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Beste Van de Poel,
Als 18-jarige jongeman ben je bij Van der Heem in de Stortenbekerstraat begonnen.
Weldra kwam je op je motorfiets naar je ~erk. Nu 40 jaar later kom je nog steeds op
de motor. Weer of geen weer: de "auto" blijft thuis. Dat kan ook moeilijk anders,
want het gebruik daarvan zou iedere morgen moeilijkheden geven. Je hebt echt een
schoenlepel nodig om er in te kunnen stappen! Reparaties zijn nooit een probleem,
alles doe je zelf. Je bent een uit het goede hout gesneden knutselaar.
Ook radio- en TV-storingen zijn voor jou geen probleem. Zelfs een elektrische gitaar
heeft voor jou geen geheimen. Toen die er eenmaal was, moest hij natuurlijk ook ge-
bruikt worden en dus speelde je in een Hawaian-bandje met bloemenkransen en al.
Menig Van der Heem-avondje heb je met je muziek opgeluisterd.
Geen van je collega's doet ooit tevergeefs een beroep op je hulp wanneer er iets
moet worden gerepareerd. Dit brengt mij dan meteen op je werk bij Van der Heem.
Als jongeman begon je in de Gereedschapmakerij als draaier. Later kwam je in de
reparatieploeg, waar niets je te gek was. Al was een nippel 62° Rc., je draaide hem

,. vel even af. Soms mopperde je dan wel, dat de beitel niet hard genoeg was!! Maar
,VAkken deed het altijd. Ook frezen en slijpen biedt jou geen problemen. Nog steeds is

net: "Geef Jan maar een schetsje en hij maakt het voor je". Ik hoop dat wij nog lang
kunnen zeggen: "Jan maakt het wel even", en dat je dit in goede gezondheid mag
doen.
Jan, wij wensen je met je gezin een prettige jubileumdag toe en dat je nog jaren naar
ons bedrijf zult kunnen komen.
Wij kunnen je echt nog niet missen!

W. Kriele.

f 1000,-: wat een beloning.!

In aanwezigheid van een aantal functionarissen werd 11 fe-
bruari j.l. door ir. J. W. Baurdoux een beloning van (1000,-
uitgereikt aan de heer S. A. van Meekeren van de Compo-
nentengroep, voor een door hem ontwikkeld apparaat voor
het testen van integrated circuits. "Met dit - nog proviso-
rische - toestel is reeds een dermate grote besparing be-

reikt dat een beloning van (1000,- volkomen gerechtvaar-
digd is", aldus de heer Baurdoux. De voorzitter van de
Ideeëncommissie, ir. W. W. van der Poel, sloot zich hierbij
gaarne aan en speldde de heer Van Meekeren een robijnen

I,D.-speld op.



zet zich in beweging

tie b\jdragen.
Uit het idee voor kamerbewoners een soort trefpunt te creëren, Is
de gedachte gegroeid een jeugdsoos te stichten. Dankz\j de grote
medewerking, die we van alle kanten krijgen, kunnen we nu reeds
meedelen, dat het embryonale tijdperk bijna verleden tijd is en als
alles volgens plan verloopt de geboorte ongeveer half maart a.s.
in de voorma1ige kantine-kastenfabriek, verwacht kan worden. Zo-
als bij alle geboorten is de officiële datum nog niet bekend. Deze
zal op de mededelingenborden worden bekend gemaakt.
Voor alle verdere vragen die u nog mocht hebben, kunt u bij één
van de leden terecht.

De leden zijn:
Annie Sanstra Comm. Afd.
Frans Vrol\jk Teener Workshop
Alex Schoonderwoerd Bedrijfsschool Metaal
Emiel Oosthoek Bedrijfsschool VEV
Edwin Dammers Constr. Printers
Rinus Goedhart Gereedschapmaker[j
Willem de Kok Bedrijfsschool Metaal
André de Vree Mont. Periferie
Kees van der Poel Meetapp. Lab.
René Rumling FV Periferie
Johan Zwart Lab.Verkeerssystemen
Jaap de Bruijne Schakeltechn. buro Verk. Syst.

