
;Bezoek Kamerleden(
. Een gezelschap bestaande uit

leden van de Eerste en Tweede:, Kamer za.! op uitnodiging van de

.' Nederlandse Werkgeversorgani- S, saties een vierdaags,e rondreis ma- ~

~ ken langs een aantal Nederlandse
; industrieën. Het doel hiervan is de

kamerleden in de gelegenheid te {" stellen door eigen waarneming:

kennis te nemen van de verschei- <
;' denheid van vraagstukken waar- ~. voor het industriële bedrijfsleven

: zich geplaatst ziet.
I; Op Vrijdag 14 September aan-

: staande zal een groep van onge-
: veer 30 personen een bezoek ~

brengen aan ons fabriekscomplex
~ Maanweg.

De industriële centra die achter-
: eenvolgens worden bezocht zijn:
, Eindhoven, Tilburg, Twenthe, De-
: venter, Amsterdam., Hilversum,
, Rotterdam en Den Haag.
,Hier ter stede staat naast! onze
,fabriek ook de sigarettenfabriek
. Laurens op het programma.

I ;~ ~-~-., ".~~~.; ~

",,:..,"-
Duizende Hagenaars hebben vorige week Zaterdag in bewondering gestaan voor
het prachtige bloemencorso dat ter gelegenheid van de bloemenweek door de
Resident:e trok. Een der opvallendste wagens daarbij was die van Ruys' Handels-
vereeniging N.V., importrice van Italiaanse, kantoormachines. Deze firma, ons als
leverancier welbekend, beeldde op haar wagen uit hoe export bevorderd,wordt
door import en voerde als voorbeeld van geëxporteerde artikelen o.a. een
gehele collectie ERRES artikelen mee.
De wagen .was prachtig versierd in Italiaanse kleuren (groen, wit, rood) met een
bekroring van oranje en een keur van lieftallige jongedames demonstreerde de
bevalligheid der Olivetti schrijfmachines.

25 Augustu:
Zaterdag 25 Augustus aanstaande z
gereden. Verleden jàar hebben 200
genomen aan deze "ronde om Der
kennis van de verkeersborden en aan
sementsproef, de rijvaardigheid van (
Dit jaar draagt onze Solex-rit het ké
ringsrit, die de deelnemers door het
duinlandschap zal voeren. Aan de hé
ving moet langs de juiste wegen worl

Aan de rechterzijde van de te rijden route
jjn een aantal geheime contrOleposten op-

.,iesteld, waar de deelnemers bij het passeren
l Jun contrOlekaart moeten laten afstempelen.
'-Ioor het missen van een contrOIestempe1,

het van de verkeerde zijde binnenrijden van
een contrOlepost en voor een geconstateerde
routeafwijking worden strafpunten gegeven.
De rijder met het geringste aantal strafpun-
ten, wint de eerste prijs en zo vervolgens.
In de laatste 200 meter van de route is een
soort klassementsproef ingelast. Hierin zul-
I~n de' deelnemers enkele eenvoudige proe-
ven 'i.an rijvaardigheid moeten afleggen, waar
extra punten voor worden gegeven.
Indien bij de eigenlijke oriënteringsrit deel-
nemers een gelijk aantal strafpunten hebben
opgelopen, geeft het aantal extra punten
behaald bij de klassementsproef de doorslag.
De directie heeft een aantal aardige prijzen
ter beschikking gesteld, waaronder Solexjas-
sen, zijtassen, toeristenkaarten enz..
De start en finish met klassementsproef zijn
voor ons gebouw aan de Maanweg. Er wor-
den 'vanaf 12.~ uur 2 à 3 deelnemers per
minuut gestart.
De len~te van de route bedraagt plm. 60 km.. " beëindiging van de rit zal aan de deel-

mers een verfrissing
i ""orden aangeboden en is er tot aan de
\""'prijsuitreiking om plm. 17.00 uur een gezel-

lig samenzijn, deels v66r het gebouw bij de
klassementsproef, deels in de filmzaal, waar
de film van de Sqlexrally Schiphol 1951 zal
worden vertoond.
Alle YDH-ers zijn met hun familieleden
hartelijk welkom om de prestaties van de
Solexisten te bekijken, de film te zien en met
ons gezellig same!) te zijn.
Inschrijvingskosten zijn aan deze YDH-rit
niet verbonden. De. inschrijving staat open
Voor Solex rijdende YH-ers methunSolexende

