
~

.Nummer 289 1 September 1951-.
-

WEK E LIJK S N ï E U ,W S B LA D VOO R HET PER S 0 NEE L
VAN DER HEEM N.V. - DEN HAAG - HOLLAND - NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N.V.

\

~

~

V ACANTIEFOTO-PRIJSVRAAG
Het is ons bekend, dat velen onzer vele

foto's gemaakt hebben in de zomermaanden,

doch vooral tijdens de vacantieweek. Maar

waar blijven al die foto's en waarom dingt

men niet mee naar de vele fraaie prijzen

(f 135. - totaal), die uitgeloofd zijn?

Inzendingen (tot 15 October a.s.) te richten
aan C. v. Delft, I.V.O.K., Den Haag.

Inlichtingen omtrent afwerking, formaat etc.

bij bovengenoemde heer.

TROUWFONOGRAAF
een nieuw beroep
De reportagefotograaf die zich bij de trouw-

zaal posteert en daar een serie opnamen

maakt, is zo langzamerhand een even ver-

trouwd trouwattribuut geworden als de koet-

sier met hoge hoed, bruidsmeisjes en amb-

tenaar van de burgerlijke stand.

In Duitsland is men nog verder gegaan.

Daar verschijnt ten stadhuize de "trouw-

fonograaf" die een geluidsopname maakt

van de trouwerij en de plaat/band verkoopt.

Men kan dus jaren later de fatale woorden

weer horen en vérnemen wat de vrouw aan

de man verschuldigd is en wederkerig.

Tip voor actieve radiohandelaren?

Wat te doen met
ziekenfondscoupon
Er blijkt onder de nieuwe leden van ons

personeel misverstand te bestaan omtrent

het doel van de ziekenfondscoupons, die bij

1001)- en sal.arisbetaling worden verstrekt.

Wij wijzen U er op, dat' iedereen die in

dienst treedt en minder dan f 4925. - per

jaar verdient, verplicht is zich aan ~e sluiten

bij een ziekénfonds.

De ziekenfondscoupons dienen bij de bode

van dat fonds te worden ingeleverd, op

grond waarvan men aanspraak heeft op be-

zoek van huisdokter, tandarts enz. en even-

tueel op verpleging In een ziekenhuis.

Men bedenke goed, dat opvertoon van een

ziekenfondscoupon geen aanspraak kan wor-

den gemaakt op geneeskundige behandeling

e.d, De ziekenfondscoupon dient dus uitslui-

tend als betaalmiddel voor het ziekenfonds,

waarbij men zich heeft aangesloten,

Ten slotte delen wij U nog mede, dat Cen-

traal Beheer uitkering van ziekengeld wei-

gert wanneer men niet ingeschreven staat

bij een ziekenfonds.

Pensioenfo nds-forma I iteiten

Vele deelnemers van ons pensioenfonds

blijken niet op de hoogte te zijn van de

formaliteiten welke zij moeten vervullen bij

huwelijk, geboorte en/of overlijden.

Men wordt er hierbij nog eens op gewezen

dat in bovengenoemde gevallen inzending

van het pensioenformulier met trouwboekje,

geboortebewijs of andere officiêle bewijs-

stukken noodzakelijk is om de wijzigingen In

de burgerlijke staat en in het gezin op het

pensioenformulier te laten aantekenen.

In Uw eigen belang wordt U aangeraden

Uw pensioenformulier nog eens te .contro-

Ieren of alle noodzakelijke gegevens aan ons

zijn doorgegeven.
Een onvolledige opgave is voor U nadelig

bij event\lele ui~kering van weduwe- en/of

wezenpensioen.; STICHTING PENSIOENFONDS

VAN DER HEEM N.V.

