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Op een oor na gevild.. - c

! een vacantie"~;ek.' L~t~n~ ~ij' di;-b~nutt~~~~
~r de energie uitputten om na de vacantie
weer verfrist en uitgerust aan de slag te gaan.

I DIKKE PORTEFEUILLES

dank zij Loonadministratie

Het is (helaas) onmogelijk om allen, die een
bijzondere prestatie geleverd hebben in dit
blad te vermelden. Mogen zij zich niet te

I kort gedaan voelen als wij één uitzondering
maken voor de loonadministratie, die deze
week kans zag in één ruk uit te betalen:
2 weken salaris
gratificatie en
kinderbijslag.
Namens ~lle belangstellende lezers onze
dank voor de service en de dikke porte-
feuilles.

Het eerstE' halfjaar is op een oor na gev(id..
Nog een korte week en de fluit gaat voor
de vacantie. VDH stroomt leeg en voor allen
begint een week van ontspanning. Ontspan-
ning die wel verdiend is. In '-. . c .
semester IS flink gewerkt en veel geprodu-
ceerd. Als het tweede ha)fjaar van 1950 even
gunstig verloopt mogen wij niet ontevreden
z.ijn. Dat i --. .
nu gaan wij op vacan~ie. Hoe zullen wij die
be$teden? Er zijn er die per Solex grote
tochten gaan maken; zelfs naar het buiten-
18nd. Anderen hebben een vacantiehuisjege-
huurd, gaan trekken lang$ de Jeugdherber-
gen, kamperen, logeren of blijven thu.l$.
Onver$chillig op welke wijze men zijn vrije
dagen be$teed, het i$ mogelijk er een echte
vacantie van te maken, dat wil zeggen: een
tijd dat men zich ..,-- - ., - ken voor de ko$t, maar zich alleen in$pant

terwille van de ont$panning.
Laat de vacantie voor ons allen zijn een tijd.
waarin wij ons niet bekommeren om stofzui-
gers, radio's, Solexen, tarieven, premieper-
centages en kwaliteitseisen, noch om Korea,
Stalin of Leopold. Het is goed al deze onge-
twijfeld belangrijke zaken even te vergeten
~n gedurende die weken alleen maar aan-
dacht te schenken aan het weerbericht, de
temperatuur van het zeewater, de benzine-
voorraad van de Solex en het
kassaldo. Een mens leeft

verkoop van eigen producte

Het is voor ons allen van groot belar
digde producten hiet alleen op de
aanbod, doch ook -dat er vraag naar
Hoe ontstaat deze vraag 7 Onder me
opvoeren hiervan, waaraan dan ook
naast wordt er reclame gemaakt in
paarvoor in aanmerking komen, Dit i
vraag naar ERRES-producten te stimLJ
Maar er is nog een manier om dE
stofzuigers, Solexen enz, te vestigen
waar de mogelijkheid zich voordc
VDH-fabrikaat.

Laat ik een vo;'rbeeld uit eigen ervaring
nemen.

Onlangsfogeerde ik in de IJpolder en werd
daar opgezocht door een oude kennis. Dè
vader van een vriend uit mijn jongensjaren.
Hit was naar Halfweg geweest en op de
terugweg naar Amsterdam. Daar hij deze
tocht vaak maakte en zelfs naar Delden in
.Qvcrijs~.I en Boxtel en Eindhoven fietst om
familie en kennissen op te zoeken,. had hij
eens, zo vertelde hit mij, geïnformeerd wat
het kostte indien hij zijn fiets van een aan-
drijimotortje li'et voorzien. Dat kwam op een
driehonderd gulden,
Ik vroeg hem, waarom hij geen Solex nam,
maar dat was hem te duur, dat was bijna
400 gulden el) zijn fiets had hem twee jaar
geleden ook al een kleine 200 gulden
gekost..
Ik wees hem op de voordelen van onze
Solex met zijn speciale frame, goede vering
en wegligging en verantwoorde snelheid.
Na verder verteld te hebben over de pracht
organisatie der Service-stations, het ondèr

n kunnen wij zelf bevorderen

Ig, dat onze met zoveel zorg vervaar-
markt komen, door het feit van het
is.

