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Bloemenkoningin
reikte Solex uit

Maandag 30 Juli, de laatste dag van de
fabrieksvacantie, is de bromfietsen-sterrit
gehouden, die georganiseerd was door
de Stichting "Den Haag-Bloemenzee".
Deze rit, die een zuiver toeristisch karak-
ter had, beoogde de deelnemers een ge-
zellige rit door Zuid-Holland en den
Haag te bezorgen en hen tevens te doen
kennis maken met de bloemen, die in de
Residentie deze week zo'n belangrijke
rol spelen.
Het is jammer, dat niet meer leden van
o~s personeel hiervoor hebben inge-
schreven, want het was een alleraardigst
ri-(je, dat een venijnig staartj& had in de
vorm van een klassementsproef in de
Vogel buurt. Hier was een parcours uit-
gezet dat aan de hand van een routebe-
schrijving moest worden gevolgd. Slechts
2 deelnemers slaagden er in deze proef
zonder strafpunten af te leggen.
De eerste prijs is gewonnen door de heer
d& Lijster uit den Haag. Deze jongeman,
die in het dagelijkse leven administrateur
is bij de Koninklijke Nederlandse Motor-

! rijders Vereniging, had voor deze gele-
) genheid een bromfiets geleend en de
: dure eed gezworen de eerste prijs te
winnen. Hetgeen hem ook glansrijk ge-

~ lijkt is.
> De eerste prijs was een door onze fabriek.

uitgeloofde Solex, die door H.M. de Bloe- .. rnenkoningin met een alle!charmanst ge- ,
baar werd uitgereikt aan de gelukkige
winnaar.

\-

Naar aanleiding van zijn 20-jarig
zakenj"ubileum werd de heer W. leeu-
win, onze ERRES agent in België door
koning Boudewijn vereerd met de
.,décoration industrlelle" eerste klas,
als blijk van waardering voor het op-
bouwende werk, door de heer leeu-
win als importeur en groothandelaar
in België verrichL
Inderdaad heeft ook voor onze firma
de heer leeuwin - door ERRES arti-
kelen In België populair te maken -
een voorname rol gespeeld. Steeds
heeft hij ~tracht door oriainele
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" "di.~,g.rotecateg°..r)eyan
stecht-weerprofe,ten.,.hopen WIj toch maar dat.. een vo!gende maal onzevacanliewe.ek niefmet de hunne "samenvalt. Dit laar ,hebben wiionder- "

vonden'.' wathet:zeggeQ"wil als d~'weergoden"iemandniet welgezind zijn.
Jwe~,dagen..reg'enen berfsttemperatuur zijr) in de yacantieweek niet

'"~elk9!'r"e!1het\sdest~ ~r!este.rals"men weer aan het. werk gaat b)j
stralendzome,weer, "met temperaturen die alleen nog maar geschikt zijn:voör'Sèheveningen enCola'Cota." ' "

lntussen, hel is weer zover.. De e~rste~na'-,,", .. , c" '" ,
xaca~!I~~~ek Zlt- er"~1 weer, op en .d~
conweniiJgh'éid;""'waarmede'wi( deze week'. nog-"
"!n" het gareel liepen is grotendeels"alweêf!'
verdwenen. Wij werken weer, n9rmaal. Er
ijn daar !e;rschillende zaken, die onze aan-

dacht verdienen; In de' allereerste plaats de
televisie; He.f'1s'. bekend,' dat öe"fabricage
,van.. t~levisie.,ontilangers i9a1s die in oniè
fabl'iek Mainweg geschiedde,. , tot voo~ k9rt
,lYQgc eenvoo'rl~pi.g:k&rak1er had" Dil, omdat
qe,h~le Nederlandse teJevisie op losseschoe-
nen.stond;..,..lnmiddels is ,in deze materie meer
k1aarheid, gekol1')enen staat het, nu toch
vast d~t binnen enkele l1')aanden de zender
lonikëin,..deluehtkomt;,Er komen dus gere:'
gelde"uilzelYdJngen:en dus is de Nederland-
se televis!e een feit, De vraag, waar wij
l!iteyaardook graag het antwoord op"zou~
~,nw~teD"..i~: hoe ,zal de televisie ontvangen
~~rde,n.. met andere woorden, hoe zal het
N~derlandse "publiek op de televisie reage-
~~p..:,~Lheeft,geen ~jn.opde fei!,en vooruit
tecJ9pen en,te gaan gIssen naar eenant-
~~o!d...d~t:q~..tgekpmst zal v7r,schaffen. Wij
ZJJryv~n~Trung dat de televIsIe zeer grote
,m9gelijkhed~n biedt,ef:'.dat, het ?an de ~m" I
roepverenigingen is 91'11" dfe mogelijkheden
i~b~~fItten:...H,ore'1 el),zien !:>iedt onzes in-
ziens g,rotel'.C kansen dan alleen maar horen
Jetevf~ib,k?mt dan, beter, besla~en ten Ij~
dan"deradro en welk een opgang heeft die
nfet gemaakt,

