
ROTTERDAM AHOY EN DE MIJLPAAL ZI EKENTROOST
Over enige weken gaan wij van onze
vacantie genieten; naar zee, bos, hei
of naar het buitenland. In e.lk geva.l;
hoe of wij onze vacantie doorbren-
gen, thuis blijven zitten doen wij
zeker niet. Wij trekken er op uit,
Maar laten wij dan niet onze collega's
vergeten, die door ziekte gedwongen
zijn thuis te blijven. Laten wij tonen,.
dat wij met hun medeleven. In dit
verband maak ik van deze gelegen-
heid gebruik uw aandacht te vestige.n
op onze grote collecte, welke wij
vóór de vacantie zullen houden,
waarbij wij op uw aller spontane
medewerking rekenen,
laten wij tonen, dat wij met onze
zieke collega's medeleven en tonen
wij dat door met een royaal gebaar
te tasten in onze beurs en dit dan
zonder verder bedenken te depone-
ren in de bus.
Laat de coilecte ditmaal de kapitale
~om van minstens 500 gulden op-
:Jrengen, dan zijn wij voor een half

I jaar voorlopig geborgen,

Comité Ziekentroost,

ln het paviljoen DUR-
VEN EN KUNNEN kan
men aanschouwen wat
de Nederlandse Industrie
na de bevrijding voor
nieuws heeft voortge-
bracht. Er zijn hier uit-
sluitend inzendingen te
zien van prominente
Nederlandse bedrijven
en wij bevinden ons er
met onze (bescheiden)
inzending dus in goed

gezelschap.
Hiernaast ziet u de af-
beelding van de VDH-
vitrine, die toont wat
VDH voor nieuws op de
markt heeft gebracht:
het RijwielSolex, elec-
trische handboormachi-
nes, zeilwrijvers, licht-
metalen stofzuigers.
In tegenstelling tot een

jaarbeurs bijvoorbeeld,
wordt hiermede geen

verkoopreclame beoogd.
- Prijzen staan daarom

ook niet aangegeven.
Het is alleen een de-
monstratie van de Ne-
derlandse ondernemings-

- zins en wij zijn er trots
op in het gezelschap
van BPM, KLM, Spoor-
wegen, PTT, de scheeps-
bouwindustrie en Philips
op deze wijze ons visite-
kaartje te kunnen af-
geven.

I met de Verkoopcentrale voor dit product.
I Reis nr. 47627, van 3 Juli tot 12 Juli.
Aanvangs- en eindpunt: Breda.
10 dagen.
Reissom (165.-, plus (11.- voor elke
trs. 1000. zakgeld. Max. zakgeld. frs. 17000.
Tdb (126.- en (11.- voor elke 1000 frs.
~akgeld.
In de reissom Is niet begrepen de benzine
~n olie, deze zullen de deelnemers naar
.Jehoefte onderweg van hun zakgeld moe-
ten betalen.

PROGRAMMA
Maandag: Vertrek uit Breda vanaf het Sta-
tionsplein om ca. 11 uur. Via Roosenda~l,
Bergen op Zoom, Kruinlngen, Goes ~n Mid~
delburg naar Vlissingen. Waar we logeren...
f')il1sdag: Met het veer over de Schelde
naar Breskens en door Zeeuws-Vlaanderen.
We passeren Cadzand, Retranshement en
het Zwin en rijden langs de gehele ~~I-
'lische klist naar Frankrijk. Logies in Calais.
Woensdag: Van Calals langs Cap Grlz
Nèz en de bekende Franse badplaatsen Bou-
ogne en Le T ouquet naar Le T réport. Lo-
lies.
Donderdag: Deze dag wordt het laatste
traject langs de kust afgelegd naar Le Havre.
Afwisselende route met mooie krijtrotsen en

I uitzichten over zee.Nogmaals. . . . . op vacantie Niet per trein of per auto, maar... met Vrijdag: BIJ Havre .verlaten wij de kust en
" de SoleJ.. . rijden door het Seinedal, dat zeer veel na-

In "Reizen en Trekken, officieel orgaan De reis wordt speciaal uitgeschreven voor tuurschoon biedt. We passeren Rouaan, Les

van de Nederl~n9se Reis~ereniglng, w~:den hen, die in het bez!t .zijn van het nieuwste Andelys en logeren in La Roche-Guyon, een
w!i áangem.oedlgd een r~ls ~~ar Frankrijk te e~ snel In p~p~larltelt groeiende vervoer- aardig oud stadje op slechts 67 km van
maken. WIJ nemen het In zIJn geheel over, middel, het R.iJwleISo)ex. .. Parijs.
