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Nog een dag R.A.I.

.
l.~l~~.e.

Wie nog niet op de R.A.I. geweest is en
nog voornemens is er heen te gaan, mag
wel spoed maken want Zondag aanstaande
(18 Februar1) Is de laatste dag.
Dan wordt de tentoonstelling weer afgebro-
ken en rest ons nog slechts de herinnering
aan de grootscheepse kennismaking van het
Nederlandse publiek met het nieuwe ver-
voermiddel: de bromfiets.
Uiteraard is het nog te vroeg om nu al een'
oordeel te vellen over de resultaten. Wel
kan gezegd worden, dat de belangstelling
de stoutste verwachtingen overtreft.
Zo de 100.000 bezoekers niet gehaald wor-
den, ver zal men er niet van af blijven.. Dit
massale bezoek is veroorzaakt door de nieu-
we categorie van R.A.I. bezoekers: de brom-
fietsers, -

JUBILEUM SOLEX-RALL YE
op nationale feestdag

OEr worden momenteel plannen uitgewerkt
om op 5 Mei ,1951 - de nationale feestdag
- weer een grote rallye naar SchiphoI te

organiseren.
Deze ra!lye zal tevens in het teken staan
van het zilveren jubileum van onze onder-

1 nem1ng.
Gezien het grote succes van de ral1ye van
1950, toen meer dan 1000 Soiexisten een
prachtige dag hadden, kunnen wij met ver-
trouwen verwachten, dat nu de deelneming
voor een veelvoud van dle van het vorige
jaar wordt opengesteld, deze ra11ye nog

I grandiozer en nog geanimeerder zal zijn. dan het vorige jaar.

Dat ons bedrijf met honderden rijders zal
Ideelnemen staat nu al vast. Nieuw is dat
'!an de organisatie van deze uit door VDH-
functionarissen op grote schaal zal kunnen
worden medegewerkt.

Wanneer wij ziek zijn en de dokter komt om te zien wat er aan mankeert, V A N DE R HE E M N. V.
dan zal hij in veel gevallen "tempen" (een .medische vakterm, waarmede DEN H A AG
bedoeld wordt: temperatuur Opnemen). Aan de hand van de lichaams- t h t fd ,. T I ... k I vraag voor aar on werpa e Ingen e eVISle
temperatuur is hij in staat zich een oordeel over het zie tegeva te vor- ~n Electronische Installaties

men. Hoe hoger de koorts, hoe groter de kans dat wij het tijdelijke met ASSISTENTEN
het eeuwige zullen verwisselen. Aangezien wij meestal niet de wens OPLEICING: M.T.S. of daarmede gelijk.
koesteren om voortijdig de lamp uit te blazen zullen wij ons veel inspan- staand~.
ning getroosten om de licbaamstemperatuur weer op normale hoogte ERVARING: gewenst.
te brengen en te genezen. SALARIS: overeenkomstig vaste loon-

. . schalen, naar functie en leef-
Met dit, niet bepaald opwekkend, praatje De patiênt bleef dus maar in onw~tendheid tijd.
willen wij Uw aandacht vestigen op een voortleven en kon dus ook niet veel doen,SOLLICITATI'ES: uitsluitend schriftelijk,
ziekteverschijnsel waar wij allemaal in meer om zijn gezondheid te herwinnen. eigenhandig geschreven, met uitvoerige in-
of mindere mate aan lijden, namelijk de uit- Na langdurige experimenten zijn wij einde-. lichtingen, te richten aan de afdeling Perso;;
valkoorts. lijk er in geslaagd een thermometer te con- neelszaken van .VAN DER HEEM N.V.,
Het veroorzaken van uitval is een kwaad- strueren, waarop wij de uitvalkoorts kunnen Postbus 1060 DEN HAAG.aardige ziekte; die nu eens sluimert, dan aflezen. Zelfs z6 vernuftig is dit apparaat, - '

