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HET PARLEMENT OP BEZOEK
Men heeft deze '.'/eek in de dagbladen kunnen
lezen en de radio heeft er ook bijzondere aandacht
aan geschonken, dat een groep leden van de Eerste
cn ï weede Kamer der State:1-Generaal e:=n rond-
,reis hebben gemaakt langs e:;n aantal Nederlandse
industrieën
Aan ons bedrijf is de eer te beur! gevallen dat eerl
~antal leden van deze groep op Vrijdagmorgen,
14 September, ons fabriekscomplex Maanweg be-
zocht. Al;, Jit nummer van ons blad verschijnt ligt
het bezoek al achter de rug. Een reportage .zal dus
volgende week pas kunnen worden gegeven.
W' 'ill~n echter niet nalaten er melding van {e
ma ",,:;n , dat de heer mr J. A. Jonkman, voorzitter
VJf( '; Eerste Kamer en dr L. G. Kortenhorst, voor-
zitt~an de Tweede Kamer, bij het gezelschap
waren dat onze {abriek bezocht. Verdere bekende
namen waren d:e van mr L.A. Donker (P.v.d.A.),
lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de Raad
vOOr Rechtsherstel, dr G. M. Nederhorst (P.v.d.A.),
lid van het College van Rijksbemiddelaars en
secretaris van de Stichting van de Arbeid, lid van
de Tweede Kamer, hr A. C. de Bruyn, voorzitter
van de Katholieke Arbeiders Beweging en. lid van
de Eerste Kamer, hr E. A. Vermeer (P.v.d.A.), Tj.
Krol (C.H.U.), dr A. M. Lucas (K.V.P.) en J. van
Andel Gzn, van de Griffie van de Eerste Kamer.
Ook een dame was bij het gezelschap en wel: mevr.
A. Fortanier-de Wit (V.V.D.).

Dr L. G. Kortenhorst, voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten Generaal
was bij het gezelschap Kamerleden dat
Vrijdagmorgen onze fabriek bezocht.

Cliché Haagse Courant
"""'"'"

: ons land.

Het is daarom verheugend, dat 74 leden van
de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal op uitnodiging van de vier werk-

, geversbonden (het Verbond van Nederland-
se Werkgevers, het Centraal Sociaal Werk-
gevers-Verbond, het Katholiek Verbond van
Werkgevers-Vakverenig1ngen en het Ver-
bond van Protestants-Christelijke Werk-
gevers in Nederland) van 10-14 September
een bezoek kunnen brengen aan een aantal
industriêle ondernemingen. In deze vier
dagen bezoeken de Kamerleden in totaal
23 ondernemingen in de plaatsen Eindhoven,
Tilburg, Hengelo, Enschede, Deventer, Am-

, sterdam, Hilversum, Weesp, Rotterdam en
Den Haag. Chemische bedrijven, confectie-
en electrotechnische fabrieken, katoen-,
metaal- en schoenenindustrie, scheepsbouw
en transportmiddelenfabricage, sigaren- en
wolfabrieken, de reeks is te lang om op te
noemen. Het spreekt vanzelf, dat het uitge-
sloten was in het reisprogramma van het
gezelschap alle ondernemingen in Nederland
op te nemen. De toestand is in ons land
gelukkig zo, dat alles gezien mag worden,
doch dan zouden de bezoekers jaren nodig
hebben; het programma is nu al overladen
genoeg en er moest dus een keuze worden
gedaan. De Kamerleden zullen ook nu ech-
ter een goed beeld krijgen van het Industriê-

, le bedrijfsleven; bovendien wordt hun door
inschakeling van regionale en plaatselijke
ondernemers-organisaties de mogelijkheid
geboden ook met andere industrieên dan de
bezochte in aanraking te komen.
De deelnemende Kamerleden komen uit
vrijwel alle partijen: katholieken, socialisten
en communisten, liberalen en protestants-
christelijken. Er bevinden zich deskundigen
onder op vele terreinen, ouderen en jonge-
ren, dames en heren. Het zal voor de deel-
nemers ongetwijfeld een vermoeiende reis
worden; maar wij zijn er van overtuigd., dat
dit hoge bezoek goede vruchten zal afwer-
pen zowel voor het werk van onze Volks-
vertegenwoordiging als voor het industriële
bedrijfsleven.

loopbaan in het parlement verzekerd is -
en men hoeft dan niet zo goed op de hoog-
te te zijn met de zaken, waarover men praat.

