
BEZOEK IR. F. J. PHILIPS EN
DR. IR. A. E. PANNENBORG

Op 2 september a.s. zullen Ir. F. J. Philips, president N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken, en Dr. Ir. A. E. Pannenborg, lid van de
Raad van Bestuur, een bezoek aan Van der Heem br~ngen.
Tijdens dit bezoek zal Ir. F. J. Philips de eerste steenlegging ver-
richten van het op ons terrein in aanbouw zijnde Ontwikkelings-
'~boratorium bestemd voor de Industrie Groep Perifere Appara-

~.lur, deel uitmakend van N.V. Philips Electrologica.

OPEN
ONDERNEMINGSRAAD-

VERGADERING

In memoriam
Op 23 juli 1969 overleed, na een 10-jarig
dienstverband, onze medewerker de heer
A. Damen.
Zijn gezondheid was al enkele jaren zo-
danig dat hij slechts halve dagen lichte
werkzaamheden mocht verrichten.
Toen hij enkele maanden geleden nog
eens de ronde deed, nadat hij het werk
geheel had moeten beëindigen, konden
wij ons niet indenken dat hij hiermee
voorgoed afscheid nam. De enorme wils-
kracht die hij steeds aan de dag legde,
deed niet vermoeden hoe ernstig ziek hij
al was.
Het was ook die wilskracht die het hem
mogelijk maakte - nadat hij vele jaren
als musicus gewerkt had - zich bij Van
der Heem in een aantal technische werk-
zaamheden zo te bekwamen dat hij een
waardevol medewerker bij het samenstel-
len van onze telecommunicatie-appara-
tuur was geworden.
Het enthousiasme waarmee hij werkte,
was vaak een stimulans voor anderen.
Ook buiten het werk hebben we prettige
herinneringen aan Damen. Bij ziekte, bij
een huwelijk of jubileum van een collega
was hij altijd bijzonder actief.
Wij wensen zijn vrouwen kinderen de
kracht om het gemis van deze man en
vader te kunnen dragen.
Moge hij rusten in vrede.

Zoals u in de Philips Koerier van 21 juni
heeft kunnen lezen is de open Onderne-
mingsraadvergadering van 10 juni een
succes geworden. Wat er besproken werd
en in welke sfeer die vergadering verliep
heeft u uitgebreid in die Koerier kunnen
lezen, Dat wij er toch nog even op terug-
komen vindt zijn oorzaak in het feit, dat
wij u graag aan de hand van wat foto's
laten zien "hoe het was".

Zo hier en daar werd in de wandelgangen
na afloop de kreet gehoord: "Daar had
je 10 jaar geleden nog niet aan durven
denken!", Reden temeer om de Onder-
nemingsraad in haar geheel te compli-
menteren met het feit dat toen men er
wèl aan durfde denken het niet bij den-
ken heeft gelaten.

Kantinemededeling
In verband met de eerste steenlegging door Ir. F. J. Philips en de daarmee gepaard
gaande IGPA bijeenkomst op 2 september, is de kantineleiding genoodzaakt de
kantine en de automaten op die middag vanaf 12 uur te sluiten voor het personeel.
Daarom is in overleg met de kantine-commissie besloten in het bedrijf enkele uit-
deel posten van verpakte broodjes en melk in te richten. Deze uitdeelposten kunt u
vinden in Telco 2, naast het kantoor van de tijdschrijver, in de voormalige Stam-
perij en in het voorportaal van de rekken bouw (eerste verdieping, rechter vleugel).
De kantinedienst zal ervoor zorgen, dat op zoveel mogelijk punten in het bedrijf
containers met koffie worden geplaatst. Deze koffie zal gratis worden verstrekt.
Nadere gegevens volgen op de publikatieborden.
Wij vertrouwen op uw aller medewerking.

Kantinecommissie.



Riomaggiore, Via de/I' Amore.

