
E Id t t .. k De înhoud," dus hetelect,lsch gedeelte, is
nge an oon zIJn unnen eenvoudiger dan bij ons, Men luistert daar

vrijwel alleen naar Engelse zenders en dus
1951 RADIOSHOW .spelen selectiviteit en gevoeligheid een ~n-

De radiotentoonsteHing die van 28 Augustus tot 8 Septemb~r In het der~eschlkte rol, Onze toestellen ziJn~ge.Id 11' b E r CttL dh d ' raffineerder,gewe ige tentoo~ste ingsge ouw ar $.. our e on en ge O,U eh IS.. 'Voor de oorlog was de expo ri ~n radia-
heeft niet alleen In Eng~land, maar ook In de res~ van de radlower~ld toestelfelil en onderde1en voor Engeland van
grote belangstelling getrokken, Het heet officleel wel een radiotentoon- weinig belang, ~u rshetdaar net àJsblJ ons
telling te zijn - en dat is het ook als men radio en televisie over één een levenskwestie geworden en wordt des h R d' I " 11 ' h export drive met ~lle kracht doorgezet,kam wenst te sc eren, a 10- en te eYlsletentoonste Ing was ec ter een Resultaat; r. 18 milltoen In 1950, een som-

betere naam voor djt evenement, met, naar onze smaak, de nadruk op metJe dat gezIen mag worden,
televisie, Op de exportmarkten stuîten wij dan ook
E ela d 's het oudste televisieland ter wereld met 600.000 kijkers.' Met... her!:1aa1del!jk op Enge1~e concurrel)ti,e, On-

,~g n, I, ! )S G Id'f ' Id(M 'd danks de grootheId van d~ze indu$trle h~b-zIJn televIsiezenders, Alexandra Palace (Londen utton ,0 le ! - ben wl1 de~v~rtl!iglngdafwij het t~genhen
lands) en - zeer binnenkort - Holme Moss biJ Huddersfleld.. kan meh ku,nnen opnemen. "

vrijwel geheel Engeland bedienen. Dan komen er nog zenders in Schot- Daarbij ÎS on~lsbaar voqr'!N,aardedat~ns
I d (K' k O'Shott ) n Wales en is N beschikbaar voor iedere Engels- wapen, kwaliteit, tot het. \J!terste gehand-an Ir se,. haafd blijft, en waa,mogelljk opgeyoerd'!Norot.

~, man, Schot of Welshman, die er de du.lten voor over heeft, Daf is de les van Radioshow 1951, :
Hij betaalt r. 1 kijkgeld per jaar en kan dan

genieten van de veelal uitstekende program-
ma's die de BBC serveert, Hoe dat In zijn
werk gaat kan men op de tentoonstelling

zien, De BBC heeft er 20.000 pond aan ge-

spendeerd om een echte studio in te rich-
ien, vanwaar uitzendingen worden gedaan
via de zender Alexandra Palace, DE TV-

toestellen zijn uitgestald In een 75 m lange

galarij, waar handelaar, maar ook het
Publiek, zich op de hoogte kunneo stelJert
van de stand der techniek,

Zoals bekend werken de Britten met 405

lijnen, hetgeen tot gevolg heeft dat deze
zichtbaar worden bij gebruik van een grot~ I
beeldbuis. En aangezien de tendenz on.
loochenbaar naar grote beeldbuizen is ~

zoekt men naar middelen de lijnen minder
zichtbaar te maken.

Een der fabrikanten (Ekco) doet dit door

middel van de "spot wobbie'" de lichtvlek,
die niet alleen een rechtlijnige beweging op I
het scherm van de buis heeft, maar boven-'

dien op en neer gaat waardoor aansluiting
I )ssen de lijnen wordt verkregen,

"- De projectietelevisie werd loegepast door
een 9-tal fabrikanten, zij het niet door de

allergrootsten.
Er Is een streven naar staande meubelen,

dus naar kasten die op de grond komen te

staan in plaats van op tafels en dergelijke,
Dit in verband met het streven naar grotere

beeldbuizen.
Er Is.aJ een toestel te zien met een bu.ls van

52 cm diameter. Dit soort ontvangeris duur

Zo'n 3.000 gulden met inbegrip van

Purchase,Ta~,~et F;nge1~e equl,valent vnnr
we~ldebel~stlng! Deze ,bedroeg In Engefand
33% dqçh is onlangs verhoogd tot 66 %.
Hef gevolg van de;ze moordende belastif1g

is, dat de fabrikanten steeh én been klagen.
Er was trouwens minder publiek dan vorige
jaren in Blrmingham of In Londeh...Kel;lnelljk

was men tentoonstellingsmoe doorde';gro!~. h F I ""c, ,
concurrentie van et estiva, ,,~;:".'j';

