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Efa exit
Wij zijn onlangs gaan kijken bij de "erko-
')ing van de Verenigde Efa Produ ka Be-
drijven te Amsterdam.
Een trieste beweging. Een fabriekscomplex
waar het productiegerucht gestorven is, waar
persen, draaibanken, materialen en gereed-
schappen, netjes opgepoetst, keurig genum-
merd en gesorteerd als slaven op de markt
wachtten op hun nieuwe baas, wellicht voor
.:je laatste maal bewaakt door degenen die
hen vroeger gebruikten: leden van het per-
soneel.
Het verkopen van de failliete Efa betekl!nt
voor ons het wegvallen van een concurrent.
De Efa-stofzuigers, hoewel kwalitatief niet
volgens onze opvattingen zijnde, werden in
Nederland en ook daarbuiten in grote aan-
tallen verkocht.

De Efa-fabrieken zijn in enkele
decennia gegroeid tot een bedrijf waar een
400-tal personen hun dagelijks werk vonden.
Dit alles is voorbij; de gebouwen worden
opslagplaatsen voor het Rijk, de werknemers
zijn verstrooid, een productie-apparaat is
verloren gegaan. Daarom kunnen wij ons
niet verheugen over de ondergang van de
Efa. In deze tijd, nu ons land werkelijk moet
vechten voor zijn toekomst, nu de inspan-
.,ing van allen, ondernemers, rege;ring, vak-
.)eweging en onderwijs er op gericht is door
industrialisatie werk en bestaansmogelijkheid
te verschaffen aan onze millioenenbevolking

I is een fabriek ten gronde gegaan en heeft
onze nationale economie een verlies geleden.
Het is niet aan ons te beoordelen wat de
reden van deze ondergang is. De een zegt:

I de belastingdruk (maar die druk was voor

de Efa niet zwaarder dan voor anderen); een
ander meent: wanbeheer. Het oordeel hier-
'")ver behoeven wij niet te vellen en het doet
~r niet toe want gedane zakèn nemen geen
(eer.
Wel kunnen wij uit dit faillissement lering
trekken. Wie gelopen heeft door de hol-
klinkende fabrieksruimten waar het stoffelijk
.)verschot opgebaard stond van wat eens een
levend bedrijf was, verlangt niet naar een
reprise.
De waarschuwing geldt ook ons: bloei kan
alleen in stand gehouden worden door voort-

I durende zorg, toewijding en verantwoorde-

lijkheidsbesef.

Een schip op het strand - een baken in zee!. DEN HAAG

Televisiezender Lopik vordert met de dag "\RBEIDSRECHT
Te Lopik verrijst met grote snelheid de Naarmate men dichter bij de zender komt verleden heden en toekomst
te!ev'siemast. Deze week konden wij over de zal de ontvangst beter worden. Utrecht'
radio een reportage horen over de montage- wordt dus een ideale televisie-stad. Hierover spreekt mr dr J. J. M. Veraart, één
werkzaamheden. De mast wordt 218 meter De verwachting is dat de mast omstreek~ I van de secretarissen van de Stichting van
hoog en wordt geleverd door de Vereinigte Januari klaar komt en dat men in Februari .:je Arbeid, op Woensdagavond 15 Novem-
Stahlwerke. Hij bestaat uit 20 secties van 10 het proefbeeld (test pattern) kan gaan uit- ber aanstaande, .in de filmzaal Maanweg.
meter elk, die stuk voor stuk worden op- zenden. Als overgangsmaatregel zal men Het arbeidsrecht regelt de argeidsverhouding
gehesen en gemonteerd door de mannen op daarna heruitzendingen kunnen geven van tussen werkgever en werknemer. Het onder-
het platform. De mast is vervaardigd van ge- het programma van de experimentele TV- werp van de lezing is dus voor ons allen erg
galvaniseerd staal, rust op een grondvlakje zender te Eindhoven. belangrijk.
ter grootte van een schoteltje en wordt op De zender te Eindhoven, die een laborato- De heer drs A. B. Broekhuysen, a/deling
zijn plaats gehouden door stalen tuien. riumzender met experimenteel karakter is bibliotheek, heeft op verzoek van de kern
De reikwijdte van de TV-zender kan worden met een vermogen van 2~/2 kW, had met een inleidende beschouwing ge~even o~.er
geschat op 60 kilometer. Plaatsen als Am- zijn 60 m hoge antenne een beperkt bereik. het arbeidsrecht en tevens een lIteratuurlijst
sterdam, Den Haag en Rotterdam, die alle Lopik komt in de lucht met 20 kW en een samengesteld van .in onze bibliotheek aan-
hemelsbreed ca. 45 kilometer van de zender 218 m hoge antenne, en zal aan de 6Q, km- wezige boeken overg~noemd onderwerp.
liggen, kunnen rekenen op goede ontvangst. grens du, :""choots kunnen voldc; '7' , Vervolg pag. 3



