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NIEUWSBLAD 'laaR HET PERSONEEL
VAN DER HEEM N.V. - DEN HAAG - HOLLAND - EERSTE NEDERLANDSE AUTORIJWIELFABRIEK N.V.

VDH OP DE JAARBEURS UTRECHTTE -Snipperdagen moeten-

Op de najaarsbeurs te Utrecht was Van der Hcem N.V. vertegenvfoordigd met een
stand voor de nieuwe me.!"kartikelen.

i

Een vertrouwd beeld van de laatste week
inpakken en verhuizen

worden opgenomen
Steeds komt het weer voor, dat va-
cantie- en snipperdagen blijven staan
tot een volgend jaar. Nogmaals wordt
er met nadruk op gewezen, dat va-
cantie- en snipperdagen van 1953 die
niet opgenomen zijn voor 1 Jan. 1954
vervallen zijn. Verzoeken om vacantie-
of snipperdagen van 1953 na 1 Jan.
1954 op te mogen nemen zullen dan
ook niet in behandeling worden ge-
nomen.

Afd. Arbeid.

I Ja, lezers dit is het advies van onze Neder-
landse Spoorwegen en nu denkt U mis-
schien, dat er een lofrede volgt op deze on-
misbare schakel in ons verkeerswezen.
Maar dit is nu juist niet de bedoeling. WIJ
willen het over U hebben. Ja over U. Over
de draaier, de fraiser, de boorder, de slijper,
noemt U maar op. Over een Ieder die al-

I leen aan vlug denkt en alleen aal) voordelig
denkt en vergeet, dat het woord "veilig"

- van bovenstaand devies het allereerst wordt
.BIJ BRAND 321. DE NIEUWE KERN A VOND I~:~obl~~t n.l. de laatste tijd dat het begrip

h b . k I"k de Na Noblesse Oblige" opnieuw een ,veilig" geheel op de achtergrond wordt
Tot op he~en was et ge ruI e IJ film~vond. geplaatst. U begint al iets te vermoeden,

brandmeldIng via de telefooncentrale d HAF naar wij hopen. Om de zaak nog duidelijker
te doen geschieden per normale tele. Op 30 October bezoek van e. te maken laten wij hieronder een aàr-~t

foonverbinding. ! <?ns personeel houdt van films; de voorstel- ongevallen volgen, welke plaats vonden
Deze meth?de h:eft he.: be~waar dat 11!:,~en..op 23 en 30 Sept. hebben dat ~ver- binnen een tijdbestek van enkele dagen.
d~ telefo~lste nIet a~~'Jd direct beo duidelijk beweze~. Het is d~arom dat WIJ of' Ongeval nr. 1. Tijdens het fraisen sprong
rc-Ikbaar IS omdat ZIJ de opdracht 30 Oct. a.s. opnieuw een fIlmavond organl- er een metaalsplinter In linkeroog.
heeft eerst de stadsgesprekken door seren, doch nu -, althans voor ons - iets Ongeval nr. 2. Bij het schoonspuiten van
te verbinden vóór zij ertoe overgaat geheel nieuws. Op die avond krijgen we een trap..9at vuil in het rechteroog gekregen.

'de opdrachten via de huistelefoon te namelijk bezoek van ?nkele le~en van de O!:'geval nr. 3. Bij het Instellen van ma-
vermelden. H(aagse) A(mateur) F(llmclub) die voor ons chine sprong een metaalsplinter in het rech-
Bov~ndien is bij de aanvang van de een aantal van hun beste films zullen' draaien. teroog.
fabriek om 7.42 uur en des avon~s Dit zijn dus amateurfilms, maar wij durven Onaeval nr. 4. Bij het fraisen sprong er een
na 18 uur ge~n telef,:>nlste aanwezig beweren dat sommige van hun films b:ter spli;;ter in het linkeroog.
en het gev~ar .IS dus nIet denkbeeldig, ;zijn dan de doorsnee film die U in de blos- U ziet het lezers: vlug en voordelig, maar
dat men bIJ uitbreken van brand om. I coop ziet. dan toch voordelig met een wrang bijsmaak-
stree~s deze tijden automatisch de te- I Nog één opmerking: zorg dat U er vlug bij je. En de veiligheid?
lefonlste belt. bent voor kaarten. Met het oog op het for- Ja die is niet in acht genomen. Wij doen
I~ beide ge~allen kunnen dus kost- maat van de films (8 en 16 mmo) draaien o~s best de allerbeste beveiliging 'voor U
bare minuten v::lor:n .gaan en h~t is we namelijk in de kleine zaal. aan te brengen en in stand te houden.
dus wel wenselijk hierIn te voorzien. De kaarten zijn verkrijgbaar op de gebrul- Dit kost geld, veel geld zelfs en we behoe-

Te dien einde is door de Commissie kelijke voorwaarden op Maandag 26 October ven er niet over te twisten dat het nood-
Bedrijfsbescherming bepaald, dat In 3.S. in beide pauzes in de cantine. zakelijk is.
het vervolg de brandmelding vla de - Maar in Uw eigen belang: Gebruik de be-
portier van het Hoofdgebouw Maan- veiliging die voor uw werk noodzakelijk is
weg dient te geschieden. Deze zal De hierboven genoemde ongevallen hadden
hiervoor de beschikking krijgen over voorkomen kunnen worden en op een een-
een apart telef,?ontoestel, dat alleen voudige wijze: Oplettendheid en een bril
en uitsluitend voor brandmelding ge- gebruiken. .
bruikt mag worden. Normale gesprek- Nu ging Uw werk niet vlug en niet voor-
ken via dit toestel zijn dus verboden. delig, ma~r ook niet veilig. En veiligheid

Bij brandmelding verzoeken wij U 'laat voor alles. ~

daarom in het vervolg uitsluitend ge-
! tn als alle bazen nu eens nauwlettend toe-

bruik te maken van telefoonnummer keken of maar och waarom allen ba-

321 zen. Iedereen dus ook U, wij allemaal moe-
I ten de veiligheid vooropstellen.kort en zakelijk in telegramstijl U~ DOE HET VEILIG.

naam, afdeling en de haard van de
brand te vermelden en deze medede-
ling door de portier te laten herhalen.



Wie de dood lief heeft
volgt hem
Een griezelig opschrift lezers, maar
er schijnen een groot aantal lieden
te zijn, die de dood liefhebben en
hem maar al te graag willen volgen.

Wij hebben al eens eerder gewaar-
schuwd tegen het grote gevaar om
nog juist v66r een passerende trein
bij het onbewaakte overweggetje te
sprintèn alleen en uitsluitend om de
tram van b.v. 17.05 uur in plaats van
17.10 uur te kunnen halen.

