uitrusting, zoals magirusladder, slangenwa- laris zo'n groot stukje verschijnt In ons per-
gen, schuimkanon, gas- en zuurstofmaskers, soneelsorgaan, maar het is hier ook niet
waarop menige dorpsbrandweer jaloers zou één jubilaris maar een gehele groep per-

zijn. sonen.
De paraatheid wordt elke week op peil De redactie van het VDHtje feliciteert dan

gehouden door een oefenavond, terwijl nog ook van harte deze bijzondere jubilaris, zij
. . onlangs een gedeelte van het personeel ee~ hoopt dat nooit een beroep zal moeten

Nu was het zo: nl~t hun leven hing er van cursus van een week h~eft meegemaakt biJ worden gedaan op deze ploeg, mocht ech-
af, welke spuitwagen er het eerste was, maar de Haagse brandweer. ' ter door een kleine oorzaak een brand ont-
wei hun beroepseer, want bij elke brand Waarom nu in vredestijd al deze dure oefe- staan dan hoopt de redactie en wij vermoe-
stond later in de krant vermeld, welke. wa- ningen en grote uitgave voor materiaal zult den alle personeels!eden met ons dat het
q7~ het ee~~te. was verschenen. Arme Jour- U misschien vragen. Wel, omdat elke brand door enthousiaste vrijwiHigers mag gelukken

!5!. al~ hiJ dit eens verk~erd In de krant in het kl~ine begint. Dit is al vele malen de gebouwen te sparen en de schade te
~ ~It w~s ve~ belangrijker dan hoeveel gebleken in ons gebouw; gelukkig met een beperken. \Juld~:1o sch...de h.t pand had gelE:den. gèringe schade en meestal reeds door de Van harte gefeliciteerd en blijft nuchter (men

Want brand mag dan altijd een hoop kijkers in de omgeving werkende mensen zelf ge- heeft ons nl. in het oor gefluisterd da~ de
trekke:1, het schouwspel wordt de gemeen- blust met de overal hangend~ brandblus- Directie, zoals dit officieel heet, het Jubi-
schap niet kostEloos aangeboden. Ook niet middelen. leum niet ongemerkt wil laten voorbij gaan).
ëli staat later in d':! krant: verzekering dekt
dc schade. Immcrs het geld moet ergens
vandaan komen.

Hct- is dan ook begrijpelijk dat toen in 1939
hGt eerste gebouw op het complex Maan-
weg verrees in dit gebouw een perfecte
brandbluzlnstaHatie werd aang~bracht met
een groci azntal brandkranen, een Sprinkler-.
installatie en vele brandbluszers.

De oorlog kwam en hiermede nZlm de kans
op brand toe. 101 1941 besloot de DIrectic
dan ook tot oprichting van een vrijwi:lige
bedrijfsbrandwf";er. Ijverig v/erd gezocht naar.
precies zulke enthousiaste vrijwilligers als
de Rottcrdai~sJ brandweer en dat is gelukt
ook.

Een prima tea~' w~rd gevormd b :staande
uit vijf plcegen, elk met een ploegcomman-
dant. Het gheel stond onder leiding van
de toenmaline chef van het electromotoren.
làboratorlum. Jaar in jaar uit is deze ploeg
wekelijks g,~oefend en geinstrueerd door de
oud-instructeur van de Ha3gse brandweer. .
Nauwelijks lociden dan de alarmsirenes in
Den Haag of waar de mensen zich pok be-
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MATROZENKOOR

VALLEN en OPSTAAN
Het is U misschien wel eens gebeurd.
U gleed uit over iets of U struikelde
over iets en het gevolg was, dat ~
zich in meerdere of mindere mate
ernstig bezeerde. ,
Volgens bovenstaand opschriftje stond
U met veel of weinig moeite na ver-
loop van tijd weer op al of niet met
een gedwongen vacantie van 80 pCL
Dergelijke ongevallen komen nog ar
eens voor en het erge is, dat men na
het vallen, alleen maar ópstaat en
verder n)ets dqet om het. vallen te
voorkomen,
De juiste handelwijze is, dat men
geen dingen laat slingeren of op
plaatsen neerzet, die gevaar kunnen
opleveren voor Uw collega's, die na
U komen, Als U zo iets ziet, wees
dan collegiaal en loop er niet met
een boogje omheen, doch zet een
bak op de juiste plaats, of raap dat
stukje carton even op, waarover men
kan uitglijden.
Als wij allen hieraan medewerk~
dan kan bovenstaand opschrift ..er-
vallen, en kunnen we er voo; in de
plaats zetten:
"Voorkomen is beter dan genezen",
WERK VEILIGI