De krantenverslagen van de vergaderingen
der Volksvertegenwoordiging in deze jaren
Ieren wel anders. Door deskundigen van bij-
na alle partij~n wordt hard en veel gewerkt
en dit jaar bijvoorbeeld schoot er maar wei-
nig tijd voor vacantie over.

Ja maar, wordt dan weer gezegd, wat weten
die honderdvijftig mannen en vrouwen in
Den Haag nu eigenlijk af van de practijk?

Ze werken maar met woorden en cijfers:
weten ze wat er omgaat in het land, in de
industrie, in de handel, hebben zij wel eens
gezien hoe en waar Nederland werkt, en
wat hun beslissingen in de practijk beteke-
nen? Het antwoord daarop is, geloven wij:
de Volksvertegenwoordiging bestaat voor
het overgrote deel uit mannen en vrouwen,
die met beide benen in het volle leven staan
en die weten van hoe groot gewicht hun
beslissingen zijn. Maar het is wel zo, dat
vooral in de jaren na d~ oorlog de toestand
in Nederland snel is veranderd en dat het
parlement juist in deze jaren dikwijls diep-
ingrijpende beslissingen moet nemen, die het
hele economische leven in ons land raken.

De leden van de Eerste en Tweede Kamer
moeten eens met eigen ogen zien hoe de
mensen werken en hoe de industrieên in
Nederland er thans voor staan en met eigen
oren horen hoe het bedrijfsleven zelf denkt
over de vraagstukken, die verbonden zijn
aan de verdere Industriêle ontwikkeling van

Het bezoek aan onze fabriek vond plaats op
de laatste dag van de rondreis. die de kamer-
.leden voerde langs enkele industrieên die
voor' 1~alde bedrijfstakken typerend kon-
den Jen genoemd. Waar 'Nederland on-
geveer 10,600 industriêle ondernemingen
telt (.~st de keuze uiteraard bepaald wor"
den""erf enkele fabrieken,
Zo werden bezocht te Deventer: Noury en
van der Lande. de Nederlands-Amerikaanse
Fittingfabriek en de Blikemballagefabriek
Thomassen & 'Drijver.

...In Amsterdam bracht men een bezoek aan
de Hollandse Draad- en Kabelfabriek, de
confectie-industrie van Hollandia Kattenburg
'en Werkspoor.

Rotterdam stond eveneens op het program-
ma met de Rotterdamse Droogdok Maat-
schappij en van der Meer en Schoep Brood-
'fabrieken.
Te Tilburg en Eindhoven werd aandacht ge-
schonken aan de textiel-industrie en schoen-
fabrieken en ten slotte komt Den Haag aan
de beurt met de Sigarettenfabriek Laurens
en van der Heem N.V. als electrotechnische
Industrie.

Wie in de dagbladen de werkzaamheden
van onze volksvertegenwoordiging geregeld
,xolgt: zal hebben begrepen, dat het hoge
ramQt van lid van Eerste of Tweede Kamer
niet een lichte en eenvoudige functie is, zo--
als men wel eens hoort verkondigen. Men-
sen met weinig begrip voor de democratie
hoort men soms zeggen dat als men maar
veel en lang kan praten, men van een mooie

T e/ev;s;e ontdekte "AHray"
onden, 12 Sept. - Om de Britse duikboot

"Affray" te vinden, die in het begin van het
I jaar in Het Kanaal zonk, is gebruik gemaakt
I van televisie, zo heeft de Britse admiraliteit
,vandaag bekendgemaakt. Dit is vermoedelijk
de eerste keer, dat met televisie onder water
is gewerkt. Men maakte daarbij gebruik van
een draagbare televisie-uitrusting, die op
een speciale manier waterdicht was gemaakt.
";emakkellfk was dit niet en de geleerden
hadden dan ook drie weken nodig voor zij
een apparaat hadden dat werkte.
.n Juni kreeg men voor het eerst via dit
toestel een beeld van de duikboot en de
climax werd bereikt, toen men op het scherm
het woord "Affray" kon lezen.

