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-Dank U Sinterklaasje-~

St N;c~/-;;;;;-b~;~cht De;-H-;-;~
Ien Utrecht

Zaterdag 28 November was Sint NicQI9as
met knecht aanwezig in fabriek Utrecht, waar
een blijde schare kinderen zijn komst met
kloppend hart tegemoet zag.
Vooraf verleende Adri van Oorschot zijn
medewerking en bracht goochelen, poppen-
kast en sprekende pop ten tonele.
De kinderen werden bij het goochelen op
het "podium geroepen en verleenden hun
assistentie. Zo Q.a. Tonny, die een Y2 meter
touw tot een lengte van 16 meter kon goo-
chelen. Ook Rina bleek vaardigheid te heb-
ben geld te voorschijn te kunnen toveren.
Overal kwamen guldens vancjaan. Daarna
volgde poppenkast.
Het medeleven met Jan Klaassen en Katrijn
was enorm. Vooral toen Jan Klaassen, die
op berenjacht ging de beer in de val liet
lopen en de bozen buurvrouw werd afge-
straft.
De sprekende pop had veel last met zingen,
maar toen hij hulp kreeg van ode kinderen
ging het prima. Ook dit nummer sloeg in
bij de jeugd.
Het enthousiasme steeg ten top, toen Sint
Nicolaas met knecht binnenkwam. De goede
Sini werd verwelkomd met liedjes en liet
enkele kinderen bij zich komen.
Later werden de pakketjes uitgereikt.
Voldaan keerde iedereen huiswaarts. HAAGSE VDH JEUGD IN GESPANNEN AANDACHT

Ook dit jaar heeft de Goedheiligman
ons niet voor niets reeds avonden te-
voren onze schoen bij de schoorsteen
laten zetten en bij "wat water en wat
hooi voor 't paard" onze keel schor
laten zingen. Want ook nu weer wer.
den wij aan de voormiddag van zijn
verjaardag verblijd met een boterlet- '

ter, die overeenkwam met de eerste
letter van de naam van ons aller baas.
Wij meenden dat wij onze dank aan
deze Kindervriend niet beter tot uit.
drukking hebben kunnen brengen, dan
des avonds, met smaak van de aman~
delpers nog in onze monden, uit de
grond van ons hart gemeend "Dank
U Sinterklaasje" te zingen.

De sluier van het Sociatrisch onderzoek wordt verder
opgelicht
In ons vorige artikel schreven wij U omtre
uit de vragenformulieren waren gebleken.
bleven tot één bepaalde groep, afdeling Ol
Zoals wij U reeds mededeelden, naast dez~
door velen van het personeel naar voren
dus die niet samenhingen met een bepaalde
een of zeer velen daarvan, die 's morgens!
naar voren gebracht werden.

!~et betreffen hier dus opmerkingen, die veel
)eer de algemene regels van het spel bij

Van der Heem N.V. gaan raken.
Deze problemen zijn niet meer af te hande.
len dooraldlegenen, die klachten hebben bij
elkaar te brengen, -om de zaak eens uit te
praten, zoals we met een band, groep of
soms afdeling konden doen.
Wanneer laten we zeggen 40 van de 100
VDH-ers opmerkingen hebben over een gel-
dende regel, betekent dit, dat er in totaal

nt de problemen varn plaatselijke aard, die
Het waren dus de problemen, die beperkt
f band.
, plaatselijke problemen waren er ook, die
waren gebracht. Vragen, wensen, klachten
, plaats In het bedrijf. Maar die door leder-
Jij Van der Heem N.V. na'ar binnenstapten,

800 mensen zijn, die de regel verkeerd
zacht gezegd onaangenaam vinden. (En in
deze aantallen ligt het inderdaad/) En dan
ligt het nog z6, dat deze 800 mensen I-
er nog wel allen over eens zijn, dat <;je I
bestaande regel niet goed is, maar dat ze
er bij elkaar zeker wel honderd (zo niet
m~er) meningen op na houden over, hoe de
zaak beter opgelost kan worden.
Neen, een gezamelijke bespreking van één
zo'n probleem zou een chaos worden, on-
danks alle goede bedoelingen van diegenen,

I die er aan deelnemen.
Wat dan? Maar laten zoals de zaak is? Dat
was niet de bedoeling van het onderzoek.

