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Geachte i;ollega 

Als opvolger van Profo Dro 
PoCo Veenstra is op 1 mei 
benoemd: 

Dra H.M oAoKoWouters . 
"Nij heten hem hartelijk 
weD~om, hopende dat het hem 
gegeven mag worden vele jaren 
zijn krachten te schenken aan 
het werk hier op ons l abora
torium 

V oBo 

Per sen lia: 

Op 1 mei 1957 is in dienst 
getreden bij de afd. To D~ als 
technicus C. de oud-volontair, 
de Hr. H.Jo Mülder" 

•-•-o-• 

I,1ej o J ol,: o de Groot heeft zich 
op zondag 5 mei verloofd met 
de Hro Bo Versteeg. Het perso
neel heeft haar een geschenk 
aangeboden (broodtrommel). 

o -.- c -o 

Juni 1957 

De Hro Hans van Arem heeft we
gens het vervullen van zijn 
militaire dienstplicht de dienst 
op 24 mei 1957 verlaten. 

•-o"o-• 

l,:ej o Ao Germann heeft zich op 
zondag 2 juni verloofd met,de 
.;r. Do Zwama o 

o-o-•-o 

I;:e _. • I,I o IL T • de Jonge , analy s te 
bij de afd. Biofysica, is op 
vr1jdaÉ$ 7 juni in 't huwelijk 
getreden met de Hr. No Kuipers. 
Kerkelijk huv,elijk vindt plaats 
op 13 juli 19570 
Zij verlaat de dienst op 1 augus
tus 1957. 
Per deze datum treedt als op
volgster van 1Iej. de Jonge in 
dienst als analyste I:ej g Ao ·.1. 
Rhebergeno 

•- o-•-• 

De volont~irD Theo Jansen en 
V.'illy Kl -ppe hebben het "Bemetel" 
examen ut..daano 
Wij horicn YOOr hen: met succeso 

--◊-9-0 
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De Hro Theo Schoots heeft •t 
voornemen om op dinsdag 18 ju
ni a oso in het huwelijk te 
treden met I. .. ej o W. de J ongho 
Nij wensen hen van harte 
geluk. 
Hun toekomstig adres is: 
Adrianalaan 96, Rotterdam. 

o-•-o-o 

Vergadering personeel: 

De Hr. Maaswinhel nodigt U 
uit om a.s. àonderdag 20 juni 
om 17.00 uur even op kamer 308 
bij elkander te ko eno 
Daar worden dan de reisleiders 
gekozen voor de Pinhsterreis 
1958. 

Financieel versla5 ~ 1.9..21: 

Inkomsten: 

38 X fl. 13, 50 = fl. 51Jo--
b ijdrage Dr A _"'t $- fl " 1 1 .,, . --

..... cschihban.r be , ro. _ _: t<, 
.,L ...... 
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----------
Uitgaven: 

Reis rir ~ V. d • Btüt 
( b" •p-., Wa...J .L • diner ) . • f l. Jo--
Tiois 11:c. ~.au::,-
winke l (pl.· cspr. 
schouw"burc) . 0 f l o 2,95 
To-u.rin6c a r + 
chauffeur 0 . . 0 f l. 2"'!0,50 
Glasmuseum ~ . • . f l 10,--
Rondl o flas f abriek f l. 7,50 
Koffie lunch) . • fl . 15,65 
7' iner met consump-
tie . • . • . 0 0 fl . 267,70 
Potci.SCü en Icrle-
l'.'l.OCr . 0 0 0 . • .., f l. 170.--

r.rotau::. bcclra6 • • ~ f l . 687,30 
----------

Beschikbaar bedrag fl. 688.-
Ji t 6av-cn • • • • • fl. G8 7 , JO 

Over • • • • • .... u f1. 0,70 
------ ---------------

Dit bedrag b..omt vo..st ten goe
de voer de reis 1958~ 



Reisverslag 1957. 

Ja, het was al weer Pinksteren drie 
en zie •• 

Er stond al vroeg een hele schare 
Zich om de WoA.B.0.-bus te vergare(n) 

