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De redactie heeft zich vergist - zie daar
de verklaring. Wij zouden op deze (kleine)
misstap niet zijn ingegaan, ware het niet dat
een lezer ons zijn YDH-tje terugzond, flink
aangedikt met rood potlood en met bijschrift:
hoe krijg ik mijn krantje vol. . .

Aangezien deze critische lezer zijn naam
~niet vermeldde, moeten wij hem op deze
wijze van antwoord dienen (ofschoon "ano-
niecme inzendingen eigenlijk geen recht op
beantwoording, zelfs niet op lezing hebben).
Kijk, geachte onbekende, het is voor de
redactie niet zo moeilijk om het krantje vol
te krijgen als U met enig leedvermaak schijnt
te denken. Het VDH-tje componeren is voor
ons als redactie weliswaar slechts een neven-
bezigheid, doch een die wij met veel genoe-
gen verrichten. Wij zijn de menIng toege-

TIPS VOOR ZWEMMERS
Aannemende dat velen onzer hun vacantie
aan zee zullen doorbrengen en eveneens
aannemende dat allen er prijs op stellen na
de vacantie heelhuids aan het werk te kun-
nen gaan, plaatsen wij onderstaand de tien
geboden voor baders en zwemmers in zee,
ons verschaft door de Nederlandsche Bond
tot het redden van drenkelingen.
Een gewaarschuwd man telt voor twee!

I)e tien geboden voor baders en
wemmers in zee

-1. Ga nimmer op een onbewaàkt strand-
gedeelte baden of zwemmen, wanneer
er een ~terke landwind waait (dus van
het land afwaait) en het water vallende
1s. De bovenst room en de muien voeren
U van de kust af.

2. Als ge baadt en ge bevindt U op de
baQk, 90k al staat ge maar tot knie-
hoogte in nel water,Jet dan op de op-
komende vloed. Het water stijgt in be-
irekkelijk korte tijd. De mogelijkheid
bestaat dat ge niet terug k\int keren.

3. Wilt ge veilig baden en z~emmen, wilt
ge volop genieten van de heerlijke, heil-
zame zee, ga dan alleen zwemmen en
baden daar, waar uitstekend toezicht
door ervaren bedpersonecel wordt uit-
geoefend.

4. Gedreqgt U geheel neer de aenwijzin-
gen en raadgevingen van het badperso-
neel. Zij ~etende gevaren die dreigen
kunnen beter dan gij.

5. Breng de badman, die van 's morgens
vroeg Aot 's avonds laat onvermoeid en
onafgebroken op zijn klanten heeft te
letten, niet nodeloos in gevaar. Bedenk
dat velen van hen huisvader zijn en
door Uw onvoorzichtigheid een ongeluk
kunnen krijgen.

Ziekmelden tijdens vacantie
d kf . h Degenen, die tijdens hun vacantie ziek wor-Verschil1ende .lezers hebben ons gewezen op een ru out In et nummer den, dienen dit onmiddellijk telefonisch

van vorige week. Onder het hoofd: "Op e~n oor na gevild" riede.n wij schriftelijk of telegrafisch te melden aa~
ieder aan zich gedurende de vacantie niet te bekommeren om Solex,~n afdeling personeelszaken.
{wij bedoe1den ç!e productie van Solexen), en het er maar goed van te -
nemen. Maar in het hoofdartikel "Iedereen propagandist" spoorde het-
zeJfdeVDH-tle aJlen aan ons Jicht niet onder de korenmaat te zett~n en
bij..voorkomende gelegenheden een goed woordje te doen voor de pro- . I
di,lctie van eigen fabriek.

daan dat het VDH-tje bij ons bedrijf hoort
en dat men het niet graag zou missen.

Wij horen wel eens anders, maar weten
beter. Dit blijkt wel uit het feit, dat de eerste
vraag die een uit onze dienst vertrekkende
functionaris altijd tot ons richt is: Kan ik
abonné blijven op het VDH-tje? en het is
onze beperkte oplage, die het verhindert,
anders zouden wij zonder enige inspanning
onzerzijds een oplage van wel 3.000 stuks
kunnen verspreiden. Hetgeen, dunkt ons, een
compliment inhoudt voor een krantje, dat
slechts 1~ abonné's binnenshuis heeft.

Het VDH-tje schijnt dus wel gewaardeerd te
worden. De zorg van de redacteur is dan
ook niet een kwantitatieve (hoe krijg Ik mijn
blaadje vol) dan wel een kwalitatieve (hoe
krijg ik een aantrekkelijk krantje). Wij willen

I VACANTIE n
Voor degenen, die voornemens ijn in hun
vacantie dagtochtjes te maken, nemen wij
onderstaande lijst van voor toeristen belang-
rijke evenementen op.
Tentoonstellingen
Arnhem: Nationale tentoonstelling "Mijlpaal

1950".
Rotterdam: Havententoonstelling "Rotterdam

Ahoy".
Expositie van schilderijen van Hollandse
meesters in Engels bezit.