,Telegraaf")
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II Het is pas de tweede maal dat deze
rubriek in o~s blad verschijnt en

I weer is het een verheugend lange
reeks van rlamên r:n Innden, die deze
week or,ze producten hebben toe-

I gezondèn gekregen.
Wij maken onszelf het verwijt, dat.
wJj In de afgelopen jaren tijdens het
opbouwen van onze exportmarkt,
niet meer aandacht aan deze vitale
sector hebben geschonken. In Enge-
land, bij een onzer bekendste leve-

I J ranciers, zagen wij in de montage-

afdeling een geweldig groot - bord

hangen, waarop de namen van alle
landen die in de lopende week op
het exportprogramma voorkwamen.
Engeland is wel "exportminded", Ne-
derland, een traditioneel land van
handel, zeker niet minder, mits de
belangstelling maar eenmaal ge-
wekt is,
Deze week werd geëxporteerd naar:

België
Birma
Canada
Denemarken

Egypte
Finland
Nieuw-Guinea
Hongkong
Indonesië
Malakka

Noorwegen
Portugal
Suriname
Syrië
Thailand
Ijsland
Zweden

Q

Doe1matiger werken is het devies, maar een
devies dat jaar in jaar uit gepredikt wordt,
dreigt zijn doel te missen als men geen
resultaten ziet, ook il is dit tengevolge 'tc
omstandigheden buiten onze macht. De ~L
derlandse electrotechnische industrie heeft
door de jaren heen haar levenskracht vol- -..,
doende bewezen. In 1938 bedroeg de totale..)
omzet 124 millioen gulden en hadden de
gezamenlIjke bedrijven 35.000 werknemers
in dienst. Het afgelopen jaar gaf een pro"
ductiecijfer van 670 millioen gulden te zien
en voor het lopende jaar wordt een totaal
van 750 millioen gulden verwacht.
Deze cijfers nu zijn niet vergelijkbaar, want
de prijzen zijn dermate gestegen, dat prijzen
alleen geen zuiver beeld van de omzetten
geven. Het aantal werknemers vormt daar-
voor een betrouwbaarder basis. De perso-
neelssterkte bedroeg:
1938: 35000 personen
1946: 45.000 .,
1950: 57.000 "
1951: 57.000.. (schatting) ~

Een aanzienlijk percentage van de productie
wordt geëxporteerd. Ons bedrijf blijft hierbIj-
niet ten achter, getuige het percentage van
331/3. dat door onze bedrijven bereikt werd.
Het is altijd een van onze stelregels geweest,
dat elke export gebaseerd moet zijn op een
goed ontwikkelde binnenlandse markt. Met
andere woorden: men kan slechts dan ex-
portkansen verwachten als een product op
de binnenlandse markt zijn kwaliteit .heeft
bewezen en een geregelde afzet heeft ge-
vonden.

Het'koopmanschap VJn vele eeuwen heeft op de Nederlander e~n stempel
gedrukt dat enkele decennia van industrialisatie nog niet hebb~n vcimog:=.n
uit te wissen. Vóór alles is de Nederlander koopman, begeert dat althàns
te zijn en als hij door de nood gedwongen meer aandacht aan de industrie
schenkt is het omdat de omstandigheden hem daartoe dwingen.
Een jaarbeurs is eeuwenlang bij uitstek een, rendez-vous van de handel

Igeweest, wàs dit ten minste tot de opkomende mechanisatie steeds meer

het accent op de technische sector ging leggen. Helemaal vo!daan zijn de

technici niet geweest, gezien het ontstaan van de T echni Show te Rotter-
dam' en het succes dat deze machinetentoonstelling verwierf. Desondanks
is het de technische evolutie die het aanschijn der jaarbeurs te Utrecht in-
grijpend heeft gewijzigd. Vergelijkt men de beurs van nu met die van vóór
1940, dan is de sterke uitbreiding van de technische sector een der op-
vallendste verschillen. De tentoonstellingsterreinen aan de Croeselaan
vormen het bewijs. Speciaal in de agrarische sector is zich een ware om-
wenteling aan het voltrekken.
Onze b~langstell[ng ging uiteraard in de eerste plaats uit naar de stand
van Stokvis, waar onze producten hun vaste en eervolle plaats hebbei'l.