"-"""'"'"'~~'"""""C~'C""""""""-- - "-~ ".c.
DE VLAG IN.~TOP
Vrijdag 24 Augustus 1951 is \'/eCr een van de hi~torische datums
geworden, die zoals de keisteentjes de weg van Kleinduimpje, de
groei van ons bedrijf markeren. Om half vijf 's middags werd de
eerste spant van het personeelsgebouw gehesen en kon de vlag in
top gaan, omdat het hoogste punt van deze bouwerij bereikt was.
Deze kleine plechtigheid werd bijgewoond door de heer L. W. van
der Heem en de gehele bouwdirectie.
Inmiddels is een week verstreken; het geraamte van het nieuwe ge-
bouw staat stralend in de rode menie overeind en geeft on~ een idee
van de grootse opzet van het geheel.
Om een idee te geven van de dynamische inslag van onze fabriek:
op 24 Februari plaatsten wij in dit blad een foto van het slaan van
de eerste paal voor de nieuwe gröndstoffenloods. Deze ruimte is
sedertdien al lang in gebruik genomen.
Nu zien wij het personeelsgebouw vorm aannemen en deze week
draaiden de betonmolens onverdroten voor het storten van de vloer
voor het laboratoriumgebouw.
Zo bouwen wij aan onze toekomst.
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BIJ DE FOTO'S
1. Een trouwe foto-medewerker van ons

blad, de heer Messnig, ontvangt hier in
Park de Kieviet een controlestempel van
zijn charmante dochter, evenals Pa bij
VDH werkzaam 127.8.1951

2. Controlepost ergens achter leidschen- J. v. Dillen, montage
dam. ~~t echtpaa~ Klees (Inkoop) pro- C. J. M. Magnée, draaierij
beert zIJn geluk bIJ..de fam. v. d. lubbe A. J. v. Vlooten, montage

(Gereedscha~~akerIJ). N J. v. Ingen, idem
3. Een der moeilijkste opgaven van de klas- Mej. G. C. Brouwer, idem

sementsproef was het maken van een
scherpe bocht tussen de . Stand
door. Slechts weinigen . ,.~ -
oKP nev) enstaande foto van hr Dekkers -. lora, dochter van J. A. Jansen;

roon4 ..". E. P t ("" th d b ) b.' 1 afd. stamperij, op 17.8.1951.. IVleJ. . on I",e 0 en ureau was IJ G h d
de dames de allerbeste. Hier neemt zij e. uw..t t h d d I t ' h I d Mej. E. M. v. WIjnen, afd. algemene zaken,me vas e an e e ec ronlsc e va, e t d h C SI b "'"' 8 1951I ' I k G d . me e eer, 0 Op.;IV.. .oelp an. een woor en want wie on- D H D. fd ' d . .d k b . I S I . Irven; a Impregneer erij, met mej..
zer ames a n ogen op zovee 0 ex- M E R 308 1951t. I ' If P t d. . . v.. ooyen op .. .rou Ine a s onze mejU rouwon, le
dagelijks van leiden gesolext komt. De Dankbetuiging
Jas kwam dus goed van pas. J. v. Dijk, afd. mach.revisie, dankt Zieken-

UTRECHT troost voor belangstelling tijdens ziekte

STUDIE MOGELIJKHEDEN ~ndervonden.
IVIO-Sleuteldiploma Spreekuur Kern
De bedoeling van deze cursus is het ophalen. Vrijdag 7.9.1951.
van de lagere School-kennis. Namens de kern hebben zitting: ',!

Men ontvangt onderwijs in de vakken Reke- 1e pauze: hr de Baar en hr loozekoot; .-}
nen Nederlandse Taal en k'ennis van ons 2e pauze: hr v. d. Linden en hr Kortenhof"",
land. Z .
Oe kosten bedragen f 0.40 per week. De elfs In Bermuda
lessen worden één avond per week gegeven Dat de Solex wereldbekend is beseften wij
van 7.30 uur tot 1,°',00 uur. deze week toen wij het, ons door een vrIen-
Duur van de opleiding: 9 maanden. delljke geest (wat doet een redactie zonder

