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Grote zaaiOntspanningsgebouw, woensdag 28 augustus, 3 uur.
Aan de manier waarop zij binnenkomen kun je z:en hoe lang het
geleden is dat zij het bedrijf verlieten. De "jonkies" onder hen
voelen zich nog volkomen thuis in de ruimte waarin zij menige
pauze doorbrachten. De ouderen va:1 dag voelen zich wat on-
wennig.
Grote zaaiOntspanningsgebouw, woensdag 28 augustus, 3 uur.
Door Personeelzaken zijn de dames en heren oudgedienden en
gepensioneerden opgeroepen om binnen de muren, van wat ja-
renlang hun dagelijks werkterrein was, samen te komen om, zo-
als het in de uitnodiging stond, van gedachten te wisse:en over
de toepassing bij Van der Heem van bij Philips bestaande ge-
woonten.

n ze zijn gekomen. Uit Berkel en Harderwijk, uit Amersfoort en
Jilthoven, uit Zwijndrecht en Gouda. Want het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan en oude liefde roest niet. Enthousias1
zijn de kreten waarmee oude bekenden, die elkaar vaak jaren-
lang niet meer hebben gezien, over en weer tot herkenning
komen.H , d. C h ,"" a., le amp uysen.
"Tjonge, Sleijser, jij bent er ook niet ouder op geworden!"
"Kijk, daar heb je waarachtig Van Gemert!"
Gespannen is de verwachting als de heer Van Duren, hoofd Per-
soneelzaken, de bijeenkomst opent met alle aanwezigen van
harte welkom te heten. Bijzonderheden werden in de uitnodi-
ging niet genoemd. Het kan alle kanten uitgaan.
"De pensioenen worden verdubbeld" is al lakoniek opgemerkt.
Maar het gezicht waarmee het wordt gezegd laat duidelijk zien,
dat dàt het laatste is wat de opmerker verwacht.
Grote zaaiOntspanningsgebouw, woensdag 28 augustus, half 4.
Alles is nu duidelijk geworden. De heer Houtman van de rTl
Fruitweg heeft zijn aandachtig gehoor verteld wat bij de rTl
door en voor de gepensioneerden wordt gedaan. Er bestaat daar
een bloeiende vereniging, die, naast de gebruikelijke aktiviteiten,
als hoogtepunt eenmaal in de twee jaar een uitstapje van enkele
dagen organiseert. (Was het verbeelding, of ging iedereen toen
dit werd verteld wat rechter zitten?). Onder het genot van een
koele dronk wordt hierna druk van gedachten gewisseld. Dat er
bijzonder veel belangstelling voor bestaat om de weg van de
PTI-gepensioneerden te volgen, lijdt geen twijfel.

rote zaaiOntspanningsgebouw, woensdag 28 augustus, 4 uur.
Leegte. Kantinepersoneel verwijdert de stille getuigen van een
geanimeerde middag.
In veel huizen zal nog lang worden nagepraat.~

IN MEMORIAM
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Op 12 augustus j.l. bereikte ons het ontstellende
bericht, dat onze zeer geziene medewerker de
heer A. H. M. J. van der Lans de dag tevoren
door een hersenbloeding getroffen was, waaraan
hij op 14 augustus, zonder tot bev/ustzijn geko-
men te zijn, overleed.
De heer Van der Lans werd op 9 januari 1918 te
s'-Gravenhage geboren en trad reeds op 16-ja-
rige leeftijd, na het behalen van het Mulo-diplo-
ma, in dienst van Van der Heem, waar hij aan-
vankelijk tewerkgesteld werd op het Produktie-
bureau.
Door zijn bijzondere belangstelling voor Spaar-
en Pensioenfondsaangeleg~nheden werd hij in
1952 tewerkgesteld bij de Salaris- en Fondsen-
administratie.
Bij de overgang van het Van der Heem-pensioen-
fonds naar het Philips-pensioenfonds heeft hij
zeer belangrijk werk verricht en het is niet in de
laatste plaats aan hem te danken geweest dat
deze overgang soepel en zonder moeilijkheden
verlopen is, en dat de vele puzzels die optraden

