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~.: gang van z~ken In het bedrijf.

Kleine gids verschenen

de afdeling Bibliotheek kan men bestellen
I van de Nederlandse

I

--

DEN HAAG hoe het georganis~~rd ~ou moeten worden,
Belan ri8k onderzoek 0 komst :::. :~~.met de res~ltaten zou geb~uren,

9 J P Toen alle plann en uitgewerkt waren, werdh ft U I . . h k? de hele zaak met de directie besproken, en
ee p ezler In et wer . deze wa~ bereid aan eenonderzoek mee te

werken. Dit. betekent, dat u gedurende een
A~n de Wassenaarseweg te Leiden, vlak naast de terreinen van het half jaar enkel~ medewerkers van het insti-
Academisch Ziekenhuis, staat het Instituut voor PraeventfeveGeneeskunde. tuutk' inh] et~edrijf hun studies en een ondér-
B ; d ' t ' b d ' 1941 d k k h zoe zu t zien houden, een onderzoek dat

,nne~ I mooie ge ouw, at pas In tot stan wam, wer t een sc are onder anderen zal bestaan in het houden van

onderzoekers ..voor het bestuderen van besmettelijke ziekten, van de een schriftelijke enquête en in gesprekken
hygiëne op werkplaatsen en in woonruimten en,z. enz., van beroepsziekten met vele af~elingen en ondergroeperirigen,
en dergelijke, in het belang van de gezondheid van ons volk. T<?t zover. ditmaal. De volgende keer zullen

. WIJ nader Ingaan op de organisatie, de opzet
De ~a,am "praev~ntief" duidt aan., dat het tot doel om na te gaan, of een dergelijk on- en de achtergronden van dit onderzoek, Ook
voorKomen van ziekten de belangrijkste taak derzoek een kans van slagen zou hebben, zult u dan vernemen, welke stappen reeds
van het Instituut is. 'Jenomen werden, om bij een grote groep in
\an dit instituut is ook een psychologische het bedrijf vertrouwen en medewer".ing te

dfdeling verbonden, die de bevordering van verkrijgen.
de gees!elijke gezor,dheid tot taak heeft, en Want zonder de m~dewerking en het ver-
die onder leiding staat van prof. dr. [ Koe- all~ werk~rs, heeft zulk ~enkebakker. . " een veel geringere kans van

Deze afdeling houdt %ich onder and~renbe-
%;.g met b~ro'~ps-keu~e-lnstelllngen;'s9c:jaal inspannlnç- 1s het echter
werk i(1 de bedriiven, ongevallen;b~strijding -~ nuttige
-en de be.ord~ring van g6éd~ pêrsoneeisver- de weteR-
houding~n in de bedrijven. on ~o

Goede personeelsv~rhoudingen (en in het
algemeen de tevredenheid van allen 1ie in
de indu'strie wcrken), :'" ..
belang voor de gezondheid
Wie plezier he~ft in zijn werk ~

prettige omstandigh~den werkt, kan
meer verzetten, wordt ., -

is veel beter tegen het leven en zij"
heden opgewassen.
Uitgaande van d~ze gedachte, is het

, "'.J.

'. . ,dat jaarlijks wordt uitgegeven

vereniging van Raden van Arbeid,
.leesbare vorm alle gegevens over

'~.._OO"':" ziektewet, kinderbijslagwet

.. uuo de Sociale Wetgeving In ons land zo

belangrijk is en het. voor ieder wensêlljk Is,

dat hij althans van de voornaamste bepalin-

gen enigszins op de hoogte is, beyelen wij
deze publicatie in aller belangstelling aan.

.: één kwartje.

