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KINDERBIJSLAG

~

In de pers verscheen dezer
rIagen een bericht. dat een

wat elke belanghebbende HaàQse dominee door de V90!-
"~r" "~~ ~::~ C_I_- .:._- I...v, ~ .g" ~'J" ""'f~A vv,,~ YCLd'"

moet weten ~n zich ernstig had verwond.

Deze w~ek zijn de aanvragen om kinder- ~ij contrêle ~I~ek dit ~ericht
b!jslagl~sten van het jaar 1951 uitgereikt. De 'n zo~erre onjuist te zijn, dat
-lijsten moeten ingevuld en ondertekend weer het hier g~en Solex d~ch een
terugkomen bij de afdelingen loonadmini- gewone flets met hulpmotor
stratie. betrof.
Op diverse afdelingen, in de cantines en bij Hoewel de ~~ant. de volgende
de uitgang hangt een toelichting! Wij raden d~g een rectificatie I?laatste ~al
alle belanghebbenden aan deze toelichting biJ velen de sle.~hte Indruk niet

nauwkeurig te lezen. w~g?enomen zIJn. ..
De kinderbijslagwet is op verschillende pun- Dit IS. zo de ~~erzIJ~e van de
ten gewijzigd. Deze wijzigingen gelden van medaille. Er rijden In Nede!-
1 Januari 1951 af en komen ,"'het kort hierop land zoveel Solexen, dat men
neer: deze naam langzamerhand als
1 H b . . " . II soortnaam is gaan bezigen.. et egrlp "gezin IS ve!va e~. HoPefi wij n,aar, dat onze vol-

De werkneme~. moet. k!nderb'Js!ag ~an- ijverige pers voortaan even In-
v~agen voor zIJn ,,:,:ettrge en gewettigde formeert, alvorens gruwel-
kInderen, ook als ZIJ elders wQnen, berichten te plaatsen.

2. Andere dan wettige en gewettigde

~~d::~knemer kan ook aanspraak maken SOLEXIANA
op .kinderbijslag .vóór ,andere d~n zijn Een ander en aangenamer be-
wettige .en ~ewettlgd~ kinderen, ~ltS deze richt lazen wij dezer dagen in
allen uItsluitend of In belangrijke mate Het Vrije Volk en wel van een
voor zijn rekening worden onderhouden. der redacteuren die ambts-
De onde~..eunt 1. bedoelde werknemers halve" aan de Franse "Rivièra
hebben voorrang boven de onder dit punt vertoeft. Sartre en Solex heb-
genoemde: ben de sfeer veranderd, klaagt

3. Zieke en gebrekkige kinderen hij. Tot verheldering moge
Behalve voor schoolgaande kinderen van dienen, dat Sartre geen con-
16 tot en met 20 jaar, bestaat nu ook currerend merk, maar een mo-
recht op kinderbijslag voor kinderen van menteel in de mode zijnde "\"
16 to~ en met 20 jaar die ten gevolge filosoof is. Aan de Rivièra ;;i};~
van ziekte of gebreken, naar het oordeel snorren Solexen waar eens de ' ,;c;:,,\,
van de bedrijfsvereniging, blijvend buiten deftige douarière in zacht- ;~~\~
staat zijn een derde te verdienen van het- gonzende Hispano Suiza's en ..;

geen lichamelijk en geestelijk gezonde Bentiey's werden rondgereden.
k~nderen van gelijke leeftijd kunnen ver"' Solexen kan men er huren voor . 'v '
dienen. 800 francs per dag, hetgeen ClIché Vrije Volk!;

4. Pe:ldata neerkomt op 8 gulden en dus
Voor het recht op kinderbijslag over een heel wat meer is dan de 4 of 5 GLOBESNORDER 'cc;kalenderkwartaal is beslissend het aantal guldentjes, die men er hier te ;;c,
kinderen op de eerste dag van dat kwar- lande voor moet neertellen. b kt I d ' taal. . Nochtans, wij zouden er daar e%Oe ons an ,

