
PremiewijzIging van Ziekenfonds,
Ondersteunings- en Studiefonds
Zoals reeds vroeger werd medegedeeld was
-- verwachting, dat in de loop van het jaar
.,-~, na de verhoging van de ziekenfonds-
,'. : van 3,6 % tot 3,8 % van het loon,

. -. c ; verhoging van de ziekenfonds-
premie zou volgen,
I'n afwachting van deze verhoging werd be-
sloten het totaal te heffen percentage voor-
lopig op 4 % van het loon te handhaven.
Dit betekende in feite, dat de afdrachten
aan Studie- en Ondersteuningsfonds, welke

... ingesteld voor hen, die tot de
van verplicht-verzekerden behoren,

. gehalveerd, waardoor tijdelijk voor
fondsen meer werd uitgegeven dan

heeft de Regering afgekondigd het
ziekenfondspremiepercentage per 1 Januari
1953 op totaal 4 % te brengen. Deze gele-
oenheid zullen wij nu tevens met Uw goed-

benutten de afdrachten aan Studie-
O~dersteuningsfonds wederom op het

oude peil te brengen, een en ander op ver-
zoek van de drie Kernen en in overleg met
de Directie.
Dit betekent dus, dat in totaal betaald zal
worden aan premies voor Ziekenfonds, Stu-
die- en Ondersteuningsfonds een percentage
van 4,4 %, waarvan 2,2 % van het loon zal
worden ingehouden. Uiteraard geldt dit al-
leen voor die werknemers, die tot de ver-
plicht-verzekerden behoren.
Wij nemen aan, dat een ieder hiermede ac-
coord gaat en zonder tegenbericht zal boven-
genoemd percentage te beginnen met de

i eerste loonbetaling in 1953 worden verre-
I kendo

De gewoonte om aan het eind van het jaar samen te komen is bij ons
langzamerhand een traditie geworden, Waren er nog velen, die de eerste
bijeenkomst in de Rolzaal als een voorbijgaande na-oorlogse sociale op-
welling beschouwden, de jaarsluiting 1952 heeft toch wel overduidelijk
aangetoond, dat dit evenement een blijvende post op de jaarindeling is,

Het was niet in de Rolzaal, maar in ons
eigen ontspanningsgebouwen het 'was geen
spreker van buiten, maar onze eigen direc-
teur, die als een goed huisvader bij zijn
gezin was en gezamenlijk met hen de balans
opmaakte,
De film "Haar grote offer", bedoeld als
stemmige inleiding, kon ons maar matig be-
koren, Met alle achting voor de edele strek-
king en het aangrijpende verhaal: wij hou-
den nu eenmaal niet van dit genre, Het ging
uiteindelijk om de oudejaarsrede, om het op-
maken van de balans en de winst- en ver-
liesrekening, zoals de heer L. W, van der:
Heem het noemde, I
Ondanks alles is het jaar niet slecht geweest
en dat is mede te danken aan onze export,
Wat de gebouwen betreft: in Februari namen
wij de cantine in gebruik, in Augustus de
Telco, Bovendien verwierven wij in Wad-
dinxveen een fabriek,
Aan nieuwe producten kwamen uit te
Utrecht de kleine electrische boormachine
HBM 41 en de veelbelovende ventilator
VT 7, Den Haag bracht enige nieuwe types
radiotoestellen: de KY 524, 525 en 529, een
toestel dat zijns gelijke niet heeft, en de
radiogramofoon KY 5265, -~

Bovendien de nieuwe, succesvolle stofzui- DE HEER L. W. VAN DER HEEM
gers SZ 36 en 37, Wees geen kankerpit..
Wij gaan 1953 hoopvol tegemoet, Natuurlijk
zullen er grote moeilijkheden zijn en na- Wees geen kankerpit, h,~b iets voor Uw
tuurlijk zal er veel druk worden uitgeoef d medemensen over, Als WIJ allen elkaar hel-
op onze ontwerpafdelingen, Met aller sam:nn- pen en de naa.~t~nliefde in practijk brengen,
werking komt alles wel in orde, d~n kunnen WIJ In 1953 vele mensf;'n geluk-
Aan allen dank voor Uw inspanning en ar- klg make~ en "dan kan 1953 ee,~ Jaar wor-
beid, waardoor wij dit jaar met een behoor- d~n, waa~ln WIJ allen gelukkig zIJn.
lijk resultaat kunnen afsluiten, ~It wens Ik U en de Uwen: Vrede op aarde,
Eigenlijk hadden wij op 31 December moe- In ~e mensen een welbehagenl
ten samenkomen maar dat ' h ' I" k Mejuffrouw Joke Scheurer zorgde voor een, IS een ulse IJ d .k I I" t 'feest met oliebollen.. bisschopwijn en warme passen e muzi a e om IJS Ing.

