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HOERA - VACANTIE'

"Wie appelen vaart die appelen eet"
is eer' 'preekwoord, dat ook in onze
labrie""r. geldt. Vandaar dat ruim
driehonderd leden van ons Haagse
personeel op labrieks-Solexen rond-
snorren tot wederzijds genoegen. Zij
kunnen voor een luttel bedrag genie-
ten van hun bromlietsje en de heren
laboranten en constructeurs hebben
een schare proefkonijnen direct onder
hun bereik.
Utrecht, tot nog toe uitgesloten van
deze geneugten om de eenvoudige
reden dat daar geen Solexlaborato-
rium en service-werkplaats is, werd
vorige week na veel aandringen van
Utrechtse zijde in deze Solexrijderij
betrokken. Er is een service-monteur
opgeleid in Den Haag, een werkplaats'

v,ergeet de kiekjes niet

Een vacantienummer van een bedrijfs-
orgaan is eigenlijk een onding, De
vacantieweek is immers de enige
periode in hef gehe.le jaar dat wij ons
vil'edîQ kunnen, of liever: moeten
onttrekken aan de VDH-sfeer. Het
liefst zonderen wij ons af uit onze
dagelijkse omgeving, gaan ver weg,
naar Oostenrijk, de Rivièra of, naar
!1elang de sterkte van de eigen schat-
kist, Zuid-Limburg, de Friese meren,
Wassenaarse Slag, de Stichtse bossen

Lbf het Schevenings~ strand: In ieder
geval: wij zoeken een andere om-
geving, spreken andere mensen,
doen nieuwe indrukken op en onder-
gaan daardoor een verfrissing, die
ons naar lichaam en geest verkwikt.
Een vacantienummer als dit, op de valreep
aepresenteerd, terwijl ons hoofd helemaal
niet meer staat naar het bedrijf en al wat
des bedrijfs is, mag dus een onding heten.
Niettemin, kan dit nummer U wellicht van
dienst zijn, Misschien neemt U het mee om
het in de trein te lezen als de reis U lang
valt, Ook in het kamphuIsje kan een krantj~
als dit altijd nog goede diensten bewijzen.
U zult bemerken, dat krantenpapier daar
bijzonder nuttig kan zijn, al is het alleen
maar voor het uitvegen van de koekepan.
Wellicht kan het U enig soelaas verschaffen
in de droeve uren dat de regen op Uw tent-
~'filtje roffelt en het maar .niet droog wil
~rden, Bij gebrek aan beter kan zelfs een
"DH-tje dan welkome lectuur zijn.
Misschien ook bent U nog niet geheel klaar-

"..Jgekomen met de vacantieplannen en heeft
U nog een paar middagen open. Het zou
kunnen zijn dat dit nummer U dan nog een
of meer tips kan verschaffen, Wij hebben
zo hier en daar laten informeren en een
lijstje samengesteld van mogelijkheden. U
kunt nooit weten of er iets voor U bij is,
Vergeet daárbij niet onze fotowedstrijd, Het
aantal camera-bezitters onder onze lezers
is gróot genoeg om op een behoorlijk aan-
tal inzendingen te kunnen rekenen. Vorige
week hebben wij het reglement gepubli-
c~erd, Er is een ruim gebaar gemaakt, zodat
alleen al de prijzen een groot aantal inzen-
dingen rechtvaardlgd: Doet Uw best en U
zult merken, dat het maken van wat de ken-
ners noemen "foto's met inhoud" een aIler-
plezierigste bezigheid is, die een mens
deugd doet en dat het heel wat opwinden-
der is dan het maken van de traditionele
kiékjes van: allemaal na~r de lens kijken en
knip, daar gaat ie. Al mogen wij niet ont-
kennen, dat deze kiekjes ook hun bekoring
hebben, vooral later als onze Piet een kale
kruin krijgt en Marietje met de spillebenen

I~I haar vierde kind heeft en dit een wolk
van een baby blijkt te zijn.
Vandaag dus: altemaal op vacantie. De fa-
brlek gaat dicht, behalve voor de paar
ongelukkigen, die dienst hebben. H'eel VDH
snort. fietst treint tramt of looot znvpr ~P

