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WEKELIJKS NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL.

VAN DER HEEt-1 N.V. - DEN HAAG - HOLLAND - NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N:V.,

2 October 1951. Historische datum t~levisievoor
.,;\è" \ '" . ...
,:;:!'j-20ctober aanstaande IS ~en g.r~tedag voor telev!slem!nn~nd;Neder-
;;;;;,;1and:Detélevlsiezender In Loplk...zal dan, nadat vel~ moeilijkheden
!~~[[("ó"erwonnen zijn, officieel zijn programma's de 'lucht jnst~ren:" - "

~i~èEi.l1delljk zuilen zij, dlè a1 zo)ang in het bezit zijn van een televisie"
~ii~i;(:':toestelen vele maanden v.ruchteloos aan alfeknoppen hebben ge,
##i;èd:raald zonder maar even een ultzendi .ngt~ ontvangen, kannen koffie"'cc", ", " '

k dî&";;';'~,""'zetten en massa s oekjes In voorraa halen voor, de grote stroom
~~i::,\, vr.ienden en bekenden, welke natuurlijk juist op de tijden dat de
"~,~t;pràgramma's uitgezonden worden eens even aanzu11en lop~n.

i;;f;i:.è", ' , telev!s.ie-ontvangers. ook voor

rWi1:':deproducenten; dus voor ons, Is dit een grote dag. Hoeveel tijd is
&i~)i{Cer;,n'ons bedrlJ'fniet gebruikt aan de ontwikkeling van een televisle-

';~"""" , 'iWtJ/;:i::' toe$tel, dat als een volwaardig kwallteit$product op de markt kon

~{j~~r""'worden gekocht. Hoeveef tijd en materiaal heeft het niet gekost de,","" , ...
fu-;;:"~ gereedschappen te vervaardigen voor 'alle totaal nieuwe onderdelen.

~~:;;tê .
'Ît~;, Hoeveel moeilijkheden zijn ernietoverwon,nen om de produCtie in
$:i:';L een lopendeb~nd-proces te kunnen laten vérlopen. Doch waarom

.,,~,,\ 'werd dIt toen gedaan. Alle televisie-uitzendingen stonden nog op
~f'" iosseschroeven. .Ons'~fzetgebled in Nederland was beperkt tol een
,+.è" bepaalde sector In Zuidoost-Brabant. We konden alleen vertrouwenc", , ,
!~1,;,- dat t-Jederland eens met geregeldeteleylsle-uitzendingenzou begln-
~5i1', nen. Door de uitzendingen mëakl Lóplk in het grootste gedeelte van"" "' ,jj~; Nederland de televisie-ontvangst mogelijk. Ons afzetgebIed is dus

fff;:;,;' aan~ienlijk vergroofen dit zal dus meer en meerwerk brengen voor
.~:j onze telèvlsie servicewagens. De wagens, welke geheel Ingericht
",tl' zijn voor het vervoer van televisietoestellen. welke de antennes
j~;c kunnen voeren en uitgerust zijn met een complete apparatuur voor
:~1jj het uitzenden van testbeelden. waardoor de toestellenîerplaatse
iil nu geseld .kunnen worden. Met deze wagens zullen onze installateurs
;;~! Wijnants en Geurts er steeds maar weer op uit trekken om meer en
~i, meer NederJanders.tè laten'genleten van ons televisietoestel." c, .,
111;, "KIJK AVONDEN VOOR ONS PERSONEEL
"Cc"'"

;~j, ;" Met ingang van 2 October, de dag dus van het oHiciële begin van
;~~;, de uitzendingen, zullen in onze filmzaal semi-permanente aanslui-
~, j; tingen voor zes televisietoestellen gemonteerd worden. De filmzaal
î~, , biedt dan plaats aan ongeveer honderd personen. De eerste avond
!3t';.'; is gereserveerd v~or de staf van ons bedrijf. Op de daarop volgende
~7f&.èj{~ 'vonden zal ieder bij toer~eurt ~en u~!nodiging ontvangen, met echt-
;il."t~ ~enote of verloofde een uitzending biJ te wonen. In overleg met de
:~:;,; ..rn en de afdeling arbeid zal er naar gestreefd worden dat zij, die

~;"
L bij de t~levisie.-,ontwerp of productie het .~auwst betrokken zijn en

1(;\, ..,oudgedlenden het eerst aan de beurt zIJn
;IC;: \ , .