Strategisch neemt de Stokvis-stand een bijzo['lder gunstige positie in. Wie
het grote jaarbeursgebouw binnenstapt ziet onmiddellijk de vertrouV{de
ERRES producten geëxposeerd op de bekende, sublieme wijze. Stokvis
verstaat de kunst om ieder jaar weer deze stand anders op te bouwen en
daarbij steeds voornaam en verkopelijk te blijven.
Dit jaar werden er geëxposeerd, naast de niet van ons afkomstige was-
machines, wringers, koelkasten, kachels en snelkookpannen de bekende
serie stofzuigers SZ 20, 175 en 305, de zeilwrijver, ventilatoren en radio-
toestellen.
Van de radiotoestellen stonden er naast de bekende 504/509 serie de
nieuwe modellen KY 513,514,515,516,517 en 518. Daarnaast ons tele-
visietoestel de KY 311 U, dat dezer dagen zeer de aandacht trekt nu Lopik
met proefuitzendingen in de lucht is gekomen,
De indruk die men van de nieuwe modellen heeft is gunstig, zowel door
uiterlijke verschijning als door electrische eigenschappen,
Een vraag, die voor ons allen veel belangrijker is, namelijk hoe de verkoop
zich ontwikkelt, valt na zo'n eerste dag nog niet te beantwoorden. Het ligt
voor de hand dat het door de steeds stijgende grondstoffenprijzen
en de verhoogde weeldebelasting voor de radiohandel niet gemakke-
lijker zal worden. Wij kunnen er slechts een aansporing in vind~n
om te trachten door grotere efficiency de steeds msar weer het hoofd
opstekende kostenverhogingen te bestrijden.



Burgerlijke Stand
Geboren
Christiaan Frederik, zoon van L. J. Boven,

afdeling kostprijs, op 4.9.1951.
,Astrid Antoinette, dochter van A. J. van

Leeuwen, afdeling montage, op 5.9.'51

A. J. Remkes, afdeling draaierij, dankt m~Jc
namens echtgenote, hartelijk voor ontva:"\-
gen fruitmand bij geboorte van zijn dochter

INTREDINGEN

bereiken.
5. physiologische volumeregeling.
6. zeer rustige ontvangst, ook van

minder sterke zenders, door toe-
passing van 9 kc fluitfilters.

7. vliegwielafstemmfng.
. 8. gramofoonopnemer omschakel-

baar met de golfbereikschakelaar.
9. continu variabele toonregeling.

10. kathodestraal afstemindicator.
11. luidspreker met 21 cm conus,

grote gevoeligheid en stofdichte
c;onstructie (VDH).

12. laagfrequentschakeling met nega-
tieve en positieve tegenkoppe-
ling.

13. middenfrequent antennefilter,
14. slaglengte wijzer van stations-

schaal 224 mmo
15. aansluitingen voor gramofoon-

opnemer en extra luidspreker.
16. geschikt voor 6 netspanningen

(110-125-150-~0-220-250 V AC).
17. hoog glanzend gepolitoerde no-

tenhouten kast.
afmetingen: 524 x 215'x 320 cm.

Conclusie: een prettig toestel, dat -
om een afgezaagde uitdrukking te ge-
bruiken - een sieraad Is voor de
huiskamer en een lust voor het oor.

10,9,1951
Mej. P. Reumerman, montage
Mej, E G. Haverkamp, idem
Mej. D, Heens, idem
A. J. H, M. Peters, idem
C, M. Schrip/ers, stamperij
J G Daa:hof. draaierij

Ideeën die meetellen
No, 426 - H, J, Slag molen stelde voor de

'bestaande contrólekaart, die gebruikt wordt
bij kleine kogellagers te wijzigen in een
weekformulier. Aangezien de meetmethode

. binnenkort gewijzigd wordt, waardoor dit
EEN LUST VOOR OOG EN OOR~;ormulier vervalt, kon voor deze keurig ver-

zorgde inzending slechts een premie van
2,50 gulden worden gegeven. ERRES KV 516 een geslaagd ontweNo. 382b - D, Klees, afdeling montage, ' rp
stelde een .stempelwijziging voor waardoor E d ERRES 11 d ' d ' b ' ,
het niet meer voorkomt, dat te kleine gaat- en er toeste en, le op e jaar eurs de aandacht trok en die In
jes in é'en isolatieplaat uitgebroken worden. de toekomst het zeker wel zullen doen is de KY 516, het toestel uit de
Premie 2,50 gulden, middenklasse,
No, 388b - M. S~hellenbach, afdeling 262,5 Wat is een toestel uit de middenklasse 7 Een radio-apparaat dat het 'd-
bedacht een handige methode voor het spllt- d h d h 1I d ' ,,' mi
sen van tweelingsnoer. Dit geschiedde tot en ou ~ tussen ,et a ereenvou Igste toestel, waarbij de constructeur met
nog toe door eerst met de schaar te knippen de beschikbare middelen heeft moeten woekeren en een toestel als bij-
en v~rvolgens met de hand open. te trekken voorbeeld de KY 518, waar de enthousiaste ontwerper zich geheel in heeft
Premie: 15 gul~en, . kunnen uitleven en waarbij hij al zijn kennis en ervaring heeft aangewend
No. 410 - mej. M. H, Kersten, bemerkende om een optimaal resultaat te bereiken.
dat de deur van de damesgarderobe door ,
tocht dichtslaat en daardoor kledingstukken De KY 516 houdt het midden tussen deze twee uitersten, Het is - simpel
beschadigd worden, stelde voor deze deur gezegd - een mooi toestel, Mooi van uiterlijk, maar ook, en dat is voor
~.et een haak vast te zetten. Premie: een de kenner minstens zo belan g rij'k met een Prima innerli j'k aa do drijksdaalder " w r or e. geluidskwaliteit uitstekend te noemen is,

