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KINDERBIJSLAG 1952
wat men weten moet
De aanvraagformu.lleren om k.inderbljslag
ove! 1952 zijn in het begin Van deze maahd
lJitgereiklMocht Iemand die voorkinder-
bijslag in aanmerking komt z1jn formulier nog
niet ingeleverd hebben, dan moet hiiditnu
spoedig doen.
H1eronder enkele punten, 'die elke belang-
hebbende moet weten.

Kinderbijslag voor welke kinderen?
De werknemer heeft recht op kinderbijslag
voor:
a. zijn eigen wettige en gewettigde kinde-

ren, alsmede de wettige en gewettigde
kinderen uit het vorige huwelijk van de
echtgenote van de werknemer - dus
zijn stiefkinderen - mits dit huwelijk
niet door echtscheiding ontbonden was.
Ook Indien het kind ergens anders woont,
heeft de wettige vader zonder meer
recht op kinderbijslag.

D. voor pleegki!1deren en kinderen uit het
vorige door echtscheiding ontbonden
huwelijk van zijn echtgenote, kan de
werknemer recht op kinderbijslag heb-
ben, maar dit recht ontleent hij aan een

; ander wetsartikel.
;:QP TELEVISIE. VISITE BIJ BEP v.d. WIEL In ieder geval heeft de wettige vader de

eerste rechten.
Wij hebben weer eens een bezoek gebracht aan Bepv. d. Wiel. U kent Deze bepaling Is 1 ~a~uari 1951 .Jan kracht

chaarnog we] het meisje uit Giessendam: dat bekendheid verwierf door ~.eworden en he.ef.t dit Jaar al tot v~el moge-
h h' " .' lijkheden aanleiding gegeven. Het duurt

~a.r po~pen, UIS aan de Haak-ln-act!e te schenken. Bep heeft ;t?en van soms er,9 .lang eer de wettige vader opge-

d!verse firmasgeschenken ontvangen, waarvan het ERRES televIsietoestel. spoord.ls en de pleegvader die de opvoe-
wel de kroon spande. Doch er was toen nog geen televisie. De zender ir d!ng va.n het.~ind bekostigt k~ljgt al die tijd
Lopikwasnog in aanbouwde plaats van de studio nog niet bekend kort- geen .k!nderbIJslag. De v~ogd,jraad komt er

. 11 ' d I ' h D h . . ' ook bij te pas, voornamelIjk om vast te stel-
,,~~,a esston I)og op osse sc roeven. oc daa.r IS In de laatste maan- jen aan wie de kinderbijslag uitbetaald moet
: den veel verandering in gekom'en.. Wij zijn op het ogenblik al zo ver, dat worden.

ergeregeld'uitgezonden, wordt. En zo kwam bij ons de gedachte, op/om ~olgens. weer een ander wetsartikel kan
;Bep~~er eens te gaan opzoeken en .h~~rnuna twee weken experImentele k~nderblJslag :""ord7n verleend voor de
:te!ev.lsle eens te .vragenh~ed:televlsle h~ar bevallen is. ~;~~r.natuurIIJke kinderen van de werk-

;~ ~).,zijn wij D,insdagavond op weg gegaan Bij de volgende uitzendingen hadBep na- ,eeftijdsgrens
~;.cZ~~Giessendam, een plaats welke gelukk~g tuurlîjk een. hu}s vol mense~, Er is echte.~ I De leeftijdsgrens is 16 jaar:. Met kln~eren

C~",c"'l1cdeANWB-borden staat vermeld en dle één categorie mensen, menSjes kunnen Wil I beneden 16 jaar worden gelijkgesteld klnde-
c"cwij zo,doende gem~kkelijk konden vinden. beter zeggen, die dikwijls bij Bep aankomen I ren van 16 tot en met 20 jaar. die schoof-
,cZ?c7aten wil dan om kwart over acht in de en het mooie televisietoestel zien.. zonder gaand, blijvend ziek (minstens een jaar) of
,~u!skamer van defamflie v. d. Wiel, wàar dat ze in de gelegenheid zijn nu ook eens gebrekkig zijn. In al deze gevallen moeten

Bep op haar vertrouwde plaatsje achter de een uitzending te kunnen bekijken, de kin- speciale formulieren Ingevuld worden.
tafel zit en met een glunder gezicht de deren. 's Avonds - als er uitzendingen zijn, Bij wie kinderbijslag aanvragen?

cgesch!edenisvan het poppenhuis in de Haak- liggen zij reeds in zoete slaap. En toch wilde De werknemer moet een aanvrage om kln-
ln-Act)evertelt, Van hetC steeds groeiend Bep ook hun eens van de televisie laten derbijslag voor het volgende jaar Indienen
b~dfag, dat haar poppenhuis opbracht, van genieten. Hoe daar een oplossing voor te bij de werkgever waar hij op de eerste werk-

cdeyele brieven welke zij ontving fladat het vinden wist zij niet, tot zij een tlp kreeg dat dag ná 1 October In dienst is. De werknemer
':tQtaalbedrag v~nhet poppenhuis bekend er 's mlddags ook proef uitzendingen zijn. die dan nog geen kinderen heeft moet een