Stand

I ten gewone fiets
I rl"t Is niets.
I.~eld gespaard,
I. t-erst even betaald,

loen in Den Haag
gehaald.

Was toen tevreden,
U snapt de reden?
"-1ocht U het niet

snappen,
hoeft niet meer te

trappen.
Niet naar z'n zin,
aeen vaarrgenoeg

erin,
brengt hem naar,

SERVICE"
en zegt: ::VER-

BETER"
I breng hem op derti~

kilometer.

Zonnige dag,
brede, gulle lach.
Zoals U snapt,
op Solex gestapt.

Kijkt stoutmoedig
rond,

Let niet op de grond
Evenheen en weer
ging niet dit keer.

Daar kwam de strop,
"Ioeg over kop.
Ligt nu ziek thuis,
neus vol gruis.

Brengt hem naar
"SERVI'CE"

en zegt: "HERSTEL".
Met tien kilometer

minder
Kom 1k er ook wel.

voor Solex vergaard.
Vlug met geld
Solex besteld.

? -' (I ~~::~tS'
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Een Erres Radio is
in twee opzichten
gelijk aan de zo be-
roemde Stradiva-
rius viool: de vol-
maakte klankrijk-
dom tot in alle
nuances en de uit-
voering in edele
houtsoorteD (zelfs
in de lagere prijs-
klassen).
Deze eigenschap-
pen maken uw
Erres Radio tot
een fijnbesnaard
instrument. waar-
van U ten volle
kunt genieten.

~~,~~ :J
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Woningruil
Aange~oden: te Rijs,wijk ?P, nette stand eerste

Ivrije étage, ruim UitZicht, f 28. - p.m.

~evraagd: te Den Haag étage of beneden-

huls]n Bezuidenhout~wart!er of omge-
ving:.. Huur plm..f 6.50 per week.

r:ah~.aft

Eind September zijn de competitiewedstrIj-
den van de Haagse Bedrijfs Bridge Bond
weer begonnen, waarbij 231 teams van vier
personen elkaars krachten toetsten in het
edele bridge-spel. Personeelsleden van be-
drijven, departement~n en r.ijksbureaux
nemen hieraan deel. Om een paar van de
44 verschillende te noemen: Petrolea, Shell.
Hus, Bijenkorf, Haagse Courant, P.T.T.,
G.E.B., Departement van Sociale Zaken,
Wederopbouw, landbouw, RIjksverkoop-
bureau, Kolenbureau, Rljksmetaalbureau.
Speelden verleden jaar reeds een aantal
VDH"leden als gast bij andere Instellingen
zeer succesvol. - de heer en mevrouw de
Cates promoveerden met een team van
Duinwaterleiding naar de 2e klasse - dit
jaar zijn 5 teams onder eigen vlag in de
strijd getrokken. Vier teams spelen in de
3e klasse en één team .in de 2e klasse, maar
allen hopen zo snel mogelijk via de 1e klasse
de hoofdklasse te bereiken.
In tweemaal 7 viertallen wedstrijden, waar-
bij 24 spelen aan beide tafels In verschillen-
de richting moeten worden gespeeld, zal de
kampioen worden bepaald en deze zal zijn
kansen op promotie moeten verdedigen.
Wedstrijdbridge is geen "robbertje met een
praatje", maar eist concentratie en wedstrijd-
routine. Alhoewel aan de routine natuurlijk
nog veel Qntbreekt kan VDH na drie ronden
spelen tevreden zijn over de behaalde resul-
taten. Team V met de heer en mejuffrouw
van Diem en de heren Bothof en Verelzen
staan er het beste voor. Zij staan met 6 pun-
ten aan het hoofd van de klasse 3 K. Alle
drie de wedstrijden werden glansrijk gewon-
nen en de matchpuntenverhouding is 148:98.
Niet onverdienstelijk zijn ook de resultaten
van het tweede team. De heren Smit en
v. d. Klink en de heer en mevrouw Teten-
burg bezetten In klasse 3 l de tweede plaats.
De wedstrijd tegen Jautze in de rumoerige
lunchroom van de Bijenkorf ging verloren.
Indien Smit voortaan niet Juist op de Don-
derdag van de wedstrijd In het buitenland
VDH-inkoopbelangen moet behartigen en