, familieleden.
Inschrijvingsformulieren zijn bij de portiers
en 1ijdschrijvers verkrij9baar. De formulieren
moeten v66r of op 20 Augustus in het bezit
zijn van het organisatiecomité t.a.v.. hr T eten-
bu~g, afdeling organisatie.
De bepalingen betreffende het uitlenen van
een personeels- Solex zijn voor deze
rit buiten werking gesteld, zodat bij wijze
.va!) uitzondering deze Solex. ma9 worden
uitgelee!)d aan een ander van het personeel.
Het behoeft geen betoog, dat wij verwach-
ten. dat, evenals vorig jaar, iedere rechtge-
aarde YDH-er meedoet. Het is wel niet zo
dat men daartoe verplicht 1s, maar het wordt
toch hogelijk gewaardeerd.

Medewerkers gevraagd
Het organisatiecomité, dat vorig jaar zo'n

5 grote dag

al de 2e Maanweg Solex-rit worden
Solexrijders van ons personeel deel-
, Haag",. waarbij aan het begin de
het einde, in een spectacul~ire klas-

~e Solexisten werd beproefd.
~rakter van een toeristische oriënte-
mooie polderl3nd en het prachtige

Ind van een duidelijke routebeschrij- .
den gereden... I

grote medewerking ondervond van auto-:
mobilisten en motorrijders onder het perso-
neel, doet ditmaal wederom een beroep op
alle In het bezit van automobielen of motor-
fietsen zijnde lezers om zich die midda~
beschikbaar te stellen voor het bezetten van
contrOleposten ergens in Z. Hollerd Ook
andere medewerkers, niet in het bezit van
auto's uf motorfietsen, zijn van harte wel-
kom.
$olexlstèn worden verzocht alleen voor de
rit In te schrijven en zich niet als controleur
aàn te melden.
A11e opgaven te richten aan het organisatie-
comite, t.a.v. hr T etenburg, afd. organisatie.
Wij verwachten een grote toeloop van deel-
nemers en medewerkers.
Medewerkers gelieven in hun opgave te ver-
meiden over welk vervoermiddel (auto, mo-
torfiets) en hoeveel plaatsen men beschikt.



DE CIJFERS SPREKEN

f 2.183.643:-
/, 3.968.118.-
f 6.151.761.-

INVOER
Losse hulpmotoren

1950 17.790 st
1951 4 mnd. 33.294 st

f
11

32.988.
11 .804

121 st
34 st,

Complete bromfietsen
1950
1951 4 mnd.

2 .079 st. f 377.153.-
II 1.374.742.-

UITVOER
Losse hulpmotor:en

1950
1951 4 mnd

f 1.751.895.

f 96.642.-
II 1.036.078.-

293 st,
2,750 st

Complete bromfietsen
1950
19514 mnd.

Uitbetaling Ionen en salarissen
De vacantie is voorbij en de betaling
van Ionen en salarissen vindt weer
gewoon op Vrijdagmiddag plaats.
Wij wijzen er nog eens op, dat werk-
nemers die op Vrijdag en Zaterdag
niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld door
ziekte, ongeval of verlof, hun loon

I')! salaris Zaterdagmorgen kunnen
halen in de wachtkamer begane\grond. .
Uur- en weeklon~rs tussen 10.30 en
11.30 uur.
K 1n de werknemer ~elf niet komen,
dan mag hij het geld door een ander
laten halen, maar dan moet hij een
eigenhandig geschreven en onder-

itekende machtiging meegeven:
iUur- en weekloners die Vrijdag niet

~A IETSENLAND en Zaterdag wél aanwezig zijn, d!e- --
NEDERLAND BRO,v,F nenzich vóór half negen te melden{

maar nog steeds overtreft invoer de uitvoer ~ bij hun tijdschrijver.. Deze I~atste'

