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Jn verband met de vacantie...

In verband met de fabrieksvacantie
verschijnt het volgende YDHtje op
16 Augustus a.s.

In verband met het sluiten van de
fabriek op 26 Juli a.s. is voor baden
in de week van 21 t/m 26 Juli de
volgende regeling getroffen:

Dames: Woensdag 23 Juli.
Heren: Donderdag 24 Juli.

Vrijdag 25 Juli.

I.n verband met de vacantie zal koffie-
en theebonnenverkoop worden gehou-
den op Vrijdag 25 Juli van 13.30-
15.30 uur. Op Dinsdag 5 Augustus
wordt geen naverkoop gehouden.

VDH HUISVROUWEN MET VACANTIE

DE SOLEX ORANJE RALLYE snelle Solexen enz,

5, Wij hebben van de Rotterdamse verkeers-
Morgen is de grote dag van de Solex Oranje zingen van de groepsleiding, t,w, de he- politie toestemming gekregen om in ge-
Rallye naar Breda, Wij rekenen natuurlijk op ren Tet(:nburgen Kroon, sloten formatie door de autotunnel te
prachtig weer, goede stemming onder onze Degenen die met de VDH-groep mee- passeren, Dit bespaart ons een omweg
deelnemers en vele prijzen, gaan moct::n om 7,45 uur bij de fabriek over de Maasbruggen en de lastige pas-
Hct aantal Jnschrijvingen van VDH is niet staan, sage van de fietserstunnel,
precies bekend; er zijn namelijk leden van Brandstof tank boordevol, Het verdient Voorwaarde Is, dat wij In formatie Rotter-
het personeel die rechtstreeks bij de Solex- a3nbevellng reserve-brandstof mee te ne- dam passeren, De motorpolitie zal ons
9rgani~atie hebben ingeschreven, Anderen r.,~n als men de beschikking heeft over door de stad escorteren,
hebben dit ged3an via het VDH-organisatie- een reservetank of reserveblik, Individuele rijders mogen dus niet door
comité, Reg~nkleding wordt niet vergeten, Het d~ autotunnel,
Voor de goede orde nog enkele laatste aan- blijft dan In ieder geval droog, De Solex 6, Bij aankomst te Breda wordt een klasse-
wijzingen, schoong~poetst en in -go~de toestand, mcntspro~f gehoud:=:ri, waarbij ieder op
1. Men kan aan de rit individueel of collec- Rallyevlag gehescn en contrOlekaart niet eigen krachten, is aangewezen, WIJ dln-

tiet deelnemen. Ieder is nu nog vrij om vergeten. gen hiel: Individueel mee n~ar de prijzen,
te beslissen wat hij doet, Wie Individueel 3, De groep met motorordonn~nsen en 7 N k t It h t b db I " "' d k b kk t kt 8 00 W ' . a ~an oms verv~ e groepsver ~n ,
gJ~t epa~ t zIJn eigen uJ v~n vertre , ro enwagcn ver re om . uur. le I d ' I",

d d t b t dk " , k I k ' t ' I h 'd e ertS vr J zIJn ag ver er e es e enzoe t zIJn eigen route en zorgt 00 ver- te ~~t om trels op eigen ge egen el , h t h dd kt h '
, " b I d I naar e em goe un en na~r UIS

d~r voor zichzelf, D~ leiding epa~ t e te vo g~n route tot t t k h d t h'kt"" f fd erug e eren wanneer em a sc I ,
Zij st~rten niet bij de fabriek en mengen aan de klassementsproe en gee t ver er D f ta d B d - D H ' 75 k' l -h ' d d 11 ' 'jd II ." d ' d ' I " e~s n rea en~~gtS 10
zic niet on er ~ co ecueve rl ers, a e aanwIJzingen le no Ig Z jn om In t 3 " d D ter gre 'ls ge -2 D I1 . d I dd ' B d t ' me er, ca, uur riJ en, e u

, e co ectleve ee nemers vormen samen goe e or e In re a e arriveren, h' dt ' d ' 'd I M n k n ertrekkend DH Z ' kk I Z ,. b I h " t sc te In lVI uee, e a v
eV -groep, ij tre en a s groep na~r IJ epaa t et rijtempo, rus p~uzen, neer- ~ ' IB d h ' t ' I d t t .' k ' fé ' d wanneer m_n WI,re a, etgeen nle WI zeggen a men s riJ en In c~ s e. ,

militairement in formatie rijdt, doch al.- 4. Er wordt netjes gereden en niet onnodig Wij hopen op aller medewerking en een
leen dJt men zich houdt aan de aanwij- gepasseerd, geen kop genomen doorprachtige Solexdag,

De 23e Jûni was voor ons VDH huisvrouwen de dag waarnaar w~ hadden uitgezien;
D)e dag gingen 38 dames voor v.ijf dagen naar de Volkshogeschool..,Olaertsduyn"
in Rockanje.
Het leek wel alsof wij naar de tandarts moesten... zo zenuwachtig was teder op weg naar
het station in Utrecht: De kennisp1aking viel echter reusachtig mee, evenals in Voorburg,
waar zich nog een dertigtal dames, merendeels moeders van gezinnen; bij ons voegden.
Na een voorspoedige reis per touring-car kwamen we op de plaats van bestemming aan.

Hoe zou het zijn? Frisse slaapzalen en heer- van Jan Mens prachtig voqdroeg.
lijk eten gaven aJ direct een goede sfeer. De Zo was deze vacantieweek alweer om.
eerste avond werd qnslets .verteld cver het We zullen hem. niet licht vergeten. Wij dan-
dqe! van de Volkshogeschool. ken de sociale werkster hartelijk voor alle
's Morgens hielpen we tot tien uur in het goede zorgen.
huishouden en in de tuin. Verder wandelden Tot slot een woord van dank aan de Directie
we, hielden een spe~rtocht, gingen e~n' och- van Van der Heem N. V., door wie hèt ons
tend ,..winkelen in het dorp of men hield mogelijk gemaakt werd deze week te be-
een lezing. leven. We waren er eens echt uit, zo zonder
's Woensdags gingen we per autobus naar kinderen. We hopen elkaar volgend jaar t~-
de dorpen Oostvoorne en Rockanje om onze rug te zien. Het h~eftonze blik verruimd.
stemplicht te vervullen en vandaar naar tuin- Met nieuwe moed zijn we onze taak weer
dorp Heiplaat. Een dorp bij Rotterdam, dat
alleen door personeel van de Rotterdamsche
Droogdokmaatschappij wordt bewoond. Hoe
keurig was dat alles verzorgd en hoe hartelijk
de ontvangst.. Daarna maakten we een boot-
toch1 'door de Rotterdamsche haven: Wat
was dat geweldig mooi'. Grote schepen uit
binnen- en buitenland lagen aan de kade,
terwijl juist een schip 'door sleepboten de
haven werd binnengebracht.
Ook hàdden we nog enkele interessante
lezingen.
Mevrouw Boersma - Smit vertelde over feest-
vieren in he tgezin en mej. Charbon, direc-
trice van een vacantiekolonie, sprak over
omgang met het zwakke en zieke kind.
Op een middag hèeft mej. Poelman gespro-
ken over bloemenschikken en hebben we dit
ook in praktijk gedaan.. Het bleek hoe je met
de meest eenvoudige bloemen en takjes in
heel gewone flesjes en potjes prachtige
stukjes kan maken.
Een aantal andere dames maakten versierin-
gen voqr een kinderfeestje.
je .laatste avond werd verzorgd door de
voordrachtskunstenares mejuffrouw Aafke
Top, die het verhaal "Lampions ger liefde-"



JAARVERSLAG STICHTING SPAARFONDS

f 289.355.27
Terugbetaald aan deelnemers
Overgeboekt naar Fonds E .
Overgeboekt naar Pensioenfonds. .
Overgeboekt naar te betalen uitkeringen

ot' "7" ~"L ""7

f 213.765,22
., 70.298,50
" 5.291,55

f 289.355,27
15.850,18
8.566,94

54.781,07
398,68

f 79.596,87
f 209.158,4C'

Totaal per 31 December 1951

Fonds A - Aandeel VDH.

Per 1 Januari 1951. .

Gestort door deelnemers
Rente

Terugbetaal aan deelnemers.
Overgeboekt naar Fonds C. .
Overgeboekt naar Pensioenfonds. .
Overgeboekt naar te betalen uitkeringen

Totaal per 31 December 1951 .