Opmerking best eens een wijlen hurenl ,c
N.adat U dus Uw aanvr~agformulier, dat thans Alwin. Weithaar is een ondernemende Zwit-,
is uitgereikt, heeft ingediend, kunnen er zich Stofzuigertips ser, die per Solex een rondrit door Europa".;
wijzigingen in het kindertal voordoen, bij- maakt.. '"
voorbeeld door: 4 Juli kreeg een imker een tip van een Na een reisje door Italië, Algiers, Marokko..'
geboorte van een kind landbouwer aan de Zegwaardseweg, dat bij Spanje, is hij op dit moment onderweg vah'
overlijde(1 van een kind hem op het erf in de holte van een zware Scandinavië naar ons land. c'
het gaan\ volgen van onderwijs (16 t/m 20 jr) boom een zwerm bijen was gaan nestelen. Als hij onze fabriek aandoet zullen wij er
het niet meer volgen van onderwijs Zo gingen wij er met ons drieën op uit, maar een plaatsje en een praatje aan spenderen.,
het blijvend ziek of gebrekkig worden daar aangekomen stonden wij voor het feit, De foto's, die wij al hebben, tonen onze c
het niet meer ziek of gebrekkig zijn dat de holte in de boom maar enige centi- toerist met Solex in plaatsen als Oran, Sara-,
het gaan onderhouden van een kind meters groot was. En de eigenaar wilde die gossa, Milaan en Madrid. '
het niet meer onderhouden van een kind zoemers persé kwijt.
enzovoort. . Er werd krijgsraad gehouden. Tenslotte kwam

400000 I ..In al deze gevallen dient U dit onmiddelJijk iemand op het denkbeeld om een stofzuiger te evisieontvangers
op t.è geven ~~n de. afd.elingen, loon~.dmini- te gebruiken. er maand in de V.S.
stratle, zoveel mogelijk vla_de tiJdschriJver. In allerijl werden allerlei snoeren aan elkaar p . . . V ,cc

KV 509 gekoppeld en de slag kon beginnen. De stof., Volgens de laatste berichten Uit de \!erenlgde
zak werd schoongemaakt, er werd viermaal Staten (F M- TV radio communicatIon) gaat.:èAls voorbeeld van de reclamecampagne. die gezogen en de bijen werden in een zwerm- men daar steeds meer van kleine op grote

momenteel voor.. ERRES-producte~ gevoerd mand gedaan, ze werden volgens gebruik Duizen over. Ongeveer 90 % van de nleuw~,
wordt, nemen WIJ deze advertentie van de ingelijfd bij een kast met volk en zij hebben : toestellen heeft buizen van 14" (36 cm)öfc,'
KY 509 op. het goed overleefd; Er waren maar weini, groter. De verkoop van TV-apparaten stijgt"
Om te voorkomer;.. dat boze tC;'ngen o~s ver- doden. 13 Juli nagekeken en alles goed. m,et de dag. Waar in 1947 per maand ge",!:,
denken va.nlgebblredk aan kopy. IS aan dit num- I).us op de imkerlijst nog een stofzuiger. mlddeld 14.890 toestellen werden verkóc~t..ic
mer een Ineg a toegevoegd. speciaal be- In 1948: 72.240 en in 1949: 201.158 isdltci
stemd .voor de knutselaars. Uit: Maandschrift t.b.v. Bijentéelt ~etal nu al gestegen tot 402.191. ',i";
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Gelijk een Stradivarius

zijn alle Erres radio's - zelfs in de
lagere prijsklassen - in edele hout-
soorten uitgevoerd I Waarom 7 Om-
dat alleen hout het geluid ten volle
tot zijn recht doet komen. De klank-
rijkdom, daar komt het op aan I
Luister maar even naar 'n Erres

radio. U hoort direct het verschil.
Uit 'n Erres haalt U alles wat de ae-
th er U biedt tot in de fijnste nuances.
Vraag een Erres handelaar alle ge-
wenste gegevens. beluister de Erres
en ook U kiest zo'n ..fijnbesnaard-
instrument!
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In van der Heem product

tn Erres radio, geen toestel doch een fijnbesnaard instrument!