. - "éorgt dan dat de werknemer In de î
De cijfers over de invoer en ultvoe~ van qulden. In dez7 sector das ~r ~~~ een uit .oop VJn de ochtend zijn loonzakje"'"
losse fietsmotoren en complete bromfietsen voeroverschot lian meer an mi loen. ..

brengen interessante gegevens aan h~t licht. De conclusie ligt voor de hand. In een land krllqt.
Het blijkt dat er ondanks de dllllgen!ie van als Nederland, dat zelf over een ultoehreide Ideeënbus
de Nederlandse Industrie, die toch waarlijk bromfietsindustrie beschikt, welke . 613. D. J. C. de Jong van afdeling
wel in staat is aan de vraag naar bromfietsen zelfs nog kans ziet door export deviez"n , reclameerde bij de Ideeêncommis-
te voldoen, in 1950 en gedurende de eerste verdienen, mag het m~er -:lal" over een beslissing. .
4 maanden van 1951 liefst 51.000 hulp,:"oto- heten dat er had voorgesteld de bekertjes In de Solex-
ren werden Ingevoerd, waarmede ~ulm 6 worden Ingevoerd ten koste van :ankdoppen op ~en andere manier te bewer-
millioen guldert aan devieze~ gemoeid was. guldel".s deviezen. ken en de commissie had bezwaren tegen dit
Daar stond tegenover een .ultvoer van losse Het is merkwaardig dat in een land als het idee. Achteraf bleek het toch bruikbaar te
fietsmotoren v.an een kleine 10.000 stu~s, onze.. waar ieder de mond vol heeft over zijn, reden om aan D. J. C. de Jong een
vertegenwoord1gend een waarde van 1 V4 industrialisatie, men als het er op aan komt, Qremle van f 5. - toe te kennen.
mlliloen gulden, toch naar het buitenland lonkt. Een weelde idee nr. 617 is afkomstig van T. Veldhuis, af-

Wat de complete bro~fietsen betreft Is de die overbodl~ is en dat wij ons niet kunnen deling gcreedschapmakerlj en beoogde mate-
situatie heel wat gunstiger. Complete brom- kunnen permitteren.

I riaal te besparen door het veranderen vanfietsen werden er vrijwel niet ingevoerd (155 Er zijn Nederlandse rijwielmotore,n en br6m- de aanslag pennen van een stempel.

stuks) terwijl de uitvoer hiervan meer dan fietsen te kust en te keur. Koup toch in de Het idee is bruikbaar, maar gezien de ge-
~O stuks bedroeg. Deze uitv,oer ver~elQen- vreemde niet.. ,.., ringe besparing Is de premie slechts f 2.50.
woordlgd een waarde van ruim 1 mlliloen

De Nederlandse

industrie kan vol-

op bromfietsen

produceren ge-

zien deze duizen-

de op Schiphol

parkerende So-

lexen.

Toch wordt er

voor millioenen

guldens aan losse

hulpmotoren in-

gevoerd.

,~~,



Speciaal om onze niet-Utrechtse lezers
U . d I eens een indruk te geven van de omvang

O ok W I ee te t mee van h.et bedrijf aldaar, plaatsen wij d.eze
overzichtsfoto van de montage-afdeling.

wanneer is een idee bruikbaar? Het betreft ~ie: een foto-montage, dus
de opname IS In gedeelten gemaakt en

Neet U r\O waar een "bruikbaar" Idee aan ' k d nadie~. gemonteerd. Dit omdat ~et ,o,n-t Id g 7 \V t zegt
U niet meer zo W,e gaat mee naar VDH-wee en mogelijk was de volle breedte In een

moe vo oen a ,

1oed7 c op Olaertsduyn
I opname te v~tten. .~ 'u, hier volgen dan de voorwaarden: Hct VDH Volkshogeschool week-end, dat Het resultaat IS echter ultsteke~d en ~eeft

het werk vlotter doen verlopen, door h cl d t Olaertsduyn op I1 een voorbeeld van deze mooie fabrleks.. d qe ou en zou wor en e
minder handelingen. of beter geree - 29-30 Scptember, is verzet op 6- 7 Octo-
schap, dus tljç!sbesparlng; ber daar dit voor de V.H.S. zoveel beter

