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NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL

VAN DER HEEM N.V. . DEN HAAG - HOLLAND - EERSTE NEDERLANDSE AUTORIJWIELFABRIEK N.V.

A HALF VIJF DUBBEL TARIEF
Voor elk KwU electriciteit, dat tussen
half vijf en half acht wordt verbruikt,
\vordt een viervoudige prijs berekend.
Het is daarom een eerste vereiste
(ooral tussen half vijf en half acht
de grootste zuinigheid met electri-
sche stroom te betrachten.

WEET JE NOG WEL OUDJE
Wat waren de resultaten van het sociatrisch onderzoek. I

V{ie kent niet de droevige geschiedenis van het b.lad, dat uit het al'bum
v,Iërdgcscheurd, zo vaak en zo aandoenlijk door Max van Praag gezon-
ge~t~.r teeste.lijke opluistering van een zo-veel-jarige bruiloft? Ja, het
,oudje!'weeJ het nog best... Zij heeft het zelf immers meegemaakt, Maal
deleskan defar:nilie, de jongere garde, kent het verhaal alleen maar van h t tb I Ift I I t h d d I" k ' h tL cc' d I ' H h ' d ' evoeaeaoop etaelJln~
r,oren-~eg~cn, ~,o v~n Uit e over everlng, et ware van de gesc le enls oog, dat er iets hapert, Maar als je wilt on-

wç-tenze eigenlijk niet. derzoeken, of bijvoorbeeld in de geme~n-
Zo kennen we bij Van der H~emook een geschiedenis, die zo langzamer- schap, die de 2000 VDH-ers vormen, alles
hand alleen de oudjes" nog maar hebben meegemaakt en die allen op rolletjes loopt, zul je andere wegen moe-
I'

k t d . 2 ," , - d' t "
( d t " 600' ) I1 ' ten bewandelen,

ale or er an jaar In lens zIJn en a zIJn er ongeveer a een maar Dan zul je iedere Van der Heem-er in'. de

van horen-zeggen kennen of die ze misschien helemaal niet kennen, gelegenheid moeten stellen, eens eerlijk zijn
We bedoelen het "sociatrisch onderzoek" spelen, komt er niets, maar dan ook hele- mening te zeggen over alles en iedereen.
dat in Juni 1951 een aanvang nam in alle maal niets van terecht Met de garantie, dat alles, wat hij in goed
bedrijven van Van der Heem N.V, Er zit i,,-ts in die kleine gemeenschap van vertrouwen heeft meegedeeld, nooit in zijn
~~n duur woord: Sociatrisch onderzoek cll man, dat ~aakt, dat niet wordt bereikt, nadeel kan werken,

f~èGr zo'n wocrd in de Nederlandse taal, wat er kan worden bereikt. V~ndaar dat allen, die op 14 Juni 1951 bij
\~~ar je geen touw aan kunt vastknopen en En zo kan er in elke gemeenschap iets ha- VDH werkten, een uitgebreid vragenformu-
dat je zelfs in de nieuwste uitgaven van peren aan de samenwerking, aan het samen- lier hebben ingevuld, waarin op allerlei ge-

Nederlandse woordenboeken niet tegen- spel, Vervolg pag, 2
komt.
Je gaat je zo'n beetje afvragen, of het een
z6 geheimzinnige geschiedenis is, dat je niet
maQ weten, wat er eigenlijk aan de hand
is i e mcer, als je, zoals de oudere VDH-ers,
hebt mccgemaakt, hoe geheimzinnig er mee
wordt omgesprongen, Hoe er nog weinig ot
licver nîets, van de resultaten van het on-
derzoek b:kend is geworden of gemaakt,
Wel nu, laten v/e U in Ieder geval, wat dit
.laatste betreft, iets verklappen. Binnenkort I
zal aan het gehele personeel verslag wor-,
den gedaan van de uitkomsten van het'
sociatrisch onderzoek.
Dc resultaten dus van een onderzoek. Maar
een onderzoek waarnaar dan? Om dat t~
weten, moeten we het woord "so::iatrisch'
"erst nader bekijken.
In het woord "sociatrie", want daarvan is
sociatrisch afgeleid, zit het woord "socie-
tas", wat gemeenschap betekent, En dat
'4atrie" dat wijst op genezen, gezond ma-
,en.
Kort en goed, de sociatrie houdt zich dus I
bezig met "het gezond maken van de ge-

