de grenzen

der

publiciteit

I

Er is een tijd geweest, dat Van der Heem
N.V. voor de meeste Nederlanders
en zelfs
voor vele Hagenaars een volkomen onbekende naam was,
Niemand wist waar VDH stond en wat VDH
maakte.
De voornaamste reden daarvan was wel dat
onze producten
in Nederland
vrijwel
alle
onder het handelsmerk
ERRESwerden ver- I
kocht. Daardoor werd ERRES een begrip en
bleef VDH een onbekende.
Wij hebben dit geluk aan bekendheid
met
.>ns bedrijf altijd als een gemis gevoeld. Onze
fabrieken,
arbeidsmethoden
en producten
mogen heus wel gezien worden; daarom i~
het na de bevrijding
altijd ons streven geweest de naam Van der Heem in bredere
kring bekend te maken.
De gemiddelde Hagenaar weet nu langzamerhand wel wat VDH is en doet, hetgeen overigens niet meer dan billijk is, want wij zijn de
grootste industrie ter plaatse.
Wie
bij VDH
werkt
en zich een ware
--,-"-"~.
VDH-er
voelt, zal nooit nalaten bij voorVDH IN HET BUITENLAND
komende gelegenheid
de lof van zijn bedrijf
te zingen, Nietwaar, als Iemand Iets ten naEen der landen waarheen onze ERRES geëxporteerd
worden is Turkije.
dele van onze Solex zegt, trekken wij direct I
De stand van onze vertegenwoordiger
op de jaarbeurs te Izmir.
van leer; als iemand ons vraagt naar de
stand van zaken bij de televisie, glimlachen
wij fijntjes en laten doorschemeren
dat VDH stellende toehoorder een blik achter het
"ijzeren gordijn" te gunnen en hem het een
daarmede ook niet stil zit. Integendeel.
I

150.000

Het Is uiteraard prettig als onze onderneming
In zijn 1700 man personeel
even zovele
kampioenen heeft die overal reclame maken
voor onze producten, methoden en instellingen. 1700 man kunnen een enorme hoeveelheid goodwill
voor onze bedrijven kweken,
'?dwill die ons zeer te stade komt als wij
"..)cd personeel zoeken, relaties aankweken
of bepaalde voorzieningen
willen treffen.
Het is dan prettig als men enthousiast over
zijn werk is, enthousiasme werkt aanste kelijk. Een goede geest en samenwerking
in
het bedrijf zijn ons veel waard.
Maar, .. men mag zich door zijn geestdrift
nooit laten verleiden dingen te vertellen die
niet waar, overdreven
of niet geschikt voor
publicatie
zijn. Men versta ons goed. Wij
hebben heus geen geheimen te verbergen,
Dat bewijzen de excursies In onze b~drljven
wel als men overal mag komen en alles mag
vragen, Het is daarbij heel goed mogelijk,
dat zich concurrenten
onder de bezoekers
bevinden, Laten ze hun gang maar gaan.'
Productiemethoden
kan men kwalijk door afkijken imiteren en een goed product Is een
optelsom van vele factoren.
Wij laten zulke bezoekers echter niet toe in
onze
tekenkamers
of
constructiebureaux
waar nieuwe ontwerpen op stapel staan. Een
blik op een proefmodel
kan inderdaad zeer
verhelderend
werken.!
Dit zijn dus zaken die een ander niets aanC1é1an.
Er zijn echter ook andere punten waar discretie geboden Is. Wij maken de Solex. Wie
cp een VDH-Solex rijdt voelt zich Jabrikant"
en dus min of meer verheven boven ce gewone Solexisten die men op de weg tegenkomt, ls het wonder, dat men dit superioriteitsgevoel tracht te staven door de belang-

