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L. VAN DAM
REGENEREREN VAN PLASTIC

~

BRILLANT IDEE

Weinig had deze gereedschapsreparateur,
die samen met zijn vriend Sauiiier in het ge-

reedschapsmagazijn van de nabewerking -
in de wandeling ,..mallenhok genaamd -- -

werkt, kunnen vermoeden dat zijn voorstel

om de _plastic die bij het repareren van

glansnikkel- en anodiseerrekken v'riJ komt

niet weg ~e doen maar opnieuw {e gebrui-

ken, zo in goede aarde zou valtlj1 Eenvoudig genoeg.. nietwaar. Je'tabt plastic

van een mal, gooit die niet in de vuilnis-

emmer, maar lost het op en gebruikt het

opnieuw.

Doodsimp~I, maar niemand was ooit op het

doodsimpele idee gekómen, dat dit afval nog

bruikbaar zou kunnen zijn en dat dit zulke

besparingen zou opleveren.

Eerlijk gezegd, van Dam wist het waarschijn-

lijk ook niet': Maar om dit idee op zijn waar-

de te kunnen schatten dient men te weten

dat dit soort plastic momenteel zeer schaars

is. Het materiaal moet uit Amerika worden
c- aangevoerd en kost dus .dollars, die even-

Maandagmiddag om 3 uur was een histori~ch Ullr in de geschiedenis van ~~n~ schaar~ zijn. Jaarlijk~ ~ijn hier aanzien.
onze Ideeënbus. .Toen kon aan L. van Dam van het gereedschapmagazijn IIJke bedragen ,mee gemo.eld. .
van de afdeling nabewerking een prcl'ilic worden uitgereikt van bruto Door van .Dam ~ vo~~~te) IS het verbru,~ van

00 Id Elf d deze pla~tlc belangrijk beperkt en du~ IS de
4 gu en. procent, dus 44 gul e~ daarvan, moest worden geofferd premie van 400 gulden afle~zins op zijn

aan de onverzadigbare fiscus, de rest kon de heer Steevens ter hand plaat~. Jammer dat de bela~ting daar 11%
stellen aan een volkomen verblufte van Dam. van opei~te.

Jammer, omdat van Dam door zijn inzènding

voor de Nederlandse volk~geineen~chap dol-

lars bespaart en de productiviteit verhoogt.

Welbeschouwd moest zo .iemand een extra

beloning ontvangenln~tede .van ex{ra belas-

ting te moeten betalen. Dat ~chijnt.echter

niet te kunnen. Van Dam zal de pr~mie ech-

ter moeten delen met zijn collega maIlen-

reparateur Saunier. Samen met hem Î~ het
idee uitgebroed.

Intus~en is 400 gulden bruto de moeite van
een inzending waard en wij kunnen Ç)ns

voor~tel~n dat van Dam zijn oren niet kon

geloven toen zijn bedrijf~leider hem de

zware enveloppe ter hand stelde. De heer

Reidt en Roord a waren uiteraard mede aan-

wezig om dit ~chone moment te be)even.

De winnaar zal wel in galop naar huis zijn

gesneld. Vierhonderd gulden en over een

maand vacantie. Het i~ h~ast te mooi om

waar te zijn. Jammer van dat "bruto".~

I-"'--ONZE NIEUWE BEDRIJFSARTS-

UW INDUSTRIE
tentoonstelling in de Rolzaal
De Vereniging Nederlands Fabrikaat heeft
in de Rolzaal, Binnenhof 8, een tentoonstel-
ling ingericht "Uw Industrie". Hier geven
enkele vooraanstaande Nederlandse fabri-
kanten op aanschouwel.ijke wijze een beeld
van hun fabricageprocessen.
Deze tentoonstelling is van 23 Juni tot en
met 7 Juli geopend van 9.00-17.00 uur en
van 19.00-22.00 uur. Zondags gesloten.
Entree één kwartie.

\
~

I ~et ingang van 1 September aanstaande heeft

Je Directie tot opvolger van wijlen dr, Rosier
benoemd tot bedrijfsarts onzer onderneming
dr. C. P. van Werkum. U kunt aan de hierbii
staande foto van hem wel zien, hoe blij hij is
met deze benoeming. Bij zijn eerste bezoek aan
de fabriek maakte hij dadelijk de opmerking,
dat hij het een "mooi bedrijf" vond, waarin hij
zin had ie komen werken. Hij is nu met de
bestudering van zijn toekomstige taak bezig,
omdat de directie aan -deze tak van d.ienst nog
wat uitbreiding wil geven.
Dr. van Werkum werd 1 Juli 1907 te Dordrecht
geboren, studeerde na het diploma HB.S. aan
de Universiteit in Utrecht, vertrok kort daarna
als officier van gezondheid van het K.N.I.L.
naar Indië.

Da~r heeft hij op diverse plaatsen gewerkt.
In Atjeh was hij1egelijk bedrijfsarts van een
tiental ondernemingen gedurende een kleine vier
jllren. C. P. VAN WERKUM
In de oorlog werd hij met zovele anderen door
de Jappen C'eïnterneerd en verkeerde in vele daarvan thuis als aandenken ààn pie
diverse kampen. Daar werd hij speciaal kampperiode. In 1946 repatr.ieerde hij en
met de tandver7.Prging belast, omdat men in 1948 werd hij één der .bedrijfsartsen
wist, dat hij van .1936-1939 een aparte van Philips in Eindhoven, \Aiaàr hij drie
studie voor tandheelkunde gevolgd had jaren gewerkt heeft onder de bekende
en ook lid was van de Maatschappij tot ..,vader der bedrijfsgeneeskundé", dr.
bevordering der Tandheelkunde. Burger.
In die kampen moest hij met primitieve En straks 'per 1 September hoopt hij zich
middelen werken en zelf een wortel hevel met hart en ziel aan VAN DER HEEM
fabriceren of vullingen uit producten van N. V. te wijden.
teer en rubber ~aken; nog bewaart hij Wij heten hem bij voorbaat al welkom.
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De stand van de rekening is:
Fonds A - aandeel personeel

Per 1.1.1950 " Stortingen door deelnemers..

