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BUDGETKAARTEN
toegepast door

Amsterdamse Kolenboeren
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De kolenhandelaren in Amsterdam hebben
~am~n met de Spaarbank voor de stad Am
sterdamhet initiat!ef genomen tot een spaàr-
campagne.. "

1.!Doelsparen rloemt men het en feitelijk is
het een getrouwe copie van ons budget-
systeem,Wat.is namelijk het geval:
Afs het winter wordt heeft men kolen nodig
en als de kolenhandelaar voor de deur staat
I~ er geenge(d. .
Er is dan de keuze tussen: in de kou zitten
of. om crediet vragen bij de kolenhandelaren.
Resultaat was, dat vele kolenhandelaren

I grote vorderingen hebben uitstaan en de
:klanten vanwege de kolen In de schuld
zitten,

I Men heeft nu de spaarzegelkaart Ingevoerd,
die ru.imte bevat voor het plakken van 25
zegels van 1 gulden. De zegels kan men
knr)en biJ een van de 15 kantoren van de

lSpàarbankof bij de kolenhandelaren.
Onder het motto: "door sparen kolen ver-
qaren" maakt men nu reclame voor dit
systeem, dat ingaat voor het stookseizoen
1950/51 en waar men veel resultaat van
verwacht, gezien de 500.000 zegels, die

--,.. menheeft.,laten drukken en v:aarmede men
Naar de geboorte g rond van de SOLEX 20000 gezrnnen h~opt te bedienen. .

,De Zakenwereld, aan welk blad WIJ dit. F k " kdt h d kt bericht ontlenen, somt de onderstaandeIn ran riJ wor ar gewer voorde)enop:
Een reis naar Frankrijk is iets wat de gemiddelde Hollander uitermate lokt; een reis naar Voor de consumenten:
?e Solexfa.brieken te Parijs lokt dubb~l. .Niet alleen v~nwege de ~ele ~eneugten, di: de 1. hij koopt zijn brandstoffen als het ware
lichtstad biedt - zelfs de meest puriteinse Noorderling voelt hier zIJn bloed brulseC1, wekelijks in.

althans borrelen - maar ook omdat onze belangstelling nu eenmaal sterk uitgaat" naar de ., h.' b h f' Id I
fabriek waar de Solex ter wereld kwam, waar om ZO te zeggen de wieg van de IJ e oe t geen ge apart te eggen;
,gemotoriseerde fiets stond. 3. dit spaargeld is volkomen veilig;

um, precies te zijn: Sole1<heeft in Parijsóf middel heeft, bleek wel uifde groteuitbrei- 4. de consument is niet gebonden aan één
desz.~lfs o~gevi".g. drie fabrieken, één ;te d!n?en én Jnvesteringen. De montage ge- h~ndelaar; . .
N~u!1Iy aan deSelne, twee te Courbevole, schledtmet de motor h,~ngend ~~n een 5. hiJ betaalt geen onkosten of provIsie;

