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WEKELtJKS NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL

VAN DER HEEM N.V. . DEN HAAG - HOLLAND. NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N. V.
,

SZ 175 met voetschakelaar. Niet be-
doeld als wasmachine.

IHet vormingscentrum...,DE VONK" te Noord-
wijkerliout organis~ert op 8 en 9 September
aanst~ande een we~keirid voor jongeren

. l1"!eisj~s ,boven 17 j~ar. Men zal
. zingen, volksdansen en 1uisteren
. " en water over v~rteld wordt.
kosten zÎjn f 3. -::-perpersoon. Opgaven

-~ ~_. ., ..- ~~...,--" ,
te worden gebruikt in een - -
met water wordt gemorst, nog afgezien
de kans, dat de gebruikster vroeg of -
de slang aan de verkeerde zijde van de
",fzuiger koppelt, met alle gf'v"r.,n cI""r""n

"bonden. 1

Er zijn enkele proeven genomen, waaruit
blijkt, dat door het wassen met behulp van

L een stofzuiger inderdaad vuil uit het was-
goed werd losgemaakt. Een flinke was vergt
veel van onze krachten. Een goede hulp zou
zeer welkom zijn, maar hoe verleidelijk
stofzuiger-hulp ook lijkt, verban deze uit het
wasvertrek. Zelfs wanneer de stofzuiger is
geaard, blijft het gevaarlijk. Momenteel wordt
in de handel gebracht een aardleiding, be-
staande uit een draad met aan weèrszijden
een klem, die men op de stofzuiger kan
vastzetten en aan de andere kant op d'e
kraan. De kans op losspringen van de klem
is echter vrij groot. Indîen de klem bijvoor-
beeld bij de kraan losspringt, zal de ge-
bruikster de neiging hebben deze weer te
bevestigen, ook wanneer het toestel is in-
geschakeld. . Staat het toestel onder span-
ning, dan is I e ven s g e vaar te duch-
ten. Ditzelfde gevaar treedt op wanneer de
kle;m onoordeelkundig is bevestigd, bijvoor,;
beeld op gelakte delen.
Gebruik Uw $tqfzuiver dus n iet bij de
was, het is lev en s g e v,a ~!.I ijk.
We?oii9~nonze V!OuW met graag aanbe-,
velen de wlfte ERRES SZ 30 voor de was te i

"gebrJik~~.Vóor- en achterkant van deze
Ist.of~u!g~r~e!!jk~Qzo.ve71 <?:~elk~~:,dat vè!'-

,gIssIngen ntetkunnen uitblIjven. A)s de stof::

?u!gervofwater gezogen i~ zitten wij" 'met-

~ONZE EIGEN SOLEX-RALL YE
de laatste raadgevingen

~)%'!'i1tgevonden..dat men met een fletsp<?mpqe:was kan doen::
i$~;Aangez!en'f'(ijin~en gernechanJseerde eeûw leven eneenfietsPQ'mpeen
I;:;émfn~f meer,praehistorischhulpmiddetis; werd gezocht n~ar eenelectri-

watlseen stofzuiger ejg~nlijk anders!
:a~eltjëontstaanda: een e!ec~rrsche stofzu~ger uitnemend'ge-

~):,SCh'kt zou zlJnyoor hetdqen van de was. Men slullde slang aan de
~Pf;,)),blaaskant aan en,Jaat de lucht door het wasgoed borrelen. Maar ~~!)))daarbijdreigt gevaar.Wij\azen in het Vaderland ten minste:

.t(;"fr\L.evensgevaarlijkl' Wij hebben de heer N. W. lagen-
~:;(;1, ' .' dijk, chef van onze afdeling steek-
i~f~ GEBRUIK .GEEN STOFZUIGER BIJ een,diep in ~en~!ighè)d, !log afgezien van proe!controle, b~reid gevonden, ons
~?: DE WAS d~ electrocutie die vrijwel. onvermijdelijk is. nevenstaand bericht over verkeerd
~t!ê~) De Nederlandse Huishoudraad geeft een Zelfs al, zou men dezè fatale vergissing gebruik van de stofzuiger, te vervol-
'$(;, advies: niet b~gaan, dan nog is de stofzuiger ten maken met een artikel over veilig-
'4!J'~) Het blijkt dat meer en meer de stofzuiger dod~ opgeschreven. E~n stofzuiger di~ als heid. Aangezien wij allen dagelijks
1:)é bij de was wordt gebruikt. De ene huisvrouw wasm~chlne gebruikt wordt 1J10et daarbij m~t electrici~eit omgaan en onze fa-

vertel! het aan de andere, de proef wordt voortdurend e~n g.rot~ tegendruk ov~rwin- b~lek electrlsche. apparaten maakt,
" genomen en wanneer het wassen dan rede.. nen. De moto! r~akt ~ijn lucht niet kwijt, d1e aan hoge eisen van veiligheid

lijk goed gaat, is de stofzuiger tot washulp wqrdt te warm en gaat s.tuk. . moeten voldoen, bevelen wij dit arti-
, gep~omoveerd of gedegradeerd, zoals U het Ç.oncl.~sj~: niet doen. Stofzuigers en water kei ten zeer aan. " .

