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methaven
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20.000 Brieven
Op 1. November ontving de postkamer de
20.00~s.te ;br!ef VOO! Afd. Inkoop., Vorig jaar
w~sd!telnd November.

Mist of nevel geen bezwaar

voor binnenlopen

,Het is ongetwijfeld voor .[Jmuiden, de
poort.. ~~nAmste!d~ms hav,=n, een
belangrIjke verbetering dat mcn er
nu over e~nradar-installatie beschikt
die:de loodsen onafhankelijk, maakt
vatinevèl'ch mist, Duiz,"nduUr pc~
taàr.,dat iseen50volledag~n, zit de
haven van iJmuiden min of meer

:diçht en ontstaat oponthoud dat de
Jcheepvaart op kapitalén komt te
staan, Burgemeester d'Ailly - ware
vader van het grote Amsterdamse
gezin - schatte de jaarlijkse bespa-

"rrng op ongeveer 1 millioen gulden
en zo bezien zal de installatie zijn
qeld dus welopbrengen,
De Nedertandse industrie heeft deze
radar-install.atie geleverd, Philips,
Philips Telecommunicatie Industrie
(NSF,) en VDH hebben hier broe-
derlijk samengewerkt om Ijmuiden
als eerste haven op het vasteland van
Europa aan radar te helpen. On$
aandeel betrof de communicatie-
apparatuur, dus de zend/ontvangers..
De radar-installatie zelf bevindt zich in de

ijmuidense kustwachtpost, Daar kan men de
h~venmond electronisch ve.rkennen en ver-
schijnt een vaartuig dat zich buitengaats be-
vindt als ee'n lichtende stip op het radar-
o;çherm, De juiste positie van het $chip, koers
!Jsnelheid zijn waar te ne~n; de loods

achter de radar kan nu aan de loods aan
boord aanwijzingen geven voor het binnen-
lopen. Deze heen en weer spreekappar~tulJr
is dus essentieel, Zij werd door ons geleverd,
werkt volgens het FM-principe met een fre-
quentie van 160 megacycles. Zicht of geen
zicht, elk schip kan nu worden binnenge-
bracht en kan dan zijn weg naarAmst~rdam
wel vinden, desnoods "op de:tast",
Yorlg,e week Donderdag is de RADAR in-
gewijd door de loodsboot "Bellatrix", Het
zicht was uitstekend en dus deed men maar
alsof het dik was van de mist.. Stuurman
l:1erkemij ,~oest e~.. ~iteraard even aanwen-

,nen zo zIJn aanwIJzingen te ontvangen; de
VDI:1-:technici aan boord moesten ook wen-
~naan de zeegang, wat na enige strubbe-
ling wet wilde gelukken.
Zqkreeg Ijmuiden zijn radar, Het zal bij
deze ~nehavèn wel.nietbliiven, In Rotter-
dam en Antwerpen mist het ook; overal waar

Idu!stern)söf nevel het zicht belemmeren is
radar een prachtig hulpmiddel, dat de mens
ihstaatstelt door de dikste duisternis te zien,
W!j~!i~er trots op, dat ons bedrijf hier zijn I

1ro! biJ kan spelen,

METEN IS WETEN
het leven van C. E. Johansson
Meten en weten is de leuze van de afdeling
meettechniek van Stokvis. De diepe zin van

! dit motto is ons Donderdagavohd volkomen
duidelijk geworden door de voordracht die
de heèr Prins, chef van deze afdeling bij
Stokvis, voor een zeer geïnteresseerd pu-
bliek hield.
Stokvis vertegenwoordigt al van oudsher de
wereldberoemde fabriek van meetgereed-
schappen C. E. Johansson te Eskiltrana in
Zweden, een naam die een begrip is voor
kwaliteit eh vooruitstrevendheid.
Johansson, de oprichter van deze fabriek, is
geen figuur uit het grijs verleden. Het is wel
een magische figuur deze gereedschapmaker
die, geen ingenieur of dokter in de wis- en
natuurkunde zijnde, aan de vooruitgang van
de techniek en, in het biizonder de meet-
techniek, zulke verdienste had, dat zitn
naam tot een wereldbegrip geworden is.
Johansson was gereedschapmaker en afname-
controleur ih de Zweedse Staatswapenfa-
briek. Aangezien men in die tijd (I 1885)
nog geen eind maten had, moest. voor elke
te controleren/vervaardigen maat een af-
zonderlijk kaliber worden gemaakt, in totaal
enorme aantallen. ..