Het ERRES vogeltje, weergaloze we'
reldreizfger, wieKte" wéer naar vele
windstreken. Deze week warèn olider-
staande Janden het doelwitvánbnze
ERRES . t 'ple ~
Algiers
Aruba (Zuid AmerIka)
België.
Bolivia (Zuid Amerika)
Denemarken
Indonesië
Kuwait (Perzische Golf)
Peru (Zuid Amerika)
Soedan (Afrika)
Suriname
Venezuela (Zuid Amerika)
Zwitserland

'-'"'-'~ """-"~v ~

Bata-koerier
een krant om van te Ieren

E~n der beste bedrijfsorganen die wij kennen
IS da-t van Bata te Best. Het is eens zo groot
als dit VDH-tje, verschijnt in een oplage die
wij Op ca. 3000 schatten en wordt wekelijk~
uitgereikt aan de medewerkers van deze
grote schoenfabriek. Van de Bata-koerier,
die uIteraard dezelfde doelstelling nastreeft..
als ons VDH-tje, kunnen wij veel Ieren. Men
heef~ daar de handen ineengeslagen en een

lbedf.,ffsorgaan gemaakt dat naar onze
mening wel het beste van Nederland is. De
krant is van en Voor de gehele fabriek. Dat
heeft men bereikt door aan de officiële
redacteur een hele groep verslaggevers toe
tevoeg~n. TwIntig van deze medewerkers,
gestationneerd in atle grote afdelingen van I
dit bedr)Il zorgen er voor dat al het n}euws
dat voor de bedrijfsgemeenschap van belang
.is, inderdaad daar belandt waar ket behoort:
opdetafet .vander~dacteur.
Daardoor is de Bata-koerier een actueel blad
geworden waar.. dunkt ons, elke week met..

-
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graagte naar gegrepen zal worden.
En wij met o.ns VDH.tjel Wij zijn nog
zo ver dat wij -
de afdelingen beschikken.

~- .-. -
niet uitblijven dat er dan wel. eerlS wat over
het hoofd wordt gezien.
Geef de redactie nieuws. De boodschappen-
dienst functionneert prima en zorgt dat alles
daar komt waar het hoort: op deiafel. van
de redacteur.

Rente budgetzegels
Houders van budgetboekjesworden verzocllt
deze pp 1 en 2 October aanstaande op de
gebruikelijke wijze in te leveren om de rente
over het derde kwartaal 1951 te laten bij-
plakken.
De aandacht wordt er op gevestigd dat het
dringend gewe,"!st is om de boekjes in te
leveren: ten eerste voor U zelf en ten twee.
de voor de administratie om de kwartaal. I
controle te kunnen toepassen.
Houders van boekjes, die niet worden in-
geleverd, ontvangen geen rente.

~-
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WAAROM ZUINIG MET STROOM
Ccl CcCcd Cc ht CcCc CCcC'Cc'i"

iiiimeefie,~ni e QiivérW~c een.Orîaangèram~i;C(iii,
iiciC. d C'iiiii.iiê»iic \ iCCP' k iCcCci;cCè"'",

t I b I t Cci"ver ulsteringeöcizovee mogelIj it~ .v°O!;-i"'i"'"cen ra es over e as", Cc "'iC;

de inetten
eencentra!e gestoord, dankanimen.stroomi~ iT~lenen van eer andere certrale... i ",i ic '" ..,. iHetkomtnogte~èel ~ooridat irt.~nihet.",:"'ç~~!~

Een ftfnkideelvanhet koppelnet Is al ige-iiiilichti6'~nodig laatbtanden, ii
Ccd '" d i b' d' i h .ot b"' lt "'iCci~ci.i k i"'Ccc' i..."",;ree ienii oor ver .ln'itng,~n.",met eli

lan.di is het zelfs mogel!Jkgeweest Neder'-iicmoet betaleö",idusia!sofcuihutsbent'iiii",:;(i:i:i\f""
.landse iilampen
uit We~t-Du.rtsland, Ja, .inide nachturen. heb-",ci "'door danuiterst",zu1nt g' te:ztJn \ ,met.lfch,'1;Cci':(';1~"Ndld i l cc h cCc b i","", i "'iCciCc;"'""'"ben. e e! an., se centraes qp",: ,Ul:lci' ~urt '\ HetkrachtverbruÎk'iiot"een.ii'minimum"'",te,,;;;;\~~

c ; I d Z ; ' t " d ,"'" ,"" "ic' Ci i '" .o.c"C"i"c"",,""stroom ge ever aan w!csertan ..", c Cc;'be
perken.Grotestroomconsumenten-iZ1mcè"i',,;.!\~;"""" '" , ; i '" c ci " '" cc "'~ , c c ", "' h Cc..."iiiCi"'" Als overèi enkele Jarenièhetigroteielectr1scheii "'ibitèCc Qns: i puntlasmach.iiöes'i:elect!isCè",e'i"':::'5:,~tt(:

spinneweb igeheel ègereedîs gekomenèö de gloeioven~..è'.Jastransformatoren,èi liftenièelii:;i~~,

cc~èr,

KOSTBAAR AF V AL ';i:i;~t
\èciii"è'"Toen de delegatie van kamerlede:t onlangs onze fabriek bezocht, werden alle ciic è:!1&t~

moeilijkheden, die de industrie drukken en bedreigen, verklaard door één woord: iiiè",:;:V;:"
.;,~KOREA. Sinds Korea zijn alle grondstoffenprijzen op de wereldmarkt gestegen :iiè'!:;W

tot onrustbarende hoogte, zijn er alom uitvoer- en verwerkingsverboden afgekon- \è:icêti;'- ... C""'~
digd, zijn de problemen van onze afdeling inkoop om voor grondstoffen te zorgen Ccci:c)::;i{~
enorm toegenomen. C\,..." \,~';'

