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Aàngemo~digd dó~r:h.~f.~~cèes: ;á'r ~rige
'. weèk. ti'èêt\ ,eè~ 'V1'e.rt~!... ;;~!nthouslá~tê1!1i~,én
Zaterdag J,I,deelgenom~n aan een orlen-
tatieTit te Baarn,He~n~rè!'(s:'80 kilometer1Q

t~, ~àa'A1'~,orientatierit. VSf1
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. "" ,,-.) van kilometer-.. . , 0,.:'-'
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onmisbaar voor arbeidsvreugde
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Interesse, belangstelling in en VOO! o.ns werk dat wij met veel plezier bij VDH werken en
en voor het bedrijf, wàarin wij mogen wer- dat de groei en bloei van ,het
ken moet een voornaam bestanddeel zijn volle belangstelling heeft. Als
van' de geest, waarmede wij dagelijks ons van o.~s all~! VPH qns inte,resseert, -werk verrichten. . dat hed~ri reeds vreugde. Dàt mqeten

I d. .. alle n maar naar fabriek of kan- ieder voör ons persoonlijk opbrengen, iknlenWIJe h U I . . t D d. ti dtoor gaan, omdat het nu eenmaal moet, aan- et n et I.~gle en. e Ir~~ ~~n e -- "'

gezien wij anders geen mogelijkheid hebben doet wat ZIJ ku.nnen, laten WIJ doen wat --, -. prij!en;b'ehaald,
ons gezin of, indien vrijgeze:.t, onszelf te ons vermoge'1 ligt v. d. 'L'

I A,fran.~en,Jecbhis~fI ~!;Irea-u,"we:rd ~ijtd~)~n...

onderhouden, dan hapert er Iets aan onze. eender gebroeders:kÇQoy~n, gereedsch.a~-

geestelijkeînstelling. Wij h~bben dan gee~ .. makerij., z.e'.:end~ in heteln~klassement,
~reugde in ons en kunnen dus ook niet met Nr. 250 In Zicht ..J:öt~al$91~J\te:n,"Qe heren,.~O9r dit ritje 19~:
pnze collega's in een prettige sfeer samen- .,. '. kilomet~r! ,: ,- ,; ': ,;.;
werken. Moeten wij dan maar: steeds loper Dit VDH-tje IS welbeschouwd niets bijzonders VI .' " ,igl'inneken of boordevol met anecdotes zit (al vinden vlij als redacteur het elke weék . :aarwe ,. " ,., "~i.:"ê"

ten" Nee, ~atuurlii.k niet, dat zou vervelenq opnieuw ~en verdienstelijke prestatie. ~Is het Met q,e Sib~ja-k, i:Jle Wo.ensdag jO~g~Û~dé~"'.
worden, maar het is toch zo, waar het een blad op11jd en wels~hapenlerwereLd komt), náal:'Austral(ê'v~rÎröK,'.e!'rilgreerde de fami\.ie
niet is daar komt het ander om de hoek maar het volgende IS het wel, Althans wat v , k bt ,c d ' "' t '-- cl ' d . , f ' I " k 250 h ree en, es aan e UI va er, moe er, vier
kijken en bij ontstentenis van vreugde zit het num.mer betre t: dat I,~ name IJ " et- zoons en twee dj)ch ters. Bij "deze'zHofif '"(s'.'