bekiJkt. zIJn vijanden enalje veijigh~idsmaatregelen, ~o~ral d~genen, die zelf In electrI-
Wij hebben over het gebruik van de stof- die de cqnstructeurs getroffen h~bben, wor- CIt~lt "hefhebberen" vinden hier
zuiger ons licht opgestoken bij de Nederl. den :waardelooszodra men met de stofzui- e~lge waarschuwingen, die niet in de

" Vrouwen Electr. Ver., die in nauwe r,elatie ger in het water gaat ploeterecn. ~~~~~-~~~~,...~
staat met de N.V. tot Keuring van Electra-technische Materialen te Arnhem. Van deze Woningruil Voorburg - Den Haag
zeer deskundige zijde vernemen wij, dat men Aangeboden: benedenhuis,. kamer en suite,
het propageren van het gebruik van stof- I 3 grote slaapkamers, hall.. tuin voor en ach-
zuigers als wastoestel beslist moet ter, În achtertuin een ingang, ruime keuken,

veel bergruimte. Huur f 40. - per ma~nd.
Gevraagd: liefst beneden huis te 's-Graven-
hage. Adres: Kon. Wilhelminalaan 460 te

I Voorburg.

Een laatste mededeling aan de Solex.
rijders, die vanmiddag deelnemen
aan anze 2e VDH-riL
- rijd voorzichtig. De route is zo
uitgezet dat grote verkeerswegen
worden vermeden.. Het is niettemin
onverm.ijdelijk gebleken alle gevaren
van spoorwegovergangen, tramkrui-
smgen, voorrangswegen en drukke
punten te omzeilen; ,

Gevaarlijke punten staan in de route-
omschrijving aangegeven.. Op enke.le
kruispunten staan speciaa.l voor ons,
verkeersagenten geposteerd. Houd U
aan hun aanwijzingen... Rijd vei.lig..
Haast is er niet.
-'- vul Uw tank. U zult vanmiddag
een rit van 65 km, moeten maken.
ZQ!g voor een volte of nqgenoeg
vo.lle tank.. U passeert geen Solex-
tankstätions.

~ zorg op tijd binnen te zijn. AI.le
contróles'sluiten een half uur na het
uur dat de laatste rijder gepasseerd
kan zijn, dus iemand d)e als laatste
bij VDH gestart zijnde met een nor-
male snelheid rijdend, rondgetourd is..
Wie pècht krijgt en daardoor veel
tijd verliest, doet ~r ""'verstandig aan
d.. ril te hekorten dn".. recht~treek~

nàar de Maanweg te rijden.
Er zijn geen repararatieposten langs
het circuit ingericht. Wij zijn er van
uitgegaan dat men op ge~n enkel
plint verder dan 15 km van de fabriek
af is en men dus altijd trappe:nde
kan binnenkomen. Bandenpecll kan
men zelf verhelpen of .-laten doen
door de naastbijzijnde fietsenmaker..
- rijd individuee1. H~t heeft geen

enkele zin g,roepjes te vormen of
pog;ngen te doen anderen te passe-
ren. Wie goed wil rijden heeft zijn
aandacht nodig voor de route: !Met
andere woorden: maakt er geen cir~

. cus van.
SOLEXFILM
In de loop van de middag wordt een
aantal vertoningen van de Solexfilm,

, Schiphol 1951, gegeven in de film-
zaal. .

Alle deelnemers, toeschouwers en
medewerkers hebben hier vrij toe-
gang. Kaartje afhalen, Zaterdagmid-
dag bit de portier.
De prijzen zijn, evenals vorlg jaar..
zeer de moeite waard. Drie T eston':
jassen, fietstassen, zadeldekken..
ANWB.kaarten, snelbfnders en voor
""cJ"".. deelnemer: COCA COLA.
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Slordigheid is hier levensgevaarlijk
Worden C cc CC CCCCCcc'"CcCcc"

"--~ J_- __,__ll'::.J__, v"'U'~:;;'L"i,':;;::'\5"
IICII vvvruC"\jC'IVIICI'.,.UVCI vvn vp ,'CJ gc-i'\

Nuw.it'iochdoor een artikeltfe op het ver. bIed van de veiligheid meer danbijvoorcflÇii
keerde gebruik van een stofzuiger gewezen veeld deiN, V, KEMA eist, Zoz1Jnbijvoor-:~~
hebben en Op hef. gevaar van deelectricf. beeldaJ..onze electrische huishoudelijkeap-'~i