J ,,'

Wij kunnen het rustig aan deze afdeling overlaten om op deze vraagstukken het ",""Cc'.,;;:.;,

antwoord te vinden. Alleen dienen wij mede te werken door te zorgen dat de ;,;J~{~~
schroothoop, het afvalhok, zo min mogelijk voer krijgt. cèè;;;è:è~~;5~
Een kilo iJzer kost momenteel f 1. -. aan diez~ eis te voldoen, aangezien èiè~,;fi~
Alumin.ium ~ u!terstschaars - f5.- wiJ geen bud;,:"èateriaat kun ren. le~~- i",:;c::;;;;~
en. voor m..esslng moet men ze!fs", ren, Voorialumlnium .liggen de paple-èiè ;èè;:,c'6\.
f 6. - per kilo neertellen, ren weer anders, Zij verwerken dit... èCèè'~?,i~
Dat betekent rog niet dat men met materiaatin"'de"'~orm van regeringen,c Cci"';:~\~Id d h d I hk ' i, c ci' .ge 1n e an overa terec t an' Het bl'jk' t Lcelaan ,...tm gel " kd i.. r-cc 'c:;...\;~V lk k'l"f .In SI..OIJeve icc"oo tr bel ' e 10 ' h'Jtzer èend non- V erro schiUende\so6rtenaIIJminium-afva.l;ge"ii :cèè;;i,;~'

moe Jna gevoc en wor en. an- h 'dh d I I . "~;;"d: , i '" 11' hl ' b d' c c,sc ,el e,r te ou en., met a s resu taat;è ' ';"\'~~aar onze - nu we IC over 0 Ige èaluminium-afval dat nog maar 'weinig i:,,:;;;;
- aa,nspor\~g ~m ète zorgen'",dat a~l~ waarde h~eftdoordat aUe' mogelijke; i" è: :;;i;~

mate~laal, z..'J~~lndbestemming bere:Lkt alliages, die d:us naast aluminium,silf-è:i:' ii:"',I~;en, n!et ortljdlg op de schroothoop cfum koner man
gaan of mag nesiumiè, 'i ièc;t,

belndt ;, .-'cc '; 'ci:'c"""a ';:c ; è ' ' bevatten, dooreen raken, '" i;c :';;:'è:?:'~,

Er komt toch al genoeg op,terecht:è' ':',. ;:i' ;Ccè è i,:i;';t
10.000 kilo ijzerafval, per week.: D\t i ,WiJ i trachten dit bezwaar al zovee!è, '" cc;:;;\"

Îs:'een. hoeveelheid, ~ie techrisch vol-, ~oge:lij~..;e,on~ervangen door alumi- ;'i':i"'ti'
komen.; verantwoord IS, De foto wijst.. è nlum bIJ de leverancier tot rond~\len:, ièècè:'~'
het uit: minimaalsmalle'afvalströken i te latenst..ampen, waardoor h~t "fva! ,è:;,,;i%
een i compliment voor stempelmaker~"c daar èb.liJft eni'nfet in on~schro~thok~; Cc,:':'::Cdf

, i b I dt '" i'i i è;'ii "."",en stampers inhoudend;Maar toch Îs e an, . .', i ,i è,è,i '" è;c:!i1i:i,"'

het nodIg attent te blijven.. Maar hetCaUerbefangrijksteè ",;is,\dat,:i ii;!~~~;~
'Ditge.ldtnog meer 'VOO! 'messing en Îeder die: met materiaatciomgaatè:be,-i ':::,t't\;i
koper.. ;A! sedert gerulmei tiJd eisen seftdat het voo~tduren. van onze pro- ,ii ;':':;;~;~

veleiileverarciers inlevering van èoud iductieèafhankellJk is vaöcde,'ma.ferlaal- è:iiè'èi~i,~
materiaal voor nieuw'i Mef' andere voorzIening: GroödstoffenCczl)ni'schaairs; è::èÇ;?;

