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WEKELIJKS NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL
V AN DER HEEM N. V. . DEN HAAG - HOLLAND - EERSTE NEDERLANDSE AUTORIJWIELFABRIEK N. V.

Compensatie uitkering
Door de Directie is besloten om voor
het gehele personeel gebruik te ma-
ken van de door het College van
Rijksbemiddelaars toegestane moge-
lijkheid om een compensatie-uitkering
te doen. Wat deze compensatierege-
ling inhoudt, weet men waarschijnlijk
reeds uit de dagbladen. Het is een
correctie op de kosten van het le-
vensonderhoud in de periode van 19
Maart tot 1 November.
De uitkering is deze week bij het
loon gedaan van uur- en weekloners.
De maandloners ontvangen het be-
drag bij het salaris voor de maand
December.

Uitbetaling loonweken 50-52
Het loon van uur- en weekloners over de
loonweken 50-51 en 52 wordt uitbetaald
vo!gens schema:

loonweek 50 Donderdag 20 December 1951
" 51 Vrijdag 28 of Zaterdag 29 I:>e-

cember 1951
" 52 Vrijdag 4 of Zaterdag 5 Ja-ZO WAS DE STAND OP 7 DECEMBER I nuari 1952.

Het zal niet meevallen om in de weken
een geslaagde overzichtsfoto van onze nieuwbouw' waarin de Kerstdagen en Nieuwjaar vallen,

och klaar te komen met de Ionen. De afde-
Zo wàs de stand v~n onze bouwerij op Vrijdag 7 December, 's mor- lingen tIjdschrijverij, kostprijs en loonadmi-
gens te half elf. De zon was net weer doorgebroken, en de stoker I nistratie zullen een stunt je moeten leveren.

gqoideer een schepje op. Zoals de foto duidelijk toont is het per- Door wat te gooch~len met de .!oonweken
I b .t d. .. I d 51 en 52 wordt het Iets gemakkelijker.

sonee sge ouw UI wen Ig vrlJwe geree .
A~hter de ."schietgaten" links, }~ de koffiekeuken, daarna komt het Loonweek 51: 17.12.1951 per~5den

. middenschip met rechts toneel/filmzaal. 18.12.1951 85
H~t gebouw is 45 m lang en 22 m breed. 19,12.1951 tot 13.42 u. 55
Dat het laboratoriumgebouw nu snel vordert, is eveneens te zien. 24.12.1951 85
Men wa~ o.p dat moment bezig de b~kisting voor de vloer van de ~~:~~:~~~~ ~~
3e verdieping. Over enkele weken IS het personeelsgebouw van 480
de oude fabriek uit niet meer zichtbaar. . L k 52. 19121951 1342 30D f t. d . f b . k .. 50 I 25 b d oonwee... v.a.. u.e a me Ingen van eze nieuwe a rle zIJn m ang, m ree, 20.12.1951 85

.} 15 m hoog. 21.12.1951 85
Links is het meer te zien, waar de straatjeugd dezer dagen heerlijk 22..12.1951 55

, vlotje vaart en over enkele weken misschien schaatst. 27.12.1951 85

Daarboven de puinsteenfabriek. Het kerkhof St. Barbara roept ons ~~:~~:~~~~ g~

dagelijks een memento mori toe, maar achter deze doden bruist het ... 480

leven in de blinkende nieuwe industrieflats, het nieuwe stations- Alle tijdschrijvers sluiten dus \oonweek 51

postkantoor, de centrale magazijnen van de P .T.T. en heel het grote af op Woensdag 19 December aanstaande
" Den Haag. De gashouders zijn vol en de Haagse toren slinkt zien- om 12 minuten over half twee.

derogen. Deze regeling geldt voor de drie fabrieken.
. "Rechts van de sc.hoorsteen de spoorlijn Den Haag -,. Utrecht. Het Voor de Maanweg geldt nog dat werkne-

itte gebouw is de SPorthal op het complex Hoekwaterstraat. Daar- mers die door verlof, ziekte of ongeval op
~ : Donderdag 20 December niet aanwezig ziJn,
achter het BezuIdenhout. hun loon kunnen halen of laten halen door

een gemachtigde op Vrijdag 21 December
FORENSEN OPGELET IB k d ' k k tussen 10.30 en 11.30. De volgende weken