Is boekenweek. dus, koop: een boek I

. - -. ~,. ---'.
zoekingen- in 'het bedrijfsleven.
dat door nauwgezette studie
vonden kunnen worden
den, die de geestelijke, ~dfijfsleven bevorderen,

.bken
Zo heeft onder meer dr. fr. M. G
bedrijven (ook bij ons) een ..
steld naar "het pJ.ezier in het werk"
hij onder anderen meer dan 2000'
heeft ondervraagt.
Daarnaast heeft het instituut in twee
grote be.drijven' uitgebreide
gedaan, wàafbij. ..
met honderden werkers
en waarbij de resultaten,
als practisch, hoopvo.l zijn .-. - -

Bij ons was, nu al weer anderhalf jaar
leden, een kleine groep mensen, die
interesseerd~n voor de . .'
het bedrijfsleven. Zij besloten, om door
del van literatuur en van bespreklnqen
trachten te raken in
Toen zij ~ochten naar,

kwamen zij in contact met. Praeventieve Geneeskunde. Na

besprekingen werd men -
dat het zeer de moeit~ waard zou

het instituut een dergelijk onderzoek náar plezl~r in het werk ook bij ons bedrijf zou

Iinstellen. Dat was het b~gin. Sinds verleden zomer

hebben er regelmatige bijeenkomsten plaats-
gevonden tussen enkele onderzoekers van
het Instituut, en de groep beJ.angstellenden
uit dit bedrijf. Deze vergaderingen hadden

---
Weer een hei/oto. Vorige week betrof het
de palen voor de nieuwe grondstoffenloods;
deze week zijn het de drie betonnen palen,
die geslagen werden in het grasveldje voor
de houtvleugel. Zij zullen binnen enkele
~aanden het monument dragen dat daar op

Me i aanstaande zal worden onthuld.

'. - 23 Februari l.I. hield De Kern een
I buitengewone vergadering met de heer

Braakman. De bedoeling hiervan was de
wederzijdse kennismaking. Bij de opening
sprak de bedrijfsleider de hoop uit, dat de
samenwerking tussen Kern en bedrijfsleiding

I zal leiden tot gezonde bedrijfsverhoudingen.
Tenslotte gaf de voorzitter van De Kern een
overzicht van de nog lopende afspraken.

I Deze week is er een voorlopige beloning uit
'de bus gekomen voor de heer G. Plugge.

I-fij zond een viertal ideên IIn waarvan er drie
I.,etrekking hadden op het slijpen en één' op

I lassen. Het laatste idee werd afgewezen,

maar voor de eerste drie is er door de
I ideêncommissiè een beloning toegekend van
f 10. -, het dien verstande, dat over drie
maanden wordt nagegaan of hij alsnog voor
een aanvullende beloning in aanmerking
komt.

Maandag 26.2. heeft een groep geêmployeer-
den der sercivedealers een bezoek aan De
Kroon gebracht. Dit bezoek werd voorafge-
gaan door een bezichtiging der fabriek
Maanwea



,
,

~~; "

, '

'"

'J

,;~
,[;f,

,~,
,~
"Ii,
"!:'

~

.I

Deze KY werd dus oorzaak, dat VDH ver-
huisde naar de Stortenbekerstraat. In ver-
band met het 25-jarig jubileum wilden wij
graag de beschikking hebben over een KY
en plaatsten daartoe een oproep in het VDH-
tje. Tot onze grote verbazing werd ons reeds
de eerste dag twee toestellen aangeboden.

Het blijkt dat zij nog in goede toestand zijn
en zelfs nog spelen, zoals het bovenstaande
toestel ,dat in de oertijd eigendom is geweest
van de heer Willemsen, afdeling magazijnen.

Als men zo'n museumstuk - want dat is dit
toestel inmiddels al geworden - critisch be-
ziet, moet ons van het hart, dat die oude KY
met zijn houten schotjes en ijzeren omhulsel
heus niet lelijk was en gezien zijn zuiver
functionele uiterlijk zelfs in deze tijd in v~ler
ogen genade zou vinden. Als bijzonderheid:
de ijzeren omhulsels werden. inderdtijd bij
Waldorp voor ons gespoten en door niemand
mind~r dan onze Îecgenwoordige im~regneer-
der M. L. lansen.

De KY had zo'n succes, dat hij (lansen)
voortdurend moest overwerken en daarvoor
g~paaid moest worden door de heer Leo, die
de te spuiten onderdelen "eigenhandig" PE;-
Ford naar Waldorp ree~. ;

~--~~~--"~

De stamvader van alle KV' s
Zoals bekend dragen alle door or:s geproduceerde ERRES toes!ellen een Iypenummer,
dat bestaat uit de letters KY, gevolgd door een getal.
Hierboven ziet u de stamvader van alle KY's, de zogenaamde ijzeren KY, ook wel de
broodtrommel genaamd. Dit toestel kwam in 1928 in producte en oogs~\e zulk een
succes, dat besloten werd een .,echte" fabriek te beginnen en niet meer te produceren
in gehuurde garages en woonhuizen, waarover men tot dusverre beschikte.

