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WEK E L IJ K S N I E UW S B LA D VOO R HET PER S 0 NEE L

VAN DER HEEM N.V. - DEN HAAG - HOLLAND - NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N.V.

Piekuren dwingen tot

Indonesië
Libye
Malakka
Transjordanië
AMERIKA
Brazilië
Peru
AZIE
India

DE LES VAN NEDERLAND-FINLAND
werktijde nverschuivi n 9H~t isa1weereen week

~~led~ndat65.~OO volge-
1.~r)genVJn Koning V~et.
bà1.binnendromdenin' het'.. h F .. d\9!gontt$c ~ elJ.enoor -
stadion., om daar de we::t.
sfr!jdleaanschouwen lus-N dl d c F'

,S;~:'1 e eran en Ih-
'I.~nd. ,
Yanaezestrijd had m~n
z;ch :eel vo,?rgeste!d,
Nederland, a.ls voetbal-'

h I hl.,J.and toc we van" é'e
;wat hogere klasse,d3nhet
"pasbegrnnendec Finland..
J'~ad vorigj~ar in Hefs1nki
,een bescham~ndeheder-
-"claag geleden. De keuze-
:cömm1ssie had srndsdat
echec haar best gedaan

..

ondankbaar werk: -
Or:1' een elftal s~men te
stellen dat beschouwd

,kon worden als hect beste
d1t Nederland te breden

,had: De spelers hadden
maandenlangsam~n ge-
traind, waren geestelijk
en lichamelijk voorbereid
cppde'grote strijd: de re.:
, hF ' I dvanc e op In an .
Het was de belustheid op
deze revanche en het
vooruitzicht van een".-, ClIché Haags Dagblad,

~pannende, en sucG.esvotlestrijd, dat het legioen door de poorten van
~eijenoord deeddromm~n en dat de"zu1.1eh her ernlethonderddu(zenden AFRIKA
(geweest ziJn., luistecraars aan de radrodeed gaan zitten Om dit schönè Noord Rhodesia
moT ent (n het Nederlandse voe~bal vo9ral.hiet te missen. , .- ~~IR~PA
We.lnu, het werd een teleurstelling; een bIttere.. Het Nederlandse elftal., Cy;rus
een collectie van 1outer sterren, vermocht hiet voldoende strijdlu$t en Denemarken
strijd kracht opie brengecn om de elf Finse amateûrs ond.ersteboven te Italië
spelen. Tegen het front van de Finseveraediging..faalde het tal~nt van onze Portugal
vborhöedespelers, verviel de verdediging ih fouten en werd~n teleurstel- I ZZw~tden

l dI b ' d .. WI ser an
ihgenL ~rei doorma~nen,wiernaam!nNederl~ndeen weergaloze klank ~-~-~-~-""'--'~.~.~ ~,

..heeft: Plet Kraak en Rlnus Terlouw' ld " ' d I . . dan en In e aatste Jaren In toenemen ereputatie schept. verplichtingen i' matern het. buItenland., - "Wij beoefenen het. ondernemingsspel: niet

Ke~r,op, keer moesten d~ze gunstelingen teit van het gebodenetegenvall . als amateurs maar als profs. Wil ontmoeten
;van,helpublrek ervaren dat deze grote, na- Dit taatste kanvo~rons ook zijn lering bie.; tegenstandersd.ie ons ~e toef trachten af te
m~fozeschare.. grillig rs met zilngunsten. den. Wil werkên in onze fabrieken met een steken concurrenten die ons onze markten
Da\menà la minutè klaar staat. omdàtgene team, dat door een deskundige keuzecom~ betwisten met ons strijden om de overwin-
tecve!werpen..dat gisteren n09 werd g.e: missie met deaUergrootste zorg is samen- ning: de~unst van het publiek.

'aèCcept~erd endat~en genadeloosÎsinziln ges\eld;,Blj ons werken vele specialisten. ,Wij Datzelfde publiek, dat .zijn afkeuring over
'.90rde~I,,", hebb~n ontw.erpers, laboranten, draaiers, het Nederlands elftal met onder stoelen of
Indêtweedehcelftwerd hetNedertandsélf.fraiscers,' bazen, ins\ellers, ch.efs,. wikkelaars; banken stak toen de geboden kwaliteit
tal..devoetbaUers, dle als ware amateurs stampers,. admjn.ïstrateurs, typisten, een on- onder de maat ble'ef, stelt aan onze produc-
9aë1!voorhuQ,plezier speelden,door het afzienbare rij yan medewerkers,. 2000 in ten dezelfde eisen.

