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Het nieuwe jaar beginnen we met Het Zeskant op een iets
groter formaat Van vele zijden is ons gevraagd Het Zeskant
uit te breiden tot 12 of 16 bladzijden, maar dat zou wel heel
erg kostbaar zijn geworden. Nu hebben we een oplossing gevonden door het formaat wat groter te maken, acht bladzijden
van dit grotere formaat zijn gelijk aan negen van de oude; we
zijn dus 1/ 8 groter geworden, terwijl de kosten door allerlei
maatregelen niet veel meer zijn geworden.
Voor hen, die de eerste jaargang willen laten inbinden, zullen
we banden laten maken; binnenkort zal bekend gemaakt worden, wat de kosten daarvan zijn.
.·
In nummer 8 hebben we een beschrijving opgenomen van het
baggerwerk, dat in Frankrijk uitgevoerd zal worden voor het
kanaal van Donzère naar Mondragon, en in dit Zeskant vertelt een medewerker over het materieel, dat de IHC daarvoor
zal leveren. Dit is een heel belangrijke leverantie en ieder
rechtgeaard IHC-er zal het zeker van A tot Z lezen, ook de
niet-technici; we hebben erg ons best gedaan om het eenvoudig
en duidelijk uit te leggen. Let op de maten, het boompje in de
tekening is 9 m hoog!
Het artikel over tarieven zal, zonder onze aanbeveling, zeker
door iedereen gelezen worden; we vragen U het grondig en op
Uw gemak door te nemen. Het stukje over normalisatie is als
een inleiding bedoeld en zal gevolgd worden door een over de
normalisatie in de IHC-bedrijven.
Naast al deze zakelijke lectuur mocht ook de ontspanning niet
ontbreken. Enkele IHC-ers zorgden hiervoor met een verslag
van de schaakwedstrijd Verschure--Gusto en met bijdragen
voor onze O & 0 rubriek. Geen slecht begin van het nieuwe
jaar.
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Na de inleide)•áe beschrijving in het Zes/cant van September, volgt 'I ·~r een beschrijving van de baggerinstallatie.
Volgens de voorschriften ,-oor de uitvoering van het
baggerwerk moet de uitgebaggerde grond langs de beide
kanaaloevers worden uitgespreid en zullen zodo~nde dijken gevormd worden, die, zoals uit fig. 1 blijkt, in A
een breedte van 150 m hebben.
In plaats van de gebaggerde grond op de oevers op te
spuiten, welke methode hier te lande veelal voor het
ophogen van terreinen en het maken van dijken wordt
gevolgd (de Rotterdammers en Amsterdammers hebben
deze werkwijze waarschijnlijk dikwijls in uitvoering gezien) of door middel van zogenaamde elevators OIJ de
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oevers te deponeren, zijn onze Franse opdrachtgevers op
het denkbeeld gekomen, de opgebaggerde grond, zonder
gebruik te moeten maken van een vloot van bakken en
sleepboten, direct op de oevers te lossen.
De baggermolens worden daarom uitgerust met een