Deze snelheidsmaniakken, die blijk-
baar 00 k een begrafenis ervoor over
hebben om maar zo snel mogelijk
van hun werk weg te komen, hebben
het zelfs gepresteerd om op 22 Sep-
tember l.I. een naderende treIn te
laten stoppen.

U begrijpt alilen dat dit niet zonder
gevolgen kan blijven als men zo
blijft doorgaan en blijkbaar moeten er
eerst ongelukken gebeuren, voor men
bereid Is zijn houding te wijzigen. De
Nederlandsche Spoorwegen nemen
uiteraard met deze gang van zaken"
geen genoegen en hebben de hulp\.
van de Voorburgse en Haagse politie

ingeroepen.
Wanneer ook dit zonder resultaat
blijft dan kunt U ervan opaan, dat
het paadje afgesloten zal worden. U
kunt dan rustig bij de bewaakte over-
weg aan de Herenstraat wachten tot
de treinen gepasseerd zijn.

U zuit dan vermoedelijk de tram van
omstreeks 17.20 uur-1730 uur kun-
nen halen, maar dat hebt U dan aan
U zelf te wijten.

Als er geen verbetering intreedt dan
zult U het billijken dat en de Direc-
tie en de Kern met alle mogelijke
mIddelen aan boveng~noemde maat-
regel zullen meewerken, want men
moet niet kunnen zeggen, dat er bij
VAN DER HEEM N.V. lieden rond-
lopen met zelfmoordpogingen.

Wij doen dus nogmaals een beroep
op U cn wacht tot de naderende
trêi~cn de onbewaakte overweg ziJn
gepJss~crd.

Kern Maany,~;;'o

HIJ BOENT. POLIJST EN SCHROBT

.
Hiermee betuig ik mijn hartelijke dank aan
Directie, bedrijfsleiding, chefs, bazen, per-
son~el en Kern Maanweg, alsmede bedrijf;-
leiding en personecl van fabriek Utrecht
voor de prachtige cadeaux, die i'; met mijn
j~bileum mocht ontvangen.

L. M. Ehrenburg,
Steekpr.ëtd.*

Hiermede bedank ik iedereen, ook nar",n:
mijn vrouw, voor de prachtig~ cadeaux en
de vele gelukwenseö1, welke wij ter gele-
genheid van ons huwelijk mochten ontvan-
gen.

R. E. V/limans (afd. Verkoop).j
C. M. Wijmans-Feltrer.

*
Mijn hartelijke dank dank éliJn het comité
Ziekentroost en collega's voor hun b~lang-
stelling in de tijd dat ik ziek was. I

P. Pronk

ERRES SZ 40 doet zijn Intrede
Er gaat bijna geen maand voorbij of wij moeten melding maken van
de aanloop van een nieuw product. Zeker een verheugend feit, als
men bedenkt dat ook onze "oude" producten in fabricage blijven.
Zware eisen worden gesteld aan onze ontwerpgroep, die moet zor-
gen dat deze producten klaar voor de massafabricage worden aan-
geboden aan de fabrieksafdelingen. Zware eisen ook aan de Be-
drijfsleiding, Planbureau, Inkoop, Personeelszaken, die moeten zor. :

gen dat tijdig mensen, materialen, stempels en gereedschappen i
aanwezig zijn op de juiste plaats om de door het Verkoopkantoor
gevraagde artikelen op tijd te maken in de gevraagde hoeveelheden.
Dit maal moesten wij naar onze fabriek Utrecht gaan om daar te-
recht te komen bij de heer Everhard, waar ons werd getoond dat de
bekende vlOerwrijver een broer(zusje 7) heeft gekregen.
Wij kunnen niet spreken over bro~rtje, want al betreft het een
jonggeborene, hij is veel groter dan zijn oudere broer. De oudere
broer is de bekende één schijven vloerwrijver SZ 23 en afgeleide I
types, die al jarenlang in binnen- en buitenland wordt verkocht voor

1 onderhoud van zeil, parket- of rubbervloeren.
Het nieuwe type de SZ 40 is een grote drie schijven vloerwrijver
met een buitengewoon krachtige motor. Geschikt voor onderhoud

van zeer. grote vloeren in ~iek~.nhuizen c',d door een zwaar uitgevoerde bakelieten kap.
De. machine Is zowel voor In-:vrljven als Uit: Zeer vele malen zijn de prototypen onder-
wrijven g,,:schikt. en bovendien w~:dt bij worpen geweest aan kunstmatige regen,
elke m.achme drie schrobborstels biJ gele- spatwater, langdurige vochtproeven, daarna
verd, waardoor men eerst de vloer me~ een in cen handgemaakt model met de N.V.
sr;;P ?eheel kan schoonmaken." D~ ult~oe- KEMA besproken en door de KEMA be-
ring IS de bekende "blue range uitvoering: proefd. Waardevolle opmerkingen van deze
blauw met zwart en rode letters van de keuringsinstantie zijn er in verwerkt.
merknaam. Zelfs heeft onze chef van de ontwerpafde-
Nieuwsgierig als wij zijn heben wij ons ook ling, hr Brinkers, ditontwerp in Zweden met
ge\V,end tot de afdeling steekproefcontrole, de Zweedse keuringsinstantie besproken.
waaraan tegenwoordig een onderafdeling Deze stelde o.a. als eis dat alle druip- en
Vrijgeefonderzoek is verbonden, die zich luchtwegen 50 % groter zouden worden dan
speciaal bemoeit met veiligheid, levensduur in de voorschriften was gelegd.
e,d, van onze nieuwe ontwerpen. Onze hr Lagendijk is er dan ook van over-
Het bleek dat veiligheid bij dit product tuigd dat nu uit de eiJrste proefserie een
nummer één was geweest, Het apparaat is vloerwrijver ter keuring naar de KEMA werd ge-
geheel spatwaterdicht, de motor is omgeven stu\.lrd, Vê1n der Heem straks de eerste fa-

briek In Nederla~d zal zijn die een vloer-
. .. .. . wrijver geschikt voor schrobben op de markt

Mej. Cr;;I Ij n.., afdell~g Dlrectle.secre~arlaat, brengt, voorzien van het praedicaat: volko-
dankt hierbij hartelijk voor de fraaie ge.: men veilig, uitgebracht door de officiële keu-
schenken, bloemen en gelukwensen, die ZIJ ringsinstantie in Neder~nd: de N.V. KEMA
t.g.v, haar jubileum heeft ontvangen. te Arnhem.

* Een ontwerp dat zo goed is beproefd voor-
Voor de goede wensen en mooie cadeaux dat het in massaproductie kwam, moet toch
bij ons huwelijk ontvangen, willen wij dlrec- wel gunstig door onze afnemers ontvangen
tie, chefs en collega's hartelijk bedanken, I worden.