meenschap",
Kan Gen gemeenschap dan ziek zijn, zult U I
zich afvragen? En of. Denkt U maar eens
aan een voetbalelftal. waarin de geest niet
goed is. De spelers hebben op het veld meer
aandacht voor onderlinge scheldpartijtjes.
opmerkingen en verwijten, dan voor de bal
en het doel van de tegenpartij, Zo de stem-
ming van "als jij het dan beter kan, doe het
dan zelf'"
Kijk, als je Wilkes. Lenstra, Rijvers en nog
zo'n stuk of wat in zo'n elftal met elkaar laat
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bied de sympathie of antipathie kon worden In Lelden neeft.. men tQen deze gegevens
medegedeeld, gesorteerd, bewerkt, vergeleken enz. En
Er waren vragen over tarieven, over lor\en, toen".",
over verhouding met chefs en collega's, Ja, wat toen eigenlijk? Een groot deel van
over wat we van de Directie vonden, of ons personeel heeft er eigenlijk nooit meer
het e!gemijk wel prettig was, hier te wer- iets van gehoord of gemerkt,
ken, enz, enz, enz, D k ' t d td rtd ' L ft tO

lAl d di I d en nu nle, a men se e Jen nee S I
eze gegevens, e anon em waren, us

td Id' d geze en,zon er verme Ing van onze naam, wer en
door de heren van het Instituut voor Prae- Mogen we U in een volgend stukje daar,
ventieve Geneeskunde te Leiden meege- van meer vertellen?

Het personeel van de VDH.bedrijfsbrand.
weer van het complex Maanweg betuigt aan
de Directie zijn dank voor de wijze waarop
zij hen in staat heeft gesteld het 12Y2-jarig
bestaan te vieren.

Bedrijlsbrandweer.*
Mede namens mijn echtgenote bedank ik Di-
rectie en verder allen, voor de fraaie ca-
deaux, welke wij voor ons huwelijk hebben
ontvangen.

H.F.C. kampioensrif VDH houdt :;eer eenj
Ook dit jaar organiseert de Haagse Fiets. bridgedrive
motorclub zUn kampioensritten voor indivi-
duele rijders en merkenteams. Deze zware De t~ad!tionele VDH-Kers.bridgedrive zal
betrouwbaarheidsrit zal bij diegenen, die ook dit jaar weer plaats vInden. Op .Don-
eens iets anders willen dan het rijden over derdag 17 December 1953 zullen de brIdge-
platgetrapte paadjes. ongetwijfeld zeer in ent~ousiastellngen elka~r de te behalen wild.
de smaak ,::allen, terwijl aangenomen mag prijzen weer f:! betwisten, wa~t .myxo.
worden dat,fabrikanten en Importeurs, ge- ~athos~. ten Se.ljt, zullen ook ?!t jaa~ hazen
zien de te behalen lauweren, van hun be- n. konijnen weer de hoofdprijzen In deze
langstelling blijk zullen geven. Verleden r1rlve vor~en. . .
jaar waren de weersomstandigheden zo Daar, gezien het grote tijdsverloop dat er Bent U Uw eigen dokter?
slecht, da! onze directie het niet verant- tussen deze wedstrijd en Kerstmis is, de kans . .
woord achtte, onze teamrijders hieraan bloot bestaat dat de hazen te.adellijk zouden wor- I U kent ze wel d;: lieden, die menen dat ze
te stellen. den, worden aan de winnaars bonnen ver- zelf hun kwaaities of ongevallen kunnen
Dit jaar echte!' zullen de Solexrijders In strekt, die zij o~ Vrijdag 24 December In genezen. Men doktert er lustig op los tot
deze Kampioensrit moeten laten zien wat zij kunnen wisselen tegen het zozeer begeerde het al te erg wordt en dan mag de arts
waard zijn. Immers zij dragen nog steeds de wild. . . het v~rder opknappen en U begrijpt dat gE!'
volle verantwoording VOOI" de in dit voorjaar De drive wordt dit keer gespeeld volgens genezl~g da~ veel I~.nger duurt dan wanne\
op zo glorieuze Wijze veroverde merken- het How.ell-sys~eem. Een ieder .die ervoor in men zich direct biJ de E.H.B.O. of onze
bokaal en zullen dus moeten tonen dat deze aanme~klng wil komen moet zich met part- dokter had gemeld.
overwinning niet eén toevallige was. Wie n~r, dit mag een introducé zijn, op?even In het .,!DH-tje van 17 October 1953 schre-
dit keer de eer van de Solex hoog mag biJ ~e he.7r T etenburg, afd. Organlsatl~. ven WIJ over een aantaloogongevallen en
houden is nog niet bekend. Hun wacht In Het Inschrijfgeld. bedraagt per persoon f 1.-. dat gebeurt nog al eens een keertje. Zij,
ieder geval de zware taak het eclatante suc- Aanvang der drive des avonds 8 uur. die menen, dat ze zulk een ongevalletje zelf
ces van de heren Kok, C. de Jong en D. de 0 k VDH d d '" wel kunnen behandelen, zijn hun eigen dok-
Jong te stabiliseren en op 12 December a.s. 0 on er e prIjswInnaars ter en besteden niet de aandacht eraan die