Zowel wat uiterlijk als kwalîteit betreftk&ri
onze ERRES KY 311 U (625 lijnen) zièh, I
onzes inziens meten met de beste Engef$e

ontvangers. c

De;cra?ioc.}sdoor deze televis.ie-bespr~kif\g
en!gszlns 1n h.~tc gedrang geko~e~~Naar'
onze smaak zIJn de Engelse radiotoestellen

qua uiterlijk niet op één lijn te stellen met
de Nederlandse produçten,
Enkele uitzonderingen daar gelaten, zijn de

Engelse toestellen weinig orglneel van vorm,

, . ~ -~-~-~- ~ .-.~-~ ~ ---~-~- ~ ~ ~ 0; -.'~ ---~-~- ~ ' ~

ONDANKS ALLES KWALITEIT

~

In het Rotterdamsch Nieuwsblad van
: 25 Augustus stond een bericht over
r moedwillige vermeling van zendin-
gen naar Nieuw Guinea. Er was een
afbeelding bij opgenomen van een
volkomen verwoeste ERRES radio, zo
te zien mode! KY 750,
Onze mensen, die dit bericht heb-
ben gelezen en die geploeterd heb-
ben op die tropen radio ERRES KY

'750: waren ontdaan en verontwaar-
'digd. Hadden ze daarvoor zoveel
. zorg aan die toestellen besteed.. Was
daarom elk vlekje, elk krasje minu-

: tue\Js opgezocht en verwijderd. Wa-
I ren daarvopr die KY 750 zo piekfifn
. afgeleverd? Om ergens in een haven
met een houweel of breekijzer ver-
ramponneerd te worde[:l?
Dan heeft al dat controleren hele-

,maal geen zin. Stuur ze zo maar:
weg. Als de boel toch kapotmo~t,
heb je er d~n met zo'n weet van.
Wat moet je daar nu op ant~oo!-
den? In de eerste plaats, dat wij
deze vermelingen betreuren, maar er -,. ~' hier mets aan kunnen doen. Het is Cllche 110tt. Nieuwsblad

nu eenmaal een droevig gevolg van eer) veranderde toestand. Voor de oorlog ge-
beurde zo iets niet met tropenradio's. Dat het nu wel gebeurt mag met tot de
conclusie leiden dat áll,e tropen radio's gedoemd zijn dit lot te delen. Gevallen als
dit zijn geen regel. Wij moeten exporteren om ons hoofd boven wate! te houden.
Het heeft geen enkele zin te verbloemen dat Nederland er met zo best voorstaat
en dat vergroting van de export een der reddingsboeien is, w~ar nu naar gegrepen
wordt. Er is dus waarachtig geen reden om er het bijl,je bij neer te goo!en. Voor
elke radio die onderweg naar Nieuw-Guinea vernield wordt, zijn er honderden die I
veilig en wèl op hun bestemming komen en daar hun diensten bewijzen. En het
hangt juist van de kwaliteit van die toestellen af of wij onze markten kunnen behou-
den of vergroten.
De naam ERRES heeft - wij vertrouwen dit - in binnenland en buitenland geen,
slechte klank. Dat Is te danken aan een bedrijfspolitiek om vóór alles een kwaliteits- ~
product te leveren. Het Is aan deze houding dat onze onderneming zijn groei en
b1oei dankt. Wij mogen niet verslappen en in een voorval als het bovengeschetste
een aanleiding zien om genoegen tè nemen met mindere kwaliteit. Eenmaal op het
hellende vlak van de onverschilligheid gekomen zijnde gaat het met een onder-
neming in snelle vaart bergafwaarts.-
Een goede naam is een kostbaar maar kwetsbaar bezit. Als wij beginselvast zijn,
ons niet door tegenslag laten ontmoedigen, rT)aar volhouden, dan komen wij aan
ons doel.
Een steeds grotere markt voor onze ERRES-producten.

--'--""~~-.."..-~ ".-~



Het voetbalseizoen geopend

VDH en STOKVIS dartelden tussen de lijnen

~

Het woord is aan onze
Sociale werkster

01"11 als gezonde over zieken te schrijven
is eigenlijk een nare bezigheid. Je hebt zo
~rg gemakkelijk praten of in dit geval ge.
makkelijk schrijven. Je staat toch niet in zijn
of haar schoenen. Je loopt rond, doet je
werk, bent misschien eens een beetie moe
van je werk; maar je bent gezond. En als
wij een naar verhaal horen van iemand, die
al langer ziek is zijn wij even onder de
indruk en dan gaan wij wee! verder.
Wij lanceren dan ook nog het bekende ge-
zegde dat wij onze gezondheid niet half
waarderen, maar daar houdt het d~n a!weer
mee op.
Van ziekenbezoeken kun je wel een hele-
boel Ieren. De zieken vinden het gezellig
als je komt, de dag gaat wat vlugger om en
zelf kom je van die bezoeken echt wel een
tikkeltje wijzer terug. Er zijn zieken die hun
ziekte niet aan kunnen, En dat is erg want
vaak houdt dit de genezing tegen.

