
In memoriam
Or H. J. ROSI ER

DIMdag v-er'namen wij het overrompelende bericht, dat dokter Rosier, onze
bedrijfsarts, plotseling overled-en was, Zaterdag gingh!lnog welgemoed van;de
fabriek, Wel w.isfhlj, dat hij een operatie tegemoetglng,ma~r hij had blijkbaar

,:.' goed~ v~r~achting van h~t resultaat en hij hoopte overh&gst~ns z~s we~en
{~rug te z!jn, Maar Dinsdag, enige uren na de operatl~,troffeii h~m twee hart-
krampen, waarin hij bezweek, Onze dokter za1 niet meer in de fabriek terugkomen,
H~t is ,nog kort geleden, dat wij zijn foto in dit blad zagen; bezig onze onze
directeur J, v, d, Heem d~ antl-griep-injectl~ t~ g~ven.N~.moeten wij zijn foto
weer plaatsen, Ç>mdat hij voorgo~d uit ons midden en uit..hett~~e~t:\~ w~ggenomen,
Hij was~enstill~ figuur In onz~ wo~llge en onrustige fabriekswere:.rd, Met stlpte
nauwkeurighelq en grote conscientieusheid verrlchtt~ hij in alle b~scl\eldenheld
zijn taak.
Ni~tgemakkelijk leerde men, hem kennen ~!l d: ~~est~n onz~rw!sfên'\ni.e!zOve~1
van hem. Maar d~genen, dl~ hem vak~r en Intl~m~r g~sproken\;hebb~,n, d~den
daarbiJ. ~~n vèrr~ss~nd~ ontd~kking, Want mocht hij voor d~ buitef1~fa~nder de
dokter ~n ni~ts and~rs schijnen t~ zijn, zij I~~rden h~mk~nnen a1s d~gezelilge en
interessante causeur, En dat des te meer, omdat hij blijk gaf van een zeer veel- .
zljdigebelangsteUing, die hij met warmteu!tte. Dat bemerkte men pas als hij over
een polltleke,financlële, economi~che of andere kw~stle zijn mening ~n goed over-
wog~n critieken gaf, Want hij Wàs een secure man, niet ~1een' in zijn dokters-
praktijk, maar In elk onderwerp, dat hij tér hand nam. Hoe'lîeeft men, op de af-
deling persone~lszaken elk ja~r weer'genoten van zijn gezeUIge, ar1j..icale humor
bij de onderlinge St, N!colaasvlerlng, '.
Hij ..leefde voor zichzelf niet gemakk~lljk, Zijn vele dienstjaren als goevernements-
artsin de tropen hadden hem wel aangepakt, Vooral de ontzettende slag, to~n
zlln twe~ enige vee1b~lovende zoons in de Japanse oorlogstijd en d~ nasleep er
van enkele maanden na elkaar stierven, heeft bij hem innerlljkeêndi~pe..bl!jvende
wonde' gelaten, .
Daarqrn gedenken wij metweemo~dig medeleven mevrouw Rosl~r,dle met haar
man dat grote verll~s, nu vijf laar geleden, zo m~e gedragen h:ee{ten ~hans ook
haar man, met wie zlj?!O gelukkig was, zich zag ontvallen, ,,:

.. ' Het moge haar enigszins tot troost strekken t~ weten, dat wij aan dokter Rosier
d~ herinnering b~waren van e~n b~sch~iden, kundig, nobel m~ns, die met still~
trouw zijn w~rk v~rrichtte.-

HET ONDERSTEUNINGSFONDS De nieuwe loonbijslag
E~n goed Hollands spr~ekwoord zegt: M~n in 1948 :t: f 1.300. - D~ dir~ctl~ maakt h~t volgend~ b~k~nd:
moet de tering naar de nering z~tt~n, Daar in 1949 :t: ,,3,900. - Zoals U in de dagblad~n h~~ft kunn~~I~z~n,
zit ve~1 waars In: in 1950 :!: ,,3100. - he~f, de R~g~rlng e~n ni~uw~ loonrond~ af-
Wat komt er bijvoorbeeld van ~~n g~zin te- Aan voorschcitt~n w~rd verstr~kt: gekondlgd, die d~els v~rpllcht, d~~ls nIet
r~ch1 waar de ultgav~n de Inkomsten 6v~r- In 1948 :!: f 1;600. - verplicht g~steld I~,.
tr~ff~n? Intuss~n n~men w~ onsp~tj~ af voor !n 1949 ~ ,,7,000,- Hi~rond~r gev~n wij U d~ b~.langrljkst~ g~-
al di~ huisvr'ouw~n, die In d~z~ dure tijd In .19~ - ,,7.000, -, g~v~ns:
"'Ons zl~n d~ ~indjes aan etkaar t~ knóp~n, D~ voorschotten worden meesta,1 In g~d~el- D. loonbijslag van 5 % geldt voor:

';:h, al wordt ~en huishouding nog zo knijp ten teru9b~taald, H~t zou aardig zijn ~~ns a, alle mannen en vrouw~n van 23 jaar en
gefinancierd, ~r kunn~n omstandlghëd~n zijn ~~n blo~ml~zing t~ g~v~n van at d~ g~val- oud~r;
die b~sllst nl~t t~ voorzi~n war~n ~n waar- I~n waarin h~t Ond~rsteunlngsfonds g~hol- b, all~ mann~n ~n vrouw~n, die gehuwd en
door m~n tljd~lljk In mo~illjkh~den komt. pen ,heeft, ~aar .dat kan ni~t ~anwege d~ jonger dan 23 jaar zijn;
Voor onze werknemers di~ ~~n Inkomen gehe)mhoudlng dl~ h~t bestuur IS opgel~gd, c. all~ mannen ~n vrouwen, die kostwinner
hebben b~n~den de sod'lale grens Is het Enkele algemen~ opmerklng~n kunn~n w~ en jonger dan 23 jaar zijn, (Kostwinners
pr~ttlg te weten,' dat er ~~n ondersteunillgs-; w~1 maken, In d~ ~erste ,plaats deze: de zijn zij, di~ minst~ns 2/3 van h~tg~zlns-
fonds is, waar zij in noodgevaUene~n b~- m~est~ aanvrag~n staan In verband m~t Inkom~n inbr~ng~n,)
ro~p op kunn~n. do~n, ,z!~kte van d~ w~rkn~m~r ze.lf of van één *
Dit fonds werd P~r 1 Januari 1948 Opgericht, van d~ huisg~not~n Alho~wel nl~t verplicht ges'~ld, h~eft d~

Voorb~~ld~n' D' t ' t h d k . h d'In Nov~mber 1949 w~rd h~t in d~ vorm van ,'" Ir~c le oc g~me~n 00 aan en, I~
t ' htl td ' d k aanschaffing ond~rkl~dlng In verband m~t jonger dan 23 jaar zijn en nl~t vall~n ond~r

~~n s IC na gego ~n, I~ ~ naam r~~g , , 'k h I

b b IStichting Ondersteunin gsfonds Van der Heem. opn~mln? In ~~~, Zl~ en u s; de gro~pen of c, een loon Ijs ag te geven,
" C' ~xtra hulshoud~IIJk~ hulp ' d' Ik I ftl 'd ' h' lld IH~t do~1 w~rd als volgt ornschr~v~n: werk- ,,' "I~ v~r ~ ~e, J sJaar, v~~sc I ~n s ~n

d ' b 't hhld t " d I" k ' uitzending van ~~n kind naar ~~n kolonl~, waarbi j h~t r~g~rln gs-advl~s IS Opg~volgd nem~rs I~ UI en un sc u IJ e IJ In, k' d ' 'f ' "' I II'jkh d " k t h I t opneming van ~en In In e~n sanatorium; In de nl~uw~ loonbijslag-perc~ntag~s die in-InanCI~~ mo~ I e ~n v~r ~ren e u p ~ I I d' ,k d ' ft f htt " ~xtra akens ~n s op~n no IQ; gaan op 19 Maart 1951 zijn v~rw~rkt d~

om~n oor gl ~n 0 voorsc 0 ~n.. h ff' h t '

H~tb~stuur wordt g~vormd door z~s b~- aansc a Ing g,: oorapp~raa " loonbijslag~n van S~pt~mb~r 1950,
t I d D h Ift h t t I b t Soms wordt biJ langdurige zl~kt~ e~n w~k~- Voor I~d~re biJ'slag is ~en maximum grens s uurs ~ en, e ~ van ~ aan a es uurs- " k I f I 'dd II d dt d d d' t ' liJ se to~ age geg~v~n 0 ~v~nsml ~ ~n g~steld van f 3 84 P~r w~~k of f 1665 P~r e ~nwor aang~w~zen oor ~ Irec le ~n c t kt d' .