Stortingen deelnemers fonds D
Rente" ,.."..."" "'

f 161.670,95
" 60.533,60
" 4.477,81

5.088.45. . . . . . . . . .. - - .
Totaal f 231.770,81

c., " 15.850,57
, " 2.136,23

" 18,79
Totaal per 31.12.1950 f 213.765,22

Terugbetaald aan deelnemers .,

Over naar Pensioenfonds YDH
Niet opgevraagd ,..

f 161.670,95
.. ~.533.60
,. 4.477,81
,. 5.088,45

f 231.770,81
" 8.466,45
" 7.384,01
" 2.136,23
" 18.79
f 213.765,22

Fonds A - aandeel VDH
Per 1.1.1950 ..., Stortingen voor deelnemers A

Stortingen voor deelnemers D
Rentebijschrijving Terug aan uitgetredenen Naar fonds C '.."" Naar pensioenfonds VDH ...

Niet opgevraagd ..,

"
'iC'
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BUDGETBOEKJES INLEVEREt,i
'"

Houders van budgetzegelboekjes worden ver
zocht op 25, 26 en 27 Juni 1951 hun boekjes
in te leveren voor het bijplakken van" de"
rente over de periode 1 Aprll-30 Juni 1951.
Uur- en weeklo.ners kunnen hun boekjescin-:
leveren bij de tijdschrijvers, maandlonersbij"
de administratie (hr Schouten). ""

,,"c"
De aandacht wordt er nog eens op geves::
tigd, dat het voor de rente-uitkering." drin::
gend gewenst is alle boekjes in te lever~n..c

Zij, die hun boekjes op bovengenoe~d~"
data niet inleveren komen voor het vergoe-d t . t ' - k'

en van ren e nle In aanmer Ing. "c

f 28.249,76
., 11.600,80
" 621,79
f 40.472,35

Fonds D - 6 "10 spaarrekening aandeelpersoneel
Stand per 1.1.1950 Stortingen in 14e boekjaar ,. Rentebijschrijving Terug aan deelnemers f 3.153,22

Aan Stichting bedrijfspensioenfonds
Metaalnijverheid , " 429.-

Aan Pensioenfonds YDH ,.".,"""""" ,,36.890,13

Saldo per 31.12.1950 ~ 40.4~:~

f 28.249,76
" 11.600,00
" 621,79
f 40.472,35

f 2.517,34
f 635.88

., 429.-
,. 36.890.13

Fonds D - aandeel N. V.
Stand per 1.1.1950 .. Stortingen YDH Rente ...

Terug aan deelnemers.
Naar fonds C
Naar Stichting .B~d.~ijf~p~~~i;;~~f~~d.~.

Metaalnijverheid , Naar Pensioenfonds YDH ...,

f 40.472,35

f 21.955,83
" 24.628,05

f 136.484,01
f 694.33
.. 79.215.53
.. 69.905.04

Fonds B - rentestabilisatiefonds
Stand per 1.1.1950 Stand per 31.12.1950 Fonds C - Suppletiefonds

Stand per 1,1.1950 Bijzondere bijdragen """""""

Over naar Pensioenfonds VDH
Over naar Pensioenfonds VDH

Saldo per 31.12.1950 ,

"c",
TERUGBETALING "!ff;7"cii,"é

'"'i,,'fc,,
I.n verband met de steeds toenemendea~rii";',,
vragen tot uitbetaling van gespaarde geldenf','
op budgetboekjes, zal ingaande 23.6.1951f""
uitbetaling slechts plaatsvinden op Zaterdag::""h d " ,,'oc ten ""cc",,", ""","
Ieder die gespaarde gelde!! wensl op'te',,~
nemen dient zijn boekje op een van de voof:;"é:":!$!;
afgaande dagen bij de tijdschrijver ofsa.lafis:;"",,;t;1~

cc "C."'"

administratie in te leveren, waarna,éui.tbet~~,",;~f,I' k I t ' d "c,"?c"'"
Ing an p aa svln en, ""i"",C",è't;~i'

,è",,:!

Wellicht ten overvloede zij hog opgemérkt;,'Qé;;
dat slechts bo.ekjes welke tot het te sparen,',,~;1;
bedrag zijn beplakt zullen worden uitb;etaa!q:;~1

f 694,33

~

J I verwekt opschuddin gaarvers ag verschenen c"""'""!c,,

-" Deze week is de televisie in
De jaarlijkse algëmene vergadering '(an deel- jaar 1950. weer vbor het voetlicht gekomen'do8t,i:!çi~:ç(
"nemers in de Stichting Spaarfonds voor per- 7. Ingeleverde stukken. windende berichten uit Hoogev~~rj:{Qt.),;

soneel van VAN ~ER HEEM N.V. wordt ge.- 8. ~ondvraag en sluiting. over. ~i1tvangst alda~r van. een. Russ~sc~e:i
houden op 27 Jum aanstaande te 17.15 uur Het Jearverslag over het 14e boekjaar is voor i televIsiezender. Menlgeen IS zlchhl~rrj~.
in de filmzaa.\ van de fabriek Maa,nweg. alle deelnemers zichtbaar in de hall gepubri- g~ary afvr.ag~~ of ge verh~len o.v~;.d~i,~~::,,'"
Hetb~~tuur van het Spaarfonds zou het zeer ceerd. Bovendien kan ieder het ter inzage perkte reikwijdte van de. ,:normefe 'iq~si;~ei
op priJs stellen als vele deelnemers cjeze krijgen bij de bibliotheek de administrateu- ons bekende typen televIsiezenders dariQiel.;:;
vergader)ng bijwoonden. Hoewel er een ren en de bestuursleden.' juist waren of dat de Russen het in deii\:re;;i;,:
zekere ve~trouwensbetuiging schuilt în het Toelichting wordt gaarne verschaft door visietechniek wellicht verder haddei1i'~~(ê
niet ter vergadering verSchijnen van zoveel bovengenoemde personen. Het bestuur be- bracht dan de Amerikanen, Engelseneó;g;f.~;':;;
d~elnemers is meer belangstelling voor het staat uit 5 persoryen. Namens de directie: is alle bescheidenheid, wij HqJlander~';c,~~~'t~!!~~!i;!~