:-veer met hernieuwde hev!.9heid ultbreek~, dat voor .elk liChaams?eel van ons bedrijf, delen nodig.
In allerlei vormen zoals biJvoorbeeld: epI- de verschillende afdelingen dus, kan wor~ Zo Is het ook hier. Wanneer wij ons bedrijf
leptica (vallende ketel~iekte), tro.mbosia cap- ~en afgelezen hoe hoog de uitvalkoorts daar gezond willen maken en houden, moeten wij
pa (deukende kappenz!ekte), accldenta trans- IS. Dezer dagen worden de thermometers eerst weten of er uitvalkoorts is. Dat lezen
porta (hefwageridronkenschap) en nog vele aa~.ge~racht. . wij af op onze thermometer. Daarna moeten
andere. . WIJ. ~IJn dus nu In staat een oordeel over wij ons gezamenlijk inspannen om de uitval.
De medlschc w~t~nschap stond tot dusverre het ziektegeval te vor~en... . temperatuur omlaag te krijgen. En dit Is al.
~achteloos t~e[) deze voortwoekerende Maar daarmede zIJn WIJ er nog niet. Het leen mogelijk, wanneer iedereen zich tot.
ziekte.. omdat z.i} met'een koortsthermometer is niet voldoende te weten dat wij koorts lijfspreuk maakt:
niet in staat waS het begeleidende symptoom, h~bben. Deze wetenschap alleen kan ons UITVAL VOORKOMEN IS BETER DAN
de uitvalkoorts, te meten. niet gezond maken, wij hebben geneesmid. GENEZEN.
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Tot slot nog een complete inzending, die
hoe is de stand. . . . duide~ijk illustree~~ ho.e het in een goed ge-

organiseerd bedrijf niet moet.

Mîeke laten wjj maar achterwege, want "dat Uitgevallen pool platen kunnen worden Uiteraard komen dergelijke gevallen (hier
1s de naam die wij de promotors van de gerepareerd. zo cynisch beschreven) voor.
anti-verspillingsactie niet graag zoudèn toe- 59. v. d. Knaap. Doel van de anti-verspillingsactie is: ook
meten. 'Door bij het draaien (u!t) van trommel- deze stroeve werkwijze te smeren.
Hoe .is de stand? ~el, alle sarc~strsche op- naven, een beklede tang te gebruiken Namen zijn geschrapt om hier het persoon-
rne!k,ngen ten spijt kunnen wij nu reeds kan uitval worden verminderd. lijke element weg te werken.
vaststellen, dat de campagne een groot suc- 60. Belonje.
ces "belooft te worden, Op Dinsdagmorgen Automaten 's morgens schoonmaken in Naam inzender: productieman,
waren er reeds 219 antl-verspillings-ideeên plaats van 's avonds, Na schoonmaken Datum: 12.2.1951.
ingezonden, welk aanta! In ~~ loop van de kan men dan onmiddellijk beginnen te Opmerking: Kreeg om 14,30 uur bericht dat
week nog s~eeg, zodat wij biJ ~et ter perse werken en gaat zo geen wachttijd ver- er onmiddellijk dek~laten GZ 276 94 aan-
gaan van dit nummer \klinkt nIet slecht) al loren. gemaakt moesten worden, met als extra b~-
een totaal van 270 Inzendingen kunnen 81, Kouwen, . werking: souvereinen,
melden: Door in lakbussen lange!:re roerijzers
Er is dus prachtig gewerkt, De organisatoren te maken kan alle lak worden gebruikt. 1. ,I'n nabewerkln gzoeken of er nog on-
hebben nu lot taak alle inzendlIJgen op hun 89, De Weyse1. gepolijste producten waren; .
bruikbaarheid te onderzoeken en daarna StempelWijziging voor neustrek SZ 165 2, Productiebureau bellen voor materiaal-
onverwijld .in te voeren. voorkap. soort en opgegeven dat er direct een
Om de weifelaars een beetje op gang te 105. Hofman, materiaallijst geschreven moest wor~en;
brengen, nemen wij onderstaand een bloem- Machina,al schuren in plaats van hand- 3, Magazijn opgebeld, Geen gehoor;
1ezing tot de inzendingen op. Bij voorbaat schuren in spuiterij. 4, Centrale opgebeld en magazljnmeesté}
zij vermeld, dat deze Inzendingen nog niet 109. v. d. Velde. laten omrOepen (nog geen gehoor); 4;
beoordeeld zijn en dat het dus nog niet Geen vette kisten voor schone pro- 5. Naar magazijn;
vaststaat of er Inderdaad een beloning kan ducten gebruiken. 6. Ruzie met magazijnmeester, die eerst
worden toegekend, 116. Kool. op lijstje wilde wachten;
Nr Inzender Omschrijving Corveeêrs vroeger -met lak laten op- 7. Hr X gebeld, die daarop weer maga-
3, Pijnakker, treden, Spuiters behoeven dan niet te zijn meester liet omroepen;. Bij het inschakelen van slijpkoppen gaat wachten. 8. Snel naar productiebureau en zelf ma-