" Vervolg pag, 2, eerste kc lom

ideeên zijn producten naar voren te
brengen.
Zijn nieuwste creatie is een reizende
tentoonstellingsauto met mooie etala-
ges van binnen en buiten, waarbij het
g~hele assortiment artikelen mede op
reis gaat.
Het is geen wonder, dat de Benelux
show car, waarvan U În dit nummer
een foto ziet, het leven van de reIzi-
gers zeer vergemakkelijkt en dat deze
moderne wijze van acquisitie goede
resultaten afwerpt..

Op de festiviteiten naar aanleiding
van het 20-jarig jubelfeest werd onze
firma door de heer en mevrouw A.
Cronheimvertegenwoordigd. In zijn
feestrede kondigde de heer A. Cron-
heim aan, dat VDH als teken van
bijzonder vertrouwen en waardering
aan de firma W. leeuwin en Benelec
S.A. voortaan dezelfde credietfacili-
teiten zal toestaan, als voor een bin-
nenlandse firma in Nederland gebrui-
kelijk zou zijn.
Hiermede wenst VDH ook uitdrukking
te geven aan haar progJessieve in-
stelling ten opzichte van de Benelux-
gedachte, welke gedachte te dienen
zich de heer leeuwin tot levenstaak
heeft qekozen.
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400 km op de

Solex

heftlgsteverw..ilten.. datwift6tdezee~a"db I "Dh 11 ' c
pae warenesqten.l eee~ngj~eg
(1aarUtrecht wasverlaterl,beh9udensdarlc

cGouda Cc
'.c cccc

Aangez!en hetr~glementvoor~c~reef.dat
men om de 75kllometereencontrótestem.c
pel moest halen, wekten wijclnZelsteen
politie-agent Ul.t zijn sonore: slaap roet het
verzoek 'onze kaart van eenstempelijete
voorzien.
Bij bet lu mieren vande..ochtend pass;e~.rd~nG C bc I " w C Cc cc

dde rebbe erg. n agenîMen.~as e
.liter verbruikt. 102 kilometer op één

:, De zon ging schitterend op böven de
Veluwezoom,
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;,;Emmenl$ een ,praats;, ,
dielîgtîn de Zuid, Öosth~ek""v~I1Dreflthe.. ""

D renthe Jse~nweifli9""
beke~depi'ÓVinc.i~.'O?k
alis.het}angza~e!h~nd

wel laNed~rlandbe kendgeworden,da,\ ~i~

ho~kv~ryDr~nthe .In' de
na,tióna.le econom: ie een

be1angrljke rol is.ga.an $pe.l~ndoor de o)leW1n-

ning, diedaa~bedreven
wordt.,Mendenke daar

ryietgering èJve~.. Onge ,!ecer 1{3 van de totale

NederJ.~nd~eoilebehoef'" te wordt nu al gedekt

door eigen productie,

Emmen telt ook een
,vooruitstrevende So.lex'-
club, die het nodig oor.
d'eelde om""zoveelmo.
gelijk Nederlandse So:-
lexisten naar de olie.
velden te'halenom daar
met eigen ogen eens te
aanschouwen wat daar
yo~rgrootswordtve(.
richt. Een initiatief dat
te loyenyalten datge.
heel aan de verwach.
tIngenvoldeed. Meer
daH 700 SolexrIjders!
zijn u.it ane delen van L
hetlandnaar dit hoekje

Oliehoek vervuld
van Nede,lahd komen snorren en wat zij
daar gezien hebben deed hen, zonder uit-
zondering, ve!stomd staan.
Zoals elke sterrit was dit een toeristische
opzet met een klei n tikkeltje wedstrijdkara k.
.ter... Die wedstrijd bevatte voor ons de appe.
tljte1ljke bepal!ng dat er een prijs van 75
gulden werd uitgeloofd Voor degene, die
op Zaterdag het grootste aantal ki.!o,meters
per Sole~aflegde.
Wij besloten die prijs te gaan winnen..
A angezien de Zaterdag al.te 0.00 uur -' dat
is te middernacht ~ begint, meldden wij ons
om die tijd bij het Voorburgse politleburea u I
met het verzoek onze contrólekaart van een
stempel te voorzien.
Er waren toen al een zevental lieden voor
onsge~eest;?!t tot onze verba~ing en ver.

