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'zbdat'Ual.le kunf, verkrijgen.
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In New York arriveerden enige
levende zeehonden. Er was een
kist met vis bij en tevens een do-
cument waarin stond, hoe de voe-
ding moest geschieden. De voor-
schriften waren echter niet vol-
ledig, want onderweg had een lid
van het personeel een' van de
robben een vis gegeven. Dit heeft
hem een paar vingers gekost,
want men geeft een zeehond geen
vis - men gooit hem de. vis toe.

KRITIEK PUNT
.

D...~ze:dagenmaakte een onzer medewerke r~
o~sëlttentop êenverhaar.}t) een der dag-

b\aq:n..~aar.in ve~~l.dwerdov7r vree~d-soortlgelad1ngenbljluchtvervoer It) Amerika.
..rederdiemelB..KJ..werkinstructie bèkend
.is,zaYdirect begrijpen dat datene Kritieke
Punt, dat blijkbaar aan de instructie ontbrak,
Èien man een paar vingers kostte.

VeiligheId is altijd een Kritiek Punt.
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vaardbaarte maken, hoewel het bedrijf en
hijzelf daarmede gediend zouden zijn..
Di.t3~B..K".r.-pràgramma behandelf.dericht-
lijnenvanhetb~s:uderenvan de. bestaande
methoden, de kritische beschouwing van de
voorgestelde wijziging en de handelingen
om tot doofvoering daarvaniekornen..Deze
maand wordt met de cursussen begonnen en
zullen onze medewerkers,d!ereedshet.1 e
enhet..2e ~.K. T.-prog!amrna volgden: ter.?e..
Iegenertijd Vla hun chef op de gebruikelijke
wijze de uitnodiging ontvangen. Wij vertrou-
wen dat deze nieuwe cursus er veel zal toe
bijdra'genom de werkmethoden in onze be-
d!ijve~opnog hoger p!antebrengen, in het
be\angvahonze onderneming. dus van~llen
die er werken.

--~~""""7",,"-'" __::_T.-PROGRAMMA0: .

Het hoe en wat van technische studie \

c c: C""c:

strljk(hetgebfed vadhèt bètêrbêhutfei'\ van:cc. " I "" h "" ""c"

mac!eriaa...rnac

werkkra:thtê~Hoewel !n:onze ond~rnecmfng:~
gr~te~anda't11t wordt geschonkená#hd~ ;:

rnethodenvo!gecnsW~.1.kec gewerktrnoetw?r-:decn',Ar.thansvoorz:ove! het ~eproductte- tafdelIngen betreft. zal deze nleuwecyrsus :, ... :..hte!op"eenprachtlgeaanvu1f,ng betekenen.: " b k . :"~ dd :,

e~Yan"grote ete ecms zIJ~YQor, e,am!n/-

s tra t i eve a: fd el. i nge n i wa a r ..i tlsch a k e !jng:van'hd b " "
Ideen met: 0 en u!eaunogn!etpaatsvon "

magbtndecnd ecn goecdzljn, dIt nececmtevecn wel nlefweg dat hl},diedifwerkrnoet: -
lefden...zijn,,!dececên ecnelgenZ!ent.Vijze heeft,,: -
op"deuityoering daarvan, N)efe.lkechef!~

hnIJw"n"n OD DaDler tezetten~om het aan-

'I lil!

. ..

3eB..K..r.-~rogramma, n.I',Werk-
meth,?den, datdetv~ard!.ghe,d In Methode-verbetering behandelt.. In onze

bedr!Jvenzalworpen gelntroduceerd. "
Dit genorrien~d d d' t ' I"'ktd .. h d d'. hdnaa!elrec!ep~..rsoon IJ me elnou van Ifprogramma a
kenr,sgemaaktdoorhet volger van een cursus,