Van verschillende zijden hoorden we, dat er te weinig bekend Is
over het doen en laten van de J.C.G., maar dit betekent niet dat
wij niet aktief zün. Na alle plannen, die we in het begin hadden, is
het volgende bereikt.
Direkt na de verkiezingen zijn we begonnen met praten, veel pra-
ten. Dat doet elke commissie, zult u zeggen, maar voor je je op
problemen werpt, moet je eerst weten welke die problemen nu pre-
cies zijn en in hoeverre deze zün op te lossen. We hebben maar
een greep gedaan:
Studie: De werkgroep: studies, was vol geestdrift begonnen de nu
lopende studies te bekijken met de bedoeling voorstellen te doen
om het studiepakket, waar nodig, uit te breiden of in te krimpen.
Na enkele besprekingen bleek echter, dat Personeelzaken ook
met dat probleem bezig is. We wachten nu even de uitkomst af
voor we verder gaan met de werkgroep.
Introductie: Dit probleem is zo groot, dat een ideale oplossing niet
voor het grijpen ligt. Zowel door PZ als alle andere betrokkenen
wordt hier de nodige aandacht aan besteed.
Passieve Ontspanning: Hiermee bedoelen wij, schouwburgbezoek,
het bijwonen van concerten e.d. Verschillende afdelingen, waar
jongeren werken, hebben reeds informatie gekregen over het Cul-
tureel Jeugdpaspoort.
Aktieve Ontspanning: Hiermee bedoelen we sport en andere aktl-
viteiten waarbij men zèlf bezig is. Hiervoor hebben wij natuurlijk de
Personeelsvereniging, maar wU willen toch ook hieraan een steen-

u
IN MEMORIAM

w. A. KUIJVENHOVEN
3 februari is onze oud-collega W. A. Kuijvenhoven overleden. In maart 1930 kwam hij
in onze dienst en was gedurende bijna 35 jaar werkzaam in de Machinale Houtbewer-
king en het Centraal Service Onderdelenmagazijn. Sedert 1963 was hU wegens ziekte
niet meer in onze dagelijkse werkgemeenschap aanwezig. Onze deelneming gaat uit
naar zijn vrouwen verdere familieleden.
HU ruste in vrede.

P. C. CAMPHUYSEN

13 februari ontvingen wij het bericht dat onze oud-collega P. C. Camphuysen op 11 fe-
bruari in de leeftijd van 80 jaar is overleden. Van 1946 tot 1956 was hij in onze dienst
als slijper in de afdeling Nabewerking. Velen onzer zullen zich herinneren hoe hij zich
op positieve en enthousiaste wijze inzette voor zijn werkzaamheden in de personeels-
vertegenwoordiging, die toen de Kern heette. Zijn vrouwen verdere familieleden wen-
sen wij alle sterkte om dit verlies te aanvaarden.
Hij ruste in vrede.

G. KAGIE
Maandag 26 januari bereikte ons het
droevige bericht, dat G. KAGIE was
overleden.
Hij is na een langdurige, maar moe-
dig gedragen ziekte op zondag 25
januari overleden.

VERZILVERING VAN CHEQUES v

Gedurende de meer dan 29 jaar dat
hU bij ons bedrijf werkzaam was,
heeft hij niets nagelaten om zijn werk
zo goed mogelijk te verrichten. Hij
was een medewerker die de kunst
verstond met iedereen prettig om te
gaan. Zeker ook om deze goede
eigenschap zullen wij hem missen.
Onze gedachten gaan hierbij ook uit
naar de familieleden van Kagie. Zij
hebben een echtgenoot en een va-
der verloren, die pas 52 jaar oud
was. Wij hopen dat zij de kracht zui-
len vinden om deze, voor hen zo
zware, beproeving te dragen.
Kagie rust zacht.

H. Honegger.

Raiffeisenbank
Parkweg 11 - Voorburg;
Boerenleenbank
Prins Bernhardlaan 228 - Voorburg;
Algemene Bank Nederland
Geestbrugweg 13 - Rijswijk;
Amrobank
Parkweg 28 - Voorburg;
Postkantoor
Prins Bernhardlaan - Voorburg.

Bovendien staat de wagen van de Nuts-
spaarbank vrijdags in beide pauzes op het
binnenterrein van ons bedrijf.

Het is u bekend, dat het voor iedereen mo-
geliJk is zijn/haar salaris via overschrijving
naar giro of bank te ontvangen. Wij willen
graag met nadruk aanbevelen dit systeem
te gaan toepassen. Het blijkt beslist voor-
delen te hebben voor alle betrokkenen. For-
mulieren hiertoe liggen voor u gereed bij
de Administratie Personeelzaken, de heer
Noordendorp.