de and~re h~lft door d~ k~rn, v~rs r~ , f maan,
'0 Van d~r H~em Utr~cht h~ef~ ~~n a zond~r- AII~ v~rd~r~ Inlichtingen kunt U v~rkrljg~nD~ w~rkn~mO~rs staan ?,1 % van hun Joon Iljke Stichting Ond~rst~unlngsfonds, Het op d~ k~r;,spr~~kur~n ~n bij d~ afd~llng

af voor h~t nd~rsteunlngsfonds, fonds in D~n Haa
g g~ldt voor werkn~mers P I d' tD d' t' t t b d I" k h t ~rsonee s lens,~ Irec I~ s or e~n ~ ~ag g~ IJ aan ~ - van d~ Maanw~g- ~n d~ Kroonfabriek,

geen do?r het persone~1 In totaal p~r w~~k M~l; Groen~w~g is advlseus~ van het fonds, v~n: We b~do~l~n met dit stukje niet recla-
wordt 9IJ~~ng~bracht, Aanvragen mo~t~n bil haar Ing~dlend wor- m~ voor het ond~rsteuningsfonds t~ mak~n,
D~ inkomst~n van h~t fonds b~dro~gen: d~n, Het b~stuur staat soms voor e~n moei- maar w~rknemers die w~rk~lljk .In financlël~

In 1948 ,:t: f 4,700, - Iljk~ taak. D~g~nen die g~makk~lljk vrag~n mo~illjkh~d~n v~rk~r~n, doch te besch~ld~n
in 1949:t ,,5..200. - zijn dikwijls niet d~ m~ns~n dl~ h~t het m~~st zijn om steun t~ vrag~n, op te w~kken hun
in 1950 :t: ,,6.400, - nodig h~bb~n, H~t is juist de kunst die g~- schroom t~ ov~rwinn~n en bij h~t fonds aan

Betaald w~rd aan 10~s.lag~n: vall~n t~ vind~n dl~ w~rkerljk steun b~hoe- t~ klopp~n,
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Jdeeënbus
Idee no. 512 en 513

Ingezonden door I. Veldhuis, afdeling ge-

reedschapmakerij.
Betreft: materiaal besparing door wijziging
aan het statorblik VT 3.

Voorstel was uitvoerbaar, doch kon door
een inmiddels ingevoerde constructiewijzi-
ging niet worden toegepast.

Waarderingspremie: f 7.50.
*
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INTREDINGEN

Idee no. 520
Ingezonden door W. F. Sonneborn, afdeling
montage.
Betreft: verbetering van gereedschap voor
het uitpersen van kernen van luidspreker-spoeltje. .

Premie: (2.50.
*

Idee no. 524
Ingezonden door L. van Dam, afdeling na-
bewerking.
Betreft: het bewerken van hefbomen en beu-
gels op een speciale mal.
"remie: (10. -. !'I ';: 1

ij
':

In hi')t programma van de vorige wInter was
cen f:ima\ ond gewijd aan Java, het mooie
e:lëlrd \an Indonesië; de kern meen:!e er
goed aan te doen deze winter West-lnd:ë

i eens in het middelpunt van de belangstellIng
i te plaatsen. Wcensdaga\ond 28 M:1art j.l.
! vertoonde d~ heer P. H. Creutzberg in de
, lilr:-,zaal Muanw'"9 de door hem zelf opgeno;.

men film over Surinamc. Voor hij g:ng
I draaien zette' de hecr Creutzberg uit~en WOlt

de aameiding was van de SurlnameExpedltie
1948!194~. Eeri:oudigmaar vlot en gezellig
vertet~"'h!li~t~, ~y~r dit ,gebied in de 'vVesl.

