
Op de 29 ste RAl-tentoonstelling heelt Stokvis verreweg de grootste stand. Hier wordt
niet alleen de Solex geëxposeeöd, doch eveneens de door Stokvis geïmporteerde motor-
merken: Royal Enl:eld, Francis Barnett, Matchless, Ariël, Velocette en Universal.
Stand 38 is gemakke.lijk te vinden: onmiddellijk achter de ingang rechts.

Zijr.e Exce.llentie de Minister va~ Verkeer
en Waterstaat heeft gistefmiddag de 29s!e
R.A.I.-tentoonstelling te Amsterdam officieel
geopend en daarmede een daad gesteld die
door geheel motorminnend Nederland vol
ongeduld verbeid werd.
Immers, "en kan op de tentoons!ellingen te
Brusesel, Milaan, Genève, Parijs en Londen
motorfietsen, autorijwielen en scooters te
over zien, doch de ware vreugde beleeft
men toch pas bij het aanschouwen van al
dit schoons op eigen bodem onder het ver-
trouwde RAl-dak.
Wat fabrikanten en importeurs hier tonen is
speciaal bestemd voor Nederlands gebruik;
de curiositeiten die men in het buitenland
nogal eens op tentoonstellingen aantreft
verschijnen hier niet; de RAl is ingesteld op
de Nederlandse practijk. Wat leert ons die
practijk? In. de eerste plaats dat zich sedert
de vorige RAl (in 1938) een ingrijpend~
verander!ng heeft voltrokken in het gemoto-
riseerde vervoèr op twee wielen. Fietsmoto-
rencschitterden in 1938 nog door afwezig-

c c
h~!d;evenalsde- nu nog onbelangrijke -.
scoot~rs.1n 12 jaren tijds, of welbeschouwd
in 3 jaar, "heeft 'de fietsmotor, autorijwiel,
bromf.ietsof hqe men het beestje wil noe-
men, in ons land de motorfiets in aantal in,
gehaa.\cl.. Beide categorieën tellen ongeveer

evofutie in tweewielig vervoer
100.000 vertegenwoordigers.. Het is duidelijk
dat deze verhouding zich in toenemende
mate ten gunste van de bromfiets zal wijzi-
gen. Voor ons is het vleiende gedachte dat
bijna de helft van dit legioen van 100.000
door onze fabriek is vervaardigd.
WaarJs deze prominente positie van de So-
.lex aan te danken? Naar 1:>nze mening in de
eerste plaats aan de technische kwaliteiten
an dit ontwerp, dat van meet af aan een

harmonisch geheel geweest is: een rijwiel
dat constructief berekend was op motorische
aandrijving en een motor die bij dit rijwiel
behoorde; die een matige snelheid gaf en
door eenvoud van bouwwijze in gebruik en
onderhoud goedkoop was.
Deze harmonische afstemming van rijwiel op
motor, en omgekeerd, blijkt voor autorijwie.
Jen steeds meer als de juiste opvatting te
wórden beschouwd. Getuige de nieuwe con-
structies op de RAl.
Het succes van de Solex is voorts te danken
aan de prachtige verkoop- en service-organi-
satie die STOKVIS opgebouwd heeft. Onde.r
de leiding van de heer E. F. Eriksson heelt
dit ervaren handelshuis, dat als motorimpor-
teur in Nederland op het allervoorste plan
staat, ons land overdekt met een net van
150 uniforme servicestations, die door des-
kundige s~Nice de leek-gebruiker de pret-
tige zekerheid bieden dat hij met zijn Solex
overal goed en goedkoop geholpen wordt.
Voeg bij deze argumenten nog de voordelige
prijs, de rijkwaliteiten en de zuinigheid en
de grondslagen voor het succes van de Solex

zijn uiteengezet.
Stokvis bezet op deze tentoonstelling de
grootste stand.
Op 400 vierkante meter staat daar geëxpo-
seerd wat men. op motorgebied aan vrijwel

iedere categorie van rijders ~e bieden heeft.

