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mogelijkheden van de"IS 140

ONGEVALLEN ,:'[:
.. I

kw~ad, I

Erzij.npngetw!reld werkzaamheden. d'.e een;
zekerfrisrcpmêebrengêh, Door passende I, d Ik I,V~!\!g~::.fdsm_aatregelen.~or en zu e ge-
va!enec;ht~ropgevangenHet hangt dan af:
ja!jhetnauwgezet opvolgen der-: ~oOrSChrjf-

1-..tenÓf'allesQoed gaat: .'

J~rrliri~rgenpegism~n in ditop~!cht vaa\<

?ala~ig.,M~..taal~eeltjesindc ogén o~dat df I

séhutbrit niet is opgezet; verwonding derh " d ' dh d h da-~ en, om at geen ansc oenen wer en
gedragen;' uitgerukte haren omdat men t~

cçoqu~t..'was cim ~en -muts op te %etfen- D~
~6genIkhe!d tot beveiliging wàs er.. maaT

zifwerd niet benut. '0 Clkk C '
hd rngeu en waar wij 'part nbc ee aal:)- C 'c

hèbben, zijn e.r ook; door schurdyan ande
renpfifpor het "störpme toèval", Wij kun-
nênce,,' nie.t ve~r'.:aan dper:'fui"e~" pech.
Gêrukkig brijv~Q dit lIitzonderingen,
V'errêweg de~"irie"es\E1 ,onçj~,,:;alt~n'... hebben
e,ch}~r me\b!j.~?,nd7~~,,~;SiÇ9'sof,.met, schul:J
van;anderen niets !ernaken: ~IJc Qf!beuren

zp",Qe~egq "p-~.r ongëru~':,dat,':.(;iil_zeggen:dê).oçe]g.!!'n schu.ld!,~ - --:'; -

~.I.)es- ~a..tcper onQ~l.u~ gebe-urt~ k6rrit door

gebrek..~Q a~~,ac~t; de,~uisvrouw ~ie ~er.'
bord u.r.t dehanéJen glijdt; decmandie zr.chc ,.. "
q()der,het,sch~reQ ,snijdt; p~t kind dat zijn
beker'omstoot. zeggen:,;perpng~lu,k"; ze
h~bbenniet,opge.!~t. ,Zulke..pingen hebben
weinigte,~etekenen, ze geven, w~~.sèhade
ot, ongem;lk en wij. kunnen onsdûs. in het
dage\)iks~ levet1: v~[oorloven 'om veer op
automatJsélle ~ijze zonder de ~_Qlle aandacht
t~doen :,. , -
Anq~r$ wGrdt dit, naarmate de omstandig.
hedeng~vaarlij~er.. zijr1, D~n.. mogen wij
~ens onszelf niet meer loegeyerd z.jn

..Ij wprdtflet,zaàk gPedin..te zien... wat deze
f h I k" I k bfJi:v,~c..t Vqn ".,per onge Ir ". ~igen ij e-

.t0~enten hoe deze voorvallen ontstaan.
Y'ee) van wat. wij doen wordt vaak herhaald
en op de duur gaan dEIze" herhaalde be.
wegJngen als vanzelf. Iets a'a nvattén , op-
nemeneil hanteren wordt een automatische, ,
handeling. waarbij de volle a'anda:tht niet
meer nodig lijkt. Menvoert'onder.:.lljl een
g'esprek;" denkt aan wat arlders;'de\3andacht I
verslapt. men geeft 'rrchniet meer volledig
!e'keri~hapvan'he!gee!1 men- doet'~n t6ch
gaathet;' ,., ';..' - ;,
Já;c hèt gaai;-fdr aan lietnbödlotÎige mo-
mèni..'dà.t.dé aandaëhtjuist iets tèv-éel ver"
sl~pt~n-de autohiàti.séhe peweglng'verandert
În ~~nchandelin~ .,in het Vjil"c:Je ~wèg" Een
krePne:$!oring;'een m'isgrêep en::daar waar
e-en' gevaa~ optie Ióerlag:' springt het naar
.voren.' : " :

,t",é'e~,!:!u ,7.ens),an)~nsen" :die,'daa r,.ib, rustig
aancqesIIJP~op~lt t~ werken, stugy pn,'
h~tcg.aa,t afsvar\z,efJ. ,Zijn.:-~à~t Piet begint
een gesprek. ,Jan luIstert. ~ers..t met een half
oor.. daarna,' geïnteres~èerd, ,ga~t- ~iJ' 'ant-