JETER LAAT DAN NOOIT Wat het uiterlijk betreft: d: KY 516 valt op
een Solexade door zijn gladde lijn, mooi opgestelde, zeer

qoed afleesbare schaal, prettige kleur. Het
,-?oor ziekte van een der deelnemers was er' is ,een kast ~onder tierelantijnen, met als

een Solex over en ik mocht ook mee, De enige decoratie de schaalhouders, Bevalt het
een zijn dood, de andere zijn brood in een toestel dus al door het uiterlijk, nog groter
andere versie of ook de één een Solex, de wordt de waardering als men het inschakelt
kern een verslag, en, dank zij vliegwielafstemming en afstem-
Ik heb mij kostelijk geamuseerd; we hadden oog, vliegensvlug op een zender heeft af-
van alles: mooi weer en zuurtjes en prui- gestemd. tn tegenstelling tot de KY517 heeft
meo ,en pech". de KY 516 geen variabele bandbreedte. De
Eerlijk gezegd was ik wel een beetje stijf, selectiviteit is ~us ,op alle golflengten con-
toen we om 7 uur thuiskwamen maar we stant, Het geluid IS zeer aangenaam, vol-
waren dan ook helemaal via Bu~nik Drie- doende hoog en - belangrijke feature -
bergen en Ede naar Rhenen geweest veel bassen. Het gelui,d is daar,door aange-
Aan belangstelling onderweg geen gebrek. naam om te horen en IS "warm te noemen,
In Ede werden we zelfs door de Edese So- zonder het doffe effect te geven van toe-
lexclub hartelijk welkom geheten. Men had stellen, waar ~lle hoge tonen zijn gesmoord
ons weliswaar voor de Solexclub uit Arnhem of weggedraaid.
aangezien, maar 't was toch leuk, Specificatie ERRES KY 516
In Rhenen streek de zwerm bromvliegen in 1 5 + 1 I hété dfét ' D . d h . amps super ra yne.een ca Uln neer, e eigenaar von et ,
wel prettig en lieD rond of hij gewend was 2, buizen: ECH 42, EAF 42, EBC 41,
aan drukte, EL41, AZ41, EM34,
Daarna op naar Leersum, alwaar met groot I 3, golfbereiken: gespreide banden:
enthousiasme hel geplukt werd, zo zelfs dat 24,4-26,3 m en 30-31,9 m;
sommigen vonden, dat de wortels ook mee 12,3-11,4 Mc en 10-9,4 Mc.
moesten, kortegolf: 15,1-53 m; 19,9-5,65
De heer v, d. Gaag, die de leiding had, zijn I Mc; middengolf: 175--585 m;
we dankbaar voor de mooie route en de 1720-513 kc; lange golf: 1000-
fijne tocht en ach, wat geeft nu een beetje 2000 m, 300-150 kc,
pech als Je dè reparateur bij Je hebtl 4, grote gevoeligheid op alle go!f-



iNTREDINGEN
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Wie gaat er mee naar Olaertsduyn

nog enkele plaatsen beschikbaar Na onze oproep van de vorige week
. .., hebben zich reeds verscheidenen op-