2. minder uitval; uitkwam.
3. minder materiaalverbruik; . Opgaven voor dit week-end Zo spoedig
4. minder reparatie, "voorkomen IS beter gelij!< op de afdeling sociale zaken.

dan genezen"; Kosten f 6. -. Hiervan betaald het.
5. de kwaliteit verbeteren, dus langere 2.50. ..

levensduur en fraaier uiterlijk; . Vorig jáar Is een groep van 30 personen Burgerlijke Stand
6 het veilig werken bevorderen, dus mln- naar Olaertsduyn geweest en heeft daar een Geboren:

der ongevallen; plezierig weekeind doorgebracht. Wij reke- Wilhelmus Ferdinand, zoon van W. Cou-
7. moet het idee economisch verantwoord nen er op, dat ditmaal het grootst mogelijke notte, afd. draaierij, op 30.7.1951.

zijn, met andere woorden mogen de kos- aantal (45 persone~) inschrijft en dat ook Evert Jacobus. zoon van E. J. Imhof, afd.
ten van e.,'cntueel aan te maken gereed- Utrecht een delegatie zendt. stamperij, op 2.8.1951.
schap niet gelijk/zijn aan of de verkregen Aar:meldingen bij mej. Groeneweg, sociale
bespa.ring overschrijden. I zaken;. te Utrecht bij mej. Sollie, afd. sociale INTREDINGEN

Als het Idee aan een der punten 1 t/m 6 zaken. H. J Greveling, afd. stamperij, 1.8.1951.
en aan punt 7 voldoet; dan komt het voor Voor wie het nog ni~t mocht .weten: Ola.erts- G. Greveling, afd. draaierij, Idem.
beloning In aanmerking; . . . duyn is gelegen nabij Rockanje o~ het eiland A. v. Amerongen, Idem, idem.
Uiteraard speelt ook de originaliteit van het Voorne, het ÎS van Den Haag Uit gemakke-
idee bij de beoordeling een rol. rijk per Solex te bereiken over Maassluis en GESLAAGDEN
Bovendien is het niet fair als men Jets hoort I Rozenburg. Reisduur plm.. 2 uur. W. Wlss en D. Roep voor het toelatings-

Jisteren om dan als dè eerste ee~ idee in De Volkshogeschool ligt. aan de r~nd van examen cursus nijverheidsonderwijs.
te zenden. het natuurreservaat en In een schitterende H. Gorsel, J. Delfgou en J. P. Sonnemans

, Is wij nu antwoord op onze In de aanhef ')mgeving. . voor het examen Bemetel, machinebank-
Uenoemde vraàg w.ill~n geven, dan zouden Wij rekenen op het maximum aantal deel- werker.

wij dit als volgt willen formuleren: r:~mers. B. A. F. v. d. Linden voor moderne bedrijfs-
"De meeste bruikbare Ide,~ên komen van de Fabrieksbezoek van de week administratie van de Nederlandse Associatie.
groep met de beste baas..

b k fr)eze week werd een ez oe aan ons a- Wij ontvlr\gen een dankbetuiging van mevr.
I brlekscomplex Maanweg gebracht door ~en G. v. Schaalk-v. Geel voor belangstelling en
60-tal leden van het personee.l der Machlne- cadeaux ontvangen van directie en perso-
fabriek Breda. Dit bedrijf, dat mee: dan 1000 neel bij huwelijk.
man personeel heeft, vervaardigt stoom- Tevens een dankbetuiging van W. Counotte,
ketels en -werktuigen, fractionne~rkolomme~: afdeling draaierij voor fruitmand en belang-
liften, werfmachines en dergelijke. Het ~s stelling tijdens ziekte.
aus een industrie die over een zwaar machi-
nepark beschikt. Voor onze bezoekers was Nieuwe aanwinst romanbibliotheek
onze f~briek, die een uitgesproken lichte Onze romanbibliotheek is thans aangev~ld
industrie is, zeer aantrekkelijk. Met name met de nieuwe Wereldatlas van "De Bezige
-:Je fabricage van houten radiokasten werd BIj". Deze atlas is voor ons personeel ter
bewonderd en de montage van toestellen op onze bibliotheek.
3an de lopende band. . ~MAANWEG'
Ter overname aangeboden: SOLEXR
wagen. Gezien het vroege aanvangsuur en de
Te bevragen op afd. sociale zaken. vervoersmoeilijkheden zal het Utrecht-