,gemaakt was. En ~o komen wij vanzelfspre- Onm.iddelIijk werd geprobeerd zo'n uitzen- tormulier indienen, zodra hij wel één of
!~end ~pde telev!~ie, het toestel en de ont- ding te o~tvangenen zoals ied.ere avond meer ki.nderen heeft, doch bij de werkgever

var9st,c' was ook hlervan de ontvangst prima. waar hij op de eerste werkdag ná 1 October
,.:20.c~ober;de start. van de Nederlandse De .Jeugd, ",:,elke zoiets klaarblijkel!jk ruikt was.

ccte!~vIS)e, was natuurlijk ook voor Bep een was weldra ln grote getale aanwezig en zo Aantal kinderen
'ccg~t~cd~g,Lang was hiernaar uitgekeken en heeft Bep, bulten de uitzendingen 's avonds Het aantal kinderen op de eerste dag van
.cnu~aschetäan e!ndelijk zover. Er we!d een nu ook 'smiddags de kamer rondom haar een kwartaal is' beslissend voor de kinder-
c:,~ro~e.t~el<?opv~rwacht, wa~t b.u.iten. twee vol,. een krndermatinee. .. bijs!ag over dat kwartaal. Wordt een kind
;ra?!qh?qdelarenIS. ~ep de enige In Glesse~- U ziet, dat Bep van der WI~I. zIch wel weet op de eerste dag van het kwartaal geboren,

dam dl~e=n te!evlsletoestel bezit. Doch zo n te vermaken met haar televIsietoestel. Maar dan ontvangt de werknemer reeds over dat

"de!~teavon~ benje]ieve! geheel op jezelf, zoals ze spontaan bij de Haak-in-Actie iets kwart~al kinderbijslag voor dat kind. Wordt
i,.:,!~~..~~n h~\si~o!)r:emde mensen. Daarom van haarzelf aanbood, ten ~ate van het al- een .klnd op de eerste dag van het kwartaal

W7r~eni..resol.uut"a!le deuren op ,slot ge- g.e~een bela~g, zo houdt ZIJ °,ok haar tele- 16 jaar dan ontvangt de werknemer voor
c~r~a.lden.cd~bllnden voor;de ramen ge- vlsletoest~1 niet alleen voor zlc~zelf, ma~r dat kind geen kinderbijslag meer over dat
"p!aatst. ,Eenihardemaa~regel,cmaaT er was laat een Ieder er van mee profiteren. Wie !'wartaal.

cc,geeh,andereioP!oss.ing te vinden. had eigenlijk anders verwacht! Vervolg zie pag. 3, 1 e kolom
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ZES JAAR VERENIGDE NATIES

\Ve réhigdeNaties
".

kingts g-e:wi.Jd aan
isdegeweldlgeia~k dledeV,N; A."ERIKAh " d hd - h bb '.1wereldorganisatie, ; i ans op esc ou ers ..,e en geno~en, B b d- " , ar a os

Brazilië
Trinidad

AUSTR,~L\Een hetv-e:rfoop van aantal.;van, Australle
bel8ngvan,hetoPtrede~van de Verenlgde 13QOnaar laa~?nt~,kkeldegeb!edenu!tge- AZIE
Nati.es1n Korea kan,ult een~ogpunt van zonden e~pe~slehebben9versch!eden Aden
.int~rnati9nale samfJl1werki.ng vqor vrede en Dezetaakverr1chtdeV..N...e;demet haar Indonesië
ve! Itghetd..moeili}koverschatworden, samenwerkendeorga~isatiesnaas(haarvele Israël

daar Ma~~kka' I ' " I I' t' " d' h b' d I h te rb eteren Syrleee!:t",lnternatlonae?rg'!nlsatiepp a s poll~..en!Url!S,c"ge \~, .z~a,s""'..~,,,v'.""é ",."~~ : """,~

agent.'t~r",handhavrngvan het.. recht, Daar va~ ar?e,dsvoorwa~,rden,.'hetr~gelenya.n .'
.vo~rend~"troepe~ van 17}anden.' onder een e~lgratle"h~ont~!~ke!e~...van.'nlet-ze.1!stan- MOGELIJKHEDEN
g~~ee~scFl,appelll.k opperbevel hun lange en d,g7geb'eden,l;1et~?c!f'~eren van Inter-.! .
moeizame strijd tegen de aanvallers, ~at!onaal.'rec~t'.chetb'Jeenbrengenyans_ta- der televisie

