
Er waren voor ons deze
week verschil)ende redenen
om naar Parijs te gaan.

In de eerste plaats was er
feest bij Solex, wadr men
het gereed komen van de
trenmillioenste carburateur
en de 150.000ste YeloSolex
vierde met een speciale
voorstelling in het Théatre
Marigny aan de Champs
Elysées. Ter gelegenheid
van dit gebeuren heeft men
een zeer beperkt aantal
gedenkboeken uitgeg~ven,
waar wij het binnenkort
"verhopen te kunnen heb-

. De geschiedenis van
.. Solexcarburateur is er
interessant genoeg voor.

Men kan ook naar Parijs
gaan om er de watersport-
tentoonstelling, de exposi-
tion nautique, te kunnen
bewonderen, aan welke ten-
toonstelling men herinnerd
wordt als men staande bij
de Pont Alexandre de race-
bootjes over de Seine ziet
schuimen. Degenen, die in
Parijs nog steeds een der
centra van cultuur zien, zal
de religieuse tentoonstelling
la Sainte Yierge dans 1'8rt
ongetwijfeld grote vreugde
bereiden.

Om maar enkele te noemen:

Diem, Minimotor, Velovit, Alcyon, Baby Star,
Cyclolux, Kid, Ser wa, Veloserwa, Peugeot,
Cyclex, Mosquito (Chapuis), Gnome & Rho-
ne; Riva Milan, Pigmy, Derny, Velostyle,
Poulain, VeloSolex, Mobylette, VAP, Vimer
De meesten van deze waren er vorg jaar al.
Enkele waren sterk gewijzigd.. bijvoorbeeld
de VAP, die nu gemonteerd wordt voor de
trapas.
Frankrijk, dat bij de herontdekking van de
gemotoriseerde fiets zo'n belangrijke rol ge-
speeld heeft en nog speelt, schijnt onuit-
puttelijk te zijn als het er op aankomt nieuwe
modellen te ontwerpen en fabrieken te vin-
den, die zich biervoor interesseren. De ter-
reinwinst, die de gemotoriseerde fiets daar
In het afgelopen jaar geboekt heeft, Is dan
ook enorm en het ziet er niet naar uit, dat
hier voorlopig een einde aan komt.
Grote lijnen kunnen echter wel getrokken
worden. Zoals hier te lande ook al gebleken
is, gaat men er steeds meer toe over de
rijwielhulpmotor:en te monteren op speciale
fietsen. VeloSolex, Mobylette, Velo"it, AI-
cyon, Veloserwa, Peugeot behoren tot deze
groep, met de twee eerstgenoemde daarin
toonaangevend.
Enige constructeurs zijn ons inziens op de
verkeerde weg. Hulpmotoren als de Serwa
en Kid, die 1 pk leveren en gemonteerd
worden op een gewone fiets, deze een snel-
heid geven van 40 à 50 km per uur, zijn
misgegrepen, hetgeen trouwens de practijk
wel zal uitwijzen.
Velostyle kwam met een gecarrosseerde fiets
met hulpmotor, een constructie, die zweemde
naar de scooter. Prijs 55.000 francs, plm. 550

Foto Nieuwe Cour.nt gulden: dus duur vergeleken met de Solex,
.. . I 11 " doch goedkoop vergeleken bij de Franse

PARIJSE auto en riJ wie tentoonste Ing AGF-scooter, die liefst 1~600 francs, zo'nI . ... 1200 gulden kost.
vee mooIs en weinig nieuws De scooter, bij ons in Nederland nog een

zeldzame verschijning, doet momenteel in
thtans, de veten.die dezer dagen naar het schone Parijs trekk~h, dat Italië ~nor~ opgeld. De t,,:,ee. grote fabrie-

. h . h II I . d I ' h d h t It ken Plagglo en Innocentl die de merken
ZIC weer In aar vo e g orle van e IC tsta toont en waar e weme. V~spa en lambretta fabriceren, zijn er In

van bezo~kers, die alle hotels, schouwburgen en restaurants tot de nok geslaagd voor hun product een onbegrijpe-
vullen, komen niet voor de watersporttentoonstelling of voor de herfst- lijk groot afzetgebied te creëren. Onbegrijpe-
tinte~ in het Bois de Boulogne, of de vele andere geneugten, die deze lijk, omdat Ital}ë naar onze begripp~n een

h ' t d . .t tt I " k t b . t ., k d S I 1950 straatarm land IS en een scooter er altijd nog
c arman e sta InonUI pu e IJ, e m~ e ezl; ZIJ ome~ voor e a on , 1200 à 1500 gulden kost. Het schijnt, dat de

de auto- en motortentoonstelling, die de grote trekpleister van deze maand Italiaan aan het bezit van dît vervoermiddel
vor~t, alles opoffert. Van de weeromstuit is er zich
Automobilisten gaan naar het Grand Pllais waar men automobielen kan in de naburige landen nu ook een scooter-