3taliëq)akantle in

staaltjes van Italiaanse wegenbouwkunst: viadukten en tunnels
volgen elkaar snel op, sommrge tunnels zijn 4 km lang terwijl
de rijbanen soms een halve kilometer van elkaar gescheiden
zijn met groot hoogteverschil. Ook Genua wordt u bespaard: 5
km ervoor buigt de autostrada af naar de Middellandse Zee
en na veel "tunnelwerk" gaat u bij Rappallo over op de "oude"
weg, de Via Aurelia. Dan doorrijden naar La Spezia, havenstad
en Marinehaven en vandaar naar het eerste Cinque Terre dorp:
Riomaggiore.
Wij kwamen vrij laat in La Spezia aan en na 8 km stikdonkere
weg door de bergen, bereikten we het doodstille dorp Riomag-
giore. Wij moeten proberen een slaapplaats te krijgen, zien
licht in een Albergo "Ripa del Sole", vragen om logies en krij-
gen 100 meter verder - na het bestijgen van vele stenen trap-
pen - prachtige appartementen met bad.
De grote verrassing komt de volgende morgen: het uitzicht van-
uit. de hotelkamer over het stadje en de zee. Eerst de met veel
fantasie in pasteltinten geverfde oude huizen, daarachter de
hoog oprijzende grillige rotsen, waartegen de golven van de
Middellandse Zee bruisend uiteenspatten.
Wie werkelijk genieten wil 166pt van het ene dorp naar het
andere, het is een belevenis apart. U gaat door een landschap
met veel bloemen, er zijn beekjes en u loopt tussen de met wijn-
gaarden bedekte hellingen. U geniet van prachtige uitzichten
op de Middellandse Zee en de andere Cinque Terre dorpen die,
met uitzondering van Corniqlia, allen gebouwd zijn op de uiter-
ste punten van de grillige rotsen.
Het begint met een makkelijke wandeling van Riomaggiore naar
Manarola, de zogenaamde Via dell' Amore. Eerst door Riomag-
giore, het "benedendorp" is erg levendig. e
In de hoofdstraat, de Via Colombo, kun je zonder gevaar U
hele breedte in beslag nemen, want een auto kan hier niet ko-
men. Je kunt er gezellig een kopje caffé of capuccino drinken.
Onder de spoorbaan door kom je aan het haventje, dat eigenlijk
een soort scheepshelling is. De bootjes liggen tot voor de hui-
zen en met veel zorg zijn ze in bonte kleuren geschilderd. De
bevolking van Cinque Terre leeft van visvangst en wijnbouw.
Manarola, van het bergpad uit gezien is erg schilderachtig en
evenals Vernazza op een vooruitstekende rots gebouwd. Aan-
doenlijk is het stationnetje, vanuit de hoogte lijkt het een voor-
beeld van spoorwegmodelbouw. Dichtbij valt het niet tegen: het
perron is kraakzindelijk en overal zijn bloemperken en -bakken.
De Italiaan houdt van kleuren; zelfs de stenen rand rond het
bloemperk is in felle kleuren geschilderd.
Dan naar Corniqlia, het volgende dorp. Het ligt niet aan zee,
maar op een hoogvlakte en is te voet, al klimmend over smalle
paadjes, te bereiken. Een echt wijnbouwersdorp; tijdens de wijn-
oogst moet hier hard worden gewerkt en moet de duizenden
kilo's wegende druiven last door de bewoners naar het dorp
worden gebracht.
Neem een lange pauze .in Corniqlia want op de nu volgende
weg naar Vernazza wordt men als wandelaar goed aan de tand
gevoeld. Soms over paadjes van 30 cm. breed gaat het omhoog
langs druivenstokken in de Italiaanse zonnehite. Wie last heeft
van hoogtevrees moet maar niet verder gaan. Maar de moeite
wordt wel beloond, wanneer je, om de berg heen, plotselir;'
vanuit de hoogte Vernazza ziet liggen op een vooruitstekenó..J
rotspunt met zijn rood en blauw geverfde huizen en zijn middel-
eeuwse kerk, pal aan zee.
Van Vernazza naar Monterosso vormt het eind van de voettocht,
die ook dit laatste stuk heel mooi is. Monterosso is niet het
meest typische, maar toch wel een aardig plaatsje met zijn ge-
zellige pleintjes en terrasjes. Ook hier geen auto's van beteke-
nis; echt een oord van rust en stilte.
Neem voor de Cinque Terre wandeling een hele dag en begin
's morgens vroeg. U kunt het dan op uw gemak doen en met
de trein terug naar uw uitgangspunt. Let op de treinenloop en
ga in Monterosso eerst kijken wanneer de "boemel" u weer
naar Riomaggiore terug kan brengen. En als u dan zondoor-
stoofd weer terugkomt in Riomaggiore en in de gezellige Alber-
go "Ripa del Sole" de vermoeide benen strekt, laat het avond-
eten zich goed smaken. Vergeet nu eens de brommige Hol-
landse pieper en waag u eens aan de in frituur gebakken inkt-
visjes, die door de bazin voortreffelijk worden klaargemaakt.
Drink daarbij de Vi no Locale, de Cinque Terre wijn en u gaat
voldaan en met een enigszins doezelig hoofd naar bed.
Wie van de natuur houdt en tegen een vermoeiende, maar on-
vergetelijke wandeling niet opziet, wie een onvervalst stukje
Italië wil zien met een eenvoudige bevolking, ver van het lawaai
van de steden, die kan ik een bezoek aan de Cinque Terre van
harte aanbevelen.