goed en geruisloos opgelost werden.
Toen begin van dit jaar de Salarissenadministra-
tie in Eindhoven geconcentreerd werd, werd Van
der Lans benoemd tot "CIA-agent", met als taak
alle problemen inzake de inkomens met de daar-
voor in aanmerking komende organen in Eind-
hoven te behandelen.
Daarnaast was Van der Lans - en daaraan be-
steedde hij ook veel van zijn vrije tijd - een
vraagbaak voor allen die met salaris-, belasting-
en pensioenproblemen worstelden en in deze
hoedanigheid konden zijn beste karaktereigen-
schappen: menselijkheid en bereidheid mensen
in moeilijkhed~n voor te lichten en te helpen
zonder zijn geduld te verliezen, het beste tot
haar recht komen.
Wij zullen in brede kring in onze onderneming
Van der Lans missen. In zijn functie kan voor-
zien worden, Van der Lans zelf kan niet ver-
vangen worden. Daarom zal hij nog lang in onze
dankbare herinnering blijven.

A. H. M. J. VAN Ç>ER LANS

Ir. P. G. Zaaijer.



De heer G. Kruys tijdens zijn toespraak

appèl op het pers~neel werd gedaan. De bestaande groepen
moesten worden uitgebreid tot een hechte BZB-organisatie. Dat
appèl was indertijd niet tevergeefs. .
Aanvankelijk onder leiding van de heer C. Oosthoek, later ondei'
de huidige commandant de heer A. Frantzen, werd een enthou"
siaste groep vrijwilligers samengevoegd tot een soepel lopend
apparaat dat in tijden van gevaar voor collega's èn bedrijf van
onschatbare waarde zou kunnen zijn. Dat zij inderdaad hun
mannetje staan moge blijken uit het feit, dat Brandweer zowel
als Redding en EHBO kans zagen vorig jaar bij wedstrijden een
eerste prijs in de wacht te slepen.

Aldus een gedeelte van de uitnodiging die
15 augustus aan een aantal collega's werd
verstuurd. Collega's. die gedurende 10
jaar (en meer) op voortreffelijke wijze hun
verplichtingen als lid van onze BZB wa-
ren nagekomen, zouden in het officiële
zonnetje worden gezet. Zij hadden er niet
om gevraagd. Dat ligt niet in de aard van
hun werk achter de schermen. Want be-
halve bij onderlinge wedstrijden zijn het
geen mensen die aan de weg timmeren.
Als u en ik allang achter ons kopje thee
en onze avondkrant zitten doen zij hun
oefeningen om hun kunnen en kennen
op peil te houden. In ons belang. En daar-
om was het goed dat zij hiervoor Konink-
lijke waardering ontvingen.

In het gezellig aangeklede Ontspannings-
gebouw heette Ir. P. G. Zaaijer de colle-
ga's en hun echtgenoten van harte wel-
kom. In vogelvlucht beschreef hij de ge-
schiedenis van onze BZB. Toen in 1954 de
BZB een wettelijke verplichting werd, had-
den wij een goede basis waarop wij deze
organisatie konden opbouwen. Immers
sinds jaar en dag waren wij al in het ge-
lukkige bezit van een goed getrainde vrij-
willige brandweerploeg. Een speciaal
woord van dank aan de Haagse brand-
weer voor de voortdurende steun bij de
opleiding en training van deze brandweer-
ploeg achtte de heer Zaaijer op zijn
plaats. Ook een EHBO-ploeg, dagelijkse
zorg van dokter Van Werkum. bevond zich
reeds binnen onze muren toen in 1954 een