omdat er wellicht onder onze lezers Solex- B}j de keuze van het programma IS rekemn? Zaterdag: In de morgenuren bereiken we"
rijders zijn die willen meedoen. gehouden met het prestatievermogen van dit ( I
Franse kusten Parijs. vervoermiddel en werd overleg gepleegd vervo

~~
~~~

Overenke!e weke,n begint de fabriek$vacantie en hoewel wij van rechtgeaarde VDH-ers
niet anders verondersteflen dan dat zij een keurige planning voor die heugelijke week
hebben gemaakt, vestigen wij de aandacht nog eveJ; op enke.le tentoonstellingen hier
te lande. '.

In de eerste plaats ROTTERDAM AHOY.
Mén heeft in de dagbladen al het nodige over deze fantastische tentoonstell!ng kunnen
lezen; al degenen, die wij na een bezoek naar hun mening gevraagd hebben, waren
eenstemmig in hun lof. Wie enige belangstelling heeft voor de zeevaart en voor de
goede stad Rotterdam.. mag hier niet 9ntbreken. Men kan er kennis maken met alle
aspecten van het bonte leven dezer havenstad en er een aangename en leerzame dag
doorbrengen. Vooral mannen en jongens zullen niet weg te slaan zijn van de schepen,
!teren en dergelijke, die op de kade zijn opgesteld. Als men moe is make men een tocht
door de havens, naar onze mening het mooiste boottocht je, dat er in ons land te
maken valt.
Dan is er nog de tentoonstelling DE MIJLPAAL te Ar~hem.
Men heeft in de kranten sombere berichten over dit evenement kunnen lezen. Zelf zijn
wij er alleen geweest toen de tentoonstelling nog in aanbouw was. Men kent de bezwaren
tegen de Mij.\paal: er zou te weinig vertier zijn en de tentoonstelling zou te veel weg
hebben van een statistische voorstelling. Dit zal onzes inziens onvermijdelijk zijn als men
een beeld wil geven van de resultaten, die in 5 jaar wederopbouw bereikt werden.
Er is gebroken met de klassieke tentoonstellingsopzet; men wandelt van het ene paviljoen,
door het prachtige landgoed Sonsbeek, naar het andere en dat alléén is het entree van
één guJden al meer dan waard.



Tramabonnementen

In verband met de aanstaande vacantie kun-
nen de tramabonnementen voor de maand

i Augl'stus alléén op Maandag 10 Juli tijdens
I de pauze In de grote cantine beste1d wor-
, den..

De nieuwe abonnementen worden dan nog
vó6r de vacantie uitgereikt.

Afdeling Personeelsdienst.

ji
.
.J

Geniet van Uw vacantie
Vacantie! Wij herinneren ons nog wel van vroeger, toen wij nog op school
waren, wat een toverwoord "vacantie" was. Voor sommigen is dat wat
langer geleden dan voor anderen, doch voor ons allen heeft het begrip
nog een grote bekoring behouden. ,Maar wat doen wij met onzevacantie7
Voor de een betekent het, dat hij een verre reis kan maken, voor de
ander, dat hij zich kan wijd~n aan zijn liefhebberijen, maar voor allen
beduidt het, dat wij ons lichamelijk en geestelijk eens helemaal kunnen
ontspannen en genieten van een welverdiende rust.

Er zijn m~nsen, die van vacantie een pro,.
bleem makèn. Zij gaan weken, ja maanden VRIJE TIJDSBESTEDINGvan te voren piekeren, zij gaan ingespannen
zitten rekenen, om dan dikwijls tot. de slot- k I . d .
som te komen... dat er van vacantie weer antoorpersonee In e vacantie
niets zal komen I Die mensen menen, dat I
een werkelijke vacantie nu eenmaal gebon-' Nu in September weer vele cursussen gaan beg'nnen en velen er over denken hoe tij
den Is aan de voorwaarde, over een welge- hun winteravonden nuttig kunnen besteden, is de tijd rijp om te wijzen op een opleiding
vulde portemonnale te kunnen beschikken voor kan~oorpersoneel, die niet de bekendheid geniet, die zij verdient. Het gaat hier om
Ach, als dat werkelijk zo is, wordt het ma- de handelsavondscholen. De opleiding aan deze scholen is zodanig, dat men na het
ken van vacantieplannen natuurlijk wel eens eindexamen, na enige maanden verdere studie het practijkdiploma kan halen voor de
eenvoudiger. Maar nodig is het niet. Het bestudeerde vakken.

