
Het is in oktober 15 jaar geleden dat de 
Personeelsvereniging werd opgericht. 
Aanvankelijk was het meer een jubileum- of 
cadeaufonds, waar de verschillende attenties 
uit gefinancieerd werden bij jubilea, ziekte 
en afscheid. Langzamerhand echter groeide 
dit ut t tot de Personeelsv~'reniging Fys. Lab •• 
zoals wij deze op de huidige dag kenneQ. 
De bestuursleden wille vanaf deze plaats 
alle den hartelijk dankzeggen voor het 
vertrouwen en de medewerking hun voorgangers 
en hunzelf in die 15 jaar geschonken. In het 
bijzonder de heren Dr. H.M.A.M.Wouters, 
Ir. M. Truusselot en Dr. G.J. Hooyman willen 
zij hun erkentelijkheid betuigen voor hun 
belan6stelling en medewerking. 
Het bestuur hoopt van harte dat het personeel 
dat buiten onze gelederen staat nog in deze 
jubileum-tijd als lid tot onze vereniging 
zullen toetreden, beseffende Jat wij dan 
gezamelijk een gemeenschar vormen van werkers 
van het Fysisch Laboratorium, hetgeen zeke·r 
ten goede zal komen aan de verhoudingen en . 
de sfeer in ons laboratorium. 
Welke f'unktie of men ook bekleedt, op welke · 
afdeling men ook werkt, iedereen is belang-
rijk, ook die funktie welke ogenschijnlijk 
niets met de natuurkunde te maken heeft. 
Wij allen werken en bouwen mee om de naam 
en de resultaten van het Fysisch Laboratorium 
op een hoog niveau te brengen. 
Waarom zouden wij elkander dan na ons werk nie· 
nader willen leren kennen en waarderen in ver
enigingsverband. Het bestuur wil in de komende 
tijd alle krachten bundelen en inzetten tot 
nut van onze Personeelsvereniging onder het 
motto: "Voorwaarts naar de 25 jaar!" 



FYLAKRA L.je JAAR.GANG 

9eachte Collega 1 

Het 15-jarig bestaan van 
~nze personeelsvereniging willen 
~ij gaarne op een prettige wijze 
vieren en wel op zaterdag 29 okt. 
1960. 
Wij vertrekken 's middags om 
14.45 uur van het Fysisch Laboratorium 
per touringcar via Hilversum, Bussum 
naar Amsterdam-Schiphol, waar wij 
enige tijd op het vliegveld zullen 
doorbrengen. 
Daarna gaan we gezamelijk weer terug 
naar Utrecht waar we om+ 18.30 uur 
in het Universiteitshuis-hopen te 
arriveren, waar we de inwendige mens 
gaan versterken en de avond verder 
gezellig doorbrengen. 
Ieder lid kan zijn echtgenoot(e) 
of verloofde medenemen.Deze zijn 
echter een bedrag van f.3.50 ver
schuldigd. 
Deelnemers dienen zich ze 3poedig 
mogelijk op te geven bij de leden 
van het bestuur, doch uiterlijk 
15 oktober 1960, terwijl gelijk
tijdig het bedrag van f.3.50 ge
stort moet worden. 
De leden van het bestuur zijn: 
De heer J.van Bennekom (voorzitter) 
De heer B. van zj~l (1e Secretaris) 
Me j • H. van Ha t turn ( 2 e 11 

) 

De h"!er M.N. Koning (pe .. ningmeester) 
De heer G.de Jong (Alg. Adjunct). 
Geeft u dus zo snel mogelijk op, dit 
vergemakkelijkt de organisatie. 

Het Bestuur. 

. -

Fototentoonstelling 
Zoals u op de diverse aankondigingen 
heeft kunnen lezen, zal onze Fototen
toonstelling gehouden worden van 
zaterdag 15 oktober t/m zat rdag 22 okt. 
1960 in de voormalige medische practicum
zaal, kamer 409. 
Voor deze tentoonstelling is elke foto 
bruikbaar. Tevens zal er een wedstrijd 
aan verbonden zijn, waarvoor twee onder
werpen werden vastgesteld: 

1) Het dier, 
2) Het uitbeelden van een 

spreekwoord of gezegde, let
terlijk of figuurlijk. 

Formaat 6 x 6 t/m 24 x 30. 
Voor elk onderwerp is een afzonderlijke 
prijs van f.10.-- beschikb.ar gesteld. 
Aan het slot van deze fotoweek zal op 
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vrijdag, 21 oktober een dia-avond 
gehouden worden, waar uw eigen 
dia's vertoond zullen worden. 
Tevens zal de prijsuitreiking van 
de fotowedstrijd plaats vinden. 
Aanvang 20 uur. 
Foto's kunnen worden ingeleverd 
bij de Heer B.van Zijl kamer 306 
en dia's bij de heer J.P. Hogeweg 
kamer 310. 
Evenals het vorige jaar, zullen 
naast de fotografische ook artisti, 
ke producten tentoongesteld kunnen 
worden. Deze kunt u eveneens in
leveren bij de heer van Zijl. 
Werkt allen mede om dit alles te 
doen slagen. 