men meestal opgescheept met sarcasme en geen..,w-,lz~Qgen, dat: WIJ ~en alle:szlns be. 'dé'.vroeijèr'op 'a'fdëling" metaalwaren werk-
kritiek. la~gr'.lke mijlpaal bere,ke~: 'zame G Vreel(en', die: ilë-hvoor zijn vertrek
Levendig kan ik me indenken, hoe pr~ttig het VIJf, Jaar lang hebben WIJ de lez,ers onze verloofde met mejuffrouw D, de Ko~k14r'ni.
voor onze redactie was, toen zij eens een me~'ng v90rgezet, ~p onze. ("1:1 a nier vgor- niStratte :de'Króon~: ';~"_.': ;,-. .
VDH-tje kon sa~enstellen "met vrijw~1 uit~ gellc~t en getrac~t hierdoor b md~i te werken Er was sJ-echfs.één ac:hterb!ij~~r: W, Vreeken"
sluitend bijdragen van "biJzondere corres' aan e voorspoe van ons e riJ. werkEaam op:het ,pla~bU1':eaw.
pondenten", qm deze kr8ntenter.m een,s te Als În o~s blad in. ~e komende :vii! jaren ~en - ;; ~ ~ ,.. - ,-:.,;- ~:"";
r"bruiken. Maar wat vond ik het jammer. soortgelijke opbJgel ~ag weerspiegelen ali: -W!J n!et.o~~~vr:edeR'.Z!JI;1.. J.,,' . ,,;,.!.:~;,.~,,*~*
dat iema!1d toen de gelegenheid Je baat in de afgelopen perio'de, welnu, dan mogen En, naar WIJ .Ropen, de lezers ook met':;"
nam. om als anonymus dat kr~ntje terug te
zenden, met de zijns inziens"rioarge:' rode I
strepen. Wat dacht U, waarde N. N" dat ik
die schijnbare tegenspraak ook niet opge-
merkt had? Natuurlijk, maar ik dacht, wat
zal de r~dactfe lachen, als het haar opvalt
Daar U echter een gebrek aan vreugde in
Uw werk en een 1ekort aan interesse voor
het bedl:ij/ en deszelfs .instellinge~. had, gin~
" UW tijd verdoen met het zoeken .naar iets

~at bekritisee~d kon worden. Jammer...want, "
alleen dcor het verrichten van 'opbo\!wenr4
wel:k kunnen wij medewerken aan de groei'
van ons bedrijf, dat zulks met al haar mooie
instellingen werkelijk waard is. ,'"'
Als wij plezier ,in onsw~rk h~bben, d,,'"
kun nel'l wij met vreugde spreken over, qnz~1
mooie en ru1me arbeidslokahteitert,;; de
sociale i!'stellingeh, het budget sparel),'enz
Onlangs mJçkteik me~, dát ,iemand een
aantal kr-opjcs van één b~paald produc~ bi;
zijn bandbaas op t~fel smeet, met ~~ op
zeer ruzie-achtige toon uitgesproken °Rmer-
king: "Hier, die deugen niet en ik kom er
nog 12 (of een getal daar in de b\Jurt);'tekort
ook. Dat stelletje stommelingen kan nu ook ""'~" ,,;.~ ~, 'C.'~~c_"""
nooit eens iets goeds doen, Ik weet er van OP DE PASAR MALAM KENANGRAN , .. ""
mee te praten," waarna hij verdween. Dc (een SOOT: Jaarmarkl), die in September j,l, te Djakarta gehouden werd... heeft Ja.v~staal
bandchef ging er nJet op!n, doch had mijns StokvJs geëxposeerd op enkele stands, waarvan bovenstaand een is afgebeeld. De àé:hter- ~
inziens beter gedaan debetreffe~~e ~'en I grond van d~ze expos:ües w.erd gevormd ~oor een enorme decoratie; uitgevoerd in
apart te nemen en hem er op te wijzen" dat, crême en bruine kleuren, waarin een voorstelling werd gegeven van de opbouw (pemban-
geen me!1s onfeilbaal: 1s,als ook dat "men gunan) van de beide bevolkingsgroepen in IndÇ)rtesië. In een eigen bioscoopzaaJwerQ
iemand die fouten maakt, zo mogelijk moe~ onze bedrijfs!ilm "In Holland staat een huis" doorlopend vertoond. De blÇ)$coqp:j was
helpen, die in het ver-,ol.g te voorkomen voorldurend gevuld en vormde een bijzondere attract.ie, GeÖxposeerd werd~!1 onder,
door hem er welwillend op attent te n)aken anderen de Erres tropenrad;o'sKY 647 en 548,bènevens ventilatoren en handstOfzu)gers,
Dat is opbou~end v-:erk, ~at bewijst ?àt men Zoals b~kend heef! de naam Erres in Indone,s1ë ee:n u~:stekenäekl.ank. 'De ~erk g~~ir~~gd~
vreugde in en belangstelling voor zijn werk omstandigheden hebben het tot dusverre niet moge.t'Jk ge~a"akt onze e~PQl:t n~~r ..It1do-
in het bedrijf heeft, Het geeft ~ij vreugdE' nesië op 'vooroorlogse wijze 1e hervatten. Niettemin zijn )Hij ove!tuigd, dat zo. de o~stan'
"Is ik in de krant lees, dat VDH 160 staat I digheden z'ch wijzigen, Javas!aal Stokvis zich In Indones'ë' een ev~n actieve vef~C?op-
Dat bewijst, dat er vertrouwen in het bedrijf I organi:atie zal betone~ als de grote broer, St~kvis, dit .in Nederlan,~ is,., ",,'1.
en zijn leïding wordt geste)d. Laten wij dit Vanuit het kil worden de Holland een groet naar Djakarta, naar de JavastaaJ-n;1~(I$~,,:.,d'e
vertrouwen ondersteuneFl door uit te dragen I alle moeilijkheden ten spijt onze Erres-be!angen daar op waard:ge wijze behartigen.
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Evenals het vorige jaar zullen wij ook dit jaar ons stroomverbruik op de spitsuren
drastisch moeten beperken. Dit kan in onze fabrieken alleen als wij in een sool"\ tijdelijke
ploegendienst gaan werken.
Deze tijdelijk veranderde werktijden gelden voor het tijdvak van 13 November 1950 tot
en met 27 Januari 1951, dus gedurende 11 weken.

