
V ACANTjE IN ZICHT 1 GRATIFICATIE

De Directie heeft besloten ook dit jaar het
gehele personeel een gratificatie toe te ken-
"en ter grootte van een week loon. Aan uur-
loners zal het gemiddelde uurinkomen wor-
den betaald. Deze toekenning geschiedt
onder de volgende voorwaarden:

a. Uitbetaling vindt plaats in de weekvan
17 t.m. 22 Juli a.s.

b. Iedereen, die op het moment van uit-
betaling in dienst is van de N.V. van der
Heem N. V. of de Nederlandsche Kroon
Rijwielfabriek N.V., komt i~ aanmerking
voor deze gratificatie
Van hen, die na uitbetaling om een of
andere reden onze dienst verlaten enop
het moment van ontslag nog geen 6
maanden onafgebroken bij ons hebben
gewerkt,kan de gratificatie geheel of ge-
deeltelijk "worden teruggevorderd.

-- Geen gratificatie ontvangen zij die dit
jaar elders een soortgelijke gratificatie

hebben ontvangen.

d. Degenen, die bij de uitbetaling van deze
gratificatie nog geen 6 maanden onafge-
broken in dienst zijn, worden geacht,
door het aannemen van deze gelden,
bovenstaande voorwaarden stilzwijgend
te hebben aanvaard.

- .
De leerlingen van de hoogste klasse van het Haagsch Lyceum kwamen op hun
laatste schoolda'g per Solex naar hun school, Cliché Nieuwe Courant

nog vele mogelijkheden, maar.:... de tijd dringt.
Het zal spoedigereind Juli zijn dan wij denken en dus dreigt het gevaar, terrein van het vacantieoord "Morgenrood"d d ' W ' ' d J I ' h t 1 ' te Oisterwljk in Noord-Brabant van 22 t.m,

at e vacantie ons verrast, le eln e u I nog naar een 0 e, pension, 29 J I'

kam,phuis of kampeerboerderij gaat zoeken zal waarschijnlijk niet meer of Dit B:~bantse landsGhap, beroemd om zijn

niet naar genoegen slagen. mooie bossen en vennen, zal ieder bekoren.
Wij hebben daarom overleg gepleegd met enkele deskundigen en kunnen Er wordt gewandeld, gefletst, gezwommen

, t ' b t d. d 1 d " ' kh d en gesport,
ten aanZien van vacan le es e Ing e vo gen e moge IJ e 'en noemen.: Kosten f20.-,

1. vacantie-woningruil !n co?tact, .Over alle deelnemers wor~en Aanmelden vóór 22 Juni bij Bureau N, V, V ,-
"'e Eerste Nederlandse Vacantie Ruilcentrale Inllcht,lngen Ingewonnen. Jeugdorganisatie "Jonge Strijd", P. C, Hooft-
.lelt zich tot doel te bemiddelen bij vacantie- Het ligt voor de hand, dat Iedereen liefst straat 176 Amsterdam-Zuid,
woningruil. Zie onderstaande uiteenzetting, midde~ In bos ,en hei en dergelijk~ zlj~ c, een r~ls door blnnen- of buitenland v~n
Uiteraard is dit verreweg de goedkoopste vacantie zou wll17n doorbre,ngen. BIJ ruil het arbeiders-reisbureau "De Vrije Wereld "
op10sslng, doch er zijn nadelen aan ver- kan men ~chter met meer eisen, dan men Hekelveld 15, Amsterdam-C, Er zijn reeds
bonden. Men komt niet in een specifiek kan ~an~'eden: o~ de voor.delen van mogelijkheden voor een prijs van f 18,50 per
vacantiemilieu, doch in een woonwijk; men ~~cantieruil te verkrlJg,en zullen In de prac- week, Uitvoerige inlichtingen zijn te ver-
logeert in een andermans huls en moet tiJk meesta~ mensen UI,~ de ,stad m7: elkaar krijgen door het zenden van f 0,30 aan post-
anderen in zijn eigen huis toelaten. moeten ruilen,. waarbij ~elde partijen van zegels aan genoemd adres.
In aanslutiin g aan ons bericht in het VDH-tje bus, tram of flets gebruik moeten maken, 3 I d h t H I VO' d " t tk .vooreenvane ""van 4 Februari 1950 kunnen wij nog mede- om In e vrije na uur e omen. L d h t H I V 0 (H I t'

t tB h I Idb '

h ftt ' ' I e en van e "'. aags ns I uu voordelèn, dat de Eerste Nederlandse Vacantie e a v~ ge espa~ng ee va.~an lerUI Volksontwikkeling) organiseert dit jaar een
Rullcentrale dit jaar speciaal voor het perso- nog h~t voordeel, dat men ook tijdens de aantal zomerkampen. De meeste vallen bul-
neel van grotere bedrijven vacantieruil vacantie een normaal comfort houdt (goede t t ' k 23 30 J I '

b dd d ' h ' I ' kh ' d ) en onze vacan lewee van - u I en
organiseert, Hiervan kunnen zowel gezinnen e en, ra .10, ulse ij el , enz, , , daarom noemen wij alleen:

als on gehuwden gebruik maken. Zodra de circulaires en aanvraagformulleren H III - 22- 29 J I ' IJ I t "' t H t -
d E N V R ' b it " II van u I,., sse sein e a