. - bij Van der Heem N.V. iets Is,
bij 40 % van de werknemers een on-

.,- werking heeft, is het zeker een
~robleem, dat het soepele samenspèl in de
Neg staat. En het is zeker ièts, dat een be-
lemmering vormt voor een zo goed mogelijk
resultaat. Een resultaat, dat heus niet alleen
bedrijfsbelang is, maar een zeker even groot
belang voor ons allen, die uit de grote pot
moeten eten.

nog van het feit, dat het voor ieder
, groot verschil

- men 's morgens met plezier naar
I het werk stapt, of al min of meer in afwach-
ting van "wat er nu vandaag weer voor on-
zin zal zijn". Nee~ dusdanig belangrijke pro-

Iblemen kunnen niet naar de prullenbak ver-
wezen worden.
Hoe er dan aan gewerkt moet worden?

i Wel, uit de vragenformulieren is ook bekend
i qeworden, op welke punten men speciaal iets

\... . .)
heeft aan te merken. En waarom men op-
merkingen heeft.
Nu kan de Directie, na van de grootte van
de problemen te hebben kennis genomen,
aan bepaalde personen of groepen van per-
sonen opdracht geven, binnen door haar
gestelde grenzen maatregelen voor te stel-
len, die een boel scherpe kantjes wegnemen.
"Binnen door haar gestelde grenzen" schre-
ven wij.
Vanzelfsprekend, want welke kant onze ver-
langens ook mogen opg~an, dat er tenslotte
maar één kapitein op het schip kan zijn,
daarover zullen wij het zonder meer eens
zijn.
En dit is nu inderdaad gebeurd. De kapitein
van het schip, de Directie, dus, heeft aan
verschillende personen en groepen van per-
sonen opdracht gegeven om binnen de koers
die zij bepaald heeft, zo veel mogelijk

rekening te houden met de verlängens van
de bemanning, het personeel.
Verlangens, die wij hebben Ieren kennen uit
de vragenformulieren. Is het nu zo, dat aan
alle verlangens volledrg tegemoet kan wor-
den gekomen? Natuurlijk niet.
Het is mogelijk.. dat de Directie, met het oog
op haar plannen voor de toekomst, op be-
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Een ongeluk zit in een klein hoekje I
Als je hoort van andere mensen, dat ze met
moeilijkheden, ziekte of nog ergere dingen
te kampen hebben, dan geeft het een min
of meer veilig gevoel als we zelf van deze
narigheden verschoond blijven. En we vin-
den het min of meer vanzelfsprekend, dat
we.deze moeilijkheden niet hebben of mee-
maken, want "ons kan niets gebeuren en
,we zetten er dan een gezicht bij waarvan
men kan aflezen dat die "andere lui" toch I
eigenlijk niet zo bijdehand zijn.
Zo is het ook met de veiligheid en het op-
schrift waarschuwt U al min of meer: "een
ongeluk zit in een klein hoekje".
De meeste mensen denken niet altijd aan
hun veiligheid en aan die van hun mede-
mensen. In onze tijd heeft iedereen haast en
we reppen ons naar ons werk. Ook het
werk moet met tempo geschieden en wat
zo erg is, wij doen dat meestal zonder erbij
na te denken.
We vergeten dat er tal van maatregelen ge-
nomen zijn om voor onze v~iligheid te wa-
ken, maar we denken alleen maar aan vlug
werken en daardoor veel verdienen en nog
snel even een ander karweitje ter hand ne-
men, waardoor we nog meer kunnen ver-
dienen.
Intussen maken we dan al een berekening
hoeveel loon we door al dat snelle werken
zullen ontvangen en dan plotseling gebeurt
er iets. Een ongeluk.
Het kan een klein ongelukje zijn en dan
kost het meestal maar een pleister of het is
een groot ongeluk en dan kost het iets meer:
een vinger, een hand, of een ander letsel
zorgt er in ieder geval voor, dat U voorlopig
op een zijspoortje wordt gerangeerd.
En dan plotseling gaat U piekeren over U
zelf. Als ik had opgelet of als ik de veilig-
heidsvoorschriften had opgevolgd, of als ik
niet zo gejakkerd had, dan had dit ongeval
niet plaats gevonden.
Het is bliksemsnel gebeurd, binnen enkele

Iseconden, en weg zijn alle voordelen. Elk
ongeluk veroorzaakt leed en kosten voor de
gemeenschap, de onderneming, het gezin en
Uzelf.
Weet waarom U leeft, behalve voor Uw
werk ook voor Uw gezin, maar ook voor
Uw eigen gezondheid.
Als U de bil dit verhaaljte behorende af-
beeld.ingziet.. zult U het met ons eens zijn,
dat de man, die veiligheid eerst maar non-
sens vond, er niet mooier op geworden is.
Weet dus wat U doet.
Werk veilIg, want een ongeluk zit in een
klein hoekje.