:Jurin~;;'ë1;!j;~~~Q~rto, groot als Neder-
lard tr;c~ö~kn"~1it1t.200.000mense!):. H~t is
niet te:,ergelijkên',~et Java. Java .j~ gehé~1
Îri exploitatie gebracht en veel dichter;.~e-
volkt. De bodem vanSurfname bestaat vóór
9{10 gedeelte uit een "granietachtige steen:
"soort. Daarop beyJndtzich een dunne laag
'teelgrond. UiteraaTdîs'dit arme grond, dîe

nooit gèschikt zal zilnvoor lanqbouw. Wel
voor bosbouw. Bruijnzeel heet! er een grote
'"Indernemfng gevestigd. Het Surinaa.mse gou-~!
vernement heeft al veel teleurstellingen en',
m:slukkir.gen geïncasseerd. Een exploitatie
van de goudvelden die niet aan de verwach-

I tingen:~beant~öqrdde. Bananencultuur die
l miSIUkte;d60r êèhonbekende ziekte. Toch

~iTm~n"het lan~'op' de been helpen. De

K.t;~M:'...;~7~f;\~;be{ängrijk werk verricht door
'~~r;,c~9:t~JJ~:he\f~van Suriname (tweemaal
;~:qQ~o~~,~:r;~rs land) te karteren.
De e~pediti'é(:waa~\lan de heer Creutzberg
al.sdie'rkUJ1q\ged~el uitmaakte had ten doel
dè,i.'boderri'::;'de 'houtsoorten en de dieren-
wère:ld te'onderioeken. Voor de staf van

ALLE 4 AAL O p DE KIEK zes wetenschap~mens~n waren twintig à der-
'v, tig helpers nod!g: Indianen en Kreolen. On-

gelofelijk handig kapten deze een paadje
Gehele personeel werd doorgelicht door het oerwoud, zetten de kampen oP..

droegen de zware voorraden op hun rug van
In recordtijd (1 Y2 dag) zijn Maandag en als heetwordende lampen en dergelijke het ene kamp naar het andere of pagaaiden
Dinsdag 'j.I. alle medewerkers van Hoofd- glansrijk. hun ranke vaartuigjes over de rivieren.
kantoor en de fabrieken Maanweg en de Op de foto staat J. de Bruyn, afdeling meu- De film was prachtig; ze geeft een duidelijk
Kroon doorgelicht. belmontage, voor het toestel om een foto te beeld van al de moeilijkheden waarmede de
Het ritueel is zo langzamerhand wel bekend laten maken van zijn longen. expeditie te kampen had, maar ook van de
geworden: half uitkleden in hokje, met kaart Hopen wij maar dat er weer weinig uitval, successen die de. wetenschappelijke onder-
in de hand stempel ha.len, voor apparaat, Iers zijn' zoekers konden boeken en van het nut wel-
adem inhouden, opname, klaar. . . ; ke deze expeditie tenslotte voor Suriname::

Hèt Centraal Bureau voor Keuringen op Een prettige ze.kerheld voor on~.allen IS dat en voor Nederland had"
Medisch Hygiënisch gebied deed weer onze longen .~Iet door t.b.~. ~IJn aan?etast
prompt werk en overwon alle moeilijkheden als het C.B. zIJn accoordbevInding meldtl

De reeds eerder aangekondigde s<;hrijfwed-
strijd zal op de Zaterdagen 31 Maart en 7
April om 11.00 uur in de filmzaal worden
gehouden.
Wil iedereen, die in het najaar 1950 de cur-
sus volgde en nog geen uitnodiging tot deel-
name ontving, dit zo spoedig mogelltk even
opgeven bij de heer van Dorp, afdeling op-

leiding.
Vanmorgen '?ond in ons bedrijf een vreemd
soort wedstrijd plaats. Een half uur lang
waren 35 mail ingespannen bezig met...
schrijven! Men kon er de beruchte speld
horen vallen.
Vanwaar deze inspanning en deze bezie-

ling?
Ging net er nu alleen maar om wie, 4 maan-
den na de 1 e blokschriftcursussen, het
moorst en het snelst zou kunnen schrijven?
Ja, daar ging het inderdaad om. Maar nu
niet direct om deze eer. " maar om de 1<'
vulpennen, die de directie beschikbaar stel-
de voor de 70 man van de eerste SChrijf-

!cursussen (volgende week volgt namelijk de
2e ploeg). Deze vulpennen zijn doqr onze

Dames en heren, riddérs van het schrijvers-
gilde, die a.s. Zaterdag nog onder het mes
móeten, span deze week Uw krachten nog
eens extra in!
De prijzen zijn als volgt verde~ld:
3 stuks voor het mooiste schrift. Hierbij is

echter vereist, dat de sne.lheid niet
lager is dan die men aan het einde

Ivan de cursus had.
2 stuks voor het snelste sch rift. Hierbij moet

de netheid echter voldoende blijven.
5 stuks voor hen, bij wie sedert het einde

der cursus de routine het meest is
toegenomen.

