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Paarden die de haver verdienen

HUISVROUWEN OP VACANTIE
IoènoP19 Juni 'smörgensom kwart over
tjen de bus vertrok! was de stemming a!
qpperbest, Hoe kan dat ook anders.. met
prachtig weer~n een stel vrolijke huis-.
vrouwen,
Zonder pech, en nadat wedeRott~rdam..
mers opgehaa1d hadden.. werdd~ tocht
v09rtge~et,NaaankomstinRockánje Wer-
den we hartelijk ontvangen met een heer-
lijke kop koffie.
We kregen allemaal een naamkaartje opge-

i speld, zodat we konden zien tegel) wie weI spraken, ... c

Nadat onzêslaappláàtsen aangewezen warên
en Wij elkaar beter leerden kennen, was de
stemming al intiemer.. ": ,

Naast de enkele inleidingen die we gehoord
hebben en waarvan wevêer:gere~rd hebben..
hadden we ook erg veel plezier. '

We waren echt uit Onze beslommeringen en
I riat was de hoofdzaak,

Eén maaktë tenminste de opmerking, toen
we aan hetstrarid waren:'.,We lijken wel
een stelletje uit .Maasöord me( een snipper-
riag". ..,'

I 's Avonds op de slaapzalen was het bekende

44 40 JAAR ERRES PROMOTOR {.o~ spook oÇ>k wel eenS aanwezig, Eén zwaar-
4 {.o gewicht der jonge meisjes z~kte op een
4 J bo l h J S " t {.o avond door haar bed, '
4 U I eum r ac. mi 5 {.o Wat ons het meest verraste was het bezoek
4c , .. c , '" " {.o Van onze moeder der mÇ>eders,m'evröuw

* Het IS niet gebruikelijk en het ligt.. b\usbaar enthousiasme en daden- {.o Van der Heem, en mevrouw Gussehhoven

* ook niet op onze weg, dat in dit, drang in dienst ste)t van het grote {,a ~et haar zoon, We cbrachten eengehoeg-
4 blad melding gemaakt wordt van Stokvis-bedrijf.,. dat hij op de jaar- {,a1ljke avÇ>nd rtlet hen dQor,* ' b' l b., S k " b Ih I d ' h {.o Op de bonte avÇ>ndbleek, dat er nog ver-* e:n JU I, eum IJ to VIS, .eurs..~en ~e aast egen arlsc e {.o schillende a!tistenonder onS waren, De heer
4 Ditmaal IS er echt~reen zeer aan- figuur IS, die dan 10 dagen lang{.o Schouten, 1eider van de Volkshogeschool te
* vaardbare reden om van deze ge- onvermoeid in de weer is om de {,a Rockanje, vertelde op dieavpnd over de
*woonte af te wijken: de heer Jac, .vele., ve)e ERRES relaties te be- t betekenis van he,~ Yplkshogescboolwërk in
4 S ' d' d . fd I ' t d t t -r.o Nederland, d~t WIJ ,erg gQed begrepe.n,.om-
* ml~s, Irecteur v~n e a e; Ingen gr°.e en, te, ~oor e saan en, , . {.o dat we het .nu zelf een klein beetje hadden

4 Radl.o en Electrlsche Hulshoudc"ERRES radio s te verkopen. {.o rneegemaakL '

~fde;~~el.l~~.. is,c1'ó, Juli aanstaande De heer Jac.. Smlts is; een verkoop- t De 1aatste dag was het. !1atuur.[ijk weer pak-
~* '4q Jaar biJ $:okvis. ,!eider va~ het" zulverst~ water, {.o ~:~ bl:efd~a~f:m:~gsl:~~~. weer van de

"c*R't...yerkla~rt a!!es, wa~t de af-, Iemand, die altijd en overal de {.o Hoe kon dat ook anders, We gingen weer
*gel'ng Radio. en E,H,T.zIJ,n hetb,?:l. juiste to,?:~ weet te tr~Hen, ~ooral t naar onze mannen en kinderen,

