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ER ZIT WEER SCHOT IN
de bijna definitieve wettelijke regeling voor de Solex

Vooruitlopende op de nieuwe wegenverkeerswet heeft de Minister van
Verkeer en Waterstaat een persbericht uitgezonden, waarin de regeling

ten aanzien van het rijwiel-met-hulpmotor, is opgenomen.
Dit bericht, althans hoofdpunten daarvan, is in de dagbladpers verschenen..
Wij achten het nuttig qm het onverkort op te nemen. De tussen haakjes

geplaatste tekst 1S door ons ingelast.
Rijwielen met hulpmotor ten zijn voorzien van een deugdelijke
Nu de voorbereidingen voor de in- stuu~i~rlchti~g.. een bel, waarvan h~t
voering van de nieuwe wegen- gelu!d op een afstand van 25 m dui-
verkeerswetgeving nagenoeg beêin- del ijk hoorbaar is:en van ten minste
digd zijn, en het ontwerp-wegen- één goed werkende rem (RS heeft
verkeers-reg1ement thans het Depar- twee remmen). Verder zullen deze
tement zal verlaten, kan de Minister voertuigen moeten zijn voorzien van
van Verkeer en Waterstaat nader een niet verblindend wit of geel kop-
mededelen, welke criteria zijnerzijds, licht en een wit spatbord met een
zodra de nieuwe wetgeving hem daar- rood achterlicht en een rode reflec-
toe de gelegenheid biedt, zullen wor- tor.
den aangelegd aan rijwielen met Voor de motor zullen gelden de vol-
hulpmotor, waarvoor de bepalingen gende eisen:
voor motorrijtuigen niet volledig zul- - het slagvolume van een verbran-
jen gelden, opdat belanghebbenden dingsmotor mag niet meèr dan 50
daarmede, voorzoveel nodig, reeds cm3 (RS 45cm3) bedragen;
thans rekening kunnen houden. - het remvermogen mag, ongeacht
Motorrijwielen op twee wielen - het toerental, niet meer bedragen
waarvan de bouw, de hoofdafmetin- dan 0,6 pk (RS 0,4 pk);
gen en" het gewicht van het frame - de bediening mag niet anders
geheel of nagenoeg' geheel overeen- geschieden dan door- middel van
komen met die van een gewooR rij- één orgaan aan het stuur;
wiel - en waarvan de aandrijfmotor - de afvoer van de afgewerkte gas-
aan hieronder te noemen eisen vol- sen moet geschieden door een
doet, zullen worden gelijkgesteld m~ behoorlijk geluiddempende inrich-
rijwielen, met dien verstande, dat deze ting;
voertuigen niet mogen worden be- - het gewicht van het gehele motor-

stu~rd door personen beneden 16 aggregaat (zonder bedrijfsstoffen)
jaar. Overigens zal voor het besturen mag 'n!et meer bedragen dan 10
van deze voertuigen geen rijbewijs kg (RS motor 7 kg);
zijn vereist. - de aanduidingen van het merk.
De uitrusting en de verlichting van het type en het nummer moeten
deze voertuigen zal moeten overeen- duidelijk lèesbaar aan de bulten-
komèn ~et die van een gewoon rij- ,zijde van de motor zijn aange-
wiel, datwifzeggen, zij zullen moe- bracht.
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JAARVERGADERING ,SPAARFONDS Burgerlijke Stand
Geboren