Te~euillyproduceertmen mot~:ó~e!d~len mono!a11. Op ,vel.ep!aatsen passende Fr~.n- 6. hij kan nu ook de goedkope zomerprijzen
,~ncarbur~teurs VOO! ~lle mogel!Jke benzlne- sen gemechaniseerd transport toe. Ons v!el betalen, wanneer deze in ere worden
TQtóren;, nog op een geraffineerd w1elenvlecht-uf!it hersteld.
,:Arsfab~ikantvancarb~rateurs is Solex al een waarb.iJ ~esl.inger)ng van het wie! metSolex-' .
9udgedlende.. Solex produceert deze car- pneumatrsche apparaten gemeten werd. In I Voor de handelaren.
burateurs.. in g:ote verscheidenheid en in d~ d,::~de fabr.ieki ook .te Courbevoie, !s de 1. z~~n uitsta.~nde posten vermindere.~;
bet!ekkef!Jk kleine series. Met enorme sou- gIeterIj ondergebracht. Zowel gewoon al~ 2. hiJ kan zIJn personeel vermoedelijk ook
p..tesse.ging men zonder enige piJn 9ver van spuitgietwerk wordf hiervervaard)gd. Men I in de zomermaanden aanhouden;
h~t~ne:type op het andere. Ef! gewerkf dat smelt in electrische ovens: de gietelingen 3. hij kan dus meer servicè geven.
'~r!ffdiefabriek werd, fantastisch. Nergens, zijn dus zeer zuiver. Als men bedenke dat on sbudgetzegel-
zag;~en.'nodeloos lopen, of zwaarw!chtigeUit~raard ..Iee~t all~s zich nief voor publi- systeem f!°~ .doeltreffender is, omdat bij ons
conf~rentles van constructeurs. chefs,. bazeffcatles. Ons vJel bij Solex nog wel op: het de zegels niet elke week moeten worden
of,control.eurs. Er werd gewerkt !n hoog grote aantal vrouwen achter de machines, de gekocht, doch in het loonzakje worden bij-
.tem~öen!n prettige stemming. , gen!~le constructies van de Fransen gesloten, (waardoor men dus niet In de ver-
De fa b.r.i ek te Neuilly staat i..ngebouwd, kan en het uitgebreide laboratorium.. 1eiding komt het geld elders te besteden),
d~sni.efmE:er uitbreiden en dus heeft men En in Parijs: het sinds ons vorige bezoek is er alle reden om van onze budgetkaart
de~ac~)neszee! dicht op elkaar gepl.aatst. weer aanzi.enlijktoegenomenaan\.al Solexen nog meer gebrui.k te maken.
Ikzou',haast zeggen: ln elkaar gebouwd: op straat, verbijsterend verkeer, 'het tempo Want onze kaart is universeel; hij is niet
Geenvi..erkante centimeter is onbenut ge- van 110 km per uur op de Champs Elysées alleen voor brandstoffen, doch ook voor
!aten, De 'fabriek heeft een .omvang onge- en de cul!naire gen,oegens,.. di..e deze stad kleding, meubilair, hui~raad, de nieuwe fiets
..veer zo groot als onze fabriek te Utrecht. onder anderen kan bIeden.. van Pa en de vacantietocht voor de hele
Utr~cht,'dattoch behoorlijk gecomprimeerd Een bezoek aan een buite'nlands~ fabriek familie. Kortom: voor alles:
~s.Jswoesten Jed1g bij Neuilly vergeleken. werkt altijd verhelderend: men kan verge- -
tndE:}wee1efabr.ïek,. die te Courbevoie, lijkingen treffen (die soms In ons voor-, soms Franse fabriek diep respect hebben voor de
evef!eens!a,n Utrechts forma~:, .monteert men in o~s nadeel uitvallen) over inrichting, vindingrijkheid en ijver van dit geniale volk,
d,Eèmot,?!en en worden de rtJwlele.n vervaar-machlnepark, wer~metho,den: ~ereedschap- dat de naam heeft slordig en onverschillig te

dr~d...H!e!ontstaan deVel.oS,olexJes en d~t pen..}ransport, socl.af.~ voorzieningen, werk- zijn, doch dat met de "Franse slag" behoor-
m~nöndank.sdeveel. meded'nge~s volledtg~e~poen produ:~lvltelt en het m<?:et ons van lijk raak weet te slaan.
vertrou~eQ!nde toekomst van dit vervoer-het hart,dat WIJ na een bezoek aan een Getuige de Solexl

,



NOMADE IN EIGEN lAND
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p<;>.nderdaggvon~18Februariwordtin defi.\mzaal
N.J.H.C.-avond be~

tegd, Doef.enwerkwljze ván deze bond zijf} zo

L kd d CC

rI~tw~rvan e~e organjsati~ wij ~n...cc;cc
Herd!ent gezegd, da1cmen zich overdecN..J..H.Q;,

~edaagsenaah;
}P!d~~weleen? verke:erde voorstell,nge!;)maakt..lo

det!jd...dalde Jeugdherbergcehtra1eopgang~aak.
te, vond mendetrekkers--- diuijnde-actieve

dî~gehuld..inbontgekleurd hemd enmanchestet~
broek"aJ heiladjho jubelend, onder guitáargetokkel
vandeênec j'eu g dherber g naár de andere trokken..c , c cc'

dg~r'qij, dggel..ijksehorme af~tanden afl.e~gend in..
.chètiweet hunsaanschijns en 'savondsop onver-

c b c Ik' d d h !clmoe.i are .voeten vo s ansen ,op etgra~ve ; c

Denetle burgerij v<;>nd djt~oort vacant.ièbested.ing
besl..istm.inderwaardig, dat was alleen goed voorde
radicaf.en.Hetmerkwaardi.ge is, datcdejeugd-
herbergbeweging tegen alle vooroordelen en wan-
begrip in steedsgro1ere omvang kreeg; De.creden:
de jeugdherbergen voorzagen in eendrihgendebehoefte. C

