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VACANTIE-ongevallenverzekering
tijdig aanmelden svp.

ERRES-radiohandelaren aan de maaltijd N k I d kog en e e gegevens over eze verze ering:

Limburg was uitbundig en massaal Iermijn van aanmelding. .
A d k h d I ' f b ' k D H Aanvraagformulier minstens één week voor

an e ree s van an e aren-excursies naar onze a rle en aag is de vacantie inleveren bij afdeling hoofd-

Maandag een einde gekomen met de massale intocht van de Limburgers. boekhouding.
Limburgers zijn uiteraard al geen zwijgzame mensen; Maandag waren zij Vacantie.
helemaal in topvorm, Limburgia was daags tevoren landskampioen gewor- De verzekering kan voor alle vacantiedagen
den en had als eerste Limburgse club een einde gemaakt aan de Westerse qesloten worden; ook buiten de fabrleks-
suprematie, : vacantie,
De Limburgers dan kwamen, tweehonderd in getal, in chroomglimmende! Varvoermiddelen.
reiswagens, die wij geen autobussen durven noemen. Zij kwamen uit: ! De verzekering Is geldig, onverschillig of
Waubach, Heerlen, Roermond en Lutterade en brachten met zich de geest: Qer !iets, Solex, jeep, trein of lijnvliegtuig

i'an de Limburgse jolijt, gematerialiseerd intweegedecoreerde vaten bier, I gHerelsd wordt.
/ h k I . dd., d d " d b d ierop zijn sec ts en e e ultzon eringen

le S avon s aan onze Irecue wer en aange 0 en. . zoals het gebruik van een motorrijwiel met

, of zonder zijspan en het ondergaan van
s Morgens om vier uur waren de meesten Om half zes vertrokken de bezoekers naar tochten op zee of riviermonden alleen of
reeds. opgestaan; zij waren gereisd naar hotel Central, waar gezamenlijk gegeten In kleine vaartuigen. '

StokvIs te Rotterdam en hadden daar het werd. Aan tafel werden vriendelijke woor-
machtige nieuwe gebouw bewonderd. Nu den gesproken door een der bezoekers, die Nu nog een voorbeeld:
kwamen zij naar onze fabriek om ze/f eens In de streektaal uit dank voor de prachtige ten verplicht verzekerde voor de Ziekte-
te zien, hoe de ERRES radio's en stofzul- dag de twee vaten bier aanbood, zljnde het wet, die gemiddeld f 50. - per week ver-
gers gemaakt worden, om door de heer Leo beste van de limburgse bodem. De heer dient, krijgt In zijn vacantie een ongeval,
van der Heem op de hem eigene wijze Smits van Stokvis pleitte met. vuur voor het 'Iwaarbij hij zijn been verwondt.
voorgelicht te worden over de ERRES pro- vissen met ERRES deeg. De heer J. v. Rand- I Op advies van de behandelende genees-
ducten en hun mogelijkheden, maar ook om wijk, directeur van STOKVIS besloot deze! heer rust hij thuis, zodat hij zijn gewone
In een gesprek met ontwerpers en tech- dag met een magistrale rede, waarin hl! I werkzaamheden niet kan verrichten. Om-
nicl te spreken over de vragen, waar elke vergelijkingen trok tussen 1950 en 1939 en dat hij verplicht verzekerd is voor het
hand/!olaar gaarne het antwoord op ver- allen aanspoorden onze vrijheden te waar- ZIekenfondsbesluit en de Ziektewet krijgt
neemt: die van de service. deren en waardig te blijven. hij gratis geneeskundige hulp en na het ver-
Tweehonderd bezoekers werden Maandag Zo eindigde deze laatste dag, deze laatste strijken van de wachtdagen 80 % zieken-
verwerkt. Het normale aantal is honderd en excursie, die het sJuitstuk was van een geld; in dit voorbeeld dus f 40. - per week.
op dit aantal was onze normale opzet be- reeks, die maanden geleden begon met een Heelt hij minstens een week voor het be-
rekend. Nu moesten wij in allerijl extra bezoek van de radiohandelaren uit Rotter- gin van de vacantie een aanyraagformulier
hulpkrachten mobiliseren, andere tljdsche- dam en omgeving. voor de vacantie-ongevallenverzekering van
ma's maken en zorgen, dat ook nu weer WIJ hebben met deze excursies bereikt, 10 cent per dag ingeleverd en getekend
op de minuut gewerkt werd. Anderhalf uur dat het contact van de fabriek met de teruggekregen, dan krijgt hij bovendien
is beschikbaar voor de rondgang; een tijd verkopers weer verstevigd is; VDH heeft f~, - per week van de verzekeringmaat-
die veel te kort Is om ook maar een onder- zijn visitekaartje gepresenteerd en dat ge- schappIj uitgekeerd. Deze uitkering duurt
dee/ van het bedrijf grondig te bezien en baar is door niemand misverstaan. De radlo- totdat hij zijn gewone werkzaamheden weer
die ons alleen maar In staat stelt bezoekers handelaar Is een uiterst belangrijke schakel kan hervatten. Het uitgekeerde bedrag kan
in snel tempo door de voornaamste afdelin- in de keten fabrlkant-groothandel-detall- I gebruikt worden als aanvulling op het zie.
gen te voeren. Als altijd was de grote handel-gebruiker; hij Is de man die dage- I .<engeld; bovendien kunnen hiervan extra

