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• Jl. 

. Bij de intrede van het nieuwe j aara 

Nog enkele dagen en 1959 ligt weer a chter 

onso Zoals de tekening treffend weergeeft is de kaars 1959 
bijna opgebrand en straks zal de nieuwe kaars 1960 zijn 

licht gaan verspreiden~ 

Vele wensen zullen dan over en weer klinkeno•• 

Gelukkig Nieuwjaaro••~~nZalig Nieuwjaar~ ••. enz. enz. 

Toch stel i k de vraag , in de eerste plaats 

aan mijzelf1" gebeurt dit niet vaak ale bet ware uit ge

woonte, automatisch?" 

\'leet men wel en denkt men er wel bij na, wat 

men zijn mode rneneoh toewenst? 

Jls men een familielid, collega. of een goede 

~~ennis een gelukkig of zalig nieuwjaar toewenst, dan kunnen 

wij zelf zoveel tot~ seluk in het nieuwe jaar bijdragen. 

Wij kunnen het elkaar mo~ilijk, dooh ook ge

- 1:' :olijk maken in hat leveno 

La ten wi j door dat wat voorbij is een dikke 

etreeo halen en de drempel van 196o als werkelijk vrije 

men~en overachrijdon, met het voornemen elkander in 1960 

~.GELUK te aohenken. 
Ik weet wij hebben niet alles in onze handen, 

maar laten wij doen wat wij kunnen o 

Uit de grond van mijn hart, "8ns ik U allen 

een recht eylukkig 1960 toeo 
· ned.e namens het bestuur 

B.v. z • 
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Conta.ctavondo 
De personeelsvereniging houdt op dinsdag 
29 deo.1959, 's avonds om 20 uur een oon
tactavond in het jeugigebouw Ga.nsstro84 
t.oo de Gruttostr. 
Daar hopen wij ons besig te houden met 
verschillende gezalschapspelen, o.a. 
sjoelen, schieten, voetbal,klaverjasaen, 
enz. en.zo 
Wij rekenen op Uw aller opkomst. 

het Bestuuro 

St. Nioolaasfeest. 
Het Sto Bicolaadeest mag zeer zeker als 
een geslaagd teest beschouwd wordeno 
Het ia bewonderenswaardig hoe de Sint 
steeds weer de mensen verras to 
Kwam hij verleden jaar ,ondanks zijn hoge 
leeftijd, door het raam de collegezaal 
naar binnen stappen, nu zat hij nog :in
oogni to in de zaal o 

Zijn representant de baby Sto Bicolaas 
was een leuke gedachte. 
Alleen was het goed te merken, dat wij te 
groot voor het gebouw wordeno 
Biet iedereen kon een zitplaats bemachti
gen. Wij laten hier nog twee van de aardi
ge gedichten Tolgeno 

Eer.sle Qedicht. 
Een ogenblikje nu geduld. 
Hij moet sich even kleden. 
Er wordt wat met de man gesuld 
Traditionele reden. 
Zijn hemd zit vaak wat in de war, 
die oude botten zijn wa~ star. 
't Is haast niet uit te zoeken, 
met al die onderbroeken. 

Kom dames, wend Uw blikken e.f, 
denk aan de rust van Uw siel. 
'k Wed dat U honderd gulden gat, 
als het gordij_ntje neerviel. 
Er zitten knopen in z'n baard, 
die ook gedeeltelijk verhaart 
't Is haast niet te geloven, 
maar toch is •t niet van Hove. 

Er schort iets aan het onderhemd, 
er moet een naadje los zijn. 
De goede man is wat ontstemd, 
de stola moest een vos zijn. 
De ~lijn is meer naar z'n smaak, 
het nieuwe pak is in de maa~, 
•t is haast niet te beschrijven, 
een man in ' t pak van wij'9'9n. 

2-'t .December 195.S-

De sous chemise is van flanel 
Het ding dat hij net aantrok, 
men noemt zo'n kledingstuk ook wel 
heel populair een borstrok. 
Het staat de sint geweldig sjiek 
't Is prima tegen rheumatiek, 
't is haast niet uit te spreken, 
je raakt niet uitgekeken. 

Wel twintig bandjes minimaal, 
moesten bevestigd worden. 
De Sint staat doodstil als een paal, 
Terwijl de pieten sjorren. 
De breukband zit nog niet zo goed, 
'k geloot dat dat nog over moet. 
't Is haast niet voor te stellen, 
wat kan zo'n breukband knellen. 

De mijter staat nu op z'n kop 
Er komt nu toch wel schot ino 
Ket 't plastron heeft de Sint een st~ 
er. zit waarschijnlijk mot in. 
Een kam nog even door z'n haar, 
zie zo, ST. NICOLAAS is klaar. 
'J Is haast niet te begrijpen, 
de- smT staat hem te knijpen. 

'l'weede gedicht. 