Het g rote voordeel van vacantieruil is, dat van e ".' In ons ez ZIJn, zu en t K k t ti b ' h - "
Uh ' d b ' k " ' k ' j I em, amp os en me n egrlp van een en

overnachtin gskosten en extra verbli jfkosten WIJ Iervan op e ge rUI e IJ e WI ze n t ' 40 Idk' t II erugrels gu en.
komen te vervallen, Men heeft dus alleen te enms s e, e~. . , Voor degenen, die de week vóór de officiële

maken m et reisgeld en het bemiddelin g s- Verdere Inlichtingen verstrekt de afdeling fb I k t' "' j ,.'
I k ar e svacan le vriJ Zl n, noemen WIJ:

b d f 3 socla e za en, I. k b de rag van .-. . H I1 - van 15-23 Ju I, ampeer oer erij te
De gang van zaken bij vacantieruil voor 2. voor leden van het N. V. V. Cottessen (Z,-Llmburg). Kampkosten f 36,-
gezinnen is als volgt: U gaat tijdens Uw Voor leden van het N,V,V, noemen wij als per persoon met'inbegrlp van heen- en terug-
vacantie In het tijdelijk leegstaande huls van mogelijkheden: reis.
een gezin uit een andere streek logeren, a. de beide Trqelstra-ootden (Driebergen Speciaal vOOr onze kinderen:
terwijl dit gezin zijn vacantie In Uw huls op de Veluwe en Egmond aan Zee), die een H V - het H.I.V,O.-kinderkamp (8-14 jaar)
doorbrengt. comfortabel en gezellig verblijf bieden In van 19-26 Augustus, op het .terrein van de
Vrijgezellen uit verschillende streken kunnen een prachtige omgeving tegen een prijs van Paasheuvel te Vierhouten. Kampkosten
tijdens hun vacanti'e gratis bij elkaars ouders f 4,50 per dag, Inclusief bediening, Geslapen f 29,50, heen- en terugreis inbegrepen;
logeren: ook dit wordt met gesloten beurzen wordt op 1 of 2 persoonskamers. Inlichtingen over deze kampen worden ver-
"betaald": het is eenvoudig ruilen van b, een vacantiekamp in tenten voor leden schaft iedere Vrijdagavond, ten kantore van
gastvrijheid. De E.N.V.R, zoekt passende van de N.V.V,-jeugdorganisatle "Jonge
ruilpartners bijeen en brengt hen met elkaar Strijd". Dit kamp wordt gehouden op het vervolg pag. 2~



VACANTIE
vervolg van pag. 1

het HW.O., Westeind~ 46, Den Haag, iel
330695.
4, A.N. W,B.
Met opzet hebben wij "iet geschreven "leden
A.N.W.B.", van mening als wil zijn.. dat Ieder
die reist of trekt minstens op een of andere
wijze lid dient te zijn van deze toeristenbond,
die zulk goed werk doet. De A.N.W.B. biedt
vele mogelijkheden: men kan er terecht voor
reis-inlichtingen op alle gebied (land, water
en tucht); men kan meedoen aan een
A.N.W.B.:.kamp of zijn intrek nemen in de
kampeërboerderijen. Wij zullen op de moge-
lijkheden even ingaan:
A.N. W .B.-kampen
Deze staan open voor A.N.W.B.-leden, on-
verschîllig of dit zijn gezinsleden of kampeèr-
leden of jeugdleden. Voor individuele deel-
nemers is de minimum leeftijd 16 jaar. In
gezinsverband is er geen leeftijdsgrens.
Een kalrip duurt van Dinsdag tot Zaterdag
van de daaraanvolgende ':Heek (voor VDH-
ers moet dus een oplossing gevonden wor-
den). De kosten zijn 15 gulden per persoon,
voor kinderen benedef1 16 jaar 10 gulden.
Deze kosten zijn exclusief voeding, die men
zelf verzorgt en bekostig,!. Er wordt gekam-
peerd in door de A.N.W.B. beschikbaar ge-
stelde tenten èn gekookt met A N. W.B.-kook-
materiaal. Men behoeft dus geen kampuit-
rusting mede te brengen.
Het kamp dat voor ons personeel in aan-
merking komt is nr 27, dat van 25 Juli tot
5 Augustus te Ommen aan de Overijsselse
Vecht wordt gehouden.

