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GRA TIFICA TIEHET SOCIATRISCH ONDERZOEK

Een telelevisie toestel voor Bep van der
.. , , ,,; poppenhll!$,H,a~rvade: en~o:derhebqen

Als~_tnGlesendam ,k9mt en e.rharte!.,'jk?mur..tgelach,~n,maar Bep
~aarBep van der Wiel woont, vraagt dit stelde van de ,Haak-in"-actie... zette door, Z1j schreef een brief naar Johan
dan maar aan de eerste de best~diell Een h~m haárp6pp~n::
tegeflkomstc en kreeg..prompt;e~nharte-

Há6..r,naamhoeftnieleens voi1edlg ge. BodegraY~r1.,nl~(en waiirsc'hijnlijk
ro~md\e:worden.V..raag\ ~aar n;;ar Bep
en,eeflr..~~,erza) lIhet h1l1SjeVan,Van der zIchlverte1dhoe aJ)es in het
Wr..e!deW'Jnhandelaaraan "De Dijk! wijzen, IS... Zij w!ldegraag meedoefl
YYantw)e...kent Bep nleG Nieta.ll~en Gie- in':-actfe;maarhoerEerstrijpteinh~ar hetEh'langzaammàarzek~rgroelde~etb~-
s~ndarh,"dochheeINederl.and, kent ,haar: u p)an, èeQwol!en deken,
ook, want Bep van der W!el!s h~t!nvalldezei.f te verloten, QQch dr..t..stu1tteop bezwa- Vervolg pag. 2

De Directie heeft besloten ook dit jaar het
gehele personeel een gratificatie toe te ken-

i nen. Aan uurloners zal het gemiddelde uur-
inkomen worden betaald. De toekenning ge-
schiedt onder de volgende voorwaarden:
a. Uitbetaling vindt plaats in de week van

9 t/m 14 Juli of van 16 t/m 20 Juli a.s.
b. Iedereen, die op het moment van uit-

betaling in dienst is van de N.V. Van der
- Heem N.V. of de Nederlandse Kroon

Rijwielfabriek N.V., komt in aanmerking
voor deze gratificatie. Van hen, die na
uitbetaling om een of andere reden onze
dienst verlaten en op het moment van
ontslag nog geen 6 maanden onafgebro-
ken bij ons hebben gewerkt, kan de grati-
ficatie geheel of gedeeltelijk worden
teruggevorderd.

c. Geen gratificatie ontvangen zij, dÎe dit
jaar elders een soortgelijke gratificatie
hebben ontvangen.

d. Degenen, die bij de uitbetaling van deze
gratificatie nog geen 6 maanden onafge-
broken in dienst zijn, worden geacht, door
het aannemen van deze gelden, boven-
staande voorwaarden stilzwijgend te heb-
ben aanvaard.

Het instituut voor Praeventieve

HetSoçiatrisçh onderzoek, waarove
Y~rsçhil'ende dingen hebt gelezen, g,
Dejubileum~feesten hebben wat uitste
Van 14 Juni aanstaande af zullen d,
40 mensen het enquête-formulier in
7.45-9.45 uur; van 10.00-12.00 uur
Zaterdag één groep van 7.45-9.45

Iedereen zal ruimschools op tijd een
aanzegging krijgen wanneer het. zijn
{of haar) beurt is aan dit onderzoek
deel te nemen. De tabriekscantine
;nieuweloods)zal als werkruimte ge-
bruîktworden.
Graag willen wij nog even het doe!
van dit onderzoek samenvatten.
Het I.P .G. zal proberen een beeld te
k!ijgen van dit bedrijf, van de onder:
lingeverhoudingen tussen de diverse
groeJ;}en. Dit gebeurt met de bedoe-.
ling om stroefheden, welke hier en
daa!zitten, soepel te maken, misver-
standenop te ruimen, het geheel der
verhoudjngen dus ten goede te be-vorderen.. .

Wij beginnen daartoe met een schrif-
1elijkeenquête, welke door iedereen
bÎfYDH ingevuld zal kunnen wor:
den; Daarin staan vele technische.
zakelijke en organisatorische vragen
bovendien nog een aantal vragen van
persoonlijke en ook algemene aard.
De vragen zijn gemakkelijk te be:
'çijpen en de manier van antwoorden

,

.s eveneens heel eenvoudig. U zult
zfen,dat het invullen een heel pret-
tige en interessante bezî.gheid zal
zijn,
Wij willen u nogmaals met nadruk er
op wijzen, dat alles wat op deformu-
lieren en .later in de groepsgesprek-
ken ..naarvoren komt, onde!yol-
strekte geheimhoudiAgstaat..Alleeh
de onderzoekers van het l..P'.G..zulleri
opdenoogte van de mededelingen

"' U It d k " dh . tizIJn.. zu an 00 tij ens el/nvu:.
jenva~deformujieren, uitsruitendI d"' h - IPG d~ en van et. .. in e cantine.

