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Ondernemingsraad.
Vrijdag 8 januari a.s. zal de ondernemingsraad voor het eerst in het nieuwe
jaar bijeenkomen. In deze vergadering zal o.a. gesproken worden over de
salarislijnen 2 t/m 11; het uitbetalen van de salarissen; de beoordeling;
bijzondere gevallen inzake de uitkering van de ƒ 400,—, de koffievoorzien-
ing; de onderaannemers en de vakantie voor 1971. Volgende week hopen wij U
weer een uitgebreid verslag van de vergadering te kunnen geven.

Benoeming.
De heer J.Olde Monnikhof, veiligheidsinspecteur, zal met ingang van het
nieuwe jaar óók zijn bemoeienissen uitstrekken over de afdeling Veiligheid
bij Smit Kinderdijk.
De heer Waanders is daarom benoemd tot Chef Bewaking, brandweer en schoon-
maakdienst. Beide heren zijn dan rechtstreeks verantwoording schuldig aan
de heer A.L.van der Meer.
De heer Olde Monnikhof zal één dag in de week in Kinderdijk zijn en blijft
in Schiedam chef over het "kabelgat". Ook de heer van Helden jr. blijft on-
der zijn leiding werkzaam.

Nieuwjaarsreceptie.
Zoals reeds eerder medegedeeld vindt de Nieuwjaarsreceptie van de direktie
plaats op 8 januari om 16.30 uur in de kan-
tine van het nieuwe bedrijfskantoor(Ie etage)
Omdat het kantoorgebouw gelijkvloers zich dan
nog in het afbouwstadium bevindt, wordt een
ieder verzocht, gebruik te maken van de "kan-
toor-ingang" . (De eerste ingang aan de oost-
zijde, aan de kant van de machinehal.)
Gedurende de receptie zal een bijzonder be-
kende gast aanwezig zijn om het feestelijke
karakter van de officiële opening van het
nieuwe bedrijfskantoor luister bij te zetten.

Geslaagd.
Nog niet zo lang geleden hebben een tweetal medewerkers een examen afgelegd
waarvoor beiden zijn geslaagd. De heer M.H.Lodder als kraanbestuurder en de
heer M.F.v. Bekhoven als kraanbestuurder-instrukteur. Van harte proficiat!

G.A.C.
Zoals U in de kranten heeft kunnen lezen is de benzineprijs met ingang van
l januari 1971 met 2,7 cent per liter verhoogd.
Het G.A.C, bestuur is er in geslaagd deze verhoging tot 2 et per liter te
beperken. De nieuwe prijs voor benzine uit de G.A.C, pomp is nu dus ƒ 0,56
per liter . De smeerolieprijzen worden ondanks de B.T.W. verhoging niet ge-
wijzigd.

Receptie.
De heer F.Heusdens gedenkt een dezer dagen het feit dat hij reeds 25 jaar
onder de Gusto-vlag vaart. Zaterdag 9 januari a.s. van half twee tot half
vier recipieert hij in "de Rank" aan de schiedamseweg (Groenoord -nabij
het zwembad). U bent van harte welkom!

Aangeboden.
Trapnaaimachine van het merk Pfaff ( met ririgspoel). Tegen elk aannemelijk
bod. Inlichtingen bij' de afdeling Personeel in Slikkerveer (tst 185).
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Gelijkheid.
Reeds enige jaren wordt er nu gewerkt aan de harmonisatie van de arbeids-
voorwaarden van al onze medewerkers. De gedachte hierbij is : de verschil-
len te laten verdwijnen die in de loop der tijden zijn gegroeid tussen diver-
se groepen werknemers in ons bedrijf, zover deze verschillen niet zijn ont-
staan uit en behoren bij de funktie. Zo kwam er bijvoorbeeld een einde aan
de boete bij te laat komen voor de medewerker in de fabriek, iets wat men
op kantoor al totaal niet meer kende.
De winst hierbij was natuurlijk niet uitsluitend het geld dat niet meer van
het loon werd ingehouden! De winst lag zelfs veel meer in de erkenning, dat
ook de man in de fabriek als mens niet anders was dan wie dan ook, in welke
kamer of afdeling hij dan ook zat. Dat ook hij een medewerker was met een
eigen inbreng, met eigen plichten en rechten én met een eigen verantwoorde-
lijkheid. Zo verdwenen ook de wachtdag bij ziekte, verschillen in bijzonde-
re verlofregeling etc.
Wat bleef was de gratis overall, de voordelige werkschoenen, het gereedschap
geld voor de timmerman; het behoorde bij de funktie.
Wat kwam voor de medewerker op kantoor was de uitzendregeling bij tewerk-
stelling in een ander bedrijf; dezelfde percentages bij overwerk als reeds
golden in de fabriek; het gereedschapsgeld op tekenkamer e.d.
Zo werd de gelijkheid geboren. Nu zal zij nog verder moeten groeien.
In ons denken én in ons doen!

Bijzondere beloningen.
Op winstuitkeringen, vakantietoeslagen, overwerkvergoedingen e.d. mogen in-
houdingen worden gedaan voor de AOW/AWW en loonbelasting volgens een vast
percentage.
Per 1.1.71 worden de percentages gewijzigd. Onderstaand volgt een overzicht
voor de verschillende loonbelastinggroepen.
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En wat doet U!
Kortgeleden leidde de heer van der Stadt een-bezoeker rond aan boord van
de River Humber. Op een ongelukkig moment viel een 10 kilo zwaar brokstuk
van zeker 10 meter hoogte precies op de veiligheidshelm van de heer van
der Stadt. Daardoor ook kwam het "slachtoffer" er zonder nare gevolgen van-
af. Reden voor de heer van der Stadt voortaan alle bezoekers, die met hem
naar de helling of aan boord gaan te verplichten een helm te dragen. En
terecht, dachten wij I

Nieuwjaar.
De medewerkers van "Gusto Berichten" wensen alle trouwe lezers een voor-
spoedig en gelukkig 1971.

Dankbetuiging.
Langs deze weg dank ik de direktie, bazen, dorusfonds, collega's en brand-
weer voor de fraaie cadeau's, welke ik bij mijn pensioenering mocht ont-
vangen. D.v.d.Ploeg
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Ondernemingsraad
De voorzitter, de heer F.E.M.Smulders opent deze eerste vergadering in
1971 met de beste wensen voor allen en hun gezinnen.
Salarislijnen 2 t/m 11. De aanwezigen uiten hun waardering over hetgeen
in de salarislijnen 2 t/m 6 voor volwassenen en jeugdigen is tot stand ge-
bracht. Men betreurt het ten zeerste dat thans over de lijnen 7 t/m 11 nog
steeds geen mededelingen kunnen worden gedaan. De bespreking met de vakbon-
den d.d. 7 januari kon niet doorgaan. De IHC indelingscommissie zal nu op
18 januari 1971 wederom bijeen komen en doorgaan met vergaderen tot over-
eenstemming is bereikt. De wijze van toepassen van het funktie-classifica-

»tie-systeem zal in de gehele I.H.C. gelijk moeten zijn om voor de toekomst
onoverkomelijke problemen op het gebied van indeling en salariëring te voor-
komen. Een nieuwe afspraak met de vakbonden is gemaakt voor 28 januari.
Men ziet het als een bezwaar dat nu mensen vastgehouden worden, die mis-
schien niet tevreden zouden zijn met hun nieuwe salaris en elders zouden
willen solliciteren. De enige oplossing die hiervoor op het ogenblik be-
staat, is dat men deze medewerker verwijst naar de afdeling Personeelszaken,
waar men hen kan inlichten over de voorstellen van de vakbonden, de tech-
niek van het inschalen en het beleid zoals dat in de lijnen 2 t/m 6 zicht-
baar is geworden en in 7 t/m 11 ook te verwachten zal moeten zijn.
Uitbetaling salarissen. De beambten ontvangen in januari een voorschot.
Basis hiervoor is het netto salaris over de
9e periode (dit was het meest"normale", zui-
vere periode-salaris). Dit wordt verhoogd met
4% netto (= 5,65% CAO verhoging) en een netto
bedrag van ƒ 23,— (dit is de ƒ 31,—) Dit voor-
schot wordt verhoogd met 25% omdat de eerstkomen-1
de betaling niet over 4, maar over 5 weken zal
plaats vinden. Overwerk wordt niet opgenomen.
Ook de handarbeiders krijgen om administratieve
redenen 5 weken salaris, waarmede zij 5 weken
moeten rondkomen. Dit echter op basis van de
geharmoniseerde salarislijnen van 28.12.1970.
Hoewel over de beambtenli jnen nog geen mede-
delingen worden gedaan, brengt de O.R. duidelijk haar opvatting naar voren
over de inschalingsmethodiek voor de jeugdige beambten in de salarislijnen
2 tot en met 11.
Onderaannemers. De voorzitter zegt dat men er hard aan werkt alle onderaan-
nemers van ons bedrijf af te houden. Bij S.B. werken er nog 10. De stich-
ting Rijnmetaal, waarvan ook Gusto lid is, heeft nu een direkteur en men
hoopt daar de volgende maand met de werving te beginnen. Op verzoek van de
heer Smulders geeft vervolgens de heer Sluis, direkteur Staalbouw, een uit-
eenzetting over de maatregelen die d&cir genomen zijn. De problemen zijn erg
groot en betreffen nog + 70 man. De oplossingen heeft men gezocht in a. het
werven van nieuw personeel. Verspreid over het land hebben medewerkers van
P.Z. en Staalbouw zittingen gehouden. De resultaten waren echter niet zo-
danig, dat alle onderaannemers vervangen konden worden, b. Men hoopt in de
2e helft van januari een 40-tal Joegoslaven aan te trekken. Momenteel zijn
er reeds 5 in dienst. De ervaringen met hen zijn bijzonder goed.c_. Door
middel van een bureau is men in kontakt gekomen met het Las- en construc-
tiebedrijf Sliedrecht.

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 - 260420 toestel 137/245



Dit bedrijf omvat + 100 man, waarvan + 75 in de montage. Hun arbeidsvoor-
voorwaarden passen binnen die van Gusto.
Na overleg met de vakbonden kreeg men van hen het groene licht om verder te
gaan met de fusie besprekingen. Het belang van Staalbouw is dat men over af-
zienbare tijd over 70 a 80 man meer kan beschikken; het belang van de ande-
re fusiepartner is, dat zij I.H.C. gelden beschikbaar kan stellen voor ver-
betering van de outillage,terwijl ook door de veel bredere basis voor haar
werknemers meer zekerheid zal ontstaan. De heer Sluis zegt verder dat hij
nog veel problemen heeft op het gebied van de certificaat lassers, die hij
nodig heeft voor het lassen van hogedrukleidingen. Men heeft deze lassers
maar af en toe nodig, maar om hun certificaat te kunnen behouden, moeten
deze lassers voortdurend hogedruk-laswerk verrichten. Hij hoopt ook hier-
voor een oplossing te vinden. Verschillende O.R. leden vragen zich af of er
niet te veel werk aangenomen wordt ten opzichte van de beschikbare mankracht
en of de investeringen bij de nieuwe partner niet zullen leiden tot het aan-
trekken van nóg meer werk zodat het spel weer van voren af aan begint. De
direktie antwoordt, dit juist te willen voorkomen. Het voorstel om een
commissie 'onderaannemers' in het leven te roepen ter grootte van + 9 man
waarin 3 a 4 O.R. leden,wordt aangenomen. Deze commissie zal zich bezig
moeten houden met alle aspecten van de onderaannemer in ons bedrijf zoals
pasjes, vakkennis, arbeidsvoorwaarden, materialen e.d. In + 3 maanden zal
men zo tot duidelijke afspraken moeten komen. De commissie zal hetgeen ge-
zegd wordt ook moeten kunnen nagaan, zodat het wantrouwen, dat nu nog vaak
bestaat, kan verdwijnen.
Beoordeling. In een vorige O.R. vergadering was naar voren gekomen dat het
- na de gebeurtenissen rond de laatste (zalmneus) beoordeling - niet ver-
standig was het beoordelingssysteem weer onveranderd toe te passen. De werk*<
groep die dit moest bekijken was, door tijdgebrek in de personeelsdienst
nog niet bijeen gekomen. Afgesproken wordt nu om voor de handarbeiders door
middel van een eenvoudig formulier uitsluitend de afwijkingen ten opzichte
van de normaal-goede situatie te laten signaleren. Iedereen die daarvoor
nog in aanmerking zou kunnen komen, krijgt één periodiek. Iedereen is zo
ook reeds ingebracht in de computer en wordt ook zo uitbetaald. Indien men
op grond van het formulier recht zou blijken te hebben op nog een extra
periodiek ( bij zéér goede beoordeling) of gepasseerd dient te worden voor
een periodieke verhoging ( bij een zeer slechte beoordeling) dan wordt dit
later gecorrigeerd. Ook promoties kunnen op het nieuwe formulier worden aan-
gegeven. Van alle normaal-goede gevallen kan de baas reeds mededeling doen
aan zijn mensen voor wat betreft hun nieuwe salaris. De afwijkende gevallen
dienen eerst goedgekeurd te zijn door bedrijfsleiding en personeelsdienst
alvorens de man wordt ingelicht. Iedereen die niet accoord kan gaan met de
resultaten kan, precies als bij een normale beoordeling, hiertegen in be-
roep gaan; uiteraard nadat hij de kwestie met zijn baas heeft doorgesproken
en niet tot overeenstemming kon komen.
De O.R.- leden vragen speciale aandacht voor de afdelingen waar momenteel
geen baas aanwezig is.
De voorzitter kondigt het P (promotie)- salaris aan. Dit is een salaris dat
in iedere salarisgroep, in bijzondere gevallen door de direktie, gegeven
kan worden aan de medewerker die alle capaciteiten heeft voor promotie naar
een hogere funktie, maar waarvoor (nog) geen stoel beschikbaar is. Komt
deze stoel vrij dan zal deze medewerker daar dan ook zonder meer op ge-
plaatst dienen te worden. Het is dus geen zalmneuzen salaris, evenmin iets
dat bij tijdelijke vervanging gegeven behoeft te worden.
Uitzonderingen op de ƒ 400. Op verzoek van de O.R. heeft de direktie beslo-
ten de in 1970 gepensioneerden en de vroegtijdig gepensioneerden alsnog
ƒ 31,— per periode te geven voor de tijd dat zij in 1970 bij ons werkzaam
waren. Militairen die dit jaar weer bij ons in dienst kwamen ontvangen over
de perioden in 1970 dat zij nog in militaire dienst waren ƒ 15,50 p.p.
Koffievoorziening. In verband met de vooral door de hoge personeelskosten
steeds sterker stijgende prijzen van de Volksbond, werd door de personeels-
dienst met de Volksbond een nieuwe exploitatie-opzet overeengekomen. Hier-
door zullen ingaande 25.1.71 handarbeiders en beambten ƒ 0,10 gaan betalen
voor koffie en thee. Limonades worden ƒ 0,39 en ƒ 0,49 per flesje, de melk
en karnemelk ƒ 0,15 per glas. Het bonnensysteem vervalt. Iedereen betaalt
contant, alleen de zgn. witte bonnen voor de afdelingschefs blijven be-
staan.



Vakantie 1971. Voor Schiedam wordt de fabrieksvakantie vastgesteld van
26.7.71 t/m 6.8.71. Voor Slikkerveer van 28.6.71 t/m 9.7.71. De verplichte
snipperdag wordt 21.5.71. Voor geleen werd nog geen overeenstemming be-
reikt. De voorkeur zou uitgaan naar l week in plaats van de door de be-
drijfsleiding voorgestelde 2 weken vakantie.
Pensioenfonds. De O.R. verklaart zich accoord met de herbenoeming van de
heren Akkerhuis, Alberts, Stijn en Vrauwdeunt in de Raad van Deelnemers.
De heer v.d. Drift wordt opnieuw voor 3 jaren benoemd als bestuurslid
namens het kantoor IHC, het computercentrum en Gusto.

Opdracht.
Rond de jaarwisseling ontving I.H.C. Holland opdracht voor de bouw van
een sleephopperzuiger, speciaal bestemd voor de grintwinning op zee. Het
107 meter lange en 20 meter brede schip heeft een laadvermogen van meer
dan 8000 ton. Enkele bijzondere kenmerken zijn een zeefinstallatie en een
dubbele grijperkraan.
Met behulp van de zuigbuis aan stuurboordzijde kan het grint tot op een
diepte van 36 meter worden opgezogen. Het grint, zand- en watermengsel
wordt vervolgens gezeefd, zodat alleen grint van de gewenste afmetingen
in het laadruim trechtkomt. Zand en grote stenen gaan weer overboord.
Het lossen gaat met behulp van de grijperkranen, die het grint op de lo-
pende-band installatie laden voor het transport naar de wal.
De grint-sleepzuiger, die nu zal worden gebouwd, zal het grootste schip
zijn, dat speciaal voor dit doel werd ontworpen.

A—~—id.
Ook door middel van deze aflevering van Gusto Berichten willen wij bekend-
heid geven aan de mededeling van de direktie van 6 januari 1971.
Met ingang van genoemde datum werd de heer Ir. J.B.H.Suyderhoud benoemd
tot opvolger van de heer Ir. J.Sjouke, als hoofd van de afdeling Prodo.
Tot hoofdontwerper van de tekenkamers SB, MB en boeien werd benoemd de
heer Ir. A.G.v.d.Lugt. Wij wensen beide heren op hun nieuwe arbeidsterrein
bijzonder veel succes toe.

Geruild.
Al enige tijd stond op het program^
ma dat de afdelingen Projekten en
Centrale Inkoop van plaats zouden
verwisselen. Deze week heeft dit
grote gebeuren dan zijn beslag ge-
kregen. Hoewel er nog wel het een
en ander zal moeten gebeuren, voor-
dat iedereen zich weer "thuis" voelt,
is het zware werk nu toch achter de rug.

A En daarvoor is door iedereen flink gesjouwd! Voor zover de redactie bekend
is moet U nu wel voor de heer Spruijt en zijn medewerkers/sters "de trap
op" en voor de heer v.d. Wilt en zijn mensen "de trap af", doch geven de
bekende telefoonnummers nog steeds de juiste aansluiting.

Verf.
Onze verfleverancier heeft zich genoodzaakt gezien de prijzen van de ver-
schillende produkten te verhogen. Vanaf 3 januari 1971 gelden de volgende
prijzen: Muurverf ƒ 7.76 ( incl. B.T.W.) voorheen ƒ 7.34 (incl. B.T.W.)

Marinelak ƒ 10.12 ( incl. B.T.W.) voorheen f 9.24 (incl. B.T.W.)
Grondverf ƒ 6.03 ( incl. B.T.W.) voorheen ƒ 5.70 (incl. B.T.W.)

De inhoud van de bussen blijft 2 \.

Te Koop.
Te koop aangeboden een eenpersoons electrische bovendeken van het merk
Philips, tegen elke aannemelijk bod. Inlichtingen bij de afdeling perso-
neelszaken.