magneet: de Solex-motormontage. Iljks voeling heeft met de mensen, die onze kosten betaald worden.

producten gebruiken en van wier oordeel
het afhankelijk is of zij zullen blijven varen
op het ERRES kompas of, teleurgesteld een
andere koers zullen zetten.

De klant is weer koning, gelukkig I Want
hoe gemakkelijk het ook is als de fabrikant
alles kan produceren wat hij wil en het
altijd kwijt kan, als de groothandel alleen
maar fungeert als distributiedienst en haar
elementaire taak: voorraadvorming, crediet-
verlening en versnelting van het eicono-
mische proces, in het geheel niet behoeft
te vervullen, als de winkelier werkt met
wachtlijsten en de klant het als een gunst
moet beschouwen als hij geholpen wordt,
hoe gemakkelijk dit alles ook moge schijnen,
het is fnuikend voor gezonde toestanden.
Een bedrijf moet zich zijn economische taak
bewust blijven; moet kwaliteitsproducten
leveren, want alleen hierdoor kan men
blijvend het vertrouwen verwerven van onze
uiteindelijke werkgever: de klant!



Roodkoper is vermoedelijk één der eerste metalen, die de me!"!s aan zijn eigen wil en titeld.
wensen dienstbaar wist te maken. De primitieve jager, die op het hoogte punt van het Al naar gelang \"an het kopergehalte en
stenen tijdp~rk bij zijn zwerftochten voor het eerzt de bruinrode "sleen" opraapte, zal de aanwezige on~ulverheden, doorloopt het
zich erover verbaasd hebb:n, dat, wanneer hij .:r met zijn hamer op sl.oeg .er wel stukken koper diverse s~adla van reiniging, ajv~:'
afsprongen, maar dat overlg~!"!s deze wonderlijke steen meegaf en zich liet vervormen. rens het ...oor de laatste stap;"de vuur:;èefi
Ook zal hij niet weinig verwonderd hebben opge!:eken, loen onder zijn slagen de doffe electrorûffh"\çge gereed is. Hier worden uit
kleur van zijn nieuwe vondst vera(:derde .in een warm gloeiend rood. het koper de lajtste slo rende verontretnl-è

gingen gehaald. Het zgn. "fire-refJned"
~et zal niet la~g geduurd hebben, of hij en OnmIsbaar in de e/ecfrofechniek koper hoeit da,1 cen zuiverheid van 99.8%;
zlj.n makkers liepen trots rond met mooie.. terwijl het electrolitische koper bij analyse
gllmmende ~operen bij1en, speerp~nten en fo:).j~ kan niet. - hoe v~eemd het ook moge een zui..erheid \an min. 999 % b\ljklte
a~dere nuttige gereedschappen, die spoe- klinken - bul!e~ het koper. SpQelen, tran~- vertonen. Als gietblokken, wlrebars(voor
dlg een waardevol ruilobject zouden wor- formatoren~ leidingen en ant~n.r,es, a11es IS 't trel.ken van draad en kabel) en ca-thodep
de~. Zo ontstond reeds In de grij~e oud- v.a.n ~op.erdraad.l-fo~veel mlill.oenen mes- gaat 't rna:eri:Jal naar de verwer~ende tn-
held een zekere vraag naar koper; die dan slr.g~leltj~s en . plaa:jes, verenigd to\ f~ll- dustrie, waaruit het dan ra talloze bewer-
ook aa~leiding gaf tot de ~erst~ werkelijke loze en: ve:nu~'(lge lf1strum~nten.geven de kingen z.iJri uitelr.delljke bestemming bereikt.
productre. ... " me~s~e,d ~.'et Ieder ogenblik \an hun leven "Uiteindelijk" slechts betrekkelijk, wánlna-
~et koperen tijdperk is echt~r snel geêln- ~~ ju:ste tijd aan? ~n hoe~eel I(o~er ~ord~ dat het ~'n diensten heeft gedaan, v)ndthet
dlgd en wel door ~e ontdekking,. dat, wan- . Iet ~~or de oorlogsJndustrle gebr~lkt~ ~ra.. \ eelal, weer zijn weg naar de smeltkrQes~m
neer men slechts tien proc~nt tin aan het n.aten van ied,er kal.ibe!, ontsteklnp~lnr.jch- op~ieuw aan dc cirkelgang van ou9tot
koper toevoegde, er een nieuw metaal - tlngen en ~Iultstukken, onderscheldlng~te- nieu~ deel te nemen.
het brons - ontstond. Dit nieuwe metaal kens en unIformknopen, het ~ordt teveel, Uit: ERRES EXPRES,
splinterde niet, boog niet zo gemakkelijk en, om op te sommen~
wanneer men er messen van maakte kon- Echter niet alleen om zijn nuttigheid, doch
den deze, door erop te hameren en 'ze te ook om zijn fraai utterlijk, wordt koper en
slijpen, steeds weer scherp gemaakt worden. zij."\ legeringen nQo~'1:;1~.lkens ver~erkt. Siga-
T ege\ijkertijd echter was door de menging rettenkokers, hulzerièvan lfppenstiften, hand-
van tin bij koper de oudste chemische ver- tassen- en kofferbeslag z!jn',h1ervoor slechts