IIVIO Technisch Basis Diploma zulke medewerkers) gezonden Algemeen
Oeze cursus is voor hen die reeds in het Marine-Weekblad lazen.
bezit zijn van het Sleuteldiploma of soort- H.M. "Van SpeiJck" reisde van Curaçao
gelijke ontwikkeling. naar den Helder en deed op de thuisreis de
De opleiding bestaat uit zes leervakken, n.l.: Bermuda's aan. Daar gebeurde het:
Rekenen, Elementaire wiskunde, Natuurkun- Op de thuisreis verpoosde men zich op de
dlge onderwerpen, Nederlandse taal, In- paradijsachtige Bermuda-eilanden eveneens
rlustriële aardrijkskunde, Technisch tekenen. met het maken van uitstapjes, maar hier ging

I Er wordt gedurende twee jaar (minus zomer- het op de Solex.
maanden) één avond per week lesgegeven. Tot grote verbazing van de bemanning reden
De kosten bedragen f 0.50 per week. er op deze eilanden honderden Solexen en
'VIO Practische Algemene Vorming de jannen waren er als de kippen bij, om
t:veneens voor hen die in het bezit zijn van een dergelijk apparaat te huren. Gedurende
.let Sleuteldiploma of gelijkstaande ontwik- drie dagen genoten zij al bromfietsend van
keling. de schoonheid die deze eilanden bieden.
De opleiding voor het examen omvat de Onze conclusie: SOLEX All OVER THE
volgende leergangen: Nederlandse taal, WORLD.
Boekhouden, Eenvoudige wiskunde,
striële aardrijkskunde, Kaartkennis,
kundige onderwerpen, '

. nis, Engels; . De duur van de opleiding is twee jaar, met U"t "

een onderbreking tijdens de zomermaanden' les
en. één lesavond per week. Het Nationaal Danstheater Y ugo Slavië, dat
~H ~oc;en bedragen f 0.60 per week. thans in Londen, tijdens het Festival of Brl-
H' . d. .1 d . b'j . d taln optreedt, zal ook enkele voorstellingen

et oe van eze cursus IS I een le er in Nederland geven.
wel ~ekend en behoeft dus geen nadere Voor het personeel van Van der Heem N.V.
aanduiding. bestaat er gelegenheid kaarten à f 1,90 te
De duur van deze cursus Is ongeveer zeven bestellen voor de voorstelling van Woens-
~aanden, waarna men het erkende E.H.B.O.- dag 25.9.1951. Opgaven hiervoor moeten
~ploma ontvangt. uiterlijk Maandag 3 September In het bezit

Gedurende deze zeven maanden ontvangt van de heer Van Dorp, afdeling opleiding
men één avond per week van 8 tot 10 uur ziJn. '
les. -
Deze cursussen worden alle collectief ge- Het traditionele "Prinsjesdagconcert" in de
geven. Houtrusthallen wordt dit jaar Zaterdag 15
Er zijn echter voor hen die reeds verder ge- September gegeven.
vorderd zijn mogelijkheden voor individuele Kaarten à f 0,75 kunnen tot Donderdag 6
ctudle. I ~epternber worden besteld bij hr Van Dorp,

Il:Oezien de grote verscheidenheid is het on- I afdeling opleiding.
mogelijk deze allemaal te noemen, wij wil. i Het programma vermeldt onder anderen
len evenwel hen die niet precies weten wat werken van Beethoven. Wagner, Rossini;
te doen, gaarne adviseren. Verdi en Gounod,
Bovendien is er voor degene die financieel
te zwaar belast zouden worden door een Onze fabriek werd deze week bezocht door
dergelijke studie, een mogelijkheid aan te een groep van 40 jonge Fransen uit de om-
kloppen bij het studiefonds. geving van Versailies, leden van de J.O.C.
Inlichtingen en opgaven bit afdeling sociale reugdbeweging, die een tour door ons land
7~j,~n maakten



BIJ DE FOTO'S

1. Van 12.00 tot 13.15 uur wer-
den de deelnemers wegge-
zwaaid door de startcommissie.
V.l.n.r. de heren Gussenhoven
(toeschouwer), Kroon, v. d.
Kade en Visser. Het is 12.23
uur, mevr. Klees begint de
reis. Onder het gras schuilt
een addertje; er zijn 4 routes
uitgezet!