~~erk van"de ERR~S r,~d.lo, te!ev~- de zakeliJke, d,~çh ,die nooit ~a? {.o Zo eindigden vl:r. prett!ge v.acantiedagen,
*~\e"stofzu,g~rs! zeilwrIJvers, ,~entl- nalaten daar zIJn eigen optimlstl- {.o onder perf~cte leiding van mej. Groeneweg
* tatoren:..,kortom van a!le b!J ons sche accent aan te geven, {.o en haar asslstenten'.,waarvoor ons aller dank,

ge:fabriceerde ERRES-P!oducten, Heer Sm'ltsERRES diplomaat ani t Het was onvergeteliJk. ,
_ A ' d fdl " ,,- ,.. DE VAN DER HEEM-HUISVROUWEN
.. Qlmator van ~ze a elng IS, mator visseri;en bezitter' van" het {.o ,

~,~aast"dei he~r vani Doorn~ deiigeh~i;;;der êèuwige leu~d, wij bij {.o VACANTIE - KINDERRUIL
l,i~eerJa?".c S,m.rts, ee~ dynamische VDH zijn IJ veeldank,verschul- t ,

..!I~uurdle sinds 1932i,met hart en digd voor het belangriJke" werk, ~ Van de p,ersoneelsafdellng van de N,V, Hol-

""",:i7\el aa,n,de~RR~S-rad'over,knocht dat <dij' voor ons verricht. hebt.. {.o land~e Slgn,~al~pparaten te Heng,elo, (0)
i"i4i IS, Off!cleells hiJ een Stokvis-man, ".". c, {.o ontv!ngen WIJ he~ voorstel tot het ult~lsselen

,ic*iirflaar..i_, dit in vertrot!Jwen gezegd WtJ!an de, range fabriek, die nau- {,a -iom gezondheidsredenen - van kinderen

Ciii'* i,~i
f ' I" k " h" c ii b - we.llJks25 Jaren de hare kannpe~c{,avanpersoneel, , , ,

"" elte!J ISc IJionze am assa b I t' ~~ Te Hengelo heeft men momenteel 2 meiSjesd W,. k, t ' t men ren gen een eresa uuaan ,.. , , .
i""~iur:i i !Jcunnen ons enm!ns e ! , d S k ' - k {,a, Uit ,één gezin (10 en 3 j~ar) en1 meisJe van
iniet :indenken,idat iemand ibeter U die 40 J~reni e to v~~ za ~n ~ 8 ,jaar, vaders respectievelijk voorman en

dar1',hijiide YDH ibelanger1 zou ~ebt behar~'9,~ o,~.,,~en, WJ!~~," d,ec'{,a ~eçhnisch b~ambte, ~öor wie ee~ vacantie"k.oi,'iii"" id' ","i ,," In overeenstemm!ng IS met.. de {,a In een izeekllmaat heilzaam zou ZIJn, ,
unneni" ler)en i .'t i d't' ""' d thd i l L .. . c~~ Degenen die deze kinderen willen uitwisse-i"" . v "' ti' " I ft" d B ' , ra Iie van a an eSrlUIS en -r.o" ,

ii*"i!a~igi9Ie'iiir:aa.r.z.rJ.nee !J 'i ~zle i H II d k i h .. {,a 17n ,met eigen kln,deren, die danee~ vacan-
iiii*9~J~t9c' eoibedenk datdezev!tale van 0 an s oopmansc ap, {.o tie In een omgeving van bos en hel?e kun-:
'i i'i4;jûbllariscalVEERTIG JAAR z1}niön- L, C, M. J, Gussenhoven {.o .n,en doorbrengen, wordenvetzocht dit mede
i"iii*ii;;;:ii"/:iii ~ i i i iii" i" i',,{,a te de.i'en aan mej, Groeneweg,c ~fdeling
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De verffabriek Vettewinkel - sym-
bolische naam - maakt reclame voor
haar, ongetwijfeld voortreffelijke, verf
bij monde van baron De Lamarotte.
Vorige week zwierf hij op een brom-
fiets rond, die rudimentaire Solex-
kenmerken vertoont.
"Gedenk te zwerven" is nu de juich-
kreet. Een raad die de Solexisten
dezer dagen zeker ter harte nemen.