Zelfstandig kamperen
De tijd, dat men vagebonderend kon gaan
kamperen (dat wil zeggen met tent en fluit-
ketel op bagagedrager en als een wilde kraai
overal neerstrijkend waar het de kampeerder
goeddunkte, is voorbij. In vrijwel alle voor
het kamperen in aanmerking komende ge-
meenten van ons land, op alle behoorlijk ge-
leide kampeerterreinen, in de kar1).Phuizen,
bungalowbedrijven en dergelijke, wordt. een
geldige kampkaart als eerste eis gesteld aan
reder die aldaar wil overnachten. Op aan-
vrage wordt aan iedere te goeder naam en
faam bekend staande persoon of vereniging,
na voorafgaand onderzoek door de Neder-
landse kampeerkaarten Centrale (N.K.C.) een
kampkaart uitgereikt. Er zijn verschillende
soorten kampkaarten. Voor VDH-ers komen
alleen rn aanmerking:
a. individuele kampkaarten, gejdrg voor 1

persoon. Kosten f 0;50.
b. gezinskampkaarten, voor vader, moeder

en kinderen beneden de 16 jaar. Kosten
fO,75. .

Kaarten kunnen mondeling aangevraagd wor-
den, tegen contante betaling, bij de onder-
genoemde adressen:
Den Haag: Parkstraat 18-26;
Rotierdam: Meent 120;
Utrecht: Mariahoek 21.
Per post kan men alleen aanvragen bij de
N.K.C., Parkstraat 18-26, Den Haag, onder
bijvoeging van postbewijs of postchèque.
Postwissels of postzegels worden niet als
betaling aanvaard. Men ontvangt dan een
formulier, dat Ingevuld en teruggezonden
lrioet worden. Er verlopen ca 14 dagen tus-
sen dag van aanvragen en ontvangst van de
kaart.

Kampeerpaspoorten
Kampeerpaspoorten worden alleen afgegeven
aan degenen, die bewezen hebben een goed
kampeerder te zijn en die daardoor aan-
spraak kunnen maken op grotere vrijheid.
in een aanzienlijk aantal gemeenten is het
de houders van een kampeerpaspoort toe-
gestaan gedurende 48 uren te kamperen

~

IN ZICHT
zonder g~meentelljke vergunning, mits mèt
toestemming van de eigenaar van het terrein.
Deze vrijheid legt de verplichting op, zich
als kampeerder zo te gedragen, dat niet al-
leen geen schade wordt toegebracht aan het
terrein en aan de natuur, maar ook geen
~anstoot wordt gegeven door g~drag of
kleding.
Het kampeerpaspoort kan op twee manieren
worden verkregen, namelijk door het met
goed gevolg afleggen van een kampeerproef
of op aanbeveling van een daartoe gemach-
tigde organisatie.
Aanvragen tot het verkrijgen van een kam-
peerpaspoort kunnen worden gericht aan c/e
N.K.C., Parkstraat 18-26, Den Haag, of de
onder "kampkaarten" genoemde adressen.

Kampterreinen
De A.N.W.B. heeft de beschikking over vele
honderden adressen - verspreid over het
gehele land. Men vindt ze in de drie boek-
jes: "Kampeerplaatsen in Nederland" (Zuid,
midden en Noord), welke à raison van 3,80
gulden bij de A.N.W.B. (Parkstraat 18-26,
Den Haag) verkrijgbaar zijn.
Ter kennisneming ligger) ze eveneens ter
inzage in de bibliotheek Den Haag.

IKamphuizen
Kamphuisjes zijn er uiteraard bij de \ maar de A.N.W.B. is van mening, --- --