I tr zijn er veel meer, die bewonder,enswaar-
dig opgewekt zijn. Die van hun leven maken
wat ze kunnen. Die door hun ziekte ook
oersoonlljk soms sterk veranderen, Het is of
ze misschien nu pas tijd gekregen hebben
om over veel dingen na te denken, Anderen ,f'
'lemen cursussen ter hand en benutten zo",hun tijd. Wij zouden U hierover wondere J,- }

Het elftal van VDH resultaten kun~en vertellen, . ~
Het Rode KruIs doet ook veel voor de zie.

v,l.n.r., staand: Zijdenbosch, Heskes, Marijt, Kornman, Laurier, Rog, Bosker; ken. Er zijn de zogenaamde welfare-workers,
zittePld: Grebe, PIjtak, v, d, Stal. Hakkaart, die met een ploeg vrijwilligers, meestal hu1s.

90 vrouwen die daar wat tijd voor vrij maken,16 coals in minuten handenarbeid doen. Deze huisvrouwen gaan
M d k '. I . h S k . d ' I k VDH dan bijvoorbeeld wekelijks naar een vasteet e wel zeer mer waardige UltS ag 8-8 IS et to VIS us weer met ge u t t '" t h I d t h d k ft I l d ' jd d . t ' d d t " d I t ' 1I'k ca len en epen eze me an wer en 0e vers aan, ever e onzerzl s e organlsa le van eze we s riJ noga wa moel J - f I 'h ' d d S k ' b . h d d h o:ursussen op weg 0 ezen voor,eden op, Zaterdag werd dit nog erger oor at to VIS eric t stuur e, at et H t R d k ' t dt ' IC ' f ' , h . d e 0 e ruIs zorg an voor ma erlaa enR.F, .-terreln a gekeurd was. Hier zou echter een StokvIsman ons opwac ten, ten eln e d II
ons naar, een ander veld te begeleiden, Bij het R.F,C.-veld was onze gids reeds aan- mo een. , , ,
wezig en kon de reis naar het uiteindelijk strijdperk worden vervolgd, Door al dit Aan mef}'r sanatoria In ons land IS een han-
oponthoud was het eerst half zes eer de scheidsrechter het beginsein kon geven. denarbeidleraar en -lerares verbonden, Wat

dit psyschisch voor invloed heeft op zieken
H ,. , is niet in cijfers aan te geven maar dat' deet begin IS al direct voor Stokvis, want 7-6 te verkleinen, Zelfs gelukt het dezelfde invloed gunstig is 's zeker'
reeds na twee minuten spelen moest keeper speler om korte tijd later de stand voor de ' -" I,.., ' ,

Laurier de eerste bal uit het net halen. Na vijfde maal in even wicht te brengen. Na In ~ns eigen bedrijf IS het va~k prettig ~e
enkele wederzijds gestrande aanvallen is het een schermutseling voor het VDH-doel mer,(en, ?at er ook per afdeling aandacht
na acht minuten spelen Hakkaart die de scoort Stokvis zijn achtste doelpunt maar aan de zieken wordt, best7,ed, Men ,gaat er
partijen weer op gelijke voet brengt. Het Hakkaart brengt de partijen weer op gelijke eens heen, neemt g!lf altijd pakketjes l"I1ee
spel golft dan enige tijd op en neer, waarna voet. Hoe Pijtak c,s, ook zwoegen in deze of ~oet boodscha~pen voor het betreffende
het PIjtak gelukt om kort na elkaar twee stand komt geen verandering meer en met gezin" dat d?~r ziekte, van de vader of de
doelpunten te scoren en hiermee de stand een 8-8 gelijk spel komt het einde van zoon In ~.oeIIIJ~heden IS kom~~ te ver~eren,
op 3-1 in ons voordeel te brengen. Rechts- deze prettige sportieve wedstrijd. Men schrijft brieven naar patlênten, die vf
buiten Marljt moet door een blessure het I af verpleegd worden. -.
veld v~rlaten en wordt vervangen door Solexbezitters opgelet! La\en. wij dit blijven dóen, Het is één van
Kouwer, Zljdenbosch mist dan de R.' ' I S I d. h t de weinige dingen, die wij doen kunnen,d k d d d aan IJWle en. 0 ex, le ee ans van e ag oor voor o. I II t 0 Tot de zieken zouden wi j. willen ze

