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FYLAKRA No. 3 .Se JAARGANG 

Geachte collega, 
Zoals u op de aankondi

ging hebt kunnen lezen staat de 
traditioneel geworden fototen
toonstelling met de daaraan ver
bonden wedstrijd weer voor de 
deur. 
Deze zal n.l. worden gehouden 
in de week van maandag 16 t/m 
zaterdag 21 oktober 1961. 

Voor de fototentoon
stelling kan elk formaat worden 
ingestuurd, doch voor de foto
wedstrijd gelden de volgende 
eisen: 
1l Onderwerp "HET KIND". 
2 Formaat 18 x 24. 
3 Eigen opname. 

Er zullen twee groepen 
zijn, een A en B groep 
A: is voor begi~ers, 
B: voor gevorderden. 

U kunt zelf bepalen tot 
welke groep u wilt beh9ren. 

Voor elke groep is een 
prijs van f.10.- beschikbaar 
gesteld. 

De juryleden zijn de 
heren: Prof.Dr.H.C. Burger, 

Dr.J.B. 'thomas, 
W.J. La.vén. 

Foto's kunnen worden 
ingezonden t/m donderdag 
12 oktober aan de heer 
B.v.Zijl, kamer 306. 
Wacht u niet te lang met instu
ren van uw foto's?? 

SWITINGSAVOND 
De sluitin~savond van 

de fototentoonstelling zal ge
houden worden op vrijdagavond 

1 

20 oktober in de grote college
zaal van het Fysisch Laboratorium 
aanvang 20.oo uur. 
Wij vragen uw bijzondere aandacht 
hiervoor 

Jonkh.Dr.J.c. Mollerus 
zal ons op deze avond vertellen 
over zijn "Bliksembezoek aan 
Amerika per K.L.M. binnen 18 uur!' 
Amsterdam - New York v.v. per 
Supersnelle DC-8 Jetliner, rond
gang over Idlewild, de grootste 
luchthaven ter wereld en bezoeken 
aan Empire State Building en 
Radio City Hall in New York. 

sePt.. 1961 

Deze lezing zal verlevendicid 
worden door een geluidskleuren
film getiteld: 
"IN HOOGST EIGEN PERSOON". 
en 40 kleuren dia's. 
Op deze avond zal ook de prijs
uitreiking plaatsvinden. 
Een ieder is van harte welkom. 

- . -
Personeelsavond 

Op vrijdagavond 6 okt. 
zal er een gezellige avond zijn 
voor leden van de ~rsoneelsver. 
met hun echtgenoot ( e) of ver
loofde, in het Jeugdgebouw 
Gansstraat 84, aanvang 20.00 uur. 
Aan deze avond zullen medewerken 
de heren L. Nelissen en H. Bannink, 
deze laatste als pianist. 
Er zullen verschillende gezelschaps 
spelen zijn. Er zijn leukè prijsjes 
aan verbonden. Ook zal er gelegen
heid zijn voor een dans. 
Wij verwachten u allen om deze 
avond zo gezellig mogelijk te· 
maken. • 

- . -
Schaakavond 
De laatste dinsdag van iedere maand 
beginnende in oktober, zal er weer 
op deze avonden met schaken begon
nen worden. 

- . -
Kaartavond 
De derde vrijda~ van iedere maand 
beginnende in de ma.and november 
zal er een klaverjasavohd zijn. 
Dit wordt dus voor dit jaar op 
24 november en 22 december. 
Voor deelname van de schaak-of 
kaartavond moet men zich opgeven 
bij Mej.H.van Hattum.kamer 210~ - . -

Volleybal!. 
LiefheLbers voor volleyball kunnen 
zich opgeven bij Mej.H.van Hattum 
er wordt gespeeld op woensdagavond 
in de school Tamboersdijk. 

- . -
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PERSONALIA 
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De heer Th. Jansen is op 10 juli, 
na zijn mil.dienstplicht te heb
be~-vervult, weer bij het Fys. 
Lab. in dienst getreden. 
Op maandag 18 sept. zal hij 
zich verdienstelijk gaan maken 
op de tekenkamer. 

- . -
De jongelui R.Meyer en w. Schüller 
zijn beide op 4 sept. in de T.D. 
werkplaats te werk gesteld ale 
leerling-technici en volgen de 
"Bemetel" - opleiding. 

De jongeman R.v.d.Oudenalder 
is van het hoofd.magazijn ver
plaatst naar de glasblazerij, 
waar hij als leerling glas
blazer werkt. 

- . -
:.:1ectronica 
De heer C.D. Beauveser werkt 
sinds 16 augustus als technisch
admi~istratief medewerker op 
deze afdeling. 

- . 
H.D. 
Xls opvolger van de heer B.LeNoble 
is op 1 juni in dienst getreden 
de heer H.van Brummelen. 
De heer J.A. Paulus is per 4 sept. 
in dienst getreden. 
Beiden zijn werkzaam in het 
hoofdmagazijn. 