samenstel van transportbanden (de bekende lopende
band), die de grond zo ver mogelijk op de wal moeten
lossen.
Dit samenstel van transportbanden wordt gedeeltelijk
door afzonderlijke pontons gedragen .
De emmers, elk met een inhoud van 500 liter, tuimelen
boven om een ,,zeskant" (U kent dit wel van de omslag
van ons blad) en de opgebaggerde groncl valt in een
verzamelbak en glijdt vandaar op de lopende band I
(zie fig. 2a), Deze stort weer op de lopende band IL en
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II stort weer op de dwarslopende band III (zie fig. 2b,
waar wij boven op de installatie zien).
· Band 111 stort op de laatste dwarslopende band IV,
welke 76 m buiten de buitenkant van het ondersteuningsponton (zij-ponton) reikt, hetgeen duidelijk te zien
is uit fig. 2c. Hier ziet men deze band tevens storten en
een dijk vormen.
Het mooiste zou natuurlijk geweest zijn, indien de laatste band zo ver op de wal had kunnen komen, dat men
het verst gelegen dijkgedeelte had kunnen bereiken,
maar, zoals men niet verder reiken kan dan zijn ann
lang is, zo zijn ook aan de armlengte van de overhangende band grenzen, die niet overschréden kunnen worden.
Deze grens is op 72 m gesteld, omdat ter plaatse. waar
de molens werken, in het Rhóne-dal van tijd tot tijd
hevige stormen (Mistrals) optreden, waarbij windstoten
met een windsnelheid van 260 km per uur kunnen optreden (bij een zware storm in Nederland bereikt de
wind snelheden tot 130 km per uur).
De brug waarover band IV loopt, moet hiertegen bestand
zijn. Men moet hierbij bedenken, dat het stortpunt van
band IV 32 m boven het wateroppervlak ligt (de hoogte
van een huis van 11 verdiepingen).
Om nu toch het uiterste punt van de dijk (zie profiel A)
te kunnen bereiken, graaft men het kanaal v.oor zover
dit nodig is breder dan het later worden moet en als
het verst liggende dijkgedeelte gestort is, wordt het te
brede kanaalstuk weer dichtgestort.
,
Op deze wijze kunnen de molens het gehele kanaal baggeren en tevens de uitgebaggerde grond in de gewenste
vorm over de oevers verspreiden.
Men behoeft dus voor het grootste deel van het grondverzet geen geb{Uik te maken van andere gro
kingsinstallaties dan van dit samenstel van bagg
met transportbanden.
Dit alles klinkt zo eenvoudig, dat men zich kan
gen, waarom dit alles nieuw is, maar de leden van de
techni&che afdelingen van het ,,Zeskant" weten erover
mede te praten hoeveel zorgen de uitvoering van dit
denkbeeld ge_kost heeft en hoeveel er gepiekerd is om
dit alles uit te werken.
Er is heel wat gedokterd en veranderd voordat alle
puzzles zover waren opgelost, dat men kon zeggen ,;r.o
gaat het".
De vijf installaties, die gebouwd worden. moeten elk

