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DIRECTEUR HAAGSE KAMER VAN KOOPHANDEL

'v\/ij beschouwen het a~s een eer voor ons bedrijl, dat onze
jor:gs!e d:recteur, de heer J. v. d. Heem, dezer dagen be-
noemd werd tot voorzitter van de met ingang van 1 Januari
j.l. herboren Haagse Kamer van Koophandel.
In de vergadering van Woensdag 3 Januari heelt de oud-
voorzitter, de heer Verbeék, een overzicht gegeven van de
activiteit van de gedurende die periode provinciaal inge-
deelde Kamer van Koophandel; een opsomming waar wel uit
bleek, dat de K. v. K., ook gedurende de bezetting, een
uiterst nuttige activiteit aan de dag heelt gelegd. Een blik

in de toekomst slaande was spreker niet pessimistisch gestemd.
De toekomst val"! den Haag kan men niet los zien van die van
de andere delen des lands. Onze stad, hoewel In de eerste
plaats administratief centrum, bezit reeds een industrieel ap-
paraat, dat er zijn mag.
De heer J. v. d. Heem îs op voordracht van de Haagse Kring
van Werkgevers met algemene stemmen tot voorzitter ge-
kozen. Hij aanvaardde zijn functie met een rede, waarin hij
de historische ontwikkeling van de K. v. K.'s schetste en wees
op de belangrijke overgangsfase waarin wij momenteel ver-
keren, namelijk n~ar P.B.O. en S.E.R. (Sociaal Economische
Raad).
De komende 8 jaren zullen beslissend zijn voor de positie
van de kamers.
Het lidmaatschap is een ere-ambt waar geen b~zoldig.ing aan
verbonden is. Aan ons de taak door eendrachtige samen-
werking de Haagse Kamer te maken tot een steunpilaar voor
het bedrijfsleven in de ruimste zin des woords.
Aan het einde yan de vergadering huidige dè heer J. v. d.
Heem de heer Verbeek, die 28 jaar lid van de Kamer en
25 jaar voorzitter is en nu, op 80-jar.lge leeftijd, als zodanig
aftrad.
De heer Verbeek ontving daarna uit handen van de nieuwe
voorzitter de legpenning In goud.
De heer Kropveld en Smltskamp - oude leden - spraken
eveneens woorden van lof aan het adres van de heer Verbeek.
Zich tot de nieuwe voorzitter wendende memoreerde de
heer Smitskamp; dat de heer J. v. d. Heem, met algemene
ste~men gekozen zijnde, hetzelfde vertrouwen blijkt te ge-
nieten als de heer Verbeek. Een goede start, die goede
vooruitzichten belooft.

prijzen stijgen als meerpijlers denken dat wij als fabrikanten ook stil
kunnen komen te staan op nietige onder-

"Het is met de grondstoffenvoorziening veel delen als schroeven, moeren, soldeerlippen,
ernstiger gesteld, dan je hebt verteld", al- spijkers, kortom: op alles.
dus de heer Smit, chef van de afdeling in- En dan nog gezwegen van machines, ge-
':oop. "Wij moeten niet alleen zuinig zijn reedschappen, installaties, in het kort: het
omdat de spullen duurder worden, sommige hele productie-apparaat.
materialen zijn al helemaal niet meer te Er zal intens moeten worden samengewerkt
koop," om aan al deze moeilijkheden het hoofd te
Dat de prijzen angstwekkend stijgen onder- bieden. Ieder bèseffe, dat het hier gaat om
vinden wij al dagelijks. Cadmium bijvoór- zeer grote belangen en ieder werke mee
beelq, een belangrijke grondstof voor de naar weten en kunnen.
afde!.ing galvano, kostte in Juli 1950 nog ZUINIG, ZUINIG, ZUINIG
18 gulden per kilo. In November werd het OP ALLESI
on$aang~boden voor 33 gulden; wij heb-
ben toen niet gekocht omdat wij meenden
dat deze krankzinnig hoge prijs geen stand Pensioenfonds YDH
zou kunnen houden. Deze week moesten
wij kopen of wij wilden of niet. De prijs? ~r wordt nog eens de..aandacht op geves-
45,50 gulden per kilo. In een half jaar dus tlgd, dat alle m,anneIIJ.ke leden van ,ons
een stijging van 18 naar 45,50 gulden en personeel,. oP. 1 Januari 1951. - .4Y2 Jaar
geloof maar, het eind is nog niet in zicht. of lange~ In dienst der N.V., mits met ouder
Intussen, ook hier geldt: beter duur dan dan .50 Jaar - deel kunnen nemen aan het
niet te koop. Er zijn al grondstoffen, die pensioenfonds VDH.
niet te koop zijn, bijvoorbeeld enkele voor Hiertoe is het noodzakelijk het aanvraag-
de afdeling nabewerking onmisbare chemi- formulier, dat in hun bezit is, ook bij NIET-
caliên. Tri, het bekende ontvettingsmiddel, DEELNEMING, ten spoedigste bij admini-
waar wij gew~ldige hoeveelheden van ge- stratie of tijdschrijver in te leveren, onder-
bruiken, wordt al mondjesmaat gedistrl- tekend door henzelf en hun echtgenoten.
bueerd, evenals zoutzuur, zwavelzuur en Belanghebbenden, die geen mededeling
phosphorzuur. over het pensioenfonds ontvingen, worden
Koper: in Amerika is een verwerkingsver- v~rz~cht zich met de administratie in ver-
bod voor koper afgekondigd en hier kan bInding te stellen (hr C. Oosthoek). Directie en Commissarissen zeggen hierbij
men het alleén nog maar betrekken (duur) * dank voor de vele heilwensen die hen ter
tegen inlevering van oud k.oper. De Rljks- D I d . d . h b . gelegenheid van de jaarwisseling werden

d {f b . l ee nemers, le ree s In et ezlt van
~ dbureaux voor gron sto en eglnnen a weer . I. d h gezon en.

. e een pensloenpo IS waren wor en verzoc t
te functlonneren. Qe%e vóór 13 Januari 1951 bij de admini- Zij beantwoorden deze wensen gaarne en
De noodkreet zuinig, zuinig, zuinig was dus stratie in te leveren. wensen alle wensers: VOORSPOEDIG 1951

Wij menen de traditionele heilwens
voor het nieuwe jaar ditmaal het
beste te kunnen formuleren met de
woorden van een onzer relaties: "Het
is onze wens dat 1951 U meer geluk
zal brengen dan U er ~hans wellicht
van verwacht."
Dit om een gematigd optimisme ten
toon te spreiden in een periode dat
al narigheid is wat de klok slaat.
Wij willen onszelf niet dieper tn de
put helpen dan anderen ons al druk.
ken en daarom nodigen wij alle lezers
uit het komende jaar even onbevoor-
oordeeld in de ogen te zien als ware
het een jaar dat door iedereen blij-
moedig werd Ingegaan (al zouden
wij waarachtig niet kunnen zeggen,
wanneer dat ooit het geval geweest
is).
Bij onze tandarts hangt een bordje:
"De mens lijdt wel het meest door
het lijden dat hij vreest".
Als wij deze levenswijsheid ter harte
nemen valt 1951 achter af wellicht
mee
Ten slotte vieren wij dit jaar ons
25-jarlg jubileum en dat is toch wel
voldoende reden om opgewekt te
zijn. Daarom: 1951 jubeljaar.



