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WEKELIJKS NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL

V AN DER HEEM N. V. . DEN HAAG - HOLLAND - NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N. V.

komende week
DOORLICHTING IN ALLE FABRIEKEN

Ook dit jaar zu\!en wij, de goede gewoonte getrouw, het gehele pe!soneer
doen onderzöeken öp)ong t,b..c..
Dit onderzöek yindtpl.aats:
voorde fabrieken, Maanweg enDe Kroon in de filmzaal aan de Maanweg
op nader bekend te maken datum,
' d fb ' k.Ut ht V " d 10 I.A trn e a r1e rec op rij ag [-laar,
Het onderzoek vindt plaats met ontbloöt bovenl!chaam; Îedereen wordt
d.us dringend verzöcht met zijn kledîng op die dagen hiermedezoveet
mogelijk rekening tehöuden, .
Ten einde d!tonderzoek vl.ötte doen verlopen is het noodzakelijk,dat
iedereen! zich stipt houdt aqn de volgende punten:
1. Begeeft u onmiddellijk na oproep van uw chef, baas of tijdschrijver

naar de plaats van het onderzoek;
2. Volgt snel en goed de aanwijzingen op, die u bij- en, in de onderzoek.

ruimte worden gegeven; .
3. Begeeft u direct na het onderzoek weer naar uw afdeling,
Voor allen geldt, dat de önderzoektijd voor rekening van defabr.iek kömt;
in de fabriek Maanweg '{'Iordrhiervoor aan de uurloners 4 perioden
vèrgoed..
Het aantal perioden, dat bij de Kroonfabriek en in de fabr.iek Utrecht
vergoed zal worden.. zal. ter plaatse nader worden bekend gemaakt.

tot lof van de KV 466
""

ENTHOUSIASME uit AUSTRALIE

Hetls altijd prettig de lol van or\zepro-
ducten.te horen zingen,Persoon11jk bewaren
w.ifatt!jd de aanqenaamste herinne,ingen
aan de KY466, een beer mooiîoestel;naar
wij~enen..
Dezemen!ng wordt gedeeld door een mljn-
h~~r.. d.ieonsultMelbourne jnAustrallë
Qnderstaand verbaal zond:

rMelbourne, 11 Februari 1950,
MiJne heren,

I d ' h ... . , '

kDoor mldde van It sc rijven W! I

m.itngrote tevredenheid be\u.igenover
*mijnERRES radiotoestel.
'JnM~art 1948 kochtlkeen ERRES

KY 466mef het doel difîoestel aan
boordîegebruiken; .ik vaar namelijk
als 1e electricien aan boord van het
D..E.S, "KertQsono" van de Kon. Rott.
Lloyd.
Dit we~d mij destijds ergalg,eraden,
daar dit toestel alleen geschikt ZO\!
zi.inv?or wal-gebruik en niet bestand
tegen de tropen.
MijnERRES heelt echter hette?en-
deet bewezen, Samen hebben wij de
hele wereld rondgezworven op de
Atl~nticen In de Pacific en steeds
~eer stonden a\len verbaasd wat mijn
toestel presteerde, Over de hele
werelden onder alle omstand.igheden
wist ik P .C.J, er uit te halen.
Aan,boord be~onden zich ook enkele
speciale Amerikaanse scheepsontvan-
gers voor ultra-kortegolf, uitgerust
met bandspreldlng,maar Ik kon ze
wel om mijn vinger winden.
Meermalert hebben buitenlanders ge'-
tracht dit toestel van mij te kopen..
Na een gebruik van 20 maanden heb
lk mijn KY466 verkochte~zelf de

- -

nieuwe KY 488 aangeschafi; dÎtvoor-
nameliJk om de verschillende golf-
bereiken ende bandspreiding.
Ook voor mijn nieuwe toestet heb ik
niet anders dan woorden van lofl
Zelfs In de Golf van Aden kon ik
Hilversum I op 301 m nog horen.
Mo~nteel zit ik in IAustrólie en
P.C.J. {Hilversum) komtledere avond
glashelder doór. Stations van over de
gehele wereld komen rustig do~Teh
de ontvangst1evert geenenkële moei-
lijkhefd op..