VOORJEUGDHERBERGEN ST AAN OPEN JONG NEDERLAND
laten wij de zaak nuchter bezIen: welke
mogei.ijkheden stonden voor de jongelui
vroeger open op het gebled van vacantie 7
Hótelseripenslons zIjn voor hen beslist tedd ...hdduur ,en boven jen, aar OreQ zij oor

\eeft!jdeQ geaardheId zeker niefthuis.
Logeren bij familie.leden7 '-' een voortzet-
ttngvande.dage.lijkses!eur In een enigszIns
andere omgeving.. BovendIen schept het ver.
plfchtingen die mettert!jdresu!teren In on-
gedachte en onverw_achte tegenbezoeken.
Kamperen iseeQ oP.lossing... Ma~rbij kam-
peren is men vrijwel aaQ depl.aats gebondeQ
wil men zich niet een kameel voelen, boven-
dien..kampereQ vereist een bepaa~e tech-
mek, laten wij zeggen zoals di,e van de
oermens.. Niet Iedereen voelt zich gelukkig
..in de ontberingen die kamperen onvermijde-
Ilfkmetzich brengt. Nlettèmin, voor de '!ef-
hebbers is .kamperen een prachtige sport r
mai!r 4an moet men het. jeugdherberg-'
stadium reeds gepasseerd zijn. Jeugdherber-
gen brengen spelenderwijs de oplossing. De
trèkkeris ontheven van de zorg voor Wi!rme
maaitijden en bed. Goed voer en een Wi!rme
stat zijn Iedere dag opnieuw gewaarborgd.
Hij-kómtelke avondgoeö onder daken i~
'srnorgens fit om een volledàgin de open
lucht door te brengen. Wam het is wel de
bedoeling; dat. de trekker .inderdaad trekt
en zich fietsend of wandelend van de ene
jeugdherberg naar deander~ begeeft..
Overigens een allergenoegl.ijkste bezlgheld,
die hef nomaden-Instinct Jan de mens vol-
komen voldoet.
's Morgens wordt me~... wakker, zegt Rh ij-
nauwen,in de jeugdherberg te Bunnik, Op-
staàn, wassen en aankteden..ontbijten. bed
opmaken en de corvee verrichten, die de
fe.ugdherbergvader of -moeder.je toedenkt.
Een half uurtje hoogstens duurt zo'n taak,
die bestaat Ijlt het zwabberen van:slaap-

zaal,keuken..het aanharken.vandet,!in ~t

~ardappel~n~chÎl.len voordetrekke~.s di7savond~ komen. Daarna een harteliJk af.
scheid en tot weerzi~ns:Nederland ligt voor
je open. Zin om naer betOosten1egaan7.

.. ; ..
Over de Veluwe voeren rijwielpaden dwars
door de donkere dennenbossen, waar lenog
niets merkt v;i}n Nederland'soverbevolkt-
held, over. open heidevelden,waarhetzoemt. ,
en geurt naar Emst-Epe,~en landhul~achtig

jeugdherbergje midden in heide erikreupel-
hout.
Het Zuidoosten: men komt.terechtÎn Arn-
hem of over de rivier in Nijmegen of daar-
omtrent. De volgende dag k~n men over
Berg en Dar en de zeven heuvelen naar
Gennep en de P1asmolen, om vervolgens
langs de Maas af te zakken naar het Zuiden
van limburg.. waarde vlaaike~ zQ~tende
heuve1s bol z.ijn. Men kan ~igenl!.Jk van,

LUIDSPREKERFABRJCA
Een .radiotoestel heeft tol doel geluid te
maken, van degoedesoorte~ in de goede
hoeveelheid. Vandaar.. dat de lu.idspreker
zo'n belangrijk onderdee.l van het tpestel
vormt Metonze eig~n luidsprekerproducUe
maakten wij deze week kennis, toen wij op
de wikkelafdeling een tijmtafelontdekten;b . d . hlldkestem voor et 1jmen van ui spre er-
conussen, een der vele phasen van de lu1d-
sprek~rproducti.e. .-