Opsporing verzocht.
De grote niettang van de afdeling Expeditie is spoorloos verdwenen. De
laatste persoon aan wie dit apparaat is uitgeleend heeft het jammer genoeg
niet teruggebracht. Brengt U het alsnog even?

Wijs Woord.
Men kan beter geven dan lenen, en het kost ongeveer hetzelfde.



Benoeming.
Met ingang van l januari 1971 is er een wijziging in de organisatie binnen
de Machinebouw doorgevoerd.
Dit houdt in dat met ingang van deze datum de heer H.L.de Ridder benoemd
is tot Chef van de Afdeling Montage aan boord.
De heer J.Groenendaal werd benoemd tot baas Gereedschapmakerij en de heer
W. Teerds tot baas Koperslagerij - buiten.
Wij wensen deze heren veel sukses toe bij hun nieuwe werkzaamheden.

Nieuwe Kantine.
Maandag 18 januari a.s. zal dan het grote moment zijn aangebroken, waarop
de kantine boven het nieuwe bedrijfsbureau wordt opengesteld voor gebruik.
Omdat het bezit van zo'n kantine voor alle betrokkenen wel even wennen is,
werd in overleg met de voorlopige kantinecommissie een "dienstregeling"
opgesteld.

Gebruikers van de Kantine.
Maandag 18 januari 1971 : Machinefabriek - binnen en bedrijfsbureau.

op een nader te bepalen
datum : Koperslagerij en afbouw MB

Apparatenbouw
Beambten voorkantoor

Deze verdeling in fasen is gekozen in verband met het nog niet volledig
beschikbare meubilair, de " inspeeltijd" van de nieuwe beheerder e.d.
Via mededelingen zal bekend worden gemaakt wanneer een volgende fase in-
gaat. Vanaf 18 januari is de kantine Bedrijfsbureau (oud) tussen de mid-
dag gesloten van 12 tot 13.30 uur.
Eveneens zal de kantine van het voorkantoor - op een nog nader te bepalen
datum - op deze tijden gesloten zijn.
E.e.a. omdat het bedienend personeel gedurende deze tijd nodig is in de
nieuwe kantine.

Ingang.
Voor alle gebruikers van de kantine geldt dat men gebruik moet maken van
de achteringang van de kantine. Dit is de ingang die het dichtst is ge-
legen bij het haventje.

Kleding.
Het leek alle betrokkenen gewenst om in deze nieuwe kantine de regel te
stellen dat niet in werkkleding mag worden gegeten. Voor de overalls e.d.
zijn de nodige kapstokken beschikbaar.

Diversen.
Voorlopig zullen de overwerk-maaltijden nog worden genuttigd op de tot nu
toe gebruikelijke plaatsen en dus niet in de nieuwe kantine. Wanneer alles
daar naar wens draait zullen ook alle overwerkers daar gaan eten. Ook het
vullen van de thermosflessen blijft voorlopig nog plaatsvinden in de werf-
kantine.
Zoals U in het verslag van de O.R. reeds hebt kunnen lezen, is met de Volks
bond een andere prijsregeling afgesproken. Deze regeling gaat maandag 18
januari 1971 in en niet op 25 januari, zoals vermeld in het O.R. verslag.
Dit betekent dat U vanaf maandag geen koffiebonnen meer kunt inleveren bij
de kantines. Indien er medewerkers zijn die nog koffiebonnen in hun bezit
hebben, dan kunnen de medewerkers uit de fabriek deze inleveren bij de heer
van Stijn, tegen ontvangst van de geldelijke waarde. Voor de beambten wordt
de plaats van inlevering nog nader bekend gemaakt.

Wij vertrouwen dat U allen wilt meewerken de fraaie ruimte die ons bedrijf
rijker is geworden op een zinvolle wijze te exploiteren. In deze eerste
kantine van het bedrijf, waar medewerkers van fabriek en kantoor gezamen-
lijk hun lunchpauze doorbrengen, moet het mogelijk zijn tot een ordelijk
en sfeervol geheel te komen. Ook dat is een stukje harmonisatie, waaraan U
Uw bijdrage kunt leveren.

Onnodig waarschijnlijk U aan te sporen ook inderdaad gebruik te maken te
maken van onze nieuwe accommodatie?!

Wijs woord. Het komt er aan tafel niet zozeer op aan wat zich op de tafel
bevindt, als wel wat zich op de stoelen bevindt.
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Benoemd.
Hoewel enigszins verlaat willen wij U alsnog in kennis stellen van de be-
noeming van de heren W.A.F.Meerhof en A.v.d.Heuvel, resp. tot lassersbaas
sb-binnen en baas scheepsbeschieters.
Wij wensen beide heren veel succes toe in hun nieuwe funktie.

Kantine.

S.A

•

Maandag j.l. is de nieuwe kantine voor het eerst officieel gebruikt tijdens
de lunchpauze.
e eerste bewoners - uit de machinefabriek en het bedrijfsbureau - zijn in-
.niddels aardig ingeburgerd, terwijl ook de beheerder en zijn staf de zaken
goed in de hand hebben. Alles is dus gereed om het aantal vaste bezoekers te
gaan uitbreiden. Vanaf maandag a. s. zal de kantine in het hoofdkantoor wor-
den gesloten tussen 12.00 en 13.30 uur en worden alle beambten uitgenodigd
gebruik te maken van onze nieuwe accommodatie boven het bedrijfsbureau.
Uit eigen waarneming kunnen wij U verzekeren dat het er rustig en gezellig
toegaat!

l/

Teleac.
Op 24 januari a. s. start de Stichting Teleac met een cursus E. H. B. O. Deze
cursus - die totaal 15 lessen omvat - leidt op voor het eenheidsdiploma EHBO,
mits men aan het einde ervan bereid is nog 8 praktijklessen te volgen bij
een vereniging in de woonplaats. De kosten
van de cursus bedragen ƒ 19, — incl. alle
leermiddelen, doch excl. de praktijkavonden.

-'U weet dat ons bedrijf veel belang hecht aan
medewerkers met een EHBO - diploma en wij
zijn dan ook graag bereid alle kosten van

cursus en de praktijkavonden te ver-
U moet dan wel doorgaan tot en met

het examen. De eerste les kunt U zondag-
middag of maandagavond (herhaling) op het
scherm bekijken.
Wilt U gaan deelnemen, meldt U dan zo spoedig
mogelijk bij de afdeling Personeelszaken, die
er voor zorg draagt, dat U Uw lesmateriaal
krijgt. En ... voor medewerkers met een geldig EHBO - diploma iŝ ér" jaarlijks
een aardige blijk van waardering!

Parkeren.
Zoals U heeft kunnen constateren is de Dienst Gemeentewerken begonnen met het
ophogen van de middenberm van de Maasdijk. Dit heeft het parkeren in de om-
geving van ons bedrijf er bepaald niet gemakkelijker op gemaakt!
Een aantal autobezitters is waarschijnlijk uitgeweken naar de Eendrachtstraat
om daar hun vervoermiddel te parkeren. Maar, doet U dit dan wel op de juiste
wijze, namelijk rechts op de rijbaan en evenwijdig aan de wegasJ
Gedurende de afgelopen dagen heeft de politie U nog vriendelijke briefjes
"toegestopt", maar de onvriendelijke liggen nu klaar.
En een gewaarschuwd man ........ l

Wijs Woord.
Wijs is hij die weet, wat hij over het hoofd moet zien.

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel: 010 -260420 toestel 137/245



Veiligheid.
In het kader van de bedrijfsschool-opleiding ontvangen de leerlingen ook
onderricht op het gebied van de Veiligheid.
Donderdag 4 februari en vrijdag 5 februari a.s. zullen respectievelijk de
eerste-en tweede-jaars leerlingen speciaal verkeersonderricht ontvangen van
een inspecteur van politie.

Excursie.
De leden van de Veiligheidscommissie en de Ondernemingsraad hebben vrijdag
j.l. een excursie gemaakt naar het proeflaboratorium in Wageninen. Zij heb-
ben hier verschillende proeven bijgewoond, die in de basins werden genomen,
waaronder die van ons eigen boorschip. Een geslaagde en leerzame dag'.

"Mayonaise".
Een aantal G.A.C. - leden heeft geconstateerd dat de olie in het motorcarter
een mayonaise kleur heeft gekregen. Dit kleurverschil is niet te wijten aan
de kwaliteit van de olie.
Zwaarder gedoopte oliën hebben de eigenschap gemakkelijk te vermengen met
water. Dit verschijnsel treedt op bij automobilisten die korte afstanden rij-
den en veel "koude starts" maken.
Wanneer U langere afstanden aflegt, zodat Uw motor flink op temperatuur komt,
zult U geen "last" van"mayonaise" hebben.

G.A.C.
Twee bestuursleden van de GAC hebben hun funktie moeten neerleggen, wegens
verandering van werkkring.
In de'vacatures, ontstaan door het vertrek van Mevr. E.v.d.Pluym en de
A.Willeboordse is voorzien door de heren B. de Raay en G.Westdijk, die z
vanaf heden zullen belasten met resp. het secretariaatswerk en de verzekerin-
gen. Het bestuur dankt beide scheidende leden voor het vele werk dat zij voor
de G.A.C, hebben verricht en wenst hun veel succes toe in hun nieuwe werk-
kring.
De heer Westdijk zal dinsdags en donderdags van 12.30 tot 13.00 uur op zijn
kantoor bereikbaar zijn om eventuele problemen te helpen oplossen. Voor
spoedgevallen na werktijd : J.Westdijk - telefoon 010 - 34.05.85 b.g.g.

J. Finke - telefoon 01850 - 52234.

Dankbetuigingen.
De afgelopen weken is er een overstelpend aantal dankbetuigingen binnenge-
komen. Het is helaas onmogelijk om aan ieders verzoek tot plaatsing hiervan
in de Gusto Berichten gehoor te geven.
.In deze aflevering willen wij volstaan met het noemen van de namen van die
inzenders die hun dankbetuiging rechtstreeks hebben gericht tot de direktie.
De heren J.Koevermans, G.v.d.Sloot, P.Bezemer, T.Cino, J.v.d.Heuvel, W.v.Kat-
wijk, W.Klinge, C.v.Aaken, A.v.Brandwijk, K.SchSfer, M.Spork,•D.v.d.Blom,
G.de Bie, J.Broerse, Th. Klein, C.Alblas, J.Stokhof, A.Smit, C.Knook, E.
Both, C.Beuman, A.Jiminez en A. den Hollander.
U kunt er van verzekerd zijn dat Uw schrijven op de juiste plaats is terecht-
gekomen!

Mede namens mijn vrouw dank ik allen die hebben meegewerkt om de dag van mijn
25-jarig jubileum tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

J.Barzilay, C. Droog, F.Heusdens
A.Muilwijk, J.G.v.Raay, L.v.Potten

Hierbij zeg ik hartelijk dank aan direktie, bazen en personeel van de afd.
apparatenbouw voor het kerststukje en de fruitschaal die ik tijdens mijn
ziekte mocht ontvangen. c.Alberts, J.v.d.Heide, J.Meesters, W.Maas

P.Schudelaro.

Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik de direktie, dorusfonds, bazen en
collega's voor de bloemstukken en de cadeau's, aangeboden bijimijn 25-jarig
huwelijksfeest. A.Kop, W.v.d.Poel, L.C.Visser.

Onze hartelijke dank aan de direktie, chef en kollega's tekenkamer scheeps-
bouw, en de ondernemingsraad voor de attenties welke wij ter gelegenheid van
ons 25 jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. JiV.a.Drift en echtgenote.
Direktie, Dorus- en jubileumfonds, collega's hartelijk dank voor Uw atten-
ties bij mijjn pensionering. A.Mol
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In
Vorige week ontvingen wij het ontstellende bericht dat op 21 januari was
overleden de heer Lagendijk. Ruim 29 jaar hebben wij de heer A.Lagendijk
in ons midden mogen hebben. Gedurende de laatste jaren was hij bij ons
bedrijf werkzaam als hakker.
De heer Lagendijk, die de leeftijd van 55 jaar bereikte, leed aan een ziekte
waarvan wij allen weten dat geen herstel mogelijk is.
Wij verliezen in hem een goede vriend en een zeer prettig collega.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere familieleden
die zo plotseling voor dit grote verlies zijn komen te staan. Wij wensen hun
i7eel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Reiskostenregeling.
De reiskostenregeling zoals die in december 1968 werd ontworpen is achter-
haald. De vervoerskosten zijn in de afgelopen twee jaar aanzienlijk gestegen,
zodat aanpassing noodzakelijk werd. Onderstaand vindt U de nieuwe reiskosten-
regeling. Wanneer één van de medewerkers in aanmerking denkt te komen voor
verhoging van het bedrag dat hij tot nu toe kreeg uitbetaald, gelieve hij/zij
hiervan opgave te doen. De medewerkers uit de fabriek kunnen dit opgeven bij
de afdeling personeelsadministratie en de medewerkers van kantoor bij de af-
deling personeelszaken.
De kosten, welke de medewerkers/sters moeten maken in verband met het dage-
lijks reizen huis - werf v.v., worden vergoed volgens onderstaande regeling:

- De eerste kosten voor het reizen zijn voor rekening van de medewerker
ster. Deze eerste kosten zullen steeds gelijkgesteld worden aan vier-
maal de prijs van een weekabonnement R.E.T.

- De meerdere reiskosten worden door het bedrijf volledig vergoed, tot
een maximum van ƒ 50,— per vier weken.

- Indien de door de medewerker/ster per periode te maken reiskosten uit-
gaan boven de prijs van viermaal een RET-abonnement + ƒ 50, —, dan neemt
het bedrijf van deze meerdere kosten 50% voor haar rekening.

Bij de vaststelling van de door een medewerker/ster te maken reiskosten
wordt uitgegaan van openbaar vervoer, berekend over de kortste route en
tegen het meest economische tarief.
Deze regeling is ingegaan op l januari 1971.

Gediplomeerd.
Dinsdag j.l. zijn een 12-tal jongens van de leerschool opgegaan voor het
zwemdiploma.
Voor het Ie diploma slaagden : Cor Vervoort en Henk Huigen. Het 3e diploma
werd behaald door : Peter Weber, Arie Beest, Peter Verhaal, Pieter Barto en
Adrie van Bockkom. Hans Wagtendonk bemachtigde het 4e diploma. Vier kandi-
daten werden op dit onderdeel afgewezen. Alle geslaagden van harte proficiat l
Wat je op een bedrijfsschool al niet kunt leren.

Wijs woord.
" Mislukt " betekent alleen maar " nog niet gelukt".

Aangeboden.
Te koop aangeboden een gashaard van het merk "v.Hoensel" met een capaciteit
van 6500 tot 7000 kalorieön. De haard is voorzien van een panoramische ruit.
Inlichtingen bij de afdeling personeelszaken.

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 - 260420 toestel 137/245



Parkeren.
In onze vorige editie heeft U kunnen lezen dat een aantal automobilisten
zich schuldig maakte aan fout parkeren.
Een proces - verbaal van de Gemeentepolitie is een goed middel om iemand
te "verzoeken" zich netjes te gedragen.
Op het parkeerterrein bij de G.A.C, -garage is het parkeren al niet anders.
Schots en scheef met tussenruimtes van 10 cm tot l meter staat alles " ge-
parkeerd". Met een beetje méér aandacht voor de witte stenen, die in de grond
zijn aangebracht, zou er minder ergenis zijn onder Uw collega's, wier auto
ingesloten staat- " Er gaan veel makke schapen in een hok".

Aangesteld.
Met ingang van l februari a.s. is de heer M.Hartog benoemd tot -nspecteur
van de Technische Dienst.
In de plaats van de heer Hartog is benoemd tot baas mechanisch onderhoud de
heer P.Stelten. Wij wensen hen veel succes toe in hun nieuwe funkties.

Kantine.
De klantenkring van de nieuwe kantine zal met ingang van maandag l februari
a.s. worden uitgebreid met de medewerkers van de afdeling Machinebouw buiten
en de koperslagerij.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd daar blijven wij maar op vertrouwen!

G.A.C.
De jaarlijkse ledenvergadering van de G.A.C, is vastgesteld op donderdag 25
februari a.s. Nadere gegevens volgen nog over deze bijeenkomst.
Nogmaals dringt het bestuur er bij de leden op aan onder werktijd de be-
stuursleden niet lastig te vallen met (auto)problemen.
Wie zich hieraan niet houdt zal tevergeefs bij hen aankloppen. Heeft U auto-
schade, haalt U dan een schadeformulier in de garage, compleet met geadres-
seerde enveloppe . Vul het zélf in en stuur het op naar onze makelaar.
Alleen in moeilijke gevallen en bij het afsluiten van verzekeringen of wij-
zigingen daarvan, willen de bestuursleden U met raad en daad bijstaan op de
vastgestelde tijden : Dinsdag en donderdag van 12.30 tot 13.00 uur in het
kantoor van de heer Westdijk (tst 131).
Aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap zijn op maandag en donderdag
in de wachtkamer van de verbandkamer verkrijgbaar.

Personeelsdienst.
Wanneer U bij de afdeling personeelsadministratie of personeelszaken binnen-
stapt voor een briefje voor werkschoenen, verfbon, inlichtingen over salaris
sen etc. dan betekent dit dat één of meer medewerkers U moeten gaan helpen.
Deze service wordt U graag en van harte geboden, maar wél gedurende de tijd
die daarvoor gereserveerd is.
Deze tijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.15 tot 09.30 uur en
vanaf 16.30 uur. Vanaf maandag a.s. zal hier - zonder uitzondering - stren
de hand aan worden gehouden. Voor dringende zaken of voor problemen, die
graag met een van onze medewerkers onder 4 ogen wilt spreken, kunt U natuur-
lijk steeds terecht.

Dankbetuigingen.
Mede namens mijn vrouw wil ik de directie en de vele collega's van o.a. ma-
teriaalpark, Transport-, Zaaggebouw, Bedrijfsbureau SB, Staalbouw, Inkoop en
Hal 6 heel hartelijk danken voor de goede gave en versterkende middelen,
welke ik in het ziekenhuis en thuis heb ontvangen.

C.Winkelman
Langs .deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw de direktie en het 'bijzondere
fonds' danken voor de bloemen en de fruitschaal, die ik heb ontvangen.

J.Stokhof
Voor het door oud-collega's ter gelegenheid van de jaarwisseling gezonden
bloemstukje en toebehoren , mijn hartelijke dank. Voor het jaar 1971 wens
ik een ieder veel gezondheid toe. T.C.Robberegt

Hiermede betuig ik mede namens mijn vrouw, mijn dank aan directie, baas en
collega's voor de prachtige bloemen en de belangstelling die ik tijdens mijn
ziekte heb ontvangen. ,

A.Zwanenburg
Hartelijk dank aan mijn baas en de collega's van de luchtploeg voor het
mooie fruitbakje dat ik heb mogen'ontvangen.
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In dienst.
Met ingang van l februari j.l. trad de heer A.F. Beversen bij ons in dienst
als staffunktionaris Verkoop.
Wij hopen dat de heer Beversen zich spoedig in onze organisatie thuis zal
voelen.