Wat is er nog meer
Vervolg van pag. 1

paalde punten geen stap kan toegeven.
,'"iet is zelfs mogelijk, dat de Directie
:>ereid zou zijn tot bepaalde. .
:jaan, maar dat zij hiervoor van overheids-
wege geen toestemming krijgt.
Om een voorbeeld te noemen: al zouden
wij het er a11emaal over eens zfjn, dat e""
vrije Zaterdag zo prettig zou zijn, 66k
Directie, dan nog zouden wij er niet toe
kunnen overgaan, omdat de overheid geen
~-dagenweek wil Invoeren.

En zo zijn er meer instanties, die vingers in
de pap hebben.

Dat alles gaat worden zoals wij dat willen
(er zouden trouwens altijd mensen zijn
het toch wéér anders wensten I), daar zal het
niet toe komen.
Maar wel wordt er aan gewerkt, om voor
zoveel mogelijk werknemers de scherpe kan-
ten er af te halen. En ,

bereiken, hebben we al veel gewonnen'
Welke nu de punten zijn, die onder de lou-
pe genomen worden 7
Hier zijn ze:
1e groep: tarieven en Ionen (hoe kan het
andersi)
2e groep: personeelsbeleid en kernwerk.
3e groep: arbeidsverhoudingen (verhouding
meerdere-mindere; verhouding tussen col-
lega's).
In een volgend artikeltje zullen wij U in gro-
te 1ijnen mededelen, wat er over dèze pro-
blemen werd medegedeeld.

3e collectieve snipperdag 1954
Reeds in het VDH-tje van 24 Januari I
van dit jaar werd bekend gemaakt dat I
de 3e collectieve snipperdag van 1953
zou vallen voor de helft op Donder-
dag 24 December 1953 en voor de
helft op Zaterdag 2 Januari 1954.
We hebben dus zowel met de Kerst-
dagen, als met het Oude jaar een
"lang week-end".
Hieronder geven wij voor onze 3 fa-
brieken de werktijden, zoals die zul-
len gelden op 24 December 1953. I

Maanweg:
fabriek: 7.42 uur-12.42 uur.
kantoren: 8.30 uur -12.30 uur.
Utrecht:
fabriek: 7.30 uur-11.30 uur. I
kantoren: 8.30 uur-12.00 uur.
ENAF: I
fabriek: 7.42 uur-11.42 uur.
kantoor: 8.30 uur -12.00 uur. I
Wij wensen U prettige feestdagen en

I'-.. een goede start 1954. J

Pensioenfonds 4010 naar 5010
Wij herinneren nog even aan het artikeltje
in het vorige VDH:.tje, waarin gesproken
werd over de mogelijkheid van verhoging
der pensiqenpremie voor de deelnemers
de 4 + 4 procentregeling.
Indien zij hun premie verhogen tot 5 pro-
cent, z&1 de onderneming dit eveneens c.
waardoor een niet onaanzienlijke sfljgin~ .

I tie verzekerde bedragen bereikt kan worden.
I De termijn van toetreding was -

zeer kort gesteld.
I Wij hebben gemeend alsnog tot 15 Decem-
Ihpr a.s. gelegenheid te geven toe te treden.
I :>chriftelljke verzoeken te richten aan
I Heer;A. .v:d.. Lans... admrnistrateur van het I
Pensioenfonds.

algeheel procuratiehouder
~van onze vennootschap-~

Te Uwer kennis wordt gebracht, dat
in de Commissarisvergadering van
3 December j.l. de heer L. Th. J.
Meys is benoemd tot algemeen pro-
curatiehouder onzer vennootschap.
Tevens wordt U medegedeeld, dat
van deze datum af de heer L. Th. J.
Meys benoemd is tot algemeen be-
drijfsleider van Van der Heem N.V.,
welke functie hij naast die van be-
drijfsleider van de fabriek Utrecht zal
vervullen.
Onder de directie is hij dus belast
met de afhandeling van alle zaken
betreffende de coördinatie van en
de supervisie op de fabricage van de
fabrieken Maanweg en Utrecht.
Uitzondering hierop maakt de Telco.
De heer J. B. Steevens blijft als be-
drijfsleider Maanweg zijn functie uit-
oefenen, terwijl de heer J. Carsouw
tot nader order als plaatsvervangend
bedrijfsleider met de dagelijkse gang
van zaken van de fabriek Utrecht f

wordt belast.