ezoe ers le wamen en omen is daartoe weer gewoon op Zaterdag gele-

In verband met ,de korte werkweek tussen T t d . t b k . genheid ook altijd tussen 10.30 en 11.30.. N.. d II 0 e promlnen e ezoe ers van vorige
Kerstmis en 1eUWjaar wor en a e perso- k b h d d h B MI1 d d. kkaart rel' zen wee e oor en e eren. enesson,
nee S e en, te op een wee, d. V I S I P .. P . O"t " I htht tk rt . te nemen op 27 28 Irecteur van é 0 0 ex, arljS, en etlot, I Jaar no g 5 ec Sverzoc re ou!: aa les , h f F I . '29 D b 1951 c e van ranse so ex service. éé VOH t " en ecem er . ... ... ... .. n - Je
.In deze loonweek z'uflen geen kaartjes af- Volgende week Donderdag komen en-
gestempeld word~n; dit geschiedt pas op 2 kele beambten van het Australische Immi- Het eind van 1951 komt in zicht. Dit is op
Januari gelijk met de weekkaarten van de ':)ratie Bureau onder auspiciên van de Stich- een na het laatste nummer van ons blad. Op
'eerste week van-Januari, ting Bémetel zich op de hoogte stellen van 22 December komt als laatste In 1951 het
De bedoelde retourkaartjes moeten op 2 I de bekwaamheden van de Nederlandse Kerstnummer. In 1952 verschijnen wij voor

'.Januari 1952 worden ingeleverd. arbeiders. de eerste maal OD 5 Januari.. "' -



Geslaagd St. Nicolaasfeest
Zaterdag 8 December kwamen Sint Nicolaas
en Zwarte Piet ook de Utrechtse kinderen
met een bezoek vereren. Er was een en-
thousiaste schare in de cantine aanwezig,
waarvan enkelen bij de goede Sint mochten
komen. St. Nicolaasliedjes werden gezon-
gen, de heer v. Dijk zorgde voor de bege-
leiding. Verder werd de middag opgelu!sterd
door de vertoning van de poppenkast. Het
traditonele maar telkens weer boeiende
verhaal van Jan Klaassen en Katrijn. werd
door Erik Padt met assistent op uitstekende
wijze" t~n tonet~ gebracht.
Bij he\ goochelen na de pauze weerden de
kinde{~n zich dappe~.
Voldaan '.'ging men huiswaarts.

Service-ca ntactbij een ko mst
In een voor 'de. heilige Sint feestelijk ver-
sierde, cantine ontving hr Meys Zaterdag jl.
onze binnenlandse service-mensen, en wel .0
z!j.. die sp?ciaal, belast z}jn met de repara- N".euwe boekenkrin gen vragen onze aandacht,;ties van die artikelen, die vallen onder de \
groep 'e.lectrisc~e, huishoudelijke apparaten, Opnieuw introduceren wij een reeks boeken om voor de achtste maal een serie boeken~r;

Deze bijeenkomste~, die regelmatig, echter I kringen te beginnen" , ':

"Iet grote tussenruimten worden gehouden, In het kort verteld, ~en boekenkring bestaat Uit 12 personen, deze gaan 12 nieuwe;
oeogen een beter contact te leggen tussen boeken lezen elk boek 2 weken, Zij betalen hiervoor 30 cent per week, totdat de
deze gróep van het VDH-personeel ,die gemiddelde prijs is betaald, De boeken worden aan het eind van de kring onder de
recht~treeks met onze klanten spree~t en deelnemers verloot, , , ::
onderhandelt en de fabrlcerende afdelingen, Wilt U meer van de boekenk"ingen weten? Vraagt U eens aan een collega die al lid.;
Natuurli)k waren op deze bijeenkomst ook is geweest, of aan de heer van ,der Lans, afdeling Productiebureau;' waar U zicl'l' ook",
iJanwczlg de heren van Bel, Enters en La- als lid kunt opgeven, , ' IC!
gendijk, terwijl de technische }aboratörium- De bedoeling van de boekenkrii\gen is goede lectuur onder Uw bereik t7 brengen.';,~1
staf van Utrecht vertegenwoordigd was door Voor een gering bedrag per week kunt U boeken lezen, welke U anders niet zoudt cf!,!
hr Klaas en hr Sival, Onder het genot van kopen, en die na afloop van de kring nog een welkome aanvulling voor Uw boeken- '?
een kbr: koffie ('n kwaliteitsproduct van kast vormen of daarvan een begin zijn, :
mevr: Ruisenaars) met boterletter werd aller- Van de deelnemers aan de kringen wordt dan ook in de eerste p.laats verlangd, dal'
eerst vertoond de nieuwe sta~istische me- zij dè boeken uiterst netjes houden en zorgvuldig behandelen. Bent U dat niet van,
!hode, volgens welke de service-rapporten plan, dan hebben wij een dringend verzoek: DOE NIET MEEl U bederft het voor de
door de afdeling, Steekproefcontr61e wor- anderen,
den verwerkt, Wil deze methode be- Uit de vele in de laatste tiid verschenen De t-:vee e7rste delen van d:~e reeks her.,

trouwbare gegevens opleveren, dan moeten b k " U innerlngen In één dundruk editie.