I SCHOONMAAK
menging van twee metalen tot een alliage enkele bewijz:en. Vele pr!91lti~ve volkeren I::venals verleden jaar zal de schoonmaak-
verkregen.. Met één slag Was metaal, geen In Afrika en de Oost houd~n tot groot ver- diepst gedurende de fabrieksvacan1iede
luxe. meer, doch werd een "v:~rkelljk bruik- ~riet van de telegraafr:naal~chappijen; ~eer diverse kantoorruimt~n een grote schoon-
bare stof en het koperen tijdperk maakte ,an koper dan van le<3.f" ander metaal.. Imaakbeurt geven. è

plaats voor het bronzen tijdperk. De Romei- Voor~at d~ z~genin~en',::yan de moderne Om een goede gang van zaken te waarbor-
nen betrokken hun koper v~n Cyprus. Het te~hn!~k bijv. In Afrika begQnnen. door .te gcn, i.s het noodzakelijk, dat een ieder voor-
metaal kreeg de naam Cyprlum; werd afge- dringen: war~n er stammen \an In?oorlln- dat hij mot vacantie gaat, de volgende aan-
kort tot Cyprum; werd verminkt tot Cu- gen, die gelijk hun voorouders duizenden wijzingen stipt opvolgt:
prum, waarvan het chemische symbool Cu jaren geleden uit kopererts hel metaal wis- a. Bureauladen opruimen. N:ets in de Iaden
en ons woord koper zijn afgeleid. . ten te halen en daarvan hun sieraden en achterlaten. Van de kleine voorwerpen
Kop~r was in deze vervlogen dagen een gebruiksvoorwerpen vervaardigd~n. Toen een pakje maken en dil, voorzien van
be)angrijke grondstof en dat is het tot op echter op e~n, gegeven ogenblik blanke een label met naam in de kluis opber-
heden gebleven. In feite is het zowel wat mensen verschenen en zonder enig doel gen. (De Iaden worden "nat" afgedaan, dus
tonnage als veelzijdigheid betreft, het be- koperen draden langs palen gingen spa~- wordt de inhoud er uit genomen.)
langrijkste van alle non-ferro metalen. n~n, werd d~ oude winning.methode ogen- b. Niets op het bureau laten liggen. Alles
En waaraan heeft het deze bijzondere plaats bl~kkelijk af~eschaft en ove.~gegaan tot het opbergen in de postbakken en deze in
te danken? minder moeizame "plukken van koper. de kluis zetten.
Koper laat zich gemakkelijk tot alle denk- Hele telegraafleidingen verdwenen en wer- c. Een label vermeldende Uw naam enbare vormen halffabrikaten verwerken (bla- . den getransformeerd tot neus- en oorringen, afdeling aan Uw stoel, tafel, papierstan-