F 300.- VOOR EEN --

W.P. te koop

I Een nieuwe 2-delige Technische Winkier
Prins wordt te koop aangeboden voor de

prijs van f 40, -. Inlichtingen bij hr Bijleveld,
444.

. Volgens Mendel1

Nieuws van het toetsenbord
Een nieuwe rubriek voor allen dîe met de

Ischrijfmachine omgaan.
Gedachtig aan onze leuze:
,J Type-aardigheid kweekt type-vaardigheid"
ligt het in onze b~doeling door regelmatige'
publicaties in het VDH-tje het vak machine-
schrijven meer In het middelpunt van de
belangstelling te plaatsen, dan tot dusverre
het geval was en wel door het op geregelde
tijden uitschrijven van wedstrijden.
Deze publicaties zullen niet lang zijn, maar
wèl zullen ze steeds meer de kern van de i
zaak gaan raken, namelijk vaardigheid op I
de schrijfmachine met gering foutenpercen-
tage. Dit laatste punt is Iets dat ook bij onze

1eerste wedstrijd door velen over het hoofd is
gezien. Vlug typen. is niet moeilijk, maar
vlug en foutloos typen, dàt is de kunst! Bij
de wedstrijd van de vorige maand heeft het
foutenduiveltje (of zo men wil: de fouten-
duivel} menigeen parten gespeeld.
En nu Iets over onze plannen: Als eerste
actie staat op het ~rogramma: De standaard-
brief. Wat is dat?-zult U vragen. Wel een
brief, die U moet overtypen, zonder fouten
en precies dezelfde vorm.
Deze brief ~ordt binnenkort beschikbaar ge-
steld en zal aan alle belangstellenden wor-

Iden toegezonden. U kunt dan na werktijd
gaan trainen, waarvoor materiaal en machi-
nes beschikbaar worden gesteld. Een alge-
mene wedstrijd zal uitmaken, wie deze brie!
het beste en het vlugste typt. Er worden
dr[e trofeeën voor beschikbaar gesteld, die
nadien, door prestatieverbetering, telkens in
andere handen kunnen overgaan.
Op het ogenblik is de standaard,brief in de
maak.
Doch hierover meer in het volgende I'
VDH-tje.

Ondergetekende bedankt allen voor de blij-
ken van belangstelling bij zijn vertrek onder-
vonden.

Gerh. H. P. Veldkamp.
Bij deze danken wij DlreC::-tie, Chefs, bazen
en collega's voor de fraaie geschenken --
de vele gelukwensen, welke wij ter gelegen-
heid van ons huwelijk mochten ontvangen.

D. Th. van Peursen
(Draaierij)
A. van Peursen -Gorissen
(afd. Wikkel).

Op de Directie-kcrnvergadering Vii" 29 Sép-
tember 1953 heeft de Kèrn haar verontr~s-
ting uitgesproken over de grote toeloop van
personeel en in hoeverre dit van zéér tijdelijke
aard zou kunnen zijn, met het gevol 9 van
een terugslag daarop.
Deze verontrusting leefde ook onder diver-
se personeel$leden in het bedrijf.
De Directie heeft ons gemachtig~ mede te

Woensdagavond om
8 uur precies heette
de heer Oosthoek,
voorzitter van der
Kern, de talrijke aan-
wezigen welkom en
wenste hen een pret-
tige avond toe.
Het Haags Matrozen-
koor, onder leiding
van de heer v. Elfe-
ren.. zong voortreffe-
lijk. De mooie stem-
men van de jongens
klonke'l zowel in de
ernstige als in de
vrolijke stukken heel
zuiver.