SOLEXEN

en ander te vertellen over het heden, ver- ~ij Solex in Parijs is het 6 October a.s. groot
leden en de toekomst ,,'an de Solex. Dat feest. Op die dag zal het 150.000 VeloSolex
spreekt over dingen waar men eigenlijk geen en (schrik niet) de 10 millioenste Solexverstand van heeft en dus geruchten de I carburateur gereedkomén.
wereld instuurt die niet verantwoord zijn en II Deze mijlpalen zullen niet geruisloos worden
gepasseerd. De heren Goudard en Mermesons artikel en ons bedrijf schaden!
Discretie is ook hier geboden en ieder moge son, directeuren van Solex, bieden aan hun
bedenken wanneer "horen, zien en zwijgen" naaste medewerkers een feestavond aan in
een spreuk is die men met gulden letters aan het Theatre Marigny aan de Elusées. Daar
zullen o.a. optreden M. Barrault en Madede muur behoort te schrijven.
Ieder weet wat wij hiermede bedoelen: geen reine Renaud.
verkeerde verwachtingen wekken ten aanzien Als wij ons niet vergissen zijn dit dezelfde
van onze producten, niet uit de school klap- acteurs die bij gelegenheid van het bezoek
pen, het bedrijfsbelang (dus ons aller belang) van H.M. Koning'n Juliana aan Parijs, opsteeds voor ogen houden en geen inlichtin- traden in het Petit Trianon.
gen verstrekken als dat niet tot Uw taak be- Al met al reden om Velo Solex reeds bij
voorbaat geluk te wensen met deze grootse
hoort.
Deze woorden beogen alle~n maar een prestaties welke temeer tot de verbeelding
waarschuwing te zijn. Wij willen heus niet spreken als men bedenkt dat de productie
geheimzinnig doen, maar enige discretie is van de VeloSolex (dus wat wij het RijwielSolex noemen) pas na 1945 werd begonnen
toch wel geboden.
Zoa!s het oude spreekwoord zegt: het bedde- en toen tengevolge van de heersende ~chaarste nog in zeer beperkte mate.
gordijn moet gesloten zijn!
-

TROONREDE
weinig reden tot geestdrift
Na de Troonrede die H.M. de Koningir
vorige week in de Ridderzaal hield
is er weinig reden om enthousiast te zijn.
Het is droevig te moeten constateren dat ons
land, dat in 5 jaar tijds vanzelfsprekend nog
geen kans zag de gevolgen val') 5 jaar oorlog
te boven te komen, nu reeds weer een groot
deel van zijn inspanning zal moèten richten
op het zich wapenen tegen een volgende
agressie.
Het betekent dat het materiêle herstel ernstig
worät vertraagd. dat een belangrijk deel van
I de vruchten ,,'an ons werk zal moeten worden besteed aan zaken die wij eigenlijk niet

begeren.
Bij het stijgende prijspeil is er evenmin reden
om geestdriftig te zijn over de nieuwe loonronde.
Er is slechts één weg uit deze misère: meer
produceren.
Op dit aambeeld is al zo lang gehamerd dat
de grote waarheid ervan bij velen misschien
vervaagd is. Toch is het goed voor ogen te
houden dat de enige methode tot voorkoming
van een verdere daling van het welvaartspeil, of nog liever, tot stabilisering
of verhoging daarvan is, meer produceren, dus een
hogere arbeidsproductiviteit.
Slechts zo is
het mogelijk verdere prijsstijgingen
te voorkomen. Het is weliswaar
geen aangename
wetenschap, niettemin: Bitter In de mond is
voor het h~rt gezond.
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Enige weken geleden klonk deze mededeling
weer uit alle luidsprekers van de omroepinstallatie. Van bevoegde zijde was op de
telefooncentrale een brandmelding binnengekomen, direct daarna gaf een van de
dienstdoende telefonistes het brandweerappèl.
Zo'n brandweerappèl betekent voor 99 % '
van de mensen niets, zij gaan rustig met hun \
werk door. Veertien man echter onderbreken
hun werk direct en gaan in twee groepen
naar twee verzamelposten in de fabrieksgebouwen, die in de onmiddellijke nabijheid
van brandgevaarlijke afdelingen zijn gelegen.
Deze posten zijn:
""
Hal begane grond; telefoomoestel140;
SteekproefcontrOle, tweede verdieping: telef.toestel 149.'
Deze veertien mensen nu vormen onze
brandY"~erploeg. Een ploeg vrijwilligers, die

