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In deze donkere -fcijden, waarin alcohol gezond is voor het hart,
roken de kans op longkanker doet verminderen, en werken op het
Hubreclrfc Lab de-beste remedie is om de verveling tussen Kerst en
Oud*"e-n-Nieuw tegen te gaan, is er toch een lichtpunt. je: jle PeeVee.
Was het niet van Puthoven'die al opmerkte dat het strafbaar is

een ambtenaar in de uitoefening van zijn taak te belemmeren.
Derhalve, aan de slag in. dit nieuwe jaar. Een 'belangnjk ^aar,
zoals u weet. De gong voor de volgende ronde in het directeurs-
opvolgings gevecht heef-b geluid. Lees erover. Lees wat er dit
jaar zoal op het Lab veranderen zal, maar ook wat blijft of ^uist
komen zal. Pakkende interviews met de man die alles van het lab
weet, en ook met onze jubilaris. Onze medische rubriek, de tafel-
tennisrubrxek, het labx4. euw3, PV-nieuws, puzzels, raadsels, foto's,
kortom te veel om op -fce noemen. De PeeVee, he-b licht in. de
duistemis. Deze maal -tot s-band gekomen dankzij bijdragen c. q.
medewerking van Jacques Beeker, Bas Defize, Wim Dictus, Alie Feyen,
GWLS van Garderen, Eveline Hak, Oeke Kruythof, Pim van Maurrk,
Peter Meyer, Christine Mummery, Dorien van Oostwaard, Het PV-
toes-buur, Arun-e-Mieke Vemooi. j en Joop van Zoelen.
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4 Poli-bieberich-fc
5 Medische rubriek
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11-13 PeeVee diversen
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PUZZELAARS: Onder de juiste inzenders van het kruiswoord-
raadsel (p. 10), de raadsels (p. 13, 19) en de jeugdfoto's (p. 22)
wordt een prijs verloot. Let wels nie-fc alle oplossingeu zijn
nodig om tiiervoor in aaumerking'-be kofflen7
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Het Gezicht van het Hubrecht Laboratorium in het Nieuwe Jaar

1983 wordt een heel belangrijk jaar voor het Hubrecht Lab. , u heeft hot al ift
zovele toonaarden kunnen horen. Dit jaar zullen we te horen krijgen wat de
WetenschapscoBBnissie voor ons in petto heeft. Wordt het Lab. nu uiteindelijk
een insfcituut voor kikkeronderzoek of zal de laatste Xenopus dit jaar het Lab.
uitgedragen warden om in de ruimte geschoten te warden? Wordt Dicbyostelivm
h6t ffiodelsysteem voor patroonvorming, of zal het zijn leven be indigen als
schimmelinfectie? Groeit neuroblastoma door als een kwaadaardig gezwel of
begint die al aardig zenuwachtig te warden? Is er genregulatie na de dood?
Ach, het Hubrecht Lab. wikt, de Wetenschapsconmiissie beschikt. Krijgen we dit
jaar een nieuwe directeur, of wordt het: hou je er buiten, Cox? Wie west het?
Maar wel zal er dit jaar veel veranderen. Veel dingen moe-tisn er dit jaar
trouwens ook veranderen. Andere dingen daarentegen moeten blijven, weer andere
moeten juist komen. Zie hier hoe gezicht 1983 van het Hub lab eruit moot konien
te zien.

wat.. i:n-1983-o£-het_H!ab£e£^t-. ^2^.t_2122JLY9?52?2?92

- W. G. Z. N. A.

kloksmoesjes
- tussentijds prikuren optellen

- prikkaarten doorneuzen
oostvakken doorneuzen
- postzegels van post afhalen

- vroegtijdige jubilea
- Dr. 112

Drs. 148

- toesoraken

- telefoongesprekken naar Honolulu
telefoonbel gedurende de pauze
- pingpongen voor de gong

- 2e gong
- zeepsop op de koffie

- kopjes met handcrSme
lachsalvo's in kantine
- poffen

tongeworst op brood
- vis uit blik

soep in snor
- wetenschap tijdens lunch

- alleen bij traktaties (voor de
gong) in de kantine komen

- niet trakteren bij verjaardagen
- verjaardags-port

^/ labjassen tegen de kou
- overwerken op dinsdagavond

- trefwoorden
- herkenningsmelodieSn fluiten

- thuis werken gedurende schoolvakanties
overz i chtsartikelen

zuchten bij het binnenkoroen
- koffiepot aan laten staan

- hard spelende radio's

- dikke sigarewalm
mikjes <?'

semi-intellectuelen op race-fietsen
- auto's die niet in parkeervak passen

- doe-het-zelf auto's
- de nieuwe weg
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- uitatap^e met bus

- animo voor PV-bestuur

- plantenhangers kantine
adapteren van pLante.0 aan woestljiiklimaat

- Water filtratie-apparaat
- schoonmaak bureau's

<. blauwsel in toilet

- aongordijnen
boek lezen in donkere karaer

- seizoenbaarden
- serumvrijers

- schoonouders buitenlandse gasten
- snoepreisjes wetenschappers

- het onderzoek

- morgen

Wat in 1983 op hot Hubrecht Lab. moet blijven

- prikklok

- n. g. w. v. d.
klokafkortingen
- bril Bootsma

bril Elly
- Ie gong

koekjes bij de koffie
- theelepeltjes

- erwtensoep
- hardlopen tijdens lunch

diepvriesmaalti jden
- culinaire avonturen

barbeque
- barrels met pat6

- krentenbrood Peter
- trompet Harry

- slippers Alie
- baard Ben

- glazen tot aan rand vol schenken
- gesnurk in bibliotheek
Primus

~ Hubrecht wijn
Hubrecht spook

- Hubrecht kapper
Hubrecht liefdes

- geroddel
PeeVee

- P. V.
- pingpongtoernooien
roestcontrole op auto's

- monteur liquid
- labsleutels
damestoilet

Enpie Biggenboot
- salaris

Wat in 1983 op het Hubrecht Lab. moet komen

- presentiebord op alfabet
- rookvrije dagen
baaldaaen

h. z. dagen voor het hele personeel
VUT bij 40 jaar



oOo oOo

4 -
jonge . dagen

juniorenconvent
- publicaties zonder externe subsidie

- snoepreisjes voor niet-wetenschappers
- bushalte voor lab.