eigen fonds toch wel aan te bevelen. J. v. d. Heem en J. Wezenaar (hoofdboek- N" b"" ;iiÇ,\;,~'s;,ç;;;
De agenda vermeldt: houding). Namens de deelnemers: J. v. d. Iets IJ%onders ;,i:\;~~~j'!.';';Èr

1. Operying ,en medede~ingen. Linden (financiën), J. D. v. Rietschoten (kan- . ,i",";'fi:cè;~J'
2. Notulen. Jaarvergadering 11 Meî 1950. toor Maanweg) en H. H. Righolt (metaal- Men bede.?ke dan, ,dat dit laa~~t,-; ul:e(a~{?";'j

3. Bespreking verslag 2e spaarperiode 1950 magazijn). Administrateur is C. Oosthoek wel mogelijk doch met waarschijnlijk I.s.M~ry"
voor de ledenraad. (financiën). bedenke verde~, dat m~n in .Engeland'99~;;,

4. Verslag van het bestuur over 1950. De commissie van contr61e wordt eens Amerikaanse Uitzendingen opvangt;;,
5. Verslag van de contr6lecommissie. dQor J. Glasbergen, ~~-, ' Londen hier evenmîneeni,~
6, Vaststelling van de balans van 31.12.1959 ding, voorzitter; J. H, Enters, -; . is. Dit zijn echter uitzof)jpe-;;,;

en de winst- en verliesrekening over het tistiek en W, I. St6ffels, die zl?h voordoen als de atmosfe,[\;;c,"I sche omstandigheden daarvoor gunstig,!;ijh
I~~ (slechts gedurende de zomermaanden);;en,""'c

dan nog zijn de beelden van slechtekwali:Î

teit. ;;;;,~:;;é
Het komt in Engeland wel voor dat mer\l:>it;;;;
gunstige weersgesteldheid gesprekken6pc;Ç,'
vangt van de New Yorkse mobilofoon$:;d~si';
de zeer zwakke zendertjes die gemonteerd;;;'
zijn in taxi's, politiewagens en dergelijkec;,";
Normaliter is dat ook onmogeli J'k. i,,;,;,"
C ê

onclusie: Zolang men de Russische zender

niet even gemakkelijk en met dezelfde sterk~;"
te kan ontvangen als Lopik, is er geen rede;:;';;i';
voor opwinding. De beeldkwaliteit îs;blj.;i,i,i
televisie primair; een încidentele ontvangst;ii,
van iets dat met enige moeiie als eerl tele"
visie-uitzending van achter het Ijzeren gor-;
dijn is te onderscheiden biedt geen .nieuwe
perspectieven. ';c,,"" c

De aanstaande Nederlandse toestelbezittersc'
kmogen ze er niet verwachten, dat zij directe; i;

uitzendingen uit Engeland, Frankrijk Amerl..' ,
ka en Rusland met evenveel gemak 'en kiNa:'",
liteit zullen kunnen ontvangen als Lopik,ccê"""E " t ' bd cC

r IS me nieuws ge eur . ;",',,;,i
Het weer heeft alleen meegewerkt. ,;,~~;j~"',,

cc,,"
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compositie en vlakverdeling van de fót6
komen is een goed gebruik van d~
een eerste vereiste. Besteed -
gelijke aandacht aan de indeling..
sitie van Uw ~--,- -.. werp niet in het midd';n, maar op é:ên "

van de hoogte of breedte. .
Houd de camel:a bij de opname doodstil;
enigszins wijdbeens en houd op
van afdrukken even
noods eerst -",, " ~~"'-,~ "'.--'
zodat U er zeker van is, dat U zonderpec
wegen kunt afdrukken. Gebruik zonod.ig -~..

draadontspanner. Neem vooral ,._~
hand een foto die langer dan 1/2'5 seê;
licht moet worden. (Iedere normale heeft een belichtinostijd van 1/25 sec'.)-:'~,

bij langere belichtingstijden Uw toestet...".cc;
gens op of gebruik een statief. :
Fotografeer niet met de zon in de rug" ~~.:
kies zijlicht. "
Fotografeer 's zomers bij voorkeur bij.."
zonnestanden, dus 's morgens vroeg of",,-
in de middag; U heeft dan "zacht" licht,'
Zorg voor actie en inhoud, vermijdvèr~
gezichten, tenzij U een goede,
hebt. Geef de voorkeur aan .-,

(close-ups).
toto MEESTERS het gebruik van filters

Jeliger ~en foto-briefkaart van aanscgafféi~;
De vacanties zijn weer in aantocht en natuurlijk gaat ons fototoestel mee op reis. Want Vermijd "blikken" luchten, U weet we.!. af;;
er is haast geen betere reisgezel te bedenken dan onze camera. Hij is onze trouwe drukjes met een 1ucht zo wit -,- --" ---~'"

metgezel die al onze heerlijke vacantie-i..drukken op de film vastlegt en ons later al dit laken, U kunt dit voorkomen
schone nog eens laat herbeleven en geni..ten. chromatische film '. -, ~