'" "'", .,", tlstrsch materiaal, hethandhavenva!:t.' d~ ~" d"' d KRO I ,'. ~d""'."".'M~ar.',ook"'he\ n!et-pol!tle~~ werk van de rechlenvan de.'mensen.' het verbeterenván.' ..I.'1!e.ns ~ ,-teevISle-U!tze~.'..!qg
Y~r:en!~de Natleci:.' dat weinig dP ~e voor- de recbtstoestandvandecvrouw;"'hei.bestrI1.7yanj, Drnsdagls,een demonstr:atle
~~~ndom\v~r Jent on~e aan ac t. , den van opi.ummi.sbru!k,hetb~.v~iligen van

T.ç~[1de Veremg?e Naties met hun werk- verVoe! doo! del.ucht",en..~ethel~n yan
zaamheden aanvingen, was de tweede oorlo gsslachtoffersJn Palestina en Korea,om .'t ,-"' t't "' t t St M' h' I .' t! .'.'èi.'" .','" S ommemns I UU e, IC le sges e "'.'i.

wereldoorlog nauwelijks afgelo~n en waren er'sl.echtsenkele te noemen, .'.'.' .' "'."" -:, """"'iJ iii
ZiJÎ1gevolge~nog overat te bespeuren: grote I 'd .. '-" d.'1945hbb "'d Ver- Voord~lekenwasdltprogramr:Il~ ~1
gebi.eden .van Europa war-en verwoe~t, er ennigde ~Nsali~~e~Us~n r:cht van bes~~ndubber
heerste een ",ernstige voedselschaarste In d~ endwe,scverdie~diom met dev:'°orden.van nlette..z~ggen
gehe.f.e ,,:,ereld, h~nderddui.zend,en v,ertoef Min}ster Stikker tesprek~n: ,..Indil_e,n d.e .v.N, Een twintrgta1Jeraren van Effatha;het,\I.i.
den nog,:nyluchtel!,ngenkampen In Duitsland, er.nietwaren zouden wij de organ;sat!e mor- b k d V b Ch" t I"k it .:","'.".
'<1°stenrljk en !talle en voora! de kinderen, gen.'moeten oprichten,':Z1j kan echter ~ en.' e oor urgs~ !!S ~IJ en.",;
s,I,achtoffe~ van .led~re oorl,og, hadd~n te slechts dan haar doelelnd.e:nbereiken al$zij S~!tuut.vo°.r Doofstomme klnde!~~'i
Jijden.' van ondervoed!,ng en ziekten, ,De V,N.. zich geschraagd weet doo!e~n",a~tieve be- dr7.'avondon,ze,gasten, .volgde dlti.'\'..",f
name~.'de, In,ternatlonale verd,el!~g v,a~1angstelling van de volken.. In wier naam programmai. uiteraard met de al\er~ f!~
grondst..offen en voedsel ter hand, niet mln '" ti' tot stand is gekomen .' t tb I tIl ' .'i'i.'.'der dan 1 mlilloen vluchtelingen werd door J ' groo s e e angs e Ing. .';;,!.:

',; ;de Internationale Vluchtelingenorganisatie..

;éénván:;dehulporgamsaties.,van, de,V,N" BRAND BEDREIGT OOK ONS-gerepatrieerd of geholpen biJ emIgratie; 12
mlilloen kinderen kregen een Injectie tegen We hebben de kranten van de laatste veertien dagen eens door-
T,B,C,en 7 millioen kinderen.. eerst In Euro- voort- gebladerd. Een aardige bezigheid, doch ons oog viel op de grote
paen,later in Azië, ontvingen dagelijks een d d koppen, waarmee veel grote branden werden vermeld,
extra;glasmel.k of een extra maaltijd, uren e 29 Se p tem b er: Enorme havenbrand in Rotterdam, Een groot

I::!Qewe"'..dena-oorlogse p.robleme~ met meer k- gedeelte v~n de inhoud van het kolossale veempand aan de Keile- ;i
zo dr!ngend zijn kan de organIsatie thans waa haven vernield: " ;

echter geenszins op haar lauweren gaan 14 Brandweerlieden naar het ziekenhuIs,.' ;;;;
rusten, De vraagstukken op economisch en zaam- 5 0 ct 0 b er: Opnieuw grote brand te Rotterdam. Kostbare voor-;;;,
soc!aalgebied waarvoor ...~e wereld geplaatst h . d raad meubelho~t van de .,meubelfabriek Everest g'aat verloren. ;;,;;;,
1s zijn geweldig, Te weinig beseffen wij dat el 9 0 ct 0 b er. Brand biJ Brocades en Stheeman te Meppel, f,,;,;

Wfjl,n...West-Europa""h?,e groot onze huidige geboden 10 0 c tob er: "De Baronie" ging onder in 20 meter ho~e;;,;"c
moeil.lljkheden ook ZIJn, met de Noord- .' vlammen. ;.", '" ".:,,; "