'eigenp\!bliek uitgefloten en uitgejouwd. De getal... Laten wij zorgen, dat de ERRESckwaliteit
~~nsv~~fgode sp,e!ers kon?en daar in die Wij h7bben p~odl.!cten die zic~, vr!jwel zon- nooit tekort schiet. Wij zijn geen amateurs

;kiUceFeIJenoord-kuIP ondervinden hoe meeC der uitzondering, In de 25 Jaren van het maar profs.
;dogenlooshetp\!bliek wordt als het. in zilQ'b.est~an var onze ènderneming een uitste- Bij ons gaat het niet om het spel alleen; ons
verwachtingen is Jefeurgesteld, als de kwali- kende naam hebben verworven. In Neder~ bestaan is ermee gemoeid.

,

tri het kader varl de stroombesparing op
pi~kuren heeft de Directie, nabespr~kjng
met de kernen, de volgende ~erkt!jden vast-
gesteld voordeperlèd~van 12 November
1951 Vm 2 Februarr 1952:

MAANWEG EN DE KROON
Fabriek:
Maandag tjm Vrijdag 7.42 uur tot 16.42 uur
Zaterdag 7.42 uur tot 13.12 uur
Kantoor en Laboratoria:
Maandag t/m Vrijdag 8.36 uur tot 16.54 uur
Zaterdag 8.36 uur tot 13.06 uur

FABRIEK UTRECHT
Fabriek:
Maandag t/m Vrijdag 7.30 uur tot 16.30 uur
Zaterdag 7.30 uur tot 13.00 uur
Kantoor en laboratoria:

I Maandag t/m Vrijdag 8.30 uur tot 16.48 uur
Zaterdag 8.30 uur tot 13.00 uur
De pauzes b)ijven ongewijzigd.
Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat voor
regelmatig vroeger de werktijd beëindigen,
vcoralop Zaterdag, slêchts bij hoge uitzon-

ldering toestemml~~ verleend.

Abonnement "ONS GEZIN"
H~t maandblad "Ons Gezin" zal in 1952
niet rJleerals gratis bijlage van hêtVDH-tje
worden verstrekt. Degenen die er prijs op
stellen hetbladtè blijven ontvangen kunrlen..dit doen door een persoonlijk abonnem~nt
a [3.50 per jaar, bij de uitgevers. '..
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IJMUIDEN KREEG HA VEN-RADAR
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Cliché Haagsche Courant

Deze week kreeg Ijmuiden een haven-radarinstallatie aan welks tot-
standkoming o.a. door ons bedrijf is medegewerkt.



vader der m~derne ~ee~eéh~fek
I Op Donderdag 8 November zal d~ hee~ W.
Prins. chef van de afdeling.t'1~chlnale Ge-

, en Meettechniek der T eèhni-
Il-sche afd~ling val1-R.S. Stokvis en Zonen.. in
, I de filmzaal een lezing houden over "Het

leven en ~~rke[l. van C~~I.~dvard JQhansson,
de grondlegger van " de moderne meéttech-

1I . kme . .

Illn de pauze zaJ e~ kl$i~e el<positiegehou-
, worden van meeUnsirumemen, benevens

enige hlstorische foto's. .

Daarna worden ~nkele toeP9sseliJke geluids-
films vertoond van de Aktie!;>olage1 .C.; E,

lansson, EskiI9tuna...Zweden., ;

, j In verband met de bepel;kte pl~atsruimte 'en
het eventueel orga n;iseren.. van een tweede
avond, wordt een ieder,die de lez)[1g:bij

wonen verzocht, uiterlijk Dinsdag;
toegangskaarien aan te vragen bij mej. ,~de
Boer, afdeling Publiciteit.

. Uw vrije tijd ,nuttig en denk 'nu
aan de tentoonstelling Vrije Tijds-

..JI \ besteding, welke in het volgende voorJaar
zal worden gehouden.