.De vliegwielafstemmfng en de band-
spreiding maken hetmogeliik ieder
gewenst station i; een ogenblik tijd
op te zoeken.
Het 1s werkelijk niet te veel gezegd
als men uitroept: "Er 1s maar één
ERRES".

Hoogachtend,

Ing.. C. VAN BREUGEL;
varende als 1e electricieH
a/b D.E.$. Kertosono
vld Kon. Rot!.. Lloyd,

~LS
ongeval en ziekte samenvallen
Wanneer een werknemer tijdensarbeidson-
geschiktheid door een bedrijfsongeval ziek
wordt, moet hij dit onmiddellijk melden. Het
kan dan voorkomen, dat de wachtdagen
krachtf!ns de ziektewet samenvallen met de
arbeidsongeschiktheid door het ongeval.
Voorbeeld: U verwondt op Maandag uw
hand en moet onmiddellijk het werk staken.
Een week later is uw hand genezen en zou
u dus weer aan het werk kunnen gaan.
Maar Woensdag tevoren, dus toen u twee
dagen met uw hand in het verband Ilep,
kreeg ugr~ep; Als u op deze Woensdag vóór
10 uur 'smo!gens u ziek ""gemeld had bij
afdelin~Personeel, dan zouden de wacht-
dagenvallenop.Woensdag.. Donderdag en

IVrijdag ende ziekengeld uitkering op Maan-
dag.'i~ kunnen gaan. Meldt u zich pas op
deze Maandag ziek, dan vallen de wacht-.dagen op Maandag.. Dinsdag en Woensdag,
Voor de bovenwettelijke verzekerden ligt
dezaakietsander~, omdat dezea~nvankelÎjk . '., , cc
é~nwachtdagmak~n;maar.toch..:sh7t. ook T'1ende v~rbouw'ngvand~ )abo!atofl~7n $I~.le Ingericht van ~tt.ecPQo~VHD vervaa!-
hlervanbe..'an9 zich onmiddellijk ziek te tekefikamers,nog ni~ttene.indewas..!s 1// dlgde producten,
melden; de toekomstige radio-tekenkamer een expo- .
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hetv)aggeschtpcy~rydezecreder!.Jide I!Wll.fem Ruys. c c '..

tncdec nab!Jherdc van het etablissement vancde Lloyd bevmdt,ons ultgeno.
d1gdheeft na afloop VQn de excursie hun..gast te w1)len zijn rn het Cnu
geheetgf:reed gekomen en In gebruik genomen hoofdkantoor en inc degastvrileSTOKVI.S.c9nUne evenjè verpozery.. c

c c

EXCURSIE NAAR "WILLEM RUYS"
c

Cc en bezoek aan STOKVIS
!"c"C,'cccc ' "C" ,'c' c, 'c' '..,'c ,

De,en6rm~ bel~ngstelling yoor een bezoek Een bijzonderheid vormen ,de roltr~ppen,
~an"d)tschip' lsweer eens een bewijs.. dat die de keuken verbInden met ,cde restauratre-
,de hang naar d,e zee in ons volk gelukkig zaten. De Javaanse bedienden Staan met
n.O9'rr~tgestorv~n is. Het moet al een erg hun heerlljkhed~n op de trap en, komen naar
verdtoqgdeN~gerlan.der zijn., wiens enthou.. boven gegleden. ,
sjasmen.\et gewekt wordt als hij In Rotter'- De bemanningt~lt 400 koppen. Het schip .is
~a~,?rAmst~rdam de hc;J:ge kranen ziet voorzi~nvan a!le hulpm(ddel~n c;Jle de hUl.
10teneh,boven,de loodsen en langs de kaden. dige n.avi9atorten di~nste staan: radar, gyro-
,de,sch~pèn'.Z,et liggen, die zo'n belan9t1jke komp~s,. ec~oloodetc. .
y.~I"sp~le:n,ln,het wel,.en wee van onze Het schip" IS 193 m .lang, 25 mbreed en
sarnerJevlng. 27,5 m hol. De 1wee schroeven wegen
qrukt.e,rn de havens îs een gelukkig teken.. 20.000 kg per stuk.
Zb.langdaar de schoorstenen nog volop Gèwap~ndmet deze nreuwtjes kan detokeni.Ser geenfeden tot'6ngerustheid.. .. e~c~rsle .heden.rnrddag s.lèchts des te ple. I