Fonds E - Aandeel gestort door deelnemers.
Stortingen vanuit Fonds A .
Bijgeschreven rente.

f 25.902,13
" 667,16

Fonds B - Rentestabilisatiefonds.
Stand per 1 Januari 1951 .
Boeten.

f 24.628.05
,. 1.885.87

f 26.513.92
" 603,19

f 25.910.73

Exploitatieverlies 1951

Stand per 31 December 1951

Fonds C - Suppletiefonds.
Stand per 1 Januari 1951 .
Rente

f 694.33
20,83

f 715,16
f 8.009.04

8.009.04
Diverse stortingen. .
Over naar Pensioenfonds

715,16f

f 25.550,-
" 197.632,31
" 232.550,-

= 5,59 %
= 4338°1. 10
== 51,(>3 %

Wat doet de Kern
Een overzicht van de Commissies
en Fondsen
De werkzaamheden van onze Kern zijn sterk
gedecentraliseerd. In de vele commissies die
in ons bedrijf werkzaam zijn hebben altijd
enige Kernvertegenwoordigers zitting.
Als eerste commissie noemen wil dan de

1. Opleidingscommissie.
Deze commissie adviseert en stimuleert
inzake de studiemogelijkheden, die voor
het personeel vanVDH en voor het be-
drijf nuttig en noodzakelijk zijn. De oude
samenstelling van de commissie is mo-
menteel niet bevredigend en er wordt
naar een nieuwe samenstelling gezocht.
Ook bij de werkzaamheden van het stu-
diefonds heeft de opleidingscommissie
een belangrijk aandeel in de te geven
studie-adviezen.

2. Studiefonds
Het studiefonds heeft ten doel om aan
werknemers, die door financiële moeilijk-
heden niet in staat zijn te studeren of
hierdoor hun studie moeten onderbreken
geldelijke steun te verlenen.
Het bestuur is geyormd uit twee directie-
leden en twee Kernleden. Een zeer be-
langrijke factor is dat het bevoordelen
van het ene personeelslid boven het an-
dere, door de wijze van werken van het
studiefonds, volledig uitgesloten is. Steeds
wordt een objectieve beoordeling gege-
ven. De gelden voor het studiefonds wor-
den verkregen uit gezamenlijke bijdragen

van directie en personeel, te weten 1/20 %
van het loon.

3. De veiligheidscommissie.
De veiligheidscommissie heeft als taak de
veiligheid in ons bedrijf op een zo hoog
mogelijk plan te brengen. Ook hier zijn
functionarissen uit bedrijf en Kern aan-
gewezen voor deze commissie. De com-
missie vergadert regelmatig om de vei-
ligheidsmaatregelen die in verschillende
afdeling getroffen zijn, te spreken en waar
nodig te verbeteren en nieuwe maatrege-
len in te voeren.

4. Ondersteuningsfonds.
Het doel van het ondersteuningsfonds is
de werknemers die buiten hun schuld in
financiële moeilijkheden geraakt zijn, te
helpen. De gelden voor dit fonds worden
ook verkregen uit bijdraQen van dîrectie
en personeel, eveneens ten bedrage van
1/20 % van het loon. Zeer belangrijk is,
dat de werknemers nu niet meer bij een
bank van lening of sociale belangen be-
hoeven aan te kloppen, doch dat zij door
d ebjjdragen van directie en collega's
weer u.it de put geholpen kunnen wor-
den. Eén van de dingen die men in het
oog moet houden is, dat het nooit de
bedoeling is om maar grootte bedragen
weg te schenken. Met potverteren gaat
ten eerste het fonds failliet en ten tweede
kweekt met hierdoor geen verantwoorde-
lijkheidsgevoel. Het bestuur tracht juist
in samenwerking met de sociale werkster
het verantwoordelijkheidsgevoel te stimu-
leren ~" zal ~m9 v,ertangen het ver-
strekte bedrag geheel of gedeeltelîjk te-
rug te betalen. De moeilijkheid is, die
mensen te bereiken, die van nature niet
met hun moeilijkheden te koop lopen.
Het bestuur is gevormd uit twee directie-
leden en twee Kernteden. Alle aanvragen
om ondersteun.ing worden behandeld
door de sociale werkster, die tevens het
maatschappelijk rapport opstelt.

We hebben nog niet alle commissies de
revue laten passeren. Hierover hopel'\ wij uin het volgende, YDHtje te v,e~~etterl. .

Totaal per 31 December 1951 .
De diverse fondsen zijn per 31 December 1952 belegd in:
Effecten. . ..
Leningen ofschuldbekentenis .
Hypothe~et\ .

Op Woensdag 9 Juli 1952, des middags om 17.15 uur, werd in het
Ontspanningsgebouwaan de Regulusweg de jaàrlijkse algemene vergade-
ring van de Stichting Spaarfonds gehouden.
Hoewel deze belangrijke vergadering 14 dagen lang was aangekondigd,
gaven niet meer d3n een 30-tal deelnemers en kern leden van hun belang-
stelling b1ijk.
De heer J. v.. d. Heem opende om 17.15 uur de vergadering met e~n
woord van welkom, in het bijzonder voor de twee Utrechtse deelnemers.
Achtereenvolgens werden daarna behandeld de agendapunten 2 t/m 5 betreffende
notulen van de jaarvergadering 1950, verslagen Bestuur en ContrOle-Commissie en de
balans en verlies- en winstrekening per 31 December 1951.

Punt 6 van de agenda, de vaststelling van het nieuwe reglement der Stichting, gaf
aanleiding tot enige discuss!e, daar door de heer Timmer een viertal wijzigingen waren
voorgesteld op de artikelen 3 sub a, 4 sub a, 6 sub 1 en 11 sub 3.

Na toelichting door het Bestuur werd besloten het voorstel van de heer Timmer betref-
fende artikel. 6 sub 1 te aanvaarden en de overige artikelen ongewijzigd te laten.
I'n artikel 6 sub 1 zal in de laatste zin het woordje "die" worden weggelaten. Hierna keurt
de vergadering het nieuwe reglement goed.

Voor de rondvraag wensen de heren De Geus en Bakker (Utrecht) het woord.

De heer De Geus dankt namens personeel en Kern het Bestuur en verdere medewerkers
voor de verrichte werkzaamheden.

De heer Bakker stelde namens de Kern Utrecht nog enkele vragen.

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de heer J. v. d. Heem om 18.15 uur de vergadering

Voor de belangstellenden tenslotte nog enige cijfers.

Fonds A - Aandeel personeel.
Per 1 Januari 1951 . f 213.765,22
Gestort door deelnemers " 70.298,50
Rente " 5.291,55

f 24.417,12
" 25.902,13
" 28.878.94

" 398,68
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WIJ EN DE TOUR DE FRANCE
De tourkootts, waar heel Frankrijk en België deze maand aan .lijden, i$ aanstekelijk..
ln Nederland zijn er al velen, die om vijf uur naar huis snellen om te kunnen fulste!en
naar de enthousiaste reportage van Jan Cottaar, en Brussel Vlaams komt bij allen die
dewle1rennerij een warm hart toedragen, meer aan bod dan anders. De reden? De
Nederlandse vertegenwoordigers In de Ronde van Frankrijk doen het beter dan ooit
tevoren. De Nederlandse representatie Is na de oorlog nooit zo geweldig geweest. Slechts
éénmaal slaagde een Nederlander er in om de gehele ronde uit te rijden. Vorig jaar
waren de verwachtingen hoog gespannen. De befaamde val van Wim van Est In het E