moet van onszelf komen. Het gaat er om, De gemeentelijke handelsavondscholen in De drie Gemeentelijke handelsavondscholen
dat wij ons eens volkomen losmaken uit de Den Haag en Voorburg geven les op Maan- in Den Haag zijn gevestigd:
dagelijkse gang der dingen, dat wij ons eens dag, Woensdag en Vrijdag van 7.00-1:0.00 Raamstraat 28
helemaal vrij voe.len en niet gebonden aan uur in de volgende vakken: Beeklaan 445
plaats of tijd. Pas dan hebben wij echt I Nederlands, Frans, Duits, Engels, algemene Vermeerstraat 56.
vacantie. handelskennis, handelsrekenen, boekhouden, U kunt zich voor alle drie opgeven bil de
Er was eens een Chinees, die een boekje handelsaardrijkskunde, staatsinrichting, steno- Gemeente-secretarie, afdeling onderwijs,
schresf over de gelukkigste ogenblikken van qrafie. Lijnbaan 32, kamer 6.
zijn leven. En toen hij er zo op terug zag, De scholen hebben vier. klassen, zodat men De cursussen beginnen op 5 September.
bemerkte hij, dat het juist de ogenblikken aan het eind van het vierde jaar een dîploma De Gemeentelijke handelsavondschool te
waren geweest, waarin hij voor een moment kan verwerven. Stenografie wordt alleen ge- Voorburg is in de V.iletstraat, terwijl erin
de gewone dagelijkse zorgen vergat, en zich, geven gedurende de eerste twee jaren. Men Den Haag ook een R.K. Handelsavondschool
even, helemaal vrij had gevoeld. Het waren I:rijgt er een apart diploma voor. Zij die is aan de Bloemfonteinstraat 194.
maar kleine voorvallen geweest - een wegens hun vooropleiding (bijvoorbeeld De Rotterdammers worden attent gemaakt

regenbui tijdens grote droogte of een bloem, M.U.L.O.) in eens in de derde of vierde klas op de Middelbare Handelsavondschool "Mer'-
die in zijn tuintje opènglng '- maar dingen, komen, kunnen toch steno Ieren en wel aan curius", die opleidt voor het RIjksdiploma
die even iets nieuws in zijn leven brachten de Gemeentelijke Centrale school voor handelsavondschool, de practIjkdiploma's, het
en he.m lieten zien, hoe mooi het leven is. machineschrijven en stenografie, Copernicus- diploma M.B.A. en voor stenografie. De in-
En bij die herinnering voelde hij zich weer straat 159-161, waar leerlingen van de han- schrijving voor de verschillende klassen en
gelukklg. 'delsavondscholen gratis machineschrijven en afdelingen is op 3, 5, 6, 7, 10 en 12 Juli,
Zo moet het o~k bij ons gaan. Ook wij stenografie kunnen Ieren. 's avonds van 7.30-8.30 uur In de gebouwen
moeten openstaan voor nieuwe Indrukken, Na de derde klas kan men een speciale der H.B.S. Afrikaanderplein, Bergsinge),
ons openstellen voor al het mooie, dat de cursus voor het middenstandsexamen volgen. Hofstedestraat en Witte de WIthstraat.. De
gewone dagelijkse gang van zakl;'n komt Dit diploma wordt .door vele k.~ntoorbedîen- nieuwe cursus vangt aan O!? Woensda(
verbreken. En welke gelegenheid biedt den verworven, die de practijkexamens te 6 September 1950. Het onderwijs zal worder,
daarvoor nret de vacantie. moeilijk vinden, of die een eenvoudige alge- gegeven in bovengenoemde gebouwen en
Denk nu met, dat wiJ hiervoor ver van huis mene opleiding wensen. tevens In de H.B.S. Ramlehweg.
moeten gaan of allerle! buitengewone dln- Ook kan men aan de handelsavondscholen Verdere inlichtingen omtrent de handels-
gen moeten doen. Het komt er alleen maar opgeleid worden voor de practIJkexamens In avondscholen kunt u verkrijgen bil de heer
op aar}, dat wij onszelf rust geven en ge- alle vakken, die er gedoceerd worden. Dit Broekhuyzen, afdeling bibliotheek, lid van de
nieten van OhS "vrij zijn". En dat kan ook geschiedt In een vijfde klas. oplerdlngscommissle.
vlak .bij huis. De handelsavondschool is zo îngericht, dat
Lichamelijk moeten wij uitrusten, om straks, men kan kiezen tussen de boekhoud- en de N I .
als de plicht weer roept, des te bet~r aan talen richting, terwijl er bovendien keuze- ogmaa 5... ..op vacantie
de arbeid te kunnen 9aan. Maar, en dat vakken zijn, met dien verstande, dat men niet (I 1)
Is even belangrijk, ook geestelijk uitgerust alle vakken hoeft te volgen van een gekozen vervo g van pag.