d~ service-r~pporten nauwkeurig en volle- ANTHÓNyeVANw~AM:PEN, WILLEM .VA~ IEPENDAAL
-3lg worden Ingevuld, iets wat even be!ang- D I I1 ' f 7 90 De commissaris kan me nog meer vertellen." k ' ' I I t d t ' e ver oren va el,. f 7 90riJ IS as een v ot e en goe e, repara le, Het ideaal van de bestuursambtenaar Reits- , , '
In de loop van deze vergadering bleek ook d" d ' Id ' N ' G ' nea Een tegenhanger van de commlssarls-boe-II kl h ma le In e WI ernls van leuw UI, ," ddat onze klanten zich niet a een voor ac - , ' ht bI d I een pr 'lm 'l ken. Niet om de "zware Jongens te ver e- , d d ERRES IS ac erge even en ee van - k kten of revisies wen en tot e ser- , ' h ' '

t k dioen maar wel om ze 00 een ans te geve?;oo
VDH I) tleve gemeensc ap IS gaan UI ma en. 'vice filialen (ev~neens met -personee GIOV ANNIO GUARESCHI gehoord te worden.

maar ook dat ziJ komen met bepaalde wen- D C ' 11 d kJ ' '
eld f 7 90 MARGIT SöDERHOLM ' t t ' I t on amarl 0 en e elne wer. , A ' d d h k t f 7 90sen ten aanzien van onze cons ruc les, es D d I" k t. h'

d ' ;s e auw angt om er regen, ,
b I ' k ' ,e won er IJ e gees Ige gesc le en IS van d V I' fdat voor ons zeer e angrlj IS, want wij D C '

11 ( It I ' D toor) Een bekroonde Zwee se roman. oor le-

d kl on amarl 0 een a laans orpspas S d ' ' h b k 0maken de pro ucten, maar onze anten d ' t P (d b ee hebbers van can InaVISC e oe en, m-d A ' k en e communIs eppone e urgem s- " b kl ' I I)werken erme e, angezlen 00 voor ons) vangrijk (382 Iz. el ne etter
geldt: de klant is koning, zull,e~ de, geuite ~r j CRONIN, PIET BAKKER
wensen stuk voor stuk op Juistheid en D St' f 790 De slag, f 7,50
doelmatigheid worden onderzocht, Ook de He paahnsel Ulnman, A ' k C S' ul Het verslag over de strijd op de Javazee

' et ver aa over een merl aanse on ,wensen van onze service mensen, waarvan" , 'S ' tegen de Japanezen
een van de belangrijkste wel was, dat zij zIJn zoontje en een Jonge paanse tuinman, Vervolg Pag, 3, 3e kolomc

tijdig v~n alle belangrijke constructiewijzi- JOHN CALDWELL,
gingen op de hoog1e zouden worden ge- Roekeloze vaart. , , f 7,50
bracht, I=~n tocht alleen In een zeIlboot over de

C,;rote Oceaan. Wat deze jonge Amerikaan
De nulspanning-schakelaar oresteerde, grenst aan het ongelooflijke,

ALBERT HELMAN,
verminderd risico's I-fet vergeten gezicht. f 7,~

Roman over Mexico, een geheimzinnig land, ,
De hefboomschakelaar van de 28 pk electro- en een rusteloos gistende wereld temidden
motor welke de compressor, aandrijft, is ver- I van een grootse, indru~wekkende natuur, : AFRIKA EUROPA
vÇjngen door een nulspannlng-schakelaar, HANS MARTtN, Zuid-Afrika België

Deze krijgt zijn spanning van een kwik- ~randing. f 7,90 AMERIKA Cyprus
schakelaar, . Iin deze roman, die aansluit op "Getijden" Brazilië Denemarken

Vergeet men bij het aanzetten van de com- i worden de lotgevallen van reder Wijdveld Canada Engeland
pressor de koeling b.lj te zetten, dan kan de verteld gedurende de jaren 1940-1950, Peru Frankrijk
nuispanningschakelaar en dus de motor niet VVILL Y CORSARI. AUSTRALIE Oostenrijk
worden ingeschakeld. Deze ené voorstelling, f 7,90 Australië Portugal