Iontrustlng WIJ meenden dat niemand ",!el
zo dWaas zou zijn omte middernacht te gaan,
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van Solex gesnor ;ccc
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Solexen.
Wij vertrokken r!chtlng Utrecht, bezield met
hel vaste voornemen niet van de Solex te
stappen voor het eindpunt bereikt. was. Het
was mooi weer met heldere maan. Het was
ookbffier koud. Na een uur waren wij.. tot
op het merg verkild en maakten onszelf dec c

De vacantie is alweer acht
vervolg van. pag. )

.
De verkoop van. JV -toestellen is inmiddels
begonnen; de normale serie-productie even-
een~; c c

Wij zijn vol vertrouwen dat de Nederlandse
televisie een goede toekomst heeft en dat
hetERREStelevisie-toestef daarbileen waar-
dig~ rol za! spelen. Als er 001t een tijd ge-
weestis dat Wij bij VDH ons verheugden
')ver bet bezit van een Solex,..dan is het toch
wel in. deze maand, nu de temperatuur de
mens allerminst verleidt tot trapfietsen, laat

cstaan lopen..
De honderden VDH-Solexen ziln uitgesnord
over heel Nederland en omgeving. Er waren
9ion.iers, die haar Wenen en terug reden
(3.000 km), anderen deden het kalmer aan.
en gingen naar Duitsland, Ardennen, Frank-
rijk, Luxemburg en-uiteraard - ons eigen
land. Aan de Solex rallye naar Emmen werd
door verschillende VDH'ers dee.lgenomen,
evena.Js aan de Bloemenzee-bromfietsrit.
Opvallend was de grote mat~ van betrouw-
baarheid. Zelfs de heren die naar Weenen
solexten hadden geen enkele motor-storing
gehad... Zelf hebben wij ons ook op de Solex
gewaagd en deelgenomen aan die gedenk-
waardige rit naar Emmen, 4CX)kilometer tel-

d.. -d" ~I':--' .., er eèöntrv estem.

kw~men vragen.. ,
- voerdederoute,önsviaApeldoorn,
'Devent~~,Ra~lteen ..Ommen naar RuInen..
,9m1 uur was het tiJd om ,aan deçoqt;6le
te Coe~orden te verschijnen voor deröndrit
door olieland:,
Di(ritje was een openbari..ng.Dezearmo~"
digeuithoek van Nederland, waar nog ,me-
nig turfje wordt gestoken.. is door de olie .tot
bloei gebracht. Men ziet het land ziender'
ogen opknappen. Mooie 'won.ingen"winke' cf
goede wegen en overal: pompen. debeke~
de jaknikkers.. Aan de einder een woud van
boortorens, die voor hetmerendeeJopDuits
grondgebied blijken te staan. Dat men În
de oliestreek is kan men ruiken. De plaatsjes
Schoonebeek en Erica leggen getuigenis af
van de bloei die de Nederlandse Aardolie
Maatschappij hier gebracht heefL
Het armoedige Drenthe vertoont zich h!er!n ,
een nieuwe gedaante. Het is een vormvaq",
industrialisatie, die het mes aan twee kanten
doet snijden. Welvaart en werkgelegenheid."
Toen wij onze kaart aan de finish inleverden
hadden wij 317 kilometer afgelegd en wij "
waanden onze kansen goed. De winnaar,
had er echter 350 afgelegd. "
Na afloop hebben de 700 Solexen een,
iriomftoch~ door feestvierend Em~en,ge-'
maakt. WIJ hebben nog even ~ kilometer,
bil de 317 gevoegd en pakten.in Zwo!le,de
laatste trein. , ,,'
400 kilometer op één dag op~ Solex. ,d --

er e ru g "'cc
C J,

den :wij die Zaterdag op de .Solex: .Geel-.
slaggle heeft het brave motortje gemist:
Wel is overduidelijk geb!eker'l, dat geen
enkel vervoermiddel zich zo goed leent.
voor regionaal toerisme als de bromfiets: Op
de buitenwegen komt men ze tegen in een
verhouding van 1 : 4 ten opzichte van traP"'
fietsen. Soms zelfs ontmoet men uitsluitend
brommers zoals wij Zaterdag j.l. aan de
Vliet toen wij op een gegeven moment met
zeven Solexen tegelijk langs de knotwilgen
snorden.
Tijdens de fabrieksvacantie is er bij Stokvis
een jubileum gevierd waar dezerzijds de
nodige aandacht aan geschonken is. Wij be-
doelen het 25-jarig jubileum van de heer
J. A. Phylipsen, chef van de afdeling Rijwiel-
Solex en Motorrijwielen. Als zodanig is hij
voor ons bedrijf een uiterst belangrijke .ela-
tie en waar hij bovendien uitmunt door be-
zieling en daadkracht is het een genoegen
met hem samen ie werken.
Zii het. achteraf, wensen wij hem van hier uit
gaarne geluk en hopen dat de Solex affaire
dank zij zijn toewijding moge groeien en
bloeien.
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':~J;é~Mai!kt naqr De;Jenter Qm dëlar eenpaarulter$tmoderngeoutfrleer~