de la~p automatisch bra~den.. Door 135, De Weysel. . teriaal/ijst gehaald;
deze afschakelbaar te maken kan Voor de voorkappen van SZ-165 geen 9. V lug naar magazijn en op materiaal
stroom worden bespaard. verschillende soorten mater)aal door- staan wachtelJ (eerst ruzie, -want men

6. Dreef. een gebruiken. wilde niet onderbreken);
Producten die naast de giansdip-instal- 137, N,N, 10. Ruzie met baas stamperij,. Wilde niet
latle worden neergezet, worden door Op W,C.'s altijd clQsetpapier aanwezig, op, stroken blijven wachten, maar toch
spetters beschadigd. Door de produc- Voorkomt zoeken naar vervangings- het stem~el op de pers gekregen; om
ten om te draaien worden beschadigin- materialen. ' 3.00 uur eerste producten;

gen voorkomen, 141 ~ v. Uden. 11. Snel naar afdelingschef. gelopen, die de
8. Glasbergen. Slijpkoppen voorzien van roosters souvereinmaat zou opgeven;

Middelste stelgat in lichtmetalen SZ- tegen het meenemen van schroefjes 12. Daar vernomen, dat het niet nodig was
ketels wordt niet gebruikt, Als het ver- - en dergèlljke. daar voorraad uit magazijn toch bruik-

valt kan de bewerking "gat dichten" 155. v. d, Velde. baar was,
vervallen. Enkele baden te voorzien van rubber Dus hoge lieden, namelijk: magazijnmeester,

9, Visser. stootrand. baas en productieman erg boos.
Lasstrippen van aluminium SZ-ketels 158. Grondelle. , f 0,25 zolen en hakken van productieman.
kunnen na walsen opnieuw gebruikt Verbeteren fralsgereedschap voor brac- 1: snede in duim van productieman.
worden ket-assen. ., ,10 GI b . , 167 Hofman TijdverlIes voor vele heren (durf dit niet il:'

. as ergen. " Id d . d kk )Stelgaten In SZ-ketels worden dicht- Reparatieketels damast spuiten, ge waar e UIt te ru en.

gemaakt met speciaal daartoe vervaar- 200, v, Peursen. MORAAL: Wie durft beweren, dat zulke
digde plaatjes. Hiervoor kunnen plaat- Geen alumlnium- elJ messingafval op voorvallen op zijn afdeling niet
Jes worden g~brulkt, die elders als af., '- schroothoop deponeren, bij ijzerafval. voorkomen!val ontstaan. . ;

14. Reimerlnk. D t I ' t d W,
" B d- Het loket van het tiJdschriJverskant90r e eers e wa vIsvaar van e I em aren sz

Îs zodanig geplaatst dat de man die d d A MI h' " At t d ' " I oor r . e c lor, stijl of woordkeus. Is de scheepsarts aan

er voor s aa e weg vrlJwe verspert, " hG I I1 d k t 1 ;,peclale Prijs f 1 75 et woord komt, worden de zwarte blad-evo g: omva en e e es van voor- , . ."

