
,-GEEN PIEKUREN M.JTS . . ,~
Werden we in de na-oorlogse jaren
ieder najaar opgeschrikt door het in-
stellen van speruren voor de elec-
trische stroom, met alle ongemakken
van dien, dit keer is er een andere
regeling ingesteld om het stroom-
verbruik in de piekuren zoveel mo-
gelijk te beperken. Voor alle bedrij-
ven wordt met ingang van 1 Novem-
ber de volgende regeling van kracht.
IndIen in de tijd tussen half vijf en
half acht het verbruik van stroom
stijgt boven het normale gebruik zui-
len de tarieven belangrijk verhoogd
worden. En deze verhoging geldt
dan niet alleen voor het meerver-
bruik maar voor het totaa1verbruik
aan stroom. Het is dus zaak het
stroomverbruik zo gering mogelijk te
houden. Er wordt dan ook verwacht,
dat een ieder, vooral in de speruren,
de grootste zuinigheid met kracht en
licht zal betrachten.

UITSLAG VDH VACANTIEFOTOWEDSTRIJD :
De vacantiefotowedstrijd is ook dit j
minder dan 250 foto's en kleurendia'

., jury een hele toer geweest uit deze grl
de prijswinnaars vast te stellen. Uitein
'Afe zullen de inzenders maar niet lam
gen bekend ma'ken. ~---

Prijzen klasse A - Hooldklasse
1 e prijs I 15, - hr K. Th. Duyne, Verkoop.
2e prijs I 10,- hr F. A. Messnig, Gereed.
schapmakerij.
Prijzen klasse B - Gevorderden.
1e prijs I 15,- hr H. B. F. Engel, Verkoop-c
kantoor. ".
2e j?:rifs I 10,- hr L. den Arend, Mac~l~e-
ploeg. ~.
,3e prijs I 5, - hr W. J. F. Philippa, Montage.
Prijz~n klasse C - Beginners.
1e pr!is I 15,- hr M. W. Galjaárd, Electro-
nisch lab.
2e prijs I 10,- hr W. E. Yermeulen, Mon-
tage.
3e prijs I 5,- hr H. A. Jachmann, Meet-
apparaten lab.
Troostprijzen à I 2.50:
hr D. C. Groenwold, Wikkelaldelirig.
hr H. Honneger, App. werkplaats,
hr W. G. de Jong, Precisiemontage.
hr W. G. K~er, Gereedschapbureau..
hr Ch. Martron, Inleerband.
hr H. G. Rijnirank, U3220.
hr F. W. Winsen, Gereedschapbureau.
hr Ch. G. Wouters, Telecomm.lab.
Prijsklasse D - Kleur~ndiapo~itieven.
f i5,-, hr D. Moser, Meetapparaten lab.
Extra prijs voor beste foto van "Den
Haag - Bloemenzee".
I 10,- hr Jac. Meesters, Codering.
We hebben de juryleden gevraagd naar

., oordeel over het ingezonden materiaal
in het algemeen. De jury was het er una-
niem over eens, dat vooral in de hooldklas-
se zeer goed werk was geleverd en men
voor een zeer moeilijke opgave stond hier-
uit de prijswinnaar te kiezen. Zoals bekend
is was voor deze klasse slechts één prijs ter
beschikking gesteld. Het verschil tussen de
twee beste foto's was zo gering dat in overleg
met de vacantielotocommissie besloten werd
een tweede prijs in deze klasse toe te ken-
nen, In de groep voor gevorderden bleef
het aantal inzendingen beneden verwach-
ting, het werk zelf stond op zeer behoorlijk
peil. In de klasse Beginners kwamen minder
inschrijvingen binnen dan verleden jaar, ter-
wijl de loto's zelf veelal het praedicaat "Be-
ginner" ten volle verdienden. Vele waren
onscherp terwijl ook een zeer groot aantal
het als lamllieloto zeer goed zal doen,
maar nu niet bepaald geschikt was voor
lotowedstrijdèn. Enkele loto's uit deze groep
sprongen naar voren en hieruit moesten dus
uiteindelijk de prijswinnaars worden gevon-
den, waarbij men ook niet weer kon zeggen,
dat het de jury gemakkelijk werd gemaakt.
In de afdeling kleurendia's was een verras-
send grote deelname met kwalitatief zeer
hoogstaand werk. Het begint eentonig te
worden; maar ook hier stond de jury voor
zeer moeilijke beslissingen.
Uit bovenstaande blijkt wel, dat het voor de
heren juryleden geen sinecure gew~est is,