~ - ~-~~~~.J 20 per. doktersbezoek
Herhaaldelijk blijkt weer, dat uurloners, die
bovenwettelijk zijn verzekerd, naar de dok-
ter gaan zonder vooraf hun kaartje en ver-
lofbriefje af te laten stempelen bij de Me-,
dlsche dienst of bij afd. Arbeid.
Dit kost hen 2 uur, want achteraf afstem.
pelen Is uÎtdrukkelljk verboden.
Iedere uurloner, die bovenwettelijk is ver-
zekerd en aanspraak wil maken op 2 tJur
verlof r.f. bij doktersbezoek, moet vooraf zijn
kaartje en verlofbrief je laten afstempelen op
afd. Arbeid.

Degenen, die bulten Den Haag, Voorburg en
Rijswijk wonen mogen in noodgevallen ach-
teraf hun kaartje en verlofbrief je latenaf-'
stempelen, mits zij een schriftelijke verk!a-
ring van dè arts kunnen tonen, waar zij op
het spreekuur of ter behandeling zijn gèc
weest. .

Afdeling Arbëid...

Contactavond op 23 December
De contactavond die de kern op 5 Novem-
ber organiseerde Is door omstandigheden
uitgesteld en wordt nu gehouden op 23 De-
cember 1953 om 20 uur' in de kleine zaal
van het Ontspanningsgebouw. Zoals reeds
gepubliceerd was staat deze avond In het
teken van wat de kern In de àfgelopen twee
jaren heeft gedaan en wat er bereikt is.
Een greep wordt gedaan uit de volgende
punten:
Personeelsavonden, contact kern - T e)co,
kwestie ouden van dagen, kwestie jongeren,
sociatrisch onderzoek, concept reglement
, Ondernemingsraad, personeelswinkel,

C.A.O., veiligheidsactie, televisie-uitzendin-
gen, verzekering ziekenhuiskosten voor men-
sen boven de welstandsgrens, comrnissle-
werk.
Indien men deze avond bij wil wonen, kunt

zich opgeven bij een der secretarissen.

Kern Maanweg.

- om de dubbeltjes-
De"nkt U erom, dat met ingang van
15 December de zinken dubbeltjes en
bronzen centen geen wettig betaal-
middel meer zijn? Kijk Uw spaarpot
en oude kous dus nog even na, van-
middag nog bestaat de mogelijkheid

I. met genoemde munten te betalen.
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de van
I

Het is bekend dat een Kinder-
\.iend als Sint Nicofaas een ont-
zettende correspondentie heeft.
Een van zijn vere Pietermannen
Îs met het bijhouden van deze
correspondentie belast en doet
dit op onnavolgbare wijze
(.;een brief raakt zoek, en het
is dus begrijpeijrk, dat archi'va-
ris Piet er geen enkele uit han-
den geeft, Desondanks is het
de redactie gelu'kt een driet~j
brieven te pakken te kr.ijgen e~
hier te reproduceren. Zoals U
ziet. 7-ijn het de oorspronkelijke
modellen.
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Dank aan Utrecht
De Vcreniging "Kinderhulp", Afdeling
Utr~cbt is alle personeelsleden, die hebben
medègewe,ict tot het doen sf"g~n van de
Speclgocdactie, waardcor de kinderen dl':)
onder haar voogdij staan, met Sinterklaas

in ibcdacht met cen mooi en goed ge-
',henk, erg dankbaar voor wat zir voor de
1t~{hdf;re," hebben gedaan.

IHo rtellj k dank, ,dat U Uw vrije tijd hebt qe-
9:)v(:nom deze kinderen, die het belang-
rijkste missen wiJ! voor kinderen bestaat,
(1a!1'~ljjk ~enpla'ats i,n het eig.:!n gezin, waar
de eigen ouders liefde voor hen hebben
met eehmool cn zorgvuldig gemaakt cadeau
te verrassen,

Johan Oterdoom liet hef niet bij een brief

~/-~
/~:::~

~~:=::~

/;

I=::::'~~W
~~t.

~

\

: .Het B~tuur.

Lan9$ d"zê weg~~n ieder h~i'telijk
dank ieggcn. die er aan meegewerkt heeft
om r;~iJ riietSinterklaas zo'n onvergetelijke
v~.rra~s(hg te bezorgen.,

B. Schutte,
Groene Kruis Sanatorium.
Zaal 5. Delft. rl L:i~ '-

~
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Ter .gelegenheid van mîjn 121f2-jarig VDH-
joJbilcum, n:locht ik mij verheugen in vele
blijken van belangstelling, Ook in dit ver-
berrd ontving ik prachtige geschenken en
schittercnde bloemstukken.
In mijn :darnk moet ik ook mijn gezin betrek-
ken, gezien het feit, dàt zij hierbij ten
nauwste bctrokk'en zijn;
Dank aan. dé Djrectie, afd. Kostprijs., G.S.G"
personee.J. Utrecht, de Kern Maanweg, en
verei.-andeJ"en~diedeze dag voor mij onver-
getelijk maakten.