deGR.

Hebt u plannen om volgend jaar naar Italië te gaan en houdt
u van een bijzondere wandeling? Dan moet u ons eens volgen
op de reis die wij gemaakt hebben dit jaar en die ons bracht
naar de streek van de Cinque Terre, een 5-tal dorpen ver van
het lawaai van de grote steden en snelwegen. Pareltjes van rust
en kalmte, zo'n 100 km zuidelijk van Genua aan de Middellandse
Zee.
Riomaggiore, Manarola, Corniqlia, Vernazza en Monterosso zijn
niet verbonden door autowegen! Alleen in Riomaggiore kunt u
de auto parkeren, het dorp zult u te voet moeten doorkruisen.
De grote weg, de Via Aurelia, dicht langs de Middellandse Zee
buigt bij Sestri Levante het land in en komt bij La Spezia weer
aan de kust. Tussen deze beide steden, ver van het drukke ver-
keer, liggen de Cinque Terre dorpen alsof ze vergeten zijn door
de rest van Italië. Hier is alles nog super-Italiaans, het massa-
toerisme met autobussen kan hier nog niet terecht. Verkeer
tussen de dorpen onderling is alleen mogelijk per trein, boot of
te voet.
U komt op de volgende manier per auto in Riomaggiore: Na de
Duitse autobaan en Zwitserland vinden we aan het begin van
de auto-tunnel, Grand St. Bernardo, de Zwitsers-Italiaanse grens
en na 5,8 km kaarsrecht door de berg bevinden we ons in
Italië. Door het Aosta-dal naar Aosta en Ivrea en dan zo gauw
mogelijk de autostrada naar Milaan opzoeken, die weliswaar
geld kost maar enorm veel tijd bespaard (gaat 4x zo snel als
op secundaire wegen!). Vóór Milaan met een "raccordo", een
verbindingsweg, naar de autostrada Milaan-Genua. 40 km vóór
Genua moet u door het Liguria-gebergte en krijgt u prachtige
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Voor de nieuw-opgerichte

BEDRIJFSSCHOOLPHILIPS - VAN DER HEEM

zoekt afdeling Personeelzaken intern naar candidaten voor

de volgende vakatures:

PRAKTIJK - INSTRUCTEUR VERSPANENDE BEWERKINGEN
(frezen, draaien, vlak- profiel- en rondslijpen)

1.