Allereerst de verbeterde Solex; elders in
dit nummer is een uitvoer.ige beschrijving
daarvan opgenomen. Op de stand bevinden
zich een t~intlgtal exemplaren van het
nieuwe model, benevens de mooie motor-'
doorsnede: die de bédrijfsschool van onze
fabriek Maanweg voo;r deze tentoonstelling

vervaardigde.
De motorliefhebber kan er verder zijn hart
ophalen aan alle modellen die Ariel, Fran-
cis Barnett, Matchless, RoyalEnfield, Unlver-
sal en Vel~cette te biedenhecbben in prijzen
uiteenlopende van f 1025. - (Francis Barnett
125 cc) töt f3795. - (de magnifieke Uni-

versal B 50, een 580 cc dwarse tweecylinder
met kopkleppen en cardanaàndrijving; een
Zwitserse machine die er uitziet als een Ju,
weel en dat, naar insiders verzekeren, ook.is).

Menig motorhart zal sneller gaan kloppen
bij het zien van de beroemde tweecylinder
Matchless (een opengewerkt model daarvan
is alleen al een gang naar Amsterdam
waard), de 10~ cc viecrcylinder van Ariel
of de revolutlonnaire 200 cc watergekoelde

_tweecylinder van Velocette. Wat de motor-
fietsen verder betreft: de RAl biedt een keur
van de producten der Engelse, Duitse, Ne-
derlandse, Zwitserse, Zweedse, Tsjechische,
Franse en Amerikaanse industrie, waarbij de
drie eerstgenoemde landen numeriek het
sterkst waren vertegenwoordigd. Itali~ gaf
slechts acte de présence met de Guzzi Ga-
letto, zijnde een tussenvorm ~ussen motor-fiets en scooter. ..

Scooters waren er ook, echter niet in de
aantallen die men verwacht zou hebben na
de fantastische berichten over de scooter-
productIe in Italië en Duitsland. Uiteraard

-
waren de Vespa eh de Lambretta aanwezig,
evenals enkele Duitse merken. De Neder-
landse Eysink-scooter was een noviteit die
meer op een motorfiets dan op een "auto
op twee wielen" geleek.
En tenslotte de bromfietsen. Zij zijn het die
deze tentoonstelling een geheel ander aan-
zien hebben gegeven en die ook een ge-
heel andere categorie bezoekers zullen
trekken. Het aantal merken was - gelukkig
- niet zo overstelpend als te Parijs of Mi-

laan. Over ól"!ze Solex vermeldden wij reeds
dat deze een dominerende plaats inneemt.
Aan oude bekenden zagen wij er de Moby-
lette, Mosquito (nu, met tank tussen het
frame), Berini, Cyclemaster, Fllnk, Sinamec,
Victoria, Rec, VAP, Minlmotor en Lohmann.
Nieuwe verschijningen (althans in ons land)
zijn de KID (Frans), JLO (Duits), Wingwheel
(herboren Speedwheel?), Sachs (Duits),
Diem (Frans) en Cymota (Engels).
Vele Nederlandse rijwielfabrikanten 10nen
verzwaarde fietsen uitgerust met. een van
deze motoren Vooràl de JLO was daarbij

goed vertegenwoordigd.
Uiteraard is dit niet de plaats om een oor-
deel over deze-concurrerende merkèn te
vellen. Wel kunnen wij met genoegen con-
stateren dat de Solex, de voorloper van de
armee der autorijwielen, allerminst antiek is
geworden. Integendeell De verbeterde So-
lex, In de practijk getoetst en aangepast aan
de specifiek Nederlandse behoeften, is meer
dan ooit het complete autorijwiel, zijnde een
vervoermiddel dat rijdt zonder dat men be-
hoeft te trappen. Dat zich gedraagt als een
fiets, zonder de allures van een motorfiets
te willen hebben.
Een bezoek aan de RAl zal deze indruk

bevestigen.



[BAAS
VAN BEEM

~'.21/2 jaar
,~ in de

nabewerking

Opdetnótor- en rfjwiefte()toonstefling, d.fe
van 9-18 Februari in het RAl-gebouw te
Amsterdam wordt gehouden - een uitvoe-
rigereportage is elders in dit nummer op-
genomen- neemt de Sol~~ ee() belangrijk
deel van de Stokvis-stand in.
Het is een verbeterde Sole~ -die daar

getoond .~~r~t; het bekende model
heeft enkele WljZlglnge() ondergaan, waar-
door-het, aan de hand van de ervaring op-
gedaan met de ruim 40.000!n omloop zijnde
e~etnpjajen;nogbeterdan voorheen ge-
schJkt:Jsvoor.de N:derla ndse toestanden,
Deze verbeteringen Zijn enkele maanden ge-
1edénréed~gedemons~reerd aan de Solex-
hande!aren die toen onze fabrieken Maan-

