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Persoonlijk overwicht
gevoel voor humor nodig

D,s G. Bos, adjunct-directeur van het Neder..
lands Instituut voor personeelsletdirigsptak
Woen:sdagavond 21 Februari j.l. indef!\~-
zaal Maanweg voor chefs en bazenoye,

PERSOONLIJK OVERWICHr'. .
Overwicht is een ander woord voor,..pres"
tige". Prestige is altijd. gebonden aan een
!Jersoon. Het is dus Iets anders dan gezag.
Dit \aatste betekent "meer macht". Gezag
is altijd gebonden aan een functie en dus
verplaatsbaar. Dit is het uitwendige gezag,
le.mand met prestige heeft zedelijk, natuur-
lijk, persoonlijk overwicht. '

tr zijn een aantal kenmerken te noemen
voor een leidinggevende, die persOonlijk
overwicht heeft.!
I. Hij houdt zich aan de rechtsorde, die in

het bedrijl geldt.
".. Hij wordt gekenmerkt door innerlijke

rust en evenwicht.
3, Hij bezit morele kwaliteiten: rechtvaar-

digheid en eerlijkheid.
4. De leider heelt overwicht als hij helyer-

, trouwen van zijn mensen kan winnen.
5. Menselijkheid en tact. De leider moet een

ander kunnen begrijpen en aanvoelen
wat liij ná contact met ~e ander moet
zeggen of doen. , "

6. Een lagere leidinggevende functionaris
moet ook moed bezitten om dingen die
rechtvaardig zijn aan de hogere leiding
door te geven.- Goed vakmanschap. Dit is echter niet be-

slissend voor het al ol niet geschikt zijn
voor een leidende functie.

8. Gevoel van eigenwaarde.
Al dèze eigenschappen treden in de zicht-
baarheid. Toch heelt een mens met prestige
nog iets, wat moeilijk te omschrijven Is, Jets
wat ons op een afstand houdt en ons aan-
trekt tegelijk.
Er zijn mensen, die menen dat een chel
'?testige verliest, als hij gevisiteerd wordt.
Dat is natuurlijk niet waar. (Wel als er iets
hij hem gevonden wordtl)
tvenmin wordt zijn prestige verhoogd, wan-
fleer hij in een aparte cantine eet ol andere
bedrijfskleding draagt.
Al deze uitwendige dingen kunnen symbolen
z!jn van het gezag. Maar ;e zeggen nlets
over het prestige.
Wij iemand zijn prestige handhaven, dan

D t I moet hij ongelijk durven bekennen, een
e eers e paa vriendelijk woord voor een ander over heb-

ben, Jets waarderends kunnen zeggen wan-
Vorige week maakten wij melding van het slaan van de eerste paal voor de nieuwe neer iemand zich buitengewoon heelt inge-
magazijnloods. Hierboven een plaatje van dit belangrijke feit. De heren L. W. en J. v. d. spannen en gevoel voor hul!1or hebben.
Heem in gezelschap van ir. v. d. Erve, architect van de nieuwe bouw, slaan het inheien SO . gade. Na een week werken is men reeds klaargekomen met dit heiwerk. LEXlIED

verder bouwn;euws Het bouwterrein voor het laboratorium- Stokvis heelt door DECCA een opname
- Donderdag is men klaar gekomen met het gebouwen cantine is deze we.ek r~e~s ~e- laten. maken van het Solexlied van Jaap

heiwerk voor de nieuwe magazijn loods. heel droog gemalen. De d~a~llne IS Inmld- Valkholf.. gespeeld door Accordeola en ge-
Tevens werden enkele palen geheid voor deis begonnen met het uitdiepen van de zongen door Max van Praag.
het monument, dat bij gelegenheid van het bouwput. Deze platen worden gratis beschikbaar ge-
jubi!eum op het voorterrein van de fabriek I Roelants, Lange Haven 141, Schied~m of I steld ~oor de liefhebbers. Alleen moet voor
zal worden geplaatst. door schriftelijke bestelling bij onze afdeling de solide verpakking en porto 75 cent wor-
Begonnen werd met buigen van het beton- I)ubliciteit. den betaald.
ii,zer voorde nieuwe loods; voor de bestra- Voor wie dit nummer nog niet kent: onze I Men ontvangt e~n plaat door storting van
tlng h1e,van voerde men 54.0~ bakstenen muziekinstallatiezal het dezer dagen enkele f 0,75 op postgirorekening 5858 ten name
aan. malen spelel")I van Kon. Nederl. Boekdrukkerij H. A.. M.
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Inzending no, 137 van de anti-verspillingsactie wacsarkomstig van N,N, en bevatte de
suggestie altijd te zorgen voor voldoende rolfilm op de toiletten. Het gebrek aan
toiletpapier is dikwijls te wijten aan verspilling en ieder weet van thuis hoe schaars
toiletpapier is.
Ben dacht er anders over.