moeten wij weer aan het werk gaan. Die richting. Het verschil is dan echter, dat men reeds Parijs, waar we anderhalve dag zullen
vrije dagen moeten ons frisse moed mee- bij het eindexamen geen diploma ontvangt, hlijven om deze metropoJeJeverkennen.
gev7n, een st~un In onze dagelijkse beslom- doch slechts een getui'gschrift. voor de vak- De belangrijkste bezienswaardigheden als de
merlngen. En laten wij dan bedenken, net ken, waarin examen Is gedaan. Het onderwijs Eiffeltoren, Dome des I'nvalldes, het. Palals
als die Chl.nee~, dat ~~t m~estal juist d7 In d7 ~ederlandse taal en ha~delscorrespon- Chaillot, Notre Dame en Arc de T rlomphe
kleine mooie d!ngen z!Jn, die ons daarbij dentle.ls steeds verplicht; dat In boekhouden zullen bezocht worden, terwijl bovendien een
kunnen helpen, mits WIJ er maar oog voor en handelsrekenen In de eerse klas. rondrit je langs de voornaamste boulevards
hebben. Samenvattend zien wij dus de volgende gemaakt kan worden.. '

Wij hoeven niet ver weg te gaan. Rustende mogelijkheden: Md V t k .tp " . Md I k k ". aan ag: er re UI arlJs en vla eaux
aan e s oot ant!- _unnen WIJ ons overgeven 1. Einddiploma voor alle vakken van boek- en ChàteauxThlerry naar Rel
aan de natuur, aan het spel van zon, wind houd. of talenrichtIng; .. ms.
en wolken. Die natuur is ook voor ons, als 2. Getuigschrift voor er}kele vakken, waarin Dlnsdag=.. Langs 7en zacht golvende weg
wij haar maar willen zien. En regent het examen wordt gedaan; met mooie ve~gezlchten verder noordwaarts
eens, geen bezwaar. Een mooi boek kan 3. Mîddenstandsdrploma; naar CharleroI.

ons helpen. Als wij er maar even "uit" zlj,n 4. PractIjkdiploma's; Woensdag: Van Charleroi over Waterloo,
met onze gedachten. Want daar komt het 5. StenografIediploma; Brussel en Antwerpen terug naar Breda.
op aan. Wie vastbesloten Is van zijn vacantie 6. Dlproma voor machineschrijven. Deelnemers moeten In het bezit zijn van de
te gen!eten, en bereid Is om zich heen te Rest ons nog kosten en adressen te vermei. volgende documenten:
zien, naar al het mooie dat het leven heeft den. . 1. Uitvoervergunning.
te bieden, die komt straks volkomen uitgerust Het schoolgeld wordt geheven naar inkomen. 2. Triptiek of carnet de passage.
en verfrist weer op het werk. En de her. Om de gedachten te bepalen zij hier ver- 3. Rijbewijs.
Innerlng zat hem nog lang bezig houden. meld, dat bij een Inkomen van f 3.000. - het 4. Nummerbewijs.
Van hem kan men zeggen: hij heeft vacantie schoolgeld f 26. - per jaar bedraagt. De Voor de eerste twee wende men zich tot
gehad I boeken worden in bruikleen verstrekt. de A.N. W.B.. Parkstraat. Den Haaa.



Allereerst twee kampen voorde R.K. meIsjes,
van 24-29 Juli. Een te Vught In Noord-
Brabant en de andere In Borne In Drente.
Het programma vermeldt onder anderen
sport, spel en dagelijkse tochten.
Een andere mogelîjkheld is nog een kamp-
week georganîseerd door de werkgemeen-
schap Jeugd en Evangelie, van 22 tot 29 Juli
in de Joolberg te Driebergen en van 5 .tot
12 Augustus in ,,'t Busje" te Bennekom.
Deze kampweken zijn voor jongens en meis-
jes van alle gezindten.