J v, d. Meulen,
afd. Kostoriis G"r mak"rii
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Hartelijk dank aan allen, dIe mij en mijn
kinderen op 5 December zo'n leuke verras-
:;ing hebben bezorgd.

Mevr. M: H. Schutte,
Verwoldestraat 49,
Den Haag.

Telefoongebruik tijdens brandweer-
appel.
BIJ de onlangs gehouden brandweer-
oefeningen is gebleken, dat de "vita-
le" telefoonlijnen, verbandkamer, te-
lefooncentrale, portier, bedrijfsleiding
e.d. geruime tijd bezet zijn door ge-
sprekken. die buiten het kader van
de noodzakelijke gesprekken in ver-
band met de brandweeroefening val-
len
Dat dit zeer ongewenst is wanneer
er eens werkelijk gevaar zou dreigen.
zal U ongetwijfeld duidelijk zijn.
Wij roepen dan ook gaarne Uw me-
dewerking in om erop toe te zien, dat
bij brandweerappel:
1. alle interne gesprekken direct wor-

den beëindigd;
2 alle focale- en interlocale gesprek-

ken zo spoedig mogelijk worden
beëindigd, resp. worden verscho-
ven naar een tijdstip na het
brandweerappel:



{ 16 December 121/2 jarig
~ jubileum van van Zwieten

IN TREDING EN
Mej. A. H. Ligteringen. afd. Montage per
30.11.1953.

I Mej. G. Kalkhoven. afd. Montage per

30.11.1953.
I Hr G. G. van Oorst, afd. Montage per
130.11.1953.I -
! Burgerlijke Stand
I \:7eboren:

Antonius Marinus, zoon van C. o"ereem,
afd. Montage, dd. 4.12.1953.

Huwelijk:
Hr A. W. de Vos, afd. Ger. Makerij met

"-1ej. J M Kragten per 30.11.1953.

29 December jaarsluiting
Op 29 December a.s. des avonds om
8.00 uur wordt de gebruikelijke Jaar-

sluitingsavond in het gebouw van K.
en W. gehouden.
Het programma wordt nog nader be-

kend gemaakt.

Wij melden dit vast, opdat iedereen
deze avond kan vrij houden.

-

DEN~~ Uitbetaling loon weken 49 f.m. 52 Voorlopig schema Kernavonden
Wijziging interne organisatie In verband met de Kerstdagen worden uur- Nu het jaar tenèinde spoedt, wordt het tijd

1. De afdelingen Planbureau en AI- ~n weekloners van de laatste weke~ van het de verdere plannen met betrekking tot de
gemeen Productiebureau zijn sa- Jaar volgens onderstaand schema uitbetaald: te houden personeelsavonden, bekend te ma-
men~evoegd tot een Centraal Pro- 100nweek~6 op ~nderjag 17DDec. 1953, ken: De programma-commissie heeft nu voor-
ductle- en Planbureau (C.P.P.) "51 oPD oedns dag 23 ec. 1953, loplg tot het vaststellen van de volgende

2. De hr Van Luttervelt is van Alge- " op on er ag 31 Dec. 1953, avonden besloten.
mene Zaken overgeplaatst naar ,,52 oP. Vrijdag 8 Januari 1954. M d 4 J . 1954. F'1h t C P P H.. I 1 F b . 1954 Om de afrekening en de betaling voor de aan ag anuarl . I m "Kent Uw

e ...IJza eruan Idt." ttllht '
d dh Wd I .d' d fd I. afdeling TljdschrIJ'verl j. KostprlJ's en Loon- n us ne me oe c Ing oor e eer.

e el Ing van eze a e Ing over. , B t J D d dt d d dd h P d. d d administratie makkeli J'ker te maken worden ee s r. e avon wor verzorg oor e
nemen van e runt, le an e' er .. N d I d F b .k ."d. t N V I de loonweken 50, 51 en 52 als volgt in- v enlglng " e er an sari aa. .

lens onzer. . ver aat. d Id V " d 22 J . 1954 Cabd3. Als plv. chef van het C.P.P. fun' ge ee : riJ ag anuarl : a~,etavon ,.ver-
geert de heer Westveer. Deze loon week 50: 14.12.1953 86 perioden zorgd door het "L.E, Cabaret, Den Haag.

blijft daarnaast chef van het pro- " 15.12.1953 86" Woensdag 10 Febr. 1954: Boekenavond met
dllctiebureau Maanweg, welk bu- " 16.12.1953 86" tentoonstelling. Spreekster: Harriet Freezer.
reau voortaan disciplinair zal res- ,. J~'i~"i~53 8g" Vrijdag 5 Maart 1954: Veiligheidsavond. Na-
sorteren onder de heer Meijs. ,. 26'12'19~~ 8 " R.F. dere samenstelling van het programma volgt.