labtaxi
- auto-onderhoud tijdens diensttijd

personeel voor autowassen
kleuren Apples met kabelaansluiting
- flipperkast

- zwembad in patio
- tennisles ondcr werktijd

- Hubrecht Band
7- wadlooptocht

- gemengd sauna-uitstapje
- PeeVee bijdragen

- jeugdfoto's
nieuwe klokafkortingen
- Nederlandse les

Engolse les
- cr6che

- meer bruiloften

bulkjes ^
- pruikjes

- trakteren bij aannemeh artikel
- slagroomtaart Wouter

- slavinken/eieren in kantine
kerstpakket + 13e maand

- beleid
- nieuwe directeur

- vaste aanstellingen
- promotie

De Sexy Sektie
(in vino veritas)

oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oOo oC

EEN POLITIEBERICHT

DOVER0. Hedenochtend is in deze Engelse kustplaats de bekende

Nederlandse films-ber P. M. aangehouden, bij een poging me-fc een
nie-fc zeewaardige eend illegaal Engeland binnen te komen.
M., die niet in he-t bezit was van geldige papieren^of enige
liquide middelen, beweerde op uitnodiging van een firma in
Loiiden te opereren. De au-fchoriteiten geloven met de aanho-uding
van M. een steekpenning affairs op het spoor te zijn gekomen.
M. is voor voorlopige hechtenis overgebracht naar de gevangenis
in Exe-fcer (Dartmoor).

(van onze correspondent)
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Medzsoh

NEDERLANDSE ONTDEKKING IN FOBIE-ONDERZOEK

In Rotterdam is weer een manier waarop hubrechtofobie kan ontstaan ontdekt,
zodat het wellicht binnen vijf jaar mogelijk is kinderen te waarschuwen dat
ze gevoelig zijn voor deze ziekte.

Op het internationale slagveld tegen fobieen wordt momenteel de ene na de
andere overwinning behaald. Onlangs werd in het laboratorium van Prof. Dr.
E. Scheepsma aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam door uitzinnige weten-
schappers een vreugdedans pehouden, waarbij zelfs de normaal zo nuchtere
professor zich tot drinken van een barrel liet verleiden. Vanwaar deze
- onder professoren - zo ongebruikelijke vrolijkheid?

Dankzij het Hubrecht Fonds heeft men in Rotterdam al vele jaren onderzoek
kunnen doen naar hot ontstaan van een bepaalde vorm van fobie, de gevreesde
hubrechtofobie. Steeds terugkerende vraag was: Hoe en waar ontstaat deze
fobie? Prof. Dr. E. Scheepsma: "Wij mensen hebben allemaal in onze cellen
duizenden genen, uiterst kleine kraaltjes die de dragers zijn van erfelijke
eigenschappen. Er was al bekend dat mensen die dagelijks bezig zijn deze
kraaltjes te tellen tureluurs warden, hetgeen fobieen tot gevolg kan hebben.
Wij in Rotterdam hebben nu aangetoond dat specifiek hubrechtofobie kan ont-
staan wanneer kraaltjes steeds van de ene ketting naar de aiKiere overspringen,
zodat men steeds met tellen opnieuw moet beginnen."

Hoewel dit in medische kringen als een belangwekkende ontdekking wordt be-
schouwd, is professor Scheepsma zelf opvallend voorzichtig en bescheiden.
Scheepsma: "Ik ben voorzichtig in mijn uitlatingen, want het gaat uiteinde-
lijk om een ... ziekte en je moet geen verwachtingen wekken."

Dr. M. Stuyter, hoofd van het fobie-onderzoek aan het Bangma-instituut te
Vreeswijk - 66n der meest vooraanstaande onderzoekcentra in de wereld -
venyacht dat er misschien over een jaar of vijf de eerste produkten komen
die fobieen kunnen bestrijden.

Stuyter: "Ik denk ook dat je
mensen zou kmmen uitzoeken,
die een grotere gevoeligheid
voor hubrechtofobie hebben.

Zo zou je al bij kinderen
kunnen bestuderen en bekijken
welke gevoelige plekken ze
hebben. Als blijkt dat iemand
gevoelig is voor bijvoorbeeld
hubrechtofobie, dan zou je
kunnen waarschuwen: Ji-g moet
absoluut n-iet op het Eubreoht
Lab. gaan -u)erken ... "

Zacharias Zwamneus
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MUSEUM - NIEUWS

Breitner - een schilder van het volk.

Breitner en Amsterdam. De kunstenaar en de stad zijn onverbreke-
lijk met elkaar verbonden. De Amsterdammers willen ook geregeld
de"stadsgezichten zien, die de Amsterdamse impressionist bi3 uit-
stek van~him s-fcad heef-fc geschilderd aan het eind vaji de vorige
eeuw. Maar dat schijnt niet mogelijk te zijn. Het Stedelijk
Museum, dat een dertigtal schilderijen van Breitner bezit, moet
ze noodgedwongen -fce lang in de kelders houden. De komende maand
zijn ze'echter weer eens -be bewonderen; vele stadsgezichten, een
levensgroot zelfportret, en. enkele cavalerie-taferelen.
Er is lange tijd-geen uitgebreide Breitner-tentoonstellingmeer
gehouden. 'Binnerikor-t komt-echter ook het Singer-Museum in Laren met
een ten-fcoonstelling waarop aquarellen en tekeningen van Breitner
zullen worden ge-fcoond. Breitner is in Nederland een begrip. In het
buitenland is hij nog te weinig bekend, ondanks alle pogingen zi^n
schilderkunst over de grenzen uit te dragen ten spijt.
De schilder van het sfeervolle, 19de eeuwse Amsterdam, was behalve
schilder ook fotograaf. Zijn foto's werpen een verhelderend licht
op de wereld, die-zi. jn inspiratiebron betekendes het sterk yerander-
de Amsterdam'ten tijde van de eeuwwisseling. Maar he-fc zijn in de
eerste plaats de schilderijen, die Breitners betelcenis als schilder
van zijn tijd laten zien.