JAARSLUITING 1950 KERN BLIKT VOORUIT
Zoals het gewoonte is aan het einde van

Ro/zaalbiieenkomst wordt traditie let jaar eens ~erug te zien op hetgeen in
.I het afgelopen Jaar tot stand kwam, zo laat
, " men aan het begin van elk nieuw jaar

In de stemmige Rolzaal hebben hoofdkantoor, fabriek Maanweg en de meestal zijn gedachten even gaan over het-
Kroon op Vrijdagav9nd 29 December 1950 het oude jaar uitgeluid, i qeen in dat jaar de aandacht zal vragen,
Deze Rolzaalbijeenkomsten - het is de vierde geweest - worden lang- Voor de kern zijn dat natuurlijk in de eerste

h d d" , d b I 11' dl k .,Iaats de zaken, die het vorige jaar niet
zamer an tra Itle. e e angste Ing neemt gaan eweg toe, a an nog afgemaakt konden worden,

niet gezegd worden. dat de zaal overbezet was, Verder de nieuwe punten, die door de col-
Als spreker was uitgenodigd professor dr J, J, M, v. d, Ven, hoogleraar Iega's aanhangig gemaakt worden.
arbeidsrecht aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht een hoog- De kf!!n hoopt, dat Va'n haar, wekelijkse

I d d" I f ' d ' h h d ' h d' spreekul,lr een heel druk gebruik gemaakt
ge,eer e le niet ee t In eenzame ~ca emlsc e oo,gte, oc le met zal worden door VDH-ers uit alle efdelingen
belde voeten op de grond staat en In klare bewoordingen spreekt over van fabriek en kantoor, die iets meer willen
zijn onderwerp, weten over het werk van de kern, waarde-
. " volle tips kunnen geven of opbouwende

Dit was: ARBEID EN VRIJE TIJD, U ook gegeven ZIJn, dat U het voornemen "ritiek leveren,
Prof, y, d, Ven betoogde, dat de mens leeft zult kunnen ,:"aken, U in het nieuwe jaar Ongetwijfeld zullen diverse probl~men zich
in twee werelden: de arbeidswereld en de confo;rm Uw Instelling t,e gedragen. In de loop van het jaar voordoen,
eigen :vvereld, Het is niet meer zo - uit- Ik V';II daar nog é,én dl~,g aan toevoegen: Op één punt w!llen wij nog even de aan-
zonderingen zoals schoenmakers daarge- God s zegen en licht biJ het gewetenson- dacht vestigen. .In November van dit jaar is
laten - dat deze twee werelden samen- derzoek en kracht bij de ten uitvoerlegging de zittingsduur van de kern verstrek,,!
vallen: Wij werken buitenshuis en moeten van Uw., voornemens moge U daarbij ge- Vorige jaar kwam de wet. op de onderr;;..
-ons daar plooien naar de geldende gewoon- geven ZIJn, mingsraden tot stand, Zonder zich er voor-
ten en regels, Thuis kunnen wij doen wat Aan deze rede ging vooraf een korte in- lopig in te verdiepen wannéér tot instelling
wij. willen, In ons werk moeten wij een I~iding door dr Scheure:, in welke inlei- van een ondernemingsraad moet worden
zekere tegenzin overwinnen; in onze vrije ding herdacht we~d de In 1950 overle_den overgegaan, vindt de kern het wel nood-
tijd niet, Er zijn mensen, die dit omdraaien, medewerkster: mej. Schneyderberg van af- zakelijk eens te gaan kijken naar de punten
die liever werken dan thuis zijn. Dit is deling inkoop, . van overeenkomst en verschil tussen een
nat\Jurlijk fout. Henk Dorel en Henk Jakma verzorgden op kern en een ondernemingsraad,
Zo verbli J'ft de mens afwisselend in ver- passende wijze de muzikale omlijsting. 0 k h d k '

, ,,', D h L W dH b I d d o oe e overgang van onze ern In een
schillende milieu s; toch IS het steeds de- e eer, . v, , eem es oot e avon d ' cl t, '" met: on ernemlngs~aa ongeveer, zou, moe en
zelfde mens die met al zIJn eigenschappen, " , verlopen. Er IS een deskundige buiten het
fouten en gebreken, hebbeliJ.kheden en "Ik ben buitengewoon dankbaar eens In b d i ' f ht d ' h' I' hd -, U b ' k e rJ aangezoc, le Ierover voor IC -
onhebbell J'kheden beurtelin g in het ene dan een an ere omgeving met iJeen te un- t '

k P d I ht" ,

H ' , f I Ik U Ing an geven, as aarna za een vruc -

weer In het andere milieu vertoeft nen zijn. et Jaar IS a ge open, wens b d ht ' I' t d d ' t ' '
11 Z I' " d I k ' are ge ac enwlsse Ing me e Irec le

Hoe kunnen wij ons In onze vrije tijd ont- a en een a Ig ulteln e, een ge u klg k I t ' dkk I N' , " unnen p aa s vin en.
wi e en? Door interesse te hebben voor leUWJaar,
de dingen van het maatschappelijke leven; V . 1951 d b k ddoor de basis van onze ontwikkeling te ver- HIVO-kansen acantle ree s e en

breden, bijvoorbeeld: ons gevoel voor ,In de laatste vergadering in 1950 van de
schoonheid door het bezoeken van musea Aan het kantoor van het HIVO, Westeinde d ' t ' t d k M d d' 46 " k I b Il:ec le me e ern aanweg wer en e
concerten en der geli J'ke ' zIJn nog en e e a onnementen voor t ' d . d 1951, ' D 5 d h R 'd vacan le- en e snipper ag en voor
Onts pannin g moet niet worden ver geten serie van concerten oor et esl en- t t Id T rd k I I d, " k k " b f vas ges e , evens we en en e e open e
Sport en spel zijn wel degelijk nodig, tie-or est v~r riJg aar à 5, -, k t ' b kV I A d t d ' 5 d ' h wes les espro en.