~ Geneeskunde gaat beginnen

ruinhet VDH"tjevan17 Maart
aal beginnen! ,
:.lgebrachf;maar nu komt ervaartîn.
age)ijksdrlegroepenvan ongeveer
iVullen..De tijden zu!!enÎopen van
en iVan 1.30-3.30 uur.. ,

uur.
;, z!en.,waa rziJ opledergewen$t ogen-

blik umetraaden..daad terzijde lui-'Ienst3an aan..bns onderzoek zult medewerken,..

wánt zónder die medewerking heeft
een onderzoek als dit heet veel min-
der kans va,nslagen.. A

Na de periode vanenquete-formu-
lieren invullen zullen WIJ u op de
hbogte houden..van hetgeen daarna
zal gebeuren...
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DE MATER AMABILIS
De Mater Amabilisschoolis een R.K. schooJ,
d1enaastde dagcursussen ookavondcursus-
sen geeft in de huishoudelijke vakken aan
werkende meisjes boven de zeventien jaar.
Eigenlijk hÇjd ik helemaal geen zin om op
de Mater Amabilisschool te gaan. Waarvoor
zou het dienen 7
Bij nad~r inzien is de Mater Amabilis-cursus
van groot belang voor ons meisjes, vooral
omdat wij van school gelijk gaan werken en
meestal in een fabriek terecht.. komen.
De I~ssenzijn als volgt:
's Maandagsavonds krijgen wij bijvoorbeeld
een dokter of een verpleegster, die vertelt..
over kinderverzorging, kinderziekten en al
zo meer. Dingen waarvan je nog nooit ge-
hoord hebt of waarover je verkeerd bent

.Ingelicht. Dan kr!jgen wij godsdienstles. Als
kind had ik daar ook wel van gehoord, maar
het drong niet zo tot je door.
Maar nu zie ik beter, dat er toch wel allerlei
wêttenen richtlijnen nodig zijn, ook al zijn
die moeilijk en al houd ik me er lang niet

altijd goed aan,
Verder hebben wij woning-inrichting. Belang-
rijk: wantwij hebben geleerdkwÇjliteiten te r I\/~N~

Ongeveer 9 maanden geleden,
Begon i..V.O.K. heel tevreden,
boven op de accountantskamer.
hr van Delft met devoorzittersharr)e.r
Daar werd hen În principe geleerd:
Hoe doe ik het goed, en hoe verkeerd.
Men noemde ze "De Kleuterklas",
Wat voor hen heel niet prettig was;

"
!t Was altijd vreeSlijk heet daarboven
't Zou je .~an 't verstand berover)'O
Daarom zIJn ze naar beneden gegaan,
In de cantine wet teyerstaan.
Practijkwerk kwam hun aandacht vràgen;
Over clandizie hadden ze niet te klagen,
Werk kwam er in overvloed,
't Moest alles met de grootstè spoed.
Iets over de lessen Îs gauw gezegd..
Er we!d hen steeds maar IJitgelegd:
Hoe. zich tegenover anderen te gedragen,
Zodat men nietoyerze kan klager).
Ik wil ze niet in de hoogte werken,
Maar tochvali duid'!ijk op te merken:
De lessen waren go~dVan kracht,
Dat heeft de practijk aan 't licht gebracht.

Zé krègén nog I~'$, in dQcumentatie,.
Mate!iaie~kennfs 'en fu~ctionel~organisatie;
en ;des mlddags van drie tot Vijven
hebben. ze lesin:t machineschrijven
De resfvéiiel îknufn'tkortc: ;
Anders zegt U dát.ik làngdradlg:Wdrd., :cc
Na de vacántie tul.len:ze van,.tN.O:K. vefdwffnèn
Omergen$ a!1ders :té"verSêhijn~[1 '. '

W~t.,m~~rqverr.y;O,K,bent l[1g~llcht.

SCHOOL
beoordelen: Er wordt gezegd waar je op
letten moet als je y.-at koopt, Oudere men-
sen wèten dat we.! omdat ze er lèergeld voor
betaa.!d hebben als ze slechte dingen koch.
ten. Die strop zullen Wij niet hebben.
Ook hebben wij nog gymnastiek.. wat erg
goed is alsje de hele dag zittend werk hebt.
Vrijdags is er naailes. Ik vind, dat wanneer
een vrouw niet kan naaien; ook alverdieiit
haar man nog zoveel.. zij toch nooit kan
rondkomen, want dan is het huishouden veel
te duur.

Enwatdekooklêsbetr~ft:~et;fsiojeuk., ~li1
een huisrnoeder"werk v~n"ha~r'eten";crl:'~n'

maken. Da!~1~9:;~anen;kÎnderen:aanhri,!$
Er is tw~e av6n'denper"'week les-:':,Deko:;ten
b d30 " k;"" "',c;.." ,

e ragen cent per wee ., 'i c
c .c,; "C'"",;;:',.'"

Ik denk, dat veel meisjes mij. Om:deie pret.I I ,. 11 " b d ,;".." ...
tige ;:essen; v.:e ~u en enij en:'Y'4r1iper-
soonlljke mening IS dus; dat de Mater "Am~-
bilis-cursu$sen zeke! zeer nuttig,Zijn..;",.

$oo~ge!~lke:cursussen zijn;. er:b9Kop"~eChristelIjke en neutralehulsh9udsch~..I~ry'...(t
de grote steden van ons'.)ánd.' ;,.:".

1 ".

.. Een televisie~oesfel--voo~-- ,--,..
B d W. I." ep van er le

vervotgvan' pag 1

luis\erde na~r"jeder ,..Haak-in"-pi'ogràm,T;a..
t?tCde fàatste àvond in het Concertgebouw

k T d dB h d "" cS;.

dwam. oen ee ep ~ar twee eyaa

v9,ord~c,~ç;t!~... ~~!)ind)r~cteda~d...4il.stuur-
qe Joryatl~o~egraverl'eent~!~g~mmetde
volgerlde Ir,houd:"St~rkte om varlavorld., .. .. '., c-, .. '.. ' ,
weer ie- praterl erl ,a1vast gefel\ttteei'dme\
de fantastische behaalde sesuLtaten.:'c, :,è',cc ", !