punch. Waarom doen wij dit alles?
Met Kerstmis klinkt het: vrede op aarde aan 0 k Ut h k k h f I .
de mensen, die v~n goede wille zijn, On- 0 rec t ee terug op et a ge open laar
will~keurig vraagt men zich echter af, wat
er van die Kerstboodschap terecht komt, Maandag 29 December kwam het Utrechtse gegeven, dat waarheid en recht altijd zul-
Als men zo om zich heen ziet, ziet het er Personeel in het gebouw voor K. en W, bij- len zegevieren.
in de wereld toch waarlijk niet zo vredig uitl een voor de traditionele jaarsluitingsavond, N d d ' I 'W k ,1n totaal waren een paar honderd personen a e pauze we erom planospe van meJ,

e ennen de wereld echter niet, alleen kht. lïk' t Scheurer, waarna de heer Leo het slotwoord
maar onze eigen wereld en die is maar zo ~pge, omen, e geen In v~rge J Ing me vo- uits rak,
kle 'ln D 'le beperkt 'ch t t ' rlge Jaren wel een vooruitgang was te noe- p

, Zl 0 ons gezIn, onze M' h' d hburen naaste familieleden en de mense t men, ISSC len roeg et slotwoord van hr Allereerst gaf spreker een overzicht hoe de
wie ~ij dagelijks samenwerken Late~ m~, Leo van der H~em het zijne hiertoe bij, gang van zaken in het afgelopen jaar was
morgenavond, bij het opmaken 'van de bal~ I Hr Meys opende de avond en heette allen geweest. Verschillende objecten liet hij de
lans, eens overwegen in hoeverre wij de nartelijk welkom, Speciaal verwelkomde de revuf;' passeren, Het resultaat is alleszins be-
Kerstboodschap in onze eigen omgeving in heer Meys de Directieleden en gaf tevens vredigend gew~est,
practijk hebben gebracht, Er zal een tijd non een uiteenzetting over de film "Esther", Na dit meer zakelijk gedeelte tekende de
komen, dat wij er niet meer zijn. Dan zal Vervolgens speelde mej, Joke Scheurer op heer Leo op voortreffelijke wijze, hoe een
Nederland bewoond worden door onze na- uitstekende wijze enige pianowerken van Oudejaarsavond gevierd kan worden,
komelingen, wier karakter thuis door vader :)chumann, Jacques Ibert, Chopin en Schu- Dat zijn woorden wel gewaardeerd werden
en moeder gevormd is, bert, was merkbaar aan de sfeer, welke in de zaal
Daarvoor hebben wij .liefde nodig, in en Ook de mondelinge toelichting, die zij hfer- hing. Tenslotte besloot de heer Leo zijn toe-
buiten ons gezin, Hebben wij er wel eens Dij gaf, droeg veel ter verduidelijking bij, spraak met allen een gelukkig en voorspoe-
aan gedacht iemand een plezier te doen? Hierna vond de verto~ing plaats van de film diq Nieuwjaar toe te wensen,
Wij kunnen, als wij willen, het leven van "Esther", waarin een duidelijk beeld werd Het was een zeer geslaagde avond,
9nze m~demensen toch zo vera~ngena'l11en, I
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Van links naar rechts zie-n we: de here~ Koppenaal, v. 'Gurp, Joosten, v. d. leden, v.
Guikel; mej. Kiekens en de heer de Weerd. -
EEN FRISSE ONDERNEMERSREDE
Hr J. v d. Heem hield zijn jaë
"Een frisse ondernemersrede, dat wa
de Haagse Kamer van Koophandel
Heem", aldus schreef het Financiële
Drie vraagstukken zijn in deze rede
gesteld, te weten dat van de betaling~
en dat van de belastingen.