T. Wymenga. Fabriek Utrecht: wij wensen U vcel succcs
N. Wymenga-Bosma.1 toe met de fabricage van de jongg ~borene.

* Verkoopkantoor: wij hopen dat vele bestel-
Langs deze weg, zeggen wij dank aan de lingen uit vele landcn zullc;, volgen,
Directie, chefs, bazen en collega's voor de

Igeschenken, bloemen en gelukwensen, wel.
ke wij ter gelegenheid van ons huwelijk
mochten ontvangen.

K. Kruijer.
H. C. Kruijer-Krijgsman.
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Miln hartelijke dank aan het Comité zieken-
troost voor de aan mij bewezen attenties
Tevens wil ik hier dank brengen aan mijn
chef en collega's die mij zo trouw komer,
bezoeken. Het heeft op mij een diepe !n-

druk gemaakt.
R. Schutte, voorheen precisie-

I montage, thans Groene Kruis

Sanatorium, Zaal 5, Delft.

De herfst heeft sinds enige tijd haar intrede
lange, donkere winteravonden staan voor de
lijkse beslommeringen willen ontvluchten dol
Goede romans zijn tegenwoordig duur Bi
romans moeilijk te verkrijgen.
Bij van der Heem N.V. kennen we sinds
kringen kunt U tegen een luttel bedrag per
\vijze van deze kringen is als volgt.
Een 12- tot 15-tal personen vormt een kri!1g.
het aantal overeenkomt met het aantal lezel
aanvang der kring aangeschaft. Hierna circ
kring. De leestijd bedraagt 14 dagen. Heeft
de boeken verloot. Op deze wijze leest U 1,

.
ï ot op heden berustte de leiding en admlnl-
Oitratie van de boeken kringen bij de hr v. d.
Lans, die ook de geestelijke vader hier van
was. Door drukke werkzaamheden ka.n de
hr Y. d: Lens voor deze taak thans helaas
geen tijd meer vinden.

l~elukklg heeft zich thans uit het personeel
~en klein comité gevormd om de diverse
',,'erkzaamheden, verbonden aan het organi-
seren van deze boeken kringen, over te ne-
~en.

De inschrijving voor de nieuwe boekenkrln-
'~en wordt vanaf heden weer opengesteld.

ij kunt zich opgeven (liefst schriftelijk) bij
,~e volgende leden van het comité

Hoofdkantoor en fabriek Maanweg:
hr Kerkhof, Verkoopkantoor.
hr Kouwer, Expeditie.
Telco:
Mej. Schagen-van Leeuwen, Bedrijfsbureau.
hr van Winsenv Gereedschapsbureau.
Bij voorkeur dient iemand het iJ1itiatief te ne-
men tot het samenstellen van een kring. De-
ze persoon; die zich dan kringhoofd kan
noemen stelt in overleg met de andere
lezers uit zijn kring een boekenlijst op en
levert deze met de namen van de deelne-
mers in bij een van de bovengenoemde
comité-leden. Voor individuele inschrijvers
kunnen wij niet garanderen een kring te kun-
nen vormen.
De inschrijving sluit 31 October a.s.
lo spoedig mogelijk na deze datum zullen
de nieuwe kringen starten.
Teneinde U het opstellen van een boeken-
lijst te vergemakkelijken gev~n wij U hier-
onder een opsomming van boeken, welke de

. comité-leden voor U lazen. Onder iedere
s~ titel vindt U een korte omschrijving. Een

ieder is natuul;lijk geheel vrij om ook andere
titels in zijn of haar boekenlijst je op te ne-
men.
Phyllis Bottome - Uit de wereld van het
onbewuste. 279 blz. f 5,90.
Een opvallende roman over het leven van
doJ<toren en verpleegsters in een groot
krankzinnigengesticht. Een zeer boerend
boek.
Hans Habe - Naspel. 362 blz. f 7,90.
Hans Habe, voor de meeste lezers misschien
nog een onbekend schrijver, toont zich in
een zeer rake vergelijking getrokken tussen
dit boek als een boeiend verteller Er wordt
de nuchtere, zakelijke Amerikaanse vrouw
en de meer romantisch, volgzame Europese

. vrouw. Een boek dat in Amerika een ware
storm onder het "zwakke geslacht" ontke-
tende.
A. Rutgers v. d. Loef-Baseman - Voor een

kans op gelijk. f 6,90.
Dit boek beschrijft de belevenissen van ver-
schillende Baltische families, die in 1945 op
een klein zeilschip de Atlantische Oceaan
overstaken om In Amerika een nieuwe toe-
komst op te bouwen. De autel,Jr vertelt op
fascinerende wijze het relaas van deze over- .

tocht. We leven mee met de twee gezinnen
aan boord; met de oude grootmoeder en de

professor.

gedaan en de avonden worden langer. De
deur en velen Uwer zullen dan hun dage-

or het lezen van een goed boek.
t de leenbibliotheken zijn ~ieuwe, goede

enige jaren de Boekenkringen. Door deze
week de nieuwste romans lezen. De werk-

Zij stellen een lijst van boeken ip waarvan
.s in de kring. Deze boeken worden bij de
uleren de boeken onder de leden van de
ieder lid alle boeken gelezen dan worden

~ tot 15 boeken voor de prijs van één boek

John Sedges - Carroussel. 354 blz. f 7,90.
Wanneer U na de succesroman "Totdat de
Dood ons scheidt", thans "Carroussel", leest
wordt het U duidelijk waarom Paer! S. Buck
juist voor de romans de naam John Sedges
heeft gebruikt.
Niet alleen onderscheiden deze verhalen
zich van de Chinese romans door de om-
geving waarin zij spelen, maar ook doordat
zij gebouwd zijn op een specifiek thema dat
men zou kunnen omschrijven als: "de mo-
gelijkheid om gelukkig te zijn".