Den Haag: Gemeentemuseum. Tentoonstel-
ling "Wereldschrijvers van nabij" (sluit
23/7).

6. Leer wat een mui is (guil naar zee tus-
sen de banken doorlopend sterke
stroom).

7. Wanneer ge niet zwemmen kunt, leer
dan zwemmen; maar onthoud ook, dat
iemand die goed kan zwemmen, wel in
zee kan verdrinken.

8. Vraag, wanneer ge een goed zwemmer
zijt en ge wilt U iets verder uit de kust
begeven, aan de badman hoe de stroom
loopt. Tegen de stroom optornen is in
het dagelijks leven reeds moeilijk, in
zee is het geheel onbegonnen werk en
ge gaat zeker ten onder.

9. Lijdt ge aan eigenwijsheid: ge wilt U
niet laten raden, en ge lacht om elk
gevaar; zoekt dan een gevaarlijke plek
op, liefst waar een waarschuwingsbord
staat en ga daar in zee, wellicht bereikt
ge dan spoedig Uw doel.

10. Laat U echter door al deze voorschrif-
ten niet afschrikken. Baadt en zwemt
naar' hartelust. Neem echter altijd de
nodige voorzichtigh~ld in acht en ga
wanneer ge niet kunt zwemmen, nooit
dieper dan tot borsthoogte in zee.

niet verhelen, dat dit laatste ve~1 moe:lijker
is dan het eerste.

Niettemin is de redactie tevreden. Voprar de
laatste maanden valt er een verheugende
toenemende medewerking te constateren,

Het is de lezers niet bekend en mag daarom
wel eens bekend geraken, dat het laatste
nummer bijvoorbeeld (dat van 15 Juli) vrlj-
we.! geheel gevuld was met bijdragen van
niet-redactionele medewerkers. Zo trachten-
wij een zo breed mogelijk terrein te bestrij-
ken en ons blaadje aantrekkelijk te make,n.

Het blijkt dus wel, dat tegenover anonieme
onvruchtbare kritiek staat medewerking, zo;
wel uit Utrecht als Den Haag, van personen
die opbouwend. werk verrichten. Aan deze
medewerkers onze redactionele dank en
aansporing zo door te gaan.
Het doel, dat wij ons stellen is: een VDH-tje
te maken dàt door ieder met graagte gelezen
wordt en dat door goede berichtgeving en

vóorJichting zijn wekelijkse verschijningwaard is. '

1ogelijkheden
Gemeentemuseum. Tentoonstelling Franse
beeldhouwwerken.

Enkhuizen: Zuiderzeemuseurn. (pas geopend)
Amersfoort: Tentoonstelling "Schoonheid in

huis en hor'.
Delft: Prinsenhof. Tentoonstelling antiek tin.
Alkmaar: Tentoonstelling "Tussen de Wad-

den en het IJ".
Ypenburg: 28-30 Juli. Tweede internationale

luchtvaartshow en tentoonstelling.
Kunstmanifestaties
Tegelen: Alle Zaterdag- en Zondagmidda-

gen: Passiespelen.
Roozendaal: 23/7. Weens concert en ballet-

ten (Dreimädelhaus) op het Vrouwenhof
Diversen
Apeldoorn: Apeldoorn's avondsprookje en

natuurreservaat Berg en Bos. Dagelijks tot21.30 uur. .

Scheveningen: Circus Strassburger.
3/8,7/8 en 13/8 vuurwerk.

Den Haag: 23/7, 30/7 en 6/8 - 14.~ uur ~

windhonden races op Clingendaal.
22/7, 29/7, 2/8 en 6/8 - Draverijen en
rennen op Duindigt.

Rotterdam: 30/7. Handboogwedst.rijd Neder-

land-Belgiê (Aloyterrein).
De Kaag: 21/7-26/7 Kaagweek.
Zandvoort: 23/7. Internationale autoraces.
Amsterdam: 29/7 en 30/7. Tennis Nederland-

België.
De Kaag: 29/7 t/m 2/8. Zeilen. Holland:'

week I.
Loosdrecht: 3/8' t/m 7/8. Zei.len. Holland-

week 11.
Verdere evenementen
Rotterdam: t/m 30 Juli. Gemeente-archief.

Tentoonstelling "Een stad herrijst".
Meppel: 22/7-29/7. Streekbeurs.