Tentoonstelling G. H. Breitner / Schilderijen / Stedelijk Museum,
P. Potters-traat~13, Amsterdam / -b/m 27 februari

iiiiiii±i±iiiiiiii±iiiiii±iiiiiiii±i.
RECEPT

Cox au Vin - 4 personen

250 gr champignons
1 ons bacon, gesneden
1 bosje peterselie, thijm, rozemarijn, zout
2 lauyierbladen, boter, bloem, melk:, peper

Benodigdh. edens
2 kippen &. +~900 gr of
+ 1, 5 kg bouten
2-i- dl rode wijn
12 sjalotten

De in s-bukken gesneden. kip aa-nbraden, bij voorkeur in roomboter, tot
gelijkma-fcig bruin. De rode wijn^ de hele sjalotten, _peterselie, thijm,
rozemarijn-(vooral niet te veel) toevoegen en ^ 40-50 min. op zacht
pitje la-ben sudderen. Na + 20 minuten de schoongemaak-be en gesneden
champignons toevoegen. Tegen het einde van de 'suddertijd' de in stuk-
jes gesneden bacon in een andere pan uitbakken en wegzetten. Dan een.
volle ee-blepel bloem uitroeren in e en pan, waarin we een lclont(je)
boter hebben laten smelt en, onder roeren wa-fc melk toevoegen, daarna
de stukken kip, de pe-berselie en laurier uit de sudderpan nemen en het
resterende kookmengsel, bevat-bende de champignons, sjalot-fcen enz. aaxi
het boter, meel-melk mengsel toevoegen. Daarna de stukken kip over-
gieten met het gebonden mengsel, waaraan ook de uitgebakken bacon is
.fcoegevoegd. Peterselie en laurier wegwerpen. Op smaak brengen met peper
en zout en serveren mgt^b^-jv. gekookte aardappelen of stokbrood met
als groente bijv. gem^n^cfe sla.

P. Ter
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Bent u wel eens 's avonds laat of *s ochtends heel vroeg helemaal alleen
op het lab geweest? Alhoewel, alleen; Dan moet u dat beklenunende gevoel
kennen niet echt alleen te zijn. Hoort u niet af en toe krakende deuren
of opspringende voetstappen? Voor Guus en Kees die iedere avond het lab
inspecteren is dit allang geen onbekend verschijnsel meer. Zij weten dat
zij in de duisternis van het lab constant achtervolgd worden door een
.-chim. "Ach ja, " vertelt Guus, "we zijn volledig aan hem gewend, we noemen
hem het snook van het Hubrecht Laboratorium. Overdag slaapt hij in de
kelder, dan zorg ik altijd maar dat ik hem niet stoor. Hij zit hier al
sinds mensenheugenis, in ieder geval zolang ik hier werk.
"Hij zal overigens geen kikker kwaad doGn, " voegt Kees er aan toe. "We
hebben hem zover gekregen dat hij op het presentiebord kenbaar maakt
wanneer hij zich buiten de kelder bevindt. Hij gebruikt dan de schuilnaam
Jan Avondcontrole."
Nieuwsgierig geworden vroeg uw redactie zich af of het niet mogelijk zou
zijn het spook tot een interview te verleiden. Guus en Kees konden ons
niets anders aanraden dan ons 's nachts op het lab in te laten sluiten.
En aldus geschiedde, in die koude novenibernacht, wachtte uw redactie ge-
wapend met schrijfmateriaal en camera, maar met knikkende knieen, bij de
ingang van de kelder. Toen, opeens, weerklonk een stem. En wij stonden oog
in oog met de E. T. van het Hubrecht Lab. Ongemerkt knipten we een foto van
hem, zijn schuwheid kennende. Bedeesd liepen we op hem toe

Red. : "Goedenacht, meneer het spook. Neemt u ons vooral niet kwalxjk dat
wij u even storen. Maar zouden wij u namens alle Hubrechtenaren een paar
vragen mogen stellen? Allereerst zouden we willen weten, bestaat u eigen-
lijk we 1 echt, en hoe bent u hier terecht gekomen?"
Snook: "Ik denk, dus ik besta. Ik ben het resultaat van SSn van de eerste
genetische experimenten die in dit instituut hebben plaatsgevonden. Mijn
vader, een zekere H., u weet wel, van de L., was altijd al verkikkerd op
Xenopus. Op zekere dag bracht hij zijn genen bij diegene, en dat word
degene die hier voor u staat."

Red. : "Juist ja. Woont u eigenlijk permanent hier in de kelder?"
Spook; "Nou dat zit zo, mijn vader had mij eigenlijk bedoeld voor de
collectie. Er is geloof ik nog steeds een plekje voor me gereserveerd. U
weet wel, die vuilniszak in een van de kasten. Maar geliikkig was ik mijn
pa te glad af, hij heeft me nooit te pakken kunnen krijgen. Sinds de ver-
huizing naar de Uithof slaap ik overdaq hier in de keMer; maar 's nachts
en in hot weekend waar ik door het hele lab rond. Dat is voor mij natuur-
lijk de drukste tijd. Maar goed, leuk en aardig. Vertelt u mij nu eens lets
Hoe bent u mij eigenlijk op het spoor gekomen?"