Wijal!e!' hebben ~aa:s,:~..i!nr!!k ,~_eru.rs\e;d:
naar de laatste avorld, WIJ allerl hebbeRIrl'
spanmrlg~gezete:riorT1 heteî.ndbedragva~dec
aètie' ~n _de ~pbrerlgst van het poppenhuis;
Maar zal er Jemand ..meerlnspanrlingge."
z~tenbebben dan Bep of m~erverr~st ge~
weegt zijn toen hetresuliaàt elhde1ijk bekend
werd gêmàakt? De 'spanning was r'iu:gêpr~
ken,dë ,..Haak-in" achter de'rug, maar de
drukte voor de boe-g:Wànt niema'ndf1ad
verwacht ,dat. de verloting zoveel mènsen, '..
in s~rlnirlg had gehouden, :.
te!) vatl.,de eerste brieven dlez!j ontvlt19
was natuurlijk van Johan Bodeg;aver\en
dagehJangkwam'aé ;postböde~lèderê crT19r'-
yen een stapeltje brieverl afleve~er\;Eeniir'.
ma,d\e re:ePs, ingehaakt had, deed,.. h~tè in
het klein ovl:r ~iï schonk Bep e:en doos
met een k!lobo'nbons:' ... !"'..

Zij kr~e9-gratis,vervoer h~ar dl:.,Haak-,";".
bazar ie Amsterdam aangeboderl, waar zit
tot haar schrikomdektê, dat hààr poppenhuis
helema~1 verkeerq .jngerjçht~.. wás en dit door
haar moede; direct 1iet verandererl, Ook bij, ..
Stokvis stak men de hoofde rl bil. elkaar,Men.

'JwildeBep iets geven; dat haarverti~r ga'f
in. haàr bestàan, vooraf, nu zij naarp"~-~n-
huis, afgestaan had, En wat kon dat beter
zij, dan een televisietoestel, Van der Heem
N;V, haakte in en ~chonk de: compr~te~n.-, '.."
tennê, terwijl het ook de gehe)e installà\(e
vgor"'zljnirekeningnàm,Eri zo'konC"hetge.
be,urer\,dat( toen Maandagmorgen descnool-
jeugq-vanult de verte deac!<>batlsche toe-
ren va"r onze technici aanschouwden, hetaJ~
een löpend vuurtje qOor Giesendam..ging:
..,Be'phêeft.tefèvlsie:'ê'n' wfJ, ~uitverk9rerien..
om elf 1Jur alf'àchter een gias portz:aten,.
"Proost, Bep'~c '

Interne Vakopleiding Kantoor
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ZOMER-WEERTJE - SOLEX WEERTJE

I
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Ideeënbus

Idee no. 490- .
Ingezonden door S. M. Vlasveld, afdeling
plaatbewerking
Betreft; een nieuw methode voor het stam-
pen van veertjes GK 750 54. Methode wordt
ingevoerd zodra een nieuw stempel vervaar-
digd wordt.
Beloning: f 10.~.