Am"erikanen"'tolcde bevoorrechte bewoners Waarlijk ;een lijstje om even tegen "aan.'te een bedrijf met een vo!le productie eni.;d+Jl
van onze planeet behoren, Het gemiddelde kijken, Opslagplaatsen geheel of gedeeltelijk er geen .'stagnatie Îndemateriaalvoorziening;;'c;;;-;
,inkomen van een West-Europeaan is 1400 verwoest, een fabriek totaal In de as gelegd...ontstaat.;Wi}; moeten;machlnes10t onzebe~",1-;:";
gulden per jaar, dar van een bewoner van De schade 7 Mil!ioenen; en nog eens millioe-;.:schikking hebben en; een.' fabriekshal waar.:,.';;;
A1rika.'280;van"een Aziaat 190 gulden, Van nen, Alleen in Rotterdam al bij. twee bran.wij in kunnen werken. Maar ook werkenwij.'.'.'
alle"iyolwassenen ter wéreld kan slechts 1 den een ~chade van drie à vier millioen, met lasapparaten;, w1jhebben; vo°.rraden.'"
op" de 4 lezen en schrijven. slechts 1 op de 3 En de oorzaken? Soms hele geringe, soms chemicaliën welke zeer':",brandbaar zijn,"1n".:ii.
mensen krijgt voldoende voedsel van het niet eens bekend, Een enke!evonk is vol-ons bedrijf zijn honderden soldeerbouten.."
goede" soort en de voedseltekorten worden doende om millio~nen in rook ie doen ver-': tinpotten, schakelaars en verwa,mingstoest..el-.'",
steeds groter door de bevo.lklngstoename..., vliegen, Een achteloos weggeworpen "pêukje lendagelijks IQb~drijf, Dit zi}n!slechts enkelei:;
per dag wordt de wereldbevolking met vanee;stlekum gerookte sigaret legt hele.'van de vele gevaren, waarbij een moge.l.ijk.,,\
60,°9° zielen uitgebreid, De medische ver- bedrijven In de as- Een kle!ne oorzaak met he!d!ooreenbrand ontstaat, Vele~ei..li.g'\'.:",r
zorgrng )aat in"grote de)en der wereld altes eeng,oot gevo.lg, ' heldsmaatregelen zijn getr:offen; op ;eder~.',,:.',

tew~n$en over:În de,meeste Europeselan- Een grootgevolg)a.. want wat zal nu gebeu_'afdeli~g hangen schui.mbluss~r:s, brandslan":.'.'c
?en IS één dokter op:.red,ere 1000 I~woners, ren? ,Een stagnatie ln ~e product!é van het gen ;zljnop vele plaatsen, aangebrach:.. ~en.:"
In Frans West Afrika IS dIe verhouding 1 op bedrijf, En deze stagnatie zal voor dearbei- fabrieksbrandweer staat tot onzebeschlkk!ng'.""ê
50,0~"Dit naast elkaar bestaan van rijke en ders betekenen minder zo met helemaal Docha.ls deze m!ddelen ons ter" hulp moeten'.'",
armé landen geeft ernstige soc.ia)e spannin- geen werk" "'.' '.:.' komen beteken"t dit dat"de brand ~n wezen",,;;,.',
gen ,die een voedingsbodem vormen.voo! W " Id """ d' th ' lll? a.l begonnen 1s, al mag hij hopelijk In de.' ;I ' " l. ' Id d aarom verme en WIJ" I Ier a emaa k," dd Hb ' 'h..t~ta rta!te 'o!eweglngenena us een b~ rei-, '" ,... i ,..." ""i.' lem g~smoor wor en, et" este IS om et
ging .van de vrede.'betekenen. Bovendien ,l~ N!ei. omdat",wlJ hetz~prett,g vlnd~n dat e~izover n.rette laten f~men. Het oude spreek,: .',
het voortduren van d.e:ze toestanden behalve I z~vee!,schade aangericht wordti.aa~ "go~de woord.' "Voorkomen IS beter dan genezen

.'tJit.:mens!leYendeov7..rweging~n';:' z!e,kte, !en,waa~aan;debe,hoefte zogrootls.,r1aar isookh.ier van to~passin~, -:,
a,mQede en honger zIJn ~en",kwaad opz!~h- ::Im9at.'..:.v') hier .I,erlngui.t ",~?eten trekken; En het voorkomen Ishieriln onze hand, WJli
z~lf"C" ook u.lteconom1sch,standpunt ver-lOok W!l werken In een bedriJf, dat aan ge"zu)len onze ogen open moet~n houden,ien,"
~~rpelijk..\lerme~r:9~ring van de w~reld~ bo~~en, machines en vo?rraden een waarde, einde te voorkomen dat ons bedrijf een cat~-,;'",
