
Bedankje HAAK-IN
De "Haak-in"-actie begint al In ~et
vergeetboekte g~raken. Door onder-
staande brlef werden wij echter her-
innerd aan die spannende tijd van de
wedloop der edelmoedighe!d:- VERENJGING ,..KONINGIN

WILHELMINAFONDS"
Amsterdam-C., 11.6.1951.

Aan de Directie van de
N.V. Van der Heem,
Maanweg 250,
's-Gravenhage.

de CJrsisten:
Bovenste rij, van links naar rech\s, de heren Zeegers (s~amperij), v. d. Spek (huisvesting),
Visser (controle), Bredeveld (cons!r.-bureau), G. Kok (draaierij), Rog (draaierij), v. d.
Plas (houtmagazijn), Overduin (gereedsch.-makerij), de Gruyter (draaierij), Grote Gansey
(bedrijfsleiding), Klaassen (stamperij). Otterloo (gereedschapmakerij), de Rooy (zagerij),
Wehrmeyer (leraar), v. Overbeke (enkel/abricage), Warmerdam (gereedschapmakerij),
v. Bendegem (electronisch lab), mej. Co!ijn (secretariaat), Klaaysen (montage), v. Dorp
(opleiding). mej. Vlendré (verkoop), Heymans (gedeeltelijk z:chtbaar; technisch bureau).
v. Klink (inkoop), Boogaard (inkoop), Orth (nabewerking), Lipman (electromotorenlab.).

Mijne Heren..
,. Met grote erkentelijkheid hebben wij de eer
U te berichten, dat wij van de Nederlandsche
Christelijke Radiovereeniging rT)ochten ont-
vangen Uw cheque No. 122452 ad f 6908.52
old Rotterdamsche Bank te 's-Gravenhage en
Uw cheque No. B 40337 groot f 800. - old
Heren R. Mees & Zoonen te 's-Gravenhage
als bijdragen voor ons Fonds in verband met

I de "Haak-In"-actie.
Deze buitengewoon mooie bijdragen ter ver-
oterking onzer middelen hebben qnze bIjzon-
dere waardering.
Voor de grote steun, welke U door Uw sym-
Qathieke geste aan het werk onz~r Veren i-
qlng voor de kankerbestrijding hebt willen
geven, zeggen wij U dan ook gaarne h~rte-
lijk dank.

Hoogachtend,
Vereniging

"Koningin Wilhelmina Fonds"'.

A. van de Velde,
Directeur..

DEN HAAG

talen-cursussen op %omervacantie

N~d~rl.~nd~rval]z~l.f~PT~!(:~ndv.lt1gt.. Me:n
do~t'cdit ni~t uit "zucht naàr ni~uwigh~idi

," ~prvooral om daarm~~ to~gang t~ krijg~n'
ê:' (h~t g~h~l~ cultuurb~zit val] and~re

~volken.'
,Yr~~md~ talen b~grijpen, spr~ken of schrij-
v~n is dri~ërlei. Het is ook geh~~1 ,3fhank~., '
lijk,van h~t do~1 dat m~n zich stelt, w~lk~
studie. g~volgd wordt, onv~rschjllig ho~ of
wat, Wie ~~n vr~emd~, taal ernstig bestu-
deert en yordering~n maakt, heeft plezi~r in
dit werk.
In d~' afg~.)open jaren zijn d~ h~r~n W~hr.
m~ij~r en v. do Gun in ons ,bedrijf opgetr~-
d~n als d~ kamplo~nen van d~ Engels~ en
Frans~ taal.. Zij hebb~n verschill~nde cursus-
sen g~gev~n waarvoor in br~d~ kril]g blijVen-
de ,belangstelling p~stond.
Aangezi~n h~t mer~nd~~1 d~r I~~rllngen
vooral verlangd~ kennis van de t~chnisch~
taal t~ v~rwerv~n, waardoor zij toegang ~ou.,
den kunnen krijgen tot de vakliteratuur, Is
aandeiaalder techniek bijzondere aandacht
ge~chonken Zo w~rdel] gegeyen twee cursussen: tech-

"nlsch Enoels en een conversatie-Engels. In
'de Franse sector is onder leiding van de heer
'.,'van der Gun geanimeerd gediscussieerd
"overtelevisie, Sqlexen en jaarb~urs, om maar

enkele onderwerpen te noemen.
","Gezien de be.langstelling en het resultaat van
"deze cursussen zal in de maand September
.. ,'omde gedachten te bepalen, te b~innen
""in de ~erste week.. m~t nieuwe ~n vervolg.:

,cu.sussen worden begonnen. De beide cur-
sussen technisch Engels zullen worden voort-

gezet.
Bovendien k~n men zich aanmelden voor het
diploma spreekvaardigheid dat ingesteld is
door de Nederlandse Associatie voor Prak-
tijkexamens. De opleiding zal in Frans en
Engels worden gegeven.

Op dit examen moeten de candidate(1:
- gedurende 5 minuten een tekst prepa-

reren en daarna voorlezen. '

- een gesprek van 10 minuten voeren over
dingen uit het dagelijkse leven.

- 10 minuten spreken over een bepaald
vak.. De candidaat moet enkele boeken
over het door hem gekozen vak hebben

gelezen.
Wij verwachten voor de nieuwe leergang
veel belangstelling.

Inlichtingen over kosten.. uren.. etc. worden
gaarne verstrekt door de heer v. Dorp, af-
deling opleiding, telefoon 184-89.