Kantine ,.
In de afgelopen weken heeft het kantinepersoneel de gelegenheid gehad zich
soepel in te werken. Ditzelfde geldt ook voor de klantenkring.
Met ingang van maandag a.s. gaat de volgende fase in. Ook de medewerkers
uit de Apparatenbouw worden vanaf deze dag verwacht in de nieuwe kantine

^ van het bedrijfsbureau. Eveneens zullen voortaan in de nieuwe kantine alle
overwerkers hun maaltijd kunnen nuttigen. De tot nu toe daarvoor geldende
tijdstippen blijven ongewijzigd.
Wij hopen dat ook deze "operatie" volledig zal slagen.

Theoretisch Scheepsbouw.
De heer Ir. A.G.v.d.Lugt heeft een cursus samengesteld over "Theoretische
Scheepsbouw", welke aan een aantal van onze jonge medewerkers tweemaal per
week en wel op maandag- en vrijdagmorgen van 08.00 tot 09.00 uur, wordt ge-
geven in het daarvoor ingerichte leslokaal op de bovenverdieping van het
Hoofdkantoor. Genoemde cursus is op 4. januari 1971 gestart.
Wij wensen de deelnemers veel succes l ;

Asbestose onderzoek.
. In het gepubliceerde verslag van de O.R.-vergadering van 26 november j.l.
heeft U kunnen lezen over het landelijk asbestose-onderzoek. Dit onderzoek
vindt plaats in samenwerking met de arbeidsinspectie. Ons bedrijf verwerkt
asbest en vele van onze medewerkers komen hiermee direct of indirect in aan-
raking en door hen ook de familieleden.

» Zij worden nu in de gelegenheid gesteld zichzelf en hun familieleden aan
dit röntgenonderzoek te onderwerpen. Het wordt gehouden om na te.gaan 6f en
welke invloeden merkbaar zijn ten gevolge van asbest-verwerking.
In de periode van 15 februari tot 15 maart zal een röntgenteam ons bedrijf
bezoeken. Diegenen die zich willen onderwerpen aan dit onderzoek worden
verzocht zich te melden bij de afdeling Personeelszaken. Zij wil graag een
inzicht hebben van het aantal belangstellenden per afdeling (met familie-
leden) om te kunnen zorgen voor een vlotte organisatie van het onderzoek op
ons bedrijf. Tot en met woensdag 10 februari a.s. kunt U zich dus opgeven.
Mocht U aan het nut van een dergelijk onderzoek nog twijfelen, laat U dan
door onze bedrijfsarts eens haarfijn voorlichten!

Parkeren I.
In één van onze vorige afleveringen heeft U kunnen lezen over fout parkeren
in de Eendrachtsstraat. De ambtenaren van de Gemeentepolitie blijken nog
niet langs gekomen te zijn. Graag willen wij nog eens een beroep op Uw mede-
werking doen. Eén van schiedams gemeenteraadsleden heeft zich indertijd be-
ijverd om de situatie voor de bewoners van deze smalle straat zo aangenaam
mogelijk te maken. Zullen wij proberen het ook leefbaar te houden?

Dankbetuiging.
Mijn hartelijke dank aan direktie, chef en collega's voor de bloemen en de
fruitmand, die ik ontving tijdens mijn ziekte.

Mei. R.van Gent.
Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 - 260420 toestel 137/245



Parkeren II.
In een van onze laatste afleveringen van de Gusto Berichten plaatsten wij
een oproep om " netjes" te parkeren op het terrein vóór de G.A.C, garage.
Er is inderdaad een verbetering te zien. In zoverre bent U Uw collega's
al tegemoet gekomen, maar het kan nog beter . Blijft U nog even volhouden?

Van de Technische Dienst.
- Met ingang van maandag 8 februari 1971 zullen de eerste bewoners hun in-
trek nemen in het nieuwe bedrijfskantoor. De chefs en bazen van de af-
delingen machinebouw-buiten en scheepsbouw buiten valt deze eer te beurt.
De heer Vorster is voortaan telefonisch te bereiken onder nummer 156.
De heer van Putten blijft bereikbaar onder nummer 171, terwijl de heren
de Ridder en Berkhout e.a. toestel 166 behouden.

- De nieuwe kantine heeft ook een telefoonaansluiting gekregen. U kunt de
mensen daar bereiken via toestel 231.

- Het terrein rond het nieuwe bedrijfsbureau wordt momenteel geëgaliseerd
om ook hier de nodige parkeerruimte te verkrijgen.

- Er is zo nogal wat terrein dat geëgaliseerd dient te worden. Bij MB-bui-
ten en koperslagerij wordt dit gedaan om het straks te kunnen asfalteren;
hij de afdeling staalbouw om er een nieuwe kantine te kunnen plaatsen,
die nog in februari aanbesteed zal worden.

Fietsenstalling.
Het is jammer dat onze medewerkers hun fiets of brommer niet naast hun bu-
reau of op hun afdeling kunnen stallen. Daarom echter is er een fietsen-
stalling ! Met borden is aangegeven, waar Uw fiets of brommer geplaatst
dient te worden. Helaas kunt U niet allemaal Uw fiets bij de uitgang van
de stalling plaatsen. Doet U er wat aan?

G.A.C.
De voorraad smeerolie 10/30 van het merk Gulf in de GAC-garage is uitver-
kocht. Zoals U weet is men overgegaan op Total (10/30). Bij het oliever-
versen geeft dit geen problemen. U behoeft niets anders te doen dan de oude
olie zo warm mogelijk af te tappen. Naspoelen met speciale spoelolie is
sterk af te raden.
Gulfolie bijvullen met Total kan in principe wel, maar het is beter van
niet/ vooral in oudere typen wagens. De Total 10/30 kost nu ƒ 1.50 per
liter. Wij maken U er op attent dat het vooral in de winter ( jnet veel
koude starts en gebruik van de choke) verstandig is om de + 2000 km Uw olie
te verversen. Voor 2 takt motoren adviseert Total het volgende:
Alle merken met automaat zomer en winter - Total Super H.D. 20w/20
Alle merken zonder automaat zomer en winter - Total 2 Temps V 30/40
Ook deze bijzondere oliesoorten zijn bij de G.A.C, verkrijgbaar S ƒ 1.50
per literblik. ^

Dankbetuiging. .
Hiermede wil ik gaarne aan de direktie, bazen, collega's en geheel het per-
soneel .hartelijk dank zeggen voor al het medeleven, dat mijn man tijdens
zijn ziekte in het ziekenhuis en thuis en bij de ter aarde bestelling heeft
mogen ontvangen. Wij zullen hem heel erg missen. Uit aller naam,

Mevr. P.Lagendijk - Verheul.

Hiermede dank ik de bazen en mijn collega's voor de mooie cadeau's, die ik
bij mijn pensionering heb mogen ontvangen. A Lienden

Langs deze weg wil ik gaarne, ook namens mijn vrouw onze dank brengen aan
direktie en mijn collega's (machinebouw) voor de bloemen en de heerlijke
fruitmand, die wij mochten ontvangen met de geboorte van onze dochter.

J.v.d.Waart van Gulik.
Mijn hartelijke dank aan direktie, collega's en Dorusfonds voor het fruit
en de bloemen, die ik gedurende mijn ziekte heb ontvangen.

D.v.d. Blom
Voor de bloemen en de fruitmanden die ik heb ontvangen wil ik graag de
direktie en mijn collega's hartelijk danken. E Molenaar

Hiermede dank ik de direktie en collega's van de Petrochemie voor de bloem-
en en de fruitmand, die'ik heb mogen ontvangen. A.v.d. Bosch
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In Memoriam.'
Zaterdag j.l„ kwam het ontstellende bericht, dat tengevolge van de ern-
stige verwondingen die hij had opgelopen bij het ongeluk op de River Hum-
ber, was overleden onze medewerker Antonio Jiminez Martin.
Hoewel het ons bekend was dat zijn toestand zeer ernstig was, hebben wij
toch steeds gehoopt op herstel.
Het is haast ondenkbaar dat de heer Jiminez Martin - die de leeftijd van
43 jaar heeft bereikt - niet meer in ons midden zal terugkeren.
In de vijf jaar dat hij bij ons werkzaam is geweest, aanvankelijk als
postloper en later als timmerman, hebben wij hem leren kennen als een zeer
opgewekte, prettige collega en als een vakkundig medewerker.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, de kinderen en verdere fa-
milieleden. Wij wensen hun in deze wel zeer donkere dagen alle kracht toe
om dit zware verlies te dragen.

El dia sabado pasado recibimos la trista nueva que, debido a las heridas
graves que recibió a la desgracia en el buque "River Humber", habia falle-
cido nuestro colaborador Antonio Jiminez Martin.
Aunque teniamos noticia de que su condición estaba muy grave, habïamos
seguido esperando en su restablecimiento.
En casi imposible que el senor Jiminez Martin - que llegó a la edad de
43 aflos - no volvera entre nosotros.
Durante los cinco aTfos en los que trabajó en nuestra empresa, al princi-
pio como cartero y mas adelante como carpintero, el fallecido se dïo a
conocer como un colega muy alegre y amable y como un colaborador perito.
Nuestra simpatïa se dirige a su esposa, sus ninbs y los otros parientes.
Les deseamos la fuerza que necesitan en estos dïas muy dificiles para
sufrir esta pérdida sensible.

)orschii
Ijl een van onze edities van vorig jaar heeft U kunnen lezen over het model
dat een aantal medewerkers van de timmerwinkel aan het vervaardigen waren
van het boorschip. Inmiddels zijn alle proefnemingen met dit model in Wa-
geningen en andere laboratoria achter de rug. Op dit moment kan een ieder
die er belangstelling voor heeft, het model bewonderen in de modellenzaal
van het hoofdkantoor.

Excursies.
Traditiegetrouw zullen de eerste klassen van de L.T.S. uit Schiedam de ko-
mende weken ons bedrijf weer bezoeken.
Omdat de jongens staan voor het moment waarop zij hun definitieve oplei-
dingsvak moeten kiezen, wil de school hun door middel van een aantal vragen
uitgebreid kennis laten maken met wat er zoal in de praktijk te koop is.
Ongetwijfeld doen de jeugdige speurders ook Uw afdeling aan en wij hopen
dat U bereid bent hen alle gewenste informatie te geven.
Aan de hand van de verzamelde gegevens gaan de jongens straks op school
per groep een werkstuk maken over ons bedrijf, waarna het geheel met een
feestelijke middag op school wordt afgesloten.
Data der excursies zijn 15, 16, 17, 22, 23 en 24 februari 1971.

Wijs woord.
De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het
geeft.

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 - 260420 toestel 137/245



G.A.C.- verzekeringen.
Met ingang van l april 3.3, worden de tarieven van All Risk en Wettelijke
Aansprakelijkheids-verzekeringen met 10% verhoogd. Het eigen risico bij
A.R. wordt verhoogd tot ƒ .150,---; eigen risico in het buitenland bij W.A.
komt te vervallen,
Premies. A.R. W.A.

Katalogusprijs t/rn f 4000,-- f 360,— :f 143,—
ƒ 4001 " 4500,-- 375.— 143.—

4501 " 5000,— 398,— 155,—
5001 " 6000,— 413.— 155.—
6001 " 7000,— 447.— 163.—
7001 " 8000.— 465.-- 163.—
8001 " 9000.— 483.— 163.—
9001 " .10000.-- 526.— 183.—

10001 " 11000.--- 548.— 183.—
11001 " 12000.-- 570.— 183,—

De premie wordt verhoogd wanneer ü een dekking wenst tot ƒ 1.000.000,— per
gebeurtenis; bij A.R, met ƒ 15,— bij W.A. met ƒ 14.25. Brand- en diefstal-
dekking : 5 0/00 over de dagwaarde. Toeslag W.A. aanhangwagen/caravan ƒ 21

Premievermindering vindt plaats i 1. wanneer ü Uw eigen risico verhoogt met
ƒ 100,— voor casco - korting ƒ 33, — , ƒ 200,— voor casco - korting ƒ 66,
ƒ 300,— voor casco - korling ƒ 80,---; ƒ 400,— voor casco - korting ƒ 90,-

2, wanneer ü alleen in nederland blijft
rijden (neder landdekk.ing): op A.R . premie ƒ 19.80 en op W.A. premie ƒ 18
korting. 3. wanneer U schadevrij rijdt :
na een jaar schadevrij rijden 10% korting
na twee jaar schadevrij rijden 15% korting
na drie jaar schadevrij rijden 20% korting
na vier jaar schadevrij rijden 30% korting
na vijf jaar schadevrij rijden 35% korting .
na zes jaar schadevrij rijden 40% korting.

Voetballen.
Het elftal van de bedrij fsschooi, dat vorig jaar kampioen werd van het Paas-
voetbaltournooi, zal versterkt - met enkele nieuw aangekochte spelers - ko-
mende zaterdag haar eerste vriendschappelijke wedstrijd van dit jaar spelen.
Op het terrein van G.S.S. wordt de strijd aangebonden met het elftal van
Fonteijne uit Vlaardingen. Aanvang om 09,30 uur.
Belangstellenden en supporters worden van harte uitgenodigd dit schouwspel
bij te wonen. Toegang is gratis.

Even noteren.
In de editie van vorige week stonden een paar wijzigingen van telefoonnum- . __
mers i.v.m. de ingebruikneming van het nieuwe bedrij fskantoor. Noteert U nuA
ook nog even?- De heer v.d. Heuvel en de bazen van de afdeling scheepsbouw^^"
buiten zijn bereikbaar via toestel 271. De heer van Putten blijft bereik-
baar op toestel 171.

G.A.C. II.
De GAG - garage is in het bezit gekomen van een "accutester". Met deze mo-
biele tester kan de accu zowel in de wagen als los worden getest op de 2
volgende punten:
1. De conditie van de accu. Op een schaal kan men aflezen hoe de accu er

bij staat, van 'goed' tot ' vernieuwen'.
2. Op een 2e schaal wordt de 'lading' van de accu aangegeven.
ledere ter lading aangeboden accu wordt eerst met de accutester gecontro-
leerd. Accu's met een slechte conditie (rode zone) worden niet geaccepteerd.
Alleen de garagecommissaris mag met de accutester werken.

Fietsenstalling.
In de fietsenstalling is nog lang niet alles " koek en ei". Zeker een
twintig-tal fietsen staat fout! Maandag a.s. zal de bewaarder de ver-
keerd gestalde fietsen verzetten. Een excuus als:" Dit is al 20 jaar mijn
plaats!" gaat niet op. ü staat dan al eenzelfde aantal jaren verkeerd.
Werkt ü mee?

Dankbetuiging.
Hartelijk dank aan direktie, chef en collega's voor de bloemen en de fruit-
mand, die ik mocht ontvangen. J.Janssens
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Funkt iec las s if icatie.

19 februari 1971

Dinsdag j.l. heeft de daartoe ingestelde commissie een begin gemaakt met
de behandeling van de beroepen tegen de f unktieclassif icatie. Omdat - tegen
de bedoeling - de behandeling laat is aangevangen, heeft de commissie zich
tot doel gesteld dat eind volgende week alle betrokken medewerkers in de
gelegenheid moeten zijn geweest om hun beroep nader toe te lichten.
In dit zelfde hoge tempo zal dan worden voortgegaan, om iedereen nu zo snel
mogelijk uitsluitsel te kunnen geven.
Omdat de heer van der Meer nog niet geheel is hersteld, staat de beroeps-
commissie onder voorzitterschap van de heer M.v.Houselt.

j.l. hebben wij de eerste groep Joegoslavische arbeiders kunnen
verwelkomen. Deze 21 mensen zijn dinsdagavond met het vliegtuig in ons land
aangekomen. Zij zullen voorlopig één jaar bij ons bedrijf te werk worden
gesteld, in dienst van Jugo-Montaza. Onder de nu aangekomen medewerkers
bevinden zich pijplassers, konstruktielassers en konstruktiebankwerkers
voor de afdeling Staalbouw én een drietal hulparbeiders voor de afdeling
Scheepsbouw. Deze mensen zullen natuurlijk enige tijd nodig hebben om bij
ons "thuis " te geraken. Wij wensen hun veel succes toe in hun nieuwe werk-
kring en hopen dat U - waar dit maar mogelijk is - Uw steentje wilt bijdra-
gen om hen snel te doen wennen.
Zoals U uit vorige publicaties reeds kon lezen, zijn de Joegoslavische mede-
werkers aangetrokken in verband met het besluit van de direktie geen ge-
bruik meer te maken van onderaannemers, die de arbeidsrust op ons bedrijf
zouden kunnen verstoren.

Paasvoetbaltournooi .

•fü.

Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer het paasvoetbaltournooi worden^gehou-
den. Vorig jaar waren ónze bedrijfsschoolleerlingen de
gelukkige winnaars van dit tournooi. Op dinsdag 13
april a.s. zullen twee elftallen, samengesteld uit be-
drijf sschoolleerlingen, in het strijdperk treden.
Er zal nog hard getraind moeten worden wil men ook dit
jaar een goed figuur slaan. Over de aankopen van de
andere ploegen tasten wij nog volledig in het duisteri
Wij wensen onze spelers veel sukses bij hun voorbe-
reiding en laat zien dat ze bij Gusto óók kunnen voet-
ballen! I

Van de Technische Dienst.
- In een van onze vorige afleveringen meldden wij dat er
geëgaliseerd zou gaan worden op de diverse plaatsen op het terrein.
Ieder heeft de laatste dagen een aantal machines hun werk op dit gebied
zien doen. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

- De nieuw te bouwen kantine voor de afdeling staalbouw nadert haar vol-
tooiing. Over een dag of 14 zullen waarschijnlijk de eerste druppels kof-
fie vloeien. Wij hopen dat er ook van deze kantine een even zinvol ge-
bruik gemaakt zal worden als van de onlangs geopende kantine.

Aangeboden.
Te koop aangeboden een teak bergmeubel - prijs ƒ 100,—, een teak radio-
meubel met pick-up met wisselaar in goede staat. Vaste prijs ƒ 250,—.
Verdere informatie te verkrijgen op afdeling personeelszaken tst 137.

