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Dr, A. Winsemius, directeur-generaal voor de Industrialisatie, heeft vorrge
week in Den Bosch een rede gehouden die in het gehele land de aan-
dacht heeft getrokken.
Het onderwerp was namelijk: 5 jaar industriJlisatie. Dr. Winsemius heeft
bij die gelegenheid geconstateerd dat de gestelde doelen bereikt zijn en
dat Nederland kans heeft gezien in vijf jaar werkgelegenheid te scheppen
voor 240.000 personen en voor ruim 7.000.000,000.- gulden in de in-
dustrie te beleggen.
Daarmee zijn we er nog niet. De bevolking neemt voortdurend toe en dus
moeten er steeds meer fabrieken, werkplaatsen en industrieën komen.

Dit streven moet slagen willen wij voorkomen Het is alleen de ongemotiveerde voorkeur
at het Nederlandse volk tot de pauperstand voor buitenlands fabrikaat dat debet is aan

vervalt. deze toestand.
Het Is wel merkwaardig dat de heer Winsemlus Dr. Wlnsemius heeft het de Nederlandse
tot een conclusie gekomen is die onze heer handel verwet~n dat zij onvoldoende reke-
L. W. van der Heem al enkele jaren geleden ning houdt met de levensbehoeften van het
de Nederlandse radio- en stofzuigerhandel eigen volk. Het Is In laatste instantie de han-
voorhield. del die de beslissing moet brengen bij ons
Het was tijdens de bezoeken die deze han- strevcn naar welvaart.
delaren aan onze fabriek brachten, dat een De industrialisatie kan alleen slagen als van
beroep gedaan werd op hun medewerking hoog tot laag beseft wordt dat" men er niet
bij het Industrialiseren van ons land. Het Is mee kan volstaan fabrieken te bouwen en
de handel die het nationale product een eer- nieuwe producten te vervaardigen.
lijke k3ns moet geven en de Nederlandse De handel moet het nieuwe product een eer-
Industrie de binnenlandse afzet moet bezor- Iljke kans geven en het is de taak van de
g~n waar de export op gebaseerd moet zijn. hand~1 de Nederlandse klant voor te lichten.
Dr. Winsemius sprak er zijn verwondering Want het is beschamend dat onze landgeno-
over uit dat de Nederlanders nog steeds een ten een product versmaden waar bultenlan-
onverkl3arbare voorkeur voor het buiten- ders bewondering vóor hebben.
landse fabrikaat aan de dag leggen. Neder- Het is beschamend en gevaarlijk, want de
l:Jndse industrieën, die bij verwende klanten toekomst VJn onze kinderen is afhankelijk
als de Zwitsers en Amerikanen belangrijke van onze eigen houding tegenover eigen
successen kunnen behalen, hebben er hier te product.
lande grote moeite mee er bij het Neder- - --- - . ~ c~

landse publiek in te komen. Het is een ver- W dt d t t d b f O

t bid ' schijnsel dat wij allen kunnen waarnemen. or esa us van erom le s epaa "
Men controlere de advertentiepagina's van D N d I d b f ' t Id d ' I k I . . k hd C k' d~

k t H t ' b h d l ee er an se rom le swere , le a en e e Jaren In onze er el ver eert over e

e ran maar eens. e IS esc amen zoa s tat d ' d h .d . .t d I .k d.. '
dd I I I d' d I d f . ' N d I d d t s us le e over el UI eln e IJ aan It nieuwe vervoerml e za ver enen, Is eze

je er an se Irma s e er an se pro uc en k h .kaan Nederlanders aanbevelen. Onze Neder- we';!' weer eens opgesc rl t. ~oor een geruc~t: De kranten brachten name!ljk de mede-
landse taal schijnt wel zeer minderwaardig deling d~t, volgens mededeling van de Mmls~er van Verkeer en Waterstaat, Zijne
t~ zl n. Excellent~e Ir Algera, ,,~en ontwerp met betrekking tot de status van de .bro~flets thans
Ned~rland als handelsnatie ontleende zïn ~edrukt IS en gereed .llgt om. naar..d~ Raad ,van State te worden gezonden. Hetgeen
k ht .., t t . I . t II'n J Inhoudt dat deze regeling onmiddellijk In werking zal kunnen treden als de Raad van State
rac aan zIJn In erna lona e Ins e I g en h t h ft d k d.. 11 ' h t k . t d Id e ee goe ge eur .zIJn gglng op e rulspun van e were -