" I k W.. h bb I I II d l infectie aan het ontwikkelen. Frankrijk doet
vinden In a le maten en leuren. IJ e en ons aten verte en, at er we mee, maar vooral Duitsland waar men zich
veel mooiekoetswer~en, rT:'aar in feite weinig nieuws te zien was. niet vergenoegt met het in 'licentie bouwen
Onz~ belangste)ling ging uiteraard uit naar de gemotoriseerde fietsen. van de Vespa (Hoffmann) en lambretta
Deze hadden onderdak gevonden in het tentoonstellingsgebouw bij de NSU J, do?h zel~. ook model~en. hee~t . ge-

d V .11 W ' ' h d I b ' I h schapen, die er zIJn mogen (CItyfiJI, Görlcke,
Porte e ersal es. le ZIC a,ar arge oos Innen w~agt, oopt et geva~r Tili). Het valt in dit stadium nog niet te zeg-

door de vele bomen het bos niet meer te kunnen zien en te verdol:;n In gen of de scooter 1n ons land ooit een ver-
de stortvloed van rijwielen, hulpmotoren, gemotoriseerde fietsen, acces- voermiddel van betekenis zal worden. Wij
soires gereedschappenc" en rTlotorf.ietsen. menen, dat de onvermijdelijke .~orje prijs een

' d '" ' Ik b ..., i . ' I ' . grote afzet In de weg zal blijven staan en
Eer!.ljkgezeg: vergee en IJ vorig Jaar ,v:as er nl~t,vee nieuws te zien. het gebrul~ ~r.van beperkt zal blijven tot

D~ oude bekenden vormd~r weer het plece de reslstance. Er was weer de categorie, die zich nu motorfietsen van
een groot aantaf nieuwe merken verschenen, terwijl een aantal hulp-- 125 cm3 kan permitteren. De fiets met hulp-
motoren dat vorig J'aar met veel tamtam was aangediend nu door afwezig- motor ~al het vervoermiddel moeten w~rden.

.. , " k h ' I ' d ' " d Motorflet$en waren er volop, vooral In de

held schitterde en kennellJ et exper.imente e sta lum nooItgepasseer was. kleine klassen (100-200 cc). Voor de grote

Merken waren er volop. Wij, die ons in Nederland met de 15 hier te lande cylinde.rinhouden heeft de Franse industrie
gefabriceerde of geïmporteerde hulpmotoren en gemotoriseerde fietsen al nietve~! te betekenen. Onmiskenbaar is
rijke./.ijk, b~deeld achten, kunnen (gelukkig) nog niet tipp~n aan Frankrijk, trouw~n$.'q~tenden~ naar IIcl1tere motoren.
waar men de keuze heeft uit een 35-tal. ., Vervolg pag. 2
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PER FLESSENPOST BEZORGD,

Birkenhead. October 4
Dear Girls,
Many thanks for your P.C. I have sent it. on 10 my solI who Îs in the M. Navy, hè goes to
all kinds of ports, maybe he has been your way. He will be home X'mas, hoping ~ou all

are keeping weil, lots of lçve and good luck,
Mrs Roberts.

I enclose my son's photo. He is 19'/2. Please write and Iet me know if you received this

letter. Thanking you once again.
De vertaling van dit, met ongeoefende hand geschreven briefje luidt:

Beste meisjes,
Vee] dank voor de postkaart. Ik hes hem doorgezonden naar mijn zoon, die bij de
Marine is. Hij komt in allerlei havens en is misschien in de buurt geweest. Met Kerstmis
komt hij thuis. Ik hoop, dat jullie het goed maakt; veel liefs en groeten van

mrs Roberts.

