
.1 

..... . . 
~·' .. 
• •1o • 
• ,,V. ••rt 

.~~~i~ 
... .. ,,.p 



l 
. 
i 

., . 

38 JAARGANG no. 4. 

Geachte Collega 

5 december is al weer 
in aantocht en St.Nicolaas met 
zijn zwarte knechten zijn al 
weer druk bezig met 't inkopen 
van cadeaux en voor ieder de 
juiste woorden te vinden hetzij 
voor een terecht wijzing of een 
goedkeuring. 

Op de gang van de 1e 
verdiep ing staat weer de beken
de schoorsteenbrievenbus opge
steld. Het volgende staat er 
op te lezen: 

"Helpt Sint en Piet uit de nesten 
Maakt allen voortvarend een geste 
steunt hen ook thans 
Het geeft U de kans 
Uw vrienden weer volop te pesten~• 

Het St.Nicolaasfeest zal 
gehouden worden op donderdag 
3 dec.1959 om 16 uur in de grote 
collegezaal. 

- . -
VERGADERING: 

De personeelsvereniging houdt op 
donderdag 19 november 1959 een 
ledenvergadering om 20 uur op 
kamer 308 in •t Fys.Laboratorium 
Opkomst dringend gewenst. 
De volgende agendapunten: 
1. Opening 
2. Notulen 
3. Ingekomen stukken 
4, Suggesties: a.Gezellige avond 

b.Reisplan 1960 
c.excursies 

of zo mogelijk andere plannen 
5. Vac.a.ture (:,. ~a~) 

C. Rond..vra.a.g_. 
7 •. .SLu.i.lin_g. 

NOVEMBER 1959. 

Kascommissie 

De heren A.Kuipers en W.Berkho~ 
hebben op 20 okt. j.l. een tussen
tijdse canlrole opae"ka~ en op't belei.d. 
van de penningmeester van de 
personeelsver. uitgevoerd • 
Uit diverse steekproeven is ge
bleken, dat de kas naar hun mening 
goed beheerd wordt en dat het be
leid van de penningmeester over
eenkomt met de verwachtingen. 

- . -
Foto: 
Zoals reeds op de filmavond van 
9 okt. door de voorzitter onzer 
vereniging was medegedeeld hebben 
we voor de volgende fotowedstrijd 
twee vaste onderwerpen vastgesteld 
n.l.: 1. Dieren 

2. Het uitbeelden van een 
spreekwoord Of een gezeg
de . .. 

Voorbeeld: het fotograferen van 
een gehalveerd ei met een lege dop 
er bij. 
Spreekwoord: Beter een half ei, 
dan een lege dop. 
Aan .Y.. het initiatief en wij wensen 
u van harte succes. 
Voor de fototentoonstelling kunt 
u dus weer alle onderwerpen instu
ren. -.-
PERSONALIA 

Woensdag 4 nov~uber hbbben wij 
afscheid genomen van Mevr.van 
Geffen~ Prof. Burger sprak harte~ 
lijke woorden tot Mevr.van Geffen 
en zeide," dat welke arbeid men 
ook verricht, als het met hart en 
ziel ged~an wordt, bouwt en werkt 

alleo 
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mee om de Fysica op zo•n hoog 
mogelijk niveau te orengen". 
De heer van Bennekom sprak en
kele woorden namens het perso
neel. Dr. '.',outers overhandigde 
na de· toespr~ak: van Prof.Burger 
:.1evrouw van Geffen een envelop
pe namens het wetenschappelijk 
personeel en de heer van 
Bennekom eveneens een enveloppe 
met inhoud namens de Personeels
vereniging. 
Met een kort woord dankte Mevr. 
van Geffen. 
Wij gunnen Mevrouw van Geffen 
nog vele jaren van gezondheid 
zodat zij van haar rust ten 
volle kan genieten. 

T.D. 

De heer G.Ba.kker, die al reeds 
twee maanden ziek is, gaat 
momenteel goed vooruit. 
Er is hem namens het personeel 
een fruitschaal aange~oden, 
door de heer Ir.Trousselot en 
twee collega's. Inmiddels heeft de 
heer Bakker zijn werk voor halve 
dagen hervat:• -

De heer F.A. Meeuwissen is op 
1 oktober 1959 in dienst getreden 
op 't Org.Chem.La.boratoriu.m in 
de Croesestraat. 
Ter herinnering, heeft hij van 
het Personeel van •t Fys.Lab. 
een ~nijapparaat voor foto's 
ontvangen. 