D~~lllem Ruys heeft een merkwaardige tieriger zIJn.
ges~bie'denis achter de rug. Het schip wa~ De deelnemers hebben allen een reisschema
in, 19$8 door de 'Rotterdamsche Lloyd reeds ontvangen. ,
~e;st,erd, bljcde.~on.inkl!jkeMaatschappij De hoe te reizen
cScb~lde~e Vl.lsslnge~. en was bedoeld ~Is .. -
vlaggeschlpvoor de lIJn Rotterdam - Batavla. Voor de goede ordeherhale.n W!J even, dat
Ir1 Januárï' .1939.werd de eerste krelplaat men naar Rotterdam kan reizen over De)ft
gelegd ,;oor ditschi~, dat met ,zij~ water- (aank~m~tR..ot;terdá.mD.r.~ of vla Pilnacker
verpla,3;sing van 22.600 tonen22mijls kr:uis- (aankomst station Hofplein). c ..
~n~!he\d ~e.~ wa~rdig vlaggeschip van dezer In beid~'.~evalren .reist m~n ~aar de Lloyd
o~d~,eder!Jzou worden. De oorlog heeft pe: t~amllJn 15., UI~stappen... biJ de St. Jobs-
aJlebouwplannen geheel rn de war ge- haven. Verzamelen. aan de Ingang te 14 uur. --

,stJur:d;Het'mag'wel een wonder heten dat De excurs!e wordt met geleid. Men kan dus
gecDur.ts~t~d;romp op'de hel.iing hebbenc z~lf net zo lang in het schip ~lijven als m:nYIS, tussen kwart voor vier en. kwart o~er
,.latencstaaneQ dat de gevechten om \/'la 1- wIl. De route door het schip is duidelijk vier. Het bezoek aan STOKVIS IS facultatief,
èhèr:enbetrekke)ijk gerrnge ~chade aan. aangegeven. maar vv:ij nemen aan, dat ieder het prettig
rrchtten.:Nacde bevrijding bleek zelfs yrijweJ Na afloop}e voet naar de Westzeedijk naar zal vinden ken nrs te maken met deze ons zo
alreswatyoormachlne-installatie en inven;het pand van STOKVIS; Duu.r wandeling na aan het hart liggende onderneming.' '
;arîsre~dslanggeledenbesteld en verbor- ongeveer 20 r'rIinuten. Aankomst bij STOK. AlleQzeer:veel plezier gewenst. "
gen was,' nog'aanwez.i9 tez.iln. In Decem-
b~r,"947kon c;Je W,lle~Ruy~zijn eerste KEUKENHOF BLOEMENHOF,rè.isbeg!nnen,alsschip dat de naam droef' -
van ee!):der,dîr:ecteurender:maatschappij,

15 hectare bloembollen in fantastische omgeving
De m~~hrne'-.lnstal)atrebestaat ultaçht enkel-

Opcéénder o.udste.land~oederen van Ne- heerlijk in de luwte wandelend genreten van
elk..der!and wordt In, h,etvoor!aar van 1950 een een. uitzonderlijke bloemenpracht en een