ggen enh' zIJn van personee zu en me In-naast te sc Ieten, - d ' . dan bedoelen wij vooral de langdurige zie-t , d . - , oor ons eIgen servlce- W Uconcurren le aan oor otsl .t d t t t b ken. iJ' ver geten niet wensen U veelk J. I ', UI UI en eg en con a n e e- ' ,ze er ooe punt zou zIJn nog -'_0 d Ot d V " h t f sterkte en hopen U zo SPoedig als mogelij'kh d d h h ' ' I h wor en UI gevoer. oor e a-
an te stoppen, oc et IS sec ts d S I d' is hier weer te zien, d d . S k ' een gerepareer e 0 ex lent men 'van executie, want e oor to VIS t Id I d f b 'men strafschop wordt 'n een e vo oen en we : voor e a rle-

gezet, Bij een soloren van de de Kroon
buiten brengt onze keeper
maar door dekkingsfouten - --,
hoede wordt de stand toch weer gelijk 3
Korte tijd later is het 4-3 .
van Stokvis, maar op een keurige voorzet -
van Kouwer deponeert PIjtak opnieuw de Buitenlands bezoek
gelijkmaker in het net. Even later is het 0 b . ,
Kouwer zelf, die met een tactisch doelpunt nze fa riek werd Woensdag !.I,
de balans weer in ons voordeel doet over- i door ee~ ,groep Urugueze archlte~ten,
overslaan, Een mooie kopbal van Stokvis! onder leiding onder a,nde:en van Ir W
heeft dit voordeel weer opgeheven. v, d. Erve", een studiereis door ons

" . maakten. ZIJ waren getroffen door de .In verband met de tiJd wordt In eens ge- treffelijke woningbouw en het hoge peil
draaid en de hervattIng is nog sensationeler het bouwen in ons land,
dan het begin, want voordat Laurier goed
weet wat er aan de hand is brengt Stokvis Na herexamen voor het onderdeel ABC
.de stand op 6-5 en verhogen hun voor- regels. werd ook aan l"I1ej. L. v, Tongeren
sprong zelfs tot 7 - 5. Doch nu is het de het diploma Vakbekwaamheid Algemene I
beurt aan v. d. Stal om de achterstand tot I Kantoorarbeid, Vaardigheid Deel I uitgereikt, - De toss voor de wedstrijd VDH - STOKVIS

.",,)

I
-. -- (personeelszaken). --

zuilen geen Solexen

"
i:"



Winterprogramma van de I Flitsen uit de Burgerlijke Stand
Kern Dir~ctie-Kern vergadering Geboren: Johanna Alida, dochter van A. J.

Remkes, afd. draaierij, op 1.9,1951.
Wijzigingen blijven voorbehouden. Toegan- Openen hek Notebomenlaan Gehuwd:
ke~~jk voor alle YDH'ers en Introducé, Binnenkort zal een week lang proef geno- I A, Lamers, afd, stamperij, met G. A. M. van
Wil kunnen beginnen met de verheugende men worden met het openen van het hek Beek, op 5.9,1951.
mededeling, dat wij dit seizoen de beschik- aan de Notenbomenlaan bij het begin en -
klng zu11en krijgen over een goed filmtoestel, ~inde van de werktiJd. De bedoeling is het IN TREDING EN
Het zal dan weer de moeite waard worden verkeer bij het binnenkomen en verlaten van ~O 8 1951
een filmavond bij te wonen. de fabriek tè ontlasten, I .. : "
Begin October - Lezing door hr Leo van N f ' kk . den Otter, afd. draaierij.

, , ummeren letsenre en
A M D Idt fd d h kder Heem "In het N,V.-huls over ons be- D .,' , kk 11 ' b d h ' ,v, uyneve ,a . geree sc apma e-

d '"I T ' d' b'l e rijWIe re en zu en In ver an met et rij (uit fabriek Maanweg),rij, eve,n~ vertoning van e JU Ineum- nog al eens voorkomen van beschadigingen 3.9.1951: .
film. De Juiste datum wordt nog ader worden genummerd zodat Ieder een vaste

C J R fd d . ,.
bekend gemaakt, ' , , . . uys, a. raalerlj,

Z d 200 b B k h t ~Iaats heeft. Tevens zullen fIetspenningen Th J v Eist idater ag cto er - ezoe aan e d . .k D k d ' .' , .
landgoed "DE HOGE VELUWE", wor en ~~tgerel t., e osten ~an eze p'en- W. C. v. Dijk, id.