;'woorden: 1 kgn.i~uw messing tegen ",i eniduur, WeesterCcdusiizuinlg:oPièei) ! i'::,i".i~;~1
1 kg messingafval plus beta.ling. Uite!-:";"èi",èz.orgt dat hetCc:~chroothok: m!nimale:è:è' èèi',cè?:~~

~ caardishet ons è'Cc

~~~~~

KOSTBAARAFVAL ",c",c' ;'""""""",,

.
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Steèdsdichter wordt het electrischekoppel-
netdatalseecn reusachtig splnnewebons
land van Noord tot Zuid o.verdeklJ.ndè
knooppunten van dit web vinden we geen
spinnen, maar grote centrales, die er.vopr
zorgen dat stroom van hoge spanning door
kilometers lange draden vloeit. Dank zif die
stroom branden onze lampen, rijden onze
electrische treinen en draaiende machines
in onzefa?rieken. .
Watelettrlciteit voor ons betekent beseffen
we pas goed wanneer we "stroomloos" zijn,
zoals Inde laatste oorlogswinter het geval
was. Toen waren enkelen zo gelukkig, dat
ze eene)genhuis-cecntrale konden maken,
Met behulp van een molentje op het dak
brachtèn zec ecen dynamo in beweging, waar
door ze tenminste niet volkomen in het
duÎster behoefden te lexen. Gelukkig heb-
ben thans enorme generatoren het wèrk .van
die.vaakprimitieve stroombronnen overge-
nomen. Maar is het niet vreemd, dat we in
de komendè wintermaanden opnieuw zuinig
zullen moeten zijn met.. de stroom.? Heeft
meQ nu nog niet voldoende tijd gehad om
te zorgen, dat de electrlsche centrales het
werk aankunnen?
Die vragen zijn begrijpelijk. Maar laten we
allereerst niet vergeten, dat het tijdens dec
oorloQ niet mogelijk was machines en ketels
te vernieuwen en dat sinds de bevrijding de
"electriciteitshonger" enorm is toegenomen
In 1950 werd meer dan tweemaal zoveel
erectrische energie verbruikt als in de jaren
vóór de oorlog I
Daar komt nog bij dat de electriciteit een
heel bijzonder "artikel" is. Men kan er geen
reservevoorraad .van aanleggen, maar de
electriciteit nloet worden gemaakt op het-
zelfde ogenblik, dat ze nodig is. Hoe sterk
de vraag op een bepaald moment omhoog
kan yliegen, d~ centrales moeten het maar
probereQ bij .te benen. En dat lukt tegen-
woordig niet altijd. Toen kort geleden een
heel zware onweersbui over het Westen van
ons ~Iand trok, werden midden op de dag
plotseling zoveel lampen aangestoken; dat
de stroomvoorziening in allerleI plaatsen
stagneerde. Zo'n piekbelasting komt ook gere-
geld voor in de donkere wintermaanden-tus...
sen 7.30 uur en 9.00 uur en 's middags tus-
sen 4.30 uur en 6.00 uur. 'sN~chts is het
gewoonlijk rustig in de centrales, maar dan
staan de mensen op eQ steken de lampen
aan, de treinen gaan druk rijden, fabrieken
beginnen te draaien en de belasting neemt
met sprpngen toe tot de lampen bij voldoen-
de daglicht.. kunnen worden uitgedraaid.. Als
het in de namiddag donker wordt, 'ontwik-
kelt zich een tweede piek, die verdwijnt al!'
het werk in de meeste fabrieken is gedaan
Hoe meer reserve-machines in de centrales
hoe minder kans op storingen, dat is duide:
lijk, Maar het is een kostbare geschiedenis
om machines bijna de gehele dag werk!oos
te laten staan. Een van de middelen om uit
deze moeilijkheid te raken, ils de aanleg .van
het koppelnet. Er is wel eens gevraagd: zou
hect niet handig zijn, één reusachtige centrale
te bouwen, die heel Nederland van stroom
kan voorzien? Dat idee lijkt niet kwaad
maar denkecens wat ecr zou gebeuren, als er
in die ene centrale een ernstige storing op-
trad. Het hele land zou in donker komen te
zitten en er zou geen motor mecer draaien.
Nee... de becste oplossing is ecen beperkt aan:
tal centrales, die elk een deel van ons land
voor hun rekening nemen. Maar.tegelijk
moeten deze centrales gekoppeld zijn, dal
wit zecggen er moeten verbind1noen tusse"

I