tegenst ell ing wordt verklaard, doordat slechts ! 37 % van
de arbeid ers, die in tarief werkt en, de tar i,pven goed
gest eld vonden; 18% ma a r matig en 45 % sfc ht. Ji t
mind er dan 76% van de arb eid ers was ove uigd, dat
bij hog e overvc rdi cnsten de tari even werden erlaagd.
Uit deze cijfers blijkt du s, dat men een bel ning naar
pre tati e wel re chtvaardig vindt, maar dat me geen vertrouw en h cft in de " duim ·ok ", waarmee m
de pr eHa•
ties meet . En dit vertrouw en is noodzak cLij voor ee n
goed tari efsy teem. Om dit vertrouw n zowel van dir ectie al s van de arbeid ers te winn en, moet het tari ef "rec ht vaardi g" zijn. D.w.z. het Larie{ moet van Ie voren nauwkeuri g worden OP" stcld , zodat de gemidd ldc arbeid er,
di e normaal werkt , rekening houd ende met all e omstan digh ede n, er aan kan v rdi enen. En hi nn c hebbe n wij
all e e i en geno emd , waaraan ee n , go cl" ta rief moet
voldo en.

MASSA

VECO-GUSTO
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ntwikkeling

Hoe ik mijn vrije tijd best eed als mod e/m aker
ÏIL

opleiding en als gevo rderde

Tariefsys temen
zijn er in de 1001 de r jar en vele tari Isy teme n ont•
m, of liever gezeg d, door de jar enlan ge ervarin g is
h . • tarief sys teem stap voor sta p on lwikk l<l. En omdat
ni et all e bedrijv en deze ontwikkeling hebb en meegemaakt, maar op ver ch illend c trapp en van ontwikkeling
zijn blijv en staan , lijkt het al o{ er verschill end e tar i [.
sys temen zijn.
Men is bego nn en met chatten, maar hiervoor is men
aangewezen op prima vakmens en en die kan men iJ1 de
werk'plaats helaa s zo moeilijk mi sen. Bovendi en zal zelfs
de beste tari efmak er wel ee ns· verk •erd scha llen. Dat
ligt dan ni t aan de tarie fmak er, maar aan het sys te m.
chall en is nam elijk wel een sne lle, maar ook ee n on•
nauwk eurig e mani er om tari even te bepal en. Sne lhe id
en nauwk eurigh eid gaan nu ee nmaal zo moeilijk sam en.
Door deze onnauwk euri ghede n in het tar ief ontstond en
"g oede" en "slechte" tari even met alle narigh eden, di e
hieraan verbond en zijn. De mening en sto nd en soms
scherp tegenover elkaar; de a rbe id r die J1et tari ef te
Jaag vond en de tari efmak er di bij zijn stuk blee f. Wi e
moet"nu beslis en, wat h t goede tarief is ?
Gelu'kk ig hebb n techni ci ee n nu cht er kijk en zijn zij
gewend te meten wanneer zij t, ijfel en. Wann ee r men
het du ni et een s werd over d e tijd , ging men dcz
,.m eten". En zoals men een lengtemaat meet met een
duim tok, een temperatuur met ee n th rmom cter, zo
mee t men ee n tijd met een klok. Zo is de stopwat ch in
de werkplaat s ge kom en. Een groot succes is dat in het
begin niet gewee st, want om de tijd te meten he ef t men
n i ·t all een een klok nodi g, maar men moet ook kunnen
m ten en dat moet eerst nog ge leerd word en. Maar daar over een volgende kee r.

SCHAAKKAMP

Thuis zit j e zo we l wat ov r je w rk na Ie denk en, hoc
moet ik dit , hoc moet ik dat mak en, hoe moet ik mij io
i ts voorste llen, wat bctek nt di lij n, 1, g rijp ik di e
door snede wel go d, hoc is het mod el a ls het klaar is.
li et mod elvak
hijnt door velen niet g k nd en v cl
mi skend te wo rden, omdat h l niet o{ we inig beg repe n
wordt . I s er éé n vak zoveel omval.lend a l wel Jit?
M en on tvangt ee n tekenin g (geen voorb eeld) en mo t
mak en wat ge tekend i . "\Vaarm moet al niet reken ing
g houd en word en : met d ijzerkrimp , met de vra ag hoe
het gevom1d kan word en, wat 1110 t boven gego ten wor·
den om het aan de eise n te lat en voldo n, kan de vor·
mer h ·t uit d e grond ha len, a ls het gevo rmd is; hoe zal
ik het ze i{ het gema kk elijk st mak en, geh c l ma ssic{ or,
om hout te sparen, open, hoeveel kernbakk en of een
tr ekk er, enz.
N u is het ten eerste nodi g, j e een voor tellin g te mak en,
hoe het mod çl is, al s het klaar is. H ebb en wij da t in ons
hoo[d, clan za l j e dat gemak kelijk zijn bij het 01 mak en.
Ho e weinig zijn er , die dit vak op de j ui ·tc wij ze welen
te waard eren ; zelfs lui , di e er mee te mak en hebb n,
voelen dat om niet h lemaal aan; maar hoc zou ee n
ma chin efa bri ek moeten werk en zonder modelm a kers. De
mod elJ n zoud en verge leke n kunn en word en 111 ·t de fon derin g van ee n hui s ; zo min een hui s gebouwd kan , orden zonder fund eri ng, zomin kan ee n ma chin e gebo uwd
worden zond r mod ell en.
En nu zull en er velen zijn , zeker de jong eren, di e zeg•
ge n, zal ik mijn vrije tijd be ted n om da ar over te pi ekeren. Ja , wil een goede raad , uit en •arin g ges prok en,
hi er dan aann men. U zult er lat er zeker ge mak van
hebb en.
G. St err enburg , modelmak er J . & K.