áar weer een succes geweest. Niet
Is zijn inge~onden en het is voor de ,

Dte verscheidenlheid van inzendingen!
delijk is dit natuurlijk toch gelukt en
ger in spanning laten en de gelukki-

alle foto's te beoordelen en op juiste waarde
te schatten. Van deze plaats af mogen wij
hen dan nogmaals hartelijk dank zeggen
voor de bereidwilligheid deze moeilijke op-
rJracht voor hun rekening te nemen.
:~ver de foto's waaraan de prijzen zijn toe-gekend oordeelde de jury als volgt. ~

1 e Prijs Hoofdklasse: Een foto, die hét onder-
werp, een dorpspfelntje in Frankrijk, zeer
goed uitbeeldt. Goede vlakverdeling en
lichtval alsmede het ongedwongen bewegen
van de afgebeelde personen, g~f deze foto
juist die waarde, die haar over haar con-
currenten deed zegevieren.

Vervolg pag. :
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fn de vergadering van de Directie
met de 3 Kernen, op Vrijdag 23
October gehouden, is op verzoek van
de Kernen nu reeds in principe de
vacantie voor het jaar 1954 vastge-
steld..

:~ab~ieken Maanweg en Ut\"echt. .,

Fabrieksvacantie: 26 t.m. 31 Juli 1954.
. te~to1tectfeve---sntpperdag: Z~;-24 Juli

1954: ,,~" ;.. .'
2e collectieve snipperdag: Maan; 2.
Aug. 1954. .
3e collectieve snipperdag: te verde-
len over Vrijdag 24 Dec. en Vrijdag
31 December 1%4.. ~ . .
~Op 24 Pec;ernber en ..,:;3..1 Decqmber- .-

zal Zaterdagse dienst gewerkt wor:'
den; dé ; juiste werktijden' worden'

bekend gemaakt.

E.N.A.F. . ,

Voor de E.N.A,F. is in verband meJ .,
de topproductie in de maand Juli in; '.
overleg met de Kern afgesproken dat,,;
hier de vacantie als volgt zal zijn:
Fabrieksvacantie: 23 t.m. 28 Aug.1954. ". i,,:;

1e collo slJipperdag Zaterdag 21 Aug,.
1954.
2e col I. snipperdag t1aan~.. 30 Al,ig.
1954.
3e collo snipperdag als bij de fabrie-
ken Maanweg en Utrecht.
Er wordt aangenomen, dat het perso-
neel van de E.N.A:F. met deze rege-
ling accoord gaat; mochten er bez~a"':
ren zijn, dan kunnen' deze voorgel.egd
worden aan de Kernvoorzitter de hr
Evers.
Nogmaals wordt er uitdrul<kelijk op
gewezen, dat "vQOr alle fabrieken
geldt, dat bovenstaande vacantie-
regelingen voorlopig zijn vastgesteld.
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VACANTIEFOTO WEDSTRIJ D
2e Prijs Hoofdklasse: Een zeer goede tegen- .
lichtopname, vanaf de waranda van een berg-
hut. Een foto, die de eerste prijswinnaar haar
zege zeer betwiste. .
1e Prijs Gevorderden: Beeldje in Plsa. Een'
fraaie opname, waarbij door een gunstige
zonnestand een schaduwwerking werd ver- .