weg~().deK~oon be~~chten.}nafwachtlng
van de komende RAI-tentoonstel!ing konden
wir toen nog niet tot publicatie overgaan,
Degenen die bij de Solexproduct~ betrok:-
ken zijn waren uiteraard reeds onmiddellijk I
na het aanlopen van de productie van het
nieuwe mode! vol1edig op de hoogte.
Een 'der belangrijkste wijzigingen is de mon-
tage vaneen aandrijfrol met kleinere dia-
'neter. Hierdoor, wordt de trekkracht van de
motor-zodanig verhoogd, dat het bijtrappen
b.ijfelle tegenwind of helling op aanzien1ijk
verm.inderd, zo niet geheelverdwerien Is,
HetÎ$ de co()structeurs gelukt deze grotere
trekkracht te verwezenlijken zonder de ~nel-1
held van de Solex te verhogen. H.ferdoor
zoûhet essentiële van de gemotorisèerde
flets In het gedrang komen. Wij willen wel
verhoogde trekkracht, maar geen verhoogde
snelheid.
Dit bracht mede, dat de carburateur gewij-
zigd moest worden. In de nieuwe Solex-
car:blJrateur zijn a)le doortochten gecali-
breerd, dat wil zeggen nauwkeurig op door-
laat geconstrueerd en gecontroleerd. Alle
carburateurs leveren dus precies hetzelfde
gasmengsel. Dit heeft tot gevolg, dat alle
nieuwe Sole~en nagenoeg even snel zullen
zijn. Het verschijnsel dat er "langzame" en
"snelle" Solexen waren behoort daardoor
tot het verleden.
De carburateur iS uitgerust met een doel-
matige luchtfilter.
Aangezogen stofdeeltjes, die zo bevorder-
lijk zijn voor de slijtage, worden hierdoor
vastgehouden.
Het carter, dat verzwaard is, heeft aan de
voorzijde een afdek plaat met de naam Solex.
Deze afdekplaat voorkomt vervuiling en ver-
gemakkelijkt het schoonmaken van de motor.
Het gashandle is nu voorzien van een ver-
stelbàre s.tuit waarmede de snelheid lager
ingesteld kan worden; bijvoorbeeld voor het
rijden op de rijwielpaden (20 km bepaling!),
i() de vrije natuur en bij het maken van
rechterbochten.
De lamp is voorzien van beter glas en effec-
tieve reflector. De lichtuitstraling is hier-
door verdubbeld.
De voornaaf, blootgesteld aan vervuiling
door opgebrachte modder, heeft betere af-
sluiting. Tevens is deze naaf voorzien van
vetnippels, waardoor de voornaa{ voIgespo-
ten kan worden met vet. Indringen van water
en vuil (met als gevolg slijtage) is hierdoor
onmogelijk.
Er wordt een achterband met nieuw profiel
gemonteerd, die het slippen tegengaat en
een lichte gang bevordert.
Aangezien de standaard vrijwel onontbeer-
lijk is (en Jeder die vroeger extra moest
aanschaffen) is de standaard nu standaard-
uitrusting geworden. Hij wordt. dus meege-
leverd en is in de prljs van f 392,50 be-
grepen.
Dit zijn zo wel de voornaamste verbete-

.
rin g en..

Er zijn er vrijwel meer, doch deze zijn

meestal intern. Ars wij het lijstje bezien:

kleinere ro.!, verzwaarde carter, nieuwe

carburateur, ander gashandle, nieuwe lamp,.

vetnippels, nieuwe achterband, standaard;

dan js:er reden tot voldoenIng enoptfliilsme.
.

Zonder het karakter van de Solex te ve,-

anderen is hie, toch een bèlang,ijke stap

vooruit gedaan. Al deze verbeteringen zijn

bereiktzonderdep~ijsvan de Solex t~ver-

hogen.DJt zar(n detq~komsta1fe~n...zo
kunnen b)ijven a.!s wifdooreffitfënte pro-

ductlern~thoden 'en het voorkome!) van ver-
I i ez en(?!Jvoor?~e!dd oormedew~rk i n~ aan

eenant!-yersplllings- ot voorkom-verllezen-

actie) kanszfen dep,ijsstijg~[1dejn'lloed~n..
te niet te doen..Wi}hebbe[1echtergoede

mo~d. Een niéuws~izoen staat voor de

ij

Boordevolle bus
No. 137
tngezonden dooT B. v. Leusden. ,
Betreft: schoonmaak tijdsein, om de o!de en
netheid op de afdelingen te bevorderen.
De proef is geslaagd en aan van Leusden
werd een beloning toegekend van f7.50.
No. 211
Ingezonden door E. J. Imhof.
Betreft: h~taa~br7ngen vaneen ketting àan