kansen op het huren van een huisje ..- verkeken zullen zijn. Men rled ons aan ~-

mogelijkheîd van tenten huren te overwegen.
Enkele adressen van tentverhuurders zijn:
Den Haag:
Niro Sport, Hooge Wal; J. L. Werner, Bier-
kade 6; De Sprong, Groot Hertoginnelaan
104; v. d. Stighel, Spul 258-264.
Rotterdam:
C. v. d: Linden, Frlts Ruysstraat 5-11; Men-
tera, Oude Dijk 243; Alblenservice,Goudse
Singel 81.
Utrecht:
Record, Lange Ellsabethstraat 5.
leiden:
M. Blitz & Co, Haarlemmerstraat 163a.
Correspondentie rechtstreeks met geme1de
adressen.
Pensions
Pensions zijn er in ons land bij duizenden.
Hoewel de specifieke vacantiepensions wel
voor het merendeel volgeboekt zijn, kan men I
zijn geluk nog wel proberen. I
Op afdeling sociale zaken te Den Haag ligt:
een lijst van de A.N. W.B. ter inzage.
Correspondentie rechtstreeks met de pen-
sions.
Jeugdherbergen
Voor onze jeugd (en dat wordt ruim opge-
vat) staan de jeugdherbergen open. WIJ ver-
onderstellen dat er na de propaganda-avond
van 18 Februari l.I. In de fabriek Maanweg
voldoende bekendheid over dit onderwerp
bestaat. Zoals bekend kan men voor luttel
geldsvan de gastvrijheid der Jeugdherbergen
profiteren. Men -moet daartoe lid zijn van
'de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. In-
formaties: N.J.H.C., Tulpstraat, Amsterd.-O.
Hagenaars en Utrechtenaren kunnen zich
hierover laten voorlichten in de jeugdherberg
ter plaatse (Ockenburg of. Rijnauwen).
Andere mogelijkheden
Uiteraard is het ondoenlijk alle mogelijkheden
op te sommen In een blaadje als het VDH-
tje. Het is geheel afhankelijk van iemands
beurs en de toestand thuis, wat men In zijn
vacantie kan gaan doen. De een kan zich
een reisje naar Zwitserland veroorloven en
de ander zal het zuiniger aan moeten doen.
Niemand echter behoeft thuis te blijven.
Men zie maar eens naar de werkelijk zeer
lage kosten, verbonden aan een HIVO-kamp' lElke huisvrouw zal beamen, dat men de

,c CccCCcc
rrienSènvoorczocwetni

g C

gèldsnauwelJfksc1eCCCcc c
eten kan g even c Cc c CccCcc

," . c C c

Wieihuisblijf(enczegt: ik ga metcv~ouwen
kind~renzo a,fen toe eens een dagje uit
naar Schevemngen; moge bedenken,cdat
zulk een uitstapje met de onvermijdelljke
consumpties en entreegelden waarscnijrnijk
duurder zal zijn dan een week ergens bui-
ten, waar men geen behoefte heeft aan zulke
genoegens.
Wij noemden de diensten, die A.N.W.B.,
N.J;H.C. en H.I.V.O. ons aanbieden. Uiter-
aard is er meer: de NoR. V.i de Rooms-
Katholieke en de Christelijke Reisveren!g!n~
gen. De R.K. Jeugdherbergen, kamphuizen
en instellingen. De kampen van de ve.legoos-c
dienstige verenigingen, sportbonden,of
jeugdorganisaties. De leden zJjn daarjnde
regèl wel van op de hoogte. c

Tot ieder zeggen wij: neem heter in ,dec c c

vacantie van. Begeef U in een ander milieu,
ga eens naar bos,. hei of meren. GUhcl-lw
vrouw ook vacantie, onthef haar eensyan
de dagelijks~ zorg voor maaltijden cen was
en U zult zien, de vacantie brengt U ~flen
de ontspanning, die wij nodig hebben om
geestelijk en lichamel1jk verfrist weer aan de
slag te kunnen gaan, een heel jaar .lang.
O""rnm' m""k AAn nJ"n c

VACANTIE VOOR MEVROUW
Evenals het vorige jaar orgàniseert het
. ", "De Vonk" te Noord-
"',"-"'--' ~,.voorjaar een huisvrouwen-
-,--""-"'~' en' wel van 13-17 Juni... Het
-. .. -'.' dat in deze week besproken
wordt is:

"De vrouwen haar leven"
In het drukke leven van alledag zijn het de

I huisvrouwen, die wel eens graag wat willen
lezen of horen, dat hun geestelijk voedsel
kan geven. Maar door de vele beslommerin-

i gen van het gezin komen zij er weinig toe.
Daarom is het goed eens een paar dagen
naar buiten te gaan om in een gezellige om-
geving met anderen van gedachten te wisse-
len over dit onderwerp. Er zullen inleidingen
worden gehouden over: "Hoe staan wij
vrouwen in het leven?", "Vrouwelijke vor-
ming" en "Verschillen tussen man en
vrouw".
Denkt U niet, dat het te moeilijk is. De in-
leidingen sluiten direct aan bij het dagelijkse
leven van de vrouw.
Verder is er gelegenheid tot wandelen, b(
ten zitten, samen zingen. Dus het is ook een
echte vacantie. De kosten bedragen (12...,..
In aansluiting aan deze week is er een echt-
paren-weekend. Dus op 17 en 18 Juni. Het
kan dus zo, dat U eerst de huisvrouwen-
bijeenkomst meemaakt en dat Uw echtgenoot
's Zaterdagsmiddags komt, om dan Zondag-
avond of Maandag morgen met U naar huis
te gaan. Men kan echter ook alleen de huis-
vrouwenweek of alleen het echtparenweek-
end meemaken.
Op het weekend zal gesproken worden over:
"Het gezin met jongere kinderen" en "Het
gezin met oudere kinderen".
De kosten voor het weekend bedragen voor
een echtpaar (7,50. Veel reis~osten naar
Noordwijkerhout komen er niet bij.
Probeert U zich eens een keer vrij te make~.
Kunt U de kinderen niet eens een weekje

,uitbesteden of is er geen moed'er of schoon-
: moeder, die eens wil inspringen?
i Opgaven voor de bijeenkomsten bij de af-
deling sociale ~aken.