b d zfJden van deze reIs beschreven. Het blijktiJgaan e transporten. Bovengenoemd boek kostte oorspronkeliJ'k d t d h 'JO' h t t d dD h I k I k d a e yglcnlsc e oes an en en e ge-oor et 0 et te verp aatsen an eze f 6,90, doch wordt door de uitgever wegens h d ' d ' 11 t .k b h d' , d " ' zagsver ou Ingen op eze rel~ a es e wen-
oorzaa van esc a Iglngen wor en bIjzondere omstandigheden nu voor t 1 75 I' t dt d I f d ' I ' , 'sen over le en en a e 0 le onze wa VIS-

weggenorT)en. te koop aangeboden aan het personeel van vaarders werd' toegezwaaid menige war-
26. VD' d. Vd elde. 1 ' h ' qrote bedrijven, ,toestand moest verbergen, Hel. mankeerde

oor e ga vanlsc ebaden s morgens W1j hebben het ter recensie gezonden exem- d W ' II B d d ' t '
. op e I em aren sz op e eers e reis

vr.oege~ te gaan verwarmen kan on- plaar gelezen om te ontdekken wat de reden aan teamspirit; aan boord was het een node-

middellijk met werken worden begon- ,Kan zijn van deze radicale prijsverlaging. I ' I b dL I oze VUl e en e,nen. aten wij vooropste len dat het boek de prijs
27. Kouwen. van f 1,75 meer dan waard Is. Het Is enkele Aldus dr Melchior. Inmidd~ls heeft de Wil-

Alle spuitmailen zijn te laag, Gevolg:, Jaren geleden verschènen en gedrukt op tem Bare.ndsz al meer re,lzen gemaakt en
blokjes onderzetten en dus kans op lelijk papier. Daar staat tegenover dat het zullen vele .der aanvankelljk:,gemaakte fou-
omvallen van producten, rijk en aaritr~kkelijk geïllustreerd Is. De ten, naar WIJ verwachten, zIJn. verbeterd.

34. Kooi.. schrijyer heeft de eerste reis als scheepsarts Uiteindelijk kan men van eenwa1visexpedjti~
Afwasverdunnjng (kost 1 gulden per meegemaakt en het is daardoor onvermijde- niet verwachten dat alles 100 % perfect Is,
liter) kan door regeneratie weer bruik- lijk dat naast de reiziger ook de dokter aan Het boek is desondanks de moeite van het

.- baar worden gemaakt. ,.+ """,..ri 1"",,1 lezen meer dan waard
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JNTREDINGEN
Be-s; montageafdeling.
F. Pfui'ldt, idem.
de Rjdder.

A.

MAANWEGIdeeënbus --.,..-

Idee no. 486

Ingezonden door A. J. Stolw~rk,~ afdeling
montage.
Deze vestigde de aandacht op een afwijking
van de fabricagevoorschriften. Hoewel dit
dus geen origineel idee was, kon een premie
van f10.- worden toegekend. .,

-

Tramabo!1nementen
Tramkaarten kunnen op d~ bekende w'!lze

,worden besteld op Maandag aanstaande -.tij-
dens de mi~dagpauze in de grote cantine.
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'~ / ~t TDC D/ ~t~ E~t;; ,: f~ nc;; f~~ f~
bezien tegen achtergrond van k.

Meçlezeggenschap
1n de eerste avond van de cursus "Onder-
nèmingsraad", die de kern Maanweg organi-
seert, sprak de heer D. W. Ormel over de
r'nedezeggenschap als achtergrond van het
kernwerk en de ondernemingsraad.

Medezeggenschap noo4zakelijk
Het vraagstuk van de medezeggenschap is
al heel oud. 'Hoe de toestand in de industrie
in de 1Qe eeuw was, is voldoende bekend.
Het is een geschiedenis van bloed en tranen,
De nood van de arbeider had tweeërlei as-
p~ct. Het was een materiële nood: lange
arbeidstijd, laag loon, slechte behuizing.
Maar ook een geestelijk-zedelijke nood.
Men kende nog geen oudedagsvoorzienin-
gen. Werd de arbeider oud, dan was hij
onbruikbaar geworden. Hij werd niet meer
erkend als mens. En wanneer de werker niet
erkend wordt als mens, dan mag men niet