de betrouwbaarheid en wendbaarheid van de Mej. Soutendijk en de heer Reijgers men eraan moet besteden. Het is immers
Solex ten tweede male ook op "ongebaan- kunnen niet zeggen, dat dood-eenvoudig. Even staren tot het oog
de paden" te demonstrel"en. ruimtelijke weergave geen ongeken- begint te tranen, even prutsen met de zak-

-- de resultaten geeft. Zij immers zijn doek, vooral een vuile, en het vuil of de

Kernspreekuur een van de 50 gelukkigen, die als splinter is er meestal weer uit. Optillen van
16.11.1953 1 e pauze. wlnnaa:~ uit de b~s gekomen zijn bij het ooglid en het trekken over het andere
Mej. Mulder hr Oosthoek de prIjsvraag uitgeschreven door helpt ook we! eens en anders knapt een,. R.S. Stokvis. mede-arbeider het wel even op ongeveer

2e Eauze: Wij feliciteren belden hartelijk dezelfde manier voor U op.
hr Camphuysen, hr Haasdijk. met deze prijs..en twijfelen ~r niet Als dit alles dan nog niet helpt dan gaat U
29..11.1953 1e pauze: aan dat ook bij hen het vljfsterren- natuurlijk nog niet naar de dokter, maar U
hr Verdaasdonk, hr Mindé. to.:stel KY 536 een ereplaats zal loopt er een halve dag of langer mee rond,

2e pauze: krIjgen. U gaat slapen en de andere ochtend is de
hr Kouwer, hr Groen. splinter of het vuil gewoonlijk wel uit Uw
Ideeënbus king "Inkeplng maken" te laten vervallen oog verdwenen.

en te volstaan met het gebruik maken van Zo gaat het meestal en dikwijls zonder ver-
De Vos (Lakkluis) diende een idee In waarin een driekante centerpons. Voor deze be- dere gevolgen. Maar te vaak ook gaat h(.

hij voorstelde meer bekendheid te geven lonlng is toenterljd geen beloning toegekend, I niet goed.,Dikwijls komt op deze manier een
aan de wijze waàrop brand gemeld moet daar het in de- b~doeling lag deze passtuk- Deschadiglng van het oog voor, die tot ver-
worden. Hoewel men reeds d'oende was het ken van staalbuis te v~rvaardigen. Nu dit mindering van het gezichtsvermogen en
telefoonnummer voor brandmeldingen te niet doorgaat kan het idee alsnog beloond zelfs tot blindheid kan lelden. En we
veranderen, teneinde de brandmeldingen te worden met f 10. -.. Dezitten maar twee ogen.
kunnen bespoedigen wordt zijn tip om T. Veldhuis kwam op het denkbeeld het Daarom, zorg In de eerste plaats zoveel mo-
beken~heldte geven ter harte genomen. Een stempel PS 2070-3 te wijzigen, zodat dit '1elijk, dat er niets in het oog komt. Draag
beloning van f 5,- werd hem hiervoor toe- meer producten uit een strook zou kunnen ~en bril bij werk, dat In deze gevaar op-
gekend. stampen. Dit Idee leverde inderdaad een ge- levert. M?cht er dan toch nog een "vreemd
O. Hollander (Galvano) kwam op het Idee ringe besparing op en werd me f 10. - ge- voorwerp' In het oog terech komen, blijf er
wijzerbladen en wijzers te verzilveren In honoreerd. dan _af en laat het aan de E..H.B.O.-er of
plaats van veelvuldig te beitsen. Hoewel op . aan de dokter over.
zichzelf beitsen goedkoper is komt bij het Speel niet met Uw ogen en speel niet voor
solderen de besparing goed naar voren. Een eigen dokter.
beloning van f 15,- kon dan ook worden D h t . , .