- . -
Med.Fyeica 
Bij deze afdeling is als 
technisch aas. komen werken de 
heer R. Croese. 

- . -
Examen 
Mevr.J.Versteeg de Groot heeft 
op 1 juni 1.1. het diploma 
behaald van de Middelbare 
Kunstnijverheidsschool. 
(5 jarige-cursus). 

- . -

De heren A.J. Schimmel en 
J.B. Wouterse zijn beiden ge
slaagd voor het examen voor de 
akte van bekwaamheid voor 
Nijverheidsonderwijs N.K. 

- . -
De heer R. Buys is geslaagd 
voor het volledig "Bemetel"
examen. Tevens is hij geslaagd 
voor het diploma "Algemene 
Ontwikkeling". 

- . -
De heren L.v.d.Sluys en C. Vink 
zijn geslaagd voor het theoretische 
gedeelte "Bemet l" alsmede ook 
voor het uitgebreid "Beme tel" 
examen. 

- . -
Wij feliciteren hen allen 
hartelijk met de behaalde 
successen. 

Huwelijk 
De heer A.v.Doorn (administratief 
medewerker) is op 6 sept. in het 
huwelijk getreden met Mej.T.Blaas. 
Vanaf de ~e plaats wensen ,wij hun 
van harte geluk. 
Van de personeelsvereniging 
kregen zij een gebakstel ten 
geschenke. 

- . -
Mevr.G. Nagtegaal de Lang dankt 
de personeelsvereniging, mede 
namens haar echtgenoot, voor 
het huwelijksgeschenk dat zij 
mochten ontvangen. 

- . -
Promoties 

• De heer A.J. Schimmel is benoemd 
tot tekenaar A en hoofd van de 
tekenkamer. 

- . -
De heer B.v.Zijl is benoemd 
tot Hoofd-technicus. 

- . -
De heer F. Nyqvist is bevorderd 
tot vaste assistent. 



De heer H. Hazekamp is bevor
derd tot technicus B evenals 
de heer L. Daalhuizen. 

- . -
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De heer R. Buys is van leerling 
bevorderd tot technicus C. 

-.-
Het bestuur van de Pers.ver. 
feliciteren allen met hun 

n promotie. 

- . -
Jubilea 
Mej.Sj.v.Bo65elen dankt de 
personeelsvereniging hartelijk 
voor het mooie geschenk, dat zij 
mocht ontvangen bij haar 12i 
jarig Jubileum. 

Geboorte 
De Fam • .M.F.v.d.Vliet werd ver
blijd met de geboorte van een 
dochter. 
Zij danken de pers.ver. voor het 
geschenk. 

- . , ... ,,. 
·@J·'T:"",,.__. ~ 

Op 1 december 1961 hoopt de heer 
H.A.v.d.Brink zijn 40-jarig 
jubileum te vieren. 
Daar hij op 1 januari 1961 de 
dienst met persioen zal verlaten, 
zal tijdens de viering van het 
jubileum op 1 december tevens 
gelegenheid bestaan officieel 
afscheid van hem te nemen. 
Voor hij zijn werkzaamheden op 
het labora~orium aanving, was 
hij ,werkzaam ~ls electromonteur 
bij de firma nwolfftt, en uit 
hvofde daarvan voerde hij vele 

!werkzaamheden op one laboratorium 
: uit. 
Prof.Ornstein benaderde hem des
tijds met het verzoek of hij niet 
in dienst van het laboratorium 
wilde komen. 
Dit gebeurde als bediende op 
1 december 1921. Van deze bediende
rang is hij opgeklommen tot de 
rang van hoofd-technicus. 

- . -

Op 1 augustus is de heer A.N. van 
Straten door verandering van 
werkzaamheden en door een te kort 
aan ruimte op het Fysisch,Labora
torium, zijn nieuwe werkzaamheden 
begonnen in het Analytisch Chemise: 
Laboratorium, Croesestraat 77 a, 
doch hij blijft aan het Fysisch 
Laboratorium verbonden. 
De heer van Straten is telefonisch 
te bereiken onder no. 30941, 
toestel 55. 

- . -

CIVU - Lesitimatiel::rewijzen 1962. 

De tijd is weer aange br oken, dat 
er nieuwe legitimatiebewijzen 

,en couponboekjes van de C.I.V.U. 
(10% korting) moeten worden aan
gevraagd. 
Gegadigden gelieve zich ten spoe
digste op te geven bij de admini
stratie, kamer 210, met gelijk
tijdige betaling van de kosten, 
die nu f.-,60 bedragen. 
Het verdient we ~licht aanbeveling, 
dat per afdeling een persoon zich 
met notering van namen en adressen 
alsmede incassering van de f.-,60 
belast en doorgeeft ~an de admi
nistratie. 

- . -