~ Om 8 uur waren wij allen present 

• • • 0 

O, nee, Mevr. Maaswinkel was nog absent. 
Eindelijk, we werden al ongerust, 
Kwam ze blazend en puffend aangetu.ft. 
Nu, het is haar met zo'n groot gezin niet kwalijk te nemen 
Om half negen na.men wij met ons busje de •o••••obeneno 
Een pluim voor Fam. Ribot, die waren zelfs voor de tijd 
dat heeft ons allen zeer zeker verblijdo 
Wij reden met een grote snelheid naar Leerdam, dat is een feit 
Maar de bus was, tr9ts alles, toch nog op tijd. 
Onderweg moest de bus plotseling remmen 
Mevr. v. Geffen was toen niet meer te temmen 
Ze dook met Mej. Seinen samen naar voren 
Bijna hadden ze hun evenwicht verloren. 
Even later klonk ons een welkom van één der reisleiders in de oren 
Doch door het geraas was hij wat moeilijk te horeno 
In de glashof smaakte de koffie best 
Zodat wij allen gingen beseffen: 
Ze is even goed als bij Mevro van Geffeno 
Deze koffie werd ons aangeboden door de directie van de fabriek 
Wij vonden dat allen sympathiek. 
Frits Meeuwissen zijn verloofde, die altijd bezig is, aan •t vergaren 
Kreeg de lege suikerzakjes, die zij is aan het sparen. 
Na de koffie kregen we een toelichting van één der vrouwelijke 
aasisten, die ons rond zou leiden 
Ze begon over het maken van een wijnglas uit te wijden~ 

1 Wij moesten goed het verschil tussen de glasblazer en glasmaker zien 
Haar betoog duurde ee·n minuut of tieno 
Wij gingen toen naar het glasmuseum toe 
Maar die mensen waren van de Pinksteren nog erg moe. 
Neen, dames . en heren, het is geen anecdote 
't Museum wes voor het publiek nog gesloteno 
Wij lachten ons half ziek 
Toen maar naar de fabriek 
Het was daar alles interessant 
Alleen rt ging niet aan de lopende band. 
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Het tempo was niet al te vlug 
Dan op •t Fysisch Lab. daar hebben we een natte rug. 
Maar van ~~n onzer collega's, die daar vroeger had gewerk(t) 
Dit was n.lo de Heer Verkerk 
Mochten wij horen 
Dat er ook een nieuwe fabriek was geboren • 
Dat was een hele grote zaal 
En ging alles machinaalo 
Wij mochten .de oude fabriek aanschouwen en het werk ging ons boeien 
En zagen uit een klompje glas een prachtig wijnglas groeien. 
Ook het ertsen, slijpen en graveren 
Kon ons allen interessereno 
In •t glasmuseum was het een pracht van glazen en bokalen 
Alleen de dames van Geffen en Seinen waren aan het dwaleno 
Ze waren hun groep kwijt ge=-a.akt 
Toen hebben wij maar over hen gewaakto 
In Gorinchem gingen we koffie drinken en eten 
Hr. Hansen, dat zou ik haast vergeten 
Was tegen Sjaan en Janny wat mopjes aan 't tappen 
Dat, mag ik toch wel even verklappen. 
Ik hoorde hem over •00• voorpoten 6000 en een pluisje van een 

wollen deken 
Nu ja, wij zijn op dat gebied 0000 maar lekeno 
Daar kwamen sommigen, die waren even gaan lopen 
EnJa111ai111i• héél Gorichem leeg gaan kopen. 

I 

Met zakken zo vol met brood moet U weten 
Ik geloof dat ze de beide Pinksterdagen niet hadden gegeten. 
Jan Huigen die levensruimte nodig had 
Zette de geranium op een ander tafelblad. 
Jan Baas ging met Lily na de lunch een wandelingetje maken 
Nu, daarover behoeven we niet in verwondering te gerakeno 
We stapten om -kwart over é~n weer in de bus 
Alle~n Bep Schimmel was wat ongerus(t) 
Zijn meisje liet op zich wachten 
Ik zal U maar niet schrijven wat wij dachten. 
We zijn verder naar ~otterdam gegaan 
Om kwart over twee kwamen wij daar aano 
Een uurtje gewandeld door de "Bijenkorf" en "lynbaan" 
Het was een sierlijk gezicht Mevro van Geffen en Sjaan op de roltrap 

te zien staan. 
De paartjes waren van de meubelafdeling niet weg te krijgen 
Maar de tijd ••00 de tijd begon te dreigen. 



Uevro de Bouter keek naar de imo helicopters heel verbaasd en 
opgetogen 

Maar de prijs •o•o werd even overwogen. 
Kees van Putten kocht een nylon zwembroek, ja Dames en Heren 