Hierb.ij de foto van mijn zoon. Hij is 19V2 jaar oud.
Verzoeke mij te laten horen of deze brief ontvangen is.
Nogmaals dankend.

ziet: wij zitten niet sti0

De foto hiernaast stelt dus voor Richard Roberts.
matroos bij de Britse Marine; iemand die met de flessen-
sport 'experimenteert en die, het blijkt wel uit het
briefje. moede,'s oogappel is.
Wij zullen ~o.~der Roberts een exemplaar van dit
VDH-tje sturen en aldus de stof opleveren voor vele
gesprekken, die zich rond de kerstboom in Birkenhead

zullen ontspinnen,

SOLEX

Er werd. . . .
op de gereedschapmakerij ontvangen en on-
middellijk in gebruik genomen een A.I.';
gereedschapslijpmachine.
Deze machine van Nederlands fabrikaat kan
zich wat uitvoering en kwaliteit betreft uit-
stekend meten me t concurrentie uit het
buitenland.

een plaats vastgesteld voorde nieuwe hydrau-
lische pers, de grote Schüler. Vo1gende week
zal met de fundatie worden begonnen.
vrijwel gereed gekomen met het terevisie-
proe/lokaal, waar hr Hey (uit Schiedam, maar
zonder vergunning) de scepter zal zwa~ien.

aan hr Jense bezorgd een aantal nieuwe
brandta/els en bij de lakkluis werden enkele
hydranten geplaatst. Veiligheid voor alles.

flink aangepakt met vele werkzaamheden, die
aan de bouwerij voora/gaan. Over deze bou-
werij zelf berichten wir binnenkort zeer uit-
gebreid. In het stadium waarin wij nu ver-
keren is het alles nog opschuiven geblazen.
De pijpen loods is leeggehaald en verplaatst
richting lakkluis. De inhoud van (Toko de
Mie) het huisvestingsmagazijn is tijdelijk
ondergebracht inde garage. Zodra de beton-
vloer naast dè lakkluis gestort is wordt de
wigwam a/gebroken (voor de zoveelste maal)
en op deze schone fundering geplaatst. Het
hek in de N.W.-hoek van ons terrein (sinds
wij Kon Tiki hebben gelezen voelen wij ons
een hele zeerob en drukken ons bi] voor-
baat uit in nautische termen), het hek dan
in de N.W.-hoek wordt a/getuigd en de
populieren voor de zoveelste maar geveld.
Aldus ontstaat manoeuvreerruimte voor de
dragline, die de firma Volker zal zenden om
de funderingswerkzaamheden in te leiden.

Burgerlijke Stand
;;eboren
"1arinus, zoon van M. Schellenbach, ~fdeling

montage, op 5.10.1950.
Johannes Hendrikus, zoon van J; H. den

Dijker, afdeling draaierij, op 6.10.1950.

Enkele weken geleden brachten enkelen onzer een weekend door 1[1 de Volkshogeschool
Olaertsduyn te Rockanje. Tijdens een strandwandeling vonden zij een fles met een briefje,
vermeldende dat deze flessensport afkomstig was van Richard Roberts uit Birkenhead
Wij hebben het spelletje toen meegespeeld en dat briefje, geplakt op een prentbriefkaart,

naar Engeland teruggezonden.
Deze week kwam het antwoord.

I,vervolg van pag. 1)

Als men zo de balans opmaakt van deze
:)alon, kan men concluderen, dat de belang-
stelling voor de gemotoriseerde fiets onver-
minderd voortduurt en dat de scooter in
rrankrijk nog een bescheiden rol speelt.

i Hoe groot het aantal merken ook moge zijn,
I in het stadsverkeer valt de gemotoriseerde
iiets minder op dan hier te lande'. Bij Velo-
~olex vertelde men ons, qat het aantal ser-
vicestations in Frankrijk sterk is uitgebreid
~n nu 200 bedraagt.

Servicestation Tahiti
t.r zijn nu al Solex-servicestations in Algiers,
Marokko en Tunis, maar ook in Indochina
en Tahiü (midden in de Sülle Oceaan, het
riik van de hulla hulla). Daar willen wij onze

I ~olex wel eens laten nazien!
Maar, gekheid terzijde, er zijn nu ook Ri]-
wielSolex-servicestations in het buitenland en

Antwerpen en te Esschen. Dit ten
de' export naar België is begonnen.

zlln trouwens al meer landen, die besolext
de Congo, Suriname, Curaçao en

- ontstaan van de naam
omstreeks 1910 droeg de tegenwoordige
.-- carburateurfabriek de naam "GOU-
-- & MENNESSON". Deze naam was
'" gebruik en ongeschikt om als

te dienen. Daarom zocht Mau-
rice Goudard, vader van de tegenwoordige
directeur, naar een nieuwe naam, die aan
I de volgende eisen moest voldoen:
- origineel
- goed in het gehoor liggend
- zonder betekenis
'- In andere talen dezelfde uitspraak
- lengte niet meer dan 5 letters.

Zijn vrienden beweerden, dat zo'n naam niet
te vinden was en wedden er om. Maurice
~oudard accepteerde de weddenschap en
won er 10 gouden francs mee toen hij de
naam SOLEX bedacht.