I")e kern houdt spreekuur op Maandag., se personeel niet aan deze rit kunnen
AtJgustus 1951 in de kamer v~n de heer deelnemen. d
, d P I Utrecht kan echter rekenen op eA. . o.e... medewerkin

g uit Den Haag als men
anwezlg zIJn: .. .

1e pauze: hr v. d. Plas en mej. Kruining. zelf een Solexrit wil organiseren.
2e .pauze: mej. v. RIetschoten en hr Hey-
mans.

~~n k;n,j~r-

TIP VOOR SOLEXISTEN
Druivensterrit

Solexisten die van druiven houden .en nog
snipperdagen hebben kunnen deelnemen aan
de derde druivensterrit welke op 25 Augustus
aanstaande gehouden wordt naar 's~Graven-
zande. ,
Iedere deelnemer die 2 van de 25 door heel
het land liggende contrOleposten aandoet
ontvangt een plaquette, een programma 'te-
vens met kans op prijzen en, vanzelfsprekend,
een tros druiven.
Als attractie is er bovendien een wielerronde
gevolgd door feestavond. .
Inschrijvingen bij C. W. J. Rozeboom. Naald-
wijks~weg 64, 's-Gravezande. Inschrijfgeld
f 250, giro 437026.

Ter overname aangeboden wegens emigra.
tie: woning met Inboedel.
Te bevragen bij de hr van Gent, van Seven.
bergestraat 59. Voorburg. .



Peter Jelle, .zoon van C, Plugge, afd, plaat-
Reeds weken lang heeft men kunnen zien, Het totaal aantal luidsprekers wordt opge- bewerking, op 22,7,1951,

dat electriciens en monteurs volop bezig wa. voerd tot 250 stuks, Dit grote aantal houdt Marianne Berdina, dochter van K, Messe.

ren nieuwe leidingen en luidsprekers aan te mede verband met de uitbreiding door het maker, afd, Oven bouw, op 2,8,1951,

leggen. Dit waren de voorbereidingen tot cantinegebouwen laboratoriumgebouw, ter-

het ingebruik nemen van onze nieuwe om. wijl tevens in pilonen, spreekkamers en ook IN TREDING EN
roepinstal!ati~, welke de afgelopen week op het bu.itenterrein luidsprekers gemonteerd R, N. Nierop, fabricage algemeen, 6,8.1951

gemonteerd IS. zullen worden, M ' J J d SI ' b kh d ' 'dDIl ' ZU ' t fd " tllt ,ej..,v,. UIS,oeoulng,lem
eze insta aiie met een nuttig vermogen 0 zie gee t e nieuwe omroeplns a a le H D J K' e bel ke I. ..de300 W d d 80 W ' I " k b t ' d "IPp, m u ma rJ, I m,

van i att, v,ervangt e ou e atts ons ee~ aanzien Ij ~ ver e erlng en e '"I A. v d Brande, Inleerband, Idem.