Diploma-uitreiking bek
Woensdagmorgen j.l. heeft de heer J. v. d.
Heem in de filmzaal van onze fabriek Maan-
weg, de diploma's uitgereikt van de I.V.O.K.
kantoorschool. Deze plechtigheid, hoewel
voor de betrokkenen natuurlijk van het
grootste gewicht, is de bekroning van een
jaar I.V.O.K. in onze fabriek Maanweg. De
heer J. v. d. He~m zette uiteen hoe enkele
jaren geleden de B.K.T. en met name de
werkinstructie in onze bedrijven zijn intrede
deed. Wij hebben daar veel plezier van
gehad en hebben dat nog. De werkinstruc-
tie werd aanvankelijk echter alleen gebruikt
bij de werkinstructie in de fabriek. Men was
van mening dat op administratief gebied

I deze methode onbruikbaar was. Het kon

benen dragen kunnen en zoekt de geeste-
1lijke verfrissing, die ons Dinsdag 31 Juli

w~er zonde~ sjagrijn naar de fabriek doet
terugkeren. Allemaal dus: plezierige vacan-
I;", ",n v",r""",,1 ~'" k;",ki.." n;",1 I

roonde een jaar IVOK
dan ook als een ware doorbraak worden
beschouwd toen de heer v. Delft aantoonde,
dat de B.K,T. instructiemethode ook in de
administratieve sector uitstekende diensten
kan bewijzen.
Toen wij vorig jaar besloten om een kan-
toorvakschool te beginnen voor die vaardig-
heden, die de bestaande opleidingen ni~t
onderrichten, dus een aanpassingscursus van
schoolopleiding aan kantoorpractijk, .is de
heer v. Delft m~t de dageliikse leiding van
deze J. V.O.K. belast. In de loop van het
eerste jaar is al gebleken, dat deze oplei-
ding in een behoefte voorziet en dat de
leerlingen als all-round kantoorbediende
overal welkome hulpkrachten waren.
De heer J. v. d. Heem reikte aan alle ge-
slaagden het I.V.O.K.-dlploma en de cIjfer-
lijst uit. Geslaagd zijn de dames: M. C.
Keukenmeester, M. M. v. Leenen, J. Mooy-
man, M. M. E. Wijnrnaaien, J. Tr. Olieroock
pn r!p hper D de Hooa.

werd ingericht en vorige week arri-
veerden de 50 glimmende nieuwe
fietsjes, die met enig ceremonieel
aan begerige Stichtenaren werden
uitgereikt.
Ongetwijfeld zullen zij in hun stad
met zijn prachtige omgeving veel
plezier van hun bromfietsje hebben.
Ritjes naar Stichtse Lustwarande,
Veluwe, Betuwe, Gooi, het Zuid-
Hollandse plassengebied, Vechtstreek
en polderland en de prachtige toch-
ten langs de grote rivieren liggen bin-
nen hun bereik. Menigeen zal deze
week 's avonds al speurtochten in de
omgeving hebben gemaakt. Welnu,
komende week kan er naar hartelust
gesnord worden. Allemaal veel ple-
zier en onverdeelde Solexvreugde.
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De man verlangt er naar eens heerlijk uit
de sleur van elke werkdag te zijn, Niet o~'"
tijd te hoeven komen, je dag nief ingedeeld
krijgen, geen' verantwéordelijkheid te hoe'...en
drager:l voor goêd werk e,r:I voor een ho~-
veelheid werk; geen jeiding geven aan
andere mensen. i
De vrouw denkt: fijn m'n man thuis en dan
samen of met de kinder~n dagj'~s uit of mis-'
~chiert~en h~le week of lange!.
H~lem(!al niet m~~r d~nken aan de gewone
dinge;n van élke dag, Nu alles eens heel
andërs dan anders. En als ik dan 1och kok:~n
moet" dî!.n, lekker gemakkelijk. Rauwe sla en
yoghurt en zo, Het naai- en verstelgoed
Komllater wel weer.
En dan de kinderen. Ja, hoe die over
vacan~ie' denken hangt wat van de leeftijd af:,
De h~le kleintjes zijn misschien eerst wat
,Jerbaasd. Yader.,'zo maar elke dag thuis, Het -~