Burgerlijke Stand

Gehuwd
J. de Waal, afdeJing productiebureau, met

mej. R. Hooyen op 25.9.1951.
D:Klees, afdeling montage, met mej. T. v.

Ginkei op 26.9.1951.
Mej. J. M.A. ..v. Eijck, afdeling montage,

met de heer Bochanowlcz op 19.9.1951..

JNTRED1NGEN

--

Er komt een nieuwe Kern
...

Dezittingsduur vQnde kern IS bijnQ verstreken.. 1n November moet
er een nieuwe kern gekozen worden. Een vlertQl.personen IS door
de kern aQngezochten berejdgevonden in de kiescommissie zitting
tenemen,Hetzi'j' ndeheren:

, ,
F..W,terKeurs ",,",montage
..CO "L k f' .."

..' ostnoe - rnQnC1en
J.., v, d, P, oe! "- gereedschapl:r1Qkerij
'." "', ... k' , 'J,SQQt~,nQb~wer'rng.., , ' .
De.functle VQn secretQrlS wordt Qmbtshalve door de heer Schrevel
waargenomen. De kiescommjssiegQQlnude verkiezing voorberei-
den e~ orgQniseren. Zij stQQt' dus voor een omVQngrijke tQQk
MQQr die kQn door onsQ11en aQnzienlijk verlicht worden, Qls wij
zorgen. dat'er voldoende namen van candidatenlngediend worden,
,pe kern verzoekt U allen dringend al.vQst goed om U heen te kijken
nQQrgeschjktecandidater, voor de nieuwe kern. Niemand mag zich
hieraQn onttrekken. want ons Qller belQngen moeten door de kern
behQrtigd worden,

17.9.1051 '-
Mej. W. v. d; Splinter, montage
Mej. W. A. B. Brands, Idem
Mej. J. M.. G. v.. Kulk,idem
A.. T. Harmsen, idem
. J. Bremmer, magazijn

P.. Janssen, draaierij
'Z4.9.1951
Mej. G. A. M. v. Weel, montage
A. C. Vink, draaierij

~preekuur Kern
Namens de kern hebben zitting:
Vr!jdag 5 October 1951:
1e pauze:hrSlagmolen en hr Loozekoot;
2e pauze: hrv. d. linden, hr v. Meersbergen
Vrijdag 19 October 1951:
1e pauze: mej. Lens en hr de Baar;
2e pauze: hr v. d. Linden en hr v. Kortenhof
De kernspreekuren worden gehouden in het
ontvangkamertje achter de portiersloge.

Rode Kruis roept
Zoals bekend, heeft de afdelIng Utrecht van
het Nederlandse Rode Kruis een colonne,
welke, .voorzien van de vereiste materiële
uitrusting, eerste hulp verleent bij ongeluk-
ken van grote omvang, rampen en oorlogs-
geweld. I'n verband hiermede is de gelegen-
heid voor dames en heren van 18-35 jaar

I geopend, om gratis te worden opgeleid tot
I helper(ster) bij het Nederlandse Rode Kruis..
De cursussen E.H.B.O. en Verpleegkunde

i beginnen Woensdeg 10 Octobèr. Inlichtingen
! omtrent de inschrijving worden gegeven in
het Rode Kruisgebouw, Maliebaan 15.

WINTERPROGRA"'1MA OPENT
De lezing door hr L. W. van der Heem over
ons bedrijf in het N. V ;-huis is nu definitief
vastgesteld op Dinsdag 27 November aan-'
staande. In verband hiermede Is de heer
H._v. d. Leeuw bereid gevonden zijn lezing

'over "Spanje, het romantische schiereiland"
te verplaatsen naar Maandag 8 October a.s.
S October 1951: Lezing door de heer
H. van der Leeuw over "Spanje, het roman-
tische schiereiland".
De eerste avond van het winterseizoen wordt
een onderwerp gep"resenteerd, dat waar-
schijnliJk .veel belangstelling zal opwekken.
Wij hoorden allen reeds wel eens Iets over
het Spaanse volk, zijn zeden en gewoonten,
copla's, piropos. De heer v. d. Leeuw zal
~ns mede nemen op een rondreis door
Spanje, met bezoek aan San Sebastian, Bur-
'10S, Madrid, waar we de stierengevechten
I,ijwonen, Cordoba met zijn beroemde mos-
kee, Sévilla met zijn mooie kunst en op-
newekt volksleven, Ronda in de bergen,
{.:7ranada met het onvergelijkelijke Alhambra
en het schilderachtige Toledo en Barcelona.
De lezing wordt .toegelicht met lichtbeelden.
De avond begint om kwart vóór acht.
De kaartverkoop door de kern wórdt 'Inde
cantine aangekondigd. Het staat vrij een in-
troducé mede te brengen.

$ociatrisch onderzoek
Voor het vervolg van het soclatrlsth onder-
zoek in ons bedrijf verwijzen wij naar het