, Co!;'te1t.,.}s het wel zaak h1erbijcenslanger str! paratendubbeJgeïso!eerd, Datyvjl.zeggen;.{1!j
testaan,;, " .. de motor is geheelgeïsolee:dopgehouden~è;
De electriciteit, die In onze eerste helft ~n ir:Lhet metalen aanraakbare omhulselvan:tl
dctwintigste eeuwzîf? zeget?;cht overide dekete!, Zou nu bljvOorbeeJde~n1solatie,"\
were\d heeftgemaakt1seen riJke bron van defect of door verandering spanning op de;è'
z~ênîng en we!vaart, Maarèzoals elke mé- metalen delen van de motorkomentestaan,è&
dailleeenkeerzijd~ heeft, zo !s h!er ook een danègebeurternog niet~;want.eenèiweedeii;
schaduwzijde aandeze,z~a~,l~onzewonl~- !so.latiedfe nooitd~fect kangeraken;nam,~-èc;',
genèko~tdezee.'ectr!~!telt b!nnen en Uit tijk rubber ofbakel!et..maakt hetonmog~~IJk,
economische gronden !S het' helaas nood- dat er spanning op de ketel en dergelljkeèc

komt, c c c ;c,cc:~

passen,dat b1J aardbevlngcln ongunstIge ge- E SZ175ili tf ' Maar.. zutt U vragen, waaromcdezeczeerc;!~1I hl ' h c d dl " k rres eenve ge sozuger, Ildd c c;"';vSccenc~e~cVqQr..etc \c aacmc q e !Jecstroom ..., ,c .. .. cc cc!durecconstructles" a e pro ucte~worcen';A\j
gaat vloeien, Cc - blJvoorbeel? de ScandinavIsche landen - toch! voor cafleverlng gekeurd? lnd~rdaad,~ji
Ge.'ukkig zijn er:di.verse Înstanties, die wa- ver achter, Wel bestaat bij ons een pri~aczelf$ meermalen en vOOr aflevering is!;e:';;
ken dat ongelukken tot een minimum beperkt jngeric~t instituut, de N,V, Keur.ing Electro- nog een geheeli neutra.le, rechtstreek~ onder!
blijVén, technische Materialen te Arnhem, waa.rde onze directie staande instantie, dicsteek.è
Altereerst waakt de leverancier van deze producten op veilfgheid kunnen worden on-c proefsgewijze een klantenkeuring ver~ichlcen.
onmisbare, maar verraderlijke vorm van derzocht, Alte belangrijke fabrikanten doen het crecht heeft een gehele gereedstaandec!!."y
energ!e,èvoor ons leven, B.'J, n~euwbouw of dit ook en! onze producten, d}e op de bfn-partij efndproductentel~ten overkeuren,~!.icc~
cver~ulzlng wordt pas elec~rlclte.lt~an, de ver- nenlandse markt ,worden verkocht, dragen weten echter ,u.lt ervar!..ng, dat zelfs!df'( :*i)
brulkergeleverd als de Installatie IS goed. met ere het plaatje; Goedgekeurd door de contróle het nIet m0geliJk maakt alleèkle~. :j'~('\\
;gekeurd. Gelukkfg wordt de keurin9 steeds KEM~, Dezekeu:ing isech,ter niet wettelijk montage-slordigheden or ?nderdelenfout~n'it"

l; ;c z,waarder, Eerst moet7n de verwerkte mate- verphchten dat I,S hetkardlnate punt, Hoe- opie vangen, En daarom IS de constructi" c);l,
rlalen goedgekeurd zijn door de N,V. KEMA wel het bekend IS dat deze toestand spoe. zogemaakt,dat ook al zit er een montag':'l,J"i,:':ii ::
te:Arnhem, dlg zal eindigen, is ons land op dit gebied slordigheid in een afgeteverd product:c h!er- :::~~,
In de badkamer m~et b!!voorbeeld ee,n trek- toch achter bij andere land~~, " door nooit de veiligheid van de gebru!ker:: in:::i:;:~"

lt schakelaar aanwezIg zIJn om het licht te Wai doet VDH nu om de vel)lgheld zo hoog gevaar wordt gebracht. :: ic::c i"

bedienen of moet de schakelaar buiten de mogetijk op te voeren? jen eerste door te Wij raden dan ook iedereen aan, dieelec.;:ciY~
deur !ncde gang worden aangebracht, Im- zorgen, dat de producten, die wij maken In trlsch-huishoudelijke apparaten aanschaft,:i~*
mers een voch~ig !ichaa,m, ~at, bovendien atle landen zijn goedgekeurd, .Zo i,~ bijvoor.. absoluut te: eisen dat de leverancier U over.::,~,(&;P
nog met water In aanrakln9 IS, IS een zeer beeld onze bekende "blue range c - dus ~uigt, dat het product dat U koopt, door; de ;;,i!
goede: geleider voorelectricite;lt en dus is torpedo stofzuiger, handstofzuiger en vloer. N,V,KEMA is goedgekeurd, ;c: ;;;:;'(%
de kans voor het optreden .van een dode- wrijver tot fn Ffnland goedgekeurd. Zoats onze ERRES.producten. c ;:;'f1