,
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Deze week is in de grote cantine verschenen
een frisgekleurde verlichte vitrine met het
opschrift:

WAT ZOU HET KOSTEN?

Daarboven prijkt het welbekende duiveltje,
door fantasierijke lieden zelfs voorzien van
pruik, snor en "sjekkie".
Om misverstand te voorkomen zij medege-
deeld, dat de vraag: wat zou het kosten?
niet slaat op de vitrine zelf, doch op de in-
houd daarvan. In het middenvak worden van
week tot week twee dezelfde onderdelen ge-
toond, waarvan één goed en één afgekeurd.

De vraag is nu:

1. Wat kost het goede onderdeel?

2. Hoeveel kost het ons om het afgekeurde
onderdeel weer bruikbaar te maken?

Ter vergemakkelijking zal bij elk onderdeel
vermeld worden welke bewerkingen het heeft
ondergaan, uit welk materiaal het is gemaakt
en wat er met het afgekeurde onderdeel moet
gebeuren om het weer voor gebruik geschikt
te maken.
Dat de vitrine zich in een levendige belang-
stelling mag verheugen, bewijst wel het feit,
dat enkele nabewerkingsmensen één der
commissieleden aanschoten met de opmer-
king:
..,Als dit een vlek is, hoeft dat ,.ding" niet te
worden ontnikkeld, maar het is geen vlek, het
is een bladder."
Inderdaad, de heren hebben gelijk, het IS een
bladder, vandaar de vrij omslachtige repara-
tiebehandeling.
Verder bleek er misverstand te bestaan om-
trent de mogelijkheid tot deelnemen. Het is
niet de bedoeling dit te beperken tot de drie
afdelingen waar wij tot dusverre de anti-
verspillingsactie hebben geïntroduceerd.
Alle uur- en weekloners van de fabriek Maan-
weg kunnen meedoen.
Dus: waag eens een gok en ding mee naar de
prijs van de week: een boek of vijf gulden.
Inzendingsformulieren bij de tijdschrijvers en
inde grote cantine bij de vitrine verkrijgb.aar.

v = vet
op één van Ben's kleurige affiches in de na-
bewerking ziet men een vreselijk dik en vet
gedrocht.. Hij ziet er zeer wanstaltig en afsto-
tend uit.. Wij kuhnen wel zeggen, délt hij
zeker ook uw sympathie niet zou hebben,
als u hem zag. En dat Is ook de bedoeling!
Al Is er op de wereld nog zoveel samenwer-
king nodig en al vraagt de tegen~oordlge tijd
nog- zoveel begrip en verdraagza~mheid, met
hem moet u nooit samenwerken. Toon geen
begrip voor zijn lokkende roep,
Werkt ~llen samen om hem een strategisclle
nederlaag te bezorgen. Wij bezitten machtige

bestrijdingsmiddelen!
Wie is hij dan wel, die ons dagelijks belaagt?
Zijn naam is VET, staatsvijand no. 1 in gal-
vano en spuiterIj. Een dikke vriend van het
verspillingsduiveltje. Hij is de oorzaak van
slechte lakhechting, bladders en vlekken.,

Niet in jacquet"
Ben's vaardige handen tekende voor de afde-

,ling draaierIj een deftige mijnheer met hoge
hoed en jacquet aan een boormachine.
Het onderschrift luidt: De juiste man op de
juiste plaatst
Dat deze feestg~nger niet ~chter een boor-

Imachine, m~~r ~chter iets ~nders thuishoort,
z~1 ieder duidelijk zijn.
Ma~r zien wij het ook ~Is deze mijnheer geen
j~cquet ~an heeft en bijvoorbeeld groenteboer
v~n zijn v~k is?

Nu willen wij hiermede n~tuurlljk niet zeg-
gen, d~t een grqenteboer geen prim~ boor-

Ider k~n worden. Ook zouden wij niet gr~~g
wi!len bewerén, d~t deze fr~pp~nte st~~ltjes
op de dr~~ierlj voorkomen.