Johansson bedacht de ~Indmaat: een zo
klein mogelitk aantal, dusdanig in maat. op-
lopende meetblokjes, dat men door combi-
neren elke te meten maat kon verkrijgen.
De doelstelling was eenvoudig: deuitwer-
king ontzaglijk moeil!jk. Het klinkt ongeloof-
litk te horen, dat Johansson, samen met zitn
vrouw de eerste series eindmaten thuis ver-
vaardigde en dat de naaimachine daartoe
omgebouwd werd tot slijpapparaal Dat me-
vrouw Johansson tussen de bewerkingen in
de blokjes in kokend~qterrnoest behande-

~" ,~,.,,~. -,.

len, dus in een kookpannetje. Zo werd de
basis gelegd voor een wereldindustrie door
e~nman, die van de leuze,..meten is wet~n"
zIJn levenstaak maakte,
Johansson eindmaten en kaliber~ in hun ge;;
weldige verscheidenheid, vormen het ge,
reedschap van elke meetkamer in elk bedrijf,
dat op serie of massaproductie is ingesteld.
Het doel van Johansson was dat een wer~-
stuk, gemaakt in Pernambuco, Haïti, Milwau-
kee, Purmerend of Madras en dat gemeten
was volgens het Johansson-systeem, vol-
komen uitwisselbaar zou moeten zijn met
een eençJer werkstuk gemaakt in Lutjebroek,
Parijs, Zürich of Athene. Met andere woor-
den: dat men overal op dezelfde wijze mat
en dezelfde maten verkreeg.
Dit nu is voorwaarde van de massaproduc-
tie, die de moderne mens in het be~it kan
brengen of brengt van de producten der
huidige techniek tegen prijzen.. die vroeger
ondenkbaar waren.
Het is Johansson's verdienste dat zijn ge.
weldige bijdrage tot de vooruitgang der
meettechniek dit mede heeft mogelijk ge-
maakt.
Na de pauze is een filmpje veiioond over
het gebruik van eindmaten; heel interessant.
en leerzaam.
Al met al een avond, die weer eens demon-
streert wat een eenvoudig mens met goede
ideeën weet te bereiken.

DEN HAAG

Sinterklaas komt 1 December
Het traditionele Sint Nicolaasfeest voor de
VDH-jeugd van 4 jaar en ouder zal dit jaar
niér ontbreken. 1 December is de dag, dat
deze gevierde bezoeker ons zal komen ver-
heugen.
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.teresseert, eens uIt te knobbelen.
Dat~ou de man.ier zijn;
Er .bestaQt niet~9 iet~ .Qtse~h ver"
schl1 tussen een schuldige ,;ze eh
een toekijkende on~chlJl.dfge"we"
voor wie de K..L.M.echtter harte

' df -'" Idgaat en voor wie aar n zIJn ge
k " ' k d .1 "

wer e IJ waar WI ZIJn"
Er is: degemeenschappel..ijkeopgave
om de zaak naar beste weten en
k\innen vooruit te brengen.1edereen,
die meer dan één band ornziln arm
krijgt krijgt daarmee, behalve salaris'-
verhoging; ook meteen ietsvand~
verantwoordelijkheid van de Presi-
dent-Dlrecteurte dragen. Het ver-
schil tussen dletwee..isdaarorn eerder.
kle!ndan groot:
Afschuiven van verantwoordelijkheId
fs een besmettelfjke zfekte van onze
tijd. Dr. Slotboom kan ~r nfef tegen
inenten.. Maar 1eder~werknemer kan
eriichz~lf Immuun tegenmaken: door
zichzelf tot. werkgever (van zlchzelO
te promoveren..
A1s dat eens op grote schaàl In Onze
zaak gebeurde... '.' ..andere maatschap-
pijen konden om zO te zeggenln~
pakken.