, ., :' .,.
w...Qorden., "Gi~terè:nook naar V"U.C. ge-

w.res!l;Man.:~a!,eel\;p~r!!j!" ,~:J~; ik had
~~lY;t"!~n gaap,maar, ,9n~e"kl~I~~,., Ay,
d.le!s, !a~k! 7" Y~er,pe[l,dçgen lt\!gescha-
keld..'diepe schuurwond aan de hand, dis
~!tsf~,pot_..teg7cP?T,spIpsc_h!jf 'met zijn dui-
~encrtoerer\: ~agenrang hulpe!oos.. om niet

te' ~pr~ken: va~depijnen .de ~ans op in;.
tectie,:.. .. :"'

e:~ dan dal. ge,,!~1 vanl<;!aas.Je..Kla~ssen van
ra1!lst.Zewas zo handig aan het solderen,

b~.~t'~p,b9,ut,nee'rl;"';ItUg eR:~(eêi~.~:Onder.
~!JI g!rge~ haar. gedaGhten zo;. nu en dan
weer naar q~ ~P?nperid~ fi,lm yaq Zaterdag-
avorid,steeds Jevendige.r. ~~rdend~ beel-
dé.n,...de nefd,van hets.tl,lk..sche~n:haàr weer
aan te zien, wat eenkrJ~.ppe., )qngen ~ as d ,

AI,I..~!jr hard,.verschr[kkelijke pijf1.."~oldeer-
bout bifl:i~1 hete einde -gegrepen. Klaasje
was er -,een ,hele.tJjd. ,.mooi" m~e, had ze
m~ar betetopgeletl ;.;
Jà; l.ezer"zo gaat het;: H~t..uitschieten van
een schr'Oeyendraaier~ het-. af!champen van
een mes! het,strûike1er1 op. detrel', bet uit-..WAT 'LEEST. DEJEUGD7., "0"'"

;;entu d~ l~houd vàn de boeken, welke Uw
,inderèH leièn?' ',... ,..,
Is'de:%e lëcfuur'àhijd"haar tft.Y zin? Kunt U
dan beterè'\'iiÎden? '" ;
Verveèlt .Uw jong~nóf dÓchfertje Zich wel
eris? . ,,"

Ziedaarvele'.vra'ger en problemèn..Worden,
a'ézenietdoor'deotJders :opge'lost..'dan lost I
de: jeugd ze 'zêlf'öp: ..Deeldrort1an~;"~toscooP.
straatg~s1entèr; :r(Jzi~'s ~n erii~tedj."'gen.
~e,t"do~t oll~.. :d,~a~9~, ~~Q'.'~~~bEJ~~p U te
~fin:e:v,;~ze~b~p'h~~Pl.V~fä:!~,~t 1~Y9dblad,

'I'