~è;;]\Afscheid ~r Verkuylen ;c.J
Bijgelegenheidva nde overplaatsi ngvan de

Vk I fheer er uren naar zijn n.'euwe..unct"eaan"
de fabriek Maanweg, heeft het p~rson~e.\~
van de Kroon gem~nd haar waardering
voor hem te moeten uiten..
Daarvoor waren Vrijdag 16 Februarlj:t,.'n',
de vergaderkam~raanwezigded.ivers~chefs,
én bazen, terwIjl het personeel ,werd verte

, "
gel;1woordigd door de voltal.ligekernc",

Devoorz..itter van de kernbegonnietd~;

I hee!'.verk~ylenhartel.'jkte b.edankenyo9r:\
!.\es wat hlvyoor het personeel zoweL~echt.

.;treeks.;alsdOQ~.tussenkomst van ,deket.~c
heeft. gedaan. HljY'ees op de prettige sfeer,
die er altijd tussen d~ bedrijfsleiding ende

i kern geheerst heeft, "
I Daarna nam de heer de .':=ates, als oudste
medew~rker, h~t woord. HIJ memoreerde de
Kroqn ,!n de jaren van 1945.tot 1951 en
wees op de vooruligang, we)ke onderlef-'d ' d h V kl dd " ing van e eer er uy en stee s vèr er

h d ' !'wasvoorlgesc re en, "0 c
Verder hoopte,. hij, dat de ni.euwe taak,ê ..
heer .Verkuylen evenv~el vold07n!ng~óu,.
~i:.henken, als d!~ ~elke h!! nu!~chten!et:,

ens!otte overhandigde hiJ een ,cadeav;
I namens alle personeelsleden in de vorm van ,',. ,.,.
~en barometer. " ;,.,.

I Bovendien werd een g~d~nkalbvm aqng~bo-
den met de handteken!ngen van het gehele
personeel en verlvcht met foto's, waarbij,.

! enkele vit de begin-periode van de Jabrièk.,
Hierna nam de vertrekkende zelf nog even
het woord om a!lenle bedanken vOQr de
medewerking, Hi! had grqag zijn programma,
voor ,.1,951 "nog geheel afgewerkt.. doch,
andere opdrachten wacht~n hem thans.;"
De periode die hij bij d~ Kroon had p60r-
'lebracht. noemde hij zeer,. leerzaam: Het
werk heeft hem steeds voldoening geschon~
ken, doch hiJ zei de ,~vertvigd te" zijn dat;

,deze nievwe taakhemevenvee\voldóê'nfng'
zovgeven, ' ',.
Bl " k Sd ",

urger IJ e ta~ ' "','
I (..eboren ,.
c.;atharina Helen~ Mari.~, dochter van H...W..~,

Scheffer.. afdeling framebovwerij;r' , ,
,14,2..1951.. ,.",!( ..

Jacobvs, zoon van L. J~ v.. d. Harst, ~fdeJing
fram~bovwerij..op 15,2.1951. ,-

INTREDINGEN ,.

Op deze vraag kunnen we ons een menig!
ons gezin, aan vrienden, verloofde of ken
gezette tijden onder het genot van een gel
een stommerd vinden, aan de vgetbalclub '
leden los trappen achter het bruine monster

Aah al deze contacten in vrije tijd denken
we we hier echter niet. We hebben nu het
oog op een heel and~r soort contact, name-
lIjk op dat met de materialen en gereed-
schappen waar we dagelijks mee omsprin-
gen.Realiseren we ons nu nog wel zo dui-
delijk waar we mee om gaan? ..