R. S. STOKJiIS &, ZONEN N.Y.



7 OCTOBER 1950-
Er zijn natuurlijk allerlei excuses, dat U
bijna iedere Zondag of Zaterdagmiddag
"langs het lijntje staat" en niet zelf met
shirt, korte broek en kistjes over het veld
draaft. De dokter zal het U in verband
met Uw laatste griep wel verboden heb-
ben. Of Uw vrouw vindt, dat U als
huisvader zoiets niet meer kunt doen,
of . .. In elk geval is het zo, dat U niet
meedoet. Overigens is het de vraag,
waar je gezonder van blijft, van langs
het lijntje staan kleumen of in het veld
zwoegen. Doch aan de andere kant is
het maar goed, dat alle mensen, die nu
langs het lijntje staan, niet zelf voetballen,
anders ~ou ons land te klein zijn om alle
benodigde voetbalvelden te berger,.
Intussen kunnen we het gerust er over
eens zijn, dat het voetbalspel populair Is
en waarschijnlijk wel de meeste belang-
stelling heeft. We zouden het kunnen
splitsen in een sport- en een kijkspel.
Doch het is ook zo, dat wanneer aan
verschillende bezwaren (zie boven)
wordt tegemoet gekomen, diezelfde kij-
kers spelers gaan worden.
We beginnen dus het hele voetbalveld
mee naar huis te nemen en hebben dan
geen last van tegen-het-zonnetje-en-de-

-..

HANDIG BEKEKEN
Het hobby-bIed VOO! vader en zoon

Iedere maand een keur van a'tikelen
over het zelf maken van kinderspeel-
goed. huishoudelijke apparaten en

gebruiksvoorwerpen (modelbouw.
radio, electriciteit enz. enz.)

Gratis proefnummersl

Aan: De Muiderkring te Bussum.
Stuur mij een gratis proefnummer
van H.B.

Naam:

Adres:

Woonplaats:
(Opplakken op briefkaart en weg er
mee!)

wind-in-spelen, er kan geen wedstrijd dat U met hetîn elkaar zetten van deze hand hebt. Daarom zitten ze dan ook aan
worden afgelast, omdat het veld te nat "bak" Uw particulier voetbalveld aan het beweegbare gordijnroeden bevestigd.
is, we behoeven geen entréegelden, In- maken bent.. De grasmat wordt, wanneer de D dI . f b I t. t b t I f ' k kl ' b.. d .. e constructie aarvan be-c usle e as Ing e e a en en geen a - LJa aar IS, op een Ijzon ere Wijze gecon- h f' I' h . D
mattende reizen te maken als we "uit" strueerd. Het is namelijk zo, dat wanneer oe t ern~e toe IC tl?g. e
spelen. Binnen de beschermende huls- deze grasvlakte normaal horizontaal bleef spelers f ZIJn, zoals k~,g. 3C
kamer is shirt, korte broek en wat een liggen, de gedeelten bij de hoekvlaggen dode a.angee t, mht Ijen dmbe-
goed voetballer nog meer dient te om- hoeken werden. Onze spelers zijn namelijk tje ~p een 0 e ro~ e ~-
hullen overbodig, geen kapotte schenen, betrekkelijk aan hun plaats gebonden en er vestlgd. ~e rdede schd~ft
geen knietje, geen .lichte-, middelzware- is er geen, die zulke lange benen heeft, dat om ::n '7.~ unnere, b le ~
of zware hersenschuddif1g, geen gebro- hij een stil liggende bal uit de hoek zou dan. .n dij e vast der k on-
ken ribben, armen of benen, en geen krijgen. Om het dus wat gemakkelijker te en IS In e opstaan e ant 3 C

scheidsrechter, die als 12de man mee- maken, laten we de hoeken Iets oplopen. We V I' "d
speelt. verkrijgen dit door het terrein te beleggen ervo g zie ommeZlj e

