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WEKELIJKS NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL-
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AZIE
Ierland
Indonesië
Siam
AFRIKA
Brits Oost-Afrika
Rhodesia
AUSTRALIE
Australië
Nieuw Guinea

METEN IS WETEN
Yorige~e"ek werden wij aan deze
.vanStbkvis afkomstige slagzin her~
Jnnerd door een lezing over de
wereld bekende Johansson eind-
n:)aten,diegebrui.ktworden op Qnze.
meetkamers te Den Haag en Utrecht
'foor het ~er!ichten van de,.nodige
lèngte-mefmgenen vOor het Instellen
van de in bijna alle afdelingen ge-
bruJkelijke kalibers.. Er worden ech.,
ter bij ons ook metingen van geheel
andere aard verricht,waarvóor spe-
cra)e beproevingsapparaten zilnge-
botlwd. Elke firma, dÎe kwaliteits-
a!tikelen wenst te leveren, moet
nam~l!jk zijn eigen product zeer
goed kennen; Hij moet niet alleen
weten hoe het product de fabriek
verlaat, maar hij moet ook met bijna
,honderd procent zekerheid kunnen
zeggen wat er bij de klanten gaat
gebeuren als het product een tijd-
lana in gebruik is.
De slagz[n van Henry Ford: "Wij beproeven
on.ze uitvindingen grondjg, voordat wij ze
toepassen" moet niet alleen gelden voor onze
door binnenlandse en. buitenlandse' octrooien.
beschermde constructiedetails, maar ook
vooron.ze niet geoctrooieerde algemeen be-
kende constructies, want all-een goede kwa-
liteit betekent tevreden klanten en tevreden
1<.lanten betekent blijvende orders.
Een. van die kleine details die bijvoorbee.ld
van. belang zijn voor een. tevreden. klan( is
het aansluitsnoer. Vooral bij onzehandstof.-'
~~igers en v!oerwrijvers wordt diisnoer

dens, normaal gebruik vele male9geknikt.
gebogen, recht getrokken.
Bij de stofzuiger wordt het als trektouw'ge-b 'ktruI.. enz.enz Breekt de koperader, dan stopt de stofzuJger

en ftloet de klant naar de winkelier of naar
een van. onze service-depOts...
Het [s dus voor ons zaak te zorgen, dat het
aan onzeelectrische huishoudelijke appara-
ten toegepaste snoer van een. zèer soepel~
kwaliteit is en breuk liefst nooit of pas ná
ve!e 1a~en întens!efgeb!u!k kan optreden.
Bovendien wordt een snoerbreuk vaak door
een. ijverige huisvader gereparee~d... Meestal
moet de stQ'fzuigerworden geopend om het
snoerte klinen. inkorten. en. de kans dat door
ondeskundige reparatie of montage va; de
stofzuigeraanraakbare metalen delen. onder
spanning komenÎs aanwezig, Als eerste en.
enig rne!ksto.fzûlger zijn onze cylinder- en
torpedo"stofzulgers tha ns zo geconstrueerd.
dat voor snoer Înkorten de stofzuiger niet
geopend behoeft te worden en dat dit kar-
weitje, dat slechts vijf m!nuten in besl~g
nee~t! ook al. ~ordt het onoordeelkund1g
gedaan. nooit kan leiden tot span.ning op
aanraakb~re metalen de.len.
Een constructie, die zo gemakkelijk voor de
klanten zo veilig is, dat wij in Zwitserland
bij het laten herkeuren van onze stofzuiger-
iypetl een. eervo!le vermelding 'kregen...
Het Îs daarnaast echter voor ons van be-
)~ng.. dat het snoer, dat wij kopen. zeer

;,"

SNOERENFIETS een do

soepel i$ en dat niet alleen de mónsters .van
een bepaalde leverancier goed waren, maar
.ook de leverantie aan ons"
Allereerst wÇ>rdtdo9r ons voor Nederland

~n vo~rdie lan?en~!e ~eenbindend~ k:~r-
Instanties hebben,ultslultend snoer (offlClele
benamrng buigzame rubbermantelleiding
BRML) verwerkt metorange-blange-bleu
goedkeurdraadvan de N.V. Kema te Arn-
hem .
Voor .~anden buiten ons ]and en die een
bindende keurinstantie hebben, wordt snoer
.verwerkt, daf goedgekurd is voor dat beopaalde1and. .