"Gedenk te verven' is de leuze van
Vettewinkel.
Zo doorgaande komen wij tot: -
"Gedenk te erven - wij houden ons
aanbevolen.
"Gedenk te sterven' - op Solex niet
van toepassing.
Met onze dank aan Vettewinkel voor
de inspiratie.

Lamarotte-spook
met vacantie!

Verf Van Vettewinkel
V oorkomt Verdpr Verval

WIt" schetst onzt" verrassing toen
Wil vànnll(h' he! Lamarotte-spook
te~enkwamen op een bromfiets,
zwelgend tn de schoonheid van
eigen liln1

...,..,

..Gedenk te zwerven!" nep het ons
vrolijk toe En wàt bleek? Baron
De L~marotte had In een helder
ogenblik het langvergeten nummer
van de huisschilder gedraaid en
(al~ kroon op deze telefonlschè
arbeid) het gansè huts met bordjes
..Nat~' versierd. Eigenhandig!
Morgen trekken de schilders er in.
Wat zal het Chateau Lamarotte
opknappen van een kwast je! En
bóven de slotpoort komt, in verf
van Vetlewlnkel, het gloednieuwe

familie-devies
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..Gedenk re verven

V er~ mAt

WONINGRUIL I
Aangeboden: I

I een bovenhuis, bestaande uit kamer ensuite

~n twee slaapkamertjes. Huurprijs f 31.-
per maand.

Gevraagd:
~en groter benedenhuis.
Te bevragen afdeling sociale zaken.

Kernspreekuur Maanweg.
De kern houdt spreekuur op Maandag 16
Juli aanstaande in de kamer van de heer
. d. Poel.

I Aanwezig zijn:
1I

i 1e pauze: hr Stoffels en mej. Becude.
'2e pauze: hr Kouwer en hr v d Lind.,n

Onze heer G. M. Kerkhof.. ontwerpgroep,
heeft enkele weken geleden een lezens-
waard artikel geschreven over het maken
van foto's. Dit was een introductie voor de
vacantie-fotowedstrijd, die wij dit jaar orga-
niseren.
Aan deze wedstrijd kan worden deel-
genomen door alle fotograferende fezers,
onverschillig of men pas-beginnend box-
bezitter of doorkneed Lelca-ist is. Door het
instellen van verschillende klassen krijgt ieder
een kans. Het aantal prijzen is zo groot, dat
men met een behoorlijk plaatje al met suc-
ces kan mededingen..
Wij hopen dan ook van harte dat alle foto-
liefhebbers in de komende weken hun beste

REGLEMENT
Art. 1.
De foto's kunnen naar keuze van de Inzen-
der ingezonden worden in de volgende
klassen:
A. Gevorderden;
B. Beginners;
C. Kleurendiapositieven.
Art. 2.
De volgende prijzen zullen worden toege-
kend:
voor klasse A 1 e, 2e en 3e prijs;-
voor klasse B 1e, 2e en 3e prijs;
voor klasse C één prijs.
Een extra prijs voor de beste foto met het
onderwerp "Den Haag-Bloemenzee", on-
geacht de klasse.
Een extra prijs voor de beste foto met als
onderwerp "Op de Solex".
Art. 3.
Alle înzendingen dienen onder motto te ge-
schieden.
Bij de keuze van het motto verdient het aan-
beveling bij voorkeur geen al te gangbare
te nemen (als "vacantie", "zonsondergang"
en dergelijke). Een toevoeging van 3 wille-
keurige cijfers kan het bezwaar ondervan-
gen, bijvoorbeeld "tegenlicht 354", "vacan-
tie 586", "zonsondergang 231", waardoor de
kans op gelijkluidende motto's zo goed als
uitgesloten is.
Voor alle inzendingen per deelnemer slechts
één motto gebruiken.
Art. 4.
Op de achterzijde van iedere foto vermei-
den:
1e. het motto waaronder ingezonden is;
2e. de klasse waarin ingezonden is;
3e. de titel van de foto;
4e. enige technische gegevens, zoals:

de camera waarmede de opname ge-
maakt is;
of de foto door een fotograaf of zelf
afgewerkt is en dergelijke.

Art. 5.
Iedere serie foto's dient vergezeld te gaan
van een inschrijvingsformulier in een geslo-
ten enveloppe.
Op de enveloppe dient in de linker boven.
hoek vermeld te worden:
1e. het motto;
2e. de klasse;
3e. het aantal ingezonden foto's.
Op de enveloppe mag de naam van de in-
zender niet voorkomen.
Art. 6.
De foto's mogen opgezet of onopgezet in-
gezonden worden.
Voor de klassen A en B bedraagt het mini-
mum toegelaten formaat van de foto 6 x 6
centimeter.

beentje z\lll.en voorzetten. Zij z\llien dan
bemerken, dat. het maken van goede foto's
een leerzaam genoegen is. In totaal is er
een bedrag van 135 g\llden aan prijzen be-
schikbaar gesteld door de directie. De ver-
deling over de verschillende klassen geeft
alle liefhebbers een goede kans. i

V?or nadere b!jzonderheden verwijzen wij 1
1naar het onderstaande reglement.

Wij hopen, dat alle camera-bezitters z\llien I
meedoen. De prijzen zijn de moeite waard.
Inzendingen k\lnnen LZ.t. worden gedepo-
neerd in de ideeënb\ls of worden gezonden
aan de heer C. v. Delft, I.V.O.K. (Den
Haag).
AAN DE SLAG I

Voor klasse C (kle\lrendiapositieven) beo
draagt het formaat 5 x 5 cm (zij moeten
voorzien zijn 'la neen masker en van een
dekglaasje),
Art. 7.
Door deelneming aan de wedstrijd wordt
aangenomen, dat de Inzendingen mogen
worden gep\lbliceerd in hetYDH-tje of "Op
de Solex" en dat ze geëxposeerd mogen
worden op de vrije-tijdsbesteding-tentoon-
stelling in het najaar van 1951.
Op het inschrijvingsform\llierkan dè inzender
hiertegen bezwaar maken.
Art. 8.
De beoordeling zal geschieden door een 1
door het wedstrijdcomité aan te zoeken j\lry
bestaande \lit enkele desk\lndige niet-
VDH-ers.
Art. 9.
Indien het gehalte van het werk het toeken.
nen van een bepaalde prijs niet rechtvaar-
digt, heeft de j\lry het reG/'It deze niet toe
te kennen.
Art. 10.
De foto's dienen gemaakt te zijn in de,
periode 1 Mei 1951 t/m 31 September 19511
Art. 11
De foto's dienen vergezeld van de motto-
brief ingeleverd te worden vóór 15 October
1951 bij het wedstrijdcomité.
Art. 12.
De \litslag zal zo spoedig mogelijk na 15
October bekend gemaakt worden in het
VDH-tje. in ieder geval vóór 15 November
1951. Na het bekend maken van de prijs-
winnaars worden de niet-beloonde inzen-
dingén ter beschikking van de inzenders
gesteld.
Art. 13.
In alle gevallen waarin dit reglement niet
voorziet beslist het wedstrijdcomité in over-
leg met de j\lry.
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Er werd - in het nieuwe personeelsgebouw weer

volop gestort.
Zaterdag: de garderobevloer.
Woensdag: de wanden en kolommen.
Vrijdag: de trappen.