Redactie: Afd. Pers. Zaken; Schiedam,-tef. 010 - 260420 toestel 137/245



Werk onder handen.
-De afdeling scheepsbouw-buiten moet haar aandacht verdelen over drie objek-
ten. De Humber River raakt nu in een gevorderd stadium; beproevingen van
hulpmotoren, paralleldraaien e.d. zijn reeds enige tijd geleden door de af-
deling MB- buiten aangevangen.
Het boorschip gaat ook wat gestalte krijgen op de helling. De dubbele bo-
dems zijn voor 90% geplaatst, terwijl ook diverse zijkasten en tussendekken
zich reeds op hun plaats bevinden.
Voor de Free Enterprise VI wordt momenteel de helling in gereedheid ge-
bracht.
-Bij scheepsbouw-binnen liggen de eerste sekties voor de kraan van Herema
nu op de lasvloer.
Voor de brug van Curacao komen deze week ook weer delen gereed, die gedeel-
telijk ook zullen worden afgeleverd. Van het boorschip krijgen hoofddekken
en sekties voor het achtergedeelte nu gestalte.
-Op het bedrijf te slikkerveer naderen 2 overslagboeien hun voltooiing.
Verder is de eerste sektie van de delen van het boorschip die in slikkerveer
gemaakt zullen worden, deze week afgeleverd.
Voorts werd ons gemeld dat de "zandstraal-tent", die men dit jaar in ge-
bruik heeft genomen, aan alle verwachtingen voldoet.
Het stralen en vervoer van boeien kan nu ook onder slechte weersomstandig-
heden gebeuren.
-Staalbouw -Schiedam heeft de brug voor de Prins Friso Haven (roll on/roll
off) praktisch gereed. De w.acht is nog op de schilder en het aanbrengen van
het anti-slipdek. Ook wordt hard gewerkt aan de draaitafels voor twee over-
slagboeien. In de hal is men het voorbereidend werk gestart voor het
stellen van de arm van de kraan van Herema.

-De Machinefabriek zit- ook niet stil. Een "plakkenschaar" van de Hoogovens
is daar volop in revisie,. terwijl de voorbereiding voor de Herema-kraan
ook hier is gestart. Voorts wordt gewerkt aan een serie boeien.

Teleac.
Op de afdeling Personeelszaken is een ruim aantal exemplaren binnengekomen
van het blad "Teleactiviteit".
Het is een contactblad voor cursisten van de Stichting Teleac. Cursisten en/
of medewerkers die geïnteresseerd zijn in hetgeen Teleac zoal op het scherm
gaat brengen, kunnen even op personeelszaken langs lopen om een blad af te
halen. Natuurlijk wel op de afgesproken tijden !

G.A.C. I
Ter beschikking van de leden is in de GAC-garage automontagedraad (1% mm2)
in de kleuren rood en zwart. Ook is er een assortiment kabelconnecties, ka-
belschoentjes, tweewegschoentjes etc. met bijbehorende tangen om de draad
te strippen en de schoentjes vast te klemmen.
Men kan deze artikelen tegen betaling bij de garagecommissaris verkrijgen.

G.A.C. II. »
De leden van de GAG worden nog even aan de ledenvergadering op donderdag 25
februarie a.s. herinnerd.

Het bestuur is er in geslaagd in contact te komen met 2 deskundige Opel-mon-
teurs, welke onze leden bij moeilijke reparatie-gevallen ter zijde willen
staan en zo nodig reparaties uitvoeren. De heren wensen hiervoor wel een ver-
goeding. Nadere inlichtingen bij de heer Schilt, 's maandags in de verband-
kamer .

Door het steeds groeiende aantal leden en het regelmatig wisselen van auto
door diverse leden, is het voor de bestuursleden onmogelijk geworden om
ieder lid en iedere auto persoonlijk te kennen. Om misbruik hiervan te voor-
komen zal in het vervolg bij garage-gebruik, benzine verkoop etc. controle
worden uitgeoefend op lidmaatschap en kentekennummer, door een verzoek om
het bewijs hiervan te tonen.
Wij verzoeken de leden hieraan te willen medewerken door steeds hun lidmaat-
schapkaart bij de hand te hebben met het juiste kenteken-nummer als hierom
wordt gevraagd.

Te Koop.
Dubbele bediening van DAF 33. Eeveneens een Renault R-8, bouwjaar 1968, nog
geen 30.000 km gelopen.
Verdere inlichtingen op afdeling personeelszaken te v '-rijgen.
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Asbestose onderzoek.
In het verleden werd van vele kanten binnen ons bedrijf aangedrongen op een
verantwoord beleid t.a.v. asbest-toepassing en verwerking.
Wie schetst onze verbazing dat - nu de eerste stap daartoe wordt gezet -
blijkt dat er zich voor het asbestose-onderzoek slechts in totaal 43 perso-
nen hebben opgegeven ( incl. familieleden). Men kan zich afvragen of men
van de ernst van dit onderzoek is doordrongen en welk nut het nog heeft
wanneer er slechts zo weinig mensen aan meedoen.
Met het Centraal Bureau voor Medisch Hygiënische keuringen is de afspraak
gemaakt dat bij Gusto de termijn voor inschrijving zal worden verlengd tot
en met l maart a.s. Wanneer dan blijkt dat het aantal belangstellenden be-w
neden de 300 ligt zal het onderzoek op ons bedrijf worden geannuleerd en w
uitgesteld tot in het najaar. Maandag kunt U zich op de afdeling Personeels-
zaken nog melden!

Gusto's Muziekvereniging.
Op zaterdag 6 maart a.s. geeft Gusto's Muziekvereniging een populair con-
cert in gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam.
Het bal na afloop wordt verzorgd door het dansorkest van John Wegman.
Er zijn nog enkele kaarten te verkrijgen ad ƒ 1,50 (belasting inbegrepen)
bij de heren A.Mol, Snelliussingel 48b; H. Noordzij, v. Ruysdaellaan 66 en
P.Krommenhoek , West Frankelandsestr 90b.
Als U eens gezellig een avondje uit wil, is dit Uw kans. Dat er goede mu-
ziek te horen zal zijn, hoeven wij U niet te vertellen.

Smit Kinderdijk.
Gisteren, donderdag 25 februari, was een feestelijke dag voor onze collega's

heeft de
pers

in Kinderdijk. Aan de hand van tekeningen en maquettes
direktie voor genodigden, belangstellenden jpd~ en de
het Werfplan onthuld. Deze onthulling viel f̂a. gelijk
met de tewaterlating van

t de Siete, een 6000 m3 -. ̂, f \. De helling

waarop het schip is al
gebouwd, zal worden
opgeheven. Eind 1972
zal S.K. kunnen be-
schikken over een overdekte helling, waaronder ook grote schepen zoals
Siete ( 127 m lang en 18.80 m breed) gebouwd kunnen worden.
De doop van de sleepzuiger werd verricht door Mevrouw Tina Ciulli, echtge-
note van de President-direkteur van de Banco di Roma.

Veiligheid.
Bij controle bleek dat er door mensen op ons bedrijf "geknoeid" is aan gas-
en zuurstofleidingen. Uit één van de reduceerventielen is de terugslag pa-
troon verwijderd. Het gevolg hiervan had een aardige explosie kunnen zijn
met alle gevolgen van dien. Wij verzoeken iedereen met zijn vingers af te
blijven van dergelijke apparatuur. Er is gas en zuurstof genoeg. Wanneer U
denkt dat er iets hapert, haalt U er dan een expert bij, die verstand van
de zaken heeft!

Te koop aangeboden.
Een Philipsradio met pick-up (merk trio-tack) . Een stereoradio (aristona)
met twee boxen en pick-up. Slechts één jaar oud.

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 -260420 toestel 137/245



Personalia.
Voor de leden van onze Gusto-Gemeenschap vinden natuurlijk van tijd tot tijd
de nodige "veranderingen" plaats in de persoonlijke omstandigheden.
Het komt nogal eens voor dat wij pas geruime tijd nadat men b.v. verhuisd of
gehuwd is , op de hoogte worden gesteld. Stel voor dat U ziek bent en een
ziekenbezoeker wordt naar Uw adres gestuurd óf dat U iets op de zaak overkomt
dan wordt het erg bedenkelijk, wanneer Uw adres , dat bij ons staat genoteerd
niet klopt. Mogen wij nog eens Uw speciale attentie hiervoor vragen J

Gepensioneerden.
De datum voor de traditionele bejaardenmiddag is vastgelegd. Op woensdag 7
april a.s. zal de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen 's middags volledig in
"Gusto - handen" zijn.
Noteert U de datum alvast voor Uw oud-collega's, familie en vrienden? Natuur-
lijk worden zij t.z.t. persoonlijk uitgenodigd!

Zeskant.
In enkele van de laatste edities van het Zeskant werden een aantal hobbyisten
aan ons voorgesteld. Hierop zijn heel wat leuke reakties gekomen. De redac-
tie van het Zeskant zou graag in kontakt willen komen met mensen die een bij-
zondere hobby hebben en die het op prijs stellen er wat meer bekendheid aan
te geven. U kunt zich aanmelden bij de heer Kollerie (toestel 222.).

Inzameling.
De gehouden inzameling voor de nebestaanden van onze overleden medewerker

j de heer Antonio Jiminez Martin heeft een bedrag opgebracht van ƒ 1216,53.

Bejaardensoos. """"
Een dezer dagen kwam er een verzoek binnen van de leden van de Bejaarden-
soos van de H.Hart parochie, die hun soos gewoonlijk houden in de Dukdalf.
De leden van deze soos doen een beroep op onze parkeerders om tenminste de
strook "INRIT VRIJHOUDEN" ook inderdaad vrij te houden.
De reden van dit verzoek is, dat er onder deze bejaarden een aantal invaliden
zijn die zich voort moeten bewegen in een wagentje. Krijgen deze mensen van U
de gelegenheid om in het ontspanningscentrum te komen?

Te Koop .
Een bergmeubel tegen elk aannemelijk bod.
Een Renault 10, kleur donker groen, bouwjaar 1967. Inlichtingen bij de af-
deling personeelszaken, toestel 137.

Voetbal.
In onze editie van vorige week werd vermeld dat het elftal van onze bedrijfs-
school zou spelen tegen Fonteijne uit Vlaardingen.
Door omstandigheden is deze wedstrijd niet doorgegaan. De strijd zal nu ge-
streden worden a. s. zaterdag om 09,30 uur op het G. S. S. terrein. Belangst^-

•
lenden en supporters zijn nog steeds van harte welkom.

«•
In dienst.

Maandag a.s. treedt bij ons bedrijf in dienst als verbandmeester/ ziekenbe-
zoeker, de heer A.J. van Amelsfort. Hierdoor zal dus onze medische dienst
straks op volle sterkte haar werkzaamheden in de nieuwe omgeving kunnen gaan
uitoefenen. Wij wensen de heer van Amelsfort veel succes toe en wij ver-
trouwer! er op, dat hij zich spoedig in onze gemeenschap zal thuis voelen.

Dankbetuiging.
Hartelijk dank aan de direktie en collega's voor de fruitmand die ik tijdens
mijn ziekte mocht ontvangen. A.Vogel

Mede namens mijn echtgenote hartelijk dank voor de belangstelling en de
bloemen, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. J.A.Tolsma

Voor de mooie bloemen welke ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen, wil ik
mijn collega's hartelijk danken. J.C. Bijtjes

Mede namens mijn vrouw dank ik de direktie voor de fraaie fruitmand, die ik
tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. A.Boes

Ter geruststelling.
Wij hebben tegenwoordig nog maar twee problemen: Hoe vermager ik en hoe
raak ik mijn auto kwijt. wim
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Benoeming.
De Heer R.G.A.Houthuysen is met ingang van l januari j.l. benoemd tot
Chef Machinefabriek. Als zodanig volgt hij de heer Jacobs op, die ons
bedrijf inmiddels heeft verlaten.
De heer Houthuysen zal, waar nodig, kunnen rekenen op de steun van de
heer H.K.Damen.
Wij wensen hem in zijn nieuwe funktie bijzonder veel succes toe.

Overwerk.
Met ingang van maandag 8 maart a.s. zullen alle overwerkers hun maaltijd
gaan nuttigen in de nieuwe kantine van het bedrijfsbureau en wordt de be-
drij fskantine voor dit doel gesloten.
Daarmee is tevens bereikt dat alle medewerkers die moeten overwerken ge-
lijkelijk kunnen profiteren van de mogelijkheden van de keuken in de nieuwe
kantine. Eet smakelijk!

Jubileum.
Eind deze maand gedenkt de Bridge-club Gusto haar 25 jarig bestaan. De
viering van dit heuglijke feit vindt plaats op 17 april a.s. De spelers
zullen dan- onder het wakend oog van hun dames - onderling wedijveren om
de hoogste eer. Voor de winnaars zijn leuke prinzen beschikbaar. Voordat
het echter zover is zullen onze mensen nog de strijd moeten aanbinden met
het bridge-team van de Beijenkorf (8 maart a.s.) en van de P.T.T. (25.3.)
Wanneer deze laatste wedstrijden van de competitie worden gewonnen, mag
ons team zich kampioen van haar poule noemen. Veel succes!

Voetbal.
Volgende week zaterdag zal de Gusto Voetbalclub "Balopdak" de strijd aan-
binden met de voetballende vertegenwoordigers van het Computercentrum.
Deze sportieve ontmoeting vindt plaats om 10.00 uur 's morgens op het ter-
rein van G.S.S. Zoals vanouds hebben de supporters weer gratis toegang en
zijn zij van harte welkom.

Onderzoek.
Gisteren hebben de heren H.D. v.Manen en H.A.Meerzorg, na een stageperiode
van 7 weken, ons bedrijf weer verlaten. Beide heren zijn student aan de
Interfaculteit Bedrijfskunde en hebben binnen ons bedrijf een studieop-
dracht uitgevoerd. Men heeft de heren veelvuldig in de Machinebouwhal en
scheepsbouw binnen kunnen zien, waar zij de wijze van organisatie van het
transport hebben bekeken. Wij wensen beide heren bij hun verdere studie
veel succes toe.

Staalbouw.
Zoals U reeds in een van onze edities van vorig jaar heeft kunnen lezen,
gaat onze afdeling staalbouw zo'n 12.000 ton staal verwerken tot Hoogoven
VII. Voor de medewerkers van Gusto Staalbouw die hieraan hun steentje moet-
en bijdragen is ter plaatse een nieuwe accommodatie geschapen.
Het startsein voor de montage zelf is reeds gegeven. Vrijdag a.s. zal met
enig vlagvertoon het nieuwe onderkomen worden geopend.
Dat dit aan alle eisen voldoet, blijkt wel uit de vele positieve reakties
die van alle kanten binnenkomen. In het Zeskant hopen wij U t.z.t. wat fo-
to's te tonen van het fraaie complex.

Dankbetuiging.
Mede namens mijn vrouw dank ik de direktie, collega's en de bazen voor de
cadeau's en belangstelling bij mijn 25 jarig jubileum. H.C.v . Elswijk
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In Memoriam.
Een dezer dagen ontvingen wij bericht van het overlijden van onze ge-
pensioneerde medewerker de heer A.Korpel op 23 februari 1971.
De heer Korpel, die de leeftijd van 78 jaar mocht bereiken, werkte ruim
45 jaar bij ons bedrijf als schaver in de afdeling machinebouw.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, die zo plotseling
voor dit grote verlies zijn komen te staan. Wij wensen hun veel sterkte
toe in deze moeilijke dagen.

G.A.C.
Op de ledenvergadering van de GAG van 25 februari j.l. is met algemene
stemmen het voorstel aangenomen, om de donateurscontributie te verhogen
van ƒ 10,-- tot ƒ 20,-- per jaar. Deze verhoging is noodzakelijk gevonden
door de vorig jaar afgesloten collectieve rechtsbij stand-verzekering voor
onze leden, waarvan ook de verzekerde donateurs kunnen profiteren.
Mogelijk is,dat nu meerdere donateurs zullen besluiten - door het geringe
contributie verschil tussen lid- en donateurschap (13,-- p.j.) - zich als
lid op te geven om daardoor het recht van garagegebruik te verkrijgen.
Deze donateurs wordt verzocht, zich zo spoedig mogelijk in verbinding te
stellen met de heer de Raay - toestel 268.

Verhuisd.
Het nieuwe bedrij f skantoor begint zo langzaam aan o.-volkt te raken. Ook
heer v.d. Stadt heeft deze week zijn intrek genomei: . r; het gebouw. Hij
blijft bereikbaar onder telefoonnummer 245.

Vakanties 1971.
Bij de volgende salarisstrook die U zal worden toegezonden, treft U een
formulier aan voor het aanvragen van Uw vakantie-periode in het jaar 1971.
Het is de bedoeling dat U dit formulier ingevuld aan Uw baas/chef overhan-
digd, waarna per afdeling kan worden bekeken of de bezetting tijdens de
vakantie-maanden overeenkomt met de dan te verrichten werkzaamheden.
De vakantie-aanvragen dienen uiterlijk op 31 maart 1971 in het bezit van Uw
baas/chef te zijn; dit in tegenstelling tot de datum van 15 maart die op
het aanvraagformulier staat vermeld.
Mocht de door U aangevraagde periode problemen opleveren t.a.v. de bezet-
ting van de afdeling, dan zal Uw baas/chef daarvan vóór 21 april mededeling
doen.
Niet door de baas of chef afgetekende formulieren worden door de afdeling
personeelsadministratie / personeelszaken niet geaccepteerd.'

Gusto Muziek.
Mogen wij U nog even herinneren aan het concert dat de Gusto Muziekver-
eniging a.s. zaterdag zal geven in Gebouw Arcade? M
Laat deze kans op een gezellige avond - met bal na - U niet ontgaan! ™

Excursie I.
Woensdag j.l. brachten 45 leerlingen van de MTS uit den Haag een bezoek aan
ons bedrijf. Aan de hand van een door ons bedrijf samengestelde vragenlijst
is de leerlingen gewezen op alle aktiviteiten die in ons bedrijf worden ver-
richt. Ter afsluiting van het geheel zal over enkele weken een filmvoorstel-
ling op school worden verzorgd (IHC- films), bij welke gelegenheid dan
tevens enkele prijzen worden bekendgemaakt voor de beste werkstukken over
de excursie. Allen, die aan het slagen van deze excursie meewerkten, onze
hartelijke dank.

Excursie II.
De excursie van de LTS-Schiedam naar ons bedrijf zijn deze week beëindigd.
Mede door de rondleiders van ons bedrijf zijn het zeer leerzame rondleidin-
gen geweest, voor welke medewerking wij hun vanaf deze plaats ook willen
bedanken. Het wachten is nu op de werkstukken die de groepen zullen maken.