Red. : "We 1, wij hebben begrepen dat u degene bent die de naam Jan Avond-
controle op het presentiebord qebruikt om zijn aanwezigheid op het lab
kenbaar te maken. Als dat zo is, waarom prikt u dan eigenlijk niet?"
Spook (emotioneel): "Ja kijk eens, u moet begrijpen, het lab kent totaal
geen geheimen vcMDr me. Ik weet precies wat er alle^maal gaande is. Zo weet
ik dat <Se tnensen afspraakjes maken om elkaar voor/dag en dauw op het lab
te ontmoeten, anderen blijven om diezelfde reden 's avonds laat over, weer
anderen komen daarvoor soeciaal in het weekend. Ach, niets menselijks is de
Hubrechtenaren vreerad."
Red. : "Maar wat heeft dat eigenlijk met de prikklok te maken?"
Spook: "Nou, wat ik bedoel te zeggen. Ik weet dus ook dat er stevig misbruik
van die prikkldk gemaakt wordt. Mensen die anderen voor zich laten prikken,
of waarbij achterstallige prikuren op miraculeuze wijze verdwijnen. Kijk,
daar baal ik van. Maar wat ik eigenlijk nog erger vind, dat zijn die mensen
die menen dat ze hun werk naar behoren doen oradat ze 40 uur per week op het
lab aanwezig zijn. Trouwens, wat denkt u eigenlijk wel, ik maak van iedereen
de meeste uren op hot lab en heb nog nooit een vakantiedag genomen. Maar laat
ik me niet teveel opwinden, dat is niet goed voor mijn bloeddrtik."



Red. : "Om on een ander onderwerp over te gaan, wat eet u eigenlijk al zo?"
Spook: "Nou, u moet begrijpen dat ik gezien mijn achtergrond hoofdzakelijk
vlosibaar voedsel nuttig. Maar een portie hart op zijn tijd gaat er ook best
in. En soep, daar ben ik gek op. Het liefst soep van Elly, maar dan wel zonder
ballen. Erwtensoep is mijn favoriet, maar die krijgen jullie maar bar weinig,
hoor. Gelukkig hebben ze tegenwoordig boven een microwave, zodat ik altijd
mijn soep even op kan warmen. En koffie, dat kan ik boven natuurlijk ook
altijd zetten. Maar weet je wat echt lekker is, ze hebben momenteel boven
liters vruchtwater staan. Niet doorvertellen hoor, maar daar heb ik er een

van achterovergedrukt voor oud en nieuw."

Red. : "Brengt u zo'n oud en nieuw
nu heleinaal alleen door?"

Spook: "Met oud en nieuw komt er

doorgaans geen hond langs. Maar
onlangs, op mijn verjaardag, dat
had je mee moeten maken. Ik had
al mijn geestverwanten uitgenodigd.
Ik sta dan wel niet op de loonlijst
van het lab, maar gelukkig zitten
er altijd wel genoeg kwartjes in
de automaat op het dames toilet om
een feestje te bouwen. NQU, je
begrijpt, toen had ik alle lepel-
tjes die ik op het lab kon vinden
wel nodig. Het grootste probleem
was dat er sommigen nog met :de bus
terug moesten, dus kon ik nog strip-
penkaarten opscharrelen ook."

Red. : "U zegt dat u niet op de loon-
lijst van het lab voorkomt. Maar u
had toch kunnen solliciteren naar de

functie van directeur?"
Spook (geagiteerd): "Ja, om dan zeker
toch weer in die zak terecht te komen.

U ziet mij toch zeker niet naast die
andere drie hangen? Natuurlijk, ge-
zien mijn afkomst heb ik wel de capa-
citeiten, en het zou wel eens de

enige redding voor het lab kunnen
zijn. Maar aan mijn lijf geen mayonaise.
Trouwens, een nieuwe directeur met een

beetje ruggegraat en die heb ik natuurlijk wel, zou onmiddellijk een eind maken
aan al dat eindeloze gediscussieer, hij zou het lab weer echt laten presteren,
en dan was die weg er ook nooit gekomen. Dan zou de naam van raijn vader zaliger
en dus van het lab weer in hoog aanzien staan, en dan hadden we die volkstuin-
plantjes en geen-pottekijkers-gordijntjes in de kantine ook niet nodig gehad."

Red. : "Maar dat van die gordijntjes was wel een activiteit van de PV, spook; Hoe
staat u daar dan tegenover?"
Spook (rood aanlopend): "Ja, als je me ergens kwaad over wilt hebben, dan is het
wel over de PV. Stel je voor, een fancy-fair. Mijn hele inboedel hier in de kelder
verpatsen zeker, belachelijk. Subsidie voor de PV? Geldverspilling; Leidt alleen
maar tot drarikmisbruik en verbroedering. Wat wij hier op het lab nodig hebben, is
tweedracht. Hoe meer de mensen het met elkaar oneens zijn, hoe meer elleboge-werk,
prestatiedrang en stoelezagerij, des te beter het lab functioneert. Tweedracht
maakt roem. Op zaterdagavond kijk ik altijd op een van die Appletjes boven naar
Dallas. Zo'n J. R., dat is pas een kerel, die zouden we eigenlijk als directeur
moeten hebben. Alle nutteloze elementen waren dan allang ...... "
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Red. : "Tut, tut. Denk aan uw
'BT^eddruk. Wij als redac-bie van
het PeeVee-blaadje zouden niet
graag de dood van. een spook op
ons geweten hebben, en ....."
Spook:"Wat! Zij jullie van dat
opraiende boulevardblad? Uit-
sluitend roddel en leu. terprg. at.
Opgelazerd! Ik wil niets met
jullie -fcuig te maken h.ebben.
En laa-b ik niet merken da-b j-ullie
ook maar met een letter over mij
schrijven."

Af.

^
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ADVERTENTIE

BEWAARKOOL
EN AFSNUSEL

Elke vrijdag en zaterdag
hebben we verse ardkelen

in de aaribieding.

^^Bcwaarltool,

zak500g
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H  Atoerts, Achtcrtangs 14

Juinena kleinrte kruidenier biyft op uw centen loeren.

Gelezen in de Juinensche Courant no. 6246 (6le jaargang, no. 6)



KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal:

1. oprichter laboratorium
5. ww
8. dwarsmast

9. bloeiwijzen
10. dwang der omstandigheden
12. vorstentitel
15. vanzelfsprekende eters
17. voorzetsel
18. grootvader
21. ik
22. de paus houdt van lekkernij
25, opening
26. deel van het jaar
28. muzieknoot
32. de vader van de kleinzoon van

18 horizontaal
33. pers. voornaamwoord
34. werelddeel
38. goud (Fr.)
39. troefkaarten
41. fietsende dwarsmasten
42. teamwork
43. water in Friesland

Vertikaal:

1. wat het hoof d van de school

vroeger gebruikte, echter niet
met de voeten

10 -

2.