Om nu te allen tijde te weten hoe soepel
het verwerkte snoer IS en om een goede
oriëntatie te hebben ten opzichte van de
diverse fabr.ikanten,wordt bij ons -
zending snoersteekproefgewijze een
verricht, zoals ook de N.V. Kema
als een fabrikant een goedkeuring wenst
hebben.
Een van de toestellen hiervoor is een duur,
proefapparaat, dat hef snoer regelmatig laat
buigen. Dit toestel, waarop het principe in-
ternat.ionaa) .is vastge!egd in d~ keu;ing~-
voorschriften van de diverse keurinstanties, IS
door onze afdelrng meetapparaten uitge-
werkt en vervaardigd. Het resultaat 1S een
volautomatisch apparaat,. dat opgesteld in
het materiaallaboratorium dag en nacht
draait. Deproef,waarbij hef snoer over rol..
len loopt.." die opgesteld in een juk steed$
heen en weerbewogen; wordt voortgezet tot
een defect optreedt, bijvoorbeeld aderbreuk,
s.luiting tussen twe~ aders, of totdat een van
de litze draadjes van de aarde breekt en
door derubbermantel naar bu1ten komt.
Dit laatste is natuurlijk al zeer gevaarlijk,
want zo'n uitstekend draadje wordt door de
gebruiker niet opgemerkt,maar de kans op
aanraking van dil spanningwe..re~de draadje
is zeer groot.
Treedt er ergens een defect op; dan stopt
het duurapparaat (bij d.e KEMA beter be-
kend onder de bijnaam snoerenfiets) auto.
matisch,e.venals de teller.
Tevens geeft hetapparaat zelf de soort van
storing a~n en bovendien In welke ader of

; "?',:
eltr~ffend ~~etappara8t ." , .,' c ,

tussen welke aders he('defect is opgêfreden.
Een graaf aantal relais, n';tuurlifk ing'ebouwd
in onze bekende normaal panden., zorgt voor
dit stoppen en voor de meldlngv&ri de 'sto-
ring.. Slechts de snelheid en 'afstand waar-
over het Juk beweegt, evenà1s wieldiameter,
trekkracht op snoer en de stroom en span"
ning leggen in de voorschriften vast. De
gehele uitvoering echter en het schemac1s
door ons meetinstrument-laboratorium ge,.

,maakt, terwijl in helmotorpaneel een.VDH
draaistroommotor voor aandrijving is gemon-
\t~erd. " -""
Dus, wel in de ruimste z\n yan h~,,"Vool:d
een YDIi-product.. voor hetinst~nd "hou9'~p
van dekwalit~lt van on~e snqeren.,.,
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I Kernspreekuut Maanweg.

De kern houdt spreekuur op Maandag 19

November 1951, În de kamer van de heer
v. d. Poel. Aanwezig zijn: '.

1e pauze:mej.. v. Rietschoten en me[ Mul-

der;
2e pauz~:,!;Il7v. d.. Plas en hrHeljmans.
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6 ERRES ,.dl "..1

W. F. STOUTEN,
Afd. Meubelmakerij.

.In 194~ zijn wij begonnen met het sparen Vanaf ,.. Januari 1952 gelden dan de vol-
op budgetboekjes, gende bepalingen voor het kwartaalsparen:H~t einde van de oorlog was te voorzien en 1, Het sparen geschie:dt door het invul!en c: --- "