!ijke stroom veel hoger. Klaag dan ook niet, Het 1$ ons bekend.. dat onder anderen de ." ~!;i
dat er gee~ contactdoos ~stopcontact) in Uw N,V. KEMA er op de duur naar streelt ook DE CIJFERS SPREKEN ;;c\L§)
badkamer IS voor aansluiting van een elec. in de huizen ;alle contactdozen te voorzien I . f' ;;;;i
trisch kacheltje, want niets is gevaarlijker van randaard. Gelukkig wordt in bijna alle n- en uitvoer Ietsmotoren :::IJ"
dan dat! nieuwe fabrieken en ook al in keukens van In ons bericht van onlangs 1nzake de :ic;i)
Ook wordt er bij de keuring opgelet of een particuliere" woningen, dit systeem toege- in. en uitvoer;van complete bromfietsen ;en:'i1~
erkend vakman de ,lampen en dergelij~e past. Onze in 1939 gebouwde/ fabriek bezat losse hulpmotoren ;is; een storende fou~ ge- ;;:;!;~
heeft opgehangen, Uit ervarfng weten Wij, nog ouderwetse contactdozen, maar twee slopen, tengevolge van een verkeerde Inter. ;;i;j~'j
dat er plaatselijk electriciteitsbedrijven zijn, jaar gereden besloten wij ter verhoging van pelatie van de door het Centraal Bureau;'.-c~f
die dit laatste zeer soepel toepassen, Het de ver!igheid van ons allen, zowel in de voor de :Statistiek verstrekte cijfers. ;;:.;;j:~r
ware toch te wensen, dat streng de hand fabriek als op de kantoren en 'aboratoria De juiste cijfers zijn: :; ;;cii(:[~~1;aan dit voor~chrlft zo~ worden gehouden.. de. gehete electrlsche installatie In alle fa- Invoer van lo$se hulpmotoren: ;:;c;;!!;c[~: ;
Een betangrljk punt IS ook de contróle of brieken om te bouwen en overal de rand. 1950: 11 maanden 24368 stuks f 30,69' L~;;c;~
er overal ruim voldoende contactdozen 111 aarding in te voeren. Voorwaar een ver. 1951: 4 maanden 16647 stuks ,,19.84 ;;è:;I; ;
de kam,er zijn, Want te weinigc deze deze betering, die toch niet verplicht was, maar Totaal. ... , . , , . . , f5ö:53212 c:ij~
dozen betekent, dat de hul~vader ,ze zelf die de veiligheid van a)le medewerkers wel Invoer van complete bromfietsén: !,\!i,
~aataanleggen met een stukJ~ plastic twee- zeer bevordert, 1950: 11 maanden 126 stuks. f 347,& ~:!;i.
Ilngsnoer: en wat schelleha~kJes, Een grote Onze stofzuigers, zijn thans, als e,erste in 1951: 4 maanden 17stuks. ,,59,O'r::,:,".
bron van b.rand. en executlegevaarl Nederland.. voorzien van een zodanige con- Totaal, , , , , , , , , f 406,90 ;;;i;;
Naar ~nze mening .is het dan ook niet juist, structie, dat het snoer kan worden verwis- Uitvoer van losse hulpmotoren:
dat onze lev~~ancier van de ,e!ectr.ic!teit al. seld.. zonder dat de stofzuiger m07t wor~en

I 1950: 11 maanden 3833 stuks f 6.928.84leen keurt biJ eerste aansluIting; moesten geopend, dus zonder dat aan de Inwendige 1951: 4 maanden 3920 stuks " A A7~71
ook regelm~tlg ste~k~roev~n ;worden geno. bedrading ~aar iets behoeft t~ wor?en ver- Totaal,. . ., , ,. , f13.802.55
men of de Installatie In huIs In goede staat anderd. Wil men dus een drleaderlg snoer U,t cC I t bf ' t . -f ,. I ' f 'tb 'd ' d ' k d d l voer van comp e erom le sen.was en 0 WIJZ gingen 0 UI rel Ingen oor voorzien van ste er met ra,n aar e toe~as- 1Q50: 11 maanden 311 stuks f"1,031..13
een erkende vakman op de voorgeschreven sen, dan kan de vakman dIt

4 d1375 t k 5 18039' '
t d E . b I d H d d maan en su s ". .manier waren UI gevoer .. en zeer e ang- minuten oen, et ee ons VV~ ,--

rijk punt is ,:>ok ~.og: hoe, st~at het met d,e toen wij ons nieuwe torpedo model ~- i"k d' 'd f N6d211,5~

apparaten, die WIJ op ons lichtnet aansluI" met trapschakelaar ter name IJ, at e e er an