Dankbetuiging.
Mede namens mijn vrouw hartelijk dank aan direktie, collega's voor de mooie
bloemen, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

D.J. de Wit
Voor de vele blijken van belangstelling, welke wij van U bij gelegenheid van
ons huwelijk mochten ontvangen, zeggen wij U dank. N.G.Alberts en echtgenote
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Een nieuwe dochter.
I.H.C.Holland heeft een dochteronderneming in de Verenigde Staten opge-
richt, die de naam I.H.C.Holland - LeTourneau Marine Corporation zal dra-
gen. De onderneming/ die deel zal uitmaken van de offshore divisie van het
I.H.C.-concern, zal kantoor houden in Kilgore, Texas.
I.H.C.Holland -LeTourneau Marine Corporation is het resultaat van een sa-
menwerkingsovereenkomst, die I.H.C.Holland heeft gesloten met de heer
Richard L. LeTourneau, een bekend specialist in de offshore olie-industrie
uit Texas.
De heer LeTourneau, die meer dan 30 jaar ervaring heeft in het ontwerpen
en bouwen van materieel voor de olie-industrie, zal de directie van de
nieuwe maatschappij voeren. Naast de Amerikaanse technici die zijn aange-
trokken, zal ook de offshore divisie van I.H.C. Holland specialistisch per-
soneel leveren.
Via deze nieuwe vestiging zal I.H.C. Holland mettertijd een nieuw type
booreiland introduceren. De bouw zal steeds zo dicht mogelijk plaatsvinden
bij het gebied waar het booreiland moet worden ingezet, teneinde transport-
en verzekeringskosten te drukken.
I.H.C.Holland beschouwt haar besluit tot samenwerking met de heer LeTour-
neau als een logische stap in haar beleid de verkoopaktiviteit te intensi-
veren en haar produktiemogelijkheden niet meer uitsluitend aan de eigen
Nederlandse werven te koppelen.

Asbestose.
Ook onze laatste oproep medewerking te verlenen aan het landelijk asbesto-
se onderzoek heeft weinig resultaat opgeleverd. In totaal meldden zich
slechts 80 mensen in plaats van de vereiste 300 om het onderzoek enige zin
te doen hebben.
Mogelijk kunt U de moed opbrengen tegen het einde van dit jaar Uw medewer-
king wel te verlenen aan een dergelijk onderzoek. Het wil er bij ons nog
steeds niet in dat U het belang van zo'n onderzoek niet zou inzien.
Hoewel, de aanmeldingen J

House Styling.
Het "gezicht" van de gehele I.H.C. zal binnenkort veranderd en gemoderni-
seerd gaan worden. Deze grootscheepse operatie die betrekking heeft op on-
ze presentatie aan de buitenwereld heet "house styling".
Vanaf l mei a.s. zult U het nieuwe gestyleerde embleem van I.H.C. overal
op terug kunnen vinden. Iets, waarmee U dagelijks geconfronteerd wordt,
zijn de suikerklontjes. Op het moment krijgt U al "vreemdsoortige" suiker-
klontjes. Dit heeft tot oorzaak dat de oude voorraad op is. Met ingang van
l mei a.s. krijgt U bij Uw koffie weer suikerzakjes in onze eigen (ver-
nieuwde) I.H.C. -verpakking. Ook voor onze Gusto Berichten heeft de house
styling gevolgen. Het belangrijkste is wel de naamsverandering in "IHC-
GUSTO N.IEUWS" en de - voor wat betreft kleur en tekening - veranderde 'kop'
van ons lijfblad. Toch zal dezelfde redactie na l mei U wekelijks blijven
informeren over het wel en wee bij Gusto en alles wat Gusto aangaat.
In de komende tijd zullen wij nog nader terugkomen op andere zaken die
onder de hamer van de "house styling" vallen.

Aangeboden.
Te koop een philips radio en een pick-up merk trio tack in zeer goede
staat. Inlichtingen hierover bij afdeling personeelszaken tst. 137.

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 -260420 toestel 137/245



In Memoriam.

Deze week ontvingen wij bericht dat op 6 maart j.l. was overleden onze
gepensioneerde medewerker de heer P.Lamens.
De heer Lamens - die de hoge leeftijd van 87 jaar mocht bereiken is
ruim 43 jaar in dienst van ons bedrijf geweest als smid in de afdeling
scheepsbouw - binnen. Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en
verdere familieleden. Wij wensen hun veel sterkte toe bij dit verlies.

Foto' s.
Van de zo geslaagde Nieuwjaarsreceptie in de nieuwe kantine zijn een aan-
tal foto's gemaakt. In de laatste editie van het Zeskant heeft U er hier-
van al enkele kunnen zien.
Bij de afdeling Publiciteit ligt de hele serie ter inzage. De afmetingen
zijn briefkaartformaat, terwijl de kosten ƒ3, --- per stuk bedragen.
's Morgens van 09.15 tot 09.30 en 's middags na 16.30 uur kunt U bij de
afdeling Publiciteit (R.v.Loopik) terecht om Uw bestellingen te doen.

P. B. N. A.
Donderdag 18 maart a. s. zal de heer E. Wouter s van P. B. N. A. een bezoek
brengen aan ons bedrijf. Degenen die de heer Wouters persoonlijk willen
spreken over b. v. studieproblemen, studietempo of iets dergelijks ge-
lieven zich uiterlijk woensdag 17 maart a. s. bij de afdeling persoonlijk
te melden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor mensen die inlichtingen^
willen hebben over cursussen, die zij overwegen te gaan volgen.

In de krant.
In het Vrije Volk van dinsdag j.-, stond een lijvig artikel over Gusto,
getiteld "Bij Gusto hangt een moeder in de kraan". Het is waar, er is
geen woord frans bij. Zo 'n maand geleden kwam bij ons bedrijf de eerste
vrouwelijke kraanmachinist in dienst. Nu zijn er al drie dames, die een
kraan bedienen in de scheepsbouwloods . Het artikel in het Vrije Volk ver-
telde ook dat de dames het geweldig naar hun zin hebben bij ons, niet in
het minst door de prettige ontvangst die hen ten deel viel door de manne-
lijke collega's. Geweldig heren, houden zo!

Maaltijden.
Nu alle overwerkers in de nieuwe kantine hun maaltijd gebruiken, is be-
sloten hun te laten profiteren van de mogelijkheden die de keuken daar
biedt. Vanaf maandag a. s. is het dan ook mogelijk om - naast de reeds
gebruikelijke maaltijden - een "lekker hapje" te bestellen van biefstuk
met frites, karbonade met frites of gehakt met frites. Als het zo door-
gaat krijgen onze huisvrouwen het wel moeilijk in de concurrentiestrijd!

Powerloods. _
In de Powerloods en wel daar, waar het vroeger "bedstee" heette, heeft
deze week een belangrijke verbouwing plaatsgevonden. De gehele Hal is
uitgebroken en van nieuwe kranen voorzien, die een totaal hef vermogen
hebben van 11 ton. Tevens wordt er in de komende week een nieuwe foto-
electrische brandmachine geplaatst van het merk Mono-Rex. Al met al een
belangrijke aanwinst voor onze collega's van de afdeling staalbouw-binnen

Waslokaal.
In de komende week wordt de voormalige leerschool scheepsbouw ontruimd,
om een aanvang te kunnen maken met het inrichten van deze ruimte tot was-
en kleedlokaal voor onderaannemers.
Wanneer het allemaal een beetje meezit, zal het werk in april geklaard
zijn. Een nijpend ruimte-probleem behoort dan weer tot het verleden.

Knippen en scheren.
De Humber River is van maandag tot en met donderdag op visite geweest
bij Wilton Fijenoord. Het uitstapje was noodzakelijk om - in het dok -
het schip ook onder de waterlijn van de voorgeschreven verflagen te kun-
nen voorzien.

Dankbetuiging .
Langs deze weg wil ik. de direktie, Dorusfonds, speciaalfonds en collega s
hartelijk danken voor de bloemen 'en de cadeau' s en de belangstelling,
vooral 's avonds bij 'mijn 25-jarig huwelijk ondervonden. Fam.v.Noortwijk.
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Van de Direktie.
Hierdoor delen wij U mede dat de heer Ir. I.H.van der Horst met ingang van
l augustus 1971 zijn funktie als Hoofd van de Tekenkamer Kraan- en Staal-
bouw zal neerleggen.
Familie-omstandigheden hebben er toe geleid dat de heer van der Horst heeft
besloten naar Israël terug te keren.
Wij achten het juist U thans reeds van deze beslissing op de hoogte te stel-
len. Te zijner tijd zullen nadere mededelingen volgen betreffende de op-
volging van de heer van der Horst als Hoofd van de Tekenkamer.

n de Direktie II.
Met ingang van 17 maart j.l. ressorteert de heer H.S.Sival onder de heer
Ir.J.Sjouke. De aard van zijn werkzaamheden blijft dezelfde.

Winstdeling.
Aan het einde van het boekjaar 1970 bleek dat de winstverwachtingen voor de
I.H.C., zoals die bij het begin van dat jaar door de voorzitter van de Raad
van Bestuur waren uitgesproken, werkelijkheid waren geworden. Aan aandeel-
houders zal dan ook worden voorgesteld over dat jaar een dividend van 15%
uit te keren.
Zoals de meesten van U wel zullen weten is het bedrag dat als winstdeling
aan de medewerkers wordt uitgekeerd gelijk aan dat wat aan de aandeelhouders
ten goede komt. Uitgaande van 15% dividend zou de verdeelsleutel of winst-
delingsfactor 3,48 gaan bedragen. Vorig jaar was dit 3,33. Het bedrag dat U
in dit geval, dit jaar bruto zou ontvangen, kunt U berekenen door Uw (1970)
salaris om te rekenen in een week-salaris door deling door 4 en deze uit-
komst te vermenigvuldigen met de factor.
Over de betalingsdatum en ook over de winstdelingsspaarregeling die ons be-
drijf kent, zullen wij U nog nader informeren.

it betekent het?
Wanneer we nagaan wat er nu in de praktijk van de laatste jaren voor uit-
keringen uit de I.H.C. winstdelingsregeling zijn voortgevloeid, dan zien we
toch een duidelijke groei. Ondanks de ontwikkeling elders, ook in "de metaal'
zien wij hier dat I.H.C. een onderneming is met stijgende investeringen,
stijgende winsten en stijgende winstuitkeringen, met groeiende zekerheid dus
voor Zijn medewerkers. Zo ontving bijv. de lasser in werkklasse 5 een be-
drag aan winstdeling over het jaar 1967, in 1968 ƒ 570,22. In 1969 ƒ 721,41
In 1970 ƒ 780.89 en dit jaar zou het dan ƒ 836,94 bedragen.

Lunchpauze.
Door de uitbreiding van de kantineruimten biedt de werfkantine weer volop
plaatsen om er de lunchpauze door te brengen.
Wij willen U dan ook verzoeken er nu aan mee te werken, dat de verschillen-
de gelegenheden gebruikt worden waarvoor zij zijn bestemd! Het waslokaal is
daarom dan ook weer schaftlokaal af en wel met ingang van maandag a.s.
Mocht U het vergeten, dan zal men U dit graag even helpen herinneren, maar
Uw medewerking vinden wij wel vanzelfsprekend.

Voor de medewerkers in de fabriek.
Door een fout op de afdeling Personeelsadministratie heeft U het U toegezeg-
de vakantiebriefje niet bij Uw salarisslip aangetroffen.
In de loop van de volgende week zal het U nu via Uw baas worden uitgereikt.
Wilt U het, ondanks de vertraging, toch zo snel mogelijk inleveren?

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 - 260420 toestel 137/245
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Ondernemingsraad.
Dinsdagmiddag j.l. is de Ondernemingsraad in vergadering bijeen geweest
onder voorzitterschap van de Heer F.E.M.Smulders.
Het enige agendapunt van deze vergadering was het jaarverslag van IHC-Hol-
land over 1970 en speciaal de bijdrage die Gusto leverde tot de geboekte
resultaten. De toelichting op de cijfers werd gegeven door onze administra-
teur, de heer A.A.J.v.d.Kley. In het aprilnummer van het Zeskant zal een
verkort jaarverslag worden opgenomen, zodat wij kunnen volstaan met U daar-
naar te verwijzen.

het nieuws.

f

Met forse opmaak hebben, een aantal dagbladen afgelopen week bekendheid ge-
geven aan de jaarcijfers over 1970 van I.H.C.Holland.
In onze vorige aflevering van de Gusto Berichten heeft U reeds kunnen lezen
over de winstdeling die beschikbaar gaat komen wanneer de aandeelhouders-
vergadering het dividend definitief vaststelt.
Als het voorstel ongewijzigd blijft, ontvangen wij een bedrag van 3,48 x
het weeksalaris van december 1970. De datum waarop het bedrag aan U zal
worden uitgekeerd is thans bekend en valt samen met de salarisbetaling in
april. De winstuitkering voor de medewerkers in de fabriek wordt in de week
van 13 tot 16 april betaald, voor de beambten in de week van 19 tot 23
april a.s.

Winstdelingsspaarregeling.
Nu de uitbetaling van de winstdeling in zicht komt, menen wij er goed aan te
doen Uw geheurgen nog eens op te frissen over de spaarmogelijkheden die aan
de winstuitkering verbonden zijn.
Ter informatie van mogelijke nieuwe deelnemers
het volgende: Eén van de voorwaarden is, dat men

•
zich bindt voor de duur van tenminste 5 jaar, ter-v
wijl het maximum spaarbedrag ƒ 500,— per jaar be-
draagt. Omdat het spaarbedrag, is vrijgesteld van
loon- en inkomstenbelasting en daarop ook geen
premies voor sociale verzekeringswetten worden in-
gehouden levert dit een belangrijk voordeel op.
Naast de normale rente.die de spaarbank vergoedt,
geeft het bedrijf aan deelnemers nog een extra
premie, in verband met het feit dat ook door het
bedrijf, bepaalde premies over het te sparen be-
drag niet behoeven te worden afgedragen.
Bij een spaarbedrag van ƒ 400,— tot ƒ 500,— =
Bij een spaarbedrag van ƒ 300,— tot ƒ 400,— =
Bij een spaarbedrag van ƒ 200,— tot ƒ 300,— =
Bij een spaarbedrag van ƒ 100,— tot ƒ 200,— =
Deze toeslag wordt tegelijk met de winstuitkering betaald. De afdeling Per-
soneelszaken wil graag nadere informatie verstrekken. Wilt U zich als deel-
nemer opgeven, dan zijn daarvoor formulieren verkrijgbaar bij deze afdeling.
Omdat de betaling op zo'n korte termijn gaat plaatsvinden, dient U uiter-
lijk 31 maart a.s. het inschrijvingsformulier te hebben ingeleverd.
Let U goed op deze datum ? Het is nog maar kort dag I

Wijs woord.
Het is goed om geld te beheren, niet om het te dienen.

Redactie: Afd. Pers. Zakerr, Schiedam, tel. 010 -260420 toestel 137/245



Sparen II.
Indien U reeds deelnemer bent aan de winstdelingsspaarregeling, dan wordt
het door U opgegeven bedrag automatisch op de Spaarbank gestort.
U behoeft zich hiervoor dus niet opnieuw te melden, tenzij U Uw geld op de
bank wilt laten zetten tegen een ander rentepercentage dan vorig jaar is
aangegeven. Zoals U bekend zal zijn varieëren de rentepercentages naar ge-
lang de opzegtermijn die U voor het opnemen van Uw spaargeld wilt aanhouden.
Aangezien dit per Spaarbank verschilt, is het niet mogelijk hiervoor stan-
daard regels te geven.
In het geval dat U wilt wijzigen dient U de heer van Stijn hiervan even in
kennis te stellen, vóór 31 maart a.s.

Overwerk.
Wanneer U Uw overwerk betaald wilt hebben gelijk met de volgende salarisbe-
taling, dient U Uw overwerkbriefje uiterlijk 31 maart a.s. ingeleverd te
hebben bij de afdeling personeelsadministratie, de heer van Stijn (tst 132).

Even noteren.
De chef afd. goederen-ontvangst en expeditie, de heer H. de Rooy, is sinds
kort weer telefonisch te bereiken via toestel 270.
De overige medewerkers van het Centraal Magazijn zijn te bereiken via:
toestel 218 - de heer Thiele, magazijnadministratie; toestel 177 - Heer
Schilt, magazijnmeester ; toestel 188 - de heer Duyser, expeditie binnen-
land.

Voetbal.
Onder aanmoediging van ontelbare afwezigen heeft Balopdak zaterdag 13
j.l. het Computercentrum verslagen. Onze mensen scoorden 3 maal terwijl de
computerdeskundigen slechts één keer de bal in de touwen konden jagen.
De mensen van Balopdak blijven zoeken naar nieuwe tegenstanders. Het wordt
wel steeds moeilijker!

Huisstijl.
Ons telegramadres luidt thans I.H.C. Holland Schiedam, met als reserve
Asmulders Schiedam. Met ingang van l mei a.s. wordt dit adres, in verband
met de huisstijl gewijzigd in IHC Gusto Schiedam.

Fout'.
Regelmatig wordt bij de familie Koehorst geprobeerd boodschappen, ziekmel-
dingen e.d. af te geven, die bestemd zijn voor ons bedrijf. De familie
is niet onwillig, maar U maakt het ze wel erg moeilijk. En dat komt omdat
U het telefoonnummer ££0420 draait in plaats van het Gusto nummer 260420.
Zo komt U terecht op een privë-nummer. Dus: ter informatie aan Uw vrienden,
familie e.d. I.H.C. Gusto Schiedam, tel. nul tien- twee,zes,nul,vier,twee,
nul.

Regels.
Het blijkt noodzakelijk nog eens aandacht te besteden aan de twee onder-
staande "huisregels".
Wanneer U zich dient te vervoegen bij Uw huisarts, specialist of anderszins
niet op het bedrijf kunt zijn vanwege bijzonder verlof, kort verzuim e.d.
dient hiervoor door Uw baas/chef een bon geschreven te worden. Zónder bon
volgt geen betaling van de niet-gewerkte uren.
Ook komt het regelmatig voor dat men 's avonds voor het naar huis gaan na-
laat af te prikken. Dit brengt bijzonder veel problemen met zich mee, hoe-
wel de betreffende man zich dat misschien totaal niet bewust is.
Men moet nu immers nagaan of hij nog ergens op de werf is of tóch naar huis
is gegaan. Dikwijls is het dan zelfs nodig dit per taxi te gaan uitzoeken.
Er kan nl. altijd iets gebeurd zijn en dan moeten er zo snel mogelijk maat-
regelen genomen kunnen worden. Een uiterst zorgvuldig spel is daarom nodig,
in het belang van U zelf en van Uw collega's. Zoals het nu gaat, is snel
optreden nauwelijks mogelijk. Mocht dit nare gevolgen hebben dan zijn het
de gemakkelijken en vergeetachtigen van nu die daarvoor mede verantwoorde-
lijk zijn. Weest U zich ook hierin van Uw verantwoordelijkheid bewust!