Archief overbelast
Door de geweldige toeneming van de
documentenstroom In de laatste Jaren is het
oud-archief overbelast geworden:
Thans is het zover.. dat de opbergruimten
van het archief geheel in gebruik zijn. Het
is dan ook onmogelijk de grote hoeveelheid

Idocumenten, die, zoals gewoonlijk aan het
einde van Ieder Jaar naar het oud-archief
gebracht worden, op de gewone wijze op
te bergen; daarvoor ontbreekt thans de
ruimte.
Dit ruimteprobleem zal eerst volgend Jaar
opgelost kunnen worden.
In verband hiermede wordt het volgende
bepaald:
1. Tot 1 Mei 1951 mogen zonder meer geen

afdelingsarchieven naar het oud-archief
gebracht worden. Deze maatregel zal
voor de meeste afdelingen geen bezwaar
opleveren, daar een onderzoek uitgewe-
zen heeft, dat op de kantoren nog ruimte-
genoeg aanwezig Is om dit half Jaar te
overbruggen. '

2. Meent men, dat het wegbrengen van
documenten geen half Jaar kan wachten,
dan dient men zich tijdig in verbindlnr
te stellen met de heer de Jong (toestel
15 of 144), die voor elk geval afzonder-
liJk een oplossing zal1rachten te vinden.

3. Niet aangekondigde zendingen moeten
op het o\!d-ar~hief worden geweigerd.

zelf meespeelt, dan zal dit team zijn I
ongetwijfeld kunnen handhaven of
beteren.
Hier volgt de stand in deze klasse:
Olveh 4 3 3 - .:.- 6 149
VDH 2 3 2 ~ 1 4 163
Zuivel 6 3 2 - 1 4 134
Jautze 3 3 2 - 1 4 103; ---
M.V.O. 7 3 1 - 2 2 89: 107
A.V.A. 458 3 1 - 2 2 92: 119
Ras 7 3 1 - 2 2 77: 111
Renault 1 3 - - 3 - 43 : 197
Ons eerste team bestaande uit de heer en
mevrouw de Cat es, de heer de Reus en heer
Kagchelland, verdedigt in de 2e klasse onze
kleuren. Tot nu toe is het resultaat .1 ver-
loren, 1 gelijk en 1 gewonnen. De stijgende
lijn zit er onmiskenbaar in en ook dit team
past geen plaats aan de staart of in de mid-
denmoot, maar slechts aan de kop.
Over het 3e en 4e team zullen wij bij de
volgende gelegenheid een nadere beschou-
wing geven.

Winterprogramma kern
Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in
het winterprogramma van de kern. Ook is
nu meer bekend over de namen van de
sprekers en de onderwerpen waar zij het
'1verzicht van alle avonden dil" niet op het
over zullen hebben.
Daarom geven wij hieronder nog eens een
programma staan.

Woensdag:
15.11.1950 Lezing mr dr J. J. M. Veraart

"Het arbeidsrecht, verleden,
heden en toekomst"

29.11.1950 Filmavond "Rubberstichting"
13.12.1950 ir Zaayer, populaire causerie

over "Atoomenergie"
Na de pauze hersengymnastiek

Vrijdag:
29.12.1950 Jaarsluiting in de Rolzaal

Spreker: prof. dr. A. Oldenhoff
Zang; Henk Dorel

Woensdag:
17.1.1951 Lezing hr M. Reckman

Onderwerp nog niet bekend
14.2.1951 Lezing hr ir Boersma

Onderwerp nog niet bekend
Na de pauze hersengymnastiek

28.2.1951 Filmavond. De Spoorwegen
14.3.1951 Lezing prof. B. C. Slotemaker

Onderwerp: "Wetten en
mensen"