al
jaar'bestaàt
en behoeven
waarvan iedereenbijnätlen
hoopt..dat
zij nooit zal
op te
treden.
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de snelblusser over te laten, want gevaarloos
is het onnadenkend gebruik van deze toe.
stellen niet. Hoewel gestreefd is op elke afde ling de F en E soort blusser te hangen,
zijn er afdelingen waar diverse soorten geplaatst zijn.
Een voorbeeld hiervan is b.v. de Inpakkerij:
voor het opgeslagen carton hangen waterblussers, die men moet omkeren en even op
de grond moet stoten om een waterstraal te
krijgen (druk 7 à 8 atm.)..
Zou men deze blussers hu richten op een
radio die in brand staat op de brandtafels,
dan zou, indien de spanning niet was uitgeschakeld, het gevaar van electrocutie voor
de bedienende. persoon zeer groot zijn. Voor
dit soort branden zijn droogpoederblussers
geplaatst, die koolzuur in poedervorm bevatten, dat door het openen val) een drukcylinder eruit gespoten wordt. Deze poeder
geleidt de electrische stroom niet, zodat hiermede in noodgevallen zelfs gespoten kan
worden op onder spanning staande delen.
Bovendien is de schade die deze poeder
aanricht nihil.
Maar de brandweerploeg beschikt over nog
zwaardere middelen. Hieronder vallen eerst
de brandkraan met hun slangen en straalpijpen, die door heel het gebouw verspreid
lijn aangebracht eh die in staat zijn met een
druk van 8 atm in korte tijd grote hoeveelheden water in de brand te gooien. Gezien
de grote schade die dit water kan aanrichten
is bediening alleen maar toegestaan door de
brandweerp1oeg. Dat deze instructie en beperktng goed is heeft een brandje enige jaren
geleden in onze oude nabewerkingsafdeling
bewezen. De brand had niets te betekenen,
onbevoegden echter meenden een slang te
moeten uitrollen en te gaan spuiten op het
zoutzuurbad. In een ogenblik tijd ontstond
een zo verstikkende rook, dat zelfs op de
verdieping boven de nabewerking de mensen onrustig werden. Gelukkig bleef men
echter op zijn plaats en ontstond geen
paniek. Anders had dit optreden van onbe-
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te veçsjouwen om

een.sn~lblusser
te bereikenkun~ennood-

voegden wel eens ernstige ongelukken

lottig zIJn voor Uw kostbare machines en de
fabrieksgebouwen.

kunnen veroorzaken.
Nu was er alleen maar
materiële schade en bedrijfsstagnatie, hetgeen
op zich zelf al erg genoeg is.

Trainingsrooster

Dit alleen in zeer ernstige gevallen te gebruiken middel is niet het enige grof geschut
van onze ploeg. In de beide ~uiterijen
staan
wagens m~t CO 2 cylinders opgesteld, die
in staat zijn zelfs een ernstige lakbrand in de
kiem te smoren dank zij de zeer lage temperatuur van dit CO 2 (zgn. koolzuursneeuw

Het bij ons inmiddels ingeburgerde trainingsrooster heeft een andere naam gekregen.
Wij spreken voortaan niet meer van trainingsrooster, maar van instructierooster. Ook op
de betreffende formulieren zal deze wijziging worden aangebracht. Het gebruik hiervan blijft hetzelfde.

-

BKT -nieuws

- Instructierooster

70. C).

Brochure "Vorming en Training"
Van de Fundatie Werkelijk Dienen ontving..
wij een keurig uitgevoerde brochure betr.
fende VORMING EN TRAINING van leidinggevend personeel, in en door het Nederlands
!Instituut van Personeelsleiding.
Voor allen, die reeds kennis maakten met de
De ploegen zijn verder uitgerust met gas- B.K.T. en de in Driebergen gegeven cursusmaskers, redlijn, koppels en beschikken over sen een interessant boekje, dat bij de biblioeen slangenwagen,
magyrusladder,
diverse theek ter lezing kan worden aangevraagd.
Ook vloeistof branden kunnen worden bestreden. Hiertoe heeft de brandweer de beschikking over een schuimkanon, dat in staat
is met behulp van de waterdruk uit de brandkranen een a'dekkende
laag schuim op de
brandende vloeistof te brengen.

standpijpen, slangkabel, slangverbanden
En last but not least, de ploeg wordt
lijks op Woensdag na werktijd getraind door
de heer Labrie van afdeling huisvesting (oudinstructeur Haagse brandweer!).