O'?ikqez~_~?tp;en..~e~d~nç,oor "peSchel- gr?teb)oe~ntentooMtelllng gehouden. schitterend bosterrein. Worden op de bol-
"K.e:~kenhof - vroe;ger Keukenbos van lenvelden, in verband met de handelswaar-
T e,jl!ngen gehe~:n "': IS ~~str7~ks 1~20 ge- de van de bollen, de bloemen snel verwij-

v!?AS,EA,-koppe!ingen ,,"" c, bouwd. Het deed ~Ienst als jachthuIs voor derd, o,P "K~ukenhof" zal men de bloemen
Vler,h~lp~~gr:ega!~n'l.ey~r;ende be!)odlgde d~.ed~le~ en was eigendom van !acob.a van laten uitbloeien - zodat men - ande,f,$ dan

3.600k~',voor,de~andrIJvJ.ngvan hulpwerk- Je.i.eren, In de Vader:la!)dse geschiedenis eer op de gewone bollenvelden - van vele
tulgene!),voordestroo~voor~ienr.n9van bekende,frguur... , soorten tegelijk zal kunnen genieten. Boven-
he..t ,ge:hef~schrp,Dr.in,kwater vv:ordt ver-i .,Keukenhof"ligf dîèhtblj het stationUsse dien zullen de verschillende variêteiten dui-

en heeft eencdelijkworde!) aangegeven.
b7nod!gdecfar:mtewo;rdtonttrpkkenaan de oppetv!akte, yan.ongevee! 150 ha; Ten Zu!-Het Haags Comité overweegt om zijn ledèn
uI,tl.aat~~ssencva.ndedJ.ese.!!'!\o~oren: ,den van deStatlon~weg ligt ongeveer 125 ha In de gelegenheid te stellen van ar dit
~et.sq~.,phe~ft,6dekke~"dre ~ête!kaar!n '!n1e~Noordendaarvaneen stuk van 25 ha, schoons te genieten.
verbJ.ndlng staan door ~J.dQer,van,4t1ften~ndatc thans voor de bloemententoonstel)lng 1mmers 'n het 00' r r:'

heefthetp~- leven galat ontluiken rJ~sa hetW~~~~eee;'~~~
~I\ wondermooJ.e'ademin ,- na de donkere da en van de

YTf)tl.iat~,ref)ik!er:enkaste~.. !,eeslamp!es; Er ,I~ landgoed ,~etz.ljn, gr:ot:cyIJver en eeuwen- wrnter g- zrch vri' en blij In geen schone
plaatsy?~:84,Opa~saglersè De, eerste kl.qs:~udeb.omen.Doo..rarchrtect...van derc~eels omgeving, buiten Jhet drukke stadsgewoèl~utt~nz'.i.rT~ang~slotenopdea!r~ond!tionrng-' ~hetumekebos!me:behoudv~nhet. In zo 1e kunnen bewegen. '

,!nstal.láti..~enhebbenaf~onderlijkebad.lgf~te~ate. aanwezlg.enatuu:schoonln een "kamèrS"c", cc, ,c ,spr:ookJestuln herschapen. Natuur: en cultuurc Op "Keuken hof - een landgoed met een
..geschiedenis, zar he;t ee~. dubbel ge.

behq~venwijeigentjkmetste vertellen; 'Dank z.i.Jdeove;.rwe!dl.gendebelangstelhng h~t ZIJn, wa.~t op ~en rus~lge Wijze kan men
rederebeiqeker,zátcvanmiddagmèt,elgen ! yan de kwekers; IS het mogen gelukken een hier, met zIJn. gezin, genJ.ete~ van bloeme['

cl ht' ' d .1 .. ' h .. I O pp ervlaktec vannret : mînder dan 15 ha met en geboomte In een, door insiders als mool-
9gen e pr:ac ~n e..uxe aansc ouwenc ...~.. c ". c' ' t . E d .C dd ""..'C s ' d cc d c bollert 1e be p lanten. Hierdoor kan men ste UIQva!) uropa geroem e omgevIng.
w~ar:~e e, e r~I.Ztger ver~er ,wor en. .. ': '



Burgerlijke Stand Utrecht
::;eboren:

I Cornelis Jozef, zoon van C. v, d. Kuip,
afdeling huisvesting, op 24-2.1950.
Theodora, dochter van B. Kooy, afdeling