*
~ Controlepost Rijksdorp, Wasse-

naar. Mevr. Meesters ontvangt
een stempel van leni v. d.
Berg (arbeid) die met de helft
van tweeling de Jong hier ge-
stationeerd was. Andere helft
van tweeling stond, zeer mis-
leidend, iets verderop, zodat

de deelnemers geheel in ver-
warring raakten.

*
3. Winnaar van de mannengroep

werd de heer v. d. Scheer,
ontwerp groep, die bij de be-
slissingsronde de beste presta-
tie leverde en daarmede een
Testonjas veroverde. Hier ma-
noeuvreert hij met bord en bal.

*
4. Eén van de vier strafpuntlozen

was hr Brinkers, constructie-
bureau; na de beslissingsronde
legde hij beslag op de 3de
prijs, die hij hier in ontvangst
neemt uit handen van mevrouw
T. v. d. Heem - Visser.

meer dan 250 de
Onder ideale weersomstandig-
heden is onze tweede VDH-Solex-
rit vor.ige week Zaterdag een
groot succes geworden,
Indachtig de ervaringen had de
organisatiecommissie ditmaal een
langer parcours uitgezet, dat bo-
vendien veel voetangels en klem-
men bevatte,

De route van 65 kilometer liep via
leidschendam en Zoetermeer
naar Voorschoten en Wassenaar
en vandaar naar de fabriek,

Door de ene helft van de deel-
nemers tegen de zon in te laten
rijden en de andere helft met de
zon mee en door op elke route
aan de even nummers een kleine
variatie ten opzichte van de on-
even nummers toe te passen, kre-
gen wij vier verschillende routes.

Aangezien de deelnemers deze
geniepigheidjes pas onderweg ont-

;' '-ten, toen het meestal al te laat
\ ,f vielen er volop strafpunten,

t--1"t een blanco strafregister kwa-
II slechts 3 dames en 14 heren
~en. De klassementsproef was
er daarna om uit deze candidaten
de winnaars te selecteren.

Er was ook ditmaal een vèrheu-
gende animo voor dit onderonsje.
Ruim 250 Solexisten kwamen aan
de start. Klokke 12 uur kon heer
P. J. Klaaysen, inleerband, weg-
snorren, elke minuut gevolgd door
3 deelnemers. Te kwart over één
was de laatste man, l. van Dom-
melen van afdeling draaierij. na
verholpen pech vertrokken en
konden wij een kijkje gaan nemen
langs de route. In park leeuwen-
bergh bleek menigeen al gefaald
te hebben en hadden de contro-
leurs strafpunten bij de vleet kun-
nen registreren. Het blokhuis bi!
leidschendam was zonder enige
moeite te vinden, maar de vier-
sprong stelde men.igeen voor pro-

nen. De Kniplaan was abomi-
, Je! bestraat, tijd dat het Stomp-
U '.se gemeentebestuur hier Iets

doet.

Volgende zoekplaatje: welk water
is het breedst?

En dan die onvindbare manufac-
turenwinkel in Zoetermeer. DI"
ware tormentatie komt pas In
Wassenaar. In RIjksdorp is een
route uitgezet, waar een argeloze
deelnemer fouten maakt.

In park de Kievit was het nog er-
ger. Wij hebben in dit nummer
een kaartje opgenomen dat de
route aangeeft zoals die uiteinde-
lijk gereden moest worden, .