..-

We hopen dan ook, mocht de nood aan de
man komen, dat deze p.loegen In staat zullen
zijn de: eerste hulp te verlenen die vooral
bij branden zo belangrijk is, want elke brand
begint klein.
Alle middelen moeten dan ook in pe:rfecte
staat zijn. Hiervoor zorgt de heer Labrie door
regelmatige
contróle
van de snelblussers,
slangen doorspuitèn e.d.

I

STUDIENIEUWS

Naar aanleiding
van de meded~.ling in het
VDH-tje betreffènde het volgen van een cursus, wil de Studiecommissie onder Uw aandacht brengen, dat zij ook voor het volgen
van een individuele
en/of schriftelijke
cursus
alle gewenste inlichtingen
verstrekt.
Zij adviseert U daarom: Studeer als dat nog
kan. Zijn er financiële bezwaren of moeilijkheden, praat eens met één van de bestuursU allen dient echter te zorgen, dat deze in leden en zij vinden misschien ook voor U
prjmëJ staat werkende blussers goed te berei- een oplossing.
ken zîjn, dus alle brandkranen
vrij houden, Het vorig se.izoen werd een achttal persosne.lblussers n~et als ophanghaak
voor alle neelsleden
in de gelegenheid
gesteld een
mogelijke gereedschappen
gebruiken e.d.
cursus te volgen; enkele hiervan hebben het
In het bijzonder door de uitbreiding van de t~n doel gestelde diploma behaald.
waarde
collega's,
gebruikt
deze
productie,
werken in nachtploegen,
is een Daarom,
tekort aan opslagruimten
ontstaan. Daarom winter Uw vrije tijd om Uw algemene kennis
wordt aan- alle afde.lingschefs verzocht zich te verrijken en zo Uw positie te verbeteren.
stipt te houden aan de rode opschriften OP
Secr SlurJl.."nmm
lJlr.."ht
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Geboren:

Een productieve bui heeft de ideeënbus te Utrecht deze week 'gehad, Er waren veel
Inzendingen, waarbij enkele zeer goede. Dus waren er ook enkele goede premies toe Robert, zoon van R. W. Dreese, afd, stamperij, op 20 Sept. 1950.
te kennen.
Gijsbertus
Berend, zoon van B. Heerdt, afd.
Uit kwal(te!t en kwant(telt van de inzendingen blijkt, dat de ideeënbus hier geen dode I
montage, op 23 Sept. 1950.
instelling is, maar een hulpmiddel In de productie, dat door allen begrepen, gewaardeerd!
en gestimuleerd wordt..
Verloofd:
Wij voor ons vinden het aantal ingezonden ideeên een waardemeter voor de ploeggeest Mej. J. Betzoldt, afd. febrieksadministratie,
in de fàbriek; Utrecht komt dan we) heel goed uit de bust
met K. Hauer op 21 Sept. 1950.
nr 77
J. Pauwen, afdeling montage, bedacht een Dankbetuiging
methode voor het prepareren van uitlopers
! met.. behulp van een universele mal, waar- Wij ontvingen een dankbetuiging van mevr.

E

r

door materiaal, tijd en energie bespaard M. G. de Bruin- Smelt, afd. montage, en
werd.
P. Sonnemans,
afd. ma~h,revisie,voor ont:

werd
,;;."

I Premie: f 35.-.

,

. , .ontvangen de grootsteen duurstemachine
die wij ooit gekocht hebben, een 150 tons Idee nr 161
hydraulischepers.
H. Panhuis,afdeling stamperij, bedacht

vangen cadeaux bij huweilik.

I ,.--BERIJMD PORTRET

Verschillende waarden kunnen hier in tonnen worden uitgedrukt: de pers weegt in
kist ruim 17 ton (17.000 kg), hij heeft een
werkdruk van 1~ ton (150.000 kg) en kost
meer dan een ton (100.000 gulden).
Bij. gebrek aan ruimte zal dit bakbeest even

methode tot het voorkomen van het verstopt {
raken van een stempel. Het idee was goed Flinke neus,
doch kon niet worden toegepast, omdat het lang van maat,
bewuste onderdeef op het punt stond te wor- stil van aard,
den veranderd, waardoor het bewuste stem- traag in praat..
pel zou vervallen.
Controleren

Ruzie krijgt men
niet met hem,
hij gebruikt haast
nooit zijn stem,
Zegt men Iets,

bult.en mo.eten wachten.,.