Wij zijn de redactie van "De Wol-
ken ridder", het personeelsorgaan van
de KLM, dankbaar voor de ioestem-
ming om onderstaand verhaal van de
hand van onze bekende schrijver-
vlieger A. Viruly over te nemen.
Aangezien waarlijk niet alleen "die
van de KLM", maar evenzeer "wij
van VDH" wel eens te kampen heb-
ben met ze/we problemen, hebben
wij er, met verontschuldigingen aan
Viruly, een VDH-se variatie op ge-
maakt.
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Er bestaat niet zoiets als een schul-
dige "ze" en één toekijgende on-
schuldige "we" voor wie VDH echt
terharte gaat en voor wie daarin
zijn geldwerkeliJ.k waard wil zijn,
Er is: de gemeenschappelijke opgave
om de zaak naar beste weten en
kunnen vooruit te brengen. Iedereen,"
die een k1assehoger geplaatst wordt,
krijgt daarmee, behalve sa1arisverho"
g!ng, o~~m?teen letsvan~e v~rant"
woordelijkheld van de D'.rect'e te
dragen. Het verschil tussen die twee
is daarom eerder klein dan groot.
Afschufven van verantWoordelijkheid
iseenbes~ettelijke ziektevanon~e
tijd. DoktervanWerkumkànernlet
tegen inenten. Maariederewerkne-
mer kan er,zlchzelf..rmmuun1egen
màkenè doórzich~e1f.' .'tot..werkgever

..

{van zichzelf) teprqmoveren.

VDH-variantZE of WE
Ook dnderde!!edenvanklas$e.1
endaarbovenziin er zo, Zelfs onder
die~Qoggek!asseerden, ,:Hoe ~estaat.
het? vraagt een mens zich af.,
Hoort hen ondere.I.kaar: .
"Ze hebben na 25 jaar radio's maken
nóg steeds niet geleerd hóe iezeJ

,. .kk "! moetrnpa en.

..,Waaromzorgen ze niet.. dat die
s~u!l,en tijdigb.innen ziJn. ~iid1~e~
die kan het wel, waarom hJe,r met?.
,.. Waarom do~n ze zo kinderachtig
metdattelaatkomen!" \

"Ze moesten nu toch zo langzamer-
hand wel weten, dat wij dat nietk "unnen. .".'
"Als ik het VOO! het. zeggen had,
schee Ik ermo!gen al mee ult,Het
IS mil een raadsel waarom ze er mee
door gaan;"
Over welke ..,ZE" hebben ze hef
dan? Oyerdeh'lannen met de speciale
(begeerde) baantjes.. De heren die
"voor ,de zaak" rel~en maken naar
helbuItenrand.. die In wagens rond-
rijden en allerlei (benijde) faciliteiten
genl~ten: ..

Met.die..,ze"bedoeltmendus VDH,Z " " d b k "., ezlln e on e wamen en "we ,
die't beter weten, dat zijn we zelf.,
Maar dat is dan een fataal gezichts-
bedrog.Want a.)szii niet begrijpen..
dat zijzelf die "ze" zijn m,a.w, dar'
ziJzelf precies net zo goed "VDK\
zijn als de "ze", over wie zerodde-
le!\;dan is er weinig hoop meer voord VDH" E bd " fat," ' r ma~..in ons e rij

nooit een onderscheid gemaakt wor-
den tussen een "we" die het beter
zouden kunnen, en een, "ze", di~dê
schuld krijgen; wie dat onderscheid
wil maken, scharen zich áutomatisth
onder de ha!fvolwassenen, die mee..
lopers willen blijven In plaats van
actief verantwQo,rdel!jkheden te ne-
men.,
In p!aatsvan bovengeciteerdeschimp;
scheuten te uiten, hadden zeQok
kunnen zeggen:
"Ik ga eens in dat. verpakkingspro::
bleemduikenen zorgen, dat dat in
orde komt,"
"Ik ga eens meta!deli.ngfnkoQPove,r~
leggen waarom 9at spul nietb!nnen-
komt,We hebben zeker weeTJe laaLb Id ".este '

"Eigenliik droevig dat zo velen te Iaaf
komen, Ik zat maar helpen een goed
voorbeeld te geven,"
"Zo langzaam aan komen we er we)
uit,"