De Nederlandse betalingsbalans heeft. zich
in het afgelopen jaar gunstig ontwikkeld.
Onze goud- en deviezenvoorraad ligt niet
niet ver meer van de 4 milliard af.
De wèrkgelegenheid heeft zich echter min-
der gunstig ontwikkeld. Voor de toename
der werkloosheid is helaas geen werkgele-
genheid gekregen. Een oplossing hiervoor is
zeer noodzakelijk, doch mag niet ten koste
van de productiviteit gaan. Het is toe te
juichen, dat de regering het werkgelegen-
heidsvraagstuk een eerste plaats heeft ge-
geven in haar programma.
Zowel voor het vraagstuk der werkgelegen-
heid als dat der betalingsbalans is het export
offensief van grote betekenis.
Gestreefd dient te worden naar een zo laag
mogelijke kostprijs. Ook de overheid kan
hiertoe bijdragen. b.v. door de vereenvou-
diqinq. van de berekeni(1g en inning van de
sociale lasten e.d., welke admi-
nistratieve rompslomp het bedrijfsleven niet
minder dan 50 tot 100 millioen per jaar kost.
De export zal zich verder kunnen uitbreiden.
indîen de hoge invoerrechten in het buiten-
land eens werkelijk werden geslecht. Ten-
:c!otte zullen de afzetmogelijkheden in het

~rrede voor de Haagse K.v.K.
s de jaarrede van de voorzitter van
en Fabrieken, de heer J. van der
Dagblad.

: in het bijzonder op de voorgrond
,balans, dat van de werkgelegenheid

!-
buitenland moeten worden vergroot.. Een
coördinatie der bestaande overheids- en
semi-overheidsdiensten is daarom noodzake-
lijk.
In dit verband dient men te overwegen, ot
het geen aanbeveling zou verdienen een
speciale minister - een vakman - met het
vraagstuk der exportbevordering te belasten.
r enslotte brak de heer J. v. d. Heem nog
een lans om de economische integratie van
Europa en de verwezenlijking van de Bene-
lux. Het slagen der Benelux hangt thans in
de eerste plaats van België af. Bedacht dient
te worden dat, wanneer het Benelux expe-
riment niet slaagt, dit ernstige consequen-
tics zal hebben voor de gehele W~st-Euro-
pese economische integratie en samenwer-
king.
"Laten wij hopen", aldus b~sloot de heer
J. V3n der Heem zijn rede, "dat in 1953
een spontane bereidwilligheid naar voren
treedt, om, desnoods ten koste van offers,
dez~ samenwerking te realiseren. De econo-
mische integratie van West-Europa is een i
eerste vereiste tot behoud van de vrijheid, i
die toch wa~rlijk ons grootste goed is".

Als mên elk jaar weer ènkelenieuwe Erres-radiotoestoellen mag aankondigen en bespre- maken.. Muziekweergave is ~erlijk gezegd...
ken, valt het niet mee om zijn bewoording~n zo te kiezen, dat er enerzijds een eerlijk niet bepaald de sterkste: zijde van deze 11111"
oordeel mogelijk wordt gemaakt en anderzijds de waarheid geen geweld wordt aange- putter, Nn staat er een KY 529 en het is een

0 daan, Een technische specificatie, een vluchtige blik en vijf minuten luisteren en praten verschil als van dag en nacht, De buren heb-0 op het radiolaboratorium zijn in de regel wel voldoende om de lezers te kunnen ~pr- ben zeker wel bemerkt dat er meer decibels
lichten, è beschikbaar waren;, fan!astisch, zover als men

V d Y " h " " ,die volumeregelaar kan opendraaien en on-

oor e K 529 hebben WIJ ec ter een uit- Nu zIJn WIJ, wat het geluid betreft niet ver- I fl" k h I ' d I 'dd' d'd ,,' ge 00 IJ oevee mooI onvervorm ge UI
zon erlng gemaakt, om at Uit e ontwerp- wend, want het kleIne KY 483-Je, dat bij ons

k I t d ' D h Ih 'dIk h '
b ' h k d d h h f men an a en pro uceren, eoevee el

sector zu e ent ouslaste eric ten wamen ;Jan e wan angt, ee t tot voornaamste el 'd ' ht ' t h t t ' td d ' dl I ' , g UI IS ec er nle e voornaamse cri e-
at wij It won ertoeste we eens op ons taak om ons s morgens te herinneren aan de, h t t k d k I't 't W t d tk ' ' Idh " , rlum; e gaa 00 om e wa I el , a agema met eigen oren WI en oren, Zo luttele minuten, die ons nog rechten voor bt ft ' dKY 529 bi' Tt t KY 529 b" th ' t d h II t ' I t ,c re IS e eveneens su lem, wees aa er nu een IJ ons UIS er re- e a por Ier - a en we maar nIet per- t I d'