kregen, die het geheel een levendig aan-
zlert geven. Het juiste gebruik van een fil- .
ter heeft hreraan, alsmede aan de stofuit- :
drukking veel bijgedragen. ~

2e Prijs Gevorderden: Mooi Meyendel. ~en :

bewijs, dat men voor een goede opname:
niet naar het buitenland behoeft te gaan, :
leverde de Inzender van deze foto. Een'
mooie v,iakverdeling, met een herhaling van
het hoofdmotief lag aan deze opname ten
grondslag. Jammer was het, dat de grote
den in het midden enigszins was afgeknot.
3e Prijs Gevorderden: Bad bij de schuur.
Een van de weinlge opnamen, die een ech-
te vacantiestemming weergeeft. Een aardig
onderwerp, d'at echter mank ging aan tech-
nische onvolkomenheden.
1e Prijs Beginners Nou is t'ie hoog Pappie.
Door het originele gegeven en de fraaie -
wijze waarop dit was uitgewerkt, heeft deze Nou is t'ie hoog pappie was de titel van
foto haar concurrenten de loef afgestoken. bovenstaande foto, waarmee de heer Gal-
'2e Prijs Beginners: Pijlers. Een aardige op- jaard, Constructiebureau, de eerste prijs
name waarbij vooral het fraaie lijnenspel won in dc afd. B~g!nners.
opvalt. Een Ieder die meent, dat de kwali- .
teit van een foto afhankelijk Is van het toe- De heer Scheurer zal op Donderdag 3 No-
stel waarmee zij genomen wordt, wordt vember om 17.06 uur In de vergaderkamer
'door de maker van deze opname geloochen- 4e etage de prijzen uitreiken. De ingezon-
stra1t. Dele foto, genomen met een een- den foto's kunnen dan tevens worden af-
vdUd~g.ec!oox, toont a~~: d~t,.:b~',de: fotograaF g~/àld.
~.!f 's~d~de foto JtI!~~t lQ,.,.z,ch geeft, ~ ~

d~tq,a;~t."PQven and~re n'!{jo~t u1tsteken." ,': , . EI LIG
3~ ~OJf,~égjnners:Septemgerzon. Een frà~l'e;'~V
~Innenhu!:sopname: 1'..:;; ~

f~"prij~ Kleurerldia's: J?;erpetuum mobile; Een .
,"'..,.

rrtagn!fieke kleurenopname van een ro\s;-

a~rtig~ky~t. ~e l.ichtschltteringen in:. het,",
W8ter,elsmede het ,jlonkeren van de met',
z~h)içht overgoten natte, $'enen, geeft dez~i:: "," C "

Oppq~f}; e,en,..Iev~n.:,zoafs~lechts zelden bij U zult '~eï d'~n,ken ~at h.eêft mijn werk met het verkeerJ~ ma'ken,
~t~~foto,~\r~ordt w~ar.g:nomen, T och is dit niet zQ;",#teemd als het wel li}kt, Het 'blij'ki,n,I, d'at m,eer
1~"Prljs Bto,ecmenkorllngln.' d 50 0/ 'cl;" "j,r" It'" A?

dl k IDe: 'traditie §~trouw he~ft'ook nu de heè~ co. co. an., /0 .van "e ongeva' en con er ons personee ver eèrsongeva-
~~te~, pe extra prijS; vy9~ de beste,f!)~': :~~;Ç\~~jlt,:: d:re bij. " ':t, ",~

van,;",'iQéll Haag ~Ioemen(éé" behaaJd."PDit, hétg:Ran nafJr en
keer'fè"\,è:ti een föto van de'bloemenko~În- het ~omlen ; " anirJt,!j~ I C;;; d d.;j"" d " LY K ",v-
qi9;,b~"we ,ze~ri ui ~iF. e,tere'4èkp-d ~ b ' k:k .:r'Pii9~n bloêmerÎ':en ;,~rting,iî tot J'iifdg ,. e a rle g~~~,