Stagneert de koeling tijdens bedrijf, dan valt Het leven van een jonge beroemde Spaanse AZIE Ijsland
d~ nuIspanningschakelaar uit, waardoor de danseres, de lieveling van Parijs. Ceylon Zw~den
motor met compressor stopt,

I H, VOORDEWIND H,ongkong Zwitserland
Het risico voor onze compressor of pers- De commissaris vertelt en vertelt verder, Slam
luchtinstallatie is dus sterk verminderd, f 5,90 """"'-~-'"'""-'"'"---~ ~ ~---~-~ ~--"",---",,

BRIDGE-DRIVE I

De bridge-liefhebbers zullen zich nog wel
extra verheugen over de beterschap van de
heer Peters~n. Met diens medewerking
wordt Vrijdag 21 December weer onze eer-
ste bridge-drive georganiseerd. tedere deel-
nemer ontvangt een prijs. Aanmeldingen
liefst 'per jaar bij de heer Petersen Kosten
f 0,75 per persoon.

Ideeënbus

R. Bakker, afd. Montage, heeft ons een
drietal voorstellen gedaan, waarvan een dat
betrekking had op het meerder malen ge-
bruiken van verpakkingsmateriaal goedge-
keurd werd. Een premie van 5 gulden was
de waardering.

B. de Man Lapidoth, e~n vaste medewerker
aan deze rubriek, bedacht een verbetering
aa-n een stempel. Hierdoor wordt de uitval
van waaierbladen verminderd. Premie: 10

gulden. I

Burgerlijke Stand
Geboren:
Maria Katharina Gerardina, dochter vanL.
M Stekelenburg-Broeks, Afd, Montage~

:6 December 1951 ,.,c
- cc,

Buitenlandse correspondent ::
,.,

waseensucces,.,
é

Voor een uitverkochte cantine werd Maan..
dagavond 10 December de film .,-' .._,.-
landse correspondent" gedraaid. ,.,

Spannend van het begin tot het einde,met
hier en daar uitmuntend camerawerk, is deze
f I d k 11 ',.,i m zeer in e smaa geva en.
Een grote verbetering in beeld en geluid;
werd bereikt door gebruik van het NA TCO

'
t D HUI en aag, c'"

- c

KERNSPREEKUUR 28 DECEMBER. \
Namens de kern hebben zitting: ,.,

1e pauze: hr. Loozekoot en hr, de Baa;,
2e pauze: hr, Kortenhof en hr, v, Meers-

bergen. ;c;;
c'"
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gezamenlijke oefening van Gel

Het was volkomen riatuurgetrouw. [
brandweerappèl gegeven. Op dat m
nisatie razend snel te werken. Onze
de verzamelpost, de commandant I
de brand was (spuitkast in houtfabr
waarschuwen.
42 Seconden na ons appèl werd in
slagen. Binnen 5 minuten (ja vijf I) ~
houtfabriek en stormden de brandv.
Geheel volgens de regelen van de kl
van twee kanten benaderd en had n

Gelukkig was het maar een oefening. Maar
een uitstekende, want a11een de leiders van
de Haagse en onze eigen brandweer wisten
dat het hier een oefening betrof. Het had
ook anders kunnen zijn. Er had in onze hout-
fabriek werkelijk een ernstige brand kunnen
woeden en dan hadden wij inderdaad alle
reden om dankbaar te zijn, dat onze brand-
bestrijdingsorganisatie zo paraat is.
Die paraatheid is niet uit de lucht
vallen. Men heeft week in week uit
moeten oefenen en zich alle, ..
inzicht moeten verwerven, die nÖdig
om een, brand in de kiem te kunnen sm\.
ren. Deze oefening was een proef op c.
som. Een geslaagde. Majoor Schilham v~
de Haagse brandweer en Th. de Geus eigen commandant, waren tevreden. Om

binnen de 1 Y2 minuut na het alarm al water
te kunnen geven en klaar te staan met
schuimblusapparaten, moet men lang en ge-
duldig oefenen.
Aan onze brandweerploeg een '--"'.-""'-'"

voor haar paraatheid en onze dank. ~.-
kwader ure zal het kunnen gebeuren --.
het voortbestaan van ' .'_."w-'-,"-""-'~

van hun activiteit en geoefendheid zal u.-

hangen.
De Haagse brandweer heeft zich ~.~"~ van haar beste zijde doen kennen. Men ' zo snel ter plaatse, dat wij er zeker \-..

kunnen zijn dat men bij ' ~ ~ -. zeker niet langzamer zal optreden. . min punt 1 blijft: brand voorkomen!

