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4e JAARGANG NO. 2 

Geachte Collega, 

Hieronder volbt een kort 
verslag van de personeelsverga
dering gehouden op 18 febr.1960. 

Na de opening door de voor
zitter, de he ~r van Bennekom, volg
den de jaarverslagen van de secre
taris en de penningmeester. 

De kascommissie gaf een 
kort verslag, waarin werd vermeld, 
dat de boekingen in overeenstem
ming waren bevonden met de aan
wezi6e bescheiden. De inkvmsten 
en uitgaven waren zeer overzichte
lijk geboekt. 

Door het vertrek van de 
leden van de kascommissie, de 
heren A.Kuipers en W.Berkhof, 
werden in de nieuwe kascommis
sie genoemd de heren: 

C. Steenbergen en 
D. Poppes. 

Wegens het jaarlijkse af
treden van twee bestuursleden 
(deze keer Mej.H.van Hattum en 
de heer G.de Jong) moesten er 
twee nieuwe bestuursleden worden 
gekozen. 

De heer G.de Jong (penning
meester) en Mej.H.van Hattum (28 

secretaresse) werden beiden 
herkozen. 

Gebleken is dat het bedrag 
besteed aan cadeaux voor verloving 
en afscheid, zeer gering is. Der
halve kwam men op deze vergadering 
overeen, om hiermede op de oude 
voet voort te gaan. 

Alleen is vastgesteld dat 
er officieel afscheid genomen zal 
worden als de scheidende collega 
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minstens 15 jaar op het laborato
rium werkzaam is geweest. Officieus 
wordt afscheid genomen van collega's 
die tussen de 2-15 jaar op het labo
ratorium gewerkt hebben. 

Daar we dit jaar ons 3e 
lustrwn hopen te vieren werd beslo
ten om deze zomer geen "avondje uit" 
te or ganiseren, maar alles te con
centreren op een grote feestavond 
ter gelegenheid van dit 3° lustrum. 

Verder werd het plan geop
perd voor een kaartavond voor de 
Pasen. Hierover kunt u al reeds meer 
lezen in dit blad. 

Op de vraag of leerlingen 
ook lid kunnen worden van onze per
soneelsvereniging werd een volmondig 
"ja" gehoord. Dit volgt uit ~rtikel 
II van ons Huishoudelijk reglement, 
dat luidt als volgt, 

Lid van de vereniging kunnen zijn: 
Allen die werkzaam zijn op •t 
Fysisch Laboratoriwn ongeacht hun 
dienstverband. 

Aan het eind van de avond 
werd op hartelijk wijze afscheid ge
nomen van de heer A. Kuipers. 
De heer van Bennekom overhandigde 
hem namens de personeelsvereniging 
een vulpotlood. 
De heer Kuipers dankte met enkele woo: 
den zijn collega's voor de prettige 
samenwerking die hij steeds had 
ondervonden. 

- . -



Personalia 

Mej.W.van den Akker is op 7 maart 
in dienst getreden als schoon
maakster. 

- . -
T.D. 

t De heer R. Boverhuis heeft het 

laboratorium verlaten om op 
~ 1 april in dienst te treden bij 

de Firma Metaverpa (Maartensdijk) 

- . -
Electr. 
De heer J.Th.M.van Arem heeft 

eveneens het laboratorium ver
laten. Werkt per 1 april bij 

de Firma Metaverpa(Maartensdijk). 

- . -

De heer J. Langerak gaat per 

11 april zijn militaire dienst
plicht vervullen. 

. -
v.d.Graaff 

Per 1 juni gaat de heer W.Berkhof 
ons verlaten om in dienst te treden 
bij: High Voltage Engineering Europa 
N.V. te Amersfoort. 