~er door de kwaliteit en het geregeld
veel aandacht wordt besteed. Daar-
dag-, week- en andere bladen, die

is nodig, niet alleen om de bestaande
'Ieren, doch ook om die te vergroten.
~ aandacht op onze radiotoestellen,

en die is, dat wij; ieder voor .zlch,
>et, de aand~cht vestigen op het

alle omstandigheden verkrijgbaar zijn van
onderdelen, daar alles in Nederland gemaakt
wordt (hij dacht dat de Solex geïmporteerd
wordt) had ik hem warm en vroeg direct aan
VDI-J om toezending van reclame-materiaal, I

dat me prompt toegezonden werd.
Direct ging ik het hem brengen en wat bleek
toen, dat het niet om één, doch om drie
Solexen ging, want de bewuste persoon, een
gepensionneerd hoofdbestèller der P.T.T.,
had zo zijn vrienden, onder wie twee even-
eens gepenslonneer:de hoofdbestellers.. Met
zijn drie~n waren zij ruim twee eeuwen oud
en zij wilden graag nog flinke fietstochten
maken, Echter, de jaren drukten, bij de een
meer en de ander minder, zodat de gemoto-
riseerde fiets het aangewezen vervoermiddel
was,
Ten slotte gaf ik nog het VDH-tje, waarin
"Op de Solex door Afrika" staat en de
adressen van vijf Solex-dealers in Amster-
dam. Deze moeten nu verder hun capacl-
Aeiten 1onen, Het bedje was gespreid.
'Het ging mij niet om die Solex, maar om

-
dat wat er mogelijk het vervolg op kan zijn.
Dat kwam in dat geval heel erg vlug; de
kwaliteit van onze producten is trouwens.
dat ieder apparaat een reclame en "'
veling behoort te zijn.

De vacantie is in zicht; wij zwermen uit '-

het land. . -. - ..-' ook eens buiten familie- -.. "-""--

over onze ERRES-producten enz. te". -"

Als alle 1600 YDH-ers nu eens drie
enthousiast kunnen maken voor -.. - - --
een Solex, dan wordt de vraag er naar.
omstreeks 5000 stuks verhoogd. Dat is
aller belang, want ook -- --
niet stil en hoewel de term.
gemeengoed. -" ~-'. --
de weg snorrende ploffiets een Solex,
noemt de goegemeente hem zo.



Rubber, een artikel
dat vooral de laatste
50 jaar stormend~r-
hand de gehele we-
reld heeft veroverd,
wordt in VDH-pro'
duc~en op velerlei
plaatsen toegepast
Speciaal in onze
electrische huishou-
delijke apparaten,
waar het onder
anderen toepassing
vindt als stootband
en1er verkrijgin~ van
pe zogenaamde ver-
sterkte isolatie, Hier-
onder wordt ver-
staan het geheel g~-
isoleerd ophangen
van de krachtbron,
de electromotor, in VLOER WRIJVER SZ 23, Ook hierin is

het metalen frame,
bb kru er verwer t.

" Hierdoor is het onmogelijk, dat bij een defect
aan de motor, de uitwendige metalen delen, die aanraakbaar
zijn, onder spanning komen,
De toepassingsmogelijkheden van rubber zijn zeer uitgebreid,
Men heeft zelfs in On5 land een stichting in het le'ven ge-
roepen, de RubbersUchting, die als doelstelling heeft het
zoeken naar en het maken van propaganda voor nieuwe toe-
passingen van rubber, Deze stichUng werkt sa~n met het
ProefstaUon Wesf-Jav~ en heeft zusterondernemingen onder
anderen te londen en Parijs: Verschillende gegevens van dit
artikel zijn dan ook van deze stichUng afkomstig.
Rubber staat bekend om zijn goede isolerende eigenschappen
en van deze eigen$chappen wordt dan ook in onze producten
gebruik gemaakt, Rubber en isoleren zijn echter geen onaf-
scheidelijke begrippen. Integendeel, er bestaan ook geleidende
rubbersoorten, die zelfs in de electrotechniek worden toe-
gepast, onder anderen in rubberhoogspanningskabels. Om de
metalen kern wordt eerst een geleidend rubberlaagje aange-
bracht, Deze rubber neemt nu dezelfde spanning aan als de
metalen kern, waardoor de altijd nog aanwezige lucht tussen
kern en rubberomhulsel niet aan een potentiaal verschil wordt
blootgesteld en zodoende niet tot Ozonvorming overgaat
(Ozon is een Vorm, waarin het element zuurstof kan voor-
komen, Het heeft een zeer karakteristieke geur en wordt
onder anderen in de geneeskunde toegep.ast).
Uiterlijk is geleidende rubber niet te onderscheiden van