..,~en~,nagaanofde vaktit~r~t~uron$

~!er ~'~tkanhe!pe~;Deb,b)\othe~k
..Is er nletYoornlets... '"Dt d " .,a zou eman!.cr zlln,;
V 12 k~1 cc er:yo 9 e oom ccc cc c

door A. .vrRULY
O~konderde4-banderszljnerzo.
Zelfs onderde4-banders. Hoe be-
staalhet1- vraagt een mens zich af,
~oorthenonder elkaar:
,..Zehebben na 1~vluchten over de
Z.-AtlOceaan nuiioggeengöede
we7rstudTe samengesteld:"
Waa!omzorgen ze niet, dat onze

bemanningen er net zo goed uitzienI d". .. 7"as levan.,...
,;Waarom1eren ze die stewardessen
niet.. ~nbeter Soort Frans1"
,..Ze moesten allang een commissIe
benoe,mdheb9,en om een studie te

maken van ,;Als lk in hun plaats was, zou ik het

heel anders oereoezen. Ze snappen
ernietsvan.lkzou... ."
Oyerwelke;,zè"hèbben ze hetdan1
Over demèlnnen met de speciale
baantJes. Over meneer van (jalkom of
meneerSmitslaarof meneer DIllof
meneer Malouin of meneer Van 't
Hoo!dkantoor of. meneer Ondergete-
kende.. Waarmee ze dan bedoelen: de
KLM Ze" zijn dan de lapswanzen
en ,..we", die 't beter weten,. zijn ze
zelf..
Maar dat is dan een fataal gezichts-
bedrog.. Want als zij niet begrijpen,
dat zijzelf die "ze" zijn, m.a..w. dat
zijzelf precies net zo goed "de KLM"
zijn als de "ze", over wie ze rodde-
len.. dan Is er weinIg hoop meer voor
de K,L.M. Er mag In ons bedrijf nooit
een onderscheid gemaakt wordenius-
sen een "we", die het beter zouden
kunnen, en een "ze"; die de schuld
krijgen; wie dat onderscheid wèlma-
ken, scharen zich automatisèh onder
de half-volwassenen, die meelopers
w!llen blljven..!n plaats van, actief,
verantwoordelijkheden te nemen.
In plaats van bovengeciteerde schimp.;
scheuten te uiten.. hadden ze ook kun-
nenzeggen:
..,Ik ga eens In de geschiedenis van
onze 100 vluchten over de Z.-Atl;
Oceaan duiken en voor een weers~
overzicht zorgen."

,..Vergeleken bij mijn bemanning
zál iedere andère bemanning een
partijyodden ].Ijken.."
.. ,Ikgaeens met meneer deStop~
pelaa r praten over dat steenkqlenfrans
van Suusje Klap, Truusje Klip enG j KI "uus e op..

,.(k ga nu,o~~7ens wat vrije tijd
opofferen en fn!uatlef nemen o~ de
zaak ~()duw xoo!uit te geve(). Ik.
ga ...".

",...,Ik g~van~!ddag ()oga~n h~~
Hoofd Vllegbedr!jf voofstellen o~ mij
rnetX;YenZin een werkcomrriissie
tezeUen, om die zaak, die" me tn.-
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~poeq.lgwqtdenafgemaaklT even$ zal wor'
ddd If i.et$en

t~q~nh~ftz)chnog n!~taangemeldvoor
eed nummerldd~rèkken;Zljzullenzlch
alsnog mbeten Opgeven,

~o~~~va",ver~~~p, ,~..efh~bbe.r~ h!ervoor dLenenzlch op te gevenb " d '" ' 0 k " d' b I t ' ll '!Jreportter, 0 ZLJ, 1e e engs erng
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h~er\voo.r een Ist, unneQ ZI~ Lervoor

~P9èv~n,Tez.iJner tiJdkorntmeQaan deb .

[ euft..