:ten? Helaas: de toestand is hier niet roos. serland indienden, dat wij een eervolle ,,~,- - ~-- w~.. -."" ~~v~-',~'~-- . --" ;,;
kleurig, zoals enige r~~ente dodelijke ong~- 'melding kregen voor; deze constructie, Een keur, voor h~tdbul~Ttandse fdbrl~aat toont, ;;i~
lukken:met een stofzuiger en een wasmachl- eresaluut dus aan onze afdeling ontwerpen gl etulgehvorora e CIJ ~rs over ed Indvo~Wr van ;;:;(
ne hebben bewezen I t ' h h ' h d I" k t osse u pmotoren, IS onveran er.. aar Co;'. e ec rlSc e UIS ou e IJ e appara en, N d I d b h'k ' b f . ;;;;Iedereen mag electrische verbruiksartikelen . d b % ' e er ~n ,esc I t over een eigen rom 1ets- 'i(,
op de markt brengen, ook al vormen deze losse snoeren Uit en 0 e I~dustrle, die aan alle vraa~ kan voldoen c~n :;;
een direct levensgevaar voor de bedienende Waarom dan geen los snoer bijgeleverd, dIe :z,elfs n~g export~ert'i IS het wonderliJk, ;~
mensen. zult U vragen? Omdat zo'n los snoer ook dat hier zo n, onredelijke voorkeur voor bu.'. cc;

ergens; anders voor kan worden gebruikt, de tenland$ fabrikaat aan de da9 wordt gelegd. ;;'i;\
de KEMA keurt apparatensteker past precies In een strijk. K k M ; i,i:;;i~

Het is bijvoorbeeld toch wel; zeer droevig; bout.. kookplaat.. en dergelijke, Deze appa- ernspree uur aanweg. c'c (;c:"",~
dat de N, V, KEMA via de pers ~oet waar. ratensteker is zelf~, nog vaak voo~zien v~n De kern houdt spree,kuur op Maanda~;~7i;"",.
schuwen tegen een bepaald fabrikaat dom. een levensgevaarlijke metalen spiraal (die Augustus aanstaande In de" ka,mer van Ir;v:;i~§[fi
pelaar, die maar rustig in de w.inkels te koop gelukkig wel spoedig verboden zal worden) d. Poe.!. Aanwezig zijn; i ': :;;;;(,:;;?!;~
wordt aangeboden en die levensgevaarlijk is. en is niet ontworpen voor zo'n grote hitte, 1e pauze: bej, v. Rietschoten.. hr Wille; ;i;;;:;c;,j';
Neder.landis in dit opzicht bij andere landen Het bakelIet gaat blaasjes vertonen" en kan 2e pauze: hr v, d. Plas;;hr..v;;;id. Lindên. :,,;;:,,:;:
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Mej. H.. G. Bout-BourgOnle, afd. montage,
208 1951. . ,
M Me,:L. .. R VosÎd; idem.J' '" . c
.J' D, v. Benthe, afd: montage maga%ljn;lg,

-

JBurgerlijke Stand
., .Gebo. en. ..H d 'kdh G HGdh Ik' en' r.l a. oc ter van, .. 0 sc a .

fd 18819 c !

a : montage, op ., 5.1. c

P:H, Wi.ttebol,' afdelin9ma9aZiJ(1,~~hkf
czt.ek~ntroost enai.len voor debeJangste.l!i.rlgt .' d . kt -:.'J en~ zie e. -:

I Bij de Jota:

Een nogal afgelegen afdeling van de fabriek
Utrecht is de slijperij in de Arntszstraat.
Het is een belangrijke productieafdeling
waar men o.a huizen van handboorma-
chines polijst.

\ ,
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SOLEX ORANJE RIT-
~

De Oranjeverenigfng te Oegstgeest
organiseert op Zaterdag ,. Septem-
ber aanstaande ter g~tegenheid van
de verjaardag vän 'H.K.H, PTlnses
WIlheimina een SOLEX ORANJE
RIT.
Deze aantrekkelijke puzzleritover
een afstand van ongeveer 50 kilo-
meter biedt interessante verrassingen
en staat open voor iedere Sotexbe-
rijder.
Desta1"t is te 2.00 uur in het bos van
het kasteel Oud-Poelgeest te Oegst-
geest, Na afloop van de ril wordt
voor de deelnemers met het gering-
ste aantal strafpunten een klass~-
mentspToef gehouden. De hoofdprijs
yan deze rit is een complete Solex.
De tweede prijs, eveneens zeer de
moeite waard, is een geldprijs van
)00 gulden. Voorts is er nog een
'grootaanta1 p.rijzen,
Het betreft hie.r een leuke rit, die
uitsluitend opengesteld is voor Sotex-
Tijders. Aangezien Leiden hier niet
ver vandaan is en onze honderden
SoIexisten door onze eigen ralfye
doorkneed zijn geworden in het 'over-
winnen van kleine moeilijkheden en
men de listen en Isgen van het ral-
Iyerijden nu volkomen onder de knie
heeft, verwschten wij dat een groot
asntal VDH's zal willen deelnemen.
Het inschrijfgeld bedTaagt 2 gulden..
Bir gelijktijdige inschrijving wordt dit
verlaagd tot f 1,50,
Wie indjvidueel wil inschrijven wordt
verzocht zijn 2 gulden v66r28 Aug.
aanstaande te storten op giro!eke-
ning,32462 ten name van qe Oranje-
vere':1iging te Oegstgeest. Vermeld
moeten worden naam en adres, Van-
zejfsprekend ksn men -'ook een post-
w!ssel sturen..
D~ene.n;die çollectief wlilen Ins,chrij:-
v7n. (mlmmurJ:110personen) gelieven
dlt te melden aan hr v.. d. Kade, af-
deling publiCiteit Bij laatstgenoemde
persoon zijn ook inschrijvingsforrriu-
1ieren enbeschrijvlngen vsnde rit te
verkrijgen.
Wij rekenen 'er op, dat vele: VDH'ers
onzek.leuren zullen verdedigen en
dat minstens één derIJoofdprljzen
dooTons gewonnen wordt.