.', '(..:'..;0 ~:;;;;'J.i~~' c: ,ik ;, .beurelt; " c;o;1;~"

Het is dus; wél'""
,van groofbelang
om naast ,de v,ej" .

ligheidsmaatre- ,'.
gelen tijden~ het
werk, aandacht te

. sc'heniken aalt de

verkeersveilig-'neid. ,;~", .-,: '; ", ~ "

Dat mèn rechts: mQe;t houden,dqt wete'n we all'em~ar~ wIL ge1oven,
dat in het algemeelt hJeraán.:wef de haltd wordt gehouden. Het. is
echter een ar,der soort.veiligheid, waar we aa~dac+'f voor vrag~n.
In get vorige' VD'H-tje waarsc:huwden we,~ ,re"'ed~,vQ,Qr 9.e "on'bë,-,
waa1kte ove~eg en :W1j hebben ~o het idee, dat op d'e fiets of, op I;f!'i
Sol.ex er ook wel enige onvoo[zichtigen zijn, die menen;' datze1.nog
net kunnlen passeren of ~en kruispunt ,kunnen oversteken, Als"'dtt"
gedaan vvÇ>rdtom tijdig op Uw werkJe komeri.is"qit~~~;z;e;eç:lo,ffèljjkc
s.treven, maar het 1ijkt QrlS ~ter' om v.fab vroeger op te"staan eridAJs
v/at vroeg'er vcn huis te gaan, zodat U völdöen:de marge hebt om
op tijd aenwezig te zijn.' .. ,; .e. , ; -. ."oc, "

t'Jögmaa1s: haost,ige spoed IS zelde~ g~eden ~lsU, er;;., ~wart;d,~tje"
~;;;~-~~~ï:V~~~V~~d~ I~ " \~r~ger opst~at, dan geloven wij, dat heel watongelukken,.;k~nnen
met deze ioto, getiteld: Beeldje In Plsa de \,'orden voqr"omen. "

eerste prijs in de afd, Gevorderden, """.'-'---'---'--~ """'---'-'---~---~~"-""-"""-'"""""~~"'-;-'_._'-"--'~''-"'~~--'---~-:';-~
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Veranderd telefoonnummer.

Het telefoonnummer van de hr v. d. Scheer
I is 341 geworden.

Lezi~g Vrije Tijdsbesteding:'F~:~.'. - -.

:R

i

l..ontactavond op 5 November I
,Ondernemingsraden

Voor eenc80-tal personen hield Dr, scheu-
1 Donderdag 5 November 's avonds om 20 rer Maandag 26 October een Inleiding over uur organiseert de Kern wederom een con- Zoals U allen we! eens In de dagbladen ge-

Vrijetijdsbesteding, Op zeer verdienstelijke tactavond met de Kerncandldaten' en be- ~ezen duIt hebben, zullen In de n8aste toe-

wijze werd dit onderwerp behandeld,
Ilangstellenden, Aangezien in November de domst, e Kernen omgezet worden In On-

D Il' kh d d " , ernemlngsraden,"e moge, J e en voor ~en goe e vrije zittingsperiode van de Kern ten einde is zal Dtijdsbesteding zijn legio, Vroeger was dit deze avond in het teken staan van wat de kei tege bnwoord dlge maatschappelijke ontwlk-

, t I'jk d d I b 'd d .' e Ing rengt It mee en ook In On e fame moge.l oor e ange ar el s uur, Kern in de af

g 'elo p en twee

J'aar gedaan b ' I. II cl z -
N' , d 8- .. kd bi k rlelOen zu en us over niet al te lan

gea Invoering van e urlge wer ag ee heeft, Een greep zal worden gedaan uit de r
d d ddat men door de lan