d hravijn bij de Aublsque maakte een eInd aan alle Illusies. Gedeprimeerd gaven alle ven aan ac t
Nederlanders de een na de ander op en zo arriveerde de karavaan weer zonder Achthonderd namen werden In 1951 t6ege-
Nederlanders in Parijs. aan de lijst "Geslaagden Handels-
Dit jaar wordt het anders. Jan Nolten, een renner avondscholen" voor de steden Delft, 's-Gra.
die enkele maanden geleden nog amateur was, be- venhage, Rotterdam en Utrecht. Was er bij
klom met een soepelepedaalslag de Turble en stoof deze 800 een VDH-er? Helaas niet; over
in Monaco als eerste over de streep. Enkele dagen het algemeen geniet dit onderwijs niet de
later leverde de gehele Nederlandse ploeg, na een belangstellIng die hel,verdient. Gelukkig heb-
allersomberste inzinking tijdens d erit door de Pyre- ben velen dit ingezien, zodat ons bedrijf ver-
neeên een voor ons doen fantastische prestatie door tegenwoordlgd is op de banken van deze
de etappe naar Bordeaux te winnen, en terwijl wij handelsavondscholen.
dit schrijven horen wij van de achtérwacht dat Van "Wat schiet ik daar nu mee op?" vraagt
Est als tweede te Limoges .is aangekomen. Is die men dikwijls. Wij zul1en trachten In het kort
Tour de France nu zo belangrijk dat men er zoveel hierop een antwoord te geven.
aand3cht aan besteed? Zijn er geen belangrijker Onderscheiden moeten worden:
dingen In de wereld? Natuurlijk zijn die er. De a. de 3-jarige cursus.
Tour Is ook een zaakje, een prima zaakje voor b. de 4- of 5-jarige cursus.
Monsieur Goddet, maar dat doet niet ter zake. De driejarige cursus is bestemd voor hen,
De Tour is In staat mensen, die anders dag in dag die alleen lager onderwijs en enig voortgezet
uit in het gareel lopen, enige afleiding te bezorgen lager onder~ljs genot~n hebben. Zij ontvan-
van volkomen onschuldige aard. De Tour Is voor gen het basisonderwijs voor de handelsvak-
velen een opkikkertje.. een tonic, een energie- ken en kunnen na 3 jaar examen doen voor
'.'Ijectie, en daarom: Leve de Tour. het midde.nstandsdlploma of "doorstomen"
Men kan er ook zijn levenslessen uit Ieren. Neder- naar het eindexamen.
land, dat Internationaal altijd zo'n tweederangs ZIJ, die het MULO volgden (of soortgelijke
rolletje speelde, heeft hier zijn candidatuur gesteld studie) worden ook gaarne geaccepteerd
voor een eeryoller plaats. Dat geeft moed. Dat is voor het handelsonderwijs. Het voordeel Is,
voor ons een aansporing om als exportbedrijf een dat zij gewoonlijk geplaatst worden In de
voorbeeld te nemen aan die tourrijders en moedig derde klas.
de strijd aan te binnen met gerenommeerde tegen- Na beêindiging der volledige cursus mag u
standers. Zoals Nolten deed toen hij naar Monaco gerust trots zijn op uzelf, want met weinig
sn cl de en daarbij wereldberoemdheden zijn hielen Cl h HAAGSCHE COURANT k?sten (lage school.welden) behaillde..u een
toonde. Ic é diploma van het Middelbaar OnderwIJs.

Niet overmoedig.. maar zich zijn eigen kracht niet altijd de gele trui te dragen.. Ma'ar Naast het einddiploma na 4 of 5 jaren (voor
bewust bevocht hij daar de zege. kele etappezege's zijn ons ook welkom. MULO-leerlingen verminderd tot 2 of 3
Wij behoeven in het internationale milieu.. D ' L T jareni) zijn er nog de volgende mogefijk-

d f k Laarom. eve onze our. .

waarin wij als exportbe rij ver eren, ,.eus -.

de 3-jarlge cursus (middenstandsdiploma);
D . I S I Reserveer de 13e ~ de studie voor de .vakdiploma's, althansla an 0 ex "" na bedoelde 4 of 5 Jaren;

Ook dit Jaar zal de traditionele VDH - de cursussen voor steno en typen.
De Indonesische lucht raak tsteeds meer ~er- Solexrit. gehou.den worden. Nadere I Wilt u er meer van weten? Wendt u zich
vuld van bromfietsgebrom. De bromfiets mededelingen m het volgende VDH- dan tot drs A. B. Broekhuysen, afd. Blblio-

maakt daar net zo'n opgang als hier te tie, doch houdt u bij voorbaat de theek, of tot een van de volgende schooI-
lande enkele jaren geleden. Onze belangen \ 13e September vrij voor deze rit J adressen:
op de Indonesische markt worden behartigd '- j ,-,

door Javastaal Stokvis, voor wie wij reeds T d Gem, School, Voldersgracht 21.
grote aantallen Solexen verscheepten. Er is rotse va ers Christ. schQol, Huyterstraat 2.
in Indonesiê een service-organisatie in op- Bandbaas Kloosterziel van de afde.ling l R.K. school, Oranje Plantage 1, tel. 2157.
bouw, gelijkvormig aan die hier te lande. tage heeft dezer dagen alle reden om trots Den Haag:
Als wij zorgen voor Solexen van prima kwa- en vergenoegd te kijken. Gem. scholen: Beeklaan 445, tel. 335780.
liteit en in voldoende aantallen, doet Java- Zijn zoon slaagde aan de Universiteit van Raamstraat 28, tel. 111991.
staal de rest, Tot nog toe is er geen reden Groningen cum laude voor Drs in de Wis- Vermeerstraat 56, tel. 337168.
tot ontevredenheid, zoals blijkt uit onder- en Natuurkunde. Christ. school Naarderstraat 98.
staan rapport van het Semarang-kantoor van Een prestatie die een felicitatie aan vader R.K. Jongensschool Bloemfontelnstr. 194,
Javastaal Stokvis: en zoon ten volle waard Is. tel. 337697.
"Het bezoek van de heer Metekohy heeft R.K. Meisjesschool Louis Couperusp!. 33.
de naam Solex veel goed gedaan. Men is Eveneens trots is de heer Oostwouder van Rotterdam:
zeer enthous!ast over de door ons verleende het Veem. Zijn zoon, vroeger werkzaam op R.K. school <?osterva.nstraat 20. ;

service, welke geheel gratis was. Een 20-tal het Solexlaboratorium, tegenwoordig bij de Ve~. Mercurius, Afrlkaanderplem, Berg-
Solex-liefhebbers zijn afgelopen Zondag ge- B,P.M., slaagde met lof, -- -- -.,- singel en Ramlehweg, tel. 72312.
zamenlijk een tochtje wezen maken naar Werktuigbouwkunde aan het M.S.G. te ~- :
Walahan en Kudus. Onze dealer, die met den. Gem. school, Palmstraat 22, tel. 12391.
een pick-up meegereden was om eventueel Voorburg:
service te verlenen heeft zijn handen niet H t I" k d k D. t ' Ch f Gem. school Vlietstraat., . ar e IJ an aan Irec le, es en -.
vuil behoeven te maken aangezien alle I ' K I U h II .. ' . . dS I h t . 120 k 'I t . t ega s ern en personee trec t voor a e Hartelijk dank aan Ziekentroost en vrlen en

0 exen e Circa m ange rajec zon- d b I t 11' bi ' .. 121/" I 11' . ddh h bb . f I d " ca eaux en e angs e Ing J m'Jn "f2-jar g en bekenden voor de belangste mg tij ens
er aperen . e, en a geeg.. jubileum. mijn ziekte.

.voor Indoneslê IS nu de leuze: Nalk Solex, C. STOLK, afd. Magazijnen. P. v. d. SPEK, afd. Stamperij.

op de Solex. * D I bi k b I 11' ' de ve e ij en van e angste Ing envrlen -
Vergeet niet met uw vacantie uw fototoestel. Hartelijk dank aan Directie, chefs, bazen en schap, mij gegeven bij gelegenheid van mijn
Een foto is een blijvende herinnering en collega's en fabriek Utrecht voor de vele 12Y2-jarig jubileum, hebben mij met dank-
bovcnd!en een kans op het winnen van een blijken van belangstelling, ondervonden bij baarheld vervuld. Ik betuig allen hiervoor
der prijzen uitgeloofd voor onze vacantie- mijn jubileum en ziekte. mijn welgemeende dank. .
fotowedstrijd. J. v. d. REE, Meubelmontage. F, A. MESSNlG, Gereedschapmakerij.



In hetVDHtje van 5 Juli j.l. werd u reeds een en ander verteld op welke van afgehouden 1,9 %. zijnd'e 1,3 % voor
wijz~ de premie voor de werkloosheidswet werd berekend en ingehouden. dc wachtg~ldverzeker~ng en 0,6% voor de
Th h bb .. d 't . h .ft d .. I1 werkloosheidsverzekering. Dit percentage

ans e en WIJ e UI voerlngsvoorsc rl en ontvangen, zo at WIJ u a es wordt berekend over het br to I t t
kunnen vertellen wat u möet weten en wij raden u aan dit berichtje goed maxlmu~ van f 16.- per d:g, d~"ma~i::aeaïte bewaren. ' f1.82 per week of f7.90 per mJand,

Zo31s u b~k;nd is werd deze wet met in-
Doel der Wet. , , Hoe verkrijgt de verze~erde zijn uitkering? 93ng VJn '1 )u.li 1952 van kracht en wordt zï
Het doel van de Werkloosheidswet IS: de Do:Jr dç vQrzek~rde dl:è:1t als regel persoon- U'I'g"vo" rd door -4e Bed " f ' , J

k ' k Id I" k I" k 'f d d \ ,. - riJ sverenlglng voor
verze erlng van w~~ ~e.mers tege:1 ge , e IJ e IJ (I(Ingl t,e te, wor 7n ge aan v(ln, zijn d~ M:èt:1Jlindustrie en de Electrotechnlsche
gevolgen va,n onvrijwillige w~rklooshe,d, De werkloosheid biJ de dlstrlctskJntorc,n OT ~c in::Justrie, Deze bedrijfsvereniging wordt În
Werkloosheidswet onderscheidt een wacht- correspondcntc:1 v;]n het gemeenscnappellJk stand gehoud"n door de I k dId kl h ' d k ' D d " t t ' k t ' ,. , ~ a gemeen er en ege - en een wer oos el sverze er!ng. e 1 mlnls r:J le Jn oor In zIJn n3(1ste omgeving, c~:1tr31~ organisaties of daarbï aan esloten
wa,chtgeldverz~kering is bedoeld voor de Op welke wijze dit precics mo~t gebeuren vercn:glnge:1 van de werkgeve~s en gvan de
we;knemers d1e geach~. worden aan de be- ,cn op welke (ldrcssen bovengenoemde kan- wcrknemers,
drijfstak gebonden te zIJn: de werklooshelds- toron of corrcspondentschappen gevestigd lat'n wij' hopen dat '

t d tk ' Idt d k d .", d Id ' d h 'f d - . u nool van eze we
verze erlng ge voor e wer nemers le zIJn, vin t u vermc 1:1 e voorsc rl ten, ie gebruik behoeft te mak~n M cht d't n -
niet Qf niet meer tot de bedrijfstak gerekend we na dit artikeltje nog laten volgc:1, hoopt toch nodi

g zlJ'n da~ I~dt ~h 0 vedr
kunnen worden . v u ans e

, .' Premie-inhouding op het loon, voorschrift~n, welke door bovengenoemde
Wie IS ver%ekerd? Er wordt bij elke loonbetaling aan de ver- bedrljfsvercniging zijn gesteld en die u
De kring van de verzekerden (de Werkloos- zekerde werknemer of werkneemster daar- nauwkeurig moet opvolgen,
heidswet kent alJeen verplicht verzekerden)
hiS ddezelfde ka I's dÎ,e va

d
n ?e Ziektewet. b,::: 11. Voorschriften voor degenen die aanspraak maken op wachtgeld- of werkloosheids-

ou ens en, e e ul,tzon eringen waarvan WIJ uitkering.
de belangrijkste hieronder laten volgen'
NIET ONDER WERKLOOSHEIDSWET D,e vyerkloosheidswet bepaalt, dat geen uitkering wordt toegekend aan de werknemer,
DOCH WEL ONDER DE ZIEKTEW' die niet ten volle voldoet aa~ de voorschrlft~n, di~ voor hem g~lden, op grond van deze
VALLEN. ET wet of de vastgestelde bepalingen voor de uitvoering en toepassing daarvan,

, Een overzicht van deze voorschriften volgt hieronder,
1. Zij, die 65 jaar en ouder zijn' 1 I ,... b" h t G t I.'k A b 'd D' k ., I1 d2 Z " d . 't I .t d f . h fd' k b I ,nSC:1rlJVlng IJ e -ewes e IJ r el s- It an ZIJ a een oen wanneer zij van

, 'J. le UI S UI en 0 In 00 zaa e ast b ' 'f .
Z 'lJ' n met h t . ht h . I'.k f urea_J, u een aangl te ontvangt op de dag zelf

, e verrlc en van ulse IJ e 0 k' h 'dpersoonlijke diensten in de huishoudin Voorschrift: , w,aarop uw wer oos, el aanvangt; als

'van natuurliJ.ke Personen ook I .. ~ De werknemer IS verplicht zich tijdens dit een dag mocht ziJn waarop het kan-
, a zIJn ZIJ kl h 'd I k kd t d d bd " f ., dvi

J'! dagen in de week b.. Ifd k- wer oos el as wer zoe en e %0 spoe- oor. oor e e riJ sverenlglng voor eIJ eenze e wer d. I" k d h b h 'ft d ' ht . k dgever werkzaam, Ig moge IJ te oen insc rijven ij et aang~ e aangewezen. IC IS. an e
3, Zij die in loondienst werkzaamhede . Gewestelijk Arbeidsbureau, Hij is ver- aangifte ook nog op de volgende dag

richten, die voor hen van bijko~s~iere plicht ,deze Inschrijving tijdens de duur plaaatsvinden" De ,adressen v~n de cor.
aard zijn, g van zijn werklo.osheid telkens te doen respondent bij wIe de aangifte m°,et

NIET ONDER DE ZIEKTEWET DOCH WEL vernieuwen ,volgens de daarvoor gelden. word~n gedaan. z~llen wij aan het eInd
ONDER DE WERKLOOSHEIDSWET d7. ~oorschr,lften, van deze voorschriften vermelden,
VALLEN: HIJ I~ verpllc~t te voldoen aan een op- 3. Formaliteiten bij de aangifte te vervullen..

. roeping om In verband met de toepas-
1. De zeelieden; sing van de Werkloosheidswet ten kan- Voorschrift:
2, Zij, wier overeengekomen vast loon in tore van het orgaan der openbare ar. Een verzoek om uitkering wordt schrlf.

geld, verdiend in loondienst van één of beidsbemiddeling te verschijnen. telijk ingediend door mlddel van een
meer werkgevers meer bedraagt dan Toelichting: door het bestuur der bearljfsverenlglng

f 4.925. '-. doch niet meer dan f 6.000. - Ieder redelijk denkend mens zal besef- I b~schlkbaar gesteld formulier, waarop de
per jaar. fen. dat het ook voor een werkloze zelf voor het beoordelen van het verzoek

Wachtgeld.. van het hoogste belang is.. dat hij zo door het bestuur gewenste gegevens
De verzekerde werknemer, die in de 12 spoedig mogelijk werk vindt, dat voor w~rd~n vermeld en dat door de werk"
maanden, onmiddellijk voorafgaande aan ziJn hem passend Is, U moet zich als werk- nemer moet worden ondertekend.
wérkloosheid, op tenminste 156 dagen in z~ekende laten inschrijven bij het Ge. Dit formulier is vergezeld van:
loondienst van één of meer tot onze be- westelijk Arbeidsbureau of het kantoor a, een door of namens de laatste werk-
drijfsvereniging behorende werkgevers heeft van dit bureau, waaronder uw woonplaats . gever ondertekende verklaring waar-
gewerkt, kan aanspraak maken op wacht- valt. Is inschrijving op de eerste dag in' deze de juistheid van bedoelde:
ge,id Ç>ver ten hOOQstè 48 dagen. Voor de van uw werkloosheid niet mogelijk om- gegevens (voor zover hij deze be-'
berekening vànde hierboven genoemde 156 dat het kantoor dicht Is, dan moet u ordelen kan) bevestigt,
dag~l1t~llend~ dage~ gewerkt ~ij een v:-e;k- ee~t aang!fte bij ,de bedrijfsverenlgln~ b. een bewijs van Inschrijving als werk-
gever aang~sl9tel1 biJ ~e Be~rlJfsverenlglng do~n ~n dlen~, u zich daarn~,' zodra, dit zoekende bij het orgaan der open-
voor dekl;elne MetaalnijverheId mede, mogelijk Is, biJ het gewestelijk ~rbeld,~- bare arbeidsbemiddeling (behoudens
Werkloosheidsuitkering. bureau of het kantoor te laten InschrlJ- vrijstelling),
De verzekerde werknemer. die in de 12 ~cn, Er zal nog bekend :word~n ge~aakj. De werknemel is verplicht, indien
maanden, onmiddellijk voorafgaande aan zijn In welke" gevallen, u zich niet bij het het bestuur van de bedrijfsvereni-
werkloo~held. op tenminste 78 dagen in loon- Gewe~teIIJk" Arbeidsbureau behoeft te ging of een door het bestuur aan-
dienst, In welke bedrijfstak dan ook, heeft laten InschriJven, gewezen persoon zuJks eist. zijn
gewerkt. heeft recht op een werkloosheids. 2, Aangifte bij de Bedrijfsvereniging. vroegere werkgevers, voorzover de.
ujtkering over ten hoogste 126 dagen, Voorschrift: ze op het ingevulde aangifteformulier
Op dit aantal uitkeringsdagen wordt tot een De wcrknemer is verplicht binnen 24 uur door: hem zijn vermeld, te bezoeken
maximum van 48 in mindering gebracht het na de aanvang van de werkloosheid aan- met het verzoek de door hem op dit
aantal dagen, waarover in hetzelfde jaar gif te te doen, Deze aangifte dient le formulier ten aanzien van de betrok-
wàchtgeld is genoten, aeschieden bij de plaatselijke correspon.. ken dienstbetrekking vermelde gege-
Hoogte der uitkeringen, dent, De aangifte dient steeds persoon- vcns v:>or accoord te willen tekenen,
De" hoogte van- de uitkeringen. zowel van lijk te worden gedaan, Wanneer de De werknemer is verplicht te vol-
hèt wachtgeld als van de werkloosheldsuit- werknemer niet in staat is tot persoon- doen aan een verzoek van het be-
kering,'bedraagt per dag: lijke aangifte - cn ook alleen dan - stuur of een door dit bestuur ge.
a, 80 % van het dagloon voor gehuwde moet deze door e::n ander persoonlijk mach ti gd persoon om ten behoeve

mannen, gehuwde vrouwelijke kostwin- geschieden. Slechts in zeer bijzondere van de Werkloosheidswet inlichtin.
!..ners eR ongehuwde mannelijke of vrou- aevallen zal kunnen worden aangeno- g~n te geven ten opzichte van hèm-
,,:welijkekostw1nners; . (:len dat persoonlijke aanmelding niet zelf of van hem In wiel1s ?Ienst hij

~70% van het dagloon voor ongehuwden, mogelijk was, we!kt of gewerkt heeft e{] Inz~ge te
.",nle,t kostwinners, van 18 jar~n en ouder. Toelichting: verJenen van a.lle stu~ken. jOÇ>r~oyer

die niet bij hun ouders inwonen, Hct Is duidelijk dat de bedrijfsvereniging dczc betrekking hebben qp 900r
c.,..,60.% van he~ dagloon voor de overige u zo snel mogelijk een uitkering wil be. hem verrichte arbeid of door hem

werknemers, zorg::n, wanneer u daar recht op hebt. genoten inkomen,



TI L oe icnting:

Het moel u duidelijk zijn, dat de beo

,d.riff$yer~n!ging9'v:erverschil.lend~ gege-
vens moet beschikken, die u het beste
persoonlijk kunt versch~ffen, Daarom
mo~t u persoonlijk een aangifteformulier
gaan invullen bij de correspondent van
de bedrijfsvereniging.
U moet daarbij În ieder geval het bewijs
van inschrijving bij het Gewestelijk Ar-
beidsbureau laten zien, maar ook alle
stukk(!n, we.lke men van u zal vragen
om de gegevens, welke door u op het
aangifteformulier zijn ingevuld, te bewip
zen. Het is noodzakelijk dat u de vol-

gende papieren medebrengt:
û. het bewijs van inschrijving bij het

G~westelijk Arbeidsbureau (behalve
in geva.l van vrijstelling);

b. indien u gehuwd bent: uw trouw- ,
boekje; .

c. uw rentekaart;
d. uw loonbelastingboekje (dit geldt

voor losse werknemers, die in het
bezit zijn gesteld van een loon be-
lastingboekje);

e. de beschikking van de Inspecteur
der Directe Belastingen inzake ver-
mindering van het belastbare loon-
bedrag, wanneer deze voor u een
dergelijke beschikking heeft getrof-
fen;

f. uw kinderbi)släglijst;
g. een bewijs van onvrijwillige werk-

loosheid;
h. zo mogelijk andere bewijsstukken

(loonzakje e.d.),' waaruit kan blijken,
onder welke voorwaarden u werk-
ZJam geweest bent.

N3 invulling van het aangifteformulier
zal de correspondent van u vragen uW
laatste werkgever en uw vroegere werk-
gevers (voor zover deze door u op het
aangifteformulÎer moesten worden ver-
meid) te bezoeken, om te zQrgen, dat
zij door het plaatsen van hun handteke-
ning verklaren, dat de door u vermelde
gegevens, voor zover zij die kunnen be-oordel~n, juist zijn, .

Aan dit verzoek moet u voldoen.

Kennisgeving viln het verrichten van
werk en het genieten van inkomsten.

Voorschrift:
Tijdens het genot van uitkering is de
werknemer verplicht aan het bestuur of
een door het bestuur aangewezen adres
onverwijld mededeling te doen van:
a. het tijdstip van de aanvang van al

dan niet in dienstbetrekking verrichte
werkzaamheden of de uitbreiding
van door hem reeds verrichte zoda-
nige werkzaamheden, ook indien het
In laatstbedoeld geval werkzaamhe- ,
den betreft, die reeds werden ver-
richt, voordat de werkzaamheden bij
de: .laatste werkgever werden beëin-

digd;
b. andere omstandigheden, waarvan hiJ.

weet of redelijkerwijze kan vermoe-
den.. dat deze tot wijzigingen of be-
eindiging van de door het bestuur
toegekende en/öf verleende uitkering
aanleiding geven of kunnen geven:

Toelichting:
Zodra u aan het werk gaat tijdens uw
werkloosheid, dient dit' gemeld te wor-
den aan de correspondent, ook al gaat
het slechts om een onbelangrijk kar-

weitje.
U zult begrijpen, dat hij, die tijdens zijn -

werklo:Jsheid verdiensten heeft, niet zijn
volle uitkering mag ontvangen: Indien u
gedeeltelijk wer~loos zijt en de werk-
zaamheden, welk u nog bleef verrichten
een groter omvang aannemen, dient ook
dit te worden gemeld,
Andere omstandigheden, waarvan u kunt

begrijpen, dat ziJ op het wachtgeld of de
werkloosheidsuitkering van invloed kun-
nen zijn, moeten ook onmiddellijk wor-
den gemeld bij de correspondent van de
bedrijfsvereniging. Hieronder vallen In
ieder geval: wanneer u in militaire dienst
gaat, naar het buitenland vertrekt, door
ziekte of gebreken ongeschikt bent voor
werk.
Wanneer u loon geniet, ziekengeld of
ongevalsuitkering, pensioen, schadeloos-
stelling wegens beëindiging van de
dienstbetrekking of een andere vergoe-
ding wegens loonderving, moet u ook
dit terstond biJ de correspondent der
b~drijfsvereniglng opgeven. Hetzelfde
g~ldt bij vergoeding wegens niet oJeno-
ten vacantie of wanneer u bij inwisse-
ling van vacantie bonnen geld ontvangt.

Inlevering van verklaringen bij de uit.
betaling.
Voorschrift:
Vóór elke uitbetaling van wachtqeld of
werkloosheidsu itkering verstrekt de werk-
nemer tegen een door het bestuur aan
te geven tijdstip, op een door hem on-
dertekend formulier, hetwelk door het!
bestuur beschikbaar wordt gesteld, een
opgave betreffende:
a. de werkzaamheden, die door hem

zijn verricht gedurende de termijn,
waarover door hem aanspraak op uit-
kering wordt gemáakt;

b. de inkomsten, die door hem, al dan
niet uit bedoelde werkzaamheden,
over die termijn zijn genoten.

Toelichting:
In voorschrift 4 is de bepaling opgeno-
men, dat u onverwijld van alle omstan-

. digheden, die op de wachtgeld- en
'f"erkloosheidsuitkering van invloed kun-
nen zijn, mededeling dient te doen. Het
is voor de bedrijfsvereniging echter ook
nodig, dat deze mededeling door u
schriftelijk wordt gedaan op een b~-
paald formulier, aan de hand waarvan
dan berekend kan worden, hetgeen u
krachtens de Werkloosheidswet toekomt.
Vandaar dat u iedere week bij de cor-
respondènt een schriftelijke verklaring
moet inlevéren. Ook indien u over een
week geen inkomsten hebt gehad, moet
deze verklaring worden ingeleverd.

J. Kennisgeving adreswijziging en vertrek
uit verblijfplaats langer dan een dag.
Voorschrift:
Het bestuur van de bedrijfsvereniging
heeft besloten, dat de werknemer ver-
plicht is van een wijziging in ziJn woon-
of verblijfplaats of adres onverwijld aan
de bedrlJfsxerenlging kennis te geven en
wanneer hij zijn woon- of verblijfplaats
verlaat, zorg te dragen, dat aan zijn
huisgenoten bekend îs, waar hij zich be-
vindt.
Toelichting:
Deze kennisgeving moet geschieden aan
de correspondent van de bedrijfsvereni-
ging. Het spreekt vanzelf, dat deze cor-
respondent op de hoogte moet zijn zo-
wel van uw officiële woonplaaats als van
uw werkelijke verblijfplaats. Afwezigheid
uit uw bekende verblijfplaats, langer dan
een dag, moet gemeld word~n.
Ook bij een kortere afwezigheid moet
aan de huisgenoten bekend zijn, waar u
zich bevindt en deze dienen hiervan
desgevraagd mededeling te doen.

7. Inlichtingen en inzage van stukken.

Voorschrift:De werknemer Is, ook nadat hij wacht- .

geld en werkloosheidsuitkering genoten
heeft, verplicht te voldoen aan een ver-
zoek van het bestuur van de bedrijfsver-
eniging of van het Algemeen werkloos-

heidsfonds of een daartoe schriftelijk ge-
machtigd persoon om ten behoeve van
de uitvoering der werkloosheidswet
mondeling of schriftelijk (en in het laat-
ste geval binnen een schriftelijk gestelde
termijn), inlichtingen te geven ten op-
zichte van hemzelf of van hem In wiens
dienst hij werkt of gewerkt heeft en
inzage te verlenen van alle stukken die
betrekking hebben op door hem ver-
richte arbeid of door hem genoten in-
komen.
Toelichting:
In het kort komen deze bepalingen erop
neer, dat u over uzelf, over uw werk.
gevers en over uw inkomen alle inlich-
tingen moet verschaffen, welke het be-
stuur der bedrijfsvereniging, de corres-
pondent of andere door dit bestuur aan-
gewezen personen u vragen en dat u
ook verplicht bent de papieren, welke
hierop betrekking hebben, te laten zien.
Hetzelfde geldt voor de u door of na-
mens het bestuur van het Algemeen
Werkloosheidsfonds gevraagde Inlichtin-

gen.

,. Toelating controleurs in de woning:

Voorschrift:
De werknemer, ten aanzien 'van wie
aangifte van werkloosheid is gedaan, is
verplicht personen, die door of namens
het bestuur met contrOle zijn belast en
van een daartoe strekkende schriftelijke
machtiging zijn voorzien, in zijn woning
te ontvangen, tenzij hij ten genoege van
het bestuur aantoont, dat daartegen ern-
stig bezwaar bestaat.

). Medewerking aan bijzondere controle-

maatregelen.
Voorschrift:
Indien daartoe naar het oordeel van het
bestuur aanleiding bestaat, kan het een
werknemer, ten aanzien van wie ana-
gif te van werkloosheid is gedaan, de ver-

plichting opleggen:
a. zich dagelijks één of meermalen op

een bepaalde plaats aarl te melden
en daarbij een contrOlelijst te teke-
nen, met dien verstande, dat het tijd-
stip der aanmelding voor de ver-
schillende dagen van een week zoveel
mogelijk verschillend wordt vastge-
steld;

b. op door 01 namens het bestuur aan
te wijzen uren thuis te zijn en de
door :>f namens het bestuur aange-
we2en personen gelegenheid te ge-
ven tot contr6le;

c. zich aan andere, dopr het bestuur
vast te stellen contrOlemaatregelen
te onderwerpen en daaraan zijn me-
dewerking te verlenen.

De werknemer, ten aanzien van wie
aangifte van werkloosheid is gedaan, is,
ook nadat hij wachtgeld en werkloos-
heidsuitkering genoten heeft, verplicht te
voldoen aan een verzoek van het be-
stuur of een daartoe schriftelijk door of
vanwege het bestuur gemachtigd per-
soon om ten behoeve van de uitvoering
der werkloosheidswet op een aangege-
ven plaats tijd te verschijnen.
Toelichting:
Tot de hierboven genoemde maatrege-
len heeft het bestuur van de bedrijfs-
vereniging nog niet besloten. Mocht het
bestuur tot de noodzakelijkheid komen
ecn dergelijke maatregel op u toe te
passen, dan zult u hiermede in kennis
worden gesteld.

O. Verplichtingen tot het zoeken, aanvaar-
den en behouden van arbeid.

Voorschrift:
De werknemer is verplicht te trachten
passende arbeid te verkrijgen en te aan-



Stand
.

. "'."- Tanja, dochter van H, J. v. d.
, afd. Gereedschapmakerij Utrecht, op

H. Danklof, afd. Stamperij, met mej. E,
" -.'. ""'.--'

J. Bremmer, afd. Stamperij, met mer. A.
, Ek, op 15,11952.-

, : op Vrijdag 8 Augustus
hebben zitting in de
pauze: hr De Baar en mej. van Dijk,
in de
pauze: hr v. d. Gaag en hr Bul.

overal in den lande, leeft ook de
Utrecht min of meer in de examen-

" candidaten begaven zich enkele we-
geleden examenwaarts, om hun proeven
bekwaamheid af te lèggen voor Prac-

Algemene Vorming, Sleuteldiploma en
- ,- .;

van het laatstgenoemde de uitslag
niet bekend.
geslaagden voor het P.A. V. zijn de

Jansen, afd. Tijdschrijverij.
Siem, afd. Gereedschapmakerij.
van Zwieten, afd. Gereedschapmakerij.

, ,-'-'..- werd behaald door de

Matthijssen, afd. Montage.
--~., , ,

de geslaagden onze hartelijke geluk~

vond op de Mater-Amabilis-
en Klimopscholen de getuig-

- - " aan de meisjes.. die
een -jaar de huishoudschool be-

Tot de gelukkigen behoorden 8 dames van
~nze fabriek.. namelijk:
Mej. Bartels, afd. Montage.
Mej. Ettekoven, afd. Montage.
M~j. Sligchers. afd. Montage.
Mej. Dirven, afd. Montage.
M~j. v. d Mark, afd. Montage.
I.Aej. WerKhoven. afd. Montage.
Mej. Gelderblom, afd. Montage.
~~j. Huisinga. afd. Montage.

Werkloosheidswet '

yaarden en niet door ~igen schuld Ol
eiger'l toedoefl te veroorzaken, dat hii
gee~ ar~eid krligt of behoudt., WATERBALLET DER LAGE LANDEN
Toellchttng: ; , .,. .;,
Uit dit voorschrift blijkt wel, dat het niet Alzo een betiteling die men tegenwoordig dweilend, zaagsel, stroole~d enz.., ~f zijn
voldoende I~ om af ie wachten of u een no? wel eens hoort." leven er va~, afhing. Menige dwe!1 I~ qan

bctrekking wordt aangebod:Jn, Ook I Wie echter het ..,waterballet op Donderda~- o?k de: "nek omgedraaid,want z.e: ~'el.den
uwerzijds mget al het mogelijke gedaan a~ond..te 20.15 uur ?nder, de befaamde let- zich niet allema~.' aan ~et bl~uwe lijntje.. Een
wordan om arbeid te verkrijgen en deze I rllng van de chef Huisvesting en daarna van tweede soortgell!ke bu,l dreigde nu ook de
te behouden. je heer Meys had meegemaakt, kon consta- moed .te doen zinken In al dat water, doch

11 V I ' ht ' t t h t ' h d teren, dat de "heren der Schepping" ook wel het volgende moment werd met verdubbelde
. erp IC Ingen 0 e ZIC on erwerpen, d d II h k h d ' Idd k d I ' . Iets an ers kunnen presteren an a een un rac t voortge wel .-

aan eeï ,o~ erzoe en ee neming aan dagelijks werk. Zou fabriek Utrecht er niet voor bekend
een op eldlng, Het gebeurde namelijk tijden~ zwaar weer staan dat zij alles fiksen?

Voorschrift: en fikse regenbuien, dat de riolering van af- Zo ook nu: omstreeks middernacht kon de
De werknemer is verplicht mede te wer- deling Montage het water v~n Pluvius niet heer Meys zeggen dat men het zaakje gro-
ken aan een voor hem door het bestuur meer kon verwerken, zodat een groot deel tendeels gered had en kon men gaan slapen..
der bedrijfsvereniging gewenst genees- van de afdeling Montage, trappenhuis, trans- En Pluvius, waarschijnlijk denkend aan het
kundig of ander onderzoek naar zijn portingang en Stampetij kwamen blank te zweet, dat die avond zo rijkelijk gevloerd
arbeidsongeschiktheid, Bovendien kan staan, Er was onmiddellijk qroot alarm. Bin- had, hield zich kalm, Een paar uur daarna
hii. zo nodig verplicht worden deel te nen de kortst mogelijke tijd (wat een Solex al kwam grotendeels dezelfde ploeg terug om
f1emen aan een voor,h~m door het .be- niet presteert ondanks slecht weer) waren alles zover op te ruimen, dat er weer kon
stuur gew~~ste opleldl~g of s~~ollng, I een tiental personen opgeroepen die dit worden gedraaid,
Wanneer hIJ een dergelijke opleiding of zaakje wel even zouden fiksen, Men merkte De attentie, die men de volgende dag mocht
scholing volgt, dient hij alle medewer- direct, dat de snor er nog in zat, Het was ontvangen, getuigde weer eens van: Eenheid
klng te verlenen. een gezwier en gezwaai van dweilen, be- maakt macht, zelfs tegen Pluvius,

12. Persoonlijke verschijning bij de uitbeta- zems, emmers enz., om het overtollige water De voorzieningen in 1950 getroffen blijken
Jing. zo spoedig mogelijk weer kwijt te raken, nog niet voldoende en daarom is nu .dra$-
Voorschrift: Menig huisvrouw zou verbaasd gestaan heb- tisch in de riolering gewijzigd. Daarover ee;n
De betaling geschiedt door uitreiking I ben, als zij hun man zo hadden gezien: volgende keer onder het hoofd$tuk "Zand',

./an een postaanwijzing (een bijzonder
soort postwissel), welke op elk postkan-
toor kan worden geïnd. Vanzelfsprekend

I. moet de werkloze persoonlijk de post-
aanwijzing komen halen. Indien hij, naar
het oordeel van het bestuur, niet in staat
is deze in ontvangst te nemen, kan aan
een ander worden uitbetaald, mits vooral
een daartoe strekkende volmacht is over-

gelegd.
Toelichting:
!3ij uw aangifte (zie onder 2) is u mede-
gedeeld waar en wanneer de postaanwij-
zing door u kan worden rn ontvangst

genomen,
Indien u wegens een gegronde reden

!niet in staat bent de postaanwijzing zelf
te komen halen, kan iemand anders voor
u komen, die een door u ondertekend

Ibriefje moet kunnen tonen, waaruit
blijkt, dat hij door u gèmachtigd werd I
eR welke de reden van uw verhinde-
ring is.
U moet er rekening mee houden, dat
het bestuur, behoudens in geval van
werkhervatting, niet zonder meer zal
aannemen, dat u gegronde redenen
hebt om zelf niet te verschijnen,

13, Kennisgeving van ziekte.

Voorschrift:
In geval van ziekte dient de werknemer
dit ten spoedigste te melden aan de
correspondent, die ervoor zorgdraagt,dat dit wordt doorgegeven aan het uit- I
voeringsorgaan van de ziektewet.

Toelichting:
Aangezien u tijdens het genot van uit- .
kerJng krachtens de Werkloosheidswet Bove~staand~ fo,to is e,en reproductie
verzekerd blijft kr~chtens de Ziektewet, een illustratie u!t ons Jaarverslag 1951
is het voor u van belang, dat u bij toont, het gebruik ,van een VDH 151
ziekte hiervar'\ zo spoedig mogelijk aan- machine op het vliegveld Ypenburg,

gif te doet, Uiteraard is er geposeerd; de
Dit zijn de voorr'\aamste punten, die u van de kijker zal zien dat de boor -"

W kl h ' cl t h t ., dat VDH-boormachlnes Iner oos el swe, e, .- b I ' k d Id b d "
f ' , h- t ..- --. zeer e angriJ aan ee van

van e e riJ sverenlglng en e h bb II dd W kl h ' d k ' markt e en en a erwegen stee smeer
voor e er oos el sverze erlng van b t d ' t b "A W F I d d Id e ere lens en ewlJzen., , ., a sme e van, e Y~$tgeste e
trólemaatregelen, moet weten, Leest nauw-

Ikeurig en vargeet deze ~,oorschriften niet, ,
want bij het niet stipt opvolgen ervan vervalt L~lden: Breestraat 52,
uw recht op uitkering geheel. Bewaar dit Rotterdam: Lombardkade,
inlegblad dus zuinig. Utrecht: ServJa~ Bolwerk ,14,
Tenslotte enige adressen, waar u 4~ a~ngifte AmsterdJm: ,Rhijnsp?orple,n 1
van werkloosheid kan indiene~: tl:3arl~~: Wllsonpleln 11,

Den Haag: Zeestrê\at 71b. '.



70 Peruaans schaap
72 Telwoord
73 En dergelijke
74 Voortreffelijkheid
75 Gestorvene
77 Persoonlijk voornaamwoord
78 Onzichtbaar
80 Kleine gebeurtenis
83 Logenstraffing

Verticaal:

1 8 Slagzin betreffende de eerstkomende
dagen

2 Groot in gewicht
3 Hoogfrequent
4 Oude lengtemaat
5 ,Riviertje in Friesland
6 Frans lidwoord
7 Eiland in de Middellandse Zee

10 Als 31 horizontaal
11 Bloem
12 Verharding van de huid
14 Gemeen
15 Windrichting
16 Fabriek bij de Hembrug
18 Fors
19 Planeet
25 Soort paling
27 Rund
28 Ten aanzien
30 Westelijke voetbalvereniging
33 Provinciehoofstad
35 Onbezet
38 Besmettelijke ziekte
40 Bloedvat
42 Omroepvereniging
43 De fijnste veren

, 45 A)s 65 horizontaal ,
. 46 Als 4 verticaal

De vacantie nadert snel. Een tijd van heérlijk nietsdoen, een ontspanning 47 Nederlandse munt
van lichaam en geest. Tochten naar buiten, heerlijk in de zon bruinbakken. 48 Riviertje in Noord-BrabantL . D 'd b d't d ' ., I' d W Z d t" 52 Vaartuigou IS avi S ezong I ree s In ZIJn, le " e gaan naar an voor. 54 Vro ertr k ' M h h . ., " k " uwenv e In o. ulzen
HIJ lag heerll] In het zand en deed niets anders dan likken aan zijn ijsco, 55 Loofboom
In zijn andere hand bevond zich waarschijnlijk een potlood en zijn hersens 58 Jongensnaam
pijnigden zich over een lastige vraag van de kruiswoord puzzle, welke hij ~o Han~~ls'derk
onder handen had, want heeft u wel eens opgemerkt, hoeveel mensen er 6~ ~:'101' rt. I
in hun vacantie, waar zij zich ook bevinden, kruiswoordpuzzles oplossen, 64 Stad invDu:t~i:nd
Bakkend op het strand, zwetend in de trein,Jillend in huis, overal knarsen 67 Jongensnaam
de hersens om uit lastige opgaven te geraken. Wij willen u hierbil terzijde 68 Dapper iemand
staan. Een gezellige puzzle wordt voor uw ogen opgedist, een puzzle 6791 oGud verht aal

d ' " d ' t I fd rassoor waarvoor rle prijzen wor en UI ge 00 : 76 Voorzetsel

Een eerste prijs van f 10, -. 79 Uitroep va~ stilte

Een tweede prijs van f 5. -. 81 Als 27 verticaal
E ., 82 Maanstand

en derde priJs van f 2.50. ; 83 Bep. lidwoord

Prijzen dus de moeite waard. Nu zaak zlch ervoor in te spannen. Stuur de 84 Als 61 verticaal
oplossing in vóór 15 Augustus 1952 aan de redactie van het VDHtje en
koester de blijde hoop' dat dit keer ook uw oplossing betoond wordt. I

:)olexrit Den Haag-Bloemenzee
,

Ier gelegenheid van de Bloemenweek Den

: Haag Bloemenzee, wordt op Zaterdag 9

,Augustus een bromfietsrallye georganiseerd.

: De route is vrij tot aan Rijnsburg, waar in

Irje bloemenveiling tussen 10.30 en 13.00 uur

leen routebeschrijving van een verplicht tra-

.t naar Den Haag wordt verstrekt. Deze

iroute is eveneens klassementsproef. Buiten

de kans op een van de schitterende prijzen,

waarbij een Erres-radio de hoofdprijs vormt,

i geeft deelname nog meer attracties, zoals

: een herinneringsplaquette en een gereser-

fveerde plaats op de boulevard te Schevenin-

gen tijdens het prachting bloemencorso.

,Belangstellenden kunnen zich vóór 5 Augus-

tus opgeven bij H. Harmsze, Carel Rei-

nierszkade 117, Den Haag. Het inschrijfgeld

bedraagt f 2.50.

41 Voorzetsel
42 Familielid
43 Soort hond
44 Slot
47 Pittige drank
49 Bel
5() Oogvocht
51 Stuk smal hout
5::3 Bijwoord
'54 Hectoliter
56 Meisjesnaam
57 Belgische badplaats
59 Aanlegplaats
60 Aánspreektltel
61 Turks koren
63 T ele-communicatle
65 Inter communicaaf
66 Putemmer
6aKuras

H .
t "".

orlzontaa : .