TELEFOON ERRES SERVICE
77 2247

Het is algemeen bekend, dat de "Erres_Ser-
vice'" ondergebracht is in onze fabriek. Min-
der bekend is het (getuige de telefoontjes),
dat deze een apart telefoonnummer heeft en
,:Jus niet via de centrale van "de Kroon" ge-
beId kan worden. Voor aller gemak zullen
we nog even het. Erres Service-nummer ver-
meiden, het is: 772247.

IVIO-examens
In de afgelopen weken hebben 6 candidaten
deelgenomen aan het examen voor het

I.V..I.O. sleuteldiploma en 9 aan het I.V.I.O.-

examen Pract)sche Algemene Vorming.
Van de laatste werd Woensdag 4 Juli de

uitslag bekend gemaakt. Helaas kon aan twee

candidaten g~n diploma worden verstrekt.
De geslaagden waren:

J. Brobbel (wikkelafdeling), J. de Bruvn

(radiotekenkamer).. C. van de Greft (mon-
tage~contrOle), P. J. Schouten (montage-

contrOle), J. H. Verdaasdonk (interne trans-
portdienst), A. Verlind (draaierij), J. M. Wor-

tel (nabewerking)..
Hulde aan de geslaagden en hr Krispijn, die

geç!urende ongeveer twee jaar in een bijzon-

der prettige stemming hebben samengewerkt.

Daar het in de bedoeling ligt bij voldoende
belangstelling het volgende jaar ' cursus te organiseren zullen wij binnenkort

nog iets over deze opleidingen vert~ll.en.
Reeds thans kunnen belangstellenden zich in

verbinding stellen met hr v. (;)orp, afdeling

of'leiding.

Van de ruim 300 Solexrijders van de fabriek

Maanweg, gaan velen komende wekèn per
Solex naar het buitenland. Het verst trekken.

voor zover ons bekend, de heren Pluym en
Frantzen van het technisch bureau. Zij rèi-

zen naar Oostenrijk, 3000 kilometer in twee

weken. Wie gaat mee? :
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Burgerlijke Stand
Geboren
Deodata Elisabeth. dochter

deling expeditje.

INTREDINGEN

AFSCHEID HR METMAN -
Vorige week nam de heer Metman af-
scheid van de afdeling hoofdboekhouding
wäar hij 5 jaar ~ijn beste krachten eh
zwierige krullen aan VDH gewijd heeft.
De heer Metman, die een schrl.ft schrijft
waar menig calligraaf jaloers op kan zijn,
is meer dan 25 jaar als schrijver in dienst
geweest bi) de polit.ie.
Wij geloven niet dat er onder de jonge-
renvan deze tijd, die gewend zijn aan
lopend blokschrift en dergelijke genorma-
liseerde schrijfwijzen, nog aanhangers ge-

28.6.1951
A.de Groot, draaierij
W.v. Rosengarten, montage
29.6.1951
:::. Wammes; montage

12.7.1951
. v. Medenbachde Rooy, mo
. H. Slmger:dTaaj~rir

-
Wij ontvingen twee dankbetuigingen: ie
weten van mevrouw Vlug-Wels, afdeling
mont~ge ende heer E. Cordet,. ~fdeJ.ing
technisch bureau, voor belangstelling en'
cadeaux bij huwelijk ontvangen.

UTRECHT OP DE SOLEX ~,
Zo mogelijk voor de vacantie za) aan

leden Vqn het Utrechtse personeel op
dezeffde voorwaarden als in.'.. Denc
Haag een Solex worden beschikbaar!
gesteld.Yoq..r~Îe het nog .nie\~ocht:J
weten: kosten 2 gulden per!week..
Daarvoorverp1icht men zich de Solex cc!

in goede staát te houden en.'te be-
rijden volgens de door YDHcvoor-!
gesch'l"even regels. VDR verzorgt
reparaties, vernieuwingen, verzeke-
ring etc. Brandstof .is voor e!g~n
rekening.. ! !

Uiteraard is de belangstelling voor!
deze Solexrijderij ook te Utrecht
enorm groot. Het eigen seryice-c
station zal worden geleid door de
heer Hensbergen, die momenteer in
Den Haag bIj hr Dan.iëls zijn oplei.-!!c
ding geniet

""'I ; ",",

~i

H.I. V.O.-attracties

~

Calligraaf zonder weerga
\londen worden van de oude schriftstijl:
.de zwier)ge zwaa!. Melde heer Metman
zou onze 1aatste schoonschrijver verdwiJ-
nen, ware het niet dat wij in onze heer
Van Stapele nog een waardig vertegen-
woordiger van deze school bezitten.
De heer Metman temidden van de af-
deling hoofdboekhouding. Van links naar
rechts de heren Mostert, Krul, Augustijn,
v. d. Horst, Glasbergen, v. d. Bos, Weze-
naar, Schouwenburg, Metman, mej. Du-
dink, Wiggenraadt.. mej. Michon, Stoffels.