Moeten wij ook Uw naam in één van de vul-
pennen graveren?

HET BLOKSCHRrFTHOOFD

UTRECHT

22.3.1951
I Mej. M. Kurth Meester, montage

27.3.1951

M F. L. Schildknegt, boekhouding



Prestatie beoordeling
In de loop van de maand Maarr ziinallen,

.:Jie een vaste toeslag van 150;0 hebben,

mor:delirig beoordeeJd.. volgens'fiet nretJwe

'systeem, waarbij men eentoeslag-petcêrit8'g~

var:êrende van 10-,25 % kan halen.

Hierond~r vindt U enkele belangriJ.ke PUf\ten: -
.1. Voor deze beoordeling komen In aan-

merKing zij, die onafg~brokeri minstens

een kalenderkwartaal werkzaam zijn In

een functie, waarvoor een vaste toeslag

., an 15 % wordt betaa)d.

2. Een eenmaal bij mondelinge beoordelIng

vastgesteld percentage geldt voor een

bepaa1d kalenderkwartaal, dus 3 maan-

d ,.
en.

3. De percentages worden door de chef of

de baas aan zijn mensen medegedeeld en

hi j kan de beoordeling ook toelicht~n

..

4. Om de 3 maanden vindt dus een mónde-

linge beoordeling plaats en tussentijds

cen ol meer schriftelijke beoorqelingen.

5. Het dezer dagen bekend te maken p;r-

centage geldt met Ingang van 1 Apl;ll

.1951 t/m 30 Juni 195.1, met inachtneming

van het bovenstaande. Bij uitzondering

eveneens van 1 Jan. .1951 t/m 3.1 Maart

195.1.

.. Evenals bij tariefklachten, kan men met

d 11 1 0 k h " d gegronde klachten terecht op het tarief-

Donder agmorgen , wam IJ geree klachtenspreekuur,

,
00 SO LEXEN h" I" d'e 50000 eens gelijk verzonden RECTIFICATIE

50.0 :p~~ï~u~k~f'~pleg~er, dan zouden wl\ nodig In h;.t boekje ,,~elkom bij van der Heem

hebben 1.429 wagens, een 'formidabele co- N.V. IS op ,pagina .14, onder het hoofd

Donderdagmorgen 29 Maart te .1.1.10 uur i$ lonne dus. Laten wij ze eens op eigen ge- "Budgetzegels vermeld, dat men over de

de 50.000sté Solex van de band gekomen. legenheid naar Rotterdam tuffen, dan leg- gespaarde bedragen een rente zqu ontvan-

Het feest'/arkentje zag er zeer r06skleurlg g~n ze samen af 1.200.000 km en dit kost ge~ berekend op 4 % per kwartaal over wat

uit en wij hadden het genoegen een kort maar f 4.320. - aan benzi.ne. Ja heren, geen er In dat gehele kwartaal gestaan heeft,

onderhoud met de feesteling t~. m.ogen heb- goedkoper vervoermiddel dan de Solex, Dit rentepercentage moet -::- zo~ls r:nen wel

ben, Op onze ., raag hoe of hiJ zich voelde want dacht U dat een truck naar Rotterdam begrepen zal hebben - zIJn 1 % In plaats

zo In het middelpunt van de belangstelling, niet duurder was dan f 4.320. - : 1.429 = van 4 %.

gaf hij ten antwoord: "Waarom, mijn 49.999 f 3,027" Met gefronst voorhoofd stonden wij Men moet dus lezen:

voorgangers hebben steeds In het middelpunt deze gegevens te verwerken, tot groot ver- "Over deze bedragen ontvangt men rente,

van de belangstelling gestaari, aJs zij over maak van onze Solex, die weer vervolgde: berekend op .1 % per kwartaal over wat er

Neerland's straten ploften. ,..Wat zou U zeggen van 52.500 m frame- in dat gehele kwartaal gestaan heeft,"

Het woord ploffen bracht on$ op de vo!gen- buis en 80.000 meter doorvoerbuis, leuke H -

dde vraag: hoe hij over de nàmeri ploffiets, afstanden hè, maar voor de Solex een peule- oogovenrecor s

bromfiets, etc. dacht. "Bezwaar.~an ik er schilletje." '" . Nu wij binnenkort een excursie naar dit zeer

nl~t tegen heqben, W,e.l als me~ bijvoorbeeld tntussen w~.s de Jubilaris gehee.1 Ingepakt en interessante bedrijf zullen maken, onder-

de naam van knetterf.ets gebrul~t, want knet~ klaar <;>m zIJn levenst~ak te beginnen en. nam staand even een paar nieuwtjes over dit ge~

teren doen wij niet dat zult U moeten toe~ afscheid met: een mijlpaal van 50.000 elgen- Id' b drl ' f' d 100 000 d . we Ige e J.