Vele goede nieuwe romans i
lezen voor het geld van een ..J

Frank Gerby - Gouden Havik. 299 blz.
f 9,75.
Een romantisch en avontuurlijk verhaal dat
zich afspeelt op de Caraïbische Zee. Het
handelt over de strijd van Geraldo, een
piraat om Rquge, een zeer merkwaardige
vrouw die half een bestaan van land-edel-
vrouwe en half het bestaan van zeerover
leidt. Een boek dat door zijn vlotte verhaal-
trant boeit tot en met de laatste bladzijde.
Margaret Campbell Barnas - Met geheel
mijn hart. f 8,90. .
Een historisèhe roman, geschreven met een
diep menselijk gevoel en grote kennÎs van
zaken. ~~et beschrijft het tragische leven
van de Portugese koningsdochter, Braganza,
welke uitgehuwelijkt wordt aan Karel I1 van
Engeland.
Han Werner Richter - Zij vielen uit Gods
hand. f 9.75.
Een boek dat zich afspeelt in de jaren tus-
sen 1939 en 1950. Het verhaalt de geschie-
denissen van mensen uit een tiental Euro-
pese landen, die elkaar ontmoeten in een
gewezen Duits concentratiekamp. Dit boek
geeft vele romantisch en avontuurlijke situa-
ties weer en is tegelijkertijd een aangrijpen-
de documentatie van onze tijd.
Karl Eskelund - Een overstapje naar het
Nirwana. f 6,90.
Een verhaal zoals we dat van de bekende
schrijver Eskelund gewend zijn. Vol humor
en vlot geschreven.
Een boek dat ons iets vertelt over het he-
dendaagse India en Pakistan.
Annemarie Salinko - Désirée. 440 blz.
f 9,75.
Dit boek behoeft ongetwijfeld bij de mees-
ten Uwer geen nadere toelichting. Door de
hoorspelserie voor de radio is de historie I

van het Franse burgeresje Désirée die tot
koningin Désideria van Zweden wordt ge.
roepen, en die de stammoeder van het hui-
dige koningsgeslacht der Bernadotte's werd
wel zeer bekend geworden.
Sir Walter Scott - Ivanhoe. 240 blz. f 7,90.
Een moderne uitgave van het overbekende
boek, dat velen waarschijnlijk reeds in hutl
jeugd gelezen hebben.
Een boek speciaal voor de liefhebbers van
ridderromans.
Ernest Gébler - Dageraad der vrijheid.
Een roman over de pelgrimsvaarders uit de

17e eeuw.
Een' verhaal vol spanning, liefde en schur-
kerij, waarin de schurke[)j wijken moet voo'
de kracht van Idealèn en dOèlbewuste vast,
beradenheid.
Aar van de Werfhorst - De groote knecht.
269 blz. f 5,90.
Een prachtige roman, waarin de schrijver ir.
belvolle besef van de waarde van oude ge'
woonten en gebruiken in Twente deze eer
bèlangrijke plaats geeft. De Groote Stille
Knecht, kind van het veen, belandt bij de
boeren ,in de marke. Een vreemd en stil
mensenkind, verdreven eerst en daarna wee~
gedu1d. Hij weet een boerenerf aan te leg.
gen, .wordt daarna in het markebestuur ge.
kozen en trouwt de meest begeerde kotter~.
dochter Christien.
Havank - Omnibus. 594 blz. f 6,90.
Een boek, dat voor de liefhebbers van detec.
tieveboeken geen nadere aanbeveling beo
hoeft. De Havank-Omnibus werd sp~ciaal
uitgegeven ter gelegenheid van de druk
van het 25e Havank-boek. Inhoud: 3 ro.
mans en 2 nieuwe, nog nImmer gepubliceer-
de detectieve-verhalen.
Daphne du Maurier - Kus mij nog eens
vreemdeling. 264 blz. f 6,50.
Een serie van zes korte verhalen, die elk oç
zich een roman vormen. Verhalen welke ge'
tuigen van een fijn psychologisch inzicht.
Hans Martin - Het verlangen. 338 blz

f 8,90.
Het nieuwste boek van Hans Martin. Het
handelt over een dichter-schilder. Het speeli
zich af in Nederland, Italië en Frankrijk
Voor de liefhebbers van de boeken var!
Hans Martin behoeft dit boek geen verdere:toelichting. '

Louis Bromfield - Ellen. 370 bi. f 9.50.
Het verhaal V'an Ellen Tollever, een meisje
uit een klein Amerikaans stadje, dat na veei
strijd en moeilijkheden een beroemde pia-
niste wordt. Een van Bromfields beste wer-
ken.
Pierre la Mure - Moulin Rouge. 382 blz
f 8,90.
De tragische levensgeschiedenis van de be,
roemde Franse schilder Henri de Toulouse.
Lautrec. Een mismaakt man, hunkerend naar
liefde. De geschiedenis, waarvan de film,
welke thans vertoond wordt slechts eer,
flauwe afspiegeling is, speelt zich af rond de
beroemde Moulin-Rouge in het Parijse Mont-
martre.
Monsarrat - De wrede zee. f 9,75.
Het epos van de duikbotenoorlog op de
Atlantische Oceaan. In dit boek wordt de
geschiedenis verhaald van de bemanning
van een Britse Korvet "Compass Rose"
gedurende 1940-'45. Zeer boeiend en rea.
Iistisch geschreven. Qp dit boek is de ge.
lijknamige film gebaseerd.

Hartelijk dank aan chef, bazen, collega's er!
ziekentroost voor de belangstelling bij mijn

I terugkomst uit het sanatorium, ondervonden

H. J. Dirven,
Afd. Draaierij.

I Voor de mooie cadeaux en welgemeende
blijken van b.elangstelling ontvangen bij mijn
'ubileum, mijn hartelijke dank.

v. Pelt. afd. Inkoop
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Anderhalf jaar geled~n
schreven wij in het
V.D.H.-tje, dat er voor
iedereen plaats was in
de cantine om rustig
zijn boterham op te
etenl Sinds die tijd is
echter de personeels-
sterkte z6 toegenomen,
dat vooral bij minder
gunstig weer de cantine
overbevolkt is.
Met het oog hierop, als-
mede ten gevolge van
de verhuizingen die de
afgelopen week hebben
plaats gevonden en bin-
nenkort nog te verwach-
ten zijn, is het noodza-
kelijk gebleken op korte
termijn enige verande-
ringen ten aanzien van
de pauzes in te voeren.
Met ingang van Maan-
dag a.s. zullen, in over.
leg met de Kern, tot na-
der order de volgende
regelingen gelden.
De eerste pauze geldt
voor de afdelingen:
Plaatbewerking, Draaie-
rij, Solexmotormontage,
Gereedschapmakerij, Be-
drijfsschool, Machine-
ploeg, Zagerij, Meubel-
makerij, Stofzuigerband,
Inkomende Goederen,

Hout- en Metaalmaga-
zijn, Solex Service,
Personeelszaken, Werk-
voorbereiding, Huisves-
ting, alle afdelingen
van de Telco.
De tweede pauze geldt
voor de afdelingen:
Montage en Wikkel, In-
leerband, Inpo;kkerij,
Steekproefcontrole, Na-
bewerking, Technische
Dienst, Voorcal culatie,
kantoor 4e verdieping,
kantoren 3e verdieping,
De Directie is er zich
van bewust dat aan deze
indeling enige bezwaren
zijn verbonden. Zoals
reeds gezegd, moest
echter op korte termijn
een nieuwe regeling
worden getroffen, waar-
bij het onvermijdelijk
bleek bedoelde nadelen
te accepteren.
Met nadruk wordt- er
daarom op gewezen,
dat deze pauzeregeling
t.Z.t. opnieuw bezien zal
moeten worden.
Het ligt daarbij In de
bedoeling, tot een opzet
te komen, waarbij de in
de eerste resp. twéede
pauze Ingedeelde groe-
pen steeds na een na.

der te bepalen
tijd zullen omwis-
selen.