TELEVISIE op kantoor
In Amerika is men met de bekende vooli.
varendheldal gekomen tot een toepassing

vaot~levisl.~op kantoor~met n~melOgedo~ument~tle. Om het voortdurende geloop
naar archieven en de kans op zoekrakenyan
documenten uit te schakelen" is door Reming-
ton Rand ontwikkeld hetVericon-systeem
Alse~nkantooremployé eeo of anderdocu-
ment uit het archiefwlllnzien belt hij de
archiefbeheerder op; schakelt deteleyisie-
ontvanger 1n, die zich op deafde!ing be-
vindt en ziet even later het document op het
scherm verschijnen. 10 het archief bevindt
zich eentefev!siecamerawaardearchief-
beheerder het document voor plaatst Een
tienta1 ontvangers op verschillende plaatsen
Inde kantoren opgesteldi.svoldoende,

He.t.aan~a! toepassingsmogelii.kheden!szee!
groot; denk slechts aan banken waar men
handtekeningen opchèques moet kunnen
verlfiëren,of de stand vaode rekeningàla
minute kan opvragen,ofgrotef,ab!,e,ks-
complex~n.. waarhetce~tra!earch!e.f zich
yer vao de kantoren bevindt,
Elkdot~ment kan nubinnenenke!eminu!en

wordengetoondeonietzoektaken.

Men ooemt ooktijdstreden:Decamera wordt
gericht op degene bij wientijdmo~tworden
opgenomen. De tijdstudjemankan z!ttende
aanz1jntafel zijn waarnemingen doen,
oppn~erwijs en ir]st.ructj~:de!eer.lingen z!t-

ten..}nhetklasl~kaal.. en, ophetsfherry1yer"
schlJ~teen fabrlek~afd~llng,mach,neofpro;;
du~t,egroep.
Wij dachten ook nog aan de1aatkomers,diel
het alziende oog van de camera op zich

..,
g erfcntweten- ,

.

houde~WjJhet maa:opde ,~eest voorde
hand liggende: de normale uitzending.

;

In onze krant wordt regelmatig gewezen op
het nut en belang van studeren. Daar zullen
we het vandaag dan ook niet over hebben.
Waar we echter wèl een praatje over zullen
houden is, wat men moet bestuderen en
hoe men moet studeren. Vooral het laatst

I genoemde punt is van belang, omdat dit de
studievreugde kan verhogen en dientenge-
volge een groter nuttig effect kan opleveren.
Bij de beantwoording van de vraag, wat be-
langrijk is voor een goede technische studie,
zullen we uitgaan van een korie beschou-
wino over de techniek als zodanIg. Het is
zeer moeilijk, een goede omschrijving van
"techniek" te geven. Maar voor ons doel
kan het volgende tenminste .verhelderend
werken.Technfekrs het toepassen en bruik-
baar maken van natuurkrachten .voor men-
selijke doeleinden, bij voorbeeld het .ver-
vaardigen van dingen en machines, dIe het
leven vergemakkelijken en veraangenamen.

deze omschrijving staan we direct zeer
dicht bij de kern van de vraag, wat we moe-
ten bestuderen.
Als we de natuurkrachten wIllen toepassen,
dan moeten we ze in de eerste plaats ken-
nen, niet alleen in hun aard, maar ook in
hun grootte en in hun uitwerking. De weten-
schap, die ons die kennis verschaft, is de
natuurkunde. Daarom moet aan het begin
van elke technische studie het vak natuur-
kunde staan. Niet alleen natuurkennis, die
volstaat met een beschrijving van de natuur-
verschijnselen, maar werkel.ijk natuurkunde,
die de .verschijnselen niet alleen in hun
onderlInge samenhang, maar ook in hun
grootte en uitwerking bestudeert.
Waar sprake is van grootte en uitwerking,
is èig-enlijk reeds stilzwijgend aangegeven,
dat we ook met getallen en berekeningen
moeten werken. Daarom is de studie van de
natuurkunde, voor a.l wanneer we iets dieper
onder de oppervlakte gaan, zeer moeilijk,
als we geen rekenkunde, of algemener ge-
zegd, als we geen wiskunde kennen. Een I
tweede belangrijke grondslag voor de 1ech-
nischestudie is daarom de wiskunde. Hoe
verderwemde wiskunde doordringen, ~oe
dieper we in de natuurkunde kunnen gaan,
hoe verder we ook met de technische studie I'
kunnen komen.
Alle cursussen en opleidingen, die onvol-
doende of geen aandacht schenken aan de