Te Koop.
Teakhout bergmeubel 178 x 145 cm. Prijs ƒ 100,—.
Een wieg in zeer goede staat. Inlichtingen kunt U krijgen bij de afdeling
oersoneelszaken tst 137.
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Zwaar hijskarwei in Rotterdamse haven.
Met eigen laadgerei zal het ms "Uhenfels" maandag a.s. in rotterdam een
zware last aan boord nemen. Het betreft een cutterzuiger van het type
"IHC Giant 4600". Ontdaan van de cutterladder en de spudpalen weegt het
baggervaartuig 360 ton. Deze last neemt de "Uhenfels" in één hijs aan dek!
De cutterzuiger is bestemd voor Maleisië en zal worden gebruikt voor het
wegbaggeren van de bovenlagen, die bij de tinwinning eerst verwijderd moet-
en worden. De wortels van tropische vegetatie en het vervuilde water vormen
daarbij ernstige obstakels. IHC Holland paste een standaardcutterzuiger aan

» voor dit bijzondere baggerwerk. Wegens het ontbreken van havenfaciliteiten
bij de monding van de Perak Rivier zal de "Uhenfels" de zuiger ook zélf
lossen. De zuiger kan zich dan als het ware zelf de rivier opbaggeren.
Tegelijk met de in totaal ruim 500 ton aan baggermateriaal en -onderdelen,
neemt de "Uhenfels" nog een IHC Holland produkt mee: een SBM overslagboei
voor tankers, bestemd voor Nigeria.

Commissie Onderaannemers.
Zoals U bekend zal zijn, is enige tijd geleden in de Ondernemingsraad be-
sloten een commissie in te stellen om de problematiek rond de onderaanne-
mers eens grondig te bestuderen. Deze week is de commissie - bestaande uit
de heren v.d.Drift, Giesselbach, Heykants, Janssen, Jansson, Kuypers, van
Oorschot, Vrauwdeunt, Waanders en van Dam- onder voorzitterschap van de
heer A.L.van der Meer voor de eerste maal bijeen geweest.
Uiteengegaan met verschillende werkopdrachten hoopt de commissie op dins-
dag 13 april a.s. haar volgende vergadering te houden. Er wordt naar ge-
streefd zo spoedig mogelijk te komen tot een advies aan de direktie en de
Ondernemingsraad.

Vakatures.
Voor verschillende afdelingen zal binnenkort worden geadverteerd om te kun-

fe nen voorzien in bestaande vakatures. Via de Gusto Berichten willen wij ook
U- hierover informeren. Misschien is er zelfs in Uw familie of kennissen-
kring iemand voor wie een bepaalde funktie"op het lijf geschreven is". In-
dien U iemand de weg wijst naar onze personeelsafdeling en dit zou leiden
tot een dienstverband, kunt U bovendien rekenen op een aantrekkelijke blijk
van waardering onzerzijds.
Inkoop - Een afdelingssecretaresse voor het Hoofd Centrale Inkoop. Een

goede basisopleiding, steno nederlands en kennis van engels
zijn vereist.

- een medewerker(ster) voor de faktuurcontrole. Iemand die snel,
handig en accuraat is, zal zeker voldoening vinden in deze
funktie.

Scheepsbouw- In verband met een prachtige promotie zal de heer Westdijk ons
over enkele maanden verlaten. Hierdoor komt de funktie van
chef afdeling kwaliteitscontrole vacant. Een aantrekkelijke
funktie voor een goede HTS'er.

In Memoriam.
Begin deze week ontvingen wij bericht dat op 27 maart j.l. is overleden
onze gepensioneerde medewerker, de heer H.Klein.
De heer Klein die de leeftijd van 77 jaar bereikte, is ruim 28 jaar bij ons
bedrijf in dienst geweest als afbramer in de vroegere afdeling gieter!].
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familieleden veel sterkte toe in deze
moeilijke dagen. • ' • '

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 -260420 toestel 137/245
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medewerkers
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Nummer 14 9 april 1971

Jeugdraad.
Maandag 5 april j „l. is de nieuwe jeugdraad voor de eerste maal in vergade-
ring bijeen geweest, onder voorzitterschap van de heer A.L, van der Meer.
Er stonden diverse punten op de agenda. Zo is gesproken over de jeugdkan-
tine, waar alle medewerkers tot 18 jaar tussen de middag worden verwacht.
Óók de jongeren die nu nog al eens naar de nieuwe kantine boven het be-
drijfsbureau gaan, hetgeen in het vervolg niet meer kan worden toegestaan.
Onderwerp van gesprek was ook de nieuwjaarsreceptie en het feit dat er jon-
geren hun overall aanhouden in de jeugdkantine. En dat kan natuurlijk niet!
Binnenkort zal de jeugdraad uit haar midden een nieuwe kantine-commissie
benoemen. Namens de Ondernemingsraad werd de vergadering bijgewoond door de
heer L.L. Heykants.

Feestelijke middag.
Woensdag 7 april j.l. was het de dag van onze gepensioneerden. Ruim 400
waren er naar de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen gekomen om de traditionele
bejaardenmiddag bij te wonen. In zijn openingswoord zei de heer F.E.M.
Smulders dat het bijzonder plezierig was met zoveel oude bekenden onder
elkaar te zijn en hij hoopte, dat iedereen zou genieten van het programma
en de oude herinneringen die weer eens opgehaald konden worden.
Met veel vaart werd daarna het cabaret/variété programma gebracht "Je moet
het een beetje versieren". Conferences, accordeon show, goochelshow etc.
wisselden elkaar in snel tempo af. Tot groot plezier van alle aanwezigen!
Onder deze aanwezigen bevond zich ook dit jaar weer Mevrouw E. Smulders-
Reichlin, hetgeen door onze gepensioneerden bijzonder op prijs werd gesteld.

Cursus Bemetel.
De Stichting Bemetel begint op l september a.s. met een nieuwe cursus:
scheeps- en landinstallatiemonteur. Voor deze cursus komen in aanmerking
bankwerkers van de afdeling Montage aan boord, die in het bezit zijn van
een Bemetel A-diploma of gelijkwaardig getuigschrift.
De 'lessen worden lx per week gegeven in de Tamboerstraat te Rotterdam, van
14 tot 20 uur. Na afloop van de cursus - die twee jaar duurt - wordt een
landelijk examen afgenomen. Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich
aanmelden bij de afdeling Personeelszaken,

Vakatures.
Onze tekenkamer lriü^ zou best versterking kunnen gebruiken van enkele jonge
mensen, die opgeleid willen worden tot optisch tekenaar. In aanmerking ko-
men medewerkers met b.v. een Bemetel-diploma of een gelijkwaardige voor-
opleiding in de scheepsbouw. Verdere informaties kunt U krijgen op de afde-
ling Personeelszaken.

In dienst.
Met ingang van 15 maart j.l. trad de heer Ir, E.P. Blankesteyn bij ons in
dienst als hoofdontwerper Tekenkamer Scheeps- en Machinebouw. Wij hopen dat
de heer Blankesteyn zich inmiddels al wat thuis voelt in onze organisatie
en wensen hem veel succes toe bij zijn werkzaamheden.

Pasen.
Ongemerkt staan dit weekend de paasdagen alweer voor de deur, als voorbode
van de feestdagen die elkaar in de komende tijd snel gaan opvolgen. Ieder
van ons zal het feest op eigen wijze vieren. Zeer prettige dagen toegewenst!

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 -260420 toestel 137/Z45



In memoriam.

Zaterdag 3 april 1971 overleed onze gepensioneerde medewerker de heer
T.C. Robberegt, in de leeftijd van 65 jaar.
Hoewel ook ons bekend was dat hij niet meer zou herstellen van de ziekte
die hem dwong reeds voor zijn pensionering niet meer op ons bedrijf te
zijn, is het toch een zware slag dat hij nu is heengegaan.
Op de afdeling Inkoop heeft de heer Robberegt meer dan 50 jaar zijn beste
krachten gegeven voor ons bedrijf.
Wij denken in deze moeilijke dagen aan zijn echtgenote, kinderen en ver-
dere familieleden en wensen hen veel sterkte toe bij dit zware verlies.

Verhuisd.
Vorige week is onze Medische Dienst verhuisd naar het nieuwe bedrij fskan-
toor. Dr. Tan en de heren Hoedjes en Van Amelsfoort hebben nu de beschik-
king over een accommodatie die up-to-date is. Van 8 tot 17 uur is de
medische dienst steeds te bereiken in haar nieuwe behuizing (toestel 111),
terwijl buiten de normale werktijden de portier eerste hulp verleent.
Een naar bij smaakje aan deze verhuizing was het feit, dat men zo "vriende-
lijk" is geweest de voorraad verbandmiddelen e.d. die nog in de oude ver-
bandkamer was achtergebleven t.b.v. de portier, te doen verdwijnen.
Deze grap had uw collega's wel eens duur te staan kunnen komen.
Eerst denken, dan doen!

Holiday on Ice.
Vanaf dinsdag a.s. zullen bij de portier voor liefhebbers van Sjoukje ̂
Dijkstra, kunstrijden en show een beperkt aantal reduktiekaarten klaar lig-
gen. Eén reduktiebon is geldig voor twee personen. De ijsshow wordt dage-
lijks, van 29 april tot en met 6 mei, gebracht in het nieuwe Sportpaleis
Ahoy te Rotterdam.

?rt.
Van de Prodo-sportclub ontvingen wij het volgende bericht: "met vreugde en
trots vermelden wij, dat de bondscoach van de Prodo-sportclub, de heer P.
Lagerwaard, afgelopen weekend tijdens een interland-wedstrijd in Engeland
de Europese judo-kampioen heeft verslagen. Proficiat!
Mocht U zin hebben in wat indoor-training op dinsdagavond onder leiding van
deze grootmeester: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor enthousias-
te leden. Inlichtingen bij Prodo + toestel 232."

G.A.C.
De betaling van de GAC-verzekeringspremie voor het nieuwe verzekeringsjaar
kan geschieden tot en met één week na het uitbetalen van de winstuitkering.
Voor de medewerkers in de fabriek in de week van 19 tot 23 april en voor de
beambten in de week van 26 tot 30 april.
De premie moet echter wel door U persoonlijk worden betaald. ^

Bridge-club. . .
De leden van onze bridge-club kunnen op 24 april a.s. met recht feestvieren.
In de bedrijfscompetitie afd.Rotterdam behaalden zij door een overwinning
op de P.T.T. het kampioenschap. Zoals wij reeds eerder mededeelden zal ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum een drive worden gespeeld in de
nieuwe kantine. Wij wensen de leden een genoeglijke avond toe op de 24e
april en gefeliciteerd!

Voetballen.
Dinsdag a.s. zullen twee elftallen van onze bedrij fsschool gaan deelnemen
aan het Paasvoetbaltournooi. De training van deze elftallen is afgesloten
met een oefenwedstrijd tegen de jongens van Fonteyne op zaterdag 3 april
j.l. (2-2). Wij zien met belangstelling de verrichtingen tegemoet van beide
elftallen en wensen hun veel sukses toe.
Morgen zal "Balopdak" nog eens tegen het Computercentrum spelen. Voor ge-
tuigen van deze wraakoefening is de toegang vrij. Plaats en tijd: terrein
Schietbaanstraat, 9.30 uur.

Dankbetuiging.
Mede namens mijn echtgenote wil ik allen die de dag van mijn jubileum voor
ons tot een onvergetelijke hebben gemaakt, hartelijk dankzeggen.

L.M.P. van Nieuwkasteele
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In memoriam.

*

Op Goede Vrijdag kwam het ontstellende bericht, dat toch vrij onverwacht
was overleden onze medewerker de heer L.Wouters.
Ondanks het feit dat het ons bekend was dat hij van zijn ziekte niet meer
zou herstellen, kwam deze slag toch hard aan.
Als chef van de expeditie op ons bedrijf te Geleen mochten wij de heer
Wouters ruim 20 jaar in ons midden hebben.
Het is onvoorstelbaar dat hij - nog maar 43 jaar oud - niet meer bij ons
zal terugkeren.
Wij zullen hem missen, niet alleen om zijn vakkennis doch ook om zijn
opgewektheid en collegialiteit.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, zijn 3 kinderen en verdere
familieleden.
Wij wensen hen in deze wel zeer donkere dagen alle kracht toe om dit
zware verlies te dragen.

Nachtploeg.

Voor de week van 26 tot en met 30 april 1971 zijn de werktijden van de
nachtploeg als volgt vastgesteld:

maandag/dinsdag
dinsdag/woensdag
woensdag/donderdag
donderdag/vrijdag
vrijdag/zaterdag

Scheepsbouw

16.30-01.30
16.30-01.30
16.30-01.30
16.30-24.00

vrij

Machinebouw

22.15-07.30
22.15-07.30
22.15-07.30
16.30-24.00

vrij

Over deze week wordt normaal 42% uur uitbetaald.

Bezoek.

Woensdagmorgen waren een 30-tal medewerkers van Swarttouw bij ons bedrijf
op bezoek.
Gezien de gang van zaken bij hun bedrijf had de secretaris van de
Ondernemingsraad van Swarttouw verzocht met deze mensen een voorlichting
te mogen ontvangen over Gusto en de mogelijkheden tot plaatsing bij ons.
In onze nieuwe kantine is de groep ontvangen door de Personeelsdienst,
enkele OR-leden en vijf medewerkers van het bedrijf die tevens de rond-
leiding hebben verzorgd.
Het is een gezellig samenzijn geworden, waarbij de Swarttouw-mensen veel
lof hadden voor het begrip dat door U allen werd opgebracht voor hun
situatie en voor de prettige ontvangst.
Ook onze dank voor uw fijne medewerking en wij hopen dat U de medewerkers
van Swarttouw die bij ons bedrijf in dienst komen op dezelfde wijze wilt
ontvangen.

Te koop.

-Een Erres Hi-Fi radio en een stofzuiger, beiden in goede staat.
-Een l jaar oude bungalowtent met toebehoren.

tijden.
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Wij ontvingen het bericht dat op maandag 12 april 1971 was overleden
onze gepensioneerde medewerker de heer W.J.van Buijtenen.
De heer van Buij tenen - die de leeftijd van 66 jaar mocht bereiken -
is ruim 22 jaar bij ons bedrijf werkzaam geweest.
Aanvankelijk bij Gusto Staalbouw, terwijl hij de laatste 10 jaar van
zijn dienstverband de funktie van stellingmaker Scheepsbouw-buiten
vervulde.
Wij denken in deze moeilijke dagen aan zijn echtgenote, kinderen en
verdere familieleden en wensen hen veel sterkte toe bij dit zware
verlies.

Ideëenbus.

Vrijdag 9 april j.l. was de Ideeenbuscommissie weer in vergadering bijeen.
Naast een aantal ideeën werd ook gesproken over de verloting, te houden
onder de inzenders van beloonde ideeën 1969/1970.
Deze verloting werd vastgesteld op maandag 26 april a.s. om 16.30 uur.
De betrokken medewerkers ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Telefoon.

Het bazenkantoor van de afdeling Scheepsbouw - buiten is vanaf heden
te bereiken onder nummer 148.
Noteert U het even?

Voetbal.

Onze twee elftallen van de bedrijfsschool zijn dinsdag j.l. in het veld
geweest voor het Paastournooi. En niet zonder succes!
Het eerste elftal behaalde de le prijs in haar afdeling, na 3 gewonnen
wedstrijden en één gelijkspel.
Zo kennen we elkaar weer, mannen! Proficiat.
Ook het tweede elftal speelde zeer verdienstelijk en bereikte een gedeelde
tweede plaats in haar poule.
Een eervolle vermelding ook voor de heren die zich met de training van
de elftallen hebben belast, te weten Mastenbroek, Weber en Heusdens.

Vakantie.

De dagen lengen, de temperatuur wordt aangenaam: de vakantie nadert.
Deze gedachte brengt ons bij de tijdelijke vakatures die tijdens deze
periode ontstaan.
Ieder jaar opnieuw komen bij de afdeling Personeelszaken verzoeken bin
van vaders die hun zoon of dochter bij ons bedrijf wat zakgeld willen
laten verdienen voor de vakantie.
Ook nu weer bestaat de mogelijkheid hiertoe. Wanneer men zich bijtijds
opgeeft (leeftijd ± 16 jaar) kunnen wij er rekening mee houden bij de
planning.
Welkom op de afdeling Personeelszaken zijn natuurlijk ook nu al de
jongens en meisjes die straks de school gaan verlaten.
Het is goed je bijtijds te laten informeren over mogelijkheden,
verdiensten etc.!

Dankbetuigingen.

Hiermede betuig ik, mede namens mijn echtgenote, mijn hartelijke dank
voor de mooie plant die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

J.M.C.Bouman

Hiermede wil ik mijn oprechte dank betuigen aan de direktie voor de
prachtige bloemstukken die ik mocht ontvangen tijdens nijn thuiszijn
vanwege een ongeval.

C.J.Lemson

Ook namens mijn vrouw hartelijk dank voor de bloemen die ik gedurende
mijn ziekte heb ontvangen. H.M.Fierinck
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In dienst
Met ingang van 3 mei 1971 zal de heer Mr.G.Simon bij on^e maatschappij
in dienst treden.
De heer Simon neemt de funktie over van de heer D.van Weshreenen, die
ons bedrijf vorige week heeft verlaten.
Wij hopen dat de heer Simon zich spoedig bij ons "thuis voelt" en wensen
hem veel succes toe bij zi jn werkzaamheden.

In dienst II
Maandag 19 april j.l. trad bij ons bedrijf in Geieen in dienst de heer
G.H. van Waas.
De heer van Waas - die jarenlang hoofdbaas is geweest bij de firma
Swarttouw - gaat in Geleen de funktie bekleden van hoofdbaas fabriek.
Hij krijgt daarbij alle steun van de heer v.d.Pas, die ais adviseur en
voor bijzondere opdrachten beschikbaar blijft.
Wij wensen de heer van Waas een zeer goede tijd toe bij ons bedrijf.

Verhuisd.
U zult het niet geloven, maar de Personeelsdienst is weer verhuisd.

naar het nieuwe bedrijfsbureau,
medisch/sociaal centrum is

Ditmaal ging de verhuiswagen
waar het nu een echt
geworden.
Naast de U
inmiddels al
bekende ruim-
te van de
Medische
Dienst vonden
de afdelingen
Personeelsad-
ministratie en

P Personeelsza-
ken een behui-
zing onder één
dak (kamer 2), terwijl
de heren G.van Stijn en B.van Dam gezamenlijk
gelegen kamer l bevolken.
De heer A.L.v.d. Meer en Mej.G.van Iperen kunt U vinden aan de andere zijde
van de hal van het bedrijfsbureau, kamer 7.
Hoewel de telefoonnummers praktisch ongewijzigd bleven, geven wij ze U
nog even op een rijtje:

de heer v.d.Meer en Mej.van Iperen - toestel 138
de heer van Stijn - toestel 132
de heer van Dam - toestel 137
de heren Vossen en van Luyk - toestel 137/147
de heren v.Latensteijn, Nieuwstraten
en Mej.Straven - toestel 133

Vanuit onze nieuwe behuizing zullen wij trachten U de vanouds bekende
service te verlenen.
Maar dan wel graag op de afgesproken tij den J?

Te koop. Hi-Fi installatie, bestaande uit radio,pick-up,versterkers e.d.
Inlichtingen op de afdeling Personeelszaken.