DeherenVerwer en Struyck hebbe1l ge-
demonstreerd hoe he( precies gaat. met die
lû1d$prekenabricage"
Aangezi.en het..toch metmogelîjk Is een
fabricageprocesz°,.te beschrijven.. .?at de
leek zegt: Nu snap Ik het.. volstaan- Wir maar
m~tdemededeli ng.. dat er heelwa(nauw-

a.l)e5;opd~fiet5 of te!oet vr.ij.rondzwerven
door ons land en ook daarbuiten, want de
N.!:H.C..h~eft over~enkomsten. ges!otenmet
de Jeugdherbergcentra1envan zoveel landen..
datçie gehele were!d voor de. trekker open-
sta~t. .

Noemen wij als concrete ~ogelijkhederi
alleen maar Belgiê (de Ardennen) en Enge'
I dan .
OOK OUDERS ZIJN WELKOM'

"
En nu belegt de kern een NJ.H..C..avond.;
Hij is n!et alleen bestemd voor de jongeren
(die wij er al haast vanzelfsprekend ver-
wachten), maar ook voor de ouderen, die
wel eens iets meer van de N.J.H.C. willen.
weten, al was het alleen maar om zelf eens
mee te doen. Want de jeugdherberg staat
open vOOr ieder, die jong van hart is.

GE
keurighefd, machines en contrOle aan te
Pas komen voor zo'n luidspreker door de
band afgeleverd wordt.. Op ons maakte de
meeste indruk de eJndcontrOle in degeluids-
cabfne; waar m~n,dank tfj.de beJichtingmet
een stroboscopische lamp. de conus als het
ware vertraagd kan zien bewegen en waar
musicaal aangelegde, personen op de toon-
generator het Wflhelmus kunnen spelen. De
eigen fabrfkaar luidsprekers - na de vele
du!~e~de.n,die er al vervaardigd zijn, komt
dit nieuws als mosterd na de maaltfjd -
vormen zo'n interessant object in onze inte-
ressante fabrfek, dafwij dit onze..lezers niet
wenstenie onthouden. Ook niet aan Utrecht..
waar men voor ons verschfllendeonderdelen
maakt.



de Utrechtse Ideeënbus"De Hoge Veluwe"

WIE KAN EEN IDEE INZENDEN

.VOORBURGSE AMBTENAREN
ZIEN ONZE FABRIEK

Woensdagavond 1.1. heeft. de afdeling Voor-
burg van de Nederlandse Bond van Ge-
meente-ambtenaren een bezoek aan onze
fabriek Maanweg gebracht. Het doel was

I kennis te maken met het bedrijf, dat welis-
waar op Haags grondgebied gelegen, toch
een belangrijke rol In de gemeente Voor-

I burg speelt door het grote aantal personeels-
Ileden, dat .in die gemeente woonachtig is.
: De kennismaking is - naar wij horen -
tot. grote tevredenheid verlopen. De amb-

Itenaren vonden het prettig een kijkje te
i kunnen [Iemen In eeQ moderne fabriek, wij

fvonden het prettig hun dit kijkje te gunnen
,en door voorlichting en rondleiding een
'samenhangende Indruk te geven In wat
I VDH is en doet.
Daartoe hield de heer Veldkamp een in-
leiding en werd een rondgang gemaakt door
de afdelingen montage, draaierij en plaat-

bewerking.
Het dient gezegd, dat het personeel van
deze afdelingen gezorgd heeft dat men een
zeer goede Indruk van ons bedrijf kreeg.
Een bijzonder woord van lof voor degenen,
die op afdeling montage en wikkel door
expositie .van onderdelen en fabricage-
methoden, deze excursie zelfs voor de In-
siders tot een waar genoegen maakten.
Hetzelfde geldt voor de afdelingen draaierij

, enplaatbewerklng.

berijmd door een deelnemer

Maandag 20 Februari aanstaande komt om
7.45 uur de heer A. B. WIGMANeen
causerIe houden over de Sti.chtinghetN t. lP k d H V I .,a !ona,e ar" e ooge euwe..
De 1ez,ngw.ordt verduidelijkt ~et licht.
beelden: ter:wiJI na de .pa~zeeen uitstekende
natuurhistorische geluldsfl)mmetbetrekk)ng
tot dlt park wordt gedraa!d.
Kaart~n van ~fVrljdag17Februarl 1950
.verkrIjgbaar b1J kernleden en de heer Van
Bokhorst.