_Jubileum M. \,,-,- -
Voor M. Vermeulen, als puntl;lsser
werktaam op de afdeling Frame-
bouwerij van de Kroon, is het Don-
derdag 8 November ;l.S. 121/2 jaar
gelepen dat hij d~ dlenstb~trekklng
aanvaardde welke hèm via de afdeling
Water bij Stokvis, de Nederlandse
Kroon RIjwielfabriek j n Rotterdam.. bij
de gelijknamige fabriek in Den Haag
deed belanden. Vermeulen is ri.l. een
van de Rotterdammers die na de be-
vrijding met de Kroon n!lar de laak-
weg verh.uisden. Nu, het bleken de
slechtsten niet te zijn, die Rotterdam-
mers. Ijverig, goedmoedig en kame-
raadschappelijk vormen zij in Qns kos-
mopolitisch~ personeel een grote en
geziene groep. De Jubilaris Is een
van hen, én met ere. Een rustige wer-
ker die weet wat zijn plicht is en die
ook naywgezet volbrengt. Een goede
collega met wie het goed samenwer-
ken is en die daarvan a.s, Donderdag

.. de bewijzen zal ondervinden.
Jubilaris, gelukgewenst namens alle

. lezers.',

Burgerlijke Stand
r:.~h'IWr!

26 October 1951. kwamen Van Delft; Ter Keurs ~n SchreveJ, d~~ zal] M~j:-Ä: c, Po.rtler, Afd, Fabrlek~adn}ir)lstra-
;,'19!~7çt~e e~~ftredend~ kern, VOO! d~ laatste rel;l:e.len wanneer en In ~elke afdel'~gen tie, met Hr. TIjssenraad op 26" 1{).1951.

, ,maa! 1r1 de vergaderkamer biJeen, om enkele muzle~. zal wo!de~ gegev,;n. Id .. b . --;: ,

, punten te bespreken, Deze waren: Werktijden en "piekuren, eeen us

; Discipline en arbeidsproductiviteit De moeilijkheden bij de werktijdverschuiving No. 433

; fn,de laatste. twee jaren werd, herhaalde door de "piekuren" worden besprokel1. ~. Ze?;ers, afd. 33CXJ, 'bedacht een "stroom-

OokHr Schrevel za.'. een voorstel .ultwerke.n. Iljn)ng van het transpoTt ~oor h~t verplaat-
" fn deze vergadering was dIt het geval. De Zetels vrouwelijke uu!loners In de nieuwe sen van loketten naar de binnenzijde van de

;k~fr cdnstateerde, hierbiJ, dat .ma?tregelen kern.. omrastering.
dlrectle~kerry-Voor de 2.' z:tels van de vrouw~IIJke uur- Premlef2.5Q.

ii;'é,\yergade..r!ngen,hadaanbevolen, tha~~door'!~nersrnde ~le\Jwekern Is.slechts één can- No. 457 "
";,..,,cgevoerd worden.; d1daat. Er bliJft nu voorlopig 1 zetel open. Door een boormal te gebruiken bij hetdirectle;opaan,datdit - , -

D I' d I i balanceren van artk~rs,met vilt t~ Qeklede!1,
Cf\;i;:,;co~s7qu.entv~0: alle groepen gedaan wordt. o~r open ver 0 . wlldeW, G. ,A, v. Hllten, afd, 2652, het

'iC';" Yerllchtin~ r'Jwl~lstall~ng . Er zIJn personeelsleden: die om één of beschadigen van kostb~re onderdelen voor.
';',':!',:, Aan afdeling Huisvesting IS opgedragen ver. andere .reden toestemmIng ;wille~. hebben, kof1;1en.
;i(;:!:;; lichting in de rijwielstalling aan te brengen. elke week, hetzij elke dag" hetzIJ op een Er wordt nu ander gereedschap gemaakt en
j{:]~!i;io'mogeljjk een definitieve verlicht!ng en bepaalde; werkdag, v66r einde werktijd te ilan de inzender eenpreml~~an f 2.50 ult.
:!t~tl~,i:,;~ ;anderseen voorlopige. mogen vertrekken-- Voor de meesten. ge~dt gekeerd.
,:,;""f",,';'c Bewaking garderobes,.. dan als reden van het verzoek, dat ZIJ nIet , .
t~/};,;,;] De" bewaking van de gardèirobes zal zo mo" al te laat 'thuis willen zijn.' Voor anderen Is De foto s van riJmelaar
~#~Î;f};1{ gelijk verscherpt. w.o~den.H~t plaatsen van het moti~f ~en'stüdlecursus, w.elke zij ;vol. Met genoegen heb Ik gelezerf
:;~~*l;~\eenhek zal van w~)nrgnut ziJn. gen en ~Ie s avonds v!oeg begint, e~z..enz. het g~dlchtoprijmelaar. ...",.:,;;
;~~ff::; ;Wachttijden .. , Nu kan In het algemeen aan dergelijke .ver. Smakelijk heb Ik gelachen, ii'~';;;.'~;:;;,i'