Zij kregen dan ook steeds een welverdiend
applaus, waarvoor zij keurige buigingen
maa,kten en toegiften gaven. ZIJ zagen er
in Aun matrozenpakken zeer verzorgd uit.
De heer v. Elferen kan met recht trots op
zijn jongens zijn.
Tijdens de rust van het koor hield de heer
Koopman een inleiding over de film en
hooete, dat wij er evenveel genoegen in
mochten vinden als hij, toen hij hem voor
de eerste keer zag. Nu dat hebben wij dan
ook. Het was een film vol onverwachte
gebeurtenissen, waar veel om gelachen is,

,- ~

zodat wij om half tv/aalf voldaan in de
stromende regen naar huis gingen,

De Kern kan op een. welgeslaagde avond
met een "uitverkocht huis" terugzien.

Deze avond werd dan ook herhaald op
Woen~dag 30 September. De bezoekers
van deze avond werden onthaald op een
extra filmpje waaraan een prijsvraag ver-
bonden was.

De heer Kievit won hierbij de eerste \
f 25, -, de heer Glasbender f 15. - en
heer Balcen f 5. -.

v. Maurik en den Neysel, de twee
mannen van de zware persen in de
stamperij, kwamen samen op een
lumineus Idee. Bij het .trekken van
de SZ 20 ketel zouden twee trekken
kunnen vervallen.
Het Idee werd Ingediend en de
Ideeëncommissie beloonde de Inzen-
ders ieder met een bedrag van f 35.-.
Nu bleek echter dat het aantal vol-
gens deze nieuwe methode bewerkte
ketels aanzienlijk groter was dan men
geraamd had. Aan beide inzenders
kon dan ook een aanvullende premie
worden toegekend van f 115,- zodat
beide nu in totaal f 150,- voor hun
idee hebben ontvangen.
Hiermee hebben deze twee stampers
weer eens aangetoond, dat men nooit
klakkeloos zijn werk moet verrichten,
doch altijd met volle aandacht zich
rekenschap moet geven van hetgeen
men verricht. Tekortkomingen vallen
dan op en verbeteringen kunnen wor-
den aangebracht, verbeteringen die,
zoals hier blijkt, ruim beloond kun-
nen worden. In de HAAGSE COURANT van 22

September troffen wij de volgende
advertentie aan:
Wegens vertrek naar het buitenland
Solex, prima staat, m. afstemoog
f 125. -. Govert Bidloostraat 59.
Tot op heden was ons niets bekend
van een kruising tussen twee onzer
producten. Men ziet echter wat expe-
rimenteren tot gevolg kan hebben.
Geleerden zullen nu moeten uitma-
ken of ook bij dit kruisingsproduct de
Mendelse wetten van toepassing zijn.

delen. dat deze toeneming in verband (!'let
het productie-schema verantwoord is.
Menselijkerwijs gesproken blijff d~ o;nvan~
van het huidige productieprogramma zcker

Ivoor een b.l;Jngrijk deel van het jaar 1954
gehandhaafd. D~ D~rectic acht daaro~,' co~<
de' tegenwoordigc personeelssterkt~ vol-

Ikomen gemotiveerd en acht geer] gronden
tot ongerustheid aanwezig.



BRIEF UIT CANADA
Gedeelten uit de brief van de heer Boven,
werkzaam geweest op afdelin9. Kostprijs te

Utrecht.
Op 10 Augustus werd ik plotseling overge-
plaatst voor 6 weken naar St. Catharines in

Zuid-Ontario. Dat is daar het fruitland van

Canada. Allemaal perziken, druiven, prui-
men, appelen en peren. Ik moest daar de

seizoen-administratie verzorgen en moest
maar zien, dat ik me redde. Inleren doen ze
hier niet! Ik vertrok de 10e 's nachts om 2

uur, slapen in een slaapwagen en om 8 uur

's morgens In T oronto. Toen met de auto

naar St. Catharines. Alles bij elkaar een 350
mijl d.i.. 550 km. Om 2 uur 's mlddags was

ik cr en toen maar aan de slag. Eten in een

restaurant en slapen in een groot hotel (4

dollar per nacht). Ik werkte hard, van

I Personeelsverkoop tijdelijk
i stopgezet
In verband met drukke werkzaamheden van
de afdeling Verkoop wordt met Ingang van
heden tot 15 November geen personeelsver-
koop gehouden..
Ideeënbus.
Het idee om bij het draadsnijden van een
verschuifbare aanleg. die door de knie
wordt bewogen. gebruik te maken. kwam

I van de heer v. Nouweland. afd. Draaierij.
Dit Idee brengt een niet onaanzienlijke be-
sparing met zich mee en kon daarom be-
loond worden met f 35. -.
1..7. C. v. d. Vlist stelde door de knipmaten
van het luidsprekerdoek te wijzigen. De
besparing die hierdoor werd verkregen was

I aanzienlijk en ,hem konden dan ook twee
beloningen worden toegekend van resp.
~ 12.- en f 55.-.