voedseloDbrenost IS een aebredend.. "I~.'pn vertegenwoordigt van mll)ioenen guldens. strophe ~al overkomen door een varr dei,.'

'Ook wij ,zijn er bij gebaat, dat wij. werken in.'g,ootste schadestichters.. brand. 'i.,
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WAT HET - -- - --' ~;Ji;weet ""enigeen nog niet

ij;Z~.., , '

,~},:"W(jVwenlc~tjenoyervJoede nog-eens at.,""..C"", """ l c lk 'hd " lkf))'$~"ctent...!Jîaken'op"d~ye e,irioge ij e en, we .e

,~'f:i;;;,:"i";~~artoe,ook,,VD Hbehoort ",-,b ledt,'"~i"""", " " " 'c _
11e

"\'i;i:;it;~,tenitoneel- envoordraçhtvoorstel!ingen,'-"""" f'I "' hi' d ' " kl " k~!! :,~oor,l~f;:'VDH"erSlegen", qèzelfde ,toegangsprIJzen,'"',,"':"""" "" ldHIVO~;";i"als .voor,,:degewonee e~van 'c'""", ,
r.&f.4,;',Ucmoetdaarvoór"alleen in:hev bezit zijn
~~"v~n:èenbuiten gewoon tidmaatsthaps.C""'-""'c.c " " c"

f;fi§;~..:"""kaart,wetke"mej, Groeneweg: adelfng

;'ii,:(êCs~n..excursres,zomerkampen, binnen. en""'"""'L"" "I '"cl c ' dl : d:è,j", ,,: cuiten an se"relzenêee nemen tegen e-
,';;""C",..c ldld "" :;i;,,;,ci1;elfdeprljZen a s" ecgewone een..

èi',; " ,,3: Belangstelrenden onder ons"" personeel

iri~'i:"èJingenblad "Volksontwrkkellng ontvan-
~{~~ift\;~::genfegendepri)s,:v:an3 cent "per,"um-

,~:~,~1"'i;,mer: Ook hevwJnterprogramma IS, bi;

PERSONEEL-UITWISSELING UTRECHT-LONDEN
Wil" ,..,...""

':i"",":qi1sibuitengéwoon"1idmaatschap"echter" ge- Onze Enge.lse vrienden Zljnyorfge week naar hun eigen fabriek

~s het terugg~keerclen deUtrechtseimeisjes die bij Wa1liff-inLonden
:in99!g.,d~tnogv~~I(rJ~e! leden"van ons per- gewerkt hebben komen aanstaande Maandag weer naar de
"i 'i sQneel"regel(rJatlg" de HIVO-cursussen" en Absteclefdi

j'k\ti;Q?Örstêl!!ngen bljwoon:t.:'" , i c " , ;' " i, , " ,.. "

:,:,P;~aatiUceens met :,meJcGroeneweg en gaat Deurtwisselingvan personeel)s daarmede ten e~nde, Wij hopen
"ci"Vidal)",eens kennls:cmaken met hetH.!VO.. dat de dames Beaumont enChubbeen goede Indruk .vanonzec
êiii;Ti~~ite?en éél)dat"ook U tot de HIVO, manier van werken hebben gekregen en' nu precies weten wel.ke,c"
","enthousiasten zult gaan behoren. .. ", " h I1 t ' t 11 W " h cl t d cl ' :","êêc' - eisen Wij aan un co ec oren se en", Ij open, a e .ames

,i i Bohte avond bespreking: ci iSp!ieten Beyne" die bij Watliff"aan deveJvaardig!ng"van collec- "
"toren ,hebben meeg~,werkt,encd1e nuiw~ten met "welke zorg:d~t""

êi",c"",9ag25 pctobe,le kwart cve! vlj~'<dus"direct geschiedt, izullen blijven zorgen dat dit strev~n naar ",kwaliteit c

"",I)($we,kt!jd) ~en eer~tebesprek!~g:e",hou- 'voortdure'nd' ons doel blijfL i""'. '" "i '"

:"";c"d_eoj,,,n de kleine cantrne.. 3eiverdleplng. "" '" '" "'"' " "c "'" ""i ..i""

:;"",W,i!l~nalfen, die zich als medewerker(ster) Bovenstaande foto toont, de ",dames trjdensde", kennismaking bij
;",c'..ihebbenöpgegeven, dan aanwezig z.ljûii" Watliff, Van links naar rechts de heren Fox (onderdirecteur Voor'
"iè",tl)'gevatval)verhlnderlnggraag even een "tec hnische zaken) ArnoId (directeur) .v Leeuwen (VOH Oen C" b "' h 'C d bdh 'do. '"
::c" , ~r.lc tJe" met e 00 sc appen lenst aan H ) è dU h dS I' B D d"""ihr Koopman, typekamer hoofdkal)loor,: toe- aag ,en e tre~ tse ames P!et. en eyne. e g.,e emon-",

c[":sfef,147,, c i' " streerde collector ..Isc bestemd .voor een van Qnze Llmburgs~"""

952 kol~nmijnen.. . ';

{,~'crVOlgv
lakn Pdag, 1

?,"~..~ver we e agen
d b Ikt d ? "'" c ,~?~""'~""!