Aanmoedigingspremie: f 2.50.

dan grinnikt hij,

,

heeft zijn smaak,

. . .!n de Impregneerderij
gemonteerd
en In
gebruik genomen een nieuwe 'moffeloven.
Idee nr 167

werk t reeds jaren
aan de zaak.

en daar blijft
verder bij.

het

De oude paternoster werd met dank voor de B. J. de Kruyf, afdeling montage, stelde een
. ht.Ige d.lensten ons bedrIJ
"f b
veIe gewlc
ewezen vereenvou d..,
Ige Wijze van meten van stator-

In de schaftt"IJd
SIechts dan praat h"!
bi"
.
heel goe d aIs ' gaa over
" d sparing
. berel.kt.
waa
J tvinden.
. .. aan e UI spre er an e~n er ~ pers IJke t IJ
mee kan
d'N.C.R.V,
geplaatst.. Hoewel persen thuishoren In de Premie: f 20. -.
"
.
afdeling plaatbewerking is het in een proIs er van ?e,
k Durf dit ~lles
ductiecyclus als bij luidsprekers gewenst en Idee nr 170
ploeg één Jarig,
wel te "schrIjven,
uit het oogpunt van transportbesparing be- N. Sonnemans, afdeling stamperij, verhoogde dan tr~cteert .men
wa~t hiJ..za~toch
zien bepaald nodig enkele kleine persen aal' de veiligheid door voor te stellen een be- lang niet karig:
rustig blIjven.
de band te zetten. Hr van Es heeft dit altijd schermplaat onder het bedieningshandle van en dan weet hiJ
Voor de rest een
betoogd. De persen staan er dus.
een frictiepers aan te brengen.
mee t,e eten,
beste man,
. . . op afdeling plaatbewerking een oude be- Hierdoor wordt voorkomen dat de knie be- I doch IS zelf steeds waar men wel mee
kende binnengehaald, namelijk de pijpen- I klemd raakt..
geld vergeten.
werken kan,
buigmachine die indertijd vervangen werd! Premie: f 5. -.
door een electrische buigmachine en verhuisde naar de Kroon.
Idee nr 180
Bonte
avond
Oude liefde roest niet.. Toen de productie-I H. J. Lavrijsen, afdeling montage, deed vermensen om een tweede machine vroegen,! schillende voorstellen:
Het koude jaargetijde Is in aantocht of, anders
"'wam de ouwe getrouwe weer op de I
brulkt wordt voor het schoonmaken van' gezegd, de zomer gaat gewoon verder, Toch
fJroppen.
het op~angen van de bo rstel die ge- is er een verschil. De dagen worden korter
. . . op afdeling politoerderij geplaatst db
collectoren na diamantdraaien;
~n dus breekt de tijd voor gezellige avondert
zesde spuitkast..
'b, het laten lopen van deze borstel op een aan.
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i De een doet dit, de ander dat, allen Iets

fundatie van het nieuwe transformatorgebouw' c. de opslag van gedraaide rotoren op een Ianders. Er zijn echter avonden waarop een

voor afdeling metaalwaren.
verhoogdetafel.
groep mensenvoor vele anderen iets doet..
. . . '-oor de machinale houtbewerking ont- .. levert tijdsbesparingop;
Zo'n avond Is onze komende Bonte Avond
,-angeneen afkortzaag.
b. is niet belangrijk genoeg om te worden in het winterseizoen.Wanneer dit is staat
.
hlmavond

De

!ng~voer~,,en

nog niet vast..Wat wel vast staat Is, d~t men

'. IS nl~t orlgl.neel.

zich reeds op moet geven als men aan dez~

NiettemIn getuigden alle voorstellen van een avond mee wil werken.
De
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2 October a.s. In de pauze in beide canti nes, Alle Inzenders onze dank voor de mede- Zang, dans, muziek, alle~ is we!kom, L~at
Grote cantine: 1e pauze bij mej. Becude, werking en een aansporing zo voort te gaan.! Uw schroom v~ren. Het hIndert nIets, Indien
I

2e

pauze

bI'J hr C am ph uysen.

Kleine cantine: 1e pauze bij mej. Mulder,
2e pauze bI'J hr v, Delft..