oora de jongeren moeten hun aandacht an e wee e serie van pae agoglsc e , ,
schenken aan de ontwikkeling, Voor hen kamermuziekavonden in het Kon, Conser- Vacantl~ en snlp~er~agen 1951. ,
mag de vrije tijd niet zijn een vlucht uit de vatorium werken onder anderen Il)ede: Da fabrleksvacan~e IS van 23 t/m 28 Juli
arbeid, Zij moeten zich in hun vrije tijd Willem Brunings - tenor (liederen van 1951, .

bekwamen voor hun toekomstige functies, Schubert en Schumann), De collectieve snipperdagen op:
Ouderen lopen het gevaar, dat zij zich in- Kees van BommeJ - piano (Spaanse klavier- Zaterdag 21 Juli 1951
spinnen in hun arbeid. Zij moeten bezig- muziek). Maandag 30 Juli 1951
hed~n zoeken buiten hun arbeidsmilieu, ten Het Kamerkoor "Musica Divina" - onder Maandag 24 December 1951
einde hun persoonlijkheid te verbreden, leiding van Henri Geraedts (oude koor- Individuele snipperdagen: voorlopig twee,
De arbeidswereld bindt ons in het milieu muziek), Eén snipperdag is geblokkeerd tot medio
van gelijkheid onder- of bovengeschiktheid. De avonden worden Ingeleid door Everhard Mei 1951,
Allen leveren wij echter een of andere blj- van Beynum, die onder anderen op 2 ach- B d I' Idt d d '
d h b d '. f T I d I ovengenoem e rege Ing ge voor e rle

rage tot et e riJ, ussen ons en onze tereenvo gen e avonden za spreken over f b ' k D' t t d d d k M nf ' I' '
d k ' b t h B h ' M h p ", a rle en, I pun wer oor e ern aa-

aml je, vrlen en en ennlssen es aat ec - " ac s att eus aSSlon, d d ' k t d d' t '
f d f b h ' k 6 ' M weg namens e rle ernen me e Irec le

Ier geen s eer van on er- 0 ovengesc I t- Data: 1 Februari, 2, 16, 30 aart en 6 b kh ' d A ' I espro en,
el , prl, ,.',Wij moeten trachten deze beide werelden Abonnementsprijs slechts f 2, -. Door bijzondere omstandigheden kon ?e

tot een harmonische eenheid samen te doen Verder vestigen wij de aandacht op de ouderavond op 22 November 1950 niet
smelten, Wij moeten onze persoonlijkheid volgende cursussen: doorgaan, Deze w~rdt nu gehouden op

nooit Prijs geven en mede daarom is het I I ' d ' t t d d ' k Woensdag 24 Januari aanstaande, De ouders
n er Ing 0 e mo erne mUZle d ' d' kinstituut personeelsvereni

g ing zo uiil den
dC Bk (6 13 20 F b ,) van e Jeug Ige wer nemers ontvangen een
oor or ac ers, en e ruarl , I'.k 't d"

boze, omdat dit de mensen in hun vrije tijd C Id' f 1 25 persoon IJ e UI no Iglng,
ursusge, "

samenbrengt in de arbeidsverhoudingen van G t " ' k I ' d t " d Er zullen nu spoedig maatregelen genomen
d f b h' kt ees e IJ e el ers van 'onze IJ d d t d ,,' I t 11' t d b hon er- 0 ovengesc I , d D F E L (12 19 26 wor en, a e rijWIe sa Ing s ee s e oor-

L t b ' d Id h ' d ' j A d oor s , ,van eeuwen, , I"' k I' ht '
aa el e we re en gesc el en Zl n, n ers J ' 2 F b ,) IJ ver IC IS,

d k h ' h b 'd Id anuarl en e ruarl .
ru t et gewlc t van onze ar el swere te C Id. f 150 Het rijverbod zal spoedig gepubliceerd wor-

I" k Id 0 t ursusge. ,.zwaar op onze persoon IJ e were, n - " , , " den,
wikkeling en ontspanning moeten gezocht DostoJewskl In het licht van onze tiJd H ' d b d I' d ' b' l ' ,d .. d ,. door dr J C A Fetter (1 8 15 Februari) et IS e e oe Ing, at JU I arlssen niet
wor en In e vrije groepen, ,'. , , 'h fd I' ko
Prof, v. d, Ven eindigde met de wens: t L.ursusgeld: f 1,-. op, un a e Ing ,men: " ,
Moge het U gegeven zijn Uzelf een eerlijk Bewijzen van buitengewoon lidmaatschap Willen d~, co~lega s de Jubilaris huldigen dan
gewetensonderzoek over het afgelopen zijn verkrijgbaar bij mej, Groeneweg, afde- kunnen "ZIJ dit ,he! beste een dag te, voren
jaar af te nemen en te overwegen in hoe- I iing algemene personeelszaken, Of nog doen biJ het eindIgen van de werktijd.

verr-e U er in geslaagd bent de dingen na beter: Geef .U op als gewoon HIVO-lid à Op de dag van het jubileum wordt de jubi-
te leven, die U zich aan het begin van het 25 cent per maand (echtparen totaal 40 laris o~streeks 9.30 uur bij de directie ver-

jaar voorgenomen hadt te doen, Moge het cent per maand), wacht,
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KoDert Adrianus Franciscus, zoon van G.Donderdag 28 December werd in de cantine, fabriek Utrecht, de jaarsluitingsavond G. J. Fleur, afdeling technisch bureau, op
1950 gehouden. 14-12-.1Ç'50.

Spreker was de heer dr ir T. Ph A Tellegen, directeur der Azijnfabriek fa Heerkens Helcna Maria, dochter van B. J. de Kruijf,
Schaepman & Co te Zwolle, die ingeleid werd door de heer dr Scheurer. laatstge- afdeling montage, op 17-12-1950.
noemde opende deze avond en herdacht daarbij de overleden personeelsleden: J. C. van
Steel en J. Skazinsky. IN TREDING EN

Het onderwerp van de toespraak was: . " Mej. J. A. van Plateringen, afdeling mon-
Vreugde dankbaarheid en verlangens in Weinig animo voor film tage, op 18-12-1950.'d' k '

h " Mej. B. Reijmerink, afdelinf1 montage, op
e wer gemeen sc ap . De heer D. v. Staveren hield Dinsdag- 18-12-1950.