artikel hie,rover In dit nummer va'n het
VDH-tje.

.:r.."werd . . ..
;...,begonnen met het storten van de kolom-
n~r\van het laboratori umgebouw, Hierdoor

~dus.rnde bouw hiervan een nieuwe fase
.berêikt.-.. .

.'...eeQaanva~ gemaakt met het leggen van
het dak van hetpersoneelsgebouw. Dit dak
~estaat...ult. platenDurisol welke netjes naast

éelkaargepast worden en later met een vocht-
werende laag bedekt zulleQ worden. Het ver-
yoer van de platen over het. dak is op een

"zeer simpele manier geregeld. Men heeft
namelijk een wagentje op het dak in ge-
bru.ïk. Een wagentje, geheel van buiscon-
strucüe, r:r)et grote wielen; het .is te verge-

lijken met eensulkey op Duindigt. Voor aan
.d!twagentje bevinden zich twee beugels,

waardoor de op het dak getakelde plateQ
gegrepen en vervoerd worden, terwijl ze
daarnaénetjes op hun plaats gemanoevreerd

éWordeQ.
".öokgeschilderd in het personeelsgebouw.

éf!e.st~alconstrucüe wordt. voorzien van een
Ibltur!)Jneuse verflaag...EeQ verflaag dus welke

)chtwerend IS en dus roesten uitsluit. Deze
'c.~agwordt zeer dik, voor zover we bij een

!i;\rflaag van dik kunoon spreken natuurl!jk.
;.'cH'1!,wordt namelijk. O,3mm.

,;,!Qons personeelsgebouweerst volop be-
~onnen met het kozijnen stellen. Aan de
;;?Uitenzijde Is hier niet veel van te zien, doch
;,Inde kelder werden reeds voor hele tollet-
;;groepen de kozijnen gesteld.
;, met de aanleg van de luchtbehandelIngs-

en;; verwarmingsinstallatie van ons nièuwe
;personcelsgebouw snel gevorderd. Zoals er

;;" I 'd' I ., izove e Ingen voor ons n euw zIJn n onze

;gebouwen, zo IS het ook met de verwar-
;mlngsinstallaüe. We zullen geen centrale
verwarmingz[en, zoals we hem nu kennen,
nöchcdeheaters van de fabricagezalen; De;;; .
ni~UWe,v~r,warmin.g boudt h~t midden tussen

ébelde.Hetlswel eeQ warmel.ucht-blaasinstal-
;!atiê,;dochvan een centraal punt uit gevoed.
De uitlaten zullen zich direct onder het pla-

é;food.'beY.inden,waardoor z.if nletopval!en.
;.'De.Jucht wordt hierdoor met kracht iQ de

;zaa.Jgeblazen;waardoor het gaat circuleren
en in al.JehoekeQdoordrlngt. Door deze

;;-..rriethode;Îshetookmogelijk de temperatuur
;indegrote canûneenfn de film~aal; welke

;;alstoneelvoordecgrote canünezal dienen
;;gelljktehouden, ..

-.. c

De kern; houdt.$preekuur op Maa"dag 1
;October aanstaande in de kamer van de...h ; d; Pl c .."

ceercv,.. oe,; c;

é1epauze:hrv;d. Plas en hr Wille;
é2epauze: hrStoffels en hrv. d. Linden. I~

Sociatrisch onderzoek
De enquête van. enige maanden geleden is'
uitstekend verlopen. Het I'nstltuut voor Prae-
ventieve Geneeskunde (I.P.G..) te Lelden
heeft thans, na maanden lange arbeid, de
door ons ingevulde vragenlijsten verwerkt
tot een aantal voorlopige conclusies. Het
!.P.G. zal nu gaarl)e met verschillende groe"
pen in. het bedrijf nader over verscheidene
vragen praten.
Deze besprekingen zullen uiteraard weer
vertrouwelijk zijn... Zij hebben tot doe! over
de voorlopige conclusies meer zekerheid te
krijgen. Eerst daarna kan het I.P.G. beoor-
delen. wat aan bepaalde problemen kan wor-
den gedaan. Een. aantal onzer zal dus In de
komende weken uitgenodigd worden voor
een dergelijke bespreking.

Films van de week
Het nut van de documentai;e film is deze
week in ons bedrijf "wel zeer duidelijk ge-
bleken bij de verschillende filmvoorstellingen
die wij konden organiseren.

Dinsdag om 17.00 uur is voor belangstellen-
den - en het waren er vele - de film

vertoond "How television works".

Bij degenen die betrokken zijn bij onze telec
visieproductie, benevens de talloze andere
kijkers trok dit uitstekende Engelse filmpje
veel belangstelling. Het was niet te verwach-
ten dat de mening bij alle toeschouwers even