M d 12 N b L ' t II ht nlngen zIJn rekening man. BIJ het verlaten G de Graaf idaan ag ovem er - ezlng me c - d d. b kk' k d " ,.b Id d d h H d L O er lenst etre Ing an men e penning Mej' WEVerkuil afd montageee en oor er. v. . eeuw. n- . I " Id '., " .. S . . h hi rell nd weer In everen en ontvangt men zIJn ge Mej. A. C. v. d. Kooy, Id,derwerp. panje, romantlscF'lsc e a , terug, De uitreiking van penningen aan het , c -~-~

Maanda, g 101 Ddece~dber - I mavond en personeel zal geschieden door de portier, Wij ontvingen een dankbetuiging van mevr
spe rege we strl) , M SI b W'j fd I kD d d 27 D b J I .t ' Verkoo p houtafval . 0 -van I nen, a ,a gemene za ~n,on er ag ecem er - aars UI Ings- b I 11' d b. h " kd S k . P C B HET Zij, die in aanmerking wensen te komen voor voor e angste Ing en ca eau IJ uwe IJ 'avon. pre er. . . oone over "

k h f I k h hTEKORT OP ONS BUDGET". Zang: een za ..outa va, . unnen .zlc iervoor op-
mevrouw L, Ongerink. Plano: mej. J. geven ?Ij de portier. Indien er houtafval
Scheurer. aanwezig Is, zullen deze mensen bericht

Maandag 21 Januari - Lezing over "Pu- ontvangen, als zij aan de beurt zijn,
bllekrechtecrlijke bedrijfsorganisatie", Ventilatie montage

I.,...,.. Spreker staat nog niet vast. Voorgesteld werd diverse ramen tuimelend
Maand'ag 11 Februari - Film: Caesar en te maken. Toegezegd werd voorlopig als

Cleopatra. Met inleiding door hr. Scheu- proef één raam in die zin te laten veran-
rer. deren. Eventueel zullen proeven worden

De kern heeft verder nog op het programma genomen met zelfdraaiende kokers,
staan de traditionele bonte avond; hersen- 1 Minuut stilte voor het eten
gymnastiek en de excursie naar een In- Deze goede gewoonte Is momenteel volko-
dustrieel bedrijf. men vergeten. Daar veel personeelsleden dit
Data en andere gegevens hierover zullen echter op prijs stellen, zal het sein 1 minuut
mettertijd volgen. stilte bij het begin der pauze worden inge-

.. voerd. Binnenkort zal hierover een aankon-
DE IDEEENBUS IN DE U.S.A. diging verschijnen.

Hoe worden de premies berekend Fam,ilie-excursies .
Begin October zal weer een begin worden

In de Verenigde Staten Is men zozeer over- gemaakt met het houden van familie-excur-
tuigd van de grote waarde van de ideeën- sies.
bus, dat er destijds een aparte organisatie
is opgericht, de N.A.S.S, (Natlon~1 AssocIa-
tion Systems) , die ten behoeve van de leden Voorstel: Kleine technische verbetering aan
een kwartaalschrift uitgeeft, en op alle mo- een vulmachine, gecombineerd met een ver-
gelijke manieren invoering van wenkenbus- anderjng in de plaatsing van de arbeider,
sen en vervolmaking van reeds in gebruik die de machine bedient, waardoor bussen
zijnde systemen propageert. De resultaten sneller kunnen worden gevuld.
"In deze actie zijn bijzonder gunstig. Uit Gegevens: Volgens de oude methodes ge-

je onderstaande feiten en cijfers blijkt, hoe- middelde productie per uur: 100 bussen; vol-
eel bereikt kan worden, wanneer men de gens nieuwe methode 125 bussen per uur.

\""-eden van het personeel maar op de juiste Drie vuimachines zijn 8 uur per dag, viJf
wijze bij het werk weet .te betrekken, en dagen per week en 52 weken per jaar In
het dit personeel maar aantrekkelijk maakt bedrijf.
met voorstellen voor de dag te komen. Het uurloon bedraagt $ 0.85.
De gegevens hebben betrekking op 1947 Berekening premies:
en 1948. Oude methode: (3 arbeiders) x 8 (uur per
Per 100 personeelsleden In de bij de dag) x 0.85 (per uur) = $ 20.40 directe
N.A.S.-5. aangesloten bedrijven bedroeg het arb,kn. p.l.
minimum aantal ingediende wenken 16.89; 20.40: (100 bussen per uur x 3 arb. x 8 uur
het maximum kwam op 65, met een alge- per dag = 2040 : 2400 = $0.~85. I "-
meen gemiddelde van 37.67. Arbeidskosten per eenheid: D