"even," en gezellig brommend (want inmld- lijk niet de moeite waar; . ,at IS pas

K I b ' k AII I d kI h..
d b f I 0 enver rUI. een a voor e co es-

.! s was IJ op e to Qgan gezet om proe een geta k d .1500 t k

te d;áalen}gi~g hlfyerder: ..,aJleen de over- 'NTREDINGEN fvens vedwer tMmen meer k~n I Nn d o~

heid heeft ons lang voor knettermonsters en per ag.. en verwer zowe e er

aan ezien hoewel/dit slnd$ Januari heel wat 2731951 landse als Duitse (en .de laatste tijd nood-

~ d '. " ' , gedwongen ook Amerikaanse) cokeskolen.

ver eter ,IS.; F. L. B?ssy,. montage Productie. Walserij West verwerkte In Ja-

Wil vro~gen hem of hij ons iets kon vertel- J. v. Glist, Idem nuarl j.l. ruim 21.000 ton, dat Is 21 millioen

len over de gang van zaken bij de eerste 28,3.1951 kilo stalen blokkeQ.

50.000 Solexen. ,Natuurlijk kan Ik dat. De L. O. Doorackers, montage W '

I .. 0 b k d.'d b h '. .I"
kh d aserij ost oe te eveneens een maan. eerste tij rac t enige moe.! IJ e en mee,

d t d t . . 6900 t' d I d ' d recor me een pro uc le van ruim on die overwonnen moesten wor en. n le tij

d I td h. k f.
t ( gesne en p a en, wer en er Ier 00 nog lesen zo noemen

jullie die toch) gemaakt. Weet LJ wel, waar. De Mekog (Maatschappij tot Exploitatie van

de mensen zich' buiten adem op trappen als Wij ontvingen dankbetuigingen van: C. M. Cokesovengassen) leverde 26.000 ton kunst-

ze een Zondagje uit zijn geweest, Het heeft de Launay, P. Meijdam, beiden afdeling meststoffen, waarvan .15.000 ton kalkammon-

tot ongeveer Augustus 1950 geduurd voor draaierij, en van H. C. Everhard, afdeling salpeter.

alle wachtlijsten waren weggewerkt, lritussen montage, voor ziekentroost en ondervonden Deze cijfers geven een idee van de produc-

was de productie vari die trapdingen stop- belangstelling tijdens ziekte. tiecapaciteit van deze fabrieken. Er is niet

gezet en werd met dubbele Ijver aan de * vermeld wat er geproduceerd werd aan giet-

bromfiets gewerkt, Ze rijden nu zelfs a.l iri Tevens bedankte mevrouw A. C, Debny-van Ijzer (voornaams~e product), ijzeren buizen

Afrika, Ind.~nesië ~n; S!Jrlname en. .niet te' Manen, afdeling montage, mede namens en gas (gasvoorziening omliggende ge-

~ergeten ,biJ onze Zuiderbuur B~lglë. Maar, echtgenoot, directie, chef en personeel voor meenten).

Ik mag niet vergeten de v~rb~terlng a~n de cadeaux en belangstelling bij haar huwelijk. Blok- el) breedbandwalserij. Zoals bekend

fabriek zelf te, meF1:t°reren; .sjonge, sJong~ wordt bij de Hoogovens ook enorm uitge-

wat eenve!schl), met enkele Jaren geleden. Vrijdag 6 April aanstaa~d.e. breid. Er komt een geweldige blokken- en

