Vulcanusweg 1
Geschreven door WilFab

WilFab (61) kwam in 2018 bij de
nachtopvang van Perspektief terecht.
Sinds februari 2019 heeft hij weer
een eigen woning. WilFab werkt bij
Perspektief Werkt en neemt ons
via deze columns mee in zijn
ervaringswereld.

Het pand van Perspektief aan de Vulcanusweg 277 in Delft was vroeger een Fordgarage.
Dat er vroeger “bruggen” in hebben gestaan
blijkt uit de afdrukken van de staanders op
de grond.
Ook vind je bij elke brug een aansluiting voor
een luchtslang die het monteren en demonteren van auto-onderdelen makkelijk maakt.
Eén van die aansluitingen wordt nu gebruikt
om fietsbanden op te pompen maar de druk
is vaak te hoog waardoor de betreffende
fietsband het niet overleeft.
Twee grote roldeuren aan de voorkant zorgen
ervoor dat auto’s er gemakkelijk in en uit
kunnen rijden.
In de grote hal staan tafels met daar omheen
een flink aantal stoelen van verschillende
soorten en maten.
Dit is de productie-afdeling waar de door de
fa. Schneider gebrachte onderdelen in elkaar
worden gezet.
Om de eerder genoemde tafels zit je dan met
een aantal mensen om de losse onderdelen
zo in elkaar te zetten dat er een logisch geheel
ontstaat.
De losse onderdelen worden na een “in elkaar
zet” proces, in kratten of dozen gedaan om
vervolgens te worden opgehaald door de
fa. Schneider.
Deze fa. brengt dan nieuw materiaal en het
productieproces begint weer van voren af aan.
Gelukkig doen we niet elke keer hetzelfde
want dan zou het wel heel erg eentonig
worden.
Zakjes vullen met stukjes piepschuim en
die weer dichtsealen, is één van de dingen
die steeds terugkomen.
Ze zijn bedoeld om elektronica te beschermen
tegen al te veel hobbelen en bonken van een

te enthousiaste vrachtwagenchauffeur.
Een grootbeeldtv zou de reis niet zonder
kleerscheuren doorkomen, maar dankzij
de zakjes met groene “chips” komt de tv
heelhuids op de plaats van bestemming.
Ophangbeugels maken voor water- en
gasleidingen is ook zo’n klus die regelmatig
terugkomt.
De acht losse onderdelen dienen in een
bepaalde volgorde in elkaar te worden gezet
met als resultaat krattenvol met in elkaar
geflanste beugels klaar voor gebruik.
Maar het leukste is toch wel: plakken van
een nieuw product op een flyer.
Als een fabrikant een nieuw product op
de markt wil brengen, moet het publiek er
natuurlijk kennis mee maken.
Een “probeer”-verpakking wordt dan met
behulp van een lijmpistool op een flyer
geplakt.
Deze flyer bevat informatie over het product.
De lijm uit die pistolen is +- 80 graden Celcius
en de “godvers” en “auws” vliegen in het
begin door de hal.
Later gaat het beter want alles is te leren.
Aan de lijmpistolen ontstaan ook draden die
de flyers soms zelfstandig laten bewegen.
Op dit moment zijn we bezig om 50.000
laxeerbiscuits op te plakken.
Elke tafel bestaat uit 2 “lijmers”, 2 “plakkers”
en één “inpakker” zodat er teamwork noodzakelijk is.
Als je een beetje aan elkaar gewend bent gaat
de productie als een speer, maar proeven
van laxeerbiscuits doen we maar niet, anders
stromen de tafels leeg en raken de toiletten
overbevolkt.
Plak ze.
WilFab

Hoewel WilFab sinds kort geen gebruik meer maakt van de nachtopvang, hebben wij nog een kleine voorraad columns van
WilFab uit de periode voordat hij zijn eigen woning kreeg. Te leuk om te laten liggen! De volgende verschijnt rond half april.