Hier ook een programma van dagtothten,

sportwedstrijden, kampvuren, etc.
Inlichtingen bij afdeling Sociale Zaken.

Burgerlijke Stand Utrecht
(.7eboren:
Louise Christine, dochter van W. A. Hout-
zager, afdeling draaierij, op 30.6.1950.

IN TREDING EN
A. Jacobs. afdeling draaierij. op 3 Juli 1950.

Dankbetuigingen

Wij ontvingen een dankbetuiging van K.
Lwaak, afdeling draaierij, voor ontvangen
cadeaux en belangstelling bij zijn huwelijk
ondervonden.

'EEN PAARDEN MOP

"De linie"

~"~'+::

Inde afgelopen week is in de fabriek ,\J,trecht een zeer geslaagde wedstrijd gehoudèn
in ,het bij VDH reeds ing~burgerde.,begrip:

"OPRUIMEN. - SCHOONMAKEN - ONDERHOUDEN"

Een wedstrijd, waarbij de gehele fabriek in 19 groepen was verdeeld. De jury, bestaande
uit de heren Van Delft (Kern Maanweg), Van Meersbergen (Kern U.trecht) en onder-
getekende, heeft, in de afgelopen week tweemaal een inval gedaan om een inspectietocht
kris-kras door de fabriek te houden. Zonder enige terughoudendheid kan de jury
verklaren, dat hier een prima prestatie geleverd is. De prijzen en eervolle vermeldingen
zijn alle verdiend,
Natuurlijk zijn er uitzonderingen en zijn er punten waar nog een algemene oplossIng -'

voor gevonde~ moet. Vforoon, zoals het gebruik van de meest uiteenlopende stamp- I

onderdelen ~Is oliepotje, (In een opruimwoede heeft de heer De Gruyter in de draaierij
Maanweg meer dan 100 van dergelijke onderde!en opgesnord).
Dat de jury zonder aanziens des persoons heeft gewerkt, moge blijken uit het feit,
dat ook eén benzineblik voor de Solex van een afdelingchef, opgeslagen in de dames-
kleedkamer (pardon, naast de portrersloge) enkele strafpunten tot gevolg had, Ook hier
zal zich de noodzaak voor een benzinepomp doen gevoelen, nu aan de motorisering
van h~.t'personeel voor de fabriek Utrecht is begonnen, of zouden de Solexen nog lang
op zich laten w~chten7

M. BOERSMA.

Uitslag Orde en Netheids- gemaakt was, we'rd deze tezamen met de I
eervol vermelden toegesproken door del

wedstrijd heer Meys en ir Boersma, waarbij de eerste I
een beroep deed op de winnaars en win-

Zo is dan na bijna twee maanden grondige naressen om inderdaad de verkregen toe-
orde- én netheidsactie een wedstrijdweek ge- stand te handhaven en de tweede een korte I
volgd, 'waarin de 19 ploegen, waarin het impressie gaf van de ervaringen bij de be-I
bedrijf. is ingericht, ges~~eden hebben om als oordeling opgedaan.
overwinnaar te voorsc~IJn te ko":,en.. Bij de beoordeling is uiteraard rekening ge-
D~t er door vrijwel lede:een.. Ijverig ,;>pge- houden met de aard der werkzaamheden, Kernspreekuur
rulmd en schoongemaakt IS, blijkt wel Uit het zodat het onder anderen toch mogelijk was,
feit, dat de hekkesluiters zeker ook een dat de afdeling nabewerking op de derde' Heeft u iets met de Kern te bespreken, kom
goede indruk maakten, maar er is nu een- plaats kwam. dan Vrijdag 14 Juli aanstaande even op het
maal op elke slak zout gelegd: Hier komt Bij het beoordelen trachtte men nog schie- Kernspreekuur, d?t gehouden zal worden
dan de uitslag. lijk een en ander haaks op te stellen of een gedurende de. middagpauzes in de kamer
No. Ploeg Strafpunten andere schoonheidsfout te herstellen, maar achter de portiersloge.
1 Band A 25 als regel had men de strafpunt dan al te Aanwezig zijn:
? Gereedschapmakerij 30 pakken. 1e pauze: mej. Van Lint en hr Loozekoot.