22 ½ -13 ½

Op Zat erda g de derti end e De mb r,
't wa s 's mi ldags om éé n uur ,
daar g ing de Gusto- sehaakplo eg henen,
ee n ieder wa s vol boop en vuur
om chaakclub " Veco" te b ewijzen,
ge lijk de eerste keer alhi er ,
dat Gu to' schaak club hen wel lu stte,
al was 't met Lwce-en-cle rtig - vier.
Maar li eve mens, , at viel dat lege n;
de Amst erd am. e lee uw tond pal.
H et wa al spoedig vier , vijf , zelfs zes-één,
maar ni et voor on , dat , ere! wat mal.
En Gu to zwoegd e dapper ver der,
maa r 't ging niet a l de ee r Ie keer.
De zege was clit k er voor V eco,
en wij, wij keer den prijs loos weer.
Maar ondank s d ze ombere klanken hebb en \\ e met
e lkaar ee n pretti ge midda g ge had . D organi satie van dit
haak fcsLijn wa s schitt erend in ord e. De Dir ectie van
ersch ur e .& Co. gaf van zijn belangst ellin g blijk door
de aanw ezigh eid van de H eer Vers hu, .
Wij dank en lan g deze , eg onze Dir c tic, die het mog elijk heeft gemaakt , dat wij met zo'n o-rote ploeg aan de
uitnodi gi ng van chaak club "Vcco" g volg hebb en kun nen g ven.
C. G.
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In h ·L Tovembernu mmer van 1947 hebb en wij gepoogd
de meni ng va n all e werk nemers te peilen t.o.v. ,,H et
Z kan L". De vrag en we rden zo ee nvoud ig mogelij k ge~tt>ld.
De mee~L voor de hand li ggende concl usie van dit. on•
·
derzoek is de rn lgend e :
,.11% Yan de wer kn emer hebb n httn menin g te kenn en
"egeven. 89 % namen ni et de moeite de vragen te beant woorden.
De meerd erheid heeft du s geen interesse voor het blad ,
gee ft e r allh a ns ter bevoegder plaatse geen bl ijk va n.
Derhalve zouden wij tot de opheffin g van het persone C'I bl ad moeten adviseren".

1-let ligt ceht1,; in de geaa rdheid van onze lan dgenoten
n iet al te ·poed ig in actie te komen.
Daarom kan de geg even m enin g van deze 11% bes~houwd word en al een · r edelijk e basis van de a lgemene opin ie en behoeven we nieL zo pes imisLisch Le zijn
a ls de op pervlakki ge cpnclu ·ie, wel ke wij hier boven gaven, zou doen verm oeden.
De gegeven antwo ord en zijn ni t all een int eressant ,
maar openen het inzicht in hel verlan gen van di verse
groepen werkn emers.
J · het n iet leerzaa m voor on. Le wet.c u, da t vrij wel zonder uit zonderin g de admini strati eve beam bLen om populair -Leclrnj ·che artik elen vrag en?
Zij zeggen daarm ede : ,,Zorg ervoo r, da t het dode cijf ermateriaa l dat wij verwe rk n, voor ons gaa t leven ; dat
wij een beeld h ij gen van het ontslaa n va n deze getallen. Dan wordt onze arb eid meer inLeressa nL".
Hi ·ru it ~preekt de li efd e tol het werk. Zó wil en ka n
Het Zeska nt medewerk en LOL het aankweken van de
li fde 10 1 het b ·roep .
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O V E R H E T ZE S KANT?
Yr ijet i iel bes Led ing

Ter be tuderi ng van de in gekomen a nt woorden geven
wij eerst een oveni bt van de g •rubri cecrde vrage n. De
hokj e , die het mee t werd en ÏJ1gevuld, zijn hieronder
ook zwa rt gemaakt .
De vrag en werd en a ls volgt gesteld en beant woor 1:

Beschrij vingen over onze
prod ucten in de sclu ij ftran t
zoal " Ons aa ndeel in de
h avenaan leg van Ab idj a n',
,,De d icse l-e leclr. slee pzuige rs Co 35 n 36"
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31
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likk crvcer

Jcleeë nbu s

R eisbesch rijvingen zoals :
,,Mijn re is naa r Siberië"

26

38

38

"
Q

11

7

20
C

ociale wetgeving
( toelichtin g enz.)