.. "cC
!;;)t~;isMQ!genskwëlrtvoor zeven) vertrokken w!j,1erwijliedereennog'cc,""c ;.I' C C C d C 'C fh 's C I c ),nii)ctn;'ieVacëlntiesterl)mingverkeer_e,. )van á et taatsspoor.., n
,,"'Cc u . t; " dd cU h ' I ' D '
;;~;;j§ct~~c!!f.)wer en)-e, trec t.se col egás opgepikt. eireinreisver-;
"c "C' ! c" l '" c..' ""'

d)$i?c)))!Îep)yot;czod"fwij,te9..00uurcin Deventer)arriveerdea. up c ~f

"'.. "') ..
ko.ek~ op eeazonn!g

w&te~par!ljlnhet stadspark
hun _ontb!Jtwegens het. vroeQe"

\jC, "vertrek(!urc-misgelopen'cwëlren 'zelfs zéérwelkom,
Deventer)voegdezich) ëI! spoe.,,;c';),./ C'i;)C,'" "c c, C CC

heeft" voor ,ons) d,ezedag ~Is gëlstheer ea
""'\'C"" gids toteea buItengewoon aangename gemëlakt. c

Bl~kemba!l.ëlge-'c;,,;'iabrlekcThomassea en DriJver. Na ontvangst la decant\ne door de
cccc,cc ... hc ..' c

',c'heerY Qmi!ss~a Jr volgde een rondleldlnq Inc2 groepen door hetc' b 'd",cc'f ' c, k k ' d d '
k dl bIk"i';c"e}!l"cDedrukerij (bl.i ):wa~r e ru coersea e p aten c i

'écc;;,;,bedruktea wëls,voor,,~elea Iets nieuws; met
'(\"::'éee,Qsnelheid Vëln 550 platen per uur worden

automatische door- PER SOLEX NAAR OOSTENRIJK
;:,icvoerlnr!chtl,?g gedroqgd.. waarna de pla!en

Ji,;;,pervor~heftruck naar de volgen?e.afdel,ng 3000 'km In2 weken
,:;;,c, vervoerd wordea. In deze afdeling kregen , ~ ,~~

met massaf~bri. De .langste vëlcantietocht iswáarsch.ilnl.ijk ~: 5 g,~de:Q. 'c c,
;';'ic~ge te berelken,Js:c Als e:enmaal de u't~la- gemaakt door de heer G.. .Plui.m,eQ,de no. 648 IngezondeQcdoor hrBëlkker,
lL ge~,voor de ,conservenblikJes ge~neden zijn.. Frantzen van het technisch', bureau, " ,",
", c:wordea de ~tapels aan het begin van een mëlakten per Solex de reis naar Weenea make:n vaQdeyleu-
:,i,:"Vot!e?ig ,geaut.omatiseerde unit geplaatst, die ea legden daarbij la totaal ruim '" en cadm!um-tr~mmelbta-
!{';':","de,iu!tslag dan verder verwerkt tot compleet meter af. De heenweg liep door waëlrdoor zonder. veel. slijtage ,de
::',:",conservenbllk.zonder dat dit blikje nog ver- luxemburg en Frankrijk naar van ~~t aangroeiende nikkel eQ

"",,derc!n de hand van een a~beide~ komt.. Vandaar dwars door Duitsland , gerel~gd kunnen worden.
:';"'cZe!f~de contröle op luchtdlchth~,d geschIed.: Om van Passau uit Weenen..~ ~-" -. '...: f 10. . . . ,. ',;

'c,;';, ,de, eveneens volkomen automatIsch, waëlrblJ. moet men de Russische zone doorkruisen. '-. van Dom~elen, afdeling draaierij. bedacht
"({'"de machine zelf de blikjes, die niet lucht- Menachte het veiliger deze reis maëlr per een verbetering In de montage val) de Solex-
;,;,')",' dicht waren, sorteerde. Het transport van trein te doen. De herea hebben nog 3 dagen carburateur en voorkwam daardoor lekkea
"';;;i,,,:~et:,gerede product geschiedde eveneens in Weenen doorgebracht en,relsdenterug van de carburateurs.
;?,':';",vo!komen automatisch met behulp v~n cor- via Passau ,(trein), Neurenberg, Aschaffen- Prem~e,f 7.50.