versterkerrnstalfatle: zekerheid, dat als er Iets omgeroepel) wordt H St It h f 'd 'dD ,;, ll ' ddlt ' d k ' dfb ' khtd 'd -, ,oenO,rem,lem,e vernleuw.ing van Insta atle wer e aa - een le er, waar 00 In e a rle e UI e. , Mh ' t ' 'd' d d. d d' D d k I" k k t ~. eyer, ulsves Ino. I em,
ste tiJ., rrngen no I,g, e ou everster er IJ an vers aan, -, F, C, v, d, Berg, I,V,O.K" idem,

was bverbelast. 85 luidsprekers waren erop HS h 'd 'd 'd hIt ' d ' k .cneler,lem,le. aanges 0 en en een eenvou Ig re ensom- F W tb k I tb k'
Idt '

t t U d t h ' d ' d I ' d . v. es roe, p aa ewer Ing, em.

me je oon aan, a Ier oor le ere UI - H S h b Ik .' 8 8 1951k I ht d ' , t . c aareman, meu e ma erl], .,spre er sec s een voe Ing van nog me -

eens één Watt kre~, Ni t
I fDit was.. voora1 voor fabrieksafdelingen totaal euwe e e oonnummers

onvoldoende, Niet alleen, dat de luidspre- -- Maandag 13 Augustus

kers het geluid van de machines niet konden Enters - Inspectie 183-35

overstemmen, doch tevens was de overbelas. Kamerling - Inspectie 146.44
ting der ,installatie oorzaak van vervorming Eysackers - Inspectie 146.44

van geluid, Hierdoor werd niet meer vol- Brandt - voorcalculatie 172-92
daan aan een der eerste vereisten voor een Dijkstra - voorcalculatie 172-92 ...
versterkerinstaflatie, namelijk een natuurge- ~
trouwe .weergave van het geluid, Dit was Ziekentroost, chefs, bazen en col-
tevens geen reclame voor onze fabriek. - ' ik hierbij hartelijk, ook nam~nsweJks omroepinstallaties in het gehele 1_,,- - -SZ 165-- d~

SZ 1 7 5 mijn gezin, voor de grote belanQstelling, die
bekend zijn, wer ik tijdens mijn ziekte van U allen mocht

B!j hei. in gebruik nemen van de nieuwe Vrijwel ongemerkt is onze bekende blau- ondervinden. ,

instalaltie}s ievens het gehele omro:~p-net we torpedostofzuiger, de ERRES SZ 165, C. ~uut, afd, nabewerk.ing
gereo~g,an!seerd: In de eerste plaa~s zIJn alle van aanschijn veranderd. Bovenstaand '" ..

aan~lultlngen nu In 12 groepen Ingedeeld, afgebeeld is de nieuwe uitvoering die langs deze weg willen WIJ alle collega s en

waardoor de mogelijkheid bestaat om voor als typenummer SZ 175 draagt. Ten op- bekenden bedanken voor hun goede,wense,n,
bepaalde groepen een muziekprogramma uit zichte van het vorige model zijn de vol- de cade3ux "en verdere belangstellIng, ,~Ie

te zenden, Verder komen nu verschillende gende veranderingen aangebracht: onze huwelijksdag tot een onvergetelIjke

soorten luidsprekers In gebruik. We houden - voetschakelaar In plaats van hand- hebben gemaakt.

In de fabrleker'l de bekende luidsprekers, schakelaar, p, J. v. Hooidonk en echtgenote

doch in de stamperij, houtbewerking en De rode knop voor bediening van de afd, steekproefcontrOle
draaierij worden speciale membraa-mluid- schakelaar bevindt zich in het verlengde *
sprekers gemonteerd, welke een groter n~t- van de handgreep, Men behoeft zich nu f;iartelijk d~nk aan de directie, c~ef, bazen
tig vermogen "he,bben dan de normale luld- ~ niet meer te bukken voor het aanzetten en colleg~,s ~.o°r de ~elangstelling en de
sprekers, terwIjl In kantoren de zogenaamde I of uitschakelen van de motor doch kan cadeaux bi] miJn huwelijk,

"fluisterende" luidsprekers gemonteerd ~ul- ~volstaan met een lichte druk 'v~n de voet. C, KUYVENHOVEN, nabewerking

len worden. - veranderde handgreep. Deze was *
, vroeger van rubber en is nu uitgeyoerd Mede namens mijn echtgenote, dank ik