Ide schakelkasten In de stamperi! ter bevor-
dering van de veJligheid.
Daar door afdeling huisvesting reeds op een
andere wijze in deze moeilijkhei~ ;~ vnnr I

zien, werd het idee niet gebruikt.
Omdat het echter wel de veil.igheid in d~
afdeling bevorderde werd toch een beloning
toegekend van f 5. -.
No. 258
Ingezonden door J. H. v. Wijk.
Betreft: het gebruikt van een speciaal soort
steen vOor het afritsen van handslijpstenen
en dergelijke ter besparing van. diamant en
voor het afritsen van stenen bestemd Oir
vóór te slijpen.
Idee is bruikbaar, want het geeft besparing.
Beloning f5.-.
No. 255
Ingezonden door A. Meyers.
Betreft: het aanbrengen van twee speciale
blokjes op het aanwez!ge Doall-ae,paraat
voor het lassen van boren en tappen groter
dan 4 mmo
Idee is in de practijk niet lJitvoerbaar. Er i!'
een nieuw lasapparaat aangeschaft.
Er wérd een aanmoedigingspremie van f 2,50
toegekend.

No. 245 en 246
Ingezonden door J. Rossaert.
Betreft het terugbrengen van de steek 112
mm tot ..111 mm voor het stampen van
bovenplaten GZ 475 14 en 476 08 en het
wijzigen van de strooklengte van 2m in 1 m
Het laatste wordt in de practijk niet toe-
gepast.
Voor beide ideeën werd een beloning toe-
gekend van f 10.-.

No. 239 .
Ingezonden door F. de Rooy.
Betreft het draaien van 6 ringen voor de
tramo GZ 84/85 en 86 op de Pittier revol-
verbank achter elkaar en het afstekén met
behulp van trommelaanslag. Tijdens de
proefserie werd deze werkmethode reeds
bekeken voor de komende producti~.
Beloning f 10. -. .;

---

deur;Wij kómenmeteen goed product; de
verkoop ligt in de kundigste handeh die men
zich kan wensen; hu daden' gevraagdt

. .
Baas van Beem 12Y2 j~ar in de nabewerking,
waarvan 4Y2 jaar bij v. d. Heem N.V, In deze
4Y2 jaar heeft van Beem zich een reputatie
verworven, die er zijn mag. '

I Alle fantastische verhalen over hem ziln niet
a)lemaal waar, maar reeds het feit, datvril-

, wel iedereen bij VDH Van Beem kent, tekent
r deze 58-jarlge, die in vitaliteit niet onder
, doet voor een jonge kerel van 20 jaar.

Altijd over zijn werk bezig, 'smorgensaltijd
de eerste en 'savondsaltijdde laatste, altijd

~ bereid iedereen, te helpen.. een vee1-jarige
ervaring op het gebied van galvano-technici;,
die hem in staat. stelt. met en zonder iJitge-
bre.ide analyses te proeven, wat een bad te
kort heeft. Een voorbeeld voor velen.

I Laat het van Beem nog vele jaren gegeven
zijn, zijn werkliJsl in zijn werk iemogen bot-
vieren. "

, , cC:
clNTREDINGEN ,"c, ,29M ' WZ " khl .' ., 1, .1 51 ej. .. Wa a s;montage

5.2.1951, Hr J. J. Rensen, idem ,."',

Maandag 12 FebriJari zal het U'.S.O.'6nder
leiding van PaiJl HiJpperls, solist Willy Oort-
gyzen; piano, een concert geven in TiVO.li.
Aanvang '8.00 iJ iJl:.
Programma onder anderen: PianOconcert
van Mozart. c

Kaarten 'verkrijgbaar aan vakbóndkant0ren
van Maandag 5 FebriJari af. c,c

Ingezonden door J. Rossaerl. Betreft ver-
beterde bewerkingsmethodevoor de glaasjes
van de motverstiJivers VOor de stofzuigers.
Voorgesteld werd het stampen te laten ver-'
vallen en de uitslagen op de trapschaar te
knippen.c , ,

In verband mei de hiJid.ige materiaalpositie
werd voor deze besparing een beloningioe-
gekend van,.f 30.-". "