We vinden het zo .vanzelfsprekend, dat we
elke dag weer opnieuw met vaardige hand
- en helaas soms ook met minder vaardige
hand - de bewerkingen uitvoeren die van
het ~itgangsmateriaal de producten maken
waaraan ERRES zijn naam dankt. We zijn
ons daarbij ternauwernood bewust van de
waarde die dit materiaal vertegenwoordigt.
Weten we wel, dat de onderdelen die per
jaar door de handen van elke man in de
fabriek gaan, ruw berekend alleen al wat
materiaal betreft een waarde van f 75.000.-
vertegenwoordigen?
Wanneer men van elke 100 producten één
prQduct zou beschadigen, verkeerd bewer-
kenendergelijke dan zou men per jaar
f750.- schade veroorzaken.
Met 1000 mensen in ons bedrijlzouden we
dan per jaar het ronde .sommetje van % mil-
lioen ~ulden naé!r de schroothoop brènge!1.
Gelukkig is het niet z6 erg, [TIaar toch altijd
nog erg genoeg. ,Voelt U de fijne nuance? -

Veel ,:!itvaloorzaken liggen binnen onze in-
vloedssfeer. Om er enkele te noemen: ón-
jui~te behandeling tijdens de bewerking,
slordigheid bij het stapelen of stQrten, roe-
keloQs vervoer, kortom: ONACHTZAAM-HEID. .

Met deze cijfers hebben we U niet de$tui-
pen op het lijf wi.llen jagen,
Wat willen we dan wel?
Dat we ons zelf ~pnieuw de vtaäg stellen:
Waar gaan we mee om?
Het antwoord ("lP deze vraag leert ons
scherp de verantwoordelijkheid zien die we
als medelid van de grote werkgemeenschap
tegenover elkaar hebben.. Om daarin een
handjeie helpen.. gaan we ook hier een
actie voeren onder het motto:. ,.
"WAT ZOU DIT KOS~N?"
Gedurende een aantarweken. zal În een

,
vitrine, welke .in de grote'cantlne

:e antwoorden denke:1. We dE:~!{en dan aan
nissen. Ol aan de kaOJrtclub waarin \'fe op
uri~e sigaar en een kop kolfie onze partner
waar we '~Zaterdags gezellig onze stramme
en vul zelf de andere mogelijkheden maar in.

wordt opgesteld, een' van onze onderdelen
worden tentoongestelcj (elke week een
ander onderdeel); mèt eenzelfde onderdeel

~

dat tijdens het bewerklngsproces is uit;
gevaJlen. .
E,n Uwo!dt öangevraagd:..
a. Schat de prijs yan het onderdeel.ln~eze

prijs moet zijn 'inbegrepen: materiaal
loon en onkosten: ..

b. Schat, de reparatiekosten van het u!tge-
vallen.'onderdee! zoals dit in de~itr)ne
wordt getoond. (Hiermee worden dus

b d Icl cl k I ..

Ie oe eosten aan materiaa en oon,

we)ke besteed moeten worden om d.it-
afgkekeu) rde onderpee! weer bruikbaar te
ma en.

Schr!jl deze prijzen op het formuJ.ier-dat
door de tijdschrijver wordt verstrekt en stop
het dan)n de brievenbus bij de vitrine. Men
dingt dan mee naar het wekelijks uit te
loven boek of vijf gulden {naar v~rkiezing).
Degene dle de werkelijkheid' het dichtst be-
naderd is winnaar .
Decu.rtslag wo~dt .wekelijks .in hetYDH-tje
en op depubllcatleb~rden bekendgemaakt..
Volgende week stellen we ons dus opnieuw
de vraag: Waar gaan we mee om?

Eerste premie
Als prijswinnaars (inzenders van het groot-
ste aantal anti-verspillingsideeën) zijn uit de
bus gekomen:

Nabewerking
1. v. d, Velde 48 ideeën f15..-
2. Holman 46 ideeën f10.~
Plaatwerkerij
1. Versteeg 8 ideeën j15..-
2. landers 8 ideeën f 10.-

Draaierij
1. Eenenaam 8 Jdeeën f15.-
2. v. d. Steen 7 ideeën f 10.-
Ter verdulde)ijking diene, dat deze premie
Ileen betrekking heeft ophe\ aantal inzen-

dingen.
De ideeën zelf moeten nog worden beoor- I

deeJd en peloond. Het uitwerken daarvar
zal nog wel enige weken vergen. ,
Vrijdagmiddag heeft de bedrijfsleider depremiesuitg&reik( ,

19.2.1951

. Gentsken~; montage

l~. Pauw, îdem

I~. R.Slégtenhorst, idem
I ~ van Wensveen, idem

I Deze week .zond de heer VonkêenJde~ in
ivQorhet gebruiken van afvaf.pijp, welke in-

~ending door de ideeëncommlssle:ls be-

oondmet een premie van f 5.-.
De gang van zaken van onze ideeënbus1s

niet onbevredigend.
:r zijn op dit moment nQg een aantal ideeën

., onderzoek.