worden ingeroepen.
Hoewel de getroffenen evenals voor-
heen vrij blijven om zich na de eerste
hulpverlening tot andere geneeskun-
digen, zoals de huisarts, te wenden,
mag er op gerekend worden, dat men
het vertrouwen van de RVB zal delen
en als regel de voorkeur zal geven
aan de ongevalsdienst van het bedrijf.
De regels van het toekennen van on-
gevalsgeld volgens de bepalingen van
de ongevallenwet blijven natuurlijk
onveranderd, terwijl de toekenning
van ongevalsrente en dergelijke als
altijd in handen blijft van de RVB zelf.
Deze regeling geldt alleen voor
hoofdkantoor en fabriek Maanweg
en niet voor fabrieken Utrecht en
de Kroon.

Dezer dagen is te verwachten de
officiële erkenning door de Rijksver-
zekeringsbank van de geneeskundige
dienst van het bedrijf.
Dit betekent, dat onze geneeskundige
dienst voortaan gemachtigd zal zijn
de zelfstandige behandeling op zich
te nemen, tot het einde toe, van alle
bedrijfsongevallen.
De RVB geeft hiermede te kennen
overtuigd te zijn van de deskundige
inrichting en leiding van onze onge-
valsdienst.
De behandeling in het bedrijf behoeft
dus niet meer beperkt te blijven tot
het verlenen van eerste hulp, maar
kan tot het gemak van de patiënten
en hopelijk ook tot hun voordeel, uit-
gebreid worden tot een voortgezette,
volledige behandeling, waarbij uiter-
aard zo nodig specialistische hulp kan

Dr. ROSIER.

Er werd

R

op het hoofdkantoor weer eens verhuisd.
Niet om te bewijzen dat wij een dynamisch
,edrijf zijn, maar wel om enkele afdelingen

hergroeperen. Gevolg: veranderde tele-
toonnummers, welke elders vermeld zijn. De
afdeling service is afgedaald naar de voor-
malige drukkerij.
nu de "buit" al binnen is, door de afdeling
ziekentroost - uitgaande van de gedachte
het ijzer te moeten smeden als het heet is -
reeds gisteren de aangekondrgde collecte ge-
nouden.
door Solex-service stationer Danielse een
bezoek gebracht aan het motorrijdersfestijn

. Assen. Deze week is deze Velocette-en-
thousiast in stralend humeur vanwege de

' overwinning van zijn merk in de 350 c.c.-
klasse. Overigens is dit ook een Stokvis-
succes, want Stokvis is de Velocette-impor-

I teur voor Nederland.
! De kern houdt sp~eekuur op Maandag 17 Juli
1950 in spreekkamer 1, begane grond:
Aanwezig zijn:
1e pauze - hr Camphuysen en mej. Mos-

tert,
l:Le Dauze - hr v. d. Pla~ en hr v. Delft



maandDeze
~I

t}
t} 17 Juli 1950
:t M. DE B.~AR -
t} Als twecde jüb:13ris feliciteren wij van
t} onze medewerker M. de Baar. 17 Juli is
t} gedcnkdi:g De [33ar heef. steeds zijn hart
t} f'3rd aan dc afdelj~g mo'~~ge, eerst als
t} :êur, daarna als contro!eur. Hij heeft -.
t} cen tijdje industriemotor":l gemonteerd,
t} kwam uiteindelijk weer terug bij de
t} AG-motoren. Dit werk doct hij met
t} evenals het kerr,werk, dat hij met veel
t} verricht, 3 Jaar maakt hij rèeds
t} kern: 1 jaar als adjunct, daarna
t} en thans als ,oorzitter. E~ zit - wat
t} ~ ,i~el ~en stijgende lijn" in, - .
t} Wij wensen hem toe, dat ook dE'~ van ~it vele werk zich inde7"lfrje lijn
t} ontwJkkelen.