d d k k e ge ,u wor en '" " '""""vver ag en waarop ewernemergewert maar elk is er een M .. htUbk d'df'd' 'd'":;v"riheeft; " " '" i '" êgr~t~ Isnal~iigheid;edoÖtaei;e~ns~~huid:~~ri

"",""" over"dagel) waarover hij zlekenge.ld of Ult- U'lt een overz 'lcht opgemaakt over 'de j k ..' d k I ' It;':',,"k "..'" ", 11 ; ~ -, " ,:ongeva rijgeI), e ans open geel) u-
i:: ",c,:erlng",ong,e,va ~nwet gel)!et, , eerste 6 maanden van dit J~arê-' IS "geble- k~tlng tê kr.ijgen? K!jk "maar uit voor SpIl 1)-
,::::"i?ver,:.vacahn~edageno.ekn dag:n r.-f', ken,: dat het aa I)ta l ongevallen, en, ongeval~-'tel's"uitsch!elend gereedschap (I)", en valten-
è:::",iNI~t wac Idagen zIe lewet, dagen te Ujrecht met mee, daniéénderde IS, de voÇ>rwerpen, Dat zijn grote" brokken-
,ii,èèè" Bed ,over ~gek,eJ' b.. I ..tetuggelopen Îl)èvergelljkll)g"met 1950, 'makers," è "è èèè

"èè,èiè
E '" rag k,vadn f :Oe461,n er IdJsag d ' d k' 'èd )Ck Dit Is dus geziel),ons groter aan~,al personeel Pas:èop Uzêtf en op Uwêmedewerkersl :èè;

:,'è"èè erst:,: In " .. twee e en er e !n e een mooie vooruitgang, Laten wij ons echter

èè"èè"",èèèf 0,51 ~ vl,erde kin,d f 0,~7 per dag: niet' te" vroegè op de"èbrede:borst kloppen,
èèè ècSamen loop van klnderbl slagen ", ~- -." '"' -- -è J WU d h 1t"d 3000èèè,èlndien:deiwerknemer krachtens een andere ",eet., 'è,at èeèr Ioc nog a IJ è "onge- 15,~O.1951 :: ,.

è,èwetèè.<Kinderbijslagwet Rentetrekkersiè,Kinder- va!~1ag~nk",~arend? Wk eet U, datd on2dOa~/ks d~e Mej. S.. C, Geldman, montage
è"""" t "è ! ; t " ) k' d b" I ' t h t 80/0 uIterIng.. eosten van e 10, le Me ' C T d Valk Idemèèè",è, oe ag~we,è;enz, In er IJS ag genie en e U' " k h î b t Id' f 400 - J.., v, . ,
:'è:,èii~edragiqa:arv~1) .Is lag,erèdan" h.li. .van; ons zoUè Uit elgenzaè' ee t eaa 'è nog '" '.. '"
'è'èèèontvangel);"dan kan hij voor eel) suppletie in bedragen?, I" I d Burgerlijke Standè':èèè :":~anmerkingèkome"è è è Cè" Weet U, Ja. dal weet U natuur Ijk we, at G h d è , '"

èè,,"'è"Cè' euwè èè""

è:è"è""èO;p~e!k!nge~ èèèè'èè; '.." .., M, Brugman, afdeling qraalerij, met mej'cN èèè'èè",Bljèèède,bepal.!n?,van het rechtop klnderblJ- " ., , B. $,v~n E.ikop 10,10,1951, "

':::è",slag',g~\dt de Inkomensgrens V~I)' f 4,925, - " , :
; c""i per jaar èniet. , è ",Voor de:prachtlge cadeaux en vele bewij.
",i"è',WaarèJn"het bovenstaande steeds van, wet-

M " I d d kil d ' "zen van belangstelllng"ondervonden ,bij ons

'i"" c'""è d ",' ' k " k " IJn we gemeen e an aan a en le miJ
hl " kljdl tin f ' 11 '

""'è"è"tlge"va er "en ,.,wer nemer spra elS kan t' I h'd121A" 'bi bij uwe IJ zeggen w, rec e, ce, coegas

:,'""è"'ook,è:;wettige:cmóeder" en ,..werknee~ster" de[ Kge ege bnlljekl ,:van 2-hJar g,.Ju I e
th u,m en het personée1van de wlkkelgroepel) har,-

è"""""" è'""";,,, ,c
G ' ., e roon gavel) van UI) sympa le' l k d'" k ' " ":"",:,ge'ezeo",,~orden, emakshalve hebben WIJ '"" ';" :; è' te ij', an , ',', "',, ,è èè è,'.C

c::,:""qUè"weg~e!i)ten:, 'A. cJ, DEKKER, afd. montage~ ' D. KLEES en êchjgenote,
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~



INTREDINGENV anmidd~~...;.~~de l!R~UN.E DER KYNSrEN A:

:
Centrum en het Algemeen Haags Com.lté zal, Mej H C Swaàn idem è,;~'r'i:'i'~;

~:}.;~...tu.ln'~enb.'.Jzondere,manlfestat'e oP.. ku.n$t- A, C. M, Srriolders.. bewakfngsdienst,;'o,,:,";'I~i%
,gebiedp.l..aats,hebben. De Haagse schi1ders- 16101951 ,,' ,", "':':;::Z;:;;v~§

da-çr voor M~j: °M'I ,:.

" ,'I REUNIEDER KUNSTEN BurgerliJke Stand ':;è,';c~:;è

'ö,ga:nfseren, ','I", è- Geboren 'I"