, ' ". lang te belichten. ~og betere '-J
Maar ditmaal gaan. we het nu ~ens hel~m.l~1 Koop uitsluitend "verse, fllm~ ,~Iet op ,de krijgt U door een geelfilter voor de ~
anders doen dan In onze vorige, yacaT1tles, datuF11) van een bekend merk biJ Uw foto- plaatsen, U houdt dan vooral het -,-~..-
Die stijve, ?epos~erde groepsfotos ~~t d~ ha,~dela:ar, en Iet er op, dat U e~n spoel licht tegen, Met een geelfilter moet U 1Yi~
onrozele gl,mi.achJes van ~omJan, tante Bet- krijgt die !n Uw toestel past. Gebruik steeds 2 maal zo lang belichten als normaal,
Je en Pietje stellen ,:"e cp. pensioen , dezelfde soort film en ga niet zonder red,en Experimenteer ook eens met een roodfiltèr,

We g3an geen opnamen mcer m1ken dc op een andere soort. over, Op deze manier Door met een roodfilter kort te , later toch waarc"'~loos blijken te,z!Jn..,W~ raakt U ve~rouwd met ,Uw materiaal en weet krijgen we overdag maneschijneffecten, .

gaan ook maar niet lukraak "schieten wa; U wat er Uit te halen IS. Heeft U een box zonder veranderbaar ,-,-
we onderweg tegenkomen, want daar is cns fragma, gebruik dan bij felle ~-" .'---J --"
fotomateriaal tegenwoord!g \'~~I te ko.:b:Jar geelfilter, Hierdoor voorkomt U overbelicht~
voor, Neen, al onze "schoten moeten raak De heer G. M. Kerkhof, afdeling pro- opnamen,

':;ijn, , ductiebureau, Maanweg, is de vol- Gebruik een zonnekap op Uw lens. Hierdoor
In deze vacantie gaan we eens prob~ren ijverige secretaris van de Voorburgse voorkomt U dat het. zonlicht gemakkelijk 1n

'met onze camera het I;ven te, grijpen en te Amateur Fotografen Vereniging.. Uw lens kan vallen en krijgt U brillante ç6.
vangen, We gaan foto s met Inhoud maken T ' d I II namen.d ' d . t t h bb en gerleve van e vee co e~a-le ons en an eren le s e zeggen e en t . b d " f h ft h .' d ' t Vraa g Uw fotohandelaar een belichtin gs'-

hb d l ama eurs In ons e riJ ee IJ I
en "Je g aan trac ten ver an te egg en tus- .

t bel Wek er mee zodat U, artikel gecomponeerd. Voor alle foto. a, r, , --.""'.--

sen de opeenvolgende opnamen. Elke klik I' fh bb . h t d .t d negatieven kri J' g t waarvan U de best ge;.d I . k ., d e e ers IS e e moel e waar; , c

van e suIter moet raa zIJn en voegt an . t f t f d 11' ht slaagde later kunt ver g roten c
,

bi d " di d d me - 0 ogra en wor en er we IC . è
een rleuwe a ZIJ e toe aan e oor ons th ' t d d ' t t t Tot zover de technische ti p s c

If k b Id Z en ouslas oor voor I soor on - '

ze g~maa te ee roman: " 0 was onze, Wilt U er nog meer van te weten komen,t ' , , I ' .1 b I spanr:lng. f Iv~can le - een relSjournaa In Zl veren ee - schaf dan een 0 meer dee tJes aan- van de

den," Als U werkelijk rake en fràaie blad- uitstekende en goedkope "Foto-Serie", Iedere
zijden aan deze roman wilt toevoegen zult fotohandelaar heeft ze, U vindt er een schat
U bemerken, dat dit nog niet zo heel ge- Vul of ledig Uw camera nooit in het volle van gegevens In,
makkelijk is, Maar door U er voor in te zonlicht en controleer of de film goed recht Wenst U geheel ingewijd te worden in c

spannen met ambitie en doorzettingsvermo- in de camera zit, Let er op dat het rolletje geheimen van de fotografie, sluit U dan
gen ligt het ook. binnen Uw bereik foto's te bij het Inzetten of uitnemen stijf opgerold bi] een amateurfotografen-vereniging,
kriigen die Uw vacantie onvergetelijk en blijft zitten. Verpak de gebruikte rolfilm

W f f ?o~vergankelijk maken. steeds weer goed, at otogra eren we

Maar kom, we gaan aan de slag I Als U de Nee~ voor elke opname ruimschoots de tijd Dit kan geen moeilijke vraag zijn, ' nIJ volgende raadgevingen benut bij het en laat U nooit h~asten. K,ijk rustig door de foto-objecten vindt U overal en altijd, ""'"

maken van Uw opnamen komt U straks met zoeker en bestudeer de indeling van het U maar om U heen kijkt en Uw ogen goed
een serie vacantiefoto's voor de dag die er beeld. Bedenk hierbij dat alle zoekers zo g~- de kost geeft. .
wezen mag, maakt zijn dat zij iets minder te zien geven Gaan we naar het strand? Actie Is er .in
Heeft U nog geen camera, maar bent U van van het beeld dan er werkelijk op de foto overvloed: uitpakken van proviand, bal-
plan er een voor de vacantie aan te schaf- komt. spelen, bokspringen (op het Juiste moment
fen, aarzel dan (~Is Uw spaarcenten h~t toe- Als Uw toestel een doorzichtzèeker heeft afdrukken, als de springer op zijn,
laten) geen moment meer en stap een goede zorg er dan voor, dat Uw oog zo dicht punt is en even stilstaat), forten --fotohandel binnen. Want ga nooit met een mogelijk bij het lensje gebracnt wordt, zodat schelpenvisser, bij de ijscoman. .

camera op vacantie die U niet door en door U de buitenzijde van de voorlens van de Maak aan het strand eens een paar,
kent. Uw vacantie-opnamen kunt U 1ater zoeker kan zien, Zet eventueel Uw bril hier- opnamen, bijvoorbeeld: U ziet ~-" ~".
niet ov~rmaken, bij af. mens liggen, die onder zijn arm -'."
Bezit U een toestel, ga dan na of het goed Laat U niet verleiden door mooie kleuren, hoofd vasthoudt. Dit bereikt U door
schoon ,en stofvrij "is, Laa1 eventuete gebre- Bedenk, dat bi! de opname alles in zwart of personen gedeelt.elijk in' he! zand
ken tijdig dooteenvakman herstellen, wit weerqegeven. wordt. Om tot een goede ven. Eén gaat uitgestrekt liggen, "



Aan de Maanweg arriveerde vorige week deze ketel. Onze
maakte er dit plaatje van.