Enige weken geleden hebben WIJ aangekon- gegeven. Voor een bedrijf als het
digd dat op 6 ~~ 7 October op Olaertsduyn onze en voor de plannen die wij De h~er. Chr. Wouters van h.et Televisie-
een besloten bijeenkomst voor VDH-pers~- hebben, echter veel te weinig. I~bor~torlum tra.~ d~zer dagen I~ het huwt{
ne~1 z~u wo.rden gehouden. Degenen, dIe Wij zoeken toneelspelers el? -speel- liJk en ",-:~rd biJ die gelegenheid door (]\.
vorig Jaar dIt eveneme~t heb~en m.eege- sters, zangers en zangeressen, goo- gez~menllJke ontwerpgroe~ gefêteerd. Der -',
maakt willen zo.nde; uitzondering dltmaaJ

I ~helaars enz. enz. Laat een ieder, die talrijke .c~dea~x gaven blijk van de gr~teV
",-:eer van de partIj ziJn. Tot dusverre hebb~n Iets op de .planken kan presteren, zich populariteit die deze medewerker geniet.

zich 22 personen aangemeld, voornamelijk ten spo~djgste opgeven bij de heer Het tafelkle~d wordt omhuld.
uit de administratieve sector. Wij zouden Koopmàrî~'!lpekamer hoofdkantoor,
echter ook de fabrieksafvaardiging groter toestel Î47.'~1It U gebruik maken

I Tramkaa:-ten voor de maand October kun-
zien en wekken hen bij deze dus op zich van de borYdschaDDendienst? nen Maandag aanstaande tijdens de middag-

spoedig aan te melden bij mej. Groeneweg, ')auze besteld worden in de gro!e cantine.
afd. sociale zaken. De kosten van dit week-
end bedragen f 5,50. Hiervan neemt VDf-I
f 2,50 voor haar rekening.
Het programma luidt:
Aankomst "Olaertsduyn" tussen 17.90 en I
18.00 uur.
18,00 uur: broodmaaltijd.
19.30 uur: enkele belangrijke vraagstukken Iin Nederland anno 1951 (economische ver-
houdingen, bevolkingsvraagstuk etc.) doqr
G. H. L. Schouten.
Zondagmorgen: gelegenheid tot kerkgang.
Zondagmiddag: wandeling; 2e gedeelte van
Uleke Maas of Cor Bouterse
Zondagavond: vertrek.-

WONINGRUIL
Aangeboden: bovenhuis bestaande uit drie
kamers, keuken, douche-cel, zolder. Huur-
prijs f 8.30.
Gevraagd: een soortgelijke woning richting
Voorburg.
Te bevragen: Boekhorststraat 39a, Den Haag.

--

VOOR DE DOKTER
Degenen, die een verlofbrief je moeten heb-
ben om naar de dokter te gaan, kunnen dit
bij de bedrijfsarts in de verbändkamer laten
tekel"len, uitsluitend om 1V.30 en 13.30 uur.
Het afstempelen van vérlofbriefje én absen-

tiekaartje bij afdeling arbéid moet eveneens
op bovenvermelde wijze geschieden.
Op andere tijden kunnen geen doktersbrief-
jes getekend worden.
!
Van onze zieken
Wij bezochten in de Sanatoria "Dekkers-
wa)d" te G,oesbeek, "Oranje-Nassau-oord"
te Renkum en "Het Dubbele Kruis" te Ame-
rongen. mej. Heeman van de typekamer, hr
Pronk, tijdschrij,,'er, hr Marda van de hoofd.
boekhouding en de -heer Voorma van de
~Iaatbewerking en moesten aan all~ beken':
~n de hartelijke groeten doen.

Verkoop cantinebons
Oe nieuwste regeling voor de verkoop van
.<offie- en cantinebonnen Is met ingang van
Maandag aanstaande als volgt geregeld:
normale verkoop van koffle- en cantinebon-
'1en vindt plaat s op Zaterdagmorgen van
9-11 uur in de wachtkamer medische dienst
(benedenhall);
naverkoop is op Maandagmorgen 9.30 uur
Deze naverkoop is alleen voor degenen, die
op Maandagmorgen terugkomen van verlof
en ziekte.
Buiten genoemde uren worden ge~n bonner
verkocht.

I Kernspreekuur:-M ~eg.
De kern houdt spreekuur op Maandag 17
September 19'51 in de kamer van de heer
y. d. Poel.
Aanwezig ziJn:
le pauze: hr Stoffels en mej. Kruining;
2e pauze: hr Kouwer en hr v. d. Ree.