1 28.3.1951 Filmavond drs Peter Creutzberg
"Suriname"

11.4.1951 Causerie hr J..van der Heem
"Resultaten van het bedrijf over
1950"
Na de pauze hersengymnastiek

Zaterdag:
14.4.1951 Excursie Hoogovens

Hiermede bedank ik al mijn collega's voor
het fraaie fruit tijdens mijn ziekte ontvangen,
alsmede het comité ziekentroost voor de mil
toegezonden pakketten.

A. M. BEEREBOOM, meubelmakerij*
Hiermede dank ik chefs, bazen en collega'!, I
voor hun goede gaven, tijdens mijn ziekte

ontvangen.
Tevens mijn hartelijke dank aan ziekentroost.

W. RIDDER, afd. montage

_vw_, VO'

Johanna Sharlotte Franclsca Maria, dochter
van B.H.P.M. de Man Lapidoth, afdeling
Stamperij, op 4 November 1950.

Gehuwd
G. H. Godschalk met mejuffrouw P. M. van

Gils, afdeling Montage, op 8 November
1950.

T. Werle, afdeling Montage, met mejuffrouw
Th. Hoogenboom op 8 November 1950.

-

INTREDINGEN
211.1950
Mej. A Th. Ducaat, afdeling montage

~

Aan allen mijn oprechte dank voor het har,
tel ijk medeleven, na het ongeval, dat m~
heeft getroffen. In bijzonder Ziekentroost.

A. KARSSEN
*

Mede namens mijn vrouw dank ik allen, in
het. bijzonder de directie, voor doe buiten-
gewone manier, waarop zij 1 November voor
mij tot een onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

A. DE ROVER, techno bureau

Op een sollicitatieformulier te Utrecht werd
bij de vraag naar vorige werkgevers doo.
een sollicitant (19 jaar) ingevuld:
,,'k Heb nooit Vader of Moeder gehad'"
Poor boy.
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EXPORT VAN SOLEXEN
Hoewel de door ons gefabriceerde Solexen momenteel nog goeddeels bestemd zijn
voor de Nederlandse markt, begint de export, naarmate onze afzetgebieden tot ont-
wikkeling worden gebracht, toch steeds groter te worden. In België zijn al enkele
Solex service-stations gevestigd, in Indonesië is de Solex al populair, evenals in Curaçao
en Suriname. Maar ook in de Congo snorren deze VDH-producten al rond. Uiteraard
vergt de verpakking voor de verzending naar de tropen bijzondere zorgen. Dies worden
enkele voor de Belgische Congo bestemde kisten met vereende krachten opgeladen.
Van links naar recht: de chauffeur-expediteur Klinge. A. Schaap en portier Scheffer.

~

ARBEIDSRECHT
Vervolg van pag. 1

Deze stukken worden als bijlage verstrekt
tegelijke met de uitnodiging voor de lezing.
Ze zijn verkrijgbaar op Maandag 13 Novem-
ber aanstaande in de pauze, in beide can-
tines.
Grote cantine:
1e pauze bij hr Heymans
2e pauze bij mej. Bécude
Kleine cantine:
1e pauze bij mej. Mulder
2e pauze bij hr van Delft
Kroonfabriek: bij hr Evers.
Alle VDH-ers met introducé's en collega's
van de Kroonfabriek met Introducé's zijn
hartelijk welkom. .

Aanvang 20.00 uur, Nà de pauze gelegen-
heid voor discussie.

.,'~

~...

Oe lakkerij is deze week het eerst aa.nq~
beurt.. de verfraaiingen op de afdelingen

[de vernieuwingen der installaties zijn daar;,
deze week begonnen, tevens wordend~t
nieuwe electrische biesovens geplaatst.."è

* èè
Op de montage een draadsnijmachine ge'
~Iaatst. De proeven hebben goed aan onze,
verwachtingen voldaan.