9 Lekkernij .; ,:...

13 Equator
17 Nevet
18 Bevel
20 Vette vloeistof
21 Ringvormig koraaleiland
22 Zonnegod
23 Twijgje
24 Akelige
26 Fakkel
29 Deel van een Bijenkorf
31; Voormalige Duitse organisatie
32 Dwarshout ener mast
34 Loogzout
35 Van ,dez~
36 Dit is
37 Ivoor
39 Als 22 horizontaal



J.
De eerste jubilaris na de vacantieWIJ BEZOCHTEN

Wij bezochten vorige week in ~
"Dekkenwald" te Groesbeek mej.
van de Typekamer. Zij is Vrijdag 4 --
geplaatst naar sanatorÎum ,.Heliomare" .,.

Wijk aan Zee en begint daar y61 .. goede
moed aan de tweede kuur. , ,
De heer Marda (Boekhouding) in \
Nassau-oord.te Renkum maakt het goed.
ziet-er --elezeflC--en--welvarend" ui-t;l-+ij- dO'
over een maand of drie vier weer in .,_.
HaaQjê1é"zijn. ..
P. Pronk (Tijdsshrljverij). ev~n~ens in Oranj~
Na~sao-óörd; wordt zecr w:Jarscliijnlijk bin-
nenkort in Utrecht geopcr~erd. H~t g:J:Jt al
e~n stuk beter... Wij w'~ns;;;n hemvecl sterkte
toe
E. Straub (Montagé) ligt thuis in Hilversum,
midden in het bos. Het lijkt het huisje
Hans en Grietje. Ook Straub ziet cr al hecl stuk b~ter uit en ho"pt ovcr niet td

lange tijd weer aan het wcrk t~ kunnQn.
Wij moesten aan alle bekend-, de :.-. ._""..-
groeten overbrengen e!1 hen bedank~n voot
brieven, bezoeken en verdere attenties.

Spoorweg Model bouwers
BeJangstellend~n voor spoorv/egmodelbouw
W1:)rdc~ verzócht' zich in verbinding" tc stel-
lenmetcle heerH. J. A. Sr;1it, afd.r.y. La~
boratorium, o.a, in verbJnd met evcntueel
opticht~n V:Jn een tijdschrift~nkrin'J.

22 J I . h 12 1/' Id d ~ Roelof, zoon van R. Bloèmendaal, afd. Ser-
u I IS et. 12 jaar ge e en, ~t ; ',,:ce, op 3.7.1952.

M. C. ~verduln als ste~pe!.ma~er .In ':
~ H3nneke, dochter van J. Walraven, afd.

onze dienst trad. Lang IS hij dit met: R3diotekenkamer, op 11.7.1952. .

g~bleven, wan~ d<;>or ~ijn groot d.:,or- ~: Huwe!ijken: (VDH)
zicht .en omzichtigheid kreeg hij al . W. J. v. d. Bos, afd. Remplace, met mej.
spoed.lg een groep st~mpelmakers on- ~ A. Baks, op 23.7.1952.
der zich. Doch het ging verder cres- " .. de Jon

g Meetapparatenlaborat o r" m td tOd ' H " dit " lIJ ,me

cen 0 me ver uln. IJ wer p aa s- , mej. I. Weverling, op 23.7.1952.
vervanger van ~e chef van de Ge- , L. L. M. Vermeulen, afd. Draaierij, met mej.
reedschapmak.e~lj en belast met .de ; H. M. Waltman, afd. Montage, op 23.7.1952.
werkvoorbereiding en budge~erlng ': _. Oudshoorn, Bedrijfsschool, met mej. L.
van de gereedschappen. Overd~l.n be- ~ Bruijn, op 24.7.1952.
kleedt zodoende een sleutelpositie. 'ENAF.
Een buitenstaander zou denken, dat" . . .
Overduin een enigszins stug karakter: A. van Osch, afd. Montage, met mej. J. C.
heeft, doch wie hem beter !:~nt weet" M. Pollemans, op 24.7.1952.

- wel beter. Ov7rdul~.ls e::~ prettig ~ IN TREDING EN
medewerker, die zIJn zaakjes heel,
goed voor elkaar heeft en in de Ge- . W. H. Bodde, afd. Hoofdboekhouding (terug
rèedschapmakerij een geziene figuur: militaire dienst), 2.7.1952.
is. Dit laatste zal blijken als hij alle 0 H. M. v. Oosten, afd. Draaierij, 7.7.1952.
Qelukwensen i~ ::::~:~::::Jontvangst zal moeten Mcj. A: Bruggeman, afd. Inleerband, 7.7..1952.

nemen. C. Buyser, afd. Inleerband, 7.7.1952.

W. A. Kuyt, afd. Opleiding, 7.7.1952.- -~-- -~-- - L. H. v. Mechelen, afd. Ople:iding, 7.7.1952.

Programma van het Haags Vacantiecomité c. J. M. Vermey, afd. Inleerband, 14.7.1952.
W. J. v. d. Heide, afd. Opleiding, 14.7.1952.

Het-Haags Vacantiecomité hèeft ook dit jaar d; no:-m3le entreeprijs f 1.-, voor deel ne-
vier fietstochten uitgestippeld, waarop levens- mers aan de fietstocht is deze slechts f O.~. Kernspreekuur Maanweg.
lustige vacantiegangers hun energie af kun- Bovenstaande tochten moeten gereden wor- 11 Juli 1952:
nen reageren. den in het tijdvak van 28 Juli t/m 9 Augustus. le pauze: heren Th. de Geus en G. J. v. Es.
De vier tochten leiden naar: Een groot voordeel hiervan is, dat men niet ~e pauze: heren T. Saat en B. J. F. A. Mindé.
1. Rockanje en Oostvoorne: aan een bepaalde dag gebonden is. Heeft u n verband met de vacantie is de fabriek op
2. G:Juda. zin om naar Rockanje te gaan, goed, maar l8 Juli 1952 en 4 Augustus 1952 gesloten.
3. Alphen aan den Rijn en Zuidéinder Plas. .is de wind niet gunstig, dan gaat u de an- .n plaats daarvan wordt er spreekuur ge-
4. Rijnsaterwoude en BraseiTIermeer. der~ kant uit, dus naat Gouda of Alphen aan houden op 5 Augustus 1952.
Aan deze tocht zijn specla)e attracties' ve:r- den Rijn. De kosten aan deze ritten ver- 1 e pauze: heren C. Oosthoek en K. C.
bonden. Zo kan men vanuit Gouda met de bonden zijn zeer gering, f 0.50 per rit OT Groen.
bus naar de speelt~in .,De kleine Betuwe". f 1.50 voor de vier ritten. 2e püuze: heren J. H. Verdaasdonk en P.
Tevens is óp 30 Juli de extra attractie van Verkoop van deelnemerskaarten: C. Camphuysen.
een boottocht naar de Reeuwijkse plassen. Bureau H. V.C., Driehoekjes 3, tel. 116878,
Kosten f 0.90. In deze prijs is nog inbegre- van 9.00 tot 17.00 uur en Zaterdag tot 12.30 , ~eslaagd:
pen een consumptie en de busrit naar Haas- ,!ur. Op Woensdag 30 Juli zijn vanaf 8.30 Steno-Nederlands:
trecht. uur deelnemerskaarten verkrijgbaar aan de "'1ej. A. J. H. Rombouts, van het Planbureau.
Tocht nr. 3 heeft als attraçtie een sterk ge- startplaats Malieveld, Dit geld echter alleen Iedrijfsbibliothecaris G.O.C.:
reduceerde toegangsprijs vóor Avifauna. Is voor de surpriserit naar Goud3. J. A. van Kleef, van de Bibliotheek.

16 Au.~ustus is hel 12V2 ja~r geleden.. (
dat hiJ als automatendraaier op de (
toenmalige afdeling Metaalwaren in
dienst kwam.
Hoewel achtervolgt door het pechdui-
veltje wist Frauenfelder zijn zonnig
karakter te bewaren. In 1946 werd hij
overgeplaatst naar de Gereedschap-
makerij en daar opgeleid voor onder-
handsslijper, waarbij hij zich mag be-
roemen de eerste slijper van h~rdme-
taal bij VDH geweest te zijn. Bij het
in gebruiknemen van de eerste rond-
slijpmachine was Frauenfelder weer
nummer één en momenteel slijpt hij
tot op microns nauwkeurig.
Zoal!. reeds gezegd heeft hij een zon-
nog karakter, wat zich vooral op Za-
terdagmorgen uit. Dit heeft waar-
schijnl.ijk tot oorzaak dat Fraucnfelder
anderhalve dag toneelspelen În het
vooruitzicht heeft. Want toneèl heeft
zijn hart gestolen.
Is het hierna nog nodig te veyteJlen

. dat hij gezien is bij zijn collega's? Als
, u twijfelt, gaat u dan maar eens z!en

als hij alle gelukwensen in ontvangst
moet nemen.
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