;verw~chten dat hij plezier ,in zijn werk zal
h~bben of zich aan de onderneming gebon-
den zal weten. I'ndien arbeid ons geen be-
vrediging geeft, hebben wij.. geen gelukkig
en harmonieus leven. Dan is ons leven zeer
arm en dat is niet goed ~e maken door het-
geen we in onze vrije tijd doen.. De arbeider
is een deel van de b~drijfsgemeenschap;
daarom IS medezeggenschap noodzakelijk.
Medezeggenschap is de drang om te beleven
de band aan het bedrijf.
Wat is medezeggenschap;
Dit kan zijn:
a. medespreken;
b. medebeslissen,
In de bedrijfstak staat het medebeslissen op
de voorgrond. In de ondernemingsraad komt
het medespreken meer tot uiting. De direc-
ti~ Is te vergelijken met Montgomery.
Toen de invasie in het beslissende stadium
gekomen was moe~t Montgomery zelf beslis-
singen nemen. Tevoren had hij echter ter-
dege met zijn adviseurs overlegd.

Medezeggenschap geen Juridisch begrip
Er is nu een wet op de ondernemingsraden.
Maar er zijn geen sancties voor de werk-
'lever die er zich niets van aantrekt. Dit is
.Iet te verwonderen. De samenwerking tus-

'sen werkgever en werknemers moet groeien.
'Door dwang zou een ondernemingsraad niet
functionneren.
Natuurl)jke en georganiseerde

medezeggenschap
Indien de verhouding tussen een boer en
zijn knecht goed is, dan is er een natuurlijke
medezeggenschap. De knecht wordt immers
geraadpleegd, Hij heeft invloed op de gang
van zaken. Ditzelfde geldt voor een winke'
îler en zijn bediende.
In een groot bedrijf is er een andere vorm
van medezeggenschap, namelijk de georga-
niseerde. De directeur kan niet met iedere
werknemer afzonderlijk. overleg plegen.
D~arom doet hij het met de vertrouw~ns-
leden van het personeel.
Moeilijke positie van het
ondernemingsraad-lid

,De positie van een kern lid en in grotere
mate van een ondernemingsraad-lid is

moeilijk.
Hij moet naar eigen inzicht en verantwoor-
d~lijkheid oordel~n.. Toch moet hij contact
houd~n m~t d~g~n~n die h~m als hun v~r-

Jrouw~nsman gekoz~n hebben.. Hij moet te
allen tijde bereid zijn tegenover de collega's
r~k~nschap af te leggen van het in de onder-
nêmingsraad gevoerde beleid

.ernwerk en ondernemingsraad,
.. .-'

Medezeggellschap in de groot-in.durlrie .
Hier Îs de medezëggenschap \t~~ veel be-
lang, De afstand tussen 4Jreétie en werk-

Inemers is zeer groot. De ondernemingsraad
b~hoort, deze afstand te ov~rbruggen. ,:
Bovendlënkof!1t in een groot bedrijf, dóor'
de spec1a1isatfe, de arbeid~vrëugde in ge-"
vaar: Men moet dan wegen zoeken om de

,

arbeidsvreugde te verhogen.! ~:"V;ormen"van medezeggenschap ~ .

Wet)êbbende Jiberale vor:mgekend: de'" s ;'...
~rkgever stelde Ionen êh;arbe~svoorwaar-:
d~n vast. In Rusland maakt dé Staat de
dJ.enst4it.. " "'.; ' ':
;Wlj in West-Europa,zoekêll nèareenaT1der~
vorm, We"willen"de dieri'st latencuitmakeÁ

dbor, werk:ge~erep,Y;~~~~er:!1~.r t~~~me~. ...D1t IS de ep!g7. vorm'cö1eaanyaardbaar"is..
als men er .;prljs!op stelt ,ecq,pomisçlfe .en
s~~atkul)dige vrll!lsden ie,b'ê~fuden;?": '

.. , ,

[VDH bridgeteams, flor~ren
De vijf VDH-teams, die in de H..B..B..B.. huis
k~achten meten met teams van andere Haag-
se bedrijven en instellingen brengen het er
niet slecht af.. Hoewel onze spelers voor het
eerst wedstrIjdbridge spelen zijn de resul-
taten zeer bevredigend..