~

PRAKTIJK -INSTRUCTEUR2. BANKWERKEN

Zij die naar deze functies willen solliciteren moeten aan de

volgende eisen voldoen:

1 Ruime praktijkervaring in bovengenoemde

vakgebieden.

2.~
3.

Goed met jonge mensen kunnen omgaan.

De juiste vooropleiding bezitten om aan
een groep jonge L TS'ers technische leiding
te kunnen geven.

Wanneer u meer wilt weten over deze functies, belt u dan de heer Overduin (toestel 452).

Wanneer u naar deze functies wilt solliciteren belt u dan afd. Personeelzaken (toestel 428).

Voor geschikte candidaten zal o.a. door middel van een Psychologisch onderzoek een selectie
plaats vinden.



Op Zaterdag 29 November a,s. is de goede Sint weer voor
de kinderen van ~ tot en met 8 jaar in ons midden.

Wij ontvingen van Z.H. een telegram, waarin deze datum
voor een bezoek aan het ontspanningsgebouw, werd bevestigd.

Daar de Sint voor de kinderen de nodige inkopen moet ver-
richten, verzoeken wij de ouders op dit formulier aan te
willen geven of hun kinderen aan dit jaarlijks terugke-
rende festijn zullen deelnemen.

~
Z.H. zou echter wel graag willen vernemen hoe oud de
desbetreffende kinderen zijn en of het jongens of meisjes
zijn.

Mocht U een jongen of meisje hebben dat gedurende lange
tijd ernstig ziek is, dan verzoeken wij U ons dit even
mede te delen, zodat de Sint Uw kind eventueel met een
persoonlijk bezoek kan verblijden.

Sint Nicolaas commissie

hierlangs afscheuren

~

Ondergetekende zou graag voor kinderen en begeleider(s)
een toegangskaart voor het Sint Nicolaasfeest ontvangen.

jongen/meisje leeftijd... jaar, roepnaam jongen/meisje leeftijd ... jaar, roepnaam .., jongen/meisje leeftijd ... jaar, roepnaam

Naam. . . . ... . . .. . . . . ... . .
Afd.

A.V.p. inlev~ren voor
20 september a.s.
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komende wekendedubilari~~en lilt

Nieuws van1. Waar vroeger driftig gesleuteld werd aan defecte Solexen hanteert onze collega
H. de Vrij nu de soldeerbout en ander montagegereedschap. 11 september zal het
121/% jaar geleden zijn, dat onze jubilaris in dienst trad. Ongetwijfeld zullen veel
oud-collega's van de vroegere Radio- en TV-montage gelegenheid vinden hem op
die dag de hand te schudden. Onze gelukwensen!
2. 13 september is het feest op de TT-montage. De vlag zal dan worden uitgestoken
voor de heer G. de Nooyer, die dan 121/% jaar Radio- en TT-montage achter de
rug heeft en naar wij hopen, minstens nog eenzelfde aantal voor de boeg. Het heeft
er alle schijn van, dat zijn controle-tafel letterlijk of figuurlijk in de blommetjes zal

'. ;vorden gezet. Wij voegen er ons "boeker' graag aan toe!
~. Nauwelijks 5 dagen later kan in dezelfde hoek de vlag wéér worden uitgestoken.