gdurige strlJ'd het
Pro- I d t t J on ernemlngsra en verschijnen,

, vo gen e pun en: W t d t k ' dbleem vrijetijd sbestedlng totaal vergeten a e 8a van zo n on ernemfngsraad is,
te hebben, Personeelsavonden, ~ont8ct Kern Telco, hoe hij werkt, hoe hij tot stand komt enz"
De mensen moesten opnieuw Ieren hun kwestie oude van dagen, kwestie jongeren, al deze vragen zullen wIJ nader behandelen
vrije tijd doelmatig te benutten, In de te- soci8trlsch, ~nderzoek, concept reglement, als de verkiezing wat dichter bij Is.
genwoordige tijd wordt er alle aandacht aan Ondernemingsraad, C,A,.<?" ~erson,eelswln- Voor alsnog Is het voor U belangrijk te we-
besteed, In diverse bladen en organen wordt ~~I" b~drljfsr~sultaten: velllgheldsac~le" Tele- ten, dat er bij Van der Heem N,V, en de
d!t onderwerp behandeld, Ook de vrije tijd VISie ~It~endlngen, uitstel Kern~erklezlngen, E,N,A,F, N,V, hard aan de voorbereldfngen
bestedlngs "tentoonstellingen zijn zeer nodig commissIewerk, verzekerfng zl,ekenhuiskos- gewerkt is, met het resultaat dat voor de
voor de propaganda van deze actie, ten voor me~en boven de ,sociale grens. ondernemingsraad nu een cQnceptreglement
Natu~rllj,k Is niet alles geschikt voor een ten- Diegene die ~Ich' v<?or deze avond interesse- gereed ligt, dat de v,olle instemmln9 heeft,
toonstelling, Men denke b,v, aan veelvuldig ren kunnen zich biJ een der Kernseccretaris- zowel van de Directie als van de Kernen.
bioscoopbezoek (entreekaarten), Deze gaat sen opgeven. Alvorens dit reglement van kracht wordt
"TIen niet uitspreiden op een tentoonstelling, Kern Maanweg, moet het eerst goedgekeurd worden door d~
Oo~, studie is zeer goede vrije tijd be- ,:Bedrljfscommlssle" die Is samengesteld uit
st~dlng, We hoP:,n dat deze avond, een ~a de pau~; gaf d~ goochelaa~en IlIus~?- vertegenwoordigers van werkgevers- en
stimulans moge zIJn om v~le inzendingen mst "Boeda verschillende staaltjes van zIJn werknemersorganis8tles,
op onze tentoonstelling te plaatsen In het kunnen op voortreffelijke wijze ten beste.

D Bed " f ,. d M t I '

, eze '0 riJ scommlSSle voor e e aa - en
a,s, voorjaar, Alles bijeen een zeer geslaagde avond, Electro-technische Industrie" Is wel geïn-

DIRECTIE/KERNVERGADERING ~t~~e~~~o~~:~, Is haar werkzaamheden nog

Op 23 October 1953 kwamen de d;ie ker- 7, Rapport Ouden van Dagen. Zodra zij Is gestart, zullen wij als ,een der
nen In het filmzaaltje van het ontspannings- In dit rapport zijn suggesties vastgelegd eersten ons reglement t~r goedkeuring voor-
gebouw bijeen om met de Directie van ge- op wçlke wijze wij leden van het per- leggen,
dachten te wissel~n over verschillende on- soneel, die straks tot de oudgedienden Intussen zijn de Directie en de Kernen
derwerpen. zullen behoren, kunnen voorlichten. De overeengekomen, dat de tegenwoordige
O.a, kwamen de volgende ~gendapunten in heer Scheurer zal deze materie nader I Kernen In functie blijven, desnoods Indien
bçhandel)ng, uitwerken, . nodig, met een langere zittingsperiode van
1, Reglement Ondernemingsraad. Zie el'- 8, Vacantieregeling. 2 jaar, tot kan worden overgegaan tot het

ders in dit blad de publicatie van afde- Zie elders In dit blad de publicatie van verkiezen van de nieuwe ondernemlngs-
Iing Arbeid, afdeling Arbeid. raad.