(vervolo oao. 4)
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Zo op het eerste gezicht lijkt het of deze toch maar door te werken. In het gunstigste
wetten eigenlijk verouderd zijn en wel kon- geval waarschuwen wij dan de baas of chef.
den worden ingetrokken. Ja, vroeger, toen Hier geldt echter het devies: direct melden
was het nodig. Iedereen heeft weleens ge- en niet er mee doorgaan; bedenk wel, orde
hoord of gelezen over zeer lange werktijden en netheid zijn de pijlers, ook van veiligheid.
(12 uur en meer), ge6n vrije Zaterdagmid- De OS.O.-actle kan dan ook ongelukken
dag, kinderarbeid en dergelijke. Maar nu is voorkomen I
toch alles prfma in orde. Wij hebben een .
acht-urlge werkdag, werken in ruimten met De 24-uurs HBM-servlce
zeer veel daglicht en een prima verlichting t Ut ht
van TL-buizen, als het daglicht ons in de e rec
steekîaat. Bezien wij nu eens de produèten, die onze

Doch zo mooi Is het niet. Dat bij ons een fabriek Utrecht maakt voor de Industrie.
veiligheidscommissie is ingesteld, waarin ook Natuurlijk voldoen deze aan alle veiligheids-
h~t hoofd van onze medische dienst zitting voorschriften en zijn bijvoorbeeld voorzfen
heeft, bewijst wel dat zelfs in onze moderne van een drie-aderig snoer en steker met rand-
gebouwen nog wel het een en ander valt aarde, dubbel potige schakelaar. Ogenschijn-
bij te schaven. lijk ook hier alles in orde. Bovendien wordt

Een onderdeel van dit werk is het hoofdstuk: vlak bij de steker aan het snoer nog een
Electriciteit bij ons werk. Enerzijds omdat label bevestigd, die in 4 talen vermeld dat
wij veel electrisch aangedreven gereed- de machinie alleen maar gebruikt mag wor-
schapwerktuigen hebben, zelfs ook aan de den met een betrouwbare aardleiding. Het
montagebanden door jeugdig personeel met is namelijk begrijpelijk, dat wanneer deze
electrische schroevendraaiers boormachines steker niet aangesloten wordt op een stop-
soldeerbout, tinpotten, wordt 'gewerkt, ander~ contact met randaarde, het metalen huis van
zijds echter omdat wij .ook voor de Industrie de handboormachine via de aardleiding
electrische apparaten vervaardigen, namelijk met... niets is verbonden.
boormachines. ~ Bij een defect vloeit dus de stroom toch weer
Wat betreft het eerste punt, de bescherming door het lichaam va~ de bedienende per-
van ons VDH'ers tegen het electricitelts- soon, met v~ak ?odelljke afloop.. ,
gevaar, is een pluim aan het adres van onze Als deskundige IS men echter w~1 eens ver-
huisvestingsdiensten wel op zijn plaats. Deze baasd:. als men d,e reconstructie van een
bescherming Is namelijk prima. dodelijk ongeval bijwoont, hoe de getroffene

. . met de dood gespeeld heeft. U denkt, dat
~oewel dit bljv<:>orb~eld nog ne:gens vereist iedereen wel gewaarschuwd al zijn, wanneer
IS, h.eeft onze dlrectl~ .besl<:»ten In alle VDH- hij een VDH-machine koopt. Niets is minder
fabrieken de aardleiding In te voeren en waar dan dat. Wekelijks komen in onze ser-
overal stopcontacten met randaarde aan te vice machines terug, waarvan de klant de
brengen. Een werk dat enorme koste~ m.et steker met randaarde heeft verwijderd en
zfch medebrengt, maar waardoo~ bereIkt I.S, vervangen door een tweepolige steker, zoals
dat onze gebouwen aan de S~I~S staan In deze helaas nog worden aangetroffen aan
Nederland, wat betreft de .b~v:lliging tegen goedkope schemerlampen en dergelijke. Het - Jc
het gevaar van de electricIteit, waarmede to

pp unt was wel een VDH-machlne die bij..d lï k t rken 'WIJ age J s moe en we . ons binnenkwam, waarvan de aardleiding was

Wat is nu het voordeel van deze aardleiding? afgeknipt en de steker vervangen door twee
Het voordeel is dat bijvoorbeeld van de elec- banaanstekertjes, zoals die worden toegepast
trische schroe~endraaler, die het meisje aan bij een radio voor de antenne en aarde- ,.
de band bedient, de aanraakbare metalen aansluiting. Wij zullen maar hopen, dat al -
delen, via het drie-aderige snoer van de deze klanten wel schrikken als ze een brief '
machine en de steker. ~e! de aarde ~!jnver- van VDH ontvangen, waarin hun gewezen (J>E F~E) .'

