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. BANDMONTAGE VAN TV.ONTVANGERS

De tien geboden voor de omga,:,g met televisiebuizen
1. Draa9" steeds een veiligheidsbril en dat geen glasdeeltjes in de wond ach-

handscboenen tijdens het werken met terblijven;
TV-bui~en, wanneer deze onbeschermd 7. Gebruik voor demonstratie-doeleinden
zijn (da.t. ~II zeggen niet In een toestel in winkel-etalages en dergelijke steeds
of doos zitten); TV-buizen die geen vacuum meer heb-2. Pak een TV-buis steeds voorzichtig bij ben; ,

de "kap" beet en nooit bij de "steel"; 8 P b . If I " b .
3 B I TV b . t d . . ro eer nooit ze een "vers etén utS

. ewaar osse - ulzen S ee s In een

I t d I t d . t b vol lucht te laten lopen; laat dit door
ges 0 en oos, aa ze us nool on e- k dh d b.. b Id f I een va man oen'sc erm, IJvoor ee op een ta e , '

staan; Q. Vernietig defecte of "versleten" buizen
4. Zorg er voor, dat er nooit krassen In zo snel mogelijk; een veilige methode

de glaswand kunnen komen; dit kan is de buis in een goed gesloten doos
later een breuk tot gevolg hebben; te pakken en er dan met een zwaar

5. Zet een losse TV-buis steeds met de voorwerp (hamer, breekijzer, en derge-
"kop" naaI' beneden op een stuk vilt, rijke) op te slaan;
rubber en dergelijke neer; in liggende 10. Bedenk dat bij een TV~buis In bedrijf
stand is de kans veel groter dat de buis spanningen van soms 10.000 V of meer
van de tafel valt; voorkomen; neem dus alle voorzorgs-

6. Loopt men bij het breken van een TV- maatregelen om -geen schok te krijgen.
buis verwondingen op, was deze won- U~ nabestaanden zouden het betreu-
den dan direct Qoed uit en zora er voor. ren. dal U deze raad nl~t cnvnlnN"

-:- - aan de leverancier, gal .deze de: fout direct

Een welgekozen titel I Heeft U zich wel eens gerealiseerd dat, wanneer wij we en de 3,O(X) beugeltjes konden terug,
allen ééns per week 1 cent zouden apart leggen, dit per :üar e:;n bedrag Het kleine was bij dit voorbeeld: het ver-
van 1.000 gulden betekent? Doen alle Nederlanders van jong tot oud dat, keerd lezen van een Ingewikkelde tekening,
dan wordt het bedrag f 5.000.0001 Indrukwekkende getallcn, die duidelijk Gevolgen waren:
de macht van het kleine demonstreren. voor onze leverancier: duur en schaars fos':
Maar elke medaille heeft zijn keerzijde en zeker ook deze slagzin. lorbrons verloren, buiggereedschap foutief,
GezamenJijk kan veel bereikt worden, dikwijls met e:.n geringe înspan- der'ving van inkomsten; "
nin van elk der deelnemenden. voor ons betekende deze kleinigheid: dat- g k d;k " I kl ' f d d I ' d alleen nog maar door een stunt de band
Maar ook an I WIJ S een elne out van een van e ee nemen en van aan de gang kon worden gehouden en stun-
een bepaalde gemeenschap, catastrofale gevolgen hebben voor de gehele ten zijn altijd zeer gevaarlijk en kostbaar.

gemeenschap. Want elke stunt .in het bedrijf, op welk punt
ook, betekent onrust In het bedrIjf, veel men-

Kleil)e oorzaken, grote gevolgen Dit tamelijk ingewikkelde beugeltje was ult- sen die hun tijd' aan dat bepaalde artikel
In onze gemeenschap, dus het bedrijf, waar- b~steed bij een van onze leveranciers, T ~ke- mocten bestede(1 in plaats van aan hun nor-
in wij werkzaam zijn, kan een kleine fout in nlngen en monsters waren overhandigd, male werk, grotere kans op vergissingen,
ors werK grote gevolge;n hebben. Deze ge- c:;ro,;>t w,as echter de verwondering van onze kortom een verstoring van de noodzakelijke
volgen zijn \oorarzo 7rnstig omdat in ons Ijverlge,lnkomende goederencontroleur, v. d, arbeidsrust. Maar daarom, denkt altijd voor
bedrijf ~u ee!"lm~al alles in grote aantallen Brug, die de 3.000 stuks moest keuren, toen U aan Uw taak begint aan de grote macht
wordt aargemaakt, ' bleek dat de beugels niet het spiegelbeeld van het kleine,