Nentilatiemo,ntage c
Y9:egezegd werd. dat v66rFebruar11952 e~n
.ra~m..\Jlthet sheddakbljw!jzevanpr~eT
t\J!~e!end gem~akt za1.worden, Waarschltn.;
J)Jk boven de AG motorenband,

1.~I~v!sie.avonden c , c
Y!tdenHaagworden nu spoedL9 3 toestel-
!ehverwacht. zodat nog !Q November tele-
'ï)'siê~ontYangst door het per$oneelkan wor"

cc ddenbijgewqon , c

Dakcs(ijperij ,
De.ret~n en scheuren in dit dak zu.llen direct
gedlchtworden, Opdracht hiertoe werd reeds
Qeg~ven:' 0- ~, ~~

~~ C-~~-77

DIRECTIElKERN
Solex stalling afdeling nabewerking
In overleg met de afdeling Huisvest.ïng zal
voo!.cdeze So!exeneen betere sta1lingsge-
\egenheld worden gezocht..
St. NicQlaasfeest
Men opperde demogeliJk~eid om döoreigen
personeel ra werktijd en:g speelgoed VOO!
de k!nd~re~ te maken. Er ,wordt een ber~ep
geda?nop het personee.! om bruikbare
Ideeënhiervoor!n tedieneri,. Gezocht wordt
naa..r1of2k(erhemodellen, waarvan een
5a-tal ex,empJaren gemaakt kunnen worden.

PersQQnlijke jubilea
Vastgestefdwerd, dathe(vsnzelfsprekend
Is.. dat mer op dergelijke dagen een snip-
perdag kan opnemen.. ..
NI~t werke!lop3.1Decemberaanstaande
De mogelijkheid werd geopperd om op
Oudejaarsdag niet !ewerken,onder meer in
v.el:band metkolerbesparing. Te!comp.ensa"
tie vooruit gedurende 29 dagen 3 perioden
overwerken en op St. Nlcolaas 1 periode.
Dit. moet nog nader worden bekeken,
Handdoeken in de garderobe
Het aantal handdoeken In de mannengarde-
robewordt.verhoogd tot 5en in de vrou-
wengarderobe1ot 2 exemplaren.
~ '+---";--"-""""""""""""v"",~-
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Ziekte
en 7peClaa.l

onder de vrouwelijke werknemers IS sterk
gestegen. Decontró)e óp het werkelijk ziek
i1jnzalworden verscherpt. De kern dringt
êr~ijhetperson~el op aan zich van hun
verantwoordelljkhe.id op dit punt bewust te
zijn. Men b.lljvepas thuis; '~Is menjnderdaadI'

klze ;5.. ;

Burgerlijke Stand
Geboren: Janin,e PetrÇ>nella;Hermine, doch-
teryan P. den Ouden... afdeling montage,op
1.1.1951. .
W)} ontvingen een dankbetutglngNanW. A..
Houtzager,voor de fruitmand ontvangen ter
gelegenheid van de geboorte van zijn zoonfd ,. d .. c.van a e !ng raalerlj. c.

.
WELKOM
De gezamenlijke kern van bedrijf Utr~cht
heet de nieuwe gekozen kern van bedrijf
Maanweg hartel)Jk welkom.
Zij spreekr de verwachting uit, dat de onder-
lingè samenwerking op deze.lfde prettige
wijze zal worden voortgezet, als d!rmetQe
afgetreden kern het geval was,. --

BONTE AVOND
Her ligt in de bedoeling de traditie der jaar-
lijkse bonte avonden ook in 1952 voort te
:zetten. Als voorlopige datum is door de
<ern bepaald 12 Mei 1952.
De heer v. d. Gaag is weer bereid gevonden
de leiding van deze avond op zich te nemen
en wij weten: dan is het in goede handen.
Onder ons personeel zijn er velen, die artis-
tieke of muzikale kwaliteiten bezitten. Zang,
dans, toneel, muziek; op ieder terrein zijn
mensen nodig.
Wij nodigen ieder uit, die mee wil doen,
zich komende week aan te melder} bij een
der leden van her kernbestuur.
Denkt niet direct: "ik kan niets", er Is nog
voldoende tijd om te oefenen.-
Houdt. ze schoon
Een man wast zijn handen niet goed en
droogt ze half schoon af. Een meisje vindt
het heel. gewoon haar kam af te vegen aan
de handdoek. Het gevolg van dergelijke han-
delingen is altijd een vuile handdoek, waar-
van een ander personeelslid dan weer ge-
bruik moet maken om zijn/haar handen of
gezicht mee af te drogen.
Laten wij dit afspreken. Het aantal handdoe-
ken in de garderobes wordt nu ve(groot,
maar laten wij ze dan ook hygiënisch ge-
bruiken en er om denken, dat na ons ook
anderen ze nodig hebben.