bonden. Want electriciteit volgt altijd de wordt op de onverantwoordelijke daad. . "
weg van de minste weerstand. Zou door een En nu Iets over het ontstaan van deze defec- ,,'RUST IN VREDE defect spanning op de schroevendraaier ten. LISPELDE :DE

komen te staan, die wij In onze .handen E~n handboormachine wordt zeer vaak ruw GR..AFS"TEEN ..
hebben, dan gaat er een stroom vloeien van behandeld men laat hem vallen er wordt
dit huis door de aardleiding naar de aarde. over snoe~en heen gereden etc. 'en dan is -::::~"-,--':""V~ - -
Was deze aardleiding er echter niet, dan Leiden in last. Want dat betekent, dat na ~ ~--- ~
zou de st~oom door ons lichaam naar de zo'n val, ook al is de machine ogenschijnlijk :J = ;,.~,~~ ' =
aarde vloeien met alle gevolgen van dien. In orde en draait hij goed, die machine toch
WIJ kunnen dus vellig werken en hoeven ons nagezien moet worden. Dit kost iijd en ,. +
n,erg..ens .bezorgd over t~ maken. <?ge~schijn- bovendien kan men dan bijvoorbeeld stuiten ..~).-l ~~t.._~ lijk IS dit waar, maar .In werkelijkheid blijft op gescheurde gegot~n onderdelen en der- ~ ~ .~~.. t -.. .ook onze waakzaamheid bevolen. gelijke, die men niet zelf kan herstellen. -~~~-. ~-"L.~.~~
Hoe gemakkelijk kan bijvoorbeeld niet de Men moet de machine nu uit de omloop' -~~~~2~-
kap van een stopcontact worden kapot ge- nemen, schrijven naar de fabrikant, meestal -- .- - - - - -
stoten, de steker van onze soldeerbout bre- de Importeur, of hij de onderdelen heeft en
ken en dan is het wel eens verleidelijk om (vervolg pag. 3)

t~'I'~.."

KR.E.UNDE
DE MAN .,.. \

f'8-

electriciteit vriend en vijand

~.

~I

't

Ruim 55 jaar geleden, in 1895.. trad de veiligheidswet inwerking. Deze wet
bevatte voorschriften voor te nemen veiligheidsmaatregelen in fabrieken en

werkplaatsen.
Zes jaar eerder, namelijk in 1889, was reeds de arbeidswet in werking
getreden, waarbij de positie van de werknemer werd beschermd, onder
andere de positievah kinderen, vrouwen en jeugdige person~n. Deze wet
bestaat thans nog, werd in 1919 vernieuwd en de controle op de naleving
is in handen van de arbeidsinspectie. Beide wetten tezamen tracht~n dus
het uitbuiten van arbeiders, het laten werken in slecht geventileerde en
verlichte ruimten, met onveilig gereedschap te voorkom~n.
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de personeels-Solexen
wat precies de bedoeling is

Sinds énlçe maanden worden elke week aan lijk dat zo'n nummer noodzakelijk is, daar
personeelsleden, die zich hiervoor opgegeven anders de Solexen administratief en ook voor
hebben, Solexen ljltgereikt; waervoor zij dan de berijders niet uit elkaar te houden ziJn.'

.. ." '
een wekelijks bedrag aan huur betalen. Dit nummer en dat embleem hebben echter
Met het maken van deze regeling heeft' de nog een ander doel. Zoals wij al opmerkten
directie twee bedoelingen gehad. verwachten wij dat de berijders hun Solex
Ten eerste wordt hierdoor bereikt, dat de met de nodlgè zorgvuti:llgheld behandelen.
I~den van ons personeel op een gemakke- Door nu de Solexen op een beschaafde doch Ideeënbus
Iijke manier Solexberiiders kunnen worden. duidelijke wlj:ze als VDH-Solexen te ken-
Wij hadden dit ook kunnen bereiken door merken is het moçelljk om hier enige con- Idee no. 86
de Rijwiel-Solexen evenals andere producten trOle op te houden. ,ngezonden d.oor Den Boestert, a/deling mono
met een korting aan het personeel te ver- De berijders moetèn wekelijks een rapport tage. In April werd door hem het voorstel
kopen, doch dit zou om verschillende rede- In de vorm van ,een Ingevuld kaartje in- gedaan om een v~rstelbaar beschermglas bij
nen voor velen bezwaarlijk geweest zijn. leveren. Op dit weekrapport moet vermeld de gereedschap-sllJPkoppen aan te brengen.
Door de tegenwoordige regeling kan Ieder worden hoeveel benzine gekocht is in de Dit idee is toen niet geaccepteerd, omdat
de /inanciêle consequenties van het huren a/gelopen week, 0/ elders reparaties zijn men meen.de, dat onderhoud en vernieuwing
van een Solex duidelijk overzien, verricht en of er opmerkingen 0/ klachten van de rulte~, te ~eel tijd zou vergen. Ide~
In de tweede, doch zeker niet in de laatste \'an algemene aard over de Solex zijn, Het bevordert veiligheid.
plaats heelt deze maatregel de bedoeling regelmatig inleveren van deze kaarten is Achtera/ Is besloten het voorstel toch In te

