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VAN "T 'PERSONEEL 

f'/Lp..KRIA. 
VOOll'Tl>~ONEEL .. . 

Geachte Collega•s, 

Gaarne wil ik hier mijn dank 
uitspreken voor uw medewerking ver
leent aan de fototentoonstelling, 
fotowedstrijd en dia-avond. 

Ik heb geen wanklanken ver
nomen, integendeel alleen maar 
stimulerende berichten. 

Zeer zeker hopen wij dan ook 
't volgend jaar weer iets dergelijks 
te organiseren. U heeft dus weer een 
heel jaar voor de boeg. Loopt u 
langs een mooi plekje of ziet u een 
aardig tafereeltje legt u het dan 
vast op de gevoelige film en laat 
u ons allemaal 't volgend jaar daar-
van genieten. 

- • - B.v.z. 

Personeelsreis 1959. 

Ondanks er op de laatste ver-
gadering nog geen mededelingen ge
daan konden worden over een even
tuele nieuwe reis, is er toch een 

nieuwe reiscommissie benoemd, be
staande uit: 
Mej.H.van Hattum en de Heren: 
G.de Jong, M. Koning en J.Baas. 

Daar er nu reed.s vele kost
bare maanden verloren zijn gegaan 
hebben we gemeend met ingang van 
1 november weer te gaan sparen met 
het bekende bedrag van maandelijks 
f.1.50 p.p. het geen door heer 
J.Ba.as in ontvangst zal worden ge

nomen. 
Het bestuur van 't perso

neelsfonds en de reiscommissie 
hopen spoedig in een algemene 
vergadering een voorstel in te 
dienen, die dan in bespreking 
zal worden genomen. 

De Reiscommissie. 

. -
Vergadering Personeel 

Op Woensdag 5 november 
wordt u allen uitgenodigd om 
aanwezig te zijn om 20.00 uur 
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in de kleine college zaal. Op de
ze vergadering zal er een regle
ment vastgesteld worden voor de 
personeelsvereniging. 

AGENDA: 

1) Opening 
2) Bespreking en vaststel

ling reglement 
3) Bestuurssamenstelling 
4) Films over de reizen 

.:!:. '50-' 51 
5) Bespreking reis 1959 
6) SLUITING. 

- . -
Voor belangstellende ligt het 
voorlopig reglement bij de 
heer van Bennekom ter inzage. 

- . -
Personalia 

De heer R.Boverhuis en verloofde 
danken het personeel hartelijk 
voor •t geschenk dat zij voor 

slecht en voor de andere toepas
singen nu eenmaal ongeschikt is. 

Als U nu een paar goede schroeve
draaiers gaat aanschaffen, neemt 
U zich dan voor om ze alleen voor 
dit doel te gebruiken. Gebruik 
voor al die andere doeleinden de 
eerder genoemde sloopbeitel want 
die kan er tegen. 
Voor het in en uitdraaien van een 
schroef moet de breedte van de 
schroevedraaier gelijk zijn aan 
de lengte van de sleuf in de 
schroef. Is hij kleiner, dan kan 
hij niet genoeg kracht overbrengen 
is hij groter dan is hij gewoon
lijk te dik en in elk geval be
schadigt hij het hout of metaal 
om de kop EN ])E KOP Z.ELF. 

Vaak zie ik mensen met kleine 
schroevedraaiers, proberen grote 
schroeven los te draaien met 
bovenstaande gevolg. 

B.V. Z. 

hun verloving uit 't personeelsfonds Het verwijderen van vlekken 

mochten ontvangen. 

' Schroevedraaiers 

Schroevedraaiers zijn wel het meest 
misbruikte gereedschap. Bijna in 
geen enkele huishoud~ereedschapkist 

\r zo'n. APPARA.Ä'T, 
ontbreektv dat meestal van inferieu-

Jodium 

Jodiumvlekken zijn te verwijderen 
met een oplossing van natriumthio
sulfaat, bij de fotograaf als hypo 
bekend. 
Goed naspoelen met water. 

- . 
Roest 

re kwaliteit is en als breekijzer, 
Het geschikste middel is oxaal

beitel, koevoet en soms ook nog voor 
zuur of zuringzuur, kleine witte 

het in- of uitdraaien van schroeven 
gebruikt wordt. Voor geen van deze 
functies voldoet hij gewoonlijk, 
omdat hij als schroevedraaier te 

kristalletjes, die zeer giftig 
zijn. 
De eenvoudigste manier is om on
geveer 5 gram van deze stof in 
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¼ liter warm water op te lossen 
en de stof in deze oplossing te 
dompelen tot de vlek verdweGen is. 

Goed naspoelen met water. 
Tere weef~elo kunnen niet tegen 

zuringzuur, men kan deze behande-

Dit is dan ook het middel om 
de handen.na het werken met carboli· 
neum,te wassen. D~arna goed wassen 
met zeep om de petroleumlucht te 
verwijderen. Stoffen of voorwerpen 
waarvan men de petroleumlucht moei-

len met citroensap of met wijnsteen- lijk kan verwijderen, kunnen met 
zuur, waarvan men 20 gram in 1 deci- petroleumether behandeld worden. 

liter water oplost. Deze verdampt snel. 

- . -
Bloed 

Verse bloedvlekken uitspoelen met 
koud of lauw water, vooral niet 
warm, waaraan eventueel zoveel 
amonia is toegevoegd, dat de amoni

alucht net te ruiken is. Voor zover 
hierin de vlekken niet weggaan de 

stof la ten drogen voord.1 t de na
behandeling toegepast wordt. 

Voorzichtig ! Petroleumether is 

zeer brandbaar! 

- . -
Schroei vlekken 

Met een harde borstel afborstelen 
daarna betten met waterstofperoxyde 

- . -
Meubelwas-schoensmeer 

~ 

Sterke weefsels zoal s katoen, Vlekken van witte meubelwas of witte 
linnen en ook slllIIlIIlige kuntzi j soor- schoensmeer met terpeti jn of benzine 

ten, kunnen dan gewassen worden in oplossen. Gekleurde was l aat na deze 
l .auw sop, waaraan per 11 ter, 4 thee- behandelingeen vlek achter, die door 
lepels trina triurufosfaat of natrium- was ~en in zeepsop en daarna bleken 

perboraat worden toe 6evo0~d. 
Een t weede me t hode, die ook op 

talrij ke andere stoff en kan worden 
toege past, i s de plek bevochtigen 
met e en dr uppeltje 3 pct. water

stofperoxyde . De vlek bleekt dan 

snel weg. 

- . -
Olie, smeerolie 

Vle kken hiervan worden uitgemaakt 
door wrijven met tetrachloorkool
stof . 

- . -
Carbolineum 

Lost goed op in petruleum. 

verdwijnt. 

- . -
Inkt. 

Verse inh tvlekken zijn vaak met melk 
te verwijde ·en en moeten dan verder 

als melkvlek behandeld worden. Is de 
inkt eenmaal ingedroogd , wrijf hem 

dan met een schijfje citroen, even

tueel na ~e vlek bevochtied te hebber 
met water waaraan e en scheutje amoni
a is toegevoegd. Oude inktvlekken, 
mits veroorzaakt door ech te ouderwet
se inktsoort die dus ijzerve rbindin
gen bevat, behandelt men met verdund 
waterstofperoxyde, bleekNater of na
triumperboraatoplossing. 