Met het veld hebben we eveneens het met vliegtuigtriplex en dit dunne, buigzame
hele eerste van onze club op visite ge- spul in de hoeken wat naar boven te bren-
vraagd, mitsgaders hun meest gevreesde gen. Indien U de bodem van de bak al met
tegenstanders. Zo U het wilt, neemt U triplex van b.v. 5 mm hebt bekleed, dus een
het Nederlandse elftal en de Belgen; we mooi glad veld hebt, dan kan de zaak ook
kijken niet. op een elftal meer of minder. opgetost worden door d~ verhogingen van
En wanneer we zo het hele fabriekje plamuur, gips of iets dergelijks te maken. In
"angemeten hebben, g8an we zelf spe- de korte zijden van het veld - maar dat is

[en. En daar 9aat het om. Inplaats van natuurlijk volkomen overbodig U dit te zeg-
langs het lijntje, promoveren we onszelf gen - komen de doelmonden. I.n fig. 1 ziet
tot aanvoerder van het eerste, we tossen met U er één afgebeeld compleet met net en tel-
onze tegenstanders, kiezen, trappen af, beu- raampje om de doelpunten te registreren.
ken de verdediging van onze tegenstander Voelt U meeryoor een scorebord, dan laten
in de prak en forceren een doelpunt. . . we de constr~ctie daarvan aan Uw eigen
Maar eer U zover bent, moet U zich de fantasie over.
moeite getroosten een paar vrlj~ avonden in Is het terrein aldus in gereedheid gebracht,
Uw knutselkamer door te brengen, zagend dan wordt het tijd, dat de spelers hun entree
en spijkerend. Laat U niet afschrikken. . . een maken. U hebt er vanzelfsprekend twee en
kind kan de was doen. twintig nodig, plus een paar reserves (in-
Het indoor-voetbalspel is een 50ort recht- geval er een door breuk uitvalt). U maakt
hoekige "bak", waarvan de wanden bestaan ze van 6 à 7 mm multiplex en schildert er
uit 100 mm hoge planken, twee stuks van elf in de kleuren van Uw club. Wilt U liever
1100 mm en twee van 650 mm rechthoekig internationaal spelen, dan worden er elf In
met zwaluwstaartverbindingen aan elkaar ge- het oranje gestoken en de andere in rood.
maak. De "bodem" van deze bak maakt U Aangezien we van te voren afgesproken heb-
van hardboard, multiplex of gewoon board. ben, dat Uzelf de aanvoerder zou zijn, moet
U zult. waarschijnlijk reeds begrepen hebben, U er voor zorgen, dat U ze geheel in de
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van het veld, sperd ziet door- de twee achterspelers van Doordat de spelers in het veld niet alleen
zie fig. 3B. Is de teg~npart!j en de doelverdediger. Zoals kunnen trappen, doch door de over elkaar
deze roede men ziet, zijn de spelers zo aan het latje schuivende roeden zich ook naar links en
van een uit,. geregen, dat de eigen partij de handvaten rechts kunnen bewegen, is er practisch alles
wendigedraad a~n de ene, de te~enpartij ze aan de andere mogelijk.
voorzien (zle zijde heel't..Men dlene er voorts op te letten,
onderste fig. dat de. houten spelers bijna tot aan de gras-
B) dan wordt mat reiken.

ze met een Ook moet~n
paar moeren - ---~ de verschillen-
bevestigd. Is het een holte buis met Inwen- de rijen zo op-
dige draad, dan handelt U als de bovenste gesteld worden ~-
fig, B aangeeft, dus met behulp van een dat wanneer er
schroef. twee spelers