Zou het mogelük zijn cheques bij onze
eigen kas in de Afdeling Administratie te
verzilveren?
Jammer voor betrokkenen moet hierop in
principe negatief worden geantwoord. Het
streven, de stroom bankbiljetten en munten
buiten de onderneming te houden moet con-
sequent worden doorgevoerd. Een groot
concern dient deze politiek met haar kas-
middelen duidelijk te volgen, aangezien hier
spoedig grote bedragen aan dood geld (dus
duur geld) mee gemoeid zün.
Wij mogen ervan uitgaan, dat het gebruik
van giraal geld (dus cheques en giro-over-
schrüvingen) meer en meer ingang zal vin-
den. In de gezinnen zal men ongetwijfeld
een redelijke oplossing vinden voor deze
problemen. Men moet echter serieus hier-
naar streven. Bovendien hebben wij in de
onmiddellijke omgeving van ons bedrijf
enige mogelijkheden:
Raiffelsenbank
Prinses Mariannelaan 280 - Voorburg;
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WIJ GEDENKEN
Woensdag, 14 januari, bereikte ons het be-
richt dat de heer T. A. MEilER in de leef-
tüd van 61 jaar was overleden. Ofschoon
hÜ geen deel uitmaakte van onze werkge-
meenschap, verscheen hÜ gedurende tien-
tallen jaren zo vaak in ons midden, dat wÜ
hem zonder overdrüven tot een der onzen
mochten rekenen.

Veel lief en leed, dat zich binnen ons be-
drijf afspeelde, heeft hU In al die jaren voor
ons vastgelegd. ZUn vakmanschap gepaard
aan zijn gave om snel prettige menselüke
contacten te leggen maakte hem tot een
graag geziene gast binnen onze muren.

Wij zijn er van overtuigd dat wÜ namens
velen spreken, wanneer wÜ zijn echtgenote
en kinderen sterkte toewensen voor al die
momenten, waarin zij hun man en vader zui-
len missen.

Hij ruste in vrede.
Geslaagd voor:
het praktijk-diploma Machineschrijven
van de Vereniging van leraren: F. Gha-
jar Damgani;
het diploma "computerprogrammering
fundamentals" en "fundamentals of for-
tran IV": de dames C. M. van Noort en
J. B. M. Zandbergen en de heren H. K.
A. van Duivenbooden. V. M. Glaser, K.
de Graaf, M. A. lansen, B. W. J. M.
Kruüsen, J. G. Polders en J. S. de RuU-
ter;
2-jarige Deklaranten cursus van de Ver-

,'"'Iders en Eigen. Vervoerders Organisa-
ft !b: A. Sprokke reef;
~t diploma Uitgebreide Technische ba-
siscursus Elektrotechniek: W. Lengton;
het diploma Middelbaar Elektronica 1 e
gedeelte: J. H. Kieft, G. J. Oomen. C. de
Vrij. W. L. J. Mansveld, J. H. v. d. Vinne
en A. A. Verheü.

ONZE NAAM IN DE

TAKELS

Gelukkig had onze collega L. den
Arend, Technische Bedrijven, eind
november zijn camera bij de hand
toen onze naam van het dak werd
verwijderd. Misschien hebben ve-
len van u zich afgevraagd of wij,
van deze hoogte af gezien, ver-
der naamloos de toekomst in zuI-
len gaan. Op korte termijn ver-
schijnen echter nieuwe letters op
ons dak, die den volke kond doen
dat PHILlPS-Van der Heem hier
is gevestigd.
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kwam 12 november, een middag met prachtige dia's en een interessant,b 8lJ8 een . toeli~.htend praatje van dr. Scheurer. oud personeelchef van het. bedriJf;

10 december. voor de jaarlijkse kienmiddag. Iedereen won weer
wat, al duurde het soms lang voordat er .,kien" geroepen kon wor-
den. De 76 aanwezigen kunnen terugzien op een geslaagde mid-
dag. Toch denkt het bestuur erover de volgende keer een kien-
AVOND te houden, omdat men 'smiddags te veel În tijdnood komt;
14 januari. Ook dit was een zeer interessante middag. De heer en
mevrouw Van der Schaaf uit Amersfoort hadden een aantal weef-
getouwen en werkstukken meegebracht. Vooral de dames hadden
hiervoor veel belangstelling. Aanstaande weefsters (of wevers)
kunnen alle gewenste inlichtingen krijgen bij mevrouw Van der
Schaaf. De vertoonde dia's gaven een mooi beeld van wat men
met enige artistieke ~anleg bereiken kan;
en 11 februari. Deze middag stond in het teken van de goochel-
kunst. Mr. Benco toonde zich een meester in dit vak, daarbij op
even vaardige wijze begeleid door de heer Kieft aan de vleugel.
Hartelijk dank, ook aan het kantinepersoneel, voor de uitstekende
verzorging.