W~t wij echter met deze affiche beogen, Is
dat iedereen zo veel ~Is mëi~r enigszins mo-
gelijk is, werk moet krijgen d~t met zijn be-
kw~amheid en speci~le ~~nleg strookt.
D~t is voor de m~n en voor het bedrijf de
meest efficiente oplossing.

Een deuk in je hoed
Eén van de dingen. die een hoed tot een
deukhoed maken. is het deukje.
Zo'n apart deukje, welgevormd en naar de
eisen des tij ds. geelt cachet aan uw hoed.
U kent toch wel de zwierige zwaai van een
zwart dopje?
Wees dan zuinig met deze deukjes. Bewaar
ze alleen voor uw hoed. Heus, het staat u
charmant. ,
tn een stolzuigerketel stáát nu eenmaal geen
deuk.

BOUWERIJ
;

Wat de verdere bouwerij betreft: De betor
nen palen voor de nieuwe grondstoffenloods
zijn opgestort. Enige randbalken werden er
eveneensgestort. Binnen enkele weken hoopt
men te kunnen beginnen met het stellen van
het ijzerwerk.
Voor het laboratoriumgebouwen de cantine
werden grote hoeveelheden materiaal aange-
voerd (hout en ijzer) en afgevoerd (uiigegra-
ven grond). De dragline draait al dagenlang
en de zware trucs sleuren het materiaal uit
de bouwput die voortdurend groter wordt.

Kernspreekuur
De Kern houdt spreekuur op Maandag
5 Maart aanstaande in de kamer van de heer
v. d. Poel. Aanwezig zijn: -
1e pauze: mej. v. Rietschoten, mej. Bécude.
2e pauze: hr. Camphuysen, hr Van Delft.

Op Woensdagavond 14 Maart aanstaande
spreekt prof. mr. B. C. Slotemaker in de
filmzaal over "Wetten en Mensen".
Alle VDH-ers en collega's van de Kroon-
fabriek, beid~n met introducé's, zijn op deze
~vond hartelijk w~lkom.

Er werd ons door A. Smolders, verpakkings-
magazijn (Bram), verzocht om in het VDH-
tje te zetten, dat hij zich gaarne aanbevolen
houdt voor afvalbrood. Bram houdt namelijk
varkens.
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machinepark van De Kroqn werd dezer
uitgebreid met een oudgediende der

Maanweg. Wij hebben het vertrou-
. ~~., . 125 tons pers nog vele jaren

aan De Kroon zijn dienst enzal kunnen ver-

lenen.
14 Op de lakkerij is aangekomen een bak voor
14 het losweken van lak op de haspels (houders
14 voor te lakk~n onderdelen). Wat zal onze

13 '6eeker blij zijn dat er niet meer gebikt be-
12 I hoeft te worden.
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PRODUCTIEPLANNEN BESPROKEN
\. IÇI " "CI"I'~I

I Woensdagavond 21 Februari werd in de can- bevredigend geweest. De voorgestelde- ".
Aangezien de bestaande 1 5% regeling voor tine te Utrecht de jaarvergadering belegd. ductie werd nagenoeg geheel gehaald. Hier-
de niet-tariefwerkers onbevredigend was, kwam Ondanks de slechte weersgesteldheid bel- bij trad de aggregatenproductie op de
deze regeling herhaaldelijk op de agenda van stond voor deze bijeenkomst goede belang- ~
de Kern voor. H!er is het mede aan te dan- stelling. .. ,~~-~, ..-
ken dat wij met ingang van 1 April 1 ç 51 De heer Meys gaf een terugblik op 1950. den ingevoerd. De gebouwen en i;st~ll~ti'es
een .r,ieuw systeem ~aan invoeren, ter ver- De resultaten en prestaties in 1950 waren zijn nu zover verbeterd, dat de oorl09sbouw-
~~nglng van de 1 5 /0 vaste toeslag voor .. verschijnselen wel verdwenen zijn.
tijdwerkers. '" Ideeenbus Voor 1951 hebben wij weer een vergroting
Reeds 28 October 1950 schreven WIJ over dit van de productieplanning voor de boeg. D(t
onderwerp in het VDH-tje: het wachten was Nr. 277 b~tekent vooral voor het 1e halfjaar extra