tegenover el-
In detail A van fig. 3 ziet U, dat de holle, kaar staan en
omliggende buis van stootplaatjes Is voor- ze beide ge- ~ -
zien, om te voorkomen, dat ze van de andere draaid worden figuur 3
getrokken wordt. Aan het einde van deze. d . l'buizen komt een handvat. De spelers wor- In e. uiterste stand slechts o~?eveer 1:1 --
den nu zo opgesteld, dat van partij A (zie cm ruimte tussen hun voeten bliJft. figuur 1
figuur aan de kop van dit artikel) de doel- Het spel wordt door twee personen gespeeld, Een laatste raad nog. Maak het degelijk en
verdediger op de eerste buis staat. V66r hem die elk aan één zijde van het veld zich op- solide in elkaar. De praktijk heeft ons ge-
de twee achterspelers. De volgende linie be- stellen. Ook is het spelen met 4 of B per- leerd, dat het geen zeldzaamheid is, dat' in
vat de vijf voorhoedespelers van de tegen- sonen mogelijk. De pingpongbal, deze moet he! vuur van het spel het hele veld in de
partij. Dan volgt Uw eigen middenlinie met van goede kwaliteit zijn, die U bruin verft, hoogte wordt g~tild.
daar tegenover de middenlinie van de tegen- wordt in het midden gedeponeerd en na het Wij wensen U veel sportieve uren toe en
partij. Uw eigen vèr opgedrongen voorhoede tossen trapt één van de spelers af. En nu gaat houden ons gaarne aanbevolen voor 'n paar
volgt nu, die zijn weg echter nog steeds ver- het er maar om doel puntjes te maken. leuke actiefoto's.



JNTREDJNGEN

De heer Gussenhoven op de wip bij de YDH-Solexrit.

2.10.1950:-1ej.J. M Hui~inga. afdeling montage ~
Mej. J J. Broer, idem

Spreekuur kern
Vrijdag a~nstaande zijn aanwezig:
1e pauze: mej. v. Lint en hr de Baar
2e pau~e: hr v. Meersbergen en hr de Waal
Arentzstraat: hr Loozekoot en hr Slag molen.

~

Veiligheidscommissie
geïnstalleerd

27 September 1950 vond door de heer Meys
de installatie plaats van de Utrechtse veilig-
heidscommissie. Zij bestaat uit de volgende
leden:

hr Meys
hr Carsouw
mej. Sollie
hr Foree
hr Kleij
hr v. Meersbergen
hr Schuddebeurs

De laaiste vier leden hebben zitting namens
de kern. Bij deze gelegenheid bracht de heer
Meys de richtlijnen naar voren en hoopte hij,
dat de commissie gunstige resultaten op haar
werk mocht zien.

HERVATTING FAMILIE-EXCURSIES
laat zien wa

Zoals medegedeeld was, zullen wij in de
komende wintermaanden weer onze famflie-
excursies gaan houden.
U weet het: een aantal. personeelsleden van
de fabriek Maanweg of de Kroon krijgt een
uitnodiging om met twee van hun familie-
leden ons bedrijf aan de Maanweg te komen
bezichtigen.
De eKcursies zijn altijd op Maandagmiddag;
wij starten 9 October aanstaande.
Degenen, die vóór 1 Januari 1949 JA dienst
getreden zijn en nog niet aan "een familie-
excursie deelnamert. krijgen niet automatisch

Wat doet U thuis?
Nog 2V2 week...
en de tentoonstelling Vrije Tijdsbesteding is
weer een feit.
"nutselaars
.:kenaars

postzegelverzamelaars
schilders
enz. enz.,
geeft U in de 2V2 week, die U nog resten,
op voor deze tentoonstelling. U doet d~ar-
mee Uzelf en Uw collega's een genoegen
want: zelf ondervindt U meer voldoening van
Uw werk. Uw collega's, die er nog geen
hobby op na hou~n, krijgen door Uw werk
een stimulans, ook hun vrije tijd nuttig te
besteden.
Formulieren voor deelneming verkrijgbaar bij
de heer Koopman, typekamer hoofdkantoor.
Even een berichtje met de boodschappen-
dienst en de zaak komt in orde.

Uw werkstuk voldoet eerst dàn
Als een ander meegenieten kan.