i:;;,,? "veyors door de lucht. Dat het werk In deze burg, Frankfurt, Remagen en Aken, Pech V db 11' I,;:..t':afdelin g en in destam perlj waar de bodems h ft' ' . t h d Eé I kk b door e elangste Ing en het mede even,
.:;:;,è;itc, c, I ee .men nle ge a.. nee an . en ondervonden bij het overlijden van onze

;"è",eQdeksels gestampt worden, voor een zeer een drchtgekoold spruitstuk waren de enige. ' , 'I' f.J d d":,c;,;,, , .. . Innl e le ye man' va er en rootva er

,è\;;'fc,belang,rljk deel neerkomt op de Insteliers der voorvallen De Solexea waren elk bepakt At g ,g Sid 'b t . .. gu u ,
c;,cc"C"." h. II I d .d II ' k ' Ge . noniUS' mo ers e ulgen WIJ en w

',l,:':,c;mac Ines, was ons a en we UI e J . met 30 kg bagëlge. slapen werd In een I .
ht d k"",' E '

b k d d h . k " 0 I .. D ' I d kkd S I personee onze oprec e an.1;;".;",:,: en, ,ez?e aan e geree sc apma e~lJ. en tent ,vera In UltS a.n tro e~ e oexen
c;"" ""dec?edr'jfsschool, waar men de: leerlingen geweldige belangstel!,ng. In dit la~d, dat Fam. Smolders, c
":"'c,,~oor,hef Bemetel-examen opleidt, besloot. toch op een zeer ontwikkelde rijwlel- en Plëlspoelstraat22
c,:,'""dez~,lnteressa.nte rondgang. motorin.dustrle kan bogen.. was men vol be- * leidschendam
;:c":,,,;~ahetgebru,k van de lunch werd vervol- wondering voor deze elegant~ conceptie.. In "-
'"",gens::een bezoek gebracht aan de Ned. Am. Passau ontstond op het station een ware Ondergetekend~ bedankt colle~~ s, en zie

",:,:F.ittingiabriek. ,; ,; vOl.ksoploop.. toen de Solexen daar op het ~f;'ntroost hartf;'ll]k voor de heerlijke vruchteQ
':";'c"Na,'een; technische uiteenzelling van het statibnplein stonden geparkeerd. tijdens haar ziekte ontvangen. ,
;;,,;,;,t)abr.icage-proces door de heer v. Nieuwher!, Een compliment aan de heren Frantzen en M. A, Klok
: :':'volgde een rondgang door het bedrijf. ' Pluim voor hun ..., _0'

L 'De, vormzandbereiding, het mak7n van ker- de Solex v~r het uithoudl~gsvermogen.tr- nen, het vormen op de automatische varm- Alles klopte prima
,.5;"",,~ach.irîes enten slofte het gIeten. gebeurde
,;,;,:;;,;h!era!le~ëlal aan de lope~de band. Oo~ aan Ideeënbus werkt ook weer Kna

pschinkel-perikelen"c, ",nabewerking en mechëlnlsche bewerkingen
:;'c";,,;a!s,,calib!eren en draadsnijden, werd zeer Idee no. 624 - Ingezonden door hr Hen- Zaterdag, 14 Juli, zal in de Utrechtse VDH-
,;,':,veel,zorg besteed, , derson, afdeling montage-col)trole. annalea niet alleen beschreven staan als de
""",Nade rondgang werden nog enkele vragen Betreft het terugdrukken van de te hoge dag, waëlrop de eers!e 50. Solexen aan het
':;c,;,beahtwoord, wëlarna de tocht naar Deventer nokken: ,in momentplaten, wel~e afgekeurd personeel. werden. uitgereIkt.. maar te.vens
c""",werd, ,aan~a~rd. zijn. Deze metho~e bleek bruikbaar, waar- als de dag waarop, men naar de Knapschinkel

",' Een;verirlsslng na deze hete dag was zeer door materiaalver.lles wordt voorkomen. Het toog, c

;,;,', ,,;, op ,zijn plaats. Op plm. 6.00 uur werd de idee werd beloond met 12,50 gulden. ; Dif buitenissige woord ,is de naëlm van een
"c,';;c',terugre1s aanvaard en ruim 8.00 u~r stond Idee no. 635 - tngezondencdoor hr D. de kersenboomgëlard i.n de omgeving van
),,'""het hele gezelschap weer op de kelen voor Jong, afdeling draaierij. " Utrecht In deze bongerd werd door hr Meys
,:",:,,::hetStaatsspoor,nadat wij in Ut.recht al af- Betreft een voorstel om het. splitmondstuk en de kernc een kersenfuif georgëlniseerd.
c,,'sche.id;~adden genomen van onze Utrechtse voor het spaanvrij maken van gaten, te voor- Een gro~t aant~1 "':DH'ers met ~r?uw en kin-
c'",collega s. zien vaa een krabbertje. De bei.reffende be- deren gingen s mlddags al of niet gemoto-
'c;;,Aan.de':di!ectie ..en Ir Boersma een werking wordt hierdoor vergemakkelijkt en rlseerd er naar i.°e.