De jaarvergadering van de Stichting Spaar- directie van Van der Heem N.V. weer Marlnus, zoon van N. J. Hofland, -.-
fonds, die aanvankelijk was ultgest~ld.. is als v.?orzltter der commissie aange:-vezen. plaatbewerking, op 26.4.1950.
thans bepaald op Donderdag 11 Mei 1950, terwijl de andere leden zich herkiesbaar Marianne Catharlna, dochter van R.
te 17.15 uor in de filmzaal van de fabriek stellen. . NIerop, afdeling gereedschapbureau..
Maanweg. Opgave van en het stemmen over nieuwe 28.4.1950.
De agen~a luidt:. candldaten Is ingevolge artikel ~~ sub 8 Dirk, zoon van D. van Dam, afdeling.,
1. Opening en mededelingen. van het reglement slechts mogeliJk, wan- vesting, op 29.4.1950.
2. Notulen jaarvergadering 2 Juni 1949. neer deze ten minste 3 werkdagen v66r Wilhelmina Johanna, dochter van 'A.
3. Verslag van het bestuur. deze vergadering ter kennis van het be- Glasbergen, afdeling ,.: ,~",4. Verslag van de contrOle-commi$sle. stuur worden gebracht. 1.5.1950. ~

5. Vaststelling van de balans pe~ 31 Decem- 8. Ingekomen stukken. G h .ber 1949 en de winst- en verliesrekening De deelnemer$ worden er op gewezen, Ae Ruw- fd I. I tb k..
.. J ' 3 D b d ., I ' k 1 41 b 8 h . emeysen a e Ing p aa ewer 1(19

over het tijdvak 1 anuarl- 1 ecem er at Ingevo ge artl e su van et J J C 0 t d 951950 '

1949 reglement over voorstellen slechts kan l1:Ie: . . osw~u er, op '."
. ., . d. k f d b d I d d Mejuffrouw H, Driessen, afdeling6. BestuursverkiezIng wegens peno le a - wor en eraa s aag en gestem, wan- t L W 'II 175 1950d d Id t. me . I emse, op " .tre en. neer eze vergeze van een gemo!- J M K fd I' I. ..

tI I k I 10 b 8 bi " d d d h . ft I'jk t I' htl t . t . . roes, a e Ing s IjperlJ, me ,_..,
ngevo ge arti e su IJven e oor veer e sc rl el e oe IC ng en mlns e K J K tt' 2451950de directie van Van der Heem N.V. 3 werkdagen v66r deze vergadering ter' . e Ing, op .. .

aangewezen personen in functie, De kennis van het bestuur zijn gebracht.
andere leden van het bestuwr stellen zich 9. Rondvraag en slwiting. IN TREDING EN
allen herkiesbaar. , Mej. C. Wettenbreljers, service

Opgave van en het stemmen over, ! Mej. J. M. C. v. -,,---'. , candidaten is Ingevolge artikel 41 Mej. G. R. Dubbeldam, algemene

van het reglement slechts mogelijk, ... !' klng.
neer deze ten minste 3 werkdagen v66r INTREDINGEN Th. G. Stolker, meubelmakerij.
deze vergadering ter kennis van het be- , A. v. d. Linden, inleerband.

stuur worden gebracht. H C. M. Cirkel, afdeling stamperij, op M. G. Bergenhenegouwen, 7. Verkiezing ~ontrOle-commissle wegens 1.5.1950. P. S. Baretta, Inleerband.

periodiek aftreden. I J. van Bentum, afdeling stamperij, op A. G. A. Vogels, montagemagazijn.
De heer J. Glasbergen werd door de 1.5.1950

I Hiermede betuig ik mijn welgemeende dank MOEDERLOOS VEULEN
aan directie, chefs en collega's voor de be- W .. k . b 'te. IJ zoe en een gezin ergens Ut n

I toonde belangstelling en ontvangen cadeaux, e '0 t ' e plm 8 JaI I h .d .. 1211' . J b' l e n J nge J van. a r ~--+A.. ge egen el van miJn 12-Jarlg u I eum. d .. t. kP. N. PETER een ~a~n zIJn.. vacan le an ---'
* Aanbiedingen biJ mej. Groeneweg,

W ,. t I d kb t . . H B sociale zaken.IJ on v ngen een an e ulglng van.
Smlt v?,or ziekentroost en. voor afdel.ïng Dubbele vreu gdstamperlJ voor gezonden fruitmand.