Na de heer Zaaijer nam de heer G. Kruys het woord, die, na
een korte verklaring van tekst en voorstelling op medaille en
oorkonde, overging tot het uitreiken van de onderscheidingerr
Onder het toeziend oog en waarderend applaus van ondermeeÎ
de heer en mevrouw Zaaijer, Ir. J. W. Baurdoux, Ir. H. Borleffs, de
heer en mevrouw K. J. van Duren, de heer A. Constandse en de
heer B. Dunki Jacobs van afdeling Sociale Zaken Bedrijfsbe-
scherming Philips Eindhoven, riep de heer Frantzen stuk voor
stuk zijn mensen voor het front om hun decoratie in ontvangst
te nemen.
Tot slot van het officiële gedeelte van de middag sprak de heer
N. W. Lagendijk, als hoofd Algemene Diensten, een dankwoord.
In dit dankwoord, gericht tot direktie en allen die deze uitrei-
king tot een echt feest hadden gemaakt, betrok hij ook nadruk-
kelijk de echtgenoten. Zij immers vormen het thuisfront. En een
behoorlijke dosis morele steun, in de vorm van het opzij zetten
van eigen belangen, is voor ieder aktief lid van de BZB on-
misbaar.
Hierna werd nog geruime tijd onder het genot van een natje en
een droogje nagekaart.
Wij zouden tekort schieten als wij nalieten u de namen te noe-
men van de collega's die voor de Koninklijke onderscheiding in
aanmerking kwamen. In alfabetische volgorde zijn het: de heren
L. den Arend, A. Beukers, J. v. Dijk, L. Ehrenburg, A. J. Frantzen,
W. Hoogduin, G. Houwaart, M. L. Jansen, C. de Jong, D. de Jong,
G. Jonkman, N. Kouwer, J. Meijer, Th. Oosterlaken, H. Oterdoom,
J. Reijndorp, A. Schippers, J. v. d. Splinter en J. Voogt.
Alle gedecoreerden: onze hartelijke gelukwensen!
Alle overige collega's: mocht u er iets voor voelen in hun voet-
sporen te treden: wat Iet u een telefoontje met de heer Frantzen
te plegen?

De heer G. Kruys feliciteert de heer
J. Meijer met zijn onderscheiding.

?



De heer P. J. M. Nooy
houdt het bij hout. 5
maart 1956 zette hij
zijn eerste schreden
binnen onze kastenfa-
briek. Nu is de timmer-
werkplaats zijn dage-
lijkse werkterrein. 5
september kunt u hem
daar de hand drukken
om hem geluk te wen-
sen met zijn koperen
jubileum. Wij doen het
nu, met onze felicita-
ties!

Het grootste gedeelte
van zijn diensttijd
bracht de heer H. Da/-
huysen in onze maga-
zijnen door. Nu kunt u
hem vinden op onze
afdeling TT-Montage.
19 september hebt u er
alle reden voor hem
daar op te gaan zoe-
ken. Dan viert hij na-
melijk zijn 121/!-jarig
dienstverband. Van
harte proficiat!

Onze maandelijkse rij
van jubilarissen wordt
dit keer gesloten door
de heer D. Ossendrij-
ver. De afdeling Mon-
tage/Wikkel zal ook op
2 oktober het !eestter-
rein zijn. Iemand die
121/% jaar niet alleen
het bedrijf maar ook
de afdeling trouw is
gebleven zal het zeker
niet aan gelukwensen
ontbreken. Proficiat!

19 september zal het
feest zijn op de afde-
ling Montage/Wikkel.
Onze col/ega de heer
J. Jansen zal dan 12J/~
jaar in onze dienst
zijn. Naast zijn functie
op de afdeling maakt
hij ook deel uit van
onze OR. Het zal hem
aan gelukwensen niet
ontbreken. Hierbij al-
vast de onze!

Solexmotoren waren
jarenlang het aagelijks
werkobject van de
heer M. Eilbracht.
Sinds de afloop van
deze produktie is hij
toegevoegd aan onze
Gebouwendienst, waar
hij zich nu verdiept in
sterkstroom en alles
wat daarmee verband
houdt.

september zal hij
Llch bezig moeten hou-
den met het in ont-
vangst nemen van feli-
citaties in verband met
zijn 12.1/2-jarig dienst-
verband. Onze geluk-
wensen!

A. SMIT
"""'-"
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Geachte oollega'e,

le.. dezer dage.. 1e do .ededeling vereohenen, dot ik por , eepte.ber
.1jn ~ot1e als ohet Inkoop bij onse vennootschap, na esn dienetTerband
van ju1et 35 jaar, heb neergelegd.

.a een langdurige s1ekte. waarvan 11: gelukkig volko.en hersteld ben,
1e het ondsr do sterl: gewijsigde omstandigheden niet sinvol mijn oude
positie wee. in ts namen. Tijdans daze s1el:ts hsb 11: ontelhare bewijzen
van msdelevsn ontvangen, zowel van de hoogste sls de laagete medewerlt6rs
van Van der Heem. Dit 10 door mij op hoge prijs gestold en 11: seg 1sdo.-
een daarvoor van harts dank.