wis- en natuurkunde, zijn voor technische
studie bij voorbaat tot mislukking gedoemd.
Voor een goede technische studie, tot welke
hoogte dan ook, geldt: bestudeer de wis- en
natuurkunde zo ver als nodig is om het ge-
wenste technische doel te kunnen bereiken.
Nu nog enkele woorden hoe U moet stude-
ren. Laten we begInnen met te zeggen, dat
studeren niet betekent de inhoud van Uw
leerboeken uit het hoofd te Ieren. Als
puntje bij paaltje komt, kan men vaak met
heel weinig uit het hoofd geleerde dingen
volstaan, als men dat weinige maar goed
weet te gebruiken.
Niet studeren betekent, dat mèn nIet alleen
leert, hoe of wat iets is, maar vooral waar-
om het zó is en zo moèt zijn. Misschien kun-
nen we de bedoeling het beste door een
voorbeeld verduidelijken. .
Om goed draaiwerk te kunnen leveren, moet
de snijhoek van een beitel een bepaalde
grootte hebben, deze is afhankelijk van de
aard van het te draaien materiaal en van
de beitel zelf. Nu kan men voor een groot
aantal materialen eenvoudig (? 1. ) uit het
hoofd Ieren, hoe groot de snijhoek moet.
zijn. Maar men komt pas veel verder door
zich goed ill te prenten, waarom de snij-
hoek een bepaalde grootte moet hebben.
Want dan is men in staat, in voorkomende
gevallen zelf vast te stellen welke beitel
moet worden gebruikt.
Bij Uw studie dus steeds naast het hoe, het
waarom zien uit te vorsen.
Mogen. deze enkele opmerkingen U helpen.
bij Uw stud/er

WAT KOST DAT? _UTRECHT

Je heer B.v. Leusden, afdelIng Gereed.,
schapmakerij...heeft de geste!de vragen om-
trènt binnenmicrometers en meetspieênhet
b~st beantwoord en won daarmede de prijs
df250~ ,.

De Inzendingen van de heren J. v. d. Waal,
A. Karssen en J. Dee voldeden niet aan al
de gestelde eisen; niettemIn werd voor hen
een prijs ad f2,50 beschikbaar gesteld, waar-
ömgeloot .moest worden. Hierbij kwam de
heerJ.v..d.. Waal wederom als winnaar uit
de bus..
peyolgende k~er herhaling van het r~eds
behandeld~-,
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Met ingang van Maandag a.s. komt
de werktijden verschuiving te ver-

I vallen en wordt weer de norm?le
tijd gewerkt.

Burgerlijke stand.
""_1-'" ..Voor de1a a tst ema a_I 1 1\1949 wa renw1j.opb " "

3O9~~7m erclnonz~ çant!ne bi.!.e(kaar, om

YDH.gemeensçhapvoor d,t laar was ge-
elnd1g~,
Herik
e~oo,kdeheerMaas heèf.torySVerrast met
z!jryp,a?ospe!..;Deç(ou va~ deav9:,ndeçhter
~asde?auser'ev~n drs Bos; we wl(/,en onz~
JnstemmlngsamenvaUènmetdezeenkele.

I H h 1doçha leszeggeriqe..~oqrde.?:.. Ij ee}

~oordeng~sproken enzak~nbehande(d.

rond}iep.Y:{at
(e~rzaa~en ~~mo7,d!genddl.tdaneensop
~9'~e~nvo\!d!ge wijze teku~nenvertellenl
Hetisînderdaad een succes geworden.
De avond was direçtal in goede$temmrng
dobrhet mooie opènirygswOordya.n de heer
Sçhèurerenwe konden ten volle Irystemmen

~""let. op de" d~iten""",,"' """ ". " ":' ,," " "

"""Als"U""opDonderdag"of. Vrijdag Uw10on.

zakj,e"krljgt; wordl""ditslee,dSnè"IJeS,d!Cht
/" "gen!et,,:erstrekl,De, bankbiljetten" zijn op

~ee~"b!.Izondere mamer. gev?uwen ~n het

""'"kleine geld kunt U zo zien liggen. Uit alles

blijkt, dat "de loonadministratie dit met de

nod.ige"zorg'en accuratesse heeft klaar ge-

,," maakt. "Voor" degenen onder "U. die" ver.