handelswegen. Over de juiste
Nederland betrok en betrekt veel Industriële inhoud van het
producten uit het buitenland. Het Is echter ontwerp tast
teveel V3n het goede als men dit zover door- men volledig In
drljf~ dat men aan buitenlands fabrikaat de hetdulster.Het
voorkeur blijft geven ook als het nationale schijnt in Ieder
product zowel in prijs als In kwaliteit aan- geval wel vast
trekkeiIjker is. te staan dat de
Om een voorbeeld te geven: Phillps Is een maxim. cylin-
der grootste ondernemingen In zijn soort. derinhoud van
Nederlandse radiotoestellen genieten overal bromfietsen
een uitstekende reputatie en het feit dat bepaald Is op
onze export zich richt op alle landen waar 50 cc. Verder
invoer mogelijk is, spreekt voldoende, Des- heet het in de
ondanks importeert Nederland radiotoestel- Telegraaf, dat
len. Vorig jaar waren het er 16.128, met een de maximum
totale waarde van 2Y2 mlilloen gulden. Uit snelheid op rij-
de importcIjfers blijkt dat dit aantal in 1953 wielpaden, en
nog aanzienlijk groter zal zijn. zelfs dit wei-
Als deze buitenlandse toestellen nu goed- geren wij te
koper of beter waren dan de Nederlandse, geloven, vast-
z:luden wij er vrede mee kunnen hebben en gesteld is op
er het bewijs In zien dat onze eigen Indu- 20 km per uur.
strieën te kort schieten. Dit is echter niet het Twintig hele - - --- -' ~

geval. De geïmporteerde radio's zijn alle ~ilometers per Niet hard brommen, maar luid brommen
duurder d~n de Nederlandse toestellen van uur Is namelijk
overeenkomstiQè klasse, zo'n slakken- Cliché 'Ielegr..f Vervolg pag. 2
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Vrije Tijdsfentoonstelling Utrecht
Op zeer smaakvolle wijze w~s de tentoon-
stelling Vrije Tijdsbesteding ingericht. Dit
!':loet wel noden tot inzenden bij een vol-
~~nde gelegenheid.

De status van de bromfiets
n~nn rJ,. ~~Iio rJ~ '~~o'~ h.~~i;~.. -J". ~--~

Men noemde in de pers I,Coronatic
was - gezien de belangstelling van
Op ons televisie-laboratorium en ook
kon men echter beter spreken van ec
week door ons n.l. een groot aantal 0
voornaamste volgen hier enkele bijzo

De grote zaal van het hotel Witte Brug was
ontruimd en ingericht voor televisie-ontvangst
met 6 toestellen. Geheel links op de voor-

In Maastricht werden door de heer Wienans,
directeur van het Stokvis filiaal, de leden
van de Vereniging Nederland-Engeland, die
van de Rotary-club en nog een groot aantal
andere notabelen uitgenodigd in het restau-
rant "Fort Sint Pieter" boven op de Sint
Pieterberg gelegen. De ontvangst geschiedde
met acht toestellen, gedeeltelijk afgestemd op
lopikfEindhoven, gedeeltelijk op langenberg.
's Ochtends (aankomst Westminster Abbey
en eigenlijke kroningsplechtigheid) waren een
90 personen aanwezig, 's middags (tocht door
londen) 140 en 's avonds (herhaling en vuur-
werk) ~50 personen. Het beeld van lopikl
Eindhoven was heel wat beter dan dat van
langenberg.
In Den Haag deed al geruime tijd geleden
de Regerings Voorlichtingsdienst een beroep
op ons. Hier werden 6 toestellen geplaatst,
alle - wat beeld betreft - ingesteld op
loplk, doch met uitgeschakeld geluid. Het
geluid ontving men afzonderlijk rechtstreeks
uit Engeland, waardoor men alleen de com-
mentaa r van de B.B.C.-reporters - maar dan
volledig - opving.
's Ochtends waren :t 130 personen aanwezig,
's middags :!: 80 en 's avonds zelfs 170 per-
sonen. Onder de aanwezigen waren o.a.
Z.E. Mr. J. W. Beijen, Minister van Buiten-
landse Zaken; Sir Nevill Montague Butler,
gezant van Engeland, en voorts de voorzit-
ters van de Eerste en Tweede Kamer van
de Staten Generaal en de Secretarissen-Ge-
neraal' van de Ministeries van Algemene Za-
ken, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Za-
ken en Maatschappelijk Werk.