MAANWEG
Tijdvak 13 November 1950 t/m 16 December 1950
Groep A - omvat de afdelingen zagerij, houtmagazijn en cartonmagazijn, meubel-

makerij, plaatbewerking en metaalmagazijn, draaierij, Solexmotormontage,
stafmagazijn en Solexmagazijn, gereedschapmakerij, bedrijfsschool en ge.

reedschapmagazijn.
Maandag t/m Vrijdag van 7.24 uur -12.00 uur en van 12.30 uur -16.30 uur.
Zaterdag van 7.24 uur-12.24 uur.

Groep B - omvat alle afdelingen, die niet bij ploeg A genoemd zijn, met uitzondering

van: kantoor- en laboratorium personeel, de bewakingsdienst, de 5choon-
maakdienst en de telefonisten.
Maandag t/m Vrijdag van 8.42 uur-12.48 uur en van 13.18 uur-17.54 uur.
Zaterdag van 8.42 uur-13.12 uur.

Groep C - omvat het kantoor- en laboratoriumpersoneel.

Maandag t/m Vrijdag van 8.42 uur-12.00 uur (12.48 uur) en van 12.30 uur
(13.18 uur)-17.06 uur.
Zaterdag van 8.42 uur -12.42 u\lr.

De werktijden van bewakingsdienst, schoonmaakdienst en telefonisten blijven onveranderd

Tijdvak 18 December 1950 t/m 27 Januari 1951
Groep A -

Maandag t/m Vrijdag van 8.42 uur-12.48 uur en van 13.18 uur-17.54 uur.
Zaterdag van 8.42 uur-13.12 uur.

Groep B -
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Maandag tIro Vrijdag van 7.24 uur-12.00 uur en van 12.30 uur-16.30 uur.
Zaterdag van 7.24 uur-12.24 uur. ..-/-"
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Groep C -
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Maandag tjm Vrijdag van 8.42 uur-12.00 uur (12.48 uur) en van 12.30 uur
(13.18 uur)-17.06 uur.
Zaterdag van 8.42 uur -12.42 uur.

De werktijden van bewakingsdienst. schoonmaakdienst en telefonisten blijven onveranderd.
De werktijden van de nachtploegen worden op de betreffende afdelingen apart vermeld.

DE KROON
Tijdvak 13 November 1950 tjm 16 December 1950
Groep D - omvat het gehele personeel, met uitzondering van: het kantoor- en be-

wakingspersoneel en werksters.
Maandag t/m Vrijdag van 7.24 uur-12.00 uur en van 12.30 uur-16.30 uur.
Zaterdag van 7.24 uur-12.24 uur.