DE KUNST IN DE TECHNIEK

Woensdag 16 September j.l. was h~t voor de minderjarige person~elsleden een feestdag. Suzanna Catharina, dochter van mevrouw
We gingen onder leiding van enkele ouderen cen dagje naar Amsterdam. C, M, Nëthen-Wilson, afdeling Montage op
Ongeveer 8 uur vertrokken we mct een bus van de fabriek en waren om goed 9.30 uur 18 September 1953.
bij "Werkspoor". Na een inleiding gingen we de fabriek door. Vooral in de smederij Ideeënbus -

was hct reuze interessant, waar het roodgloeiend staal uit de ovens gehaald en onder T Ut ht k t d' t k de rec om I eer een ame
de smeedpers gesmeed werd. uit de bus.

N!I de excurs!e r:1ct de bus naar het N.l.H. en haven. Wist U dat Amsterdam 400 brug- Mej. J. M. Polvliet kwam op het Idee een
Koffiehuis, v/aar we onze meegebrachte gen en 50 grachten telt? extra touwbandage om de rotor van de
broodjes konden nuttigen ondcr het genot De liefhebbers konden in het Rijksmuseum HBM 63 aan te brengen,tenelnde het af-
van een kopje koffie, hun hart ophalen bij de schilderijen van glijden van de garenbandage te voorkomen.
's Mlddags een rondvaart door de grachten Rembrandt, Jan Steen en Ferdlnand Bol. Dit Het idee blijkt in de practijk te voldoen en

onder leiding van een gids. verhoogt de kwaliteit van het product. Als
Het diner il\ ,Die Port van Cleve" was heer- beloning werd f 7,50 toegekend.
lijk en reuz~ gezellig. Om ongeveer 18.30 Verschillende verbindingssn<;,ertjes in veel-
uur werd de terugreis aanvaard en waren voud wikkelen op een plankje en daarna de
de gezangen van zowat 16 man soms niet is~!atie met een hete soldeerbout weg te
aan te horen. lo arriveerden we ruim een snijden was een idee van H. J. Slagmolen.
1 V2 uur later In Utrecht. Een interessante Ofschoon .de methode van het wikkelen op
en leuke dag is het zeker geweest. een plankje bekend was, leverde het weg-
E d d k II d. d snijden van de plastic Isolatie met de sol-en woor van an aan a en le aan e d b h d bb 'd' , h bb eer out toc een aar Ige esparlng op In
voor erel I.~g en ultvoerln~ e en m7ege- verband met het grote aantal snoertjes.
holpen, WIJ hopen dat zo n excursie In de H. d k h t Id t h t f 10h h d I d ier oor on e ee oc me -I toekomst nog eens er aal za wor en. b I d d '

e oon wor en.

's morgens 8 tot 's avonds 11 en 12 uur,
maar dat heeft me geen windeieren gelegd,
want toen Ik daar 2Y2 week was, had de
Mij. Ineens een boekhouder nodig In Tlm-
mlns, dat Is In het Noorden van Ontarlo.
Ze pikten mij daarvoor uit en dus pakten
we weer alles in en vertrokken op 27 Augus-
tus uit St. Catharines.
Hèt was een reis van 20 uur en toen meteen
weer aan de slag. Een week om me In te
werken en de rest moet Ik maar raden. Ik
vond al direct een mooi huis. De maatschap-
pij betaalde alle reiskosten en ook de ver-
huizing. Dat grapje kostte met elkaar zo'n
450 dollar.
We zitten na al het reizen en trekken nog
steeds In Ontarlo. Alleen Ontarlo is nl. 69
maal zo groot als Nederland. Het is hier
ook veel kouder dan In het Zuiden. Toen