I KLAVERJAS

Onlangs trok een tiental VDH-ers welgemoed
naar Amicitia om deel te nemen aan een
klaverjasconcours, georganiseerd door de
Haagse Geheelonthouders Klaverjasvereni-
ging, waatvan de bate ten goede komt aan
het I.O.G.H. Na loting kwamen wij uit tegen
een tiental Rotterdammers. Een vlot en spor-
tief gespeelde wedstrijd leverde ons de 5e
prijs (beker) op. Tevens werden door tafel 2
en tafel 5 nog extra prijzen gewonnen voor

Ipersoonlijke prestaties (hoogste tafels). Al
met al een behoorlijk resultaat, dat ons doet I
besluiten om op dezelfde weg voort te gaan.

Klaverjassers, dit succes moet voor U een
stimulans zijn om U aan te sluiten bij de
Klaverjasclub om door gezamenlijk het mooie
klaverjasspel te beoefenen de nodige routine
te verkrijgen, zodat wij in de toekomst voor
de beste klaverjasvereniging niet behoeven
onder te doen en voor een behoorlijk gevulde
prijzenkast kunnen zorgen.

I Klave-rjassers, hier is Uw kans om een mooie
prijs te winnen. Gedurende de gehele maand
November worden er wedstrijden georgani-
seerd voor de kankerbestrijding. Deelnemers
voor dit goede doel kunnen zich de gehele
week melden tijdens de 2e pauze in de -

tine. De wedstrijden worden gespeeld
leidschendam. Eindpunt Blauwe Tram
duct. Men speelt gekoppeld. Het.
bedraagt f 1. - per koppel. Bij inschrijving I

voldoen.

Ook al wint U geen prijs,
WEET, dat Uw geld goed is besteed.

v. d. Ham, meubelmakerii

KUNSTMAAND
IHet .Haags. Cultureel Centrum zond ons uit-
voerig bericht over de Haagse Kunstmaand
1950. Ofschoon de helft van het programma
van deze maand al afgewerkt is, is er in de
tweede helft van October nog veel te ge-
nieten. Wij lezen onder anderen van een
~ianorecital door Cor de Groot in Diligentia
op 16 October; een optreden van Henriëtte
Sala en Theo van der Pas eveneens In Dili-
qentia op 21 October. Nel Oosterhout geeft
een voorstelling van '"ESTER" in de aula
van het Gemeentelijk Museum op 25 Oct;
Het programma is echter veel uitgebreider
Belangstellenden kunnen zich wenden tot af.
deling sociale zaken, alwaar een rleurige
folder over de Haagse Kunstmaand op hen
ligt te wac hten



Dreese, afdeling metaalwaren, bedacht
een methode tot het redden van de ass~n
van afgekeurde ankers. Deze uitval on~taat

I tijdelijk door de kwaliteit van het dynamo-
blik, vandaar dat de besparing ook van tijde-
lijke aard is.

Premie: f 15.-.

Er werd INTREDINGEN
,'1ej, J, Lever, montage

de gebeurlijkheden van een week '1ej. C, L. v. d; Kraats,
-

na de inrichting van de nieuwe hu.ïsvesting voor de gereedschapmakerij uitvoering ge- H
U ISVESTI N GSopruiming gehouden onder alle "winkel- geven aan het idee van v. Swieten: in een

dochters", dIe nog in het magazijn rond.. stelling is een klein voorraad courante bouten Problemenzwierven. Het is telkens een gok om uit te en andere onderdelen geplaatst.
maken wat nu nog bewaard moet worden Hieruit mag bij de gereedschapaanmaak

I Het verzoek om de vaste toeslag van 15 %
en wat weg kan, direct worden geput zonder de hele romp- te laten vervallen en hiervoor in de plaats

* slomp van bonnen, magazijnmutaties etc" qemiddelde premie van de productie-afdelin-
flink getimmerd in de nissenkast, zodat een want deze materiaalverantwoording betekent: I gen te geven, werd door hr Meys van de
vakverd71ing ontstaat voor de v;rpakking. In "penny wise and pound foolish", !'land gewezen, daar anders de loonregeling
deze ruimte kan da~ zeker 30 Yo meer op- * ten opzichte van, andere afdelingen scheef
gestapeld worden, Niettegenstaande een van qetrokken zou worden, Wel deelde hr Meys
onze kartonruimten aan de huisvesting ge- voor meer bezetting van onze stamperlj en mede, dat de 15 %-regeling in onderzoek is
offerd is hopen wij op deze wijze van het qntlasting van deze afdeling aan de Maan- Ten behoeve van brandweer en storingsdienst
karton in de gangen af te komen, weg opdracht ontvangen voor aanmaak van zullen enkele oliejassen en laarzen beschik-