SOLEX attracties
H.F.C. DEN HAAG

voor

. Hoew~1 ~.. ..
worden ingevoerd was

,. andere verbetering.. freml~ 10.-. \

VACANTIETIJD is FOTOTIJD I

Vervolg van pag. 3

ander zo gaat lïggen dat zijn hoofd door
de gebogen arm van de eerste steekt.

Bedek alles met zand wat niet op de foto
mag komen. Leg op het hoofd van de per-
soon zonder hoofd een krant en strooi er
losjes wat zand over. Succes verzeker:dl.
Zorg aan het strand voor een lage zonne-
stard, dit geeft het zand "relief". Bij onder-I
gaande zon' kunnen we heel mooie silhouet-
opnamen maken.
Ook in de duinen kunnen we mooie op-
namen maken. Een meïsje met wapperende
blonde haren op de top van een duin met
als achtergrond een diep-btauwe hemel met
witte wolken. " (geelfilter!)
Gaan we kamperen? Dan hebben we een I
overv loedlge gelegenheid om actiefoto's'
met inhoud te maken. Maak er eens een
foto-serie van. Het opzetten van de tent, het
hakken van hout, water halen, aardappels
jassen, eten koken, aanleggen van het vuur
de afwas, het drama van de verbrande bief-
stuk (rokende pan met zwart stuk vlees er in
en zwart besmeurde omstanders) enz. Maak
echte trekkersfoto's van vrolijke vacantie-
gangers in bos of duinen, op de heide, het
strand of de jeugdherberg, op de Solex, op
de 'iets of te voet.
MacJk ook eens een avondopname rond het
kampvuur met blitzlicht of een flitslampje.

Tracht de prachtige stralenbundels die U
soms fn de bossen ziet op de film vast te

. leggen. Laat eventueel wat stof opdwarrelen Zoals reeds eerder gepubliceerd houdt de gereden (om de 75 km een

om het effe7t te vergrote~. Gaat U het wa:er I H.F.C. op Zondag 1 Juli 1951 haar grote halen) en de
op? Van zeilende scheepjes kunt U prachttqe zomerrit, breed - -' -'. ,-

Opnamen maken. Zorg er echter d t h t k kt t . t ' Inschrijven bij Solexclub
" raag e ara er van een oerls 1- 16 E

h~t water golft, ten71J U oriënteringsrit, waarbij de juiste ,wegen' mmen.

wilt fotograf~ren, ,. de hand van een duidelijke route-, ,water om krl~gen te kriJgen. Met t d d 22 Ju!. 1951: Sterrit naar de
I h ff P h moe en wor en gevon en, b" A hkrijgt.. U mooie ic te ecten, as er ec ter bo: - t .dd Id Ih 'd IJ rn em,

, , d I It waar IJ me een gem I e e sne el van
'"oor op, dat de zon niet In eens va 20 km per uur (1 km in 3 min.) moet worden Inschrijfgeld f 2.50, waarbij
(zonnekap), gereden, entree Burgers Dierenpark of
~an gr~ot be.lang is het kiezen van een r~s- De totale lengte i5 100 km, Door middel van luchtmuseum,
ttge, niet storende achtergrond als U pvr- tijdcontrêles zal worden bepaald, wie van de Inschrijvingen bij A v --,

sonen fotografeert, deelnemers het voorgeschreven gemiddelde straat 58, Nijkerk.
,Als U een landschap fotografeert kunt U een het meest benadert, Er worden twee deel-
uitstekende nieptewerking krijgen door één nemers per minuut gestart en wel te begin- 30 Juli 1951: Sterrit Den
of meer persunen als voorgrond te nemen. nen om 10,00 uur bij Café "Het Spinne- D t bi t '

tf d ' I" L N 0 I d. ,. 279 D H e gro eoemens errl
Laat ze vooral niet poseren 0 naar e wie,' aan van, ,- n le 0' en aag, Residentie van de . ,~

camera kijkefl. Als voorgrond kan ook een De finish is in Café "De Drievliet" te Rijs- de laatste dag van de ,--,,_.
hek, een overhangende boom .of alleen maar' wijk. . Iedere deelnemer ontvangt een
enkele takken met bladeren dienen. Het inschrijfgeld bedraagt voor leden H.F.C. herinnering, maar kan door het..
Maak ook eens een opname van een on- f 1, - per persoon, voor niet-leden f 1,50, e;en interessante klassementsproef
gewoon standpunt, bijvoorbeeld van de De inschrijving sluit op Dinsdag 26 Juni oriênteringsrit zonder"-
grond af of houdt Uw camera eens opzette- aanstaande, mededingen naar de vele ..ylra
lijk schuin om een sterke diagonaal in het, ' ,onder een Rijwiel-
beeld te krijgen, Een diagonaal geeft het VDH-Sole,xlsten en eve~tuele 'ntrod~.cé s Solex en een Berini-motor,

beeld iets levendigs, iets dynamisch. Het ~unHenHzlch vooé delzeR r,lt. oP(eden11~J toonstell.ing Wonderland en l
rangschikken van de objecten in een drie- r." ,armsze, are 71n,Iers a e . Inschrijfgeld.f 2.50.
hoek kan ook een bijzonder geslaagd effect Inschrijving aan de start IS In beperkte mate I h " b'

h T bmogelijk tot half tien tegen verhoging van ~sc rijven Ij reten urg,

opleveren. 50 t nIsatlehd d cen. Vermijd zeer lic te partijen aan e ran en " ' '