Zoals wij reeds in het begin van de compe-
titie meenden te kunnen voorspellen staat
het team van hr v. Diem-mej. v.. Diem en
hr Verelzen-hr Kuyper (eerder Bothof) er
het best voor. Van de 9 gespeelde wedstrIj-
den werden er 7 gewonnen. VDH V staat
met 14 punten aan de kop van afdeling 3 K,
gevolgd door Emar 1 met 12 punten, HC -
en Ras 8 met ieder 12 punten.
Het team zal bij iedere wedstrijd al zijn
krachten moeten.inspannen om zich aan dè
kop te kunnen handhaven en dus te promo-
veren naar de 2e klasse.
Maar er zijn nog twee andere teams, die
kansen hebben om kampioen te worden.
VDH 2 (heren Smit-v. Klink en hr en mevr.
T etenburg) staan op de 2e plaats van de
afdeling 3 L. Hier staat Jauke 3 àan de
kop met 15 punten uit 9 wedstrijden. VDH 2
heeft 12 punten uit 9 en Olveh heeft 11
punten uit 8 wedstrijden.
v.DH 4 in de afdeling 3 N_staat wel is waar
op de 3e plaats, maar het verschil in pun;'
ten met de nrs 1 en 2 AVA 8 en Rljksko .
bedraagt maar 2 punten. De ,teams heren
Kliphuis-Kempihga en hr Langezaal-hr
de Bruin hebben 12 punten uit 9 wedstrIj-
den. De beide koplopérs moeten worden
verslagen om te promoveren. Volhouden
dus.
Ons 1e team, dat in de 2e klasse is inge-
deeld, raakt nu beter in.gespeeld. De heer
en mevrouw de Cates en de heren de Reus
en Kagchelland hebben de laatste wedstrIj-
den gewonnen. De stand is hier:

gesp. ged. gel. verl. I
Olveh 1 9 8 - 1
Lavivo 2 8 6 - 2
Ras 2 9 5 - 4
AVA '454 9 5 - 4
VDH 1 9 4 1 3
CWP 6 9 3" 1 5 J
o.V.S.B. 6 8 2 - 6
Jauke 2 9 1 - 8

8;2"19~J,{r:: '~:, "t" ':"i:":!;.:';,:"
M~jA L' W 'Wîr~s~i' rnonf:Bge ~ .", ,~.," ";'""'cc.:"~,~;...,,.t,.cc

I Mej. J.,Q~; v;App~l, Id~m'ê ,; ~"f. ':/.;,;
1Zz'195~,..." " " ,,':

'~'" ~ "",.,,:';'..

Mel'_~.'JQh.l~nderman..~~nt~g~...,~~ ":':;,A ... D d "' W d é Id ",-,.~,.~J,\. ~' ".a~, r, em ,.." ;; c,,~,
~.,~;R~maî<,'?~m ~..., ~ ":"'~:

H. s: T,II~ma;,Îd~m:; ,
" . .'...,. ,.

Ijierr;,~çêcbetulg ik mijn hartellJké dank aan
directie;c~efs, collega's, person~él'v~o!de
belangst~IIJng en. ,c;acleaux ~jcmIJn.Jub.jl.~um

!~O$t ~n co...t\~a~ Y9qk;9~~.nd,e 'Ö~lon.9:~
;,; " .c

:~,:c-~ .. '" '1"'.';::4. "' "' d~j~

Als hoogste toelage aan éen màn werd
f 1~. ~. -als laagste tdelage f 3,50 verstrekt.
Als hoogste voorschot aan één man f 150.-
als laagstè,f5.'"'-.
13 Personen. ontvingen ioelagen en voor-
schotten. .14 Personen alleen toelagen en 20
personen alleen voorschotten.

.Programma Kern .