18 maart 1957 betrad de heer L. Jansen voor het eerst de gebouwen van Van der
Heem. Op 18 september, 121/: jaar later, is er alle reden voor hem eens in het
jubileumzonnetje te zetten. Onze hartelijke gelukwensen met de bereikte mijl-
paal!
4. Over wikkelen en alles wat daarmee te maken heeft hoeft u na 121/: jaar ervaring
de heer J. R. D. Tetteroo niet veel meer te vertellen~ 25 september is het zover.
Dan zullen de collega's van de afdeling Montage/Wikkel hem wel laten ervaren hoe
het is om een dergelijke periode achter de rug te hebben. Proficiat!
5. Voor velen van ons zal de heer W. A. van Leeuwen geen onbekende zijn. Jaren-
lang heeft hij een wakend oog laten gaan over onze garderobe. Ook in zijn huidige
functie, als magazijnbediende, heeft hij het onder de grond gezocht. In de kelder
van het Ontspanningsgebouw zal hij 1 oktober veel gelukwensen in ontvangst te
nemen hebben. Met zijn koperen jubileum feliciteren wij hem vast bij voorbaat.
6. Helaas was het door zijn ziekte niet mogelijk de heer G. v.d. Linden, afdeling
Montage/Wikkel, via een officiële jubileumfoto aan u voor te stellen. Wij hopen, dat
hij op zijn koperen jubileum dag weer gezond en wel in ons midden zal zijn. De
jubileumfoto volgt. Ook voor hem is 1 oktober dè dag. Onze gelukwensen!
7. Het houdt niet op: ook op 1 oktober is het feest in de Machinale Afdeling. De
automaat van de heer A. P. Paalvast zal, de afdeling kennende, wel uitbundig ver-
sierd worden! Niet onvermeld mag blijven, dat hij met zijn amper 30 jaar wel een
van de benjaminnen is onder onze jubilarissen. Wij hopen voor hem, dat er nog
maar vele jaren mogen volgen en voegen daar graag onze gelukwensen aan toe.
8. Voor de hekkesluiter moeten wij ons dit keer verplaatsen naar de Gereedschap-
makerij, waar ook alweer op 1 oktober de heer P. Spaans in de bloemetjes gezet
zal worden. Het is beslist geen mop gebleken, toen hij op 1 april 1957 in dienst
trad. Met het bereiken van deze mijlpaal feliciteren wij hem van harte.
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de BZB
Onlangs hebben de heren G. S. Jonkman
en Th. A. Oosterlaken met goed gevolg
een voorbereidingscursus EHBO afgeslo-
ten met een examen. Hierdoor zijn zij nu
in staat de kadercursus te gaan volgen
die opleidt voor de functie van instruc-
teur EHBO.

Proficiat voor het behaalde resultaat en
succes voor wat nog komen gaat!

Zowel onze Reddingsploeg als de EHBO-
ers, die op 3 juni voor de eerste keer
deelnamen aan de regionale Philips Be-
drijfsbeschermingswedstrijden, behaalden
daarbij de eerste prijs. Beide ploegen
plaatsten zich hierdoor in de finale, die
op 30 augustus in het kamp van de Mo-
biele Colonne te Crailo plaatsvindt.
De uitslag was:

EHBO

4e plaats PTI Fruitweg 624 punten
3e plaats Philips Baarn 664 punten
2e plaats PTI Hilversum 751 punten
1e plaats Van der Heem 799 punten

REDDING

4e plaats Philips Weesp 273 punten
3e plaats PTI Hilversum 318 punten
2e plaats PTI Fruitweg 326 punten
1 e plaats Van der Heem 329 punten