Weekend de Vonk
Het afgelopen weekend was voor verloofden
en jong-gehuwden. Er waren jongeren van
verschillende richtingen bijeen. Na de ge-
slaagde inleidingen van mevr. de Vries
(psychologe), dr v. Dommelen en de heer
Wallenburg bleek steeds weer hoe wij, als
jongeren met verschillende levensovertui-
gingen, in ons streven en met onze moeilijk-
heden toch heel wat gemeen hebben. Dat
het een geslaagd weekend mag heten blijkt
wel uit het feit, dat er bij de deelnemers de
wens is uitgesproken meer van deze week.
ends te organiseren.

ar U werkt
een uitnodiglng. Zij worden verzocht zich
te wenden tot de afdeling' personeelsdienst,
die dan de zaak in orde maakt.
Ieder mag met zijn genodigden de excursie
meemaken; daardoor verzuimde werktijd
komt voor 45 perioden voor rekening van de
.fabriek.

Knutselblad
Voor de knutselaars onder ons hebben wij
aan dit nummer een inlegblad toegevoegd,
waarin men alles kan vinden over het zelf
maken van een voetbalspel.
De gegevens voor dit artike1 zijn ons ver-
schaft door de redactie van HB, Handig
keken, een hobby-blad voor
Uiteraard is het de bedoeling van de
gevers van dit blad, dat men zich na
lezen van deze artikelen (er komen er -
meer) op HB abonneert. Wie dit al wil doe~
kan in elk geval beginnen met een proef-
nummer aan te vragen.

Kern en candidaten
De kern houdt een vergadering met de kern-
candidaten op Woensdag 11 October 1950,
's avonds om 8.00 uur In de filmzaal Maan-
weg. De voorzitter van de kern, de heer
W. I. Stoffels, zal een over~icht geven van
hetgeen de kern heeft gedaan sedert de
vorige vergadering met de candidaten (3 Mei
1950). Daarna zal er ruimschoots gelegen-
heid zijn om eens over het kernwerk te
praten.
Allen, die belang stellen in het kernwerk of
die er iets meer van willen weten, zijn harte-
lijk welkom.

Twee leden van onze afdeling ITJontage
maken zich momenteel verdienstelijk met het
witten van hun afdeling.
Aan hen wordt onderstaand gedicht gewijd.

ONZE SCHILDERS
't Zijn compleet volleerde schilders,
deze twee in overall.
In de ijver van hun werken
smeren z"ook zichzeiven vol.

Acrobatisch zijn hun toeren,
. klodders vliegen in het rond.

En een groot deel van hun witsel
komt terecht op hoofd en grond.

Kernpunten
Arentzstraat - afdeling nabewerking
Er zal bekeken worden of het mogelijk is. dat
hier een wasgelegenheid komt. De aange-
vraagde handdoeken zijn inmiddels gearri-
veerd.
Aangaande de zeepverstrekking wordt een
limiet gesteld van 2 à 3 stukken per bepaalde
periode. i

De verlichting in de slijperij zal door de
heren Carsouw en Le Granse worden be-

dubbele kledingkastjes wil de heer
zich eerst oriênteren.

- cantine zal eens In de 6 weken ter be-
schikking zijn om te klaverjassen.
KoHie
De bestaande koffieregeling moet gehand-
haafd blijven. Voor personen, die langer dan
4 dagen ziek zijn, zal worden bekeken, of
zij voor het te veel betaalde alsnog koffie
kunnen krlj~en.
Muziek
Indien technisch uitvoerbaar, zal het ontvang-
apparaat naar de portier worden verplaatst,
die dan voor regelmatige "uitzendingen" zal
zorgdragen. De pick-up wordt gerepareerd,
zodat ook eigen platen gedraaid kunnen
worden.

Winterprogramma
Het Sint Nicolaasfeest wordt 9 December
gehouden. Medewerking onder anderen van
"Oom Herman", welbekend bij de radio-

'j eugduitzending, "Kleutertje luister".
Bonte avond
Deze wordt gehouden half Februari aan-
staande. Medewerkers kunnen zich nog meI-
den bij hr v. d. Gaag.

Vuile muren worden helder
door de vlijt van deze twee
en ze zijn ook zelf tevreden,
want de premie valt hen mee.

Schilderen Is dankbaar werken,
Ieder oog ziet, wat je doet.
Gaat maar rustig door met. schIld'ren,
als 't zo blijft, dan gaát het goed.