Reeds enige weken geleden vroeg de Ver-
eniging "Haagsche Schouw", waarvan een
groot aantal notabele Hagenaars lid is, ons
om voor hun een ontvangst te verzorgen.
Dank zij de medewerking van de directie van
Maatschappij "Zeebad" konden in de z.g.
Feestzaal van het Kurhaus drie toestellen
worden geplaatst, waardoor "s '!10rgens 80 en

)n-day" wel" T elevision-day" en dat
het publiek - geen slechte naam,

bij nog enkele andere functionarissen
~n "Television-week", Er werden die
,ntvangstposten ge'installeerd, Van de
nderheden,

grond: mr. Van Thiel, Minister van Maat-
schappelijk Werk, mevr. Van Thiel en de
heer Meyer, directeur van het hotel.

'$ middags 40 leden van de vereniging het
Iprogramma konden zien. 'sAvonds zagen 100

gasten en relaties van het Kurhaus de her-
uitzer}ding en het vuurwerk.

In de loop van Maandagmiddag werd nog in I
Hotel "De Witte Brug" een ontvangstcentrum
met 6 toestellen geïnstalleerd, waarbij gasten
en relaties van dit hotel waren uitgenodigd.
Hier zagen 's morgens 100, 's middags ~ en
's avonds 80 personen het programma. Onder
de aanwezigen waren hier Z.E. Mr. F. J. van
Thiel, minister voor Maatschappelijk Werk en
oud-Minister Prof. Dr. A. H. M. Albrechts.

Tenslotte hadden wij nog voor onze eigen
vrienden en relaties de kleine filmzaal van
ons Ontspanningsgebouw met 6 toestellen in-
gericht. Hier waren 's morgens 80, 's middags
50 en 's avonds 15 toeschouwers aanwezig.
Voornamelijk journalisten, hogere gemeente-
ambtenaren, de "geestelijkheid" van Voor-
burg en nog andere relaties waren uitgeno-
digd.
In totaal hebben door onze bemiddeling I
meer dan 1000 personen de
geheel of gedeeltelijk op het
gevolgd.
Nog niet geheel bekomen van de
nissen van al dit voor onze mensen
wone werk, werd Vrijdags opnieuw e"
roep op onze televisiestaf gedaan. Mr.
Stokvis bezocht die dag met het "
van de Nederlandse Groothandel"

-- -,
handelsgeboiJw te Rotterdam ter
van de "Groothandelsdag".
Tijdens de bijeenkomst ontstor}d de wcns
avonds het televisieprogramma te zien.
:t 13.00 uur kwam het eerste telefoontje bij
ons binnen en te :t 20.00 uur zagen onge-
veer 150 groothandelaren met hun genodig-
den (w.o. Z.E. Prof. Dr. J. Zijlstra, Minister
van EconomIsche Zaken; Dr. P. Rijkens, pre-
sident-directeur van Unilever en Prof. Dr.

~u.," ~u. ,~". ~~ ."."..~ """""'~'" ""'~Ç
:>olex.. zich geneert om zo traag te rijden,
Op de meeste rijwielpad~n wordt zelfs door
,gespierde) fietsers een hogere snelheid be-
h3ald.
Het lijkt ons daarom aannemelijker dat onze
Minister het criterium gelegd heeft in het
uiterlijk en de constructie. Dus: de opbouw
van het frame, de vork, de trappers, remmen
en dergelijke. Het lag in het Ministeriële
voornemen om slechts die bromfietsen tot de
rijwielpad~n toe te laten, die het uiterlijk en
net karakter hadden van een fiets en die na
uitschakeling van de motor bereden konden
word~n als een gewoon rijwiel.

