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VOO"R. 'T PERSONEEL. 

0 5 1 e jaar gang 

Geachte Collega 

We zitten momenteel midden in 
de vacantietijdo Zeer zeker zijn 
er die al vacantie gehad hebben, 
maar ook die het nog voor de boeg 
hebben. 
Er zullen vele vacantiefoto•s ge
maakt zijn. Fotograferen is de 
laatste tijd zo populair geworden, 
dat als men geen fototoestel be
zit, dit zelfs vreemd aandoeto 
Nu hebben wij gemeend, als aar
digheid, een fotowedstrijd te or
ganiseren. Het gaat dan ni ~t zo 
zeer om de mooiste natuuropname, 
maar om de meest or· _ _; inele foto o 

U kunt de foto's ins turen tot 
eind septembero 
Het kleinste formaat dat mee kan 
doen aan de beoordeling is 6x6 cm. 
De jurie bestaat uit de heren: 
Jo van Bennekom 
JoPo Hogeweg 
B. van Zijl. 
Natuurlijk zijn deze heren zelf 
uitgesloten van deze wedstrijd. 
De foto's moeten ingezonden of 
ingeleverd worden onder een 
schuilnaam, in dichte envelop 
aan de administratie van het 
Fysisch Laboratorium. In de 
linkerbovenhoek vermelden: 
"fotowedstri;j d". • 
De schuilnaam is daarvoor, opdat 
bij de beoordeling de werkelijke 

naam geen invloed kan hebben 
iieruit volgt dat er op de î ;to' s 
ook geen bekende personen moeen 
voor~omen, waaruit de jurie kan 
afleiden van wie de foto's af
komstig zijn. Aan de achterzijde 
van de foto moet vermeld worden• 
de schuilnaam en tevens plaats ~n 
datum, waar en wanneer de foto 
genomen is" 
Er mogen ook meerdere foto's in
gezonden worden. 
Na de uitslag kunt U de foto's 
terug ontvangeno 
We hebben bij wijze van aardighei 
drie prijzen. nelo 

1e prijs ••• o f 2,50 
2e prijs ••• of 1s50 
Je prijs ••• af 1o--

Dus aan de slag en wij wensen 
u succeso 

v.Bo 
v.z. 
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Pinksterreis 1958. 

De uitgaansdag 1958, die, voor 
zover valt te voorzien, op 
27 mei 1958 zal plaatsvinden, 
willen we trachten wederom tot 
een geslaagde dag te makeno 
Daarom hebben we enige moge
lijkheden voor een tocht op 
een bijgevoegd blad aangegeveno 
Datgene wat U aantr~kkelijk 
vindt gelieve U te onderstrepen. 
Wanneer we deze lijst spoedig 
terug ontvangen kunnen we ver
der werkeno Inl.evering wordt 
verwacht uiterlijk binnen 
~án week na heden bij de 

Hr<S Corbijn, ToD 9 

Vindt U niets naar Uw zin hier
onder aangeboden of heeft U zel~ 
een goed idee, aarzelt niet en 
vermeldt dito 

''De reiscomm.issie 19 58'~ 

Personalia: 

!f:§_. Electronica. 
De heer HoDo Eleveld is benoemd 
per 1 augustus 1957 als leerling 
electronica-monteuro 

De heer H.H. Kronenburc is per 
1 september 1957 eveneens 
benoemd als leerling electroni
ca-monteu.r. 

0-0-0-• 

De heer JoP.P. Baas heeft zich 
op 7 juli, tijde~s zijn vacantie 
in Fieberbru.nn (Oostenri~, ver
loofd met Mej. MoAo van Kuyk. 

•-o-•-• 

De heer J oHo Huigen is met :à1ej. 
G.Uo Peeman op 24 juli 1957 
voor de wet in •t huwelijk ge
tredeno De heer JoH• Huigen 
zal ook eerdaags 't Labo ver
laten om il1 Eind'hoven op de T.Ho 
te gaan werken. 
De datUJn. van vertrek is nog 
niet vastgeateldo 
Als huwelijks- en afscheidsge
schenk is hem uit •t personeel
fonds een gesloten envelop aan
gebodeno 

Eind augustus zal de heer 
Ao Timmermans het Lab. verla
ten wegens het vervullen van 
zijn militaire dienstplicht. .-.-.-. 

Voor het basisexamen 1957 
voor leerkrachten bij het N.O. 
zjjn geslaagd de heren n.Koni 
en A. Timmermans. 
' /ij feliciteren ze hartelijk met 
dit behaalde diploma. .-.-.-. 