Ni euwe fabri cage methoden
(b.v. op la t ·chnisch gebied)

3
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31

□ ■55 □

. 50

■
□
□3
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54
70
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Doe ' t veiljg

P er onalia , 111
ulaLie s

■□ □
43

Va n de leer chool

1

□ ■ □5
37

Hoe Pi etj e clc wed ziet

D ■ □
47

64
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N ieuws van de
P ersoneelsvc,e nig ing

C LL
SLOStaalbouw

35

38

5
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■
91 □
9
■
□
88
12

\ 1 ·~· 111111

■
□
90

aa st het aankw eken van cle vakk ennis voelt men ook
voor ont pannin g en voor de rubri ek: P erson eel ·aa ngelegenh eden.
Van hctge n Lot 1111 Loe gepubli ceerd werd acht men
ni ets geheel overb od ig. H et " elck wa t wils" ma g in ons
personeelsblad ni et ontbr eken .
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l'11u l1• 111l11i,·k

111· 1 l..1 dit . . .. of dat ....
?
l' .. 1'11l.1i
1 1t·chni che beschrijvin gen

l l,11

1 i.111
ol,·lij k ov 1-zicht van de op il, ,11'111,·ne n doo.r wie zij word en
11111,1
1•10 rel
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□
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Il,· g ,u,Llen onder de hokj es "even rle ant woorden in
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1>,· raa g : Int eressee rt H et Zeskant
100% met JA beantwoord.

U ? , werd voor

l. 1·lt'n · w hu i genot en H et Ze kant? , w rd voor 94 %
JA en 6% met NEEN beantwoord.

1111'1

(,H";, Hl •lt er pr ij s op Het Ze kant aan h l eind e van de
jaurg;an g Le do en inbind en.
•\ u 11 cl ·ze getall env rhouding kan de volgend e besehou" i11g word e n vastgeknoopt:

1,·. dat men het al s de ·voornaam ste Laak van H et Ze ska nt ziet, de tec hni sche kennis van de I zc1·s uil Le
·
br eiden ;
2l'. dal de artik elen, di e op dit gebi ed gegeven .wo rden,
wel go d zijn , do ch uitb reiding daarvan w n elijk i ;
:k. dal deze techni sche artikel en alleree1·s t betr ekk ing
moeten hebb n op onze eige n produ cten, inb eg repen
de werk en va n Gu Lo Staalbo uw, en daarnaa st op
Lechn i ch e artik elen, welk e alg emeen vorm end zij n ;
•li·. dat men het noodzak elijk vindt voortd ur end de aan da cht te besteden aan het veilig werk n.
1 it de antwoord en op de vra gen 12 L/ m 17 ka n gecim r l11d eerd word en:

fr. da t de uitbr eiding van het personeel sb lad met gro te
in stemmi ng zal word en tegemoet gezien;
21·. da t popu lair-t echni sche bes ch rijvin gen zeer in de
smaak vall en:
:k. dat men er belang in stelt kennis te nemen van de
01 dra cht en door de I.H.C. ontvan gen en welk deel
daarvan door ieder der ver;rnot en moel w01-~len verzo rgd.

H et res umé van cl antwoord en op de vrij e vra ge n komt
in hoofdzaak over en met de beantwoordi ng van cl· gernh r iceerd e vra ge n. ll icrbij heeft men bo vendi en een
se rie Le ·hni sche ond en verp en aan gegeven, welke al ge meen vorm end zij n voor liet techn isch de nk en.
Daarna as t werd en vers hill end e wen ·en geuit om conorni8che ond erwerp en Le behand elen.
Dit is w 1 beg rijp elijk . In cl ·ze tij d, waa rin men h et
econo m isch leven geh cl aan band en leg t, h aa gt de na denk end e lezer ·, ich mee rdere mal en a f: ,,Waarom neemt
Icv wil zo' n ma a trege l,
m n deze of ;;ene maatr egel" . JV
incli n mo;d ijk , doorzien.