- . -
H.D. 
De heer C.E.J. Bonsel is op 
1 nov. als boekhoudkundig - mede
werker in d1enst getreden. - . -
Schoonmaaksters 
Mej.J.Koch is op 1 okt. in 
dienst getreden. 

Mevr.G.E. Blankensteyn gaat op 
14 november het laboratorium ver
laten. 

- . 
De heer C.van de Schraaf is 
benoemd als electronicus 
afd. KV. 

- . -
De heer J.J. Langerak is geslaagd 
voor het examen "Radiotechnicus" 
van het Radiogenootschap. 

- . -

Mej.A.w. Rhebergen is geslaagd 
voor het diploma Leerl.Analyste 

- . -
In oktober zijn in dienst getreden 
als leerling amanuensis de 
jongelui: Rob v.d.Oudenalder, r 

Hans Lammers. 

- . -
Op het laboratorium werken enige 
tijd de heren: 

F. Stringa hoofdmagazijn 
en v.Bch v.d.Sluis Nat.Pract. 

. -
Ons oud collega J.Baas is in okt. 
1959 in het huwelijk getreden met 
Mej.R.v.Kuyk. 
Van het personeel heeft hij een 
paraplustandaard ontvangen. 

- . -
Op 10 sept. is Mej .M.van Lrer in 
het huwelijk getreden met de heer 
W. Schoote. 
Van het personeel is hun een Tomado 
boekenrek+ bloemen aangeboden. 

- . -
Op 17 september is de heer A.Veenen
bos getrouwd. Een Brabantia brood
trommel en voorraadbussen was het 
huwelijks geschenk van het Personeel 

- . -
WIJ WI:!TSEN HUN ALLEN V~I:L GELUK EN 

VOORSPOED. 

- . -
Op 29 sept. heeft Mej.C.Koot af
scheid geno!"len van het Laboratorium, 
haar werd namens het personeel een 
enveloppe met inhoud aangeboden. 

- . -
De heer C.van Bart was op 29 sept. 
12½ j aar in dienst van het Lab. 
Hem zijn namens het personeel 1 paar 
Japanse meeuwen aangeboden. 
Wij hopen hem nog vele jaren als 
collega onder ons te hebben. 

Langs deze weg danken wij de Perso
neelsvereniging voor de ontvangen 
Cadeaux en fruit die wij van hen 
mochten ontvangen. 
Heer Bakken, heer Baas, Mevr.Schoote 
:Mej.Koot, Heer Veenenbos, Heer van 
Bart, Heer van der Brink en Mevrouw 
van Geffen. - . -
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De Heer van der Werff was op 
1 O nove::1ber 12i jaar getrouwd. 
Een taart werd hen namens het 
Personeel aangeboden. 

- . -
De Fam.van Hell is verblijd 
met de geboorte van een dochter. 
Hartelijk gelukgewenst. 

- . -
Volleyballclub. 
Wij kunnen nog enkele goede
en leerling spelers gebruiken. 
Trainingsavond op Woendagavond 
8 uur school Tamboersdijk. 
Opgeven bij Mej.van Hattum. 

- . -
Brid·gelessen. 

Mej.van Hattum en de heren 
Bode, van Doorn, Hazekamp en 
Mulder hebben zich inmiddels 
opgegeven voor de bridgelessen 
welke de heer van Straten gaat 
geven. Het minimum aantal deel
nemers voor'deze lessen is echter 
acht. Met minder heeft geen zin. 
Om de lessen nu door te laten gaan, 
zouden zich nog drie mensen op 
moeten geven. Het spreekt vanzelf 
dat er nog veel meer gegadigden 
welkom zijn·. 
Geeft u daarom direct op bij de 
heer van Straten. Kosten van deel
namen zijn nihil. Dus daarom hoeft 
u niet weg te blijven. 
Denkt ook niet, dat het voor u te 
moeilijk zal zijn, want dat is het 
niet. Geeft U op ! U doet er anderen 
en uzelf een groot pleizier mee. 

- . -
Opening Rijnhuizen. 
Maandagmiddag wordt Rijnhuizen 
officieel geopend in aanwezig
heid van Zijne Excellentie 
Minister van Onderwijs Kunsten 
en Wetenschappen. 

- . -
Dankbetuiging 
De heer en Mevrouw van der Werff, 
betuigen hun dank aan de Pers.ver. 
voor de heerlijke taart die zij 
mochten ontvangen. 

- . -