I montage, op 27-2-1950.
-

VAKBONDCONCERT

Maandag 13 Maart wordt er een speciaal
concert gegeven in Tlvoli door het "Barend
Renden-koor en de mannenzangvereniging
"Aurora", Het geheel onder lel'ding van
Barend Renden.
Uitgevoerd wordt:
"La Damnation de Faust" van Hector Berlioz.
Aanvang 8.00 uur.
Kaarten à (0.75 kunnen op vertoon van
lidmaatschap aan de vakbondkantoren wor-
den afgehaald en Maandag tijdens de pauze
op afdeljnç' sociale zaken.-

Volksconcert U.S.O.
In de cyclus volksconcerten zal het U.S.O.
onder leiding van Paul Hupperts op Maan-
dag 20 Maart, 's avonds om 8 uur, in Tlvoli
een concert geven met medewerking van
Miep Meder, violoncel.

,I Het programma luidt:

Symphonle, Haydn.
Chant Elégiaque, F. Schmitt.
Allegro, Saint Saens, voor violoncel.
Symphonie, Franck.
Kaarten à (1.30 te bestellen bij afdeling
sociale zaken.

Jaarverslag Ondersteuningsfonds
Hieronder een overzicht van de werkzaam-
.leid van het ondersteuningsfonds gedurende
het Jaar 1949.
Vermogen per 1 Januari 1949 (1.001,61
Bijdragen door werkgever " 643,68
POijdragen door werknemers... " 643,68

( 2.288,97
Aan toelagen verstrekt ,,1.290,51

per 31.12.1949 ( 998,46
verstrekt aan voorschot-

. ... ... .,. ( 938,28
mensen ontvingen 193 toelagen, die0 Ut ht Id .. b varieerden in totaal van (4,50 tot (101,-.

e rec se eeen US' De langste utikering liep gedurende 54 we-
ken (begonnen in 1948) en bedroeg in totaal
(80,-.

I rn totaal werden 36 voorschotten verstrekt
i aan 28 mensen, variërende van (2,50 tot
f 88, -:.
W. Nagtegaal, afdeling draaierij, ontving
een beloning van (7.50 voor een idee in-
~ake het slijpen van afrondingen in de steel-
beugel van de vloerwr!Jver.

Ed 'r wer . 'C
F:r werd met voldoening vernomen, dat ook
.lier met îngang van Maandag 6 Maart een
begin wordt gemaakt met de verstrekking
van koffie in de fabriek.
A.ile afdelingen zullen, evenals aan de Maan-
weg, door de koffiewagen bezocht worden.
Men abonneert zich voor een hele week
tegelijk. Kosten: f 0.35. Kaarten bestellen
bij de tijdschrijvers.

. .'.. onlangs weer een aantal machines ont-
vangen ten behoeve van de Solex-productie,
onder anderen een meerspillige boorbankDE IDEEENCOMMISSIE. . en een oun lasmachine. '

Als laatste van deze seri~ artikelen komt nu het antwoord op de vraag:

"Op welke wijze ontvangt men de beloning?"
Dit antwoord zal u zeker interesseren. Want het gaat toch om het voordeel, dat het
idee voor u en voor ons bedrijf betekent.
Zodrá'de ideeëncommissie een idee nauwkeurig heeft onderzocht, ontvangt men per
brief mededeling van haar beslissing.
De 1ijdsduur, welke verloopt tussen "inzenden" en "antwoord" is afhankelijk van 'de
aard van het idee.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat een ingezonden idee aanleiding geeft tot een
constructie en/of gereedschapwijziging. In zo'n geval moet ook met andere afdelingen
over.l~ gepleegd worden en duurt het iets langer voordat men bericht ontvangt.
In ieder geval krijgt men antwoord.
Mocht men menen.. dat het te lang duurt, dan kan men altijd een briefje in de ideeënbus
werpen en hierdoor nog eens de aandacht op uw idee vestigen.
Wordt een idee beloond, dan staat in de brief, dat men deze beloning met de eerst-

volgende loonbetaling ontvangt,
De fiscus spreekt echter ook een woordje mede. U weet namelijk, dat van alle inkomsten
belasting betaald moet worden. Dit geldt ook voor een extra beloning welke men

ontvangt.
DeI9on~dm[nist.rat[e is derha.l,ve. verplicht ook loonbelasting in te houden over de
belOning welke men voor, een Idee ontvangt,