,," onderstellen... ""dat "de mensen van de loon.

""adminislratiedit,, voor ..sho~'" doen;,,~!j o~
gemerkl, dat U de p/ankm1s" bent. ZIJ. doet

"dit!n Uw"bela"ng.Opdeze Wljze"kunt U zich
zonder het zakje leopenèn," erVan" overtui-

gen, dat helbèdrag volgens"het.!oonbriefje

,,(d;iteveneens "zichtbaar Js) .in het zakje aan-
"" ",," "

"""wezig is."" "

"Jen overvloede"zij nog verwezen naar art. "21

van"het",fabrieksreglement.d~t aangeeft; dat

,,",een rec)ame pver te weinIg "betaald ..loon

""""""allee"n",,Jn "behandeling wordl genomen als

,het)oonzakjenog niei is geopend; dus,.let"",," "U "" d ' I " ,. """ "" "'"

",,"op W UI en . " " "

, Al naarRockanje geweest
g, leien van U zijn al eens naar een Volks-

hogeschool-cursus În Bergen of Rockanje
geweest.
Vrijwel iedereen ,is daar enthousiast van-

'\\.-- -.laan gekomen. U weet waarschijnlijk; dat
~iefhebbers voor een derg~lijke~ursus.~ich

op kunnen geven op de afde)rng sociale
zaken; ..!
Het cursus,geld en de reis worden gedeel-

1'.te)ijkdoor"defabriek betaald. Er mogen
steeds twee mensen tegelijk naar een cur-
sus.. natuurlijk al.l~n a.ls ze op een bepaald
momeht' gemÎst kun~enworden.
De cÛrsusse; zijn niet zomaar een soort

" extra vacantie.. Er wordt ook hier hard' ge-
werkt, zîj. het op een speciale wijze. Men-
sen van a11erlei richting en opleiding komen
een we-ekof veertien dagen bij elkaar.
's Morgens wordt er practisch gewerkt inh . f . dt . ' M'dd ' dElIS om e uln. s I ags en savon s
zijn er lezingen en besprekingen, ,die het
bedrijfsleven; het maatschappelijk leven; het,
gezin!aken,D,eze ,besprekingen worden in
grote openhartigheid gevoerd. De sfeer is
er erg plezierig, zodat de rTieestemensen,
ook de rnindervlotte,zich er spoedig thuis

I .c...voeen,'c ...
Wij menen dat het ook ons bedrijf ten
goede komfwanneer mensen iets'verder
gaan kijken dan de eigen omgeving en het
eigen bedrijf en dus allerlei problemenîn
qroterv~rbandgaan zi~.' .
Wijge!ovel:look. dat het nuttig is de sfeerc Cc c

.. .'

h' kd '" dhYY ' Isyrripat je.; at e.. eet an Îet enkele
dkdd " ..wo~r en spra ~arrien~ eJrect!e..

Het~aseen1~erzam~eng~zel.l.rge avond..
hetwelk nog verhoogdwer:ddoorhetge-
iamenl!J.k drlrkèn van een kop koffiêênob~

bere!kte~.Tot devolge~de k~er.
,

" BRIDGE-DRIVE;,, , .. " :.

IfabrIek ..r~d~ge!~g~nh~Id,testel!enhu..n krachten weere~ns.te,mete.n, zale!op

decant!ne !gehouden worde.n voorVDH-er:s' t . t d ' é "
me In r:o uc s. "

AanmeldingenbiJ..de heerPetersen; Prod.

Burea~.:tot en met 2!!anuari,

!nschr'Jfge}d (0,50 per paar,

Aanvang savonds, .7.,30 uur"

':' c,Burgerlijke Stand , ",'
.. ' , ,

Gehuwd: A. van,Elteren, ~fdeling,Montage..

met D. Korverop 4,Januar11950,

Geboren: ,'Anlta MadeleineMichelle;'doch-

teryanL;H. KfeiJ., afdeling Techn. Bureau

op.7. Januari 1950., '
; IN TREDING

G,J, ~eckers, afdeling Huisvest!ng, 'op
5 JanuarI ,1950. , ,

Verwarm Uw bed

behaaglijk met een

Q~\ ER R ES DEEKÈcN
~U VOOR BABIES EN VOLWASSENEN

WONDINFECTIES

Kleine, onbetekenende huidwondjes kunnen

door infectie schromeliike gevolgen hebben.