- nog meer gestort. Na het op maat hak-
ken der palen, het termineren der bekis-
ting en het vlech!en van de bewapening,
is een begin gemaakt met het storten van
de riool plaat om het nabewerkings-
gebouw.
Volg~nde week komt deze plaat klaar en
wordt een begin gemaakt met het leggen
der riolering.

- In de houtvleugel een gedeelte van de

meubelmakerij overgebracht naar de vrij-
gekomen magazijn ruimte in de fineer-
derij.

- met de nieuwe televisieband, welke de
laatste weken voorzien is van vele
nieuwigheden, ruil speed gestart.

'- G\.7rote premie voor J. . Hartman
, "

kk Deze week eist Utrecht de eer van de

Als de gebeurtenissen die în de afgelopen week de aandacht tro en hoogste premie voor zich op.zouden wij willen noemen: de mogelijke wapenstilstand op Korea, het J, G. Hartman bedacht een andere methode
Perzische olieconflict, de overwinning van Geoff Duke te Assen, de neder- voor het v:ikkelen van an~ers van kleine

Jaag van Sugar RayRobinson het spook in de Paets van Troostwijkstraat ~oto,~en. NI.?t alleen ,werd hierdoor een aan,, ZlenllJke tIjdsbesparing verkregen, maaren de Tour de France, :)ovendien wordt het uitvalpercentage ver-Vraag ons niet deze feiten in volgorde van belangrijkheid te zetten, Als aagd,
wij populariteit als maatstaf namen zou de Ronde van Frankrijk waarschijn- I De Ideeëncommissie k~,n daarom tot haarî"k d s 'ts staan I genoegen - en ongetwijfeld ook tot dat vanIJ .. aan e pl. de inzender - een premie van 150 guldenHeel Frankrijk, Italië, Zwitserland en België toekennen. .zijn in wilde opschudding gebracht door de 'Een su~ces dat een welgemeende gelukwensTour en zelfs in ons koele (en deze week IS,ook vochtige) Noorden wordt aan deze v. Zwleten, afdeling gereedschapmakerij,reuzenwedstrijd meer aandacht geschonken vorige maand een premie vandan de wielrennerij ~ewoonlijk trekt. De - voor een Inzending betreffende "hetnamen van de groten: Coppi, Koblet, Bobet, van een beugel voor de SZ 20 uitMagni, Lazaridés, Bartali zijn beter bekend een omli.eerstrook",dan die van de onderhandelaars op Korea Deze vermelding is onjuist en moet lulden:en à la bonne heure. "Stampen met een gecombineerd stempel."Met alle achting voor de wielerkoningen en De gereedschapmaker Van Zwleten kwamvol verwachting, dat onze Nederlandse ploeg - terecht - op tegen de formulering vanditmaal een beter figuur zal slaan dan het .. ondeskundige redactie.gebruikelijke d:oevlge zouden wij nog even ~~ Lavrijsen, afdeling ~625, stelde enige. de aandacht willen vragen voor een gebeu- \a"~, " en verbeteringen voor,\,...,. ren dat enkele jaren in onze fabriek Maan- ..., , de ventilatie vanweg evenveel belangstelling trok als deze afdeling montage, kon worden aanvaard.week het spook van de Paets van T roost-wijkstraat. Wij bedoelen de Tour de Mon- voorziening aan de bevestiging vantage, die in 1947 door onze chef-controleurEé I ht d t k d " Imeetgereedschap voor de waaierpassing van 'dn sec pro uc an e Kansen van onzeAGAGHey werd georgamseer.. .

h d E .. . b rotoren 250 en 279 leverde G. H.
D t 'dtl.ddeKY-465en 466. productie ernstig sc a en. r zIJn In Innen-GdhIk'f250a was In e J van 'b.tIdttd' 0 sc a een premie van. .h dd ,. .hden UI en an concurren en e over, le A