M,et Ingang va~ 6 Augustus is de .~ee~ R,~, in bakeliet, De vrije ruimte voor ?e hand directie, chefs, collega's hartelijk voor de
NI.~rop.. als assistent van de bedriJfsleider In is nu groter, waardoor de stofzuiger ge- ~ mooie cadeaux en bloemen, ontvangen b,:
onze dienst, makkelijker kan worden opgenomen, De j ons huwelijk,,-

T k d d t ' h bb ' j handgreep heeft een verchroomde sler- F A J v d Made' "\eru,g omen e van e vacan le e en WI strip, ' . ~;'I':y~;~I,~nl,~m_.. "-'
allen met, genoegen ~econstateerd hoezeer - aansluitbakje voor het snoer. Een

onze fab!lek door schllder- en schoonm,aak- voordeel dat vooral blijkt bij reparatiès ~ WONINGRUIL

werk opgeknapt was, De schoonmaakdienst tengevolge van snoerbreuk I A b d . zou het bijzonder 0 rl s stellen als tollet- , ,', '" ange 0 en.

t I' ft d PI" kP) k ' d f ' Een drietal veranderingen die het uiterlijk In Den Haag een 2e etage bestaande uiten, I en en erge rJ e 00 In eze rlsse d b ' kb h 'd d ' kl ' k 't t h d d en e ruI aar el van .tt assle e 3 kamers, badcel, fletsenbox. Huur f 6,05en propere; s ~a ge ou en wer en, I model zeer ten goede zijn gekomen, per week.
Voor ons IS dit ook wel zo aangenaam, :I - - - ~ I G d '

d H 2 f b-:- evraag In en aag e etage 0 ene.

B I denhuis. Hogere huur geen bezwaar,
, e~ete examens Er werd Te bevragen: Mevr. Neudorfer, Binckhorst-

Op 5 Juni 1,1, zijn weer de Bemetel examen~ laan 250, Den Haag.

gehouden, een gehele band naar de laakweg *
Hieraan werd ditmaal deelgenomen door overgebracht. Deze band, de stof- Aangeboden:
drie 1eden 'Van onze bedrijfsschool, Zo deden zuigerband, zal dus Maandag in een geheel. In Den Haag een benedenhuis, bestaand~
P .Bergsma en C, J, Kooiman examen voor I nieuwe omgeving starten. uit vier kamers, hall, keuken, met voor- en

stempelmaker, terwijl N, J, Heyboer zijn Het verdwijnen van de stofzuigerband van achtertuin,
proeven van bekwaamheid voor fijnbankwer- de montage heeft een uitbreldingsmogelijk- Huurprijs f 31,65 per maand.

ker aflegde, . heid voor de radioproductie met zich mee- Adres: van Egmondestraat 43, Voorburg,

De naam van onze bedrijfsschool is ook nu I gebracht, Gevraagd: een benedenhuis of etage met
weer hoog gehouden, Alle drie candidaten I De televisieband is Vrijdag naar de oude 3 kamers te Den Haag,

slaagden, de beide stempel makers met het.[ plaats van de stofzuigerband verhuisd en Nadere inlichtingen op de afd. sociale zaken..
cijfer 8 en de fijnbankwerker met een 7, Een vandaag is de vierde radioband gemonteerd *
resultaat dus waarop cursisten en leraar ')P de vrijgekomen ruimte van de televisie- Woningruil: Utrecht-Den Haag,

trots kunnen zijn, band, Aangeboden te Utrecht: Vrij bovenhuis, 2

."" in de afgelopen week een g~heel nieu- grote kamers ensulte, zijkamer, keuken.. bal-
Tramkaarten voor de maand September kun- we VDH versterker gemonteerd in de cen- con, 4 slaapkamers,
n:en Maandag aanstaande tijd~ns de middag- trale, De laatste hand wordt nu ook gelegd Huur f 30, - per maand,
~uze worden besteld in de cantine, nieuwe aan het monteren van de bijbehorende luid., Gevraagd te Den Haag of omgeving: bene-

loods, sprekers, denhuis kleiner aeen bezwaar