I Wij h~bben In dit blad meermalen betoogd
dat het uiterma;te moeilijk zal zijn om een
bevredigende oplossing te vinden. Sinds de
komst van de bromfiets Is van overheidswege
qetrachi een aannemelijke beginselverklaring
~f te geven. Inmiddels is het aantal brom.,
fietsen in Nederland de 200.000 genaderd en
ziet het er nog helemaal niet naar uit dat
aan deLe groei een einde komt. De Over-
heid ziet zich hier dus geconfronteerd met
een nieuw vervoermiddel, waar men eigen-
lijk geen raad mee weet. Er zijn autowegen
spoorwegen, tramwegen, waterwegen, rijwiel
Daden en voetpaden, maar bromfietspaden
zijn er niet.
In aanmerking nemende dat de normale evo.
lutle leidt tot de uitschakeling van de trap~
fiets en wel ten gunste van de bromfiets, is
het de fiets die de consequenties van de
nieuwe tijd zal moeten aanvaarden. Dus is
CJnze m~ning: de bromfietsen op het rijwiel-
cad. Wat is dan als bromfiets te beschouwen:

I weer naar onze meening: alle motorisch
voortbewogen rijwielen die ongeacht de cy-
linderinhoud niet harder kunnen rijden dan
30 km per UUr.

'Let wel, dit zijn slechts onze eigen opvattin-
gen. Uiteraard denken fabrikanten en impor-
teurs van snelle merken er anders over. Maar
is het juist niet omdat vele van deze merken
zo dicht bij echte motorrijwielen staan, dat
de tegenwoordige impasse is ontstaan.
Elke redelijke oplossing zal ons intussen wel-
<om zijn, al moet het ons als Solexist van het
hart dat de huidige toestand, dus helemaal
geen definitieve regeling, ons persoonlijk nog
nooit voor problemen heeft gesteld..

F. L. van Muyswinkel) o.a. het filmpje van df{
officiêle op~ning van h~t Groothandelsge-
bouw, zoals die de vorige dag door H.M. de
Koningin was verricht.

En op de Coronatlon Day èn op de Groot-
handelsdag waren alle aanwezigen - zonder
uitzondering - vol lof over het gebodene.

Het moge voor ons personeel een voldoening
zijn te weten dat deze lof In belangrijke mate
betrekking had op de kwaliteit van beeld en
geluid van onze televisietoestellen.
-



Op Zat~rdag 30 Mei vond de traditionele sportontmoeting plaats tussen vertegenwoordi. doen doorslaan. Dat beide partijen die taak
gende elftallen van de fabrieken Utrecht en Den Haag. Op het gebied van handbal en serieus opvatten bleek wel, daar in de eerste
voetbal zouden ook nu weer deze beide fabrieken de strijd met elkander aanbinden. helft ondanks vele attaques op beide doelen
Zoals twee jaar geleden, toen Utrecht deze wedstrijden eveneens organiseerde, leek ge~n der twee partijen tot een doelpunt kon
lîet dit keer geen sportmiddag te worden overgoten door zonneschijn, want ook nu had komen. Na de pauze traden de elftallen
het er de gehele morgen dreigend uitgezien en men:geen vroeg zich af of deze weer met frisse moed aan en ondanks de
()ntmoeting wel doorgang zou vinden. Doch gelukkig tegen de middag het weer vele wederzijdse aanvallen duurde het nog
opgeklaard en hoewel het nu niet bepaald alle speeltijden helemaal droog gebleven 10 minuten voor het eerste doelpunt geteld
..is, over het algemeen mocht de weergoden niet veel worden. kon worden. Het waren de Hagenaars, die

Hoewel de eerste wedstrijd volgens program- het lieten aantekenen. Aanvallen is de beste
ma om 14.03 zou aanvangen, arriveerden de verdediging.. dachten deze heren, en toen het
H3agse bussen eerst om half drie op de hun na 33 minuten geluk t was de score op te
sportterreinen van "Kampong", e~n veldkeus voeren tot 3-0, dacht men de overwinning
v"~armee we Utrecht weer mogen compli- reeds binnen te hebben. Utrecht dacht er
m3nteren. Hier op dit veld, afgeschut van de echter anders over en van de aftrap af werd
Hoofdweg, werd direct de Intieme sfeer ge- de bal in de richting van het Haagse doel
schapen, die onderlinge wedstrijden zo ge- gezonden en vond eerst zijn rust in een doel-
zellig kan maken. Om kwart voor drie traden punt. Voorwaar~, commandeerden de Hage-
als eerste de dames handbalsters in het strljd- naars weer en 4 minuten later was het 4-1,
pe~k en direct n3 de afworp bleek al dat een doelpunt dat weer geen m)nuut later
Utrecht hier met de eer zou gaan strijken. gevolgd werd door een Utrechtse treff~.r'
~et duurde dan ook niet lang (8 minuten) of 4-2. In de enkele minuten die nog te spelen

eerste bal lag al achter de Haagse doel- ware~ slaagde geen van beide partijen erin
vrouwe en na een kwartier Spelen hadden nog éénmaal te scoren.amese a an a rec N .

fl d d d dde Utrechtse dames reeds een veilige 3-0 a a oop van e we strij en overhan Igde
voorsprong. Voor de rust wisten zij deze Utrechtse ploeg die Den Haag haar wil op- de he.er Car~ouw met een toepasselijk
zelfs nog tot 4-0 op te voeren. legde cn dan ook na 10 minuten spelen haar speechje .de prijzen aan de aanvoerders van
In verband met het late begin van de mid- score tot 6-0 had opgevoerd. Toen gelukte de over~lnn~~de teams. Jammer genoeg kon
dag werd direct aangevangen met de eerste het de Haagse dames een tegenpunt te sco- Utrecht .in zl!n pas v:rvaardig~e prljz~nkast
helft V3n de heren handbalwedstrijd. Een ge- ren, doch in dezelfde minuut plaatste de slechts één nieuwe prijs bevestigen. Wij. ho-
lijk opga13nde strijd kreeg men hier te zien en Utrechtse ploeg weer een treffer. Nadat het pen, da~ Ut;echt In de volgende sportieve
van het begin af aan bleek, dat het een open Haagse damesteam nog éénmaal het net had ontmoeting In Den Haag kans zal zien de
vràag was wie uiteindelijk met de prijs zou weten te vinden kwam het einde. Een door de prijzenbuit aanzienlijker uit te breiden, hoe-
gaan strijken. Utrecht was de ploeg die de Utrechtse dames met 7 -2 verdiend gewon- wel zij een verbe~en Haagse tegenstand zul-
score opende e.n er in slaagde deze tot 2,-0 n~n wedstrijd. len moeten overwinnen.
uit te breiden. Toen het Den Haag gelukt De tweede helft van de herenwedstrijd bracht
was de partijen weer op gelijke voet te bren- reeds in de eerste minuten de spanning terug.
gen scoorde Utrecht weer tweemaal, Via Reeds n3 2 minu1en kwam de Haagse achter-
4-3,5-3 en 5-4 brak de rust aan. speler Jans op kousenvoetjes aangeslopen en
De tweede helft van de dameswedstrijd gaf maakte van deze onopgemerkte nadering ge-
eenzelfde beeld als de eerste helft. Een bruik de gelijkmaker te scoren. Een minuut

later nam Den H~ag voor het eerst in deze
wedstrijd de leiding (5-6). Hoewel het
Utrechtse team vocht als leeuwen om de
overwinning alsnog uit het vuur te halen, de
Hag~n3ren stonden hun niets meer toe dan
de gelijke stand 6-6 te bereiken. Hierna
nam Den Haag met twee doelpunten een - -
voorsprong, die zij door na ieder U1rechts Voetbalelftal Den Haag
doelpunt een tegenpunt te scoren tot het ein- I d' -

de wisten te behouden. Via 6-7, 6-8, 7-8, ntre Ing
7 -9, 8-9, 8-10, 9-10 kwam het einde C. Hogendoorn, afd. Laboratorium, 3.6.1953.
van deze strijd met 9-11 in het voordeel van G I d .
Den Haag. es aag.
Met een gewonnen wedstrijd voor beide fa- Onze portier: de heer D. Bottenberg, be-
brieken was aan de voetballers de taak de haalde het diploma van de Ned. Bond van

Herenelftal handbal Den Haag weegschaal naar de zijde van hun fabriek te Onbezoldigde Opsporingsambtenaren en Be-
wakingsdiensten.

""""'"'"Onze t e levisie V oo ruitzi c h te n""""""'-~ Mej. Iseger, afd. Loonadministratie, slaagde
voor het Stenodiploma.

"De programma's zijn Zelfs het feit, dat wij - cn ook welk een grote De heer Scheltens, afd. Stempel makerij, be-
bar slecht". .. "In Octo- uiteraard beter op de c~lturele betekenis de haalde het diploma van de constructeurs-
ber zal het wel helemaal hoogte dan het publiek televisie kan hebben. cursus.
afgelopen zijn"..., dat - reeds enkele maan- Tegelijkertijd wil men nu Wij wensen de geslaagden van harte geluk
w.aren zo oprnerking~n den .g,cleden het aantal het West Europese tele- met ~un succes.-
die men .d.e laatste tijd t~levlsle:banden hebben visienet, dat voor de Ideeënbus
over teleVISie k'.>n horen. uitgebreid en de produc- Coronation geimprovi-
De belangstelling van tie per band hebben ver- a d t d f'- Mevr. P. E. Scheffer van Rhoon stelde voors~er was opgeze, e I d . t d. t h t IhAt Ned~rlandse Publiek hoogd kon deze over- .t. f ' .II D' t b e veerringen, en lens e van e om eggen- - , . nr le Ins.a eren. I e-

d k . I h b kwas wel zeer gering ge- tuiging niet wiJ.zigen t k t d t h t I van e an eruit opers, na et ge rui terug" een, a e vee ge- h . d I d d . Iworden En hoe wi j' hier En nu is daar
P lotselin g kk " ' k I d te sc ulven op e om egstan aar In p aats.. ma e IJ er za wor en

I d k f I I H Itegen ook Protest eerden veranderin g in gekomen d 1811 d. L .k van os op e wer ta e te eggen, oewe. e /2 uur - Je Opl
d db .' I h . k den zeiden dat de

P ro- De uitzendin g van de . d I ht I ,. e tij esparlng sec ts gering Is, an, oor, In e uc za zIJn -
h I k h b igramm3's niet slecht wa- Coronation heeft bewe- t d ,et grote aanta an ers, toc een e onlngme goe e programma s d k d f 7 50ren maar onvoldoende zen welke mogelijkhe- t II wor en toege en van, .in aantal en daardoor te den er in de televisie e vu en. ., H. den Boestert kwam op het idee de mee-

weinig keus bieden en schuilen. Th3ns ziet men ~I ~et al zIJn de voor- nemers t.b.v. het balanceren van ankers te
dat hsus het televisie- in, welk een belangrijk u!tz:lchten voor .de tele- voorzien van een schroefdraad. f 10;- was
experiment ook in de hulpmiddel de televisie VISie zeer gunstig. zijn beloning.
toekomst wel zou wor- in de toekomst zal blij- Aan ons allen de taak er Een half jaar is het idee van J. B. Jansen, om
den voortgezet. "Van ken te zijn bij het tot el- voor te zorgen dat draadeinden van motor VT 3 - 4 - 5 te ver-
die televisie komt toch kaar brengen van de "Erres" hierbij een be- vangen door lange sch!oefbouten, reeds In
niets". . . . landen van West Europa langrijke rol blijft spelen. gebruik en het blijkt st~eds goed te voldoen.

,...~~~-"~- --- Een aanvullende beloning van f50.-,
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Kernspreekuur
15 Juni 1953:
le pauze: heren Oosthoek en Groen.
:le pauze: heren Verdaasdonk en Heymans.
22 Juni 1953:
1e pauze: heren Kouwer en Van Zeeland.
2e pauze: heren Saat en Schippers.

Inschrijving Prinses Beafrixschool

Op de Chr. Industrie- en Huishoudschool
..Prinses Beatrix". Herenstraat 38. Voorburg,
telefoon 779760, kunnen weer nieuwe leer-
lingen ingeschreven worden voor onderstaan-
de opleidingen:
.~. Huisnaaisters,
b. Hulp in de huishouding.
c, Tweejarige dagschool, eisen voor toela-

ting: 6 kl. L.O.
d. Halfjaarlijkse naöJi- en kookcursussen (mid-

dag en avond), ook voor volwassenen.
Aanvang 1 September.
Inlichtingen en inschrijving op de spreekuren
van de directrice Mej. T. Pijkstra. Dinsdag
van 4.5.~n Donderdag van 7-9 uur aan de
school.

onze fabriek oh:Jnnes, zoon van J. J. Voogt, afd. Huis-
esting, op 28.5.1953.
1arijke, dochter van M. Huysman, mech.

Toen de grote propaganda-actie voor medewerkers aan d~ , fdeli~g T.C., op 5.6.1953. .
Bescherming Burgerbevolking ook in Den Haag en omgevint / Antonla, d07hter van H. A. van Mourlk, afd.
werd ingezet, zullen velen zich hebben /lfgevraagd of on~ Plaatbcwerklng, op 5.6.1953.

- bedrijf, dat in de tweede wereldoorlog INTREDINGEN
~BEDRIJFSBESCHERMING~ beschermingsdienst had opgebouwd, ook thans geen bijzon-- - dere maatregelen moet nemen. Dit Is inderdaad noodzakelijk. J. F. Keizer, 5.6.1953.

BB (B h . B Ik' ) Kipp, 5.6.1953.De organisatie esc crmlng evo Ing . ., ., - J. v.d. Hoek, 8.6.1953.
kent drie onderdelen, te -:veten: . Door de ~Irectle IS tot Hoofd Bedrijfs G, F. Ki . , 8.6.1953.
A. De overheidsorganisatie: waartoe bljvoor- bcschermlng voor ons complex Maan- H G L PPf 861953

beeld de bestaande brandweer, politie, weg benoemd de heer C. Oosthoek p' V' E Ow .. h k 861953
geneeskundige dienst etc., wat personeel van Afdeling Fin3nciën, voorzitter van ... eynsc ~n, .. .

en materiaal betreft aanzienlijk zullen de Kern Maanweg.. De verrassing die mij, toen Ik ui! het zieken-
worden uitgebreid; De heer .Oosthoek .zal zich la.ng~a- huis kw3m, thuis w3chtte, werd door mij ten

B. De zelfbescherming; in woonhuizen, win- merhand In deze nieuw:. f~.nctle In. I1 zeerste gewaardeerd. Hartelijk dank aan chef
kels en werkplaatsen, aangevuld door werken, ~och .: zodra h}J zIJn opvol- collega's.
blok- en wijkbescherming; gcr op Flnanclen heeft Ingewe~kt - J. WEEKHOUT

C. De bedrijfsbescherming, d.w.z. bijzondere geheel voor deze t3ak beschikbaar *
maatregelen boven de normale zelfbe- komen, dank aan directie, chef, baas en col-
scherming, nodig voor belangrijke bedrlj- Iega's voor de gelukwensen en prachtige 9;
ven. dolven of ingesloten personen. schenken bij mijn 12Y2-jarig VDH-jubileuf\

Uiteraard vallen de In ons bedrijf te treffen 2. Pioniersdienst; omvattend 2 pionlersploe- F. VAN LEEUWEN.
maatregelen onder deze laatste groep. gen va'n pl.m. 15 man; voornamelijk be- --
Om na te gaan wat ons in dezen te doen last met opruimen van puinversperringen, Hierbij dank ik, ook namens mijn echtgenote,
staat heeft de Directie een adviescommissie stutten van bouwwerken en In veiligheid de afdeling Ziekentroost, Sociale Zaken en
in het leven geroepen, bestaande uit de brengen van voorraden, machinerieën collega's voor de tijdens mijn ziekte onder-
heren: Stevens (voorzitter), Veldkamp .(secre- e.d., die verloren dreigen te gaan. vonden belangstelling.
tari$), Van Werkum, Eekhof, Schrevel en 3. Kelderdienst; voornamelijk belast met in- J. CRAMA, afd. 2442.
Lagendijk, die de organisatie zal voorberei- richten en in stand houden, alsmede toe- *
den, er toezicht ~p zal ho~den e.n ook In de zicht op gebruik van schuilkelders. Hartelijk dank a3n directie, chefs, bazen en
toekomst van ,adv~es zal blijven dienen. Het is niet onmogelijk dat wanneer de voor- collega's voor de mooie cadeaux, die wij bij
Het ~erst ~odlge IS het benoemen van enkele bereiding verder zal zijn gevorderd, zal bllj- ons huwelijk mochten ontvangen.
functionarissen. Alleen het hoofd van de be- ken dat nog andere diensten nodig zullen F. LUI'JKEN.
drijfsbescherming vindt een dagtaak in deze zijn. Voorlopig wordt met deze drie volstaan. J. LUIJKEN - VAN BEERSUM.
organisatie. De overige functionarissen krij- W " d h b I ;Ich . , f ' d ., IJ oen t ans een eroep op a ons perso-gen un training en oe enlng op e wijze I h t I . h Hierbij' betuig ik miJ'n harteli J'ke dank aanI h b.. b Id b., b d nee - van oog ot aag - om ZIC voorzoa stans IJvoor ee IJ onze ran weer .. .

11 ' f t.. b d '.f b h allen die hun belan
g stellin g getoond hebbenE H B o gesch 'led t een vrlJWI Ige unc le In onze e riJ s esc er- . d ". ken . .. . .. .. . b h'kb t II tij ens miJn zie te.

Natuurlijk worden deze belde diensten In de ming esc I aar e st~. en. . ... E. J. BREMMER, afd. 2900 Mag.

eerste plaats in de bedrijfsbescherming inge- Opgave vóór of op Vrijdag a.s. (19 Juni) biJ *
schakeld. Daarnaast moeten echter nog ver- de heer Schrevel. .opgegeven moet worden: Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank
schillende andere hulpdiensten worden ge- a. Naam en afdeling. aan bazen en collega's voor de fruitmand
vormd, te weten: b. Voor welke van bovenstaande 3 diensten tijdens mijn ziekte ontvangen '
1. Reddingsdienst: omvattend 3 à 4 re,~- m~n zich o~geeft. " M. J. VAN SCHIJNDEL.

dingsploegen van 10 man; voornamelijk c. Bijzondere eigenschappen, ervaringen die *
belast met opsporen en bevrijden van be- voor dit werk belangrijk kunnen zijn. M:!t deze dank ik directie en personeel reç'r,+

hartelijk voor het medeleven bij het ov{
Een fiefs heeft zevenmijlslaarzen VAKMAN PARAAT lijden van mijn echtgenote. Wij danken u

. Bij Multifilm In Haarlem is vorige week de voor de steun en de kracht, die u i~ deze
Ree~s Jaren. achtereen heeft het Haag~ ~a- première gegaan van de door Chr. van der droeve dagen door woord en gesch~,ft aan
cantle Comité, welks werkzaamheden zIJn In- Linden vervaardigde film: Vakman Paraat. ons hebt gegeven. Ook namens mijn kinderen
gepast in die van het Algemeen Haags Co- Deze film heeft tot thema de noodzaak van ben ik u allen veel dank verschuldigd.
mité, in de vacantieweken fietstochten ge- Industrialisatie in Nederland en de daarmede P. B. VAN GEFFEN.
organiseerd. gepaard gaande behoefte aan geschoold per-
Daarbij is gebleken dat. vele Hagenaars voor soneel..
fietstochten op eigen gelegenheid gaarne De opnamen zijn gemaakt op ambachtsscho- I
over een handleiding zouden beschikken. len, MTS en Technische Hogeschool en voor
Een handleiding, die behalve de routebe- een zeer groot deel in de bedrijfsscholen van
schrijvingen ook bijzonderheden geeft om- enkele prominente industrieën.
trent streken en plaatsen, waarlangs de tocht Ook onze bedrijfsschool is verfilmd en de I

in de omgeving van 's-Gravenhage voert.. heren Messnlg, v. d. Rhee, Waarts en ande-
Daarom Is als uitgave van het Algemeen ren debuteerd~n met succes als filmacteur.
Haags Comité verschenen een boekje onder Id .. b .
de titel: eeen us

"De schoonheid is om ons heen; C. J. v. d. Molen, wikkelafdeling, diende een I

een fiets heeft zevenmijlslaarzen", voorstel in vluchtige stoffen te bewaren in ge-
Ih t b k. dt b h t I sloten buss:!n met twee tuiten Inplaats van in In e oe Je wor esc reven een zeven a fless t B I . . f 5 -f' t t ht b.. d t d I' t en e c. eoning. ,.le s oc en, waar IJ e se 7 Ing van na uur C. Perlee kwam op het idee stofzuigernaam
en landschap z~1 kunnen genieten, haast zon- plaatjes opnieuw te buigen. Hoewel zijn idee
der één cent Uit te geven. niet rechtstreeks ingevoerd werd gaf het toch
Het boekje is verkrijgbaar aan het Bureau wel aanleiding tot een kleine wijziging van
Driehoekjes 3 en kan ook individuel toege- het stempel.. Door het feit, dat Perlee op dit
zonden worden, Indien een bedrag van euvel attendeerde, werd hem f 5, - toege-
f 0,75 + f 0,10 voor porto wordt gestort op kendo
giro 382050. Bij afname van tenminste 25 *
exemplaren wordt ten behoeve van uw ver. Twee producten GZ 939 39 naast elkaar 00-
enigingskas een korting verleend van 10 %. der één stempel, was een idee dat P. J..
T ~ bestellen op de afdeling Sociale Zaken. Simoen f 2,50 opleverde.