Hetvoorwerp,waaraan men zichyerwoodt,

brengt tegeliik de ziektekiemen binnen.

Het is ~aaromnod!g...elke hUidbeschadiging"hoe klein. ook: een schram, .een kras.. een

prikje; dadeliikîn de verbandkamer te lateI"

ontsmetten. Ste!d!\n!et uit tot mo.gen.

Bedenkt echter wel, dat het wondje ook na

de ,behandeling" zolang het nog niet dicht

is, door binnendringend stof en vuil ge-

ïnfecteerd kan worden. Men is er dus niet

met de eerste hulp.

Verzorging is nodig. Dit wil zeggen: zodra I

de pleister los zit of vuil is; moet opnieuw

worden verbondén. Gaat daarom aan het

eind van de werkdag wederom naar de ver-

bandkamer. De wond wordt dan opnieuw

ontsmet en verbonden.

." Medische Dienst.

op de volks.hog~~elefen kennen,
opdat oqk dIe doorwerken. ."

Cursussen worden gegeven zowel voor man-

nenals voor meisjes..

ooren '~e ."
Johan Godfried.,...zoon van J..G.v. Pieterson..
Ned..Kr9onRi1..w!elfabrjek op6-!~ 19~
AdrianaMarra.~~ochtervanD.M. HandelNed. KroonRI!wlelfabrlek op3!-12~1949:

,..

RIJWI ELSOLEX
Op de Salon de I' Aulomobile
~et nieuwtje van de week 1s wel dat op de
~atonde1' Automobile, die morgen in. het
ralais duCentenaire te Brussel geop~nd
wordt, het RijwielSolex geëxposeerd wordt.
Dit ~~; danhet.eersteoff!c!ë!eoPtredenJn
Belgle;hopen WIJ dat deze acte de présence
goed ontvangen wordt;
Zoá/sbekend behoort België met Luxem-
burg deCongoen tndoneslë tot de afzet-

gebied~nvoo..rh~t.R!jwieISolex. .H~ewel onz,e
productie nog met op het peil IS. dat ~I!

aanalte aanvragen kunnen voldoen en hoe-
wet wij onsa.r/er.eerst tot taakhebbengeste.rd
de !a,nge.!evertijden In Neder!and tebekor;
ten, IS dit. vlagvertoon gewenst enwe)kom..
Onze medewer~e..r DeVr(es:vanhet ve..r""

sterker-laboratorium. vervaardlgde voor deze
tentoonstelling een prachtige doorsnede van
de Solex-motor. Hij werkte er een maand
aan. maar het resultaat is er dan ook naar.
Na afjoop van deze tentoonstelling zullen
wij dit fraaie werkstuk aan de Maanweg
tentoonstellen. -
Toch weer de SOLEX Theozal het ons wet kwalijk nemen. E)ke

week informeert hij sarcastisch ,naar het
Solex-nieuws en weeklaagt over de neder-
lagenvanHBS of onze~ naar hij zegt
ophitserlj en vindt daarbij een gewillig oor
bit zijn schakende vriend Fred Solex..
Theo zal het ons wel kwalijk nemen,maar
toch kunnen wir niet nalatenweer~nkele
kfeineSolex-nieuwtjes te spuien:
~de Edesepotitie heeft 2 Solexen besteld,
Wellicht vormen zij de voorhoede van een
9 emoto riseerdeage nte narmee,
,-Iet is voor de ve)lighe.id van Ede maar te
hopen dat de Solexjesniet gebruikt behoe-
ven te worden voor de achtervolging van

misdad)gersmet wielrenners-allures. Maar.
wie hoortooifvan misdaden 1n Ede.
- v~orde snelle tijd bij te houden ver-

schenen Thomasvaer en Pieternel in Rotter-
dam tentonele rijdend op de Solex. De
I1ruiloft van Klorjs en Roosje, op Nieuwjaars-
dag in de RotterdamseS chouwburg, was de
reden van hun optreden:
-vorige week naar de bioscoop geweest
(nu Belvedère - een heel teuke film) en in
hetf!lmjournáal een veld!oop in Parijs aan-

sc~ouwd.
Misschien s.lechtseen seconde lang verscheen
op het doek een mijnheer die meereed op
d S I .. I. t h I A t bl 'je .. 0 ex !SP e . ee s a I yer:-