;'",woord"van hartel!Jke dank voor deze zeer tijdverlies voorkomen. I)oor de strorl)ende regen kon echter .~lleen
leerzame en. uiterst geslëlagde dag, Beloning: f 2,50, I,et le deel van het programma, name.llJk het

" . .. Idee no. 660 - Ingezonden qoor hr A, Cor- kersen eten zelf,. verwezenli!~t worden en
'cl ;"Hagenaars op vacantie biJ VDH nelisse, afd. wikkelarij montage. moesten de onderlinge wedstrIjden vervallen.

;,; Op verzoe~ van het Hëlëlgse Vacant~e Co- Be:!reft ":,,ijzlging van de schakeling VëlQ de : Niettegenstaande df;'ze pech hadden allen
c,,"m.ité..d~i. ,zich tot doel stelt de Hagenaars, snijmachine no. 137.133, waardoor een bete- toch een prettige middag gehad.
"c:' :'d!ehunv~~a.ntie; in eigen stad doorbrf;'ngen re be~eiliglng wordt verkregen. KERNSPREEKUUR UTRECHT'
';,'", een veelzijdig programma aan te bieden, Beloning: f 20,-., ; c
"c hebben wij deze week in onze fëlbriek 2 Idee no. 661 - ingezondeQ door hr Kouwen- i 17 Augustus:
': "excursies;van vacantiegëlngers' 'gehouden. berg, afdeling draaierij. '11e pauze: hr loozekoot en hr Slag molen,

,,', , ,; Voor beide bezoeken bestond grote belang- Betreft het gebruik van eeQ speciaal beiteltje! '2e pauze: hr. v, d. Linden en hr Meers-
",::'stelling. voor de tijdelijke bewerking vëln het piston- I bergen.
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In memoriam-
Ä. SMOlDERS
.. .

TQe~ ~IJ,dè
rouwcrrc\)-" ;, h '

arre ,In 3n-
d~n kréQén.
die ons meld;;
de dat Anto~
nrus Smolders
In d~1eeftijd
van 58 Jaren
was overle~
dén, besef ten
wij niet drreCt -: "7"7 ". " ,,'

dat dit het overliJdénsberfcht:vanonié

~oêdê..Br?r,iW9S, ';7cf
Br~m Smolders, d~ beheerder van het-

, , ,c' c',.
c,~rtonmag1zijn.a lom békenden cbfiëd I k "v mir om zijn èer ij e 1Jver en innei

ménde persóonlljkh~id... ,
Br~m Was èen" man vanweinig'woor::

"'

c!è~;eer' gelÎ1oed~l.ijk~ Brabal1der ,die:
,ziAn.,mQed~!~aal ~Ol;}lt... vèr~eterikQr'a(..
woonde hrj ook al vele jaren boven
de Mdêrd'ïk.""", Cc

Enkèle iha~näengeleden rs hij aan.
gerèd~n: kwam na enige tijd ""'we~rc""1
naarZ:!jn cariqnmagazijn,d9chc is kort;'~'
daarppvoor goed 'iertrokken, In hem-, '

dvertieienwi( een trouwe me ewer k.er ..~enbesche,derîm~n, die.:ge~

h'6g~fl!!1ctiebé'~!~edd'e, dot~d!é op,:
de plaats waar hij gesteld wás zijn"" ." werk deed met alle Ijver el) nauwge-,

, .zetheid," die{i'len van ee!1 magaz!jri";

'f,éq!è~deslechtskanver'ange~:, ,;Br~m had daardoor vele vrleno,en,
hetgeen'bleek bij de b~grafêni.s,"die
bilgewoon~'.~erddoQr de he~r., L:W,
v. d. H~eme!1een delegatievanhe~

Ipersonee. ' Hiiruste in vrede, ,

. .: -h ..."é-,j,~OclatrlsC Qnd~rzoek ...'t..,c":,,
,

Willen zij, die n09 ni~t aan9rtoiiderzo,~k
d~elramen.. zi,ch r~chtstreeks of yià de ,tijq;-
schrijver)h verbinding stell~n ~ef q!!:~éér
van Dorp- Toestel 184-89. -.'