den, buizen, draad, staven en profielen), kettingen en draadspiralen, waar~ede d,e daard, schrijfmachine, etc. bevestigen.
waardoor het weer tot uitgangspunt van donkergekleu,rde dames en heren zich tOOI- Bij de afdeling Pakama (hr Hansier) kunnen
duizenden diverse eindproducten gebruikt den. Deze koperroof werd dan ook zo om- labels worden aangevraagd.
kan worden. Koper heeft een zeer hoog vangrijk, dat de, Maatschappijen zich ge~ De schrijf- en rekenmachines worden Vr~'
electrisch gel,eldingsvermogen, dat slechts noodzaakt zagen het koperdraad in chemi- dag 21 Juli na het einde van de werktlJ,,-
overtroffen wordt door zilver. sche baden zwart te laten maken orn zo- door personeel van de afdeling înrichting
Het biedt uitstekend weerstand tegen de doende de inheemse .,luxe metaalwaren- opgehaald en opgeborgen.
corroderende invloed van vele stoffen en. ndustr!e" aan banden te leggen. leden van het administratieve personeel,
heeft een goed thermisch geleidingsvermo- Al met al, zonder koper is de geregelde die gedurende de fabrieksvacantIe in de
gen. Het vormt, gelegeerd met zink een gang van zaken van ons hedendaags ge- fabriek achterblijven, b~engen op Vrijdag
gemakkelijk bewerkbaar; corrosie-bestendig, compliceerd leven ondenkbaar. Een recente 21 Juli maéhines, doGumenten en andere
vrij sterk elastisch metaal: messing (of geel- statistiek toont" duidelijk hoe de jaarlijkse artikelen, die voor het vervullen van de
koper). koperconsumptIe alleen al in de V.S. over opgedragen taak noodzakelijk zijn naarOok met tin laat het zich uitstekend ver- de diverse takken v~n industrie verdeeld is. afdeling arbeid, '

mengen, zoals hierbov.en reeds staat be- Maar wat gaat er n.let allemaal aan vooraf, De heer Schrevet, die als gastheer van de
schreven, en vormt hiermede ons brons. \"?orda,\ ,het ~oper In één of ande~e vorm achterblijvers optreedt, wijst de ter beschik-
En tenslotte heeft koper een vrij hoge af- zijn uiteindelijke bestemming bereikt? De klng staande plaatsen aan.
valwaarde. Het is dan ook geen wonder, tijden, waar 't onzuivere koper op diverse
dat het ,koper, dank zij al deze elgenschap- plaatsen de~ aarde eenvoudig voor ~et op- Kernspreekuur Maanweg.
pen, zo n belangrijke plaats in ons modern, rapen lag, In hoeveelheden, voldoende om De kern houdt spreekuur op Maandag 3
gemechaniseerd leven inneemt. Iedere mà- aan de permanente en ste.eds groeiende Juli aanstaande in wachtkamer 1, begane
chine heeft koperen- of messing onderdelen, vraag.. te beantwoorden, zlj~ ree~~. lang grond,
in iedere st~omboot~ groot of klein, gaan voorbij. Sprin9stof~en, dynamiet, .~IJslnstal- Aànwezig zijn:
tonnen van dit materiaal. Of bet nu meub~- latles en stoomtreinen kome~ erbij te pas 1e páuze - hrv. d. Plas en hr Wille.
len zijn, of kleren, schoenen, passerdozen om het erts onder het bereik der verwer- 2e pauze - mej. v. Rietschoten en
of muz!ekinstrumenten, overal is ergens kende machines en installaties te brengen. L, B. v. d. Linden.
messing, nieuwzifver, brons - en dus ook De meest belangrijke koperertsen zIjn wel -
koper -.: verborgen of bij de vervaardlgfng de zgn. Sulphaat-ertsen, Zij zijn gewoon- Rente budgetzegels.
ervan gebruikt. Pompen voor waterleidin- lijk v~rbindingen van koper en ijzersulpha- Houders van budgetboekjes worden ver-
gen, vacuu~lnstallatles ïn suikerfabrieken, ten, waaraan toegevoegd samenstellingen zocht hun boekjes op 1, 3 en 4 Juli 1950
koelInstallatIes in bierbrouwerijen, brouw- van ijzer, zink, arsenicum, antimonium, bis- in te leveren voor het bijschrijven van rente
ketels, zulvelinrÎchtingen, matrijzen In druk- muth, zilver, góud en platlnum. Het koper- over het 2~ kwartaal 1950. Uur- en week-
kerijen - overal vindt het koper zijn be- gehalte van deze groep ertsen varieert van loners kunnen hun boekjes inleveren bij de
stemming. 88-32 %. Maar ook ertsen met 'n gehalte tijdschrijvers, maandloners bil de admlni-
De eeuw der draadloze telegrafie en tele- van Ó % worden nog als "high grade" be- ctratle.