;;:'~:r ,..,Vooropgesteld werd dat npch het bedrijf, zoeken ge~n;gevo)g worden gegev~n, ~ant ook al was niet alles waar. ...:;,:;:;;::~'tèc.
@ii' r~" ~och d.e werkne~er~ voordeel hebben ~an dat zou b!J ..e\kaar ..permaand en .per !aar Foto's maken is mijn hobby, ~'"',;!;;~'I,
~~~1; Fac~tti!den. Het IS Integendeel voor befde een belangrijk v:rlle~.a~ productietijd beo 'k doe het graag, van iedereerf... 1:"';'0.::-

..('{}'!'::c.- pa~.ljen gewenst de wachttijde~ zo~eel mo- tekenen; Alleenln.bIJzonder~ gevallen kan Dat U ze nièt meer kunt lezen, .' ,,;:
,:'f, ,ge.l)!k te beperken. In de dlrectle-kern- men zo n toestem~lng krijgen. Men ~oet - Is dit mijn schuld? ik zeg "lneen"1 '0.:':';"'; :;~,:/ vergaderln~en zal voortaan..het verloop ~an en dat ge~dt ~.oo~ Iedereen, - ~an zijn. ver. Cople was echter steeds aanwezig" ~';""'"

;t~:~; de;wachttlJden be.sproken worden aan de zoek schriftelijk Indienen bij ziJn .ilfd~llngs- vraagl als U het niet gelooft, .. ;:,;;:.~;;:;:,c

1;J;' hand van een ~raflek. chef. Dat verzoek m<;,et heel duidelijk de "arbeid" kan het U vertellen "",..,:,:,;;;;;;;,

";,'i, Verkoop van kisten aan personeel reden, waarom men dit vraagt, omschrijven. ho .Ik me heb uitgesloo fd /' ". ;!':,."- Dk d h ' k I ht fd I hf d d . k e . ",""'"
,:;;;';;c e !sten le nl:t gesc I t zijn .,;,m n e De a e Ingsc .e zen t I~ verzoe -:- aan- Als ik vroeg: "wat Is de oorzaak ,;.~:~~:;
:..~~~; ;bedriJf zelf gebruikt te word:n, bijvoorbeeld gevuld met ziJn, aantekeningen e(l zIJn ad- dat men !:looit meer foto~szlet?" ".,',/..;,:,:;
:'~}" d?or de afdelingen Hu~svestlng en Verzen. vl.es - door aan Afq. Alg. ~erso.neelszaken, was het antwoord: "..heus geloof ~~;.;c,:~:;:~

dIng, mogen door afdeling Verkoop aan het d~e .- zulk.s op I.ast van de ~Irectle - alleen de Redactie plaatst ze nieti" ~.../, '.:":~;

pers,;,neel verkocht ,:,:orden, hierin beslist. ~~~ de afdelingschef ontvangt Nou, dan ben je uit eQabbeld, ~':c, .,:."
Muziek onder werktijd de vrager, als zIJn verzoek wordt toegestaan, ':':'ant de Redactie to~h beslist ,'C ~ë?'\'1:""";;:';

;Er' Is een kleine commissie benoemd, beo dan een kaart waarop staat aangetekend, ook al wordt naàr ónze"me~lrig ':""
staande uit mej, Groeneweg en de tieren we)ke dag(en) hit ge.re~el~ vroeg.er mag soms de juisteîact gèm!st:, ""'; , '\,:1;:

"' '-'-"---~~-"""---""'--;~ ~ ~-- vertrekken en op welk tijdstip .dat IS. Deze Doch ik ~ir het nögeens'" prdb"ere:n,.;;i;'"';]~"
werd kaart moet men b~waren en bij het verlaten 'k maa..k weer, fq\o"s, "fel"~e.tlcht. ' :.:::';'0.:

:" van het gebouw In de g&rderobe d,;,or ~ want reeds héel veel!ez~rs..y[oege~.: ;'