- . -
Als opvolger van de heer A. Kuipers 
is in dienst getreden de heer 

Hartman" 

- . -

Namens de Pers.ver. is aan de 
Fam. Hooyman b oemen gest~urd bij 
de geboorte van h n zoon. 
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Excursie 

De excursie naar de Koninklijke 

De:nka Staalfabrieken is bepaald op 
donderdag 21 april des avonds om 

t9.30 uur. Plaats van samenkomst 
om 19.uur bij het Julianapark, 
Amsteruamsestraatweg. 

Definitieve opgave bij de heer van 
Bennekom. 

- . -

Volle.ybal 

Op 30 maart heeft er een -volleybal 
wedstrijd plaats gevonden tussen 
s2 en •t Fys. Lab. 

Onder een gezellige sfeer hebben we 
gespeeld. s2 heeft diverse partijen 
gewonnen. 

Op de overwinning werd ons een ge

zellig samenzijn aangeboden door het 
bestuur van s2 • 

s2 heeft nog geen overwinning be
haald met 't bierdrinken. 

We hopen op een spoedige revanche. 

Nieuwe leden kunnen zich nog steeds 
opgeven. Denk aan de Ftlosofische 
spelen. 

J 
Op 6 april zal de traditionele 
voetbalwedstrijd plaatsvinden tussen 

2 S en personeel. 
Opstelling is als volgt: 
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• Kapper 

• 
Mulder 

• Poppes 

• Bode 

• 
Le Noble 

• Schimmel 

• • 
Buys Koning 

• • • 
de Boer v.d.Vliet Nobbenhuis 

res. v. Doorn 
Vink 
R.v.d.Oudenalder 

Coach: C. Maaswinkel 
Scheidrechter: J.v.d.Bult. 

- . 

Kaartavond 

Op 7 april zal er een klaverjas 
avond gehouden worden op kamer 202 
(kleine collegezaal) om 20 uur. 
U lrunt zich opgeven voor deze 
avond bij de heer M.N.Koning. 
Inschri ~fgeld f.0.50 

- . -
In de loop van het jaar 1960 
zullen de vol6 ende veranderin6en 
plaatsvinderl. 
De bela;,grijkste zijn: 
Naar ABC-straat: 
houtbewerking - v . Bennekom 
practicum electronica 
2 bijvak en medi ~ch-fysisch 

:practicum zalen 
thans (409) 

spuiterij 

Xoornaa.mste verhuizingen binnen 
het gebouw: 
gehele afd. electronica (research, 
zitkamer, montage en magazijn) - 409. 

Afd .MassaspectrL~etrie 217, 219 
en 221 

(Boers en Boss~laar) 
Op kamer 215 komt fluctuatie-onder
zoek en microgolf-onderzoek. 

Kamer 218 Kernfysica. 

Huidige houtbewerkin6 , spuiterij 
en electronica-montage komt ten 
goede aan de werkplaats. 

- . -
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De heer H.G.van Doorn en 
Mej. J.A.v.d. Ber g hebben 
het voornemen om op 20 april 
a.s. in he t Huwelijk t e treden. 
Wi j wen. en hun van harte geluk. 
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Fotografie 

De eerste voorjaarsbode ~ hebben 
zich al gemeld en al valt er 
in de winter ook genoeg te foto
grafer cn,=menigeen zal nu t ~ch 
zijn fototoestel weer eens te 
voorschijn halen. 
U weet dat wij dit jaar voor 
onze fotowedstrijd een paar 
verplichte onderwerpen hebben 
vastgesteld n.l. 

1. dieren 

2. uitbeelden van een 
spreekwoord in letter
lijke en figüurli ~ke zin. 

Onze collega de heer P.Veuger 

gaf ons het volgende voorbeeld. 
(zie nevenstaande prent). 

"Kort van stof" 
Dit is zowel letterlijk als 
figuurlijk uitgebeeld. 
Dit is dus een voorbeeld, aan 
u d e taak om er iets anders van 
te maken. Wij wensen u veel succes! 
Evenals ande re jaren is v ~or de 
fototentoons ~elling iedere foto 
welkom. 

- . -