Onze jubilaris wilde .net weer beginnen tI" Voor de kern hebben zitting: breedbandwalserij. Achtereenvolgens liggen

spreken. toen hiJ." van de tobogan gehaald 1e pauze: meI, Lens ?n hr Loozekoot; daar de stroophal, waar de vormen van de

werd én getransporteerd ~aar de .inpakkers, 2e pauze: hr v. d. linden en hr v. Meers- pasgegoten staalblokken worden gestroopt,

nadat hij ,ee!st bespoten was met vet. WI; bergen, putsovenhal, voor het verwarmen van blok-

wilden hem nog graag enkele vergelijkende Gehuwd ken, walshal, motorhal-West, plakkenopslag

cijfers vragen, welke hij ons gaarne als slot Mej. A. C. van Manen, afdeling montage, en afwerkhal, Alleen laatstgenoemde ruimte

van het interview verstrekte. "Kijk," sprak met de heer Debny op 21 Maart .1951, is al .140 m lang en 38 m breed.
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JNTREDINGEN

.. *
Houders van budgetboekjes worden vcrzocht
nun boekjes voor het bijplakken van rente
In te leveren op 2 en 3 April 1Q51,
Uur- en weekloners kunnen de boekjes in-
leveren bij de tijdschrijvers; maandloners bi;
de administratie (hr Schouten).

Zij, die geen rente tegoed hebben, worden
verzocht hun boekjes ter contrOle In te
je', cren,

I,27.3.1951
P: A. A: Sevat, televisielaboratorium .'.

Mej. R. Landré, verkoopkantoor'
I G, I-!arteveld, bedrijf"school (ret. mil. dienst)

A. Lindenhof, montage, idem

Mej, A. Barendregt, inleerband
Mej. J, M. Buyser, Idem
Mej. E, M. v. 't Sant, idem
Mej. M, Roos, idem
Mevr. M. Rijnkiewiez-Rljsdijk, Idem
J. Boer, Idem
L: de Bruin, idem
A.. J, de Craen, idem
-:. J. Janssen, idem

W. de Jong, idem
R. S. Lodders, Idem
M, Neeter, idem
A. G. v. Rijswijk, Idem
Mej, T, Dijkstra, kostprijsadministratie

Dankbetuiging
I Mede namens mijn vrouw breng ik hierbij
I dank aan de directie en het personeel voor
I t:!e cadeaux en de bloemen, die ik ter ge-
legenheid van mijn 12Y2-jarig jubileum mocht

I ontvangen:

C. ZORN. Solex-motormontage

Kernspreekuur Maanweg.
I De kern houdt spreekuur op Maandag 2 Apr.

aanstaande in de kamer van hr v. d. Poel.
I Aanwezig zijn:
1e pauze: hr Camphuysen en hr Jansen;
2e pauze: hr Stoffels en hr L. B. v. d. Linden

-~--

Jubilaris van de week: J. I. V AN DER HEYDEN

WAT KOST DAT?
ten vraag. die iedere week in de grote can-
tine gesteld wordt en die allen uitnodigt

I eens een oordeel te vellen over de prijs van

een geëtaleerd product en de reparatie-
kosten van een overeenkomstig beschadigd

exemplaar
Vorige week was het een Solex-onderdeel,
namelijk het carter, dat aan de publieke
opinie werd blootgesteld. .De reparatiekos-
ten werden vrijwel zonder uitzond~ring te

laag geschat.
Winnaar van de 5 gulden was J. Monté, af.

deling montage.
in de afgelopen week was het een stofzuiger-
ketel, die geschat moest worden. Winnaar
was hier J. Kool. baas van de afdeling

spuiterij.

Idee no. 535

Ingezonden door J. M. v. d. Bosch, afdelinrIdraaierij.
Betreft: het gebruiken van kalIbers bij het
voordraaien van krukassen.

'>remie: f 7.50.

Geborèn
Ar:,s~lma Ther~sia Sylvia Jos~pha.. d9chter

van J. J. Th Goors~.nb~r'g, afd~lfng ver-
koopkantoor, op 20.3.1951.

I Hermanus Bcrnardus Jo~annes Mar~a, zoon

vanA. A. J. TeunIssen, afdeling ver-

sterkerbouw, op 22.3.1951.

Verloofd
M~j. A. Lantinga, afd~llr\g productiébureau..

m~t B. M. Vroklage, afdeling montage,
op 18 Maart 1951.

H. Muntjew~rf, afdeling plaatb~werking, m~t
, mej. M. Schc~nloop op 25 Maart j.l.

~ehuwd
'~j. R. L. Brim:man, afd~ling p~rson~els-

di~nst, m~t Ch. L. van Sant~n op 31
Maart 1951.