* een groot aantal onderdelen, U weet: de bäar worden gesteld, ten gebruike bij over-
een halfjaar geleden in gezamenlijk overleg klant is koning, dus laat elke betrokkene stroming, Bij eventueel overwerk zal het
vastgesteld welk aantal per product het meest zorgen voor goede kwaliteit en levering voortaan zo worden geregeld, dat gelijktijdig
efficiënt was om te reserveren - om per volgens de planning. wordt begonnen en de één niet op de ander
order uit te geven en na te calculeren. behoeft te wachten,
Als proef op de som gaf onze administl"atie Na nog enige punten van de rondvraag te
'u het bericht door, dat ,deze maatregel een uit de Ideeënbus hebben afgehandeld, wees hr Meys er op, dat
-eer belangrijke besparing opleverde voor de huisvesting zich bewust moet zijn dat haar
de afdeling magazijn ~n de nacalculatie. W, C, Clements, afdeling magazijnen, stelde werkzaamh~den een schakel zijn in de keten

, , voor de magazijnwagentjes van kipbare van de fabricage van onze producten en dat
door de Nederlandsche Machinefabriek Ar- onderstellen te voorzien, Zij worden daar- zij het woord SERVICE in het vaandel moet
tillerie Inrichtingen een precisiedraaibank en d kk I" k ' het eb ' k k nen Voeren, oor gema e IJ er In g rUI, un '

e,,!n m,,!ervoudlge boor,bank afgeleverd; w~t vooruit en achteruit rijden en hebben minder Ook is de nadruk gelegd, dat het personeel
uitvoering en afwerking betreft kan dit k ' t d ' van afdeling huisvesting meestal zelfstandiger
N d I d f b ' k t ' h t t d b t zwen rUim e no Ig,e er an sari aa ZIC ge rus me e es e en met meer vrijheid en afwisseling werkt
buitenlandse concurrenten meten, Het proefmodel voldoet aan dekgestelde ;er- dan zij, die bij de productiegroepen thuis-

* wachtil'gen en dus ,~~llen 00 de an ere horen, Dit vergt uiteraard persoonlijk ver-
in de afgelopen week enige deining veroor- wagens worden gewIJzigd, antwoordelljkheidsgevoel en zelfdiscipline,
zaakt door een paal, Nu zijn palen in hel Resultaat: besparing op transportkosten, -
algemeen .,in 't oog lopende" dingen (soms, d .. tin de letterlijke zin van het woord), maar Premie: f 10,-, e lUIS e naam
deze paal had speciaal belangstelling, want G D' jk " fd I' t ' Id d ARNTSISTRAATh t P ef I ,v, I Jr, a e Ing mon age, WI e e

e was een ro paa, , , ,
kMet alle smaak en kunstzin die konden wor- veiligheid bevorderen door een ver eers- " ,

d b h b I: d f d spiegel te plaatsen bij de fietsendoorgang. Als WIJ over de Utrechtse nabewerking
en opge rac t, moest es ISt wor en 0 eze , schrijven of spreken noemen wij deze af-

vertikaal van boven wit en van onder g ri J's Deze maatregel levert niet het gewenste
d I' k t d A' t t t" f A d' I D d ' ' d d h d e Ing or weg "e ren zs raa 0 ren-

of van boven groen en onder grijs of anders- resu taat op, oor It I ee wer ec ter " e t t D h G ' t b k d' "
I ' I d d dik" ko s raa, e eer el en ee, le wegens zIJn

om geschilderd moest worden, De beslissing ;Inger ge eg op e won epe en n administratieve functie een accuraat man

viel en denk er om over smaak mag niet Ingegrepen worden door ,het plaatsen val' t " ( d t k , ) h ft d' ' t b h k t kett ' moe zIJn en a 00 IS ee aan ezegetw 'lst worden! een UI neem aar e me In g , b " d k dI naamsver asterlng een eln gemaa t oor er
Dremie: f 2,~, lop te wijzen, dat de juiste benaming is

ARNTSZSTRAAT,
Dit straatje is namelijk genoemd naar Willem
Arntsz, de man die in de middeleeuwen als

KERN geinstalleerd een der eersten de krankzinnigenverpleging
beoefende en wiens naam verbonden is aan