WIJ ~adden allen gr,ote achterst~nd opgel~- van ,een eenvoudig aanvraagfo:mul,er, -bij hellaboratoriumgebouw klaargeko-:,
pen In de aanschaffing van kleding, schoel- waarin de deelnemer ons machtigt elke! men met het storten Van <;je vloer en kolom-
sei, huisraad en meubelen, week of maand een som, afgerond op' nenvan de eerste verdieping, Hetylechten
Dit gold voor vrijwel alle Nederlanders, hele guldens, van zijn loon in te houden; ~ande bewapeningenti~me.rendet'bek!s..
doch in ,het bijzonder vo;or de vele verloof- 2. Terugbetaling hetzij pe: kas, hetzij aan' Ing van de tweede verd!epi~gis reeds in

den en .Jonggehuwden dIe ons - eveneens spaarbank, heeft plaats In de eerste week 'ol\~gang jong~ - bedrijf telde en nog telt, van Januari, April, Juli, October; - gereedgekomen met het helen voor d~

Budgetboekjes werden snel populair, Wij 3, Men verbindt zich voor slechts één ka- \ riolering .van het laboratoriumgebouwen
Spaarden iedere week, niet alleen voor huis- lenderkwartaal, pe.rsone~l~g,ebouw en de loopgraaf voorde
raad en kleding, maar ook voor vacant!e.. Mocht door deze verbeteringen het ailntal afstand$leldlng, we!k,e denieuw~ geb~uwen
kolen, een feest of een onbekend doel, spaarders nog groter worden, dan zullen wij van stoom za! voo~zlen,doorgetrqkken tot op
V d b h b d d deze ' tb .d ' h t t j ' ht het oude terrein, oorwaar e Ij et u get-sparen was at UI rel Ing van ar e oe UIC en, e d k .. II b '.d td d'... t - d - eze wee niet a een egonnen maar
men het begrote bedrag pas kon opnemen meer om a e eenvou Igeropze nu ree s k '

kik hl,' I" k kb ' b t k t 00 aarge omen met et p aatsen van de
nadat het spaardoel was bereikt Tussentijds een aanzien IJ e wer esparlng e e en , , hl b N dIl '

. ,.. ruiten tn et personee sge ouw. u it a es
~~dra~en opnemen was I,n prlncl~e onmoge- tocht- envochtdicht is, kan een aanvang
lIJk, niet alle:en omdat dit In strijd was met p ' ' worden gemaaklmet de afwerking van de
de budgetalre gedacht~, maar ook omdat: : binnenbouw
het voor onze administratie een aanzienlijke : ~ : b'

IJ' de S'olex Ser '
Ice k Itd' dk b k N' . . - - v wer paas een e-

ver~warlng van e taa zou ete ,ene:n. let-! ""'-DRES""""'-"""""""""-'" ! finitieve terreinafscheIding geplaatst; dit
temln bleef de behoefte aan periodiek geld ! ~~~ ~Jt,~1 i bracht met zich mede, dat er nu ook kan
opnemen bestaan, I - I worden overgegaan tot het uitbreiden van

Om ,aan deze wens tegemoet te komen zon- i ... al - i de beplanting, Een honderdtal populieren
der ~n, de ~out te vervallen dat onze budget- ! .. ERRES : zi!n hier, bi.igeplant, welke ons complex een
administratie als spaarpot fungeert, wordt: I fris aanzIen zullen geven,
met ingang van 1 Januari 1952 het budget- ! !Ispaarsysteem op andere leest geschoeid, Wij! .. k- ...' V-I! C kgaan dan over op kwartaalsparen,! :=": :. ~! ontact met unstenaars. .
Dit betekent in de practijk dat de loon- ! ! De tentoonstelling Kunst en- Kitsch heeft een
administratie iedere week (of maand) het te ! v.;t';: .;~.. :;,=.:-; ! enorme belangste)llng genoten, Velen heb-
sparen bedrag inhoudt. Aan het eind van elk: --- I ben bij het bekijken van de verschillende
kwartaal, dus na 13 weken respectievelijk i '--""'__R.~7,""'R."" i dingen de wens geuit: ,,0, wat zou ik dit
3 maanden wordt het aldus gespaarde be- ! ~ ~~~2 ! graag eens aan de kunstenaar willen zeg-
drag teru~betaald, hetzij in contant~n, hetzij i ~ : gen." Mede hierdoor geïnspireerd, heeft het