" ik houd U niet voor de gek 
f 
• 

Niet voor Zandvoort •o• o maar voor de Lek. 
Om kwart over drie zijn wij uit Rotterdam. vertrokken 
Verscheidene schepen lagen in de dokken. 
In Delft daar kwam Hr. van Bergen aan i t woord 
Geen wonder, want Delft was jaren lang zijn woon-oord. 
Maar Hro Bergen, ik heb in Delf't naar de grachten zitten kijken 
Maar deze grachten zijn niet met Utrechts grachten te vergelijkeno 
Via Rijswijk naar Den Haag 
Kwam een reuze vliegtuig naar omlaag. 
In den Haag zagen we in een flits ..... . va..n 
Onze oud collega Theo Britaa 
Verder naar Wassenaar gereden 
Zijn we •t dierenpark voorbij gegleden. 
Er zate~ twee leeuwen op een paaltje 
Mevro van Geffen vertelde aan Rein hier over een leuk verhaaltje. 
Toen zijn we door het gebied gegaan 
Waar Hr. Ribot zijn wieg heeft gestaan 
Bep Schimmel en Janny de Wit nu moèten jullie niet kleuren 
Want ook in dit gebied begonnen jullie op te fleureno 
Weten jullie nog, die eerste Y~cantie, fijn 
In dat plaatsje ''Sassenheim'' .. 
we · gingen naar Zandvoort aan de Zee 
En Rein begon te zingen, maar dat viel niet meeo 
Hij had wel een aandachtig gehoor 
Maar het werd geen groot koor. 
In Zandvoort lieten wij een hoeraatje horen 
Wij zagen de zee, dat kon ieders hart bekoren. 
Gelukkig, want daaraah heb ik het land, 
Zijn we niet aan zee verbra.ndo 
ijn zwembroekje, •o•• je zou door de snelheid van de bus in de war 

raken" 
Zal ik thuis wel nat moeten m.akeno 
De autoracebaan kwamen wij voorbij 
Aan onze rechter zij. 
Verder links van ons, neen, het is geen mopje 
Daar zagen wij •t Bloemendaalse-kopjea 
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Bij de Koepelgevangenis in Haarlem konden we uitstappen 
Maar niemand wilde hier intrappen. 
Langs de Amsterdamse-poort 
Gingen we door •t drukke verkeer, netjes zoals •t behoort. 
Men toe een stevig gerem 
En verheften onze stem. 
Mevr. van Geffen, geleerd van haar eerste duik 
Had met haar voet tegen de ,rand een flinke stuito 
Wij kwamen in Halfweg 
Zonder auto-pech. 
Daar in Hotel-Restaurant "Tivoli" waar wij vinden ten alle tij d 
Een echte sfeer van huiselijkheid 
Hadden wij een consumptie besteld 
Doch iets te laat werd door de Hro Maaswinkel vermeld: 
"De eerste consumptie is voor rekening "Kas". 
"Jammer", zei Frits, "ik betaal dit en dan bestel ik een grote pl 
Kwart over zes klonk het: ".Allen aan tafel, we gaan dineren". 
Nu, •t diner was af, menige vrouw kan daar wat van leren. 
Hro Hansen die zijn diensten de kellner aanbood 
Hielp de kellner van de wal in de slooto 
De vorken en lepels vlogen in •t rond 
Zelfs overal op de gronde · 
Maar hij maakte het weer goed met zijn mop van zijn oom 
Die hij vertelde zonder schroomo 
De soep is ons werkelijk heel goed bevallen 
Merkwaardig, we hadden ieder drie balleno 
Na de soep volgde Hro Hansen zijn 2e en 3e mop 
En die derde steeg ten top. 
•t Ging over uitsmijters en Italianen 
•t Land van vijgen en bananeno 
Over peper en wat zout 
Ja, 1 t was eigenlijk een beetje bout. 
Over mosterd o••• smakelijk eten 
Nu, we zijn •t alweer vergeten. 
Het diner liep verder zoals wij zijn gewend 
Zonder incident. 
Hr. van Bergen sprak nog een woord van dankbaarheid 
Zeer zeker ook aan Dro Aarts gewijda 
Ook al was de dag toen nog niet geheel vervlogen 
Wilde ik in ~en bescheiden pogen 
Mijn gevoelens van dank namens hun allen vertolken 
Want 't personeel was in de wolkeno 
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Heren reisleiders U wordt door ons in ~~n klank 
Allen hartelijk bedank(t) 

Ik geloof dat Uw grootste genoegen hierin lag 
Door •t slagen van deze dag. 
Voor elkaar iets te doen in onbaatzuchtigheid 
Worden wij allen daardoor verblijdo 
Na •t diner nog een korte tour 
We gingen op naar npotasch en Perlemoer"o 
Het was Potasch en Perlemoer in textiel 
Dit ons zeer zeker wel beviel 
Hr. en Mevr. Kuipers gingen ons in Amsterdam verlaten, want die 

moesten naar Beverwijk 
En wij via Baarn langs paleis Soestdijk. 
Waar de Fam's de Jong en v.do Bult, Jan Huigen en verloofde 

afscheid van ons namen 
Even een groet door de ramen. 
Trokken wij verder en kwam onze vertrouwde Dom weer in •t zicht 
Want de maan verspreidàe een helder licht. 
Zo kwamen wij aan om half áán, 't was dus Pinksteren vier, 
We hadden een leuke dag vol. vertier. 
Dames en Heren, tot het volgende jaar 
Nieuwe reisleiders, krijgt •t voor elkaar 
Dat er dan geen ~án thuis zal blijven 
Want ook hier klinkt het verheugd: 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

~ - . - . - . 