* . I Dirk van Dam, onze vrolijke
Wij ontvingen een dankbetuiging I j.l. alle reden tot

Ideeënbus

Idee no 298
I'ngezonden door P. de Reus, machineploeg. I

Betrof een speciale klem, die de mogelijk-
heid biedt grillig gevormde werkstukken
goed in te klemmen.
Conclusie: een waardevol stuk gereedschap
dat uitstekend bruikbaar is.
Premie: 12,50 gulden.
Idee no 292
~n~ezonden door H. A. v. d. Berg,
~ ,. .-
de voor het vastzetten van te honen
ders.
Conclusie: practisch idee. Wordt uitgevoerd
bij nieuwe hoonmachine.
Premie: 5 gulden
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-. --" ""'J ~ J "~, "~"_. "C. v. d. Bor, afdeling draaierij. . t~. ~;~ ..;~~ '~t~.~h~~d~~.

I mevr. M. C. Schouten-Engelen,I 'S middags werd hï ~,montage. S I O l
van een 0 ex. ver ~_.~-

E It t d l hij dubbel en dwars tevreden:

en aa s e woorI .. I Excursie hoogovens De nieuwe kern iS gekozen. Dit betekent

tegelijk, dat de oude kern haar taak heeft Van de Hoogovens ontvlngen
beëindigd. dat zij dit jaar met I Vier leden stelden zich niet meer beschik- waren. Men heeft nu -,.. -.

B d " f " baar, dus de nieuw gekozen kern toont ons dag 14 April 1951 voor ons
e rij spensloenfonds een heel ander beeld. Hoe het zal gaan? Willen allen, die zich voort I ""

h id Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden, opgaven, bovengenoemde datum
me aa nijver e dit zal de practijk voor ons doen. noteren?

Van het bedrijfspensioenfonds voor de Wij willen ook niet oordelen over de nieuw
me!aalnijverheid ontvingen wij een mede- gekozen k~~n; wel willen wij haar toewen- Nogmaals GOED _.r
deling, welke van belang is voor de manne- sen, dat ZIJ veel en vruchtbaar werk zal
Iljke werknemers, die vóór 1 Januari 1950 mogen verrichten. Het ligt in de bedoeling van de
of tussen 1 Januari 1950 en 1 Januari 1955 Twee jaar heeft ook Utrecht nu haar kern deze avond, die op Woensdag
65 jaar worden. en met energie zijn wij beide jaren lid van staande gegeven wordt, een
Wanneer voor of door deze personen ten haar geweest. nodiging te zenden aan de

minste over 26 weken de verschuldigde We waren niet altijd tevreden, soms teleur- bekend is, dat zij binnen premie-bijdragen aan het fonds zijn voldaan gesteld, doch hadden steeds dit voor ogen: !!jd een huis hopen te kunnen

of geacht worden te zijn voldaan, zal het wat komt het bedrijf en de mensen --"
bedrag van het hun krachtens
verzekering over elke week .--
ouderdomspensioen gedurende het
van 1 Januari 1950-1 Januari 1955, .
verhoogd tot f 3. - per week. kerncollega's.
Deze verhoging zal van kracht blijven tot- De kern zal Uw vertrouwen moeten winnen
dat van regeringszijde een nieuwe regeling door haar daden. Ten besluite wil ik nog
van de ouderdomsvoorziening zal worden gaarne de bijzondere aandacht vragen voor
voorgesteld, tenzij het bestuur alsdan anders verschillende commissies, die reeds tot stand
besluit. zijn gekomen en waarmede prachtige resul-

taten worden bereikt.
Houdt wat ge hebt en werkt tot heil van
ons allenl
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IN TREDING EN
w. c. v. Kommeren, administratie (terug

Iuit militaire dienst).

I N. H. Hoogduin. afdeling

deed een drietal voorstellen

ringen in de methode ~

I Solex motor. Beloning totaal f 5.-.D. v. d. WILT
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