t}
t}
t} 31 Juli 1950
t}
t} H. H. SIJBRANT - - ~ Ten slotte wilten wij als derde jubilaris

t} bandbaas H. H. Sijbrant noêmen, die
t} aanstaande zijn jubileum viert Gedurende
t} periode is hij steeds a1s baas., ..
'} Eerst kreeg hij een ankergroep, daarna

c} stofzuiger- en transformatorenband onder
t} lèiding. Thans Is hij baas van dl'
t} band. Vorige jaar noodzi:3aktc een "C

t} ziekte hem gedurende geruime ti.id zijn werk
t} onderbreken, maar gelukkig is hij weer hersteld, dat hij sinds enige tijd zijn werkzaam.;

,heden heeft hervat. Ook voor hem c"Sijbrant onze hartelijke gelukwensen." -

Burgerlijke Stand
Geboren:
Adriana Johanna Henrica, dochter van H. C.
Panhuis, afdeling stempelmaga~ijn, op 7-7-
1950.
Gehuwd:
A. Schuemie, afdeling montage, met mej. E.
de Kruik, op 14-7-19~... INTREDINGEN

Mej, W. v. d. Kaay, afdeling montage.
J. H. Weber afdeling montage.

Wij ontvinge'l een dankbetuiging van B.
Lancee, afdeli~g montage, aan ziekentroost
en collega's voor de belangstelling onder-
vonden tijdens zijn ziekte.

-

Vergadering Directie/Kern
De volgende punten werden op de directie-
kernvergadering van 27 Juni j.l. besproken.
1. Het opnemen van halve snipperdagen.

In bijzondere gevallen zal het mogelijk
zijn in de toekomst een halve snipperdag
op te nemen. Echter niet op Zaterdag.
(Een en ander in overleg met chef en
afdeling personeelszaken).

2. Classificatie.
Hr Meys zal 29 Augustus aanstaande op
verzoek van -de kern over dit onderwerp
een lezing houden.
Omtrent het mededelen van de loonklas-
se voor maandloners zal nog overleg
worden, gepleegd. Mededeling zaï voor-
af geschieden, vóór 22 Juli 1950.

3 Ventilatie.
Over dit punt zal in de eerstvolgende
directie-kernvergadering nog nader wor-
den gesproken. Voorlopig zal een proef
worden genomen met het schilderen van
ruiten met verf, die licht doorlaat en
warmte tegenhoudt.

4. Te laat komen.
Per week betreft dit ongeveer 70 geval-
len. De bedrijfsleiding overweegt dan ook
strengere maatregelen tegen dit euvel
te nemen. Laten wij echter trachten op
tijd aan ons werk te beginnen dan zijn
deze maatregelen vanzeJf niet nodig! I

5. Bespreking verhouding bazen tot groep.
Hr. Meys zal dit punt verder in het
VDH-tje toelichten.

6. Solexverstr~kking aan het personeel.
Vóór 15 Juli komt er een mededeling
hierover op de mededelingenborden.

7. afdeling nabewerking - kern.
De kern zal op deze afdeling 1 x per 4
weken een kernspreekuur houden. Lfefst
in de week voorafgaande aan de dIrectie-
kernvergadering.

~eboren:

Antonius Cornelis Gerardus, zoon van P. A.
B. v. Strien. afdeling administratie, op 11-7-
1950.

15 Juli 1950 ~
~A. VERMEULEN - Montage ~

Deze. maand drie jubilari$s~ În de fqbriek t
UtrecHt. die 12Y2 jaar in onze dienst zijn, Op ~
15 Juli jubileert onze balanceur aan de anker- ~
afwerkband. Albertu$ Vermeulen. Reed$ als ~
jongmaatje kwam hij aan de fabriek, doorliep ~
verschillende afdelingen. 2:o~l~ slijperij. nikkel- ~
kamer en kwam in 1942 op onze afdeling mon- ~
tage. Hij heeft nu een vaste plaat$ aan de ~
ankerafwerkband en voelt zich d~iJr best thu!s.. ~
Wij bieden hem onze hartelijke gelukwensen ~
aan. ~
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tussenvorm t~ssen A.B.S. en
M.T.S.