HeiA1gerrieenHaags'l Com)té heeft met veel Andrea, dochter van A, Heskes,afdel.in9è;i(
genöegenaande totstandkomfng van deze. meubelmák~!ij, o~
t" t ,' trI O :' m' ederk t O'm'dtd - Arle zoon van M,Wlllerrisen afdeI1ng':ver;;""';"C'i ' ",n Oo;ns e Ing egew, a -çar , , ,,'" ""'"c!

'Imede'în aans1uiting op hetgeen geboden sterkerbouw,op11.10,1951" ":",~,:::::~::'
wórdt"«;"p~e{entoo.nste11ing, "KUNST, en Wf'lem,Egb~rt,zoon vanèW, Boogaard..:'~f;c"\:~!jj:

èKITS~1? ' m: ,het Gemeentemuseu~.. een.. deling !nk09p, op 12,10.195}: ,:èc
;è~ve~zlcht ~9rdt gegeven van Kunst In wor- Gehuwd. .:, ' ,'I'

,ding en Kunst in resultaat, I H, P. Frlmä.afdelmgmontage-contf6)e,~et:c:è
Enige van de v~!eonderdefen,van deze "mej. A. Cool op 12..10.1951, cc::::,:,' t ': d tt ' t ' t ' k t" t '

t "..,.: grge, emonsra levan ar Is!e e ac lVI el ::i::

:è'lz:i.in: : :'" " : Ir E. van Emden,:, Profes.or.i:"~'

Tentoonstelling van schilderiJen: en beeld- I '
E c

E dd ' 1941 1946 ' :,\~h ' k d' d V f, . v. men,., le van - rn onze:,:(: Ouwwer oor e groep erve' d' ' bd ' t t :h : u' ,E kId A d ' B Id d ienst was, IS enoem 0 gewoon oog.:en as van e : ca emre van ee en e .:, '"Kt c ' : d I 'd': D. k B : , leraar aan de Technische Hogeschool t~ '-cuns.en on er el Ing van rr us IS aan I Dlf H" ' d f b : :;:, cc:,
ht b Idh d I - e t, IJ rs nu..,. us pro essor, een enoem.lng :e ee ouwen naar moe, : ed i' d d ' : k : ,E kl d v ,,: A d ' h Id ' , , waarm e w J eze vroegere me ewer erè::en as van e rrJe ca emle sc i ert Dit IS het schutblad van de Prlnsessen- - I k: , ::',, dl ,. gaarne ge u wensen, , :naar 'mo e. \ kalender 1952, welke ook dit Jaar " '::

~eer.'ingen van de modeklas van de Aca- weer e~n ,~rachtig~, serie foto's van FOTOWEDSTRIJD GESLOTEN ':è':""
.-demle van Beeldende Kunsten aan het werk de KoninklIjke famil,e b~vat. 'I ::c ;:. ",'::,:

(draperen op de pop), H,M, de Koningin heeft deze foto's De Inzending IS gesloten en de foto s:zljn:':,è
De werkgroep van de Vrije Academie voert speciaal voor de Pro Juventute- inm.iddels door een deskundige, uit niet. 'Ic ,
een opdracht uit, kalender bestemd omdat het doel VDH-ers geformeerd~, commiss!e beoor":::
Le~rljngen van de ~cademle v~n Beeldende van deze verenigi~g "Bedreigd~, kin- d~eld. In het volgende:

'IèKunsten maken caricatuurtekenIngen. deren beschermen en steunen zo u!tslagen dus reeds kunnen word~n gem~!:d.::,
Een toneelgezelschap houdt repetitie, sympathiek is, 0 b 'd " fl 'de e kt h 't :: ,:

, ,::,, D k I k - nze e riJ se! r v rzqe ,e personee..:,',De Poppenspeler Guldo Van Deth vertoont e a ender ost f 2,75 en kan be d ' d . t ' d t' :.., 'h ' cc:,d ' . 0 - ringen nle op e muur Jes voor :ZIJn è~.lS::,::
de Poppenkast : stel worden op de afdeling bibilo t , tt t " d d ' dd :' :: .

th k ( h oo t . 1 0 t) b .. e, g aan Zl en I J ens e mi a gp auze,:,,:,.-'c c 'ee waar IJ er Inzage Ig en IJ"" è:":,..Grafische kunstenaars demonstreren hoe et- . G fd '" . I KLAVERJAS 'cc,:::: 'I : h .
d d I k k meJ, roeneweg, a el ng socla ei: ,:,',:

:sen, outsne en en erge Ij e gemaa t wor- k .. k ' t d k ht ' ""':.-:,""':'d za en, ITlen an UI eraar 00 rec - ': : ,:"",' en, " . streeks bestellen bij: Kalenderactie

Een orkest IS bezjg met het Instuderen van Pro Juventute, Willem de Zwijgerlaan mende wedstrIjden en deelnemende:~oppe!~,:,:::
::enige werken, ,26 B, Den Haag.. giro 517400, w~rden:.wek~lijks: ?ekend gemaakt o~:~~:::c :,

Een kleuterklas van de school aan het Rlj- m.ededel,ngenbor? In de kleedkame~~. è.-;::c"