De nieuw getroffen re.
gelil:tg houdt tevens in
dat de tafelbezetting,
zoals die in Februari
1952 werd vastgesteld,
vervalt. Het is namelijk
practisch onuitvoerbaar
geworden iedereen een
vaste plaats te bezorgen.

Daarom zullen voortaan
uitsluitend voor diege-
nen, die uit hoofde van
hun functie niet steeds
op tijd in de cantine
aanwezig kunnen zijn -
in hoofdza~k enige af-
delingschef. - een aan-

tal tafels gereserveerd
worden. Dit is de rij ta-
fels in het kantoorge-
deelte langs het raam.

Degenen die hiervoor In
aanmerking komen, zal
dit persoontijk enkele
dagen van te voren
worden medegedeeld.

Tenslotte zal door dege-
nen die gewend zijn in
het kantoorgedeelte te
eten mede van de lan-
ge tafels gebruik ge.
maakt moeten worden

te ontvetten in het tribad in plaats van ben"
zlne te gebruiken. Dit leverde inderdaad
een besparing op en een beloning van
f 12.50 kon worden toegekend. A.. L. v. d.
Ree had het volgende idee. Door een on-
derdeel iets te wijzigen kon het vervaar-
digd worden met een bestaand stempel en
behoefde een nieuw ontworpen stempel niet
vervaardigd te worden. Gezien de omstan-
digheden en de functie van de heer v. d. Ree
kon de beloning slechts op f 15,- worden

gesteld. *
Het idee dat J. G. de Vas indîende is door
het laklaboratorium op bruikbaarheid getest
Dit laboratorium kwam tot de conclusie, dat
het voorstel wel besparing oplevert, doch
niet geheel afdoende is. De beloning kon
desondanks toch op f 20, - gësteld worden.

*
Topscorer van deze week is ongetwijfeld
Saat. Hij kwam op het idee "dode" sliIpban-
den nogmaals te gebruiken op plaatsen waar
met een fijnere korrel gewerkt moet wor-
den. Deze methode blijkt zeer goed te val-,'
doen en Saat mocht dan ook voor dit IdeJ,
een beloning van f 150, - ontvangen.

*
Ook de dames worden dit keer In de Ideeën
:Jus-rubriek genoemd. Mej. L. Vermeulen van

I net Chemisch Lab. vond een eenvoudige
oplossing voor het tochtprobleem in deze
afdeling. Haar ldee was de stand van de
roosters te veranderen in plaats van inge-
wikkelde constructieveranderingen aan te
brengen In het ventilatiesysteem. Hetzelfde
doel werd met een besparing aan werk en
geld bereikt. Mej. Vermeulen' mocht danOEFENING STADSEXPEDITIE ook een beloning van f 25.- Incasseren.

*
Dlnsdagmiddag half drie.. Zware rookwolken rectie, bedrijfsleiding, com~andant fabrleks- Hr Houwaart, ~fdell~g GereedschapmakerIj
komen uit het Hoofdgebouw van het com- brandweer en rayon commandant Haagse kwam op het Idee In de bescher~~a;ppen
plex Maanweg. Het alarmsein "Hallo, halo, brandweer), echter werd voor het eerst van van stempels e.? een persplex ruitje aan
brandweerappel" voor de bedrIjfsbrandweer rookverwekkende middelen gebruik ge- te breng.en, teneinde het product en de ma-
heeft al geklonken. Het personeel werkzaam maakt. trijs te kunnen blljven zien. Dit idee geeft
op Meubelmakerij en politoerderij heeft de De paraatheid van E.H.B.O. en bedrljfs- een klein voordeel met de productie en is
geheel in rook staande afdeling verlaten en brandweer is wederom In opdracht van de derhalve beloond met f 5. -.
twee wagens van de Haagse brandweer zijn directie gecontroleerd. Tevens werd nage- .
onder sirene-geloei ons binnenterrein opge- gaan hoe de nieuwe Brandmelding over toe- Daar het aantal blaastuiten, dat bewerkt Is
reden en zijn bezig met uitrollen van de stel 321 werkte en er werd bovendien voor volgens een door hr T. Saat voorgestelç)e!
slangen. Vanaf onze elgen magirusladder de eerste maal gebruik gemaakt van de pas- methode groter was dan oorspronkelijk w(
wordt reeds water gegeven en de eerste aangelegde rechtstreekse telefoonverbinding gedacht, Is hem een aanvullende beloning
verslaggever (Nieuwe Haagse Courant) is tussen van der Heem en de Haagse Brand- toegekend vaf1 f 10. -.
reeds gearriveerd. weer. *
Van ,alle kanten komen belangstellenden met Als redactie van ons pèrsone~lsorgaan had S. Strikwerda diende een voorstel in om
au~o s, f!.etsen en ook I~pen~ aan, te~wljl na men ons, niet gewaarschu.wd, zodat wij U luizen tijdens het afsteken schoon te blazen
enige tijd een sportvliegtuig verschijnt dat geen foto s kunnen laten zien van onze dok- met perslucht. Hoewel perslucht duur is..
boven de fabriek blijft cirkelen. ter met zijn assistente, voorzien van gasmas- blijkt het idee toch een besp~rlng op te
Omwonende heb.?en hun telefoon al geno- kers, maar de laatste woorden van de rayon- leveren en kon een beloning van f 25.-
men en afhankelijk van hun aard de brand- commandant van de Haagse brandweer, de worden toegekend.
weer opgebeld of de redactie van hun heer Pina, zijn ons niet ontgaan: ..

courant. "Oefening Stadsexpeditie" zowel uit OOg- I \.:1oede resultaten levert het Idee van A. Rljs-
Gelukkig ook nu weer: Het was een oefe- punt van Haagse Brandweer als van de dijk, afd. Ger. Contr. Hij stelde voor de
ning, die het codewoord "stadsexpeditie" VDH bedrijfsbrandweer Is geslaagd, zelfs meetgereedschappen die worden gebruikt bij
als naam droeg (alleen bekend bij onze dl- beter dan voorgaande oefeningen. net bepalen van de conlclteit van matrIjs-

gaten te perfectioneren door het aanbrengen
Aangeboden: een 1 e vrije etage. Bestaande Ondergetekende bedankt langs deze weg al- van een milimeter verdeling en het gebruI-
uit: 2 kamers en suite, 2 z!jkamers, hall. len, die er toe hebben bijgedragen zijn ken van een meetstandaard. Dit idee kon
Huur f 33.50. Gevraagd: een soortgelijke 12V2-jarig VDH-jubileum tot een onverge- met f 5,- beloond worden.

woning In Den Haag. Te bevragen: Noor- telljke dag te maken. i"
denburglaan 38 te Voorburg. C. Hage, ten extra vermelding is het voorstel van W.