Bridge resultaten goed
Voor de komende weken heeft het H.I.V,O,

I ' ' I ' I
enkele zeer Interessante gebeurtenissen op Hoewel het brl?ge-s7Izoen ges otenls en

h t ,onze belangstelling uitgaat naar de zomer-aar programma s aan.. ,.. dW .. U I ht SPorten, IS hel wellcht Interessant om eIJ noemen s ec s: . d ( dOpenluchtvoorstellingen in het Zuiderpark ~I~dresultaten van het eerste Jaar we st~IJ -
Maandag 16 Juli: bridge van de VDH-p!oegen eens te bezien. . ;;Oc,
Het wereldberoemde Negerballet van Berto Ons eerste team (hr en mevr. de Cates - K t . ;r "
Pasuka. Dit ballet wordt muzikaal begelei? !'eren' de Reus en Kogchelland) heeft. het! fOOn leS "',-
?oor een ei.gen Afrik~ans neger-orkesl Dit b~ste resu!taa! geboekt. .In klas.se 2C wisten ~enleu.we k~stenbatterljen van de electrlsche:;;;;J!
In de prachtige omgeving van ~et openlucht- ZIJ na een minder gunstig begin de tweede Installatie zIJn aangesloten, benevens de
theater belooft een gebeurteniS te worden. olaats achter het ze~r sterke Olyeh te ver- nie4we onderverdeling van d~ gemeente-
Op de toegangsprijs van f 2.50 voor de mid- overen. kasten. Wij vermelden nog dat de stroom-
delste rang hebben H.I.V.O.-leden f1.- Het tweede team (heren Smiten v, Klink en voorziening onafgebroken is doorgegaan,
reductie. hr en mevr. T etenburg, respectievelijk hr omdat eerst de oude kasten naar voren zijn
Toegangskaarten (à f 1.50 dus) zIJn dagelijks Reidt) behaalde in klasse 3L de 3e plaats. gehaald, daarna de nieuwe geplaatst en ,
verkrijgbaar aan het H.t.V.O.-kantoor, West- Jautze 3 werd kampioen.. terwijl Olveh 4 de 's avonds is er omgeschakeld. "
einde 46. . 2e plaats inneemt met een punt meer,dan Onze machineploeg heeft een nieuwe con-, ','
Maandag 30 Juli: VDH. Jammer dat de wedstrijden tegen denstank voor' de bonderkete) gemaakt, .van' ,
Het nationaal toneel van België. voert op ~~~ R.V.O. 7 en R.A.S. 7- o~nodig - werden leidingen voorzien en het geheel aange-'
blijspel van Shakespeare "Als Je maar wilt verloren want zowel van Jautze 3 als van sloten. ,'ê

("As rou like it"). Toegangsprijs op alle Olveh 4 heeft ons twe~de team kunnen Deze week IS het langverwachte nieuwe 10s-""
rangen slecht~. f 1. -'.. winnen. forzuurbad gearriveerd; dit wordt spoedig
Kaarten verkrijgbaar van 16 Juli af.. . geplaatst. ,
Maandag 6 Augustus (bij ongunstig weer YDH3 was met ons ,sterkste team. Ook de ingang van de bonderif Is verplaatst,
Dinsdag 7 Augustus): ... Zowel het 4e team {heren langezaal en de zodat'swinters de framebouwerij geheel af-
Het, Ba.ll.et der Lage Landen (Ieldi..ng Masch.a Bruyn, Kliphuls en Kempinga) alsook het 5e g~sloten kan worden. '
t~rWeeme en Max Dooyes). P!anobegeler- team {hr v. Diem en mej. v.. Diem; heren De oude M.O.D.-ruimte Is nu centrale ge-
d,~.g, van Wolfgang WIjdeveld. Toegangs- Verelzen en Kuipers) hebben kampioens- worden, terwijl de machine-oriderhoudploeg "
prIjzen voor H.I.~.O.,-leden f 1 ~n fO.75 kansen gehad, ,maar eindigden beide op de nu ondergebracht Is in de frame-bouwerij."",
op vertoon van lidmaatschapsbewIJs aan de 3e plaats van hun afdeling, De huisvesting is klaargekomen met het""
kassa van h:t openluchtt.heater. . .. .. .. . nÎeuwe.kantoo~tje op de benedenverdiep!ng.,
Deze prachtige voorstellingen kunt U allen Bridgende VDH-ers, die In prinCipe bereid De schilders ZIJn begonnen met de kantor~n ,
bijwonen, mits... U lid is van het H.I.V.O. zijn volgend seizoen onze gelederen te ver- te voorzien van een fleurig verfje. Eén iser','"
en mits U er dan vlug bij is. Voor het eerste sterken, zowel kwalitatief als kwanti~atief, ~I gereed. '
kan mej. Groenweg, afdeling sociale zaken, worden verzocht zich vóór 20 Juli op te ge- ..
zorgen. Zij zal U graag als lid noteren. Als ven bij hr Eysackers, afdeling inspectie, die Mej. Soutendijk, afdeling service, behaalde
U daarmee niet te lang wacht zal het tweede ook alle gewenste inlichtingen kan ver- het diploma Nederlandse Handelscorrespon-
U ook niet moeilijk vallen. strekken. I dentie.
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"" ea e ing. ", .. 10en" emgevtaagd
" "werdwaihij)n zIJn Vacantie dachttegaö!n

"W at1ser anders yan een Jong'j ker"'~oa t.s, .. " " " .c.

hJf teverwachten,dandathif"'""samecnmet" d 1 " h' hf -~en vrfèn - een""T,etStoc:t' .~e t"georga-
"" ' d "" d C nfseer ,gewapen me}~ent~naa.",,'èrwar;te

' artikelen.." Maar 1a~ênnuverdwe~~dè
""c lhf Ch" td "" '"" "

grijns ac ~"o.c. et p!ln 6org!lat! "
"" " " """"" ,"""

"vçrm ""v~n ~~n v90rwö!arder.\lk~" overgang
""van zljnvrfend..endiens"Pö!""dacht.."er nu

c" :stèrk 6veromde gep.f.ande..fletstoch(l1aar IL b " ., t ff """ "im urgmet ZIJr) veto" etre en, "" """

1" vadervandèVr!end"\ev7rmu;:we;~ner,

Ijt \0I1zef9ng:eRob,ns.o~C~uscé ~"z9ats.h'.J.
rlchzelf noemt "~ toch" nog ddorgaat.Vee.l.~cces Dick enWeln!g -liefst""hclemaal/ " " "'" ;I ,'één - regeOl, ""

" , " ""

c",,1r Als bijzonderheId v~rmeldde Dick nog; dat
~-éénvö!n de meisje~vande I:V.O.K...even-

~ eenshet plan had In dèzelfde omgevlngte
gaa~ 10geren als waar hij ~ing kö!mperen.

