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Geachte collega. , 
ln de eerste plaata wenst 
het bestuur van de per8o
neelsvGroniJing U een golult
ki.::; 19 57 o Zeer zeker ze:.l ook 
dit ja~r zijn pretti3e ffi~ur 
ook zljn minder prctti~c 
momenten hcbbcno 
Dao.r ontLomen wij ecen vc"n 
allen ao.no \1/annccr dan clo 
minder protti5c uomcnt0n 
dan.r zijn, wensen v1ij ü 
kracht en 't juiste inzic~t 
om alles in fierheid te 
verwcrLeno 
Door de uitbreiding van pcr- 1 
Gonecl de laatste jaren , i~ 
't inti~ille contact vanzclf
sprcLeri.d \i::.~.t y.:;;rlorcn c;c
gaan en is 't voort;ckome:n, 
dat er kleine handclinccn 
door •t bestuur zijn ver
richt, bij ~ubilea , geboort
enzo waarvan niet alle per
soneelsleden op de hoogte 
waren. 
Om dit nu to voorkomen wil
len wij dit blaadje "Fylu
kra" uitgeven, waar dan 
alle bijzonderheden in 
worden vermclè.o 
Al naar gelan[.:; de behoefte 
zal dit om de maand of om 
de twee à drie maanden 
verschijnen. 
Heeft U iets wut U l(cn· -,~:: .. r 
wilt m n aan Uv1 mede-

collagn'a, dan J.uni. ïJ dit 
no. de ..... Dren: 
van :i3e:n1:.cl:;:om of vc.n 
on deze zullen ' "'..; .1 ..... 
I'ylcl:r~ pl nn ~scnu 
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Op 29 j c~nv..22~1 zal ' ·:; 3 5 j ~.r:.r ,:c
l c elen zijn d:::..t d.c : l·:: .:....:.' j . ·-.r" ::o r -
'~el-- oill. ..... ~J·1·• ... ,.,,.~, ,-,r, .-,--,-.1'., .., ,,. - ,..,., •+ 
J."" .. ~ ..&.. .• ~, -.l.. ,;.~ ê,.J<.,.;4Ço"J ,1,..,1,.., _, V'- ..... • .., .,,_.! ., 

·;rysi ~ch Labor,.,+o,·•.!•, ,,, ·0°1 · , - • •• ~ 
- i,..,.;: ~ \J ,J.., • .-t.JL&. '-" ~ ... ,.:.J.. 0 

1::i~ zuller C i t rü ot ,)-;,-io; ...;,1,, '·1erk 1; 

vcor·tij latcu gat.:.r: .• 

I : r'""0;1.ocl'îrcis : 
0 ~ren+ Cc • ~ ~••1.· , · •• • .., - w : • ;_, _..: r:, ..... .L"41. n c ,_; 6 cen 
7ar~cre bijzo~dcrLs en betond . 
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2 l> van z1J n vastgestelde 
pensioengrondslag voor eigen 
pensioen en 5½ % van de grond
slag, mits niet uitgaande 
boven de f. 3000.-- voor ge
zinspensioen. 
Voorbeeld: uitgaande van 
f. 50000-- pensioengrond
slag~ 
2~ van f 5000.--
5~~" f JOOOo--
Totaal • o • • • 

per jaar. 

= f 1000-
!:: f 16 5<>--

0 f 2650--

v.Bo 

Inkoop rn dienst·tij d: 

Wist U dat, wanneer je een 
vaste aanstelling kri.~ et, 
de gelegenheid open staat, 
mits hot verzoek daartoe 
tijdig, d.w.z. binnen zes 
maanden nadat de hoedani3J eid 
van ambtenaar v1erd verkregen, 
bij de Pensicenraad te 's-Gra
venhage wordt ingediend, Uw 
tijdelijke dienstjaren in te 
ko:peno 
Voor inlichtingen altijd 
bereido 

van Bennekomo 

Conta.ctuvond: 
.-let liGt in 't voornemen om. 
in februari een contactavond 
te organiseren. 
Er zal die avond een film 
vertoond worden en daarna 
verschilJ.i;nd~ gezelschupn
spelen gespeeld wordeno 
U krijgt hierover nog nafü.· 
bericht. 

Wenken: 

Bij 't kitten met koude aral
dit, moet óe verhouding van 
de twee vloeistoffen juist zijn 
en precies worden afgewogen, 
daar d.i t een grata invloed heeft 
op de hardj.ng van de k it o 

· tist -~ dat: 

Diamant is technisch een uiter
mate nuttig materiaal, doordat 
zijn mechanische hardheid het 
grootst is van alle bekende ma
terialen. Deze eigenschap ~"leeft 
di3Ii.lant gemaakt tot een gereed
schapsmateriaal van onovertref
bare waardeo 80 % van de produc
tie der diamantmijnen wordt ge
bruikt voor industrie. 20% vindt 
zijn weg naar de juwelier. 

Yill1, ill E in zeewater: 
Het volgende lijstje is geens
zins cocpleet, maar het geeft 
een globaal beeld. 
Eon kubieke kilometer zeewater 
bevat: 
natri umchloride 
II1a.gnesiumchloride 
magnesiumsulfaat 
calciumsulfaat 
Kaliumsulfa.ut 
calciumcaruonaat 
ma~nesiumbroMide 

Zuiver ijzer: 

279500000 
39120000 
17040000 
12950000 
887.000 
126.000 

78.000 

ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 

In de researchlaboratoria van 
V!ectirl6housc is het gelukt, vol
komen zu iver ijzer te b'3reiden. 
Het was een draadje van ongeveer 
5 cm leD,f;te en 0,025 mm diktco 
Uit mctinscn is gebleken, dat dit 
zuivere ijzer een treksterkte 
haeft, die 10 maal zo groot is 
alo die van gewoon ijzero Er is 
natuurlijk geen sprake van, dat 
·c1.it vol.komen zuivere ijzer op 
grote schaal verkregen zou kunnen 
w0rden. Dr. J.A. Hutcheson, direc
teur vun genoemde laboratoria, 
zegt, dat wij op het ogenblik 
petrckkelij k we i nig weten van de 
• .-~· 1 1 (:11 di - aecn enkele veront
r•u i · .l.ging b 0vatten. In de natuur 
h.omen zij ni e t voor en tot dusver 
is het in de l aboratoria nog niet 
gelukt, ab s oluut zuiver ijzer te 
v e~krijgen. Wij kunnen thans in 
~1.. Jeval beginnen met een ernsti
ge studie van dit materiaal te 
maken en te zien, hoc zijn onge
bruikelijke eigenschappen op de 
een of andere manier nuttig kunnen 
worden toeeepast. 