Idee no. 675
T. Velhuis, afdeling gereedschapmakerij,
s~rde voor aan een stempel een extrë
drukstukje aan te brengen. Daar dit een
verbetering met zich meebrengt werd een
premie van f 5. - toegekend.

~~~

HARINGRIT BLOEMENRALL YE ORIËNTERINGSRIT
Op Zaterdag 23 Juni 1951 wordt de tradi- Ter gelegenheid van de opening van de Op Zondag 1 Juli organiseert de actieve

tionele Haringrit, een internationale sterrit bloemenweek in Den Haag, zal op 30 Juli Haagse Fietsmotor Club een oriënter(ngs-

voor auto's, motoren en bromfietsen, ver- een grote bromfietsen-rallye naar het ver- rit.

reden. Een bepaa1de route is niet voorge- sierde Den Haag worden verreden. Aan een soortgelijke rit werd verleden jaar

schreven, maar om de zeer fraaie herinne- De Stichting Den Haag-bloemenzee - in het - het eerste openbare optreden van de

ringsplaquette te ontvangen moet men zijn bestuur waarvan ook de voorzitter van de H.F.C. - door een twintigtal VDH-ers deef'

deelnemerskaart op Zaterdag 23 Juni voor- Kamer van Koophandel - de heer J. v. d. genomen, die een prettige herinnering aan

z!en van vier verschillende contrOlestempels, Heem - zitting heeft en w~arvan de kleur- deze geslaagde rit en aan de vele prijzen,

aan de finish te Vlaardingen inleveren en rijke affiche in de cantine hangt - verwacht die bij VDH-Solexberijders terecht kwamen,

wel tussen 14.00 uur en 18.00 uur. De stem- dat op die dag een zeer groot aantal meer bewaren.

p~!s zijn op 23 Juni vanaf 7.00 uur v,m. ver- of mind7r mooi versierde br,omfietsen, niet De route zal dit jaal: ongeveer 100 km lang

krijgbaar op nader bekend te maken posten alleen Uit Den Haag, maar Uit de grote-en zijn en ook over minder goede wegen leiden:

in de plaatsen Alkmaar, Amersfoort, Apel- kleine plaatsen binnen een straal van pl,m. De routeomschrijving zal geen bijzondere

doorn, Arnhem, Breda, Dordrecht, Eindho- 100 km er omheen, naar de versierde resi- I spitsvondigheden bevatten, zoals bij een kof-

ven, Goes, Groningen, Den Haag, Haarlem, dentie van de bloemkoningin zullen brom- derrit, maar moet worden gereden met een

Hengelo, leeuwarden, Maastricht, Moerdijk- men. gemiddelde snelheid van 20 km per uur.

brug, ~otterdam en ~int~rswijk. Behal~e Een bepaalde route is niet voorgeschreven, Voor iedere minuut, die men te vroeg ofte

een bu!tengewoon aardige rit en een fraaie maar om de fraaie herinnering aan deze rit laat bij de langs de route op geheime plaat-

p;~aquette, wordt aan ,de de,7Inem~rs de aller- te ontvangen moet men zijn deelnemerskaart sen opgestelde contrOleposten zijn kaart laat

fijnste "H.~llandse Nieuwe gratl~ aangebo- bij de finish inleveren, voorzien van vijf ver- stempelen ontvangt men strafpunten, evenals

den, t~rwlJI voorts m.et medewer,kl~g van de schillende contrólesterripels. voor het missen van een contrOlepost, .

verschillende Vlaardingse verenigingen een D " fd t I t ' D H I:.r ziJ'n zowel P ri j zen voor individuele deel-
kk I " k ' Id e VIJ e s empe moe men In en aag

Iaantre e IJ programma IS samengeste om h t B' h f h I H' t d ~ArnA"~ ~I~ vnn.. rnA..I,A~tA~rn~
het verblijf in Vlaardingen te veraangena- op e Innen 0 a en, ,Ier on van.gen e

men, Bdottocht, orgelbespeling in de Grote deelnemers n,?a,st een aardige verrassing een

Kerk, tentoonstelling, muziek in de stad, bios route-omschrIJ~lng van een tocht, van 10 km DE BETUWE RIT

coop met visserijfilms, variété, enz, door de mooist en me~st v,~rslerde stads- ., ,

Het inschrijfgeld bedraagt voor motoren en delen van Den Haag, die bij de Houtrust- Deze tocht, georganiseerd door de Stichting

bromfietsen f 3, -, voor auto's f 5, -" h~llen - VDH-ers welbekend - zal ein. Steunfonds van de Vereniging tot b,~,hartigl~g
Inschrijvingen te richten aan het bureau dlgen, van de belangen van ~BC-patlenten In

Haringrit, Ant. Knottenbeitsingel 6 te Vlaar- De organisatie-commissie van deze sterrit, Nederland, werd Zondag J,I. gereden door

dingen, Inschrijfgeld te storten op postreke- waarin de heer T etenburg zitting heeft, weet I vele soorten bromfietsen

ning 559686, ten name van W. v. d, Eijkhof nog wel een aantal attractieve bijzonderhe- De Solex was goed vertegenwoordigd en het

te Vlaardingen, met vermelding Haringrit den, die vooral het einde van deze sterrit viel op, dat géén der Solexen met panne te