Gedurende mijn lange atweoighe1d heett mijn rechterhand, de heer F.
Elees, do etdel~ng op voortrettelijke wijze geleïd en hij ..1 dit in de
toekomst zel:er blijven doen. .1et elleen hem, doch eveneeno alle ovsrige
.edewerkers van do atdeling wil 11: op deze plaato hartel1jl: donI:en voor
de prettige e..enwerl:ing op onze etdeling.

Helaas is het ondoenlijl: om van ieder uwer persoonlijk atsohe1d te
nemen. Sta mij daarom toe langs doze weg 1edor te groeten en te bedanken
voor de medewerki..g die 11: in doze 35 jaar heb mogen ondervinden.

110gB onder het nieuwe bewind onze zaal: weer tot grote bloei geraken

en ieder op zijn oude ot nieuwe plaste zijn werl: 1.. volle vreugde uit-
oetenen.

lIlt hartolijke _ot"'1

c:~~::~~

Vaak moet ik dan ook een compromis zien te vinden tussen mijn
dagelijks werk en het OR-werk."
Als hij verder vertelt ontdek ik dat hij zich met hetzelfde enthou-
siasme aan zijn gezin wijdt. Het is verfrissend zijn verhalen over
thuis aan te horen.
De vrije tijd die hem overblijft besteedt hij aan lezen en knutse-
len. Maar hij is ook een trouw bezoeker van ADO en SHS.
Ik zou dit OR-portret nog wel langer kunnen maken, maar ik
meen dat ik u wel weer voldoende informatie heb verschaft over
een door u gekozen OR-lid.
Ik wens de heer Schouten veel succes toe in liet OR-werk en bij
het vervullen van zijn dagelijkse taak.

BU EEN AFSCHEIDptP.

~

Onze ondernemingsraad neemt in het leven van de heer P. J.
Schouten een belangrijke plaats in. Hij is reeds sinds 1960 lid,
nadat zijn candidatuur gesteld was door de A.N.M.B. In deze
acht jaren heeft hij in vele commissies zitting gehad. Momenteel
is hij lid van de Regionale Woningcommissie en secretaris van
de commissie Uitvoering Ziektewet. "Het is een zeer interes-
sante maar vaak moeilijke taak. Dat vindt zijn oorzaak in het
feit dat ik van mening ben dat je je met hart en ziel moet geven
aan het werk waarvoor je je beschikbaar stelt. Dat kost veel tijd.



Sinds 1965 is in ons bedrijf werkzaam de heer J. O. Yeboah.ln dat jaar
.. kwam hij naar Nederland om hier zijn elektronicastudie voort te zetten.

WI J lazen voor u In het juli-num'!'er van..Electron vonden wij ee.~ a~tikeltje en een foto
op de voorpagina gewIjd aan deze collega. WIJ willen u tekst en foto
niet onthouden en danken de redaktie voor hun toestemming beide over
te nemen.

Ghana terugkeren om daar een ra-
dio-industrie op te gaan zetten. Hij
wil dan bij de Ghanezen grote pro-
paganda voor het radioamateurisme
gaan maken. Intussen bekwaamt hij
zich hier voor het amateurexamen
en misschien zullen we hem dit na-
jaar met een PA-call kunnen horen.
Het spreekt vanzelf dat de VERON
in het kader van de internationale
samenwerking in I.A.R.U.-verband
hem bij de verwezenlijking van zijn
plannen gaarne de helpende hand
biedt. Bij de training in specifieke
amateurvaardigheden als bijv. morse
speelt PAoTO een grote rol, van-
daar dat Joseph zijn toekomstver-
wachtingen heeft laten vastleggen
achter de knoppen van Jaaps' sta-
tion in Scheveningen.