11.d- van een Solex a en WIJ nog nooit ge oorf.tI'k. - ""\an a e Inzen ers onze dank. ,.hdd..knvermoedengraag pro I eren van een nzln Ing onzer-en weinig a en WIJ unne , "d
dat er enkele jaren later televisie-apparaten ZIJ s. INTREDJNGI=Nop het programma zouden staan. Het is goed dat wij dit altijd bedenken en i5 71951Wij waren bezig ons te wennen aan normale dat wij er voortdurend op bedacht zijn aan- Mej. A. c. Ambagtsheer, montageproductietoestanden en vonden het bereiken vaIIers af te slaan. Q.7.1951
van. een weekproductie van meer dan 1000 Het ERRES-fabrikaat heeft In ons allen een I ". Z. v. d. Pol, montageradiotoestellen aanleiding genoeg om de kleine 2.000 goodwill-ambassadeurs. Een M. Brugman, Idemvlag uit te steken en rijksdaalders uit te rechtgeaarde medewerker zal de belangen

I D kb' .delen, van het bedrijf steeds als de zijne beschou- a.n etu,'glngen , ,Het was ook in de tijd, dat de slag om de wen. Elke aanval op ons product moet hij, Wij o?tvlngen ee~ dankbetuiging van H. C.kwaliteit was begonnen. Er was een onver- namens ons allen, beantwoorden. M: Cirkel, afdeling. machine revisie, aand.bhdCten en Ziekentroost.za Ig are onger naar onze pro u, Zo kunnen WIJ, hoewel onze dagelijkse taak e'wij. wilden met alle geweld de naam die onsb. d f b . k I't.h Innen e muren van onze a rle en Ig, Langs deze weg danken wij directie chefs
fabrikaat genoot hand aven, ook daarbuiten goed werk verrichten.

11 ' d h . d ' Dus roductleverh6ging zonder kwalitelts-. . en co ega s voor e prac ti ge ca eaux enI ~ Niet door blindweg alles goed te keuren
I de betoonde belangstelling bij ons huwelijk ~~r aglng h '

t t h k I b k d d t de ze wat des bedrijfs Is. Ook hier werken maar ondervonden.'..u was e oc 00 we e en, atI.d d f t C C MI t 11' .t.ektljdskunnengewone serve Ingen en wor en us ou en B 0 ELLO montage ,oe seingen me In een we kt . . , '."'-worden bereikt. Wir verwachtten toen dus gemaa. G. E. COMELLO-de Klerk, wikkel.niet, dat productie en kwaliteit als vuurpijlen Wij kunnen de bedrijfsbelangen di7nen doorzouden stijgen, ons als ambassadeu~ van .de fabriek op teDat er van de Tour de Montage een wel- werpen daar waar dit nodig wordt.dadige stimulans Is uitgegaan staat zonder Ten voorbeeld: iemand van ons had de stof-meer vast. Een herhaling van de stunt Is er zuiger SZ 305 bij een kennis aanbevolen. Denooit geweest. Wij zijn .langzamerhand het kennis zeilde op het ERRES kompas en kocht
I"stunten" ontgroeid en streven er alleen, n<;,g een ERRES stofzuiger. Hij was er niet tevre-maar naar datgene te doen wat planmatig IS. den over, ging naar de winkelier, doch deEr wordt dus meer de nadruk gelegd op een klacht werd niet afdoende afgedaan.II.kt' d st te dan Opeen ver-ge J ma Ig goe e pre a I Toevallig kreeg de man die de stofzuiger had

