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-) -) -) --) Om met een open deur in huis te vallen,
Hot nieuwe P.V. bestuur heeft de eer zich aan jullie voor te stellen :

Amiemieke Wlss,

Tony Durston,

ziij probeert de rol van. peruiiigmeesteres goed
te vervullen, en doet van alles wat.
hij heeft geen speciale taals buiten het verzorgen
van " dirty englisch jokes, en van alles wa-fc.

Ferdinand Verroordeldonk, hij doet van alles wat.
Willem Hage, hij doet ook van alles wat*

Bovengenoemde lieden danken jullie voor het door jullie in hen gestelde
vertrouwen.
De geruisloos verlopende verkiezingsprocedure vjerd mogeli^: gemaalrfc door
jullie welwillendheid je niet als tegehkandidaai "be melden.

EIERVOOR DUIZEND I4AAL DANE I , danlidaulzdankdankdankdankdankdaiik
daukdankdankdankdanlsdanltdajakdanlcdaxikdankdankdaiilcda........ * . enz.enz.

Wj hopen voomoemd vertrouwen niet al te zeer te beschamen.
Laten we daarom beginnen het vorige P.V. bestuur te Tsedamren voor wat
zij ( Carmen, Rob, Peter, Pim, en Karel. ) gedaan heeftll
Met name dienen de bowlingavond en de fietsdag met aansluitende barbeque-
avond gememoreerd te vrorden.

HOE SAL HET NIEUl-JE PeeVee-BESTUUB HISB OOIT AAN 2HJNt®>I IIPPEN ?

Afijn, we zullen zien, en met jullie aller medewerking komen we vast en
zeker een heel eind,

Nu iets over onze plannen.
V7aarschijnlijk hebben jullie wel eens er over nagedacht vat voor een doel-
stelling er aan een PaV, ten grondslag zou moe-ben liggen.
Ifelnu laten wij het er daar op houden dat onze P.V. zich ten doel stelt
oa zo at en toe de dagelijkse werksi-fcuatie te doorbreken en het mogeliji
te mahen elkaar eens aaders "fce zien dan door sen lalioratoriumbril.
Voorlopig zullen we beginnen met wat voor de hand liggende zaken zoals
he-fc verzorgen van het lab-uitstapje, en een soort bowlixigavond.
Voorts is hat de bedoeling dat TOJ maandelijlis een P.V.-stencil verzorgen,
het spreekt vanzelf dat wij van jullie af en toe een verhhaltje krijgen.
Geheel nieuw is hei plan: een maandelsjlEse B03R3L,
Deze "barrel" zou dan gehouden warden op de laatste yrijdag van de maand.
Als voorkeurs tijden denlren wj aan 1. van 15. 15 tot 16. 00 uur, of

2. van 16.00 -fco-b 17. 00 uur.
Graag horen wij van jullie waar de meeste belaiigstelling naar uitgaat,
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fiLAASJE OP ?, LAAI JE BIJDEN I

, |.. |,, M, (,, H.

Als ge werkelijk nie-ts vindt om over te lachen, dan hebt ge uzelf no^ al-fcijd
( Kelley )



Hup Hub.

Na-fcuurlijk heeft U het grote nieuws al gehoord. Team I van tafeltennisver-
eniging Hubrecht is Isampioen gewordeno Geen spaan heeft het trio Ad(je) N.,
Sob Bl, en onderge-fcekeade van de concurrentie heel gelaten, en met de alles-
seggende cijfers 93-7 aiji1 we vn.nnaar van onze poule geworden.
Bij alle huldebe-fcuigingen. wil i!; ook graag al diegenen betreldsen die als
invaller in het eerste team hebbea meegespeeld, aaagezien zij op psychologisch
belangrijke ogenMikken de -fcegenstanders tenmiaste nog enige hoop op
succes hebben geboden. ,
Wat houdt het nu eigenlijk in dat kampiotenschdp* Allereerst promoveert het
eerste teara van de vijfde naar de vierde klasse N.T.T.B., zodat U voortsan
het wel en wee van H*lab I elke week op de maandagse sportpagina van het
Utrechts Nieuwsblad lcxmt volgen* Maar dat raoet U als een eerste stap zien.
De public-relationswaarde van di-t tafeltennis voor het Hubrecht Laborato-
rauin achten zdj namclijk dermate hoog, dat via een vcrdere professiona-
lisering getracht zal irorden de landelijke klasse te bereiken.
Ik heb vemomen dat er vergevorclerde onderhandelingen gaande zijn met
het IIubrecht Fonds om te komen tot sponsering van deze aktiviteiten.Al-
leen het erableera op het shirtje schijnt nog problcmen op te leveren*
U moet zo'n kampioenschap echter niet als iets op-zich-zelf s'fcaands zien,
he-fc is meer dan dat, het is een symptoom. Want TriLst U dat zich voor de
volgende compe-fcitieronde reeds zo'n 20 man heeft aangemeld, zodat we
waarschijnlijk met vier teams gaan speleo. Daarenboven is het U nietop-
gevallen dat je de laatste tijd tussen de middag steeds meer mensen langs
het lab ziet rennen. En is het niet verbazingiwldsend dat er tegenwoordig
voor een autorally geen bond meer te vinden is, . fcer^. n. jl een fietsonrally
ogcriblikkelijlr van de grond korat. Zelf heb ik vanui-t mijn zitlcaraer een
goed uitzicht op de tennisbanen, en ook daar zie ik csn toeneaend aantal
Hubrechtenaren met de dag fana-fcieker warden.
En dan natuurlijk niet -tc vergeten al die volleyballors, vollcsdansers,
badxain-fconnors, sportvissers, bijenlioudQrs, huis-wcrk fietsers, late avond
fictsers, diepzecduikers, tiissen de middag wandelaars en honden-uitlaters
in ons midden. Dii alles in hei kader van he-t bevnistzijn dat er een ge-
zonde geest in een gezond lichaam thuishoorto