Het raa~+achtig heelal. 
Het onzichtbare uiteinde van 
het heelal ligt vol6ens 
observaties met de geweldige 
telescoop op Mount Polmar,
diameter van àe spi~gel ia 
5 meter-, wel driemaaJ. zover 
als de astronomen een Daar 
jaar geleden onderstelden. 
De astronomische leeftijd van 
het heelal van het moment, dat 
alle materie op één plaats was 
verenigd, ligt dichter bij de 
zesduizend millioen jaar, dan 
bij de tweeduizend millioen 
jaar, die aanvankelijk werden 
aangenomen. Naar het schijnt 
breidt het heelal zich lang
zamer uit dan ~anvankelijk werd 
gedacht. Deze expansie heeft 
plaats in alle richtingen. .-.-.-. 

Syl t verdwijnt. 
Er zijn pogingen gedaan om het 
Duitse Noordzee-eiland Sylt 
voor de onder~ang in de golven 
te behoeden. Teneinde het 
schuifzand in e·en harde massa 
te veranderen heeft men onder 
hoge druk chemia.che bindmid
delen in de duinen eeperst. De 
eerste stormen ·van de afgelopen 
winter hebben de proefstukken 
echter geheel vernield, zodat 
men thans ook van andere po
gingen heeft afgezien. .-.-.-. 
~ ttt\LW .. )a rt1et Er zijn veel men-

f ~ç--;;. HA1A s~n, die wannee1 
~ ZlJ een telefoon-

~ o O g:-sprek aannen:.er 
4 zich aankondlger 

alléén met 't woordje "Hallo"! 
Niet Jan Hallo, of Hallo Janser 
of iets dergelijks, maar mensen 
v1ier "ik" blijkbaar geheel samet 
gevat en aangeduid kan worden 
in en met het volstrekt kleur
loze "Hallo". Velen betreuren 
dit, niet zozeer omdat het 
inefficiënt is, in vele geval
len, maar omdat het een ver
schraling be~kent van de ende: 
linge verhoudingen. 



Algemene wensen. 

Bustocht/ trein. 

Combinatie van bus /trein, eventueel bus/ boot. 

Lange busrit/ korte busrito 

Excursie: fabriek/ tentoonstelling/ museum/ vliegveld 
zeeschip/ dierentuin/ speeltuin. 

o Enige vrije uren: in bosrijke omgeving/ aan zee/ in grote stad •• 

Avondvoorstelling: blijspel/ dr~ / ijsballet /cabaret/ concertQ 

Plaats voor avondvoorstelling: Amsterdam/ Utrecht/ Rotterdamo 

Lunchpakket: zelf meenemen/ onderweg kopen/ in restaurant lunchen. 

Diner: restaurant in de stad/ buiteno 

Vindt U een tweedaagse tocht aantrekkelijk? b.v. 2e- en 3e Pinkster
dago ja/ neeno 

Suggesties voor te bezoeken gelegenheden: 

De Efteling, Kaatsheuvel. 

Madurodam, Den Haag. 

Bloemenveilingp Aalsmeer. 

Diamantslijperij, Amsterdama 

van Doorne•s aanhangwagenfabriek, Eindhoveno 

Boottocht Deltawerken. 

Boottocht Zuiderzeewerkeno 

Schiphol. 

Nationaal Park De Hoge Veluwe. 

Vredeepaleiso Den Haago 

Rijksmuseum, Amsterdam. 

Mauritshuis, Den Haago 

Marken/ Volendamo 

Havens Rotterdam. bezoek zeeschip. 



• 

\ 

Suggesties voor mogelijke tochten. 

1) Bezoek Nationale Park De Hoge Veluwe - KrBller Müller museum -
jachtslot. 
Harderwijk: bezoek zeebad - speeltuin - robbentuino 
Dinero 
Avondvoorstelling in Amsterdam • 

2) Waalwijk: bezoek schoen:f'abriek - ontspanningspark De Efteling -
Oosterwijkse vennen~ 

Diner" 
Avondvoorstelling in Rotterdam. 

3) Wassenàar: Wandel- dieren- en wildpark Duinrell. 
Den Haag: Madurodam - Vredespaleis. 
Diner. 
Avondvoorstelling in Alllsterdam of Rotterdamo 

4) Bezoek Wereldtentoonstelling te Brussel:~ dagen. 
Trein/ bus Utrecht - Brueselo 
Rond de prachtige Grote Markt vindt U het Stadhuis in Gotische 
stijl, het monumentale Broodhuis en fraaie gildehuizen. 
Slechts een paar stappen van de Grote Markt treft U het bekende 
:Manneke aan. De St. Goede1.ekerk, het Paleis van Justitie, het 
Par1.ementsgebouw, het Paleis van Egmont, het zijn slechts enkele 
van de vele bouwwerken, die een grote bekend.heid hebben ve~
worven en die Brussel hebben gemaakt tot een stad, die een 
bezoek ten volle waard ia. 

Voor deze tocht hebt U nodig een paspoort dat of nog geldig ia of 
waarvan de geldigheidsduur niet langer dan 5 jaar verstreken is 
of' een bewijs van Nederlanderschapo 