f -." technische g~evens te verkrijgen over noodzakelijk omdat' uit het benzineverbruik voeren.
l, . Rijwiel-Solex, Om deze gegevens op een conclusie over de afgelegde afstanden Premie f 5, -,

doelmatige wijze te verkrijgen is een aantal getrokken kan worden, een gegeven dat Idee no. 120
"- Tlaatregelen genomen, waarover wij hler- nodig is om de kosten per 1000 km ie be- Ingezonden door G. Jansen v. Galen, af-

onder het een en anderz uilen vertellen, op rekenen. dellrg metaalwaren. Betre/t een andere wijze
dat de Solexberijders begrijpen waarom deze Wanneer aan de Solex een reparatie ver- van sleuven In statorpakketten. Idee bevor-
genomen zijn. richt moet worden, moet de berijder een dert kwaliteit.
Welke gegevens willen wij rode reparatiekaart invullen, waarna voor Premie f 7,50.

I ? prompte reparatie door onze Solex-a/delingverzame en wordt zorggedragen. Het is misschien wel Idee no. 135
Het is ieder va.~ ,ons duidelitk dat het aantal voorgekomen, dat door de snelle toeneming Ingezonden door H, de Zwart, afdeling
Solexen, dat WIJ In de toekomst kunnen ver- van het aantal Solexen in het uitvoeren van metaalwaren. Voorstel betrof het aanbren-
kopen, in ons lan~, ~Iet alleen afhankelijk is de reparaties stagnaties zijn ontstaan, doch gen van een schakelaar. bij e7n voortdurende
van de aankoopprijs van een Solex en van er wordt' alles op gezet om die zoveel moge- brandende lamp. Idee IS bruikbaar en levert
he! Iliterlijk" v~n het p~.oduct, maar dat dit lijk 1e vermijden. besp~ring op.
O,OK be!angrljk wordt b~lnvlo~d door de ,se~- Deze reparatiekaarten zijn een zeer belang- Premie f 2,50.
VIC~ die ,~e Solexberijder ~n de servlce- rijk onderdeel van onze administratie, Zij !dee no, 138
stations., krijgt en de kosten die hieraan voo~ moeten dus zo duidelijk mogelijk worden Ingezonden door B. v. Leusden, afdeling
he:~ zIJn verbonden, met andere woorden, Ingevuld. draaierij, Hij stelde voor beweegbare be-
WIJ moet,7n weten Yv'~lke klachten er ~oor- Eenmaal in de maand wordt iedere Solex $chermglazen aan te brengen bij de kleine
komen biJ degenen die e~n S,olex berijden door onze reparatie-werkplaats nagekeken slijpkoppen.
en hoe hoo,g de kosten zIJn die het ~nder- met de bedoeling om gebreken, die door de Zie beoordeling Idee no, 86.
ho~d met zich meebrengt., berijder niet mochten zijn opgemerkt,"te con. Aanmoedigingspremie f 2,50,
WIJ beschouwen onze r.eparat~ewerkplaats stateren en ten tweede, om na te gaan 0/ e
dus als een gewoon servicestation, en be- de berijders hun Solex mei de nodige zorg Id e no. 139 , ,
rekenen voor elke personeelssolex wat de behandelen. Ingezonden doo~ J, v, Zwleten, a/deling 2531.
berijder ervan zou hebben moeten betalen De reparatie-a/deling maakt hiervan een Betreft het inrichten van een materlaal-

:" de reparaties, indien deze gewoon bij rapport, stellinkje In de, gereed,s~hap~akerlj, Voor-
~,-" service-station bulten de deur zouden - .. stel vereenvoudigt administratie en vermln-

jn verricht. Op die manier krijgen wij dus Wat verwachten WIJ dus van de dert geloop naar het magazijn; het bevordert
~en duidelijk beeld van de kosten, die hel berijders? r1us de efficiency, .

b " d S I t '
h b t "\remle f 10 erlj en van een 0 ex me ZIC mee reng 1, Dat zij hun Solex zorgvuldig behandelen ,-.

en zien wij eveneens op welke punten In zoals zij ook zouden doen indien dez~

on~e/abricage nog verbeteringe.n nodig ~Ijn, hun e:gendom was, VEILIGHEID VOOR ALLES

Wil de personeels-Solex wat dit betreft nu " "

" ' kb I ' t d S I 2, Dat ZIJ hun Solex behoorlijk onderhouden. (v
ervolg van pag 2verge IJ aar z Jn me e 0 ex van een " . .'