~ ' 8

P. v. Vliet, afdeling framebouwerij; deed een
voorstel Inzake een betere wijze van buigen
V~n het Solexframe.
Conclusie: voorstel is bruikbailr.
Premie: 7,50 gulden.



NIEUWE KASTEN BATTERIJ
De nieuwe kastenbatterlj, welke door de

firma Hazemeyer werd geleverd, is ihans
geplaatst.. De oude schakel ruimte was te
klein er) daarom 15 deze geplaat~t in de

vroegere damesgarderobe.
De kastenbatterif voorziet in een grote be ,'\oefte, wat capacrteit enoverzichtellfkheid

betreft. Licht- en krachtgroepen van de

diverse afdelingen zijn nu gesanctionneerd
.." alle apart uit te schak~Jen. .'

Het overschakelen van de oude ~pde

nieuwe batter!j zal groepsgewljzedlenehJ~

'}eschleden en natuurl)jk zodanig, daf.het

bedrijf hiervan geen stagnat.ieonderY;indt.
De cooq-condensatorenmet een gezatl;;en-

lijke waarde van 60 K.V.A.~welke..drentom
de phaseverschuiving in het net...'boveoeen

voorgeschreven waarde te houden, wordt ook
În deze nieuwe schakelruimte opgesteld.. .'

Al met al weer een flinke sta.'pvoorwaarts

"aar verbetering van onze electrische instal:

Ilatie.

*

*
Idee nr 109 I

Ingezonden door A. H. G. Reynders, afdeling
(onb~kend).
Betrof: een vqorstel om de rollen van de
automatische remregelaars op excenterpersen
te vervangen doqr een kogellager.
Concrusie: voorstel is bruikbaar omdat het
slijtage van de curven vermindert én de
de veiligheid verhoogt.
Premie: 10 gulden.. *

Idee no11p
Ingezondenç!oor F. de Rooy. afdelin~ metaal-
waren.
Betreft: het verminderen van het gebruik van
tooibits ten behoeve van het revolverdraaien
en van lagerbusjes, door het profiel van
de kamerbeitels aan weerskanten ujt te
voeren.
Conclusie: içJee is bruikbaar.
Premie: 7.50 gulden.

~

800.000 GULDEN PREMIE

Burgerlijke Stand Utrecht
Geboren:
Joke, dochter van G. Proper, afdeling ge-
!eedschapmakerlj, op 9.5.1950.

~e ideeënbus van Ford
$200,Qq)for ideas, oftewel 800,000 gulden voor ideeën, is de titel van een verhaaltje
fpJheAm~rican Machinist, dat gaat o~er de ideeën,bus bij ford,
Er heerst hier te lande veelal de mening, dat het In Amerika al)emaal zo ~rfect en
gem~chaniseerd is, dat er vrijwel niets meer te verbeteren valt, De practijk leert ons wel
anders, want als Ford In twee jaartijds 200,000 dollars als premie voor ideeën uitbetaalt,
i~ervoor ons, die nog niet op zulk boog peil staan, eigenlijk veel meer te verdienen,
Fordbetaalt niet slecht: van de 23,810 inzendingen, werden er 5,974 geaccepteerd,
Hiervan werd voor 4,049 de premie onmigdellijk vastgesteld, terwijl de rest~rende 1925
ideeën beloond werden nadat de bruikbaarheid ervan gebleken was,
Gemiddelde premie was $48,05 (1 dollar Is pltT!, 4 gulden); hoogste prel!'ie$1,500,"'-',
Conclusie: VDH-Utrecht is weliswaar geen Ford met zijn tienduizenden werknemers,
maar er is toch ook veel overeenkomst, Beide fabrieken, die zelf onderdelen" maken
~n aan de lopende band monteren, Belde, het moet gezegd, met een florerend~
'ideeënbus,
Laten wij er op aansturen, 'dat VDH over niet te lange tijd even bekend Is als Ford
(een beetje minder is ook goed); 'als er evenveel ideeën worden ingezonden als bij
Ford zal het zeker wel gelukken, ei
Deze week het resultaat:

Idee nr 89
Ingezonden door G, v, Dijk; afdeling mon- de bonte a dtage, von
Betrof: Wijziging, van demontage-ge reed- I T ' " h I b ' , ,

hll t De grote zaa van "rianon was ge ee e- een afdellngscompetltre volgde tussen een

sc ap voor co ec oren, t t d k ,tt d I 'tl d ' I DC I ', d t - d chap wo rd t ze, oen e ernvoorzl er e s UI ngsavon groep Uit metaa waren en montage, eze

onc USle, emon age geree s ' t d D d " d h d I b ' I d' t d " b ' kt t het doe I van van ons Win erprogramma open e, eze we strlJ a vee iJva en wer gewonnen