3.
4.
5.

6.
7.
9.

11.
12.
13.
14.
16.
19.
20.
23.
24.
27.
29.
30.
31.

34.
35.
36.
37.
40.

beoefenaar van de leer der levens'

verschijnselen
bijwoord
ongeveer (afk.)
kleine eeltachtige uitwas op de
huid
voordat er sprake is van roem
voegwoord
dit zegt men tegen de dokter die
in Brabant aan het water woont
leeg omhulsel van iets ronds
niet op de bulk achteruit
stoomschip
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PEEVEE DIVERSEN

- Nagekomen klokafkortingens
N. G. W. V. D. = niet geklokt want vrije dag
W. G. Z. N. A. = wel geklokt zelf niet aanwezig
K. O = klok ondergesneeuwd
K. W. F. = klok werkt feilloos
P. V.D. S. = prik via de secretaresse

- Hubrech-bers do it in the prick-clock

Neuroblastoma's do it serum-free

Kamikazi's do it once.

Photographers do it in the dark

After 5 years and 148 hours I would just like to say that Develop-
mental Biology has taught me the importance of sex, drugs and rock &

roll

- Willie was a scientist, but now he is no more,
What Willie thought was H20 was HsSO^
Old biologists never die, they just write reviews.

-o-.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

OPLOSSING PUZZEL VORIGE AFLEVERING

Horizontaals I. Bluemink, 6. Bo, 8. Hofnar, 11. Biggelaar^ U^Ever,
1'$. 6b, 1'7. Las, 18. Are, 19^ Ei, 20o Ets, 2_1. Om, 22. Er, ^23. Ge,
24. No, 25. Veei, 27. Zou, 28. Bootsma, 30. Lo, 31. Rio, 32. Aow,
33. Arak, 34. Ko, 36. Saag, 38. On, 40. S-bront, 43. Po, 44. Durston,
45. Mop.

Verticaal; 1. Boterenbrood, 2. Ubbels, 3- M.ug, 4. Nhe, 5. Kolere,
6. Bar, . ?. Or, 9. Faber, 10. Na, 12. Ira, 13. Gij, 16. Nieuwkoop,
19. Ego/25. Vt, 26. Lawson, 27. Zorg, 29. Ook, 30. Laat, 35. Oss,
37. An, 39. Nu, 41. T-fc, 42. Ro, 43. Po.

OPLOSSINGTOTO*^

V. l. n. r. /van boven naar benedens Peter Meyer, Jpop van Zoelen, Guus
van Garderen, Bas Defize, Stieneke van den Brink, Bep van Stroe,
Anne-Miek Vernooij.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

HUMORISTISCH EN TOCH LEUK

Wat is een buurvrouw? Een buurvrouw is iemand die drie kwartier voor
de deur staa-fc te ver-tellen, dat ze geen tijd heeft om binnen te komen.

- Gevangenisdirek-fceur -tegen. de gevangenens Ik ben "bestolen! Als ik er-
achter kom wie me dat geleverd heeft, dan vliegt hij er op staande
voet uit.

- Man tegen ober in cafe; - Ober, de kofiie smaakt helemaal niet lekker!-
Dat kan kloppen, meneer, het is de koffie van gisteren^ De man_zei:
Zou ik dan misschien koffie van vajadaag kurmen krijgen? Otoer; 0, jawel,
hoor! Maar dan meet U morgen terugkomen.
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Bankbediende tegen zijn chefs U stelt helemaal geen vertrouwen in me.
Chef; Wat een onzin. Ik laat de sleutel van de kluis altijd onbe-
waakt op mijn bureau liggen. Bank'bediendes Ja, maar hij past niet!!!

Twee berenjagers uit Rusland ontmoeten elkaar. Zegt de eens - Ik
kreeg gisteren een enorme beer in het vizier. Kijk, dit is zijn pels.
Waarop de ander vraagt; - Hoe komt het -fcoch altijd, dat jij zulke
grote beren vangt? Hoe doe je dat eigenlijk?- Nou, heel eenvoudigs
Je gaat voor een hol zit'fcen, fluit een keer, en als de beer naar
buiten komt, hoef je alleen nog maar "fce schieten! Twee weken. later
ontmoeten de twee jagers elkaar weer. De een zit helemaal in het ver-
band. -Wa-fc is dat? Heb je mijn raad niet opgevolgd? -Jawel hoor!

Ik ben voor een hol gaan zitten en heb een keer gefloten. - En toen?
Wat kwam er ui-b da-fc hol? - De Trans-siberig-express!

Mercedes Benzene

^o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-oo-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-(

PARANORMALE VLEESSOORTEN

Bij de rondgang door de su.permarkt sta ik het langs-t .be talmen voor
het rek waarop tal van ingeblikte lekkernijen om de gunst van mijn
achtjarige huisgenote B. dingen. Daar de goesting van B. zelf zich
uitstrek-fc -bussen een toevallig passerende bromvlieg en een slecht be-
waakte boterham met pindakaas, wordt iedere capriool van de voedsel-
fabriek door haar erv-aren als een welkome verrassing. Omdat ik haar
toch een eigen inbreng in het aankoopbeleid niet wil ontzeggen heb ik
haar geconfronteerd met een zestal verschillen. de maal-tijden. De etiket-
-ben met kleu. ren. foto! s van. tevreden grijnzende soortgenoten zijn aan.
haar niet best-eed, ze raakt pas gel'nteresseerd als de deksels
opengaan en er kruidige dampen vrijkomen. In. haar plaats zou ik geop-
teerd hebben voor de kloeke-blokken Ki-bekat (f 1, 45) waarin vleesresten,
kip, orgaanvlees en vis, die er het smakelijks-b uitzien, maar B. beperkt
zich tot het weglikken van de glazige gelei vlak onder de deksel.
Ook de prijzige Jach-bschotel van het merk Miauw (f 1, 69) die zowel
konijn als vlees fen wild bevat laat ze schier onaangeroerd. Tom Poes
(f 1, 09), AH Brokjes (95 cent) en Whiskas (f 1, 98) hebben de voorkeuro