sch.r!j!f,~rs '.:<P~Q~, al:\d~ea:t .R., f~l;n~tra, Jan
Go~taar),..cdQor b~t b~~n,?,~!~~ ,Y!iIJ, onder-
~~rpen' al.$; \,$,ç~a~~ss~q~t, TIb.~~;hQ,?gsp~n-
nlng, enkele ve,&hç!eQ, ~Çt k!14~~eJ, ~n ple-
k~~pa?i[l~!,1.~,,;~~nià:~~tre~J;li~ Q:~beel ont-
~~~3r,:,da.t. ,,\~o~,o,ud~~s,;f:~n...,~.!.dde.l: !~r ver-
~!c.ç~ingêv~n.d~ 'banp,. in" het ège~J1) ~~n zijn.. '. .
?roefexempla,r~ ;gl.ati$ ~efk!'ijgbaar;op de
afdeling opleiding,

..;~r".onge!uk ch!~torles! d~~J! !n~nsbe-
drijf.. telkens weer meemak~ end..e ~n
hOOp tijdverlies en Mngheldgevèi:i:.
Het komt ten slottea!temaa!neer.opon-
opfetteh'dhèid;afgef"eid zljn,c :s!ordighe.id:

men ook 'geneigd ,s om te zeggen: ".ik kon
er niets aan'dèèn", \ ,
ZIjn dus;onge"it~lrenéennoddzakelijk .kw~'ad!
Een kwaad wel" maar 'z~ker n!~t.:no.qdz~k~::.,
Ijjk~ Dèjuistè toèpassJng"van'deveillgheids-
maatregel~n,de s'ti p'te-opvdfg! rigderv99,r':

SCh!if~e(1..,~~ ~,1~%"~a~nda~!1~ b!j,b~t,we.rk,en we zijn .:'ér: ,. de bed"rijfsong-evalleryhebbencafqe'daan: i ..',", . ! - : 'c ;
': i' )',. 'f1È6rsCHÈ:DîENST.

'. .,., " .

IVDH
AVRO-hersengymnastiek :"",. ;'. ""
Zondag 5 Maart: a3(fstaa~e za.! een plbeg
van; onze Ond~rnèniing indeA YRO"h~rsen;"
g'l)!1nast!e~ l!.itkom~n legen' de: handeJson:,
de:rneming Michelln te Amsterdam,

:i..'.,;, SE'RV'ICE;HBM's",i '" f,;!,
"Ci;,.'",', ", .' ,;; "',..',""

De a/deling service verzoekt on$' bet Vf>t..,
rge~de.on#t Uw aahc;faêht te breng~n"
! :{';~~;H.BM ;b9ór~achih~s "die"in 'ergen

i-.',',Qedrjlfg~bruJ~rwordêne:h ~)~.,té! .rep~;

., " ': rng6lèv~rä ëlrh.et".s~rviê;e ma~ziI.Î1. da~

'! ',voorvérdere""àfhandelih'g ~!r.org.,-;:éfc~~~'~~

, dus geen inlevering bij expeditie.',
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F. B. Gilbreth werd geboren op 7
Juli 1868 en stierf op 14 Juli 1924.
In de 65 jaar dat hij leefde zag hij
niet alleen kans een van 's werelds
bekendste bewegingsstudie-experts te
worden en over dit onderwerp knap-
pe boeken t~ schrijven, bovendien
zorgde hij (samen met mevrouw Gil.
breth) voor een kroost van 6 jongens
en 6 meisjes op wie hij zijn efficien-
cy-ideeën eveneens toepaste.
Hoe hij dit deed leest men in "Voor-
deliger per dozijn".

"lk weet, dat als je je mond nog
eens weer opendoet over metse.ien...
ik er een steen in zal stoppeni"
"Het is daarom zo van belang, om-
dat, als één metselaar zijn werk op
de goede manier doet, al. de anderen
het dus verkeerd doen. Nou, als ik
jouw baan had,zou ik eens proberen
uit te vinden wie op de goede ma-
nier metselt, en zou ik het alle an-
deren net zo laten doen,"
"Als jij mijn baan had", schreeuwdf
de voorman wit van woede, "da~
was het eerste wat je zou doen, dat
roodharige",.., (niet nader te noe-
men) jong van een gebarsten",..
(door de censor geschrapt), dat pro-
beerde je baan te krijgen, de laart
uit te sturen, want dàt is het wat )k
denk dat jij probeert te doen,"
Hij nam een baksteen op en zwaaide
er dreigend mee,
"Ik ben misschien niet link genoeg
om te weten wie mijn beste metse-
laar is, maar ik weet bliksems goêd,
wie mijn slechtste opperman is. Ik
waarschuw je, val me niet langer las-
tig, of je krijgt deze steen in je bek
op zijn kant,"
Binnen een jaar had Paps een stel-
lage ontworpen, die hem tot d~ snel-
ste metselaar op het karwei maakte,
Het idee vaR deze stellage .'was, dat
de losse stenen en de kalk zich al-
tijd op gelijke hoogte bevonden met
de bovenkant van de muur die werd
gebouwd. De andere metselaars
moesten bukken, als ze hun mat~
riaal wilden pakken. Paps niet, :
"Denk maar niet, dat je zo'n gooche-
merd bent," hoonde de voorman. "Je
bent alleen maar te lui om op je
hurken te gaan zitten'"
Maar de voorman liet net zulke stel-