"" "
"" Op dè vraag wie datdanw~1 was, ver'"

scheen alleen maar weer die brede grijns-
lach.

DE UTRECHTSE KAMPIOEN

{. ,
~

*
Op de vraag aan de hr Ester wat hij nu wel
ging doen in de fabrieksvacantie, volgde -
hoe kan het anders - een lange onder-
zoekende blik. Het antwoord was echter
teleurstellend nameliJk: werken!
Schoonmaak, meneer! En weg was de hr
Ester.

*

*
De heer Bosman van he! PlJnbureau is wat
je noemt een boffer. Het wordt namelijk
lang niet iedereen aangeboden om mee te
rijden naar het Zuiden van Frankrijk.

je zou zo denken dat iem3nd, die nogmJar
kortÜi( Indonesië terug.isnu we! eens een
vacantie in Nederland zou willen doorbren-
gen,maarzoniet de heer Bosman en wij
kunnen hem geenongeli.jk geven.

Beaulleu is het eIndpunt. van de re!senzij
hopen dit. in twee dagen te kunnen bereiken.

.-.

Wie Beaulieu zegt, zegr - of denkt -
Monte Carlo!

Is het te verwonderen.. dat hij in zijn knol-
;'Ientuin is met deze vacantie? Alleen betreurt
hit het dat de Tour de France juist voorbij
is als hij komt.
" *

Ondanks het gedreun, dat eIgen is aan de
stamperij, is hel ons gelukt iets te weten te
komen over de vacantieplannen van instell..er
Kagie. "

Tia ;..al~îeeen baby hebt van 5 maan-
den valt het niet mee om uitgebreid vacan-
tie te houden. Zijfl vrOuwen hit hebben zich
voorgesteld om dagtochten te gaan maken,
zoals meteen plezierboot naar de speeltuin
Drievliet in leidschendam of naar Scheve-
ningenj misschien gaan ze ook nog wel naar
het Dierenpark in Wassenaar.

In ieder geval neemt hij één dag er af om
met de Solex op stap (wie!) te gaan en wel
naar ; de plaats waar hij in de mobilisatie
heeft gelegen als militllir. Die goede ouwe
tijd speelt hem parten; als hij over enkele
dagen over de leusderhei tuft, voelt hij zich
weer 10 jaar jonger.

~
~k~

Vacantie? Nou en of samen met mijn vrouw I

(de hr van Leeuwen is reuze trots op zijn

vrouw!) naar Limburg en daar maar Solexen

Hoede reis naar Limburg gaat. niet per

Solex, dat is te ver voor zijn vrouw, de

Solex gaat Op de treÎn.
Wij wensen de hren mevr... van Leeuwen

veel mooi weer,.in Limburg, dan hebben wij
het ook, want wij gaan ook naar het land

van het bronsgroene eikenhout.

Nog steeds examens
Na de uitslag van het examen Practlsche

Algemene Vormiqg was deze week het

Sieuteldfr-loma aan de beurt.
Onzeg':'Jkwensen aan de her~n Batenburg

(montage)... Gutterswijk (nabewerking) en
Muntjewerf. (plaatbewerking). .

Deze heren zagen de opoffering van veel

vrije tijd in het afgelopen jaar ruimschoots

beloond door het verkrijgen ven het zo be-

geerde diploma.
8ij voldoende deefnamezullen er in het

komende seizoen weet diverse I.V.I.O.2
cursussen wo:rdengeorganiseerd. !

c !
Men kan zich reeds nu opgeven bij hr Van

D~rp,afdellng opleiding.
Hieronder enkel~ g~g~vens:

SI.euteldiplom~Hieraan kan 1edereendeelnemen. Er wordt

onderricht gegeven in Nederlands,Rekenen,
I Kennis van ons land. ..

-
Practische Algemene Vorming
.voor hen die het Sleuteldiplomaof daarmee
gelijkstaande opleiding hebben.
E. wordt I-iederiands, Boekhouden, Wrskun-
de, Industriële Aardrijkskunde, N~tuurkunde,
Gemeenschapskennis en Engels gedoceerd.
Technisch Basis Diploma
Hieraan kunnen zij deelnemen, die ambachts.
school of Sleuteldiploma hebben.
Er wordt les gegeven 1n Rekenen, Wiskunde;
Natuurkunde, Nederlands, Industriêle Aard-
rijkskunde, T echn!sch tekenen.