De gezamenlijke in.gredign. ten zijn kip, vlees, vleesresten, konijn,
een lange lijst van eiwi-bten, karamel, erytrosine, titaniumdioxide,
zonnegeel FCF, ruwe vet-ben, en mineralen. en waarschijnlijk een nog
langere lij st van on.vermoede diersoorten. (H. P. 6-11-82)

-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0~0-

In het wetenschappelijk onderzoek werk-fc het net zo. Je derikt en
denkt, je lees-fc, probeerfc en opeens wee-fc jes godverdorie het moet
zo! Dat is een bezit, alleen te verstaan door iemand die he-b zelf
heeft meegemaakt. Wetenschappelijk werk is niet alleen een kwestie
van verstand. Het heeft veel -be maken met ar-bistici-fceit. Als ze op
de universitei-ten prikklokken moeten aanbrengen om -be zorgen dat
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mensen op tijd aanwezig zijn moe-fcen_ze de universitei-ben slui-fcen
Want'wie^daar werken moet he-b geweldig vinden. Het is toch een on-
voorsteibaar-voorrecht dat je daar kan werken en niet de fabriek
in moot.'

-0-0-0-0-0-0-0' .o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

RAADSEL I

U bent rechercheur in he-b roerige Chicago. Op klaarlichte dag is Harry
l'the"hips-ber' Hillmsm bij de kapper tijdens de manicure door_een_
gang ster "van het tegensyndicaat-heergeschoten. Drie gangsters worden

len°paar dagen"later in"New York aangehouden. De politie kent de heren
wel" en~twi3 felVniet aan hun schuld, "dat wil zeggen^een vaji het moet

het geweest-zljn. U verhoor-b de drie ongure types. He-fc is U "bek end dat
geen"van'hen drie zinnen achter el-kaar kan uitspreken zonder te liegen,
U krijgt het volgende -fce horen:
Al; Rod heeft Hillman vermoord.

Ik ben nog nooit in. Chicago geweest
Ik ben onschuldig.

Rods Clyde is onschuldig.
Alles wat Al zeg-fc is gelogen.
Ik heb he-t niet gedaan.

Clyde; Ik heb hem niet neergelegd.
Al liegt als hij beweert dat hij nooit in Chicago is
geweest.
Rod'liegt als hij zegt dat alles gelogen is wat Al zegt.

Wie he eft Hillraan nu vermoord?

_o_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

DE MEIDENKAMER

Onlangs heeft zich een merkwaardige gebeurtenis op^ het
lab afgespeeld. Vier natte vrouwen. verhuisden van het
lab naar een van de natte zitkamers. Een historische
gebeurtenis, zi-tkamers voor de analisten. De werkplaats,
ook nie-fc lui, beves-bigde onmiddelijk het; bordje
"Meidenkamer" op de deur, -totda-fc bleek dat er ook een
heer op de kamer moest komen -fce zi-bten. Het_bordje is
weer verwijderd, en in tegenstelling tot andere zit-
kamers staan. nu geen namen op de deur.
Daarom willen wij U even voorstellen . .
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Wij zign. Lilian. en Dorien,
U ken-fc ons nog niet zo goed missch.ien.
Maar elke dag kun-fc u ons op de brommer zien
Betaald door het WWF boven.d. ien.

/

^

X

f^v

En. ik ben Peter de trotse haan,
Die in dit kippehok natuurlijk

niet kan misstaan

Ik heb er zelfs mijn. bril even
voor afgedaan.
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Een van de hoogtepunten van het zojuist begonnen kalenderjaar zal ongetwijfeld
het 25-jarig ambtenaarsjubileum van ons aller Jacques Beeker warden. Wij
meenden er goed aan te doen een man met een dergelijke staat van dienst eens
in de PeeVee aan het woord te laten.

Red. : "Geachte jubilaris, allereerst natuurlijk onze geraeende gelukwensen
met het bereiken van deze rnijlpaal in uw ambtelijke carriere. Hoe is het
nieuws van dit jubileum eigenlijk bij u overgekomen?"
J. B^: "Volledig onverwacht, ik mag wel zeggen als een donderslag bij heldere
hemel. Zelf was ik niet bij de nieuwjaarsspeech van onze directeur aanwezig.
De volgende dag was ik een beetje vroeg, en onmiddellijk begon iedereen me te
feliciteren. Erg leuk, natiiurlijk. Nee, ik had er echt helemaal geen rekening
mee gehouden."
Red. : "Gezien uw leeftijd zou dit be-
tekenen dat u al op uw achtste jaar
bij de overheid bent gaan werken.
Moeten wij u als een geboren ambte-
naar zien, of meer als een vlugge
vogel?"
J. B. : "Allereerst wil ik duidelijk
stellen dat ik voor het Hubrecht Lab
nog aan de Universiteit gewerkt heb,
en daarvoor nog enige jaren in het
bedrijfsleven. Een geboren arabtenaar
kan men raij dus zeker niet noemen.
Kijk, bij dit jubileum is natuurlijk
wel rekeninq gehouden met de zwaarte
van raijn functie, zodat enige js. ren
als tropenjaren geteld zijn. Om nu
te spreken van een snelle Jongen?
Ja, ik geloof het eigenlijk best wel."
Red. : "Wanneer is de heugelijl-e datum
precies, en wat bent u voor die dag
zelf van D lan?"