h- " '" , oonrege aars; een voor e oge en een VOO"

censle. soonllJk worden - zIJn waslijstje gaat op- d~ lage tonen, stellen ons in staat naar be-

lieven hoog en laag tot een dusdanige ver-
houding te brengen, dat het geluid zo natuur-
lijk mogelijk Is,
E~n selèctiviteitsschakelaar met drie standen
zor~t voor een optimale aanpassing aan de
zertder, Voor ontvangst van een zwakke zen-
der kiest men de stand lil, met smalle band-

i b:-eedte, Hilversum komt het beste door op
starJd I1 en "spraak" (Waar het lIooral aan-

! komt op veel "hoog" en weinig "laag" op
st;Jnd I),
De luidspreker heeft een diameter van 25cm
en e~n buitengewoon grote gevoeligheid,
Bedenk daarbij nog dat de KY 529 twee
eindlampen heeft en het enthousiasme van
de radiolaboranten begint verklaarbaar teworden: .

De KY 529 he~ft 6 golfbereiken (lang, mid-
den, visserij en 2 x kort); benevens F.M.
Deze F,M, band, welke van belang is voor
degenen, die de Duitse F.M. zenders willen
beluisteren, hetgeen uiteraard voornamelijk
het geval is met degenen, die dicht bij de
Duitse qrens wonen, kan benut worden door
inbouw van een speciale F.M, eenheid.
Het uiterlijk van het toestel verraadt zijn
klasse: een sobere, stijlvolle kast, met duide-
lijke schaal eon van indicaties voorziene
knoppen.

, ~,ja enkele uren geluisterd te hebben kunnen
wij de uitspraak: "Electrisch de beste Erres-
radio, die wij ooit gemaakt hebben", volko-

I men onderschrijven,
gelukwens aan de ontwerpafdeling is

dan ook niet misplaatst en wij durven met.
een gerust hart te beweren, dat deze Erres
gerekerJdkJn worden tot het allerbeste, wat
~r op dit gebied, waar ter wereld ook, te
koop is, Wij vertrouwen dan ook dat het
commerciële succes in overeenstemming zal
-.,") met de voortreffelijke kwaliteiten.
voor degenen, die feiten willen: volgen hier:
d~ gegevens,
~pecificatie Erres radio-apparaat KY 529.

Buizen:
ECH 42; EAF 42; EBC 41; ECC 40; EL
41; EL 41; EM 34; seleen gelijkrichter.

" Golfbereiken:

Lange golfbereik; 720-2100 m,' (416~
142 kc/ces)
Midden golfbere1k: 175-585 I:n (1700-
512 kc/sec)
Visserij bereik: 52-180 m (5770~1665
kc/sec)
Korte golfbereik 11: 40-50,7 m (7.5.;..;
5,9 Mc/sec)
Korte golfbereik I: 13.5-42 m (13,5-
7,15 Mc/sec)
I'n het kortegolfbereik 11 bevinden zich de
volgende gespreide banden:
fO-44 m (7,5-6.8 Mc/sec)
47-50.7 (64-5.9 Mc/sec)

.. BJlanstrap met 9 watt uitgangsenergie,
Aparte versterkertrap vOor het regelen
van het timbre,

". Continuregeling van de lage tonen,
Cpntinuregelinq van de hoge tonen.
Perfecte physiologische volumeregeling,
v/aardoor ook bij het kleinste volume de
juiste balans tussen alle toongebieden.

o. Drievoudige afstemcondensator en In-
gangsbandfilter, ;;

Vervol:J bl;'n~~blad, 1 ~ kclcm



Intrèding
~ej. W. Tichelaar, afdeling Huisvesting, per

29 December 1952.

Burgerlijke Stand
Geboren
Johanna, dochter van J. A. Jansen, afdeling

Stamperij, op 16 December 1952.
Maria Elisabeth, dochter van A. de Zeeuw,

afdeling Montage, op ~ December 1952.
Johann~ Hendrika, dochter van A. van Eg-

mond, afdeling Stamperij, op 21 Dec. '52.

Klaverjasavond I Emigratie

)EN HAAG
,..

\8

Bridge-drive
Vrijdag 19 December werd wederom een
bridge-drive gehouden. Door het grote aan-
tal deelnemers moest overgegaan worden
tot het spelen in twee groepen. Sterk bij
sterk, zwak bij zwak, hetgeen de strijd aan-
merkelijk verhoogde.