lingen maken voor alle mannen op
het karwei en stelde zelfs voor, dat
Paps het. origineel aan het Instituut
voor Mechanica zou sturen, waar het
een prijs verwierf.
Later werd Paps. op aanbeveling van
de bewuste voorman, zelf voorman
van een groep metselaars, Hij be-
reikte zulke verbazingwekkende snel-
heidsrecords, dat hij tot opzichter
werd bevorderd,
Hij ging toer] VOQ('.. eig-en re~ening in
het aannemersbedrijf en bouwde
bruggen, kanalen, îndustrie-steden
en fabrieken. Soms, als het contract
was afgelopen, vroeg men hem te
blijven om zijn methoden v60r be-
wegings-economie ook in de 1abriekzelf toe te passen, Tegen .c dat hij

zevenentwintig was, had hij kantoren
in New York, Boston en Londen. Hij
bezat een jacht, rookte sigaren en
had zich om zijn chique kleding een
zekere reputatie verwo-rven.

uit: Voordeliger per dozijn.

Efficiency-experts zijn over het a1gemeen even populair als deurwaarders,
Als een bedrijf gaat reorganiseren, hetgeen in de regel betekent: pér-
sonef;:1 ontslaan, Ionen verlagen en bezuinlgen, komt de efficiency-expert
ten tonele en lost de problemen op die de bedrijfsleiding zelf niet bij
machte is tot een goed eind te brengen. c

Efficiency-experts worden -' net als de brandweer - meestal pas ge-
roepen als het te laat is, De juiste gang van zaken is de efficiency altijd
te betrachten en te voorkomen, dat krasse maatregelen nodig zijn,
Dit is een van de principes waar de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie
op gebaseerd is, Wetenschappelijke bedrijfsorganisatie is het systeem
van "voorkomen" dat beter dan "genezen" is en het heeft zijn kampioen
gehad in figuren als T aylor, Gantt, Halser, Rowan en Gilbreth, '

voordeliger per dozijn
efficiency-expert organiseert huishouden
Dat Gilbreth een zeer humaan mens en Toen Gilbreth, de man van de grote. familie
zeker geen kille rationalisator was, bewijst stierf, zette zijn vrouw de zaken op dezelfde
het boek "Voordeliger per dozijn", dat wij .voet voort, "Voordeliger per dozijn" werd
een ieder in onze bedrijven ter lezing aan- geschreven door twee van de 12 spruiten
bevelen en dat zeker niet op het lijstje van en het is een boek, dat gelel~n moet wor-
de; boekenclubs mag ontbreken, den, omdat deze Gilbreth nu eens iemand
Gilbreth, die voor alle werkzaamheden "de was die "verbeter de wereld, begin bij je
enige juiste methode" zocht, paste zijn stel- zelf" inderdaad toepaste,
set ook toe op zijn eigen huishouden (de Al was het niet altijd met het gewenste
meeste radicalen doen dit - helaas - niet) resultaat,
en was van mening dat een huishouden net

h I dals een fabriek georganiseerd moet worden, et metse won er
Evenals v, Geffen, de jubilaris van deze

P I d b II bk I fd G ' lb "aps ver ang e oven a es ouw-
wee, ge 00 e I reth In g.rote series, k d" , t d "Vand a " 12 k' d un Ig Ingenieur e wor en en zIJna r zIJn In eren,G ' lb th f t d ' k ij k moeder was .van plan hem naar hetI re was een proee le 00 z n zwa - T h I ' h I ' Mhede h d d ' d ht d t h ' j b t k t ec no oglSC nstltuut van assa-

na, le ac a I e er on au 0-

h tt t td d I d b I c use s e s uren,rij en an vee an eren, eter kon (eren) T d t"dd t h'j d 'dd Ibt " I k'
d egen e J, a I e mi e are

ypen, zei en, metse en en In eren opvoe- h I h d f I b I t h" hd H k d ' , d d " 1 sc 00 a a ge open, es 00 IJ ec -en, et mer waar Ige IS, at It In vee t d t d 't I t t I'
h k er, a I we wa e vee zou ver-

OpZIC ten waar was 00 ' d f ,', f ' '"B'" k d ' " h d gen van e aml le- InanClen en aan
IJ zijn zoe en naar e enige Juiste met 0 e dt d ' " t fb kb h I f ' l I " d es u le van zIJn zus ers a reu- met e u p van I ms en ampJes die e -