;, ter dit scheidingswandje komen dan een heer v. Stapele laten afstempelen. Dit alles "waar blijft toch de rijmeld'lcht?" ...,
,;,:;;,:; ; tafeltje en de kledinghaken. De deuren heb. geldt dus het geregeld elke ~eek vroeger, - ,I . RIJMELAAR,

:.,~:,\ ' ben van onderen de bekende vri j.e ruimte te mogen vertrekken. Voor een los geval (H bd ' dtl i l dt "' Ij':'iC..,:" ' k et ezwaar van e re ac esa ~ me"

,~;i;.',: : waardoor het onderhoud van het geheel zeer van eens een eer vroeger wegga~.n ver- " ' b I' ht" ...
k Id It ' -

f"..,."c"", "
d ' h b dh I t d ge ezen afdelingschef zIJn toe - la&r, soms "over e IC zo 00 n ge

'~!;/;'t~\if;,,:'vergemakkel'jkt wor t, want. In et a uts een. e aan w . . dicht.)
~;~;~!{;~,::moe\ ;de h.ygiënenOOgtij vIeren.. stemming op het bekende verlofbrief je

~(;c:{;;;i~'~~Degen.en die I:')ochten vrezen...dat,zij met In :

,:'(,0.:,'" "Je cellen passen, kunnen WIJ geruststellen:
"'+;:',1. ,deafme\ingen van een, complete cel( douche.
:,:"':,:,:',,'\. e~ kleedruimte} zijn 80 x 190 cm. Iedere cel

/

C:i;" heeft een aparte warme lucht.lnlaat; I
",- ,," k h b;.::': "..;.,ook een aanvang gemaa t met et e.

':j~\\""" ,tegelen ~an de toiletten In de garderobe.

;j;(;;]';";'.:.'ook iets voltooid. Het steenmetselwerk.
:!;~(,: ,,::H\erdoor .i~, uitgezo~derd het glas. het hele

~::"':;:;, ,: personeelsgebouw dicht. ,
..;:#,::' eens een kijkje genon}en ln de ,filmzaal,
;'r;r',;::~~lke ook zo ~angzamerhand zijn uiteinde.

';";:;'c.";' IIJke vorm begInt aan te nemen. Zoals al

i:~~.\:i;,,: bekend, is de filmzaal tevens het toneel voor

,~~;(f:;; : :de,grote,zaal. Ook in de, filmzaal zelf kun-
-'~~;',;: nèii,-/zij het in bescheiden vorm - toneel. I

"'C ! k . d D I::}:;,o.:i';,::.uitvoern jes, wor en gegeven. eze zaa

:c':;;:;:j::,:beeft,een,kleln. podium; waartussen zich twee

1 ':;:, k~mertjes bevlnden,w.elke als kleedkamers
"1~::;:" :kunnen worden gebruikt. Het podium van

r.-(;,: ':,de Ir!mzaal :heeft schotten, die in enkcele

';;."'c': ogenblikken tijds zodanig kunnen worden I

!;;'.",' opgesteld, dat zij afzonderlijke kleedkamers
I;:;.,.':" wol'den...Opdeze man)er ontstaat een toneel

" ' .: ",
th H I f d,~;;:: ,; : met een,.echt tonee uls.. et p a on van

i,':':;;," deJilmzaa) wordt voorzien vanallemoge.
:,;~~".:/,:; ".lijkeap:parature~. we)ke, bij ,ee.n normaal
,~; cc: toneel. behoren.. zoals herzen (lIchtbakken)
:::::;::"'enhaken "voor ,deze decors. Normàal zijn

I:'::,::, dezeallema~! in het plafond ~eggewe.rkt
;:;:,:;: , doch' als, de filmzaal ~!~ toneel gebrulk\I.' " """ d Ik ' h I kk:";::c' wordt;kan e tonee ryec t ze aten za en