'. .:. ;::'
! Onze hartelijke dank v99r d.e,cadeaux..~iec.,
'wij ter gelegenheid van Qns huwelijkiv~p ,
directie, chefs en col'~ga'sQntvingen: :"..J~{'\

. ! c1A: Koppenaal " "cc"
G. G. Koppepaal-Gëerde~

afd. r~dlotaboratorrum'.' ", "*- ,',
Hartelijk dank ik alle collèga!s vootdev'ec1e'
blijken van be.langstelling en de prachtige
fruitmand.. alsmede ziekentroost voor de" ver. ,

"
rassing. R A .. B. . van ezooyen ,afd. mo(1tageco(1tr~.Iè

c* c

Hartelijk dank aan directie, chef.s'encojle-
'Ja's voor de mooie cadeaux ontvangen bij.
ons huwelijk, alsmede voor de betoonde.
belangstelling. CVIH C C. van e zen -' opman

~ : . ~- --

- ..' ..

D:':tnderdag .19fuli 195 .1. De we)v~!dlê~dê:
exèJr~\e naarRóu~rdam;;';vooralERRE~:; , c'

bni~tt~vergeten;;'; _~wees eens te meerd tdd ikl d' dl kka e goe e wer ust, le e vo ersmei:

hunlnstructeurbeziUen, afgebrokenmoef
wordeiidoor enige nuttige ontspànning..Het
beioek:aa,nStokvi~wasni~talleen e,,:~ aan-
genamekant de~erexcursle,doch WIJ heb-
ben_.~!edag~e~r .!~ts gelee!d,da nk"zi! de
prettlg~ ,.opdlenlng d9Qr onze rondleider..
die z(chspoedlg bij dit jqlige groepje had
aangepást '
Het aan-de..lopende-band" produceren van
facturen; gepracht!ge entrée)n de Kon.
Juli~ahal, de zonnige cantine met terras,
deioonkomers. ...;c ziedaar enige grepen uit
qif..nu met bep~a)d qemakkelijk excursie-
9biect, maar waarvan wîj ongetwijfeld heb-
ben genoten. Van af deze plaats zeggen wij
de heer,Vlietstra en in hem mede de

lNY:R.S. $tokvisen Zonen hartehik dank
voor het gebodene. -

Tijden~de;geanimeerde lunch; waar Dîck
blijkbaar de opruiming in zijn hoofd 'had~n
zi~h o~tpqptellls, restantverwerker, volgde
een rondvaart door de havens, Scheeps-,
kapjtein meldt: .1 zeeziek (Ivokker), over)::
gensalIes welaan' boord.
,Het verrukkehjke weer en de enorme, ha-
vens'maakten deze tocht tot iets' moois. De
oml;oepinstal.latie aan boord (VDH7) schal-
de tot onze verbazing bij het passeren der
$!okvis loods aan d~ Pelgrimskade onder
meer: \,In de 'loods rechts van U dames en
heren, Worden de U welbekende Solex-
rijYflelen vervaardigd".
N& een kleine verfrissing stonden wij om
~.lm; 18.00 uur, dank zij de spoorwegen,
spoedig weer op ons uitgangspunt: Hollandse
Spoor.. De!! Haag.
Na de vacantie gaan wij weer met frisse

Imoed beginnen, maar nu als ex-!vokker.
Wij zijn nog jong, , doch wij zullen het
wel klaren.

Kernspreekuur Maanweg.

""-'~a~~~g~~~:a~~~~::~:::"'"'"
Ihef grote bloemencorso gehouden.

Hoeweier geen wagen van ons be-
Idrijf meerijd: Îs VDH ~}er toch in ver-

tegenwoordigd.. namelijk op de wagen
van Ruys' Handelsvereniging, Deze ~

!mportricevan kantoormachines brengt I
onder helmotto "Geenîmporf - dan

'geen export" fot uifdrukking hoezeer
de uitvöer van' Nederlandse produc-
tenafhankelijk is van de invoer van
buitenlandse artikelen.
Zij importeert uit Italië de ons wel-
bekendeOlivetti schrijf- en telmachi-
nes. Deze Împort is onder anderen
slechts mogelijk doordàt. Nederlandse
fabrieken, waaronder ook VDH, naar
Ita[ië Nederlandse producten uitvoe-
ren. Vandaar dat op de wagen van
Ruys" Handelsvereniging VDH pro-
ducten als ruilobjecten figureren..

WONINGRUIL
Aangeboden: 1e etage, bestaande uit kamer
ensuite, twee slaapkamers, keuken. Huurprijs
f 6,35.
Gevraagd: een soortgelijk~ woning in de
buurt van Scheveningen.
Te bevragen: van Naeltwijckstraat 79 te
Voorburg.