-
Namens de kern hebben zitting:
Vrijdag 16 November:
1e pauze: hr. Slag molen, hr. Loozekoot.
2e pauze: hr. v. Meersbergen, hr. v. Korten-
hof.
Plaats: in het spreekkamertje achter de por-
ti"r"lnc,e.peH.i.euweERRES toestellen, wel.ke op de Jaarbeurs te Utrecht zo'n gunstig onthaa!

IgeVOn~nh?~ben,komen zo langzaamaa~ in productie.~!t keer zijn het de KY 514 .
tqeste;..Ilen, drena een ~eek van optrekken In een regelmatrg tempo van de band komen. T echmsche gegevens:
~e.t!sêenvastestelregel gewordenlnhetYDH-tje een beschr!jyjngte geven va~ ieder 1. 4+ 1 lampen.
~!e~wtoest~.r,dat rnprodu~tie genomen Is. En z.o hebbe~ wij ons dan meester gemaakt 2. ECH42, ~AF41, EBC41, EL41 en AZ41.
.van~~n KY514 end~ze In een .rustige omgevIng betursterd om ons oordeel oyer dit 3. Golfbereiken: 15-55 m, 175-180 m,
toestel te kunnen geven. 930-2000 m.
Aêtbeo6!de)~nvan zo'n - in verhoudîng met een KY 509 - eenvoudrg toestel. is 4. Gepolitoerde notenhouten kast, afmetln-
u)teraardnie\gemakkelijk; Welke ersen mogen wij er aan stellen? Wîj mogen niet gen 424 x 252 x 270 mmo
v~.t.wach\eridatd)t toeste! dezelfde hoeveelheid en kwa!itei\van geluid zal producerfJn 5.. Duld~lijke schaal met statiónsnummers.
als een KY509. Wîj moeten onze verwachtingen dus, niet tot het hoogste spannen. 6. Physiologische volumeregeling.
,Qo~hals Wij.deKY 514 belu)steren... dan zullen wij yerbaasdzijn over he\ geluid, dat 7. Continu toonregeling.
d!t:öeste).~rodu~eert..De prima lu!dspreker;zorgt er tevens voor, dat geen vervorm.ing 8. Robuste draaicondensator.
,9ptreed,t brreen,g.ro,ter~olume. Hoewel wiJ als eerste eis aan een toestel het geluid 9. Aansluiting voor gramofoonopnemer.
,stel..l~n,'wi!,h~td99,öokwat:,Ook hieraan Yold~~t de KY 514. De 'eenvqudige kast, 10. 17 cm YDH luidspreker met centrale
wa,aryan:deronde bovenhoeken, en aan de onderzijde gebogen voorfront met het breed magneet.
uitlop~ndeluidsprekerdoek en s,ta,tionss~haal een harmonisch geheel, vormen, is een 11. IJzerkernspoelen.
ERRE$toeste!cwaardig..',' " 12. Middenfrequent zeefkring. '

een grote,onde!de kleinen,een..!.usf voor 13. Geschikt voor 6 netspanningen (110,
?ogen90r,," , 'cc' " 125, 150, 200, 2~ en 250 V).
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E..nde 1 e serie boekenkringen
Vandaag Îs de laatste dag op ,
De komende twee we'ken zij
eventuele achterstand in te h
boeken die U niet gelezen I

"""'~ I Nieuwe slijpmachines

nber
'op de bekende wi

rVDH-tJe J~bïï;;;t

le boekei le
'Mf: !

r:noesteri het dus zonderspiekbr
De definÎtieve uitslag zal pilS b

':;adat alle "bu!teristemmen" ~r. bin,;;en zijn.

