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FYLAKRA 1 

1922 1962 
Onze hartelijke geluk wensen 

gaan uit naar Prof.Dr.H.C. Burger. 
Wij hopen dat het hem gegeven 

zal zijn, zijn werk op ons 
laboratorium in goede gezondheid 
verder te vo]J>rengen. 

Het Bestuur 
v.d. Personeelnver •. 

-.-
Ledenvergadering 
Geachte Collega's, 

De Jaarlijkse ledenvergade
ring van de personeelsvereniging 
van het Fysisch Laboratorium zal 
gehouden worden op donderdag 22 
maart 1962 om 20.00 uur op 
kamer 308. 
Agenda1 
1. Opening voorzitter 
2. Jaarverslag secretaris 
3. Jaarverslag penningmeester 
4. Jaarverslag kascommissie 
5. Bestuursverkiezing 
6. Eventuele plannen 1962 
7. Rondvraag 
8. Sluiting. 

Uw aanwezigheid op deze verga
dering is gewenst in verband met 
de punten 5 en 6 van de agenda. 

• 

Plan Oude Rijn. 
De R.U. Utrecht heeft een loods 

gehuurd aan de Leidseweg, welke in 
gereedheid gebracht zal worden voor 
~et hoofdvak-praktikum en de studen
tenwerkplaats en vermoedelijk tijdens 
pe zomervakantie in gebruik zal 
worden genomen. 

In ons laboratorium zelf, komt 
dan weer een flinke ruimte beschik
baar. 

maart 1962 

cursus-werkplaats meer zal zijn, 
doch gebruikt zal worden voor het 
maken en repareren van instrumenten 
voor de experimentele natuurkunde. 
Ook kunnen dan de Na- candidaten 
zowel 's morgens als 's middags 
gebruik maken van deze werkplJats. 

- . -
Voetballen. 
Het ligt in de bedoeling om eind 
maart een voetbalwedstrijd te 
spelen. 

s2 - Personeel. 

De heer Maaswinkel is reeds bezig 
een elftal van het personeel 
samen te stellen. 

Schaken 

Liefhebbers van het schaak
spel die graag een avond willen 
spelen kunnen zich opgeven bij de 
heer J. van Bennekom, A.BCetraat 18c, 
huistelefoon nummer 29. 

Kaarten. 
Klaverjasavond op vrijdag 

30 maart om 20.00 uur in de 
kleine collegezaal van het Fysisch 
laboratorium. Gaarne opgeven bij: 
Mej.H.van Hattum, kamer 210, 
huistelefoon no. 12. 

- . 

Er zullen dan ook enkele interne 
verhuizill8en pl~ats vinden, maar omdat 
deze nog niet geheel de~initief zijn 
vastgesteld, kunnen wij u hier nog 
niet over inlichten. 
De bedoeling is wel, dat de werk
plaats 306 blijft bestaan, maar geen 



Geboorten 
Op 8 januari werden de heer 

en Mevrouw A.J. Schimmel verblijd 
met de ge·boorte van een dochter 

'MARJAN~ 

- . -
Op 10 januari werden de heer 

len Mevrouw G. Bakker verblijd 
t111et de geboorte van een zoon 

••ANTON. 

- . 
13eide familie's danken de perso
neelsvereniging hartelijk voor 
het geschenk dat zij mochten 
ontvangen. 

- . -
Administratie 

Op 1 februari is in dienst 
getreden Mej. E.A.G. Ka.rsen ale 
opvolgster van Mej. B. Moeys. 

- . -
Mej. B. ;.!oeys is op 6 maart 

in het huwelijk getreden met de 
heer J. Kuperus. 
Wij felièiteren de heer en 
• mevrouw Kuperus hartelijk. 

- . -
T.D. 

De heer M. F.v.d. Vliet 
heeft op 28 februari het labora-
toriwn verlaten na een dienst..iver. 

door de voorzitter van de perso

neelsverenig ing vier boeken overhan
digd, waarvoor hij zijn hartelijke 
dank betuigde. 
Wij wensen de heer v.d. Vliet veel 
succes in zijn verdere loopbaan. 

- . 
De heer R. Buys gaat op 

4 april het laboratorium verlaten 
om zijn militaire dienstplicht te 
vervullen. 

- . -
Op 28 mei hopen de heren 

Blomberg,- Vink en v.d. Sluys 
het Bemetelexamen af te leggen. 
Wij wensen hun van harte succes. 

- . -
De heer A.van Doorn dankt de 

personeelsverem.ging mede namens .zijn 
echtgenote voor het fruit dat Mevr. 
van Doorn tijdens haar ziekte mocht 
ontvange.n. 

. -
De heren Bonsel en v.d. Sluye 

danken eveneens bovengenoemde vereni
ging voor het fruit dat hun werd 
aangeboden • 

- . -
Jubilea. 

De heer C. Maaswinkel is op 

1 maart 1962• 25 jaar in dienst van 
het laboratorium geweest. Op 1 maart 

band van ruim 12 jaar. Ter herinne-
1937 deed hij zijn intrede als be

ring aan deze diensttijd zijn hem 
diende 2e kl. Hij werd tewerkgesteld 

in het magazijn. Hij heeft 



daar de groei van het Fysisch Labo~a
torium meegemaakt. 
Als wij deze 25 jaar de revue laten 
passeren, dan mo8en wij teru~denken 
aan een periode, W3arin prettig met 
hem kon worden samengewerkt. 
Het ligt in de bedoeling om op 
16 april dit jubileum te vieren, 
terwijl dan tevens officieel af
scheid van hem genomen wordt, om-

' dat hij het laboratorium op 1 mei 
gaat verlaten, i.v.m. zijn benoeming 
als Laboratorium-assistent aan de 
R.K. Universiteit te Nijmegen. 

Wij wensen de heer Maaswinkel 
veel geluk en arbeidsvreugde in deze 
nieuwe werkkring toe. 

- . 
De heer C. Maaswinkel wil 

de personeelsvereniging hartelijk 
da11k-zeggen voor het bloemstuk, 
dat hij van de vereniging op 
1 maart mocht ontvangen. 

- . -
29 Januari 1962 was het 

40 jaar geleden dat de heer 
J.van Bennekom op het Fysisch 
Lauoratorium kwam werken. 

Wij mogen gerust zeggen, 
~dat de heer van Bennekom 40 jaar 
(r met hart en zie 1 de belangen 

van het laboratorium heeft gediend. 
Men heeft het voornemen 

om dit jubileum op vrijdag 29 juni 
te gedenken. 

- . -

H.D. -
Mej.A. Buyzer hoopt op 

27 april in het huwelijk te 
treden met de heer G. Hofland. 
In verband hiermede zal zij haar 
werkzaamheden op het laboratorium 
op 4 mei be~indigen. 
Wij wensen hun beiden veel levens
blijheid en geluk toe. 

- . -

... 