lijkt net aldoor'Zonda/1, Zo maar midden op , . --: qe pag ~ag ie ~hter op ,de Solex en een VDH vrouwenvacant,efeest op Rockan,e

g~~pjes da-tie maakt.. De enkelen dIe ,;op, de gok" toch een leuke en daarbij het weer ook nog niet meewerkt,
j$euze geze\lig~ Hoe lang zal dat wel dur~n7 vacantie hebben zijn de uitzonderingen. Toch is ook hiertegen de beste remedie om
~!$'de,helef,a~i-,ie er op~i~, tfekt is he~voor Daarbij mis je dan hetplezi~~ van het pl~~- plannen ,te maken. E~n paar maal in d~ week."."J
d!e,~e;I~ kl~lntJ~s al erg biJzonder, Je gaat nen m~k~n, I~d~r zal natuurll!k een verschll- er op Uit als het weer het toelaat, Dat be-
lekker' in de tram,en In de trein, En soms lend pl~n maken, Dat hangt af v~n d~a~rd hoeven natuurlijk hel~maal geen dure "uit-
aJsj~ langer- uitga~t slaap je zelfs In è~n van het beestje en ~ande omstandigheden. jes" te ~ijn, Want Den Haag ~n Utrecht zo-
v:.reemd bed bij een oom én tante of bij heer Een ander kan qat niet voor je doen, wel al$ Rotterdam en Leiden bieden een
vr~e~de mensen qf ~ms z~lfs in een tent. M~ar ook als U dagjes uitgaat, bedenk èens heleboe.l mogel.ijkheden, Een keertje poffer-
Wat jë dan toch al niet beleven kan! wat gezerligs, Het zijn vaak de kleine dingen tjes eten, of naar de bloemenmarkt, of in
Een klein jongetje heeft helemaal in Ge1der- die het zo leuk maken, Zeke~ voor kinderen, zee zwemmen of naar een museum met wat
I~nd door' een .,Oerwoud" gelopen met echte Als U brood meeneemt zo n dag, doe er oudere kinderen, En dan thuis tijd nemen
wilde beesten, En waag. het maar niet dat eens wat anders op dan anders, om met de kleintjes te knutselen, met klei
te betwijfelen. ~ Een klein mèisje zei eens: "Mijn vader en te werken, pannekoekén te bakken, toneel
D odk ' d ' t ' t moeder zijn zo knap in verrassingen," Mi~- te spelen,

e u ~re In eren genie en er van me h' ' d't t h I h IW U I bnaar School te oete Z hel I sc len IS I oc we een ee groot com- eest voora niette ang voor een beetje
m n. 0 m~ar emaa I' t t h" k ht lAl U h ' dvr iJ' Geen le S gh I k . p Imen , wan Ier IS spra e van ec e aan- romme, s zlc gaat ergeren IS e ge-

, s en, een u swer, geen d ht 11' h 'd I . E d'

Istrafwerk, geen angst voor: stel je voor dat ac , " ze Ig el a., weg. n le romme gaat wel
ik een beurt krlig".. " Langdurige schooivacanties ku~nen voor weer voorbiJ, "

, , , . moeders soms haast een obsessie worden, Vacantie kàn een feest zIJn voor groot en
Lekker l ö°f;'n v.:aar Je ~In In hebt, Gewoon vooral als je nu niet bepaald prettig woont klein, Laten we het er dan ook van maken,
gaan s ootJesprln.gen midden op de dag, Of
naar het straQd gaan of naar Avifauna met I
j~ ouders,
Misschien gaan ze logeren bij ~en vriendin-
netje of kamper~n met een jeugdclub of
wat dan ook..
Vacanti~ kàn een enorm feest zijn, En het
moet ook -een feest zijn, Voor èen groot deel
h~ngt dat 1och ook wel van de planning en
van de instelling af. Want pl~nnen maken
moet je ook vOOr de vacantie met een dunn
zowel als met een dikke beu~,
A~volwassenen niet van te voren over hun
vacantie denken komt er in negentig van de
honderd gevallen har weinig van terecht,

\
.~~2l::Z~. ~

- deze week b~gonnen met het storten van
een werkvloer in de fabriek voor tele-
communicatiemiddelen. Eind deze week
hoopt men hiermede gereed te zijn.