Woensdag 11 October j,l, werd door de heer de Willem Arntszstichting, welke gevestigd
J, v, d, Heem in ons bedrijf aan de Laakweg ;0; nabij onze fabriek,
de op 20 September 1,1, gekozen kern van Overigens een moeilijke naam die Arntsz-
de Nederlandsche Kroon Rijwielfabriek N,V, straat. Het woord bestaat uit 3 klinkers en
geïnstalleerd, Aanwezig waren ook dr Scheu- . t d t k q medeklinkers, waarvan 8 aaneengesloten
rer en hr Verkuylen, om misvers an e voor omen (rntszstr). Bij ons weten is er maar één

Totdat voorzien is in de ontstane vacature in Nederlands woord dat evenveel aaneengeslo-
deze kern qua functie als volgt samengesteld: In het nummer van 30 September 1,1 ver- ten medeklinkers bevat: angstschreeuw.

, . meldden wij, dat H, Panhuis, afdeling stampe-
hr Evers, voorzItter. rij, een "aanmoedigingspremie" van f 2,50 I GESCHREVEN PORTRET
hr v., Westbroek, 2e v,oorzltter had gekregen voor een idee, dat wel goed.l
hr NIeuwiaat, secretariS was doch niet meer zou kunnen worden toe- Amicaal ze trakteerde
hr v. Veenendaal, ~e sec~etarls. gepast, omdat het betrokken onderdeel op en charmant, lang niet ka~lg,
hr v, d. Zalm: toezicht uitvoering (waar- het punt stond te worden veranderd, I goed gevat Kreeg een ring
nemend kernlid). D h M d t d b i en bij de hand, van Kees, haar schat,D ' k b t h' b" d e eer eys wees er ons op a e e- " I h" he nieuwe ern egroe Ier IJ e neven- , " ",', d' menig Jongen zoa s IJ van aarkernen te Utrecht en aan de Maanweg. Zij namlng, "aanmo,,!dlglngspremle In, It ver- kijkt naar haar gekregen had,
hoopt dat ze Op het vertrouwen van alle band misplaatst IS, De ideeëncommissie kent d t t Z , t k b neên, II 't 'd" d' k en I wee ze, le ze ans e
Kroon-medewerkers mag rekenen, ten einde a een pre~les oe voor Ieeen, le, unnen dat is waar, eens te gaan praten..
hun belangen naar beste dunken te kunnen WI orden UhItg~~~erd"den een, bles~arlng ,op- Op de kostprij5 . nou, dan zal ze
behartigen everen, etzlJ In tiJ, materlaa, Inspanning, h t th ' h t ' t I ten. d h d I d 'I' h 'd oor ze UIS, e nle a
Ten gerieve van het personeel laten wij hier- geree sc ap" an we e vel Ig e~ ver- In de Zonstraat en ook wij
onder de taakverdeling volgen van de diverse hogen, In ?It gevdal kon aakn Pdanhulsd geden staat haar huis, van onze kant,
kern leden: grote premie wor en toege en , om at e A ' d 'nden datb ' , b d t d d h mper IS e VIhr v. Westbroek, lid van de tariefcommissie I esparlng In ver an me, e. geree sc ap- fluit gehoord, ook heus geen brand,
hr v. Veenendaal, lid van de classlficatie- i<,:sten een grotere premie niet rechtvaar- of ze loopt al Tot besluit

commissie dlgde, door de poort, nog neer gezet
hr v. d, Zalm, lid van het ondersteunings- Het was dus een normale en geen aan- Toen de herfst kwam van wie is, denkt U,

fonds en studiefonds, moedigingspremie, was ze .j~r1g, dit portret?



KERNPUNTEN Burgerlijke Stand
~eboren
M~arten, zoon van A. Stoppels, afdeling gal;.

vano, op 4.10.1950.
Elsje, dochter van D, Kliphuis, afdeling finan-

ciën, op 4.10.1950.
Yvonne, dochter van J. v. d. Ree, afdeling

meubelmakerij, op 6.10,1950.
Huwe1ijk
'-1ej. A. de Pater, afdeling codering. met

H. v. d. Hoeven op 1810.1950.

INTREDINGEN

Contact met de andere kernen De vergadering werd ook bijgewoond door
Om de drie maanden komen de besturen de nieuwe kern leden van de Kroonfabriek:
van de kêr~en Utrecht, Kroon{abriek en de h-e.ren Evers, Nieuwlaat, Veenendaal en
Maanweg bij elkaar om gerJ:)eenschappelljke Westbroek, die deze gelegenheid aangegre-
problemen te bespreken. Op 2 November per:! hèbben om meer van het kernwerk te
aansta.ande wordt in de fifmzaal Maanweg weten te komen.
een vergadering van de dlreètie met de élrle *
kernen (vpl/èdlge) gehouden. E . KR0 t d.... * xcur51e " .-5 U 10 I