We zijn' op het Lab. wel byzonder verwend 
Ket onze geleerden, vooral wel met•••••• 

WOUTERS, die alles uitstekend beheert 
Al is er helaas ook wl eens iets ver ••••• 

AlrnER'l', bv. de baard van Aoket 
Die stond hem zo keurig ,zo mooi en zo•••• 

VET'l'IG, kijk ook naar het buikje van Boers 
Op D~mua zijn heel •t mensen ja •••••••• 

WERK' LIJK verliefd. Heel veel mannen op 't 
Labo 

Die worden begeerd als een lekkere •o••••o• 

BAAS, die niet so heel veel werk van ze eis 
Ben nieuw PHYSISCH LABo is nu tooh wel ver. 

VELEBD door ' t vragen naar ' t hoe en waarom 
Het klinkt echt wel aardig maar 't is toch 

wel ••••••• 

PRETTIG, zoals op een Huwelijksreis 
Ook velen op •t Lab kregen hun rijbe ••••••• 

Hoorlijke kind' ren .ne baas van Jutfaas 
Die kregen toch dit jaar al z'n vierde he •• 

DEK is de dag van de Labo Sinterklaas 
Bij houdt U wat bezig en maakt wat ge •••••• 

REED,wat wij nu willen gaan vertonen 
n boten dat U zich daarbij amusee•t 

.. - .... ... --J. 
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personalia. 
Op 11 deo. waren de Hr. en Mevr. 
van Bergen 12½ jaar getrouwdo 
Va• de personeelsvereniging hebben 
zij een taart ontvangen, waarvoor 
zij het personeel hartelijk dank zeggen. 
Wij wensen de Fam. van Bergen. veel 
goeds voor de komende tijdo 

De Heer A,Kuipers gaat in het voorjaar 
196o het laboratorium verlateno 
Hij gaat werken bij de 

• ,High Voltage Bngineering .. 
Europa NoVo te Amersfoort. 
Wij vinden het jammer de Heer Kuipers 
als oollega eerdaags te moeten missen, 
maar aan de andere kant gunnen wij hem 
van harte deze vooruitgang in zijn loopbaan. 

WAT IS ER IN HET AFLOPENDE JAA'B. IN EET 
OElr-UW VERBETERD? 

Wij lopen door de gangen van het gebouw 
en zien dan hier, dan daar schilders en 
timmerlieden aan de arbeido · 
Als wij het gebouw betreden, komt ons de 
verfluoht al tegemoet. 
Tooh ziet men de verbeteringen die aan
gebracht zijn betrekkelijk los van elkaar. 
Daarom laten wij een overzicht volgen 
van wat er in de laatste paar maanden 
van het vorige jaar en in dit jaar is 
gebeurdc1 

SO.UUIUiAIN o 

v.d. Graaffkelder is gereed gekomen. 

De kamers 110 en 114 zijn geschilderd. 

Nieuwe algemene donkere kamer. 

ICluis radio-aotievestraling. 

Nieuwe tekenkamer. 

Ingang machinekamer verande.rcl. 

Verandering ToD• kantoor. 

:Berghok voor gastlessen achter de 
T.D. werkplaatao 

Begane grond. 

Kamer van Prot. Endt gemodern.iseerd.. 

Oude ingang met sohakelruim'te G.B.V.U. 
verbeterdo 

Keuken gemoderniseerdo 

Toiletten verbeterd. 

Portiersloge voorzien van toonbank, 
raam en bijgeschilder4o 

Grote.,. en kleine~oollegesaal met cc
deelte gang wordt gesohilder4 en _ge 
moderniaeerd. .. 

late verdieping ,.._ 

Kamers 304 en 313 gesohilderdo 

Studentenwerkplaats 306 gemoderniseerdo .. 
Oude ohemisohe kamer '317 ·1n de hoogte · · 
gehalveerd • 
Benedani :&én grote experimenteerkall)er· 
en een studeerkamer,, · , 
Bovenverdiepinea ,Een grote kamer voor ·• 
hoofdmagazijno 
Een kleine ~amer !ir. Vo sijl. 
Een kleine kamer Hro .Ifogewego 

Oude kabinet 
Bovenverdiepina1 .Arobiefruimte. 
Beneden• Drie zitkamarso 

2de verdiepingo 

De hal van de BIO FYSSCA voorzien van 
tochtdeuren. 

... . 

Tevens is men nog steeds bezig aan de 
modernisering van de gehele verlichting 
in het gebouwo --------Na gekomen bericht. 
Onse collega de Hro v. Zoest is al 
enige tijd ziek. 
De Hr. de Jong heeft hem bezocht en 
namens de personeelsvereniging 
wat trui t overhandigd" 

Fotogra:feer met keratmiso -------- -
Opname bij kaarslicht 11onder flitslamp 

Film 3~ 38 d1n. diafragma 4 tijd 1/50 
sec. 

Film 24 dino ··diafragma 4 tijd 1/10 
8800 

Wilt U een kleurenfoto maken, koopt dan 
gelijktijdig bij de kleurenfilm de bij
behorende tlitslampjes,m.a.w. flits
lampjes die op de kleurentemp. van de 
:tilm zijn af gestemdo 

Het richtgetal dat bij dé flitslampjes 
behoort, is het produkt van a.t'etand in 
meters en het te gebruiken diatragmao 

VDL SUCSES ~' ! 