-

GEREEDSCHAP PRIJ SVRAA G
No. 90 heeft de gestelde vragen over tappen

,. en het gebruik daarvan het best beantwoord

I en won daarmede de prljs van f 2,50.
Ten einde het overschrijven van de vragen

imogelljk.te maken, zal het aantal worden
!verminderd.
I Nogmaals wordt er op gewezen, dat de
I?ere:dschapvitrine tevens dienst doet als
!deeenbus.

IVacantieti;;-
Wle in de fabrieksva cantie verzekerd wil
zijn van een goed tehulsîn een omgeving
waar hij zijn kostbare weken graag doof-
brengt, dient. nu definitleve afspraken te
maken.
Afdeling sociale zaken ontving een aanlok-
kelijke circulaire van het kamphuisjes-[centrum "BORNHOLM", geregen op het
Waddeneiland Terschelling. Voor f 2,50 per
dag per persoon (rnclusief de kost) kan
men daar kamphuisies met accomodatie voor
8 personen huren. Er staan 20 huisjes. Wie
naar Terschelllng wil kan zich wenden tot:
.. de Graaf, 't Land 43, Terschelling.

lkld kd bhdldHnonsarti e van evorJge wee was ~ vraag e an e ':"J oeontstaatcl? "
een!ee: .
Thanswillenwlionzeaandachtschenken aan de beantwoording van de
volgende twee vragen.
A.ls~er$teïs nu aan de beurt: ,J Wie kan een idee Inzenden,,?" ..

~etant.woord op deze vraag is erg eenvoud!g: elk lid van hetVDH-
personeel. Dus zowel de corveeer als de stamper; de mensen In de na-
bew~rklhgalsinmetaalwaren; hetmeisj~aande band als haar; baas;
kunn~n een idee inzenden. Ook het ,kantoor;magazijn,huïsyesting en
hèLanderniet genoefi,de personeel, kunnen meedoen. Alle .lagen van
deVDH-bevolking kunnen en mogen ideeen inzenden, .

..

1..'D:h~er G. C. ,Schudd.ebeurs.vande mannengarderobe;waarwekelijks..versc~!)-
s.lijperlj vond dat hef begin en einde der lende gereedschappen en andere producten

cw~tktijden met een duide.iijk hoorbare worden tentoongesteld.
belaQngêgeveri moesten worden. De Weet U het nog.r.l'nde rechterzijkQntvQn
Jde~encommissie wQshet hiermede eens de vitrine bevindt zich een gleulwaQrin
en bel9onde dit met f3,50. Udeideeen kunt.'~etp~n. Het !s vanzelf.

2.. De heer Schep, baas van de SZ 23-band, sprekend. dat Ude Ideeen opeen net stuk
zag bij zijri buurm~n.. de SZ 20~barid. papier sc_hrijft.
hef monteren van de handstofzuiger. Hij Vergeet vooral niet Uw naam en afdelings-
kwam op het idee om bij d~ montage nr, op het idee te vermelden, Kunt U moei-
van de handgreepsteun de schroeven te 1ijk schri!ven, roep dan de hu!p in van Uw
vervangen door penbevestigingsbussen. baas of schrijf in korte woorden waar het
Dit betekende een behoorlijke besparing om gaat,
van montagekosten en voor hem een be- Als het bij de beoordeling van Uw Idee
loningvan f 25, -. nodig blijkt om nadere inlichtingen te ont-

De derde vraag welke nu behandefd moet vangen, dan komen wij wel even bij U aQn
worden is: om deze te halen.

"Waar' moet men een idee indienen?" De daad is nu aan U om te zorgen, dat Uw
Deze vraQg Is eigenlijk af vorige week be- naam een volgende keer bij de beloonde

Iantwoord, namelijk in de vitrine bij de ideeen vermeld staat.