De ~ernè!1 ~èy~kb,eweging Het ziet er naar uit, dat de Haags~ YDH-ers
Met 9~."akqrganlsatles wordt een nauw con- de excursie naar de K.R.O.-studlo over
tact onderhouden, De diverse bladen van de enkele weken zullen kunnen maken. 9.10,1950
vako'rg~~!sati~s circulere~ önder de kern: Allen, die zich i~ Maart 1950 opge~even Me! G. v.. Domselaar, codering
leden~, hebben dienen hier alvast rekening mede te Me~. E. WIttebol, pl~nbureau ,.. ~ houden.. De excursie. vindt plaats op een Mej. M. C. KeukenrT)eester, opleIdIng

Het commissiewerk van de kern Zaterdagavond. Het plan bestaat om ge- G. de Haa,n, zagerij
Sedert: de oprich~Jng van de kern In 1945, zamenlijk per touringcar te gaan. Zodra de D. Pronk, Idem.
zijn op ,Initiatief of door medewe;rking van definitieve datum bekend is. v,olgt een.~' F, C: v, Campenhout, meubelmakerij
de kern diverse commissies in het le"en ge- nieuwe mededeling in het VDH-tje, Er zal Kok, Idem ,
roepen, zoals: commissie arbeids~ake;n,tarief- da~ tevens bekend gemaakt ~orden of mis- f' K.' Ab d'hReYd:~, ~dem
commissie, commissie vakbeweging, budget- schlen op beperkte schaal nieuwe aanmel- M "H M Bmi', I ke, I b d
groep' gereedsch-apmakerij, onç!ersteunings- dingen mogelijk zijn. Me~,J .C ' c u sIni" rn e~Jd an

fonds, studiefonds. , * e~, , , or~e Isse..n, I em

In reeds bestaande commissies werden één of Me~, L. Feller, Idem,
meerkernleden benoemd, zoals in de veillg- Kernspreekuur Maanweg MeJ, C, M. te~ Ho<:>ve, Idem
h 'd " d I I .J' " d Mej. H. E. Kuiper, ..Idem

el S;Commls~le" e op ~ ,:,lngscommlsS~e;, ,e De kern houdt spreekuur op Maandag 16 Mej. R. M. Went, Idem

a:beldsclasslflcatlecommlssle, het comité October aanstaande in spreekkamer 1, be- A. E. Giroth, Idem

zlekentr9ost, gane grond, L d PI 'dHt 1- I'ddtléé d ' I .v.. as,leme ~ern I, a n nvan eze commlsses Aanwezig ziJ'n' W J M N dd I d; ' t" h ft t ' h d i I' e ' . , , oor en orp, personee s lenstZl Llng ee, moe ZIC .rt(! us ~pec a Iser n 1e pauze: mej v. Rietschoten en hr Wille; 10.10,1950
op eert bepaald gebied, Daardoor kan doe)- 2e Paljze: hr Stoffels en hr Heijmans, M J H L' d h f I tb klt ff de kt d d ' g t r ' , In en 0 sr, p aa ewer ngre en :" gev.:?r wo~, en, an In ro e * 11.10.1950
verband mogeliJk zou ZIJn, "

L* Vergadering met candldaten H. H. uchtman, galvano
Bijdragen werknemers in ondersteuningsfonds H,et was verheugend, dat op de vergadering, F t ', S I "ten studiefonds d~e de kern ~aanweg ~p Woensdag~v~nd 0 0 5 0 exrl
De inspecteur van de belastingen heeft be- 11 October hield, be~a ve kernca~d,da en Belangstellenden, die op een of andere
slist, dat Van der Heem N. V. loonbelasting ook ~ndere VDH-ers, die bel,angstel!lng heb. manier bij de VDH Solexrit betrokken zijn
moe~in'ho,uden van de uitkeringen, die het ben In he~ kernwerk, aanwezig waren. geweest, kunnen op afdeling sociale zaken
ondet$teuningsfonds en het studiefonds aan De voorzitter van de, kern, de heer W. I. fraaie foto's bekijken, die tijdens deze rit
werkneMers doen. Ten einde dubbele belas- Stoffels, gaf een overzicht va~ de onderwer- gemaakt zijn,
ting te voorkome~, mogen de bijdragen van pen, waarmede de kern zich de laatste Wellicht kunt U vrienden, kennissen, of wat
de werknemers in beide fondse~, van het be- maanden heeft bezig geho,uden, H:~ was een het mooiste zou zijn, U zelf op een dezer
lastbare loon in mindering gebracht worden, ~espectabel aa,ntal. Ve;rschillende Z1tn al eens foto's ontdekken,
De epmeFkzame VDH-ers zullen gezien heb- In het VDH-tJe ~er spr~ke, ge~omen. Over Ze zijn bestelbaar.
ben,' dat per 1.Juli1950 een kJeinewijziging enkele punten willen WIJ hier Iets vertellen, -
In d~ loonafrek?ning plaa~s vond'oEr wo~dt De kern ,en de k:czers , Vergaderruimte
nu blfdebelastlngberekentng 0,2 % In mln- De kern IS er steeds op Uit wegen en midde-
dering gebr~cht'voor de fondsen, lente, zoeken om het contact met de klezers