t k d oe e vel Ig.oege en .
G. C. v. d. Vijst is deze keer de kampioen. Woningruil,
H~j diende twee ideeën in om de knip maten. .
bij de klankbordpreparatie te veranderen. A~ngeboden In Rotterdam-Zuid (buurt
Hoewel reeds eerder beloningen waren toe- MIJnshere~laan), nieuwbouw wonlng,be-
gekend voor dergelijke ideeën kon toch ook staande Uit: 3 kamers, Bruynzeel keuken en
nu nog een belonIng wol"den toegekend van douchecel.
f 133,-. ~evraagd:
~. J. v. ~uite~~eek zond op 5 Juni een. idee Soortgelijke woning in Voorburg..of Rijswijk.
In, waarin hlj naar vol"en bracht bij het Te bevragen bij de heer H. H. B. Bomhof,
stampen van passtuk GZ 116 92 de bewer- Id. MeetaoQ Cantr~lp

F. Stoffels.
F. Stoffels.Blok.
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VANDALEN
MANNENEN VROUWEN OF

DAMES
"De gesc'hieáenis herhaalt zich" is eE
meestal aanduidt, dat er toch in feitE
pra'ktijk wijst uit, dat bovengenoemde
van toepassing is,

Uit Uw schooljaren zult U zich herinn
lieden water),-die ten tijde Vcr) de vol
en moordend rondtrokken, kortom dE
goojdèn en een grote chaos achterlil
schrijden der beschaving, werden w
en tegenwoordig stellen we er prijs op

U herinnert zich ol:1getwijfe1.d, dat
çnkel~jaren geleden het opschrift o~
de toiletten "mannen en vrouwen
gewij~igdwerd in "dames-en heren".

Deze wijziging werd, op voorstel van
het. personeel zelf, aangebracht en
dit alles terecht als we ook inder-
daad als dames en heren optreden.

De geschiedenis herhaalt zich en
dit zou U --met ons eens zijn geweest
als U zo tegen het einde van de
P9uze enige weken geleden een
rondgang door het Ontspannlngs-
geöouw had gemaakt.

U hebt waarschijnlijk hieraan geen
behoefte gevoeld, maar wij vinden
het ze~rbe.1.angrijk. dat U weet wat
U hebt gemist. We beginnen bij de
begane grond, de toiletten en de
wastafe-ls- "-

De toiletten worden na gebruik niet
doorgespoeld of nog erger; het Can-
:nepersoneel vindt de vloeren be-'

vuild. De rubberdopjes aan de bin-
nenzijde van de toiletten aange-
bracht om beschadigingen aan de
deuren te voorkomen, blijken dik-
,,\!1jls spoorloos verdweneo te zijn.

D~ wastafels zien er na gecbruik dus-
danig uit, dat niet te geloven is dat
ze ooit wit geweest zijn.

U zult het met ons eens zijn, dat
men, wanneer we vuil werk gedaan
hebben onze handen moeten was-
sen, maar dan op die plaatsen waar
we ook s' avonds onze hand'en was-
sen en niet aan de wastafels in de
garderobe van het Ontspanningsge-
bouw.

De peukjes sigaretten worden dom..
weg in de wastafel g~ooid, terwijl
er asbakken staan en ze eventueel
ook in de toiletten kunnen worden.

~n 'bekend gezegde, waarmede men
~ niets nieuws onder d,e zon is. De
~ regel ook bij Van der Heem N.V.

eren, dat de Vandalen nogal woeste
ksverhuizing 'brandschattend, rovend
~ gehele samen.leving ondersteboven
~ten. Langzamerhand, bij het voort,.
e noga] nette mannen en vrouwen
dames en heren genoemd te worden.

weggespoeld.

Erziin dames en 'heren, maar vooral
dames, die prijs stellen op een net
gekapt hoofd en dus hun haren wil-
lenkammen. Het is allemaal zeer
prijzenswaardig, maar we vragen ons
af of het nodig is, dat de uitgevallèn
haren, die in de kam zijn achterge-
bleven, ac'hter de wastafels moeten
worden gedeponeerd..

Op het damestoilet is speciaal een
emmer gep.laatst, en het is juist de
bedoeling, dat uitgevaJlen haren en
andere voorwerpen, die niet pp de
vloeren behoren of verstoppingen in
de toiletten veroorzaken, in deze
emmer worden gedeponeerd.

Als we de Cantine betreden, dan
vinden we op de grond. peukjes, lu-
cifer:s, as, papier, enz., terwijl' toch
voldoende asbakken aanwezig zijn
om dit te voorkomen. Als we zoiets
thui$ zouden doen, krijgen we ruzie
met moeder de vrouwen het schijnt
dan vanzelfsprekend te zijn, dat we
ergens anders er zo veel, mogelijk
een beestenbende van maken.