we uit St. Catharines gingen 2 weken ge-
leden, was het daar nog snikheet en hier Is
vannacht een pak sneeuw gevallen van ze-
ker 10 cm. en dat op 13 September. Ons
huis is dan ook'lekker verwarmd. Dat ge-
beurt met een oliestoker in de kelder en
die blaast de warme lucht door het hele
huis. Een week geleden liep Ik nog In mijn
overhemd bulten, zo heet en nu Is het win-
ter. Gisteren haalden we vlees, 86 cent per
pond en zeker een pond rauw vet gratis.
We eten er dan ook goed van. Een mandje
met perziken b.v. kost 60 à 70 cent. Daar
zitten er zo'n 60 Inl

L. J. Boven,
Tlmmlns (Ont.)
155 Maln Ave,
Canada.

In oude tijdschriften vindt U nog wel eens afbeeldingen van de eerste
automobielen en U zag dan dat zo'n eerste auto niet 'bepaald fraai van
nrm was.

E~n vierkante kist, de motor en een ongemakkelijke zitplaats en dat was
dan een automobiel.
In de loop der jaren is 'hierin heel wat veranderd en wat men tegenwoor-
dig een "slee" van een wagen noemt, is een en al sierlijkheid, al kan men
er dan om twisten of al het c'hroomwerk en de dikwijls felle 'kleuren nu
wel aan Uw smaak beantwoorden.

nemen bij onze stof- Dat hierbij een grote mate van kunstzIn-
zuigers en radlotoe- nigheld nodig Is, behoeft geen betoog en
stellen. Vergelijk U U moet ons nieuwe radiotoestel KY 53,61
maar eens onze al- maar eens vergelijken met oudere serie s
Iereerste producten als U nog niet duidelijk Is wat wij met
en de producten, Kunst In de Techniek bedoelen.
welke wij thans op De heer v, d, Scheer, die een autoriteit,
de markt -brengen. is op dit gebied heeft zich bereid ver- vooral de aandacht te vestigen op het grote
Hieruit blijkt wel, dat klaard om over d,e o~twlkkellng van de belang, dat vooral de bazen en de chefs
men thans niet zon- industrlêle. vorm~evlng Iets te vertellen en van de fabricage-afdelingen hebben bij deze
der meer producee.~t, te lat~n zien. Hij .krljgt n.l. de beschikking avond, die op 9 October a.s. wordt gegeven.
maar wel degelijk over Interessante lichtbeelden. Na de pauze zal het Stadlna-sextet, be-
bestudeert of de ver- Een Ieder, die de heer v. d. Scheer kent; staande uit 2 eerste violen tweede viool,
schillende. artikel~n, weet dat hij op een gezellige en humorls- altviool, cello en plano p~pulalre muziek
welke wij dagelijks tlsche manier kan vertellen en wij behoe- voor U spelen. Al met al een Interes-
gebruiken wat vorm ven U daarom niet nadrukkelijk te ver- sante avond dl. U zeker niet mag ver-
en kleur betreft In zoeken onze tweede personeelsavond wel- zuimen. Ka~rten kunt U In ontvangst nemen,

. ~ onze woning, in on- ke onder ausplciên van onze Kern wordt als gebruikelijk, in het Ontspannlngsge-
E~n soortg.elijke ont- ze samenleving pas- gegeven, te bezoeken. gebouw op Maandag 5 October 1953, ge-
wikkeling IS waar t~ sen. De heer v. d, Scheer heeft ons gevraagd durende belde pauze's.



J. G. de Konink..

De Huisvrouwenavol:td die Woensdag
30 September gehouden zou worden is uit-
n~~~I,j tnt W,,~n~daaavond 7 October.

Geslaagd:
Afd. VERKOOP: Mej. G. Kloosterziel
Steno-Nederla nds.