E KV 513Van de Ingediende Ideeën bleek 8.2 tot Nieuwe methode: Directe arbeidskosten bllj-
42.4 % bruikbaar te ziJn, met een gemid- ven gelijk: $ 20.40 per dag. een goed kanspaard
delde van 27.32 %. De Ideeënbus bleek bij Productie: 3000 bussen per dag.
een groot aantal leden van de N.A.S.S. per Arbeidskosten per eenheid: 2040 : 3000 = ten nieuw toestel waarvan de productie
jaar tussen de 30.000 en 60.900 dollars aan $ 0.0068. in de afgelopen weken aanliep Is de ERRES
besparingen op te leveren, 0.0085 (oude methode) - 0,0068 (nieuwe KY 513.
Het bedrijf, dat daarbij het minste profijt methode) = $ 0,0017 besparing directe arb.- Dit is ee~. toestel m,et U-buizen, dus geschikt
had getrokken, bleek toch altijd nog een nl. per eenheid. voor gelljk- en wisselstroom. Het heeft 3
besparing van $ 1,100 te kunnen rapporteren, Productie:. golfbereiken (15.1-53 m, 175-585 m en
terwijl in een ze~1: grote onderneming be- 3000 (bussen per dag) x 5 (dagen per week' 1000-2000 m), een 13 cm luidspreker.
sparingen tot een bedrag van meer dan x 52 (weken per jaar) = 780.000 bussen per De schaal Is bijzonder gelukkig getroffen en
$ 1.100.000 In 1947 konden worden geboekt. Jaar. is voorzien van een regionale indeling, De
Aan premies werd In dit laatste bedrijf in dat- Investeringskosten: kast Is van bakeliet.
zelfde jaar ongeveer $ 150.000 uitbetaald. Kosten van aanbrengen van technische ver- Komende week zal men met de serie-pro-
In het merendeel der bedrijven Is de be- betering en tijd van installatie: $1~.-. ductie op de band beginnen.
lonlng 190;0 van de geschatte besparing Netto besparing: $1.336 - $150 = De KY 513 is een leuk toestel in de lage
per jaar. $ 1 :286., 'Jrljsklasse. Geslaagd van uiterlijk en Inner-
fen voorbeeld van premieberekening: Premie: 10 %, dus een uitkering van $ 130. lijk; een goed kanspaard.

Dit is de eerste maal dat deze rubriek
verschijnt. Wij weten allen dat ons
Verkoopkantoor een grote activiteit
aan de daQ legt en dat men heeft
weten te bewerken, dat ca 331/3 %
van onze productie naar het buiten-
land gaat.
Waarheen al die ERRES en VDH
a rtikelen gaan 7 Dat is een vraag
waar Wij vroeger het antwoord op
moesten schuldig blijven. Wij wisten
zo ongeveer wel dat er zendingen
de deur uitgingen naar Canada,
Zwitserland en Zweden, maar het
ware was niet bekend.
Het Is overigens volstrekt geen ge-
heim, dat onze ERRES vogel, die
zich voor de oorlog slechts schoor-
wiekend over de grens waagde, nu
een ware Globevlieger Is geworden,
die naar alle windstreken uittrekt en
overal onze naam bekend maakt.
Wij zijn er trots op, dat ons bedrijf
meedoet in de voorste gelederen van
de strijd om ons Nationale bestaan.
Vandaar deze rubriek. De afgelopen
week waren het de landen: Arablê,
Belgiê, Brazl1iê, Cyprus, Denemar-
ken, Finland.. tran, Mauritius, Nieuw
Guinea, Noorwegen, Portugal, Syriê,
Turkije, Zuid-Afrika, Zweden.



~--
Het HIVO presenteert Veranderde telefoonnummers I Burgerlijke Stand

De gewoonte getrouw is het HIVO ook In verband met de verplaatsing v~n ne

thans uitgekomen met een winterprogramma, kamer en ui Cornelis Hendricus, zoon van C.

dat klinkt als een klok. En dat dit programma zijn enige telefoonaansluitingen Hjirlra, wikkelafdeling, 30.8.1951.

6mvingrijk Is, rnoge blijken uit het feit, dat Hieronder laten wij de nieuwe numme,~.~

het nu verschenen keurig uitgevoerde boek- volgen: H. Muntjewerf, afd. plaatbewerking, met mej.

je, dat 36 bladzijden telt, slechts de eerste hr Kroon 142 M. Scheenloop, op 5.9.1951.

helft van het winterprbgramma bevat, name- hr v. d. Bleek 179 G. J. v. Kouwen. afd. slijperij, met mej. H.

lijk een overzicht van de cursussen, lezingen, mej. Mulder 144-15 W. F. Rutten, op 13.9.1951.

voorstellingen enz. tot Januari 1952. hr v. Rooijen 176 C. C. Hage, afd. gereedschapmakerij, met

Zoals bekend zijn alle leden van ons per- hl' Wljenberg 141 mej. R, Angevaare, op 26.9.1951.

sone.el buitengewoon lid van he.: HlVO ~n hr Vredeverd 134-16 I

N TREDING ENhet IS specIaal voor hen, dat WIJ dJt schrll- postkamer 127

v~n; de gewone leden hebben. namelijk h~t Ed C. P. van Werkum, Medische dienst, 1.9.'51.

wInterprogramma allen reeds In hun bezit. r wer A. Buys, werkvoorbereiding, 3.9.1951.