9 Sèptember a,s.
DUIN. EN POLDERRIT H.F.C.
De2:e YDH Solex,!t~,P!~vanm!ddag ver":
redenwprdt;zal bijv~Jerlonz~1" het ve,fan-,
gen rlaar,meer varl dit sgortfietsmÇ>toreve-
nememert hebben doen.. omwaken.. Binnen-

..
kort krijgt men de kans om weer zo iets te
beleverlen wel op :Zondag ?September I
aanstaande als de Haagse Fletsmotorclub
H.F.C...eertgrote Duin": erl Polderrit organi-
seert.
Deze rit belooft zowel toeristisch als spor-
tief iets bijzonders te worden. Het is een
betrouwbaarheidsrit met vaste tijdcontróles,
waarbij het af of niet bezitten van een kilo-
meterteller geen rol speelt. Tijdens deY!l is
er één uul"'verplichte rust met gratis con-
sumptie in Café de landbouw op de Boule-
vard te Noordwijk. '.

Er karl worderl gestart 1n3 klassen: T oer-
klasse A, toerklasse B en sportklasse. T oer-
klasse A legt een afstand van plm. 70 kilo- ,
meter af met een gemiddelde snelheid van
18 km. Toerklasse B moet 100 kilometer:
rijden meteen hogere gemiddelde snelheid, i
terwijl de sportklasse een parcours van 120
kilometer moet rijden met een nog hogere
snelheid dan A en B {24 km/uur).
Gezierl de vereiste.. gemiddelden raden wij
onze Solei<rijders aan all~en in klasse A I
in te schrijven. i
Deelneming staat open VÇ>or iedere liefheb-
ber, lid of geen lid van de H.F.C. Men kan
individueel inschrijven een clubteam vor-
men, eenmerkemeam(3 personen) of een
groep van 3 personerlc
Irlschrijfgeld b~d.raè!gt f1..t:5 per persoon en
diem vóór Woensdag 5 September gestol"t
te zijn op giro 464526 ten name van J. F.
Kolkert, den Haag.
Aa rl de start kan ook ~orden i~eschl"even
tegen 50 cem hoge, tarief.
Inschrijvingen kunnen ook gedaan worden
bij: H. Harm;sze, Carel Reinierszkade117,
den Haag, secretariaat H.F.C., Daguerre-
straat 4Oa,den Haag (schriftelijk) en aan de
start bij Paviljoen Zonnebad, v. Alkemade-
laan (bir Pompstaüonsweg) d~n Haag.
Starttijd: 10..00 uur v.m.
Vorig jaar hebben enkele tientallen van ons
deelgenomen aan de soortgelijke herfstrit
van de H.F .C: en daarbij vrijwel alle prijzen

in de wacht gesleept. In ieder gevaf heeft
men de goede naam van onze Solex op
waardîge wijze hooggehouden. Deze rit is
een soort herkansing: er komen tientallen
merken. Laten wij zorgen dat onze deelne-
mers de erepalm wegdragen.
Inschrijfformulier op afdeling publiciteit (hr
v. d. Brande).

..

Er werd - begonnen met de aanvOer van de staal-

constructie van het personeelsgebouw;
- een bok opgesteld ten einde de staal..
contructieop de daarvoor besternde plaatsen
te kunnen monteren.
~ gereedgekomen met de bewapening voor
de vloer van het nieuwe laboratoriumg~-
bouw. De vloer zal in de!oop vandevo.l.-
gen de week gestort worden.
~ een begin gemaakt met he(rondornvo.l.-
storten van de bouwput van het personeels-
gebouw.' ..
~ op het personeelsgebouw de bekistIng
aemaaktvan !!en speciaal kamertje voor:
~nze concertvleugel. In dIt kamertje zal
precies d!!zelfde temperatuur en vochtigheid
heersen als In de grote zaal.. zodat ontstem-
men door temperatuurswisselingen niet mo-
gelijk zaf ziJn, ..
- volop gewerkt. aan het bemetselen van
de nieuwe ketel.