Wkrast. Ij °c;'; '. '
- "Motor publiceerde het laatste velo-

I .~('\ ex-nieuws.
Lij worden nu ook in Amerika in lice~tle
gebouwd. 50000 stuks per jaar.. Voor Ame-
rikaniet eens veel. Trouwens: voor ons ook
niet. meer.



* ~:.:'
debelangste.lhng tijdens mijn z1ekte ander-

d -

van en..

R P:~L~~BER~E~
"" """""""""""" Draalerlj "" """""" "" ..

. - ,
Wijsheid voor de vrouw:;;! ,

Bij meJ..Groeneweg.afde)ing~ociale zakewl}i5c':;
o<unnenbesteld worden boeKjes metW!J~
hdd c".e en voor e vrouw.. f'" J d' i . cl t k f045 c,,"vveet e I weet Je a.. oSt,".f i
De priJS is In werkelijkheid 90 cent..doéFiiri;

..
;verband met ons grote <lantal <lbonnementen,f
op~:Ons Gez~n'~. kunnen ;w!f de;ze u!tz?n:;;
derlijk )<lge prijs noteren. ;;

T ramabonnementenvoprde maand Februarik dd ' ( '
,unnen oormaan..j; y.:eek-enl!~rone!~

~ordenbeste!d..l~de gr9tecantj?~?p
Maandag 16 Jaryu~rl... \:c

4-4-4-PORTRET VAN EEN KERNLID4:*44-'4-4-4-4-4-
~.. ,~ {:7f:hPfef1;:" "c~ Dec2ecsecretariS van de meuwekern c~' D"k
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,~'z!jnjBande'r\ge~eesti'Op7. November", ~

~c
~ liftbediende .In .de Stortebekerstraat,;è ~ ,p, j v' Ev;erdlngen.' sö}exm9t9r-mqt1t~9~;è;"

t -;;1~1.950:;
~; zonderlijk,georganrseerdwerd werk." N. KOUWER - cExpeditie {»è; DANKBETUIGINGEN
~ ,;; ,;è'è; '~;ê ;j; ..;;

~;,hvlsd~,hlj;lnt939naarde Maanweg...;;YDH-erSi', Ge!~kk!~,iS;,~!.J';nooit%.iekc;;~
~

~";Werd'èToeh op;.1 Aprilè .194.1'de' fa- eén maal, In een Jabrieksyqcantle ;en .}, ,2Yi-.JaJrg 'JubiJe,um;mocht ontVangen...,;;VeJ~", "
'I: bc' 'bcc.. , ";, " ' dlkk b Cd kh ""; ~ d" dk ;'k b' "' hf ' 11 ' ,"cc'"
~;,; rieksèr~ndweer,;w~r9,}ngesteld:,was, oor,eer\ ~ e .,ar\ ; ~arp'c!J watte~'. 1 er,an,c;!:az~;n;. ~ e s;e~coe~a;,s'.,Y9~~'c
~'. KOvWT!;terstondè'!ld '.van;de'. p.loeg' c)aat?;p h~t~~rk...,"..; '.,;'.;c,;'; ". '.~,; d::'.~Oo!T,r!n~,er\d~bloemen, Hel.1s;~e,9rh'.'.'j'.
,~,,'.,~!otT;;braÇlden;niaakte~itge!ukkig è! nZrjff;vrÎte t'Jdvbetba)de~i! vroegerc ~'.'. I m.Jj,eer\onyerg~telî.jkedag ,geweest,;c ';'.c,"""'Y
,,~'.'.nfet;mee'cWefhad hijir\'.1943 er\ .1944 veel; speeldemeer~a'enc In een f.a- ~;' '.'.';"'.,, ;"j,..'" ,'.""", lENI'KOK~..
;'~ C in die'. Junctie'. deel,aande bewaking briekselfta1;'.mee.. deedveel.aanzwem-,,'.~ ;'.";;;;" * ",;c;;'.,'.è"'"