Het werk op een afdeling Secretariaat is van Jonannes, zoon van r... n. oe cruIn, afO. ~-
een zeer speciale aard. Deze afdeling immers reedschapmakerij op 17.9.1953.
behandelt alle correspondentie gevoerd door Hans, zoon van J. C. van Pruissen aiddirecteuren en onderdirecteuren en vereist dus Meubelmakerij op 19.9.1953. ,.

personeel met een zeer grote accuratesse en Gerardus J. M" zoon van G. F. v. Westbroek-
die men het volle vertrouwen kan schenken. aid. Plaatbewerking op 20.9.1953.
Een ieder die M'ej. Colljn kent weet dat zij Johannes FrEcnciscus Adrianus, zoon van F.
deze twee eigenschappen bezit en het is dan J. Lub~ers, afd. Solexmotor-montage op
ook niet te verwonderen dat bijna de gehele 21.9.1953.
12Y2 jaar dat zij In onze dienst is aan de al- Peter Adrianus Richard, zoon van C. Kui-
deling Secretariaat is verbonden. Toen zij in per, aid. Gereedschapmakerij op 22.9..1953.
dienst van onze onderneming trad, was ons Johanna, dochter van J. Busser, afd. Montage
bedrijf nog niet zo vertrouwd met psychotech- op 24.9.1953.
nlsch onderzoeken als nu. Men keek eenvou- Johanncs Krijndcrt, zoon van K. P. Pfafldig in welke functie iemand in de practijk het aid. Zagerij op 24.9.1953. '

meest zou voldoen. Voor Mej. C'olijn leverde Clasina, dochter van H. P. Frima, afd. Mono:
dit geen moeilijkheden op en dat de haar en zij doet het met plezier. tagecontrole op 25.9.1953.
aangeboden functie de juiste is geweest Wij wensen dat de jubilaresse nog vele Catharina Cornelia Wilhelmina, dochter van
hebben de afgelopen jaren wel bewezen. jaren dit werk met dezelfde accuratesse J. L. Blsschops op 28.9.1953.
Het werk ligt haar, zij verricht het tot en evenveel plezier zal mogen Mllou Monique, dochter van C, v. d. Kade,
volle tevredenheid van haar directeuren verrichten. aid. Psychotechnische dienst, op 1 act. 1953

Huwelijken:H . F. E. Jansen, afd. Montage met Mej. N. A.
et HIVO In de komende winter Roseman op 25.9.1953.

. . C. A. van Waasdijk, afd. Precisiemontage
Ook dit Jaar komt het HIVO met een pro'- Vanzelfsprekend neemt daarnaast de zuivere met mej. W. Riedé op 28.9.1953.
gramma voor de dag, dat zo mogelijk, weer ontspanning een voorname plaats in. Con- I Mej. J. Th. Olierook, afd. Inkoop met E. v. ,(
?eter en uitgebreider Is dan dat van vorige certen, film en toneelvoorstellingen, ballet. I -eeden op 30.9.1953.
Jaren. We noemen slechts als programma voor A. Vreugdenhil, afd. Montage met mej.
Voor ons ligt een sm~akvol uitgevoerd October: ~. Roelofs op 30.9.1953.
boekje van 40 bladzijden, zijnde het win- 4 October: Britse humor in de film: A. M. F. Nielen, afd. Productiebureau
terprogramma voor het eerste gedeelte van "Alles op één kaart" met mej. S. A. Lieverse op 8.10.1953.
het seizoen 1953-1954. Aan de ene kant 11 " : Dansen van Java en Bali A. J. C. Gaillard, afd. Constr. bureau Huis-
vervult het ons met weemoed, Immers daar door Indra Kamadjojo noudelijke apparaten met mej. G. Baars op
ligt het zichtbare bewijs, dat ook de zomer, 18 " : "Ballet-recital" 13.10.1953.
waar we elk jaar zo naar verlangen, alweer van Sonja Gaskeil Woningruil
tot het verleden' behoort en dat de lange 21 ".: Concert door het D h M Id K .. "" Ih I .
h I h . ' R .d 0 k e eer u er, omngln vvo e mlna-

e aas regenac tige, wintermaanden voor esl entle- r est liaan 461 V bde deur staan. Wanneer we echter het 22 " : Experimentele toneelvoorstelling! bl'edt aan' I' oor .Iurg ..
D Hb k. b. ( d I d : n rUI voor v/onlng In en aagoe Je van Innen bekijken blijkt dat we ron tonee) oor d'Egelantier b d .' '