- bij het leggen ::Ian het riogl op 9nvoor-
ziene moeilijkheden gestuit, zodat er
deze week overgewerkt zal moeten wor-
den om na de fabrieksvacantie hiermede
klaar te zijn.

- tot nu toe 400 m3 hulpmaterialen (houtvoor bekisting) aangevoerd. .

Tweede schrijfwedstrijd

Vrijdagochtend stonden de vier gelukkigen,
die bij de tweede schrijfwedstrijd een vulpen
wisten te winnen, in de kamer van de heer
Van Vliet. Deze wedstrijd was uitgeschreven
voor de deelnemers aan de tweede ploeg
van de schrijfcursus.
Voor het netste schrift kreeg hr Roording
(productiebureau) een prijs. De prijs voor de
grootste rouüne'toename ging naar de tijd-
schrijver Van Halem. De tweede prils was
eveneens Vaor een. tijdschrijver..hr De Vries;

/ De heer Van Halem was niet alleen het
i hardst vooruitgegaan In routine. Hij bleek
ook de snelste schrijver van de ploeg te zijn
met 249lettergre"pen in 19 minuten. Daar

I hij echter reeds een rouüneprijs verwierf,

-
De Solexen van degenen die een volwassen
persoon achterop vervoeren zullen worden
"ingenomen", aldus een officiële mede-
deling. De mededeling vermeldde niet of dit
innemen droog of met een glas water moest

gebel!ren.

kreeg nummer twee, de heer Van Eck (ho.)
met 233 lettergrepen de pen.
Een woord van hulde aan de tijdschrijver De
Bruyne, die ondanks een beschadigde rech.
terhand de derde plaats wist te bezetten met
229 lettergrepen.
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JIJga Burgerlijke Stand

Geboren
Franci~ca Comelia Geertruida, dochter van

P. Kerkhof, afd. montage, op 13.7.1951.
Eddy. zoon van ~evrouwv.. d. Berg-Meyers.

afd. personeelszaken. 00 16-7-1951

Wij ontvingen een dankbetuiging van J. H.
den Dijker, afdeling draaierij. voor de vele
attenties tijdens ziekte ontvangen van zieken-
troost en personeel.

De Utrechtse Solexisten danken hun cOl-
lega's van de Kroon, a.lsook de heer Enters
en alle anderen. die zo vlot hun medewer-
king hebben verleend om hen nog voor de
vacantie In het bezit van een Solex te stellen.

In verband met de korte werkweek na de
vacantie zal de loonbetaling in Utrecht in
die week niet op Donderdag maar op Vrij-

dag plaatsvinden.

EHBO-corps versterkt
Je staf van E.H.B.O.-ers, mocht zÎch ver-
heugen in een kleine uitbreiding. Dit jaár
Iwerd het diploma behaald door de heren:
A. de Zeeuw, afdeling montage.! M. Hoek, afd. gereedschapmakerij,
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, , ,heerlijk zeilen met een vriendin, zegt
'>nze Friezin, Afra van der Holf en ze straalt
..t van pret bij het vooruitzicht,
Vrijdagavond gaan we nog naar leeuwar-
den (stel je voor, Friezin zijn en niet naar

l Friesland gaan, "Fryslàn boppe" nietwaar?),
""",,,~atuurlijk Zaterdagmorgen direct in de boot

en la'at het dan maar waaien, vervolgt ze,
als rasecht zeilster,
Enthousiast gaat ze door: eerst een paar
dagen zeilen in de buurt van leeuwarden en
dan naar het Heegermeer, En daar alle goe-
de dingen uit drie bestaan: via IJselmeer
naar Amsterdam,
Een beetje geschrokken kijk ik haar aan, dat
lijkt me toch maar gevaailijk, twee meisjes
in een zeilboot over het IJselmeer,
Maar gelukkig stelt ze me gerust, nee, die
overtocht maken we per motorboot,
We durven wel veel maar we doen heus
geen gevaarlijke dingen,
En zo gaat de reis via Amsterdam en Haar-
lem weer terug naar Utrecht,
We wensen je een goed reis Afra, en be-
houden vaart!
, , , een trip door België, is het antwoord van
Riet Bra.kelé, Riet is één van onze tramo-