bromfiets. tot een groot sportief evenement zullen ma- kampen hadden.

De inschrijving sluit op Zaterdag 16 Juni ken, Hierover zullen wij in ons volgend num- Van onze firma reden mee mej. Kuling en

aanstaande, Iedere deelnemer krijgt na in- mer het een en ander vertellen, de heer v, d, Velde, waarbij gememoreerd

schrijving het programmaboekje met alle bij- VDH-ers, de 30e Juli, de dag van de bloe- moet worden, dat de heer v, d, Velde de

zonderheden toegezonden. menzee-sterrit, is de laatste dag van onze gehele rit van Den Haag naar Nijmegen, de

Personeelsleden van VDH, die aan deze rit fabrieksvacantie De volgende dag beginnen Betuwetocht en weer terug naar Den Haag

willen deelnemen, kunnen om pl.m, 1200 uur de machines weer te draai~n. - rond 400 km - op één dag aflegde zon-

starten en de vol~.ende'vier stempels halen: Deze bromfietsen-rallye kan voor de Solex- der de minste hapering aan de motor. De

Den Haag, Moerdijkbrug (53 km), Dordrecht isten onder ons het hoogtepunt worden van tocht - met als begin en eindpunt het
(10 km) en Rott~rdam (20 km), o~ vervol- de vacantie. Ook als de Ma~ndag, 30 Juli, schitterend gelegen Nijmegen - was zeer
gens naar Vlaardingen (8 km) te riJden, T 0- 'nidden in uw vacantie valt - en al bent!. I mooi; zij voerde de deelnemers langs de

taal dus .!,Im. 90 km.., buiten Den Haag - is het zeer zeker de mooiste plaatsen van de Betuwe,
Solexb~rljders kunne~, zo ZIJ dat w~nsen moeite waard, om een kijkje 'te komen ne-

/ Wij hopen dat volgend jaar meer VDH-ers
hun vierde contrOleotempel ,halen biJ het men .in de versierde residentie el'l dit te deze zeer mooie tocht zullen meerijden om

hoofdkantoor van R. S. StokvIs. & Zonen te combineren met een sportieve tocht op uw de aardige bronzen medaille of één der
Rotterdam (Hei man Dullaertpleln 3) en we I <;nl.,x wi~~plhpkp~ tp k'lnnpn vprnvprpn

tussen ~ 14.00 uur en 16.00 uur,
Om pl.m.' 16.00 uur zullen dan de Solex- I
isten als één groep van Rotterdam naar

Vlaardingen vertrekken.

Degenen onder de personeelsleden, die er

prijs op stellen om. met een groep VDH-ers

de rit Den Haag, Moerdijkbrug, Dordrecht I

Rotterdum, Vlaardingen te rijden, kunnen I
zich opgeyen bij de heer T etenburg, afde-

ling. organisatie.

Iedere deelnemer moet echter zelf voor zijn

inschrijving voor de Haringrit en het betalen

van het inschrijfgeld zorgen.
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Vri J8e Ti
J8dsbestedin g ' ,Burgerlijke Stand

I Geboren
Rosalia Sophia. dochter van H,C, Everhard'.,
afde!ing montage.. op 23 Mei 195t.

Mer} zegt we! eens "Lest best", maar dit is zeer zeker van toepassÎng op de \aatste I
""Kêrnavondvan hel serzoen 1950- 1951, welke Vrijdag 25 Mei In de cantine van fabriek
~C'é,Utrechtwe!dgeorganiseerd. Dr. Scheurerbegon met \n het eerste dee.lvande avond
§;~:"te!erte!tenwat zllngedacht7~ o~er V!ij~ Tijd~bested!ng waren: Hij verklaarde ons onde.r IN TREDING EN
!~i~:cande.reh waarom 'ophetsolllcitatl~formulle~ bij Van der Heem de vraag voorkomt: Wat
iJti;?%!!~..uw.liefhebberi!en7." ~~n. k~n z!jn }~ven rijker ~an inhd>ud m~ken door z!jn vrije tijd i G. A. Grrmmelikhullsen, afdeling montage,

J~j?[",n(Jtt!~ te,~.esteden en n"et In ..ledigheid door te brengen. Men moet het leven een op 28.5.1951.
1;~?beetJe versieren. . - A. J. C. van Steen, afdeling möntage, öp

" "~;;~:",,Patyee.l YDH-e.rsdlt 'reeds doen, bleek Uit 28.5.1951.',
";~~;1:"de,ei(pOsitie.van zelf. vervaardigde werk- Th, Llth.. afdeling ,montage, op 28.5,1951.
",t~~t;1,st~kken,die inde ,p~uze ~ehou~en werd. WjjÎazen1n het VDH.tje van 19 Mei P, van Nljendaat, afdelfng draaler!j, óp

t};,".Ylteraard,warer} er,mlnder Inzendingen dan 1951: ., 28.5.1951,
,~!t:;";é,yör!ge,l~ar.. 10en het de eerste keer was, Er ,wordt gebroken in de voormalige ,
~t;~;"i!iaartochwas bet een lust om te z!en.welk garage Solex-service. Hier komt eln- Ideeënbus
::'1,r;t~,{~~!)'"v~ardig~eiden kunstzinnighe.id u!tsom- de Mer de tweede verwarm\ngsketei
:é\Jii,.,mlge !nzend',ngen sprak. Na de pauze wer- ..te leggen. Idee no. 140
,~:i',\;~;~neen'..tlental k.l~edjes alsmede een pijp~n- ,Ge!ukkig nog net !n Mei. En ,wij ingezonden door J. van Zwleten.
'~}':;c'cr~kver!oot, door een twee:al personeel~- maar denken, dat een ketel ee'n zoog- Betreft het stampen van een beugel voorde'