4. De tot dusverre tot de, groep AI- " " 50,', R.F. I Woensdag 31 Maart 1954' Voordrachtavond
Z k b h d fd 480 perioden d M .

~emene a .en e oren e a e. I k 51. 18121953 86 . d oor aarten Kaptein.Iingen. oonwee . . . perlo en
Organisatie ,,19.12.1953 50" Vrijdag 23 April 1954: Lezing, film en licht,
I . ht. ' 21 121953 86 beelden door de heer D. van Sij'n.nnc Ing ".. "
Verkeer,' ,,22.12.1953 86" Onderwerp: "De tuin van Allah".
Drukkerij ,,24.12.1953 36 " R.F. sn.d. Woensdag 12 Mei 1954: Bonte Avond en
Pakama(;) ,,1.1. 1954 86 "R.F. tentoonstelling "Vrije Tijdsbesteding".
Typekamer, ,,2.1. 1954 50 ," R.F. sn.d. Dit schema kan natuurlijk nog gewijzigd wor-
Postkamer, 480 perl.oden den, maar U kunt In ieder geval vast de
Archief, loonweek 52: 23.12.1953 86 perioden data van deze avonden reserveren als U van
Bibliotheek ,,24.12.1953 50" ,.,Ian bent ze bij te wonenkomen onder r~chtstreeks super- " 28.12.1953 86 " .

visie van de hr G. van Vliet. ,,29.12.1953 86" Nieuw d I
5. Incidentele opdrachten, zoals die " 30.12.1953 86 " e ee nemers

tot dusverre door de chef Alge- " 31.12.1943 86:, Densioenfonds
mene Zaken werden uitgevoerd, 480 perioden
worden voortaan geacht tot het Werknemers, die op de betaaldagen niet tnlge weken geleden hebben wij een hon-
werkterrein van het Secretariaat te aanwezig zijn door verlof, ziekte of ongeval, derdtal personeelsleden, die langer dan 4Y2
behoren. De heer Mr Oosterhof kunnen hun loon halen of laten halen door jaar in dienst waren, uitgenodigd toe te tre.
kan zich ter uitvoering dier werk- iemand vool:zlen van een machtiging: den tot het pensioenfonds.
zaamheden zo nodig door de heer loonweek 49 op Zaterdag 19 December Van enKelen van hen hebben wij nog geen
Timmer doen assisteren. 1953 van 10.30-11.30 uur; antwoord ontvangen. Wij doen een dringend
Dezelfde regeling geldt voor ~an- loonweek 50 op Donderda 24 December beroep om ons dit antwoord vóór 15 ~e-
gelegenheden m.b.t. het toezicht 1953 van 10.30-11.30 uur' g cember a:s. te sturen. Het antwoordformulier
op het beheer en de ingebruik- . bestaat Uit 2 gedeelten. Vult U het bovenste
gevingen van het Ontspannings- loonweek 51 op Donderdag 31 December gedeelte in, d.an krijgt U van ons e~n op-
gebouw. 1953 van 14. - :-15. - uur; gave van de te verzekeren pensioenbedra-

6 De hr Van Luttervelt blijft tot na- loonweek 52. op Zaterdag 9 Januari 1954 gen. U k~nt dit rustig doen, het verplicht Uder order belast met de werk- van 10.30-11.30 uur. . tot niets. Wilt U nog meer Inlichtingen,dan

zaamheden op het gebied van kunt U een afspraak maken met de adminl-
"Public relations". In die hoeda- Kernspreekuur. ~trateur van het pensioenfonds, de heer A.
nigheid naar buiten optredende, 14 De e b 1953' 1 . h V d v. d. Lans.bf"ft h.' d t. I Ch f Al Z c m er . e pauze. r er aas-

IIJ" IJ e Ite " e g. a- donk en hrHaasdljk.. ndlen U in geen geval tot het pensioen-

ke;~ voeren.. 2e pauze: hr Oosthoek en hr Groen. fonqs wilt toetreden, dan moet U het onder-
HIJ wordt ter vervuiling van deze - ste gedeelte van het antwoordformulier in-
taak .ter zijde gestaan door de 21 D~cember 1953: 1e pauze: hr Kouwer en vullen en ondertekenen en indien U ge-
hr TImmer. ..J hr Mlndé:. . i trouwd bent, moet het..fq!mulier ook door

2e pa~ze. hr SaaI en hr v. Zeeland. Uw echtgenote ondertekend worden.