i ',dewerksters, Je kunt haar altijd vinden
, .Jn het eind van de band, waar ze ijverig

uitlopers soldeert,
Mijn oorspronkelijk plan was een beetje in

l~uigen gevallen, vertelt ze, verder, i,k zou
~n Augustus met de padvindsters uitgaan,

maar die week viel niet in de fabrieks-
vacantie en dus moest een ander plan ge-
maakt, Bovendien had ik een' hee.! jaar voor
de vacantie gespaard I Veel geld kosten zo'n
Belgisch reisje? 0, helemaal niet, verzekert
Riet, we logeren in jeugdherbergen en ma-
ken de trip in België te voet; heus, je kunt
met weinig middelen veel genieteh,
U heeft nàtuurlijk al lang begrepen dat Riet

een sportief meisje is. 'Voor niemendalheeff
de dames-handbalploeg het niet gewonner
daartoe droeg ook zij een steentje bij,,'
Wat ga jij doen in de vàcantie7 Ditmaal i
het Gerda van der Linden aan wie de vraa,
wordt gesteld. Maar als U denkt dat er een
enthouSIaste reactie volgt, heeft U het mis
Bijna kreunend luidt het antwóord: .studerent
Het volkomen ernstige gezicht dat me daar-
bij aankijkt, neemt onmiddellijk het gevoe!
van: ze houdt me voor de gek, weg. Dit i
dodelijke ernst, ontdek ik.
Plotseling gaat me een licht op... "h~1
staatsexamen"1 Natuurlijk; dat ~erschrikke-
lijke staatsexamen; maanden achtere~n zit ze'
nu al te studeren; avond aan avond met haar
neus in de boeken en nu de vacantie 001-
nog.
Toch blijkt er een lichtpuntje te zijn, name.
lijk de tweede vacantieweek, wanne~r strak-
de examens voorbij ziJn.
En nu volgt wat ik zo graag horen wil: het
vacantieplanl Ik hoor zeggen: Vogezen,
auto, tenten mee, warme maaltijden in een
restaurant, enz. enz. Het klinkt allemaal ver-
rukkelijk.
Voldaan klap ik mijn blocnote dicht, want
ik weet: het gaat goed, ook met dat examen.

- ~,-'--. -- ~- --

Dat jongedames avontuurlijk kunnen zijn,
bewijst Bep Reimerink. Bep vertelt: ... fijn
met de fiets naar Zuid-Limburg. En dan be-
gint het avontuurlijke, geen jeugdherbergen;
geen tenten, geen hotelletjes, maar over-
nachten op de boerderij, misschien zelfs in
de hooiberg. We hebben het verleden jaar
ook gedaan, zegt Bep, en het is uitstekend
bevallen.
Het is heerlijk 's morgens vroeg gewekt te
worden door de geluiden van de boerderij,
gerammel van emmers, kraaiende hanen en
fluitende vogels.
Nee, Bep zou voor niets ter wereld iets
anders willen dan een vacantie zo helemaal
buiten, een vacantie waarin je vrij bent te I
doen wat je wil1, een vacantie waarin je
naar hartelust kunt genieten van het buiten-
leven.
En dan de hele dag op de fi~ts, op zoek
naar andere mooie plekjes.
Na zo'n week kun je er echt weer een jaar
tegen, verzekert ze.
Dit zijn slechts enkele stemmen. Een ieder
heeft zo een eiÇlen plannetje gemaakt; de
één gaat naar de bossen, de ander naar het
strand, weer anderen maken dagplannetjes.
Hoe groot de verscheidenheid van plannen
mogen zijn, we hebben echter één gez~me-
lijke wens: een vacantie met veel zon.