:.~c;{""led~t1"belangeloos ter beschikking g7steld. dier is. SZ20 uit een omkeerstrook. Hiervoor werd
'" O"h rengst. f 45 ten bate van Zieken - . Ib.,' IJ'" '-., . ,'"i',

, ';;"' t : 8 " I een zodanige materlaa esparlng verkregen,

;i",c', ,roos.., ravo db I . f15kd"';';';"' H "tt ' ' d dlddd h I at een e onlng van .- on wor en-

"'!;;,!:i" e wee e ee van e avon ,wer ge ee F'O t O t d D' to K to ke d'it(;,yer~orgd;,doo~ eigen ~rachte~. Daar was I sen UI e Irec le- ern ege n .
""""If""' erst een vrouwelij k muziek-ensemble d . Idee no. 187 ,"""t' -, ver ga erln g B d M L d h' Id -.. h dW;:,:, .ris"vergastte op "Swing and Sweet . e an apr ot st~ e, een. met (j e

j;~;'!'fIelodY'ië;, .. Solex-voor%~ening personeel Utrecht voor, w~ard~~r een materla?lbesparlng werd
~:c,'Apart mag Jk wel even vermelden ~e zange- Deze kwestie werd b~sproken en zal ~~rder yer~regen ~~j het ve:vaardlgen, va~ ~nde,r-,

:c.,;';c,res"die ons verbaasde door haar uitstekende worden opgenomen In Den Haag.. WIJ ho- schilden. HIJ kon hierdoor f 20. Incas-
i~~'c.,'~óordracht en gevoelige stem. Dan een goo- pen op korte termijn hier nader over te seren.
i.~t;t,chelaar" evene~~s uit eigen gelederen, die beri:hten; Idee no. 276 .
!i,,"'OP sub.l!eme Wijze enkele goocheltrucs de- Merlt-Ra.tlng F. P. Sonnermans kwam op het Idee de ge-
,i~ii,'mor}streerde. Wij snappen er nog steeds Dit onderwerp werd uitvoerig besproken. kleurde vloeistof in de Sol.ei( met apparaten
'if,;,;'hiets van. Bezwaren naar voren gebracht. Nader over- te vervangen door gedestilleerd water met
~;li,TweeX 1 = 1 voor ,verloofde paren, die leg met Den Haag zal volgen. gearceerde achtergrond. Daar dit een be-
;~1i;::'het'meef en minder eens bleken te, zijn en Ideeënbus sparing geeft op kleurstof. en onderhoud is
:~;c.",tên"slotte nog een mannelijke' muzikale vijf- De beoordelingen waren enigsz\ns vertraa9d, het beloond met f 12.50., '~;;,I!ng.. die de snaren der diverse instrumenten doordat andere werkzaamhed~n moesten Idee no. 322

J~,i,;r'1~lod.i~~s d~den klinken. Als i~termezzo voorgaa~. Er zal op gelet worden: dat leder- R. J. de - Rooy; stelde ,voor tandwi~le~ in
'I"C",,-n9teerden Wljc. nog het zeer komische op- een bericht ontvangt op een Ingezonden plaats van tooi bits 12 Vierkant te gebruiken
!,;"tred,en,vanonze "bedrijfsfotograaf", in kledij, Ide~ 6 vierkant met houder. Het voorstel werd

;;,diedoor zijn bijzondere pogingen om een Wasgelegenheid magaZijn c... beloond met f 2.50.. , '
,;, i';'é';;",b.iitzl.ichtopname te maken, ons de tranen Deze werd toegezegd. Er zal een fonteintje .,
l'c.;;",;;;o'/er,;de c.wangen deed rollen~ Al bij al een ",,:orden g~plaatst. De emmer verdwijnt nu. R t'r tO
I!; '",'C;,ylotte: en gezellige avond. Fietsenstalling ec , ,ca ,e
&:;"';",c." c. ~ordt bekeken met În achtneming van De regeling voor vergoeding bij herhalings-
,;; I,;;" ',;;" ; Solex-belangen. In .~e mannengarderobe zal oefeningen, welke In het VDH-tje vanvori~
~", Meer profiJt biJ overwerk een rek ",:,or?en bijgeplaatst. ge ~eek opgenomen was onder het hoofd
;éi',c.", é Melkvoorzlemng fabriek Maanw~ en Hoofdkantoor, geldt
i'é'il!... \!anneer er wordt overgewerkt hoort ~en Er zal een proef w.orden genomen met de eveneens voor de fabriek te Utrecht el'l

;'i,i,\;?,3k~~pperenove~ de hoge !oonbelasung, verkoop. van melk binnen de fabriek.. Dit zal De Kroon,
13;;;r1 i'I,lerov~r w~ordt "ngehouden en wordt er nader uitgewerkt worden door technisch bu-
;Jjê:-i" ~e!d, dat je zo ongeveer voor de be, rea u.. De Kern verzoekt wel het personeel

',;:::;;,Iastingwerkt. straks discipline te tonen bij de.. nieuwe BEMETEL-examen
;;lc.;,'",!ot,yoor enige .tijd !eek; dit s,oms, ~nderdaad regelin~. .. ..,

,:;c.é,j", wel 'eens zo. Sinds 1 Januari 1,1. IS er een Sportm!ddag Door de jubileumdrukte kunnen WIJ eerst
";,:;;,,,nÎeuw~loonbelastlngtabel gekomer} en ,het Utrecht is gastheer.. Directie verzoekt Kern thans de uitslag van het BEMETEL-examen
é.\(,;"Îsc. Interessant deze eens nader te bekijken. enkele informaties te trekken over terreinen, opnemen. , ; ,
,;;:';,H!~r,,~rgen enige voorbeelden:;, kosten, enz. Kern h~eft hiertoe een sport- De dr.ie candidaten: de heIen Ter Haar,

~';"Een;gê.huwdezonder kinder~n, die een loon com~is~ie sa,m:ngesteld. Va~;de Broe~ en Houwaart, hebben een