J. B. : "Het jubileum is ergens in no-
veniber. Maar dan neera ik een vrije
dag, want feestjes daar heb ik liet
niet o op."
Red. : "Heeft u al plannen voor de besteding van hot bijbehorende halve maand-
salaris belastingvrij?"
J. B. : "Persoonlijk had ik gedacht het gold aan het KWF te schenken. Misschien
kunnen se er voor veertien dagen een wetenschapper op aanstellen. "
Red. : "Kunt u misschien een hoogtepunt en een dieptepunt aanduiden in uw vijf-
entwintig jarige carriere?"
J.B. : "Het hoogtepunt is natuurlijk dit 25-jarig jubileum. Als dieptepunt zou
ik willen aangeven dat ik nog steeds hier op het lab zit."
Red. : "Hoeveel jaren denkt u op dese wijze nog door te gaan, heeft u misschien
al VUT-plannen?"

J. B. ;"Nee hoor, de VUT is aan nij niet besteed. Ik ga door tot de dood er op
volgt. Maar we 1 denk ik erover zo langzaam maar zeker met afbouwen te gaan
beginnen."
Red. : "Is er veel veranderd op het Hubrecht Lab in al die jareh?"
J.B. : "Ach ja, praat me er niet van. Ik weet nog dat er vroeger echt niets
mocht. Geen radio's. Bij feestjss misschien 1 kratje bier voor het hole lab.
Nee, gelukkig is het nu wel gezelliger. Wat mij betreft mogen ze onmiddellijk
een biertap in de kantine aanleggen. Jeus, een beetje leven in de brouwerij
kan nooit kwaad."

Red. : "Heeft u raisschien nog een enkel opbeurend woord voor al die stumpers
op het lab die nog zoveel jaren moeten?"
J. B. : "Allereerst zou ik v/illen zeggen, heb vertrouwen in de toekomst. Anders
kom je er niet. Wat ik wel als ecn problcem ervaar, is de toenemende vergrijzing
van het lab. Misschien zou je alle medewerkers moeten ontslaan, een nieuwe
directeur aanstellen, en dan iedereen weer laten solliciteren. Ben benieuwd
wie er dan nog terugkomt. Nee, meer heb ik geloof ik niet te zeggen. 0 ja,
misschien nog een punt: gedenk te prikken."
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Tafeltennis is voor alles een spel dat je voor ^e Plezier. speelt:^e.
kunt^het"spelen'op-verschillende nivea-ds, vsui ping-pong -bot een

^^S^onger te groeien naar een echte^ tafeltennis^ser moetj^
^enToeSe^e^hn^ek aanFeren'en die teclmiek -ieren gebruiken^Je^k^nt
dit tstuk'beschouwen als een eerste aflevering van, een scnrir-ce^^K^
SursSs^ItoeTee?"ik tafeltennissen", met op de achtergrond^de^geda^e
dSt°een betereTbeheersing van het spel ook'meer plezier brengt in
spel. En daar gaa-fc het om.
Het vastliouden van het bat
Om alle slagen goed te kunnen uitvoeren is het noodzakel^k om he^fc ^at

Se"'enj^uls?e"msmier"vast te houden. Dat vasthouden doe je^me-fc^de
r'Shake^haS(P'"greep7waarbij het ba-b word-b vast gepakt -bus sen duim^en^

:7 (iFBl^/Om controle te kurmen uitoefenen op de^hellmgs-
hoek'van'het'bat is een voor-fcdurende contact tussen wijsvinger en
ba-fcrubber noodzakelijk.

De baan van. de bal

Erzijn drie verschillende manieren van slaan om de baan van de bal
te beinvloeden. (AFB. 2)
1e De bal wordt geslagen zonder effect^^ , . , ,, __ ,
2e De bal word-fc aan de bovenkant geraakt, hierdoor krijgt de bal een

ro-fcerende beweging naar voren; topspin.
3e i)e'bai~wordt aan de onderkant geraalc-fc en krijgt hierdoor een

ro-berende beweging naar ach-fcer; backspin^.
Vuistregels Hoe meer spin, hoe langzamer de bal.
De Techniek

Bij de bespreking van de techniek komen een aantal begrippen'ter sprake
die in AFB. 3 terug te vinden zijn.

Alsemene basishouding

Omda-fc je niet weet of je_de bal zal ̂ ;3gen_op^de_backh^nd^f^p^e
f^Shemd moet o'e~'een-houding aannemen die he-fc mogeli3k_maakt^m^^
e^rTituatie goed'tVkunnen reageren, de zogenaamde basishouding
uitgangspositie (zie AFB. 4).

He-b lichaam moet op drie plaatsen een_hoek^makens
yoe-b'-'enkel, onderbeen -"bovenbeen^, bovenbeen - romp

- Voeten evenwijdig en 30-50 cm uit^ eUcaar. ^ ^ . ""_"_. " ._^,
Sp^era rmTn'eSi TSoek vo^JO 6", de bovenarm staat ongeveer ver-bicaal

en de onderarm horizontaal. _ _ ^ _ ^ .
In de typisch backhandhouding wordt de bijna horizontale
voor het lichaam gehouden.
Het'gewich-fc is overgebracht op de bal van de voet.

Het is belangrijk om na iedere slag de basis-houding weer aaji -fce nemen,
het is de ui-fcgangspositie voor elke spelhandeling.
1. De schuifslas of prikbal (PH=forehand BH=backhand) Zie FIG.6

Deze-sla^ is bedoeld om de bal in het spel te houdentot_zich^de^
^eieffenh^id~voordoet om door middel van een aajavalslag een_punt
^cor^n.~~Het is'een'simpele maar zeer belangnjke slag waarmee^je
hers pel"kunrv ertragenT-De-bal krijgt door deze slag een achter-

waartse rotat ie (back spin).

SS^rilth^TsprJidstsjid, linkervoet _voor, rechtervoet_achter_A^S
d7bai'Tort~achter'heTnet stui-fc, dan s-fcaa-b de rechtervoet voor
de linker.
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BH. Voeten evenwijdig aan de eindlijn van de -bafel en ongeveer
35-50 cm uit elkaar.

slagbeweging
De beweging is langzaam en. middellang.

voorbereidingsfase
Bij FH beweeg-fc de arm zich met gebogen elleboog naar de rech-ter-
zij van het lichaam. Bij BH beweegt de gebogen arm zich naar het
lichaam.