Kleine bombardeurs worden plaag
In onze fabriek heerst een ware mussen-
plaag. Wij zouden er niet zoveel bezwaren
tegenhebben dat deze vogels door de afde-
lingen ..vliegen als ze zich netjes gedroegen.
Nufsdat niet het geval en veroorzaken zij
voor honderden guldens schade aan radio-
kasten -: die na een bomtreffer dikwijls
geheel opnieuw moeten worden afgewerkt.
Wij hebben,. de landbouwhogeschool te
Wageningen om raad gevraagd: men bood
aan de mussen met vergif teverde)gen. Deze
extreme maatregel willen Wil alleen nemen
als wij geen kans zien de mussen op andere
wiize teverdrii.vên:Het~idde.l om vogel-
bez.oek te weren IS netheid.. Geen b.ood-
kruimels op tafels en op de g!ond, geen
etenswaren op de werktafels - dan ook

geen~hegendeconsumenten. Werkt atlenmee-mussen behoren buiten,

Terwille vàn "de actua1iteithebben wij in ons
vorige nummer rêeds aangekondigd, dat
-. C. Hartmanuit Utrecht een premie van
150guldenverdiende voor eenîdee. dat het
wikkelen van ankers van kleine motoren
:Jetrol
Bovenstaand plaatje doet ons delen in de
v!eugdevan ,deze inzender1oen hij uit han-
den"an de heer Meysde envelopp~ m~l
inhoud ontving, Devoltallige ideeëncommis-
sie. WZIS daarbij van de partij, alsmede heer
Van Bokhorst van personeelszaken; die als
belangstellend toehoorder fungeerde.
Van links naar: rechts de heren v. d. Berg,
Meys, Carsouw, Hartman, v. Bokhorst en

Sival.
Onnodig te zeggen dat de inzender uiter-
mate ingenomen was met de beloning, een
ingenomenheid die zijn weerklank vond in.
de gehele fabriek Utrecht.
En ook in Den Haag, want .J. G. Hartman
was daar vó6r zijn militaire dienst werkzaam
Op de afdeling versterkerbouw: Toen hij
terugkwam uit het leger is hij via Den Haag

,
terechtgekomen in Utrecht, waar hij als

wikkelinstructeur fungeert.
Met de premie was hij uiteraard zeer In zijn
schîk. Hartman is getrouwd en in een jong
gezin is een financiële hartversterking altijd
welkom.
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Utrecht op de Solex ~'.~

'1ej. v. Es.ter)k, t,:chnisch bureau,ontva~gt\

Solex-lnstruct!e van hrHensbergen.~

I Joera, daar is de vacanti.e..-
c C C

Héerlljk;wateén ,tlJdcyan ..rust,
Vrij van de dagelijkse zorgen;
dat is ieder naar de lust,
Nu geen wekker In dé morg~n..
Nu geen di.ngen volgens sleur,
Ook geen vrees van laat te komen.
'geen portiers, geen viSIteur,
'n Extra weekloon In de buidel
en een Solex; die ons r,l!dt..
Wat een zee van heerlijkheden
Brengt ons dje vacantietfjd,

cVan het ".J~orden naar het Oosten Weekend Rockanje
",n het Z'J,del ni1qr het West Cc

ë:fstand is voor ons geen letsel Op 29 en 30 September hebben we weer
cp de So.!ex gaat dat best.. eenVDH-weekend op de Volkshogeschool
Laat een ander nu maar werken, in R~ckanJ'e, c c

,. d . t t t I t 'WlJ oen nle s van vroeg 0 aa ' d' kd " f cbD c '
I C t " d t De kostenyoor !t wee -en zIJn '"7 '. e

;t s voor on~ nu IJ van rus en, fb ' k b al hiervan f 2.50,Jammer dat t zo vlug steeds gaat, a rle eta t,
En tóch wil ik het we! bekennen, Hetprogrammäcstaat nog niet h~lemaal.vast,
AI5 ik aan m!jn beursjec merk, ... Maat In ieder g~va!z~lhet weer,ergge~e!-
dat. het angst~g dungaa\w?rden lig~orden, Hetaëlntël\..plaat,sen \S bepel;~t..
dànyerlang Ik weer naart w~rk, duscals UcmeèwiltmbetU zich w~1 spoedIg

k c c
ccD. v..d, Wi.lt.fopge"en op de afdeling socia)e za en,

1

~

~',
"""è
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VACANTIE. . . .. en toch verzekerd,
maar. . . .. niet a1tijd

,
Nudevaca nties voOr de deur staan schaduwd wordt door rekeningen

Ik d Ien~eeverze hLJ!p;waarvan
er verpozIng burten hun woonplaats U naaT goed vertrouwen meende, dat
zoeken lijkt deze wel zou ;?e"
kort samen te vatt~n;..hge gehandeld talen" m~arwaarvan .ochte!af bliJkt,
moet worden TUDENSZ!EKTE SU!- datdlth.Jet hetgevalcis. "

TENDEWOONPLAATSc .. Uwziekenfohds..betaaltde kosteri

g~neeskuhdige hulp buJten:de
~ederven 'c'-' j~tegênd.e~!, Wi! vragen woorplaats, indienaa~de"vo!ge(lde

..'ywb~langstellr~g omt~ voork9mer'VOOTwaardenvoldaan..'s. "
dat Uw vacantiepret achteraf over:;

1.begeneeskundlgebena~d~tin~ m6et.
cMEDISCH nodig zijnen wet van dIen

"c~aard,dat er n!etmeege~acht k~n wor-
~en..1otdatde patiënt inz!jnwoonplaats
.Jsteruggekeerd, met andere woorden de

cbehandeling moet "een SPOEDEISEND
" karakter hebben. Een schriftelijkeverkt~-

rIng, waaruit dit blijkt, moet door de
huisarts of specialist worden afgege,en

_voor het ziekenfonds. Zodra het spoed-c. .eisend karakter geweken IS, zal de pa-
tiënt zich onder behandeling moeten
stelten van zijn huisartsfn zijn Woon-
plaats. -
Men moet zich voor medische hulp wen-
den tot een HUISARTS. De huisarts zal
zo nodig de hulp Inroepen vaneen spe-
cialist. Wanneer de patiënt zich recht-
streeks wendt lot eeR ~peclalist, komen

"de kosten van despecial.istische hulp niet
voorsekening van het zIekenfonds,"

3... Men moet aan de behandelende huIsarts
" of specialist mededelen, bij we.lk zieken-

fonds men verzeke~d IS. DJtJsnodlgvoor
hetberekeneRvah het1arieft ...