~,,;vanf,~5. - ontvangt, moet daarvan,. f 3.48 Geluldslnstal.atle fabriek Utrecht schitterend examen gemaakt.
~";..,,Ioonbe!asting betalen. Ind.ien hij in een be- :Iannen, bestaan om de Haagse omroep- D~ eerste behaalde. voor het gereedschap"
~,i"'cl;,paalde"week vijf uur overwerkt, op basis Installatie naar Utrecht ,..te .doen komen... Met slljp~n een 7, de belde anderer} voor stem-
~;é,;,'.\ian'ziJn gemiddeld uurloon van ca'.. f 1.10 enkele maanden zal dit ZIJn beslag krijgen. pel maken een 9 en een 8.
f\;"oor;dit overwerk nog 25 % extra verdient, Vermelding verdient nog.. dat het boogste
:,;',danis zijn bruto loon f6~ .88. De belasting ,; . ,., cijfer van alle candldaten uit Nederland en
r,;"::é,,,bedraágtdan f4.65, dat wil zegg~n dat hem België door eer} VDH-er is behaald.
[..;c;;;;:;;'f,;1:,17,meer aa~. 100nb7.las!lng wordt i~ge. Als ;;welve~dlendebelo.ning gingen de can-
',':,;;",;houden,zodat ~..'! van zl!n o~erwerkverdlen- Kroont °es didaten met hun Instructeu! :en dag na~r
~'é:,;;sten,cadf6.88 In handen krijgt een bed.rag I ; Vaassen om de aldaar gevestigde Industrie
".., ,,;,yanf 5.71. Een nieuwe AT -draaibankc.ontvangen voor Vaassen te bezichtigen. Het was een zeer

!;"'i';~oor;een;,gehuwdemet twe.e kinderen, die de afdelingfram.ebouwerij: leerzame dag. Nu konden zit ook eens zien
';c.;";;,,lnhetzelfde.geva1 verkeert, ligt de z~ak nog Het Kerl\kamertje, achter het kantoor van hoe de Solei(-carters en andere onderdelen
!;'i"i",;gunstjge,r",Zijn ~el~sting c.springt namelijk de chef framebouwerij, gereed gekomen. broederlijk naast die van de Mobylette wor-

"c.,;,,'d09~iê'.~ebverwerkverd!enste van f 1.50 op Een keur.ig stukje werk .van de M.O.D. den vervaardigd. Ook het vervaardigen van
::i,I,"f228,'eenv~rhqgÎng derh~lve van f 0.78 zilverpapier werd met belangstelling gade-

",;; ofw~lrond;,12 0;0 van het door hem meer Mede' namens mijn echtgenote dank ik allen geslagen.
,;:"jc.;;"Y~r4~~iide \óoon,hetge.e(1c.er,opne~rkom;t, dat hartelijk .voor het cadeau en de ~ele goe;de Begrijpelijk was het, dat na het luisterrijke

,";";;,,,,~..'! ~9,nd88;Yo vanf1et meer .verdiende loon wense..~.ontvangen ter g,elegenhe,d van ons onthaal bij de Industrie Vaassen, .niemand

,;;""",nhf~~,enk~udt,c.' ,... '. .'. I h4~elljk..c. c. direct naar huls t~rug verlangde en,.men dus
f";;;;;,,"'YahDe.~r,u wtlt;~an:,u",:,;tijdschrljver;u hier-

] ., G. PLUGGE.." daarn~ de omgeving - onder anderen het
r,:*,i[;', "o,vernog ve!dere,nlrchungen geven, M. A.. W. PLUGGE- MOREL. kasteel R!chteren - eens ging verkennen.,
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INTREDINGEN

VERGADERING KERN MET CANDIDATEN
;;..;;;;; ..;;";,;; ..;"

Van de ;9pfjchtmg;.van' d ; ;;, l' jd "' ' t "'d d ' h ' d"" K .. ,oN ,..' "b ' tdeen goe ..ern!novem e!aansa~n,e

~ens..tevefgaderen
de; Kern:
paa rdoor;b.l'J.vendezeopd~ho~tev~n
h~tg~~ndeKer:n;doe~, ende1rlot!~vend.le

; , ; ,

weer..zon,,;efgader,~g, Dezewordt?èho~-Kern.sP..reekuur Maanweg..;;,den Indef.llmzaa.[M~anweg en, begint Gm D Kh colt - k ;; Md :C 11h ; D' 'A CdK ' d e ern OUu spree uur op aan ag cac tuur, ," evOOrZltter,.van eern...: e 'J .. d ' dk " dh "

C
h WIS 't -fft .. " t ' ,umaanstaane.. In ~ arrler v~n e eer

~er ,.. 0 es,g~en;eers ;ee~oy~r:"'V..d;POér.. ,; ;c ;c;
ZlchtYá~de;punten..~!e;sedertd i~atste A ;vergaderlngc met candjdaten a~n de orde anweZ!9 ziJn..., ;,;' c "';

;~!ln9~~~est...9~arna..ïsJegenhé!d~mOvér het Kernwerk te; pra~en, 2epauze:chl:;Köuwerenh rYaQDetft~

4,6.1951:
Mei N H Braun.voorcaJcu}at!e,~"""""~!:,,i,~

I ALS 'T ZONNETJE SCHIJNT
! Ó..F,Jans;;:n..QPJejd!rg"":":'ii;\i~~J;

, ",' J..de',Joode;,opleid,ing"',,, "";,;;6,~~\(~~

Juni heelt goed ingezet, Alle herinne- '
11 S"'Launo p'leidin g'.."" ';':,:;;.;~t~'!:)Wtr~~I ,. " ... .c""""";""""'"""

ringen aan maanden ange regen zIJn P..,O
p somer opleiding" ",,":j!;":';;;?il,)t~dd h 1" k ."' I 'd"""""";;"";"'" weggevaag oor een eer IJ z:on- A'van,Schie, op el ing , ';""":;"',;:2],,,;,

netje, Een zonnetje, dat u naar buiten

trekt in de pauze, dat U noopt er een ""'" "" l,~,;

half uurtje heerlijk van te genieten, '..,', ';l
En hoe geniet u meer van zo'n zon, Wij danken;allen,voor,destroom..,v~ij:!g~'

I dan door u in het gras te zetten en te lukwensen;orit\fang~nbjj,de 'geboor.tevs9
laten koesteren. Doch laat dit gras onze~oon;,PauIHen.ri Gérard. 'c"h t k. n , "'.., ..,"""