: De prijzen waren achtereenvolgens: fazan-
ten-haan, fazanten-hen, konijn. eend.

Prijswinnaars:
1e groep: 1e pro mej. Beerthulzen-hr Roos;

12e pro hr en mevr. Boven; 3e pro hr V. d.
Steen-hr Bul; 4e pr.: mevr. en mej. Ooste-
rink; 5e pro hr Fleur- hr v. d. Heyden.

2e groep: 1e pro hr Roëll-hr V. d. Broek;
2e pro hr en mevr. Loevezijn; 3e pro hr Met-
worst- hr V. d. Linden; 4e pro hr de Rover
en hr Cordel.
Of er gesmuld werd met de Kerstdagen,
hoeft men niet te vragenl

~--- kwart eeuw succes
Succes, het Nederlandse efficiency-maand-
blad, bestaat deze maand 25 jaar en heeft
dit jubileum gevierd door het uitgeven van
een zilveren boek. Er is voor ons reden om
dit bijzondere blad geluk te wensen met het
feit, dat men een kwart eeuw lang de effi-
ciency-gedachte gepropageerd heeft en
vooral, omdat men de moed had daarmede
te beginnen in een tijd, dat het woord "effl-
ciency" nu niet bepaald een vertrouwde en
gewaardeerde klank was. Onze persoonlijke
kennismaking met Succes dateert van 1934,
toen wij als schuchter correspondent je bij
de baas werden geroepen. en de raad kre-
gen onze stijl eens te spiegelen aan de

. Succes. Wij hebben toen

-" ., .~ .~ ~..~...~.. -.. ,-~. .._~.
'-- aan begrijpelijke en zo niet hoofse
dan toch wel hoffelijke taal. Er zijn er te
over die Succes een blad vinden, dat eigen-
lijk beneden de standing van een ontwikkeld
mens is en die menen, dat Succes mensen
indeelt, dat ze meer kunnen dan feitelijk
binnen de grenzen van hun vermogen ligt.

Wij voor ons vinden het nog altijd het blad
van de frisse Ideeên en wie durft beweren,
dat hij geen behoefte heeft aan Inspiratie,
heeft waarschijnlijk ook geen succes van
node.

Kernspreekuur. IB "" " " k I "f "
, enoemlng nieuwe commissie voor wer c assi Icatie

12 JanuarI 1953: 1e pauze: Mevr. DronkersI b d t d h.. ' d ,. ,
h d G 2 h S h n ver an me e versc IJnmg van e ont- klassJIJcatle van alle uurloon- en weekloon-

on reeus; e pauze: raat en r bi d b t 11 d d I. d I " d '
M' dé werp a en, e re en e e genorma Jseer e unctIes m ,onze on ernemmg.

I~ . methode van werkklassilicatie, zijn er door' B. Klassilicatiecommissie Maandloners: de

19 Januari 1953: 1e pauze: hr Verdaasdonk de directie enkele nieuwe commissies ge- heer Meys, voorzitter; de heer Timmer,
en hr Oosthoek; 2e pauze p3uze: hr Ver- installeerd, . secretaris; de heren Boerstra, de Geus,

da~s:donk en hr Camphuysen. A. Klassilicatiecommissie Uurloners: de heer Schrevel en Tetenburg, leden.
I Meys, voorzitter; de heer Timmer, secretaris; De taak van deze commissie zal zijn de

Dc afdeling Recherche zete)t sinds 1 Januari de heren Boerstra, Grote Gansey, C. v. d, volledige klassilicatie volgens de genormali-

op de begane grond, naast de kamer van Ka,de, v. d. Poel en Verdaasdonk, leden. seerde methode van alle toezichthoudende
dè heer Steevens, De heren Ester Jen smol- 1 De :aak van de commissie zal zijn de om- weekloners en van alle maandloners, die
derszijnt~lelonische te bereiken op I'fo. 412. ~ettmg van de ,bestaande VDH-klassifica.tie thans if1 de: klassieficatie 1 tot en met 4 zijn