* J. Mittemeyer, afd. Montage, waard.
Aangeboden: een nieuwbouw woning te afd.' Gereedschapmake:rlj. Hij ontdekte dat de strip, die bij de toestel-
RijswIjk bestaande uit: 1 huiskamer.. 2 slaap- * len KY 536 en KY 537 worden gebruikt met
kamers, keuken, bijkeuken, kelder, hall. bal- Allen harte:lljke dank voor de bij ons huwe- een kwart van de lengte kunnen worden be-
con, douche en fietsenhok. Huur f 9,- per lijk ondervonden blijken van belangstelling kort door het verplaatsen van een of twee
week. Gevraagd: een woning te Rotter- en ontvangen cadeaux. aansluitpunten. De hierdoor bereikte mate-
dam met 3 of 4 kamers. Huur f 40,-, riaalbesparlng is nie~ onaanzienlijk en het
f 45,- p.m. Te bevragen: F. Menten, Per- Weljmans (afd.. Verkoop) Idee kon derhalve met f 70,- beloond
soonshaven 49c, Rotterdam-Zuid. en echtgenote. worden.
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Kees van der Kuip, onze electriciên, bel
1 Zaterdag 3 act. j.l. de dag van zijn leve

Gaat 's middags een boodschap doen 0

Jutphaasseweg en ziet bij de brug naar Ho
ven een oploop van mensen plus een brug\
ter, die met een lange stok probeert "iet!

~ het water te halen: Dit "iets" blijkt een jor
) van vijf jaar te zijn, die door de spijlen vc
~ brug in de Vaarse Rijn was gevallen.

Genoeg omstanders, weinig redders.
Kees bedenkt zich geen ogenblik, gooit j.

j schoenen uit, neemt een duik en slaagt er i

knaapje aan de kant te brengen. Gelukki~

er mensen zijn, die op het ogenblik "durve
K~es zelf vindt het hele geval maar een ba

Ware het niet, dat een agent van politiE
op de hoogte gesteld had, dan zou deze n,
daad in het vergeetboek zijn geraakt.
Voor ons echter reden te meer hem eens i
zonnetje te zetten.
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.~~slaagde huisvrouwenavond
Woensdagavond 7 October sprak Dr Sch eu-
rer voor de huisvrouwen over het onder-
were: "Huiselijke Feestjes".
Allereerst noemde Dr Scheurer de vele
gebeurtenissen in het gezin die aanleiding
kunnen geven tot het organiseren van een
feestavond, n.l. een jubileum; een verloving;'
een huwelijk; geboorte; een zoon of doch-
ter, die slaagt voor een examen. Dit alles
geeft reden tot vreugde en men wil dit
graag uiten.
Hoe kan men, wanneer een dergelijke ge-
beurtenis plaats heeft, met het gezin of
familie een geslaagd feest organiseren.
Wij vergeten zo vaak wat feestvieren is. Het
heeft geen zin te proberen eig~n somber-
heid of eenzaamheid te vergeten door eens
flink te feesten zonder enige beheersing. Dit
gceft na afloop een gevoel van spijt en on-
voldaanheid.
Slechts als cr innerlijke vreugde en geluk
aan ten grondslag ligt, kan het organiseren
Y;Jn (en feest en het feestvieren zelf een ge-

..,rl.. van blijheid en voldaanheid geven.
. :6~n zal de gedachte van "Och, zoiets

~.",u~r.en wij toch niet voor elkaar krijgen"
ovcrhecrsen. Het gevolg is dan, dat er of
niets gebeurt of, zoals nog al eens voor-
komt, een conferencier wordt gchuurd, die
een 1i1c::cr of minder geslaagd moppenreper-
toir afdraait. Het nadeel van een
dergelijke manier van feesten is, dat
maar een klein gedeelte van het gezin hier
iets ilan heeft en daar komt nog bij dat
iederecn passief is en zelf geen kans krijgt
iets te presteren. Juist de gezlns- en familie-
feestjes, waar ieder gezinslid tot de kleinste
toe iets moet presteren in de vorm van een
toneelstukje of liedje, zijn de meest geslaag-
den. Iedereen Is immers actief bij het feest
betrokken en hierdoor blijft de spanning er
in en zal niemand zich vervelen. De presta-
ties behoeven niet op zo'n hoog peil te
staan. Ook de fouten, die gemaakt worden
kunnen aanleiding geven tot plezier,
Bij de voorbereidingen zal ervoor gezorgd
moeten worden, dat ieder kind hoe klein
ook een taak heeft. Is dit niet het geval, dan
voelt het kind zich uitgestoten en minder-
waardig.
Gedurende cen feest moet veel gezongen
worden. Nederland bezit veel leuke liedjes.
Men bchoeft heus niet steeds terug te val-
len op "Wie zal dat betalen en "Van je
hela hcla hC'udt er de moed maar in".
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I De vacantie fotowedstrijd
Volgens het reglement sloot de inzendIngs-

termijn van de VDH VACANTIE' FOTOWED-
~TRIJD op 15 October. Nu Is het bekend,
:Jat men pas aan zulke dingen denkt als

. net te laat is en dus, alle goede wil ten
spijt, niet meer deelgenomen kan worden.
Dit is de wedstrijd commissie ter ore ge-
komen en deze heeft besloten, mede gezien
het feit dat het aantal tot op heden inge-
zonden foto's nu niet bijster groot is, als-
nog de gelegenheid open te stellen foto's
In te zenden. Doch dit moet dan spoedig

Igebeuren. Een ieder, die ervoor zorgt, dat
zijn opnamen voor Maandag a.s. 4 uur in
het bezit zijn van de heer v. Delft, afd.
Opleiding of de heer Kerkhof, afd. Ver-
koopkantoor, kan nog meedingen naar een
van de uitgeloofde prijzen. De foto's die-
neli vergezeld te zijn van een wedstrIjd-
formulier Deze zijn nog te verkrijgen bij
de heer Kerkhof.

De ju ru ring van de ingezonden foto's zal
in het openbaar geschieden.