)6 December zal het 12Y2 jaar geleden zijn,
dat van Zwieten als Ger.maker, stempelmaker
de fabriek in Utrecht binnenstapte.

Bilde OVe1'náme van d~ fabriek door Van der
~Heem was van Zwieten reeds in de Stempel-

makerij werkzaam en hij heeft dus al tal van
gereedschappen zien ontstaan. Van Zwieten is
een stille, rustige werker, die zich niet gauw
van de w!js laat brengen.

In de omgang lijkt hij misschien wat minder
vlot maar dit valt bij nadere kennismaking best,
mee.

...wij wensen van Zwieten In de Gereedschap-
makerij, w.aarvan hij. de veranderingen in dl: Lloop der jaren allen meegemaakt heeft, ook
verder een prettige werkkring. --

~...,.'"~-~""""""--'"""" "'~"""' -.
Met ingang van 15 October is in dienst drijfsorganisatorische en werktuigkundige
getreden ir C. M. Stoet. Ir Stoet die mo- problemen behandelen.
menteel de heer Carsouw assisteert bij en- Tevens is met ingang van 8 December de
kele programmapunten in de Draaierij, zal heer H. J. v. Ooyen benoemd tot chef van
als staffunctionaris de voorkomende be- de afdeling Technisch Bureau.



c. Warmerdam Burgerlijke Stand
Geboren:
Paul, zoon ven A F. Kerst, afd. 2120, dd.
26.11.1953. '

Sonja, dochter van G. F. v. d. Putten, àfd.
2542, dd. 28.11.1953.
Oorinne Ann, dochter van H. Remy, afd.

l 2330, dd. 28.11.1953.
I Catharina, dochter van T. Overeinder.. afd.

2322, dd. 1.12.1953.
Gerrit Jan, zoon van R. van Olst, afd. 2123,
dd.30.11.1953.

I Josephus Henri Cornelis, zoon van J. H. C.
ivo Laethem, afd. 2441, dd. 2.12.1953.
!Ellen Johanna Christina, dochter van J. L.
i Remmerswaal, afd. 7490, dd. 5.12.1953.

~ Huwelijk:
Mej. L. van den Berg, afdelin Arbeid met

C. J. de Jong, afdeling Mac~ineploeg op

{ 17.12.1953.
-

Langs deze weg zeg ik de Directie dank

voor de heerlijke St. NJcolaas-surprlse; ook

dank ik, mede namens mijn vrouw, afd. So:' ciale Zaken en Comm. Ziekentroost, in he'!

S I bijzonder Mej. Groeneweg, Mej. Pen en

Mej. v. Tiel, voor de vele blijken van be-

langstelling tijdens ziekte en ongeval, dat

mijn vrouw is overkomen. Ook mijn dank

aan de Medische Dienst en in het bijzonder

aan Dr. van Werkum.

J. J. A. v. d. Meer,
afd. 2330.

-

21 December klaverjastournooi
Ook dit jaar zal het traditionele Kerstkla-

verjastournooi worden gehouden. De prij-

zen zullen ook dit jaar zeer aantrekkelijk

zijn en hoofdzakelijk bestaan uit lappen

. vlees van een flink gewicht.5 December - dag van vele verrassingen. Alle VDH-ers worden opgewekt aan dit

Het was een uitgebreide schare, die zich de vorige week Zaterdag om half 9, met van tournooi deel te nemen, waarbij geïntrodu~

spanning kloppend hart In de Vergaderkamer bevond. Allereerst waren daar de deel- ceerde vrienden ook van harte welkom zul-

nemers aan de wedstrijd "Standaardbrief", maar ook waren verscheidene chefs aan- Jen zijn.

wezig om het door hun discipelen behaalde resultaat te vernemen. Daar Sinterklaas zelf Het inschrijfgeld bedraagt slechts f 0.50 per

verhinderd was, kwam de wedstrijduitslag bij monde van de heer van Vliet, die in een oersoon en kan dus geen bezwaar zijn.

gezellig praatje. nog eens. we~s op het nut van dergelijke wedstrijden e.~ zi!~ dank uit- I Kaartverkoop is in de beide pauzes.