UI eraar weinig ge ruI wan k ' d k ' d b f 'ht dt ' ,'
onteren en n 'let spra zijn an Uit voor e uitengewoon door a deling metaalwaren met 298 punten

e pro uc leproces IS m b I 11' d dd t grote e angste Ing voor eze avon en tegen montage 281 punten, Hierna volgdeN~mtton ~ren'
h t ' d ' b ' kb ar nt het droeg de algehele leiding over aan de heer het slotnummer door het accordeon-duo, De

le emln: e I ee IS ruI a , wa d G 'h t d ' I ' h ' d ' , aag, pauzes tussen de diverse nummers werden
ver oog e vel Ig el , V d k h I' ht Id I h D' kP , , 250 Id oor e pauze wamen voor et voet IC : gevu met planospe van r v, Ij,remle, , gu en, een accordeon-duo (mej, Koteris, hr Deur- Wij brengen een woord van hartelijke dank

Idee nr 100 sen), een zangduo (m;:j, ~ajoor, mej, Spliet), aan de directie voor haar steun, aan hr v, d,
I d d HJ L " efdel 'lng spraakwaterval, waarin tijdens de concen- Gaag voor het vlotte verloop van het pro-

ngezon en oor, , avrlJs n, a t ' ' I d h L d b dt tra lepauze een planoso 0 van e eer a- gramma en e uitengewone zorg aan ezeBmotn afge, 11 " d"
td aa'en gerweij, Als slot van het eerste deel werd avond besteed; tevens aan alle medewerkerse ro : een sne ere Wijze van laman r I d h J k" k ' I" )II t d b ' k t k an opgevoer een sc ets: "ongens, IJ Uit (sters voor het gebodene,van co ecoren, oor ge ruI e ma en v I d k d ' bdik met a s me ewer en en: meJ, Jaco s, mej, Te ongeveer 11 uur werd deze zeer geslaag-Ceen aln lere' d osse l OP t' b ' Meljers en de hrn Bakker, Van Eijk en Schep, de avond door de kernvoorzitter gesloten,

onc us e: I ee ever esparlng op, D' d k ' I' h ' d ' - ,- - -Premie: 30 ulden, It was ee~, propagan astu voor vel Ig el .. Excursie K.R.O.-studiog * oorspronkelijk geschreven door hr Blaauw, .
personeelsdirecteur van de Hoogovens, die MaandaIJ aanstaande, gaan.. wij met groep I

Ideenr 103. ook persoonlijk deze avond met ons mee- naar d.e K.R,O.-studlo. WIJ vertrekken ~et

Ingezonden door B. de Man Lapldoth, af- kt H d G b kt d't t k de trein van 6.45 uur van af Buurtstation.d I' t I maa e. r v. , aag ewer eis u u, t h I S d" k W ' e Ing me aa waren. voor onze fabriek Utrecht. ltS appen a.~e oest IJ sestraatweg. !j

Betrof: een methode om de stroken voor
I d I d b I I zorgen, dat WIJ dan om 7.30 uur aanwezig

. I f ' n e pauze was n e ovenzaa geegen- ' s ' waalerp aten van sto zuigers op grotere he 'd d t nto t Il' n Vr " Tl ' d b t d . "ziJn in de tudlo Emmastraat 52. Het ver-

. lee onselg IJeJseselng . .~ng,ten .te ~nlppen. te bezichtigen. " dient, wel aanbeveling vóór die tijd de spoor-

t:onclusle: Idee levert, ondanks de hogere H t t d ed elt d d d kaartjes te kopen.. . .k . I e wee e 9 e e van e avon werbewerkingskosten een aanzIenlij e materlaa - d d h d W ,. . -b ' ' weer geopen oor et zang uo, waarna IJ ontvingen van de heer Van Beem, af-
Pesp~rlng250P. Id deling nabewer~ng, een dankbetui

g ing voorremle' gu en G d b t d .. t ..d'. oe es e e vriJe IJ genoten belangstelling en ontvangen cadeaux