door storting op het spaarbankboekje van de ! 6 ERRES ,.dl "..1 ",Contact, Haagse personeelsverenigingen
spaarder, : .. plannen ontworpen teneinde haar leden in
Deze uitbetaling per 3 maanden is door ons! - - . ! staat te stellen met de kunstenaars van ge-
geko~en omdat gebleken is, dat men door-! .::;:...";;:".=~ ..,.. . i dachten. te w.ïsselen over hun wensen. Zij
gaans spaart voor de aanschaffingen die aan: :.:-':':".== ~ I heeft hiervoor contact gezocht met het
het ~egin van het seizoen nodig zijn (vooral I ~:::=?:.:; ::.~, =... ',- ! schilderkundig genootschap ,.Pufchri Studio"
kleding). ,I ;:: ' "~ !.é} ! en dit heeft er toe ~eleid U Donderdag 29
Het gehele spaarsysteem wordt hierdoor voor I ~"!j: ! November In Pulchrl Studio, Lange Voor-
de spaarders en ook voor de administratie! COupon: ! hout 15, uit te nodigen. U bent deze avond
veel eenvoudiger van opzet. ! ::: I de gast van de schilders, beeldhouwers en
De zegels en zegel boekjes komen te ver- ! ~"":':"-- ! graficI van Pulchri, Men zal. U op kunst"
vallen, even~ls de renteberekening, omdat ! ~~~~'-=.! zinnige w.ijze gezellig bezig houden.. U zult
het kwartaalbedrag bij de spaarbank rente- i --~! er allerlei tentoongestelde kunstwerken kun-
gevend wordt, De aanvraagformulieren wor- I (i,,-) L s. S'OKVIS & ZO"." "'v I nen bekijken en ,." wat bela!1grijk is,over
den eenvoudiger, opgave van het Spaardoel i ~~ i deze werken van gedachten kunnen wissPI

I ._- \
is niet meer nodig,; : len met de aanwezige kunstenaars,
In de loop van deze maand krijgen alle .I Zij. die deze avond bij willenwonen,kun-

spaarders een formulier, waarop ingevuld D i di nen zich uite.rlijk Maandag 19 November
dient te worden hoe het saldoop31 Decem- eneuwe ra o-campagne aanstaande opg~ven bij hr Van Dorp.. af-

ber 1951 ~errekend moet worden: per kas OT V f k' d' I"k ERRES" deling personeelszaken.
door storting bij een spaarbank. Wij zullen or ge wee IS eJaar IJ se c,ampagne ,
vóór 15 December een regeling treffen met geopend mel een krantenad,vertentle, waar- Onze zIekencontroleur _F, Stoffels is met in-
grote spaarbanken, waardoor de spaarders van bovenstaand een afbeel~l~g, Het behoeft gang van 5 November jl, officieel geplaatst
op een vlugge en eenvoudige wijze over hun geen betoog.. dat van de Juiste opzet van op afdeling Medische Dienst, voordien ver-
tegoed kunnen beschikken. zulk een propaganda-actie zeer veel afhangt, richtte hij zijn werkzaamheden in dien$t van

Voor ons is de kous ogenschijnlijk af als de afdeling Arbeid.
- toestellen kant en ,klaar de fabriek verlaten, FLJTS E

N FL-AIRRotterdam, 9 Nov. 1951. op weg naar fortuin, '