d Z d Ij d tb '
I k h " zou oen, on er z n moe er e

eweglngen ieten opnemen - ontde te IJ d I d h" b t ' Idie methode ook veelal, raa p egen v,;>n IJ een aan J~ as
G ' lb th k t " t d ' ht d metselaarleerling, Nu het toch een-I re noop e zIJn ves IC van on e-

I b d b I t tb " b maa ge eur was es 00 groo.ren naar oven, In p aats van oven naar d G '
lb th "

hb d D b d h moe er I re ZIC er maar zoene en, at espaar e em tien secon- d " ' k ' t h'kkd ( k k d goe moge IJ In e sc I en,en men an 00 geen vest ragen), T I ' , "HIJ' zeepte ' h ' t t k t (b en s otte was President llncoln zIJn
ZIC In me wee was en e-

I b b hspaarde 17 C d) t htt ' h t Oop aan egonnen met et klovense on en en rac e ZIC me d I'h d b h van wars Iggers,twee messen te sc eren, at espaarde em Al ' d h I I'
Weliswaar 44 seco d b d h " s Je an toc metse aarsleer Ingn en maar ezorg e em 'It ,,", d' 'h
2 minuten oponthoud voor het plakken van WI I ZIJn, zei ze, "wd ees tan , ln S, e-
pleisters, ~e s,~aam een goe e me se aars eer-
Als Gllbreth met zijn familie ging autorijden I,nkg , I I'

b t d dd '

d " za m Jn es oen een goe een e spruiten even no Ig moesten, ging t I t ' d bij ' d IP d d b M me se aar e vin en om In e eera met e zoons tegen e omen en a t ", 'kt Pmet de dochters het bos even in, e gaan, grlnrn e aps,
Pa nam de hiervoor benodigde tijd natuur- Mocht Oma, al menen: dat" Pap~ een
lijk op met de stopwatch, De stopwatch was goede leerling zou zlJ,n, zIJn nieuwe
zijn alter ego, zijn tweede ik, voorman was van memn,g, dat hij de
Pa liet de kinderen werkkaarten bïhouden ~Iechtste was, welke hIJ in veertig
( d b d J Jaren metselen had aéj ngetroffen ,
voor tan enpoetsen, wassen, a en, aan-

D t k d t P ktkl d ) k b Oe eers e wee, a aps wer e,e en enzovoorts, maa te eweglngsstu- k h" t I 'd" h
dies van het knippen van 12 paar Gllbreth- , wam IJ me zovee I eeen aan, oe
amandelen W d d ' oj Je sneller en beter kon metselen, daten as een pae agoog le Zl n d h h I I" k ' dkl' nde en I roe I d d d e voorman er aa de IJ dreig e

r a v g eer e e waar e van h " Itijd en geld in te zien, Daar was hij Ame- em zIJn on!s ag te zullen geven,
rikaan en Yankee voor, "Jij ~~nJ hier om het van ons te
Pa besteedde karweitjes uit - schilderen Ieren, blafte de voorman he,m aan,

van schutting en schoonhouden van kippen- . 6Pro~eir vo~~ de donder met het
hok, Op die manier konden de kinderen Vns e er,;:n

l 0 IG"lb th k Id di h t k ' an sut:tle e Insinuaties e s dezeI re za ge ver enen en e arwel k P ' h ' B d' , d I ' h " h' I d tro aps ZIC mets aan, oven len
gIng naar e aagste Insc rIJver, IJ eer e 0 t hij I d t d t d ' bko d ' k I WIS a a e s u le van ewe-In eren nuttige en 00 vee onnutte zaken, I " i ' I tma h" I d h 9 ngseconomle z Jn e emen was enToean: deIJ k,;:edr re U

Gn: lb th d d hij had Iets ontdekt, dat blijkbaar nog
In e en I re zo ou wer en, k h dcl d O' . d ' nooIt de aandacht van de va lui a

at e meIsjes naar Jongens en e Jongens t kk Hl ' b d h t dI 0 , k " k d cl P ge ro en, J pro eer e e e
naar me sJes gingen IJ en, on ervon a '

t t Id If cl d k d k d k- voorman UI eeggen,at ze stan ig en en e In eren 00 eigen H b
J I kt d tidee#'A h..bb..n ~n rl.At "'-p- Irl~..i!n w~1 ~_no "e e we eens opgemer, a



-,jW werd door de afdeling huisvesting en. des-

ze)fs satellieten vrijwel de laatste hand ge-
legd aan de verbouwingen op 3e en 4e ver-
dieping van het hoofdgebouw. Het wachten
is nu alleen nog op de afwerking van de
verlichtingen en het leggen van een rubber-
.'u die het radiolaboratorium. De radio-
tekenkamer betrok inmiddels haar nieuwe

;ml~n

- ~-

UTRECHTSE PRODUCTEN IN HET BUITENLAND