Verhuizing PAKAMAc

1 - egn centraal pakama, dat ressorteert

Burgerlijke Stand Utrecht.
I Gehuwd:
: .':. Zwaak, afdeling draaierij, met A. M.
Ivan Soest op 28-6-1950.

van Rijswijk. afdelinp I

IN TREDING EN
H. lamme, afdeling stamperij, 26-6-1950.
Mej. E. J. J. Oomen, afd. montage, idem.
,. Dijkhulzen, afdeling draaieri], Idem.
A. v. Egmond, afdeling stamperi], Idem.
-. C. A. Schreuders, afd. montage, idem.
A. J. Remkes, afdeling draaierij, 27-6-1950.

-

Woningruil Utrecht.
Aangeboden te Vreeswijk: bovenhuis, be-
vattende 2 woonkamers, twee slaapkamers,
keuken, W.C. en zolder. Huur f 5,50 per
week.
Gevraagd In Utrecht: benedenhuis of
bovenwoning, bevattende twee woonkamers,
drie slaapkamers enz.
Aanbiedingen afd. sociale zaken, Utrecht.

Het i$ miJ; nu Ik na een ziekte van onge-
veer 2 jaar en 4 maanden, zij het dan voor-
lopig voor' halve dagen - weer aan de
slag mag gaan, een behoefte langs deze

I weg mijn dank te betuigen aan directie,
I cqmlté ziekentroost en allen, die van hun
belangstelling en medeleven hebben blijk

"Iegeven.
P A J v cJ. LOO

NAAR OLA
Als eersten van de Kroon verblijven onder-
getekenden aan de Volkshoge~chool
"Olaertsduyn" te Rockanje, daartoe in de
gelegenheid gesteld door de dIrectie, die
zulks stimuleerde en ook grotendeels finan-
cierde.
Volkomen of sl~chts ten dele op de hoogte
van doel en strekking van een Volkshoge-
school kwamen wij ter plaatse aan.
Thans, nu wij reeds grotendeels de cursus
achter ons hebben, zijn wij beter in staat
onze indrukken te formuleren.
~ezien de verdeeldheid van ons volk,
bijna elk levensterrein, wordt getracht een

Igroep mensen met volledig respect voor
el kaars levensovertuiging, in cursusverband
nader tot elkander te brengen.
Men volgt lezingen over maatschappelijke,
economische, culturele en sociale vraag-

..kken, met daaraan volgend: discussies.
i1k onderwerp wordt belicht door ter zake
kundige mensen uit de practijk. Verder ver-
richt men gemeenschappelijk huishoudelijke-
en tuinarbeid en beoefent men sport en
spel. Men tracht dit alles te doen in volle
kameraadschap en harmonie, daartoe geleid
door de schoolleiding.
Tot heden vonden ~Ij dan ook nergens een
dergelijke, prettige sfeer, waar men over
zoveei verscheidene zaken, welke thans in
het brandpunt der belangstelling staan, kan
spreken, ondanks de verscheidenheid van
opleiding, overtuiging en karakter; waar
men zich 1nspant om tot een juist inzicht
te komen.
Hier wordt dus getracht grondslagen te leg-
gen voor een betere samenleving, waaraan
elk kan medewerken. Die gedachte van
saamhorigheid te verbreiden, spec!aal onder
de jong~ren, die de pilaren zuilen moeten
zijn én worden van een nieuwe en betere
samenleving, is noodzakelijk in deze ver-
warde wereld.
Voor ieder geldt de spreuk, het devies van
dé Volkshogescholen: "Ik wek de slapenden
en roep de levenden."
Dat na ons nog velen kennis zullen nemen
van dit edele streven.
Uiteraard kunnen wiJ geen volledige uiteen-
zetting en verslag geven van alles wat hier

In ver~hdmèt de overplaatsing van de
drukkerij. is het pakama Maanweg gesplitst

onder de drukkerij en eveneens aan
de Laakweg is gevestigd.

2 - het pakama Maanweg.

Het centraal pakama wordt verzorgd
door de heer Jonker.
Het pakama M~anweg blijft onder het
beheer van de heer HansIer.
Het bestellen \an drukwerk, papier
en ka,toorbehoef:en bij de drukkeri;

respectievelijk afdelirg Inkoop ge-
schieclt uitsluitend door de beheerder
van het centraal pakama.