De voorlopige uitslag - die dus nog aar
ki.ei'rie wijzl9ingen onderhevi'g is .;.; ruidt:
UURLONERS MANNEN
N. Kouwer, Expeditie
T. Saat, Slijperij
B. J. F. A. Mindé, Huisvesting
K. C. Groen, Montage
P. C. Camphuysen, Slijperij
B. v. Zeeland, Montage
J. Haasdijk, Gereedschapmakerij
A. Schippers, Zagerij
UURLONERS VROUWEN
C. Dronkers-Smith, Montage
AFDELINGSCHEFS
G. J. v. Es, Wikkel
MAANDLONERS MANNEN
Th. de Geus, Huisvesting
C. Oosthoek, Salarisadministratie
MAANDLONERS VROUWEN
G. H. Mulder, Verkoop
WEEKLONERS MANNEN
J. H: Verdaasdonk, Transport
De definitieve uitslag, met specificatie val
stemmenaantallen volgt volgende week.

'Velke men JS nog te ve
c "0,.. .. I'DJ ~pzetten ,.~ ';~!iafenvan

~",.._I.,- ..cn..-" , h""'Drl,t,,

.. '10sitie!.
n..1, ""I

-
Er werd

-

jen toege-
"voor een

1raadbreuk
het aanbrengen

ngen.

I Kernspreekuur~M;;;;;eg.
C"\- kern houdt spreekuur ,op Maandag 12

vember aanstaande, In de kamer van de
,r v. d. Poel. Aanwezig zijn:

10: pauze: hr. Kouwer en mej. Bécude.
2e pauze: hr. Camphuysen en hr. v, De!ft.

Laatste Bridgenieuws
Lavivo 3 - VDH 1 28-44
GEB 11 - VDH 2,25-26
GW 9 - VDH 3 18-48 ..

CBD - VDH 4 28~58
Lavivo 4 - VDH 5 34-59

..e.. .~;"n.

machines

;chermka!

Indonesië
EUROPA
België
Cyprus
Denemarken
Frankrijk
Noorwegen
Portugal
Zweden
Zwitserland
AZIE
Arabië
Israël
Pakistan

'--'"
- bij he~ laboratoriumgebouw zoveel voort-
gang gemaakt r:net het betonstorten, dat
volgende week wa~rschlJnlljk zal kunnen
worden gevlochten aan de kolommen van
de tweede verdieping. De bo,-!werlJ komt dannog duidelijker boven de grond. Nog een ,...,,1;
weinig .tljds en wij kunn~n het personeels- op
gebouw n.iet meer zien. van

Klave~jas.club~- I
Klaverjassers, aanstaande Maandag 12 NO-

! N~' vember clubavond. Komt allen en tracht Uw hee

positie op de laatste ronde van het rooster 1-
te bevestigen, of te verbeteren. Op de club-
avonden kan de koffie niet meer gratis, maar
uitsluitend tegen betaling wordèn verstrekt I
..n wel à 15 cent. Qer knn

Syrië
AUSTRALIE
Adelaide
AMERIKA
Brazilië
Canada
Peru
AFRIKA
Egypte
Leopoldville

(Belg. Congo)
Noord Rhodesia
Oost Afrika
Zuid Afrika

,- "-- -" """"'---" -.,- --- -,, ~---~-.':.-.~

M. v. d. Vet, afd.. 2324, bedankt !angs
leze weg alle co)lega's en het comité Zie-

kentroost voorde attentfes gedurende zijn
ziekte

Në
ka
ter

. S7 pu~t~~~

le volgende :onde

'erk{e~ingen 1951 zijn zoals te ver"
!was zondercopstootjes of bloedver-

erlopen.. De hevigsteverkiezings. ~.I~vroege Slnterk1~ëpamfletten - - ieze week' .
1a\facht: De "~;..'.'n~~

'ergeren en
'iefj~ doen.
,ekehd zijn
I naknmprs

Onsmachlhepark is de afgelópen week ver.
~ h rijk( :met een driespillige halfautomaat voor

et blee tssc dema... de slijperij, Voor deze afeling betekent. deze

es em om h' ' t h I ' T t h den of om de mac I,ne le S ge ee nIeuws, 0 op e ..~n

:
bt' I ' t beschrkte men er slechts over normales.ll!p.