I~ duidelijke bewoordingen ze~te spreker avond, 19 December 1950, in de cantine te Mej J. Mulder, afdeling Montage, op
uiteen, dat ons leven bestaat Uit een taak Utrecht een lezing over de dynamische ont- 27-12-1950.
in d~:erse gemeenschappen. Als het be- wikkeling van de film. Zijn betoog was niet Mej. J. v. d. Hulst, afdeling Montage, op
langrijkste zag spreker, onze gemeenschap alleen interessant en leerzaam, maar tevens 27-12-1950
m~ God; daarop volgend de gezinsg~- zeer humoristisch. Mej. W. C. Th. Zanders, afdeling Montage,
~een!;,~hap, de staatsgemeenschap en Ult- De heer v. Staveren filmde ons met zijn op 27-12,.1950.
eindelijk de werkgemeenschap. woorden voor, hoe door het streven van Hr A. de Roo, afdeling Productiebureau op
Wij mogen de werkgeme~nschap niet op wetenschappelijk onderlegde mensen en 2-1-1951.
de eerste plaats zetten, 'Spreker ging hier- zakenmensen, ieder op zijn terrein, de film .. ..
na dieper in op de werkgemeenschap, zich kon ontwikkelen van kermisrariteit, TIJdschriJvers spurtten
Wij hebben allen een bepaalde hoeveel- ~oa~s het. anno 1900 was, ~ot de huidige Dank zij het feit, dat onze tijdschrijvers het
heid capaciteiten medegekregen in dit leven filmindustrie, van te,~enwoordlg. . presteerden de gehele loonafrekening van
en daardoór wordt onze plaats in de werk- Daarnaast Ilch~te hiJ toe, hoe met de film loonweek 5j." vóór Woensdagavond 5.00 uur
gemeenschap bepaald. Het moet dan ook ~en geheel nieuwe kunstvorm naar voren aan de loonadministratie door te geven,
zo zijn, dat wij iemand met meer capacitei- IS gekomen. . waren wij in staat op Vrijdag 29 December
ten ene hogere plaats in de werkgemeen- Na de ,lezing werden een t",:,ee-tal f.,I,';I1s af- 1950 deze loonweek uit te betalen. Dus
schap toekennen. Ongeacht het werk, dat gedraald onder anderen: "Nlght, Mail., een slechts één dag later dan anders.
wij verrichten, kun~en wij door het goed ~eer ,goede Engelse d~curnentalre, die ons Dit i~ nu ook uit de administratie eens ~en
vervullen van die taak medehelpen de liet Zier, h~e de post Iedere nacht .met de aardig voorbeeld van wat samenwetklng
werkgemeenschap fn stand te houden. Hier- nachtposttrein van lond~n naar Ed~nbur~h vermag.
aan beleven wij vreugde en wij moeten wordt, ver ..oerd, Deze film werd uitvoerig
dankbaar zijn, dat wij deze taak mogen ver- toegelicht... . ,Idee van 25 gulden
richten Wi j' ontlenen onze eigenwaarde en Als tweede documentaire werd afgedraaid: D K fd I. d . .,

b d ht',., land uit zee" . oopmans, a e Ing raalerlJ e ac

persoonlijkheid voor een groot deel aan 'D' d h d. .
h II I een betere OPspanmethode voor naven GZh f ' d ,. d k d h I eze avon a rulmsc oots een vo e zaaet elt, at WIJ oor ons wer me e epen

d H ' d t ' t 476 98 tot gevolg hebbende dat er 2 te-h ( k h ) , waar geweest et was Jammer, a nle ,onze gemeensc ap wer gemeensc ap In
d 25 d I ' geliJ'k gefreesd kunnen wordend t h d .t t b .d t b t meer an ongeveer personen eze ezlng , . .~lan e ou en en UI e rel en, en a eb" d De ontbraam-bewerklng kan hierdoor komen

van ons Vaderland en ook van onszelf, IJwoon en. te vervallen.

De muzikale omlijsting van de avond werd Mutatie ker;nbestuur Het idee levert dus een besparing op en
verzor gd door meJ' Joke Scheurer en de

D h J d W I k t . h ft is beloond met een premie van 25 gulden.. . . . e eer. e aa, ernsecre arlS, ee
heer Frans van der Ve.n" bariton. Mej. bedankt als lid van de kern, per 15 Decem- .
Scheurer, ~aakte ha~~ offl~leus debu~t, als ber 11. NIeuwe boeken
concertpianIste. Schrijver IS geen C~~tICUS, Wij danken de heer de Waal voor het vele No. 787 - "Vaderland in de Verte"

1ar malg toch wedl Zhegghenb' bdat WIJ tvan werk, dat hij als kernsecretaris heeft ver- van A. Romein-Verschoor.
laar spe en voor rac teen geno en, .

h . . ' db d 'I I t 'ete rlC t, Een historische roman, waarin ons e ge-Dokh vanM e zangt Vld,e veed e ~ t nl Ut n c o ht i'n zijn plaats werd door de kern-kie~com- schiedenis van het woelige en tragische

e eer eys ver e e ons an u~ re '.

h d k t t td N d I dd I' Id 'f miSSie verzoc t tot e ern oe e re en, leven van een van onze grote e er an ers~en voor e Ig sa 0 te zien ,?a . 0 de heer B. A. F, v. d. linden, af?el!ng - Hugo de Groot - en zijn vrouw Maria

T evers dat d,e omzet ,,~et bijna 30 10 ~as boekhouding, die bij de laatste verkiezing van Reigersberch wordt weergeegven.

toegenomen In vergelijking met het vorige in stemmenaantal op de hr de Waal volgde.
N 791 St' f d A d " '

d l d h f " b ,0. - " le moe er ar e
Jaaf. De heer v. . in en ee t zIJn enoemlng van Teun de Vries.

In 1950 werden diverse wijzigingen en ver- aanvaard en werd tevens gekozen tot kern- In deze roman maken wij kennis met het
be~eringen aangebracht; wij staan dan ook secretaris. "" , Friese boerenleven.
klaar voor 1951. Wij wensen hem In zIJn nieuwe functie veel Dat de misdadigheid bij de jeugd zich niet
Wat betreft de ontwikkeling van onze fa- succes! DE KERN, alleen beperkt tot de Jeugd uit de volks-
briek naar een hoger niveau haalde de S k k buurten, maar ook bij de jeugd. uit de
heer Meys delen aan uit. de voordracht, pree uur ern "betere'" standen voorkomt, zult U bemer-
welke de heer leo kortgeleden hield. De eerstvolgende kernspreekuren worden ken als U het boek leest van B, Stroman
Ten aanzien van allerlei brandende vraag- gehouden: - no. 784.
stukken van heden, deed hr Meys ~en be- 12 Januar! h195l1 kth Sla molen. "Kleine diefjes worden groot",
roep op allen, actief te wezen. Niet met 1e pauze. r ooze 00 en r g -
theoretiseren, maar door in het bete~ doen 2e pauze: hr v; Kortenhof en hr v. Meers 60 jaar Koninklijke Shell
van eigen taak het belang van gezin, on- bergen,
derneming en vaderland te dienen, 26 Januari 1951 -" Op uitnodiging van de kern zal de heer

" ., '- 1e pauze: hr Slagmolen en mej. v, ~Int. J. C. Margadànt van de Bataafse Petro-