De waard e van di t opini e-ond erzoek, wa ar van dit overzi ·ht slecht s ee n gedee lte beli cht , wordt mede bepaa ld
door het feil, da l noo- gee n 5 bi lj etten o pme rkin ge n bevatt en, di e LOLde gesteld e vra g n sl chts in ee n z · r
ververwijclcrd verba nd stond en.
All e ove rige bilj ell en zijn bean twoord door l1en, d i · de
verschij ning van ons personeels blad w ·ten Le waard ·r ·n.
zich in ee,i ge tacl ige vooruit ga ng daarvan zuUen verh eugen en daaraan ook will en medewerken.
Dat sl ' 111lhoopvo l!
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GUSTO-CONTACT MET WIE?
A ls onze collega 's ernstig ol lan gdurig ziek zijn ond er1,inclcn ze in 'L beg in van di e ziekte dik wijl s vele en
ha rtelijk e blijk en van belang stellin g.
:Maar wee t U, dat ze, na ani,a te ze lan ge r moet n ligge n
o f thui ~ blijven, een steeds gro lere bcho fte. krij ge n aan
wat co nta ct, met onze mede werkin «. m L de .,wed "?
En weet U ook , dat ze clan gewoonlijk v rge tcn worde n?
el koon' Il
.Missc hien kunn en wij U en hen wa l Lege111o
door van tijd Lot tijd de nam en en aclreRsen van cl lan gcluri"'e zieken op ni ·uw in Uw hcri nn rin g te brenge n.
] let zit hem ni L in finan ·ië le bij ·tand of and ere ma teri ë le gaven, maar veel me r in ee n bezoekje , een bri f'I,
of and ere kl eine blij ken van be lan gstellin« .
H ierond cr clan cl nam en n adr esse n van dege n n, di e
la nge r clan 3 maand en ziek zijn:
7574, C. van Dur en, 1632 R. K laa sse, Gem entc-zi kenhui s, Sc hiedam , P avilj oen 4.
793 A . L crentv eld, No l ·L··tichtin g, hi dam. ka111
cr 8.
357 J. va n HemerL, K eizers traat 31, Vlaard inge n.
1391 J. Th. Ma cka y, 1uma nsJorp ~cstrnal 14 Sc hiedam.
1645 L. ll.. F. Evers, G ustostraat 28a , Sc hiedam.
2099 J. Rook , Will em Ie Zwijg ersLraal 19 Over~chie.
1220 J. C. H omb urg, Lelie Lraat 7, chi edam.
1624 W. van Os, Balk enstrnal 29b , R 'dam-W.
2741 L. Vosw ink el, cl J age rstraal 50b , R 'da1u-W.
5033 A. de Gan s, Og ierssin gcl 58, R 'dam-Z.
767 H . Wold c rs, Jozcf straa t 37, R'dam-W .

PERSONEELS-VERENIGING
t. N icolaasf eest

H et fees t voor de kind eren van leden der -P.V .. dal op
Zat erdagmiddag 6 Dece mb er j.l. werd ge houd en, is \\·eer
een g root succes ge worden.
N a de gebruik elijk openin g doo r de plaat sverrnn g ·nel
voorzitt er, de H ' er R eynarl , di e voor deze " Clege nh e icl
zijn ·peec h een gees tig karakt er had gege ven, werd dir ect
be«onn en met een clow nnumm e r. De g rapp en, door de
clown vertoond , g ingen e r bij de ki nderen ge weldi g in.
In de pa uze werd aan de kind eren een kop chocolad e en
ee n heerlijk e ko ek uil ge reikt , waarvan gr etig werd gesmukt.
H et hoog t I unt va n d~ .,•iddag was Datuur lijk het bezoek van de oud e bisschop ,.:,-·t zijn kn echt Pi et._1n,.
ern stig e •n ge paste wijze kr egen· .::nk ele kincle ro uie
bij t. Ticola as werd en ge roe pen, een vermar.-il groo t
H t pleit voor t. Ni colaas en P iet, da t 9 an belang
ni ,t gero e pen kind eren . naar de ?_isscho'ineer in h et
d l
ook een woordJe toege di end Le knJ ge n. f"