Examen sleuteldiploma
Enige spannende weken na het examen dat
reeds op 13 Juni is gehouden, werd Zater-

dag~orgen de uitslag ontvangen.
Heel jammer dat van de 8 candidaten 2 af-

gewezen werden.
Onze gelukwensen aan de geslaagden:

A. Meijers, afdeling draaierij,
A. J. Remkes, idem. .

W. M. J. van Dam, afd. gereedschapmakerij.

D. Koopmans, idem.

Th. van Meersbergen, idem.

J. N. H. v. d. Toom. idem.

Verleden week werd de e~rste jaars cursus
aan de huishoudschool met enige festivitel.
ten en uitreiking diploma besloten.
Vanzelfsprekend moesten de dames die hier.
voor in aanmerking kwamen, nog een proef
van bekwaamheid afleggen.
Behalve docenteIJ, be.stond de jury uit Moe-
ders en verloofden.

Aan het slot van het gezellig samenzijn, was
een ieder overtuigd, dat de brevetten vol.

Ikom~n verdiend waren.

Op de Mater Amabilisschool waren dit de
dames:
J. C. van Schaalk, afdeling montage.
W. Spliet, Idem.
J. B. C. Blug.Wels, "idem.

00 de Zonnebloemschool de dames:
M van Arkel, afdeling montage.
J. Flink, idem.
J. M. Polfliet, idem.
T. Bouhuijzen-Kooiman, afd. huisvesting.

DANK
Een woord van dank aan de loonadministra-
tie van de verschillende fabrieken waar'men
deze weken een geweldige prestatie moest
leveren om te zorgen, dat ieder tijdig zijn
(leid kreeg.

Dat dit jaar op jaar lukt wordt algemèen als
vanzelfsprekend beschouwd. Wie de dames
en heren van nabij heeft kunnen gadeslaan
weet, dat zij zich voor ons buitengewoon
verdlenste)ijk hebben gemaakt.
Zonder ~eld - geen vacantiepret.
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16.7.1951
W. J v. d. Heide, opleiding.
~. W. Mojet, loonadministratie (tijd. dienst).

De ziekentroost-collecte bracht dit laar
t 480.97 op.
Hartelijk dank voor alle goede gaven.

Het comité ziekentrooSt

- - -- - -- Voor alles vestigen wij de aandacht

op de Haagse Vacantie Cqurant,
we)ke is uitgegeven door het Haags
Vacantie Comité. Voor degenen die
in de stad blijven bevat dit blad een
geweldige opsomming van mogelijk-
heden.
Inlichtingen zijn te verkrijgen aan het
adres Drie Hoekjes 3, tel. 115953,
toestel 267.
Zaterdag 21 Juli:' 14,30 uur, Speelweide
Zuiderpark.
POLITrEFEEST. Paarden, jeeps.. motoren. mu-
ziek. Gratis toegang.
Maandag 23 Juli. 21.00 uur, Tuin Gemeente
Museum.
CONCERT door Koninklijke Militaire Kapel
onder reiding van Rocus van Yperen. Toe-
gang f 0.10.
Een prachtige gelegenheid om di! keurkorps
in actie te horen.
Zaterdag 28 Juli. 14.00 uur, Zuiderpark.
WIELERGRITERIUM. Nieuwelingen en Ama-
teurs: Toegang gratis.
23.25 en UJuli.
HAAGSE FIETS DRIEDAAGSE. Fietstochten
van ca. 75 km rondom Den Haag. Het par-
cours voert over binnenwegen en leidt door
de schoonste delen van Zuid-Holland.
Start 's morgens lussen 8.00 en 9.00 uur.
Inschrijfgeld f 1.75 voor 3 tochten.
Voor 1 tocht f 0'75,'
Inschrijvingen uiterlijk 21 Juli bij Haags
Vacantie Comité.
Maandag 30 Juli. 11.00 uur.
INTOCHT BLOEMENKONINGIN~ Route:
Wacht je naar stadhuis. Daarna rondrit door
de stad.
14.00 uur. Houtrust. Aankomst deelnemersBI~emenzee-Bromfietsenrit. .