BREKERS-BOUWERS

BALANS

~~~~~~

Ideeënbus
Ofschoon de ideeënbussen die in ons bedrijf hangen als regel niet uitpuilen
van de ideeën, kan er toch geen VDH-tje voorbijgaan of er is weer een
aantal van onze collega's te vermelden dat een dankbaar gebruik heeft ge-
maakt van die bus. ' ~.
f 100.- ontving de heer L. J. Boting, Machinale afdeling, voor zijn idee ~
betrekking had op het uitharden van voedingsrails. Het slijpen van laspur.
ten was het onderwerp van kritisch denken van de heer N. Schuling, Nabe-
werking. Ook hij kon een bedrag van f 100.- aan zijn vakantietoeslag toe-
voegen. Een verbeterde werkmethode bij het stampen van poortgaten leverde
de heer A. Ruggenberg, Proefwerkplaats, een beloning van f 75.- op. De
heer J. A. Remmerswaal, Magazijnen;" zag zijn idee, dat betrekking had op
het afzagen van hoekstaal, beloond met een bedrag van f 25.-. Eenzelfde
bedrag werd door de Ideeën commissie uitbetaald aan de heer H. P. L. de
Ridder, Montage Verkeerssystemen voor zijn idee over de bevestiging van
een draadvorm. Voor zijn voorstel om een stuk gereedschap te wijzigen ont-
ving de heer H. van Ofwegen, Montage/Wikkel, een bedrag van f 25.-. De
heer C. Walison, Verzending, stelde een wijziging voor in de verpakking van
hallogeenlampen. f 25.- was zijn deel. Ook de heer C. Deen, Nabewerking,
zag zijn voorstel met betrekking tot het schoonmaken van lakbussen met een
gelijk bedrag beloond.
Tenslotte ontving de heer L. A. H. Rijksen, Printafdeling, een aanvullende
beloning van f 75.- voor zijn idee over goud prints. Alle collega's: Proficiat!

CJ)al1k
Voor alle belangstelling die ik tijdens
mijn ziekte mocht ondervinden dank
ik collega's en Ziekentroost hartelijk.

K. H. D. G. de Jong.
Mijn collega's en Ziekentroost zeg ik
hierbij hartelijk dank voor belangstel-
ling en bloemen welke ik mocht ont-
vangen tijdens mijn afwezigheid na
een ongeval dat mij is overkomen.

B.Cohen.
Hierbij dank Ik, mede namens mijn
vrouwen beide kinderen. de direktie,
chefs en collega's voor de onverge-
telijke dag die zij allen ons bezorgden.

P. C. v.d. Burg.

Proficiat
Wij hebben er weer heel wat collega's
bij, die bij hun dagelijkse thuiskomst
een lief klein, misschien al spartelend
en lachend, bundeltje in hun armen
krijgen gedrukt om even mee te spe-
len. Deze trotse vaders zijn: P. A.
Emanuel, zoon; A. Trimp, zoon; H.
J. van Amstel, zoon; J. H. Steegers,
zoon; G. C. Verkerk, zoon; Th. H.
Nijssen, dochter; J. W. G. Plantagie,
zoon; A. H. J. Dijkhoff, dochter; A. de
Jongh, zoon; H. J. M. van Gaans, doch-
ter en E. L. J. Tak, zoon.

Een VHD-tje laten verschijnen zonder dat
daarin een overzicht zou staan van de
aktiviteiten van onze collega's van de
Gebouwendienst is welhaast ondenkbaar.
Daarom heben wij ook dit keer weer ons
licht opgestoken bij de heer Lagendijk,
die ons op zijn eigen enthousiaste wijze
het een en ander uit de doeken deed.

Dat ook de Gebouwendienst niet aan de
stijging van het algemene prijsniveau ont-
komt blijkt wel uit het feit, dat de "fluit-
jes van een cent" waarmee vroeger de
opdrachten werden aangeduid meer en
meer "fluitjes van een dubbeltje" zijn ge-
worden. Als je dan ook tijdens een blik-
sem-rondgang door het bedrijf door de
heer Lagendijk geconfronteerd wordt met
dat wat onze brekers en bouwers zonder
veel ophef presteren, dan ga je je onwil-
lekeurig bezwaard voelen om nog eens
444 te bellen als je ergens een spijker ingesla-