Wij bezochten hedenmiddag de fabriek van VAN DER HEEM,
I'k was met mijn dochter en schoonzoon, dus niet alleen.
De ontvangst zeer genoegliik; direct een kopje thee,
waarna een voorbeschouwing.. daar deden wij het mee.
Toen de rondleiding door de gehele Jabilek,
Wat wij daar wel zagen, dat was magnifiek.
Voor zo iets moet men zich interesseren,
Nu, dat ontbrak hier niet, voorwaar,
Het was een echte familieschaar.
Wat daar gepresente~rd werd door vlugge handen
Aan snelle machines en lopende banden,
Daar staat men als leek wel vreemd van te kijken.
A!s men het begin ziet van het stempel maken
Dan denk je: hoe krijgen ze die zo, die snaken.
Maar als ze je dan een beschrijving gaan geven
Dan weet je weer iets meer dan zo even.
De producten die wij zagen van begin tot het end
die zijn over de gehele wereld zeker bekend.
Wij hopen dat in de toekomst deze fabriek blijkt te klein
En dat dan te vinden is een zeer geschikt terrein.
Waar weer vele jonge krachten arbeid zullen vinden
En desnoods de oude om dozen dicht te binden. ).

Na het bezichtigen van fabriek, magazijn en kantoor
gingen wIJ weer de schitterende ca ntine door
En na het gebruik van een heerlijk kopje thee
Zagen wij de film; nou, daar neem je Iets van !nee I
Als je daar ziet wat vele rappe handen
maken de bekende artikelen aan lopende banden.
Het meest wat mij opviel van allemaal:
Er spijbelde er geen en dat was een moraal.
De saamhorigheid is prachtig, zo moet het wezen,
Dan hoeft geen werkgever en -nemer iets te vrezen.. Met gezondheid en werklust, neem dit aan van mij,

Daar bouwt men mee op een nieuwe maatschappij,
Vooral wanneer het betreft een nuttige Industrie
Van stofzuigers, boormachines, radio's, ventilatoren of Solexie.



Burgerlijke Sta,nd
G b .e oren,

I Jo~ebeth, dochter van, Feuerberg,afde1.ing
?Iaatbewerking, op 2-2-59.

I

1NTREDINGEN
~ J. Bosdijk,op.le!ding, 6-2.'50; ,

J . I d 6-2 '50ansen, op ei ing, - . -,
G. J. Gosselink, inlee!band.. 6-2-'5Q..
L. de Waal, plaatbewecrking, 6-2-'50;
Th. v. d. Biezen, draaier'ij..6-2..'50.
c:. A.. Bültjes. draaierij, 6-2.'50.. d 62 ' v..d. Kleij.. raaierij.. -.50.

I N. van Leeuwen~ ~~aaierij, 6-2-,'50.
.J. Verg eest., draaieriJ, 6-2- 50.
H; J:Voórve.lt, draaierij, 6-2.'50., ,
.. M. A. Spaans, galvano, 6-2.50.-
Tramabonnementen
- ,- -. -. , de maand Maart

I I..unn'!n besteld worden op Maandag 13 Fe-
I tijdens de r ~ ~ in de grote cantine.

! I
; Spreekuur kern - Maanweg

De kern houdt spreekuur op Maandag 13-

Februari aanstaande in wachtkamer 1 be-

f .gene grond.
Aanwezig zijn:

1 1e pauze: de heer Stoffels'en mej. Becude;

I1 2e pauze: mej v. Rietschoten en de heer

d. Ree,

ZIJN WIJ ZULKE VANDALEN Kaarten halen op Maandag 13 Februari

aanstaande in beide cantines en Dinsdag 14
Een hartekreet Onze mening Februari in wachtkamer 1 tijdens het spreek-