echter nog op de officiêle toestemm!ng. A. L. H. v. d, Hooft, afdeling expeditie, stelde inspanning. Daarnaast zullen wij weer een
Wij hebben nu de goedkeuring van het Col- voor om tegen de muur van de stamperij actie op touw zetten om door werkmethoden..
lege van Rijksbemiddelaars voor ons systeem speciale stapel rekken aan te brengen. Dit be- verbetering de producten goedkoper te fabri-
verkregen en ook de erkende vakorganisaties vordert orde en veiligheid en voqrkomt be- ceren.
verklaarden zich er mede accoord. schadiging aan stempels tengevolge. van In het kader van een steeds verdere ver-
Zoals bekend, vond het systeem ook bij de overladen. betering van ons próductieniveau noeiTlde de
Kern Maanweg instemming. Premie: f 7.50. heer Meys als kernpunt het devies: "Je Main-
Ter verduidelijking geven wij hieronder nog- * tiendrai". Dit woord: "Ik zal handhaven" v~n
maals de belangrijkste punten: Nr, 263 de Oranjes', dat wij terugvinden in het Ne-
a. de vas!e toeslag van 150;0 komt te ver- P St. t fd I. d . .. b d h d ._~~ ... ,kunnen wij ook Op Ons

1I . I d k I . Ig er. a e Ing raalerll e ac t at b '
v~ en; In ,P aa~ aarvan omt een toes ag, het ~~..~ ,.~,., etrekken. door t.e zorgen dat wij 'een
die 10 to. 25 '/0 kan bedragen; SPM d ' b k h .' werkinstructie een in gevoerdeb d. d Id 3 ., ..- raai an et wegspringen van '. It percentage wor t vastgeste .voor k d 'k ., een ontvangen opdracht of een ge;'d Ik I d 3 on wor en voor omen. -

k fmaan en en voor e e vo gen e maan- maa te a spraak handhaven'" Dan sluiten
den opnieuw bezien; Premie: f 2.50. wij voor 1951 een"hele grote verliespost uitt

c. het vaststellen van een percentage ge- .;
schiedt op grond va~ ee~ beoordeling op- Nr. 213. Paascompetitie klaverjassen ';
gesteld door de dIrectie, baas of chef, W. Pel, afdeling montage, constateerde het . ".

samen me! een functionaris van de afde- aanlopen van de torsieveer van de zeilwrij- In een zeer gezellige sfeer zijn wij Vrljdag-
ling personeelsdienst; ver tegen de scharnierbeugel. Hij bedacht de avond 23 Februari gestart met onze vlotge-

d. het systeem is zo ontworpen, dat zij, die verbetering en incasseerde een premie van speelde Paaswedstrijd klaverjassen.
een goede prestatie leveren, f 5. -. Het hoogste aantal punten is gehaald door
hoger kunnen komen dan hun tegenwoor- . de heer v. d. Berg, Arntzstraat, met 4808
di ge 15 %. Degenen daarentegen, die on- Nr. 30 punten.
der de maat blijven zullen met een la ger J H I .. fd I. 4640 k b I De avond duurde tot ongeveer 11.00 uur en, . a eWIJn, a e Ing ,reeg een e 0-

k I d d b h dPercenta ge genoe gen moeten nemen' . 5 Id .d d t an gesaag wor en esc ouw ... 'mng van gu en voor e em ee, a ge- E I d P de. biJ Wijze van uItzonderin g wordt voor het. t " dl d d . d d h r za vóór e aas agen nog een kaartavond
ruime IJ ge e en wer Ingezon en oc nu . d d -

1 e en 2e kwartaal 1951 een minimum van k d t t . georgamseer wor en.
Ol d d pas on wor en oegepas. I E d.. t d h . I15 10 gegaran eer; * en aar Ig In ermezzo vorm e et planospe

f. ~et systeem zal worden ingevoerd met Nr. 298 doo; de h~er v. d. Gaag, die. op zijn beken.de
Ingang van 1 April 1951, met terugwer- '" ".ust~ge wijze een potpourri van populaire
kende kracht vaaf 1 Januari 1951. Het J. Ro~saert, afdeling magaziJ~en, o:ntvlng een