~;.."de.r'.gebouwen'. enaardappelyoorraden,'. men;enve!w'erf., he~, d;iploma, gekleed'.' ~' I Mède.. namens','. mijn echtgenot,e., dank ,;Ikc" '.
,,~'.'.;;Poor,..~er:aa~, gr~per\; c "- ";'. ~wemmen, ,~,n als ~,!'.bo~ken leeste~'.'." ~ f)ire~tle. chefs, bazen en collega s~ van'.,de'.
,~,;dejDu.ltser,~hem .lnc .1~44 op; ZIL~ ver '.clat d;oet hU graa,~,.clan zij~",het ~I.I ;;~

I afdeling Met~alwafen er\ machlneploeg, ,';..
,,~( jaarda;g'.,b'j een JaZZla, In èM~,nster voorkeur ,verha!en"over"ze:re!ze,n, d,ec ~ voo~ de prachtige cadeaux en bloemen.;ont-;c""
~ zetten 'zIJ"he~..aa~'.hetè werk blf het hem"boelen:Want"z'J~.;!eugd,deaa! ~ vangen "bij ons huwelijk, "'.'.',,'.'.'.;'.'.
~ herstet;'...van.'~ebo~bardee!de spoor- was ,.~aar ze~ gaan, ZIJn vaq:r,ha?; ~ PAd Kc';;"".;'
'.~ banen..'. ' " '. "',,' eencR,!naak; Op: het..wate!,~rge!~e:..h'J ~ ' ,y, , raa_n '.;'.'.;',
~ Maar, În het'.YO9rjaar.1~4~ wist hiJ te ~p;M?af;,mo~de; ,Kouwer"ha~;c~lco",~'." c ~' v. d, Kraan de ~I.t,,;,
~; on\sn.appe~, ep op"9 Jum'1945 was )'ev:!';ophet,)and:En,~an;:h:!!ar...,mo,e-; {» I,'" " -
~;;Kouwer in;,hetv~derlahd ;terug, waar" 'derlljke' ZO!g ;dan,ken. ,WI!" ,het.. dat; {»,,; I H~~rmede dank rk nogmaals, me~e namen,s, 'è;'
~,; hiizrch zo gauwjmogelijk" weer bij Nico bil var\der,Hee~N,~;jsen nu, ~, miJn, vrouw, de Bazen, en co!lega s voor;,he~ ; ,,;;
c},;ons'.rpe.ldde,.. ';' ,; , , V?O!' de tweedemaa!,daar .'n,de ke:n ~ mooie, cadeau dat ~!~, o,ntvlngen}er gele; ".,'
~ In )948 h'.uv:de;.hij met een meisJe, van c'.%lt;, als 2e s:c~e\arIS"ènu'è~n,'.als;',~lclc ~ aenheld van ons .12!/2 jatlg,huwel'fksfeest, : ",'
'~,' o~z~,afde"ng !nko<?pcontróle, Hij, en van deo.comm!ss'e vooc;tar1efmoe!IIJk-, ~ M rlp W,t
"~ "zJJr\VJOUW voelen zich dan ook echte heden, j" j;" ' ~

.

Kernspreekuur- Maanweg, Er werd. .. . .c, ,i, ", '., ' ,,;, "; ",;,," "';',"'.;';";;,"
;è,De~e~n"houd,top; Maandag, .1ó;Januarj aan- - enkele weke;n la~g.. g,~en g,eb;ru,k ge-
staandesPJeekvur, in wachtkamer; 1.. begane maakt van deze ,rubriek"" " C

,gr6nd,,"Aa.~w~zig'Zljn:eerste;,pauze: de;,heer "Yalgemoed'.; beg!nnen :wlj; d,tmaa! met hel
'KouWerenmef; Mostert; tweede pauze: ,de nieuws.. dat cle"verbouw!r\g op de, derclever-
heèr Campnuysen~n'de heer,v...'d: Ree, d~epi~g nu!rijwel, gereed i,s, Nog een wei-

nlgjtlfd en alle; hier geprojecteerde labora-
""'.,'.,,,; '.d ' , ;;;,"'.;'.'.';' ;è t°..ria en tekenkamers hebben; hun ir\trede
,voor rachtavond",c"".' ".";,, nedaan, tecweten:etectro-motorenlaborato-, c' è 'c ,,' , ,,'
MA ARTEN """"""'" Irlum. apparatentekenkamer; apparatenwe;rk-