Gebr,ikcr~ vai' kantoorbehoeften, formulie-
ren, blanco papier, en%. dienen hun aan-
vr~gen daarvoor te richten aan:
a. voor hoofdkantoor en fabriek Maanweg

bij de heer Hans!er;
b. voor de fabriek Utrecht bij de heer

Lce..ezijn;
c. \ oor fabriek (~e Kroon bij de heer Evers.
Deze regeling geldt eveneens voor bind-
en cartonnagewerk en andere voor de druk-
l:erlj en boekbiriderij bestemde opdrachten.

Het veelvuldig voorkomen van ongeval-
.en in onze .fabriek maakt het nodig, dat
hier de aandacht eens op gevestigd wordt.
tofoe komt het eigenlijk, dat ondanks alle
veiligheidsvoorschriften en andere bepalin-
ncn, dit ongevallencijfer nog zo hoog is?
!:Cr mcet dan geconstateerd worden, dat
m~cr dan de helft van deze ongevallen

ivoorkomen hadden kannen worden als men
I op!e:ter der was geweest. Behalve deze on-
i oplettendheid komt het ook nog al eens
voor, dat men een klein wondje niet de
moeite waard vir,dt om te laten desinfec-
tçren. Bedenkt U echter, dat een wondje zo
groot als een spe)deprik even goed infectie
kan veroorzaken als een grote wond. En
dan het opvolgen van de veiligheidsvoor-
schriftenl Daar ontbreekt ook nog wel eens
iets aanl Wij willen hierbij even noemen
~et dragen van een veiligheidsbril bij be-
oaalde werkzaamheden. Dit schijnt. bij
velen een weerstand tè wekken. Hierdoor
is echter het percentage oogongevallen

schrikbarend groot, hetgeen toch wel be-
wijst, dat deze beveiliging niet overbodig
is. Laten wij ons toch bewust zijn van de
gevolgen, die niet alleen 'betekenen een
lichamelijk ongerief, maar ook invaliditeit
in het ergste geval.
Bovendien de loonderving, die er ontstaat
en waarmee U behalve Uzelf ook Uw gezin
treft. Doorgaans zijn het juist de kleine oor-
zaken, die de grote gevolgen teweeg
brengen.

~ERTSDUYN
gezamenlijk wordt besproken en gedaan;
dit zou te ver voeren en toch niet geheel
voor opneming in ons bedrijfsblad in aan-
merklr,g komen. Wij hopen echter hiermede
het belar1grljkste geformuleerd te hebben,
waaruit allen enigszins een globale Indruk
krijgen van wat hier getracht wordt te be-
reiken.

J. NIEUWLAND en N. GRAAF.

Ideeënbus

Sinds onze vorige publicatie zijn de vol.
gende inzendingen beloond:
No. 315
ingezonden door J. Jansen, afdeling SliJperiJ.

IBetrof een verbeterde methode voor het be-
werken van de sierplaat SZ 32. Prèmie:
f 10.-
No. 316
ingezonden door
plaatwerkeri].
Betrof de methode van buigen van buizen
GZ 11745 en GZ 11746. Premie: f 15.-
No. 321
Ingezonden door W. J. de Haan, afde.linr
plaatwerkerij.
Het voorstel betreft de werkwijze bij het
rol naad lassen van stofzuigerketel SZ 16.
~esultaat: minder uitval. Premie: f 15. -,
No. 322
.rgezonden door A. v. d. Nouwe)and, afde-
!r.g draaierij.
jetrof een verbeterde werkwijze bij het tap-
ien van moeren GR 08218, door gebruik
; maken van een luchtstroom voor het

wegblazen van. vuil. Premie: f 10.-.
No. 323
~elfde inzender.
Betrof een verbetering van de methode voo.
het verwijderen van de koolaànslag bij de
krukas-lagerbus. Idee is bruikbaar, doch
~Iechts voor een beperkte tiJd, omdat de

! be.wèrking reeds werd herzien. Aanmoedi-
QinQspremie: f2.50.

SLEUTELDIPLOMA
zeven collega's slaagden

Na enige wek~n spanning kregen Zaterdag

zeven van de acht examencandidaten be-

richt, dat zij geslaagd waren. Dit prachtig

resultaat werd verkregen in de tijd van acht

maanden door de heren:
n Bakker montage
n Kerkhof montage

M. de Baar montage
'\.:0. V. d. Linden metaalwaren

i,A J. P. v. Loevezijn pakama
I ~ J. de Rooy metaalwaren

W. Nagtegaal metaalwaren

De laatste twee heren presteerden het zelfs

in nog kortere tijd.

Aan allen onze gelukwensen met het be-

haalde succes.

D3t de afgewezen candidaat van doorzet-
ten weet, blijkt wel uit het feit, dat hij in

December het opnieuw gaat proberen.