Groep E - het kantoorpersoneel.
Maandag t/m Vrijdag van 8.42 uur-12.48 uur en van 13.18 uur-17.06 uur.
Zaterdag van 8.42 uur-12.42 uur.

De werktijden van de bewakingsdienst en de werksters blijyen onveranderd.

Tijdvak 18 December 1950 t/m 27 Januari 1951
Groep D -

Maandag t/m Vrijdag van 8.42 uur-12.48 uur en van 13.18 uur-17.54 uur.
Zaterdag van 8.42 uur-13.12 uur.

Groep E -
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Maandag t/m Vrijdag van 8.42
Zaterdag van 8.42 uur -12.42

De werktijden van de bewakingsdienst en de

Ten slotte nog enkele belangrijke mede-
delingen:
a. ZIJ, die per trein reizen en door boven-

staande werktijden ná 8.~ uur aan de
plaats van bestemming zullen aankomen
moeten zich Maandag 30 October 1950
melden bij hun tijdschrijver en tegelijk
een pasfoto bij hem inleveren. Tevens
moet worden opgegeven met welke
trein zij zullen reizen. Afdeling perso-
neelszaken zorgt dan voor een vergun-
ning.

b. Uitzonderingen op deze werktijden kun-
nen nÎet worden toegestaan,

c. In verband met de collectieve snipperdag
op Zaterdag 23 December 1950 zullen I
de werktijden van de ploegen A en D
op 22 December 1950 iets bekort wor-
den, die van ploeg B op 5 December
1950,
Deze werktijden worden tijdig nader ge-
pubticeerd.

~

uur-12.48 uur~van 13.18 uur-17.06 uur.
uur.
werksters blijven onveranderd. -

VACATURE
op de afdeling enkelfabricage kan geplaatst
worden

EEN ELECTROMONTEUR

die speciaal belast zal worden met het con- i
troleren en repareren van de in het bedrijf i
aanwezige electrische meetapparatuur.
OPLEIDING: diploma ambachtsschool

instrumentmaker,
diploma radiomonteur.

EEFTIJD: 23 tot 30 Jaar.
ERVARING: bekend met electrotechnisch

montagewerk,
bekend met storingzoeken,
enige ervaring met de bij de
radiofabrJcage gebruikelijke
meetapparatuur gewenst.

SOLLI'CIT A TIES: schriftelijk indienen bij Hr
v. d. Kade, afdeling personeeJs-
dienst, vóór Donderdag 2 No-

vember a.s.



Het is 9pmerkelijk, det men in industriële onder-
nemingen dikwijls in min of meer verentwoorde-
lijke posities 'n ex-zeeman ontmoet.
De grote veart geeft een harae leerschool, weer
ronde teat, zelfstandigheid en het onder de knie
krijgen ven moeilijkhe,den (het schip moet
varen!) terdege worden bijgebracht.
In onze jubileris van vandeeg, de heer Carsouw,
herkennen wij deze eigenschappen. ...

Toen hij, bij zijn huwelijk, consequent.. de wel
verkoos en el spoedig zijn intrede bij v. d. Heem
N.V. deed els productieman Leekweg, waren
het deze zelfde eigenscheppen welke hem in
zijn tegenwoordige werkkring brachten.
Det hij daarnaest het hert op de juiste pleats
dre~gt, belang stelt in mensen en zich moeite
getroost jonge ker~ls te helpen is de reden dat

---' deze "beas" bij zijn mensen zeer gezien is.
... .

Het leiden ven een productiegroep met gereedschapmakerij, dreaierij, stamperij en
nabewerkingsefdeling met zijn uiteenlopende problemen was in de afgelopen' jeren een
stevige taek.
Het is mij een groot genoegen. Carsouw, om jou, m'n naaste medewerkér, mijn wear-
dering te betuigen!
"Men kan op je bol'wenl" L. G. H. J. MEYS

- .

de tweede jubilaris
A. DE ROVER

Volkshogescholel)