Den Haag heeft de eerste Uitgebreid Tech-
nische School in Nederland. Dit is een tussen-
vorm tussen ambachtsschool en M.T.S., die
een verdere ontwikkelingsmogelijkheid biedt
aan hen, die de ambachtsschool met goed
gevolg doorlopen hebben en die om de een
of. andere reden niet naar de M.T.S. kunnen
of wi)l.en;Echter ook voor hen, die op
H.B.S. of M.U.L,O. zijn, maar die ontdekt
hebben, dat de technische zijde hem beter
'.igt dan administratief werk, is aan deze
school de mogelijkheid gegeven om machine-
1ekenaar, assistent-constructeur, electr6tech-
nicus, el~ctrotechnisch tekenaar te worden
De cursu~ duurl twee jaar, begint op de
eerste Maandag in September en is geves-

tigd in de tweede Ambachtsschool, De la
Reyweg 168, Den Haag. Het schoolgeld
wordt geregeld naar het inkomen van het
gezin.
Er zijn drie afdelingen:
a. werktuigbouwkunde;
b. bouwkunde;
c. electrotechniek.
Tot de cursus worden toegelaten:
,. leerlingen met einddiploma dagambachts-

school met goed eindrapport;
2. leerlingen in het bezit van het diploma

M.U.L.O.-A (met wiskunde) of M.U.L.O:.
B.

3. I~erlingen van middelbare scholen, die
met goede cijfers vocr wis- en natuur-
kunde overgega~n zijn naar de 3e klas;

4. zij, die naar het oordeel van de directeur
een gelijkwaardige ontwikkeling bezitter

als de onder 1, 2 en 3 genoemden, wat
blijken moet uit een af te leggen toe-

latingsexamen.
Groep 1 ontvangt In het eerste studiejaar
overwegend theoretisch onderwijs.
Voor de groepen 2 en 3 wordt In het eerste
leerjaar het grootste aantal lesuren aan Je
practijk gewijd;
In het tweede studiejaar ontvangen de drie
groepen hetzelfde onderwijs.



Sociale zaakjes
I Wij zoeken nog een vacantie-adres voor een

jongetje van twaalf jaar,

Opgaven afdeling sociale zaken,

*
Wie heeft een tweepersoons tent te huur of

; leen .van 22 Juli tot 4 Augustus, Desge-
wenst tegen bescheiden vergoeding.

Zoals reeds eerder In het VDHctje iS gepubliceerd, zijn de meeste cursussen 1 Ju.li
lWfdi I lel' m Hdendrik:.zoon 7V87n19W50' H. Overwijk,

h d S ' .. t ê' d. d d . t II a C Il"\g raalenj, op - - .
.op~e ou"en.. ommlge cursussen zIJn me een examen ge I,n tg en e curSIS en zu en, Verloofd:
IndIen ZIJ dit met goed gev01g hebben afgelegd, een diploma ontvangen, Daar het J d K ' k fd I' .. t '

Bd t k f t ,.1 ' d k 10 t t 15 J I' I ,. ,e onln, a e Ing zageriJ, me mej. ,
~xamen voor e cursu~, s ee p~oe co~ rve pas In 7 wee v~n ,0 u I za ZIJ", i"1eïer 16-7-1950,
IS het niet meer mogelijk de dltJloma s vóór de fabrieksvacantie Uit te reiken. J ,op -

Op een nog nader vast te stellen avond zullen de getuigschriften voor de cursussen INTREDINGEN
bedrijfspaedagogiek, mensenkennis, sQClale wetgeving en steekproefcontroleur worden
uitgereikt, Het ligt in de bedoelIng van deze avond een gezellige avond te maken. P. Voet, planbureau,
Reeds enige plannen zijn hiervoor ontworpen - onder anderen heeft de heer Krispijn H. Dek~er, gere~d5Ch~pbureau.
zich bereId verklaard met enige mense~ een toneelstukje In te ~tuderen. Willen diegenen B. H,esllnga, ser~l:e. "'.
onder de cursisten, die hIeraan willen meedoen, dit opgeven bij de afdeling opleiding? C. T:mmer, opleiding. . .
Ook i-deeën voor deze avond zijn van harte welkom. ,\. D., v: d, ~ade, p!'odu~tlebureau (terug Uit