2. O,mzetting Kern In Ondernemfngsraad. 9. De Kernen hebben tenslotte nog de Vanzelfsprekend 'kunnen zij, die hierover
Zie ~Iders in ,dit blad de publicatie van aandacht gevestigd op de wachttijden. opmerkingen hebben, deze op' de Kern-
afdeling Arbeid, De Directie heeft toegezegd op korte spreekuren naar voren brengen; wij nemen

3. Sociatrisch Onderzoek. Door de drie termi!n voor abnormale wachttijden een I echter graag aan dat Ieder met de boven-
Kernen werd de wenselijkheid naar vo- regeling te treffen.. staande logische regeling accoord g~at,
ren gebracht meer bekendheid aan het Bij de rondvraag werd 'o.a, nog geïnfor- Een volgende maal iets meer over onze
person,eel te geven over de resultaten meerd wanneer de lezing v~n de heer I a,s. ondernemingsraden,
van dit onderzoek. De werkgroep die J, v, d, Heem over de bedrijfsresultaten
reg-çlmatlg contact heeft met het I,P.G: 1952 zal worden gehouden,
is eveneens van deze wenselijkheid over- Deze lezing Is inmiddels vastgesteld op
tul9d, Besloten Is nu, dat bovengenoem- 9 November om 20.00 uur in. het Ont-
de werkgroep In overleg met de Direc- spanningsgebouw,
tie en I.P,G. de mogelijkheid zal onder-
zoeken, Waarschi}nlijk zal worden óver-
gegaan tot publicatie van de hoofdzaken,
die bij het onderzoek aan het licht zijn
gekomen ot'tot het beleggen van eer'
personeelsavond,

4. Bijdrage ziekerihuiskostenverzek~ring
voor p~(~oreel boven de z,g, welstands-
grens,

" pe d~!e lÇernen hebben aangedrongen
0;> eel1 Prrectlebijdrage om de te lage
'verzekc:ringen te kunnen verbeteren. DE'
Dir~è:tie heeft toegezegd de mogelij'kheid
"Iertoe aan cen onderzoek 1e onder
, -'

. "we(pen,
5. "IdeEënbus.. Door ,de Kernel) zijn richtlijnen samEn-

gesteidaan de hand waa;van een Ideeën-
b(fscommissle naar huI) mening zou moe-

:c' ten werken, Besloten werd dat een com-
missie, bestaande uit de heren Boot
Scheurer en Oosthoek een voorstel naar
aanleIding ~an de ing.~dlende rlch~lijnen
bij de Directie zal indienen,

6 Ve.illgheidsactie.
H'etblijkt, dat de r:'t~este ongevalfen O;J'

- straat voorkomen bij het gaan en komen
-' 'van;em'n1!ar de fabriek. De programma-

commissie heeft cpdracht gé:kregen bij
'r.",desamenstclling van de programma's

"van de personeelsavonden een gedeelte
" van die avonden aan de onderwerpen

Veilig Verkeer en veilig werken te wijden.



14 NOVEMBER JUBIL
,. De inval der Duitsers betekende voor ve

: drijven, die speciaal geörienteerd waren c
: buitenland een volledige stopzetting va
, activiteiten. Zo was het ook met de flrm
: detevis-Stokvis, voor de oorlog een van
i grote relaties, die geheel ingesteld was
: handel met het toen~llge Nederlands-Ir

< Het was dan ook geen wonder, dat deze
neming trachtte, bij bevriende relaties, d,
bij ons, hun personeel onder te brenge
de hîertoe door VDH geplaatste oproep
zich een aantal emp1oyé's aan, waarvan
del ijk slechts één a.A.M. Kroon, inderd
onze dienst kwam. En eigenlijk is Kroo
deze zin ineens getekend. Eén uit een
hij is altijd een uitblinker gebleven. Va
detevis naar VDH, van de handel naar
briek, van A'dam naar Den Haag, dat all,
alleen een man, die zoveel aanpassings\
gen heeft als Kroon.