Punt 2: bij het zien van brand onmiddellijk
alarmeren. Wie brand ziet roepe met luider
stem: "Brand'" en waarschuwe de telefo-
niste.
Hier gaat het om seconden. Onze p~rate
fabrieksbrandweer en de bekwame Haagse
beroepsbrandweer kunnen pas in actie ko-
men als er alarm gegeven is.
Dit Is de les van deze geslaagde oefening die
voor de toeschouwers een welkome doch
voor de betrokkenen een goede proef op
de som betekende.
Een geslaagdel

BIJ DE FOTO'S

van boven naar beneden

Groot en klein in actie. Fabrieks- en g~-
meente brandweer werkten prima samen om
het gevaar zo snel mogelijk te bedwingen.

Het gewirwar van slangen bij de brand-
weerwagen.
Water I

Na afloop der oefening veranderden brand-
weerlieden in slangenmensen.

dank aan de gehele Gereedschap-
. de aardige attentie bij het

.. onze 25-jarige huwelijksdatum.
varen door.

M. v. d. Schaaf-Broere.
G. v. d. Schaaf.

11eente- en Fabrieksbrandweer

)insdagmiddag om 14.04 werd het
oment begon onze brandweerorga-
brandweerlieden haastten zich naar
nformeerde bij de telefoniste waar
iek) en liet de Haagse brandweer

de kazerne Rijswijkseweg alarm ge-
.tond de brandweerautö naast onze
lachts met de slangen naar binnen.
unst werd de vermeende brandhaard
1en het vuur kunnen bestrijden.

Nieuwe t?oekenkrlngen
vervolg van pa~. 2

S. S. CARMIGGEL T
Omnibus. f 6.90
Dit' is een verzameling van de drie meest
gelezen bundels schetsen in één band. nl.
"Honderd Dwaasheden", "Allemaal Onzin"

,Klein Beginnen" Voor liefhebbers van
humor.

de kim. f 8.90
, ,van de schrijver over

130 eigen tekeningen.

- ,., Ridder M.W.O. f 7,90
Een waarheidsgetrouw relaas over een Ne-
derlands marinier, die de meest avontuur-
lijke oorlogsjaren had, die een Nederlander
maar kan beleven.
ANNE DE VRIES
. . '. leven maar eens. f 5.40
. .-. verhaal van een gelukkig huweliJk, met

., uo en downs,
-, . -,. SINCLAIR
. _e overwinning. f 8.90
-~ ,_!1 der aarde. f 8.90
-~"".. Judd serie no 9 en 10. Zeer omvang-

,,- ~Jeken (ca, 500 blz. kleine letter).
-- .. . "'~ STREETER
._-~. ,--. de bruid f 5,~
~- .""~-- van dit boek zal menigeen be-
kend zijn uit de succesvolle film.
HOWARD SPRING
Het hart vindt een haven. f 7.90
Dit boek vertelt van het leven en de liefde
van een knap schilder, maar een onmogelijk
mens.
CID RICKETS SUMMER
Pinky. f 6,90
Film en hoorspel hebben "Pinky" reeds een
bekendheid gegeven, Een der vele boeken
over het negerprobleem, dat echter niet als
een aanklacht is geschreven.
FRANCIS PARKINSON KEYES
Noodlot in New.Orleans. f 8,90
Een romantisch, bont en exotisch boek over
Amerika's tweede havenstad met haar ge-
mengde bevolking,
KARL ESKELUND
Mijn vrouw eet met stokjes. f 5,90
De avonturen van een Deense journalist In
Peking, die een schone Chinese trouwt.
JAN DE HARTOG
Thalasse. f 5,50
Het verhaal van een Hollandse sleepboot-
kapitein In oorlogstijd. ,Vervolg op "Steil a"
~n "Mary",
Ook . kunn~n wij ons voorstellen, dat U

qoedkopere boeken wilt lezen. Wij denken
hier aan de z.g. populaire uitgaven, als:
"Atlas", "Salamander" e.d., waarin zeer
goede bo~ken verschijnen en die slechts 2 à
3 gulden kosten. Als er voldoende belang-
stelling voor is, 'kunnen hiervan ook kringen
gevormd worden, waarvoor U_dus slechts
7 à 10 weken 30 cent behoeft te betalen om
de boek~n Uw eigendom te kunnen noemen,