goed zou zijn. De heren van het televisie-
laboratorium waren echter vol lof en ook I
vele niet-technici hebben hier een goed in-
zicht gekregen !n de werking van de tele-
visie.

Diezelfde avond werd voor een uitverkochte
I zaal met staffunctionarissen een aantal in-
structiefilms vertoond. Er waren enkele Fran- I
se films die voorbeelden van methodever-
betering demonstreerden. De film ,.Chips",
gepresenteerd door de bekende Amerikaan-
se draaibankenfabriek Warner & Swasey,
gaf vele nuttige wenken over het slijpen en
stellen van dràaibeitels. getiteld Precisie
Deze film toonde de vervaardiging van de
bij ons welbekende A.r.-draaibanken În de
A.rtillerie Inrichtingen aan de Hembrug. Een
uitstekende film, die natuurlijk reclame-
doeleinden beoogde. maar die niet naliet
ons allen enige trots bij te brengen op deze
Nederlandse fabriek die een kwaliteitspro-
duct maakt dat geenszins bij dat van buiten-
landse fabrieken ten achter behoeft te staan.
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INTREDINGEN

14.9.1951 c

G. de Lange,m'eubelmakerij.W. P. Bosman. Inleerband
J.D. Ungeren, idem
Mej.C. de Gruiter, idem
Mej.A:'P. Kouwenhoven, idem
Mej. W. J. ~. Rietbef9~n, ide~
Mej. M. L Rozemond, idem
J. v: d. Harst; loonadministratie.

I *
I Harteljjk dank aan chef, bazen, col\ega', Y
I afdeling ziekentroost en sociale zakenYoo~
I al1e attenties tijdens mijn ziekte ontvàngen.

I. Co DE GROOT.. montage.

*
I Bij deze dank ik_chefs, bazen, ~oridga's en
ziekentroost allen hartelijk voor de grote
belangstelling en het heerlijke fruit, dat .ik
tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

. "
P. C. ZEELENBERG, afd. int. transporL"

*
Mede namens mijn echtgenote dank Ikdirec-
tie, chef, baas en collega's voorde mooie
cadea~'s enbl!jken van belangsteUingbiî.?ns
huweliJk ondervonden. ...'.c.'GJKOUWEN ". . v. , ... ,

'.'
H. W. F. v. KOUWEN-Rutten.,".

"* "
I Mede namens mijn vrQuW-betulg,.' ik mijn
harte.lijke darlkaan directie, chefs, bazen
en personeel voor de betoonde belangstel.."
ling en de mooie cadeaux bil mijn huwelfj'\
ondervonden, , ,

M. ROG..draalerijc'

,-'
Klaverjassers; aanstaande Maandag 1 Octo-

ber clubavond, Aanvang voor "Laatste Ron-

de Roosterwedstrijd",. Mededelingert en aan-

wijzing koppels 'f9or:,pe.verschillende reeds

bekendzi j'nde wèdstri J:den,

Kunt U klaverjassen 7

Kom dan ook naar de clubavond, Hef ver-

plicht tot niets, Wel bestaat voor Ude kans

deel, te nemen aan verschillende reeds op

het P!ogramma staande wedstrijden.

Ook dames klaverjassers zijn welk9m.

lA 800anvang, uur.

'" :
Het!sdoor de ,~roe\:
van ons bèdrlJf al,.
zovergéko~en, qat..,
merligejubi.laris nog ~
slechts op %ijn af- ~

delingen de naaste;
omgevirlg daarvan'
bekend is, 1emand.c
uit de %ag~riris na ;
12V2 jaar met de, :hele houtfabriek be- '

vr!end en heeft on- :
der de oudgedien- ~
den volop b~kenden, "

,maar de meerder- ..
heid kent hem niet \

6fsl.echtsvluçhtlg, ~
Voor de medewer. ~
ker die volgende:

" ,
week Vrijdag, 50c- .

'(ober, aan de beurt:
1som zich te scharen:
in dé ~ij dergenen ~ Hartelijk dank aandeafdel!ng expédit.ieen
die éénachtste eeuw ~ het comité %iekentroost voor het fru!t da\}k
trouw aaR hun %aak < l mocht ontvangen, (
waren,. gelden al die' p, BAUN,afd.. expeditie:'.
beperkingen van on-
bekendheid niet,
Wij behoeven hem
niet voor te stellen..
want ïedereen heeft
hem al herkend: het
is D. van Dam.

Jubilaris
c
I D D..~-,.:. -~ 'o-' ~-.-~---, o-~-.; ,,"" ~--,""""",,"~..,.,.,--',.',,:"- .van am

KUNST en KITSCH Ware van Dam onder een meer Zui-
..~,," .' , delijk gesternte geboren, %eker had

lf)"h~t: Haagse Gemeentemuseum ,wordt van hij als Dericio Damio glansrollen ver-