- . -
Kortingenboekjes 
De termijn, dat de kortingen
boekjes c.q. legitimatiebewijzen 
van de c.r.v.u. 1959/1960 geldig 
zijn, is bijna weer verstreken. 
Op 1 november 1960 zullen we weer 
nteuwe couponboekjes in ons bezit 
moeten hebben om tot 1 november 
1961 in verscheidene Utrechtse 
zaken met 5 - 10% kortine te kunner 
kopen. 
Om de nieuwe legitimatie bewijzen 
bijtijds in ons bezit te hebbe~ is 
het gewenst, dat de gegadigden zici 
voor 16 oktob0r aanmelden bij de 
administratie, kamer 210, onder 
opgave van naam en voorletters en 
volledig adres, met gelijktijdige 
storting van f.0.60. 
De boekjes zijn 10 cent duurder 
geworden. 
Er wordt op gewezen, dat bepaalde 
merkartikelen van korting zijn 
uitgesloten. Sommige Utrechtse 
zaken hebben in de omgeving van 
Utrecht filialen, waar eveneens 
op vertoon van het legitimatie be
wijs/couponboekje kortingen worden 
verleend. 

- . -
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Personalia 

Dankbetuigingen 

Mevr. C.v.d.Burg-Koch dankt het perso
neel mede namens haar echtgenuot voor 
het huwelijksgeschenk dat zij mochten 
ontvangen. 
De heer en Mevrouw v.d.Burg werd een 
schilderstuk aangeboden. 

- . -
Mej. G.de Lang, die momenteel nog ziek 
is, bedankt het personeel voor het 
haar toegezonden fruit. 

- . -
Mej.W.v.d.4ker dankt de personeels
vereniging ook voor het fruit, dat 
haar tijdens haar ziekte werd toe
gestuurd. 

Administratie 

Bij de afdeling boekhouding is per 
1 aug. in dienst getreden de heer 
M. Koot. 

- . -
Mej. G. Schrijver hee~t per 31 aug. 
het laboratorium verlaten. 
Zij ontving van de personeelsvereni
ging als afscheidscadeau een foto
album. 

- . -
Mej. G.de Jong zal per 1 oktober 
als opvolgster van Mej.Schrijver de 
gelederen van K.210 komen versterken. 

. -
Mej. B. Moeys is per 16 september 
in dienst getreden als opvolgster 
van Mevr. Zwama. 

- . -

Technische Dienst 

Per 1 aug. z1Jn in dienst getreden 
als leerling-instrumentmaker, de 
heren Kerkhoven en de Ruyter. 

- . -
De heer J. Bode heeft op 23 aug. 
het laboratorium verlaten om zijn 
militaire dienstplicht te vervullen. 

De heer W. Nobbenhuis zal op 1 okt. 
het laboratorium verlaten om in 
dienst te treden bij het FOM-Insti
tuut te Jutphaas (Rijnhuizen). 

- . -
De heer T. Poulissen is op 5 sept. 
in dienst getreden als leerling 
Amanuensis. 

- . -
Als opvolger van de heer F.A. van 
Rijn is per 16 september in dienst 
getreden de heer R.H.W. Bosman, als 
technisch assistent, werkgroep 
micro-golven. 

De heer A. Buizer is per 1 sept. 
in dienst getreden als technisch 
assistent, afd. MS 2a. 

- . -
H.D. 

Als opvolger van de heer A.A.P. v. 
Kralingen werkt enige tijd op 
het hoofdmagazijn de heer J. Stomps. 

- . -
De he,r M. Tollenaar heeft per 
15 september het laboratorium ver
laten om in dienst te treden bij 
het laboratorium voor Kristalchemie. 
Als herinnerings geschenk heeft 
hij van de personeelsvereniging een 
fotoalbum ontvangen. 
Als opvolger van de heer M. Tolle
naar is benoemd de jongeman Rob v.d. 
Oudenalder. 

- . -
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Vervole; personalia nagekomen bericht~ 

!!.:12..:. 
Mej. M. Buyzer is op 12 september 
in dienst getreden als schoonmaak
ster van het Fysisch Laboratorium. 

De heer H. Hazekamp hoopt op 
27 oktober 1960 in het huwelijk 
te treden met Mej. M.J.Kennedy. 

Examens. 
De heer M. Koning is geslaagd voor 
de Nijverheidsakte N.K. en bevor
derd tot hoofd-technicus. 

- . -
De heren W. Nobbenhuis 

J. B0de 
G. Bakker 
J.de Boer 

zijn allen geslaagd voor het examen 
Bemetel. 

De heer G. Bakker is tevens geslaagd 
voor de voortgezette opleiding N.K. 

De heer R. Buis heeft het thelîretische 
examen Bemetel met goed gevolg afgelegd. 

Wij feliciteren allen hartelijk en wensen 
hun bij hun verdere studie veel succes. 

Sinds kort is het gebouw in de ABC-straat 
in gebruik genomen. Daardoor zullen wij 
de heer J.van Bennekom niet zo vaak in het 
Fysisch Laboratorium meer zien, omdat hij 
in de ABC-straat zijn werkplaats heeft. 

Mej. w. Blom is nu als schoonmaakster 
werkzaam in onze dependence. 

- . -