m111tarre dIenst),

Vanzelfsprekend zullen wij in September met dragen. Er zal één avond gedurende drie uur "', C. Haring, p.laatbewerking.
rtieiuwemoed beginnen. Wij hopen dan weer les worden gegeven. ~'1ej. I. M. v, Dijk, inleerband.
diverse cursussen te organiseren, Ten. ein?e Cursus practische algemene vorming A. H, Rulfr~~, i~.leerband.
na. te gaan hoe groot de belangstelling IS, Deze cursus is uitsluitend voor hen die in C, Deen, slijperij.
wordt men verzocht reeds nu, geheel vrij- het bezit zijn van het sleuteldiploma' of een J. P Kipp, slijp!'rij.

blijvend, op te geven of men aan een der daarmede gelijk te ste.f1en opleiding
N' t I f -

[;. d .1d I ., ..' leuwe e e oonnummers
vo..yen e cursussen WI ee nemen, Onderwezen wordt In wIskunde natuur-
Engelse, Franse of Nederlandse kunde, industriêle aardrijkskunde.. ~pografie, mej. Nuyten - postkamer 142
handelscorrespondentie gemeen5Chapskennis, boekhouden, Neder- hr Kroon - algemene zaken 179
Er zal één keer per week les worden ge- lands, Engels. De Jessen zijn éénmaal per hr Koopman - correspondentie 179
geven, De kosten zullen bij voldoend aantal week gedurende drie uur. hr v. Egmond - verkoopkantoor 134. '

deelnemers f 0.50 à f 0.75 bedragen. Cursus bedrijfspaedagogie hr v. Bel - service 172
Engelse of Franse conversatie Uitsluitend voor hen, die in het bezit zijn mej. Colijn - secretariaat 115

Evenals dit jaar zullen deze lessen éénmaal van hetsleuteldJpJoma of een daaraan gelijk- U"tb t I' 1 ala ' sen
pe;r week gedurende één uur worden ge- waardIge opleiding. De~e cur$US duurt on- I e a Ing onen en S ris

.geve~. Ov~rwoge~ wordt de cursisten op te geveer vier maanden. De dee.fnemers moe. De uitbe:aling van Ionen en salarissen van
1eiden voor het spreekvaardigQeidsdiploma. ten f 0.75 per week beta1en. loonweek 28 zal Dor,derdagmiddag 20 Juli
De ko~ten zullen waarschijnlijk weer f 0.75 Cursus mensenkennis olaats vinden. Wie door ziekte of ongeval
per les bedragen. Voor deelneming aan deze Uitsluitend voor hen, die î~ het bezit zijn jie dag niet aanwezig is kan zijn geld af-
.fessen moet men reeds enige kenni~ van de van de cursus bedrijfspaedagogie. Duur der! halen, respectievelijk laten afhalen: Vrijdag-
laa.l hebben. cursus ongeveer vier maanden. Bijdrage I morgen 21 Juli :ussen 11.CO en 12.00 uur.
Cursus technisch Engels deelnemers f 0.75 per week. "" C M SIE
ln het ~fgelopen jaar werden twee cursussen Cursus algemene psychologie IDEEEN OM IS
gegeven - één voor beginners :n één voor Uitsluitend voor hen, die in het bezit zijn Ondanks de vele reeds door het hoofd spe-
gevorderden. Het afgelopen seizoen werd van de cursu~ mensenkennis. Duur der cur- I lende vacantieplannen, is de ideeënbus dit-
een gedeelte der grammatica behandeld. Het ~u~ ongeveer zes maanden. Bijdrage der maal niet vergeten. Wij noteerden:
1igt in de bedoeling deze cursussen te con- deelnemers f 0 75 Per week .d 327 ' d d J Kort kaas.

d . d I h . ..' ! ee no - mgezon en oor. e

tlnueren en an In e oop van et Jaar op Iedereen die belan gstellîn g voor een der I ., , ..' - zageriJ.
het techms.che deel over te gaan, In deze genoemde cursussen heeft, wordt verzocht Betreft het invoeren van een mal voor het
cursussen IS nog plaats voor emge deel- dit Schrlfteli J'k aan de afdeling ople idl' ng .t .1 t rs KY 506d' . d ' d d h bb . . en UI zagen van pl as e .
nemers, le ree s enige on ergron e en. mede te de1en onder vermeldin g van naam P . 5 IdB'. Id d bi t 11' I k ' ' remle gu en.