De Kern vergadert
met de candidaten

I

Welkom Kern Kroonfabriek

hebt..

Als

de

wil

er

f U even ee~ berIchtje
'
"
,
l..7ee
Interne
oost tmet
vermelding waaraanvlaU demee
wilt

-

van de Kern

ingedaan
orde,

De Kern Maanweg roept bij deze de Kern
~roonfabriek
een hartelijk welkom toe. Zij I doen, aan hr v, d. G~ag7
vertrouwt,
dat er een goede sa~nwerkin(;
zal komen en is bereid, waar nodig, alle
steun en medewerking te geven.

De Kern wil op 11 October
1950 een ver- !Kernspreekuur
Maanweg
gadering houden met de candidaten '; avonds I,
om 8 uur in de filmzaal. Er worden nog per- De Kern houdt spreekuur op Maandag
soonlijke uitnodigingen
verzonden. Willen de 12 October a.S. in spreekkamer 1, begane
i grond.
candidaten vast de datum noteren? Wij rekenen erop, dat U allemaal komt. Ook anderen I Aanwezig zijn: 1e pauze hr Stoffels en mej.
die belangstelling
in het werk
hebben zijn hartelijk welkom.

U het
is,
komt noghet nooit
dik

Eerst schoonmaken

I De service-afdeling verzoekt ons U er op te
Iwijzen, dat stofzuigers, welke met niet ge[ledigde of uitgeklopte stofzak ter reparatie
Iworden aangeboden, niet in behardeling
kunnen worden genomen. Deze stofzuigers
Waltman, 2e pauze hr Kouwer en hr v. d. worden zonder meer teruggegeven aan afI deling expeditie.
Ree.

~
~
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Jubileum P. H. J. v. d. Heeft

bepleit samenwerking

DoorgewiAterde- Volkshogeschool-enthousiasten konden tesamen met.vele "éerstelingen"
niet in het minst dank zij financiêle tegemoet,
kèming van de Directie een week-endmeec
maken, dat ieder lan9 zal heugen.
ZaterdaQ'(11iddagtogen verschillende 9roeperi
óp
w.êg, per fiets, per Solex, per bus, per
"

October a.s.
wegen en modderpoelen met een omwer I ic. P. H. J. v.
van een half uur met lekkende broekspijpen d.Heeft, stemop tijd 9pQ!aertsduin ~e verschijnen om o~~ pel reparateur
te verkwikven aan koffie met koek.
op de afdeling I
Het open hi3ardvuur ontfermde zich over gereedschap.
onze I'tatte onderdanen en aan dezeopst:ij. ffiàkerij, 12Y2 tf"
gcncc waterdamp zal het wel te wijten zijn il!ar in onze1"m.
qC\'/cc-stdat het voor de rest ViJn de middag dienst. Wël-'!
in gefleel West-Eurppa is blijven r~~nen: ")eschouwd
.I
t'la dcm~al.tijd begon om ha.!f drie het mu- heeftdestem:.'
ziek- en voordrachtprogr~mma. Wij hebben :Je1reoarateur
da~~ gelocf ik allen erg van g~noten. B~iteh ~en onda;kde stromende regen...binnen een groep men. bare
taak ,

trein

sen

Het was niet alleen het initiatief, doch ook
de; ónvermoeide; activ1teit van mej. Groene:'
weg van afd. SOc. Z~ken, die het week.end
vorige week op de Volkshogeschool Olaerts'
duyn te Rockanje op Yoorne tot een succes

maäkten..

eh

'

iélfs

een

rijpaard

met

enige

gunste.

lingen per auto naar Rockanje.
Er waren verschil.lende kansen met ponten,
die ~etg~h~a.ldwerden
of gemis~ R~gen.
buien die "dreiQden" m~a1' het niet te bont
maa~!e~ er! zo ~ass mlddags 5 uur de za~k
al aardi~ in' s~~mming. Ee{1 gezelli9~ brood.
~a~I,~~?werd gevol9d door een interessante
Inleläln9 van 0: Schreurs ove!: .,Samenwerking in en buiten de onderneming".
De gedachtenwisseling bracht uiteraard vele
aspeot~n naar voren uit dit heterogeen gezelscl1ap, waarin werkelijk nagenoe9 ~Ile'
lagen, en groepen u!t de fabriek waren ve!t~genwdordigd.
De discussies

tot Zondag.