KAPTEYN,,;, ...laats..cod:ringen;!ichtdJukkerij',Den!euwe
; . "c" showroom 1S noghletklaar, ", '.;'."'.cè,
Wanneer cmen "d~ naam:è ,Maarler\'.l<apte'Jn '.,- klaargekomen met de inrrchtrng" van de

;hoort noe~~..denkt'. men d"rect a,an'. de,hoor- 'l!euwè lakkluis, lak is;buitengewoon brand-'
,spelen van, de Nederlandse "Radio Ume' d ' dd '" ,iI' "Ht " t 'jd : 'h" I' 'C t " ; d' d' baarenc e yoorJa en moeten aarom vel1g-

e .iS a ! een e e sensa le ler:nan le we heidsha)Vel op het,'.bui1enterrein bewaard
'.a!leen'.kenry~n,'.'.van".v°9!" de ,mlcr9foon, n..u worden .voorna!T1elijk; ondergronclsi,o. ,';
,;een~ vo9rch~t yoetl\cht, te z!en tred~n, D,~ - ontYangen',eenaantal'kleine,'.en"grot~

,gtebeudrt,;"W;I,oM~nsdat gavoKndt ~,8 J~tnuH~rl 'c"aan machrnes, Afde.ling, draaierrj werd ve!njkt met
c~caan e,as Baren ap eltn UI ,Iversum enkele frame S,P,M..-draaibanken; voorcde
"In,de,'.flrmzaal"a~n", de Maanweg ,?ptreedt, 'Jlaçtbewerkingarriveerdeeenglgantischekrst; I
~owe! v66rars nà de pauze zal, hiJ ,d!ama- naar men zegt inhoudende een Henry &
!,sche en, komische st u k,ker\ voordragen, Wright automatische pers,'
Aanvang 8,00 uur preCies, Introductie toe-IVoor het versterkerlaboratorium; kwamen

c" ,,'. "gestaan,;," ','.' ' , '.;'.;' I enk~le boörmach.ir\~s en'persjes b.inr\en,o.

Kaartverkoop; Maanweg .16 Januar!, aan- -lrT;de houtfabriek aangevangen met de
',staande:";"c c , f'JJoductie van kasten KY 505, De;montage

,in;'.de grote cantine:j 1e' pauze bij de heer: v~rvaard!gd~ deeerste,toeste)len'.~,ar\'.,cleze
è'.,;:Wrlle; 2e pauze bit; de heer Penning~;; r\leuwe serre, De, heren waren met onte-
,," '. '," , ," , I vJeden naar verlurdt, , ';' '"

,tn de kleine cantlne,1e pauze bij mej, Mul- C" dcll cl j
b"' d ,è 2b " ' V R' " ~ voor e eenemers"aan e cursus e-'c er... e pauze iJ meJ, .an letschoten..l 'jfscl ' k t "tb ' r '

td, , 'j;, ; .. 'lr! pae agog!e '..9 c,"esul ,.v~n; e, CUfS~~

'.Mochten, er kaarten over ~rJn., ~an vindtookl"éDonderdagavond; J,I..e~n feestje ,g~Ylerd In

;D!ns~ag;.1! JanuarJ,nog uitreiking plaats-en,de;,klei.ne cantine, Aanwezig waren d~leer':
...~el,ln wachtkame..r ,1.. begane grond waar lingen met hun echtgenoten, de he..ren \c;:Jls-
~~Y~!koop' spreekuur houdt, "pijn en Punt en enkele vertegenwoórdigers

I van de opleidrng, Zoals verwacht kan wor-
den was art onderonsje genoeglijk,

Verwarm Uw bed
behaaglijk met een
E ft R ES ELECTRISCH&

~DEKEN
VOOR BABtES tN VOLWASSENEN

,.-:


