
In de Haagse dagbladen kon men deze week
onderstaande advertentie aantreffen als dui-
delijk bewijs van het oprukken van de tele-
visie:
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Hr l. W. van der Heem met enkele KarT
Mr J. A. Jonkman op de montage bij een

KAMERLEDEN BEZOC
problemen der in

v rjjdagmorgen 14 September heeft hE
en Tweede Kamer der Staten-Gener
Het gezelschap bestond uit Mevrouv.
A. C. de Bruijn, J. Hoogland, Mr. J.
Mr. L. G. Kortenhorst, Tl. Krol, Dr. A.
Postumus, J. de Ruyter, N. Stufkens,
Mr. W. C. Wendelaar, F. J. van Thiel
van de Griffies, vertegenwoordigers'
verbonden.
Het gezelschap is bij ons ontvangen
jan der Heem, Ir. P. G. Zaayer, 1,.. C
Veldkamp. Tijdens deze rondgang kc
het bedrijf en de arbeidsomstandighe

L; Op de hem eigen manier h~~ft de heer l.

W. van der Heem de kamerleden daarna
verteld over de problemen ~an de hed~n-
daagse ondernemer en de onze in het bij-
zonder. De oorzaak van de meeste dezer
problel!1en is te schilderen met één woord:
Korea.
De ptljsverhogingeri van de grond$toffen en
onderdelen werkt steeds verder door. Al
onze producten worden daardoor duurder.
Daarbij komt nu nog als laatste handicap de
verhoogde weeldebelasting, die ui!ermate
zwaar op de prijs van radiotoestellen drukt.
Van der Heem N.V. hàdzljn plannen voor
de toekomst gemaakt en reeds gedeeltelijK
ten uitvoer gebracht. Buiten verrijzen nieuwe
fabrieksruimten; het fabricageprögramma is
vergroot, naar verscheidenheid' eh aan tal en
nu doemen allerwegen moeilijkheden op.
Wij hebben goede verwachtingen van de
expqrt, maar de export moet altijd kunnen
steunen op een binn~nlafldse markt, wil men
enige kans op succes hebben.
De industrialisatie van ons land, die nodig is
om aan het steeds toenemende aantal werk-
lustigen, gelegenheid te verschaffen produc-
tief werkzaam te zijn, moet ondersteund
worden door de handel. De handel moet
ons land helpen Industrialiseren, Er zijn
ondernemende lieden genoeg die een risico

"'""'"-"

Ierleden o.a. Mevr. Fortanier-de Wit en
der radiobanden.

HTEN ONZE FABRIEK
Idustrie zijn vele
ot bezoek van de leden van de Eerste
êlal aan °I:1S bedrijf plaatsgevonden.
, A. Fortanier-de Wit en de heren
A. Jonkman, Th. D. J. M. Koersen,

M. Lucas, G. M. Nederhorst, Ir. S. A.
Dr. E. P. Verkerk, E. A. Vermeer,
en H. Gortzak, vergezeld van leden

van de pers en van de werkgevers-

en rondgeleid door de heren L. W.
. M. J. Gussel:1hoven en Gerh. H. p,
:>nmen zich een beeld vormen van
den;

wilfen nemen, maar zij moeten daarbij
dekking ohtvarrgen van de handel die ,--
onredelijke voorkeur voor buitenlands fabri.
kaat aan de dag mag leggen.
De heer Mi. W.C. Wendelaar _.. - --

op deze mededeling dat de overheid door
haar rondrei~ haar inzichten in de problemen
van de industrie zeer had kunnen verdiepen.
Helaas kan men niet doen wat men wil, want
Korea en de onvermijdelijke herbewapening
hebben al onze plannen doorkrui~t.
Wij hebben wel de indruk gekregen dat de
Kamerleden dit bezoek aan onze fabriek
naar waàrde hebben weten te schatten.

Onze volksvertegenwoordigers toonden tij-
dens hun rondgang veel belangstelling en
begrip. D~ re'de van de heer L: W. van der
Heem maakte een zeer prettige Indruk, ge-
tuige de uitspraak van een der bezoek'

"Als die mijnheer Van der Heem in het
.leger was gebleven, was hij nu we! peneraai
geweest." "En een goepe,ook,!' I
ee!") ander Kamerlid, Een complJment dat
derdaad to the point is.

Wij kunnen nu nog slechts hopen, dat
kennismaking met de Industrie de resultaten
afwerpt die wij allen daarvan hopen. Korea
is echter ook hier een geweldige handicap.

Het is zuur, maar onvermijdelijk.

Op naar Fokl

Nieuwe BKT-cursus

WERKMETHODEN
In de afgelopen jaren ziJn in ons bedrljHwee
BKT -cursussen gegeven, namelijk: "Werk-
verhoudingen" en "Werkinstructie", Ver-
.leden week is gestart met de derde cursus
in deze serie, de "Werkmethoden", De be-
doeling van deze cursus Is, om aan alle lei-
dinggevenden een inzicht te geven in en ver-
trouwd te maken met een systeem, waarvan
de toepassing kan leiden tot een zo doel-
matig mogelijke werkwijze, Dit systeem is er
voornamelijk op ingesteld, om eigen ervaring
en Inzicht te toetsen aan bestaande of voor-
geschreven werkmethoden, Het doel hiervan
is dus om, met gebruikmaking van beschik-
baar personeel, gereedschap of materiaal, te
komen tot een verbeterde werkmethode,
U voelt wel, dat dit voor alles van uitzonder-
lijk belang kan zijn, Theorie en practijk
komen niet altijd precies overeen.
Het is nu juist de bedoeling van
deze cursus, om bij de werkmethoden de
practlsche ervaring In toepassing te brengen,

ze zowel theoretisch als practisch L
meest doelmatig werken,

Het is de derde maal dat deze rubiek
in ons blad verschijnt en dus is een
nadere uiteenzetting eigenlijk over-
bodig. Over de noodzaak van export
zijn wij het allen wel eens.
Als wij niet uitvoeren en steeds meer
invoeren, krijgen wij niet de beschik-
king over de geldm1ddelen die nodig
zijn om de noodzakelijke grondstof-
fen, machines en halffabrikaten te
kunnen invoeren.
Wij zijn er trots op, dat onze fabriek
een belangrijke rol speelt in deze
strijd om de buitenlandse betaalmid-
delen, de befaamde deviezen.
Deze week vloog het ERRES voge.ltje
naar'

Aruba Zweden
België Suriname
Canada Portugal
Denemarken Peru
Hongkong Italië
Indonesië India

Een lijst die met uitzondering van
Afrika weer alle werelddelen omvat.



Dank
i Wij ontvingen van het Centraal Comité van
t:7eleidehonden voor Blinden een bedankje
voor de capsules die zij door bemiddeling
van onze blinde medewerker Leen de Zwart
van ons personeel mochten ontvangen.
l-Jierdoor hebben wij er een steentje toe bij-
gedragen dat een blinde in het bezit gesteld
kan worden van een goede geleidehond.

! Mooi succes voor C. Overeem

Op het terrein van de ideeënbus is Utrècht
altijd bijzonder actief geweest. Ook deze
week kan er weer een aardige premie wór-
den vermeld, en wel een van f 50. -, toe-
'Jekend aan C, Overeem.
Hij stelde voor om de uitlopers (draadein-
den) van de ontstoringscondensatoren, welke
gebruikt worden ln onze stofzuigeraggrega-
ten, op een kleinere maat te laten leveren,
"let andere woorden: korter te laten maken,
Dit is dus een materiaalbesparing, di..èhelaiz
geen ko~tenverl.aging betekent, w~nt de
leverancier noteert voor de cond~nsàtoren
"let korte uitlopers 'dezelfde prijs.

t tr is echter toch een besparing aan te wij-)
zen, namelijk aan tijd, Door het grote aan-,..,
tal producten is deze tijdsbesparing zodanig,
dat aan C", Over~em een premie van f50,';;'-
kon worden uitgekeerd.

het wordt tijd de inzendin
Het was wel te verwachten dat het direct na
de. vacantie nog geen inzendingen voor de
~acantie-fotowedstrijd zou binnenstromen.
Nu de sluitingsdatum zo langzamerhand in
zicht gaat komen wordt het voor de vele
fotografen onder ons personeel echter tijd
in te zenden.
Inzendingen kunnen in de .Ideeënbus worden
gedeponeerd of per Interne postdienst wor-
den gezonden aan de heer van Delft (IVOK)
die brandt van ongeduld om Uw foto te voe-
gen bij het stapeltje reeds ontvangenen.
Voor degenen die het reglement niet meer
kennen, nemen wij het onderstaand nog
eens op:

Reglement
Art. 1
De foto's kunnen naar keuze van de inzen-
der ingezonden worden In de volgende
klassen:
A. Gevorderden;
B. Beginners;
C. Kleurendiapositieven.
Art. 2
De volgende prijzen zullen worden toege-
kend:
voor klasse A 1e, 2e en 3e prijs;
voor klasse B 1e.. 2e en 3e prijs;
voor klasse C één prijs.
Een ~xtra prijs voor de beste foto met het
onderwerp "Den Haag-Bloemenzee", onge-
acht de klasse.
Een extra prijs voor de beste foto met als
onderwerp ~,Op de Solex".
Art. ~
Alle inzendingen dienen onder motto te ge-
schieden. Bij de keuze van het motto ver-
d1ent het aanbevelIng bij voorkeur geen al
te gangbare te nemen (als "vacantie", "zons-
onde.rgang" en dergelijke). Een toevoeging
van drie wi!l~k~urlge Cijfers kan het bezwaar
ondervangen, -bijvoorbeeld "tegenlicht 354",
"vacantie 586", ,..zonsondergang 231", waar-
dOQr de kans op gelijkluidende mQtto's zo
goed als u)tgeslQten is. Voor alle Inzendin- I

gen. per deelnemer slechts één motto ge-I
bruIken. i
Art. 4
Op de achterzijde van iedere foto ver-
meiden:
1e. het mottQ waarQnder ingezQnden Is;
2e. de klasse waarin ingezQnden is;
3e. de titel van de fQtQ;
4e. enige technische gegevens, zQals: de

camera waarmede de opname gemaakt
is; Qf de foto door een fQtograaf Qf zelf
afgewerkt is en dergelijke.

Art. 5
Iedere Serie foto's dient vergezeld te gaan
van een inschrijvingsformulier in een geslo-
ten enveloppe. ~
Op de enveloppe dient In de linker boven-
hoekvermeid te worden:
1~. het mQtto;
2e. de klasse;
3e. het aantal Ingezonden foto's.
Op de envelop mag de naam van de inzen-
der niet voorkomen.
Art. 6
De foto's mogen opgezet of onopgezet in-
gezonden worden.
Voor de klassen A en B bedraagt het mini-
mum toegelaten formaat van de foto 6 x 6
centimeter.
Voor kl~sse C (kleurendiapositieven) be-
draagt het formaat 5 x 5 cm (zij moeten I
voorzien zijn van een masker en van een
dekglaasje). ,

gen klaar te maken
Art. 7
Door deelneming aan de wedstrijd wordt
aangenomen, dat de inzendingen mogen
worden gepubliceerd in het VDH-tje of "Op
de Solex" en dat ze geëxposeerd mogen
worden op de vrije tijdsbesteding-tentoon-
stelling ir) het najaar van 1951.
Op het inschrijvingsformulier kan de Inzen-
der hiertegen bezwaar maken.

Art. 8
De beoordeling zal geschieden door een
door het wedstrijdcomité aan te zoeken jury
bestaande uit enkele deskundige niet-
VDH-ers.

Art. 9
Indien het gehalte van het werk het toeken-
nen van een bepaalde prijs niet rechtvaar-
digt, heeft de jury het recht deze niet toe te
kennen.

Art. 10
De foto's dienen gemaakt te zijn in de perio-
de 1 Mei 1951 t/m 31 September 1951.

Art. 11
De foto's dienen vergezeld van de motto-
brief inge.leverd te worden v66r 15 October
1951 bij het wedstrijdcomité.

Art. 12
De uitslag zal zo spoedig mogelijk na 15
October bekend gemaakt worden in het
VDH-tje. In ieder geval v66r 15 November
1951. Na het bekendmaken van de prijswin-
naars worden de niet-beloonde inzendingen
ter beschikking vàn de Inzenders gesteld.

Art. 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet
voorziet, beslist het wedstrIjdcomité in over-
leg met de jury.

ZUINIG MET STROOM
G.E.B. slaakt noodkreten
Van het Gemeentelijk ElectriciteitsbedrIjt
ontvingen wij de volgende noodkreet:
"Nu de avonden weer langer worden en
dus een groter gebruik van electriciteit
wordt gemaakt, vestigen wij de aandacht op
de grote nood waarin onze openbare elec-
triciteitsvoorziening zich bevindt. Wij doen
daarom een beroep op U, het gebruik van

Ielectriciteit tot een minimum te beperken.
Laat geen lichten onnodig branden, laat Uw
electrisch kacheltje niet langer dan nodig is
aan, kortom: helpt allen mee, opdat onze
electriciteitsvoorziening niet nog meer be-

wordt,"

I ::~. ~~:, motortechniek

Vorige week is voor degenen die recht-
streeks of zijdelings bij de Solexproductie Ibetrokken zijn, een cursus motortechniek
begonnen, Deze cursus wordt gegeven van-
wege de Stichting Vakopleiding voor de
Ultra-lichte MotorrIjwieltechniek (V AM) en
beoogt de deelnemers een behoorlijke ken-
nis van dit vak bij te brengen.

! De lessen worden gegeven op Dinsdag en
Vrijdag van 17.00 uur-18.00 uur, Docent
is de heer Hummeling.
De leerstof omvat de vakken: ultra lichtemotoren, . gemotoriseerde rijwielen, electro-

tec~niek, materialenkennis, gereedschapsleer
en motoronderdelen,
Er zijn 25 deelnemers.

SOLEX RIT UTRECHT
mooi weer - perfecte organisatie
Wanneer is de volgende rit? Dit was de
reactie zowel van prijswinnaars als van hen,
die getracht hadden het te worden, toen
verleden week Zaterdag te 18.00 uur de
eerste VDH-Solexrit in Utrecht afgelopen
was.
Deze rit is dan ook uitnemend geslaagd,
dank zij de perfecte organisatie van de heer
A. Meyers. Ter opluistering was het toevallig
nog een beetje zomer ook.
Om 14.01 uur startte de eerste deelnemer
en zo ~ervolgens iedere minuut. Leuk, da'
starten I Geen pistool, geen neerzwa~iendé
vlaggen, neen, een gemoedelijk klopje op de
schouder, een "dag", en weg was-iel Doe
dat is bij Fannyl -,
Het parcours ging over De Bilt, Bilthoven,""'"
Huis ter Heide, Den Dolder, Groenekan.
Iedere Utrechter moet daar bekend zijn,
doch de praktijk gedurende de rit wees wel
anders uit, want menigeen miste de tweede
en vierde contrólepost.
't Is toch wel sterk, dat je contrólevlag plus
controleur bijna ondersteboven rijdt en dan
net doet, of er een vliegje in het oog zit.
't Kostte 25 strafpunten.
Hoe vindt U de man, die door al z'n om.
zwervingen het parcours wel. driemaal heeft
gereden; als er linksaf stond, dacht: "mij
neppen ze niet" en rechtsaf ging.. om later
vriendelijk lachend naar de plek terug.-te
keren en toch maar linksaf ging, om een
blanco contrólekaart te vermijden?
Al met al, het spel. is allen uitstekend beval;:
Jen, hoewel de knikkers ook niet te versma~
den waren. Voor het beschikbaarstellen van
deze "knikkers" de directie van deze plaats
')nze hartelijke dank.
Het slot van de middag vond in de cantine
':>Iaats, waar hr Carsouw de organisator en
zijn medewerkers dankte. Alvorens tot de
:Jrijsuitreiking over te gaan, moest om de
tweede en derde prijs gestreden worden.



De heer W. E. Ar~old; directeur van Watliff, stelt de d,;e uitverkorenen voor aan de
heer L. W. van der Heem. Van :inks naar rechts de dames W. M. Crabb, E. M. Chubb

"""'-en C. Beaumont. Eerstgenoemde is gehuwd en was daardoor verhinderd gedurende
een maand thuis weg te blijven.

P ersoneelsu itwisseli ng
Watliff-VDH Utrecht

Het werk van de leden van onze staf brengt
het dikwijls met zich mede, dat zij buiten-
landse fabrieken, tentoonstellingen en leve-
ranciers bezoeken om daar onze zakelijke
belangen te behartigen,
Voqr de meeste medewerkers in onze fa-
brieken is dit niet weggelegd, tenzij men
het geluk heeft dat twee onzer Utrechtse
dames ten deel viel., Zij zijn namelijk voor
een maand gedetacheerd In de fabriek van
Watliff te Mord~n (bij Londen) en als tegen-
prestatie zijn een tweetal medewerksters van
die fabriek, de dames Beaumont en Chubb
in onze fabriek te Utrecht komen werken:

Deze uitwisseling van personeel is een ge-
volg van de afspraak die dezer dagen ge-
maakt Is tussen de heer W. E, Arnold, direc-
teur van de Watliff collectorenfabriek en
onze drrecteur, de heer L. W, van der Heem
tijdens diens bezoek aan de Watliff-
fabrieken,

Belde directeuren waren van mening dat
het voor de leden van hun personeel van
veel belang zou kunnen zijn, eens kennis te
maken met de arbeidsverhoudingen in een
ander land, Watliff is een fabriek die wel
met onze bedrijven kan worden vergeleken.

heerst een actieve sfeer en er wordt hard
EXCYR$IE HOGE VELUWE uitingen van menselijk kunnen op het gebied gewerkt, Men maakt er uitsluiten? collec-

. van cultuur en kunst, maken een bezoek toren, van de grootste voor electrisch trac-
Zoals reeds gepubliceerd, heeft de kern het zeker 'waard, tie-motoren tot de ailerkleinste, zoals wij die
plan op Zaterdag~iddag 20 October aan- Het huls Sint Hubertus rs een bouwwerk van gebr~iken voor onze kleine electromotoren,
staande een excursie naar de Hoge Veluwe de vermaarde archit ect dr H P B I Watllff exporteert over de gehele wereld,t . b d b ' ,erage,

Z I b d fe organiseren, w,aaraa.n ver on e~, een' e- Het Rijksmuseum Kröller-Müller herbergt oa s ovenstaan e. oto toont Is men zich
zoek ,~an het huIs "S!nt f:!uber!us en aan een schat van moderne kunstwerken binnen daar terdege bewust van het grote belang
het r',J,ksmuse~m ~röller-Muller; , zijn muren, waaronder de vermaarde col- van de export, want er hangt in de fabriek
De rijke afwisseling van de ~rschillende lectie schilderijen van Vincent van Gogh, een groot bord w~arop de landen staan ver-
Veluwe-landschapstypen; gecombineerd met.. Oe tocht ,zal zijn per autobus. Deelgenomen meld waarheen die week verzonden wordt.

,can .worden door personeelsleden met în- Holland staat er als nummer één, Wîj. Vsn
Solexrit Utrecht troducé's, der Heem N.V" zijn een van hun grootste

Zij die interesse hebben voor deze excursie klanten.
vervolg van pag. 2 . moeten zich tussen Maandag 24,9,1951 e~ Wij hopen dat de Engelse gasten In de fa-

Wegens de bfikschaarste kon dit In Utrecht Zaterdag 29.9,1951 opgeven bij de portier, briek Utrecht een prettige en leerzame tijd
niet door middel van een klassementsproef, Verzoeke tevens te vermelden of U Intro- zullen hebben en verwachten t,z,t, onze
-\och moesten zij enige vragen beantwoor- ducé's medebrengt, medewerkers uit Londen te zien terugkomen,
-,~n, Het was verhel!ge(1d.. dat geen van bei.- Te zijne! tijd volgt dan, mededeling van de boordevol Indrukken en îdeeên.
den hun ~proelerdoorstaken, doch inderda~d I kosten aan deze excursie verbonden. Vvant dat is het doel: van elkander te Ieren.
als biassinstrument gebruikten, ~ """"'---'~ ,c--;~""" '~-';~-'~ ,c '~/

D~u!teindelijke uitslag v.:as.als volgt: k..4EDEWERKENDEGASTENUITENGELAND~ 1. hr ~, .Ree, nabewerking 16strp. ,~,
2, ~r Mol~nbeek, huisv~sting 19 "3, hr Methorst, qraaie!lj . . 19,,; Twee medewerkers die gedurende de

4. hr v, q.Lil)den, bqekhoudlng 21,,' komende weken In onze fabriek te
5, hr ~olwerk, f11ág,admin, 23 " gast zijn, Links mej, E, M, Chubb,
6... hr de Baar, mqntage 29 " rechts mej, C, Beaumont,
7: hr Husselsol"!, ~agazijl) 30 " De dames zijn afkomstig van Watliff
8. hr.!. Dijk... f11ol)tag~ 38 ,,'. . Compan~ Ltd" te Morden (Engeland),
9; hr Loozekoot, m~ntage 39 " een fabriek die op een uur afstand

10, hr v, d, Steel), l1ab~werking 44" van Lo~den gelegen is en zich uit-
11, hr v, Meersberg~n, g~r,mak, 50" sluitend bezighoudt met de vervaar-
12, hr v, Loevez ij n, archief 54 " diging van collectoren, Als zodanig
13~ hr v, d, Wa1, boekhouding 57 ,,- is Watlrff een grote leverancier
r'4: hr'Moens, montage' 58" : van ons.15 hr Ruyssenaars huisvesting 66 ' Toen de heer Arnold, directeur van --~

16: hr v, Hensber~en, Sol ,service 61::: Mej. Chubb Watllff, voorstelde om personeel uit Mej. Beaumont .

17;"h'r v, 'Laar, Metawa 64" te wisselen was er bij de 600 man personeel vrouwen wordt verricht) en mej, Beaumont.
t8: hr v, Zul1eKóm, nabewerkIng 64" uiteraard grote ,animo om een maand in staat aan een kleine pers in de stàmperij,
19';"hr Langif.nd6ên, huisvestin'g 66" Holland te gaan werken, Er moest een com- Hiervoor komen bij ons evenmin dámes in
2O."hrWerlê, montage 70" missie aan te pas komen, bestaande uit leden aanmerking.
2r-'mêvr Moens '. , 75 van de kern en vertegenwoordigers van af- Al t t t '" '

jd d d.,.~ h .' B kh ' - I " d I ' b ' d d ht tk s egenpres a Je zIJn onzerzl s e ames
2,,; r v, 0 orst, persoriee sz, 75" e Ing ar el om een voor rac e unnen S I' tB' d f b ' k W tl'ff23h '" 0 ., .. h b 82 0 stellen van 40 candidaten p le en eyne In e a rle van a I

, r v, - .o~~rur:n' t~c n, _u~. 'I P '., . aan het werk gegaan, Evensis onze Engelse

24. h~,~?lew'Jn,' ser;-:lce 82.., Men ~ad daarbiJ, om keus te kunnen maken; gasten zijn zij ondergebracht bij leden van
25, hr.,Y; ~.; ~llt, tijdschrijver 87" ~eken'ng te ,houdeR'-m~t het aanta! d}enst- het personeel,
26. hr Schu~m!e, montage 94" jaren, >ierZUlm, productie, bekwaamheid en W tl 'ff ' .tt ' f b 'ek aar men alle27 h S' t I b 105 .:Il " k U ' t i d I" k bi d al IS een pl Ige a rl w. r Iva, a. " erge IJ e, I ene IJ even e twee Il ' k II t maakt Van de groo t-
28 ' hRl 'fk I t 109 dd M . Ch bb b moge J e co ec oren.

, r J oge, mon age " bovenstaan e ames over, eJ, u e- t t t' Otoren tot de kleine zoals29 hJ d 't ' 109 d' t d 'b k ' d d ' 'j ( se voor rac lem
;: ans,en, expe I le " len, ee;n r~al an ,..n e raalerl een wij die voor onze stofzuigers gebruiken,

30, hr v, DIJk, mach.rev. 118" werkje dat bil ons rn de regel niet door



Burgerlijke Stand
Gehuwd .'
P. C. Roelandse, afdeling draaierij, met mei

P R. A. Hensing op 11.10.1951,
H. H. Luchtman, afdeling galvano, met mei

8 5M. C. Bemelen op 1 .9.-1<) 1. ,

INTREDINGEN

KROONTJES
Nu de directie haar goedkeuring gehecht
heeft aan de plannen der electriciteitsvoor-
ziening in onze fabriek, wordt alles er op I

gezet om deze plannen zo spoedig mogelijk
te verwezenlijken.
Het geheel omvat vier projecten, te weten:
een voor het thermisch gedeelte, een voor
het krachtgedeelte, het derde ~mvat de
ruimte waarin de service-afdeling
en de drukkerij zijn ondergebracht, het vier-
de gedeelte omvat de verlichting op de

montageruimte.
Laten wij hopen, dat voor het Invallen der
donkere dagen alles uitgevoerd zal zijn.
Het tweede nieuws zou met dezelfde woor-
d~n kunnen beginnen, namelijk: nu de direc'-
tie (ook) haar goedkeuring gehecht heeft
aan de plannen, en nu komt een ander plan,
n.l. dat der verwarming, zal ook hier weldra
een begin mee kunnen worden gemaakt.
Waar dit plan het bij- en verplaatsen van
radiatoren, Isoleren van toevoerleidingen
betreft, alsmede een verbetering in het cir-
culatiesyst~em omvat, zal er deze winter een
aangename temperatuur op alle afdelingen
heersen. $toven, bedkruiken en electrlsche I
kacheltjes, voorzover niet van de fabriek,
kunnen dus thuisgelaten worden.
Natuurlijk blijft de mogeJijkheid in een stevir
tempo te werken (zonder last van transpi-
reren) bestaan.
Verdere nieuwtjes zijn de overname van
twee enkelvoudige slijpkoppen: een van de
service-afdeling (die voor deze afdeling veel
te snel liep, niet voor onze meubelmaker
die kon dit tempo wel aan, maar de kasten
verdroegen het niet zo goed), een tweede
exemplaar kwam van de nabewerking Maan.

weg.
Wij zijn in onze beleefdheid tegenover de
dames tekortgeschoten; wij hadden onze
kroontjes moeten beginnen met het nieuw-
tje, dat onze damesgroep met twee ver-
meerderd is. Hiermede wil gezegd zijn, dat
er twee dames van .de Maanweg naar de
Laakweg hun arbeidsplaats verlegd hebben.
Hiermede Is een einde gemaakt ~an het
zenden van stofzuigerzakken van de Maan-
weo naar de Kroon Wij m..k..n 7.. nl' 7..lf

"Van der Heem N.V. dient" is een

van de koppen van onze bekende'

goodwill-advertenties, welke het làat-

ste jaar in periodieken en dagbladen

verschenen. U kent deze advertentie
wel, een grote kop, Van der Heem

N.V. dient: het hul5gezin, de industrie

en de samenleving, waarbij elk van

deze drie punt.en toegelicht worden

met een ~tukje tekst en verlucht met

een tekeningetje.

Eigenlijk is deze advertentie niet vol-

ledig. Er had nog een vierde punt aan

toegevoegd moeten worden: het leger.

W~nt onze bekende omroepinstalla-
ties worden ook door het leger ge-

bruikt.

In de Harskamp, het bekende militaire

oefenterrein op de Veluwe, wordt

onze versterkerinstallatie gebruikt

voor een wel heel apart doel. Arge-

loze recruten, welke hier hun veld-

dienst verrichten en moeizaam door

stof. en modder kruipen, wordt plotse-

ling de schrik op het lijf gejaagd door

I

Er werd . . . gereedgekomen met het inmetselen van

de tweede ketel. Ook het rookkanaal is nu

qeheel afgemetseld, doch nog niet aange-

sloten. Het tussen muurtje, waar wij enige

weken geleden over schreven, vormt de af-'

sluiting. Dit muurtje zal pas op het laatste

ogenblik weggebroken worden.
. . . in de slijperij een nieuwe centerloze po-

lijstmachine geplaatst. Met deze machine
zullen de rechte buizen van de stofzuigers

geborsteld en gepoetst worden. Dit geeft

een belangrijke besparing aan arbeidstijd,

dus een productieverhoging. I
. . . deze week ontvangen een vijfde cycloon

voor de nabewerking. Deze is noodzakelijk

geworden door het uitbreiden .van het
machinepark van de slijperij.

WEGENBELASTING SOLEX I
pas op de termijnen
Tot dusverre betaalde men voor een Solex
per jaar f 10. - wegenbelasting. Men kon
die belasting ook in termijnen betalen.

Inmiddels is de motorrijtuigenbelasting ver-

hoogd. Als men de gehele belasting ineens

betaalt, bedraagt het tarief voor een Solex

! f 14. -, hetgeen dus een verhoging van

dl) % inhoudt.

~eheel anders wordt de situatie echter als

men in termijnen wil betalen. Dan rekent de
fiscus f 2. - extra voor administratiekosten,

~er termijn.
Men is dan per jaar kwijt: f 14.- + 4 X
f2.- is f22.-.
Men zij dus gewaarschuwd.

Verkoop canfinebonnen
cr is enig misverstand ontstaan over de juiste
uren voor de verkoop .van koffie. en can-

'inebonnen. De regeling is:
Koffie- en cantinebonnen worden normaal
verkocht op Zaterdagmorgen van 9-11 uur

in de wachtkamer van de medische dienst

(Hall beneden).
Op Maandagmorgen van 8.30 uur-9.00 uur
is er na verkoop voor degenen die door

ziekte, verlof of anderszins op Zaterdag niet
konden bestellen. Deze naverkoop vindt
",122'. in rl- "L.in~ r2ntln-

17.9.1951
Mej M. C. E van Hoorn, verkoop
J. A. C. Norbart, versterkerbouw
J. Evers, zenderbouw
Mej. M. C. v. Blitterswijk, inleerband
Mej. H. Dauphin, idem
Mej. T. Firsoff, idem
Mej. J. Gouweloos, idem
Mej. J. Havelaar, idem
Mej. W. Kamminga, idem
P. M. Veer, idem
M. de Lange, idem
J. H. de Vries, idem
P. A. Roling, montagemagazijn
J. B. Hoeffnagel, huisvesting
"De Kroon" cr

\J. F. E. van Aer~~~framebouwerij ;

Hartelijke dank ben ik verschuldigd aan het-1
I comité Ziekentroost en de velen die hui...,
belangstelling deden blijken tijdens mijn
ziekte.

J. P. M. HOFFMAN, afd. wikkel
*

I N. Schuling en echtgenote danken directie..

.>azen en collega's voor de vele blijken van
I belangstelling en cadeaux voor en bij hun
I huwelijk ontvangen.

*
Chef, bazen en collega's allen hartelijk dank
voor het prachtige cadeau, dat wij ter ge-
legenheid van onze 12Y2-jarige echtvereni-
ging mochten ontvangen.

C. BUIJS, galvano, en echtgenote
*

Langs deze weg danken mijn vrouw el) ik
de directie, chef, bazen en collega's voor
de cadeaux die wij bij ons huwelijk op 5
September j.l. hebben ontvangen.

J. H. P. SUSAN, enkelfabricage

BRIDGE
Nu de donkere avonden weer aanbreken,
stijgt ook de animo voor het bridgen. Het is
daarom de bedoeling dat, bij voldoendE"~"
deelname, opWoensdag30ctober aanstaande )
een bridge-drive met prijzen gehouden zal
worden voor en door de bridgeliefhebbers
bij VDH, eventueel met introducé.
Zij die wensen deel te nemen, worden ver-:
zocht, zich en hun eventuele partner v66r
1 October aanstaande op te geven aan
hr Eysackers, afdeling inspectie.
De kosten zijn f 0.50 per persoon en de aan-
vang zal zijn 8 uur 's avonds.

Onderhoud Uw T eston-jas
Voor onze vele Solexisten die in het bezit
zijn van een T eston-jas, is onderstaande
onderhoudstip uit "Motor" wellicht van be,.

lang:
"Voor de talrijke bezitters van een Teston-
jas is het volgende reinigingsvoorschrift van
belang: Men maakt een koud sop van een
alkali-vrij wasmiddel. Hierin kan het gehele
kledingstuk gedompeld worden. Aan de bui-
tenkant met een niet te harde borstel goed
afboenen. Als het vuil verwijderd is, het kle-
dingstuk opspoelen (niet uitwringen) in ruim
koud water. Zo nodig enige malen herhalen,
Daarna laten drogen in de wind. Gebruik
bij voorkeur een houten hangertje. Het kle-
dingstuk blijft door deze behandeling water,.
en winddicht. Gebruik voor het schoonmaken
van een T eston-jas nooit benzine of andere
hllt~nrl~ mlrlrl~l~n"

het geratel van een mitrailleur in een.
nabij bosje, of het gedonder van ge-
schut over het voorterrein. Maakt U
echter niet ongerust, een ieder zal
ondanks dit heelhuids het oefenterrein
verlaten, want de geluiden werden
voortgebracht door luidsprekers.

Luidsprekers, verdekt opgesteld en
geschakeld op een VDH-versterker,
welke achter het "front" onder het
genot. van koffie en een cigaret be-
diend worden.

Doch adspirant-militairen, krijg hier-
door geen antipathie tegen de VDH-
versterkers. Zij kunnen ook ander
werk doen in het leger. Maar dan
zult U het geluk moeten hebben in
een ander kamp gelegerd te worden.
Komt U in het legerkamp i,Stroe" te
liggen, dan zult U 's morgens niet ge-
wekt worden met het geknuppel op
een tafel door de sergeant van de
week, maar door vrolijke marsen, U
ten gehore gebracht door middel van
een geluidswagen, voorzien van een
VDH-versterker.