.. een aanvang gemaakt met de groot-
scheepse wijziging van de electrische instal-

der draaierij. Deze gehele afdeling
'itgerust met fluorescentiebuizen (een

woord vcor Tl) bovendien worden
.~ machines verplaatst en in productie-

volgorde opgesteld.
eveneens klaargekomen met de inrich-

ting van d.. àfdeling versterk~rbóuw. Nu de
J daar klaar is en de meeste

Qpge~teld, begint hr Huysman
t~k"nen van tevredenheid te vertonen.
.. Aoor de gemeente1ijke plantsoenen-

I dienst begonnen met de aanleg van een
plantsoen tussen Maanweg en Broeksloot.
Bovendien komt er een beplanting en speel-
weide tussen Regulusweg en spoorbaan
(de Regulusweg is de nieuwe weg die langs
~e houtfabriek en evenwijdig aan de spoor-
:>aan loopt). Deze speelweide Is speciaal ten
Jerieve van de zich verpozende VDH-ers
ontworpen. Voorwaarde daartoe is dat VDH

I zorgt dat dit recreatieoord er altijd netjes en
WANNEER WORDT EEN IDEE BELOOND opgeruimd uitzi~t. U weet nog wel: laat niet

als dank voor t aangenaam verpozen, de
~igenaar van 't bos de 5chillen en de ...,..

,Wanne~r k~mt een idee voor beloning in dan aan de onmiddellijke chef ter hand ge. in de gemeenten Nootdorp en Zoeter-
aanmerking? steld. I meer nogal opzien gebaard door een daar
Als iemand een idee heeft ingezonden, dan In twijfelgevallen doet U verstandig het idee met de regelmaat van een klok doórtrekken-
vraagt hij of zij zich af: "Zal het be- in te zenden, waarna dan de ideeën-com- 1 de karavaan Solexrijders.
loond worden 7" missie za] beslissen of dit wel of niet tot 1II Informaties leerden, dat het hier een duur-
In gedachten ziet men dan reeds een pre- Uw taak behoort. Zo nodig na overleg met! proef op de weg betrof (echter nog niet I;je
mie in het vooruitzicht en maakt alvast Uw chef. proefrijderij waar 'zo reikhalzend naar uit-
plannen om deze nuttig te besteden, Hetzij Er zijn soms altijd wel handige foefjes te I gezi..ft wordt door de enthousiaste menigte),dat men huisvlijt beoefent en nu de berro- bedenken dat de protluctiP' ver!"neld en de .

digde materialen kan kopen, ofwel dat men kwaliteit verbeterd wordt. KINDERTONEEL
iets extra's voor de huishouding kan aan- En vooral de kostprijs wordt verlaagd. Er Is I'n overleg met het Ministerie van Onder-schaffen, bij de 5 % loonsverhoging allerwegen be- I wijs Kunsten en Wetenschappen heeft de

Z,o zijn er duizend en één andere dingen, toogd en beloofd dat deze hogere Ionen hee~ Lou Steenbergen, momenteel verbon-
Jle men zou ku~nen kopen, waarvoor nu zouden wor~en opgev~~g~n dC;'°r een ver- 'den aan de "Haagse Comedie", het initia-
de gelege~hei~ zich v?ordoet. hoogde arbeidsproductiviteit. Dit. alleen zou I tief genomen kinderen in contact te bren-
Door de ~deeën-commlssle wordt een idee kunnen voorkomen, dat de prijzen tenge- I ?en met goed toneel. Een groepje Haagse
beloond als het vo~doet aan een der vol- volge ~.an de hogere ~onen no~ verder zou- ; kunstenaars, de opvoedkundige en artistieke
gende voorwaarden. den stijgen en de 5 }'O dus binnen enkele 1I waarde hiervan beseffend werkt enthou-1. dat het besparing van arbeidskosten weken overtroffen werden door de stijging I siast mee. '

geeft, dus het werk vlotter laat verlopen; in de koste~ v~.~ leve~sonderhoud. . IOp enige Woensdag- en Zaterdagmiddagen
2. de kwaliteit van een product verbeterd ~elnu, .de Ideee.~bus IS een b~lan~rljk hulp- in Maart wordt nu de eerste voorstelling

wordt, dus minder uitval en betere af- middel In de s,trljd tegen de Inflatie. . van "Het spel van Valentijn", gegeven.
werking; Neem de moeite en zendt Uw idee In, Het stuk is goedgekeurd door een aantal