3 Nabewerking (rest) 40 Band G Is bijvoorbeeld een stuk achterop 2e pauze: Th, van Meersbergen en J. A, van
4 Band C 45 geraakt, omdat men na eenwac htperiode Kortenhof..
5 Band E 45 cantine wel héél erg rommelig achterliet Alléén daar kan het rustig gebeuren.
6 Nabewerking (slijperij en lakkerij) 50 U weet: DE KERN.
7 Band B en impregneerderij 55 Laat niet, nà ('t aangenaam verpozen
8 Stamperij 60 etc,
9 Band F . 60 Desalniettemin is de wedstrijd sportief op.

Machinereserve, gereedschapma- e t 0 n e d k d m " .j ."" g va . z an aan e co miSSie en WI De leverancier van paardenanecdotes

gazlJn, harderij 70 besl .t de t. et .. . UI en ze ac le m . schri
J'ft van uit zijn vacantieverbli j f 'n 11 Draaierij (rest) 70 AII ' h ' d '" I

12 T II ,. t A l t " d h ,. ' j 75 es gerlc t, netjes en or e Ijk, het Noordhollands Noorderkwartier'
eeri], con rve, IJ sc rlJverl D t ' ,

13 Administratie en archief 75 a IS voor, - Het enig~ peerd, van de week door

14 Band: ~~slag, expeditie" s~:vice 95 Wat kost dat 1 ons alhier ontmo~t, had reeds zo la~g
15 Draaierij (revolverdraaierij.. boor- geen collega gezien, dat het zelf met

, en tapmachines) 190 Hoezeer het nodig is een indruk te meer wist dat het een paard was, Het
16 Inkoop goederen, magazijnen, rem- van de kostp.~ijs va~ de ve~schillende artike-

[ had zelfs geen manen meer, doth

place, steekproefcontróle 105 len, moge blijken Uit het feit, dat deze week droeg in plaats daarvan een wollen

17 Huisvesting (algemeen) 120 geen prijs kan worden toegekend. shawl om de nek. We wezen het dier
18 Personeelafdeling, productie-, Men is blijkbaar bang een slechte beurt te daarop. Het antwoordde somber: "De

technisch bureau! laboratorium 120 maken en durft daarom aan de wedstrijd niet 11. hulpmotor heeft mij de das omge.
19 Band G en proefdraaierij 140 m~de te doen. Dat deze redenering \ daan.
Hu!de' dus aan de dames en heren van behoeft wel niet nader t~ worden aange- " ... ,
band A,Het zwakke geslacht heeft zich hier toond; een slechte beurt maken allen die WIJ getuigden met te begrijpen,
dus weer van haar sterke zijde getoond. niet m.eegedaan hebben. Laat u dus niet ,Dat komt omdat u me niet laat uit.
Ook van d~ze plaats hartelijk gefeliciteerd I weerhouden en doe mee, doe een gooi naar praten," grafstemde het ros, "Dàt
De andere plo~gen hebben ook hun best ge- de prijs van f 2.50, die bij meer dan drie heeft mij de shawl omgedaan." En
daan.. doch konden uiteraard niet voor een goede inzendingen verhoogd wordt het dier wees mistroostig op een pas.
prijs in aanmerking komen. ~ 5 serende kapelaan, die op een als een

Daarnaast zijn nog de volgende eervolle De actie voorde ideeënbus blijft nog ~ kever snorrend voertuig het oprij.
vermeldIngen te boeken: doorgaan. Het aantal inzendingen Is thans I1 laantje der dorpspastorie uit solexte,
Mevr. T, A. C. Ruyssenaars- Sprengers gestegen tot 67. Deze week kwamen Doch de volgende dag zagen wij,
Mej, M. S. J, H, Doelant inzendingen binnen. wandelend tussen Bergen en Camper.
hr J. N. H, v, d. Toorn . .. duin, dat paard met fiere tred een
hr A. L. H, v. d. Hooft Nog enkele vacantlemogelljk- strandka'ros In zee trekken, Toen het
hr H. C, Panhuis heden voor de jongeren ons in de oogkleppen kreeg, hinnikte
hr A. van Dijk het uitdagend:
hr J. B, Jansen I Nu de vacantie meer en meer in zicht komt
Ook zl.J kreg~n e.en boek vqor hun ,~ijzon. en e~ misschien nog, niet, door ieder een "Doe"me dàt eens na op een Solex,
dere verzorging, waarmee ze hartelijk ge- plan IS gemaakt wat In die week te doen, Ale'xl
lukgewenst worden. I willen wij nog even de aandacht ve~tlgen
Nadat op het einde van de week door middel 10p, enkele jeugdkampen, die tijdens de
van de omroe.p de winnende pJoeg beken!" vacantieweek gehouden worden,
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JNTREDINGEN
J J. Schreuders, afd. radiolabórtorium,
~7.1950.