Nu de eerste stap gezet is, laat U het daar

natuurlijk niet bij. Er zijn nog vele moge-

lijkheden en die kunt U nu gaan gebruiken.

Advies hierin zal U altijd graag gegeven

misschien dat de resultaten die
heren behaalden een stimulans mogen

.. anderen. Wij hopen de. komende
weer met een nieuwe cursus te be-

qinnen en dan is de beurt aan UI



, Burgerlijke Stand.

Huwelijk:
.. H. G. Wiezer, afdelir.g gereedschapmake.
kerlj met mej. N Baks op 12-7-1950.

Utrecht
mej. Schouten

mei, T. Korver mej. B. Grimingk
mej. A. Majoor mej. M. Spliet mej. M. PoifIlet

mei M. v. Arkel mej. C. Polfliet mej. S. Jacobs mej. E. Korver mej. M. Gils
(aanv.)
*

Heskes-v. d. Berg Mej. N. Zwiers
mej. N. Wezepoel mej. C. v. d. Klok mej. L. v. d. Berg

mej. Gaillard mej. v. d. Laan mej. v. Geffen
mej. M. Barneveld mej. C. Vlendré

mevr. de Best

mevi

VANMIDDAG HANDBAL EN VOETBAL

Den Haag

Reserve Utrecht mej. A. v. Arkel
.. G. de Kooi
.. J. v. Schaayk

Reserve Maanweg: mej. J. v. d. Berg, Mede namens mijn echtgenote hartelijk
dank aan directie, chef en collega's voor
de vele blijken van belangstelling en mooie
cadeaux bij ons huwelijk ontvangen.

A. TEUNISSEN..
afd. enkelfabricage.

Hartelijk dank aan Ziekentroost voor de
qoede gaven tijdens mijn langdurige ziekte.

P. HUYBRECHTSE. montage

Er werd en er wordt

V~nmiddag te half drie worden op het al een gang naar h~t veld overwaard.
terrein van de V.V. Voorburg aan de Prin- De voetballiefhebbers kunnen hun hart nog
ses Mariannelaan de jaarlijkse wedstrijden eens ophalen aan de krachtmeting tussen
gespeeld tussen de fabriek Utrecht en Den VDH-Utrecht en VDH-Den Haag. Beide
Haag. teams hebben enkele prominente krachten INTREDINGEN
Eerst komen de handbalsters in het veld; in hun gelederen. Goed spel is verzekerd
het vrol!jke gewemel van de fine fleur onzer Onze sporters rekenen op grote belang- I C. Bijlenga, afd. opleiding.
bedrijven te kunnen aanschouwen is alleen stelling! W. P. L. Jacobs, afd. opleiding.

H. K. Visser, afd. opleiding.
OPSTELLING DAMES-ELFTALLEN ),. Boot, afd. meubelmakerij." . Bijlco, afd. plaatwerkerij.

. J. van Hagen. afd. plaatwerkerij
M. Lablans, afd. pla3twerkerlj.
Viele, afd. plaatwerkerij.

-1. L. De'/ilee, afd. ~nkelfabricage.
J. A. v. d. Moer.. afd. enkelfabricage.

Mej. A. Hcrstmanshoff, afd. inleerband.
"1evr. M. A. I'mpey-Sleurlnk, afd. Inleer-

band.
Mej. R. C. or.dljk, afd. inleerband.
~. Schütte, afd. inleerband. .

B. Strayvé, afd. inleerband.
1'1. Th. v. d. Zon, afd. montagemagazIjn.
~. Hoekert, afd. montagemagazIjn.
"1ej. M. M. J. van Leenen, afd. magazljn~

administratie.

, Maandag j.l. een zucht van verlich-
ting geslaakt toen de laatste radiohande-
laren de montage verlieten en daarmede
de excursies naar onze fabrieken ten einde
kwamen.
De laatste excursie was een massale: 192
personen uit Limburg, die in twee groepen
de fabriek werden rondgeleid.
Er is niettemin reden tot tevredenheid en
dank. Tevredenheid omdat het propagan-
distische doel, dat wij ons stelden volkomen
bereikt werd; Het onmisbare contact tussen
handel en producent Is verstevigd en heeft
weer vele nieuwe gezichtspunten opgele-
verd. Dank omdat de extra Inspanni~, die
de wekelijkse invasie van velen eiste, zon-
der murmureren Is geleverd en allen het
hunne hebben gedaan om ons bedrijf goed
voor de dag te kunnen doen komen. Het.:
geen uiteindelijk het doel van deze fabrieks-
bezoeken was.