4.. Indien opneming Ineen ziekenhuIs nodi;"
""geoosdeeld'wordtdoqr de behandele,nde

geneesheer, moet men dit TEVOREN -
'ofcbir.spoedgevallen zospoeqlgmoge1ijk
n? de <;>p:n~m!ng - aanvrageR bit. het
zlek~nfonds.

5.. De rekeningen, welke men betaalt -
we!k~de behandelende g~neesheer n~~r
het z'~~~nfonds zendt. moetengespec.J!I-
ceerdzJJ.n..

VaR groot belang is het te weten, dat de I
ziekenfondsen nooit kosten van geneeskun-1
dige behandeling enz. welke elders gemaakt
zijn betalen, indien de verzekerde zijn
woonplaats verlaat terwijl hij reeds ziek ol
onder behandeling van een arts is. Gaat men
dus ziek of althans onder behandeling van
een arts zijnde op reis, dan zal men moeten
overwegen, dat eventuele kosten van ge-
neeskundige hulp buiten de woonplaqts voor
eigen rekening komen.
Bij vacantie in het buitenla~d geldenvoolC
VERPU.CHT-VERZEKERDEN sinds Apri.t
1951 dezelfde regels, DE VERGOEDING
ZAL DAN ECHTER NlETMEER BEDRAGEN I
DAN DE KOSTEN, WELKE IN NEDERLAND
ZOUDEN ZIJN BETAALD, met dlerl ver-
stande, dat voor huisartsenhulpdevergoe- D d" W" E ;..~,." --'-"'-'-' ,
ding is bepaald op teN hoogste f 1,50 voor e ra 10 van Im van st
eenspreekuu!-bezoek en ten hoogste.f 2,50 Heel sportminnend Nederland is .Maandagavond juichend c;>pgeve~rd, toen d~ radio het
voor een bezoek van de arts ten huize van ve:rassende nieuws bracht, dat Wim van Est er door een brillante etappezege In geslaagd
de patiënt. Bovendien worden nimmer ver- was de gele trui te veroveren. Niemand zal echter intenser aan de radio hebben "ge-
goed eventu~l.e ko~te~ vanver~oer per auto hangen" dan zijn vrouw in het Brabantse dorpje Sint Willebrord. Dank zij de radi~ kan
van de verblijfplaats In het buItenland naar zij prestatie van haar man uit diens eigen mond vernemen. Het stemt ons tot vo doe-
de"woning in Nederland. . ning dat deze radio er ~en is uit onze. fabriek: een Aetherkruiser AK 1484.

(UIt: Ziekenfondsblad) , Jammer dat het sprookje zo gauw Uit was.
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Nieuwe telefoonnummers

174-25: hr Wezenaar. hr. Schouwenburg,
hr Glasbergen..'.

143-25: hr Mostert. hr Staff~l~
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roterende

hardingsoven
I Iets nieuws

1

1 In de harderij is onlangs

een nieuwe hardings-

geplaatst. Deze
lii\I -,..' in hoofdzaak voor
"~- II het inzetharden van

~ ~ kleine artikelen, Inzet-

I harden is het brengen

I van koolstof in de bui-

I tenste laag van koolstof-

I arm staal. Dit gebeurt

hier bij een temperatuur

van ongeveer 900. C.

Het bijzondere van deze

oven is dat hier een

gasvormig inzetmiddel

wordt gebruikt, namelijk

propaan en ammoniak,

en dàt de artikelen wor-

den gestort in een 'trom-

mel die tijdens het pro-

cédé 'Tleedraait. Na vol-

tijd wordt de
.. waardoor

Rrtikelen voor het af-

in een koelbak

gestort.

men ziet: een

aanwinst waar

v. d. Weerd en

tie Bruyn te-

recht trots op zijn.

y

:~ -,
Desne)he!dwaarmede velen onzer zich om
~:gOuurn~artra~ en trein ~poedden houdt
sçhone beloftenJn ten aanzien van Vader.;
landsesprintsuccessen op de aanstaande
olY,mpischesperen; Vlak voor aandaverende
Jf~!nen!angsstormt men naar de tramhalte,

:F'-

~-~I

Van de zijde der Nederlandse Spoorwegen
heeft men ons medegedeeld, dat de bestuur;.
der van de Jsindskort ingelaste) sneltrein
die omstreeks 17.07 uU.r de overweg pas-
seert...de baren dagelijks te berge rijzen.
Aangezien wij er toe willen medewerken dat
ons dierbar~ personeel op deze overweg
geen gevaar,oopt, heeft vorige week de
Haagse verkeerspolitIe op ons verzoek ge::
tracht doldrieste VDH-ers ie beletten voor
de aanstormende trein langs te glippen,
Tot grote verontwaardiging van velen, d.ie
dez~ agenten het recht betwistten hun 1even
te beschermen.
Wir hebben nu getracht de zaak van de psy-
chotogische kant te benaderen en hebben
ons afgevraagd: "Waarom wil men Zo snel
naar huis? Is het de afkeer van YDHof het
verlangén naar 'e.igen haard?"
Het schijnt dat velen naar huis willen om de
hond nog even ie kunnen uitlaten, aard-
appelen té schillen o(Marietje bij Oma te
halen. Voor dit edele doet riskeert men
graag alles.
Zij wel.