Laat u hierdoor niet~ischrikken, want heus, het meeste blijft wel over..
Yeleh.!.Iwerdedendlt.. reeds en. .. met succesl
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Er werd de rubriek der kleine (belangrijke) nieuwtjes

;,.;nog ,steeds geen ..punt g~zetachter ~~ kan lu!steren (aannemendetenm!nst~dat
s~roomnleuwe machines, die ons bedrijf ~en althanséénàntwoordweettegev~~eR

b!nnenstromen", nletsprak~.Joosstaat),Deze we!:k arrlveerdentnDen ~aag ond:r De,ploeg IS als volg\gefor~eerd:
ander:!:nenkele"SPMh~lfautoma.t!sch draal- me~,B.rersch (tekenka~er)i
banken, een lappmachlne en een draad- mej. Groeneweg (socIale zaken).,
frajs~a~hine, mej. v, d.Linden(telefon!$teUtretht),
H~rbrl'lnenk~men !an n!eu,:"e machines is de hee!.YanBel (~erv.jce).,:
altijd, een bemoedigend gezicht, . de heer ~odd~ <.~oofd??e..khoudlng~,
,;, . In de krant gelezen, dat onze onder- d~ heer Franken .(t~levlsle.)abo~atorlum),
rie~~ngover ~~t laar1.9~9 een dividend za! de hee.r K:oon (a!geTene. z,aken),
qeclareren van 9%. DI\I~a.lth.ans .hevoor-de h~~rv.q.Kaq~:;(a!be~d)., .
stel, dat de Raad van Commissarissen aan de he~r Ko~leman (chemlsch .laborato!lum..
devetgàder..n~vanaandee.rhoudersz~1 d?;en de he7rJetenburg (ofga~is~tie).
en ho~w~!. W!j g~en aandeelhoud:rs z~jn.Alle ~e~lnemerswens.~n w!.J1~ % succes
gelov~n WIJ niet,dat deze Yergaderl~g z1ch en vrijheid yan wedstrijdkoorts.
ontevreden zal betonen.'-
Zodra het jaarverslag gepubliceerd is (in
de loop van deze maand) zullen wij dIt. in
het.VDH-ije uitvoerig bespreken en bez)en
welke punten speciaal voor ons van belangzijn, '

Dat wij reden hebben om 'bliftezijn 'met het.'
goeqe resultaat is vanzelfsprekend. Het IS
voor ieder van ons uitermate belangrijk te
weten, dat het bedrijf, waar men werkt!
floreert.
",. ~u wel gemerkt, dat de repatriëring uÎt
Indonesië in volle gang ls. Het aantal (ge-
bruinde) gezichten, dat terugkeert, is op-
vallend. Deze week onder anderen de heer
Sterling van afdeling nabewerking.
Morgenza1 de VDH:;ploegin de AVRO-
studroteHi\versum de degens gaan kruisen
met de Michelin bandenfabriek..
De uitzending van deze hersengymnastiek
"Indtechter plaats eerst op Zondag 12
Maart aanstaande; voor de deelnemers een
plezierigeomstandighei.d, aangezrenmen nu
thuJsopzijn gemak naar zijn eigen stem