door de gemeenten den Haag en
Voorburg met voortvarendheid gewerkt
aan de brug over de Broeksloot. Deze komt
op dubbele breedte. Het heiwerk is gereed
en met betonstorten werd begonnen. De
gemeente liet, nadat de zandzuiger weken-
lang de Binckhorstpolder heeft liggen op-
spuiten, een begin maken met de bestrating
van de Regulusweg. Als deze klaar is kan
men direct langs de houtfabriek gaande,
dwars door de Binckhorstpolder naar den
Haag gaan.
De havens zijn ook klaargekomen; het wach-
ten is nu op de schepen, waar ze voor ge-
graven zijn. Voorlopig fungeren ze als
zwembad en viswater.
De Maanweg is op dubbele breedte; ge-
bracht; er kan gezegd worden dat alles
gedaan is om onze fabriek en alle andere
bedrijven, die mettertijd in deze buurt
komen, goede aansluitingen te bezorgen.
Er wordt komende week door afdeling huis-
vesting het ventilatIeprobleem van het
hoofdkantoor aangepakt.
00 het dak komen vier Flettner ventila-

toren (model als op het nabewerkingsge-
bouw). Bovendien komt er een stel tocht-

Ideuren bij ter hoogte van de hall. Door
deze. tochtsluis zal veel verbetering in het I
tochtventilatieprobleem kunnen worden ge-
bracht.

"Er worden volgende week enkele draai-
banken naar onze fabriek Utrecht getrans-
porteerd. De vrijgekomen ruimte wordt in-
genomen door de centerloze rOndSlijpma-

1chine, welke momenteel nog in de plaat-
werkerij staat.

Excursie naai
Wanneer U een fles melk koopt bij Uw
melkboer realiseert U zich niet wat er alle-
maal aan voorafgegaan Is, voordat U deze
ties, keurig van een aluminium capsule
voorzien, in ontvangst neemt. Heeft U
uaarentegen wel eens een bezoek gebracht
Jan de 's-Gravenhaagse Melkinrichting "De
Sierkan~', dan weet U eens en voor altijd,
dat U verstandiger doet de melk in flessen
- kopen dan los bij een boer. De weg, die

de melk in de fabriek aflegt is schematisch
zo voor te stellen:

melkaanvoer
.J melkbascule
'1 kannenspoelmachine

melkpompen
platenkoeler
melktank
melkpompreinigers .

volta na-apparaat
1.1 flessenspoelmachine

flessenvuimachine
transportband.

De melk wordt na aankomst in de fabriek
in een basln gegoten en gewogen. De bus-
sen gaan geheel gereinigd weèr naar de
veehouder terug. Ondertussen worden mon-
sters genomen om het vetgehalte te bepa-

I Jen. tedere veehouder wordt betaald naar

Woningruil.
Aangeboden: een benedenhuis, bestaande
uit kamer-ensuite, keuken, zijkamer en twee
tussenkamers. Huurprijs f 40. -.

l.7Cevraagd: kleiner benedenhuis.
Te bevragen bij de familie Smit, Edison-
straat 72, den Haag. Tel. 333257.

r de Sierkan
het vetgehalte.
Tevens gaat van de melk van elke veehou-
der een monster naar het laboratorium om
te onderzoeken welke soorten bacteriên de
melk bevat. In een Petri-schaal wordt een
voedingsbodem gemaakt; daarin wordt het
monster melk gedaan en het geheel gaat
enige dagen in een broedstoof. In die tijd
hebben de bacteriên zich zodanig gesplitst,
dat er hele koloniên in de Petri-schalen
waar te nemen zijn en het soort gemakke-
lijk bepaald kan worden.
Voor de gebruiker maakt het niet zoveel uit
welke bacteriên er in zitten. De melk wordt
gereinigd, gepasteuriseerd, gekoeld en naar
de vulmachines gevoerd. Voor de flessen-
spoeimachine zit een man, die de vuile
flessen in de machine zet, 12 tegelijk. Het
flesset1reinigen, vullen en capsuleren ge-
schiedt geheel automatisch, dus zonder dat
iemand er met de handen aan behoeft te
komen. De losse melk van de fabriek uit is
wel gereinigd en gepasteuriseerd, maar
staat daarna weer aan besmetting bloot,
bijvoorbeeld wanneer de melkboer de melk
in Uw pan tapt.
Een 30-tal VDH'ers maakten Zaterdagmid-
dag 24-6-1950 een excursie naar de fabriek
van "De Sierkan". De ontvangst was prettig
en àastvriJ,