I Burgerlijke Stand

Geboren
Els, dochter van H. J. Landman, afdeling

spectie, op 28.9.1950.

-~ F. P. D. KOUWENBERG, Draaierij

KERNNIEUWS
filmavond

IDe filmavond, die de kern Woensdagavond
belegde, trok grote belangstelling. De heer
L. W. v. d. Heem.. mevrouw C. G. v. d.
Heem-Hemmes van Zoetendaal en de heer
en mevrouw Zaaijer waren mede aanwezig.

Het .programma dat voornamelijk gevormd
werd door technische films, bevàtte als be-
langrijkste delen een zeer leerzame film over
televisie. Nu wij zelf op het punt staan met
de productie van TV -toestellen!! e beginnen
en de televisiezender in Lopik al onderweg I
is, wil men allerwegen meer van televisie

I'
weten. Dit Amerikaanse filmpje gaf een dui-
delijk beeld van TV -opnamestudies. zenders
en ontvangst.

De film van Shell over verbrandingsmotoren
verschafte elementaire voorlichting over 4-
takt motoren. Jammer dat de 2-takt, zoals
onze Solex, niet aan de beurt was.

Ter ontspanning was er verder een uitsteken-
de rolprent van de befaamde dirigent Arturo

IToscaninl.

Spreekuur
De kern houdt spreekuur op Maandag
9 October 1950 In spreekkamer 1, begane
grond. -Aanwezig zijn:

I1e pauze hr Camphuysen en mej. Bécude;

2e páuze hr v. d. Plas en hr v. d. Linden,

Toen wij het lijstje van
jubilarissen nazagen en daar
per 11 October 1950 het
12Y2-jarlg jubileum vanF. P. D, Kouwenberg ver- J. v. .Hagen, afdeling plaatbewerking, m~t
meld vonden, konden wij meJ, A, A, Delney op 11.10,1950

ons nlet voorstellen, dat ditde enige Kouwenberg was . -INTREDINGEN

die wij kenden, namelijk de '. Geertsen televisielaboratorium
InstelIer van de machinale I Weytze, Idem
Solexgroep,! '. E, Wijmarls.. Idem
Toch was het zo: F. P. D. ." J. f, Dassel, methodenbureau
Kouwenberg kwam 11 April Sies, idem
1938 als een bescheiden. de Hoog, opleiding
1~-jarlg kn~apje in onze I J. Mooymal), idem
dienst en ,s 11 October I ' J Th, Olleroock IdemI . ,
aanstaande dus 12Y2 jaar G F, Smlt, idem
bij VDH, Hij kan met recht I L v, Tongeren, idem
trots zijn op zijn prestaties. J. C, de Weerd, idem
Van boodschappenjongen, M. M. E, W!jnmaalen, idem
met een uurloon van acht G, p, Zeelenberg, Idem .
centen, heeft hij het al ge- : E. M. Honlgh-Scipio, correspondentie,
bracht tot instelier van de .. K. v. d, Greft-Blonk, inleerband
gehele machinale Sole~- Th. J. de Kom, Idem
groep, een functie die' J. van de Wall, -idem
Kouw~nberg's vakmanschap . J. Wesdijk, idem
bewijst, want om instel Ier te W, Engelen, tijdschrijverij
worden moet men alle ma- -. - -_J
chilJes van deze groep (en - - A. M. Kapitz, inleerband
dat zijn er heel wat) tot in de perfectie -. G. Kooiman, idem
kennen, Mej, M. A. Dieke, Idem

Kouwenber~ begon als boodschappenjongen Na de HBM kwam de Solex' hier kree hï ~'\O.1.950
(naar verluidt was onze Frans toen een erg z'

,jn kans I d I t 11' h ' g b J - de Jong, Inleerband
kl ' I I , ) b ' ' eer e v 0 weg a e mac Ines e- 1 D s .t 'deln en noga ver egen mannetJe, Innen d 'lenen kon d I1 t k . mi, I em