13.00- t4.0p uur, klassementsproef in de
Vogelwijk.
20.00- uur, Bloemenzee-Volksconcert in het
Kurhaus.
20.00 uur, Openlucht-theater Zuidèrpark.
"Wat je wil" van Shakespeare, door het
Vlaams Toneel. Kaarten ft. - bij Comité of
overdag aan het Openlucllttheater.
27, 28 en 29 Juli.
VLIEGVELD YPENBURG, ILSY, vliegfeest.
Straaljagers, parachutedemonstraties, etc.
Toegang f 1.- tot f 5.-, bij voorkoop
25 % reductie.
Zie affiches.
Als verdere mogelijkheden in Den Haag
noemen wij:
Houtrust, Tentoonstelling Wonderland.
Techniek voor de jeugd.
Gemeente Museum. Tentoonstelling Neder-
landse Beeldhouwkunst.
Dierenpark Wassenaar. De Artis van Den
Haag. Olifanten, Giraffen en andere wilde
dieren. SpeeltuilJ etc. Te berekein per tram,
bus, fiets of Sorex.
Circus Scheveningen. Gedurende het hele
zomerseizo~n.
Dagtochten.
Uiteraard kan men bij de rèisbureaux of de
Spoorwegen alle mogelijke informaties over
goedkope en dure tochten Inwinnen.
Zo voor de vuist weg noemen wij als moge-
'Iijkheden:
Arnhem met bezoek aan het Openlucht-
museum.
Gelegen op de Waterberg biedt -dit museum
in kort /;>estek e,en gaaf I?eeld van Neder-~
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--- "- -~ landse klederdrachten, bouwstijlen en

folklore.
Haarlem is voor een dagtrip ook een aardig
doel. Men kan er per Solex heengaan of ge-
bruik maken van de service van Spoorwegen
of N.ZH. Bezienswaardigheden zijn er vol-
op, ~oemen wij slechts de tentoonstelling
van etsen en tekeningen van Rembrandt in
de prachtige Vleeshal. Verzuim dan niet
even een kijkje te nemen in het Frans Hals
museum. Naar onze smaak een der meest
Hollançse bouwsels die wij kel1nen.
Vè>lendam en Marken figgen dank zij de
,Blauwe~' nog binnen ons bereik. Men kan
er Volendammers en Markers bewonderen
en decsgewenst ook de vele Amerikanen en
Enqelsen die er volop komen.
Een attractie: laat een foto van U zelf ma-
ken In het Volendammer pak. U heeft er
jarenlang plezier van en succes gegaran-
deerd.
Schiphol, de Amsterdamse luchthaven, is ook
al binnen Solex-bereik. Men kan ook per
K.L.M.-bus gaan of per bus vanuit Leiden.
De nationale luchthaven Is het doel voor
een dagreis. Het gevlieg is daar niet van de
lucht en wie de moed en de guldens kan
opbrengen kan er de luchtdoop ondergaan.
Hetgeen een vacantiesensatie van de eerste I
orde is.
Avifauna te Alphen is al overbekend. Het
schijnt dat iedereen daar al eens geweest
IS. Uw, medewerker hoopt er, Ijs en weder
dienende, dit jaar per Solex heen te gaan
om zijn oudstedochter te doen kennismaken
met het g.evogelte aldaar. Avifauna is zeker
de moeite waard, ook 's avonds als de ultra-
mode!ne verlichting alleraardigste effecten I
teweeg brengt.
Amsterdam, de onvolprezen hoofdstad des
lands lokt velen en terecht. Wij kunnen ons
bezwaarlijk iets prettigers voorstellen dan
een rondvaart per luxueuse motorjacht door
de Amsterdamse grachten en havens. In de
buurt rondom het Oudekerksplein (die ove-
rigens in kwade reuk staat) kan men voor
een bedrag van nog geen 2 gulden zich rond
en dik eten aan Bami Goreng en dergelijke
heerlijkheden. Amsterdam Is ook beroemd
door zijn branderijen. Wijnand Fockink en
Boots hebben er in de binnenstad proef-
lokalen waar men aan de likeur kan nippen
uit oude tuitglazen. Zo van de toonbank,
zonder het glas op te tillen. Wie dat doet
zondigt tegen de etiquette en morst boven-
dien. Want men schenkt daar glazen met
een kop er op.
Rotterdam, dat qua historische schoonheid
uiteraard niet aan ons geliefde Anisterdam I