~

"Ontdek uw eigen land"
,Ontdek uw eigenlandI" Dat was de strek-

~ingvande avondwe!k~ de Nederlardse
Reisvereniging Woensdagavond 1 Maart. in
de filmzaal Maanweg VOOI: ons verzorgde.
.:en prachtige kleurenfilm over Nederrand
bçwees orisweer eens,. dat ons )and..,het
dubbel en dwars waard IS om "ontdeklte
worden. Wij maakten ondel:anderentochten
naar Zuid-Limburg, naar Schiphol, naar
Haarlem,de broemenstad, en dc;>ordegl:achè

lten van Groot Mokum. Wij bezochten de
karakteristieke plaatsjes: Mal:ken, Vo.lendam,
~nkhulzenen natuurlijk de kaasmarkt.. In Alk-
m"al:, Daarna de Wieringel:meel: en de
Afsluitdijk...
Ook onze omgeving': Den Haag en Scheve-

ingenwal:en niet vergetencWelmistenwij
de drie Nool:delijke pl:ovinciesen Overijssel
waar ioch ook veel natuul:schoon is. Het was
voor het eerst dat de N.R.V. deze film in I

het publiek venoonde en wij voelden ons
dus zeel:' vereerd, dat wij deze première
moèhten meemaken.

I in het vo?rpl:ogramr:na waren erprac.htige
opnamen In kleuren van Zwitserland, Inge"

"leid doordeheerKleineStaal:mann.De heer
~aizervenelde lets ovel: dagtrips en twee-
daagse autotochten, die gemaakt kunoen
worden zonder dat.. men lid van deN.R. V:îs.
t5ij mei. Groeneweg liggen uitgewerkte pro-
~I:amma'ster inzage.
Dus nu maar aan het plannen maken voor
uw vacantiel

BENOEMING
Door de overplaatsing van de heer Verwer,
r:hef afdeling wikkel, naar de afdeling enke1"
faQ!\cage, is een vacature ontstaan; waar
mmiddelsin voorzien is door de benoeming
op deze plaats van de heer De Keyzer,ex

a~d~lfng remplace.-

Bronzen medaille voor A. L. v.d. Ree
A. L.. v. d. Ree, baas van onze bedrijfsschool;
'rok deze week een verbaasd gezicht, toen
1ij de bronzen medaille van het. Carnegie
.eldenfonds in ontvangst moest nemen,

Vori~ ja,ar November heeft hij een op hol
I geslagenpaard tot s:aan gebr~cht!ne7n
straat met spelende kinderen. .

fDe onderscheiding was dus wclverdfeno!

VERGADERING
D I RECTIE-KERN .
Op Donderdag 23 Februari 1950 werd in de

.vergaderkamer een directie-kernvergadering
gehouden.. Er werden 5 punten besprOken'

j1. Gecombineerde bestuursvergadering der
drie kernen.
Op 24 Februari zouden de drie kern-
besturen samenkomen om enige gemeen-
schappelijke punten te bespreken. Het i~
gebruikelijk, dat een dergelijke vergade-
ri,ng éénmaal per drie maanden plaats bezoek ERRES-handelaren
vindt.

2; Tentoonstelling "Goed Wonen".
I Maandag 6 Maart aanstaande zal de eerste

In Mei 1950 zal de Stichting "Goed excursie van ERRES handelaren naar onze

Wonen" een avond verzorge,n, w?arin fabriek Maanweg plaatsvinden. ,
doel en streven van deze sti.chti,ngU!t~en In totaal kom~n er ~~n 14-tal excursl~s,

, gezetwor~t,T~vens..wordteen kle.'ne welke georgan'se.e:d zIJn d<:>or de verschll-

temoonstelllngln,gerlcht"van meubelen .ende STOKVIS-filialen en dle ten doe! heb-
en ,van',gebruiksvoorWerpen.. dre de ben degenen, die onze producten verkopen
werknemers zelf kunnen vervaardigen. een indruk te geven van onze bedrijven.