Het is vandaag 8 September; nog 2 weken Mej. M. A. Roorda, financiën, Idem.

en de zomer behoort weer tot het verleden. . deze week het restant van de betonbe- R Cremer opleiding id

De herfst en winter en daarmee de lange kisting uit de .c:>nderbo~w van ons person~els- S: H. Stentert, id., id: .

avonden, staan voor de deur, avonden die gebouw verwIJd~rd. HIerdoor hebben WIJ nu G. Zonneveld, Id., id.

zich bij uitstek lenen voor studie. Het HIVO ~en goed overzicht gekregen van de afme- H. Zoete, id;, id.

kan U daarblf helpen; het winteri;rogramma tln.gèn van kelder, badhuis en Installatie- H. Franch, verkoopkantoor, id.

omvat cursussen op velerlei geëied, voor ruImte. Mej. H. de Jongste, Id., id.

beginn~rs engevo!derden, onder leiding van verder gegaan met het metselwerk. Mej. C. P. Y. Jonker, id., id.

ervaren docenten. K.onden wij verleden week melden, dat een Mej. E. J. Kramer, id., id.

Wrlt U een kort overzicht? binnenmuur gemetseld was in de keld~r van Mej. N. I. Reynst, inleerband, id.

Engels, 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar ons personeelsgebouw, nu k.unnen WIJ ver- .J. v. Schaik.. ld., id.

Engels conversatie tellen dat men dr~k.doende IS met het me!- C. F. Toledo, id., id.

Frans 1e, 2e, 3e leerjaar sele~ van de s.cheldlngsmuur va.n trappenhuIs P. Dijkman.. montagemagazijn, Id. I"

Frans conversatie ~n filmzaal. Dit is echter nog niet alles. Ook J. G. Platje, id., Id, , V

Spaans 1e en 2e leerjaar IS een aan~ang gemaak.t met het metselen Mej. H. P. Boer, I.V.O.K., id,
It!!llaans 1~ en 2e leerjaar van.de buItengevel. HI7rvoor wordt een Mej. C. G. van den Bos, id., Id.
Italiaans conversatie speciale steensoort gebruikt. , "Mej. A. Doelman, id., id.
Te~enen, schilderen, boetseren en ceramiek , met een enorme snelheid de bekl~tlng Mej. C. H. Flinterman, id., id,
Muziek voor de kelderwand van ons laboratorlum- Mej. A. de Graaf, id., id.
Vrouwelijke handwerken gebou~ geplaatst. Mej. G. Kloosterziel, id., id.
Fotografie, ,niet aUe~n van alles geplaatst:, d~~h Mej. A. M. v. Meel, id., id.
Daa~na~?t een aantal cursussen bestaande °c;'k Iets verw~jderd, al is het dan tijdeliJk, Mej. A. J. H. Rombouts, id., id.
uit een reeks lezingen of fessen, Wilt U Dit lot c;'nderglngen de kanteldeuren van de Mej. C. M. v. Thiel Berghuys, id., id.
ontspanning? Het HIVO biedt U film, toneel, voormalige garage,. ~elke n,u zolang opge- Mej. A. C. M. Volkers, id., id.
voo~dracht, qp~ra, zang enz. en~. U ziet, slagen worden :otzll I~ de nieuw te bouwen Mej. A. J. J. de Vreede, id., id.
voor elk wat wils, garage weer In functie kunnen. treden. In J. M. Groenewegen, id., id,
Het winterprogramma, waarin U alles over pl~ats van deze deuren worden In het.ketel- J. J. Krul, id., id.
het HIVO kunt lezen is verkrijgbaar bij meI. huIS gevels gemetseld overeenkomstig de J. L. Lankhuizen, id., id.
Groene~eg, afdeling algemene personeels. bestaande. A. r. M. Mooyman, id., id,
zakèri. à 25 ct, ..:... begonnen ~et het opstellen van de H. F. A. Mooyman, id., id.
Buite~gewone leden kunnen van vele voor- nieuwe Solex stalling rekken, w~lke een totale J, M. Nuyen, id., id.
delen; die het HIVO biedt, gebruik maken: lengte hebben van 100 m. ZIJ hebben een
Gewone leden kunnen overal aan mee doen. plaat.s ~evonden op d~ nieuwe straat naast DANKBETUIGINGEN.
Buitengewone leden aarzelt niet Op 16 de nieuwe grondstoffenloods, AII h I"

k d k d b d bS . en arte IJ an voor e etoon e e-

e~tember start het HIVO. Praa,~ eens met Ideeënbus langstelling en prachtige cadeaux. die wij