I.loop met uitschieters en tegenvallers. aanbevolen hier kennis van. Hij stelde deEvenementen als de Tour de France herinne- service op de hoogte, die ingreep en zorrrl,!ren ons aan de juistheid van dit standpunt. dat de klant tevredengesteld werd.Het komt hier ook aan op de hoge gemid- ., .. .deldèn. Uitschieters zijn wel spectaculair, D~t was activiteit 1n het belang van het be-maar men bereikt er op de lange duur wel- drijf. Het re~ult~at: dat e.en ontevreden klantnlg mee. Dat bewèes de Zwitser Rossi die veranderde In Iemand die ons product aan-de, eerste dag glorieus de gele trui verover- beveelt.de en die na een week moest uitvallen om- Het doel van dit verhaal Is niet alle 1ezers!dat h.îr het tempo niet had kunnen bijbenen. aan te bevelen zelf koopmannetje te gaanDe concurrentie ligt voortdurend.op de loer spelen. Dat is onze taak niet. Maar wel die-om zwakke broeders uit te stoten en de nen wij de goede naam van ons bedrijf enkanshebbers houden elkaar angstvallig In onze producten te verdedigen waar dit nodighel oog.. mocht zijn. Trouw aan het bedrijf Is eenIshet,,-in ons bedrijfsleven niet precies een- mooi ding,
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Burgerlijke Stand
Geboren c. co:'
Adr[~nl'S Johannes... zoonl;'ari T.Slkke~a.f~

" b k '." . deling meu el.m~ erij,op3;7,)951,;

'Gehuwd'
A, H. RuIfrok, afdelir g montage, met\mcj',.

F, T..Radder op 18..7.1951, \:
:J;H.Tow~send, af.del\ng montage.,co~trOI~,

"met mei. M, J. Gillam op 2Q,7.1951',:
:

INTREDINGEN
266.1951
Mej. C. Regeer, typekamer
9.7.1951
H:A:van'SChiè f'";eetapp~ratenlàb.. J
-.M. v. d:Linden.. proefwerkpl. electr.1nst..J M .. odderkolk, Idem
W. Snoey.. gereedschapmakerij (reL M.D;)
. A. Verkaîk, bedrijfsschool (idem)

C

Mede namens mijn vrouw dank ik direqtie,cc
chefs en collega's hartelijk voor de mooie;c
cadeaux en de vete blij'ken van Symri;;:fh1e,c"'- c
tijdens ons huwelijk ontvangen,

c" Cc. J. L, v. d, KRA~~ C)

c c'oJ
c

Mede namens mijn echtgenote dank ik
d ' t ' h f b II ' d'cIrec le, ces, azen en co ega s voor e
cadeaux tijdens mijn huwelijk ontvangen..

c
J. F, VOlGT, draaierij..

c
* c

Mej, I, V. Werlemann van afdeling inkoop"
die tengevolge van een ongeval geruime tijd
afwezigcwas, bedankt, weer in ons midden
teruggekeerd, alle collega's, Ziekentrooslen
verdere belangstel\enden voor de vele blij-
ken van sympathie, die haar werden ge-

c
geven,

.I'~

~

~'
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WIJZIGINGEN KINDERBIJSLAG

~

,EN NU VACANTIE

~

De Eerst e Kamer heeft een wetsontwerp tot
Wijziging van de Kinderbijslagwet aan- Loonbetaling
genomen, Dit houdt in, dat de kinderbijslag d .per 1 April 1951 verho09d wordt tot: voor en na e vacantie
f 0,46 per dag voor het eerste kind, fO,51 D k d d I I '

d h d h d d eze wee wer en eonen en sa arlssen
p,er ag voor et twee e en v~or et, er e v~nloonweek 27 en vanloonweek 30 plus

kind, fO,67 per dag voor het. vierde i\Clnd en d t ' f ' t ' ' tbt Id VACANTIE ADRESGEZOCHTd ' I dk ' d e gr:a I Ica le UI e aa , -
voor e vogen e In eren, "... 0 D dd 19J I' t d y dtW " h bb d k ' d b " I h t p on er ag u I aans aan e wor ' 13 ' d' b ,... IJ e e~ e In er IJS ag van e I k 28 ' tbt IdWk d ' voor Jongen van Jaar, le naar uitendk 11951 Id ' oonwee ,UI e aa, er nemers le, f b "twe.e ~ wart~a vo gens e nieuwe deze Donderdag niet.. ai!nwezig zijn door m~et, ,lIe st. op o,erderlJ'
bedragen berekend, ' kt f I f d ' t I " Inlichtingen.. afdelln9 sociale zaken,