Maar serieus: het overwegje is levensgevaar-
lijk. Vooral nu een sneltrein is ingelegd.
Wees voorzichtig en laat het niet zo ver I
komen dat er ongelukken gebeuren. Als het I
zo doorgaat komen deze onherroepelijk. ,

. Den Haag - Gouda - Oudewater - Utrecht -

Amersfoort -Apeldoorn - Deventer - Raalte
Ommen - Balkbrug - Hogeveen - Emmen.
totaal 255 km,

30 Juli 1951:
Sterrit Den' Haag-Bloemenzee..
Op de laatste dag vandefabrleksvacanfi.e..is
er eengrotereunievan VDH.Solexistenbij
de voor ons zo goed bekende Houtru$t-'
h IIa en.
De Bromfietsen-sterrit van de Stichting Den
Haag-B1oemenzee zal ongetwijfefd het groot-
ste deel van onze Solex-bèrijders ûitDen;
Haag en Utrech~ b)jeenbrengen.
Voor de kersverse Utrechtse Solexisten Îs, . dit een pracht-gelegenheid om eensport!eve

tochfnaar de Haagse Bloemenweek le
maken en bij de klassementsproef hun krach-
ten op het gebied van rijvaardigheid en
nuchter verstand te meten met de Haagse
collega's.
Iedere deelnemer ontvangt een prachtige
Gero-zilveren bloemenlepel, gratis entree op
de tentoonstelling Wonderland en voor de
ballonopstijging van ballonkaptein Boesman..
Bovendien ka,n iedere deernemermede-
d,ngen naar de prijzen, waaronder een doór
onze directie beschikbaar gestelde Solex en
verder een Berini-motor en vele andere
prachtige prijzen.
Inschrijvingen bij hr Tetenburg, afdering

organ!sat.ie.Het inschrijfgeld bedraagt f 2.50, hetgeen
gezien het gebodene niet hoog is te noemen
"!n . .. van de extra week betaald kan wor-
~en.
Solexisten, onze Solex moet de boventoon
voeren bij deze Haagse Bromfietsen Sterrit
~n de VDH-ers bij de Solexen.
21 Juli 1951: .

Solex boortorenrallye, zie ook het VDH-tje
van 23.6.1951. Inschrijvingen bij Solexclub
Emmen, Boschlaan 16, Emmen..
Voor liefhebbers van verre tochten volgt hier
een voorstel. voor de te volgen route.



-DADEN ~ ~ De collecte van verleden jaar

bracht zoveel op., dat. wij het

precies een jaar hebben uit-

gehouden en geen noemens:

,:_aardige schulden behoefd~n

,e maken.

Maar nu is de bodem van onz~

schatkist bereikt en zijn onze

nagels al versleten van het krab-

ben naar de laatste centjes.

Daarom. .. op 13 Juli a.S. de

grote jaarlijkse collecte voor

onze zieke collega's.

Allen., die ziek geweestzi]n,

weten wat het betekent, niet

vergeten {e worden en van de

vriendE:!n in het bedrijf een

kleine attentie te ontvangen.

Dat. kost echter geld en wel

ieder jaar meer, omdat het aan-

tal werknemers steeds toeneemt

en daardoor ook het ~an.tal

zieken.

Verleden jaar bracht de. collec-

te ruim f 420. -:- op. In dit jubi-

leumjaar van VDH rekenen wij

op minstens f 500. -, liefst be-
langrijk meer.

Wij vragen Uw aller steun.

Onze zieken zullen U dankbaar

zijn.
Comité Ziekentroost.

Burgerlijke Stand

Geboren.
Paul, zoon van M..,A,'J,RQrlte)tap, ~fdeling

montagecontrÓle; op 24;6. 1951.
Maria Petronelia Elisabeth.. dochtèrvan J. J..

van Hagen, afdeling plaátbewerking, op
I 28.6.1951. Pieternella Philippina Antonia Maria,dochter

vafJ P. Ph. de Tombe, afdeling montage.'
op 2.7:1951. 4"" -'cc.

Gehuwd', c.
J.'F. de Voigt, afdeling draaierij, met mej.:,...)G:G. .Yrieze op 4.7.1951. -

? J. v. Hooidonk, steekproefafdeling, met "
mej. D. Berends op 10.7..1951. "

F. A. v. d. Made, afdeling Solexlaboratoriurn,
met mej. L C. $pcor op 10.7:1951. '

:-'lei. C, J. Hopman, afdeling productiebu.reau, :
met C. A. van Veldenop 18.7.1951.

IN TREDING EN
2.7.1951
~. C. y.d. Klaauw, gereedschapbureau
Mej. J. I. Cochlcvius, voorcalculatie
Mej. M. Toepoei, idem
Th: Nordl6hne.. opleiding
D. v. d. Starre, inleerband
3.7.1951
Mej. E. v. Daalen, productieburealJ

Kernspreekuur Maanweg.
De kern houd(spreekuurop Maandag 9 Ju!

aans~aande in de kamer van de heer v. cl..