m de genormalIseerde methode van werk. geplaatst

-
D..insdag 23 December j.l. werd In de cantine
onzel<;erst;.klaverjasavond gehouden. Er wa-
ren voor deze welstrijd 52 deelnemers. Het
~aseen zeer gezellige avond. De onderlinge
geesten -samenwerking was perfect.
Wij ho~n dat de volgende wedstrijd nog
ltieer deelnemers zich zullen melden. Ook
van de dames verwachten wij liefhebbers.
Een woord dan dank aan hr Meys, voor de1
buijengewone medewerking en voor zijn
persoonlijke belangstelling op deze avond,
daar dit door allen op hoge prijs werd ge-
steld.
De organisatoren en verderde medewerkers
odk hartelijk dank daarvoor.
Er Y/:lren in totaal 34 prijzen. Een zestal eer-
ste prijzen werd gewonnen door de heren
J. Slem. H. den Dijker, v. d. Meent, Hen-
drîksma. J. den Dijker. de VOS (2Y2 pond
carbon3den).
Verdere prijzen van 2, 1 Y2 en 1 pond car-
bonade en menige metworsten.
Tussen de partijen door werd er een heerlijk
kopje koffie geserveerd. Alle deelnemers ook
hartelijk dank voor hun sportieve houding.
Tot de volgende wedstrijd.

Reed$ enige tijd geleden heeft mej. Dop
onze dien$t verlaten. Inmiddel$ zijn alle
papieren in orde en zijn aan alle formalItei-
ten voldaan.
17 Januari vertrekt zij naar Canada. Mej. v.
Doo zal al$ alle plonier$ een moeilijke tijd
tegemoet gaan, doch zoal$ wij haar, $peciaal
bij de HBM-$ervice, kenden, vertrouwen wij
erop, d3t zij zich er doorhen zal $Iaan.
Onze be$te wen$en vergezellen haar.

-

Kijk ultl - -

Een $tampvolle zaal verwachten wij weer
op Maandag 19 Januari a.$. Commi$$ari$
Faber zal op deze avond een gezellig praatje
houden over "Veilig Verkeer".
Iedereen, die met verkeer te maken heeft
dat zijn wij du$ allemaal, verwachten wit

I dan ook op deze avond. Na de pauze heeft

imen gelegenheid vragen te $tellen, en wor-
d1!n ook vragen ge$teld aan U, wanneer U

I zich tijdig opgeeft voor de her$engymna$tiek.

On$ eigen en$emble heeft haar medewer-
king toegezegd.
Karten zijn verkrijgbaar vanaf Woen$dag 14
Januari bij de Kernleden en afd. Per$. Zaken.



J. HAASDIJK, EERSTE JUBILARIS

-..ramkaarten bestellen
Maandag a.s. tramkaarten bestellen
in beide pauzes in het Personeels-
gebouw.

P erson eelsb eoord eli n 9

JNTREDINGEN
J: !\!nu\, ,,' d 22 IN 1953 ""'V""I~V" \T",n/.<; Ee~ Jongeman, die., zestien Jaar ou : op H Jonker, Afd, Volentairs, 1,1,1953;

1 J~II 1940 als leerJ,ng-stempelm,aker In onze , M, Brinkman, Afd, Organisatie, Idem,
dlen~t, trad, En ~eken ma,ar Uit, op 22 J~- Mei, J, Bloemberg, Afd. Typekamer, Idem,

} nuarl IS dat prec!es ~2V2" Jaar ,geleden, Er IS J, van der laan, Afd, Mech, afd, T,C" 5,1...53,
veel veranderd In die tiJd, Niet alleen dat I C R 'd 'dH dk bi ' 29 ' , , ,aUWS,I,I, ~aas Ij nu een ,:"an van Jna" J~ar, IS, D R, Goldman, Afd, Volontairs, id,'
maar ook de afdeling heeft Haasdijk Uit zien van der land, Id,
groeien tot de omvang van nu, Wat er "t ook is veranderd, de aard van de jubl- Burgerlijke St~nd
laris Is ook nog onveranderd; hij is nog
steeds dezelfde doorzetter van 12V2 jaar Geboren:

~ geleden, Een man. die niets te veel is, een I Gerardus Johannes Hendrlk~s, zoon van H,
: harde werker, zei men ons, Maar een eer- G, W, Meester, afd, StofzuIgermontage, op
: lijke werker, hetgeen spreekt uit zijn ver- 22,1~,1952,
. kiezing tot kernlid door zijn collega's, En MarlJke, dochter van J, H, Kempers, afd, Ge-
~ uit dit laatste blijkt dus wel, dat Haasdijk reedschapmakerij op 27,12,1952,

een gewaardeerde collega is, En niet alleen Wichert Hendrlc~s, zoon van H, Th, Noorde-
uit deze verkiezing zal dit blijken, Ook de lOOS, afd; Expeditie, op 2,1,1953,
gelukwensen, welke hij In ontvangst zal louis Bartholomeus Evert, zoon van R,
moeten nemen, zullen hiervan getuigen, Ge- ~chutte, afd, Precisiemontage op 3,1,1953,
lukwensen, waarbij de redactie graag de hare W " t ' d kb t ' ' p At IJ on vingen een an e ulglng van, ,

,~,:., """""-,"", """"",",./'---~,-"",--""",,,""-~...,,,~...,,-,, ,,,",,", ,.. , Bruggen aan Ziekentroost voor betoonde
belangstelling tijdens ziekte,

Verhuizingen in de komende weken 1), H, DIrven, afd, Draaierij, dankt Directie
, en Ziekentroost hartelijk voor de attentie,

Er wordt weer gebroken en gebouwd, Muren gekomen middengedeelte komt' ter beschik- '!n wenst tevens allen een voorspoedig 1953;
verdwijnen en verschijnen, Een reeds oud en king van de afdelingen Voorcalculatie en Langs deze weg wenst J, A, Touw directit:..
vergrijsd plan tot het uitbreiden van de kan- lnspectie, afdeling Sociale Zaken, Ziekentroo~t en het
toorruimte, eertijds getorpedeerd door de De laatste afdeling, die van de begane grona personeel van afdeling 2324 een goed en
precisiemontage, is weer opgerakeld en kan naar de vierde verdieping verhuist is de af- gezegend 1953 toe,
nu tot uitvoering worden gebracht, De groot- deling Technische Dienst, die een plaats Ook dank ik allen voor het geschonkene in
ste veranderingen vinden plaats op de derde krijgt op het grote kantoor, Door de ver- het afgelopen jaar,
etage, In het oude leslokaal wordt een wand huizingen van deze laatste drie afdelingen ' J, A, Touw, Afd, 2324
opgetrokken, waardoor deze ruimte In twee kan de Medische Dienst op de begane grond M " n h t I" k d k h t 'té Z , kd 0 k Ik ' b ' d ' d h iJ ar e I1 e an aan e coml le en-
kamers wordt verdeel, e amer, we e eveneens een Uit rel Ing on ergaan, ec ter tro st (e d b" d d' h t k' h k M b ' d d ' d d d I on e IJ ragers, le e wer van

zich tegen et antoor aanweg evln t met len verstan e, at e momentee aan- d 't 'té I" k k ) h t K tb d h Idk '
d k k d b k l coml moge II ma en voor e ers -

wordt etrokken door e eren Ve amp wezlge 0 ters amer wor t wegge ro en, h k d t 'k h' ht t0 t h f ' h .d' k d d 0 d I t I d t ' 't gesc en, a I Ier moc on vangen,en os er 0, wier UI Ige amer oor e p eze p aa s za e gro e In- en UI ganr; J R d
heer Schouten wordt betrokken. Het tweede voor het personeel van het hoofdgebou~ Afd I: 00 ta. ,

kamertje komt ter beschikking van de af- komen, Eer het echter zover is zullen wel, e Ing c r~olen
delingen Boekhouding en Hoofdboekhouding, enige weken verstreken zijn, Hartelijk dank aan chef, bazen, collega s en
De ruimte, welke door de precisiemontage - Z!ekentroost voor de belangstelling bij mijn

is ontruimd, is reeds in gebruik genomen 26 Jan. - Huisvrouwenavond I ziekte,
door de afdeling Hoofdboekhouding, terwijl, J, C. Versteeg,

k d fd I' 0 . t ' h ' I t 00 Maandag 26 Januari des avonds om t Afdell ' ng 233200 e a e Ing rgamsa le Ier een p aa s
d d h .I ' d uur wor t we erom een uisvrouwenavona B" h t I t d f b ' k d k ' kkza Vin en, ,

d iJ e ver a en van e a rle an I, 00
H t d It d d d d " qeorganlseer , "

d d ' t ' h f be ge ee e van e er ever leplng, waar
D h D S h I h f I namens miJn vrouw, e Irec le, ces, azend H fdb kh d ' t ' d ' d e eer r c eurer, personee sc e, za

11 " h t b " d h t Ie 00 oe ou Ing geves Ig was, IS oor
k 0 d . d en co ega s, In e IJzon er e personeed h ' , ., k H' I spre en over .. e waar erlng van e man d fd I' E d' t ' H ' , eze ver ulzlng nu vrlJge omen, Ier za

h t h . h d il van e a e Ingen xpe I le en uIsvesting
d C t I Tk I t ' d voor e UIS ou en.