.11 k . b " d b ' VDH d ' Onze werkp,aats verricht wel reparaties
WI e eurlge erlJ er uiten an IS er

d h d k E b I dan deze onderdelen Z
e lf Z o n d er te beb 1- k d ,. b " maar geen on er ou swer, en e ang- ,-

één el6ngrij e voorwaar e, waaraan WIJ IJ " k t . b d t U U b d d schikken over goed monta ge g ereedscha p/ I ' d '. t Id d t . riJ pun IS ,v. aww an en goe ,onze proe r J erlJ moe en vo oen en a IS . h dt U " dt d d I aanbren gen Een zeer ti j drovend e bezi gheidI " kdd I S I d h op spanning ou. riJ aar oor sne - ,
name IJ at e personee s- 0 exen oor un

I d b d I en dus wordt vaak met de half defecteb " d b h d Id d I er en e an en gaan anger mee en . , ,
enJ ers e an e moeten wor en a s d t U t " d ' h t . d ' kl h machine verder gewerkt ,. h ' d D . h d d ' a IJ Ig waarsc uw In len er ac - ,waren ZIJ un eigen om. It ou t us In .. C d / d f 11' 0 k d ' h / VDH h Idt h t I d S I b h I" k t ten zIJn. ontroleer us zei e a ste mg 0 It ee t ge ee weten te onder-

a e personee e 0 exen e oor IJ moe Id ' d h ' IId h ..'d ( I t t / " ) H t van Uw remmen en maak er me mg vangen, oor et Inste en van een 24-urige

on er ou en n e moe ,a ra en. e , . . . ,' kt ' lid t d 'It t gg d I van I~dlen er onderde:en aanlopen. U serVice, Koopt men een VDH-machlne, dan

spree vanze a e resu a en waar e oos k h. d d ' I" t .. ' d ' h ' d d h t d dj, d d I t I voor omt Ier oor onno Ige s IJ age. .,eVln t ZIC In e oos e a res van eZijn wanneer aan eze voorwaar ene vo - ., f b . k h h 'd ' .

dt d t e I " k ' t I 3 W IJ verw ac hten dat U de weekra pp orten a rle Utrec t, waaraan men de mac Ineaan wor, om a v rge IJ Ing me norma e . .
b d 'SI b " d rs da n 'let m r lijk ' tiJ'di g en volledi g in gevuld Inlevert Het moet sturen als er Iets mee ge eur IS,O;ex~~I.J e n ee moge IS" . . . . .

Om dit alle. goed te doen verlopen moesten IS vooral nodig om het reglstratlenum- VDH garandeert dan, dat deze machine
wijèen aantal organisatorische en admini- mer van de Solex te vermelden, anders binnen 24 uur - nadat hij werd ontvangen
stratieve maatregelen nemen, moet onze administratie voor handschrift- - ook weer aan de afzender is teruggezon-
Wij zullen even In het kort deze maatrege- deskundige spelen. I den, In geheel gerepareerde toestand en na-

'l~nbeschrljven en verklaren waarom ze 4. Het is belangrijk dat U alle opmerkingen dat hij alle contrOle, inclusief proefdraaien,
nodig ~ijn, over de Solex zelf 0/ over de organisatie heelt ondergaan. Voorwaar een staaltje van
W .. cl d" van de proefrijderij die van belang kun- service, dat in Nederland op het gebied van

aarom zIJn e Iverse nen zijn voor het slagen hiervan aan ons I handboormachines enig Is en dat dan ook

formaliteiten nodig? doorgeeft. I terecht heeft bijgedragen tot de goede naam,
Elke Sotex is voorzien van een nummer en 5. Dat zij geen veranderingen aan hun So- I die dit product op de binnenlandse markt
een VDH-embleem op de iank. Het IS dulde- lex aanbrengen. Over het aanbrengen heelt gekregen,

van plaquettes, lampen e.d. moet overleg
worden gepleegd met het service-station.

6 Dat zij er rekening mee houden dat wij
er toe kunnen overgaan een Solex voor
korte of lange tijd in te trekken als de
berijder zich niet aan de voorschriften
houdt.
Dit is in aller belang.
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VACANTIE mogelijkheden
'vervolg van pag. 1)

Lwolle: 15/7-30/7. Tentoonstelling ,:Uit
Zwols b~zit".