KERNPUNTEN ';~i personeelszaken zal nagaan of Van der V AN DER HEEM N.V.
Heem N,V. propaganda kan maken voor

W d Idd7 F b ,. I d . d dit onderzoek Deze wens geldt voor allen die In onze
oens agm ag e ruarl J, ,wer In e. d d I kl ' b d Ij k d, " . n t tre en, n elne erven an e

vergaderkamer fabriek Maanweg een dlrec- 2. Verstrekking vitamine C le s If d . I' dl 'd'
k d ,- h d d baas ze e nieuwe Ingen ron el en, ver-

tle- ernverga erlng ge ou en, waar e Hr. J. v. d, Heem zal met dr Rosier be- II h k ' I' ht dI d d d k '
c teen van un wer en In IC en over e

vo gen e punten aan e or e wamen. spreken of verstrekking van vitamine h h '

1. Onderzoek op tbc van huisgenoten van aan het personeel aanbeveling verdient. gNewoonten Vdan et UIS. t b d " fk Z -. d d . d b u wij gaan eweg een groo e rij gewor-

wer nemers 0 ja, an lent er spoe Ig mee egon- d ' I h t ' I b Ik .j d ' t jD k f d d' . " d '0 en zij n - ase WI ere en WI I aar
e ern ga e Irectle In overweging nen te wor en. d 2 000 I ' db' k h h no g e man personee - IS eze per-

om wanneer Innen ort et sc erm-
3 B k' k "

, espre Ing ~verwer soonlljke Introductie onmogelijk geworden,
beeldonderzoek van het q~hele perso- Naar aanleidin g van het' overwerk ge- Afd I' I d. t d t dkI I '

d . I ' t ' d , e Jng personee s lens oe goe wer

nee p aats vin t, In aans UI Ing aarop durende de laatste maanden vooral In d h I .
dd t b t d dd I h ' d I1 h ' ' oor een ge e e mi ag e es e en aan e

e ge egen el open te ste en voor UIS- de g ereedscha p makeri j werd uitvoeri g , II h II I . b d .
Jfk ' ' nieuwe ngen en en a er el van ons e rl

genoten van onze wer nemers om op van g edachten g ewisseld over overwerk II ' k h t d ' ktbc t ' d onde zo ht te verte en; men an e e nieuw omers
e wor en r c ' h I D d. t" t d, , h .h ' In et a gemeen. e Irec le IS me e niet kwalijk nemen dat zij desondanks alles

De directie achtte et nut lervan gering kern van menin g dat overwerk bete u- .. td b d . ' niet Ineens we en.
tegenover e ezwaren le er aan ver- geld mo et W orden Hr Schrevel zal na- 0 k h .d 1b d " d h ' I k . m onze er el ,gevraag, ge oop en on-

on en zIT", aar et niet moge Ij Is gaan O f h et m og eli j'k Is voor sommi g e ; h .d k '
t IdI1 h . I k wenn g el te voor omen IS samenges e

éI. e ulsgenoten van a onze wer nemers afdelingen waar overwerk niet altijd te het boekje: "WELKOM BIJ, VAN DER

hier te ,doe~onderzoeken, vermijden is, een maxln:tum aantal perlo- HEEM N.V.".
Bo'/endlen IS er In Den Haag gelegen- d d t t t II ' ,h ' d d I ' h d Afd I . en per maan vas e s e en. Hierin vindt men beknopt een uiteenzetting

el om oorge IC t te wor en. e Ing
f4, Boeten. schorsing, ontslag over onderwerpen als: bedrij sschool, can-

LOONRONDE Het komt nogal eens voor dat personeel tines, classificaties, fabrieksreglement, Onder-

SOLEXFIL ~A met klachten over boeten, schorsing of steunlngsfonds, tarieflonen, VDH-tje, zleken-

ITI ontslag komt. In verband hiermede werd geld, etc.

HERSENGYMNASTIEK de wenselijkheid van een commissie be- Het boekje is uiteraard niet volmaakt, het is

sproken, zelfs niet volledig, maar het Is in ieder ge-

Op Woensdagavond 14 Februari 1951 De straf moet onmiddellijk na het bekend val iets bruikbaars. Wij hopen, dat het niet

spreekt de heer Boersma In de filmzaal worden van het vergrijp medegedeeld allee~ bij de nieuwelingen, maar ook bij de

Maanweg over worden. reeds langer in onze dienst zijnde werk-

"LOONVORMING NA DE OORLOG". De directie vreesde,' dat een commissie nemers een goed onthaal zal vinden.