I liedJes ten beste gaf, toen hij even uit zijn
loopt voorlopig tot 1 October 1952. prem~e van f 2.50 ~o:or een .'dee Inzake ver- werk een kop koffie kwam ?rinken. Het viel

Inmiddels is met de beoordeling begonnen. betering aan .?e sluIting van de deur van het bijzonder in de smaak.
De op grond van de beoordeling gegeven metaalmagazIJn. .

percentages worden vÓÓr 7 April 1951 aan N 195 INTREDINGEN
de betrokkenen medegedeeld. r. .
Het bovenstaande geldt voor de fabriek De heer Westerdaal, afdeling 2565, bedacht Me!. P. J. v. d. Wacht, montage, 22.2.1951..
Maanweg. een gebruiksmogelijkheid voor afval isolatie- Mej. A. G. Pels, montage, 22.2.1951. ",,:
Ten aanzien van de invoering voor de fabriek kous. A. Revet, montage, 22.2.1951. ~:
Utrecht volgt nader bericht. Premie f 5. -. W. J. J. v. Dey/, montage, 22.2.1951. ,ii1. lA. P. Bosch, stamperIj, 22.2.1951. i,;,(~
Brid g en Nr 288 F. C. Elkerbout, stamperIj, 26.2.1951. ,")'i~. . ... .,. .'" "'.. .., :.. N. A. Buljs,draaierij,26.2.1951. ~;;~*
Uitslagen van de 1.0e ~.onde van d7 N.BB.B., E. J. Imhof zag, ?~t In de stamperlJ met olie, P. Pietersen, stamperIj, 26.2.1951. ;,t!Z:
voor zover VDH hierbij betrokken IS. petroleum .en spiritus gem,orst werd, doordat H. ten Brinke,. montage, 26.2.1951. :;':1;
VDH 1- P. V.S.P. 6 59- 5 de vaten m~ top een ste!l,ng lagen. Er komt J. J. Ockhuijsen, stamperIj, 26.2.1951. ;';;'~
VDH 2-Jautze 38-23 nu een speciale aftapstelling. "c,",

VDH 3-Zuivel 5 12-53 Premie f5.-. Spreekuur Kern
VDH 4-P.G.S. 9 31-35VDH 5- Ras 8 23-33 Aangeboden: -.. I Spreekuren in Maart 1951:

De heer De Cates c.s. behaalden een grote Utrecht - woning )"et 5 kamers, grote zol. Vrijdag 9 Maart:
overwinning op P.V.S.P. 4 en kwamen hier- der enz. Huur f4.65 per week 1e pauze: hr de Baar, hr Slagmolen.
door op de derde plaats van de klasse 2G. Gevraagd: 12e pauze: hr v. Kortenhof, hr. v. Meersber-
Het tweede team v:ist in een spann~nde strijd te Den Haag een soortg~lijke woning. Huur. gen
van de koplopers In kla~se .3L te winnen. De tot f 10. - per week. Vrijdag 2~ Maart:
stand van de kopgroep IS hier nu: I'nlichtingen afdeling Sociale Zaken. 1 1e pauze. hr Slagmo.len, hr Loozekoot.
Jautze 3 10 7 1 2 15 2e pauze: hr.v. d. linden, hr v. Kortenhof.
Olveh 4 10 7 1 2 15 Alhoewel ook het vijfde team verloren heeft, DE KROON
V~H 2 10 6 2 2 14 staan mej. en de heer Van Diem. de
Zuivel 6 10 3 5 2 11 Verelzen en Kuyper er van

Het derde 1eam kon het tegen Zuivel 5 niet er het meest gunstig voor. - - ~

bolwerken en kreeg een gevoelige nederlaag een steek liet vallen staan in deze
te slikken en is tot de op een na laatste drie teams bovenaan.
plaats gezakt. De stand aan de kop is nu:
Jammer was ook, dat de heer Kliphuis c.s. VDH 5 10 7
een nederlaag leden en wel tegen P.G.S. 9. Ras B 10 7
Zij hebben weliswaar de derde plaats weten HC 2 10 7
te behouden, maar de kampioensadspiraties Emar 10 6
zijn nu vervlogen. ~.V.V 2 10 6