UP ;l.~ ZANDPADEN)
MD'T DE HULPMC?TO"
UI TG ESOIAKEl (,
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OOK WIJ EEN IDEEËNBUS
i Maandag 6 November a.s. zal ook aan de
,;Ned. Kroon" een ideeënbus worden ge-
')Iaatst. Tot op heden werden de îdeeën
rechtstreeks aan de Ideeën commissie aan de
Maanweg gezonden. Zoals U ziet hebben
wij het U gemakkelijk gemaakt. Deze bus zal
~r tevens elke dag aan herinneren Uw ver':
nuft te spitsen, in het belang zowel van Uzelf
als van het bedrijf. Voorlopig is er tot aar
de plaatsing nog plm. 1 week gelegenheid
om reeds de start van onze ideeënbus een
succes te doen worden. U weet, "de eerste
klap is een daalder waard". Meen nu niet
dat na de start de animo voor onze ideeën-
bus mag verflauwen, integendeel, wanneer U
critisch om U heen blijft kijken zult U zien
dat overäl nog verbeteringen op allerlei ge-
.)iedte over zijn, die het werk in ons bedrijf
kunnen veraangenamen, vereenvoudigen
e~z. Dus "de handen aa~ de ploeg" en niet 1 November aalJstaande is het 25 jaar geleden,
meer loslaten. dat A. de Rover in onze dienst kwam als jong-
Volg~nde. week zullen we nadere medede- maatje op de afdeling metaalwaren. Nu ver-
lingen doen betreffende plaats van de bus, zorgt hij de ontvangsten distributie van zowel
samenstelling van de beoordelingscommissie prèduct., als gereedschapstekeningen en behan-
enz. Vol belangstelling zien wij de komende delt het administratieve gedeelte van de gereed-
inzendingen tegemoet. schapsvoorzïening.

De Rover begon achter de boor- en tapmachi-
KROONTJES nes, maar kreeg, omdat hij zo aardig kon teke-
De fundering voor het nieuwe zand$traal. :~en, de kans op het la!boratorium te worden
apparaat is deze week gelegd in de Frame- gepl~atst. Later werd hem de codering opge-
bouwerij; ook de M.O.D. doet m~e, hier dragen van de producten,
begqnnen met fundering ~n verder metsel- De Rover is als collega een prettige mede-
werk in verband met herindeling. - werker. die ~Ijn omvangrijke taak op een vlotte
Het nieuwe sturensoldeerapparaat met gas- wijze verricht en bij tijd en wijle de vrolijke
compre$sor is opgesteld en de proefnemin- noot v~rzorgt,
"en hiermede zijn in volle gang.. Bij de vele fe!!citaties, die hij ongetwijfeld deze
De oude gasov~n. ofwel de biesdroogoyen, dag in ontvangst heeft te nemen, voegen wij
die als een doorn In hr v. d. Zalm's oog een gaarne de onze,
stuk ruimte van hem in beslag nam, gaat Dankbetuiging
'...erdwijnen. '" Mede namens mijn echtgenote dank ik chefs
Begonnen met de ve:"I~~:"'lngen In de g~r~ en collega's, afdeling draaierij, voor deprach-
derobe, de kleedka,stjes, zIJn zolang verhulsa ti e fruitmand ontvangen bij de geboorte
naar de oude serVIceruImte. gD' d ' I ' kl ' k h' t van onze zoon.Ins ag J,. een nieuwe In mac Ine on - J H, DEN DIJKER
vangen, staat in z'n kratje op plaatsing te . .
wachten; ook een Heater voor lakpompen- Verloofd
hu.is binnengekregen, deze laatste zal een W. L. Clements, afdeli~g Inkomende goe,de-
grote verbetering zijn voor onze Lakkerij, ren, met mei. B, Bosselaarop 28-10-50.

Met onze dank aan ..DE TIJD"

vragen onze aandacht
Ofschoon velen al wel eens iets hierover I
g~hoord hebben, hetzij door middel van het
VDH-tje, of vë\n degenen die er reeds een
cursus volgden, willen wij voor hen die nog
niet op de hoogte zijn, hier nog eens enkele
dingen over zeggen.
0p de Volkshoge$chool worden cursussen
gehouden voor Jongeren tussen 18 en 35
jaar. Als regel duren deze cursussen 14
dagen, een enkele maal 6 dagen.
Deze jongeren uit verschillende maatschap-
pelijke en godsdienstige richtingen, komen
bijeen om met elkaar van gedachten te wis-
selen over problemen van allerlei aard, ter-
wijl men zich daarnaast bezig houdt met
ontspanning als sport en handenarbeid.
Verschillende pe~soneelsleden werden reeds
in de gelegenheid gesteld een cursus te vol-
gen en deze mogelijkheid blijft bestai'r\ ook
voor de komende cursussen.
De eerstkomende cursus die de Volkshoge
ichpol te Eerbeek organiseert is van 13 tot
18 November voor jonge vrouwen en meis-
jes uit het bedrijfsleven.
Het onderwerp zal zijn "Onze plaats in het
bedrijf en in de samenleving",
Vervolgens in de tweede helft van December I

een cursus voor mannen, eveneens in de
Yolkshogesr:hool te Eerbeek.
Aanvragen bij afdeling sociale ~aken,
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Burgerlijke Stand
l7eboren "
Nelly, dochter van J. v. Woudenberg, àf.

deling montage.. op 18.10.1950.
Petrus Joannes, zoon van G. B. H. v. Dijk,

afd. gereedschap bureau, op 19..10.1950
Anna Jacoba Adriana, dochter van C. H. J.

v. d. Berg, afdeling methoden bureau,
op 23.10.1950.

INTREDINGEN

Mede namens mijn echtgenote dank ik direc-
tie, chefs, bazen en verdere personeelsleden
voor de prachtige geschenken en bloemen,
~ie wij bij ons huwelijk bebben ontvangen.

J. BEKKER, afd. huisvesting

Het kan zonder enige overdrijving gezegd Verder onze conférenciêr, W, Mardà, af-

worden dat wij, en met ons de vele belang- deling boekhouding,

stellenden voor de bonte avond, ons zonder Wat de dames betreft, in alphabetlsche volg-

voorbehoud op dit festijn verheugd hadden, 9rde waren het mejuffrouw E. Gàillard, D.
Niet vanwege het kunstgenot - dan gaan. Hilgevoord, C, v, d. Klok, R... de Vaal, C.

wij naar de Koninklijke Schouwburg of het Vlendré, N. Wezepoel en M. v. Wijngaar-
Gebouw voor K. en W, -'- maar wel om den. 23,10,1950
hier de eigen ontspanningskunst te zien, die De heren die medewerkten waren: B. Cohen, H, Uitdenbogerd, slijperij

wij zo gaarne zien met alle tekortkomingen C. v, d, Greft, L. F, de Jong, C. Klarenbeek, p, Bijland, spuiterij

en de onvermijdelijke haperingen, W, Th, Krouwel, W, Marda, H. Nijzlnk, J. H, Brokse, inleerband
Het is leuk, het is gezellig eigen volk op de Salentijn, p, Stikkelorym, L Storm, J. Ver- ", J, Remkes, idem

planken te zien en gezamenlijk plezier te meulen, B, Vroklage, J.. Luidema en P. J. ~. v. d. Schaaf, Idem

hebben. v, Zijp. De muzika1e illustratie werd ver- ~4.10.1950
Dat dit soort amusement gewaardeerd wordt zorgd door de heer p, Koopman, '). G Boetselaer, enkelfabricage

blijkt wel uit de drie uitverkochte zalen, die Alle medewerkenden op het toneel en ook

wij deze week hadden en ook uit het grote degenen, die op andere wijze aan deze
I Dankbetuigingen

aantal liefhebbers dat desondanks nog moest avonden medewerkten, kunnen zich v,er- Hartelijk dank aan bazen en collega's voor

worden teleurgesteld, zekerd weten van de dank en de waardering het cadeau voor mijn verjaardag.