I Vergaderkamercandidatenworden er. op attent
1;:' * niet ie verliezen. Daarom wordt elke ge- qemaakt dat de vergaderkamer In de week

GeZ"l1n'dheidS":torgc legenheid aangegrepen om 1n het VDH-tje "van 24 tot 30 October niet beschikbaar' is,
De ::i{-etn' 'neemt -'steeds met belangstelling en in vergaderingen iets over het kernwerk Zulks wege,ns de in ,die --:-:eek"daar te ho~den
kennis van de maatregelen, welkè de leiding te vertellen. Voor tips houdt de kern zich tentoonstelling van In vrije tiJd vervaardigde
van 'ê"f!~oriderneming treft in het belang van steeds aanbevolen, Ook opbouwende critiey werkstukke~" , ,
de gezondheid van dewerk",emers. 15 nuttig en nodig, i Vergad~rrulmte dient, ,~Is gebruikelijk, te
a. E.H,B.O. . i wo~den aa~~e~r~agd biJ Hr.. v,d, Brande, af-

Edt th ' t deling publiciteit, tel, 179
r wor ans overwogen een In erne D b d .E:H.B:O:--dienst in het leven te roepen, e onte avon ..

waarop'" dàii'-' In"'. b!jz'o!!4ere: gevallen een De datums voor de bonte avond zijn nu Ideeenbus
beroep:za) kunnen wo.rden gedaan, definitief' vastgesteld op Woensdag 25 en Idee no 382

b. Erkende geneesk"undige dienst Donderdag 26 October aanstaande, ngezonden door A, 1:., v, d. Ree, afderlng
Door dé ~Tkennihg van onze medische Verdere medede)ingen hierover volgen in 'ereedschapmakerij,
dienst ls'"a~n onze fabrieksarts dè nazorg het VDH-tje van de volgende week, Betreft het gebruik van een afschuif tafelt je
van de ongevallen\:)àtiënten toevertrouwd. De - zoals gebrui.kelijk - hieraan verbon- en een a1uminiumpoók bij het vlakken van
Vrlje:ar'tsenkeuze blijft bestaan, Toch zal den tentoonstelling Vrije Tijdbestedi.ng wordt

I ringen,
de kefn het op prijs stellen, dat. b~hande- gehouden In de vergaderk~mer op de vierde Lontlusie: brui~baar idee, dat de veiligheid
ling zoveel mogelijk door de fabrieksarts verdlep!ng. WIJ. verwlJ.zen nog naar bijgaàno I verhopgt.
geschiedt, formulier hieromtrent, rremie: f 10.-,..

* Wijt U Uw aanmelding ten spoedigste in- Idee no 345
Collega's van de Kroonfabriek tijdelijk dienen bij hr Koopman, typekamer hoofd- Ingezonden door P. J, Bosdifk, afdeling plaat-bij Van der "Heem N.V. " kantoor? werkeriL

De mensen van de Kroonfabriek, die tiJ.d~lljk tSetreft,een ve;rbeter!r)g aan het buiggereed~
bij Van der H~em N,V, te werk gesteld zijn, schap van slede SZ 28.
kun!1en gebrulk makèn van het keinspreek~ Lor)cI4Si~: hoewel" door de voorge~telde
uur en het tariefspreekuur aan de Më!ànwèg. werkwiiie he(aantal beschadigingen ~ordt
De kern Maanw~~ ,Is graag berèid."O:~t<,~~unl: verminderd, is de eigenlijke ve~?etering aan
~elang~n te behartigen, zo nodig In samen':- ..en anç!ere o!?rzaak to~ te ~chrIJven.
werking met de kernKroOrifa:brlerc':';' 'cc 'c remié: f10.-. ~~

Tramabonnementen

Tramabonnementen voor November moeten
volgende w~ek op de bekende tijden en
6I~atse(1 wQrden besteld.