Woensdagavond 8 Mei is voor Utrecht de bij zijn 35-jarig buwelilksfeest
eerste vrij tijdsbesteding tentoonstelling ge- IDEE~BUS
houden in de bovenzaa'l van "T rianon", aan Er was gevraagd om de 300 kisten, vroeger
de Oudegracht. Er waren 60 inzendingen bestemd voor transport en opsl~CJ von rotors
ne organisatie hiervan berustte bij mej. Sol, Industriemotoren een nieuwe "job" te be-
lle, afdeling sociale zaken. Er waren onder zorge,n.
anderen: smyrna kleden, pentekeninger Diverse mensen noemden producten, die men
'öierkleedjes, diverse schemerlampen, poppen, daarin kon vervoeren, maar de vraag had
.1uis, draaimolen, verschillende meubelstuk, niet de bedoeling een nieuwe "normaalbak'"
jes, Aan alle voorwerpen is zeer veel werk er bij te nemen, zodat deze inzenders de
I-,esteed. zaak niet opgelost hebben,
Daàr deze tentoonstelling voor Utrecht ret.~ Voor de statorkistjes is wel een goede be-
nieuws Is kunnen wij deze eerste expositie I stemming gevonden, namelijk: de motor van
als zeer geslaagd beschouwen. de handstofzuiger, die hierin precies past en
Volgende keer verwachten wij nog meer in. nu voor beschadiging etc, gevrijwaard is,
zendingen. Dus allen aan de slag! I terwijl bovendien geen transportwagens meer
De VDH-er G, H, de Klein, die sinds ge. in beslag genomen worden, ,
ruime tijd verpleegd wordt In een sanatorium, Wij lazen' -

'ötuurde ons vijf door hemzelf gemaakte I . .
kleedjes, voor de verloting op de vrije tljds- Rudolf
tentoonstelling, De opbrengst hiervan was Die goede man Rudolf van ons 'J:ag
f47,15, welke hij beschikbaar stelde .voor in de etalage van Dolf van dJer Made
Ziekentroost. (Voorst raat te Utrecht) een reclame-
WIj zeggen onze vriend De Klein hartelijk

I kaart op een Solex staan met: Eén
.:Jank daarvoor en wensen hem een spoedl" ding is zeker, vakwerk is beter. "Eer-
herstel. lijk duurt het langst" juichte die
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Aanstaa nde Maa ndag
is de heer M. A.
Vellekoop van het

Versterkerlaborato-
rium 12Y2 Îaar In
onze dienst, reden.
om deze niet aan
de weg timmerende
medewerker eens
voor het voetlicht te
halen.
HIjzelf zal dit wel
niet prettig vinden,
want het is bek~nd,
dat de jubilaris een
bescheiden persoon
is, die van zijn ken-
nis en bekwaamheid I
niet in den brede
doet weten.
Bescheidenheid en
bekwaamheid zijn on-
getwiJfeld de hoofd-
kenmerken van de
heer Vellekoop, en
zoals de heer Van

Iheid. prettige gevolgen van dien. Dat de weten-
Deze precisie heeft zijn carrière bij VDH schappelijke standing van onze bedrijven in
onmiskenbaar beïnvloed; hij is er de man de laatste 10 jaren zo verhoogd werd Is
door geworden, die belast werd met het ont- mede zijn werk, hetgeen iemand die heer
werpenva~ Ol)ze electri~.che meetapp.~ratuur. Vellekoop's brede en diepe ontwikkeling

IEr wordt In onze bedrijven ontzaglijk veel kent, niet verbaast.
gemeten. Wij hebben, zonder overdrijving In de tijd dat hij niet leest en studeert, j-
gezegd, een prachtige collectie meetappara- hij secretaris van het Humanistisch Verbond,
ten. Dank zij de heer Vellekoop is ook hier afdeling Voorburg; vrije tijdsbesteding zal
een vèrgaande normalisatie ingevoerd, die voor hem wel geen probleem zijn.
tot gevolg heeft gehad, dat er nu nog slechts Hr Vellekoop, onze gelukwensen.

VERGADERING
Op de directie-kernvergadering van Dinsdag
9 Mei 1950 werden de volgende punten be-
sproken:
1. Het beschikbaar stellen van Solexen voor

het personeel
Herover waren bij het personeel diverse
vragen gerezen, waarop de kern geen ant-
woord kon geven.
Hr J. v. d. Heem gaf een uitvoerige uiteen-
zetting van het doel en de w)jze van het ter
beschikking ~tellen van rijwiel-Solexen. '

Deze uiteenzetting zal in het VDH-tje ge-
publiceerd worden.
2. Inrichtinq fabriekscantine
Op pet voorstel van de kern om de cantine
wat gezelliger te maken, werd besloten:
a. bloembakken aan te brengen om de pila-

ren;
b. één of meer platen tegen de achterwand

op te hangen;
c... het meubilair te repareren, schoon te

maken en opneiuw te vernissen;
d. papierbakken aan te schaffen, zodat nie-

mand meer papier op de grond behoeft
te gooien;

e. een proef te nemen met het 9~ven van
wat radiomuziek tijdens de pauze.

Het voorstel o'm het draadglas in de zijramen
te vervangen door blank glas, waardoor een
gezellig uitzicht op het park ontstaat, zal
nader bekeken worden. Bij het uithakken van
het draadglas zal namelijk een groot deel
van het blanke glas daarboven ook sneuve-
len, zodat de kosten vrij hoog worden.
De proef met het ter beschikking stellen van
borden, vorken en messen is tot nu toe niet
erg geslaagd..