mej. Groeneweg en meldt U biJ haar aan I h ' d 121/ . . hal HI
VO ~l id D k t ?D

K. J. Kooy, afdeling slijperij, ontving Inder- ter ge egen el van ons n-Jarlg uwe-

s gewoon ,e os en aarvoor " d ' , 1ijksfeest mochten ontvangenhoeft U het niet te laten: f 030 per persoon tij een premie van 15 guJden voor een Idee J P k ( d .h k .,)"
k h t It t t I ., t . a geree sc apma erlj F

per maand, echtparen f 0,50 totaal per Inza e e omsme en van res an en po IJS - h

ma~nd. vet. Nu het idee enige tijd in de practijk is ec tgeno~ '"

Het maandblad Volksontwikkeling, dat een toeg7past en ~en dus weet hoe groot de '" .

; verzi ht ' f t t h t H I VO ' d bereikte besparing is, kon een aanvullende Hartelijk dank voor alle belangstelling biJ de

0 c gee van wa e!n e '

f d geboorte van onze zoon,
komende maand zal bieden, alsmede een premie van 20. - wor en toegekend. C H d fd

korte be~chrljving daarvan, ontvangt U dan De iotale beloning voor dèze inzending is ' ey r;' a . montage

~ratis. dus geworden 15 + 20 = 35 gulden. , "
tdt U " t " d ttl H t HIVO .. t Me J' J van Geffen

we rkz aam op ons plan Hartelijk dank aan chef, collega s en zle-
es ee w vrije IJ nu g, e WIJS"" -

k d bl " k b 111 '
U d t d bureau kree g een P remie van 15 g ulden. . ent roost voor e Ij en van e angste Ing

aar oe e weg. ' t " d 'j '
kt d dZij bedacht dat het mogelijk moest zijn voor- IJ ens mi n zie e on er~on en.

; Forum Hadriani vertrokken radige witte viltringen te verven en dan als E. v. VeldhuIzen, afd, Inkoop
F H d . , I" fh '" d ' zwarte viltring in een nieuw type toestel te ..*

orum a rlam, onze "IJ armonle, le b .kE ht I " k ' I d ' Veel dank aan directIe chef bazen en col-

. I f ' l I d h ft n" rUI en. en ec vrouwe Ij e Inva le, , ' , ,

Jaren ang in onze I mzaa gerepeteer ee, '

dh t I b le g a s voor de cadeaux en belan g stellin g bi j'
d k h d ieman van e pan ureauging eze wee terug naar aar ou " d I " k t k b h d t ons huweli J'k ontvan g en

., I k I d .. V b age IJ se aa e oren, er aan- .
tltle 0 aa In e gemeente oor ura. h d d t 15 Id N. Schullng (nabewerking) en
1939 d ' t ' b . k I d ' t ' I ge onereer wer me gu en.was ~ In, ge rUI a s 1S rl echtgenote
d;1~rna 't'°n'ngd'e~st, Wie doet er mee *
Zo vertrok ons huisorkest, met schellebo- Ch f b II ' II h I"

kd It k t Voor de eerstvol

g end
e P ersone e lsavond heb e, azen en co ega s a en arte IJ

men, vaan es, rommen, pau en en gro e - d k h h '
dtt ben we veel medewerkers nodi g , De bonte an voor et prac tlge ca eau ontvangen

oe ers. t I h .d h li'kH t t ' t ' ht avond of wat het dan ook zal worden is er ge egen el van ons uwe J '

e was een rl es gezlc . ' , A D . ( d h k ., )I nog vrij ver in het verschiet, doch de voor- ' raalsma geree sc ,ma erlJ en

Solexrit in Oegst bereidingen zijn vele, Zij, die er voor voe- echtgenot~

D t k ten hun ~restaties op ~~ planken te tonen, Kerns preekuur Maanweg.
e gees was %Oe kunnen zIch opgeven bIJ de heer Koopman,

Een veertigtal leden van ons personeel heeft typekamer hoofdkantoor, toestel 147. De kern houdt spreekuur op Maandag 10

Zaterdag j.l. deelgenomen aan de Oranjerit Hoe eerder dit gebeurt, hoe beter, opdat September 1951 in de kamer van de heer

te Oegstgeest, Aangezien de organisatie "'lij weten.. op wie wij kunnen rekenen. v. d. Poel.

veel te wens'en overliet kwam men zeer ont~ t:ven een briefje in de boodschappendienst Aanwezig zijn:

stemd terug. (wilt U vermelden op welke afdeling U 1e pauze: hr Camphuysen en mej. Mulder,

Solexritten oraaniseren is niets Ieders werk. werkt?) en de zaak komt in orde. 2e Dauze: hr v d Plas en hr v. Delft.

.,.I