.,. .
kan tippen, boogt toch op iets ohvergete~
lijks: de Rotterdamse haven. Wie hier een
rondv'aart per Spidobootie he~ffgemaakt:
voelt iets van de O\Jdhollandse ~oopmans-
en ondernemingsgeest in zich varen... Met
een beetje geluk zijn pronkstukken als d~
Nieuw-Amsterdam en Willcm Ruys binnen.
Schepen ziet men er in ieder geval en volop.
RgtterÇlam heeft een Diergaarde Blijdorp ~(1
eenMuseum Bçoyma-5 en n!et ie ve!geten
het Scheeps~en lucht'.,:;~rt,mus~~m, die e~n
bezoek aan denlj'/er~ fvI3a:st~d ~alleszins
rechtvaardig~n.
Tot slot in een r~eks nog éen qpsolJ1ming
van uitstapjes en bezoeken: boottochten van
Laiden uit naar de Kagerplassen, van Rot.
terdam met de Rederij op de Lek de rlvteré(1
op. Men kan zijn fiets meenemen en onder-
weg uitstappen als het gaat vervelen. Voor
Solexrijders bevelen wij van harte aan e~n
ritje via Gouda en Haastrecht langs de Vijst
naar Schoonhoven. Een van de mooiste
{ochtjes, die wij ons kunnen voorstellen
Lïefhebbers v~n snelheid kunnen aanstaand;,
Zondag hun hart oph~len te Zandvoort. O~
hef prachtige circuit aläaar worden auto-
races gehouden, die de belangstelling va(1'~
tienduizenden beloven te trekken. Rustige~
is het ritj~ ;>~r fi~ts of Solex door d~ duin~n
naar d~ Zilk. Fi~ts~rs kunnen r~~ds van af
Sch~veningen, Boul~vard. naar h~t Noord~n
trekk~n. Solexist~n mogen pas bij Meyen-
del op het duInpad komen. Men rijdt via
Katwijk en Noordwijk door een prachtig en
ongerept, duinlandschap, Het 'is er bov~(1.
dien opvallend rustig.
Een ander aardig ritje is door het Westland
naar d~ Hoek van Hotland. M~n ziet daar de
sch~pen van z~~ uit opstomen naar Rotter-
dam en omgek~erd. Terug rijde men ov~r
Maassluis en Vlaardingen. Heel aardige.
oude stadjes.
Dit zijn enkele mogelijkheden. Uiteraard is
het slechts een greep want wie er:tige fan-
tasie heeft kan tochtjes in overvloed b~den-
ken. Hoofdzaak is dat h~t goed weer is en
dat wij er op uit kunnen trekken.
Mocht het: evenwel slecht we~r zijn. trek
dan niet naar de eerste de beste bioscoop;
maar b~denk dat er Mus~a en andere Q~
zienswaardigh~den te ov~r zijn, die U ê\
w~lbesteçi~ middag kunnen bieden.
Hoe het ook zij, veel pl~zier.

Burgerlijke Stand

l~eboren:
Edward Everhardus Jof\ennes, z'oon van E. H.
~oenders, afdeling draaierij, op 8.7.1951.
Jacoba Cornelia, dochter van L. F. de Jong,
~fdeling documentatie,. op.11.7.1951.
_acoba, dochter van G. Harteveld, afdeling
jereedschapmakerij, op 13.7.1951.
Huwelijken:
W, J. G. Leonhardt, afdeling machine-revisie
met mej. J. C. de Beer, op 18.7.1951.
. C. W. Batenburg, wikkelafdeling, met mej.
'. I. Alphenaar, op 25.7.1951.

:>. J. Marks, wikkelafdeling, met mej. C. Bos,
Tlontageafdeling, op 25.7.1951.

IN TREDING EN

Solexisten
Reserveert 30 Juli voor de Bloemenzèe-Brom~;'

I fietsenral!y. Inschrijving sluit 26 Juli a.s.