D d 66 d e dt d Solex welke alle gevallen tevoren beoordeelt I Het wordt vandaag, met het VDH-tje, uit-

aarna, us v r e pauz , wor e -. h I Df ' l d .d Ik d . . b remmend zal werken. gereikt aan het ge ele personee te en
I m ge raai, we e oor ons In "eigen e- .v b . , Id d' b H U h d Kh ", d ' d le ' d ' de oor een eroepslnstantle ge t It e. aag, trec t en e roon.
eer IS vervaar Ig naar aan I Ing van

VDH Solexrit 1950. Deze film toont boven- zwaar niet, .,

d . d f b . d S I d t II In de eerstvolgende dlre'ttle-kernver
ten e a rlcage van e 0 ex, zo a a en .

die aan de- rit hebben deelgenomen of gadering komt de heer J. v, d, Heem op

d kt f d ' b " d S I d t ' deze zaak terug,
me egewer ,0 le IJ e 0 expro uc le -
betrokken zijn.. hier de kans van hun leven 5, Folder nieuw personeel De heer C. H. Braakman is door de directie
hebben, zichzelf aan de gang te zien. Duur Aan het ei~de van de vergadering werd benoemd tot bedrijfsleider van de Neder-

plm. 20 minuten. als verrassing aan alle kern leden een landsche Kroon Rijwielfabriek N.V,

Nh de pauze wordt de hersengymnastiek- exemplaar van de folder "Welkom bij

wedstrijd gehoude~ tussen een ploeg van de Van der Heem" uitgereikt, Kroontjes

metaalafdeling en een ploeg gevormd uit de Het ketelhuis is gereed gekomen, ook de

afdeling: huisv~stlng, e~peditle, magazijnen Er werd bonderketel Is hier na.ar toe verplaatst, alles
en verdere kleine afdellng,en.. wat warmte geeft Is hier nu verzameld, Lek-

Alle VDH-ers en collega s van de Kroon- tijdens h~t afgelopen weekend een gedeelte ker in de zomerl

fabriek, met introducé's, zijn hartelijk wel- van de metaalvleugelovergeschakeld op het Het vorkensleuvenpersje is van de frame-

kom, nieuwe transformatorhuis, bouwerij 'naar de montage verplaatst. Op

Kaarten verkrijgbaar op Maandag 12 Febru- Gevolg: een netspanning die de 229 volt laatstgenoemde afdeling Is nu een Unit voor

~i aanstaa~de In de pauze In de cantInes. dichter dan ooit benaderde, de voorvork gemaakt, welke omvat: draad

~rote cantln,~: , Nevengevolg: enkele ontplofte electrolytl- fraisen, sleuf stampen, conus oppersen, tap-

1e pauze: biJ hr. Wille; sche condensatoren die de herwonnen pen, rem monteren en klaar is kees.

2e pauze: bij hr Camphuysen. levenskracht niet konden veydragen. Ook op de montage en de Solexband deze

Kleine cantine: . week begonnen met de collectleye afreke-

1e pauze: bi! mej. Mulderi ontvangen de officiële bouwvergunning voor nlng, alleen de lakkerij wordt nu nog niet

2e pauze:. bij hr van Delft. het personeelsgebouw. 'lectlef afgerekend,

~roonfabrlek: " . I Op de montage deze week een doorslijp-
In de pauze biJ een van de kernleden. d b Ij d d d BI machine in g ebruik g enomen Deze machinevoor e ouwer aangevoer oor e au-. . ' .
W . t K we ster ( vervoersmaatscha pp ij van Stokvis) IS speciaal bestemd voor het doorslijpen van

In er p ro gramma ern , ', d b ' t k b I Id t ' t te
k deen grote hoeveelheid betonijzer. I e UI enrem a e en vo oe UI s en.

Het winterprogramma van de kern Maanweg
vermeldt nog de volgende avonden: Ondergetekende betuigt hiermede zijn har- monteren van een beveiligingsbeugel aan de

14..2. T051 "Lo~nvorming na de oorlog", telijke dank aan allen, die door hun bewijzen deur van gereedschapmakerij, waardoor

lezing door ir M. Boersma. van medeleven hebben medegewerkt hem I voorkomen wordt dat vingers en hand be-

Na de pau'ze hersengymnastiek, het leven tijdens zijn ziekte te veraange- kneld raken tussen deur en liftdeur.