, , a snog e k t I lij h'
oppen en cen er oze S pmac rnes,

I lij de nieuwe canning geschieden de be.
... ~rklngeQ geheel anders, We hebben hier
oOK toton op ziebzelf ~taande slijp. of pO/.ijst-/

I schijf, Het te bewerken mater.iaal wordtech.\
;ar niet met de hand, doch met eenl'ndex.
.op tegen de schijf gedrukt, De spil waar
iet. materiaal op bevestigd Is beweegt zich

dan automatrsch heen en weer langs de
schijf, tot het zich buiten de schijf terU{j-
rekt, waarna de kap automatisch een derde

:;13g draalt en spil no. 2 met hetzelfde spel-

fetjebeglnt,De händelingen .. .. àl'- r-

.,-1 l.- .f! I~ r

volgende week nr. 300
Het volgende nummer van ons blad zal. het
3COste YD!-i-tje worden, dat sedert de op-
richûngvan dit blad verschenen is. Een klein
jubileum, d~t wij maar niet zullen vierer,
omdat. in Januari. a.s" een belangrijk feest. op
het programma staat.

,- Het is da~ namelijk 12Y2 jaar geleden, dat

ons bedrijfsorgaar. toen nog YDH-omroep
genaamd, verscheen. Dat was ter gel~en-
heid van de ingebruikneming van het nieuw~

i fabrieksgebouw aan ~ Maanweg.
i Wij stellen ons voor om dit jubileum t.z.t.

op krantaardige wijze te vieren met een
speciale editie.

Brandgevaar - Brandwe~rappèl
In de maand September is in Nederland een
b.randschade ontstaan van 6Y2 millioen gul-
den, waaruit wel blijkt welk een slokop h~t
vuur is. Om de vaardigheid van onze fa-
brieks-brandweer te onderhouden zal voort-
aan regelmatig brandweer-appel worden ge-
houden.,
BOF VOOR ZIEKENTROOST

I Ziekentroost werd dezer dagen verblijd met

een gift van 59 gulden,zijnde het overschot
van het vrouwengeschenk. Men zal zich de

Izilverinzameling herinneren, die onder de
. echtgenot~n(v.) werd gehouden ten behoeve

van een geschenk aan de Directie bij ge-
legenheid van ons 25-jarig jubileum. Het
lijkt al weer zo lang gelederl

Ideeënbus
No. 460
Een premie van f5. - kol
kend aan B.. J. de Kruyff, af(
:-1_., Inzake h .t v-. ~inderel

'O~, o,ç, 0 O'C.. ,~. ~. "" go.,

het onb~..:;""" r~ ,;"""vç:;i~ --,.~,~..;

matêrJaal..De rndex-kop kan bovendien In dri.: ;:- ... ,

sljjpen: In langsrichting, onder een h,,_., .~.1
45 graden of haaks.
Hierdoor wordt het aantal product~n dat op
deze canning bewerkt kan worden...zeerv~r~
hoogd.
De nieuwe driespiflige automaat, welke o.a.
blaastuiten, afstemogen eri slotbouten;zar
bewerken, zal in de slijperij zeker zijn spo~
ren verdienen.

..
En nu nog maar wachten tot dit nieuwste
snufje !ri .het nabewerkingsgebouw overtrof-

I 'en wordt'door een grote broer, welkereeq
\besteld IS, de zesspililge halfautomaat. .

of liever wordt in de DraaieriJ. een trl-ont-
vettlngslnstallatle geplaatst. Deze Is electrisch
verwarmd en ~eeft een capaciteit van 30 kw.
Het doel' Is onderdelen die gepuntlast wor-
den, ter plaatse te kunnen ontvetten. Vroeger
moest de reis heen en weer haar de Na-
bewerking worden gemaakt.
- of wordt In de Slijperij een tri-Installatie
van 50 kw geplaatst met het zelfde doel:
ter plaatse ontvetten en heen en weer zen-
den vermijden;
- in de Politoerderij ger~edgekomen met
het nieuwe spultkasten-arrangement. Door de
uitbreiding en de gewijzigde opstelling Is de
spuitcapaciteit aanzienlijk verhoogd.
- om de Nabewerking geheid. Dit is ten
behoevé van de fundatie van de riolering.
- bij de bouwerij vernomen, dat het glas
voör het personeelsgebouw in aantocht Is.
Binnen één of twee weken Is het gebouw
dan glasdicht, h~tgeen niet alleen een beter
gezicht Is, maar vooral voor de bouwers een
aanwinst nu zij tochtvrij kunnen gaan wer-
I,~"