;). J. Noteboom, ~fd. electromotorenlabor~to-
rium, 3.7.1950.
Mej. H. J. E. v~n Zijl, ~fd. expeditie, 3.7.'50.. .Mej. T. Quint, ~fd. voorc~ Icul~tle, 3.7 .1950.
M~j. I. V. Werlemann, afd. inkoop, 3.7..1950..
, Evers, aid. opleiding, 3.7.1950.D I U h ~. H. Hamming, afd. opleiding, 3.7.1950.

en - vers oeg trec t - ,"\,l""'-- -. .Klen, afd. opleiding, 3.7.~9~0.
b I '1ej. T. C. Kramer, .afd. opleiding, 15.6.. 1950..en voet a H. Oostrom, afd opleiding, 3.7.1950.

N. Schotel, afd. opleiding, 3.7.1950.
Op het terrein v~n de voetbalvereniging einde kwam. \.:.. C. Wolters, afd. opleiding, 3.7.1950.
Voorburg Is Zaterdagmiddag j.l. uitgemaakt, Na afloop van de wedstrijden reikte de heer Mevr.. M. W. Thlebon-Van Lier, afd. docu.
~elke fabriek zich voor dit jaar de titel van L. C. M. J. Gussenhoven, directeur Verkoop- mentatle, 3.7.1950.
VDH-voetbal- en handbalkampioen zou mo- kantoor VAN DER HEEM N.V., de prijs uit Mej. L. A. Kuling, afd. verkeer, 3.7.1950.
gen' aanmeten. aan G. van Rosmalen, de aanvoerder van I C. M. Hage, afd. zagerij, 37.1950.
De uitslagen hebben overduidelijk aange- het Haagse elftal en uitte daarbij de ver- A. A Baun, afd. meubelmakerij, 3.7,1950..
toohd, dat dit VDH-Den Haag is, een resul- wachtlng, dat dit soort wedstrijden zou bllj- I H. J. Burbach, afd. meubelmakerij, 5.7.1950.
taat overigens, dat in de lijn der verwach- ven bijdragen tot een goede verstandhou- \ J. v... cl. Gugten, afd. meubelmakerij, 5.7.1950.
Uhgen lag, gezien de veel ruimere keuze, ding tussen onze zozeer op samenwerklnr W C. Knörr, afd. meubelmakerij, 5.7.1950.
die de elftalcommissies in Den Haag hadden. aangewezen fabrieken. r). v. d. Meer, afd. meubelmakerij, 5.7.1950.
Handbal (dames): p, J. van Rijn, afd. plaatbewerking, 3.7.1950..
Den Haag-Utrecht 6-2 R . Ut ht "'. H. van Rossum, afd. gereedschapmakerij,
Voetbal (heren): elzen naar rec ~7.1950.
Den Haag - Utrecht 7 -2 H t . d d d. ct. d t f t. Th. Breurken, afd. montage, 3.7:1950.e IS e wens van e Ire le, a unc 10. S I fJammer was dat de belangstelling van de . .t D H d. cl f b . k Ut ht '-1. W. ten e dam, a d. montage, 3.7.1950., narlssen UI en aag, le e a rle rec ,

fdzijd~ v~n het..Haagse personeel maar zeer moeten bezoeken, de reis maken per eigen i ~. Woel, a . montag,e, 3.7.1950.
matlg was WI J hadden een grotere opkomst t d. t ~Á d. t h. d t I '-1ej. M. A. Klok, afd. Inleerband.. 3.7.1950.. au 0 lens. IYlen len Iervoor aags e. . . .. ,

verwacht dan het honderdtal toeschouwers I ts t b k b" d h N \.:.. A. v. d. Geld, afd. tijdschrijverij, 3..7.50., ' voren p aa e espre en Ij e eer oor.
dat nu aanwezig was om de spelers aan te de loos, chef van de afdeling expeditie.