Geboren ,

multiplex afval pr~ductief gemaakt Catharina. Joh&nna, dochter van H. Duffels,
afdeling galvano, op 6.9.1951.A. A v, d. Hoogen, controleur uit de af- Bernardlls Anthonius Henticus, zoon vaQ

deling machinale houtbewerking (beter be- Er werd H. S. Schouten, afdeling flnanciên, op
kend als de zagerij), heeft zich deze week 691951.
kunnen scharen bij de ideeênbus-kampioenen. - aan het personeelsgebouw hardge~erkt Gehuwd
Hij ontving een welverdiende premie van Men is nog druk bezig met het metse.len Th. G. Stolkcr, afdeling meubelmakerij, met
200 gulden voor een voorstel om multiplex- van de bultènmuren, t,.erwljl ook de kel- mej. Th_J. v. d. Burg op 26.9.1951.
afval te gebruiken voor het samenstellen der langz~am aan zijn definitief aanzicn
van klankschermen voor luidsprekers. krijgt. De binnenmure;n- verrijzen in Ijl
Tot dusverre werd dit hout als afval ver- tempo, alle bekistingshout Is verwijderd
kocht; nu vindt het een nuttiger bestemming en men Is reeds druk bezîg met het I~g" 110.9.1951
en kon aan de" man die op dit Idee kwam gen van leidingen. Ook de wanden van I Mevr. G. v. Ede v. d. Pais-v. Zwanenburg..
een mooie premie worden uitgekeerd. de ,..vetput" van het persone;elsgebouw afdeling Secretariaat.
No. 697. J. C. v. Pruissen, eveneens uit de zljry gestort, ook gelast. Het staçl$k~let IMej. M. de Boer, publiciteit
houtfabriek, stelde voor om bij de montage van het personeelsgebouw, dat eerst 11'). Verwey, service
van de schaalplaat KY 515 een andere werk- maar voorlopig ~an elk.aar geklonken

l A. Goedhart, bedrijfsschoolwijze toe te passen, die vlugger werken toe- was, wordt nu zuiver gericht en aan el- J. Rlj"sent, idem
laat. Premie f 5. -. kaar gefast, N. C. M. Verkerk, idem
No. 689. J. C. Versteeg, afd. plaatbewer- - aan het laboratoriumgebouw weer hard I J de Vos,Jdem
king, stelde een wijziging in het stempel aan de bekisting gewerkt. Wand-, ko- -. .. Berkhout, inleerband
voor bladveer 2567247 voor. Premie f 3. -. {om-, balk- en vloerbekisting wordt 111 H. Rinkema, idem
No. 671. J. D. v. d. Knaap, afdeling draaie- snel tempo in elkaar gezet, waardoor de Mej. C. Nagelkerke, idem
rij, stelde Voor om een onderdeel voor de kelderruimte een waar labyrinth gewor- Mej. L. A. Pons, idem
rem GR 01015 op een andere wijze te bo- den Is van planken en stutten. Mej. D. Thans, idem
ren. Hierdoor werd inderdaad een besparing . .. :-1. J. Bevelander. huisvesting
bereikt, die ,inzender in aanmerking doet Studietijd Is aangebroken I Louwerenburg, opleiding
komen voor een beloning. Dinsdag 11 September Is een begin gemaakt
Echter is door collega G. Prijs een soort- met de cursus motortechniek. ,
gelijke werkwijze voorgesteld, die het voor- deze cursus voor ons bedrijf Is ".
deel f1eeft, dat ze op verschillende machines nadere toelichting, wanneer w;j a3n het
kan worden toegepast. wielSolex denken.
De Ideeêncommissle heeft het daarom rede- Volgende week starten de cursussen sleutel.
lijk geacht de beloning gelijkelijk tussen bei- diploma en practische algemene vorming.
de Inzenders te verdelen. Premie f 17,50. Opgaven hiervoor kunnen nog worden ge.
No. 705. Ingezonden door G. Prli.s, af- daan bij hr v. Dorp, afdeling opleiding.
deling draaleri} Betreft: een verbeterde De cursussen Engels van het vorige
werkwijze voor ~et ruimen van een snaar- zijn deze week hervat. Ook de ,'..-
schijf met behulp van een boormal. cursussen zijn weer begonnen, zOdat
Idee no. 671, Ingezonden door J. D. v. d. meisjes zich weer in de huishouding
Knaap, bevat een soortgelijk voorstel. Van- bekwamen, terwijl de jongens onder
daar ged~elde premie. Premie f 17,50. van de heer KrispIjn aan hun verdere

wikkeling ploeteren.