Twaalf en een half jaar bij Van der He
organiseerde, het "VDH-tje" volschreef,
"nog even bijdeed" en sinds het vorig
tenland. En met dit laatste krijgt de g~
is altijd Kroons ideaal geweest te reize
doch hiervoor werd hij afgekeurd, dan
kunnen bereiken, de oorlog stak hier
toch zijn zin. Vorig jaar Egypte, Grieke

. Guatemala, San Sälvador, H'onduras,
Columbia, Jamaica, Haïti, Dominicaans
T rinidad, Brits-Guyana en Suriname.

Kroon viert zijn jubileum In Venezuela
gefeliciteerd worden. Maar vele VDH-er
wijden en hem bij zijn terugkeer van ~
Proficiat.

"""" '-- -" -,, --~ ~

RUMOER OM EEN WEESMEISJE
u zult moeten toegeven "een niet alledaags
onderwerp".
Dat moet ook niet want, het is juist de be-
doeling van onze ontspanning sa vonden, dat
U eens wat anders ziet, hoort en meemaakt,
dan Uw dagelijks werk.
op de eerstvolgende Kernavond zal onze
toneelclub o.l.v. de heer G. G. Koopman
bovengenoemd toneelstuk opvoeren, de
pauze muziek wordt gegeven door ons
VDH-ork!est.
Velen van U herinneren zich nog het stuk
van December 1952. Wiener mélange en
toen bleek wel hoe groot de belangstelling
van ons personeel voor h'et toneel is.
Rumoer om een weesmeisje, is een dol-
komisch stuk, dus er moet bij gelachen wor-
den; houdt U er van overtuigd dat als er
bij de toeschouwers tranen .vloeien, dit van
plezier zal zijn.
Deze toneelavond is op Woensdag 11 No-
vember a.s.; de kaartverkoop ervoor vindt
op de gebruikelijke voorwaarde plaats op
Maandag 9 November a.s.
We verw&chten een grote toeloop, zorgt er
dus tijdig bij te zijn.
Woel proberen we nog eventueel een twee-
de avond te geven op Donderdag 12 No-
vember maar het is niet zeker dat dit lukt.
Is de belangstelling heel erg groot, dan zijn
onze argumenten voor een 2e avond des
te sterker.
Aan U het woord maar vooral de daad.

Kernspreekuur
2.11.1953 1e Pauze Hr Verdaasdonk, hr
Heymans.
2.11.1953 2e PauZ!e Hr Oosthoek, hr Groen.

9.11.1953 1 e Pauze Hr Kouwer, hr Schip-

pers.
9.11..19532e Pauze Hr Zeeland.
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, onze "taalgeleerde" was, er pub[~téit
jaar zakenreizen maakte naar het bul-

~schiedenis een happy endlng, want het
n. In zijn jonge jaren trok de zee hem,

naar Lindetevis om tenminste Indië te
een spaak in het wiel, en nu heeft hij
nland, Irak, Syrië en Turkije, nu Mexico,
Nicaragua, Costja-Rica, Peru, Ecuador,

e Republiek, Ned. Antillen, Venezuela,

en zal daar waarschijnlijk door niemand I~ zullen die dag een gedachte aan hem
land tot hand en oog in oog feliciteren. ~
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Het is een typisch verschijnscl, dat wij in d~
fabriek dIkwijls het woord vakb:kwaamheid
horen gebruiken, terwijl deze uitdrukking op
het kantoor ongebruikelijk is.
De oorzaken hiervan buiten beschoowing la-
tend, zijn wij van mening dat ook op het
kantoor werkzaamheden worden verricht, die
ongetwijfeld als "vak" kunnen worden beti-

teld.
Neem maar eens het machineschrijven. Kunt
U het bedienen van de machine en de grond- Ibeginselen van het machineschrijven nog In
enkele maanden Ieren, de practische
waarde van de typiste (typist) komt eerst na
maanden lang oefenen tot uiting. Eerst dan
kan men spreken van een vakbekwame