Vanaf mijn ziekbed betuig ik mijn oprechte In feite .!s de cycl,us pas ioltooid als de Tentoonstelling t.b.v. "De Mussen"

dank aan alle treincollega's, voor hun blijken ERRES bij de klant ',n de huls~amer staat en Van 16 t/m 24 November wordt in het
van symp~thie en medeleven, die zij in de I de klant er enthousiast over IS, Gemeentearchief, Rijswijkseplein 38, een

vorm van een collecte voor fruit tot uiting Najaar en winter zijn vanouds de jaargetij- persfototentoonstelling gehouden.
brachten, I den waarin de radioverkoper zijn slag moet V:~or het ee;rst na 1940 zal men În staat
Met collegiale groeten, s)aan, De huiselijke gezelligheid viert hoog- zIJn 200 foto s, door 34 persfotografen inge-

H VAN DIJKE I tij, Sinterklaas, Kerstmis en Oudejaar zijn in zon~en,aangevu,ld met een rubriek Haagse
, .' aantocht en ontegenzeggelijk vormt de radio foto s, te bezic,~tl~en,

Afd, Nabewerking, in deze vieringen een belangrijk, element, De toegangsprijs IS gesteld op slectlts f 0,50
I St F ' G h ,. per persoon, terwijl jeugdige personen tot

p a . ranCISCus ast uis, StokvIs lanceert daarom de radlo-verk oo P 16 ' I ht f 0 25 b h b I, - Jaar sec s . eoeven te eta en.
Schleweg Rotterdam. campagne in deze tijd, Hoe brillant de op- Als extra attractie wordt van iedere 100ste

* zet ook is, er moet worden afgewacht of bezoeker een gratis foto formaat 18 x 24
Hartelijk dank aan Comité Ziekentroost voor men, slaagt. Dit !aar i~ aan de:. krantenadve,r- gemaakt,
het pakketje, tentles ,een alleraard!gste prijsvraag gekop- De opbrengst IS ten bate van het clubhuis

o~ld. die veel succes be!ooft, en die naar "De Mussen". een teh~!s voor de ongeor-
'Ij hopen resul~erenzalln de verkooP'v:an gan.iseerde jeugd. Dus een sympathiek doel

veel ERRES radiotoestellen. en een interessante tentoonstelling,



~~"""""' ~.~. 'o-~~ ~ .~. ~ -,

~~

~-"-""""""'""-"""""""-'"'"""""" ,.,~~ .-. -=- ~ -'""

I Burgerlijke Stand
214 stemmen ~ ~eboren: c
124 " ' ~erardus Willem, zoon van V. Draayer, afd.
123 " i 'T1ontage, op 26.10.1951.
~Q :Iisabeth, dochter van A. Meyer, afd. Huis.

vesting, op 5.11.1_951. -

IN TREDING EN
w. J. v. d. Berg, zenderbouw. 12-11-'51

J. Jansen, idem.
Á. Hagebeek, idem.
~. J. v. d. Molen, inleerband.

Mej. C. H. Jansen, idem.
Mevr. J. Eggen-Leeuwenberg, F1ulsvesting.

bij het jubileum van A. Th. v. Agteren

Nu alle nagekomen stemmen binnen 2. A. M. Verbeek, biblio~h.
.. bl" k d I . .. I 3. E. Pont, werkvoorbereid,

zIJn IJ t e voor oplge Ults ag, 4. J. Baak, loonadministratie -. "
vorige week gepubliceerd, tevens de Gekozen \s no, 1. ' ~

definitieve te zijn. . Ongeldige stemmen: 27
D . 1 d I I t ' Blanco stemmen: 571

e s\emmen wer en a s vo g Ult- Werkloners mannen:
gebracht: 1. J. H. Verdaasdonk, 1ransp. 259 stemmen
Uurloners mannen: 2. L. v. d. Plas, houtmagazijn 228 "

1 N. K d.t ' 518 t 3. A. W. G. A. v. Overbeek,. . ouwer, expe I le s emmen k If b ' 742 T S t b k. 361 en e a rlcage ". . aa, na ewer Ing " 4 A G V r .kk I 62 c:3 B J F A ...' d ' h . - . ., oge esang, WI e ..,. . . . . ...lIn e, UIS G k ' 1t. 355 e ozen IS no. . -ves Ing " 0 Id'
t 45 B Z f4K.C C m t 305 nge Ige s emmen: . van eeland a deling monta ge is het. . roen, on age " BI t 448 K I ' ,