';ouda: Stedelijk Museum. "Modern aarde-
I werk",
I ,~Ijmegen: Novum Hall. 25/7-28/7, Tentoon"

stelling: ,,20 Eeeuwen sport".

I ~ampen: 26/7-1/8, Tentoonstelling "Kampen
roept",

Grouw: Raaqhuls. Tentoonstelling "Uit Fries
bezit".

Bolsward: Stadhuis. Tentoonstelling 17de
eeuwse kunst.

Rotterdam: Expositie zeegezichten 'van de
I 17e eeuwse Hollandse meesters uit parti-

culier Brits bezit,
I Gouda: 28/7-6/8. Internationale poppen-

tentoonstelling ten bate van de Stichting
1940-1945.

Q H. M. PUNT - 1 AUGUSTUS 1950 .Q Pi~ïe-rk~,- dochter van C. H. A. Hilgersom,
X X afdelin.~ zagerij, op 11,7,1950.
X W. P t t t I . d t. X Huwelijkle Ijn zeg, zeg p annl~ en pro uc le. M' J T. fd I'.'X Er zijn weinfg leidende figuren bij Van der I X CJ . Immer, a e Ing mQntage, mevJ.
X Heem N.V., die zich zo vereenzelvigd heb- X Plagge, op 26.7.1950.
X ben ~et hun functie als de ~eer Pu~~ M~~ X 'INTREDINGEN
X een nimmer aflatend enthousIasme wIJdt hiJ X
X zich aan zijn uiterst moeflljke en dikwijls X M~r J. C)ason, afdeling opleiding.
X zeer ondankbare taak. Want het is nu een- X Hr H J. M. Hoefnagels, afde)ing InleerblJnd.
X_maal zo, dat zal wel niet alleen bij VDH X Hr W. J. v. d. Bos, afdeling remplac~ (ret,
X zijn, dat planning- en productiebureau de X mfl. drenst).
X hoeken zijn, waar de slagen vallen. Een X Hr A; I. M. lamb, afdelfng tIjdschrijverij.
X kleine fout daar gemaakt, een niet geheel X
X juiste beoordeling van de situatie, kan soms X Cursus E.H.B.O.
X tot de ernstigste consequenties voor d~ pro- X Omstreeks mfdden Augustus zal een nieuwe
X pufti~ j~fden. tn de mfnst~ns 10 van deze X cursus EHB.O. beginnen. Dez~ zogenaam-Q 1~ V~ jaar, dat de heer .Punt belast is met de X -:Je aanvangscursus telt 18 les:en van 2 uur
X leiding van het productle~ureau, .later na het

I Q ~n worç)t ongeveer een half Ja~r na afloqp
X aantrekken van de fabriek Utrecht en d~ ,evolgd door de zogenaamde diplomacursus

X Neder~. Kroon, centraal.. planbureau, he7ft hiJ Q van 8 lessen.
X n;et nlmm7: aflatende Ijver en e~~houslasme X I. Daarna wordt examen gedaan voor het c

X zich aan z.'.Jn taak gegeven, daarbij geholpe:n X I ~.H B.O.-ee~hefdsdiploma.
X door een Ijzeren gehe~gen. De heer Punt IS ... X I)e lessen ZlJ1 van 5.00 uur tot 7.00 uur.. na: \~
X een bekwame en prettige medew.7rker, een. com~~natle, ~Ie nu niet zo ~eel v:el X middags (in het bouw Maanweg). Deel: ".-c,
X vo~rkomt, want de bekwamen zIJn lang niet altijd prettig en de prettlgen niet X neming staat open voor werknem.ers van ~
X altijd bekwaam.. . X Maanweg en de Kroon. Opgave bij zvster
X Ik v7r:wonder .er miJ steeds opnlevw over, dat Iemand wiens opleiding toch zvlver X fijn v. Draat na de vacantie.
X administratief IS (de heer Punt heeft zoals bekend M.O. boekhoudep) in de loop
X der jaren kans gezien heeft een uitgebreide technische kennis te vergaren. En In X De ronde van het Zulderpark.
X zijn functie Is dit van grote waarde, wil men zich geen knollen voor citroenen Q (Wfe verhinderd is de Tour de France
X laten verkopen. En naar mijn mening fs de kans daartoe bij de heer Punt niet erg X van nabij te zfen kan hier zijn hart op-
X groot. Er ligt natuurlij.k In d.eze tec~~ische inslag ee.n gevaar, .:~ dat is, ~at de halen. .
X chef planbureau begrip begint te krijgen voor technische moeiliJkheden, die be- .Q 14.00 uur: Openluchttheater Zulderpark.
X lemmerend werken voor de productie. De heer Punt weet zich echter op het X Kindercircus.
X juiste moment van deze technische moeilijkheden te distanciêren en het aan de X 14.00 uur: Speelterrein Haagweg 265,
X dokters over te laten de patiênt te redden. Alleen krijgen de dokters wel eens X Loosduinen. (Het dappere kleermakertje).
X met de zweep. X Excurs:es
X Het moge als een gemeenplaats klinken, maar het fs mij uft het hart gegrepen, X 10.00 uur: Stadhuis en Haagse Toren.X als ik zeg, dat de heer Punt ongetwijfeld met voldoening op de tij., die hij zijn X I '-1aandag 31 Juli: 10.00 uur: Capitol theater.