3. het in de practijk te gebruiuken is even- BLIK TERUG VOORUIT vooraanstaande mensen uit de Qnderw~s-
tueel na een kleine wijziging; en wereld. Het is toegankelijk voor kinderen

4. de' veiligheidsvoorschriften aangehouden Dinsdagavond j.l. heeft hr Meys aan die van 8 tot en met 15 jaar. Aan deze leef-
kunnen worden, m.a.w. dat door de toe- genen van het Utrechts personeel die daarvoor I1 tijden wordt streng de hand gehouden.
passing van het idee geen lichamelijk belangstelling hadden, het verloop van het; De toegangsprijs is 60 cent. Ouders die ~un
letsel kan ontstaan; jaar 1949 besproken. ';inderen voor deze voorstelling willen op-

5. het indienen van het idee niet behoort Daarna Is uiteengezet op welke wijze de 1 geven kunnen dit doen bij de afdeling
tot de taak van de inzender(ster). plannen voor 1950 zijn opgesteld. Daarbij 11 sociale zake~ ~66r. 22 Februari aanstaa.nde.

In, de practijk komt het hierop neer, dat I ~Ijn dus bepaalde veranderingen en verbe- Op elke twintig kinderen gaat een leIder-
vrijwel alle uurloners ideeën kunnen inzen- I teringen per afdeling. I (ster) mede.

den. Behalve het verwezenlijken van een hoger F"I d NRV
Voldoen zij aan de voren genoemde voor- I)roductieplan is voor de fabriek in zijn ge- I mavon

waarden dan komen ziJ voor een beloning I heel als punt "~n actie genoemd: "De per- De kern in samenwerking met de afdeling
in aanmerking. soonlljke verdf;iwoordelljkheid". sociale zaken hebben de Nederlandse
Van de week- en maandloners kunnen alleen Na de pauze werd een werkelijk levendige Reisvereniging bereid gevonden een
dJe Ideeën In aanmerking komen welke: discussie gevoerd. avond voor ons te verzorger:l. De N.R. V.
a. aan de gestelde voorwaarden voldoen I Duidelijk bleek hier weer dat ieder lid van I zal dit doen op Woensd.ag 1 Maart 1950 In

en . ons peFsoneel zijn steentje (soms wel een de filmzaal, gebouw Maanweg. De hoofd-
b. niet behoren tot hun eigen normale taak. hele grote kei) kan bijdragen tot de goede schotel is een prachtige kleurenfilm over
Een ied~r voor zich weet wel wat tot zijn gang van zaken. Nederland, die 1 % à 1 Y2 uur duu'rt. Deze
of haar taak behoort. De voorstellen, welke De algemene mening is, dat deze avond film Is pas verVaardigd en dus het nieuWste
lelden tot een verbeterde productie, worden goed geslaagd mag heten. van het nieuwste.

Salon de I' Automobile te Brussel. Stokvis was ook aanwezig met een opvallend mooie
handboormachine-stand.
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Wilhelm.,. zool'!van.J. C.vàn Pr\Jjssen;afde~
l1.hgrfleubelrnakerij, Op 9:;2. 1950cc cC 'c cc: - c

JohannesW.ilhelrnus;zoonvahJ.À,. Pèeters,

"tde .lin9gereeqsi:haprn~kerÎj.. op {O"1~195ö.... c; c c c

P~u!~scMar!a,zoonv~~ W ~~n~~rn?l:ik,
a{de1tngonderhoudsdienst, op 13.2.1950,

JNTREDIN'
GENL.A::Weerweg, radio.labc!atoriu'm."op 13.

2;;1950

W','Ae'!(;oudse, red\owe!kpI3~ts!!dem
Mej,), de Greaf, producüebureeu. idém,
H, Breederve I d ; eppe ratenwerk p la a ts ,rd e m..
k!.;agendijk, plaetqewerking, ,dem,
PcC;Roe1andse;draelerif, idem:..
G..Vreeken...r..dem.. idem,
Mel...N..v,d;Akker-Huber, inleerband. idem,
P,M,Crama., !:o!exfabo!atorfum. 14-2-1950,
J,Zuidema.. idem. îdem,

D~nkbeturgingen werden ontvangen van:
E..Hu.lshof, afdeling machinale houtwerking
A.. Langezaal, afdelfngtechnisch büreau
C,vanLeeuwen, afdelfhgservice
vobrcadeaux en ge'lukwensen ontvangen bi:
hun 12Yiiarig jubileum.'.. ..

IDEEENBUS
Hr Hoogduin, afdeling solexmontage, ont-
ving een premie van ( 10, - voor een voor-
stel inzake een verbeterde wijze van mon-
teren van de zuigerpen voor de Solex-
motor,
Hr Visser, afdeling draaierij, stelde enkele
wijzigingen in de samenstelling van scherm-