. P. M. Hoffman.. wikk~rafdeling, m~t m~j.
M. A. V~rschuren op 12.4.1951.

Nog steeds radioliefhebber

in hart en nieren
Toen J. I. van der Heyden - George voor I
zijn vele vrienden - indertijd bij OI)S in

Idienst' kwam, had hij al een hele radio-
loopbaan achter de rug. Radio was zijn
grote hob~y, niet alleen overdag in zijn
werkkring, maar ook 's avonds In ziJn eigen
laboratorium.
Een radio-enthousiast kan slechts aarden op I
één r-laats: het radiolaboratorium. Opdracht:
het ontwerpen van oCltvangtoestellen.
Als wij dit werk op lange termijn bezien kun-

Inen wij constateren dat zich een specialisatie
heeft voltrokken in die zin, dat onze jubilaris
zich in toenemende mate is gaan bezighou-
den met het 1.f.-gedeelte van de radio.
Men onderschatte dit niet. Het laagfrequente
gedeelte van een radiotqestel is de laatste
trap voor het geluid. Een goede geluidsweer-
gave was dus direct afhankelijk van de wijze
waarop de laboratoriumassistent J. I. van der
Heyden zich van zijn taak kweet. De repu-
tatie van onze ERRES toestellen heeft hij dus
mede helpen opbouwen.

Toen er enkele jaren geleden een apart ver-
sterkerlaboratorium gesticht werd, werd hij
daarheen overgeplaatst en belast met het
ontwerpen van het electrische gedeelte van

versterkerapparatuur,
De vele VDH-omroep- en versterkerinstalla-
ties, die van de afgelopen jaren In fabrieken,
sanatoria, zwembaden en op sportve1den
werden geplaatst, zijn grotendeels door hem
ontworpen. Ook hier is de liefhebberij ge-
combineerd met de functie.

Overdag werkt hij voor het grotè gebied
met de kleine vervorming, 's avonds ook.

Hij is een kenner die niet gemakkelijk tevre-
den te stellen is: thuis heeft hij een gramo-
foonplaten-speelapparatuur die, om het zo
maar. eens te zeggen, picobello is, en hon-
derden gramofoonplaten waarbij die van zijn
lievelingscomponisten Ravel, Debussy en de
Valla.

Wie de jubilaris persoonlijk niet mocht ken-
nen, kan zich hem nu wel voorstellen: liefdl"
voor het werk, welwillend critisch en lichte-
lijk sarcastisch; iemand die, zoals hij zelf
zegt, h:>udt van behoorlijke nette muziek en
die deswege bij zijn jubileum op 2 April aan-
staande, misschien wel een gramofoonplaat
zal krijgen die hem de critlsche discophil kar
bevredigen.

I Wandelaars voor!
ITijdens de in Den Haag te houden sport-

week zullen ook enige wandelmarsen wor-
den georganiseerd.
Naar aanleiding hiervan is bij de heren Jan-
sen en v: d. Plas het idee naar voren ge-
komen om hier met de wandelgroep; die de
vierdaagse in 1947 heeft meegelopen, deel
aan te nemen.
Vanzelfsprekend zijn ook andere liefhebbers
welkom.
Zij, die voor dit plan voelen worden ver-
zocht zich op te geven bij "'r Jansen, af-
deling plaatbewerking, of hr v. d. Plas, af-

I deling houtmagazijn.

I

AANGEBODEN:
heel bovenhuis bestaande uit suite, twee
grote slaapkamers, kleine slaapkamer, keu-
ken, centrale yerwarming, huur f 66. - p.m.
GEVRAAGD:

Ieen benedenhui~ te Den Haag in de Vogel-
huurt.

ITe bevragen: Tuinluststraat 17 in Voorburg,
tel. 778771.

langs deze weg wordt uiting gegeven aan
het oprechte medeleven met het plotselinge
verscheiden van onze E.H.B.O.-Cl,lrsusleJder,
~r Rosier. D~ toewijding waarmede hij de

I E.H:B.O:-cursus leidde en het geduld da! hij
ten toon spreidde om behoorlijke E.H.B.O..-
ers van ons te maken, moge een ieder, elk

I op zijn plaats, tot voorbeeld strekken.

Cursisten VDH-E.H.B:Ö.
,."~". 10M/10~1