met et spaarzame s u J.e "g~.oen e C' 'VAN VLIEL, ,;"
bloemen" van onze labriek ZIJn, Een c " .., .., """""

ieder weet, dat het verboden is zich M,E, Ac VAN VLIET"",
in het g~as bij het ":,onument of bij KROM,MA~NÉ:
de Pop ulieren te bevinden. En tracht *.., ,..,

d ", 'cU niet te verontschuldigen oor te ..'-~~ namens mijnouders..,dank,J~,lan,gs
bew:ren. dat u slechts op het stenen

I1 deze'weg,chel, bazen, co)1ega's;,en,Ziek~?;rand'!:. zit, w:an: ,u weet even. goed troosfvoor,de goede 9aventl.1ders'~I!n
als WIJ, dat dit eensteens muurtje b.~- ontvan~en ,,','.c
duidend smaller is dan uw omvangrijk
verdikt ruggedeelte,
Van u hangt het dus al ol de voor-
kant van onze fabriek zijn frisse er-
tourage zal behouden, zonder ge-
bruik te moeten maken van hekken
en prikkeldraad.

A. A. v.GESSEL, enkel.f~bf.

Holland Festival

;;,,~

HEIEN HEIEN HEIEN

cHet Holland Festival za! dit jaar vant5 Juni
tot15 Juli plaatsvinden. T egensterkgeredU~

1ceerde prijzen zullen in Den Haagde vol;;
gende avonden worden georganiseerd: I

'~aterdag 16 Juni, 20.00 uur in Houtrust
Residentie-Orkest onder leiding van de ver-
inaardedirigent Antal Dorati.
Programma:
Ouverture Egmond Van Beethoven
Symphonie în d César Franck
P~radon Frid,
Romeo en Julia Tsjaikowsky
Maandag 2 Juli 20.00 uur in het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen
Nederlandse Opera onder leiding van Yltto-
rio Gui. Uitgevoerd zal worden Un Bal)o in
Maschera van Y~rdi..
Zaterdag 1 Juli 20.00 uur in Houtrust
Residentie-Orkest onder leiding van WUlem "

0 I * ",,"van tter 00. "
"P.rogramma: Hiermede betuigen wij onzeharteli]kedank

Symphonie inC K.V.338 Mozart aanaflen,voor decadeaux, bloemen en
Onvoltooide s!mphonle" Schubert ..-:~' ,onsa.~ngeboden"tergel~'ge~-
Ouverture "Dichter und Bauer VonSuppé held van onshuweI.IJk.." "
Pjzzicat6 Polka Joh.Strauss G KNOnE Rh "K d k' M h . en ec tgenote,a etz I arsc . . ,,' ..

Perpetuummoblle Centrale ServIcewerkplaats * "

Geschichten aus dem Wlener Wald.. . ,," name~s mljn...yrouwzeg jkdirectie,
D7 .he.erSt,kke!orum, d,etot;dusve.r:e"de I chef,colle9a s hartelijk dank voor hun ~eluk~

CHARLEY TOOROP .leidIng van"de ce~tral.eservlce~7rkp!aats, ~en~en.enzeerwelkom~cadeauxb!!9~.
waar" ook de afdeling Erres .SerVlceDen Jegenheld van ons huweIiJkontvang~n,',

jnhetGemeentemuseum te Den, Haa9 (Stad- ~~aglsondergeb.rac~!,hee!t..~aargenomen, LH.GROTE-GANSEY werkvborbêf:
houderslaan.41) is tot 24, Juni aanstaande IS.. nu door de dlrectte de!lnltief m~t.. ,

een schilderi]ententoonstellingvandegrote leldlngbe!a,st. ,,".. .. .
Nederlandse kunstenares CharleyT oorop. Deze afdeling "essorteert functloneel-adml.
W!j vestigen nog even de aandacht op deze nl~tr~tief onder deheer~anBelen
tentoonstelling, die we! zeer de moeite pllna!r onder de heer Braakman.

"ëh~~1e~sTooropheeft vee) mensen en kin- WoningruU

derengesc~!lderd.Baby-portrett7n, heelfi!n Aangeboden in Den Haag:
en teer! kinderen, al wat .steviger zou .Je Vrije 1e étage.. 4 kamers, keuken.balcon.
zeggert en volwassenen; haast stoe::e noe- Huur f1.20 per week..

"mené. '. Gevraa d:Ookdesttl!evens en de sch.ilderiJen van g ,,".. '"",,
bloemen en" blQeiende vruchtbomen zijn Soortgelf]ke"wol1..'ng te~cheveml1gen.
prachtig van kleur en fors van op~et." Te bevragen:~lla..rdP'ers9nlaani10;
U.ilal deze schilderijen spreekt.. echter een Haag.
bvergrote gevoeligheid en een dlepe"mense-cc
jijkhe.id, die je"ontroert en niet spoedig weer begrippenvanvolwassel1en misschien" II " d -"os aat. " mln er "moor en netjes.. "

Wij matigen ons als leek geef!- verd~roör.ZegtUn!et dat kinderendalntelkunnen deel.. ~ver deze tentoonst~flingaan! ~aar Zemoetel1 al.leenyaa~eenduwtie

radert Ver eens te ga,an k!Jken, . van ouders of onde,rw}]zers.. ,"...
tn het zelfde museum Isiot 101unl eentel1- De resultaten" op deze ten.!oonstelling
toonstelling van
arbeiden~. onqêr"de
zich", Hier wordt een lans gebroken vooruuriZol1dagsvan2-5 uur,
nefvrij tekenert,. vrij boetseren, vrij hand-avöndvaI18-1 0 uur.

~erke?, ", ~et~êgangsprijsvoo.rdeeerste
Dusn!et!etsnatekene~ ofnama~enval1"7enllng 1sfO,50, voor,d~tweede, ,
.voorbeeld,waardoor eigen fantasIe verdwIjnt, elke "eerste" Zaterdag van de maand geen
maar zelf proberen.. al is he.! dan voorde entree behoeft te worden betaald:


