
Er waren echter ook hoogtepunten, zoals
bijvoorbeeld het passeren van de afgebeel-
de hefbrug bij Spijkenisse, waar de Oude
Maas in jeugdige waan naar zee klotst, de
lastige passage van het eiland van Dordrecht
en de overvaart bij Kop van het land wàar
men ondervindt dat Holla.nd voor alles
waterland is.

De wegen in de, overigens meevallende
Biesbosch waren nu niet overal van de
beste. hetgeen evenmin gezegd kan worden
van de route van Keizersveer naar Den
Hout. Hier begon een traject dat als zoekrit
bedoeld was. eindigend met de echte klasse-
mentsproef in Breda. Kenners van deze stad
waren in het voordeel, al waren de op te
IQssen prgblemen .voor de anderen evenmin
c

zwaar.

De finish. lunchpakket en prijsuitreiking
waren zoals gebruikelijk goed georganiseerd
en wij vonden het bepaald een voordeel
dat men nu een rondwandeling kon maken
door het aantrekkelijke. feestvierende Breda,
met alle geneugten van dien.

Het is voor de organisatoren natuurlijk
steeds moeilijker aan de vele duizenden
Solexisten een dagprogramma te bieden dat
aantrekkelijkheid paart aan eenvoud en dat
zowel de geroutineerde rijder als de aarze-
lende beginneling een garantie van plezier
inhoudt.

De Zuidhollandse eilanden bieden de
schoonheid die vruchtbare landen eigen is:
gouden korenvelden. welig gewas en wel-
varende boerderijen. De wegen zijn niet
navenant. Er werden hoge eisen gesteld aan
de stuurmanskunst en helaas zijn er enkele

valpartijen voorgekomen, waardoor enkele
deelnemers van verder rijden moesten af-
zien.

Wij hadden graag betere wegen gehad, al
kunnen wij ons heel goed voorstellen waar-
om de organisatoren het beter oordeelden
de grote verkeerswegen te vermijden. De
klassements'proef was natuurlijk geen proef
doch meer een aardigheidje, maar Ja, daar
is de gehele rit toch uiteindelijk om begon-
nen en zo beschouwd vinden wij een com-
pliment aan het adres van degenen die dit
schoons organiseerden ze~er op zijn plaats.

Volgend jaar doen wij weer mee.

Het is bijna een maand geleden dat °I'!S vorige nummer verscheen en daarom zijn wij
vrij làat met onze reportage v~n de Solex Oranje rallye nJar Breda, eC:1 rit, die over
het geheel genomen een groot succes werd.

,-

R41m 200 VDH-r.ijders "fijn... die" dag van Den Haag en Utrecht vertrokk~n n3ar het
Brabants Haagj.e., qe opzet was Vqn Den Haag uit de rit ge~~menlijk te m3ken, ma~r
daar is niet vee! van terecht gekomen wqgens de variaties in snelheid der verschillende
Solexen en inval door de ve:rwarre:nde doortocht door de stad Delft toen d~ motor-
koerierstekort schoten 'in hun voorlichtende taak cner dus e~n grote verwarring ontstond.

B1[' Ov'6rschieyverd gestopt ~n gew,~cht tot ",,' gehcle convooi weer bijecn W:JS. De
Rottera:Jm~~ motorpolit.ie .,.,; buitenge\'loon b~ Ipzaam - begeleidde onze stoet van-

daar do~r dè t\Jnnel. naar RhQon aan de andere .\ 3nt van dc Maas.
Dq autot!Jl'!nel,i~1'ormalerwij~e nie.\. voor Sole:x.Jn toegankel!jk, maa! in dit geval werd
teen uitzoncdcr1n1) g~maakt en kcindenwij allen de sensatie v~n ecn gemotoriseerde onder-

doortochtondergailn.
Tot Rhoori9ingal1es goed (de enkeleSb1exen die onder doktersbehandeling mo~stcn
buiten beschouwing gclaten), maar toen begon de ellendé van de rulle grintwegcn.

"
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~-~ --~ -- .-~~ ~- Er is besloten ook dit jaar de VDH Solexrit te doen verrijden in de vorm van een grootse

sterrit naar Waddinxveen. Het einddoel zal zijn onze nieuwe fabriek, waar we allemaal r - -
van gehoord en gelezen hebben, maar die door weinig personeelsleden al werd bezocht.
Door de ligging van dit nieuwe fabriekscomplex kunnen dit jaar ook de Utrechtse Solex.berijders meedoen. Voor familieleden staat de inschrijving eveneens open. -

Door de organisatiecommissie, die dit jaar wederom bestaat uit de heren Kok, Kroon en
T etenburg is een aantal routes uitgezet. De deelnemers uit Den Haag en Utrecht zullen tje te komen en dient in de richting van de
via één van deze routes naar Waddinxveen rijden. De routebeschrijving wordt kort voor pijl verder te rijden. Moeilijk is het niet,
de start verstrekt. Een contr61ekaart, o.a. vermeldende de juiste starttijd, wordt enkele maar uitkijken is het parool.
dagen van tevoren aan de deelnemers uitgereikt. Op het eerste traject mag men zo hard

De rit zal uit twee aaneensluitende gedeel. op de auto. en motorbezitters om zich op rijden als men wil en kan. Voor het begin
ten bestaan; Zaterdag 13 September ter beschikking te van de speciale etappen mag men wachten
a. een traject, te berijden aan de hand van stellen voor een functie bij de contr6le. tot de juiste passeertijd.

een routebeschrijving, gecombineerd met Ook zijn een groot aantal functionarissen Deze tijd is berekend op een gemiddelde
strip te~eningen. n?dig bij de behendigheidsproef te Wad- van pl.m. 20 km per uur en is dus door een

b. een traject te rijden volgens een route- drnxveen of als controleur op de route. ieder die niet al te veel fouten in de route
beschrijving en met een gemiddelde Opgaven worden gaarne ingewacht bij de maakt gemakkelijk te halen.
snelheid van 20 km per uur. organisatiecommissie. Id' I t t

Het gebruik van kilometertellers is niet toe- .. . .. n. e specla e 7 appe moe met e en ge-
gestaan B .. de S I d . t k ' l Routebeschrijving en strlptekernng en middelde snelheid van 20 km per uur wor-. IJ 0 exen, le me een I 0- .dd Id ' d d dmeterteller .

jn It st I d d gem I e e snelheid en gere en; .w.z. over 1 km moet men
Zl u geru ,za eze wor en '" .

geblindeerd. De deelnemers aan onze VDH Solex-ritten 3. minuten riJden. Aangezien echter geen
Teneinde te controleren of de deelnemer weten uit ervaring wat wij onder een route- kilometertellers mogen worden gebruikt
volgens de voorgeschreven route naar Wad- beschrijving verstaan. Voor de nieuwelingen moet de deelnemer op ~ljn gevoel en :v:,n-
dinxveen is gereden zullen langs de te rijden volgt hier een voorbeel,~ van een "blokje tueel r:net beh~lp van Zlj~. horloge de Juiste
routes geheime routecontr61es worden ge- om de fabriek Maanweg. snelheid z~ dicht mogel~Jk trachten te be-
plaatst, tevens zullen de deelnemers een Start; In de Rijwielstalling. naderen.. Dit zal door middel van een aan-
aantal vragen die betrekking hebben op de Na uitrit R - einde weg R - brug over - tal geheime contróles worden nagegaan.
route, moeten beantwoorden. Aan het be- 1e weg R - brug over - 1e weg R - weg Ook deze eis is niet zo moeilijk als het wel
gin. van de speciale etappe zal een vaste volgen - vóór brug R. lijkt. Bij een Solex-rit van personeel van de
bekende tijdcontr61e staan welke de afstand B!j striptekening zou dezelfde route als Utrechtse fabriek werd verleden jaar de
tot de start en de juiste passeertijd op de boven zijn aangegeven. eerste prijs gewonnen door een deelnemer
contrólekaart zijn aangegeven. Bij een striptekening wordt dus de deel- die zonder kilometerteller maar ook zonder
Te vroeg passeren van de vaste tijdcontróle nemer geacht uit de richting van het bolle- horloge had gereden.
is niet toegestaan; te laat passeren levert

Istrafpunten op. De deelnemers mogen voor
deze contr61e aan de rechterzijde van de I
weg stoppen en hun juiste passeertijd af-
wachten.
Op de speciale etappe zelf zijn geheime I
tijdcontr61es geplaatst.
De route- en tijdcontrOles kunnen zowel
rechts als links van de weg zijn opgesteld.
Aan de hand van de stempels op de con-
trólekaart, de antwoorden op de vragen en
de genoteerde tijden zal worden bepaald
wie van de deelnemers het best aan de
gestelde eisen heeft voldaan, en dus als
winnaar kan worden aangemerkt.
Terwijl alle deelnemers op ons fabriekster-
rein van de ter beschikking gestelde limo-
nade genieten, en hun tank gratis kunnen
laten vullen met Solexbrandstof, zullen een
veertigtal deelnemers, die weinig strafpun-
ten hebben opgelopen, uitmaken wie in
exaeque gevallen bij evenveel strafpunten in
de sterrit het hoogst geclasseerd dienen te
worden.
Onmiddellijk na aankomst van de eerste
deelnemers zal met deze behendigheids-
proeven worden begonnen. Zodra zij zijn
geêindigd (pl.m. 16.00 uur) zal de prijs-
uitreiking plaatsvinden. De Directie heeft dit
jaar naast een groot aantal mooie herinne-
ringsprijzen een VDH wisselbeker ter be-
schikking gesteld, die telkens een jaar de
huiskamer van de winnaar kan sieren.
Na de prijsuitreiking begint dan de "vrije"
terugtocht naar de diverse woonplaatsen. Er
zal voor worden gezorgd, dat alle deel-
nemers om pl.m. 18.00 uur weer thuis kun-
nen zijn.
De inschrijving is gratis. Opgave voor deel-
neming in te dienen voor 9 September bij
de afdeling Organisatie (telefoontoestel 142
en 72).
Helpers - controleurs
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat voor
het welslagen van deze rit een groot aantal
helpers en controleurs nodig is. Wij doen
dan ook èen beleefd m~ar dringend beroep
op de niet Solexriidendé VDH'ers en vooral
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Hr L. w. v. d. Heem vertrok
Javastaal

naar

~

1

Op 2 Augustus jongstleden is de heer

L. W. van der Heem per K.L.M. naar

Djakarta vertrokken om daar de vie-

! ring van het 5-jarig bestaan van Java- staal Stokvis bij te wonen.

Wij hebben inmiddels al bericht ge-

kregen dat onze directeur een goede

reis heeft gehad en veel plezier heeft

van zijn verblijf in Indonesië.

Het is niet de eerste maal, dat de

heer L. W. van der Heem daar komt.

~ ""~

Reeds in de tijd dat wij de eerste
tropenontvangers fabriceerden be-
zocht hij de Oost om daar het ter-
rein te verkennen, een bezoek, dat
nu 5 jaar geleden herhaald werd en
waar de oprichting van Javastaal een
gevolg van was.

Er Îs alle reden om Javastaal Stokvis
geluk te wensen met dit eerste jubi-
leum. De eerste periode van een,
nieuwe onderneming is altijd moeilijk
en men kan wel zeggen dat in deze
tijd uitgemaakt wordt of het bedrijf (
levensvatbaarheid heeft of niet.

Javastaal heeft getoond die levens-
vatbaarheid in meer dan voldoende
mate te bezitten en te kunnen bogen
op de vele vermogens en eigenschap-
pen die nodig zijn om in een rijk
met een geschiedenis als Indonesië
zich steeds te kunnen aanpassen aan
de wisselende omstandigheden.
De Indonesische markt is voor ons I

bedrijf zeer belangrijk. Van oudsher,
is dit een van onze voornaamste
exportgebieden en wij kunnen wel
zeggen dat het succes van onze tro-
pentoestellen in andere landen voor-
namelijk te danken is aan de grote (
ervaring die wij in de afgelopen twee ~
decennia in Indonesië hebben ver-
worven.

Naast radiotoestellen zijn het nu
vooral de Solexen die daar op de
markt komen en met toenemend
succes.

Wij hopen, dat de reis van de heer
L. W. van der Heem tot de vergro-
ting van dit succes moge bijdragen.

~~-""'-~ ""'~ ~ --- -~):
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De eerste kilometer behoort tot het verleden.. Velen zullen volgen.

~~~

Wij vertelden in het VDH'tje van voor de
vacantie reeds een en ander over de werk-
zaamheden van fondsen en commissies, die
ten behoeve van ons personeel werken. Wij
zullen dit overzicht vervolgen en vragen
dan thans Uw aandacht voor de volgel)de

instellingen.
Commissie vakbeweging
De commissie vakbeweging is gevormd om
het contact met de samenwerkende vak-
organisaties uit te breiden en te verdiepen.
De commissie bestaat uit drie kern leden ,
die voor zover de verhoudingen in de kern
dit mogelijk maken tevens lid zijn van elk
van de drie erkende vakorganisaties. Tevens
zijn één of twee bestuursleden bij de be-

. sprekingen, die gevoerd worden, aanwezig.
Ook deze commissie brengt regelmatig ver-
slag uit.
Tariefmoeilijkhedencommissie
De commissie heeft ten doel om al die
moeilijkheden te onderzoeken, die uiteinde-
lijk op het loon en/of premie van invloed
zijn. Zij houdt daartoe één maal per week
- Dinsdagavond - na werktijd een tarief-

spreekuur, waarbij meestal aanwezig zijn de
chef personeelszaken, de chef werkvoorbe-
reiding en een kernlid. De werknemer kan
daar zijn klacht naar voren brengen. Deze
klacht wordt dan op schrift gesteld en na
een week wordt hem, nadat de klacht gron-
dig is onderzocht, schriftelijk antwoord ge-
geven, dat uitgereikt wordt op het tarief-
spreekuur waarbij eventueel mondeling toe-
lichting gegeven kan worden. Dit werk ver-
eist voor het kernlid dat hierbij betrokken
is een grote kennis van zaken en vooral een
critische kennis van het tariefsysteeri1 is
noodzakelijk. Deze taak is daarom veelal
niet gemakkelijk en heel dikwijls ondankbaar.
Comité Ziekentroost
De doelstelling van dit comité is om aan
zieken die geruimè tijd ziek zijn een "aar-

digheidje" te sturen. Dit gebeurt in de vorm
,van fruit of boeken of iets dergelijks. Het
comité bestaat uit: chef afdeling Verkoop,
sociale werkster .en één der vrouwel1jke
kern!eden. De gelden, hiervoor nodig, wor-
den verkregen door een jaarlijkse collecte.
Commissie arbeidszaken
Deze commissie bestaat uit twee personen,
waarvan één bestuurslid, die alle kleine ge-
vallen, die met arbeidsverhoudingen te ma-
ken hebben, behandelen en trachten in het
reine te brengen.
Commissie arbeidsclassificatie
Bij VDH is voor het classificeren van alle
uur- en weekloners een commissie ingesteld.
De commissie classificeert alle werkzaam-
heden in ons bedrijf en stelt daarvoor de
Ionen vast. I'n deze commissie heeft één
kernlid zitting, zij het echter zonder stem-
recht. Voorts bestaat er nog de budget-
groep gereedschapmakerij. In onze gereed-
schapmakerij is niet het gewone tarief-
systeem ingevoerd, maar een collectief bud-
getsysteem. Dit houdt in dat voor alle te ver-
richten werkzaamheden een budget wordt
opgesteld. Dit vaststellen van het budget ge-
schiedt door een man van de afdeling werk-
voorbereiding en een vertrouwensman uit
de gereedschapmakerij. De verdiende pre-
mie wordt omgeslagen over de gehele af-
deling, zodat alle in de gereedschapmakerij
werkzame personen dezelfde premie ver-
dienen. Uiteraard is een goed samenspel
der werknemers nodig, zodat de kern een
vertrouwenscommissie in het leven heeft
geroepen. Deze commissie van 4 person"n,
waarvan één kernlid, is door het personeel
gekozen. Eén keer in de 3 maanden wordt
een vergadering uitgeschreven waarin de
resultaten van de afgelopen 3 maanden wor-
den besproken en waarbij de eventuele ver-
anderingen in de budgettering worden over-
legd. Bij deze vergadering is de Directie

aanwezig.
Contacten
Het is voor een kern dringend noodzakelijk\
om het GontaGt met de groepen, waaruit de
kern leden gekozen zijn, levend te houden.
Juist dit GontaGt is een van de grootste pro-
blemen, zo niet het hoofdprobleem, waar-
mede de kern doorlopend te worstelen
heeft. Vele malen hebben wij reeds proeven
genomen om de kern in staat te stellen ver-
antwoording af te leggen van haar werk-
zaamheden aan het personeel. Wij hebben
dit in het verleden geprobeerd door één
maal per jaar een vergadering voor het ge-
hele personeel te houden, terwijl wij ook
afdelingsvergaderingen met het personeel
hielden. Deze vergaderingen waren helaas
geen succes en wanneer de belanghebben-
den geen interesse tonen door activiteit te
ontplooien, is het voor de kern wel heel
moeilijk verantwoording aan het personeel
af te leggen. Wij houden voorts nog ~er-
gaderingen met kerncandidaten en met de
directie, welke van zeer veel belang zijn
voor de werkzaamheden van de kern.
Ten slotte houden wij elke Maandag in beide
pauzes spreekuur. Hier zijn altijd twee kern-
leden ~anwezig, waarvan één bestuurslid.
Een drukke klantenkring hebb~n we niet en
dat is jammer, want juist op het spreekuur
kan men eens rustig over zijn problemen
praten. Wij hopen dus op e~n stormloop
nadat men dit gelezen heeft. Toch zijn we
niet ontevreden en hebb~n we dikwijls door
het spreekuur belangrijke gevallen tot een
gunstig einde kunnen brengen en vrijwel
altijd tot tevredenheid van beide partijen.
Wij hopen U hiermede een inzicht te heb-
ben gegeven van het kernwerk zoals dit
bij VDH thans gegroeid is. N3tuurlijk heb-
ben we nog vele wensen, maar misschien
kunnen we dit in ons overzicht over "Kern-
werk in de toekomst" aan de orde stellen



r ramkaarten voor de maand

ber kunnen besteld worden
Maandag tijdens de beide pauzes
net Personeelsgebouw.

~

De vacantie is van oudsher de tijd waarin c;:ommunicatiegebouw. De bestrating van mej. E. A. van Frankenhuijzen.
de afdeling Huisvesting zijn lusten botviert. het terrein is nog in uitvoering, terwijl met J. W. van Eck, afd. Mechanische
Geen gewandel over pas schoongemaakte de aanleg van een grasgazon langs het hek ding, voor diploma - ~

gangen, geen Pi!pieren op tafels eJl bureaux, i!an de Regull!sweg begonnen is. J. Grijpstra, afd. Kostprijs, voor Mod~f~~)
alles kon een goede beurt krijgen. Ons dunkt dat dit programma VOO! zichzelf Bedrijfsadministratie van Verenrgrng"'"
ZO 1S het ook deze vacantie geweest, toen spreekt. Wij kunnen ons best Indenken dat Leraren :~";
een Ieder genoot van licht en lucht toog de men de halsbreken?e toeren om de,ri!men J. W. Snleder, afd. TiJdschriJver,], voorBo~~t;i
Huisvesting aan het werk. De mi!chinekamer te wassen maar aan anderen opgedragen ~ouden, Ver. voor handelsexamens op P~q:,i
moe;st eraan gelov~n. Alle machines werden heeft. tlsche grondslag. :,',

1\:;;r grondig schoongemaakt en gereviseerd. . ,i,;
~'.", :vaterleiding kreeg een grondige in- Brandweer weerde zich danig {,~*i
spectre, reden waarom een gehele dag geen ,:,i;:;
w.ater gedr~nken mocht worden, ~angezien Din~dagmiddag is de p~raatheid van onze Gespoten werd èr niet. maar het bleektq~'"
d,t toen 20 Yo chloor bevatte. De l,ften wer- fabrieksbrandweer en d,e van de Haagse wel dat. de gecombineerde brandwer:en':
den alle zeer grondig gerevtseerd, terwijl brandweer gebleken bij een onvoorbereide paraat zijn om bij een echte brand ~;,i:
de kokers geheel geverfd werden. Doch oefening. Aangenomen werd dat in Pol,- die onverhoopt mocht uitbreken - '

niet a1leer) in het Hoofdgebouw is hard ge- toerderij (een van de brandbaarste af- del lijk in te grtjpen. :,
werkt. Ook }n °/:lze ~ieuv/:l~ aanwinst, het delingen) brand was uitgebroken. Ni,emand Juist die eerste seconden en minuten iX!1.ri::
Telecommunlcatiegebou,'/, IS menig~ zweet- van de brandweerploegen was van dit plan zo belangrijk. Elke seconde dat het a1artl):
druppel gevallen. Niet alleen dat ook dit op de hoogte en dus reageerde ieder als eerder gegeven wordt betekent een"
gebouw geheèl schoongemaakt moest wor. ware het echt, toen om 14.58 uur brand- voud van winst bij het bluswerk. Het all~K4'h
den, doch tevens moesten hier ook de af- weerappèl v{erd omgeroepen. beste is natuurlijk dat er nooit geblustb~4
delingen Enkelfabricage en Zenderbouw Bij zo'n gelegenheid blijkt of de ploeg ge- hoeft te worden, maar gebleken is"
napr ovèrgebracht worden. En of dit nog oefend is. Het aantal werkzaamheden dat in mocht het wèl nodig zijn, onze brandwe:éirl;!
niet genoeg was, deed men gezamenlijk met vliegende vaart moet worden verricht om- zijn mannetje staat. ,,;,ê;ci.personeeJ. van de Nabewerking een aanval vat o.a.: stroom uitschakelen. dieselmotor 'WiJ kunnen deze medewerkers ' c'

op de Galvano. Deze werd geheel sèhoon- aanzetten, brandb1uspomp starten, hekken zijn voor hun toewijding en paraatheid:,
gemaakt, met inbegrip van alle baden, ter- openen voor Haagse br:andweer, ramen slul- offeren veel tijd voor de bescherrn1i!gc
wijl geheel nieuwe betonnen afvoergaten ten, brandblusmateriaal aanvoeren, enz. enz; onze werkelijkheid. Dat de i!1spannln~:
aangelegd werd~n. En ondanks dit alles is dat is seconden na het alarm was men met vergeefs is geweest, bleek -
de afdeling Huisvesting nog niet tevreden. een snelblusser ter plaatse en binnen drie
Momenteel is men bezig met het verhuizen minuten was de eerste slang spuitklaar.

d fd I. P .. t d Zeven minuten na het alarm stond de eerstevan e a e Ing reCISlemon age van e .
k Id P I bo h T I wagen van de Haagse brarldweer naast de ie er ersonee sge uw naar et e e- h tf b . k I t I d d d Iou a rle, even a er gevo goor e

ladderwagen. .
-~

I Nog even interesse voor de
\/~_,_- J I.J.J_- ...,'KY 524 HBM 41 YU"yc "'oo"u YC""C'uuc,' VV'J
heden over de handelsavondscholen..

0 t d' d '1952 Dezer dagen heeft een nieuw pro- middels is de vacantie voorbij en is het
h e feer,~ e .ra Icl van d e serie duct de fabriek Utrecht verlaten, De I tig enige gegevens te herhalen,

ei t zIJn Intre e ~e. aan" een toe- HBM 41, een handboormachine voor Opgeleid wordt voor:
ste m~~ grofft.e, ,~walltfeblte.n In e~n dat de kleine werkzaamheden en een Rijksdiploma's - 3-. 4- en 5-jarige
voor ZIJ.~ e IClente a rlcage In ee,n ideaal voor iedere knutselaar. Met avondschool

lage prijsklasse valt. De KY 524 .is een boorcapaciteit van 4 mm in staal, Schooldiploma's - 3-, 4- en 5-jarige ~

ee,n 5 lamps ontvanger met golfbe- Het aantal omwentelingen per mÎ- avondsch~ol ,
reiken 13,5-52 m, 175-585 men, n t b d agt b I t 3600 b Schooivakdiploma s - b.v, boekhouden,
720 2000 I" kh ' d uu e ra on e as en e- d I d t' t- m en een moge IJ el tot I 2400 H f e scorrespon en le e c.
h I . f ast ,et a gegeven vermogen A . t ' d ' I ' b kh det aans uiten van een gramo oon- ' 50 B'. II d 70 ssocla le lp oma s - oe ou en,

IS watt. IJ nu ast wor t watt correspond~ntie etc.
opnemer. b.. ~

II t 120 tt, , en IJ Vu as wa opgenomen. MiddenstandsdipJoma - Algemene

H~t toestel IS voorzien van een 17 cm Hij is zodanig geconstrueerd, dat het kennîs,
I~,dspreker, welk~ het mede mo,ge- zwaartepunt in de volle hand ligt, De cursusduur bedraagt 3, 4 en 5 Jaar.
liJk maakt een uitstekende gelulds- waardoor hij gemakkelijk te hanteren Speciale aandacht wordt gevraagd voor
kwaliteit te verkrijgen. De kast van is. Door toepassing van het lichtme- Ri!ksdiploma., 3-j~rige
de KY 524 is van een zeer attractie- t I ' h t ' ht I ht 17 k D,t geeft vrIjstellIng v~n het

aa IS e gewlc sec s . g, examenve vorm en uitgevoerd als gevlamd . , .

notenhout, Het is het eerste Erres , Denk o~. de v~cantlef.oto ~1 Het examen omvat de volgende vakken:
t t I 't t t I t' De vacantIe IS ten einde, De f,lms zIJn ont- Handelswetenschappen waarbij
oes e UI gerus me een p as IC wikkeld, de foto's afgedrukt. 's Avonds '

schaal, nemen we ze weer eens in de hand en boekhouden en bedrijfsleer;
b k " k d ht ., d h handelskennis;De KY 524 is een apparaat dat ziJ'n e Ij en e prac Ige panorama s, e eer- h d I k k . ., lijk drukke stranden en allerlei geneu9ten an e sre enen en wet ennls,

weg op de markt wel zal vinden, waarvan wij in de vacantie genoten hebben, hand:lscorrespondentie, Nederlands,
cr zijn aardige opnamen, minder geslaagde - Duits en Engels.

Voor weetgierige VDH'ers en een goed geslaagde. Er zijn er zelfs bii cr is ook gelegenheid voor gratis
i die het heel goed konden doen bij een In typen en stenografie,

Studerende en weetgierige VDH'ers wonend! wedstrijd. Welnu, waarom niet geprobeerd? niet onderschat worden,
in Rotterdam kunnen met een introductie- De verzendingstermijn voor onze vacantie-
briefje van de VDH-bibliothecaris gratis boe- fotowedstrijd sluit pas 15 October en U be- nen opstellen, de beginselen der
ken lenen uit de bibliotheek van de Neder- noeft niet bang te zijn dat Uw fot9's het kunst kennen en in staat zijn
landse Economische Hogeschool, Pieter de op moeten nemen tegen d~ producten van handelsbrieven uit het Nederlands J[}
Hoochweg 122; mensen met gerenommeerde normen in de vreemde taal te vertalen, c
De bibliotheek is geopend van Maandag tot! fotosport. De foto's kunnen ingezonden Voldoende kennis van enkel- en'
en met Vrijdag van 9-17 uur. Zaterdag i worden in de klasse gevorderden en begin- boekhouden wordt op het examen
van 9-1~ uur. De uitlening ÎS geopend van ners, Er is dus ook voor U een kans op Nadere inlichtingen worden ~

9.30-16.30 uur, Zaterdag van 9.30-11.30 I een van de prijzen van (15.-, (10,- en de heer Broekhuysen,- afd. Bibliotheek
uur, (5.-. de heer Van Delft, afd,l



De vacantieprijsvraag is een groot succes gewor-
den. Velen schijnen ondanks het schitterende weer.
toch een ogenblikje tijd te hebben gevonden om
de hersens te pijnigen over de gestelde vragen.

Gezien het grote aantal inzendingen moest ook
nu het lot weer de bes.lissing brengen. Dit keer
was de eerste prijs van f 10. - voor:

Hr J. J. HlllENAAR, afd Huisvesting

De tweede prijs van f 5. - is voor

Hr R. J. TETENBURG, afd. Organisatie

terwijl de derde prijs ad f 2.50 in de portemonnaie
van
Hr MEDDENS, afd. Verkoop

verdwijnt.

De redactie wenst de prijswinnaars van harte ge-
luk en hoopt dat zij, die dit keer niet tot de geluk-
kigen behoren, zich niet af laten schrikken en even
enthousiast zullen deelnemen aan een volgende
puzzle.

. bedanken als kernlid van mej. M.
van Dijk werd mej. S. J. Jacobs als op-

i volgster aangezocht haar plaats in te nemen.
Deze heeft de benoeming aangenomen en
zal dus voortaan de vrOuwelijke uurloners
in de Utrechtse Kern vertegenwoordigen.
Wij zeggen mej. Van Dijk dank voor het-
'1een zij gedaan heeft In het belang van

I het kernwerk en wensen mej. Jacobs toe,
dat zij met veel animo de door haar aan-
vaarde taak zal verrichten.

-

KERNSPREEKUUR

Op Vrijdag 22 Augustus hebben zitting in
het kamertje achter de portier:
le pauze: mej. S. Jacobs en hr De Baar.
2e pauze: hr Bul en hr Slagmolen.

~

r Ziekentroost collecte-""",

I1

Voor het onlangs In Utrecht gehouder
examen T.B.D.. slaagden de he,ren:
R. Bakker, Tramo
J. van Dijk, Machinerevisie
P. J. A. Kuylen, Contróle Draaierij
A. Langendoen, Huisvesting
G. v. d. Linden, Stamperij
T. C. Lith, Gereedschapmakerij

:C. E. v. d. Steen, Montage
J. H. van Wijk, Gereedschapmakerij
Afgewezen 5.
Onze hartelijke gelukwensen voor de ge.

1.1"""ri..n

Op Maandag 4 Augustus, de laatste dag
van de vacantie, hebben ongeveer twintig
Utrechtse personeelsleden een excursie ge-
maakt naar N.V. Industrie Vaassen. Vertrek
's morgens om 6 uur uit Utrecht.
Na een prachtige tocht - allen waren per
Solex - door één van de mooiste streken
van ons land', o.a. over Garderen en Udde-
Iermeer dwars door de Veluwe naar Vaas-
sen. Onderweg werden nog een paar laat-
komers opgenomen in de ploeg en zo be-
reikten we dan in beste stemming Vaassen
om ongeveer 10.15 uur. De ontvangst was
prima met een korte toespraak van de Direc-
teur, Ir van Achterberg. Daarna gingen Wf'
het eerste gedeelte van de fabriek bezich.
tigen.
Van het Laboratorium naar de Spuitgieterij,

Jar wij dank zij de goede leiding een pri-
,la kijk kregen op het gieten van lichtmetaal-

onderdelen, die ook worden gebruikt in ons
bedrijf, o.a. Solex-onderdelen. Hierna door
de polijsterij, draaierij, model makerij naar
de matrijzenmakerij.
Inmiddels was het 12 uur geworden, waarna
we een korte wandeling maakten naar hotel
"Cannenbergh", waar een goed verzorgde
koffietafel ons reeds stond te wachten.
Na de verzorging van de inwendige mens
hield Ir van Achterberg een korte lezing
over het sociale werk van dit bedrijf, zowel
ten opzichte van het personeel als van het I
gehele dorp. Een sociaal werk, gezien de
omstandigheden, werkelijk buitengewoon.
Hierna nam de rondgang weer een aanvang,
eerst door het dorp zelf, waar verschillende
dingen die door de fabriek waren gedaan
werden bezichtigd. De tocht leidde langs
nieuwe, ruime woningen, voetbal-, korfbal-
en tennisvelden langs de sintelbaan naar het
zwembad. Dit alles was te vinden op fa-
brieksterrein en was beschikbaar voor de
gehele Vaassense bevolking, alsook de gym-
nastiekzaal en het badhuis. Na het sociale
was weer de beurt aan het tweede oedeelte
van dit bedrijf. We zetten onze
door de bladmetaalfabriek, waar wij een
goede kijk kregen op het vervaardigen en

Ide mogelijkheden van dit metaal. Na de
bladmetaalfabriek was de ijzergieterij, zand-

vormerij en het magazijn aan de beurt.
Inmiddels was het reeds 16.00 uur en wer.
den wij teruggeleid naar de cantine voor de
thee. Hier sprak de heer Van Achterberg
een slotwoord. Hr van Bokhorst dankt/'
namens alle aanwezigen voor de goede zor.
gen en de leerzame dag.
Na een heerlijke ~n gezellige Solex rit over
de Veluwe waren we om 21.00 uur weer
thuis.
Al met al was deze laatste vacantiedag een
zeer geslaagde dag.

Er werd in de Expeditiehoek van onze fabriek In het

klein verbouwd. Eén van de wensen van
hr De Baar: duidelijk scheiden van partijen
v66r en na de steekproefcontr61e, is nu
vervuld.
Maar als men wat verandert, dan heeft dat
altijd weer consequenties en daarom is de
HBM service-afdeling kleiner gemaakt.
Zo ontstond een nieuwe steekproefruimte.
Hr Zingel verhuisde met zijn kleine werk-
plaats en de motoren eindcontr61e is op-
nieuw opgesteld.
naar onze Draaierij een draadwalsmachine
uit de Maanweg overgebracht voor het ma-
ken van onze ventilatoren-transmissieonder-
delen, terwijl ook de A.I. revolverbank ging
draaien. Dit Nederlandse product, waar de
heren De Gruyter en Van Geffen al goede
~rvarln' '~n mee hebben, geeft een betere

I ~

l_-

kwaliteit en hogere productie dan onze
oude karretjes.
grote schoonmaak gehouden In onze drink-
waterinstallatie. Het desbetreffende labora-
torium had een microbe gevonden en de
wateropbrengst was onvoldoende.
De roodkoperen filter was aan de zuiglei-
ding in de bron verstopt, zodat de Sihi-
pomp niet meèr voldoende water opbracht.
De;ze werd gedemonteerd en schoong~-
maakt en de 'zuigleiding werd vernieuwd;
ook de 400 kg grint moest worden ver-
wijderd en door nieuw vervangen voor het
goed filtreren.
De glazen sproeiers in de filterketel werden
schoongemaakt. De leidingen werden door-
gespoeld met leidingwater en daarna werd
een monster van het pompwater voor che-
misch en bacteriologisch onderzoek inge-
zonden bij het Instituut van Volksgezond-
heid. De pomp heeft thans een capaciteit
van 225 liter per minuut.

Ook de ENAF weet wat Ziekentroost'
kon betekenen. Een op Donderdag
24 Juli gehouden collecte bracht
f 45,68 op. Gezien de personeels-
sterkte van de ENAF een resultaat
om trots op te zijn.



JUBILEUM VAN
F. ZONDERVAN

I

~

r I Burgerlijke Stand

~eboren (VDH)
Dorothé Bernadette Maria. dochter van N. J.

Heyboer. Bedrijfsschool, op 14.7.1952.
Ingrid, dochter van N. Kouwer. Expeditie.

op 25:7.1952.
tgbert Willem, zoon van J. Heymans, Werk-

voorbereiding. op 31.7.1952.
Abraham. zoon van J. Crama, Galvano, op

7.8.1952.
Ellen, dochter van H. C. Meyer. Montage-

contr6le. op 8.8.1952.
Huwelijken

J. Hakkaart, Plaatbewerking, met m~j. M.
J. L. Reurings op 21.8.1952(VDH)...
C. van Iwaarden, Magazijnen. met mej.

A. Röberti op 6,8.1952 (ENAF).,

INTREDINGEN
5.8.1952
:-'. Wittebroek, Bewakingsdienst
-.:. V. de Gruil, Opleiding
J. D. landheer, idem
.. D. looman, idem
W. J. lugard, idem .
" H. Tan, idem -"...,',
-~. Vervoort, idem
Th. D. Wezelenburg, idem
11.8.1952
-- Dekker, Opleidîng
-. D. G. Gallas, idem
~. P. Gallas, idem
- H. M. van Geene, I.V.O.K.
.:. C. van der logt, idem-

Nieuwe telefoonnummers
Ook dc ufdeling Werkvoorbereidîng is in-
.ern :Ju" het verhuizcn geg:lan. Hicrdoor
zijn divcrse telcfoonnummers niet juist mccr.
Hieronder een staatje met de juiste num-
mers.
Toestel 74: mej. Verbeek, hr langèzaal, hr

Kerst, hr Zegveld.
loestel 81: hr Fraterman, hr Schaap.
Toestel 45: hr Boerstra, hr Frantzen, hr

Buys, hr Heymans, hr Dasscl,
hr Van Eldik.

naar uitgang, doch al-::

Veranderingen bij afd. Arbeid i

! 26 Augustus zal het 12Y2 jaar geleden zijn
~ dat F. Zondervan van de afdeling Gereed-
) schapmagazijn in onze dienst trad.

l Zondervan begon als corveeër in de nabe-
. werking, doch ging spoedig over tot het

: lijmen van slIjpschijven. Dit werk deed hij

~ zogoed dat hij promotie -maakte in de vorm

'> van overplaatsing naar het gereedschap-
magazijn. Op deze post geeft hij momenteel

nog steeds zijn beste krachten. Het is niet

i altijd voor de wind gegaan met Zondervan. Een ernstige ziekte maakte hem van Januari

1949 tot Februari 1950 bedlegerig, doch zijn

sterke wil overwon. Zondervan' keerde op

zijn post terug en vervulde zijn werk of hij

nooit een dag ziekte gekend had. Natuur-

lijk houdt Zondervan er ook zijn liefhebbe-

rijen op na. Fotografercn is zijn grootste

hobby, terwijl op de tweede plaats vissen

~ komt. Of hij beide hobbies wel eens com-

bineert door enorme vangsten op de ge-

voelige plaat vast te leggen is ons niet be-

kend: Zondervan, ook van de redactie de

L:::~~~~=::~-~"""""-'-'~~~"N_"",",""~',"""-"""""-",,,,,"-""'"

VERONTWAARDIGDE VADER De nieuwe cursussen beginnen
Onder het hoofdstuk "trotse vader" Nu de fabrieksvac~ntie voorbij is will~n wij
plaatsten wij het bericht van het cum nog e:ens de aàn,~acht vestigen op de mel- I
I d I D . d W ' ding In het VDH tJe van 5 Juli j.l. betreffen-
au esagen voor rs In e IS- en de aanmelding voor de vojgc~de cursussen.
Natuurkunde van de zoon van band- i' Convers.;tie-Engels.
baas Kloosterziel. Doch zie zodra dit: b. Technisçh Engels.
bericht ,;'erschenen was kwam een' Engelse l-iandelscorrespondentle.
. d d b db b .' d d ,j: Nederlandse Hündelscorrespondentie.

zIe en, e an aas, rlesen op e Wil iedereen die belangstelling heeft voor
redactIetafel aanstuiven. Doctoran- deze cursussen zich v5ór 30 Augustus a.s.
duS? Doctor was zijn zoon! Voor- schriftelijk opgeven bij de heer Van Delft,
waar wel een verschil. Onze excu- afdelfng Opleiding, zodat begin September

d l gestart kan worden.
ses, trotse va er. Voor hen die fnlichtingen of' advies willen

We gaan weer klaverjassen ~eb?en zal de heer Wehrmeyer enige keren

s mlddags om 5 uur aanwezig zijn. Aan-

Klaverjassers, opgelet! Maandagavond vragen voor dit spreekuur bij de heer Wehr-

1 September opening nieuwe seizoen. meyer, Somerlustplein 3, Voorburg, tel.

Met nieuwe moed en nieuwe krachten 779704 of bij hr Van Delft.

aan een nieuw programma. Zij die

zich interesseren voor de mooie kla-

verjassport houden deze avond en de

volgende Maandagavonden vrij. Met ingang van Maan-
dag 18 Augustus aan.
staande zal het verkeer
in en om ons complex
tijdens de middagpauze
anders worden geleid.
Was het tot nu toe nog
nodig de weg naar
't Ontspanningsgebouw
buitenom te maken, te
beginnen volgende week
kan men binnendoor.
Men gaat dus over het
binnenterrein, dat be-
treden wordt door alle
deuren, die toegang
geven tot het binnen-
terrein.
Het is niet meer nodig
de weg via de kleed-
kamer te nemen, tenzij
men daar heen wil om
kledingstukken te halen
of te verwisselen.
De cantine-ingang aan
de kant van de
telecommunic3tiefabriek
",ordt nu gebruikt in-
plaats van de ingang die

In de vacantie is er in het Hoofdgebouw
reeds veel veranderd. De grootste verande-
ring vond wel plaats op de begane grond,
waar alles in gereedheid is gebracht om zo
snel mogelijk over te schakelen op de
nieuwe telefooncentrale. Daar een nieuwe
kamer gemaakt moest worden voor de tele-
foniste heeft dit verschuiving gebracht in de
afdeling Arbeid. Niet alleen wat plaats, doch
ook wat telefoonnummers betreft.
Wij geven U hierbij de telefoonnummers
van de nieuwe afdeling. Breng deze ver-
andering in de interne telefoonlijst aan, het
bespaart ook verkeerde aansluitingen.
Hr Schrevel 89 en 184
Mej. Groeneweg 70 en 126
Hr Noordendorp 87 en 145
Administratie 90 en 181
Alle andere aanslu itingen zijn onverand~rd.

Kernspreekuur Maanweg.
18 Augustus 1952:
1 e pauze: mej. Mulder en hr Oosthoek.
2e pauze: hrn Saat en Haasdijk.
25 Augustus 1952:
1e pauze: mevr. Dronkers en hr De Geus. i
2e pauze: hrn CamphuysC;1 en Mj:1d1. i

tot dusverre function-
neerde.
In verband met het on-
vermijdelijke toezicht
zijn de uitgang Maan-
weg van de rijwielstal-
ling en de hoofdingang
Maanweg (bij portier
De Bruyn) voor perso-
neel gesloten.
Wie dus tijdens de
middagpauze naar huis
wil of het fabriekster-
rein wil verlaten, moet
dit doen via de uitgang
Regulusweg, dus bij
't Ontspanningsgebouw.
Deze toegang moet ook
worden benut bij het
terugkomen. Wegens de
grotc afstanden en de
beperkte tijd is het met
ingang van Maandag
aanstaande eveneens
toegestaan op onze ter-
reinen tijdens de mid-
dagpauze te fietsen of
te Solexen van stalling

leen om de schoorsteen
heen. Verzocht wordt
van deze herwonnen
vrijheid een gepast ge-
bruik te maken.
Deze maatregel zal
binnenkort gevolgd wor-
den door een nieuwe
regeling voor het be-
treden of verlaten van
ons complex bij aan-
vang of einde werktijd.
Wij hebben echter wel
de indruk, dat de ver-
korte weg naar de can-
tine in de smaak zal
vallen en dat deze rege-
ling dus alle medewer-
king zal ondervinden,
die voor het slagen on-
ontbeerlijk is.
De bewakingsdienst doet
een beroep op allen om
door een soepele na-
koming van alle voor-
schriften deze nieuwe
verkeersregeling tot een
gcnoegen te maken.