". "us a e a en overnemen en
een Ja ar trok hij een overall aan, kwam In werd zo instelier, Mede namens mijn echtgenote betuig ik hier-
~.e groep boren, en tappen en werd metter. y' d' ,..' ',bij mijn hartelijke dank voor de rachti etiJd revolverdraaier aan een van hr van Gef- In IngrlJk~eld, vasthoudendheid, tempo en I e h k Ik" b h p., g
fen's g eliefde Pittlers I'n de tiJ'd dat de hand- bekwaamheid een geziene collega, wiens ". sc en en d",:,e ~ WIJ ij 101ns , uwelijk ont-

,~ g I If k d d d vingen van Irectle en co ega s,
boormachines nog aan de Maanweg vervaar- ezag as vanze spre en aanvaar wor t,
digd werden, draaide Kouwenhoven' de Hij is een jubilaris, die dank zij zijn leeftijd I - J, W, v. ECK. afd. financiën

tandwielen hiervoor; hij bekeek dat zo goed, en eigenschappen nog niet aan de top stàat.

dat hij menige grote premie uit de ideeënbus Daarom onze gelukwensen en ook in de toe-
incasseerde. komst: veel succes.

VACANTIE OPNEMEN!
Reeds nu waarschuwen wij dat alle vacantie-
en snipperdagen van het jaar 1950 nog dit
jaar opgenomen moeten worden.
Het is dus niEt mogelijk deze vacantie- of I
snipperdagen nog in 1951 op te nemen. Op
deze maatregel kan geen uitzondering wor-
den gemaakt.

Eigen kantoorschool gestart
Maandag 2 October is voor de administra-
tieve afdelingen een belangrijke dag, omçat
toen gestart werd met de eigen kantoor-
schooi. Met deze opleiding, die onder de
dagelijkse leiding van hr v. Delft staat, be-
ogen wij een eigen opleiding te creëren
voor kantoorpersoneel. Over de resultaten
hopen wij t.Z.t. gunstig te kunnen berichten.
Nu is het pas de tijd om docenten en leer-

Ilingen veel succes te wensen.

Benoemingen
Ter assistentie van de heren Krul en De
Bever van onze afdeling meubelmakerij, zijn
met ingang van 2 October 19~ onze oud-
gedienden K. G. Orth en J. H. T omson, be-

Inoemd tot onderbaas in deze afdeling.
Wij wensen hen in hun nieuwe functie veel
succes.

*
Ir v. Ruijtenbeek is met ingang van 16 Octo-
ber als assistent van de heer Steevens aan
de bedrijfsleiding toegevoegd.

*
Mede namens mijn vrouwen kinderen, onze
hartelijke dank aan directie, chef, bazen en
collega's voor dê mooie cadeaux en de vele
felicitaties bij mijn 12Y2-jarig jubileum ont-

vangen.
Ook mijn dank aan de kern Maanweg en
aan directie, chefs en verder personeel, fa-
briek Utrecht, voor de hartelijke gelukwensef

P. v. d. HEEFT, gereedsch.mak.
*

Ondergetekende zegt hiermede hartelijk
dank aan "Ziekentroost" voor de tijdens
haar ziekte toegezonden pakketten.

G. v. d. VLiST-DIERHEI'MER.
Veel dank aan alle betrokkenen voor de
grote belangstelling bij ons huwelijk en de
mooie geschenken voor ons huwelijk.

A. S. ATTASIO
M. W. ATTASIO-JIMMINK*

Mede namens mijn vrouw zeg ik chefs en
collega's hartelijk dank voor het prachtige
bloemstuk, ontvangen bij mijn 25-jarig huwe-

I lijk op 22 September 1950.
G. ~. HAGEN, Bewakingsdienst

Woningruil

Aangeboden: 1e etage aan de K.W.laan,
Voorburg, bestaande uit: 4 kamers, keuken,

I badkamer, balçon. Huurprijs f 32. - p.m.
Gevraagd: iets dergelijks in Den Haag,
Vogel- of Bloemenbuurt, tot f 40.~ p.m.

Aangeboden: Een zo goed als nieuwe kinder-
wagen. Inlichtingen afdeling algemene per-
soneelszaken.