Onde~ de" goede leiding van de ker~ zijn van allen. J.. C. DE GROOT afd. montarJ:
deze Jaarlijkse bonte avonden gegroeid tot ,'..,..
wat zij nu zijn: een jaarlijks familiefeest, Kaartjes omzetten Momenteel: Sanatorium Sole Mio, Nocrdwijk

Wat was er te zien? Zo ongeveer alles wat D I t t t" d h ft d I d. t aan Zee, *f b ' k k ' k e aa s e IJ ee e personee s lens
onze a rle aan leln unst kan opleveren.

h d I k I f IIE k td t t ' " k I an en vo wer om te contro eren 0 a e Hiermede bedank ik ook namens mi J'n vrouw en or es a me vee Ijver en e e num- f ' ' d ' h k ' , ' ,rt '
It fé ' d ' unctlonarlssen, le vergeten un aartje, bazen en collega s voor de mooie geschen-

me Jes Sp ee, een con rencler, le er t d ... . "
1om e raaien aanwezi g ZIJIl / k d. " b" 1211 ' . h I" k h bgaandeweg steeds beter in komt en ten slotte' , ' en, le WIJ IJ ons 12-Jarlg uwe IJ e-

bl " kt ' d t ,. d ' , b ' U kunt hen dezc moeite besparen door
I ben ontvangen IJ e man e ZIJn, le onmls aar IS om, U I t ' ' t" t tt '

II t " t ' s morgens w ._- Je op "WI e ze en
H OE LaFS fd Ia e nummers aaneen e rijgen en s orlngen en 'savonds op "'-;Jnje", . J.. R ,a . p aatwerkerij

te voorkomen, Een gezelschap toneelspelers: M t ' , tA d 300 t b 1950 *d d d d eingang van 'Iaan ag c 0 er ,e een meer ervaren, an e an er, de een I1 k ' d II k . dvrijmoedig en de ander bleu, maar allen vol- zu ent ol ds avon s a e aartjes wor en I Mede namens mijn echtgenote dank ik àl.ler-
ijverig en gezamenlijk succesvol. Er was een ~econ h ro e

de~, d h ' ,hartelijkst vnor de belangstelling bij onsd ' ' t I d bl " kt t I ' an en, le na eze waarsc uwlng nog .n L uwell ' J' k ondervondenoperazanger, le me ge een Ij e z Jn b k bi" d n .d N d I d 0 d ge re e IJven, moet wor en aangenomen j in het bi J'zonder bedanken wi j' U voor het van e e er an se pera, maar over ag "", . .
op de afdeling draaierij een draaibank blijkt dat ZIJ erg vergeetachtig zIJn of nlel wl!len buitengewoon aardige geschenk en hopen er
t b d ' d t ' ' I" k d t medewerken, De maatregelen zullen dan dien- I nog lang plezl ' er van te hebbene e lenen. a IS eigen IJ e gro e ver-

k t . ,. ,. d. d , I d overeen orns Ig ZIJn.rasslng le men on ergaat. a eze mensen M " bi '" d U d k. H C v d HOEVENk 't h t ' b d " f D ' b k ogen WIJ IJven op w me ewer In.- . . , ,omen UI e eigen e riJ, e een IS oe - k ?h d d d d . E " t re enenou er, e an er raaier, r zIJn mon eurs -

bij en controleurs,' tijdschrijvers en typisten. Op het kernspreekuur van Maandag 30 Octo.

Het is een doorsnede van het gehele perso- ber aanstaande zijn aanwezig:

neel, dat hier voor de anderen zijn best 1e pauze: hr Stoffels en hr v. d. Plas;

doet en hen een genoeglijke avond bezorgt, 2e pauze: mej. v, Rietschoten en hr Hel].

In de pauze kon men het werk bewonderen mans.
van degenen, die niet voor het voetlicht -- ;

treden, maar in de beslotenheid van hun de t t I 15 °1 "...