Irmage ee te

Na aUoop daarvan werd en de cad eautje s uitg ereikt , l ·r•
wijl de Sint zich in de zaal 111 t de kleintj e en de oud ers
ond erhi eld. I ede r kind ontving een tuk spcelgo d en
ee n doos met no pgoed .
De blijd e en verra ste gez icht 'Il bij het in onl van"' ·t nemen der cad caux , war en voor de or gani sator en ee n belonin g voor al cl· arb eid. welke zij aan lit kind erCee ·t
hadd en bes teed.

Van de S chaakv ereniging
Op Din sdag 9 D ,cemb er s peelde het erslc Lic nlal van
d sc haakv er eniging een weclsli-ijd tegen E.S.S. 3 in de
Am st ·lbro n al hier.
De Gu slo won deze wedstrijd met 6½- 3½.
Een fraai e pr lali e.
rijda g 19 Decemb er s pee lde hel tweede tiental Legen
St okvi: 3. De voorlo pige uil la g was 5--4 voor Gu to.

. G.

VA V DE SO CIA LE A FDELI N G
K ind erbijsla g
In de maand Januari 191!8 wordt wee r Kind erbij slag uil •
betaald en dit is aa nleiding orn over dit und erwerp iets
meel • te del en.
In de ecrHe plaat ~ i · daar de vraa g, o,·er welk e J ri d •
than s kind e ibij slag betaalrl wordt . Dit is : over hel vierde !-.wartaal van 1947.
De wijzig ingen, clie zich Lus ·en 1 Octob er 1946 en 1 October 1947 in cl sam en··telling van het gezin van de
werkn emer hebb en voorgedaan , kom en bij clez · betalin g
nog niet tot uiLclrnkkin g. Imm ers, de kind erbijsl ag loopt
van 1 Januari tol en met 31 Decemb er van ieder jaar
en "ordt vastges teld naar de toes tand op 1 October van
het jaar daurvóór .
lle werkne mers, di e daarvoor in aanm er kin g kom en,
h<'hh,,,1 in de loop van OctGu •r 1947 ee n aanvraag om
L•1 - . ' •rbij lagb oek ;:; voor het jaar 1948 ond ert ekend
m~_L
ena~ b ,anvraa g zijn ve rmeld de kind eren, die op 1
WIJ ee n
1:!L- ·
·
cle wer k·nemer war en en
JIJ net gezm van
1en. D.~n won. ·bij sJa.,. wor dt gegeve n.
1
] lienut s preekt re n "'op b JJV.
.. · 25 ept emb er 1947 . can
J Iet Z esk·ant me
liefd e tol hel ben
1f

6

llr11 Hang.

Hnllan,l.