* ,,;~
Oe preparatie heeft deze keer een groteji;"
beurt gehad, evenals de Solexband staan!'i

"
alle werktafels nu op één rij, voorzien van,'])

een nieuw verfje. ",'i,ij* ' è,~

In de slijperij gestart met de opstelling van ic'
~chuurbanden en slijpkoppen met het oog op
het overnemen van de slijpbewerkingen voor
de sturenfabricage.

Zuinigheid geboden
Een ware plichtsbetrachting van iedereè
medewerker in ons bedrijf is onontbeerlijk i

voor een goede gang van zaken. Onze
olichtsbetrachting kunnen wij op vele manie-
ren tonen en ter verduidelijking willen wij
hieronder enkele voorbeelden noemen.
a. Voorzichtig omgaan met onderdelen. Be-

denk dat beschadiging verlies beteken(
van het daaraan bestede arbeidsloon en
soms ook nog van het materiaal zelve.

b. Onderdelen met een geringe afwijking,
welke misschien door een kleine bewer-
king weer bruikbaar gemaakt kunnen
worden, moeten niet als uitval terzijde

BEDRIJFSPENSIOENFONDS METAALNIJVERHEID worden gelegd, doch hierop baas of chef
attent maken.

Het is gebleken, dat vele personeelsleden ten gunste van de verplicht verzekerde c. Zuinig zijn met kleine onderdelen. Wan-
ingelicht wensten te worden over de bepa. wordt aangewend. neer een klein onderdeel op de grond
lingen opgenomen In het reglement van het 3. De betaalde premiên worden aangewend valt, zorg dan zelf dat dit, hoe dan ook,
bedrijfspensioenfonds voor de metaalnijver- voor de volgende verzekeringen: weer in het materiaalbakje terug komt 11
heid. Wij zullen trachten de voornaamste a, een verzekering, welke de verplicht of bij direct oprapen gelijk weer ver- i i'!

bepalingen in het kort weer te geven, waar- verzekerde recht geeft op ouderdoms- werkt wordt. èi,'
'le "zolang de voorraad strekt" elke week pensioen bij het bereiken van de 65- Vergeet ook nooit dat een klein precisle- ,
~en stukje onder het hoofd "Kroontjes" zal jarige leeftijd. onderdeel meer kan kosten dan een ,i:.
verschijnen. b. indien de verplicht verzekerde ge. groot artikel waar lagere eisen aan wor- i~
Om dan maar direct van wal te steken: huwd is, een verzekering welke de den gesteld. jiJ
1. De sticht'ing "Bedrijfspensioenfonds voor weduwe van de verzekerde recht Wanneer wij tezamen bovengenoemdepun-èiè

de Metaalnijverheid" is gevestigd te Den geeft op weduwepensioen in geval ten in practij~ brengen, dan zal dit. direct
Haag, Koninginnegracht 37 en heeft door van overlijden van haar echtgenoot. onze productiekosten kunnen verminderen,
het verbindend verklaren van de C.A.O. c. Indien de verplicht verzekerde één of en indirect onze werkgelegenheid kunnen
voor de gehele Metaalnijverheid het meer kinderen heeft, beneden de 16- ve!stevigen. -
recht verkregen van alle mannelijke jarige leeftijd, een verzekering welke Geboren
werknemers tussen 18-65 jaar uit de recht geeft op wezenpensioen in geval Anita Adriana TheodoraClaslna, dochter van
Metaalnijverheid premiên te vorderen, van overlijden van de verzekerde. Th. H. Schillemans afdeling framebouwerij. i

welke bedrag:en besteed zu!len worden 4. De verplichte verzekering ging in voor op 30.10.1950. ' it~:Wii;i;

voor het sluiten van pensloenverzeke- alle werknemers op 1 Augustus 1947 die , 'ic:';;:;
ringen. toen in dienst van de Kroon waren en aan de Coöp. Vereeniging "Centraal ([i i

2. D.e werkgever stort een zelfde bedrag voor hen die later in dienst traden op de Beheer" G.A. te Amsterdam, welke <;,:,"iii
als de werknemer, welk bedrag eveneens datum van indiensttreding. coöperatie optreedt als adminlstrateurè,;

. 5. De gelden, welke worden ingehouden van het bedrijfspensioenfonds. i',
alsmede het aandeel van de werkgever De volgende week hopen wij weer enige,
moeten periodiek worden afgedragen bepalingen op te nemen.