Van de N.V, Gemengd Bedrijf Haagsche
Jramweg Maatschappij ontvi ngeh wij bericht
dat door haar is gevonden een VDH-gedenk.
tegel. Het vertoren voorwerp kan worden
afgehaald bij de afde[ing publiciteit

= ~ :eren In Rotterdam

Er werd .. ..
jndevqcanti~week i~d~.. nieuwbouw hard
qew~rkt. Q~n!e~werlo!~rlng van ~et. nab~-1
werk!ngsgebouw werd voltoo!derl reeds In I
ç,ebruik genom~n. De nieuwe ketel is aan !
de o~d~ gekoppeld.. zodat hierdoor té zijner!
tildgee.nbedrijfsstagnati~ kan o.~tstaan..Zol
werd" ook een gëdeelte van de zijtak van het,
rookkanaal voor deze nieuwe ketel gemet-
sefd en afgesloten door een muurtje, tèn
~rndéYä)se ti'èktègen te gaán. Eerstdaägs
wordt. ditrookkanaa.l äfgemetseld, waarna
het muurtje verwijd~rd wordt;
ook door de afdel mgnuisve~ingnievsti1ge-
zeten. Dewerkzaamneden zijlj zo .legio
geweest, "dat wij sl~chtszullen volstaan met
pr enige van te noemen.
Ten eerste werd het ge~ele gebouw grp"ndig
schoongemaakt.
Verder werden alle slijpmachines afde[rng
slijper)j, W.C..'~ en koepelso. d. ga[vano..
ondergedeelten van de wande:n afdeling spui-
~erll en de grote cycloongeschllderd.
lekke dakkoepels en kapotte ramengerepa.
reerd, liften, kranen en afsluiter.. gereviseerd
afzuiginstallaties, leidingen en afvoeren na-
gez)en en schoongemaakt.

Burgerlijke Stand
Geboren: .
Jacob J.an, zoon van M. Remmefzwaal, afd.,
meubelmakerij, op 17;7.1951.
Joac.hlm Be~end, zoon van J. Oostindiê.. afd.

Iplaatbewerking, op 18.7.1951.
leonard Wilhelmus Bernard, zoon van J.
Leutscher; afdeling Comptabiliteit, op I r
23.7.1951.
Teunis Gerrlt, zoon van J. E. H. den Neysel,
afdeling plaatbewerking, qp 23.7.1951..
Gijsbèrt Piéter, zoon van P. Jimm.ink..afde-
ling montage, op 27.7.1951.
Anna Adrl ana, dochter van M. Acda, afd;
9Iaatb~werk)ng op 28.7.1951.
Augustinus Joseph Albertus, zoon van A, J.
A. Venneman, afdeling gereedschapmakerij,op 29.7.1951. '

Marijke Jolända, dochter van L. V. Gugtén
afd. montage-contróte, op 31:7.1951.
Huwelijken:
J. Arbouw, afdeling apparatentekenkam:er,
met mej. S. M. Westland, 'op 2.8..1951. '
Mej. E. R. Kops, wikkelafdeling, met Th, C.
den Daas, op 8.8.1951.

JN1REDINGEN
fr J. L. F. Kamm, electromotorenlaboratorium,
31.7.1951. -
Mej. A. J. Lammens, typekamer, idem.
Mej. J. J. Schagen v. Leeuwen, idem, ~v:'51
B. Meulenbroek, drukkerij, 31.7.1951.
P. L. Zaaijer, Doc~mentatie, idem.
M. J. Duncker, opleiding.. idem.
J. Eigeman, Idem.
W. Frljlink; Idem..
P. v. Oosten, idem.
G, C. Prins, idem.
M. J. Robijn, idem.
L. SchortemelJer, idem:
R.. L..v. d. Velde, idem,
Th. Wijmenga, idem.

Joustra, slijperij, idem.
v. d. Kooy, zagerij. idèm.

VAARWEL
Onze Hongaarse medewerker. l Petö.. in
Utrecht en bij de Kroqn welb~kend, vertrekt
Ijinnenkort naar Canada.. Hij gaat. werken
bij Ford in Montreal. Hij groet hierbij zijn
vele vrienden en bekenden "en wenst.. allen
het. beste.

I

De kern houdt spreekuur op Maandag 6
Augustus aanstaande In de kame.rvan hr
vd Poel, ' ,
Aanwezig zijn: '

1è pauze: hr Camphuysen. mej. Mu.J?,er'ê
I?~ pauze: mej, v. Rie!schoten"hr v,q,Ree..


