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VAtt ~T -PERSONEEL 

VOOR 'T PERSONEEL. 

No 3 1e jaargang 

Geachte Collega 

Op 1 mei 1957 gaat Prof. Dr. 
PoCo Veenstra ons verlaten 
en daarom willen wij met een 
enkel woord afscheid van hem 
nemen als personeel. 
Het was in 1951 dat hij 
Dr. D. de Jong opvolgde als 
chef van de ToDo 
Spoedig kwamen er verander
ingen" 
Het eerste werk was de Werk
plaatsen te verbeterenu 
Zodat in 1953 de nieuwe werk
plaatsen in gebruik genomen 
konden worden, met een geheel 
nieuw machinepark. Alles ging 
op schema, het personeel werd 
verdubbeld. 
Profo Veenstra, wij hebben 
in die jaren veel van U kun
nen leren. Uw doorzetten en 
enthousiasme was voor ons 
een stimulans om ook de 
schouders er onder te zetten. 
Bij Uw vertrek naar Eindhoven 
waar een groot werk veel van 
U vraagt, wensen wij U veel 
vreugde en sterkte toe, over
tuigd zijnde dat ook dat werk 
zeker tot een goed einde zal 
komen. 
Namens het personeel, 

JoVo Bennekom. 

April 1957 

Personalia: 

Afdo Administratie. 
~ej. No Heilker heeft op 1 april 
1957 de dienst verlaten. 

Mej" K. van Bunnik is op 1 april 
als typiste in dienst getredeno 

.-.-.-. 
Afd. ToDo 
De heer Jo Bruystens gaat 1 mei 
de dienst verlaten. 
Als zijn opvolger is benoemd 
de heer A. van Bergen. 

.-.-.-. 
Maandag 29 april zal om 5 uur 
afscheid genomen worden van 
onze collega J. Bruystens. 
Er zal hem dan een herinnering 
namens het personeel worden 
aangebodeno 
U wordt allen uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. 

0-.-0-0 

De heer Ao Kuipers is op 
1 april 1957 wederom in dienst 
getreden. (Afdo F.Oollo KV) 
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Personeelsreis: 

:ij kunnen U nog nie~ •t ge
hele reisplan ~ e.i.· en<.i. .. ial.en, 
OCTdat er over een e1u_el punt 
nog geen bevredigende oplos
sing is gevonden. 
I:et bezoek aan de glc.ofe.brieY 
Leerdam ct~t -r:2.st, waE=-rmee 
wij de ochtenduren vullen. 
Over het middag- en nvond
pi-·ogre.mma :-.open v;ij L spoe
dig iets · eer mee tE; l:.t,.nnen 
deleno 

ï:lc r&isc or2Lissie. 

Spor·t: 

Voetbal~ 
Er is ~an5evrac;d voe tbal
:mPtch te s:i;cl -11 _,2 - pcrso
neel o 

Deze wedstrijd zal ~espeeld 
worden na de Fyl sofischc 
spelen o 
F~rlosofische cnelen. 

Voetbal, 
het tournooi zal plnets vir
den vernoedelijh in de 1e 
w~ek van me i . 
~adere gegevens nog niet bc
i.,end" Nader bericht: ae spelen 
z.uHen G~houd.en. word.en op e Met. 
\Tolleybal: 
Zij die wat voelen voor volley
bal in dit tournooi ·., o rden l:.-n
geraden zich nu vast t e gaun 
oefenen~ 

.. et leven v8.n de Pygne eën 
oÎ in het J.fr1 .. ;u1.ans 3 ambut.:..' s 
in vogel vluc_~t. · 

door 
Herman de ,'ii t. 

2e en laatste deel. 

De vorige keer schre t: i' il van 
de :Bambut1 s Oil wel.kc \'l l.j ze · 
zij een olifant van~en. 
Zij jagen op olifant en oolr 
no~ op de volgende wijse: 
Zij lopen op de olif ant t oe 
en hakken razend snel de ue
zen door v~n zijn poteno Zij 
moeten dan maken dat zij snel 
wegkonen want de olii'urJ.t wordt 

wild van de piJn. 
Door bloedverlies sterft de 
olifant. 
Tot zover de jncht. 
Nu. wil ik iets schrijven ovér 
wat zij alzo met een olifant doeno 
Als de olirant aan zijn ver
wondingen is dood gebloed, kont 
de gehele stam om hem te verdeleno 
Alvorens zij dit doen wordt er 
om de goede vangst een vreugde
dans uitgevoerdv Daarna slijpen 
zij hun speerpunten op de huid 
ven de olifanto Ku gaat de ver
deling beginneno Tie hele stum 
snijdt de olifant i~ moten. 
De koning van de e'tï:...i.1 krijgt de 
slurf, dit beschouwen zij als 
het lekkerste gedeelte van de 
olifanto De slagtanden zijn ook 
voor de koning. 
liet vlees wo1"dt verder gelijk
matig verdeelde Zij kennen geen 
af gunst of wantrouv:eno 
Als het vlees v&rdeeld is gaat 
ie handel beginnen. 
:De naburige stanuD.e:n komen met 
speren, pijlen, e~do 
Ti t wordt ge:::•uil6. tegen het 
olifuntenvlees " Zo Lomen zij 
~an de ijzeren speerpunten en 
pijler.. 
L:::- valt over deze mensen nog 
1,eer t..; vertellen, mas.r ik 
~il het hiorbij lateno 

Smec:.-:_iddelen: 

· oly'bàeendisulfiae 
5i t zijn verbinài::-~gen van het 
metaal molybde_n en het element 
zwavel ~ 
~iterlijk lijkt het veel op 
grafiet, hoewel het hiermee niets 
te :mà:en heeft o 

~et ~meerniddel bestaat nolo uit 
fijne lamellaire korrelso :Jae.r
door is de :,rrij vin&swnarde ook 
bij zeer hoge druld{en gering 
(minder dun 0,1). 
Zij blijft zelfs onder die van 
crafiet 
Dit sraeerr.iddel houdt zelfs bij 
zeer ho.;e temp. haar goede werking 

t:.o zijn er no 6 ·wel veel meer, 
elk voor een bepaald doel. 