. van het beeld, Het beste is donker rondom, Dit IS een prachtige. gel~genheld om
bijvoorbeeld een doorkijkje door donker ge- te maken met een rit, d,le na,ast alle
bladerte met een lichte partij In hef cen- geneugten ook een sp?rtleve --
trum vraagt, een goede oefening voor de

, Augustus te houden VDH-Solexrit 1951

Wilt U nog meer onderwerpen hebben?
Kermissen - bedauwde spinnewebben In 21 Juli 1951: Solex-boortorenrallye.
tegenlicht - dierentuinen - marktscènes " '

( I t d e k ) klederd ht SoiexIsten, die het ver van huIs zoeken
- voora s an w r ers - rac en , ,

I db k mh d Ae eerste d~g van de fabrleksvacantte- an ouwwer zaa een, " I Il 'k '
11 I t...0 ex zo",er moge J WI en a en

Aan U thans de daad, Dank zij de huidige kunnen deelnemen aan de -
ontwikkeling van de fotografie, het tekenen naar Emmen, Een prachtige plaquette
met licht, is U in staat de schoonheid der iedere deelnemer, vele,
natuur en heel het bruisende leven vast te onder een Solex en de interessante rit
leggen, net Drentse boortorengebied maken
Reis, trek en eniet", "erre t?cht aantrekkelijk, temeer v:

g zen zijn voor d~ deelnemers dre op
Fotografeer wat U ziet! I rallyedag de grootste afstand in km



Cliché

t-1evr. de Ruijter-van der Laan van
I ~ociale Zaken is een prima
Dinsdagavond speelt zij - r .
Neddrlandsche Handbale'ftal tegen '---
rijk. Hier zien wij haar in actie in
seleètie-elftal.

Vanavond.

Hedenavond zal op Houtrust een
'Jlaatsvinden. Deze beeldt uit de "
ling van de sport door de eeuwen.
De aanvang zal zijn om 18.45 uur, i
Hieraan vooraf (van 16.30-18.15 uur)~

I een voetbalwedstrijd gespeeld tuss;eni
I Haagse K.N.V.B. : I het Haarlemse K.N V R _U'-'~- , I elftal. ",

Op Zaterdag 30 Jun! vindt op het -
rein een "Zomeravond-Sportfeest"
Om 17.30 uur zal dan de

I Den Haag-, ,.
Om 19.30 uur worden ---

ties gegeven, dOOf het gezamenlijk van de Turnkring 's-Gravenhage yal1'

K.N.G.V., van het N.C.G.V. en del
I Turnkring. "- ,
Burgerlijke Stand
Gbe oren ",

i Margien Cornelis, dóchter van D. Pr!is..
I .deling stamperij, op 12.6.1951.
I

INTREDINGEN

IQ

" 12,50
"."",..I"oia

" 7,50
'J('\('\rlopig

t?,~()

" 25,-
f 160.-

18.6.1951I n. A. v. Bruggen, draaierij
I A. H. Korenhof, montage
Mej. M. v. Rosengaiien, Idem
-. J. Verkruijsse, idem
Mej. Th. Vreeswijk, huisvesting

Hr van der Broek, afdeling - ~ .
heelt onlangs een gebruiksaanwijzing .-
Kärger-zagenslljpmachlne aan iemand
leend. . ~ -- -~_.. _.,..

'1odlg en verzoekt degene, die deze-,
Idee nr. 189: Van Wljck, methode voor ont- brulksaanwljzing 'in zijn bezit heeft, deze

nikkelen van draad. Premie f 10.-. I spoedig mogelijk terug te geven.
Idee nr, .'81: Van Kouwen, wijziging aan rV341 .

rcerNerk in lakbussen. Premie f 15,- I d d ' E t ik .U 370 ngezon en' oor meJ, v, ser, '--"'..-'
bureau,Ingezonden door E, J, Jacobs, afd. montage, Z '] d d t I d t b d '

cl '. -'

I ' d ' I I ee een voorse a eoog e e
Stel~e voor een water el Ing te ver engen, h t t h ' h b ' t '

, , k d op e ec nlsc ureau e,waardoor geSJouw met gieters an wor en b 'k t I t kk T" d kb ' d meer ge ruI e a en ma en vanvoor omen, IJ - en wer esparlng en us d I'jk. f 5 en erge I e,een premie van .-, P ' f250, remle " '

Oe bezoekers van dezeweek

Vorîgeweek'Woensdagavond was ertn de
cantinè op de derde verdieping een vergade- ,
ring var) de: kern met de kerncandidaten.
Hetlitkt voor de buitenwereld mi$Schie;, dat

C'

er de laatste maanden door de kern niet zo
veel ged~n is. Maar het overziéh~, dat de
voorzitter van de kern, de heer W. I. Stof.
fels gaf, bewees het tegendeel. Sedert' de
laatste vergadering met candidaten in Octo.
ber 1950~ is er weer eenJ>ehoorlijk aantal.
p~nten in de kern aan de orde geweest.

Lonen en arbeidsvoorwaarden
De volgende punten vroegen de aandacht:
Tarieven gla:nsnikkelbad en anodiseerbad.
Toeslag over wachttijden...
Werkverzuim door treinstoring.
Looniabellen.
Overleg over overwerk.
Werktijden tijdens de piekuren.
Vacantie- en snipperdagen.

Vakbeweging I

-jet de vakorganisaties werd gesproken over:

1 cent loonsverhoging voor de hogere loon-
klassen.
Meritrating.
Winstdeling.
Pensioenfonds.

G~zoridheid en veiligheid.

Veiligheidscommissie.
E.H.B.O. ploeg voor de fabriek.
Erkende géneeskundige dienst.
Doorlichting gezinsleden.
Verstrekking van vitamine.