Voor de vergeetachtigen geven wij onderstaand een herhaling van de niewe werktijden
welke Maandag 13 November ingaan.
Nieuwe werktijden voor het tijdvak van 12 November-16 December 1950.

Groep D - omvatten de het gehele personeel, met uitzondering van kantoor, bewakings-
dienst en werksters.
Maandag t/m Vrijdag 7.24 uur-12.00 uur; 12.30 uur-16.30 uur
Zaterdag 7.24 uur-12.24 uur

De werktijden van bewakingsdienst en de werksters blijven onveranderd.
Groep E - omvattende het kantoorpersoneel.

Maandag t/m Vrijdag 8.42 uur-12.48 uur; 13.18 uur-17.06 uur
Zaterdag 8.42 uur-12.42 uur

Per 16 December worden deze werktijden gewijzigd.
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STAND

-.., dochter van M. Huysman, afêelinç
enkelfabricage. op 1 11.1950.

INTREDINGEN

Rombouts~de Jong, financiên (tijd.)'" -,

.J 1,,50
Louwerenburg, opleiding

. Pronk, zagerij

. H. A. Romeyn, meubelmakerij
v. d. Ruit, Idem
). M.. van Rijn.. Idem

. G. Nikkels, bedrijfsschool
de Kock, enkelfabric;age
F. Assink, inleerband
.' J. H. Fogerty, idem

J. Hoeber, idem
C. Keuris, idem
J. Wittemeyer, Idem
Oosterloo, Idem

van Aken, montagemagazijn

._~. .~.. voor de maand December kun-
volgende week op de gebruikelijke

besteld.

~~ --~-~-

JUBILEUM C. P. CAD EL

Dank

Er werd - ó'p afdeling enkelfabricage een magazlj.,

verplaatst, een interne verhuizing die I
weinig spectaculair, doch veelomvattend
was.

-'- klaargekomen met het maken van de fun.
derlng voor de hydraulische pers die
naast de grote Schüler k{)mt te staan.

- voor afdeling gereedschapmakerij ont-
vangen een nieuwe draaibank.

- klaargekomen met de bouw van het
transformatorgebouw naast de metaal-
vleug~l. Het wachten Is nu op de mon-
tage van de kastenbatterij en de opstel-
ling van de transformatoren door het'
G.E,B,

- door Ir G. Franken van het televisie-
laboràtórlum op het televisiecongres van
de VERON een lezing gehouden over -cc-,.

moderne afleveringsschakelingen. BIJ de- I Ideeënbus draaierij. Betreft het afbramen van onder-
.z~, gelegenheid werd tevens o.nze tele. H. P. Grebe, afdeling spuiterij, kreeg ach- deel ,GZ 075 10.
vIsie-ontvanger KY 311 U en enige meet- t f . f 250 d t d Premie f 10. -.t d td era een premie van, om a een ree sappara en ge emons reer .d I d f I Id 421d k b k t . d lenige tij ge e en a gewezen voorste nu ee nr.- eze wee ezoe on vangen van e t h' d d ' .
vereniging "Die Haghe" en de Vrouwen oc Ingevoer wer. Ingezonden door A. V.rij~nhoef, afdeling

Electriciteitsvereniging afd. Den Haag. Idee nr 396 contrOle, Betreft een verfijning van het fels.
- door d," W. Moll, Gemeente-archivaris J. Hasebroek, afdeling nabewerking, bedacht gere~dschap voor stofzuigerkappen.

van 's-Gravenhage, in zijn (geestige) be- I een bruikbare methode voor het ont-anodi- Premie f 10. -.
dankspeechje een aardige woordspelinr seren van merkplaatjes.
op de letters RS (ERRES) gemaakt. R was Premie f 7.50.
radio en S stofzuiger, meende men aan '~d 401
vankelijk. Dr Moil wilde deze betekenis. ee nod' d B l . fd I IItb Id R I't .t S ngezon en oor. van aVleren, a e Int'sen u re en: van roya I el en va, d t. b .. f S I 'ro uc le ureau.service 0 0 ex.. f h . d ( )D h l W d H I b. Betre t: et wijzigen van e gaten grootte- e eer, . van er eem za Innen- d K . ( . h .k rt I d V Ik h h I t B van e arlmata automatlsc e ontvettlngs-0 n eos ogesc 00 eergen, t II t' )
een voordracht houden over de plaats ~rs a ia .'ef'2 50
van de ondernemer In het huidige econo- em e. "
mische leven. Idee nr 406

- Burgemeester en Wethouders van Den A. M, Vlasveld, afdeling stempelmagazijn,
Haag zijn voornemens binnenkort een stelde voor om een stempel van een afstroper
bezoek te brengen ~an ons fabrleks- te voorzien.
complex Maanweg. Premie f 5, -.