Per ongeluk laten we wel eens melk-
flessen vallen en dan is het blijkbaar
heel gewoon, dat we de scherven
maar een .beetje fijn trappen en rus-
tig laten liggen en natuurliJk laten
we na de pauze de stoelen kris-kras
d'oor elkaar staan. Waarom zouden
Ne ons netjes gedragen 7

Er is dus niets nieuws onder de ion
en de geschiedenis herhaalt zich.

Wij zijn geen dames en heren m'eer,
ook geen mannen en vrouwen, maar
doodgewone vandalen en wij zou-
den er bijna over gaan denken om
QP de toiletdeuren het opschrift te
wijzigen in "mannen vandalen" en

I,vrouwen vandalen".
De heèr L. W. van d;er Heem heeft
het Ontspanningsge'bouw in een spe-
ciale personee1savond aan ons over-
gedragen en we waren daarme~ zeer
in onze schik.

Maar, dames en heren, vrienden van
het Ontspanningsgebouw, als we U
zo mogen noemen, deze overdracht
aan ons schept een verplichting.

\A/ij zijn wel zo optimistisch te ver-
onderstéllen, dat de vandalen onder
ons ,klein in getal zijn en het moet
dus gemakkelijk zijn deze lieden tot
reden te brengen. Wij hebben zon-
der uitzondering de taak erop toe te
zien dat. Ons Ontspanningsgebouw
niet wordt misbruikt. Let op de "van-
dalen" onder ons en grijp ze in hun
kraag en wijs ze op de volgende
regels:

1. Houd de toiletten en de wastafels
schoon.

2. Werp geen afval of andere voor-,
werpen op de grond of in de
wastafels en veroorzaak geen ver-
stoppingen van de toiletten.

3. Gebruik de asbakjes.

4. Laat de stoelen staan op di~ plaat-
sen, waar zij bij de aanvang van
de pauze stonden. .'

5. Beschadig Uw Ontspanningsge-
bouw niet.

U. zult" het met ons eens zijn; dat
wij met ons allen er toch toe in staat
moeten zijn het Ontspanningsge-
bouw netjes te 'houden.

Als wij hiermede geen succes heb-
ben, zijn we geen knip vooronzeneus
waard en is er maar één oplossing:
ie toiletten gedurende de pauze~ af
te sluiten.

Laten we dus dames en heren blij-
ven en laten de goeden niet met de
kwaden behoeven te lijden.

Kern Maanweg.
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Burgerlijke Stand
Geborel):
Margaretha Anthon!a, dochter van. E. Teu-
nissen per 28 October 1953.
Johan Cornelis, zoon van Mevr. J. C.Ang-
kuw-Koteris, afd. Montage, per 30 Oct. 1953.-
Intreding:
Mej. G. Kuyper, afd. Montage per 26 Octo-
ber 1953.
nr A. T. Geldman, afd. Montage per 29
October 1953. -
Dankbetuiging:
Mede namens mijn vrouw betuig ik D1rec-
tie, Chefs en personeel van afd. Stempel-
makerij en Kantoor mijn hartelijke dank
voor de ontvangen belangstelling en ca-
deaux bij mijn huweliJk.

D. de Lang.

~ - - alleen voor brand'
Reeds enige keren is medegedeeld,
dat voor brandmeldingen het num-
mer 321 gedraaid moet worden.
Dit nummer behoorde vroeger toe aan
de açcountantskamer. Deze is nu ver-
bonden met nummer 351. Verander
dit in Uw telefoongids. Herhaaldelijk
gebeurt het nog dat de portier op 321
lastig gevallen wordt voor de accoun..
tantskamer.

RUMOER OM EEN WEESMEISJE

Haagse Amateur-filmers draaiden hun films
voor VDH-ers
Een, één maal per veertien dagen verschijnend blad, zoals ons VDH.tje;heeft altijd het
nadeel niet geheel actueel te kunnen zijn.
Zo .is het ook met het verslag van dl~ filmavond, welke op Vrijdag 30 October 1953
in het Ontspanningsgebouw gehouden werd.
Deze avond, waarop een negental films werd vertoond, vervaardigd door Amateur
Ç1neasten van de Haagse Amateur.fi.lmclub, werd verzorgd door de heren E. Brum-
steede en R. M~c Gillarry met een twe~tal assistenten.

De eerste 1ilm die op het doek verscheen amateurfilm zagen, die het tegen een "vak-
\;ras"Parijs op de Tekentafel" van P. de film" zou kunnen opnemen.
Groot. Een filmpje met een originele kijk. De avond werd besloten met "Gaslucht".
Verschillende aspecten van Parijs werden Een familiegeschiedenis op zeer geestige
eerst op de tekentafel voorgetekend, waar- wijze op 'het doek gebracht.
na ze tot werke)ijkheid werden in opnamen De her~n Brumsteede en Mac Gillarry, leid-
van Parijs. Een film met een prima beeld- den de films in.