De oplossing
Met ons 25-jarig jubileurT) in zich!; vraàgt

menigeen zic"h af, 'waar de voorspoedige

'Jroei van VDHtoch wel aan te danken'ls..

)eze week hebben wij het ont~ekt:aande

ngewoon grote hoeveelheid vers~anddie
in ons bedrijf aanwezig is. Zoveel, dat het

opgeslagen moet worden.

Men leze het voorschrift transportmiddelen,

hoofdstu~ 3, paragraaf 3.
3. De kisten en bakken moeten met ver.,

stand worden gevuJd d.w.z. niet te wei-

nig..)n een bak of kist maar ook..niette. . .veel. De Inhoud mag nimmer boven de
rand van de kist IJit"teken '



JNTREDINGEN
15.2.1951
H. J. Coómans, stampe!IJ
.1. C. J. CoPie.r,mont~ge.
Mej. A. M. M. v. d. Hof;idemM . AHTZdel. . " wart, I em

.,HadJÎj nu heus gedacht, dat je hier cachter
het rcaadse! van l1etding zou komen? BI~f-

!shet geweest, ze weten het net zomin
c1 .."
aSW!J..c.
Dlt6ng~veer zei mijn vrouw tegen mij; toen-

,
w1fDonderdagayond 15 Februari het gebouw
voorK...enW, In Utrecht verlieten, na daar
de bonte ~vondvan de Utrechtse collega's.te hebben biJgewoond. '

.. " . '. dhb...,NouJa, repl!ceerde Ik bedees, "ze è -
ben het raadsel toch opgelost, Je hebt toch
:i~lfgez!eh,wàterin die kist zati"

;..Larie.."antwoordde mijn altijd ,practlsche
vrouw; "dat kan het nooit geweest zijn. Dat,
hadlede!een willen hebben en het was
heus ri!et zo'n toer geweest om 'het kwijt
te raken." , c.-

"Ja maar.. .", probeerde ik tegen te strib.
beien, hopende door enige toenadering van
dezijd~ van mijn ega de mij ..reeds weken-
iar:g pijnigende onzekerheid omtrent de
aard en herkomst van "het ding" te kunnen
kwijtraken, mij aldus een weg bereiPend tot
een gelukk!gei leven met meer éetlust en
minder koud geworden koffie, "ja maar,
:tw~s toch een verouderd type."

.,!k wil er nog mee gestraft worden," was
het antwoord ell toen waren wij op het
stationsplein aangeland, waar een zak heer-
lijke patatten in staat was onze aandacht
van het ding af ~e leiden en de opkomende
storm te bezweren.

,;Hoe vond je die twee meisjes met gui-
{aar?"

Allerllefst, net als dat bailet," antwoordde
ik uit de grond van zijn hart.

,..Nou nou," 'bitste mljh vrouw, die kennelijk
meteen weer pver het -ding wilde beginnen,
van welk voornemen Ik haar afbracht door
diplomatisch te onderbreken met: "Ik be-
doe) natuurlijk, dat ze allerliefst zongen en
~pee!den: Jammer dat ze op 't einde niks
kregen:' -
..,Inderdaad, ze hadden het dubbel en dwars
~~!diehdi maar dat accordeon-duo was ook
uJ.1stekend en die kregen toch ook niets.."

I;,Hoho," meende .ik haar schaakmat te kun-
~~nzetten.. "je v~rgeet de goo~helaar. Weet

Jj} hoeveel gebakjes ze onder d,e strohoeden
hadden 7 Hoe 1apt die vent het hem, hè, die
doos was toch-echt leèg, alleen konden wij
Uit de verte niet zien of de taartjes ook echt
Waren. Toch wel makkelijk als dat spur weer
opdebQri:komtl Zou die cake in de pauze
ook ,,'an hem ~ijn gE:weest? D~n hadden ze
het toch wel :Wat goedkoper.. ."

"Jlj,:hebt . ook altijd wat," onderbrak' ml!~
,vrouw, ...,dlecake was - hè wat zout - die

cake ~aslekker en dat mQet je van gegoocheldè gebakjes maar afwachten. Maar

~elk~schets vond jij. het leukste ?" \.. ,

haakj.es zij opgemerkt, dat dat' "hè wat zout"
slQegop' de Îaatste patat, die mijn vrouw;"
'h d k )aarmon sta,

;,'Dferobotv6nd Ik 'êrg leuk," zei ik.,,- '-., .
;,ZekerY8nwege die zoenen, hè. Ik \ ,.
di~cdupbelganger veel ge:,stiger," . ,

"Over "l;oenen gesproken, meende Ik \-
mogen opmerken, "maar wat waar Is, is
waar, d!esnulter met die middenscheiding
speelde heer goed. Ik vind het Utrechtse
publiek ook spontaner dan, in Den Haag en
dezaarîs af."

Maar wacht maar tot onze nieuwe cant!ne
k.raa~!s.lnelgen omgeving .is toch altijd
prettiger.c, ,

.
Inmiddels waren wij. op het. tweede perron

aangeland.
,;Zou die van der Gaag werkelijk een ander
geweest zijn, dan van de Gaag van VDHJ'!

..
vroeg miJn. vrouw.
,;Kind laat je niks wijsmaken, hij deed maar
alsof.. Je kan toch als buitenstaander veel
makkelijker met Jnterne omstandigheden
spotten dan als rasechte VDH-er. Ik snap
niet; dat jij je van alles laat ,wijsmaken, je
moet. door de dingen heen zien!"
HoeJkop die onzalige gedachte kwam het
woorddingentegebr~lken, snapîk nog niet.
"En toch kan het ding nooit een ERRES stof.

zuiger zijn geweest," onderbrak mijn betere
helft.
Toen denderde de trein van 11.42 binnen.

ArOOMENERGIE
Op 12 Maart aanstaande zal ir Zaayereen
lezing houden voor personeel Utrecht over
"ATOOMENERGIE" .
De kern'stelt zich voor deze lezing te latén
volgen door een hersengymnastiek-wedstrijd.
De heren Meijs en Carsouw zijn reeds be-
reid gevonden als jurylid op te treden. De
bedoeling is twee ploegen te vormen van
plm. 8 man en ditmaaf de volgende af-
delingen tegen elkaar te laten uitkomen:
Boekhouding; fabrieksadministratie, maga-
zijnadministratie. loonadministratie. magazijn
en huisvesting tegen productiebureau, tech-
nisch bureau.. personeelszaken en Arntz-

straat-afdeling nabewerking.
Indien men deel wil nemen, kàn'men zich
opgeven bij de kernleden.

.. voor!

De macht Vi
-- wij eens aannemen, dat U een jaar-

salaris heeft van (3.000.-. Wist U dan dat
U duizend jaar zou moeten werken om het
bedrag te verdienen, dat maandelijks door
brand wordt vernietigd?
Och kom, zult U' zeggen, dat is natuurlijk
het bedrag dat jn Amerika vertoren gaat.
In dat land werkt men nu eenmaal met grote
geÎa)len.
Neen, nogmaals neen,het is het bedrag dat
in een land gemiddeld per maand verloren
gaat door brand.. De statistieken ove~ 1950
wijzen het uit. (3.QQO.000. - vernietigd in
één maand.
Ontzettend, denkt U, maar veel erger Is het
dat al deze brandên klein begonnen zijn.
Eén ogenblik van onbedachtzaamheid en
"kapitalen zijn verloren voor de gemeenschap.
Hieraan doet het kleine bericht: "Verzeke-

I ring dekt de schade" niets'af.
r Hoe is dit in onze bedr.ïJ.ve~7 Natuurlijk p.er-
fect, zegt U. Neen, bij ons geen herhaling
van het geval, dat,zich deze week in Mu)den

i heeft afgespeeld: geen commandant van de
brandweer was aanwezig; het materiaal
,. -. :,.::: niet, omdat er In twee jaren niet was
.i--_:",..~. . ;, dan bij VDH: een perf~cte
brandweerploeg, die wekelijks oefent enge:
instrueerd wordt door de heer Labrie, Djt
is çje man, die vçor hij bij YDH in dienst
trad, als instructeur aan de Haagsebl;and,
weer was verbonden. Prima dus bij ons;
moderne, regelmatig gecontroleerde b(us"
middelen, autolT)atische, b~veilrgingsinstallat.ie
voor de brandbaaJsteafdelingen enz. enz.'
Maar toch, ook bij ons geldt het parool:ni~l
i(1slapen, maar denken om de macht van hetkleine, '

D kb t . .an e ulgmg ,
,

Wij ontvingen dankbetuigen van H..).. den
Dijker, afdel.ing nabewer~lng, enA J;Buis-
man, afdeling magaz.iJn, aanziekentroö~t enb I t 11" t ""d .. ktvoor ~ angs e Ing IJ ens zie e:,

~ .;.

Con'éert U.S.O.
Maandag 5 Maart èonceft doorhetU..S~Q., T' I'
In IVO I,

HDirigent Paul upperts, -

Soliste Ria de Groot, piano,

Programma:
1, Treurmuziek uit Tyl Uilenspiegel, v.. Gilse
2, Pianoconcert in bes KV 450, Mozart
3, Symphonie Fantas(que, Ber\loz
Kaarten vanaf 26 Februari verkrijgbaar aan
de Vakbondkantoren,

Mutatie

In de plaats van mej, M... v. Lint, die als
kernlid bedankte, werd door de kernkies-
commissie mej. M. J.. Lens, afdeling montage,
verzocht tot de kern toe te treden.
Mej. Lens, die in stemmenaantal op mej..
v. Lint volgde, heeft de benoeming aan-
vaard..

Wij wensen mej.. Lens veel succes en dan-
ken mej. V..- Lint voor hetgeen J:ij deed in
het belang van de kern..

~n het kleine
Eén onbèdatht ogenblik kan een ramp be-
tekenen, want al, Is ons bedrijf verze~erd,
aan het verzekeringsgeld heeft onze directie
niets. W.ij hebben nodig gebouwen, machi-
nes, installaties en dergelijke, om geld te
verdienen,
Wist U dat In onze fabriek ~en brand is
ontstaan door onnadenkendheid van een
overigens zeer bekwaam medewerker? Wist
U dat onlangs een van d~ mensen van de
brandweerploeg constateerde, dat na werk-
tijd op een afdeling, waar kie Ine hoeveel-
heden benzine stondeR, een schilder (geen
YDH-er) r:ustlg aan het roken was tijdens
zijn werk.
Zo zijn er natuurlijk veel gevallen, waardoor
dagelijks onze veiligheid in de bedrijven
va'n YDH wordt bedreigd.
Laten--wij allen gedurende ons werk er aan
denken, dat de kleinste fout grote gevolgen
kan hebben en laat Ieder, die een begin van
brand ziet, steeds rustig, blijven en trachten
met de overal aanwezig'e snelblussers de
eerste hulp te verlenen, Steeds direct de
telefooncentrale (toestel 9 en 111) waar-
schuwen onder kalme en rustige vermelding
van de juiste plaats,
BedIen nooit de waterkranen. Dit is de taak
van de fabrieksbrandweer. Grijp ook nooit
~en snelblusser, als er iemand van de fa-
bri~ksbrandweer in de nabijheid is.
Zi( weten precies hoe elk apparaat moet
worden bediend en welk apparaat bij e~n
bepealde soort brand moet worden gebruikt,
Denkt U er om, de groote van de eerste
stap dîe U doet is niet zo belangrijk, wel

de richting die U neemt.



I INTREDINGENJUBILEUM H. C. MEYER I!H cl ' d h" d f t - ' d 1:1.,1;.1'1:1 1 cc;!,
et [sc e. mens e!gen, a: IJ OP, e ~ c;> een vrlen ~- Mej, M Canon, voorcalculatie :,",S:';

)iJk~~ ~ezlcht: trekt dan In het dagelijkse leY,en. UI;- 16.2.-1951 "c,S!!:,
zondermgop. dez.:!egelv~rmt H C, Mey:r, hlerncven G. T, Wessel, magazijnadministràtie,':::;;,
afgebeeld, :dle zIJn dageliJkse, werk,verrrcht met de 19.2.-1951 . :':"',,:,;,S:
g1!mlachdie hem op de {otc;> siert... N. V. Franssen, opleJdi..ng S::::::"...;~;i'.
29 Augustus. 1938 kwam .hiJ in onze dien5t,..1 ~3a~t W. J. Laurentius,productiebureau ':',:;;'f
aanstaande 1S dat 12Y2 Ja~r geleden. ln die ~!Jd IS .. T, K~ant, ga1..aro c ::!;.'c;

H. Co Meyer van monteur: vla eindcontroleur"radlo op. . ,. f1, Towr,send, inleerb3nd C!:,:
gekJcmmen tot controleur van tele,i.sietoestellen Hij 1 J. v. d. Haak, idem !:!j:~,!::';
~ een van die s~II.le werkers,.. ~ie: niet aan de weg .:de Jong... idem '.:'.c::;;::
t,mmeren, doch d,e .in ons bedrl.jf toch tot de spreek. ,1. Robert,ldem '.:,"
woordelijke ste\lnpllaren gerekend kunnen worden, 'N,E Vermeulen idem Co"!'::c
Goedgehumeurdenhulpvaard.ig als hij is, wordt Meyer W. v, d. Wa( .idem c::c'
alcm gewaardeerd. Bij collega's is hij vûnwege deze Mej. M. G.. Donkersloot, schoonmJakd(ehst,
eigensc;happen popü1air en aan felicitaties zal het hem cc:!,
daarom op Donderdag aanstaande dan ook niet ont. Burgerlijke Stand c::::;

cr-; breken. I Geboren - VDH :. '!'c
Hans, zoon van L. v. d, Plas, afdeling:h6ut-!:c

V k d d I tt E d magazijn, op 14,2,1951.:!er oop on er e en ges op r wer Gehuwd ::
In verband met de toenemende schaarste IS , . h I '1. v. .~ijk, metaalmagazijn, met mej.::A; :v.
de verkoop van materialen en onderdelen, op de codering. ontvanghe.nf eVen gle kee RIJnbach op 28.2.1.951. !
zowel door afdeling service als afdeling nieuw stalen tekeningenarc le: erge e e~ -

verkoop, gestaakt. bQ de oude, t~.ouwe, houten kasten symboll- 10 JA AR IN DIENST ,:,:
. seren deze grijze stalen m:eubelen wel zeer c, .. c

~venmln z.al men voortaan wer.kzaamheden sterk de evolutie in onze bedrijven. Mejuffrouw E. P; J, Pieterse, afdelingmon":
In de fabriek kunnen laten verrichten. Intussen: Hr Meesters c.s. kunnen tevreden

I tage, was 17 Februari j.l. 1.0 jaar In dlehsf;
Voor de verkoop van gerede producten zijn. Het archlet Is grondig gesaneerd. Zij werd deswege door de directie ver~erd:
(r~.diotoestellen, stofzuige~s en der~elijke) door de heer Veldkamp Maandagavond jl.~et net t.radi,tionele geschenk voor.de,1:0:
blijft de bestaande regeling onverminderd in een geheel bezette zaal een voordracht :aar in dienst zijnde dames: een- zl.!veren
van kracht. Ieder kan dan op bepaalde voor- gehouden over geschiedenis en organisatie bestek. !
waarden deze artikelen kopen. van VDH. Het gehoor bestond uit leden van Ook de afdeling bedatht haar met een ge-
Voor de service aan ERRES-producten geldt de Vereeniging van Christenvrouwen, te schenk en bloemen.

de regeling, dat vervangingsonderdelen Voorburg. -. .. . , '.' c

slechts kunnen worden verstrekt tegen In- door de heren v. d. Klooster en Kroon per Hierbij b.etul g lk aan collega s en zIeken-
levering van het oude onderdeel. Dit zal stationcar een expeditie ondernomen naar I t~.oost mlj,~ dank ,~o~r de g~ven, o~tvange:n,
kunnen inhouden, dat het toestel daarom ~e binnenlanden van Zuid-Holland, zijnde tIjdens m!Jn verblijf In het ziekenhuIs.

moet worden afgegeven bij de ERRES ser- Iet nijvere stedeke Alphen aan de Rijn, al- T. Quint, voorcalculat!è
vice in de Muzenstraat. waar in de gemeentelijke nijverheidsschool Cdi t h i konze cbedrljfsfilm (met explicatie) zulk een ursus ra 0 ec n e

,
dankbare ontvangst genoot, dat een tweede Zoals bekend organiseert Instituut Stee-

Betaling privé telefoongesprekken voorstelling nodig was, houwer schriftelijke opleidingen op alle ge-
.. . . bied: o.a, electro, radio, radar en televis[e-

De laatste tiJd IS het aantal telefoongesprek- Solex excursies techniek, benevens handels- en talen-
k~n sterk t~egenomen. Onze telefon!s~en, , onderwl's. :S,,:
die het toch al druk hadden, worden hler- Maandag 26 Februari aanstaande zal de eer- D,..J b d d""d . b I ste g roe p P ersoneel van Solex-servlce- It Instituut 00 ons aan, in ren erC1rca

oor zwaar east. 25 ' t bd " f ~
, stations een bezoek brengen aan onze cursls en van ons e riJ aan een 0