Diverse onderwerpen
Jubileum-commissie.
Haak-in actie.
Folder "Welkom bij Van der Heem".
Ouderavond.
Vergaderingen met afdelingen,
Sociatrisch onderzoek.
Ondernemingsraad.
Dit waren de onderwerpen die deze avond
de revue passeerden. Bij elk punt gaf de
voorzitter een kleine toelichting.

Deze week werd onze fabriek Maanweg be-
zocht door vier groepen.

Dinsdag; Een groep personeel van Hotel
Central. Dit waren degenen die op 1 Mei
de ochtend- en middag receptie hebben ver-

Izorgd. Na een feestvierend VDH konden zi!
nu ook eens een werkend VDH zien, zoals I
de heer l. W. van der Heem het uitdrukte.

Maandagmiddag is de voltallige Ideeëncom-
missie van Stork Hengelo een kijkje komen
nemen. Deze groep van 10 personen maakte
eerst een rondgang door het bedrijf en heeft
daarna met Ir. Roorda, secretaris van onz~
Ideeëncommissie, van gedachten gewisseld
Bij Stork bestaat een "Opmerkingen bus" al
iientallen jaren, maar men wil tot meer
activiteit komen.

Woensdagmorgen kwamen 50 leerlingen van
de Apeldoornse ambachtsschool onder lei-
ding van hun leraren onze fabriek bezoeken.
Woensdagmiddag waren het directie en
commissarissen van N.V. de Wit's Textiel-
nijverheid uit Helmond, die een kijkje kwa-
men nemen.

Met deze grote spinnerij en weverij onder-
houden wij goede relailes doordat de heer
L. W. van der Heem er lid is van het bestuur

, '

Na de pauze was er gelegenherQom op
enkele onderwerpen wat dieper in te gaan,"
Gesproken werd over: lo~nta~tten, arbefds-
classificatie, tariefmoeilijkheden: Meritratïng;
';'oorheffi~g loonbelasting, ~ndern_:mingSraád:

1Terecht merkte de~ voorzitter op\ d~t c;le
m~este vragen eigenlijk op het kernspreek-
uur of op het tariefspreekuur thuis hoorden
Het is opm'erkeli)k,dat verschillende ~erk-
nemers bltjkbaar wel met klachtèn rand
lopen, maar deze niet uitèn op de plaat~
waar zij ~hûishoren,

AFWIKKELING
ANTI- VERSPILLINGSACTI E

Onlangs heeft de Ideeën-commissie weer
een special.e zitting gehouden voor het be-
oordelen van ideeën uit de Anti-Verspillings-
actie.
Hieronder volgt dan !;je oogst. Hr de Neysel,
afdel.ing plaatwerkerij, heeft de recordbelo-
hing gebroken met f 5. -. Het record staat
nu (voor deze actiel) op zijn naam met., 25.-.
Idee-nr. Beloning
260 Speciale manier van I~ssen,

waardoor bewerking "hoek-.
jes uitponsen" vervalt. Glas-
bergen.. f 5.-
(Inmiddels Is stempel gewIj-
zigd).

111 Machinaal schoonmaken van
SZ 16 ketel bij het trekken,
v. Straaten """""""""'" " 12,50

27 Ophogen van spuitmallen,
Kouwen. ... """""" " 12,50

195 Ontzinken van draad, Orth " 15,-
136 Trimanden verbeteren, 'Kroes " 12,50
93 Radiotrommers maken uit af-

valrondel voor stofzakflens,
landers " 15,-

voorlopig
177 Veiligheidsidee betreffende

brandgevaar, Hoffman ., " 5,-
95 Radio-as van afval v. spat-

bordstang, landers c. " 7,50
voorlopig

217 Afdichtflens maken v. afval,
landers ... ... " 7,50

voorlopig
307 Oliestraal op leidingbussen

voorkomt beschadiging, v. d,
Kraan ...: ,. . .-

5 Crankverpakkingspapier 2 x
gebruiken, Orth . \--. '-, ~

141 Borstelbeugel eerst triën,
daarna borstelen. Voorkomt
beschadiging, Boheemen ...

,
166 Kartons voor draaischijf In

spuitkast 2 x gebruiken ,. '-.-J
89 Voorkomen van de gloeibe-

werking en verminderen van
uitval bij het trekken van SZ
16 kappen



Burgerlijke Stand
Geboren
Johanl1es Petrus, zoon van P. J. v Zijp, af.

deling service, op 12.6.1951.
Catherina Maria, dochter '/an R. van Went,

afdeling meubel montage, op 16.6.1951.
Jenny, dochter "an Th. H. Roording... afdeling

producti'ebureau op 166.1951.
Gehuwd:
G. F. v. d. Putten, afdeling montage, met

mej. J. Brand op 20.6,1951.
Mej. A. W. Warner, afdeling montage, met

J. Klompenhouwer op 4.7.1951.

fNTREDfNGEN

CJ~h.. I-I..~. I).~hl.,j

14,6.1951
L. J. Groeneweg:en, I.V.O.K.
18.6.1951
Mej. S. Rossknecht, codering
Mevr. A. M. Voermans-v. Maastricht,

boekhouding
Mevr. F. l. W.. Kalkman-v.Son, inleerband
Mej. B. A. v. Oorschot, idem
Mej. C. J. v. Ostaijen, idem
M. W.Galjaard, lab. electr. install.
A. v. d. Horst, hoofdboekhouding
H. J. Allaart, opleiding
H. J. Boss, I.V.O.K.
F A. M. BekemaJ inleerband

Mede namens mijn echtgenote dank ik dir.~c-
tie, chefs en collega's h~rtelijk voor de
prachtige geschenken en de betoonde be-
langstelling bij ons huwelijk ondervonden.

A A. WILSON, statistiek
.-

Onze hartelijke dank aan allen, die door
cadeaux en gelukwensen belangstelling heb-
ben getoond ter gelegenheid van ons huwe-
lijk.