II t ,'. de en ra e ype amer een p aa s vin en,
V d I d ' f ' l d voor a es wa voor miJ IS ge aan en voorh ' d d ,er er za er een aar Ige I m wor en ver. d " ' k I 'etgeen ulteraar gepaar gaat met enige t d e prettige wijze waarop I ve e Jaren met

verschuivingen van de reeds daar aanwezige Koon t ' " t k " d fd I' hen heb mogen samenwerken,
fd I' B' bl' th k P tk 0 d aar en zIJn e ver rijgen op e a e Ing T I tt " h t I" k d k IIa e Ingen I 10 ee en os amer, n er S 'I Z k ens 0 e nog miJn ar e IJ e an aan a el'è

Centrale Typekamer wordt verstaan die ty- ocla e a en, die hebben bijgedragen aan het mooie at..

pistes.. welke voor de verschillende afdelingen a...I "k d scheidscadeau,
werk verrichten, Typisten die voor een be- ( '~'UZ' anten aantre en C, van Meenen en echtgenote,

paalde afdeling werkverrichten.. zoals Inkoop.. Het VDH-orkest vraagt een tenor. Directie, chef, collega's en allen, die van
en Verkoopkantoor, zijn met ingang van saxofonist en een bassist, Instrumen. hun belangstelling blijk gaven gedurende
Januari, naar "die ~fdelingen overgeplaatst, ten zijn aanwezig, Tevens een guita- mijn ziekte, zeg ik langs deze weg, ook
De enige vrije ruimten op de derde etage rist en een accordeonist voor moder- namens mijn echtgenote, hartelijk dank, Een
zijn dan d~ kamers, welke ,vro:ger dienden ne muziek, Aanmelden 's Maandags speciaal woord van dank richt ik ook tot
als accuruImte en InstallatieruImte van direct na werktijd bij de heer Ver- I onze onvolprezen afdeling Ziekentroost,
oude telefooncentrales. D:ze kamers meuten in het ontspanningsgebouw, W, Marda, afdeling Financiën,
~ot één grote kamer verenigd w?rden, wair- Hartelijk dank aan directie, chef, bazen, col-
I~ het personeel van de afdeling Secre a Iega's en Ziekentroost voor alle belangstel-
riaat een plaats zal vinden, I' d d ' h t ' k h ' th 'D I t t d ' Ik d d d ing, on ervon en In e zie en UIS en UIS

e aa s e veran erlng we e op e er e h I d ,,' kt I h ' d b t t 't h t kl ' na et ongeva, at miJ IS over omen,e age za gesc le en es aa UI e elner H R k
maken van de grote vergaderkamer en het ", '" 00 ,

verhuizen van Pakama naar zijn oude plaats Hartelijk dank voo: de bij ons huwelijk be-
op de begane grond, De door deze laatste toonde belangstelling en de ontvangen ge-
veranderingen vrijgekomen ruimte zal dan schenken,
benut worden voor uitbreiding van het l, v, Reenen en M, v, Reenen-Sunter,
archief, G slaagd' "

Niet alleen op de derde maar ook op de e, , ,

vierde etage vinden verhuizingen plaats. De J, G, W, Bras, afdeling BoekhoudIng, voor
Radiotekenkamer zal S, p, D, deel 2,

Mej, A, V, A, Jonker, Verkoopkantoor, voor'
steno Duits, 100 lettergrepen per minuut.

Over dit voor iedereen zo belangrijke onder-
werp zal spreken Drs. P. J. H. Colijn op
Vrijdagavond 16 Januari 1953 in de filmzaal
van het ontspanningsgebouw. Aanvang 8 uur
precies.
De heer COlijn, thans verbonden aan het
Laboratorium voor Toegepaste Psychologie
te Amsterdam, heeft vroeger enkele jaren
in ons bedrijf gewerkt; hij is dus voor velen
van ons geen onbekende.
Het beoordelen van personeel is niet alleen
belangrijk voor hen, die moeten beoordelen,
maar eveneens voor hen, die worden be-
oordeeld. Kaarten, ook voor introducé, zijn op de ge-
Het ligt in de bedoeling, na de lezing ge- bruikelijke voorwaarden verkrijgbaar in de
legenheid te geven tot het stellen van cantine op Dinsdag 13 Januari a.s. in de
vragen. beide pauzes.