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 - 260420 toestel 137/245
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Deze week ontvingen wij bericht van het overlijden van onze gepensioneerde
medewerker de heer A.C.Duijser op zaterdag 17 april j.l. De heer Duijser -
die de leeftijd van 74 jaar bereikte - was gedurende ruim 31 jaar bij ons
bedrijf werkzaam als modelmaker.

Op zondag 18 april j.l. overleed onze gepensioneerde medewerker de heer
G.J.Kooien. De heer Kooien bereikte de hoge leeftijd van 84 jaar. Hij was
ruim 40 jaar in dienst van ons bedrijf a]s carousseldraaier,

Onze gedachten gaan uit naar hun echtgenotes en verdere familieleden.
Wij wensen hen veel sterkte toe bij dit zo plotselinge verlies, waarvoor
zij zijn komen te staan.

Ideeënbus.
Zoals wij U vorige week reeds hebben gemeld zal maandag a,s. de verloting
plaatsvinden onder de inzenders van de beloonde ideeën 1969/1970.
De plaats van handeling is de nieuwe kantine; aanvang 16.30 uur.
Verder heeft de ideeënbuscommissie besloten, dat niet allwen ideeën
kunnen worden ingezonden.
Ook problemen die U signaleert doch waarvoor U niet direkt een oplossing
heeft, krijgen de volle aandacht van de commissie.
Ook de commissie zelf zal in de komende tijd problemen die haar bekend
zijn publiceren, met het verzoek of U wilt meedenken om deze problemen
op te lossen.
Uiteraard worden goede inzendingen beloond!
Wij hopen een stroom ideeën, problemen en oplossingen te mogen ontvangen.
Met elkaar vinden we vast heel wat zaken die opgelost of verbeterd kunnen
worden; in het belang van U en het bedrijf!

Kantine.
De laatste tijd loopt het weer helemaal uit de hand.
ledere middag omstreeks 3 uur spoedt een grote schare medewerkers zich
naar de kantine om daar eens even uitgebreid te gaan genieten van een
bal gehakt, een flesje limonade of ëên van de vele te verkrijgen artikelen»
En dat is nooit de bedoeling geweest I
Het ook buiten de lunchpauze openhouden van de kantine gebeurt -op uw eigen
verzoek - om collega's die even een pakje cigaretten willen hebben of iets
anders dat is vergeten in de gelegenheid te stellen dit te halen.
Een afspraak die naar wij menen, mogelijk moet zijn iri onze Gusto-gemeen-
schap, waarin we toch met elkaar op weg willen zijn naar open verhoudingen
die toelaten dat dit soort zaken als vanzelfsprekend op de juiste wijze
verlopen.
Op dit moment is de situatie echter zodanig dat wij eigenlijk niet
anders kunnen doen dan de kantine te sluiten buiten de lunchpauze.
In de komende week zullen wij - aan de hand van de gang van zaken -
definitief hierover beslissen.
U kunt dit beschouwen als de laatste waarschuwing, die wij speciaal
willen richten tot onze collega's van de Staalbouw.
Zij vormen het grootste deel van de "overtreders".
Wij vertrouwen erop dat U het niet zo ver laat komen!

Vakature.
Momenteel bestaat er een vakature bij de Werkvoorbereiding in de koper-
slagerij. Voor deze funktie zoeken wij kontakt met iemand die beschikt
over een goed organisatievermogen, om op een vlotte en goede manier het
materiaal uit te trekken en te laten bewerken voor de montage aan boord.
Een geschikte funktie voor een jonge man die vooruit wil komen en mede
over deze ervaring wil beschikken.
Aanmeldingen op de afdeling Personeelszaken.

Dankbetuiging.
Mede namens mijn vrouw dank ik de direktie, collega's en de bazen voor de
cadeau's en belangstelling bij mijn 25 jarig jubileum. M.Lobbes.
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Ideeënbus.
Maandag 26 april j.l. vond de traditionele verloting plaats onder inzen-
ders van beloonde ideeën in 1969/1970.
Als de gelukkige winnaars kwamen uit de bus de heren:

C.W.Pack (ƒ 500,=)
G.Bosman (ƒ 500,=)
J.Hop (ƒ 50,=)
R.Luttick (ƒ 50,=)
M.Blokland (ƒ 50,=)

In zijn aan de verloting voorafgaande toespraak onderstreepte de heer
R.Smulders nog eens het belang van een goed lopende ideeënbus.
Wanneer wij met elkaar attent willen zijn op aan te brengen verbeteringen
of vernieuwingen, is er - in het belang van bedrijf en medewerkers - heel
wat te bereiken.
Als extra beloning en als aanmoediging ontving bovendien iedere deelnemer
nog eens ƒ 25,=.
Zoals de vorige maal reeds aangekondigd zal de ideeënbuscommissie U regel-
matig problemen gaan voorleggen, met het verzoek hiervoor een oplossing
te bedenken.
Hieronder volgen de eerste drie opgaven:

1. Bij staalbouw is een grote, vlakke stelcon vloer aangebracht.
Over de vloer heen liggen vele kabels en slangen. Door het rijden met
kranen en vorkheftrucks worden de kabels en slangen veel beschadigd.
Gevraagd: een oplossing om geen of minder beschadiging te krijgen.

2. In de scheepsbouwhallen worden regelmatig
sekties van hal 4 naar hal 2 vervoerd.
De sekties zijn zwaarder dan de bovenlig-

A gende kranen kunnen tillen.
Gevraagd: Een oplossing voor het vervoer

van deze sekties.
N.B. - de methode, zoals heden gebezigd

en het eventueel verzwaren van de
bovenliggende kranen, worden niet
als oplossing geaccepteerd.

3. Bij het samenstellen van sekties op de
werf blijkt de passing veelal te wensen
over te laten. Gevraagd: een nauwkeuriger passing waarbij de laskant
voor-bewerking aan de voor automaat lassen gestelde eisen moet voldoen.
De oplossing moet tijdbesparend werken.

Oplossingen kunt U inleveren bij de Personeelsdienst, waar eventueel ook
formulieren te verkrijgen zijn waarop U uw idee kunt toelichten.
Veel sukses!

Gusto Open Huis.
Het is weer zover! Dinsdagavond 11 mei a.s. zetten wij onze poorten wijd
open voor iedereen die belangstelling heeft voor Gusto. In de loop van
volgende week zullen uitnodigingen huis-aan-huis worden bezorgd in
Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam-West.

Redactie: Afd. Pers. Zaken, Schiedam, tel. 010 - 260420 toestel 137/245



Wij verwachten ook dit jaar weer veel bezoekers. Alle afdelingen over
het gehele bedrijf zullen die avond ter bezichtiging openstaan voor
het publiek. Ook film, voorlichting en consumptie ontbreken niet.
Mogelijk wordt er een beroep op U gedaan Uw medewerking te verlenen
om van deze Open-Huis-aktie een succesvolle avond te maken.
Naast de objekten die op het bedrijf aanwezig zijn willen wij deze
keer de schijnwerpers speciaal richten op onze afdelingen en hun taken.
Wij rekenen op U, want zonder Uw steun lukt het niet!

Nachtploeg.
Op verzoek van de OR publiceren wij nu reeds de werktijden voor de
nachtploeg in de week van Hemelvaartsdag:

oH Mi3
17 mei maandag/dinsdag 16.3TP01.30 22.r5H37.30
18 mei dinsdag/woensdag 16:30-01.30 22.15-07.30
19 mei woensdag/donderdag 16.30-24.00 16.30-24.00
20 mei donderdag/vrijdag vrij vrij
21 mei vrijdag/zaterdag vrij vrij

' Over deze week wordt normaal 42^ uur uitbetaald.

Huisstijl.
Vanaf zaterdag l mei a.s. zal de"housestyling" in werking treden.
Het aprilnummer van Zeskant licht U uitvoerig in over het hoe en waarom
van ons nieuwe handelsmerk.
De presentatie van onze Gusto-Berichten zal, zoals reeds eerder gemeld,
een wijziging ondergaan.
We heten voortaan I.H.C. Gusto-nieuws.
Dit is dus de laatste "Gusto Berichten"; vanaf 7 mei zult U de wekelijkse
informatie met een ander "gezicht" ontvangen.

GAG.
- Aangezien de op dit moment in gebruikzijnde smeerolie bij enkele wagens
op, onverklaarbare wijze niet voldoet, heeft het bestuur van de GAG
besloten weer op Shell-olie te moeten overgaan.
De ledenprijs bedraagt ƒ 2,= per liter voor Shell X 100 multigrade
10 W 30 óf 20 W 40.
Voor die leden die Total olie willen "bijvullen" is voorlopig nog
enige tijd wat voorraad aanwezig.

- Medewerkers op de werf in Slikkerveer, die lid of donateur willen
worden van de Gusto-Autoclub kunnen zich hiervoor opgeven via de Heer
G.W.Akkerhuis.

Brandweer.
Wij vergaten U te melden dat ook onze bedrijfsbrandweer is verhuisd
naar een nieuw onderkomen.
Blusmiddelen, zuurstof e.d. zijn voortaan te vinden in de nieuwe
"brandweerkazerne" onder de holling.
De ingang is gelegen tegenover het kantoor van de heer Waanders
(hoek Powerloods).

Hoogoven VII.
Onze afdeling Staalbouw in IJmuiden heeft woensdag j.l. een pronkstuk
overeind gezet.
De nieuwe Peiner-kraan is gereed voor het vele en zware hijswerk dat
voor de bouw van Hoogoven VII moet worden verricht.
Omstreeks 10 mei wordt nog een dergelijke kraan verwacht; onze mannen
zijn dan gereed om er met "vol materieel" tegenaan te gaan!

Popconcert.
Woensdagavond 19 mei a.s. organiseert de Stichting Kunst voor de Jeugd
in de Doelen te Rotterdam een popconcert. De aanvang is om 20.15 uur.
Vanaf die tijd zullen de Super Sisters en de popgroep Focus de aanwezigen
aangenaam bezig houden.
De toegangsprijs is ƒ 2,50 per persoon. Voor nadere inlichtingen kunt
U terecht bij de heer F.Heusdens. Opgeven tot uiterlijk 6 mei a.s.

Dankbetuiging. Langs deze weg betuig ik mijn Hartelijke dank aan Directie
het Dorusfonds en collega"s voor de geschenken ontvangen bij mijn
pensionering. W.C.J. de Bos
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Gusto Open Huis.

Dinsdagavond 11 mei a.s. is het zover. In deze(eerste) aflevering van
IHC Gusto Nieuws willen wij nog wat praktische punten aan U doorgeven.

- Gezien de verwachte stroom bezoekers - vorig jaar 1700 - zal één
van de verbandmeesters die avond present zijn in de Verbandkamer.

. (toestel 111). Mocht zich iets voordoen, dan gelieve U zich met hém
in verbinding te stellen, dus niet met de portier.

- Alle overwerkers, zowel hoofd- als handarbeiders, kunnen voor hun over-
werkmaaltijd terecht in de grote Werfkantine (naast de helling).
Dit in verband met het gereedmaken van de nieuwe kantine voor Open Huis.
Voor één avond wilt U zich deze verandering vast wel laten welgevallen.'

W Rest ons nog iedereen veel succes toe te wensen bij de presentatie van ons
bedrijf.'

Kampioen'

Met Koninginnedag heeft de Burgemeester van ̂ Schiedam de beker uitgereikt
aan het eerste voetbal-elftal van onze be-.
drijfsschool.
In onze editie van 16 april j.l. heeft
U al kunnen lezen over de zo succes-
volle verrichtingen van onze jeugdige
voetballers. Voor de tweede achtereen-
volgende keer sleepten deze jongens de
kastanjes uit het vuur. Hans van Loen-
en, de aanvoerder van het eerste, die
de beker in ontvangst nam, hoopt dat
zijn medespelers nog één jaar in vorm
blijven, zodat we volgend jaar defini-
tief in het bezit komen van de beker.

t Nogmaals proficiat!

3inerkamp.

Gusto Geleen gaat dit jaar in de maand Juni weer een zomerkamp organiseren.
Ook jeugdige medewerkers van Gusto Schiedam kunnen hieraan deelnemen.
Wanneer je van je eigen vakantie één week hiervoor wilt opofferen, kun je
je opgeven bij Mej.G.v.Iperen tst 138.
Het kamp zal worden gehouden ergens in de bossen van Noord-Brabant.
Wij zullen duimen voor m66i weer.

Bemetel..

Deze week zijn de praktijk-examens van de Stichting Bemetel gehouden.
Jeugdige bankwerkers, koperslagers, timmerlieden en metaalbewerkers heb-
ben hun beste beentje voorgezet om een zo goed mogelijk examenstuk af te
leveren. Om een indruk te krijgen welke prestaties de kandidaten hebben
moeten leveren, zullen wij trachten een expositie te houden van de werk-
stukken, tijdens de aktie Gusto... Open Huis op 11 mei a.s.

Dankbetuiging.
Mede namens mijn vrouw dank aan de direktie, chefs, bazen, collega's,
Dorusfonds, Jubileumfonds voor de cadeau's, bloemen en belangstelling,
die ertoe hebben bijgedragen, dat mijn 25 jarig jubileum een onvergetelijke
dag werd'AïBors]:)00m/ A. Bijl, C.H. van Duuren.

Red.ktle: AM. Ptrt. z«k«m, Schiedam,
T«l. 010-28 04 20, tOMtol 137/13»



Van de Machinefabriek.

- Gisteren heeft ons bedrijf gastvrijheid verleend aan de leden van de
Vereniging voor werkplaatstechniek.
De heren Binnema en Damen, die in hun funkties als Hoofd Bedrijfs-
leider resp. Bedrijfsleider Machinefabriek lid zijn van deze vereni-
ging, ontvingen hun collega's van bedrijven uit de Kring Rotterdam.
Op de agenda stonden een rondleiding door de Machinefabriek, een
lezing door de heer Binnema en een lunch in de kantine van het nieuwe
bedrij fsbureau.

- Woensdag 12 mei a.s. zal de heer Binnema om 16.30 uur in de nieuwe
kantine een lezing houden.
Onderwerp van deze lezing zal zijn het beleid en de aktiviteiten van
onze Machinefabriek. Er zal o.a. gesproken worden over de produktie
van bolafsluiters, hoonmachines etc.
Deze lezing is bedoeld voor iedere medewerker, die belangstelling
heeft voor het wel en wee van de Machinebouw.
Laat deze kans op communicatie niet onbenut!.

G. S. S.

Zaterdag a.s. is het voor de spelers van het eerste elftal van G.S.S.
(Goede Sport Staalt) er op of er onder. Dit seizoen is het gelukt de
top van de ranglijst te bereiken. Wanneer de wedstrijd tegen Nelson
wordt gewonnen is de promotie naar de 2e klasse van de Rotterdamse Voet-
bal Bond een feit. Aanvang van de wedstrijd om 16.15 uur op het terrein
aan de Schulpweg te Rotterdam. Supporters en spelers vertrekken om 15.00
uur vanaf het G.S.S. terrein.

Balopdak.

Woensdag 12 mei a.s. zal Balopdak zich wederom in het strijdgewoel
storten. De nieuwe tegenstander is "De Kleijn" in Sliedrecht. Ook voor
deze ontmoeting, die om kwart voor zeven in Sliedrecht begint, wensen
wij de "Balopdakkers" veel succes toe.

Rijwielen.

Donderdag 15 april j.l. werden twee rijwielen gestolen. Natuurlijk is
hiervan aangifte gedaan bij de portier. Het wordt echter vaak door ons
wel erg gemakkelijk gemaakt om een fiets of brommer te stelen.
We zetten onze tweewielers bij voorkeur uit het zicht van de toezicht-
houder bij de rijwielstalling; dat wil dus zeggen: langs de weg. Wanneer
we dan ook nog niet de moeite nemen om de stalen "beesten" af te
werken we diefstal wel in de hand.
We praten dan nog helemaal niet over het "aanzien" van zo'n stapel
fietsen en brommers voor onze gevel en de overlast die ze op het trottoir
veroorzaken.
Zouden wij er met z'n allen wat aan kunnen doen?!

Schriftelijk studeren.

Via een uitvoerige brochure hebben wij kennis genomen van de aktiviteiten
van de "British Tutorial Institutes" in Nederland. B.T.I. is een groep
van engelse onderwijs instellingen, welke aansluiting heeft gekregen bij
"Instituut Minerva" en het I.T.S. in Nederland. Deze associatie en de
door hen aangeboden cursussen zijn goedgekeurd door de Inspectie voor
het Schriftelijk Onderwijs. Cursussen, waarvoor men zich kan laten in-
schrijven zijn:-Nederlandse cursus voor beginners

-Nederlandse cursus Technisch Basis engels
-Lower Certificatie Cambridge
-General Certificate of Education London University
English 0-level
-Certificate of Proficiency Cambridge

Het studiepakket is zeer uitgebreid. Wanneer U geïnteresseerd bent in een
van deze cursussen, kunt U bij de afdeling personeelszaken terecht voor
nadere informaties.(toestel 147).
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Bemetel-examens.
Vorige week hebben 24 jonge medewerkers staan zwoegen op het praktisch
gedeelte van het Bemetel - examen.
Enkele weken is er nu een adempauze, dan zullen de slachtoffers weer
moeten opdraven. Op 2,3 en 4 juni volgt het schriftelijk. Jongens hou j t,
taai! !

Gusto Open Huis.
Dinsdagavond j.l. was het dan zover. Alle voorbereidingen waren getroffen;
de medewerkers/sters stonden klaar om de bezoekers .
te ontvangen, die gehoor wilden geven aan onze uit-
nodiging tot een bezoek aan de Werf.
Direkt vanaf 19.00 uur was er een levendige be-
langstelling, een stroom bezoekers die zou uitgroei-
en in de loop van de avond tot ruim 1000 mensen.
Bezoekers die gretig vragen afvuurden op onze mede-i
werkers, om van alles het naadje van de kous aan de
weet te komen.
In de Modellenzaal, de scheepsbouwloods, bij het
boorschip op de helling én natuurlijk in de kantine
was er een gezellige drukte.
Ook de andere afdelingen zetten hun beste beentje voor en gaven zo uit-
voerig mogelijk toelichting op hun aktiviteiten.

De door de heer Brouwer, in de kantine vertoonde
IHC-films trokken - zoals ieder jaar - weer veel'
belangstelling. Bijzonder ijverig waren ook de men-
sen van onze Gusto Muziekvereniging, die niet van
ophouden wilden weten en zo de bezoekers een groots
muzikaal onthaal boden.
Al met al een geslaagde avond, vooral dankzij de
fantastische medewerking van allen, waarop een be-
roep was gedaan.