typist(e).
I De meeste deelnemers aan onze typewed-

strijd vinden het prettig dat er momenteel
een overzicht bestaat van hun prestaties en
accuratesse. De vakbekwaamheid - met
Uw permissie gebruiken wij dit woord - is
thans ,bekend. Een tweede wedstrijd met
hetzelfde karakter zal een nog beter InzicIJt
...erschaffen, temeer daar ons bekend is dat
enkelen niet bepaald in goede vorm waren,
dan wel enige last van wedstrijdzenuwen
hadden.
Voordat wij een dergelijke wedstrijd weer
zullen houden, komt eerst de standaard-
brief nog aan de orde. .

Burgerlijke Stand
Geboren:
x:anine Michèle Ghislaine,: dochter van H.
A. J. Hofman, afd. Remplace op 12.10.1953,
Pàulina Elizabeth, dochter van C, J. Matla,
afd. Seuiterij op 14.10.'53.
Petronelia Herm.Jna, dochter van W. Lallk~
horst, afd. Gereedschapmak. op 15.10.1953.
Willem Marinus, zoon van W. M. Bouterse,
afd. Boekhouding op 20.10.1953.
Astrid Frèderika, dochter van J. J. Groot,
aid. Draaierij op 22.10.1953.
Len~, dochter v1Jn J. Blok, afd. Spuiter!j op
27.10.1953.
Johanna Cornella, dochter van A. de Jong,
afd. Galvano op 27.10.1953.
Huwtlijk.

I G. M. Mak, aid. Montage met Mej. G. G.
van Meurs op 9.11.1953.

-
Geslaagden E.H.B.O.-examen.
Voor het examen E.H.B.O. slaagden de
heren:
W. Clarisse, Precisiemontage.
A. S. du Crolx, Staalmagazijn.
.I. K~nbier, Draaierij. . -..
D. van der Meer, Meubelmakerij.
D. J. Satter, Expeditie.
M. H. Steijger, Bewakingsdienst.
M. v. d. Bosch, E.N.A.F.
H. L. J. v. Welzen, E.N.A.F.

Aangeboden ee~ 2e etage.
Bestaande uit:
Grote suite, twee slaapkamers, keuken en
balcon. Huur f 29.90.
Gevraagd.
Een 4 kamerwoning In het ,bomen- of bloe-
men-kwartier. Huur mag iets hoger zijn.
Te bevragen Mevr. Zeehuizen, van Naald-
wijkstraat 18, Den Haag.

De standaardbrief
De standaardbrief, waarover wij 14 dagen
qcleden schreven, is verschenen en verzon-
den. Het zal U wellicht interesseren te ho-
ren, dat er officieel geen wedstrijden be-
staan, waarbij een standaardbrief als mate-

i riaal wordt gegeven. In België kent men de
: herhaalde volzin, destandaardzin zouden wij
zeggen, v/elke door de candidaat zelf is sa-
meng~steld en gedurende 2 minuten moet
worden getypt.
f-let is begrijpelijk, dat men op deze wijze
wil laten zien welke snelheden een machine
kan verwerken.
Onze standaardbrief draagt een ander, nut-
tiger karakter. Hij laat zien waartoe U -
en niet de machine - in staat bent, na een
::>epaalde trainingsperiode.Voorts krijgt U ver-
trouwen in U zelf, terwijl het toetsenbord U
niet "vreemd" meer aandoet. Wij kunnen U
wel verklappen dat de standaardbrief goed is

I t')nthaald.
U dient echter niet in de eerste plaats de
snelheid voorop te stellen; 90k aan de juiste
vingerzetting, á~ regelmatige aanslag ~n de
accuratesse bc:hoort U goede aandacht te
besteden.
Bestudeer de brief alsof U een stuk voor
piano instudeert. Naar de melodie die straks

I uit Uw machine opstijgt zullen de jury en
anderen met genoegen luisteren.