Hieronder geven wij een ovèrzicht van de
avonden, die nog in dit winterseizgen g~"

houden zullen worden.' 21 Februari 1951 .om 8.00 uur bijeenkomst

in de cantine, alwaar hr Meys een overzicht
"'

zal geven bver het jaar 1950 en tevens plan-
nen voor 1951 zal bespr~ken.
12 Maart 1951 komt \rZaaij~r spreken over:
Atoomenergie. Na d~ ~p"uze volgt hersen-
gymnastiek.
Voor April staat een. sp~èker op het pro;.
qramma over veiligheid in onze bedrijven.
Wij zijnJn onderhandeliqg met een~preker.
Nadere berichten hier~mtrent volgen nog.
Jn Mei volgt de tentopnst~lling Vrije-tij ds.
besteding. De avond wordt afgewisseld \11et
een gevarieerd programma. ."'

lOok hiervan is de juiste datum nog_niet
.

bekend.. Mededeling volgt later.

I
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urger.IJ e an
ll7eboren:
Johannes Cornelis, zoon van J. H. Vr~ês,
wijk, afdeling plaatbewerking, op 9.2.1951.
Michael, zoon van M. Feuerberg, afdeling
Qlaatbcv/erking, op 12.2:1951.

I Johanncs Theodorus Maria, zoon van J. Th:
cce Keizer, "fdeling wikkel, op 13.2.1951:

i, '.' INTREDINGEN
.n,; cdlr,gcn d,d. 12.2.1c)51
1-1. C. J. M. Meddens, verkoop.
VI. Th. A. Kuypers, constructiebureau elec.
lri$Che installatie.
W. M. v. Berkel, Solexservice:.

I D. J. de Reus, draaierij.
H. Schippers, bèdrijfsschool (terug uit mill-
;aire dienst.

I '" L. Bovet, Solexmotormontage.
l~' Th. Speelman, idem.

. G. G. v. Loon, versterkerbouw.
A. v. Hoff, inleerband.

A. P. Versteeg, idem.
D. B. Willemstein, idem.
R. M. Zwart, idem.
'1evr. G. H. Leydeckers-Fischer, idem.

Do heer Huysman, chef van afdeling enkeHabricage, \vas 1 Februari j.l. 12V2 jaar in onze
dienst, van welke gelegenheid velen gebruik maakten om hem geluk te wensen. Zo ook
hr P. v. d. Bleek, afdeling verkoop, die samen met hr Huysman menige omroep- en
verslerkerinstallatie aan de man bracht.

.
Indien mijn naam in deze rubriek verschijnt..
dan is dit om allen dank te zeggen voor de
"etoonde persoonli}ke, schriftelijke (hr MeijS
namens f"briek Utrecht) en stoffelijke blij..
ken van belangstelling ondervonden ter ge-
legenheid \'an mijn 12Y2-jarig ,jubileum.

M. Zuydwijk, afd. inkoop
*

Hiermede dank ik directie, chefs, bazen,.
collega's en ook de kern voor hun prachtige
cadeaux en gelukwensen ter gelegenheid
van mijn 12V2-jarig jubileum.

I G, J. P:nningS, afd, remplace

I Mijn oprechte dank aan de velen,. die mij

bij gelegenheid van mijn 12Y2-jarig jubileum
aelukwensten en hun gevoelens van vriend-
schap belichaamden in een vulpenaggregaat..

M. Huijsman, afd. enkelfabricage
I *
Dankbetuiging ziekentroost voor geboden
attentie en belangstelling.

J. F, v. Nieuwenhuizen* (
Allen, die hebben medegewerkt om onz~
30-jarig~ huwelijksdag tot een blijde dag

, maken zeggen wij hartelijk dank.
C, Zorn en echtgenote.

Solexfilm en hers

De combin;Jtie van lezing, Solexfilm en her-
sengymnastiekwedstrijd had Woensdagavond
14 Februari een groot gezelschap in de film-
zaat Maanweg bijeen gebracht.
De heer M. Boersma sprak over "Loon.
vorming na de oorlog". Deze Îs totaal ver-
schillend met die van v66r de oorlog. Toen
was qe loonvorming gebaseerd op vraag en

Iaanbod. De regering trad slechts corrigerend
op. N~ de oorlog is het behoefte-element
gaan spreken. Bovendien treedt de regering
nu regelend op. Het. college van Rijksbe-
middelaars stelt Ionen en arbeidsvoorwaar-
den bindend vast. Het voorbereiden van
arbeidsovereenkomsten behoort thans tot de
taak van de Stichting van de Arbeid. Vroe-
ger werd dit gedaan door het college van
Rijksbemiddelaars.
Na de oorlog zijn de volgende loonrondes
geweest:
Eerste loonroride: Juli 1945. De Ionen moch-

ten veJ:hcogd worden tot 25 % boven
die van M~i 1940.