. ... . uur van afdeling verkoop.
Er IS herhaaldelijk door mij g~constateerd, In een fabriek als de onze, waar een 1000- Bovendien zijn de ouders van onze VDH;
dat er personen In onze fabriek, werken, tal mensen een deel van hun leven door- jeugd van Mrte welkom.
die er beha~en in sch~~pen om eigendom br~~gen, kan men vanzelfsp~eken~ alle men- Het programma omvat: een verhaal ove'
van .de fabrlek moed~llllg te vernielen. sellJke gedragingen en misdragingen ver- doel en werkwijze van de jeugdherberg-
!sdltnu als baldadigheid te beschouwen, wachten. Ond:r de 1000 Maanweg-VDH- centrGle en enkele films.
ofvi~den .deze mens~~ zich zulke h.elden? ers bevind7n zich ,- eveneens vanzelfspre- De jeugdherbergvader uit Bakkum (N.H.)
AI~. Ik mijn persoo~IIJke me~ing hierover kend -..lleden die wel eens een .s~he~e zal tussentijds laten horen hoe men zich in
mag zeggen, zou Ik ~it willen. zeggen: scha~ts riJden. In de burgermaatsc~applJ, zIJn de jeugdherbergen amuseert.
helden zijn het voor mij zeker met, maar politie, brandweer en geneeskundige dienst Wij hopen dat allen die nog een hunkering
kortweg gezegd lafaards, onve:mijdelijke correctiemiddelen. I~ een naar de h~rizon" in zich voelen, Öonderdag
Beseffen deze mensen wel wat het resultaat bedrijf eveneens. Het gevaar van stukjes als aanstaande aanwezig zullen z"n
van deze vernielzucht is? Misschien niet. het nevenstaande Is, dat "men" de indruk IJ,

Ik 'geloof ook niet dat ze daar dieper over zou kunnen krijgen dat er bij VDH een troep ARBEIDSCLASSIFICATIE
na denken. Mochten ze dit stukje lezen, dan vandalen werkt, die er plezier in heeft, de
voorspel Ik hierbij de resultaten, boel te vernielen of te beschadigen, lezing door de heer Meys op 2 Februari
Ten eerste als men betrapt wordt, dat men Niets is gevaarlijker dan dit over één kam Op Instigatie van de kern werd de heer
zonder pardon d~ fabriek uitgestuurd wordt. scheren. Wij weten dat ons personeel een Meys uitgenodigd om voor het kader van
Dat is eigen nadeel. Wordt men niet be- behoorlijke groep is, die weliswaar zij~ de fabr!eken aan de Maanweg en de laak-
trapt, dan zijn de collega's de dupe van de menselijke fouten en gebreken heeft, doch weg een lezing te houden over boven-
baldadigheid, want het uiteindelijke gevolg die zich gewoonlijk als fatsoenlijke lieden genoemd onderwerp; Daar de arbeidsclassi-hiervan is, dat strengere maatregelen ge- gedragen. . ficatie de basis is, waarop het gehele be-

nomen moeten worden. Om verder maar Dat er rotte appels in de mand zijn is helaas loningstelsel voor ons uurloonpersoneel be-
niet te spreken over de gevolgen van deze waar - getuige dit artikel - maar er is rust, is een wat ruimere kennis over deze
maatregelen onder de collega's. zeker geen reden tot grote bezorgdheid. materie voor allen die aan uurloners leiding
Verder wilde ik het personeel dat niet ver- Met die baldadigheid valt het wel mee. geven, zeer gewenst.
nlelzuchtig Is, ik kan gelukkig zeggen dat Bovendien Is er de sterke arm van de be, Het was dan ook zeer verheugend een grote
dit het merendeel is, aanraden om als men wakingsdienst, die er voor zorgt dat euvel- schare van kaderleden aanwezig te zien.
iemand kent op de afdeling, en men con- doeners zich spoedig betrapt weten en dan In zijn voordracht behandelde de heer Meys
stateert een feit, dit direct bij de chef te I ~onder pardon de Maanweg op gaan, waar het principe van arbeidsclassificatie, de ge-
melden. I het nu nat en koud is. schiedenis bij Van der Heem N. V.., de stand

Beschouw dit nu niet als verraden van de van zaken bij VDH en de mogelijkheden
collega, want het is geen collega; het heeft bij een juiste toepassing van de arbeids-
ook niets met verraden te maken. Men is Da,nkbetuigingen werden ontvangen van: classificatie.
verplicht dit te melden. Beter dat één, dan F. v, d. Krol-Stakenburg, afdeling service, Na de pauze was er gelegenheid tot het
dat het gehele personeel de dupe is. voor cadeaux en gelukwensen ontvangen bij 'stellen van vragen, waarvan een ruim ge-

KERNLID I huwelijk. bruik werd gemaakt.