DIRECTIE/KERN
Het is de bedoeling, dat iedereen een bord I
en een mes gebruikt.

3. Overleg inzake overwerk, ploegendienst
en verschoven werktijd

De directie zegde toe, dat voortaan over

Iafwijkende werktijden, zoals: overwerk, ploe-
gendienst en verschoven werktijd met de
kern eerst overleg zal worden gepleegd.
Wat betreft incidenteel overwerk zal vol-
staan worden met achteraf éénmaal per
maand of per twee maanden een overzicht
aan de kern te verstrekken.

4. Diversen

a. 15 % vraagstuk
Dit is een moeilijk en principieel vraag-

,stuk. De directie heeft een kleine com-
missie benoemd, bestaande ûît de heren
Boersma, methodenbureau; Schrevel, per-

jsoneeJsdienst en Heymans, die voor de
kern zitting heeft in de tariefcommissie.
Genoemde heren zullen nagaan hoe deze
zaak bij andere bedrijven geregeld is en
aan de hand hiervan een voorstel bij de
directie indienen.

b. De geblokkeerde snipperdag
Deze werd door de directie vrij gegeven.
Dit jaar kunnen dus in totaal drie indivi-
duele snipperdagen opgenomen worden.

c. Gratificatie '1950
De directie deelde mede, dat de 2 %
gratificatie ook dit jaar gegeven zal wor-
den. De voorwaarden zijn dezelfde als
in 1949. ,

Aan het einde van de vergadering werd nog
]gesproken over de afzuiging in de slijperij

en het collectieve premie-systeem van het
glansnikkeJbad.

~ c'
I Burgerlijke Stand

G be ,oren: ..

Adnanus, zoon van J. Brobbel, wikketafde~
" 5619 0;0Ing, op . ~.
Yolandè Ida Margaretha, dochter vanW...J.
I. Ledel, afdeling ptanbureau..op7.5.1950.

~uwelijken:
(~. v. Rosmalen, afdeling financiën, metrnej

. de Zwart, op 16.5.1950., Lindenhof, afdeling montage, met mej.
, Koornneef op 17.5.1950.

INTREDINGEN
I. Giesekam, meubelmakerij.
. de Jong, draaierij.

A.. Ac v. d. Veen, draaierij.
A. Bongers, opleidIng (volontair).
H. G. Deutekom, idem.
. 1 Smit, idem.

n. W. J. Stoorvogel, idem..
Wilst, idem.

Cursus sociale wetgeving
Hoewel wij de sociale wetten als bedrij
vanzelfsprekend tamelijk goed kennen en in
t")nze bedrijfsbibliotheek de beschikking heb-
ben over de complete wetten, verordeningen
en alle publicaties, die op onze vele sociale
wetten betrekking hebben, en door onze
dagelijkse ervaring ook enigermate op de
hoogte zijn van de practijk van de sociale
wetgeving, oordeelden wij het nuttig ons
hierover ook eens te laten voorlichten door
een deskundige van de Raad van Arbeid,
De heer J. Bink, inspecteur van de Raad
van Arbeid in Den Haag, heeft zich op onze
olitnodiging bereid verklaard voor onze
functionarissen, die dagelijks met sociale
wetten te maken hebben, een serie curso-
rische voordrachten over de practijk van de
."'ciale wetgeving te houden.
~edurende 28 weken heeft een tiental func-
tionarissen van de afdelingen arbeid, sociale
zaken en loonadministratie van onze fabrie-
ken Den Haag, Utrecht en de Kroon deze
voordrachten gevolgd. Het resultaat Is, dat.
hun inzicht in de materie verhelderd is en
;Jnze conclusie dat het voor een bedrijf
;Juitengewoon leerzaam is zich door de~'
'undige ambtenaren te laten voorlichten, è,
Bij ons weten is dat de eerste maal, dat een
onderneming op dergelijke wijze met de
overheid samenwerkt. Tot beider genoegen
en lering.

Kernspreekuur Maanweg
De kern hourt spreekuur op Maandag 15 Mei
1950 in wachtkamer 1, begane grond.
Aanwezig zijn:
1e pauze: hr v. d. Plas en mej. Bécude.
2e pauze: mej. v. Rietschoten en hr v. d. Ree

Tramabonnementen

Tramabonnementen voor de maand Juni
kunnen worden besteld op Maandag 15 Mer
tijdens de pauze in de grote cantine.

Afdeling Personeelsdïenst

Woningruil
Aangeboden
Heel huis bestaande uit:
suite plus keuken, 2 slaapkamers. kabinet
en badkamer, zolder en zolderkamer.
Huur f 45. - per maar\d.

Gevraagd
Een flat met drie of vier kamers ir\ Voor-
burg of Rijswijk.

Te bevragen
Hoekenburglaar\ 42, Voorburg.