Tweede loonronde: De verhouding tussen
Ionen van ongesc~oolden, geoefenden
en geschoolden we,.d enigszins gewij-
zigd.

Twee-en-een-halve loonronde: 1 November
1948. De Joekesg~':ier. Werd bindend
vastgesteld en WEoS van tijdelijke aard.

Derde loonronde: 2 Januari 1950: 5 %.
Niet bindend L';;.gelegd.

Vierde loonrond: September 1950: 5 %.
Door de regi!r'~ ~ bindend opgelegd.

De heer Boersma ::1.:streerde zijn lezing met
aardige grafiekjes.
De Solexfilm geeft E:o:;n goed beeld van de
fabricage van het Rjwiel-Solex. Bovendien
zijn er .aardige opnamen in van de Solexrit
en de behèndigheidswedstrijd van Zaterdag
9 September 1950. Het is altijd leuk als je
jezelf of een goede bekende op de film ziet.
Dat bleek ook deze avond.

;engymnastiek toe
Na de pauze was er '.'Iee. oen geanimeerde
hersengymnastiekweds~..;:.:i, die voor de
groep u"it de metaalafd::lingen 23Y2 punt op-
leverde en voor de ploeg uit de kleine afde-
lingen 22 punten:
Op 11 April 1951 wordt de eindwedstrijd
gehouden..

de Bouwerij
De komende weken ~n zelfs maanden, zuI-
len wel in het teken staan van de bouwerij.
Wij meldden al dat vóór alles een tweede
magazijn loods zal verrijzen naast de reeds
bestaande.
Het terrein is inmiddels opgehoogd en Don-
derdag 15 Februari om 10.00 uur is de eer-

I ste paal van de 68 geslagen, die het nieuwe
gebouw zullen schragen.
Men gebruikt betonnen palen van 6,5 meter
lang, over 1 Y2 week is men klaar; die aan-
nemer is niet bang.
De loods wordt een copie van het exem-
plaar dat al staat, 76 x 15 m. - de lengte
van een straat. Tussen loods I en loods II

Iwordt een tussenstuk gebouwd, dat 6 m
breed is. Het is daar dus niet benauwd.

lOm een idee te geven van de spoed die
I wordt betracht:
Maandag kwam dè vergunning, Dinsdag Iwerd de machine geplaatst, Woensdag
kwam de èerste zending palen binnen, Don-
derdag kon men met het heien beginnen.
Wat de overige bouwerij betreft: de firma
Aardse heeft de leidingen aangelegd om de
bouwplJt droog te kunnen leggen.

Er werd aan nieuwe machines ontvangen een A.I.-

-jraaibank en een kolomboormachine (enkel-
f~bricage);
de gehele metaalvleugel en grondstoffen-
loods aangesloten op het nieuwe transfor-
matorhuis. I

Doorlichting van huisgenoten
Zoals uit het verslag van de directie-kern-
vergadering bleek zou worden onderzocht
in hoeverre het mogelijk is dat men zich
laat doorlichten,
Na informatie blijkt, dat 1eder zich kan laten
doorlichten en wel na aanvraag bij:
Centraal Bureau voor keuringen op Medisch-

I HygiëniSch gebied, Raamweg 31, Den,Haag,
tel. 111230. .

,De kosten bedragen f 3.50 per persoon.. Er
wordt een bewijs afgegeven dat men ge-
keurd is.
Ter toelichting melden wij nog, dat deze
zelfde instelling het jaarlijks onderzoek van
ons person'eel verzorgt.

-

Kernspreekuur
De kern houdt spreekuur op Maandag 19
Februari aanstaande in de kamer van de
heer v. d. Poel.
Aanwezig zijn:
1 e pauze: hr Camphuysen en mej. Waltman
2e pauze: hr v, d. Plas en hr v. d. Reè.