~Is
d WIJ Inh 1951 d In onze °p?khn.cimlng, 7n de;r 2e pauze: hr v. d. Linden, hr v. Kortenhof. leum Maatschappij op 9 Januari te 19.45

zij s trac ten e persoon IJ el van e.. uur een lezin houden over het onderwerp:

recht te doen w~dervaren, maar a~derz'Jds Door deze ze ik directie, chefs, collega's, . g..."

er voor zor g en Ieder de persoonlijke ver- I dh g I d b d harte- "Zestig Jaren KoninklIJke.
., k Ilt a sme e et personee van e an , . I . II . antwoordlng van eigen. taa. ten v~ e e Ii"k dank voor de vele blijken van waar- Aan~lult~nd aan de ezlng zu en enige

doen aanvaarden, dan IS dit de basIs van dj , d d n b 'l]' m'lJ' n 25 J' ar.ig J'ubi- geluidsfilms worden vertoond.Ik I 'dt erlng on ervon e - ~samenwerking en vertrouwen, we "e el leum. De kern wekt alle personeesleden op deze
tot g~ede resultaten en tot persoonlijke vol- J. PANHUIS afd. montage. zeer interessante avond bij te wonen,

doenma. ,



[I

Altijd is de Erres stofzuiger paraat om U maar wenst te stofzuigen. Met 'n Erres stof-

zuiger bent U verzekerd van een storingvrij ge~
bruik gedurende vele, vel~ jaren. Wat een gemak!
Erres stofzuigers ~ljn tot in de puntjes afge-
werkt. U hebt de keuze uit drie modellen. Ga ze
eens bekijken

H. v. Elk, afdeling montage, zond ons een I

1dankbetuiging voor ziekentroost voor ont-

vangen gave biJ geboote zoon.

-.. ,-_. V'- ._-~" ._"~~~,,.
Het aantal inzendingen is belangrijk groter Idee nr 448 . 'kort voor K:erstrnis in de kleine tántin:e:
dan in 1949. Toen waren er .127 idèeën Ingezonden door hr J. M,Kroes.. afd. slijperIj. bridge-avond gehouden. Niet minder
ingezonden, waarvan er 51 konden word~n Betreft: Het vervangen van het canvas aan- 28 paren hadden vqor deze gezellige
beloond. Aan premi~s werd toen uitge- drijfwiel door een viltschijf op de "back- ;,ingeschreven en verdeeld in 4 Howell'$;.
keerd f 444,50.. stand'" voor het slijpen van stelcu P$, onder- 1 d'an ook met veel animo gebridged:
Van 1949 tot 1950 was er dus een stijging cups enz. Daar deze methode een' besparing Aangezien een aantal leveranciers,
va~ 76% wat b~treft het aantal Inzendin- geeft en een betere en snellere productie artikelen - asbakken, kalenders..
gen en 73 % wat betreft de uitgekeerde werd een beloning toegekend van 15 gulden. enz. - als prijs beschikbaar haddenpremiën, - . was het mogelijk om reeds in de

Als het jaar 1951 een even grote toene- de avond uitzonderlijke prestati~s, -.
ming In belangstelling voor onze ideeënbus down gedoubleerd", "poploos spel",
te zien geeft, mogen wij ni~t ontevreden ook ,..Slambod g~haald", gedouble~td\
zijn. che bod gehaald" te belonen.
Ideeën, ..o°k van U, zijn altijd welkom. In aan Tegen 1 uur kon de wedstrijdleider, de
onze strijd. tegen d~ duurte en ge sc~aarste . . , . R. J. T etenburg, 'de eindstand in de ..~

moet~n wij alle middelen benutten, die ons !-fIer IS t nleuws~e ERRES wonder, bekend maken.
ten d:enste staan... n z,eld.zaam stukje ~aanwegkunst, Dank zij eeR gift van de Directie
Het IS daarom niet eens nodrg de cursus wat wij nu voor mooIs gaan maken ook hier de winnaars met de .
"Hoe wor? I~. ee~ goocheme. !ongen" -te valt bij ieder in de gunst. drives gebruikelijke prijzen In natura \,'"
v.olgen. WI~. zIJn eigen werk cr.!tl,sch beziet, Wat nooit kon, gaat nu gebeuren: en gevogelte) worden beloond.
vindt mogelijkheden tot verbetering I TELEVISIE wordt een feit.

* Waar wij jaren reeds aan dachten, Howell A. .
Idee no. 437 komt nu binnen korte tijd. 1e pro Hh Kamerling-v. d. Nleuwendlj~
Afkomstig van T. Veldhuis, afdeling plaat- 't Brengt ook werk voor vele handen; 2e pro Hh v. Vliet-v. d. Heyde
werkerij. Stelde een wijziging In een stem- 't Personeel groeit met de dag. 3e pro Hr en Mw de Cates
pe) voor, waardoor bij misstamp de afval kan VAN DER HEEM gaat groter worden, 4e pro Hh Becker-Bergh
worden verwijderd. veren kunnen aan de slag. 5e pro Hr en Mw Hogervorst ,"
De verdienste van dez~ Inzending Is, dat de Als een grote werk-familie AowelI B '"

aandacht wordt gevestigd op het ontbreken .IJ' n W.'j. met elkander sterk 1 H D. M . DId . b k d b I. z. e pro r van rem - eJ. van emvan eze - overigens e en e - evei 1- Elke werker is een deelt
J.e 2 Hh V I - B th f. " ht. b'. d.t t I e pro ere zen 0 0

glngslnrlc Ing IJ I S empe . van dit grote raderwerk. 3/4 pro Hr en Mw Schrevel
Premie: f 5. -, Wat wij doen, dat blijft hetzelfde, 3/4 pro Hh V. d. Berg -v. Rossum

Idee no. 441 op kantoor of aan de band, 5e pro Hh T erstal- Hekker
I d d H M .k fd I. als een elk .zijn plicht zal kennenngezon en oor. van ourl, a e Ing ... stand ' HowelL C
plaatwerkerij.. Betr~ft een verbetering aan dan bl,'Jft VDH In . 1/2 pro Hh Smit-v. Klink
een stempel, waardoor een scheiding tussen Dat WI! zegge.n: brood vkor allen 1/2 pro Hh Eysackers-v. Velzen
product en afval wordt verkregen; en genoegen In .?ns wer .Ik d . 3e pro Hh de Jonge-de JongeP .". f Daarom staan WIJ naast e an er, ., Hh KI h . K . remle: 15.-. bi" .J d t k j4e pro lp UIS- emplngasamen IJven WI an s er .
Idee nr 440 v. d. WilT. Howell D.
Ingezonden door hr W. Volkers, afd. slijperij. le pro Hh Nort-Reidt
Betreft: het slijpen van cranks met 240 ban- Geschreven portret I~è pro Hh Valk-de Vrles
den in plaats van met 320 banden. Daar 13e pro Hh Nauta lemke- Hannesen
deze .methode inderdaad een besparing op- Tonny 14/5pr. Mw Tetenburg-Hr Roest
levert, werd een beloning toegewend van Is haar naam, 14/5 pro Hh- v. K1eef-o-v. d. Marel
f 15.-. in het wikk'len
Id 442 goed bekwaam.ee nr Aan de band
lngezonden door hr B. Bodrij, afde Iing na. nummer één,
bewerking. vrolijk rond
Betreft: het gebruik van een vork voor het flink ter be~n.
~ont~oler'en van schroefjes. Door. deze b.~- Heeft haar kapsel
werking kunnen er meer schroefjes tegelijk nooit correct
opge~omen worden en geïnspecteerd.