.5. 'B: van Zeeland, montage 266" anco s em~en: . jongste ern id: 24 jaar. Hij heeft bij VDH
6 P C C h S " .- Het aantal klesgerechtlg~n was 1278 per- echter reeds een respectabele staat van

, . ,amp uy en, s IJ
perij 266 ,,' sonen, , , die~st: w~nt reeds in ,1942 kwam Barend als

7 J H sd " k g eds h - Gestemd IS door 1118 personen, dat IS 15-Jarlge Jongeman biJ ons werken, Nu is hij
. . aa IJ. ere c ap 8711 ol

d dmakerij 224,,"/2 ~o' . reserve en e insi ers weten wat dit bete-
8 A S h. S .. 211 Rekening houdende met de zieken en andere kend: een prima medewerker.. . c Ipper , zagerij " f . bl" kt ' td ' t t d I J H ."9, F, W, Landers, plaatbe- a wezlgen ,IJ UI I, percen age us w~ ' aasdijk, IS ~edert 22 Juli 1940 werkzaam

k' 200 dat men serieus van zIJn stemrecht gebruik op onze afdeling gereedschapmakeri
j . Een

wer Ing " h ft kt b10. G. L, v.. d.Ham, meubel. ee gemaa., ,rustige, ekwame vakman, die allerwegen
makeri" 198 Het aantal ongeldige stemmen was klein: gewaardeerd wordt.. Leeftijd: 27 Jaar,

11, J. JansJen:plaatbewerking 169 :: 2% %' A. Schippers, afdeling machinale houtbewer
12. M, F. Co.lpa, zagerij 159 " 1 king, i~ een bekend brandweerman en

13, L, W, Storm. draaierij 152 ,. de Ker .J de enthousiast EHBO-er.
14, C. Kruys, galvano 138" n e n In onze dienst sinds 10 Juli 1944. Leeftijd:
15. A, J, C, Valk, meubel- N. Kouwer, algemeen bekend als Nico, is 46 jaar.

makerij 114 " vqorman in onze afdeling expeditie. Hij is Mevrouw C. Dronkers-Smith, afdeling mon-
16. K, Klink, wikkel 104" al een oudgediende: 7 November 1934 deed tàge, kwam reeds op 3 Augustus 1936 voor
Gekozen zijn de nummers 1 t/rn 8, hij bij VDH zijn intrede. Nico Is 33 jaar oud de eerste periode in onze dienst, zij het nog
Ongeldige stemmen: 31 en was reeds lid van de vorige Kern, als juffrouw Smith. Nadien heeft zij bij VDH
Blanco stemmen: 166 P. Sa at, een der bekendste metaalslijpers haar levensgezel gevonden. Is reserve.aan

van afdeling nabewerking, kwam 9 Februari een der radiobanden,
Uurloners vrouwen: 1943 in VDH-dienst. LeeftiJd: 34 Jaar, Be- G. J. van Es, chef van ons montagebedrijf,
C. Dronkers-Smith, montage, gekozen bil kend K.N.V,B.-scheids.rechter, die, naa~. wij !s zo'n bekende figuur, dat hij geen intro-
enkele candidaatstelling, vernemen, reeds tweede klasse wedstrijden ductie behoeft. In VDH-dienst sedert 1933,G, J, van ~s, mon~gebedrijf, gekozen bil I fluit, T~ad meermalen als fluitist op bij VDH- Leeftijd: 45 jaar. '

enkele candidaatstelling. wedstriJden"". Th. de Geus, afdeling huisvesting, kan op
dl B. J. F. A, Mlndé, IS 29 JulI. 1940 In onze eenzelfde bekendheid bogen Hij' was vroe.;

IYlaan oners mannen:
d' t k H.. k '