IJ vo oen e e angs e 1ng za er 00 n~g voorletters, afdeling en vooropleldmg.. - CKI k - fd ". .. {

een groep gevormd kunnen worden, die ,. . Idee no. ~~~ . " 0 .a. s IJperiJ.

h I I f beg I t Over emge tiJd volgt dan een bespreking I Betreft WIJziging In bewerking van cranks
e emaa van voren a aan n . t b t kkb " ,. II d. , d b ItM'dd . d d' I ~e . e ro enen, w~.ar IJ ZIJ vo..e Ige In- ~n stelcups. Tegenover eetere resu aten
I enstan s lp oma .' lichtingen kunnen krIjgen en de ju)ste dag ~taan de hogere bewerkmgskosten.

<?verwogen w,c;>rdt een aantal.. ~oor de Dlrec- bepaald wordt. Eerst daarna moet men zi~h Desondanks bruikbaar idee en 15 gulden
il: aan te wljzen~ mensen hiervoor op te vast verbinden. Qremie.
lelden. De cursus omvat o;a. Nederlands, T . dIl ' d .d . G b fd ".Nederlandse handelscorrespondentie, han- en, eln e a e mlsverstan en te vermij en, Idee no, 336 - J, ~~ e - a . .spurterIJ.
deiskennis, enige rechts- en wetskennis, be- vestigen wij er nogma~l~ de aandacht op, Betreft v~rbeterde: Wijze van af~'chte~ v~n
neven~ boekhouden en handelsrekenen. dat het bovenstaande dient om de markt te lasnaden In stofzuIgerketels. Het Idee IS met
Zij die voor deze cursus belangstelling heb- polsen. ~irectie en opleidingscommis~le nieuw, doch de methode was in vergetel-

ben kunnen dit opgeven. ho~den .zlch het recht voor bepaa1de c.ur- I heid ger~a~t. .
Met diegenen, die daarvoor in aanmerking sussen met te 1aten door?aan, of d:elnemlf'lM I Aanmoedigingspremie 2.50 gulden.
komen zal over de beste tijden worden aan een bepaalde funct.re te verbinden. tri idee no. 339 - D, J, C, de Jong - afd.
overlegd (één of twee avonden per week). staan nog enkele andere cursussen op het _raaierij,
Het is niet mogelijk de bijdrage van de cur- prc;>gramma, doch hierover komen later Betreft voorstel om de beweging van de
sist vast te stel1en. enige mededelingen. Mocht er voor een be- ~eitelhouder te koppelen met de beweging
Grotendeels kan men zich ook deze kennis paalde cursus be1angstel1ing bestáan, dan van de olieleiding,
verwerven door een middenstandsdiploma te verneemt de afdeling opleldmg dit graag, Premie 15 gulden.
behalen, waarvoor ver~chillende goede op- opdat d~ opleidingscommissIe de oprichting idee no. 340 - D, J. C. de Jong - afd.
leidingen bestaan. hiervan In overweging kan nemen. draaierij.
Cursus socia!e wetgeving - !Verbeterde wijze van richten van te draaien

Bij voldoende belangstel1ing wordt overwo- 'assen.
gen deze ook dit jaar te houden, °remie 7.50 gulden.

Cursus sleuteldiploma B d h l nDeze cursus dient om d~ lagere schoolkennis 00 SC appenenve oppe
op te halen en uit te breiden. Hij omvat de Voor een 90ede: en vlotte gang van zaken
vakken: rekenen, Nederlands en kennis van het noodzakelijk, dat overtollige lege
het land. Aan het einde der cursus kan een boodschappenenveloppen steeds aan de

examen worden afgelegd. boodschappendienst worden medegegeven.
Bij deelnemmg van 15 à 20 personen zul1en De interne postdienst kan dan regelmatig
de cursisten f 2.50 per maand moeten blj- :~dere afdeling van enveloppen voorzien.