21.2,1951 "Persoonlijk overwicht", namen. Premie f5,-,
lezing voor c~efs en bazen door C. Hijdra, mach.-lnst. afd. wikkel No, 468

drs G. Bos, .. Ingezonden door P. J. Bosdijk, afdeling
.14.3.1951 "Wetten en, mensen", Ideeenbus stamperij. Het betreft een handige methode

lezing door prof. B. C. Slote- No, 118 voor het verwijderen van vlekken van alu-

maker. A. A. v. d. Hoogen, afdeling machinale hout- minlumketels. Premie: f5,-,

21.3.1951 Lezing door dr ir H. van Rlessen, bewerking, stelde In 1949 een werkwijze No. 478
28.3.1951 Filmavond over Suriname, voor het boren van viltdopgaten in radlo- Controleur de Winter, afdeling slijperiJ. be-

door drs Peter Creutzberg. kasten voor. Deze werkwijze kon Indertijd dacht een methode voor het verwijderen van

11.4.1951 "Resultaten van het bedrijf over niet worden toegepast. Nu er onlangs een vuil van getrommelde kogels door middel1950", - - mogelijkheid toe ontstond kon een premie van een luchtstroom. Premie: f 5, -,

causerie doorhr J. v. d. Heem. van f 5. - worden toegekend. No. 484
Na de pauze slotwedstrijd No. 467 - G. Prijs van afdeling draaierij ontving een
~ersengymnastlek. Een veillgh'eldsldee, afkomstig van A. L, v. d. premie van f 2,50 voor een verbeterde werk-

14.4.1951 Excursies naar éle Hoogovens. Ree, afdelinq bedriJfsschool, houdt In het wijze voor het fraisen v~n een boorkopas.



Een deuk .In .
Je

::Q~

Anti-verspillingsactie ingezet
Het is eigenlijk overbodig deze actie nog aan te
kondigen, want door het "zuurkool met worstje"-
foJdertje (rokende schoorstenen-rokende mannen)
zijn alle betrokkenen al min of meer op de hoogte.
Het moet gezegd worden dat het actiecomité
(heren Kamerling, Eysackers. Grote Ganseyen v.
Ru iten beek) de zaken flink heeft aangepakt.
Maandagmorgen stonden de verkeerszuilen in
nabewerking. draaierij en plaatwerkerij; streelden
Ben's kleurige fantasieën het oög (meer dan de
gewraakte spreuk) en, kwamen de eerste anti-ver::
spillingsideeën knagen aan hel rijk van het, verspil-
Jingsduiveltje. Eerste motto was, als nevenstaand:
een deuk in je hoed, maar niet in de ketel. Een
waarhejd als een koe; nochtans waard genoemd te
worde(1 gezien.ne~ aantal deuken (in ketels):
Waarom eigenlijk "een anti-verspillingsactie7 In een efficiënt
bedrijf wordt er toch 365 dagen per jaar gelet op de ver-
spilling van materiaal, 'machines, electriciteit, water ~n gas,arbeid. gereedschap, geldf "

I Dankbetuiging

~eboren
Johannes Leonardus. zoon van G. Kagie, af.

deling plaatbewerking. op 27.),..1951.
Kfázina Helena Adriaantje. dochter van S

Miltenburg-v. Reenen. op 5.2.1951,;;

.Kernspreekuur: " ""

De kern houdt spreekuur op Maandag. 12 f~-
bruari aanstaande in de kamer van hr v. d.
Poel.

Aanwezig zijn:
1e pauze: hr Stoffels en hr Pennihgs;
2e pauze: hr Kouwer en hr Heijmans.. JNTREDINGEN

. B. S~h~ap, werkvoorbereiding
":.Hoe.fsmit, service '-
A. Dieke, wikkelafdeling
H. Hoek,' montage
-:. J. Ouwehand.. machin~ploeg,A. den Heyer, Sdlexmotorniontage-_. Toet, idem
J. W. ter Bruggen, inleerband
K. 'oF: Gro~nheyde;îdèm. ,
J. Schouten, idem
H. Lde: Vos~ IdeM'
j'. A: \Ïreugden~t'I: Ideiri .
M~.J: C. J. A. H~lvenste~n! .idem
Mej. P, M. Zandbergen; Idem,

.2.1951
Alle verkoop van afvalkisten, oud materiaal.. C:Eggermo11t,."kostpr1jsadministratie
en dergelijke via afdeling huisvesting, stoort _. R. M. Allan; telé"visielaboratorlum (tijd.)
de werkzaamheden dermate, dat deverkoöp I '
via deze afdeling tot nader order geheel is 5.2.1951. .'

stoPQezet. W J v d Llnd..n ccnstructlebureau .