moesten

worden

afgebroken

'

Het ter ruste 9aan had speciaal op de
rTiannenverdieping n09al wat voeten in aarde
omdalcop e~n bepaalde kam~r alle slaap.
middel~n war~n gedemonteerd.
Ook hier sp:ak echter de stem van het geweten, ,w~nt qe ,boosdoener dorst de hele
nacht de slaap met te vatten, beducht voor
represailles, die niet kwamen.,
Zondagmorg~Q:
de da9
niet anders
. te
kunnen be9innen
dan schijnt
met regen.
Toc!;
warei'l sommigen al vroeg bij de"mnd,
was het alleen

maar omdat

al

é:é:n bij het be-

1

die

;:,ndachtig

luisterde

naar

goede

want

net

als

piiJrcmuz!ek en voordracht.
Het W;3Serg prettig, dat elk muziekstuk door
('~n korte iI1t.crqi~gwerd voorafgegaan, waarbij vo"oral,gewezen werd op de ti.id waarin
de componist ..leefde ~n de bedoeling welke
hem mè~ de compositie voor pgen stonden
M~~ d~ voqrdracnt ,was het wat mo~ilijker.
Qe oud.hollandse, d,chtkunst met haa.r vaak
onbegtitpëlijke taal was de meesten wat
vreemd; van het proza van Felix Timmermans
hebben wij genoten
De middag wa's omgevlo9~n en' om 5,uur,
sloot d~ leider van Olaertsduin, de heer

de brandweer I
en E,H B 0 komt hij pas j., actie ~Is er iets
misgegaan Is,
D!t komt overigens herhaaldelijk voor zoveel
dat er een volle dagtaak is weggelegd vooç
de man die dé uit de stamperit komende
mUurvast in elkaargeslagen brokken ijzer.. die
eens als kostbare glanzend~ stempels door
de gere~dschapmakerij werden afgele',.erd,
moet restaureren tot zit weer zijn de pronkstukken van weleer.
Dit komt dus n~er op demonteren, slijpen,
repareren en monteren.

Kna~pen, het weekend en namen we
elk9ar afscheid om i~ 9roepsverband

van
op

Zo bezien is de taak van onze jubilaris een
qankbare, want er is reden tot voldoening

weer op te zoeken, waarbij ook de Solex
weer uitstekende diensten bewees.
We Y/ckken allen van hoog tot laag op een
volgende keer v~n de p~rlij te ,zijn. Yoora.l
diegenen die nooit met het Yolkshogesèhoolwer~ kennis maakten, maar ook de oud.
curs;sten.
'

schapmakerij verlaat.
Er is ook reden tot verheugenis nu de man,
wiens werk' dat is, 12V2 jaar in onze dienst is.
Daarom "ubilaris onze elukwensenl
' J
,
g
Burgerlijke
Stand

ver!:chillende manieren onze woonpla~tsenals een stempelweer bedrijfsklaarde gereed-
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begeleidt

gouden

.

koets
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W,lly .M~llens van Ha9he

Geboren:
Johanna
Maria,
dochter
van M.
Konin9Snieder,
afdeling
montage,
opde
26.9.1950.

.

IN TREDING

Film heeft ~It Ja~r

EN

haa9fijk uitrekken van af z'n beschikbare op Prinsjesdag de goud~n koets gefl!md In Mej. Sietstra, inleerband, 19.9.1950.
I.edem.alen !\let hels lawaai door zijn met kleure~. ~en aantal o~lljstende opnamen is P. J. Oostwouder, Solexlab. (ret. mil. dienst)
zorg en toewijd!n9 scherp gezette krib ge~aaKt In onze.. fabriek :n w~1 oP. de af25.9.1950.
zakt~.
N
h

..
'

..

.

dellngen
bewerking

stamperij"
draaie~IJ,
en cal)tlnes.
Wie

huls~estlng,
deze week

nanaar

.
. kon zIJn
.. fabrle
' k aanschou. de open haard een lekker, de CIneac
ging
satlezaa,I waar In
I I
. b
wen In Gevacoor
,:~urtJe randde, vol9~e de gemeenschappe.
e. et gezell1ge

ontbijt

In de grote

conver-

J. F. G. v. d. Ber9,
25 9 1950

gereedscha

.

p

makerï

I,

".