KROONTJES
~et nieuwe kantoor is door het productie-
bureau/tariefbureau in gebruik genomen,
terwijl ook de verbandkamer verplaatst Is.
De vrijgekomen bureauxwerdenafgebroken
en de daardoor leeggekomen ruimte blfde
-,ontage gevoegd. *
Het nieuwe beitsbad is deze week geplaatst
In de bonderij. het wacht nog op de aan-
sluiting. *
Dekanioren zijn nu voorzien vangord.ijnen
~verde.gehele lengte der ramen.ètenelnge
de zon bij warme dag~nteweren;als nu de
zomer maar aauw kom(



~..

het Controle in een villa

langs deze weg betui'Q ik mijn
dank aan chef, bazen 1 -~"-'-'~.

afdeling nabewerking yoor hun "
wensen en de prachtige fruitmand. '..~ ..,
als blijk van sympathie en medeleven van
hen op mijn ziekbed ontving.

H. v. Dijke- slijperij

~ pauze zijn op de afdeling sociale zaken IN TREDING EN

~",~-..te bestellen. "
- ...~-. --., maat en kleur opgeven en g \..:7. J. Visser, Inleerband, 16.8.1951, c

meebrengen. .. " . . P. Dijkgraaf, planbureau, ~O.8.1951.
De overhemden ZIJn te zIen In de vltrl M. Geelhoed, opleiding, Idem.
bij de wachtkamer. J. G. Beeloo, meubelmakerij, ..id~~:'
Idee nr 634 IS ingezonden door F. L. Hen- J. L. C. v. Moll, id., idem. ,
derson, afdeling montagecontröle. Mej. M. J. v.. Heck.. .jnleerba~d, .idem.
Hij bedacht een methode om een partij af- Mej. D. Rof, magazijnadm... ide~.
aekeurde momentplaten do~r het terugdruk- H. W. ~. ~ee~es, meube!make!lj,22.8. 1951.

\ ken van te hoge nokken b!u,kbaar te maken. P. Schuil, Id., Idem.

Pe!le, onze JiJ":fielrepq.rateur. is volgende
week op vacantie. Er komt geen plaatsver-
vanger. Men gelieve dus geen fietsen ter
reparatie neer te zetten.

onze fabriek kan hetgebeuren,datzoJangzaammaarzekereen",l)Iu,sc

;;ierschijnt.
~èn... complete vi!.[a.
tIlatle. NI~~wsg'e!lg als WI!Z!Jn,\ hebben WIJ da~r!:1at4.~rl.!Jk"ol)S:!lcht
o~gestok~nen U we~t," van
nIeuwe dingen aan die band en hl~lden met op met..v~agen;,N~i$het:
bekend;: dat je van vragen Jeert, maarhdt ÎsbnS'efnÎevb:~paa{d'om, " ",,"' "c C c

tedoenslèchtszelfhiervan .te!eren,maarookanderen vq6rtejtcnleq::
en daaromzullert: Yfi,iU deelachtÎg'makenyan
v~n onze dito televIsIeband. c', ,:c' ;:':""".
Wij' zoudend~ba~d
De preparatie-afdeling, de chasslsbo4W, de contro.l~~n d~elndco!);tr6Le..
De, prel:>arati~ vindtzljnz~t~r t~rziJde van devllla,U ~e~vw~tprê~;::,

..r~tlewll zeg~en; Men st:lt h'e!q~erdelen sa.~en!.'..'d'e' ~o~e~e7J
sam~ngesteld In één klap In het chassl$ worden Ingebo4~q; N~astd~',
preparatie bev.indt zich dandechassisbouw. Hierbij r.s~ena/)der7wii~ec
van transport van het chassis toegepast dan wijgewehqziin.. JnpJaats
vanhètchassis door middel
hier mê.t een schuif: DIt zijn lahgestangen În dêfengte VaD de band;
gemonteerd, waarop het chassis gevatinbe4gels,rust. C !i
Wij kunnen nu dit f~amegemakke\ijkC?v~Jde stavendoorschuiyennaar
de volgende, '. C :
Na monteren van het chassis wordt~et'gecohîrolêerd 'eh opd~bahdc
gezet, die het nuclangzaam naar de villa terugvoert. c','.'