zie e 0 ongeva 0 le on Si!gen zIJn en
Betaling 2e kwartaal 1951 nog iets te goed hebben, kunnen hun loon
D k' d b" 12 kt al 1951 wö dt ' t- halen of laten halen door iemand vOorzien Tramkaarten voor de maand Augustus kun-

e In er IJS ag e w(jr a r UI c LA cl t d t" d d ' ddbètaaldvolgens onderstaand schema: van een machtiging, op Vrijdag 20 Juli 1?51 nen IYla~n ag aans aan. e IJ ens , e mI ag-
tussen 10,30 uur en 11,30 uur, '>auze besteld worden In de cantine.

Uur- en weekloners: Maandloners tussen 11,00 uur en 11,30 uur,

In de kamer van de heer v.. d,Kade op D~ Ionen en ysala:iss7,n van loonweek 29 Oe fabriek Maanweg wer? ~oensdagYf;,~
,Woensdag 18,7,1951, worden betaald op Vrijdag 3 of.. Zaterdag 4 bezocht dooreen groep Duitse Jongeren.. die
;;/1~;P?~z~; montage, inpa~kerlj! montage- Augustus 1951 7,n die van loonwèek 31w~er in gezelschap van de afdeling Dordrecht!any..'

;;ëc:;,Ymagazijn; c ,.. normaal op Vrijdag 10 Augustus 1951, de K,V,P, ons landbezoeken. c

17 Juli as.nstaande komt een groep militarr~y, Y bel makerij, gereedschapmakerij, DEN HAAG - BLOEMENZEE
I van de luchtmacht. Nederland, geleg~rdYîn

huisvesting; de oude Alexanderkazerne, op eXCUTSle; Y
Op Donderdag 19,7,1951: Voor Solex!st~n van de Kr,o°n, Utrecht en

I2 , d ' fdl ' de Maanweg IS er op 30 Juli aanstaande een
e pauze., e overige a e Ingen, , ' d H t th II b" I h 'd lreun!e In e ou rus a en IJ ge egen el !

Maandloners: van de bromfiet$en-sterrit naar en door de

in de kleine: cantine op Woensdag 18,7,1951 ver:sierde residentie,
in de pauze, E~n gezellige rit, een kijkje achter de scher-
D~ formulieren worde~ ee~ dag tevor.7n men van ~en bioemenveil!ng, eenverTassing
dOOT d~y tijdschrijvers ultgerelkt..Op de IlJst op het Blnn~nho.f, een ..tocht door het ver-
van het 2e kwartaal moet een handtekening sierde rlaagJe en tentoon-
g~zet worden; voor ontvangst van het be- stell!ng Wonderland (gratis e(1:ree) , een

Ydrag, '. pracht!ge bloemenlepel alsheririnering en..,
Op die van het 3e kwartaal moeten de vra- de kans"op ee,n Solex of B7rin\ en andere
gen beantw09rd worden, prachtprijz,en zijn de belangrijke punten van
D~a!na ondertekenen.. deze sterrit" ,
Denk er om: alles met inkt, Tot Woensdag 18 JUlly kan men z!ch opgeven

, , bij hr T etenburg, Na die datum is er nog tot
~etallng gesch!e~t tegen overgave van de 26 Juli gelegenheid iot inschrijven bij hr yan
In.gevulde formulieren, Borselen, v, Arembergelaan 125, Voorburg,

Komt U vooral aan het begin van Uw pauze Inschrijfgeld (2,50.
want als na afloop van de pauze de tweede Wie de bloemenfolder en het sterritregle-

1fluit gaat moet U Îmmers op Uw afdeling ment nog niet he~ft ontvangen.. kan deze bi!
zijn, de portiers verkrijgen,