gen wilt hebben. Daar kun je dergelijke arties-
ten toch niet meer om vragen.
Maar goed: ter zake.
In de nabije toekomst zullen de collega's van
onder andere de afdelingen TEO en Plan-Pro-
duktiebureau, die, wat hun werkzaamheden be-
treft, aan een bepaalde fabricage-afdeling zijn
verbonden, ook op die fabricage-afdeling wor-
den gehuisvest. Dit voornemen is al gerealiseerd
in Telco 11, waar aan de kop van de afdeling
een bordes is gebouwd met een riante werk-
ruimte voor de TEO-collega's.
Zoals wij u reeds in het vorige VHD-tje bericht-
ten, zal onze telefooncentrale verhuizen naar de
machinekamer in het hoofdgebouw. De teke-
ningen ligge:n than~ ter goeqkeuring bij de PTT.
In afwachting van deze goedkeuring is men in
de machinekamer al druk be:zig me:t het verhui-
zen van pompen en compressoren en het verwij-
deren van alles wat de rust in de toekomstige
centrale zou kunnen verstoren.
Na een welverdiende vakantie hebben de bou-
wers in onze bouwput hun werkzaamheden weer
hervat en langzaam maar zeker gaan ze nu de
hoogte in. Om u een indruk te geven van het
uiteindelijke resultaat hebben wij een tekening
van het ontwerp af laten drukken.
In de magazijnen heerst momenteel grote onrust,
in positieve zin wel te verstaan.
Zo zullen voor de afdelingen TT-montage en
Verkeersmontage tussen magazijnen worden in-
gericht en zal het montagemagazijn van de kel-
der van het Ontspanningsgebouw verhuizen
naar laagbouw 3. In het metaalmagazijn van de
heer Righolt in laagbouw 2 is men druk bezig
door middel van stellingen de hoogte in te
bouwen, waardoor de overzichtelijkheid groter
en de bereikbaarheid eenvoudiger wordt.
In het gedeelte van laagbouw 5, dat aan de
Maanweg grenst, zal binnenkort worden begon-
nen met het geschikt maken van deze ruimte
om er de Bedrijfsschool Metaal en de opleiding
VEV onder te brengen.
Ofschoon het weinig met het onderwerp te ma-
ken heeft is in een gesprek met de heer Lagen-
dijk toch altijd een zijsprongetje mogelijk naar
de Kantine. In deze lange hete zomer willen we
dan ook besluiten met u enkele cijfers te geven
over het verloop van onze ijsconsumptie. In de
eerste week van de verkoop, van 28 april tot
2 mei begonnen we schuchter met 77 ijsjes te
consumeren. In de week van 6 juni tot 13 juni
kwamen we met elkaar al tot 1397 ijsjes en in
de week van 1 tot 7 augustus offerden we 1913
kwartjes aan de ijsautomaat.

A

Graag wil ik Zi~kentroost bedanken
voor het bloemstukje dat ik tijdens
mijn ziekte mocht ontvangen.

E. M. van Vreedendaal.
Langs deze weg wil ik direktie, chefs
en collega's hartelijk bedanken vopr
de attenties met mijn 121/2-jarig juf' lJ
leum. ,~

L. Verzijl en echtgenote.
Mede namens mijn echtgenote dank
ik allen die door hun belangstelling en
cadeaus mijn afscheid onvergetelijk
hebben gemaakt.
Vooral mijn collega's van afdeling
Montage/Wikkel dank ik hartelijk voor
de collegialiteit welke ik steeds mocht
ondervinden.

J. Schouten.

Ondanks het warme weer van de afge-
lopen weken hebben 7 bruidjes zich
weer in bruidstoilet gestoken en zijn
met hun bruidegom stadhuiswaarts
getogen.
Twee van die bruidjes zijn collega's
van ons: mejuffrouw H. Th. W. Perre-
net en mejuffrouvII H. J. Fleurke, nu
respektievelijk mevrouw Zwaan en me,.
vrouw Muijs.
De vijf andere bruidjes gingen aan
de arm van onze collega's W. v.d.
Berg, R. Keasberry, A. Ros, H. West-
dijk en S. A. Spencer de trouwzaal
binnen.