Wij zO'uden.kunnen antwoofden;wa~l:om V~c3ntie7Een m~l:Is
krijgt toch elk.e week 1 Y2 d~g de tijd or,", zich te ontspannen?
Waarç;mMoederdag, Vade!:dag, spa~rdag? Waarom een ~Al.r
tentoon~telling, als Je .biJ. .150 .dealer~." devec!t>et~rde Solexkunt zien] , ,

Omdat het. nodig is periodie.kheel bijzonder de aandacht te
v~stigen op. een van de,vele ~aken waarmed~ wij dagelijks
te maken nebben. In een ti}QcVan materia~:5cha~rste, bij op.
lopende priJ~en, staa~ de'~uinigneid in hel b,randpunt van de
belal:lg,st~lllng. ~:
Wij y~n VDH kunnl:n op geen ..-enkele mJnier voorkomen,
Q~t ,de kol~n, schoenen of kleding duvrd;ecr worden. W~t. wij,
min of. meer, wel in onz~ m~cnt. h~bbe~ is de priis van d~
door ons geproduceerde ~rtikele""
Zölang ;';"ij k~ns zien de prijs$tljgJ:i;1gencVan grondstoffen, ma-
chines engereedscnappen.op te yargen door verhoogde
efficiency,is er reeds veel bereikt.Als,~ll.een in N~derland
dat c;loen op, hun eigente!:r~ir)" is er~~lfs' zeer veel berei~t.
Een van de ergste '(ifanden.vanons bedrijf is her '/erspillings-
1:!uiveltre. Hetvrêet aan onzeefficienGY en doet in één slag
ten iet wat door uren arbeid is bereikt. ' ';;" .. :.,

Verspilling În ons bedrijf is - waarschijnlijk ~ niet erger-
dan. elders. Tot op zekere hoogte."Ls e~n zeker~ verspill)r\Q...
wij noemen het dan uitval, onv~rI'li1id~liitt. ...

De an.ti-verspillingscampagne heeft. to(doel alleen het onver-mijdehjke te tolereren.' '

Wij roepen aller medewerking in Om deze campagne tot een
succes te maken. Tot dusverre is de animo uitstekend. Men
toont begrip voor deze act1e, dië, op lang'e.termijn be-
schouwd, mede tot doel heeft _d~ werkgelegenheid in onze
bedrijven În $tand te houd;en en door benutting va~ al.wat
te benutten is ons b~drijf intern gezond ,te !)9uden.
Het doel is duidelijk:. i ec_d er be$trijde .deve~pil.ling op zijn
eigen terrein. Dan zal de~eactie, sl~gen. In ons aller belang.
Vel.en zijn hiervan dan ook ten volle doordrongen.. getuige'
het feit, dat În 3 dagen reeds 86 inzendingen binnenkwa-
men, waarvan de nabewerking met 45 inzend:ngen het
leeuwenaandeel had. Hierbij dient wel in aanmerking te wor-
den genomen, dat de afdeling 'nabewerking qua personeels-
sterkte bovenaan staat. Het actiecç;mité hoopt dat er tussen
de verschillende 9fdelingen een eerlijke anti,verspillings-
îivaliteit zal ontstaar..' :
Onderstil~nd e~nbtoémlezi{1guit de' ideeên, dieîngezondenwerden, ~, ..

Bloemlezing ideeë'n
1. onnodig verlichting laten ,branden;
2. dure en schaarse vloeistoffen door destilleren terugwinnen;
3. papierbesparing bij wijzigingen, verbruik op de afdelingen ,

enzovoort; :
4, voorstel tot beperking zeepverbruik;
5, voorstel tot beter transport;
6, wijzigingen aan gereedschappen;
7. voorstel tot tijdbesparing;

; 8. voörste1 tot uitval beperken etc.

Bijna alle ingediende voorstellen behelzen tevens aanwijzin-
gen voor verbetering. Wij w~lIen U er met nadruk op wijzen
dat net niet per sé noodzakelijk is, dat Uw idee om verspilling
tegen te gaan tevens een verbetering of aanwijzing voor ver-
betering inhoudt. Alleen reeds het leggen van de vinger op
de verspillingswonde IS voor het actiecomité voldoende en
Uw ideeën dienaangaande worden in grote dank aanvaard,