Kernspreekuur Maanweg Idee nr 408
.De kern houdt op Maandag 13 November Afkomstig van p, J. v'. ~'. Velden, afdeling I
aanstaande spreekuur in een van de spreek- galvano, Betreft een wijziging van de werk-

!kamers begane grond. wljz~ van het ontlakken van lichtmetalen
Al " kabels.

anwez g zIJn: P . f 10-1 h d PI hl B d remle ..e pauze: r v. . as en r, . v. .
linden Idee nr 410

c-2e pauze: hrStoffel.s en hrPennlngs Afkomstig van J. D. v. d. Knaap, afdeling I

J. VAN NOORT, afd. zagerij

I Mede namens mijn ec~tgenoot betuig ik hier-
I bij mijn hartelijke dank voor de prachtige
cadeaux welke wij bij ons huwelijk ontvingen
van directie, kern, chefs, bazen en collega's.

C. v. OOSTEN,
A. J. v. OOSTEN-MOSTERT

J Mijn hartelijke dank, :ok namens mijn echt-
.genote, aan directie, chefs, vrienden en col-
l iega's voor de belangstelling bij ons huwelijk
en de ontvangen geschenken.

H. A. JACHMANN. afd enk~lf"hr

Op een na de laatste
jubilaris van dit jaar IS
C. P. Cadet van onze
afd. machina1e hout-

bewerking.
Officieel heet hij C. P.
Cadel en Is de jubileum-
dag 13 November, maar
niemand diespreekt van
Kees Cadel. Op de af-
deling heet hij Jan.
Jan Cadel dan Is m~chi-
nale houtbewerker. 'HII'
zaagt alles van lengte
en breedte, zoals dat
heet en met grote nauw-

keurigheid,
Zenuwen spelen hem
geen parten en onver-
schillig hoe druk het Is,
op Cadel kan men àltljd
een beroep doen,
Goed collega die hij is,
gen.let hij ~en zekere
populariteit onder zijn mede-hÇ>utbewerkers leum, aan welke gelukwens de redactie
die hem van harte feliciteren met zijn jubi- namens de lezers de hare toevoegt.

13 November t/m 16 December.
Groep A - zagerij, houtmagazijn, cartonmagazijn, meubelmakerij, plaatwerkerij, metaal-

magazijn, draaierij, Solexmotormontage, stafmagazijn, Solexmagazijn, ge-
reedschapmakerij, bedrijfsschool en gereedschapmagazijn.
Maandag t/m Vrijdag 7.24 uur-12.00 uur; 12.30 uur-16.30 uur
Zaterdag 7.24 uur-12.24 uur

Groep B - alle niet bij ploeg A genoemde afdelingen, uitgezonderd kantoren en iabora-

toria, bewakingsdienst, schoonmaakdienst en telefooncentrale.
Maandag t/m Vrijdag 8.42 uur-12.48 uur; 13.18 uur-17.54 uur
Zaterdag 8.42 uur -13.12 uur

Groep C - kantoren en laboratoria.

Maandag t/m Vrijdag 1e cantineploeg 8.42 u.-12.00 u.; 12.30 u.-17.06 u.
2e cantineploeg 8.42 u.-12.48 u.; 13.18 u.-17.06 u.

Zaterdag 8.42 uur -12.42 uur {
De werktijden van bewakingsdienst, schoonmaakdienst en telefooncentrale '

blijven onveranderd.
Per 18 December worden de ploegen A en B verwisseld.

Mede namens mijn echtgenote dank ik
directie, chefs en collega's voor de mooie
geschenken, die wij bij ons huwelijk hebben
ontvangen.