!ythme,. " Het geheel kon een meer dan geslaagde
Vervolgens werd "Blauwbllgorgell van E. avond genoemd worden en we kunnen niet
Brumsteede gedraaid. Deze film was in kleu. anders zeggen dan dat diegenen, die niet!
ren opgenomen en ontleende haar titel aan naar deze avond zijn gegaan omdat het I
een rijmpje dat in de oorlog in het blaadje toch maar amateurs" waren wel heel veel
de ..,GII" verscheen. Een rumpje dat eigen- ~pijt moeten hebben van de~e opvatting. ~
lijk niets inhoudt. Zo ook deze film. Deze
Îilm was wel de origineelste van de gehele
avond wat gegevens en uitwerking betreft.
E~n9.röot gedeelte ervan deed aan abstracte
filmkunst denken, terwijl een ander gedeelte
meer op een nachtmerrie leek.

\;:iet was uitermate interessant welke ge-
,~chtenassociaties een woord als "Blauw-
bilgorgel" bij een amateurfilmer kan
ken..

Als derde film stond op het
,..Opus 8" van de heer J.
heer R. Mac Gillary. Een zeer dwaze
met originele vondsten. Deze film gaf
be\,-:ijs dat de - ~

toch een aantrekkelijke film kan maken.
Hierna werd een film gedraaid van een
VDH-er. Namelijk onze toneelregisseur,
revuedirecteur en amateurfilmer, de heer
G. C. Koopman. Van hem werd de poppen-
film "Assepoes" vertoond. Een film
beeldje voor beeldje opgenomen is
de heer Koopman bijna een jaar aan -
werkt heeft. Dergelijke films moeten de
amateurs toch wel de meeste voldoening
schenken, aangezien een poppenfilm van
A:- Z, dus ook wat de spelers betreft, eigen
fabrikaat is. -- "Ci;~hê"HÁÄGS'-D;;:GBlAD

Als laatste film voor de pauze de thriller Assepoester aan het vuur, Een tafereel uit het begin van de poppenfilm .,Assepoester", ver-
"Doden telefoneren niet" van de heren J. vaardigd door onze revueregisseur Koopman, en vertoond op de filmavond in ons
7,,~tman en R. Mac Gillarry. Ontspanningsgebouw.

j korte, uitermate knap opgezette detec-
~rvestory, waarin het verhaal op het eerste
gezicht niet lijkt te kloppen. Toen we ech-
ier in de pauze aan ons kopje "overheer-
lijke" VDH-koffie zaten, schoot ons plotse-
ling de ontkno ping te binnen.

Na deze pauze werden nog een 4-tal film.
gedraaid, n.I,:
De Brief van P. de Groot.
Flosculus Fatalis van E. Brumsteede.
Vreemde Ontmoeting van W. Goossen.
Gaslucht van W. Goossen.

Naar ons gevoel was er in het gehele pro-
gramma een stijgende lijn te bespeuren, en
deze lijn was vooral in de tweede helft van
het programma goed merkbaar.

De Brief was een luchtige "spielerei'
liJnen, een inktpot, vel papier en een
Flosculus Fatalis was wederom lenen en alsmaar in dezelfde hotelkamer
geschiedenis met een zeer uitzonderlijk - te willen logeren.

geven. De charmante dochter en de
"Vreemde ontmoeting" bracht weer een ge- professor wandelen argeloos door
heel nieuw gegeven. Een beeldhouwer komt, verwikkelingen heen, terwijl de veel ver-
tijdens een nachtmerrie, zijn eigen schepping moedende dienstbode voor de verrassingen "d'
tegen. Een film, met originele vondsten, die, van ongelegen komende bezoekers zorgt. Kalender ten bate van T,B,C,-bestrlj Ing,
naar 'onze mening, wel de beste van de Elk van de spelers kreeg volop gelegenheid Deze kalenders, die slechts 75 cent kosten,
avond genoemd mag worden. zijn kunnen te tonen en heeft het hieraan kunnen besteld worden op de afdeling SO"

We-îurven bijna zeggen, dat we hier een dan ook niet laten ontbreken. ciale Zaken.