Het was een compleet circus van
rondrijdende en verkeerd koersen-
de Solexen. Het struikelblok was
echter de contr61epost bij het
beukenboompje. Hier is vrijwel
iedereen gesneuveld, doordat men
het stempel haalde, dat niet ge-
haaid mocht worden, omdat deze
post links stond. Aankomende bij
de fabriek was daar een klasse-
mentsproef uitgelegd, die niet mis
was. Wie van de koers afweek
hoorde de sirene onheilspellenc!
loeien. Tussen bussen door en

elnemers startten
bord + bal van de ene tafel naar
de andere rijden, In'bord hoogste
nummer prikken en remmen op
de streep, Deze klassementsproef
bleek alleszins voldoende om een
voorlopige einduitslag te bereiken,

De vier winnaars, de heren Brin-
kers, Frantzen, Glaudemans en
v, d, Scheer moesten het dus nog
eens over doen om uit te maken
wie de eerste prijs de zijne kon
noemen, p, J, v ,d, Scheer was de

gelukkige,

De honderden toeschouwers heb-
ben zich uitstekend vermaakt met
het geloei van de sirene, gekletter
van de vallende borden en de
capriolen die de rijders uithaal~
den. Ter opwinding was er de al-
leraardigste film van de Solex-
rallye (5 maal gedraaid voor een
uitverkocht huis), Coca Cola en
sprits en tenslotte de prijsuitrei-
king, ingeleid door de heer Leo
van der Heem, commentaar heer
Schrevel en gedaan door mevrouw
T. van der Heem-Visser, die
voor iedere winnaar en winnares
een prijs en een vriendelijk woord
had.

Te 18.00 uur was alles voorbij.
De eindstand is elders in dit num-
mer opgenomen. Alle deelnemers
zeer voldaan over deze rit, heb-
ben aangekondigd volgend jaar
weer van de partij te zijn.

Dus tot 1952.



~

I1 Burgerlijke Stand

Geboren
~enderik Jan Albert, zoon van J. Boer'j~f~

deling plaatbewerking, op 20.8.1951.

...J

Foto's Solexrit
I Tijdens de VDH Solexrit is door enkel

onzer amateurs een groot aantal foto's gt

",aa!.+ Gegadigden kunnen deze zien e,.,)
bij de afdelina bibliotheek (hr v..

Kleef),

AANGEBODEN:
Bruine lederen dames-motorjas, maat 42,
z.g.a.n. Heeft gekost f 175.-, nu f 125.-.
A. labrie (ex-afd. huisvesting), Abeelstraat
50, Den Haag.

Wil degene die per abuis ontvIng RIC-
Specificatipn Nr. 111 "Resistors, fixed, wire-
wound", per boodschappendienst verzonden
aan hr van Everdingen, televisielaboratorium
op 13,8.1951, dit terugzenden aan de blblio..
.hPcpk?

overal valt wat te Ieren
Vorige week zijn wij op bezoek geweest bi:
een bekende Duitse radiofabriek: Schaub te Er werd J H P S fd I'

t k b tPf h' , , , usan, a e Ing vers er er ouw, moorz e:m, , , d d" , ,op ons personeelsgebouw het volledige mej, J, G, v, d, Klaauw op 6,9,1951,
Een splinternieuwe fabr'hk, want e ou e dis staalskelet aangebracht Dit Îs momenteel T, J, Sjouke, afdeling financiën, n:let mej:

met vrijwel geh deel Pforbz dei mi op eend van e geheel met bouten aan 'elkaar bevestigd, Hel J, W, Bosman OP 8,8,1951,
laatste oorlogs ag en e 0 ven on er een , ,