. I .' T k " een oven ver leplngIn geen gevat van de wintermaanden een " ussen oms~ bestaande uit: '

winterSLAAP behoeven te maken.. Verre van door J. B. Prlestly a 3 ka
dat. Een keur van cursussen en lezingen op 25 " : "Onder ~st-Afrikaanse Step- b'. badk~~~r - keuken
cultureel gebied staan ons ten dienste: pen-volken. Lezing door c. zolder
tale~cursussen,. tekenen-boetseren-ceramiek, ~r. Paul Julien met film en d. W.C.
muzIekbeoefening, spreken in het openbaar lichtbeelden. Alles h I t d bf t f. I d L . ' U . h HIVO d U ge ee apar van an ere ewoners.
0 ogra le en ve e an ere. ezmgen over ziet: et zorgt, at met hetzelfde IHuur' n d t he k + f 35
beeldende en toegepaste kunst, letterkunde verlangen de winter tegemoet kunt zien, als

De h'ee a Mer Idee ' sPtre ben -:-k ,-.
h d .. b ' ' U d d d h b r u r IS e erel en:

gesc ie enls, WIJS egeerte en religie. . at e zomer ge aan e t. van 9. - - 18 uur tel. 332700
Teveel om op te noemen. En wanneer U WI~t U meer over het HIVO weten? na 18.- uur tel. 725727
dan de HIVO sfeer kent, zult U het met ons Mej. Groeneweg, afd. Soc. Zaken, zal U ICh f b '

ee ns ziJ'
n dat b 'j d I . graag verdere genevens verstrekken en U e, azen en personeel van de stofzulC\P"~

, I eze cursussen en ezlngen
I Hl 0 ~ rnonta e d .. b t . . k .. h '

het ttl h t d as V -lid noteren g en e zagerij e ulg I miJn a

nu ge en e aangename wor en ver- ..' lïk
d k d . jenigd. Contributie: 30 ct. per maand, echtparen J e a.~ ~oor e ontvangen ûttentles ti,

50 cent. dens _miJn ziekte.

S. SM/T 7 October 121/2 jaar in onze dienst
5~--h~~r--Sch~~~~~-;p;e~kt- ;ver "Het vieren 7 October zal het 12Y2 jaar geleden zijn dat
van huiselijke feestjes", S. Smit op de afdeling Enkelfabricage zijn In-
Kaarten zUn verkrijgbaar op de afdeling trede deed.
Sociale Zaken, Smit viel al direct op door zijn precies en se-
Kernspreekuur rieus werk. ~?en dan ook op .deze afdeling een
Maandag 5 October 1953: draaibank vriJ kwam werd niet gedraald hem
1 e Qauze hr Camphuysen en hr W aasdijk. de~e opengevallen plaats, te laten. bezet,te:n,
2e pauze mej, Mulder en hr Oosthoek. Smlt heeft getoond voor dit beroep uit het jUIS-

te hout gesneden te zijn en zijn loopbaan ging
Hiermede bedank Ik ook namens mijn sindsdien steeds crescendo. De bekroning van
vrouw chefs en collega's voor de bloemen zijn werk vond hij In het begin van dit jaar,
en het prachtlqe cadeau bij ons t2Y2-jarlg toen hij benoemd werd tot voorman van de
huwelijksfeest van U ontvangen, draaiers in de Enkelfabrlcage. Natuurlijk deed

M, H, Steyger-Bastings. zich ook voor Smit nu de moeilijkheid voor
Bewakingsdienst. zijn collega's als ondergeschikten te hebben,- maar het Is typerend voor de jubilaris dat

Dank aan allen, mede namens mijn echtge- zich bij deze verandering in de gezagsverhou-
note, die er voor gezorgd hebben mijn ding geen enkele wanklank voordeed,
trouwdag tot een onvergetelijke dag te ma- W " t "

f I ' t f 'j II ' -

ken, ; IJ wlJ,.e e,n ~r nle ~an 0 Zl n co ega s nog dikwijls aan zijn jubileum terugden-
F t H I zullen zIJn Jubileum niet ongemerkt voor- ken, of hij moet verdiept zijn in een goed
. er aar, b" I t d dIJ a en gaan, boek of een spannende we strlj van

In zijn vrije uren zal Smlt ongetwijfeld SOA bijwonen,

~~ - ~ ~---~-~~--~ ~---;~--'~--~ '-'""""""~