Op Maandag 19 October zal in een ver-
gadering van de VOORBURGSE FOTO-
KRING een oordeel over de foto's geveld

! worden. Belangstellenden zijn van harte
welkom. DE VOORBURGSE FOTOKRING
vergadert In de voorfoyer van het fORUM-
theater, Herenstraat 6 te Voorburg. Aan-
vang 8 uur.

De leiding moet opgedragen worden aan
een gezins- of famlilielid die het meest
daarvoor geschikt Is. Hij kan aanwijzingen
geven en helpen bij de taak die ieder heeft.
Ook een belangrijk punt Is, dat men goed
bedenkt wie genodigd zal worden. Niet
iedereen past in de sfeer van een bepaald

gezin.
Als men feest viert, moeten de jongeren
zich niet afscheiden van de ouderen. Deze
groepen vieren samen feest en men kan
veel van elkaar Ieren. Men heeft elkaar ook

nodig.
Een feest moet nooit te lang zijn. Het is be-,
ter, dat men zegt "He, het had nog best 21
uur mogen duren" dan dat iedereen in een 11
hoek zit te g~pen en naar het einde ver-
langt.
Al deze punten zijn belangrijk voor het
~elslagen van een feestje. En de huisvrouw
zal dan de volgende morgen denken, wan-
neer zij de vuile glazen en de rommel op
de grond ziet, "ik moet wel veel schoon- I

maken, maar dat is niet erg want iedereen
heeft het naar zijn zin gehad. Het was een I
fijn feest".

nuwellJK:
Mej. G. A. M. v. Weel, afd. Montage met
de heer N. H. Huntjens per 30 Sept. 1953.
Mej. C. Beljne. afd. Montage met de hr C.
J' V. d. Voort op 14 act. 1953.
Hr W; L. Clements, afd. M'agaz!jn. met Mej.
E. Bosselaar, op 15 act. 1953.

I Hr Th. H. Foree. afd. Montage, met Mej. J.
C. J. Nagtegaal. op 16 act. 1953.
Hr A. v. Egdqm, afd: Hulsv. en Mej. P. G.
M. van der Meulen, op 15 act. 1953.
Intreding: . .~

Hr J. J. de Leur, afd. Montage, per 12 act.
Utrecht, 12 act. 1953.

Ideeënbus'
H. A. Harmsen diende een voorstel in tot
het verplaatser) van het aansluitblokje op de
meetpot van de VT 7 statoren. Dit idee
werd beloond met f 2.50.
H. Mulder kwam met twee voorstellen uit
de bus. Het eerste voorstel betrof het af-
binden van de spoel knoppen van TS moto-
ren, door deze spoel knoppen af te binden
met een mastworp wordt het geheel netter
en het uitzetten tijdens het impregneren
voorkomen. Tevens komt uitval ten gevolge
van te dikke spoel knoppen minder voor.

I Dit levert dus een besparing aan materiaal
en loonkosten en een beloning van f 20.-
kon worden toegekend. Het tweede voor-
stel was om de twee verbindIngsdraadjes
van de JOBO motoren te vervangen door
een draadje. Ook hier een besparing aan
loon en een beloning van f 5.-.

Den Haag.. ~.. ONZE stad
Ter .gelegenheid van de "officiële" inge..
bruikneming van het nieuwe Haagse stadhuis
op 17 October zal in deze nieuwe aanwinst
van de hofstad een tentoonstelling worden
geopend getiteld "Den Haag ONZE
stad". Deze tentoonstelling, die vele weken
geopend zal zijn, geeft op aantrekkelijke wij-
ze een beeld van de ontwikkeling, de taak
en de werkzaamheid van de gemeentelijke
overheid en van de vele en velerlei diensten
en bedrijven.

Daarnaast zullen werken van Haagse beel-
dende kunstenaars betreffende Haagse stads-
beelden, welke zij hebben ingezonden naar
aanleiding van de "StadhuisprIjsvragen",
worden geëxposeerd. Bovendien zullen teke-
ningen van de rijpere schooljeugd met be-
trekking tot Gemeentelijke onderwerpen
worden tentoongesteld in een afzonderlijke
ruimte.
Verder zal de inrichting van het grote nieu-
we Stadhuis kunnen worden bezichtigd.
Daarvoor mag zeker ook veel belangstelling
worden verwacht, want het Stadhuis, het
"huis der Gemeente", is als het ware het
gezamenlijke eigendom van alle ingezete-
nen.
Het bezoek aan de tentoonstelling "Den
Haag - . . . .. ONZE stad" - welke gratis

toegankelijk is - en de bezichtiging van het

inwendige van het nieuwe Stadhuis zullen
te zamen ongeveer 1 V2 uur In beslag nemen
(met onderbreking voor het nuttigen .van een
kopje thee. in de cantine).
De tijden van openstelling zijn van 10-17
uur, van 19.30-22.30 uur, Zondags van
13-17 uur. De eerste dag van openstelling
is Maandag 19 act. 1953.

-

De heer en Mevrouw van Waasdljk-Riede
danken chefs, bazen en collega's voor de
fraaie cadeaux, die zij bij hun huwelijk
mochte~ ontvangen.
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HR AARSSEN 25 JAAR IN DIENST Burgerlijke Stand
. . .' Geboren:

12Y2-Jarlge Jub,lea behoren tegenwoordIg tot de Cas per Ale)(ander, zoon van C .Oosthoek,
bekende nieuwtjes in deze kolommen. Een 25- afd. B~drijfsbescherming op 12.10.1953.
jarig jubileum is echter iets, dat niet iedere dag Alfred Leonard, z"on van W. C. Boot, afd
vooorkomt. Konden wij - in ons nummer van 11 Gereedschapmakerij op 12.10.1953,
April vol trots een 25-jarige jubilaris aankondl- Huwelijkcn.
gen, dit keer is het de hr C. Aarssen die deze J. W~eber, afd. t1ontage met Mej. M. Th
eer voor zich opeist. Aarssen is een van de! van Abberen op 14.10.1953.
weinige VDH-ers die de volledige groeï van ons i H. J. M Noord ,ndorp, afd. Arbeid mei
bedrijf hebben meegemaakt, en deze periode Mej. A. Martijn op 22.10.1953.
niet ongebruikt voorbij heeft laten gaan, doch Me) B. Daniels, iJfd. Verkor met W. L.
kans. gezien heeft op te klimmen tot voorman. v. d. Wel op 30.10.1953.
En voor wie Aarsscn kent is dit geen verrassing. F. G. J. Stoffels, Wikkelafd. met Mej. W. J
De jubilaris immers is een man met hart voor Blok op 6.11 1953.
zijn_werk en zo nauwgezet, dat men hem mo-
menteel de administratieve zeef van de nabe- J Kernspreekuur
werking kan noemer.. Wat Aarssen gepasseerd --"
heeft is goed. Daar kan men van op aan. Van- 19 October 1953. ..

daar dat, wanneer men iets niet precies vertellen dat een ieder zo iemand graag 1e pauze: Hr Sc:at, Hr Haasdijk. -
weet Aarssen de vraagbaak is. Zijn die of mag? Als U het niet g,~loofd, ga dan eens 2e pauze: Hr Oosthoek, Hr v. Zeeland.
die artikelen al door, wat Is het codenum- kijken bij de huldiging, dan zal dit ongetwij- 26 October 1953.
mer van dit onderdeel. ga maar naar Aars- feld blijken. 1e pauze: Hr Camphuysen, Hr Mindé.
sen, die weet het wel. Moeten we U nog 2e ~auze: Mej. Mulder, Hr. Kouwer.