De VDH-toneelgroep heelt een volle zaal Dat de woorden soms verloren gingen in
uitbundig geamuseerd met de verwikkel in- de stormachtige vrolijkheid Is voldoende be-
gen waarin de heer Hagemans verzeild raakt wijs van hun succes.
door zanglessen van een, nu niet bepaald Dit pretentieloos niemendalletje heelt ge-
meelijwekkend uitziend, weesmeisje, te sub- toond dat het niet alleen pretenties zijn die
o;idiëren. In zijn pogingen dit leit te verber- aandacht trekken.
gen komt hij van het een tot het ander De [>auzemuziek werd op aantrekkelijke
olwel van een lommerdbriefje tot een ge- wijze verzorgd door het VDH-orkest.
fingeerde inbraak. Zijn intelligente echtge-
note tracht deze raadsels te ontsluieren,

lI maar wordt door haar fantasierijke ega tot
het laatste bedrijf toe om de tuin geleid.
De gedesillusionneerde componist en -

M.O. dfe een carrière tracht op te I1
.,met permissie" scheppen nog I1



zoon vûn P.J. v. d. Horst, afd
- op 26.10.1953. .
dochter van W v.d, K!oös;er, afd.

28.10:1953.
:: Jchi!n~( $, zoon v;- n L. W.

-'. '1ld. M~ubelmakeriJ'op 28,10..53.
Joh:n, zoon van J: J Jansen, afd.

1ontage op 1.11 1953.
~dtr: Will::m Gorn~l.:s, zoon van G.

afd. TV-Lab. op ?11.1953.
HA., zoon viJnA. A. J. Teur:issen,

-- MC'rh. afd. T.G. op 2.11.1953.
) 'KIr:riJ E!I-ab::t!'l; dochter van F. van Goe-

, "fd. t1_L!bctmakerij op 6.11.1953.
I; \ Huwelijk. t ,.. ,,'

G. Lehr.'1an, aId. t-t.etûpp.l~b. r.et. M_I.L.
Eichhorn op 18.11.1953.

Heb je al "gestandaardbriefd7"
Dit hoorden ~ij deze week een meisje, dat I
met veel enthousiasme voor de standaard-
brief-wedstrijd aan het oefenen is, ,.aan cen
mannelijke co.Jlega vragen.
Zonder ons erin te verdiepen., of het. woord
"stendaardbrieven" ook als werkwoord kan
worden gebruikt en of dan het voltooid deel-

Iwoord inderdaad "gestandaardbriefd" heet, I

mog~ hieruit toch wel volgen, dat onze stan-
daardbrief in het middelpunt van de belang-
:;telling staat.
Op verscheidene afdelingen wordt zeer se-
rieus en met veel toewijding geoefend en
.,vanneer ons luisterend oor ons niet bedriegt
'Norden al behoor.Jijke snelheden gemeld. I

Deze enthousiaste mensen zouden wij als
loorbeeld willen stellen voor hen, die tot nu
(oe gedacht hebben: "Oh, nog tijd genoeg".
Want .bij de komende standaardbrief-wed.,
strijd zal meer dan ooit gelden:
De best getrainde winti
Nog bijna twee weken resten U; het ligt
namelijk in de bedoeling de wedstrijd "stan-
daardbrief" te houden in de laatste week
van November. Overmorgen - Maandag -
zal aan allen, die een standaardbrief hebben
ontvangen, een aanmeldingsformulier wor-
Jen toegezonden. Dit formulier wordt gaarne
ten spoedigste ingewaéht door de heer Leut-
scher, afdeling Comptabiliteit.
Londer onze mooie Nederlandse taal geweld
aan te willen doen, b~sluiten wij met een
variatie op een bekend gezegde:
Hebt U nog niet gestandaardbriefd, begin"qan nu.

Hartelijk dank, ook namens mijn vrouw, aan
chefs, bazen en collega's van de Zagerij,
Meubelmakerij en Stofzuigerband, voor het
prachtige cadeau en de mooie bloemen ont-
I vangen bij ons 12Y2-jarig huwelijksfeest.

J. Schellekens en echtgenote.

I ram kaarten bestellen a.s. Maandag 16 No-
vember in beide pauzes in het Ontspannings-
gebouw.

../
Langs deze weg bedank ik Zie!<entroost har-
telijk voor de tijdens r:1'n zickte ond~rvOr1-
den attentie.

B. Schreuders,
afd, Tijdschrijverij.

) ll:1eboren:
; Het is 26 November 12V2 jaar geleden, !
. dat de heer Dietz in onze dienst kwam. i
~ Na oorspronkelijk aan de wikkelband i'

te zijn geplaatst, werd hij reeds spoedig!

proefwikkelaar voor 'het motoren lab. !