X krachten in dienst van onze firma gesteld heeft, zal terugzfen en dat ik hoop, X Jeugdfilmvoorstelling "De ruiter;s var) het
X dat hij nog lange tijd zijn, b~j de voortgaande groei van ons bedrijf, steeds veel X eenzame woud". .
X omvattende taak met enthousiasme en succes. zal vervullen. X 14.00 uur: Openluchttheater Zulderpark.
X X Kindercfrcu~.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 14.00 uur: Speelterrein Stokroosplein.

Het dappere kleermakertje.V t- - D H Excursiesacan le In en aag 7.30 uur: Scheveningen. Visafslag en
loggers.

Het Haagse Vacantie Comitè, dat loffelijke Spookjesopvoerfng Scapfnoballet. 900 uur: De Sierkan. ..
activfteit aan de dag legt bij het organiseren Excursies 930 uur: Museum van OnderwiJs.
van vacantiegenoegens voor thuisblijvende 7.30 uur: Bakkerij "De Volharding". 10.00 uur: Postmu.seum.
Hagenaars, heeft ons ter publicatie een vol- 10.00 uur: Stadhuis en Toren. 14.00 uur: StadhuIs en Haagse Toren.
ledig overzicht van de evenementen gezon- 14.00 uur: Gasfabrfek. Wie verder detafls wil weten raadp)ege het
den. Men zal deze tevens, uitvoeriger, kun- 14.00 uur: Autobustocht langs nfeuwe programma dat ter inzage ligt op afdellng
nen vinden fn de Haagse dagbladen. woonwijken. socfale zaken, daags tevoren in de krant
Onderstaand, ter oriênterlng, de beknopte Woensdag 26 Juli: 10.00 uur: Rembrandt- verschijnt en te ver~rijgen Is bij het Haags
lijst: theater. Jeugdfilmvoorstellfng "De ruiters Vacantiecomité, Bureaux Drieho~kjes 3, tel.
Zaterdag 22 Juli: Speelweide Zufderpark - van het eenzame woud". 115953, toestel 267.

14.30 uur. Politieruiterfeest. Toegang 14.00 uur: Openluchttheater Zufderpark.
gratis. Scapfnoballet mèt sprookjes.
20.00 uur: Openluchttheater Zuiderpark. Excursies
NeIOosthout met Shaw's Jeanne d' Arc 9.30 uur: Zulderpark.
Entree f 0,75. 10.00 uur: Postmuseum Zeestraat.

Maandag 24 Julf: Fietstocht met onbekende Donderdag 27 Juli: programma nfet ont-
bestemming. Inschrijving f 0,10. Vertrek vangen.
Malfeveld. Vrijdag 28 Juli: 10.00 uur: Jeugdtoneel speel-
10.00 uur: Jeugdfi.(mvoorstellingen in Rem- terrein Paets van Troostwljkstraat: Het rap-
brandttheater: "De rufters van het een- pere kleermakertje.
zame woud". Entree f 0,25. 14.00 uur: Openluchttheater Zufderpark
14.00 uur: Newtonplefn: "Het dappere Het zelfde dappere kleermakertje.
kleermakertje". Excursies
Excursies 7.30 uur: Vfsafslag loggers, Schevningen.
9.30 uur: Museum van onderwijs. 9.45 uur: Vredespaleis.
9.45 uur: Vredeespaleis. 14.00 uur: Autobustocht langs nieuwe

14.00 uur: Stadhuis en Haagse toren. woonwijken.
14.00 uur: Vuurtoren Schevenfngen. 14.00 uur: Stadhuis en Haagse toren.

Dinsdag 25 Juli: 10.00 uur: Rembrandttheater. Zaterdag 23 Julf: 10.00 uur: Jeugdfilmvoor-
Jeugdfilmvoorstelling "De ruiters van het stellfng Hollywoodtheater. "De rufters var
eenzame woud". het eenzame woud".
1400 uur: Openluchttheater Zuiderpark. 14.00 uur: Vacantie-wielercriterium.