Het was in de tijd dat Burgerlijke Stand
ons bedrijf een i3teeds Geboren:,
hogere ~Iucht nam, dat Caroline, dochter van P. J. v, d. Scheer, afde-
men op afdeling arbeid Ijng ontwerpgroep, op 232.1951.
de opdracht kreeg en-
k~fevee"belovendeHB$- : INIREDINGEN
ers in dienst:.te nemen I I. J. v. d. Velde, draaierij, 26.2.1<:51.
",ter opleidin~ . L: Kerkhove, galvano, 262.1951. '
C;' Schrevel was een:an E. M v. d. EI,d, inleerbard, 26.2.1951..-
die .veelbelovende Jon- . F, v. d Meer, inleerbard, 26.2.1951.
geluI. Regelr~cht van de i G. H Monker inleerl'Dnd, 2621951.
schoolbànke~ k,wam hij; iJ.. G, Vv. Bras', hoofdboekhouding, 1,31951,
a~s ,volontair In onze M, Eekhof, huisvesting, 1.3.1951. ;
dienst op een zakgeld- E li Godewski electronisch lab 1,31'951,
salaris van 45 gulden Mej.' c, p. Leefl~ng, kostprijsadmin., 1.3,";Ç51.
per maand, hetgeen voor -

die tijd geen onaardig
E dzakcentje was, r wer D~ volontair Schrevel ., ,

begon met twee maan- . . .. in de plaJ:werkcrlj op~esteld een meu-
den lang stofzuigerlabels w~ pers,zu!~s ter vervar.glrg :an d~ oude
te sorteren - een werk Mu!!erpers, die naar De Kroon IS getranspor-

dat een volijverige nieu- teerd. , , '. .
weling wel in de gepaste . . . . aa:1 de VII,~t g~b~uwd een ruimte die
bespiegelende gemoeds- als cartor,maga,~IJn dienst zal doe~. De hu,~r
gesteldheid weette bren- i van het maga~IJn .Oude Molstraat. IS /lamel'ik
gen" werd daarna as- opgezegd. .
sistent op .de afdelil"!g , : .. opdrac~t ge,ge,e~ tot de ~fbouw van de
organisatie en vervol- nieuwe ser'lceru1mte In De Kroon. Alle ser-
gens tijdschrijver op de v!ce-afdelingen (nu nog verstroo!d over
afdeling meubel montage. I~ Muzenstraat en Maan:.veg) zullen daar wor-
Vandaar: belandde hij den gecon~entreerd,
acfiterde kardex, zijnde ',' . , beslo,.:n volgende week het huis,'es-
het administratieve ge- tl,ngsmagaZljn t,erug .te brengen naar de ;o~d~
heugen van afdeling ar- vertrouwde wlgw,am. Zulks te rontrulm~ng
b ' dSe d t 1940 ' h i j ' 'Jan de garage die een andere bestemming

el. er IS h f k I" k k tlh ' H '
k t0 die afdeling werk- ee t. ge regen, name IJ e e UIS. Ier omp en met hetvorde- I de tweede ketel te liggen voor de verwar-

zaam C SC H R E V EL ming van het complex. Hij is al aangekocht.

JUBILARIS VAN DE WEEK. Slijpers slepen proef
ren der jaren, voortdurend in rang geste~n, zodat hij er nu de leiding heeft, Dinsdag 27 Februari was voor 15 mensen van
~fdeling arbeid is belast met het aannemen, overplaatsen, bevorderen e,~ o~.tslaan v~n de slijperij een belangrijke dag.
personeef.. is dus een afdeling waar ieder, die bij ons werkt, onvermijdelijk mee In Drie tot vier maanden hebben zij, onder de
aanraking komt. Vandaar dat. iedereen C, Schrevel kent en omgekeerd C. Sc.hrevel leiding van de heer Orth, gezwoegd aaneen.
iedereen kent. Degenen, die hijzelf in dienst neemt, degenen die door hem berispt of cursus voor de slijperij. Hier werd hun deels
geprezen wo rd'e n , ook diegenen die van hem te horen krijgen dat hun diensten niet schriftelijk, deels mondeling, deelementaire

gewenst zijn.., , ,beginselen van het. slijpen geleerd.
C, Schreve) heeft nooit een andere baas gehad dan VDH, als ~IJ .ten mln,ste niet Thans moesten zij een proeve van bekwaam-
meerekenen zijn papa, wien hij achter de toonbank heel lang geleden wel eens assisteerde: heid afleggen op een examen, Wij hopen de
Bij het vakexamen zakte hij echter jammerlijk, omdat hij chocolade hagelslag verpakte volgende week de resultaten te kunnen v~r-
in een zoutzak. . ' . melden. Vanaf deze plaats willen wij een
C. Schrevel rijdt graag auto; ook rookt. hij graag grote sigaren '(tip voor degenen, die hem woord van hulde brengen aan de cursiste;
komen feliciteren) en, waagt zich zelfs aan het kweken van planten in de vensterbank. die hard hebben moeten werken. Iedere wee;'"
Informeer belangstellend naar zijn Amaryllis en u heeft zijn hart gestolen. Werp tersluiks moesten zij ondê?' anderen een schriftelijk
een blik door het venster en constateer dat de keuze van het )uiste personeel op de uitgewerkte les inleveren.
juiste plaats hem wel toevertrouwd is. , Het Dinsdag afgelegde eJlPmen zal beoor-
Afs de jubilaris 7 Maart aanstaande eens moet1uisteren naar de welbespraaktheid van deeld worden door een commissie bestaande
anderen, zal hem blijken dat hij _c al timmert hij uiteraard aan de weg en, al moet hij ~e 'Jit d~ heren Reidt, Orth, de Boer en Camp-
mensen wel eens onaangename waarheden zegge~ - desondanks p~pu.lalr en geacht IS, huysen.

Heer $chrevel, de redactie feliciteert u vast bij voorbaat en houdt zich aanbevolen voor Dit 15 de eerste keer, dat een dergelijke cur-
een stek van die Amaryllis, sus in ons bedrijf is gegeven, Wij hopen

voor docent en cursisten, dat de volgende
week aan iedere deelnemer een diploma kan
worden uitgereikt.

Klaverjas
Aanstaande Maandag 5 Maart clubavond.

I Voortzetting Roosterwedstrijd,
"'1ededelingen nederlaagwedstriJd "De Bijen-
korf".
Verloting tabaksàrtikelen en een extra prijs
voor de hoogste tafel,

I Aller opkomst gewenst.
Uw deelname aan het rooster betekent, dat
steeds op uw komst wordt gerekend.

Van der Ham, meubelmakerij.

HIVO-attracties ~~~~ G. F. C. Smlt.
De opmerkzame lezer zal ontdekt hebben, 6 lessen met del;nonstratiemateriaal op I
dat in het VDH-tje van de vorige week een Woensdagavonden.
gedeelte van het HIVO-programma was Aanvang 21. Maart.. -:' f 2.-.
weggevallen. HET SCHIKKEN VAN BLOEMEN MET
Onder het hoofd: EIGEN MIDDELEN
Cursussen, welke in uw bijzondere aandacht door mej. M. M. F. Fischer.
worden aanbevolen 3 lessen met lichtbeelder. en demonstratie op
ha~den wij het volgende willen vermelden: Vrijdagavond.
SCHOONHEID VAN STAD EN LAND AanvBng3Q Maart. - f 1..25.
door A. J. M. Landers. Het zetduiveltje is hier de schuldige, maar
6 lezingen met lichtbeelde~ op Donderdag- als u zich opgeeft als lid van hèt HIVO -
avonden. u weet het waarschjjnlijk al, de contributie
Aanvang .1 Maart. - f 2.25. bedraagt slechts 25 cent per maand, echt- .
LEVEN IN DE SLOOT EN lN DE ZEE paren 40 cent - zal het u niet deren, of Aangeboden.
door dr. J. J. Smith. opgave' in het VDH-tje volledig is of niet. Etagewoning te Rijswijk, 4 kamers. Huur
3 lezingen met lichtbeelden op Maandag- U ontvangt dan gratis elke maand het HIVO- f 32. -.
avonden. blad Volksontwikkeling met volledige ge- Gevraagd:
Aanvang 12 Maart. - f 1. .25. gevens over bijeenkomsten, cursussen, excur- Soortgelijke woning te Haarlem.
HET KWEKEN VAN PLANTEN IN HUIS EN sies enz. Inlichtingen afdeling Sociale Zaken.