Daarna ging hij over als wikkelaar naar j
dè afd, enkelfabricage en vond vandaar I

spoedig de weg naar de technische i
~ dienst. ]

Hier kon Dietz eerst goed zijn capaCi-
lteiten op allerlei gebied tonen. WIe er

ook bij hem kwam met het doet er niet

f toe welk apparaat, hij maakte het in

orde ongeacht de ouderdom of staat ,.~ ~

/an verva!. Vandaar dat hij ze.er sPo,;;dig ten van opcrazangers, niet genoeg be-
~ de naam kreeg van .,de klusjesman. luistcren en dikwijl5 gecft hij zelf niet

! Deze zeer vakbekwame medewerker onvcrdienstelijk een aria weg, waarvan
~ kwam als een verlegen jongmens in on- de ruit~n rinkelen.

~ ze dienst, maar is nu bij iedereen zeer Wij wensen hem veel goede cn mooie
~ gezien wegens zijn opgeruimd karakter aanwinsten van duivcn en platen en ho-

en het voor ieder klaar staan. Zijn lief. pen dat dezc feestdag voor hem een

hebberijen? In de eerste plaats komt de onvergetelijke zal zijn.

~uivensport waaraan hij zijn hart heeft Naast de gelukwensen van al zijn col.

~rpand. Zijn duiven zijn zijn troetel- Iega's van de techno dienst, voegt de
I<inderen. Verder kan hij gramofoonpla- redactie de hare.

...; -..,. -"" ~ ~-.; ~_.~ -- -" ,.. ---~-'~~ Wij adopteren twee kinder-

tehuizen
Een poosje terug las U in het

YDH-tje over onze speelgoed-

actie. Wij wilden speelgoed

gaan maken voor kinderen die

in een kindertehuis verblijven.

Voor deze kindertehuizen is

het vooral financiëel altijd een

hele toer om voor ieder kind

een c'adeautje te kopen. Onze

fabrieken in Den Haag 'hebben

nu twee kinderte'huizen ge-

adopteerd.
In deze kindertehuizen zijn on-

geveer honderd kinderen voor

Wie we een pakje zullen ma-

ken. Van deze kinderen heb-

ben we al een verlanglijstje

binnen, zodat we, net als bij de

kinderen in een gezin, zoveel

mogelijk rekening kunnen hou-
den met hun wensen.

In de Zagerij 'heeft men meer-

malen vrijwillig overgewerkt

om van afvalmateriaal naaidoos-

jes, auto's, garages enz. te za-

gen. Op een aantal vrijwilligers

zal nog een beroep gedaan

worden te helpen bij het mon-

teren.

Op de ENAF is men ook al

hard aan de gang.

Sommige knutselaars zijn zelfs

thuis aan het werk; aan enthou-

siasme ontbreekt het dus niet.

Dat is ook wel gebleken uit de

collecte, gehouden in de fa-
briek Maa'nweg. Deze bracht

f 236,16V2 op, waarvoor onze

hartelijke dank. .

De goede Sint komt weer
Sinterklaas komt voor de VDH-kin-
deren vroeg dit jaar. Op Zaterd3Q
28 Novem,ber hopen we Hem in Den
Haag en Utrecht in volle glorie te
ontvangen. Het zal wel een hele rei-
zcrij voor Hem zijn op één middag,
m<1ar ja, bij al dat gerij over daken

11 en kijkcn door schoorstenen kan dit
er ook nog wel bij heeft Hij ons toe-
VI: r~rouwd.
Het fecst begint 's middag:; om half
drie en is bestemd voor kinderen var.
4 tot en met 8 jaar.
Kaarten voor de kinderen en één van
de ouders kunt U op Dinsdag 17 No-
vember in de cant,ne krijgen.

2x personeelsverkoop per week
Ten einde aan de verlangens van het per-
soneel tegemoet te komen, heeft de Direc-
tie er in toegestemd, dat ook Vrijdags per-
soneelsverkoop zal worden gehouden.
In het vervolg zijn er dus twae verkoopuren.
per week, te weten Dinsdag en Vrijdag uj-
dens de middagpauze, in het Ontspannings-
gebouw vóór de ingang kleine filmzaal.
Tot deze maatregel is overg':gaan, omdat
door het aanhoudend gctelefoneer en ver-
voegen aan de balie, de werkzaamheden
van de afdeling Verkoop zodanig werden
opgehouden dat van normaal werk geen
sprake meer was.
In het vervolg is het buiten de verkoopuren
onnodig zich t,t de afdeling Verkoop ~e
~end~ni qm inlichtingen, het verkrijgen van
örochure:~ et~. Deze. worden beslist nictneer verstrckt. .