I s~reekt een ~1gen
Beloning: 2,50 gulden r!lalect.

I egen plagen. . kan ze wel,
Achter de coulissen van met elkaar een

k t heel leuk stel.een ran Werkt reeds jaren

Hierover spreekt de heer M. Reckman, jour- aan, de zaak.
nalist en medewerker aan bekende Neder- en t was altijd
landse dag- en weekbladen, op Woensdag- met vermaak.
avond 17 Januari - 1951, in de tilmzaal Ze zou ons niet

Maanweg. willen missen,
Het zal' interessant zijn om eens te horen, of Ik mo.et me
wat een journalist al niet beleeft' op zijn jrgD vergisben.
speurtocht naar nieuws. n t ecem er

gaa ze varen,Na de .pauze vertelt de heer Reckman. Iets in een boot op
over zIJn bezoeken aan de gevangenissen huw'lijksbaren
en kampen in Nederland. Tonny, als men
In het volgende VDH-tJe vindt U vermeld le zal plagen,
waar en wanneer U toegangsbewijzen kunt I-'a dan bij je
halen. 'aas maar klagen.. ,

Deze keer is"t
louw portret,
.maàr er worden er
nog meer gezet.



Hartelijk dank aan ziekentroost yoor ded' f ' thld ' ' k tKti '
I aar Ige ruI sc aa , le I me ers m $'"
i ontving ;;'

, ,

J. J. v. d. BOOGERT (de Kroon).

~

.

~

Kroontjes

~

*
De wielenband had waarschijnlijk droge
kelen gekregen van het nieuwjaarwensen,
zij hebben ten minste een groot stuk car-
ton opgehangen met als opschrift: "wiJ wen-
sen U hetzelfde",

Bedrijfspensio~nfonds Metaalnijverheid. KNAAK VOOR BAL.
W 'J ' lU th ' b r' d De slagz.incampagne vOOt de ideeênbus aan

j ZUI en ans enige epa Ingen me e- d K ", 19 ' d '
d 'I d ht I ' ht JAARSLUITING "e roon IS met Inzen Ingen een suc-

een o,er e tec en van een verplc - ,..

k td b " h t b '" d ' d ces geworden, Hoewel niet gekozen, ~ij~
verze e e IJ e eeln Igen van e ver- , i I ' d ê . d b kk ' d d d h b ' k 0 30 D b 950 h f h V k I enige org ne e I ee n In e us ge omen.
ze erlng an ers an oor et erel en van p ecem er 1 ee t r er uyen ' j k I II1 _!
65 ' f d I " d k d ' hd f I ' waarvan WI een en e e w en noemen on-

Jaar 0 oor over IJ en, een orte re evoerlng ge ou en ter as UI- d d ' ,..,

t ' h t ' , D h '" d er an eren,
1 R h b " I Ing van e nieuwe jaar, aar IJ In e K I " I h '" kj - , ec t IJ onts ag. t I t " " t ' td kt d t h t " na pot - met as omsc rijVIng: na van

I ' I ' h k ' d eers e p aa s zIJn SPIJ UI ru e a e k " d b '
bndlen de verp IC te verze erlng, zon er

h I " k I h t ' I na I ee en pot voor us, bovendien leef

t k ' d d I " k ' d d em onmoge IJ was om a e personee d ' t ' d t .' 1 d S I "
oe ennlng \an a e IJ Ingaan e ou er- I " k ' t d " I1 I In e s IJ van e" 0 ex .

d ' d li d persoon IJ aanwezige oen zIJn zu en I d ' d ,,' IVDHomspensloen en zon er aanvu en e " h' '
ht 'H V neen an ere zin waren e Initia en

' d ' d " b h d WIJ Iervan een overzlc opnemen, r er- k ' h If d ' ,
voortzetting aarvan, eln Igt, e ou t k I b t t d t d verwer t, wat op ZIC ze een aar Ige vondst

I ' h k d uyen egon me e zeggen a e pro- , ' ,

de gewezen verp IC t verze er e a"Bn- d t ' , h t f I " IS, ,k ' Id d d " uc le In e a ge open Jaar naar genoegen E ' d ' , h ;
1spraa op ultgeste ou er omspensloen I t én Inzen Ing moest wegens et nletvo"

h f d h t b d ver open was wa voor een d t Id ' d ' k , Ilf '"""" tegenover et on s, waarvan e e rag
t h ",' d d I ' aan e ges e e eisen ge IS wa i"

Id k ' h e SC rijven IS aan e on er Inge d ,
wordt vastgeste overeen omstlg et k ' ' d h I f b ' k ! wor en,
b Id ' 3 d bi ' t " Ingm egeeearle"

I bkd IIepaa e 111 punt van e pu Ica le In h t h t ' 0 , '" ase roon e s agzn

VDH t ' 252 dd 18 N b 1950 ec er voor e gezapige, .-- DENKEN EN WERKEN " I """
-Jeno, , ovemer " d " ht Ith I " ,,' nge7

h b "I ee , " e za oc we gaan, h B I S I b d d K "
a De weduwe behoudt in et oven g e- I ' ' b h I " k t - - ra, 0 ex an "e roon,, open Jaar IS e oor IJ gewees,

d k II d dnoemde g eval overeenkomsti g e aan- h " d It lijk d k " b ' d an aan a en voor e me ewer",
, IJ, ge ee e an ZIJ onze ar el ;

spraken op weduwepensIoen; vergeet vooral niet, dat dit ook

b, Aanspraak tegenover het fonds op onmogelijk geweest zou zijn, wanneer er I N' k "d
wezenpènsioen bestaat niet voor het niet een grote vraag naar ons product be- leuw ern I

kind of de kinderen van een gewezen stond. Verder bracht hij dank voor de on: Vlak na zijn benoeming tot kernlid heeft,

verplicht verzekerde. derllnge samenwerking met de woorden de heer Hooftman onze dienst verlaten,.'

2, Aanvullende verzekering. "mijn ~ank" daarvoor". Volgens spreker! waardoor In de nieuwe kern, een vacature

Tot de aanvullende verzekering bij het kwam hle~blJ scherp naar voren, dat zond~r ~~tst~nd: Op veier verzoek 1S deze plaats

fonds kunnen, eventueel onder nadere m~dewerklng ,~an allen het resultaat beslist tijdelijk Ingenomen door het vroegere kern:

door het bestuur gestelde voorwaarden, minder zou ZIJn gewe~~t. . lid, de heet J, v. d, Zalm, ...

de toegelaten' Verder memoreerde hiJ nog even het ver- Thans bereikt ons het bericht, de heer J, v,"
w9r n I' h k' d . , h fd plaatsen van de rijwiel productie, zodat wij de Zalm definitief tot kernlid te benoemen..

a, verp IC t verze er en op wier 00 h I d S I k d ' t II b ' d d k d kb " h f d f k h d ons ge ee op e 0 ex on en Ins e en, een enoemlng waarme e e er en e va -
IJ et on s 0 rac tens een on er- T Itt b ht h " d k d d ' , h' d d kid ' , I" en s 0 e rac IJ nog an aan e Irec- organisaties ZIC ree s accoor ver aar en,

n~mlngspensioen:ege Ing enl~e ver- tie voor het vertrouwen dat deze aan de Het personeel van de Nederlandse Kroon

pitchte verzekering lopende IS, zulks leiding van de Kroon heeft gegeven, door Rijwielfabri'ek N,V, dient zich hiermede ook

ten k verzoeke van de aangesloten het uittrekken van gelden voor verbeterin- accoord te verklaren' daarom kri
jg t men de

wer g ever' , d f b ' k k I b '
, , gen In e a rle , voor nog en e ever ete- gelegenheid eventuele bezwaren, die men

b, andere person~n d~n, de ,verpll~~t ringen is reeds toestemming gegeven; meer heeft tegen deze benoeming schriftelijk

verzekerden, mits ZIJ In dienst zIJn staan op het programma. Hr Verkuylen ein- kenbaar te maken aan het bestuur van de

van een aangesloten werkgever, zulks dlgde met allen een gelukkig uiteinde en kern,

ten verzoeke van die werkgever; een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Deze eventuele bezwaren kunnen t/m Zater:

c, personen, wier verplichte verzekering d150 dag 13 Januari 1951 Ingediend worden,
bij het fonds of krachtens een onder- e 1 0 In het VDH-tje van 20 Januari 1951 zal dan

nemingspensioenregeling is geêindigd , bekend gemaakt worden of de heer v, d,
door het verlaten van de dienst van Ons voorstel tot het Invoeren ,~an een ande~ Zalm benoemd is, ,
een aangesloten werkgever v66r het beloningssysteem, voor onze t~Jdwerkers, zo "

bereiken van de pensioengerechtigde als omschrev7n In het VDH-tJe van 28 Oc-

leeftijd zulks ten verzoeke van de tober 1950, IS ter goedkeuring voorgelegd

betrokken werknemer aan het college van Rijksbemiddelaars,
, Een beslissing hierop mochten wij nog niet

3, Toelating aanvullende verzekering. ontvangen: derhalve Is het niet mogelijk

Over aanvragen tot toelating tot de aan- deze toeslag reeds met ingang van 1 ;Janu-

vullende verzekering beslist het bestuur, arl 1951 te laten ingaan.

welke aanvragen zonder opgave van De directie heeft echter in een ,vorige

redenen kunnen worden afgewezen, directie-kernvergadering bekend gemaakt,

4, Geneeskundige J<euring. dat zij ,het ,nieuwe systeem per 1 Januari - ..
Bij toelating tot een aanvullende ver- 1951 wilde Invoere~ en ,heeft nu besloten vefehclteerd
zekering kan het bestuur een vooraf- dat de datum van Invoering zal komen te ,

Gd k d ' k ' li gg en O p 1 A p ril eerstkomende' het dan be- Eind December slaagde onze heer,
gaan e genees un Ige eurlng' ver- , fd I' k " h S P DI I)aalde

Percenta g e ook van leru g werkende a e Ing ostprlJs, voor et , , ,-examen,
angen ' 0 d h' kracht, zal gelden voor het 1e kwartaal van n er et motto:

Wij hebben met U thans de belangrijkste I riit jaar, "Volhard in Uwen braven loop,

bepalingen van het reglement besproken, Zo spoedig mogelijk zullen wij U nadere De roem.. die is met zweet te koop"

Ons rest nog enige huishoudelijke bepalln- mededeling doen, zet hij zijn studies voort,

gen mede te delen, waarmede wij dan vol- Onze gelukwensen niet alleen aan de heer
gende week zullen eindigen. Tot volgende H r v. D iem . 1..:7, Schra.. maar ook aan de heer W, Vree-

week, I ' d V ' I ' h ' d " ken, afdeling planbureau, die slaagde voor
I el IQ el scommlssle het examen S,P,D,-A,

Namens de kern werd hr v, Diem aange-

zocht zitting te houden in de veiligheids- Veel dank aan ziekentroost en de afde-"
c,?m~issie, ~p welk verzoek door hem gun- ling gereedschapmakerij voor alle belang:,
stlg IS beslist, Voortaan za.! du~ na~st hr stelling in 1950 ondervonden, "
Evers als 2e kernvertegenwoordiger In de ,
veiligheidscommissie de heer v, Diem op- P, C, v, d, Bl,JRG, afd, Stamper!J"

treden,

I " I " k ' d R. v, d, Nouweland, afdeling draaierihbe-
Daar het miJ onmoge IJ was van le er per- d ht ' b t ' ' h t t dscha p', I " k f h ' d t b t ' ' k hi ac een ver e erlng In e apgeree
soon IJ a sc el enemen, e ulg I er- I ' d k k ,

d 11 " h t I " k d k voor UI spre er ernen, "
me e aan a en miJn ar e Ij e an voor é

de medewel'1<ing. die ik gedurende de pe- Dat idee is goed bruikbaar, doch zal slechts'

riode, werkzaam bij "de Kroon" van hen korte tijd kunnen worden toegepast, omdat

genoten heb, de bewerking wordt gewijzigd,
, H, FENNEMA, Premie: f 5, -,

ä

Laten wij beginnen met allen een gelukkig
en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen en
dat dit jaar voor ieder zal brengen, wat er
van verwacht wordt (ten minste voor zo
ver_het goeds isl).



OOGST 1950 1950 en Pete~ Frantsen, geboren 27 Februari 1950.
f-lóewel wij ook foto's ontvingen .van Agaatl:tje Boersma
(1-9-1950), Loesje van Eldik (15-12-1950), Mariandel Sies
(11-11-1950) en Anja v. d. Berg (23.10-1950) kunnen wij
deze wegens formaat van foto's en gefotografeerden niet in
de groep opnemen.
Merkwaardig, dat in het eerste halfjaar alleen mannelijke
babies geboren werden en in het tweede hel1jaar alleen
vrouwelijke.

J. LAGENDIJK, afd;, Draaierij.
*

Wij zeggen geefsters en gevers hartelijk
dank voor het bouquet bloemen, dat wij
bij onze verloving van U ontvingen.

J. GRIJSTRA, afd. kostprijs.
A ~ VAN LFFRSIJM

Benoemingen"" . . .,. .~~.

In ons Kerstnummer vermeldden wij reeds het merkwaardige
feit, dat .van de 11 gehuwden op de afdeling werkvoorbe-
reiding er vorig jaar 8 vader werden.
Hierboven 4 van de 8 nieuwe wereldburgers, namelijk van
links naar rechts:
Dick Fràterman, geboren 6 Januari 1950, Paul Heymans,
geboren 28 Mei 1950, Willy Langezaal; geboren 22 Februari

I DANK I Burgerlijke Stand
1"let Ingang van I Januari 1'1:> I weraen In
onze afdeling enkelfabricage de lieren A:
W. G. A. van Overbeek en A. A. J. Teu-
nissen tot baas benoemd.
Hr T eunissen kreeg het toezicht over de
groep metaalbewerking, terwijl hr van Over-
beek de montagegroep leidt.
Hr van Overbeek blijft in de werkplaats
tevens algemeen plaatsvervanger van de
afdelingschef, de heer Huijsman.
Wij wensen beide heren ln hun nieuwe

- functie veel succes. '

Nrs Bij contr61e bleken de onderstaande schuif-

maten zoek te zijn:
49-35, 48-53 uit plaatwerkerij
47-55 uit enkelfabricage
47-8 uit draaierij
50-7 uit gereedschapmakerij.
Degenen, aan wie deze nrs. zijn uitge-
leend, zijn voor deze schuifmaten verant-
woordelijk.
Degenen, die bovengenoemde nummers
momenteel in hun bezit hebben gelieve ze
terug te bezorgen bij hr Warmerdam, Meet-
kamer.

Rente budgetboekjes
Houders van budgetboekjes worden ver-
zocht hun boekjes voor de renteberekening
over het 4e kV;'artaal 1950'in te 'leveren op
8 en 9 Januari aanstaande. Week- en uur-
loners kunnen bij de tljdschrijvers en maand-
loners bij de administratie de boekjes af-
geven.

Spreekuur kern
De kern houdt spreekuur op Maandag 8
Januari aanstaande, in de kamer van de
heer v. d. Poel. Aanwezig zijn:
1e pauze - hr Stoffels en mej. Waltman.
2e pauze - hr Kouwer en hr v. Delft.

MUTATIE
Met ingang van 1 Januari 1951 is de heer
Fennema overgeplaatst naar de ontwerp-
groep aan de Maanweg, waar hiJ tewerk is
gesteld b'J de voorbereiding van een elec-
troniséh project.

Hartelijk dank aan baas, collega's, Zieken-
IIroost en de loonadministratie voor de be-

langstelling tijdens mijn ziekte en de vlotte
afwerking van mijn ziekengeld.

E. B. M. KOLF, afd. Montage.
*

Hiermede dank ik chefs, bazen en collega's
voor de goede gaven tijdens mijn ziekte
ontvangen. Tevens mijn hartelijke dank aan
ziekentroost.

A. EVERSEN, afd. Meubelmakerij.
*

Hartelijk dank aan ziekentroost voor de
qoede gaven.

Alle vrienden en betenden wens ik een I
voorspoedig 1951. Voor de belangstelling,
rlie ik in het afgelopen jaar ondervond zeg
ik allen hartelijk dank.

B. PRONK,
San. "Oranje Nassau's Oord",
Renkum.

*
A. Stoffels en echtgenote danken zieken-
troost hartelijk voor de goede zorgen tijdens
het verblijf in het ziekenhuis Zuidwal en
voor de mooie fruitmand.

*
Ook namens mijn vrouw dank ik allen van
afdeling 26~ hartelijk voor het mooie ca-
deau en de gelukwensen.

N. H. HEMMES.
*

IMede namens mijn echtgenote dank ik
directie, chef en collega's voor de mooie
cadeaux ontvangen bij ons huwelijk.

W. RUTGRINK, afd. zagerij.
Hartelijk dank aan ziekentroost voor het
bakje fruit.

H. ROBBESOM, afd. Stamperij.

I .,Geboren..
i Efeonora, dochter van J. Colijn, afdeling
service, op 23-12.1950.
Johannes, zoon van P. Bergsma, afdeling
gereedschapmakerij, op 26-12-1950.
Jacoba Johanna, dochter van J. Haasnoot,
afdeling meubelmakerij, op 28.12- 1950.

I Johannes, zoon van' P. Bergsma, afdeling
: bedr,ijfsschool, op 26-12-1950.

Gehuwd:
Th. Roording, afdeling productiebureau met
mej. R. v. Kampen, op 3-1-1951.

INTREDINGEN
J. de Meij, ontwerpgroep, op 1.1-1951, ,
J. A. G. v. Everdingen, televisielaboratoriurr"
op 1.1-1951.
J. Bosman, planbureau, op 2.1.1951,
J. J. D. Houtzager, gereedschapbureau, op
2-1-1951.
Mej. C. J, Hendrikx.. opleiding, op 2-1- i951.
K. Jonker, opleiding, op 2-1-1951,
D. Verbrugge, opleiding, op 2-1.1951.
_!. Benning, meubelmakerij, op 2-1-1951.
-. Pison, meubelmakerij, op 2-1-1951.
. J. P. Frima, montage-contrOle, op 2-1-1951.
-. M. P. Vens~laar, enkelfabricage, op
2-1-1951.
Mej. J. v. d. Eist, inleerband, op 2-1-1951,
Mej. G. v. d. Heyden"inleerband, 6p 1-1-'51.
Mej. H. Roosendaal, inleerband, op 1-1-'51.
W, N. v. Poelgeest, inleerband, op 1-1-'51.
L. E. Uchtman, inleerband, op 1-1-1951.
J. Brinkhuis, loonadministratie, op 1-1-'51..
L. v. d. Haas, plaatbewerking, op 1-1-'51.

Jubilea 1 e helft 1951
M, Huijsman, enkelfabricage, op 1-2-1951.
G. J. Pennings, remplace, op 5-2-1951.
M. Zuidwijk, inkoop, op 8-2-1951.
H. C. Meyer, inpakkerij, op 1-3-1951.
C. Schrevel, arbeid, op 7-3-1951.
'-". Zorn, Solec-motormontage, op 20-3-1951.
J. I. v. d. Heyden, versterkerlaboratorium,
op 2-4-1951.
H. P. M. Simonis, draaierij, op 20-4-1951.
D. v. Peursen, draaierij, op 9-5-1951.