.. , lens ge omen. IJ was vroeger wer zaam ger op 33-jarige leeftijd reeds, lid van een
1, Th.. de Geus, h~'sves~~ng 551 stemmel1 op afdeling metaalware.n en werd, vandaar kern, In dienst sedert 1939,
2. C. Oosthoek, flnanclen 148 " overgeplaatst naar afdeling huisvesting, waar C Oosthoek fd I' f ' iJL t3 J H t h b 120 h' jb k k . V ' j b I t . ,a e Ing Inanc Çn, zorg voor

, , eymans, ec n, ureau "I an wer er IS. anwege Zl n am u an e ddt h'j 'd .., t t
4. P. Th. Verelzen; loonad- functie alom bekend. Was reeds eerder onze ou fe dag, wan ,I Isf adm)nl IS rd~ eur

tministratie 112" Kernlid. van spaar on s ~n pensioen on s, n lens
5, Th. J, Verelzen, productie- K. C. Groen, in de wandeling Klaas ge- sedert 2 Februar! 1942. Leeftijd: 33 jaar,

bureau 94 naamd IS in onze dienst sedert 4 November Mej. C. H. Mulder, algemeen bekend varr-6,. J.. M. van Vliet, voorcaku- ., 1940, 'Hij is werkzaam in het gereedschap- ~e?e het spreeku,ur van, afdeling. .verkoop,

latle 44 magazijn van afdeling montage. Zijn voor- IS sinds, 14 Februari 1946 In VDH-dlenst. Was
7. J.. Schouwenbu.r"9, hoofd- naam draagt nij met ere, wan~ hij is jarig reeds lid van de vroegere kern.

boekhouding 42 " op St, Nicolaasdag, Leeftijd 31 j,ar. J. H. Verdaasdonk, baas van de Înterne

8, P. A.. J, v. d, Loo, boek- P. C, Camphuysen, afdeling nabewerking, is transportdienst, Îs een van de oudgedienden,
houding 41 ., met zijn 62 :jaar de Nestor onder de Kern- Hij werkte namelijk nog bij H & B in de

Gekozen zijn de nummers 1 en 2. leden. Hij heeft zijn sporen als Kernlid reeds Joan Maetsuijckerstraat. Bevoer sedertdien
Ongeldige stemmen: 25 verdiend in een vroegere Kern. In dienst de wereldzeeën, doch keerde weer te. rug bij
Blanco stemmen: 402 -gekomen .21 Januari ~946. VDH. Leeftijd: 42 jaar. Verja~rdag: vandaag,

,12Y2 jaar service-technicu~", zo luidt het opschrift van dithoofd$tuk,7Het
ookkun~en luiden ..2 X 12Y2jaar klaarstaan voor eenande~~~vó61:
I geen tijd hebben", Het ..lijkt ietwat paradoxaal, maar er z!jn nu een-

",_~I mensen in de wereld die dit klaar spelen en wij mogèn onsgel.'ukktg
pl:ijzen daLwij in onze Rotterdamseservice-techntcus Van Agteren, die op: . ;r zijn 12Y2-jarlg fubileumbtiv... d. Heem N..v. viert, el:%O

bezitten, Gemakkelijk heeft hij het in ziin service-loopbaan,ntetalti.)d
integendeel, door de crand bii Stokvis Rotterdam În de oorlog was

ser.ice-werkplaatsprobfeem eveneens "brandend" geworden, zodat de.
- achtereenvolgens in verschillende ruimten we!d ,ondergebracht,

rbij er waren waarin men elkaar door het leven der verbouwing 9ikwijls
konverstaan, zodat'vanradio's rê'pareren' en proberen ook niets .tereéht

Des te verheugender, is het daarom dat Van Agteren ,toch steed$
gl)ede humeur bewaard heeft en getoond heeft tegen de moeilijkheden'

te zijn. Wij wensen de jubilaris van harte geluk op 22 No-:'em-
en hopen.. dat hij ook .In zijn tegenwoordige werkplaats.. die er zijn

met evenveel vreugde zijn volgend' jubi)eum zal mogen vieren. '