dM.

e n de Van enige kanten is het verzoek gekomen bij de N.Z.H. te bevor-
'" deren, dat men op deze buslünen kan "betalen" met cheques. Wij
{ Z H stelden ons in verbinding met het hoofdkantoor te Haarlem, waar

W men ons verzekerde dat deze zaak in behandeling is; men heeft de. . . overtuiging genoodzaakt te zijn de spoorwegen hierin te volgen.
De administratieve procedure acht men voor de N.Z.H. Intern ech-
ter nogal ingewikkeld, vooral omdat de ervaring bÜ de Nederlandse
Spoorwegen uitwüst, dat onduidelijk uitgeschreven cheques; of
cheques voor zeer kleine bedragen, een grote "romp-slomp" ver-
oorzaken. Van onze kant hebben wÜ ons minder pessimistisch ge-
uit en de heren aangemoedigd spoedig tot een regeling over te
gaan.

studie- . ..

kosten: een zeer gewaardeerde hulp bij de studie, waarvan velen gebruik
maken. Maar Iet u wel op: alleen voor een studie bij te goeder
naam en faam bekend staande instituten wordt tegemoetkoming
gegeven.
Vooral op het gebied van schriftelijke cursussen wordt veel ge-
beunhaasd en alleen voor opleidingen bij door het ISO (Inspectie
Schriftelljk Onderwijs) erkende instellingen kan men tegemoetko-
ming in de studiekosten aanvragen. Het is dus zaak, ingeval van
twljfel, van tevoren overleg te plegen met afdeling Opleiding (tel.
412), vooral wanneer het gaat om dure cursussen.

Afdeling Opleiding.



Kennelük waren er tüdens de afgelopen feestdagen toch nog wel
wat verloren uurtjes, die gebruikt zijn om de kerstpuzzel op te
lossen. Praktisch alle inzenders hadden een foutloze oplossing, zo-
dat wÜ voor de toekenning van de diverse prOzen een kleine loterij
op touw hebben moeten zetten.
De gevraagde wens luidde:
Als sterren stralen in de nacht, waarin u het Nieuwjaar verwacht,
is iedere ster een goede wens van ons aan u, van mens tot mens.
Degenen. die in de prijzen vallen zOn:
1e prUs: f 25,-: de heer G. A. Overeem, MagazUn; 2e prijs:
f 15,-: de heer H. Bultman, Gereedschapmakerij; 3e prUs: f 10,-:
mevrouw C. L. Smlt, Administratie; 4e t/m 6e prUs: f 5,-: de heer
J. C. Warmerdam, Gereedschapmakerij, mevrouw G. H. M. v. d.
Lans-Parlevliet en de heer A. Smit. De twee laatstgenoemde prijs-
winnaars krUgen hun prUs thuis gestuurd. De overigen verzoeken
wij zich te vervoegen bU de redaktie (Administratie Personeel-
zaken).

Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Een nabetaling van f 125,- ging over In handen
van de heer C. C. Hage, Machinale Afdeling, voor
een idee uit 1967 over het gebruik van incourante
hardmetalen plaatjes.

De heer A. Verkou van dezelfde afdeling ontving
een beloning van f 200,- voor zOn Idee over een
soeclale afsteekbeitel.

f 75,- tenslotte kon de Ideeëncommissie toeken-
nen aan de heer J. J. Touw, afdeling Montage Ver-
keer, voor zijn idee dat betrekking had op een
draadvorm voor een schakelunit.
Alle gelukkigen: onze gelukwensen!

Bedankt

Mevrouw J. M. Kagie-Willard
Bert en Han.