3. Stichtingen o~dersteuningsfondsen studie- Onnodig tè zeggen, dat het ons aller belanp
fonds. .. , dat deze indruk een goede is. "
'De Înhoud van de stichtingsacten werd I Al degenen, die op enigerlei wijze bij de Kern-spreekuur Maanweg ,

besproken. De Kern werden fotocopieën ')ntvangst. rondleiding en voorlichting .van D K h d k M 'd
van beide acten toegezegd. onze)25 gasten betrokken zijn.. hebben h,ier- 6 M ern ou ~, s.pree uhuk op 1 ban ag

4, Het 15 % vraags~uk.. " !an inmfdde!s mededeling ontvangen., Er r naJrt aanstaan e In wac t ame~ ,egane
De 15 % premlederv1ngstoeslag werd wordt,echter ook gerekend op de 100 0;0 ') 0 .
nog eens ter sprake gebracht, Het wach- medewerking van alle overigen. Het is del Aanwezig zijn: ,,;
ten is echter op een' rapport van dr. eerste, maa./ sedert 1939..datVDH,weerals re pauze: hr"Stoffels enh'r::Pennings, "

" Scheure:. '... nasth,eer fungeert voor deERRES-~?m!!!e.. 2e pauze:' hr; Kouwer,en h,. Van 'Delft,'
5. Opvoering arbeidsproductiviteit. ,Het.'s or,s aller belang, dat ons bedrijf ~Ich .. ..'

Enige suggesties van de Kern werden die ,dagen in at zijngeledrngenvan zijn beste 'de {hee În de, kleine cantine wordt erin de
besproken. Allereerst zat het probleem r zijde toont: Het gezelschap zat 's middagsfilmzaateen ,demónstratie gegeven van àl./e
.,wachtt.ijden':, door'dedirecti.e krachtig ui,t'.Rotterdàrti,arrïyeren e?, "rondg~!eid wor -,~ou,ante,ERRES-produc\eo en za/ de,~edrilfs-worden 'aangepakt, ' den,dqordemeeste ,fabrleksafdehngeo. ,Na ,fJmgetoond worden.' " ,

Burgerlijke Stand
~eboren: .'

cC'

Petrus Jac6bus Josef, zoon van W.H..Hoog-
uurn, afdeJ.ing'Solex'motormontàge; op

16:2...195?,

A, H:M.. Langezaat,afd~!lngm~thodenbu,
r~au... op 22,2,1950., .,..
~ijsbert; ~oonvanL. vahDam;~fdeling2 2 .
nalvano,op 5. ,1950.
P~tru.sJoha:nhes; zoon vanA..J:Fran~tz~n~

afde!.lng methodenbureau, op 27,2.1950.I hd ' C
\.2euw, .,..

,

Mej.. Snleder, wikkelafdeling, metG,qe
KQnîng;op1..3..1950.IH Q k fdl b . '

N.. ui .. a e i.n g ver ouwln

g , met me )," ,-,
de Jong, op 8.3.1950:-

INTREDINGEN ,
" , ,','cC'

W. Andriessen, plan bureau (terug, militaire

dienst) 27-2-1950. , ' '0"

K: ~~ssemaker, versterkerlaborator!um(terug\
mIlitaire dienst) 27-2_1950. , ...
Y. Bakker, meubelmakerij., 27-2-1950.. "
Y M.. van Oosten.. dtaaleril, 27-2-1950. '

. L Westrup,enkelfabrlcage, 27 _2-1950. '
'1ej.. M, A.. F. Busslnk, inleerband,27._2- 1Q50.
A. Go Leene.,inleerband,27-2-1950:, '
~. Heins, lakmagazij.n, 27-2-1950. "
D. Ouwersloot, lakmagaz.ijn, 27-2_1950. "
Mej. H. JO' den Boer, kostp'ljSadministràtie,'
27-2-1950. ",.. :
Ho P. A. M, Janssen, zagerll, 1-3-1950.
Mej. G. W, de Poter, opleiding.. 1-3-1950.

Dankbetuigingen werden ontvangen
van:

C: F.c:d. Laan"-Kerkyliet, afdel!ng'w.ikkel,
voor belangstelling ondervonden bij ziekte.
cP: B... van Geffen, afdeling draaieril, voor
vete gelukwensen ontvangen bij z.ij.n 12Y2-
jarig jubileum.

H. J. Otterlo, afdeling gereedschapmakerij voor, de felicÎtaties en het fraaie ,cadeau

"'.. f/' "

.,ntvangen bi!.' zijn 12~2-jar"g jubi.!eum,..'