C ..': .cC'
Doch onderweg geb:ur,en: er nog diverse bandelî.ngen. Ten eerste isl
daar de reparateur, die Ieder, door de controleur geconstateerd manke..'.
ment..verhelpt.. alvorens her chassis verder de bandCafgaat. :',
Na deze eventuele reparatie wordt het chassis dan volledig döorge: J
meten en bij deze contrOle werkt her toestel voor het eerst als werkelijk
televisietoestel, daar de metingen onder anderen geschieden met een
kathode straalbuis oftewel een beeldbuis. Het chassis gaat weer verder
en wordt vervolgens getrimd en ingekuipt. Al deze handelingencen:
bewerkingen zijn echter gebeurd zonder dat de beeldbuis in het toestel

C C

qemonteerd was, Mocht U dus eens op d~c.c
rT1ontage komen dan zult U tevergeefs zoe-
ken naar een band waarop die toestellen
'11et "zo'n grote lamp" staan. Want deze:
.amp wordt nu pas, na het inkuipenlngeze.t.c
Is het ioestel ingekuipt, dan verd~!jnthef
via de leveranciersingang in de vll!a. Hier
wordt dan de beeldbuis gemonteerd en vind.t
de eindcontr61e plaats. Is deze goed,danc
is het voor ons nog niet goed genoeg;wànt c

de toeste)len ondergaan daarna eenc proef-'.
brandtijd van 8 uur. Na dit proefbranden
worden ze weer eens geheel en grond!g ge-:
controleerd en dan worden ze pas vrijgege;;Ccc
ven om als een kwaliteitsproduct, duseenc'
volwaardig "ERRES" product onze..fabriek:ie
verlaten... ccC

Wij willen niet pessimistisch zijn, maar toch deze avonden geboden zal worden staat nog
Îs het een feit, dat de zomer opschiet. De niet vast; waarschijnlijk enige interessante
avonden worden al langer en onwillekeurig films en een propagandastukje voor veilig-
ga je dan eens piekeren over wat je in de heid, op te voeren door Utrechtse collega's.
komende winteravonden zult gaan doen. In October zal de Ford-fabriek haar film
De kern begint meestal in het voorjaar al "The Human bridge" komen vertonen.
met. de.,afdeling personeelszaken te ove\"- In November zal er waarschijnlijk een ge-
leggen, welk programma zij het personeel zelschap poppenspelers optreden. Professor
Voor de komende winter zal voorzetten" Dat B. C. Slotemaker, die in Maart niet kon
wil niefzeggen, dat alles in kannen en krui- komen wegens ziekte, zal, naar wij hopcen,
ken reeds is, ook nu nog niet, maar dat in December aanstaande spreken over "Wet-
neemt nIet weg, dat wij er toch wel iets ten en Mensen. Mogelijk kunnen er nog ""
over kunnen vertellen. enkele kaderavonden ingelast worden.' Burgerlijke Stand ",
In de eerste plaats ziln er binnen het bedrijf In Mei 1952 kan er weer een tentoonstelling' ",...,)
e~.n aa~tal., sprekers aangezocht. Dat he~ben "Vrije tijdsbesteding" m.et bonte avond, .ge- Geboren: "',,
WIJ vorig Jaar ook gedaan, maar, toen lieten houden worden. Maar die zal door de rneu- Johannes Jozef Eduard Maria, zoon van, L.
'wil de sprekers vrij in de keuze van hun we kern georganiseerd moeten worden. P. J. M. Learbach, afd. draaierij, op 16.8..'51;
onderwerp. De heren.. die nu aangezocht Het programma is trouwens niet compleet. Cornelis Maria, zoon van J. A. den Hol(an-
werden, z.ijn daarin niet geheel vrij; wij wi.!- vooral het gedeelte na Nieuwjaar nie( juist der, afd, meubelmakerij, op 19.8.195L"""
Jen graag dat zij iet~ over ons bedrijf ve~: om de. nieuwe kern gelegenheid te geven

I Wilhelmus, zoon van J. Pison! afd.. meubel-
tellen; .iets ~aar wij allemaal belang biJ. naar eigen smaak een aantal avonden te makerij, op 20.8.1951. "

hebben. Wat er in het tweede gedeelte van vullen. 'H II' k. , :,uw~ J . , ,
.. .'.." '. '. G. Wouters, teievisielaborator!um.., met,

De heer P. Boerstra, ?Ie eerst hier ~erk- BenoemIng mej. B. Ouwerker~, .?P 5.9.195.1. ,
zaam was als vo~o~talr-s~udent Technische W. A. Kuyvenhoven, die al 22 jaar in onze M, Rog.. afd. draaieriJ., met- meJ.. P ",Gr~n,
~oge7chooJ Delft,ls 1~.Jull 1..1: ges!aagd ~oor dienst is, werd met ingang van Maandag op 5;9.1951. . .'.. "
Ingenieur en thans b!!ons In vaste~f7nst ,aanstaande benoemd tot baas in de zagerij. A..C. v; Gaaien, afd. mach!nê-rev!s!e,met
gekomen op de afdeling werkvoorbereiding. 'Een felic~~atie aan deze oude getrouwe is meJ: L. Loy~ens, op 6.9.1951. , "

wel op zIJn plaats. MeJ.. J. Schlldt, afd. montage, metlv. d.
Meer, op 6.9.1951. ""