Poel. Aanwezig zijn:
1e pauze: "mej. v. Rietschóten en hrWflle;
2e pauze: hr v. d. Plas en hr van Delft..

Waar het ook komkommertijd mocht zijn, zeker niet in de Ideeënbus.
Deze week was er weer een beloning van groot formaat: 150 gulden voor
J. de Man van de afdè.ling montage. Deze inzender, die in het dagelijks
leven een wakend oog houdt op de knip- en stripmachines alsmede op
het lintmes, laa,t zijn gedachten daarbij niet thuis. Reeds tweemaal kreeg
hij een premie uit de Ideeënbus; de eerste was (7.50, de tweed~ (15.-,
Er is dus behoorlijk vooruitgang merkbàar.

Toen J, de Man deze week bij de heer
AN.

Steevens geroepen werd en daar de heren D K
Van Es en Roorda aantrof begreep hij wel D h V d d k fd I' ,

Id t h t h t d' t I ' dd ' d e eer er aas on , a e Ing Interne expe-
a e sc 0 I maa mi en In e roos was d' , h " d k bt It!e,verzoc t ons ZIJn an over; te reng~n

gewees. IIC d' h d d " 121/Mth ddh I h'; aan ~ el) ..t..~ f!fr:n op e ag van zIJn 12"
aar oen em gevraag wer oevee Ij" ;"' b' lf l ' ' t d f dd I d htdt hl' d' dhd d fd Jarig j,u ! e\JT cc' e ICI eer en 0 qp an erean we ac a J. ver len a, ur e " h th' bl" k Ih" , t h t h tt d 25 Id Wijze \(an un sympa le IJ. gaven, zoa s

Ij nle oger e sc a en an gu en, cl" k Utht 'D I h hlf e ern rec "" e eerste maa was et zeven en a ,toen N "cl b ;' k I" k d (h I" ft ' I t ' k .' f t ' t' "aast e ge ruI e Ij e ca eaux or oge,
Vlj len, aa I zeggen VI] en Win Ig. I t " h d) h ft ' b' l 'T h" h d 150 Id t dh " enve oppe me In ou ee onze J.U I arlS
oen IJ oor e van gu en s on IJ. l d h d "cc Hk I een werpro ca eau ge a van zlJ.n aagsespra e oos, 1I ' v , h t ' t t ht .D 'd ..", t d co egas, qor wie e me we en moc .
e I eeencommlSSle was overigens me eze lf ' I ' h elt' d t, kZ " h f d een werpro 0 ral IS een asp J.e a oppremie 00 content, IJ. ee tgraag tevre en h ' I :

d d V dki t t Idt kt Idh een werp enge wor t gemonteer. er aas-an en wan ge re ge en oe meer d k h f " I d d ' d '. d" hb t on ee tons uiige eg at er In ~ V!S-Inzen Ingen oe eer, , Id ' I I t' dJ d M ' " ' d' l1 db t kk' h t were een comp ete revo U le aa(! e. gang
, e an sInzen Ing a e re Ingop" e ; D ' kl ' k ' h I b d ;. , k b' d' IS, e assle e enge estaan e Uit eenknippen enstn ppen van orte ver In Ingen, t ' l ' Ik d t kk b b,", , sein e aar passen e s U en am oeDeze bewerking (draadjes op lengte knippen dtl 'dl "' k d '

, I ' d ' ' d " d) wor ge e! e ij "vervangen oor een zwle-
en ISO atle van e ulteln el) verwIJ eren, h It ' t ' I I t Ik " Ilt dh ' d d ., peng enge J.e me ral en ve e me ers
on vroeger a een me e an wor en ge- IdN k d k h h ny onsnoeraan, U an e n!p. en stripmac ine et KI '.

Iwerk verrichten, - 8VerJ8S
Wij hebben- onbescheiden - gevraagd Klaverjassers, aanstaande Maandag 9 Juli I
wat de winnaar met zijn gel,d gaat doen;" iclubavond;, Vervolg roosterwedstrijd, vijfde
"Ik heb een vrouw en"tv:-ee ~~nderene,n d!e

l r9nde;A!ler opkomst verzocht en gew~nst. i
kun~en best wat gebruiken, Voor zichzelf Aanvang 8 uur", Ivroeg "hit niet veel; zijn liefhebberij is zijn ' ~

tropisch aquarium en daar :tal hij wel iets rE'r W. erdk voor open, , 'I

Wij vinden het leuk dat de ideeënbus de - voor de bekisting van het beton van het
laatste weken zo vruchtbaar is en dat de "I.aborator!~mgebouw een nleu~e m...eth~de' meter heipalen voor de telecommunicatie..
premies zo goed ierechtkomen, toegepa~t',ln plaats van de gebrulk,eI!J.ke mldd'elenfabriek geslagen,
Hoe meer in:tendingenhÇ>e meer vreugd.. houtb~klstlng :werd een stenen bekisting T I k I b ; '..gemetseld.. D~ze methode bespaart hout ens otte nog en e e ouwnleuwtJ.es.

"en tijd, Voor de vloer ,van het personeelsgebouw"
- tot nu toe ruim 500,000 kg cement en zullen bew~pen'ngsstaven van 26,meter

5..000,000 kg betonijzer verwerkt, lengte gebruikt worden, "
.:- voor de vloer van de nieuwe loods en Eind Juli zal begonnen wqrden met het aan-

het tegelpad 20.000 betontegels gebruikt. brengen van de staalconstructie voor het
-" een totale lengte van 2~ strekkende personeelsgebouw,