Daarom zullen wij trachten het gebruik van! b ' k M d K Ieldin g deelnemen een reductie te verlenJdl f b k . Id I la rle en aanweg en e roon. '

e te eoon te eper en. Dit ge t voora ~n bovendien naast de schriftelijke lessen
voor prlvé-gesp1'èkken, die tot nl,l toe op HIVO-agenda twee keer per maand grat!s een mondelinge
beperkte schaal mochten worden aan- les te geven.
gevraagd. 25 Febr.: 10.00 uur v.m., Diligentia. Belangstellenden voor een cursus kunnen
Wij brengen in herinnering; dat voor de . Voordrachtochtend door Maud !zi..ch opgeven bij hr van Dorp, afdeling op-
berekening van interlocale automatische Cossaar. leidingen.
gesprekken waarvan de P .T.T. geen gespe- Fragmenten uit werken van .Ar- cificeerde afrekening verstrekt, de regeling thur Schendel,en Theu.n ,?e Vrles. Maandag a.s. gewIJzigde

geldt dat hiervoor een bedrag moet wor 4 Maart: "Naar Europa s Eenheid. "dd' - S k ! d H B ' mi agp auzeden betaald, berekend naar de gemiddelde pre er .pro~. r ,rugman,s !
gespreksduur, dus: het dubbele van de prijs over ."C;;lsls In ~e Europese één- In verband met een belangrijke excursie is
van een gesprek van 3 minuten. wordin?, met. films. " ..Je kleine cantine op Maand8g 26 Februari
V k b" bc Id W 1.1 Maart: "Een VIZIoen Uit het oude Egypte na 13 00 uur niet meer beschikbaar

oor een gespre naar IJvoor ee asse- M ' I d P L G . . .
dt 2 6 t R t d 2 30 ysterlespe oor. . rlm. Kantoor- en laboratorium personeel

P auzeert

naar wor x cen naar 0 ter am x Al d h d 11' .t b k d ' eze oc ten voorste Ingen zijn toegan- dan:
cen ere en , k II'k b .t I d 1 11 45 12e J voor gewone en UI engewone een. e pauze. - .1. 5 uur
Voor zakelijke gesprek~en wordt deze prijs Toegangsprijs f 0,50 per persoon. 2e pauze 1. 2.30 -13.00 uur
door de afdeling verkeer aan de afdeling Cursussen welke in Uw biJ.zondere 88"- P I d t ! b . k t" d ktd" I ersonee a la rIa s IJ wer en gewoon-
van e aanvrager doorbere,kend, voor prlvé- dacht worden aanbevoJen. lijk ~an de kleine cantine gebruik maakt,
gesprekken ,:"ordt e~n detailverkoopnota aan U weet het, buitengewone leden hebben' wordt verzocht ditmaa) in de grote cantine
de persoon In kwestie aangeboden, De werk- alle voordelen van het lidmaatschap van het I te lunchen..

zaamheden aan. ~e privé-gesprekken zelf H.I. V .0, En het kost U slechts 25 c.ent per I Plaatsen worden daar voor hen gereser-
(a8nvragen, administreren, berekenen, nota maand (echtparen totaal 40 cent per maand). veerd.
schrijven en kosten. innen) worden gratis Mej. Groeneweg, afdeling sociale zaken, zal

K kverricht. In verband hiermede moet het voe- U gaarne noteren. ernspree uur
ren van privé-gesprekken zoveel mogelijk. ,. .. .. r)e kern houdt spreekuur op Maandag 26
worden voorkomen en zullen aanvragers, die Hiermede betuig Ik miJn hartelijke dank aan .'ebruari aanstaande in de kamer van de
niet aan een vlotte afwikkeling van de aan- directie, chefs en collega's voor de mooie heer v.d. Poel.
sluiting, de administratie en de betaling .:adeaux die ik mocht ontvangen ter ge:' Aanwezig zijn:.
medewerken.. voortaan hie!van worden uit- legenheid van mijn 10-jarlg jubileum. 1e pauze: mej. v. Rietschoten e; hr Wille;

: gesloten. Mej. B. Pieters, afd. montage 2e pauze: hr Stoffels en hr L; B.v. d. Linden