^ Heel hartelijk dank voor Uw uitstekende presentatie van ons bedrijf en
graag doen wij volgend jaar weer een beroep op U l

Betalingen.
- Op verzoek van de Ondernemingsraad delen wij U nu al mee dat de uitkering
van de vakantie-toeslag zal plaats vinden tegelijk met de salarisbetaling
van Juni.
Voor de medewerkers in de fabriek dus in de week van 9 juni, voor de mede-
werkers op kantoor in de week van 16 juni a.s.
Zoals U bekend is bedraagt de vakantietoeslag 6,4% van het jaarsalaris
(13 perioden), resp. van het aantal maanden dat U in de periode van l juli
1970 t/m 30 juni 1971 bij ons bedrijf hebt gewerkt.
Ingevolge de C.A.O. bedraagt de minimum vakantie-toeslag voor een medewer-
ker van 23 jaar en ouder ƒ 720,— bruto. Ook medewerkers, jonger dan 23
jaar die kostwinner zijn, hebben recht op dit bedrag.

- De eerstvolgende betaling van de kinderbijslag zal gelijktijdig geschie-
den met het salaris in juli, dat betaald wordt in de week van 7 resp. 14
juli 1971.

Noodkreet Technische Dienst.
Zou een ieder, die de claxon van de vloeibare zuurstofinstallatie hoort
loeien, zo vriendelijk willen zijn de afdeling electriciens (Baas de Jong)
of de heer Grave te waarschuwen ?

Redaktle: Afd. Pers. zaken. Schiedam.
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/136



Van de Technische Dienst.
Maandag 24 mei a.s. kan de was- en kleedruimte onderaannemers in de voor-
malige douaneloods, in gebruik worden genomen. Hiermede is weer een stuk-
je van het sociale plan verwezenlijkt.
In het vervolg zijn alle werknemers van onderaannemers verplicht van deze
gelegenheid gebruik te maken en zullen provisorische was- en kleedruim-
ten in diverse keten verboden zijn.

I.H.C.-tournooi.
Op vrijdag 21 mei a.s. zal weer het traditionele voetbaltournooi worden
gehouden tussen elftallen van de I.H.C.-werkmaatschappijen.
Organisator is dit jaar Smit Kinderdijk, dat haar gasten ontvangt op de
velden van "De Zwerver" te Kinderdijk.
Het belooft weer een spannende strijd te worden, waarbij het Gusto-elftal
moet trachten voor de derde maal de Ie prijs te veroveren. Succes mannen.'
Mocht U belangstelling hebben om het tournooi bij te wonen, aarzel dan
niet op Uw vrije dag richting Kinderdijk te gaan.
Mogelijk is er voor U zelfs nog een plaatsje in de bus. Inlichtingen hier-
over bij de heer Mastenbroek (Machinefabriek).

Groot(s).
Het CP- deck dat onze afdeling Staalbouw maakt nadert nu snel zijn vol-
tooiing.
Op 21 mei a.s. zal het uitladen een aanvang gaan nemen en wanneer alles
meeloopt zal het imposante gevaarte op 28 mei naar de Noordzee vertrek-
ken.En...dan wacht onze Staalbouw-mannen nóg een grote klus, want U weet
dat zij zelf het deck gaan monteren op een jacket.

Te Koop.
Aangeboden een Austin Mini -1000, bouwjaar 1970 (september).
Kilometerstand 10.000 kilometer, kleur wit. Inlichtingen bij de afdeling
Personeelszaken ( toestel 137/147-) .

Zoek.
De heer Appelboom (toestel 194) is zijn geheugen kwijt. Niet dat waaraan
iedereen nu denkt, maar zo'n apparaatje waarop je brieven e.d. kunt in-
spreken.
Heeft U dit pocket-memo misschien in uw bezit?

Bedrijfsschool.
Vanaf deze week is de werving gestart van leerlingen voor onze bedrijfs-
school. Enkele aanmeldingen zijn reeds gedaan tijdens Gusto..Open Huis.
Mocht U uit Uw omgeving een jongeman weten van 14 tot +_ 18 jaar die in-
teresse heeft in een opleiding op onze school, breng hem dan snel in
kontakt met onze afdeling Personeelszaken.
U weet, er is nog steeds een aardige attentie aan verbonden.

G.S.S.
Zaterdag j.l. beleefde G.S.S. haar tweede hoogtepunt dit seizoen. Na de
opening van een eigen clubgebouw in december 1970 , promoveerde het eer-
ste elftal naar de 2e klasse R.V.B, door een 5-2 overwinning op Nelson.
Daar de mede-kandidaat voor het kampioenschap nog twee wedstrijden moet
winnen om gelijk met G.S.S. te eindigen, is de kans om kampioen te wor-
den wel bijzonder groot. Nog even duimen allemaali

Dankbetuigingen.
Voor Uw belangstelling en medeleven, betoond gedurende de ziekte en bij
het overlijden van mijn lieve echtgenoot T.C.Robberegt, betuig ik U mijn
oprechte hartelijke dank.

Mevr. E.C.Robberegt-Oranje

Voor Uw blijken van belangstelling, betoond bij het overlijden van mijn
lieve Man en onze zorgzame vader en opa, W.J.v.Buij tenen, betuigen wij
hiermede onze welgemeende dank. .. ... .Mevr. J.C.v.Bui3tenen-

van der Waard

Niet:
In verband met de vrije dagen in de volgende week zal ons IHC Gusto
Nieuws niet verschijnen.
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Kommissie Onderaannemers.

In onze Gusto Berichten van 2 april j.l. deelden wij U mede dat een kommis-
sie was ingesteld om de gang van zaken rond de onderaannemers te bestuderen.
Deze kommissie - bestaande uit de heren v.d.Drift, Giesselbach, Heykants,
Jansen, Jansson, Kuypers, v.Nugteren, van Oorschot, Vrauwdeunt, Waanders en
van Dam - heeft onder voorzitterschap van de heer A.L.v.d.Meer zich inten-
sief met de problemen bezig gehouden.
Deze week heeft dit geleid tot een "lijvig" rapport, dat wordt aangeboden
aan de direktie en de Ondernemingsraad.
De verwachting is dat de Ondernemingsraad over ongeveer 3 weken bijeen zal
komen om haar oordeel over dit rapport te geven.

•
Snel kan daarna worden doorgewerkt aan de realisering van de gedane sugges-
ties. Natuurlijk houden wij U op de hoogte van de gang van zaken.

Vakantie.

Onder het opschrift "Betalingen" hebben wij in onze vorige editie mede-
deling gedaan van de uitbetaling van de vakantietoeslag.
Wij zijn toen enigszins "vaag" geweest over de hoogte van het uitkerings-
bedrag.
De hoogte is 6,4% van het jaarsalaris. Onder jaarsalaris wordt verstaan 13
x uw periodesalaris van juni 1971.

I.H.C.-tournooi.

Vrijdag 21 mei j.l. hebben de voetbal-elftallen van de verschillende werk-
maatschappijen de strijd met elkaar aangebonden in het traditionele I.H.C.-
tournooi. En ook dit jaar wisten onze mannen het wéér te klaren!
Na een gelijkspel tegen Veco (0-0), werden respectievelijk D.M.N. (1-0),
Smit Bolnes (2-0), De Klop (3-0) en Smit Kinderdijk (4-0) aan de zegekar
gebonden.
Een resultaat, dat ruimschoots voldoende was voor de eerste prijs, een

•
fraaie beker. Gefeliciteerd mannen ! We zullen langzamerhand een prijzen-
kast moeten aanschaffen, want de kamer van de heer van der Meer raakt al
aardig vol.
De sportiviteitsprijs van dit tournooi ging naar Smit en Bolnes, dat ook
op zich heeft genomen het tournooi in 1972 te zullen organiseren.
Vanaf deze plaats nog onze dank aan Smit Kinderdijk voor de voortreffelijke
organisatie.'

Talenprakticum.
Van het talenprakticum "Groen van Prinsterer"ontvingen wij bericht dat de
lessen met ingang van l juni a.s. zullen worden gestopt in verband met de
zomervakantie.
Over de hervatting van de lessen in augustus zult U nog nader bericht ont-
vangen.

Bestellingen voor privé-gebruik.
Naast artikelen als verf, fotorolletjes e.d. wordt er ook hout verstrekt
via de Timmerwinkel. Sinds de vorige week is de levering hiervan voor pri-
végebruik stop gezet. De afdeling Personeelszaken zal voorlopig geen be-
stelbonnen meer uitschrijven.
De reden hiervan is dat men in de Timmerwinkel nog voor enkele maanden
werk heeft liggen, dat eerst gedaan zal moeten worden. Helaas, maar het kan
niet anders!

Redaktle: Afd. Pers. zaken. Schiedam.
Tel. 010-26 04 20. toestel 137/138



In Memoriam.

Deze week ontvingen wij bericht dat onze gepensioneerde medewerker, de
heer W.M. Sulsters op 11 mei j.l. is overleden.
De heer Sulsters die 86 jaar werd, was gedurende ruim 9 jaar bij ons
bedrijf in dienst als ijzersorteerder, aanvankelijk in schiedam later
in slikkerveer.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij dit geleden verlies.

Hijswerk.

-Enige tijd geleden heeft een "bok" een stalen tent geplaatst over de
"pènnenrand" voor de in aanbouw zijnde kraan. Deze tent dient ter be-
scherming van de apparatuur waarmee de werkzaamheden, zoals frezen en
kotteren, aan dit brok staal vericht moeten worden.

.-Vrijdag en zaterdag j.l. hebben onze medewerkers van Staalbouw, samen
met de bemanning en het hijsvermogen van de bokken Ajax, Taklift III en
Snip, 1215 ton "platform en jacket" geplaatst op een bak.
De bak ligt nu gemeerd aan de Gemeente -steiger.
In drie keer (410,440 en 365 ton) heeft men het karwei geklaard. Vrijdag
(vandaag) is het hele gevaarte ook "gezeevast", waarna het versleept
kan worden naar de Noordzee, om gemonteerd te worden.
Het mooie weer heeft mede gezorgd voor een vlekkeloze operatie.

Voetbal. ™

Op 12 mei j.l. heeft Balopdak, zoals reeds eerder gemeld,de strijd aange-
bonden met "de Kleyn" uit Sliedrecht. De uitslag 2-1 in het voordeel van
de Sliedrechtenaren deed geen afbreuk aan de voetbalvreugde van ons roem-
ruchte elftal.
Voor de komende maanden zijn er voldoende tegenstanders voor onze Balop
dakkers . Succes!

Mini-misverstand.

De in IHC Gusto Nieuws 19 aangeboden (witte) Mini-1000 is -in tegenstelling
tot wilde veronderstellingen/berichten - niet beschadigd bij een ongeval
en is nog steeds (schadevrij) te koop.
Het ongeval heeft plaats gevonden met een rode MINI, hetgeen aanleiding
heeft gegeven tot dit misverstand.
De belangstellenden wordt verzocht wederom kontakt op te nemen met Perso-
neelszaken (toestel 137/147).

Te koop.

Aangeboden : bankstel, bergmeubel, kloostertafeltje, TV-tafel. Alles in ̂)
prima staat. Inlichtingen bij de afdeling Personeelszaken.

Ter overname aangeboden.
Ter overname aangeboden het pand Lekstraat 51 te Schiedam. Indeling:grote
kamer, keuken, 2 slaapkamers. Vraagprijs ƒ 11.000,—.
Inlichtingen bij Mej.G.v.Iperen (tst 138).

Dankbetuigingen.
Hiermede dank ik de direktie, mede namens mijn vrouw en kinderen voor de
prachtige bloemen die wij met ons 40 -jarig huwelijksfeest mochten ont-
vangen. W.Egging

Dank aan direktie, bazen, collega's, hoofdbaas, dorusfonds voor de cadeau's
ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum en mijn afscheid, ook mede namens
mijn vrouw. • J.v.d.Pol

Mede namens mijn vrouw hartelijk dank aan direktie en collega's voor de
mooie bloemen, die wij bij ons 25 jarig huwelijk mochten ontvangen.

D.A.Muysson
J.Friederich

Uw gelukwensen en Uw bloemen hebben bijgedragen tot verhoging van de feest-
vreugde over de geboorte van onze zoon.

G.Rutte- M.Rutte-Kroon
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In

Tot onze grote ontsteltenis is de heer Ir. A.Hadjidakis op 19 mei j.l.
omgekomen bij een auto-ongeluk tengevolge van een klapband.
Hoewel hij nog niet lang bij de Offshore Division werkzaam was, zullen
wij allen hem zeer missen, want hij was een man waarmee wij allen op de
meest prettige wijze hebben kunnen samenwerken.
Wij wensen zijn gezin alle kracht toe om dit grote verlies te dragen.

In dienst.

Enige weken geleden trad in onze dienst als assistent-chef afbouw de heer
P.C.Mackenbach. Als zodanig is de heer Mackenbach voorlopig speciaal be-

b last met het toezicht op en de coördinatie met de onderleveranciers. Dit
onder de verantwoordelijkheid van de heer L.v.Putten.
Wij wensen de heer Mackenbach zeer veel succes toe in zijn nieuwe funktie.

Uitreiking.

Op vrijdag 11 juni a.s. zal de heer F.E.M.Smulders het Gusto-diploma uit-
reiken aan de deelnemers van de cursus tekenen/tekeninglezen.
Deze cursus -welke uit twee delen bestond en onder leiding van de heer P.A.
Verwey is gegeven - is enige maanden geleden beëindigd.
Het diploma wordt toegekend aan de medewerkers, die beide delen hebben ge-
volgd en hiervoor goede cijfers behaalden.

Gusto Muziek.

De drumband met hoornblazers van de Gusto Muziekvereniging heeft op 31 mei
1971 deelgenomen aan een concours te Lienden (Gld.) Het resultaat mocht er
zijn! Zij behaalden een eerste prijs in de Ie afdeling, met een punten-
totaal van 349.
Dat belooft nog veel goeds voor de toekomst!

Edeeënbus.

Op dinsdag 8 juni a.s. komt de ideeënbuskommissie weer bijeen om zich te
buigen over een aantal ideeën en enkele huishoudelijke zaken.
Natuurlij]: ontvangen de betrokken inzenders zo spoedig mogelijk bericht van
de beslissingen van de kommissie.

Vakature.

Binnenkort wordt een advertentie geplaatst voor een HTS'er werktuigbouw.
Deze HTS'er zal in de afdeling machinebouw worden geplaatst waar hij van de
heer Tas een verdere opleiding zal ontvangen voor het maken van begrotingen,
offertes en tekeningen van produkten zoals hoonmachines, bolafsluiters,
Taperex -lagers e.d.
Enige tekenkamer-of bedrijfservaring is noodzakelijk, evenals spreekvaardig-
heid in de moderne talen.
Medewerkers die belangstelling hebben voor deze funktie, of iemand weten
die voor deze funktie in aanmerking kan komen, worden verzocht kontakt op
te nemen met de afdeling personeelszaken. Ook hier geldt nog steeds dat er
een leuke verrassing klaar ligt voor degene die ons een nieuwe medewerker
bezorgt!

Wijs woord.
Het is niet zozeer de hulp van onze vrienden die ons helpt, als wel het
vertrouwen dat hun hulp ons inboezemt. .„ .

. . . (EplCUrUSJ Redal<tl«:Afd.P»r». zaken. Schiedam.
Tel. 010-280420. to«»t«M37/13ê



In Memoriam.

Wij ontvingen bericht van het overlijden op 31 mei j.l. van onze ge-
pensioneerde medewerker de heer C. Lissenberg.
De heer Lissenberg - die de zeer hoge leeftijd van 90 jaar mocht be-
reiken - is ruim 48 jaar bij ons bedrijf in dienst geweest als revolver-
draaier in de afdeling machinebouw.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in deze dagen.

Verhuisd.

De tekenkamer Boeien heeft een nieuw onderkomen gevonden in het gebouw
"de Dukdalf", schuin tegenover ons hoofdkantoor.
U kunt de heer v.d.Plas en zijn medewerkers telefonisch bereiken onder
de nummers 212 en 289.

Op. zee.

Onze mannen van Staalbouw hebben er de vaart ingezet bij hun karwei op
de Noordzee.
Dinsdagmorgen j.l. kon men het C.P.-deck al op het jacket in het zonnetje
zien blinken. Momenteel wordt hard gewerkt aan het lossen en monteren van
de kraan en de bemanningsverblijven.
Wij wensen onze "zeelieden" veel succes toe bij hun verdere werkzaamheden.

G.S.S.

Zaterdag j.l. behaalde het eerste elftal van G.S.S. - na de reeds verwor̂ P
ven promotie - ook het kampioenschap van de 3e klasse zaterdagmiddag-
competitie van de R.V.B., door de noodzakelijk geworden beslissingswed-
strijd tegen C.C.O. in een 3-1 overwinning om te zetten.
De spelers en bestuurders van G.S.S. ook vanaf deze plaats onze hartelijke
gelukwensen.
Vrijdag 4 juni a.s. zal er in het eigen clubgebouw om 20.00 uur een be-
scheiden receptie worden gehouden ter viering van dit feit.
Zaterdag 5 juni a.s. nemen de G.S.S.-veteranen deel aan het traditionele
H.B.S.S.-veteranen tournooi. Aanvang van het tournooi om ca. 11.00 uur.

G.A.C. I

Een aantal leden hebben hun premie autoverzekering aan Dorens en de Waal
nog niet betaald/ aangezien zij menen nog geen rekening te hebben ont-
vangen.
Op het enige tijd geleden door u ontvangen verzekeringsbewijs staat echter
onderaan een premieberekening vermeld. Deze berekening is tevens het be-
drag dat u dient te betalen. Degenen die dit nog niet hebben gedaan wor-
den verzocht dit nu alsnog direct te willen doen. Het bespaart het be- ^̂
stuur nl. veel onnodig werk en u de kans op uitsluiting van de verzekeri^p.
De G.A.C, telt momenteel reeds meer dan 400 leden en 50 donateurs, terwijl
bijna 300 leden gebruik maken van onze collectieve autoverzekering.
Dat dit veel werk voor het bestuur meebrengt is duidelijk. Van U wordt dan
ook verwacht dat U in alle opzichten meewerkt om e.e.a. goed te laten ver-
lopen. Uw bestuur rekent op U !

G.A.C II.

In verband met het feit dat de heer J.Westdijk ons bedrijf per 4.6.1971
gaat verlaten, ontvingen wij het volgende bericht.
- Gedurende een half jaar heeft de heer Westdijk de post verzekerings-

zaken voor de G.A.C, behandeld. Het bestuur dankt hem voor hét vele werk
dat hij heeft verzet voor de vereniging en;voor vele leden individueel,
die door schade in vaak moeilijke situaties verkeerden.
Heer Westdijk veel succes in uw nieuwe baan!

- De heer J.Finke zal voorlopig de post verzekeringszaken waarnemen en
heeft uitsluitend spreekuur op dinsdag en donderdag tussen 12.30 en
13.00 uur in de voormalige verbandkamer. Voor spoedgevallen vanaf 18.00
uur -telefoon 01850 - 52234.

Te Koop.
Davonette kolenhaard met thermostaat 10.000 cal. 4 seizoenen gestookt.
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