T en afscheid

Proficiat

Ik ben een dure

Gehuwd

,De Eendragt".Overgenomen uit:
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Oud-gedienden en gepensioneerden
danken langs deze weg de direktie heel
hartelijk voor het Kerstpakket dat zij
hebben ontvangen.
Voor bewijzen van belangstelling ont-
vangen bij ziekte, jubileum of pensIone-
ring danken velen hun chefs, bazen,
collega's en Ziekentroost. Deze dank-
bare medewerkers zijn: C. R. I. S. MeUer,
F. H. Nieuwland, J. van Deursen, W. M.
Slinger, J. Kommer, A. R. van Asperen,
J. H. P. Susan, Th. SchrUver, M. Bruijn
en D. A. de Vreugd. De heer D. G. Wouters verzocht ons

collega.s en bekenden te groeten en te
bedanken voor de prettige samenwer-
king. Dit in verband met het feit dat hij
naar Groningen is verhuisd.

In de afgelopen weken hebben wij
weer diverse geboortekaartjes ontvan-
gen. De gelukkige ouders van een
gloednieuwe zoon of dochter feliciteren
wl] van harte en hun namen geven wij
even aan u door: W. v. d. Berg, zoon;
C. T. v. d. Tol, dochter; J. P. M. Erkens,
zoon; J. Wisse, zoon; A. J. Barreto Vlei-
ra.. dochter; Th. de Lange, zoon; J. A. T.
van 't Walderveen, zoon en H. Westdijk,
dochter.

kostganger

Op 29 januari is de heer J. Kornaat ge-
trouwd met mejuffrouw S. Oankers en 6
februari is de heer J. van der Linden ge-
trouwd met mevrouw E. A. P. Zuider-
wijk. Beide echtparen wensen wij van
harte geluk.

Hierbij willen wij direktie, chefs en col-
lega's hartelijk danken voor de vele blij-
ken van belangstelling tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn man en
onze vader.

Ik ben een dure kostganger, maar sta dan
ook vierentwintig uur per etmaal tot uw be-
schikking. 5-daagse werkweken en vaka- ,
tietoeslag lap ik aan mijn laars; ik h~
nooit griep, oorontsteking of kiespijn. Goed
beschouwd is mijn assistentie uniek en on-
betaalbaar, vindt u niet? Maar toch krijg ik
er soms grijze haren van, wanneer ik merk
hoe u op mijn service reageert.
Waarom houdt u uw gesprekken niet kort?
Begrijpt u niet dat de tijd van u en uw ge-
sprekspartner kostbaarder is dan u denkt?
Waarom liet u gisteren uw relatie vijf minu-
ten wachten, omdat u iets moest nakijken?
Had hem later maar teruggebeld.
Waarom moest u gisteren nog even aan
collega Pietersen vertellen dat de man van
de nicht van tante Mien in Gravenlandse-
broek tien gulden in de voetbaltoto had ge-
wonnen? Daardoor heeft een interlokaal ge-
sprek onnodig op u moeten wachten!
Waarom drukt u mijn knopjes altijd met uw
vingers neer? Zo ontstaan er storingen. leg
liever de hoorn erop.
Waarom moet de telefoniste altijd extra
naar uw naam en toestel nummer informe-
ren, wanneer u een gesprek aanvraagt?
Waarom liep u vanmorgen van uw kamer
toen u leeuwarden had aangevraagd? '
Waarom hebt u de onhebbelijke gewoon-:'""'"
de telefooncentrale na enkele minuten te
vragen waar uw gesprek met Goes toch
blijft? Dacht u dat men u zou vergeten?
Gisteren had u niet zo'n goed humeur,
weet u nog? Niemand roept "ha" wanneer
er een aanslagbiljet in de brievenbus ligt.
Maar waarom was u zo onvriendelijk tegen
de telefoniste?
Weet u, waardoor dikwijls verkeerde aan-
sluitingen ontstaan? Omdat u uw wijsvin-
ger in de cijfergaatjes laat, wanneer de
schijf terugdraait. Terugdraaien kan de
schijf alleen wel.
Wees kort, zakelijk en beleefd als u wilt,
dat men tegen u kort, zakelijk en beleefd
zal zijn.
Heb ik u misschien op uw teentjes getrapt?
Sorry dan. Zegt u misschien: "Ze kunnen
me nog meer vertellen"'? Inderdaad. ik zou
u nog meer kunnen vertellen, maar ik vind
dat het vandaag zo wel kan. Van mijn kant
zeg ik: "U kunt altijd rekenen op uw onbe-
taalbare assistent".

Telefoon.