slag is ,onder leiding van mej, Bouman: aan d Zie demededel!ngen ,over wedstrlfden: ;op'l:
hect schilderen en tekenen, r wer 23,en 2? October, WIJ wensel1: U pre~tlgec",:"'::'
0 d . b k ' d :: en sportieve avonden en veel succes,:: :!":;c"'p rle oe enstalletJes wor t het we;k van ,... ,een begin gemaakt. met de: afwerking: ' ::è::';'::,\'

Haa~se schrijvers geto,ond", Verschillende van h~t'l dak van ons personeel~gebouw,.Dit AI!en harte!lj~ dank voor:,de cad,e~ux en g~, \1,:
schrijvers zullen aanwezig ZIJn, dak krijgt een dubbele rubberold bedekking, lukwensen, die ons 1er gelegenhe!d, van on~~ :~!
Deze unieke demonstratie geeft U letterlijk", in ons personeelsgebouwook het hoofd- huwelijk zijn aangeboden,: :, :::,::,";:,
'een,kijkje In d~..keuken van de Kunstl trappenhuis gemetseld, :':: ' 'J; W, SN IEDER, :,:è:

Schilders. mUSIC! en toneelspelers aan het :'. weer, volo~ gewerkt aan heta!rGondrtlon... J. M, SNIEDER-"'SlngaJ...:ci:;c:'werk! :' . 1ng :systeem In 'ons personeelsgebouw:: Het : ..,.: ,..

He; is: ons een:gf?ot genoegen in:het bij- aantal,~n ~e afmetl~genvaryde leidingen
zonder de .leden vaA Uw personeel te mo- werkelijk ,nd.rukwekkend. Uiterlijk Dmsdag 23 October aan-
gen opwekken om deze kunst-werkdemon- ", een aanva;ng gemaakt met het graveQ ow staande zullen de namen van de ge-

':stratles, bij te wonen, aangezien wij over- de loopgraven voqrde afstandleldingen:De stelde candidaten voor de kernverkie-
: tujgd ,zijn,. daarmede ,een zeer, bijzondere stroomv°,orzienl,ng van'l,h~t per$àn~els- en zing 1951 worden gepubliceerd op

gelegenheld..te scheppen om.letterlijk achter 1aboratorlumge~ouw gesch.'edt, ~ecntraal yan- de borden in de beide cantineso
:de,scherme,n van de totstandkoming van de uit h~t ketelh,~'s. Deafs:and!eld~.'ngen:wor- Volgens art, 9 van het kernreglement

Kunst te kifken, den è g~deeltei/jk onderheld, t~rw..lJI de~elfde kunnen bezwaren tegen gestelde can-
De toegangsprijs voor deze demonstratie zal :f~nderlng,zal, wo,den gebru,k!,als hIj het didaten uitsluitend schriftelijk worden
slechts 10 cent bedragen; zodat iedereen van n~eu,we rioleringssysteem van het I ingediend bij de secretaris van de
deze uitzonderlijke gelegenheid zal willen klngsgebouw, kern,
profiteren, Eventuele bezwaren moeten vóór Za-

: Kaarten zJ!n ver~rijgbaar op de middag zelf Kernspreekuur Maanweg.. ~erdag 27 .october 1951 te ~2,O~, uur
aan h~~:D.lerentulngebouw, , De: ke,n houdt spree~uur op Maandag: In het bezit van de secretaris zIJn.
Een, b'Jzo~de~; accent:verkrljgt dezê kunst, I Oc;ober,:aanstaande .In, ,de ,~a!n7r van de

I: manifestatie: nog doordat van elke 3üOste leer v.. d, Poel, Aanw~zlg zIJn: :
: bezoeker door één : de,: aanwezige kunste- 11e pauze: hr Stoffels enCmej. Kr(;ining;

:naa;rseen gratis portret zal worden gemaakt '2e pauze: hr Kouweren hrv rI R..~
,en aàn,deze b~zoeke, aa;ngeboden,:'

::HetAfgemeen Haags Comité Is 'er yan over-
tuigd, dat zeer: .veien van deze unieke
demonstratie zullen willen genieten., , ,

WONINGRUIL VOORBURG - LEIDEN

'Aangeboden te Voorburg: 1e of 2eetage,
I bestaande uit. 2 grote kamers, 2 kleinere

. "~.:;~~' kamers, keuken, ~alc~n.;Huu::f5,2g p:w.

- " .. Gevraagd: een vriJ. huIs In Lelde!1 of Oegst::
Hartelijk dank voor de be!angstellJng, die WIJ geest"

"bilpns huwelijk mochten ondervinden. Te bevragen: D. den Baas, v: Halewijn1aan
.."" Chr:WOUTERSen echtgenote.. 286 te Voorburg. c