Gewijzigde telefoonnummers
Wie verwacht had, dat door de vele ver-
huizingen van de afgelopen weken, hij zijn
telefoon lijstje wel in de prul Iemand kon'
gooien is bedrogen uitgekomen. De PTT is

Ier namelijk in geslaagd door interne wijzi-
gingen bijna een ieder zijn eigên telefoon-I
nummer te laten behouden. Slechts de vol-

gende nummers zijn gewijzigd:
Hr Joosten, Radiolab. 486
Hf v. Everdingen, T.C.lab.. 490
Hr La gendijk, Vrijgeefcontrole 481
Verder heeft de accountantsdienst een nieuw
nummer gekregen: 351.
Verander deze nummers even in Uw tele-
foonlijstje. Het zal veel onnodig gebel voor-

komen.

A. van der Horst,
Afd. Interne Controle.

EEN GEMISTE AVOND
Het werd biJ de opening van de tweede Kernavond

op 9 October j.l. gehouden, reeds gezegd.

Het personeel van VAN DER HEEM N.V. laat ver-
stek gaan wanneer er avonden met een wat serieuzer I
programma worden georganiseerd, en het gemiddelde i
niveau dus iets hoger ligt dan de huis-, tuin en keu-

ken amusementsvoorstellingen.
Dit is erg jammer, want wat de heer v. d. Scheer

v"rtelde over zijn werk was van een dusdanig gehalte
dat een Ieder van hoog tot laag er Iets van kon Ieren.
Op zeer humoristische wijze vertelde hij wat er alle- '

rr.a31 aan vast zit om met verantwoorde ontwerpen
voor de dag te komen en ~o toonde hij ons o.a. aan,
dat alles terug te brengen is tot de oorsprong van de

Inatuur.
Wist U, dat de grondmaten, clio basis zijn voor onze I

radiotoestellen, dezelfde zijn als van ons menselijk

lichaam?

prettige bijkomstigheid was dat de heer v. d.

~ nog als goochelaar optrad. Hij loonde aan
alleen door bepaalde kleuren op twee zelfde

rpen aan te brengen deze groter of kleiner

lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

zijn betoog lichtte hij een en ander nog speeld.
. --- met projectieplaatjes en de heer Al met al was het een zeer goede avc

d. Scheer mocht een welverdiend applaus Op een ding moeten we nog wijzen. "

--- in ontvang~t nemen. Het was jammer, dat het aantal aanwezigen

En nu De Standaardbrief. Na de pauze trad het Stadina-sextet, be- na de pauze tot op de helft was teruggelo.
Deze Is Inmiddels in gestencilde vorm ver- staande uit amateur-musici op. pen. Van enige personen was bekend dat

schenen en zal worden toegezonden aan Op zeer verdienstelijke wijze werden enige zij, door ziekte van huisgenoten of een cur-

belangstellenden, waÇjrtoe dus In de eerste populair klassieke werken uitgevoerd en ve- sus, die op deze avond was vastgesteld,
plaats zij behoren die aan de typewedstrIjd len zullen zich niet gerealiseerd hebben dat niet langer konden blijven. Voor de andere
hebben meegedaan. . een amateur een zeer goede musicus moet wegblijvers geidt dit excuus niet en U zult

Mocht U geen standaardbrief ontvangen, dan zijn om deze werken te kunnen spelen. begrijpen, dat we hiermede een slechte beurt
kunt U een exemplaar aanvragen bij de heer Een verrassing was ook, dat het sextet com- hebben gemaakt. Zacht gezegd: het was on-

Leutscher, afd. Comptabiliteit. ponisten onder zijn leden telt, van wie beleefd tegenover de muclsl. Volgende keer

De verdere gang van zaken Is nu als volgt: enige zeer goede composities werden ge- beter VDH-ers.

U typt deze brief steeds opnieuw, zolang tot

dat U hem vlug en fou~loos kunt aflevere~: lichtdrukken ten behoeve Tramkaarfen besfeilen
Desnoods leert U hem Uit Uw hoofd, waarbijwij willen opmerken, dat het de bedoeling van de administratie Tramk~arten bestellen voor de maand No-
Is dat l!J precies dezelfde Indeling aanhoudt ... . vember 1953 ~.s. Maanda~ in het ontspan-

ais In het voorbeeld en alle Icesteken Alle administratieve afdelingen, die ningsgebouw tijdens de belde pauzes.

plaatst waar ze horen. De heer Leutsche van "administratieve" calque's lIcht-
kan U papier hiervoor verstrekken, hij zal drukken nodig hebben, dienen deze ~ ~ Hartelijk dank voor de vele blijken van be-
er tevens voor zorgen dat U na werktijd in te leveren bij de bibliotheek met Illangstelllng, die ik bij mijn 12Y2-jarlg jubi-
gelegenheid krijgt om te oefenen. Dit Is dan vermelding van afdelingsnaam en het mocht ontvangen.
de eerste stap die wij zetten op de weg gevraagde aantal A. de Vrles,

naar snelheid e:n accurat,esse. MontagemagazIjn.
De standaardbrief-wedstrijd zal worden ge. cl .,amens mijn echtgenote bedank ik *
houde~ omstreeks ha.~f November; U hebt I allen di~ ons ter gelegenheid van ons hu- Directie, bedrijfsleiding en personeel dan-

dus ruimschoots de tijd om ~~ oefenen en weiIjk bcdachten met cadeaux of ande ken wij' zeer voor de hartelijke belangstel-

kunt dan zeker beslagen ten IJS komen ling die wij ondervonden bij ons huwelijk.
Over de trofee, die op de tafel van de winnares (of winnaar) zal prijken de volgend~ S. J. Noteboom,
keer meer. S. J. N"tph,,"m-~.. Vri..".