mU oedl h'gen h ' d b I d I Per rit kunnen twee passagiers worden mede. Dankbetuigingen '"

trec t a een us a i~.g spe ers en sup- genomen. """ t"

porters aangevoerd, terwijl ook de .heer en Vertrek uit Den Haag/Maanweg 8.45 uur I Hiermede betul~en WIJ onze hartelljk~ .da~"
mevrouw Meys van hun belangstelling blijk Aankomst fabriek Utrecht 10.15 uur

~ voor het prachtige cadeau en de fellclta:le
gaven. Vertrek Utrecht 15.00 uur van chefs, bazen en personeel van de afde-
.,in de eerste helft van ~e, handbalwedstrij? Aankomst Maanweg 16.30 uur ring nabewerking (slijperij), bij ons huwelijk
was er n09 maar weinig krachtsverschil Andere wijzen van vervoer worden
merkbaqr. Het Utrechtse team vertoolnd~ to~gestaan.
een b,eter ploegverband dan de ~eheeh I ReIskosten kunnen - behoudens L -
het Wit gestoken Haagse dames, die in un ringsgevallen te beoordelen door de direc.
geleder~n echter enkele geroutineerde tie - niet ;'orden gedeclareerd
krachten telden. De ruststand ging in met .

2-1 voor Den Haag.
Eenzelfde krachtsverhouding was ook te zien
bij de voetbalwedstrijd, die hierna begon.
Utrecht een homogene ploeg zonder be-
paalde uitblinker sen ouder dan Den
Haag, waar men een keuze had kunnen doen
uit een groot aantal nu nog actieve voet-
ballers,
Het gevolg was, dat Den Haag, met op de
middenvoorplaats onz:e bokser-voetballer i

Pijtak (bedrijfsschool), gevaarlijker was en I
dit tot uitdrukking bracht door in totaal
7 doelpunten. Utrecht - stug volhoudend,
wist hier 2 punten tegenover te stellen,
zodat het slot van deze wedstrijd kwam met I
7 -2 voor Den Haag. Een uitslag, die de
krachtsverhouding enigszins geflatteerd
weergeeft.
Tijdens de rust kwamen de dames weer In
het veld voor de tweede helft van de hand-
balwedstrijd. Dank zij de werpcapaciteiten
van de dames Zwiers (montage) en v. d,
Klok (loonadministratie) kon de score wor"
dengpgevoerd tot 6-2. met welke stand het

J. C. VAN HOOYDONK.
T. J. H. v. HOOYDONK-PIETERS.

-

Woningruil

Aangeboden:
~abrieksbezoeken , Voorburg: ruime 1e étage, bevàttende

I suite, twee zijkamers, badkamer en op be-.
Tot de beianQ.[ijkste groepsbezoeken, die gane grond rijwielschuurtje.

deze week aan onze fabri~k Maanweg ge- Gevràagd: woning met mînstens vijf kamers
I bracht we~den, rekenen wij: badka~e:'r te Den Haag of omgeving
Maandag J.I. - personeel van hetG.G.E.B. Van HalewlJnlaan 302, Voorburg, tel. 722668.

~ Groningen.
Dinsdag j.l. - 15 Engelse Welfare ofli.

cers zijnde de ~ h kt . k d. . ge' .. el examen voor wer ulg un Ig In -
kee:.ksters Uit Britse I n!e:'ur aan de Technische Hogeschool teDel~t

. . zIJn geslaagd:Woensdag J.I. - een groep jongeluI val -- . .-. -.. -:. H. J. v. d. Berg en J. 'v-'I;.Pold~r,
het Nederlands Instituut I beiden afdeling werkvoorbereiding.
voor opleiding voor he!
buitenland. Dit instituut i!'
gevestigd te Breukelen, In i
het kasteel Nijenrode. De
.. .jongelui worden opge-
leid voor functies in con-
sulaire en diplomatieke
dîenst, alsmede voor de
exPQrtafdelingen in grote
bedrijven...

Kernspreekuur Maanweg

I Geboren: '
I<osalina Pielronel.la Maria.. dochter van CA,M.
F-roon, afd. Organisatie op 6,7,1950,
H ',okuwe IJ :
Drs. A. B. Broeckhuysen, afdeling documen-
tatie, met mei, A. C, C, van Ew.ijk,op
11.7.1950;AAPt fdl ' 't " t ' J". , o. a e Ing SpUI erl], me meI, ...

Kok, op 13.7,1950.

met handbal

De Kern houdt spreekuur op Maandag 10 Ju.li
aanstaande In spreekkamer 1. begane grond.

I Aanwez;.g zijn:
1e pauze: hr Stoffels en mej.. Bécude.
Ld pauze: hr Kouwer en hr,-Heljmans.