5-:~çtob~r-tot ~1-8 November een ten~oon- tolkt În de Italiaanse opera. Want hij
stelltngg~houd!::" genaamd Kunst en Kitsch, heeft. de aanleg van een lyrische
Deg7ne;,n;:di~ belangst~lling hebben voor tenor en dit gev6egd bif%ijn onver-
WQ~t1gt.nr:ic~tlng en ,die -tobben ~et ~e woestbare vroljjkheld, gekruid met
vreag;,!~;~t nu moOI en past dat In miJn een vleugje sarcasme, hebben hem
.jnterieui', kunneA,h.jer.eenkijkje n~men op bij Van der Heem N,V, beroemd ge-
d~~,].t~~~o,onsffl!lng;.d!etot doe!stel!lng ~eeft m~akt. ,
de..,~erschtllen tuSsen ware en va.lse kunst Stijgt een schallende aria uit een:
d~i.d~li.j~"~ to~,en, K!tsch immers,. een,Duits trappenhuis of leidingkoker op.. dan!
,wqord ~aar v.:IJ geen ~ederlands equivalent weet men wel wie daar onder aan
voork~r)nel), IS de verz~melnaam voor alles een leiding staat te werken of een
wa_\. onecht is ~n onharmonisch is, Een kiok afsluiter repareert. :
ingebouwd in een ,klomp, een ~,Ias,in I?od Vroeger stookte hij de centrale ver-
gevaf,ilat vJoekt In een %akellJk Interieur warming in het oude ketelhuis en :
enderQe!ijke, %qrgde er Voor dat wij bij Van der
~en, %al er allerleI g~bruiksvoorwerpen .en Heem geen koude voeten kregen... :
!nter!eurs vinden! goede en sJ echte en. er Nu is hij werk%aam op de afdeling:
~alworden ver-klaard wa,arom ,de organlsa-: huisvesting, werkt daar dagelijks aan:
tor~n va~ d;e tentoonstelling d!t wel en dat verwarrnings- en andere leidingen, ~
ni.et moor vinden,. "" , %oals op "nev~ns~aand plaatje, wordt ~

U!teraa~d staat.,. het Ieder vriJ ol] een e!gen getoond.. jubilaris on%e felicitaties'
mening ,te hebben en men kan het dus met namens de vele I~%ers en kennissen;
de here;n, van het Haagse,Culturèle Cen- ~':"" "'"~--"""'~--~';--~"'~
trum, die de%e tentoonstelling hebben op-
gezet, eens %Ijn of niet.. ,Studie-adviezen
.Het doel van dit comité is de bevordering

Ivan de be.langstelling voor de hedendaagsè Welke studierichting is voor on%e kinde.ren
Nederlàndse kunst en, ons dunkt, dat wij als I het beste?
vervaardigers van producten die ook in de: Pit is een vraag die vele ouders stellen, der Heem b~h~lp%~am te %!!n bij ~etbepa!en
jn~ieurs komen, wel ~belangsteHing %~llen Het antwoord is dikwijls n!et zo maar direct I van d~ studierichting v~n hun klnder,en.. ..

moet,~nton~nv09rdegangbare o~va..tting~n, te; geven, De ~ost~n voor een psychotech-, Het hiervoor verschu.'dlgde honorar!um !S
Het, IS ov,erl?ens ee~ ~ard!g compliment yan rJlsch onder%oek %IJn voor vele beur%en tE' veel lager gesteld dan wannee;r ,m~n %e!f
de organisatIecommissIe dat men een ERRES hoog. H~t resultaat is veela.l, dat aan hun rechtstreeks met een laboratorrum contact
KY506 ?P de%e,tentoonsteHing heeft neer- kinder~n ,een ?p!elding wordt gegeven in %oekt, Voor kinqeren van .11"-16 jaarczi!n,
ge~et; met als K!tsch" maar a.ls kunst., e~n rrchtlng d!e de ouders graag %oudenl?e koste~ f25. - per onder%oek, Boven 16
WIJ raden all~n aar), Ir) deko~énde maand I %ren, maar V(aa rva n helemaal niet vaststaat, jaar Is drt bedrag f40.-, ,
een be%oek te brengen aan het Gemeeme- dat die ov~.reenkömstrg ,de capaciteiten van liegen hét .laatstgenoemde tarief kan ':!len
museum.. het kindÎs, :Jok advies krijgen over opvoedingsmoe.\lijk-
Men kan er dagelij,ks terecht van 10~5 uur. Het laboratorium voor toegepaste psychoio. leden..'
qFZOl1dagy~n: 1- 5 uur en opWo~nsdag- gie te Amsterdam, waarmee ~!j alt!jd !n%eer

l ~en,kan %ich opgeven ena!le..'yerderein-

T~Ol1dyan

f 8 10 uur, nauw c?nt~ct staa,n, heeft %Ich bere!d ver. lichtingen verkrijgen bii hryanDorpi af.,
oegang O,~per persoon, klaard, .lnd1en n<;>d1g. het personeev van Van delino ooleir/inN ' -~