OH•rn mintr

wordt h et per 1 Octob cr 1947 op de aanvraag verm eld
en ont vangt de werkn emer ouer h et jaar 1948 voor lat
kind kind erbij sla g.
Dez bij sla g over h et jaar 1948 wordt telk ens aan het
ein Ie van ee n kwartaal betaald , du in April , Juli en
October 1948 en in Januari 1949.
I s het kind op bij v. 3 Octob er 1947 gebor en, dan Lelt
het voor h et jaar 194S nog ni et voor de kind er bij la g
mee.
•
Voor welke kind eren wordt nu kind erbij lag verl ee nd?
In de ee rste pla a ts voor wettig e of gewettigd e kind eren
v.a n de werkn emer, d ie op 1 Octob er van het jaar, voor •
afgaand e aa n h et jaar , waarov er de bij sla g wordt ber ek end , nog gee n 16 jaar zijn. Hi crn1 de word en ge lijk ges teld stiefkind eren en ook plccg kintlr ee n, di e door de
we rkn emer a ls een eigen kind word en ond erhoud en en
OJ gevoed.
Voorl s wordt kintl erb ij sla g betaald voor kind •ren, di ,
o p 1 Octobe/ 16 jaar of oud er zijn , m aar nog ge en 21
jaar , indi en zij da non lerwij s volgen aan en inri chting
voor al ge mee n vorm end · ol va konde rwijs (du s : U.L.O .,
JLB . ., Gymnas ium, Univer ·il il, AJ11bachtssc hool, Ma chini stensc hool e.d., maa r ook eve ntu eel. ee n inri chtin g
voor kanto oro p leiding , conservat orium e.d.).
De k inde rbij sla g b d raa gt voor de ee r ·te dri e kin de ren
40 ce nt per da g en pe r kind ; voor ï'ccler .kind boven de
e ·r Le dri e 50 cen t JJe{ lag . oor cl berekenin g vau het
aa ntal da g n ·komen in aa1Jmcrkin g cl· da gen, , aa rop
ge werk t is, vacanli eda gc n, ziekt eda ge n ·n da ge n, waar•
over ee n uitk erin g volge ns de ngevall enwe t is ont vange n. N ee mt ee n werkn emer echt ·r ee n dag verl of "vo or
eigen rekenin g" da n word t ove r di e dag gee n kinclerbij slàg betaald.
De kü1derbij slag voor 1948 moel word en aan n-cvraa gd bij
de werk gever, bij wi · cl wc rkn mer op 11 Oct ober 1947
in di enst wus, of bij wie hij - al s hij op 11 Octob er
1947 ni ·L w rkt - na di datu m voor het eers t in di enst
was .
Enkel e voor bee ld en : Een man werkt e van Juli LOL 0·
vember 1947 bij de firma A; tr eedt op 1 Novemb er bij
de Gu . Lo in di enst ; dan moel het kinclerbij ·lagb oekj e
voor 1948 bij de fa. A zijn aangevraa gd.
Een m a n werk t van !aart LOLOctober 1947 bij de Iirma
B en tr eedt op 1 Octob er 1947 bij cl C uslo in d ien L;
dan moel de aa nvraag om kind erbij s lag voor het ja a r
1948 bij de usto zijn in gedi end .
T en loLL
e nog enk ele vra ge n:
Ic. Komt ge voor het j aar 1948 voor kind erbij slag in
aanm erkin g ?
2e. Zo ja , hebt ge clan r eeds ee n aanvrag e daarvoor in·
gedi nel, hetzij bij de Gu sto, hetzij bij een and ere werkg ver?

van

na

Kun t ge beide vrag en beves tig end beantwoord en, clan ·
de zaa k in ord e !
·
Komt ge iucl in aanm erkin g, maar hebt ge nog gee11
aan vraa g ge tekend , stelt U dan in verbinding met cl

So ciale Afdeling.
À ll enti e

Gaal
ve rhuiz en ? Geef dan zo poedig mog elijk Uw
oud en ni euw adr es op aan de afd. Per on eel.

KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
J

H et h · •IL onz,· R ege n Les behaag d aan cl Il ·er Ir. Wiek ·nka mp. than s mode lmake rsbaas , di e o p 5 Maa rt 1946
40 j aar in onz cli nsL was, cl · zilv ren medaill e in de
O rd e van ra nj e Na sau uil te reiken.
On ze Rege ntes heeft niet all ee n clua rm de Haar waarderin g ge uit. voor zijn werk en als mod elmak er en modelmak crsbaa , doch ook voor hel vele . oc ia l en maatsc happ elijk e werk , dat door hem werd verri cht.
R eeds jar enlang is hij lid van de Schiedam se ge meenter aad en voorzill er van ond erscheid ene vere niginge n en
comit é's, waardoor hij in staat wa s daad we rk lijk medewerkin g Le v rl nen, o.a. aan de uitbou, van onze tacl
en aan Ie lenigin g van de nood der burg er · in de crisisJar n.
Than s nog gezond en kra chti g zij hel hem vergund nog
vele jar en aan het welzi.iJ1 van onze bevolking mede te
werk en.
~o
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