Wellicht kan de dienstcoEBaissie voors-fcellen dat in de profielscliets voor
onze nieuwe direkieur wordt opgenomen dat hi j " he-t geestelijk maar ook
hei lichamelijk ^wlzijn van de -rrerknemers dient te behartigen ". Ik kan
me voorstellen dat zo'n direlrteur een verplich-fc prilmur licliaamsbewe-
ging in gaa-b s-tellen. Als eerste stap naiuurlijk.
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Vervolgens laa-fc hij een speciaal daarvoor ingestelde Coramissie van Toezicht
nagaan, hoe de werktijd verdeeld. aou cioeten warden tussen iichamelijke en
geestelijke inspanning om een zo optimaai mogelijke werksfeer -fce scheppen.
Be denk dat ae op so'n half oiu half uitkoiaca.
Vcrvolgens zal de Cotaaissie terecht oianerken het een bel&chelijke zaak te
vinden, dat wij pingpojagers die daxikzij onze successen het Hubrecht Lab. een
wereldaaaa beaorgen, hiervoor tijd in de avonduren laoeien vrijaaken.
Geziea de hoge public-relationswa&rde laoe-fc hieryoor overdag tijd uitge-
trokken warden. In plaats van vergaderingen krijgen we groppstrainingen,
en als jaarlijks uitje van de P.V. doen we allemaal mee met de vierdaagse
of de fietsen-elfstedentocht.

VTaarmee ik maar wil seggen dat de werkgroepleiders zich nu wel lcunnen bui-
gen over de ondersoeks-visie op laagere termijn, maar dat het pleit al-
lang beslecht is
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WAT S& OOK GEBEUPJ? I het kost gel d!
Misschien raden jullie het al, mj willen de coirtrihutie van f 2. 50
verhogen tot f 3. 00 Het doet ons verdrie-fc, maar he-fc kan niet anders.

Tevens willen mj jullie vriendelijl; floch dringend verzoeken de contributie
V&naf de maand jauuari in S6vi of -tw^S keer te voldoen,. Bit met het doel
dat wj minder -fcijd hoeven te besteden aan het achter de menden aanlopen
om hun laaandelijkse contributie te iimen en juist die tijd -be benutten om
leuke alstivitei-fcen te verzorgen.
Wij hopen op de medeverking van jullie alien.

Jullie kunnen dus 2 x per jaar f 18. 00 of 1 x per jaar f 36. 00 betalen
per giro (
~h contant^bij Annemieke^of een van de andere bestuursleden.

Jullie begrijpen aeker wel, niet-P. V. -leden worden uitgesloten van deelname
aan de verschillende alrtivitei-ben.

Ondanks deze contribu-fcieverhoging komen wj nog een vrij grote som geld tekort.
Hoe dit tekort zal warden aangevuld moet nog nader warden besproken, dit
sal tevens in de dienstcommissie besproken worden.

Roddelrubriek " ons klein genoegen ",

Ik heb her en zeggen dat Van 8 en Vie gel weggaan.

Is 1 Mei ( dag van de arbeid ) volgend jaar voor de Hubbies dan
toch een vrije dag?

Voor de rest in de maand decembers
17 december is Anneaieke ¥iss in het boo-bje gestapt en
21 december gaat Willeke Vonls trouwen.
de receptie Is in WWWi-^HWWU^W-WW
de vier balken, ^^^^ Briiilzsiraat te Haarsuilen van 16. 30 -tot 18. 00.