M . M N
. 1eerban,d 279
el. . as- Jacobs. In
. 1950.

SOLEX-Ic I d'

IIJke coryé:e..waar vriend Orth toonde, wat
e Ing
hij als huisvrouw waard 'was. Had hij. zich Ingenieurs
kwamen
kijken
Te koop aangeboden:2 lange motorjassen,
bij he.t bonel)afha\ende vorige avond al bijgeheelgevoerd,alsmedecompleetstel regen.
zonder onderscheiden,b.if het reinigen der Ruim honderd leden van het Koninklijk Insti- kleding met 9ummilaarzen.
vaten was hij niet te houden.
tuut van Ing~nieurs brachten deze week een Te bevragen bij J. v. Rooyen, verkoopkantoor,
Hij jon91eerde met het kostbare servies dat bezoek aan onze fabrieken Maanwe9 en de Tel. 176.

het een lieve lust was en na het afdrogen Kroon om de fabricagevan de Solex i" ogen-

100 0

/

-'

werd het vaatwerk met een drie nullen doek schouw te nemen. Dit gezelschap kwam zeer
0 STALLING
en een beetje polijstvet tot h0geg1ans ge- qnd.er de in?ruk ~an .de wijze waarop dit Solexen, fietsen en motoren kunnen na de
bracht, zeer tot genoegen van het meisjes- project tot uitvoering IS gebracht.
laatste uitbreiding weer behoorlijk gestald
personeel, dat hem vroeg of hij z'n weekend
worden. Solexen van eigenaren in speciaal
niet met drie maanden wilde verlengen.
Boekenkringen
weer
gestart
aangegeven vakken, "Solexen huurlingen"
Het be90nietsminder hard te r'egenen, zodat
uitsluitend op eigen nummer.
we, wars van alle bijgeloof, met z'n dertienen Vorige w~ek.~aterdag zij.~de boekenkri..ngen Fietsen beslist in de rekken van de grote
in het bezit van een duinkaart gingen wan- gestart. Keurl9 qekaft zIJn de boeken hun stalling en niet er naast.
delen. Dwars door de duinen naar het strand, r~:5begonnen. En nogmaals doen wij een Eerste dubbele rek 's morgens om 7.52 vrijHet scheen dat een Engels schip zIch van b~roep cp iedere .lezer om de boeken netjes houden, 9un' de vroegkomers van kantooral z'n overtollige ballast had ontdaan: h~t ~e houden. U heeft er zelf het plezier van en laboratorium ook een pretje.
wemelde van (Iege)- whisf<êyflessen, 910èi~ a1s l:J na afloop van de krin9 een zo goed Motorenbezitters krijgen ook weer ruimte.
lampen en potten. In e~n van deze pqtten a)s nieuw boek in eigendom krij9t.
Maken we er te samen een nette boel van?
zat een briefje met naam en adres van een Er hebben zich in de tOop van deze week
onbekende Engelsman, die waarschijnlijk een nog enkele lezers aangeri'leld 'die.'door ziekte Rente
budgetzegels
öl!jke bui had gehad; Wij hebben hem of ande!~ oorzaken niet op tijd hebb~n 1aten Houders van budgetboekjes worden verzocht
prompt ee;n prentbr.ïefkaart ..van de Y.HS. Inschrijven. Om niemand teleur te stellen hun boekjes in te leveren op 2 en 3 October
O!laertsduln gestuurd en wachten nu op de hebben w ijn09 een extra kring gevormd. a.s. om de rente over het 3e kw~rtaal 1950
beloning. Het was inmiddels weer flink gaan Hie~in zijn n09 een paar plaatsen open. te laten bijplakken..
regenen. Dank, zij de uitstekende (d.w.z. Mochteh er dus 1109 mèer ))efhe~bers zijn, Uur- en weekloners kunnen de boekjes inboven de anderen uitstekende) éénhoofdige dan kunnen deze zich Maandag a.s. opgeven leveren bij hun tijdschrijvers, maandloners bij
leiding sr~agden w!j er in lan9S ongebaandE- bij de heer v. d. Lans, afd. Prod.-bureau.
de administratie (hr H. S: Schouten).