h di t moet echter nog nauwkeurig gerlc t wor en, -
bommentap j ,

k waarna de verbindingen aan elkaar zullen INTREDINGEN
Schaub is de schok te boven ge omen en worden gelast,
heeft een nieuwe fabriek gebouwd waar * 27.8.1951
men produceert voor binnenland en export, ", een nieuwe mijlpaal bereikt In de ge- H. Enserlng, opleiding
Op de wereldmarkt is Schaub dus onze con- schiedenls van ons personeelsgebouw: Er is Mej, A. H, de Lange, idem
current, een begin gemaak~ met het eerste metsel- Mej. R, L, van Eck P~ppe, verkoopkantoor
Vergelijkingen maken is ondankbaar werk, werk, Aan de buitenzijde Is dit niet waar te J. Boot, meubelmakerij
tenzij het vergelijkbare objecten betreft nemen, daar men bezig is in de kelder van G. A, Rieff, idem
zoals hier het geval is, het gebouw een muurtje te metselen, welke M. Sierat, idem
In de eerste plaats valt het op dat wij meer de afscheiding vormt tussen kelder en bad- J, F. Signer, idem ,
zelf maken: Radiokasten en luidsprekers bij- huis. Mevr. H, F, Alb.'as-v, d. Mooren, Inleerb,
voorbeeld worden door Schaub bij anderen * J. H. Ardaseer, Idem
gekocht evenals natuurlijk de lampen, con- ,,' begonnen met het storten van de vloer Mej, C, ,C. Th. ,Hoek, idem
densatoren en weerstanden, van ons nieuwe laboratoriumgebouw, Ook J, K, Huisman, Idem
D f b ' fd I' n " n zeer modern dit zal deze week nog geheel gereed komen, P. J, A, v, d, Kley, idem ",'

e a rlcage-a e Inge ZIJ h I F J d K 'd "d fd I' " In totaal moet voor deze vloer een oevee - , ,e ruys, I em 'C\T;, van opzet e ontwerpa e mgen zIJn ons, ,"
W J M 'd ~' d ' . d M h d held van plm, 550 kubieke meter "eton ge- ., oonen, I em ,

uite raar niet getoon, en a een zeer
t rt d J Visser idem '"'t b 'd t ' t nits s 0 wor en. ' ,

UI ge rel e voorprepar.a le, waar gro e u , * Mej, p, Beumer, schoonmaakdienst
werden 9.emonteerd en gecontroleerd, Uit t Id 0 h t t ' Mej . E Hogewon 'lng ,Idem.h d d . . . nog meer geme se, peerrein,. ,deze grote een e en wor en aan twee t d b "".. rt ' 288 1951b dd Ik I naas e ouwerij zIJn enige muu Jes ge- "lopênde an en, ie e twee typen toeste - t Id ' h' ll d t U 't d Th A Gerrits meubelmakeriiI d 'd t b d me se In versc I en e pa ronen. I eze " ,en raai en appara en opge ouw . ' I - d' . muurtjes za een keus gemaakt wor en op
Over de to,estell~n zelf v,alt niet veel te zeg- welke wijze de buitenmuren van ons perso-
gen: ze ziJn tYPisch Duits zowel wat vorm neelsgebouw zullen worden gemetseld.
als geluid betreft, Dit laatste vooral tot * H' d b t ' ' k " h t I" k d k't ' k d d h t d k " I ' d lerme e e ulg I miJn ar e IJ e an aan

UI Ing omen e oor e "on ere ge UI , d h h f 11 ' d b",wederom een ge eelte van et ' -"w~.,-, c es en co egas voor e etoon-
De ontwerpen mochten er zijn, verhuisd, Het laatste gedeelte van het ar- de belangstelling en de mooie cadeaux, bil