Op de omslag van dit nummer van
Electron ziet u Joseph Ofori Yeboah
uit Ghana in een typische amateur-
houding achter het station van PA-
oTO. Na bij de PTT in Accra een
eerste training in radiocommunicatie
gevolgd te hebben, werd OM Ye-
boah door tussenkomst van in Gha-
na werkzame Nederlanders, door
Van der Heem in staat gesteld in
Nederland zijn elektronicastudie
voort te zetten.
Door zijn elektronicastudie heeft de-
ze OM het radioamateurisme ont-
dekt, een hobby waarvoor hij bijzon-
der enthousiast is geworden. Bij de
Ghanese bevolking is onze hobby
nauwelijks bekend; praktisch alle
Ghanese amateurstations behoren
aan daar werkzame buitenlanders.
Joseph zal over enige jaren naar

In ons vorige nummer moesten wij bij de vermelding
van het zilveren jubileum van onze collega, de heer
Th. C. van Leeuwen, volstaan met de publicatie van
de foto die ter gelegenheid van zijn koperen jubi.
leum was genomen. Wij hebben u tocn beloofd in dit
nummer iets van meer recente datum te plaatsen.
Hier is hij dan, in al zijn zilveren glorie. Op naar
de 40!

Cj)ank
Bij Van der Heem is nog steeds
dringend behoefte aan

TYPISTES
Weet u iemand?
Inlichtingen bij Heer M. C. Brand-
se afd. Personeelzaken, toestel
428.

CProticiat !

Hartelijk dank voor de belang-
stelling en attenties, die wij
mochten ontvangen bij mijn 25-
jarig dienst jubileum, van direktie,
chefs, bazen en collega's.

T. Overeinder
(

Graag wil ik allen bedanken diè
mijn jubileum tot een feest van
bloemen en geschenken hebben
gemaakt.

F. G. J. Staffels.

Beloningen Ideeënbus
In de Philips Koerier van 24 augustus hebt u een
overzicht kunnen lezen van de resultaten van de
Ideeënbus PTI in het eerste halfjaar 1968. Wanneer
wij het financiële resultaat per beloond idee bere-
kenen, blijkt dat ons bedrijf op de 3e plaats komt.
Met z'n allen moeten wij er iets aan kunnen doen
om die plaats te verbeteren. Als dat niet gebeurt zal
het in ieder geval niet liggen aan de volgende col-
lega's.
De heer J. v. d. Dool jr., afdeling Montage/Wikkel,
ontving een voorlopige beloning van f 25,- voor zijn
idee, dat betrekking had op het monteren van een
draadvorm voor TL-armatuur. Hetzelfde bedrag werd
uitbetaald aan de heer P. Wittekoek, afdeling Bewa-
king, omdat hij de vinger legde op een situatie in
het bedrijf die niet van gevaar ontbloot was. f 25,-
ging naar de heer E. A. Dammers, Constructiebureau
TC, omdat hij een bepaalde zienswijze had over het
bewerken van cliché tekeningen. De heer A. Klap-
wijk, Verspanende Bewerking, liet zijn gedachten
niet tevergeefs gaan over het koelmiddel dat bij de
rondslijpmachine wordt gebruikt. Een beloning van
f 50,- was het resultaat. De heer L. J. Berkhout, af-
deling Montage/Wikkel, gaat deze keer met de groot-
ste buit strijken. Zijn verpakkingsidee bracht een be-
loning van f 100,- op. Tenslotte uw aandacht voor
de heer P. J. Kessens, afdeling Magazijnen, die zijn
idee over de vakverdeling in het magazijn beloond
zag met f 25,-.

Aanbod
Te koop aangeboden:
IMPERIAL. Verstelbaar. Past op
iedere auto.
Medemblikstraat 186, Den Haag.
Telefoon: 360415.

WASMACHINE. Erres-combi.
Antheunisstraat 30, Den Haag.

Te koop gevraagd:
AUTOMATISCHE DIA-PROJEC-
TOR. Kleinbeeld.
Soestdijksekade 334, Den Haag.

In de afgelopen weken werden
de gezinnen van onderstaande
collega's verblijd met de geboor-
te van een dochter of zoon.
J. J. Raaphorst (z); L. T. v. d.
Heyden (d); R. B. Ratchasing (z);
ir. R. W. Bruins (d); A. Sprokke-
reef (z); M. de la Rive Box (d) en
N. van Tol (d).

13 juli j.l. is de heer A. J. Barreto
Vieira, afdeling Montage TT, in
de huwelijksboot gestapt met
mejuffrouw R. da Conceicao An-
drade. Veel geluk!

Voor mejuffrouw M. R. van der
Willik, afdeling Personeelzaken,
was 29 augustus 1968 de grote
dag. De heer H. W. Drillenburg
ook genaamd Lelyveld heeft haar
ja-woord mogen ontvangen. Onze
felicitaties!
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