sprak aan al diegenen, die zich zo spontaan hadden opgegeven, daarbij blijk gevende

van begrip te hebben voor deze zaak.. verbetering - en wij wijzen er nogmaals op,

De ];;ry is bij de beoordeling van het wed- Groep D: Mej. J. Zwerver, afd. Organisatie. dat dit in de eerste plaats inhoudt: een lage!

strijdwerk uitgegaan van de gedachte - die Groep E: hr J. F. C. V. d. Berg, afd. Voor- foutenpercentage - de trofee van haar OT\

hier reeds vaker naar voren is gebracht - calculatie. zijn groep te bemachtigen. En het wordt pas
dat accuratesse vóór alles moet gaan; het is Zij allen kregen allereerst de trofee van hun leuk wanneer de trofee nu eens hier, dan

daarom, dat het foutenpercentage zwaarder groep (bij de groepen D en E bleef het nog weer daar staat.

is aangerekend dan een langere typetijd. bij een belofte, omdat de prachtige bronzen Wij zo.uden dus tegen alle lager-geklasseer-

Ten einde de minder geroutineerden niet te letters nog niet waren ontvàngen), maar bo- den willen zeggen:

ontmoedigen,. ,~ijn ook bij de. wedstrijd vendien een ~akagenda en - daarvoor was Probeer Uw groep.st~ofee t~ be~achtigent

"Standaardbrief de deelnemers In groepen het nu eenmaal Sinterklaas - een grote Maar tegen de huidige bezitters.
ingedeeld. Zo ontstonden vijf groepen en chocoladeletter. Ook de overigen werden Stel all~s in het werk om ~em te .~ehouden.

wij noemen hieronder de hoogst geklasseer- niet vergeten; zij kregen een chocolade- Dán krijgen w~ een sportieve .~trIJd en Uw

den van elke groep: letter als loon voor zoete arbeid. vakbekwaamheid zal er wèl biJ varen. De

Groep A (hoogste groep) niet toegekend. D t tr"d m de Standa~rdbrief-tro- heer Leutscher zal U gra~g noteren voor het. e.. gr<;> e s IJ 0 . afleggen van een prestatieproef.

Groep B: Mej. E. A. v. Frankenhuyzen, afd. f~een IS gestreden, maar. daarmede IS nc:';g Al met. al een zeer geslaagde wedstrijd en

Verkoop. niet het laatste v:oord In deze wedstrijd een prijsuitreiking met verrassingen. Maar dat

Groep C: Mej. D. A. Hoppener, afd. Pro- gesproken. Voor led~re ~ager geklasseer?e di;} goeie Sint de jury vergeten heeft ,!

ductiebureau. bf::staat nu de mogeliJkheid, door prestatle-

Mej. E. A. v Frankenhuyzen
Mej. D. A, H:-ppener Mej. J. de Zwerver H,. J. F. C. v d. Eerg

\

16 December zal het 12Y2 jaar geleden zijn dat
J. C. Warmerdam in onze dienst trad. In eer-. ste instantie werkte Warmerdam op de mon-

tage, doch in September 1945 werd hij over-
geplaatst naar de meetafdeling van de gereed-
schapmakerij. Deze afdeling Is hij tot heden

. trouw gebleven en we kunnen zeggen, dat hij

. de groei van de meetkamer in zijn geheel heeft
f meegemaakt. Van het kleinste doosje Johanson
! eindmaten tot het ingewikkeldste meetinstrument
~ heeft hij de meetkamer zien binnenkomen en

Ieren gebruiken. En hoe weet hij deze hulpmid-
delen te benutten. Geen meetprobleem kan
hem worden voorgelegd of hij weet met de be-

t schikbare middelen dit tot een goed einde te
. brengen. Een opdracht aan Warmerdam gege- -
/ ven wordt goed uitgevoerd, dat is be- iemand, die, zolar\g hij in de meet- ,
[ kendo Vandaar ook dat het onderhoud kamer werkt, nog r\oolt een fout ge-

van alle meetgereedschappen, dat ook maakt heeft. Maar dit zou kur\nen ge-
In handen van de jubilaris is, steeds prl- beuren bij het tellen var\ het aantal feli-
ma verloopt. We begir\r\en bijna een- citaties, die hij bij zijn huldiging zal ont-
tonl~ te worden met deze opsommin- var\gen. Want Warmerdam is gewend
gen van goede eigenschappen, maar met hele kleine getallen te werken en
wat moet anders verteld worden van hier zullen het ongetwijfeld grote zijn. '
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