Zo zagen wij een heel mooie portable van chief, dat zich nog op de oude plaats be- mijn 12Y2-jarig jubileum ondervonden,
zeer doordachte constructie voor net en vond, heeft een plaats gekregen in het ach- Mej, Kaldenhoven, afd, montage
batterij, tergedeelte van de filmzaal, Op de door het ~~_.
0 k h I ' b d archief vrijgekomen ruimte zal de postkamer h N J M N d d fd I' 0 et grootste toeste met Inge ouwe d' lijk " t t I De eer., , oor en orp, a e Ing per-
d d D d d zo spoe Ig moge zIJn en en ops aan, I d. " M draa opnemer Is mooi. eze raa - sonee s lenst, IS met Ingang van aan ag
opnemer is geheel eigen fabrikaat en werkt K k M aanstaande officieel belast met de behande-
uitstekend, Men kan een programma tijdens ernspree uur aanweg. ling van alle zaken betreffende het dIenst-

het luisteren opnemen en onmiddellijk her- De kern houdt spreekuur op Maandag 3 verband van uurloners tot en met klasse 6,
halen, Een aardige bijzonderheid die ons tember aanstaande in de kamer van de heer
opviel was de rubber montagemat, Dit is een v, d, Poel, Aanwezig zijn:
soort afdruiprek met hoge ribben, waardoor 1e pauze: hr Stoffels en mej, Bêcude;
de kast bij het controleren (kantelen) 2e pauze: hr Kouwer en hr van Delft, I
niet beschadigd kan worden door schroefjes I
of boutjes die bij gebruik van een vilt in de Ideeënbus
lak gedrukt worden, Voor Sç:haub, die zelf
geen houtfabriek heeft, is dit natuurlijk nog Van het ideeënfront zijn ditmaal slechts "n-
belangrijker dan bij ons, kele nieuwtjes te melden. -

De afwerking van de kasten is prima, Door- Nr. 612 WONINGRUIL
dat men vlak voor het inpakken zeer nauw- D, J, C, de Jong, afdeling draaierij, : Den Haag - Rotterdam
gezet de gehele kast oppoetst en naloopt voor om A,I, draaibanken te voorzi envan

Iontstaat een "hochglanz poliertes Edelholz een beschermkap, Hierdoor wordt voorko- Aangeboden in Den Haag: een flatwoning,
Gehäuse, dat gezien mag worden en men dat er spanen komen tussen de tand- bevattende woonkamer met eethoek, twee
dat bij het uitpakken geen enkele vlnger- wielen en dat er olie druipt op de snaren, ~Iaapkamers, keuken, bijkeuken, badcel en,
afdruk zal vertonen. Het is een practisch Idee dat gehonoreerd I balcon,
D '" I h I d wordt met een premie van f 5, -, Gevraagd: vrije woning met tuin il) buiten-

e prijzen zijn ongeveer a s Ier te an e. * " k R tt d ( , t . Z 'd) f D IftWIJ van 0 er am nle In UI 0 e ,
Opvallend is dat bijna alle toestellen ook Nr, 614 is ingezonden door K. C, Vlendré, Aanvragen: W, Thomas, Rotterdamse Rijweg
geschikt zijn voor FM (frequentie-modulatie). preparatieband, HIJ stelde een constructie- "74. Overschie Tel Rotterr',.m ~!',M()
D't i I I h t tb k wijziging aan schakelaars voor, welke wijzi-

1I s voora een gevog van e on re en , b " h ' Id d ' hId d Ifl t d 'dd b d ging een ver eterlng In le le em eenvan vo oen e go eng enop e mi en an premie van f 10,- opleverde,
waardoor men noodgedwongen op FM is *
overgegaan, De kwalitatieve moge;lijkheden " " I

die FM biedt worden er echter niet uitgebuit ~: Learb~ck, afdeling draa~erIJ, vergemakke- I
wegens de daarin benodigde duurdere con- lijkt het Instellen van draaibanken, door het
structies. aanbrengen van een lineaal. Premie f2,50.

*
E!ndlndruk: Deze Duitse radiofabri,ek, heeft -, de Vries, afd, politoerderij, stelde voor
zich voll.edig hersteld en staat kwalitatief op de schaalhouder van de KY-516 te wijzigen,

hoog peil, ~ierdoor werd een betere aansluiting in de

Dit is overigens een conclusie die voor vele 10ek van de kast verkregen,
andere Duitse fabrieken geldt, remie f 5, -,