L. B. Margês. afd. verkoop
C. F. M. Margês-Zaat*

Mede namens mijn echtgenote dank ik langs
deze weg allen voor de belangstelling en
goede gaven welke mij tijdens mijn ziekte
zijn bewezen.

J. J. A. v. d. MEER. enkelfabricaae* -
Hartelijk dank aan collega's en ziekentroost
voor vele blijken van belangstelling betoonJ
tijdens mijn ziekte.

A. J. FRANTZEN, werkvoorbereiding

G. GROTE GANSEY
Ass. Bedrijfsleider
De heer G. Grote Gansey, afdeling werk-
voorbereiding, is metingang van 18 Juni j.l.
benoemd tot assistent-bedrijfsleider. Hij is
daarbij speciaal gedetacheerd in het hout.
bedrijf, in verband met de op die afdelingen
lopende herindelingsplannen.

KAMPIOENEN.HUWELIJK -., ""W' -'W-'--

Bestellen lichtdrukken
De afdeling codering, die zich sinds korte
tijd verheugt in het bezit van een tekeningen-
loket, verzocht afdrukken van tekeningen
voortaan alleen aan dit loket af te halen.
Afdrukken dienen schriftelijk te worden be-
steld biJ hr. Vóorveldt.Ideeënbus

H598
Ingezonden door A. Ruyg!ok, afd. slijperij.
Stelde voor door het tussenleggen van papier
beschadiging aan te ontvetten producten te
voorkomen.

Voorlopige premie f 12,50, Over drie maan-
~n zal de definitieve beloning worden vast-
gesteld.

~r werd - Donderdagmorgen een temperatuur van'

29° C geconstateerd. Dit is de hoogste
temperatuur welke dit jaar bereikt is..

- door de Morrisonhamer de 75ste paal ge.
slagen voor de fabriek voor telecommu-
nicatie. Nog een kleine honderd palerr
en ook dit werk is gebeurd.

- een rijk talud aangelegd langs de nieuw/'
grondstoffenloods. Zeer spoedig zullen
hiérop een honderdtal boompjes ge-
plaatst worden, waardoor onze fabriek
ook aan de Binckhorstlaanzijde een fris
aanzien zal krijgen.

- de tweede ketel opgehaald, van Arne.
muiden (de stad van de klok). Het ge-
vaarte is 10 m lang, heeft een doorsnede
van 2 m en een gewicht van 25 ton.

- een nieuwe bestrating. aangelegd in het
Ivoormalig houtmagazijn. Door omzetting

van diverse machines zal de productie-
mogelijkheid vergroot worden.

- een aantal nieuwe zinkbaden in de gal.
vano geplaatst.

- deze week aangevangen met een totalê
Iherziening van de omroepinstallatie. De

nieuwe installatie met eveneens nieuw
aangelegde leidingen..,en luids.prekers zall

binnen enkele weken In gebruik genomen

worden.
- een tachtigtal bomen naast de nieuwe'

gröndstoffenloods geplaatst I
- in het ketelhuis een tweede ketel gelegd.
- in het nieuwe personeelsgebouw de bad.

huisvloer gestort. Hier zullen 48 douche-
cellen komen.

- voor de garderobevloer de bekisting' vol-
tooid. Kernspreekuur

- aangevangen met het aanleggen van een Elke Maandag in de pauze, voorlopig nog
nieuw rioleringssysteem voor het na- in de kamer van hr v. d. Poel. Aanwezig zijn
bewerkingsgebouw. Hiervoor zullen rond- een bestuurslid van de kern en een kernlid.
om palen van 6 meter lengte en 20 cm ~

dikte geslagen worden. lariefspreekuur
- een plastic proefvloerbedekking gelegd Elke Dinsdagavond na werktijd, in de kamer

In de kamer van de afdeling sociale van dr. Scheurer. Aanwezig z)jn: dr. Scheu-
zaken. ier. ir Boersma @n hr H@vm..n. v..n rJ~ kprn

Op 6 Juni trad onze medewerker A. G. J. de Bruyn, tijdschrijver van de ge:-ced.
schapmakerij, in het huwelijk met mej. W. Pasma. Dit huwelijk trok veel belang-
stelling, vooral uit sportkringen. De Bruyn, krach\mens a:s hij is, tilde zijn bruid
over de speren die de sportbroeders als. erepoort hadden geformeerd.

Aad de Bruyn, zoals hij in de loop gc-
noemd wordt, is een van de beste ath.
lete~,welke Nederland kent.

In 1927 begon hij de athletieksport te
beoefenen en specialiseerde zich op de
nummers kogelstoten en' discuswerpen,
terwijl hij later ook overging op' het
kogelslingeren. In 1932 behaalde De
Bruyn zijn eerste Nederlandse kampioen,
schap. Sindsdien fs de lijst om zijn kam-
pioenschappen geleidelijk aangegroeid en
zo heeft hij nu 33 Nederlandse kampfoen-
schappen op zijn naam staan.

Zestien maal kampfoen kogelstoten, veer.
tien maal discuswerpen en drie maal
kogelslingeren fs voorwaar een prestatie,
waar niet een ieder tOe in staat is. Niet
alleen dat De Bruyn een hele reeks kam.
pioenschappen behaald, ook de Neder.
landse records kogelstoten, 15.51 m en
discuswerpen 48.57 m staan op zijn naam.

Mevrouw de Bruyn is in athletiekkringen
ook geen onbekende. Ook zij speciali-
seerde zich op discuswerpen, was diverse
malen kampioene van Friesland en mocht
vorig jaar het genoegen smaken, met een
worp van 37.81 m het Nederlands kam-
pioenschap voor dames in de wacht te
slepen.

Een werpershuwelijk dus. Laten wij hopen,
dat de aangeboren neigingen tot werpen
zich zullen beperken tot het athletiek.
veld.