Denkt U eer)s aan een foutieve tekening'
Vaak worden series van 10.000 stuks en
meer aangemaakt, Dus 10.000 stuks van een
bepaald attik~1 verloren, Och jammer, zult I
U zèggen, maar U \indt niets minder In Uw
loorzakje en de fabriek draalt nog steeds.
Dit is Inderdaad zo, gelukkigl Met deze
10;ÓCO artikelen zijn echter - behalve het

arbeidsloon.. machinetijd, ook het thans ge-
distribueerde messing, waarvan het product
gemaakt wordt, verloren gegaan. Arme man
van het planbureau., die bij onze afdeling
Ir,koop nieuw messing moet bestellen. Hr

~Smlt zal hem dan, eerst op ,zijn bekende
duidelijke manier vertellen hoe hij over zo'n
kleinigheid, een maat ve~këerd, denkt.
Misschien denkt U dat dit wel èen aardlC' I
verhaaltje is, maar a.ileen theorie, in d~1

rac\ijk zal het wel zo'n vaart niet lopen
Nlj zullen U daarom twee gevallen noe.
men, die in deze week zijn voorgevallen en I
die ons nu toevallig bekend zijn, Ik vermoed

Iechter, dat elke afde.lingschef, In welke fa-
briek van VDH hij ook werkzaam is, deze I
belde voorbeelden helaas met. vele kali aan.
vullen,
Door slecht ~amenspel binnen de verschil-
knde afdelingen kon een partij stofzuigers
niet naar Canada worden verzonden, omdat
, . ,40 rubberringetjes, zoals die thuis bij U
in het deksèl van de jampot zitten, ontbra-
kent Aan de band waren foutieve exem-
plaren gereserveerd en niemand nam het
Initiatief om afdeling verkoop van de urgen-
tie op de hoogte te brengel),
Gevolg:
boot vaart weg zonder stofzuigers, de be-
sproken laadruimte komt voor onze rekening,
het verkoopkantoor moet weer opnieuw alle
papieren, douaneformaliteit en dergelijke,
laten invullen en kan dan misschien nog een
klacht aanhoren van onze vertegenwoordiger
in Canada, omdat wij ons leveringsschema
niet hebben aangehouden. Dit alles alleen
door gebrek aan samenwerking.
Het tweede voorbeeld Îs een fosforbronzer-
beugeltje, dat een betrekkelijk ondergeschik,
te rol in een van onze radiotoestellen speelt
Eèhter, zol:lder d,ït artikel gee~ radio's; dus

Igeen Inkomsten voor de fabriek, Maar de
uitgaven gàan gewoon door!



Komende HIVO-evenementen

Mijn hartelijke dank aan afdeling huisvesting,
al~mede de brandweerploegvoor het bezoek
in het ziekenhuis, het prachtige fruit en het
verdere medeleven bij he! ongeval mij over-
komen. Ook' ziekentroost mijn hartelijke
dank voor het heerlijke fruit. De beste wen-
sen voor allen.

A. labrie. afd. huisvesting.

Van een individu, genaamd
het verspillingsduIveltje.

Komende week wordt de jacht op

hem geoperd.

Aangeboden: h'eel huis, bestaande uit: ka-
ensuite, vestibule, keuken, 4 slaap-

!I,amers; badkamer, zolder. Huur (50,-.
I ie bevragen Rusthoflaan 26 In Voorburg.
Gevraagd: een benedenhuis in Schevenmgen
voor gezin met 4 kinderen. Huurprijs tussen

30.- en (40.-. -

Er werd weekend met man en macht gewe!kt

II aan het nieuwe transformatorhuis. Een aan-
I1 tal groepen wordt van het oude schakelbord

, het nieuwe overgezet. Gevolg: rwmere
capaciteit dus, dichter bij de 220 V.

GEVRAAGD
een ijzeren KV
Wij verzoeken alle oudgedienden (waar-
onder te verstaan degenen, die vóór 1930

I.in o~.ze dienst v:aren) thuis eens n~}e zie~

of ZIJ nog foto s of andere materiele her-

inneringen hebben aan de tijd van de :JU"

Maatsuyckèrstraat en eerste jaren Storten-

Ibekerstraat. Wij zouden het op prijs stellen,

indi~n zij deze foto's In brulkleén ~~u~u"1

willen afstaan. Mededelingen aan hr Kroon,

toestel 179. .

Een der succesvolste ontwerpen van weleer

was de KY (dé broodtrommel). Weet

nog aan een model van dit succesnummer

te komen?

Weekend op de Vonk
Op de Vonk te NoordwIjkerhout werd

najaar een zeer geslaagd weekend

den voor jongeren, die verloqfd of pas ge-

trouwd waren. De onderwerpen van de

lezingen lagen toen uitsluitend op het ge-

bied van verloving en huwelijk. Een paar

VDH-ers kwamen enthousiast over dit week.

end terug.

Op Zaterdag 24 en Zondag 25 Februari a.s.

wordt er nu weer een week-end gehouden

met als onderwerp:

HOE ONTKOMEN W"iJ AAN DE MASSA.

GEEST VAN ONZE TIJD?

Het programma is als volgt:

Zaterdagavond: Inleiding door prof. dr P, H.

de Boer uit leiden over: "Wat verstaan wij

onder massageest?"

Zondagmiddag: Dr A. v. Biemen over

stellen wij er tegenover?"

Men wordt op Zaterdagmiddag 4 uur vel

wacht. Zondagavond na de maaltijd of Maan.

dagmorgen vroeg kan iedereen weer ver

trekken.

De kosten zijn f .2.50 per per soon: -

Men brenge brood voor Zaterdagavond mee.

Opgaven en verdere inlichtingen bij afdeling

sociale zaken.

Voor belangstellenden volgt hieronder een vang 6 Februari. f 1.25.

Mef ERRES de boer op
In ons vorige. nummer hebben wij een verslaro
opgenomen vaneen zeer geslaagde verkoop-
actie voor ERRES radio, die door het kantoor
Maastricht van de firma Stokvis ontketend is.
Het onderschrift van de bijbehorende illu-
stratie lûidde: "Hr Wienands, directeur van
Stokvis Maastricht, verkoopt nr 590". Men
versta dit commentaar niet verkeerd. Het
was niet de 500e van de caf!1pagne, maar
de 500e radio, die deze klant afnam seder'
1 Maart 1950.
ten compliment voor deze ERRES verkoper,
die er voor zorgt dat de Limburgse mijn-
werkers, als zij in hun welverdiende vrije tijd
naar de radio luisteren, kunnen zeggen:
"ERRES kwaliteit onveranderlijk goed."

~OPSPORING EN=::1
I BESTRIJDING VERZOCHT 11

HrSpies. die bij de Kroon enige tijd belast
geweest is m~t de leiding van de expeditie.
goederenontvangst en huisvesting. is dezer
dagen in de fabriek Maanweg teruggekeerd..
wa~r hem de zorg is opgedragen voor alle
problemen, die betrekking hebben op de
opslag en de, verzending van het gereed
product. - .

Kernspreekuur

kern houdt spreekuur op Maandag 5
PèbrlJari aanstaande in de kamer van hr v. di
Poel.

Aanwezig zijn:
pauze: hr v. d. Plas en mej. Kruining;

2e' pauze: mej. v. Rietschoten en hr v Delf'

beknopt overzicht van het HIVO-programma
voor de maanden Februari en Maart.
11 Februari: Australische ochtend.

Spreker met films.
18 Februari: "Liefde in de dans"

... door Nederlands beste dansers

van de groep' "Ballet Re~ital"
onder leiding van Sonia Gas-
keil.

25,..Februari: Voordracht door Maud Cos-
saar.

4 Maart: Naar Europa's Eenheid.
Spreker prof. dr H. Brugmans.
Films en koorzang.

11 Maart: Een vizioen uit het Oude
Egypte.
Een spel, gebaseerd op motie-
v'en uit het Egyptisch Doden-
boek.

Deze ochtenden z.ijn toegankelijk voor .Ieden
en buit~ngewone leden. Toegangsprijs f 0.50
per persoon.
Verder vestigen wij Uw aandacht op de
volgende cursussen:
Dostojewski in het licht van onze tijd (dr J.
C.. A. Fetter). 3 Lezingen op Donderdag-
avonden. Aanvang 1 Februari. f 1.-.
Inleiding tot de moderne muziek (Cor Bac-
kers). 3 Lezingen met muzikale illustratje
(plano en gr.pl.) op Dinsdagavonden. Aan-

Hedendaags Frans proza (dr H. R. Boulan).
4 Lezingen op Dinsdagavonden. Aanvang 13
Februari. r1.50.
Het %ien van schilderen (Harry Verburg).
3 Lezingen op Woensdagavonden. 14, 28
Februari, 7 Maart. r 1.-.
Politieke richtingen. 5 Lezingen door diverse
inleiders op Maandagavonden. Aanvang 19
Februari. r 1.7-5. .
Op de volgende lezingen:
Maandag 29 Januari, 8.00 uur, Molenstraat
20: OSCAR WILDE door drs G. R. Kruis-
sink met voordracht door Albert Vogel.
(Ned. vertalingen).
Woensdag 14 F~bruari, 8.00 uur, Westeinde
46: WENEN, DE OUDE KEIZERSTAD door
C. Szegedi (met lichtbeelden en gr.pl.).
Dinsdag 27 Februari, 8.00 uur, Westeinde I

46: TIBET door dr P. H. Pott (met lichtbeel-
den).
Kaarten voor deze lezingen à f 0.40 zijn in
de pauze Verkrijgbaar.

-
I'n .het bouwproject - zoals dat enker.e
weken geleden aangekondigd werd - zijn

inmiddels enkele wijzigingen aangebrachL
Nu omvat het project.
a. een laboratoriumgebouw: Hierin zullen

alle 'laboratoria. tekenkamers en werk-
plaatsen van de ontwerpgroep worden,
ondergebracht (5.000 m2 vloeroppervlak);

b. een personeelsgebouw (2.600 m2)j
c. een garagebedrijf (300 m2);
d. een tweedegrondstoffenloods (1.600 m2).
Totaal dus 9.500 m2 vloeroppervlak. Dat is
dus nóg meer dan de metaal- en houtvleugel
aan de Maanweg gezamenlijk.
Hierdoor is de bouwer1j een zeer ingewik-
keld probleem geworden; als de ontwerp-
groep u!t de tegenwoordige ruimten trekt
komt op de 4e verdieping ruimte vrij voor
uitbreiding van de administratie hoofd-
kantoor.
Op de derde verdieping ko~en fabricage-
afdelingen. {
De eerste etage van de tegenwoordige hout-
vleugel moet geheel nieuw worden ingericht.
C'lt a!les betekent vee! en verantwoordelijk
werk. Daarom heeft de directie besloten een
medewerker aan zich toe te voegen. die
geheel met deze bouwproblemen zal wor-
den belast. Gezien zijn grote ervaring en
kennis van onze bedrijven heeft zij de heer
Verkuylen, bedrijfsleider van de Kroon. ver-
zocht, deze functie op zich te nemen. Een
benoeming waarmede wij de heer V~rkuy-
len gaarne gelukwensen.
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VOORKOM UITVAL

Volkshogeschool
Reeds vele malen publiceerden wij iets over
de mogelijkheid van het volgen van een
cursus aan de volkshogeschool.
Meestal waren deze cursussen bestemd voor
de jongeren uit het bedrijf, dat wil zeggen

I tot 35 jaar.
De volkshogeschool Is er evenwel tot'over-
gegaan deze keer eens ouderen In een"èt:c~.,.

"-
sus bijeen te brengen en wel van 26 Fe-
bruari tot 3 Maart.
Terzake kundige figuren uit het bedrijfsleven,
vakorganisaties, etc. zullen onderwerpen be-
handelen, die momenteel In de volle belang-
stelling staan.
Mocht U niet helemaal op de hoogte zijn
van de regeling, die getroffen Is voor de-
genen, die een cursus op de Volkshoge-
school willen volgen of naderé Inlichtingen
over deze cursus ontvangen, dan zijn deze
te verkrijgen op afdeling spclale zaken.

Ja, wat zal ik da~rvan 1:eggen
I zonder dat ik me vergis;

't hoeft wel niet zoveel te wezen
als het dan maar wa~rheid Is.

Het zijn daar secure werkers,
alles brengen. zij op kaart;
dit is voor 'n bedrijf als 't onze
ongetwijfeld heel veel waard.

Ziet U daar dat blondje zitten?
om haar mond steeds blijde lacht,

I voor een ieder goed te spreken
en zo is ze elke dag.

"Aan de kant zit pas een nieuwe,
Amsterdams zijn dialect
met zijn baan heel best tevreden,
is beleefd en steeds correct.

Dan volgt nog tot slot de beste
met een ronde gladde bol;
is iets, volgens hem, niet kloppend /
tot het laatste houdt hij vol.

Rustig werken zij te samen,
d'harmonie is altijd goed,
in hun werk ligt hun voldoening;
ieder weet precies, hoe 't moet.

I"Ö110~1

Utrecht' bindt de strijd aan tegen de verspilling I
I A.,.I.I..~. Mej. H. J. v. Houten, montage

F. C. Balfoort, Idem

Uitval !s onvermiJdelijk.. De enige fabriek
waar geen ~tt-.ial ootstaät is een fabriek,
waar nÎetfg'êwerkt wordt; daàrtoe behoort
de onze ~~fUkkig niet. Dat er tijdens de be-
werking ,",,?ó~ucten uitvafle~"ïs een fabri-
cagerisico waarmede bij qe voorcalculatie
wel rekening ,wordt gehöude[). Dat betekent
daarom nog niet; dat deze uitval inderdaad
gemaakt m~et wórden.. .
Hoe kleiner hetperc~ntage, hoe beter.
Dit klemt te meer in deze tijd, nu de grond-
stoffenpriizen tot ondrag~lijke hoogte stijgenl
en er !ên .schaarste~a.n het,;o[)tstaan is, die
voor vele industrieën bedënkeliike vormen
dreige'n,~an te"neme!\. . :"
Het l.s niet onze schuld, dat aluminium, lood,
zink, koper en 'ijzer sçhaa?s en duur zijn.
Wij kunnen er niets aan' doen dat de rubber-
prijzen astronomische hoogten bereiken en
dat de Regering distributiemaatregelen voor
schaarse grondstoffen heeft aangekondigd.
Wel kunnen wij zorgen, dat iedere kilo
aluminium, ijzer, koper, tin enz, die in onze
fabriek in onze handen kotrlt wordt benut
ei'! f\iet als afval op de schroothoop terecht-
komt.
Want dan is alle arbeid die er aan besteed
is, eveneens verspild en hebben wij er toe
medegewerkt, dat de lijn van de arbeids-
productiviteit een flinke duw omlaag heeft

gekregen.
De "voorkom verspilling"-actie had tot eer-
ste doel aan iedere medewerker duidelijk te
maken dat er teveel uitval was. Daartoe ver"
zamelde men de uitval van één week en
stelde de collectie ten toon in de fabriek.
Daar lag een grote collectie: onderdelen
voor handboormachines, vloerwrijvers, ven-
tilatore,n, ankers, rotors, handgrepen, onder-
delen, keurig gesorteerd en gelabeld.

Weg ermee! Doe bij ons uw keuze uit de drie
ERRES stofzuigers: het vlotte torpedomodel, het
ro~uuste sleemodel en de handige handstofzuiger
voor kleinbehuisden. 'n Erres stofzuiger maakt
uw dagtaak lichter ~ aangenamer. Daarom: wilt
U snel en doelmatig stofzuigen, verzeker u: daD
van de trouwe dienst van Ou Erres stofzuiger

Om de waarde van deze producten naar
voren te brengen zijn door hrRover illu-
straties gen)aa~t, die de tegenwaarde van
het onderdeel in algemeen bekende artike-
len uitdrukten:
15 acht~rschotten = (7-50 = 10 pakjes I
sigarettel\-
27 asjes =; (67.50 = 7 mild aa!dappelen;
13 lagerschilden = (20.80 = 56 broden
= 1120 sneden;

15 zuigmonden = (16.50 = 1 pantalon;
enz. enz.

Deze tel\toonstelling heeft terecht de aan-
dacht gètrokken: kantoor en fabriek, ieder
heeft de $how gezien en kan narekenen of
de omrekening wel klopte.

Met kijken alleen komen wij er echter niet.
Daarom is na begrip, medewerking nodig.
Die kan geboden worden via de ideeënbus.

Ieder wordt aangespoord zijn gedachten
over zijn werk te laten gaan-en te bedenken
in hoeverre hij aan deze campagne kal\
medewerken. Deze ideeënwedstrijd loopt
tot 8 Februari aanstaande. Wie voordien een
bruikbaar idee inzendt betrekking hebbende
op het voorkomen van uitval, incasseert
naast de gewone beloning een extra premie
van Sr gulden.

En dan gaat het er om te zorgen, dat. de
uitval mindert. Gezamenlijk
kunnen wij practisch alles bereiken wat bin-
nen ~e grenzen van on~ vermogen ligt.

Uiteraard was het doel niet degenen, die
uitval hadden veroorzaakt, aan de' kant te
stellen- Uitval wordt gemaakt door productie-
groepen, niet - door individuele personen

Wie niet stampt kan ook geen misstamp
maken.

Kaartverkoop bonte avond
I A. Kaartverkoop bonte avond.
I De voorverkoop van plaatskaarten voor de
bonte...avond op 15 Februari aanstaande zal
als volgt plaatsvinden:
Op Donderdag 8 F~bruari: uitsluitend aan

gehuwden. Verkoop van maximum twee
kaarten per gehuwde deelnemer.

Op Vrijdag 9 Februari: uitsluitend ongehuw-
den. Voorlopig wordt slechts é~n kaart
per personeelslid verkocht:

Op Zaterdag 10 Februari: verkoop van nog
overgebleven ka.arten aan personeels-
leden, die verloofd zijn. Dit zal plaats
vinden door loting.

Prijs: de entréeprijs is vastgesteld opfO.25
per kaart. .'"' ".
Tijd: de verkoop vTndt plaats op 8 eh 9 Fe-
bruari ná 16.48 uur.
Zaterdag 10 Februari n~ 11.30 uur.

i Plaats: In de hal voorkantoor, AbstederdIjk.
I Arnustraat: Personeelsleden uit de afdeling
nabewerkin-g, Arntzstraat, kunnen bij hr Jan-
sen van te voren opgeven of zij voor kaarten
in aanmerking wensen te komen. Zij dienen
tevens hun personeelsnummer op te geven.

:~. Kernspreekuur op 9 Februari 1951.
Van de kern zijn aanwezig:
1e pauze: hr Loqzekoot en mej. v. Lindt;
"e pauze: hr v. Meersbergen en hr v. d.

Linden.
WIJ wijzen er op, dat het kerl)spreekuur
wordt gehouden in één van de ontvangst.
kamertjes achter de portiersloge.

IDEEËNBUS
K. W. Dreese, afdeling 2332, zond in een
voorstel voor de constructie van verstuivers
voor stofzuigers te wijzigen. Hierdoor wordt

I een aanzienlijke besparing aan materiaal
I bereikt.
Premie f 55. - -. Een gelukwens voor deze
mooie inzending! .
W. L. Clements, afdeling 2900, stelde voor
een naamboord van de fabriek aan de In.
gang Notebomenlaan te plaatsen en een
extra bel aan te brengen in het grondstoffen-
magazijn.

I Een eardig voorstel, dat uitge-
voerd wordt, omdat het veel gezoek en ge-

I loop kan voorkomen.



R. ZUYDWIJK

Op 8 Augustus 1938 kreeg afdeling inkoop
een'nieuwe jor,gste bediende: Rinus Zuyd-
wijk. Jong, blond, vrolijk, ijverig ging hij de
nederige werkzaamheden verrichten, die op
de afdeling voor de jongste waren bestemd.
8 Februari 1951 zijn wij 12Y2 jaar verder
en is RinusZuydwijk geworden de inkoper
Zuy'dwijk, die overigens nog steeds alle ken-
merken van vroeger heeft: jong, blond, vro-
lijk en ijverig. "V~n hem is alléen maar
goeds te vertellen'" merkt men op als een
redacteur op informatie komt. Het zal moei-
lijk ~ijn9,mde waarheid ov~r hem te ver-
tellen. zonder de indruk te wekken van
overdrijving. .
Waarachtig, dat zalni~t van iedereen ge-
zegd kunnen worden. Maar inkoper Zuyd-
wijk heeft volkomen verdiend vandaag eens
in het zonnetje gezet te worden. Van jong-
ste bediende tot zelfstandig inkoper Is een
flinke' promotie. Zuydwijk is de man, die
zich gespecialiseerd heeft in inklaringen en
- helaas is het weer nodig - crlsisiaken,

waaronder wij verstaan alle bemoeienissen
verbonden aan het verkrijgen van aankoop-
vergunningen en dergelijke van schaarse en
aan distributie onderhevige goederen. Hij is
altijd correct, heeft een onverwoestbaar
goed humeur en .is altijd dienstvaardig.
Hoe populair hij daarom is; zal Donderdag
aanstaande wel blijken.

INTREDINGEN
29.1.1951
W. A. v. Drunick, staf ontwerpgroep
Mevr. A. C. Schook-Raasveldt, voorc; (tijd.)
W. HarteveJd, bedrijfsschool (ret. mil. dienst)
J. M. v. d. Berg, montage (ret. mil. dienst)
W. J. Blok, Solexmotormontagè
F..v. d. Dool, Inleerband
Mej. J. M. v. d. Kaay, idem
H. Kroeze, Idem
P. Meuldijk, idem
G.Mèij~rs, Idem
t1ej.Th. J.E. Reyken, idem

'J. Woltjes, idem
Mej. Th; G. M. Zandbergen, idem
H.P. Jansen, metaalmagazijn
30.1.1951
S. Z. Bodrij, inleerband
J. C. Koene, idem

.
Wij ontvingen een dankbetuiging van mej.
J. B. G. Wels, afdeling montage, aan zieken-
troost.
Tevens dankt zij voor de betoonde belang-
stelling tijdens ziekte.

-

G. J. PENNINGS

Als onze remplaceman, G. J. Pennings,
Maandag ~anstaande 12V2 ja~r in onze dienst
is, jubileert een man, die irt deze tijd een
sleutelpositie inneemt. Eigenlijk niat alleen
nu, maar ook in r,1eer gerege.lde tijden, w~nt
:het .is toch wel zo, dat het motto "u;ta!
is geen afval" op geen enkele andere af-
delirg zo in de practijk wordt gebracht als
in de ruimte op de 2e v~rdiepin9, waar h~t
bruikbare uitval gescheiden wordt van het
onbruikbare afval en waar beslist wordtovèr het lot van zovele - "onvolwaardige"

product~n.
Men kan ir) het artikel, elders in dit num-
mer, lezen over de "uitval Îs geen afval"-
campagne, die dezer dagen in Utrecht wordt
gevoerd. De functie van de remplaceman
staat daar "ten voeten uit beschreven.
Wát voór Utrecht geldt. geldt ook voor de
Maanweg, zelfs in aanzienlilk verhoogde
mate nademaal onze productie zoveel gro-
ter is.
Er is echter nog een andere Pennings, dat
is de man die al of niet samen met chef-
electricien v. d. Klooster, in de filmcabine
opereert en daar de films laat draaien, die
in negen van de tien gevallen als titel dra-
gen: JN HOLLAND STAAT EEN HUIS".
Pennings is zelfstandig operateur: hij be-
dient de 16 mm projector met evenveel
vaardigheid als het grote filmapparaat.
Zijn oog bekijkt even critisch het beeld op
het doek als de Sz. ketel met kras, die aan
zijn oordeel onderworpen wordt. !n beide
materfês is hij ter zake kundig.

I Operateur en controleur Pennings: "geluk-
, gewensti"

'M.. HUIJSMAN

Op 1 AUgL:StuS 1938, toen ons bedriffnog'
in de S~crtenbekerstraat gevestigd was, kwam
de eerste jubilaris van deze reeks, de heer
M. Huijsma~, in onze dienst op de afdeling
enkelfabricage.
Op dit mcmentis hij chef van deze afd~ling.
r~s$en de afdeling enkelfabricage van toc~
en de gelijknamige afdeling van nu bestaal
echter een hemelsbreed verschil. .
De afdeling is gegroeid naarmate het bedrijf
de vleugels uitsloeg; men is steeds meer
eisen gaan stellen aan hoeveelheid en kwa-
liteit der geleverde diensten, hetgeen tot
gevolg had dat het kleine team dat 12V2
jaar geleden versterkers bouwde en proef"
series pr9duccerde, nu aangewassen is tot
een grote! belangrijke afdeling, die zelf:;
vele harer "proeffabriek" -'werkzaamheden
heeft moeten afstoten naar speciale af-
delingen.
EnkelfabrÎcage houdt zich bezig met veler-
lei zaken.'Yersterkerbouw is wel een ...án
de voornaijmste; in ieder geval is dit het
werk waarmede men de heer Huijsman hët
meest bezig ziet. In geheel Nederland staan
de installaties, die door zijn afdeling ge-
leverd zijn. Nieuwe staan op stapel en er
wordt met plezier aé!n gewerkt. Let w.el:
met plezier. Wij menen deze jubilaris het
beste te kunnen kenschetsen door te wijzen
op de prettige geest in zijn é!fdelin~. Daar
IS zijn leiding niet vreel:nd aan. Hr Huijsman.
zij het Wé!t laat, daarorT) onze ge)ukwensen.

Loo'nvorming
en hersengymnastiek ~

Hierover spreekt de hr Boersma op Wo.ens- I
dagavond 14 Februari àanstàande in de film'"
zaal Maanweg.
Na"de pàuze.wordt de derde hersengymna-
stiekwedstrijd gehouden" Wij willen graag
-Je metaalafdelingen: gereedschapmakerij,
draaierij, plaatbewerking en nabew~rking
laten uitkomen tegen de kleine afdelingen:
huisvesting, expeditie, magazijnen, mach!ne-
ploeg, inpakkerij, enz.
De ploegen zijn nog niet gevormd, daar er
nog niet genoeg deelnemers zijn. Opgave").
graag spoed)g op het kernspreekuur of b.ft1
mej' v: Rietschoten;
lÇom VDH-ers, onderschat Uzelf niet. Wees
sportief en dQè m~B aan deze wedstrijd,

Burgerlijke Stand
Geboren: Johé1nna Maria, dochter van T.
Stoffels, afd. personee.Jsdienst, op 1.1-1-'51,
Jeannette Christlna, dochter van W. A~-
driessen, afd. planbureau, op ,14-1-'51
Johan, zoon van A. M.cSch..rp, iWlkk~lafdeling,op 17-1-'~1. i
, -
"ifatl'a-.Gé1brielle Marina, dochter van W. J.

R. P. 'Simonis, afdellng montage, op:
23."1.1951.

rranciscus Johann~s, zoon van A. J.. C. Valk,
afdeling me~belmakerij, op 24.1.1951.

Bastiejaartje, goch.ter v~n ti. A,. v'.. Mpurikj
afdeling-plaatbewerking, op 26,1.1951.,

I,.;ehuwd: mej. J. H.Braggaar,afd. i:rIontage,
met F. H. Gubler, op 17'-1-'51;

, ...
Op 11 April.' 1951 wordfdelaatstè hersen.,
gymnastiekwedstrfjd gehouden. Dan komen
de twee ploegen met de hoogste. punten
tegsl1 elkaar uit. .