woning hun vrii,e tijd op nuttig: wij~e door- vas e GeS ag van °
brengen, Er hingen vele schilderijen, ge-,., , , : .
slaagde en minder geslaagde. Er was hout. t:.nlge tiJd geleden IS door de kern Ma~nw,eg, schledt op grond va.n een beoordeling,
snijwerk, figuurzaagwerk; er lagen gehaakte alsmede ~oor, de erkende vako;rgan:satles.. opgesteld door de d!r,ecte .baasof chef,
kleedjes, gebreide kunstwerkjes, smyrna- aan d~ d.'rectle het verzo~k gericht, of het sa~en met een functionaris van de af-

kleden, fotocollecties, postzegels, kortom mog,ellJk IS de ~urloners: dIe ~eregeld werk deling personeelszaken,

alle mogelijke zaken waar de liefhebber zich verrlc.hten, dat niet ge,tarlfeerd IS, een a"odere d, Het systeem is zo ontworpen dat ...zij', die
na werktijd mee bezig houdt, hetzij met het beloning dan een vas.e toeslag van 15 % te een goede prestatie (everen belangrijk
doel nuttige voorwerpen te maken voor kin- geven. hoger kunnen komen dan hun tegen-

deren of voor eigen gebruik, hetzij om de De directie heeft toen een commissie be- woordige 15%. Degenen daarentegen,

eigen vaardigheid uit te leven in' het maken noemd, bestaande uit drie leden, waaronder die onder de maat blijven, zullen met
van dingen, waar men zelf plezier in heeft. één kernlid, die opdracht kreeg dit verzoek een lager percentage genoegen moeten

Het heeft dan ook weinig zin om namen te in stu~ie te nemen en zo mogelijk met een nemen,

noemen. Deze mensen hebben ons-een kîjkje o~lo.sslng voor de dag te komen", Da co~- e, Bij wijze van uitzondering wordt voor het
gegund op de wijze waarop zijn hun eigen miSSie heeft na een onderzoek biJ versch,l. eerste kwartaal 1951 een minimum van

vrije tijd besteden. Het was geen concours len~e bedrijven haar a~vles, uit~ebracht. Dit 15 % gegarandeerd.
d'élé gance of kwaliteitswedstri J'd Na a r onze advIes, waarmede de directie zIch kon ver- f H t ti d . d t. '" . e sys eem za wor en Ingevoer me

menin g is het even belan g rlJ'k dat een min enIgen, IS reeds In het kort besproken met, 1 J ' 19 51 Idt' - d d ' , Ingang van anuarl en ge voor-
der begaafd mens een eenvoudig figuurzaa g - eerken e vakorganisaties, Na verkregen I ' t t 1 J 1' 1952dk ' h t I1 " kb .d oplg 0 UI .werk J'e maakt als dat een zeer begaafd knut I goe eurlng van e co ege van rIJ S eml - T I tt k I b'j d h d' , -

d I I h . , en so e nog en ee I zon er ~ en
selaar een Prachti g en g ecom p liceerd werk e aars za et nieuwe systeem worden In- W ' j '. rt . d d t d.t t' d I zIJn er van ove Ulg, a I sy~ eemstuk vervaardigt. qevoer . de mogelijkheid biedt hen, die een goede

Wat de artisten betreft, hier mogen de! Het systeem houdt het volgende in: prestatie leveren, hoger te belonen; dan

namen wel genoemd worden, omdat een D t t I 15 Ol k t t thans het geval was,, ,e vas e oes a van Ic om e ver- "
artlst nu eenmaal In het openbaar optreedt 11 ,' d g l t d o k t Verder zullen er met Ingang van 1 Januari

d t hl ' I ' b I ' . dt ' d va en, In e paas aarvan om een 1951 Iht t I"' h d ,. Jof ' en om a J zIn eonlng vin In e waar- t I d. k b d 10°1 t/25
°1 sec s wee mogeljK e entljnv.mend ' d M " d I oes ag le an eragen 10 mlo, k . . f f d I d . erlng van an eren, ogen WIJ an a s eerste' wer t In tarle è men wor t Y9 gehs It

noemen de heer G. C, Koopman, afdelinCJI D, Dit percentage wordt vastgesteld voor 3 systeem beoordeeld. -

correspondentie, die vrijwel voort,durend I maa.nden; vo?r elke v01gende 3 maanden Zij, die hierover na.~ere inl!chtingen wensen
achter de schermen werkend de bezielende opnieuw bezien. kunnen deze verkrijgen op de kernspreek-
leider van al deze bonte avonden is geweest Het vaststellen van een percentage ge- uren of bij hun vakorganIsatie.