kap CK 250 04 voor,
Premie ( 7.50.

Bezoek uit Zuid Afrika
Maandag j.l. heeft een groep van 70 Zuid

Afrikaanse studenten een' bezoek gebrècht
aan onze fabriek Maanweg,
Dezejongel'ui, wfer oUders blijkbaar over
benijdenswaardige portemonnÇli's beschikken(d o' k . d ,.. 250(2500), e reIs ost re er .. = . .-
maakten een:'studiêteisvan enkelè maanden
door West-Europa. Na Italië, Zwitserland eh

IBelgië werd nu ons lá'ndbezocht.
Mr Allan, de leider van het gezelschap vèr-
telde ons, dat men blij was ookeeris een
iabriêk te kunnen zfen, tot. duverre had men
alleen'maar musea, kathedralen en cultuur-
monumenten bezichtigd en hoe indrukwek-
kend deze ook waren,na en~ele. weken I
verlangt de mens toch naar afwisseling. ,
Ons bédrijf en ook onze producten maakten

Ieen bijzondere Indruk, niet alleen door
bouwen inrichting.. maar vooral door de i
öpv~llende zinde!ljkheid. Wat hen.ver~er

I'

opvlev was, dat onze mensen er zO netjes
ui(zagen! ; ... '.'

Het Nederlandse klimaat was hun nlèt mee-
gevallen. Geen wonder als je uil het warme
Johannesburg komende op de Maanweg
een zuidwesterstorm moèt trotseren.

SPREEKUUR KERN-MAANWEG
De Kern houdt spreekuur op Maandag 20
Februari aanstaande in wachtkamer 1, be-
gane grond.
A~nwe~ig zÎjn:
1epauze: hr Kquwer en mej.. Mulder.
2e pauze: hr Camphuysen en hr. v. d. Un-

d~n.

P. B. VAN GEFFEN -
Do~derdag 23 Februari aanstaande zal hèt
12Y2 jaar geleden zijn.. datdeheerPB.
van Geffen van deafdelingdr~~ier!j in ,onze
dienst tr~d.Welbeschouwd is het een dub.
bel jubi!eum dat dan gevierd ga8! ~orden,
Alie!eerst. dat van baas vao Geffen, doch
evenzeer ...datvan onze Petermann-auto.
maten.
Het was vanwegèdeze automaten dat van
Geffen bij ons in dienst. kwam; want ~uto.
matische draaibanken waren in ons kleinè
bedrijf van toen nog onbekende werktuig.;
machines. ..

Van Geffen had verstand van automaten en
kwam dus bit VDH.
Een twee-eenheid die nooit. verbroken werd
want een bètere combinatiekunnènwiïons
met de beste' w!' nief"oor~t.e1'en
!-fet machinepark van YDHiSfQdênUafge-

1lopèn 12Y2 jaar vervee.lvoudigd: dat van de
afdeling draaîèrlj waarschijnlijk wèl in de
sterkste mate en met dat mach! nepark is Qe
fiauurvan Geffeninimport~ntie toegeno-
men. .vo)komèn terecht, want h!}!s voor d!t
werk de ideale f~g,uur. De Petermanns, m-

I'dexen, Wickmans.. Warnêr&$wasey'senr
hoe a1 diehatfautomatenor geheel auto.;
matische productiemathfnes ook mogen
heten, van Geffenweet ze tot het grootste
nut te brengen. Ookqe mensen die deze
machines bedienen; hl} IS de expert die hen
lee~ hoe te werken en vooral hoe te zor.

~en dubbel jubileum(
;

~~n,
tijden verfoe!t bIl bartgrondig en ierecbi,
van Geffen is niet zonder:jedenplaatsver-
vangend afdelingschef van de draaieriJ., Hit
kanzfjn
leen voor grote,se!!e~ ~aar...ookvoor,de
belangenyan ziJn mensen. HIJ kan gooche-
lén met curven.. ziet in lederenieuweJrng
eent~~komstige draaier en !ive.r\z?zeer
voor zIJn werk, dat hetdubbe.re!ub}leum

v~r Qonderdagaansta,andewel:opgeP:ast~WIJ;e zat worden gevierd.
E'Îeneensvofkomer) terecb"":,'..,"

WONINGRUil' .
Aangeboclen: een vrij huis,bestaa-ndeuit:
sujte + keuken, twee slaapkamers,badka-
~er, kabr.neren zolder. Huurr45.-p,maand...Gezocht- .'

-

B.enedenhujs r.nD en HaagÓ(Was$enaa!~7:t
vier kamers en tujn.
Te bevragen: Hadrianusstraat _lte VOQrb4i'!J;. ~ Cc

or c..

WONINGRUil è.
c.. c ':

~angebQden: vrij bovenhuisteDenHa~gf;
1 kamers met grote zolder .(ge~n~i.eu~:

bauw),huuradf24,-per maand,lnrutf
vaorwon[ng '.te Rotterdam. H, oger _e huur-d è cwaar e geen bezwaaF.. c è
V 'I h " c .

oo!'cfn ic, tingen: !.Jsse[straaf10rDen Haag,
respc telefoon 20804 Rotterdam,