- raakfase
De bal word-fc opzij voor (FH) of voor (BH) het lichaam op he-b
hoogste punt geraatet. De slagarm zwaait daarbij horizontaal van
ach-fcer naar voren. boven de tafel.
eindfase
Nadat de bal is gespeeld zwaait de onderarm door na.o.r voren
de arm gestrekt is o

- Beweging van het lichaam
- Voortsereid-ingstase.

Het lichaamsgewicht verplaatst izich naar he-fc achterste been
- Raak en eindfase.

He-b lichaamsgewicht verplaatst zich naar het voorste been
Stand van het bat (BH en FH)

Gedurende de hele beweging blijft het bat geopend (zie AFB. 5)
- Pout en en fontencorrectie

De bal gaat in Aet net.
De slagarm ver naar voren bewegen en let op de stand van het
bat.

- De "bal gaat over de tafel.
De slagbeweging langzaam ui-tvoeren. Sla zach-fc!

2. Trekslag FIG.7

De slag word-b gebruik-b als voorbereiding op een_smash. Aan de bal
word-b tamelijk veel topspin meegegeven. Het is daarom een ui-b-
stekend an-bwoord op een schuifbal die immers een back spin he eft.
Bij de uitvoering moet gelet worden op de juis-be houding tegenover
de bal en een goede beweging van het lichaam.

Uitgangshouding
OngSveSr 1-2 m-van de tafel. FH; ga met de zij naar de
s-baan, de linkervoet een stap voor de rechtervoet. BHs voeten
dich-fcer bij elkaar, de rechter een halve s-tap voor de linker.

- Slagbeweging
De slag fs- lang en langzaam.
- voorbereidingsfase;

FH / BH; De slagarm zwaait naar achter - laag tot ongeveer
kniehoogte.

- raakfase
FH / BH; De slagbeweging verloopt vaji achter - laag naar voor-
hoog. De bal wordt in de neergaande fase voor (BH) he-t lichaam
of opzij (FH) van. het lichaam geraakt.
eindfase
De arm zwaait omhoog uit.

- Beweging van het lichaam
Tijdens~de voorbereidingsfase komt het lichaamsgewich-b op het
achterste been -be rusten en verplaa-bst zich in de loop van. de
raak- en eindfase op he-b voorste been. Het bovenlichaam maakt
een draaibeweging in de richting van de slag.
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Stand van het bat
Het bat is enigszins gesloten (zie AFB. 5)
Fouten en fou-tiencorrec-fcie
- De bal gaat in het net.

Bat minder sluiten.
Maak een langere beweging met de slagarm.
Let op de beweging van he-b lichaam.
De bal gaat over de eindlijn.
Het bat meer gesloten houden.

- De bal gaat over de zijlijn.
Draai de zijkant van het lichaam meer naar de tafel toe.
De slagarm meer naar voren bewegen.

Zo, dat was he-b voor de eerste les. Volgende keer de contra-slag en de
korte en lange verdedigingsslag.

WAM
)-o_o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-

CA x B = CHC

+ + -

GGA s F = CE

RAADSELS II + III

ledere letter stelt een cijfer voor
Dezelfde letters zijn dezelfde cijfers
Vin-d-fc de juiste cijfer bij de letter.

GED - HA = GAA

Hoeveel vierkanten. on-bdekt
U in deze figuur?

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

MORGENTAART (recept)

Bak een -taar-b zoals U gewend bent te doen, maar gebruik morgen in
plaats van boter.
Luk-fc het niet, dan probeert U het morgen nog een keer.
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PV NIEUWS

Welwillende PV-contribuanten,

Het PV-bestuur heeft dit jaar reeds over het een en ander vergaderd. Zo
heeft hefc bestuur een begroting voor 1983 gemaakt en tevens een agenda
met activiteiten. Mlereerst de agenda; deze ziet er als volgt uit.

We dachten gemiddeld iedere maand S6n activiteit te organiseren. Te beginnen
met de gezellige PV-borrels, welke we blijven handhaven. Verder staan er\op
de agenda een bowlingavond, een barbeque, het lab-uitstapje en een fancy fair.
Over de bowlingavond en de barbeque is alles duidelijk. We hebben een goed
voorbeeld aan het afgelopen jaar. Wat betreft het lab-uitstapje zijn we e]
nog niet helemaal uit. Er zijn wel verschillende geluiden gehoord, bijv.
een fietsdag, surf en en zeilen, of een boottocht over de Vecht met pick-nick^
Mochten jullie nog andere idee@n hebben, dan staan we daar altijd voor open.
Dan is er nog de fancy fair, en hierraee kom ik gelijk aan bij onze begroting,
we Ike er als volgt uitziet:

\

INKOMSTEN

saldo / 458, 11
contributies 2. 100,-
eigen bijdrage barrel - 180,-
lab-bijdrage vervoer - 750,-
opbrengst fancy fair - 1. 000,-

UITGAVEN

PV-borrels f 1. 050
bowling - 700
barbeque 300
lab-uitstapje 1. 500
jubilea, ziekten enz. - (^ 300
abonnementen 205

fancy fair - 250
onvoorzien 183 , 11

f 4. 488, 11 / 4. 488, 11

Jullie zien dat er een flink tekort is Hoe lossen we dat op? Dit jaar zal
er geen bijdrage uit de kantinekas kunnen komen, omdat er ver lies is op de
verkoop van soep en belegde boterhammen, en de winst uit de koffie- en thee-
-inkomsten terug moot komen op de exploitatiebegroting van het lab. Nu is
er het idee om alle oude afgeschreven voorwerpen waarvoor belangstelling be-
staat, via een fancy fair aan de man of vrouw te brengen. Dit zal dan kunnen
door middel van bijv. een verloting en onder het genot van een PV-borrel.
Met de opbrengst hopen we dan het tekort te verkleinen.

Verder zou men bij de PV-borrels wat royaler kunnen zijn met dc eigen bij-
drage in de PV-bus. Zou het niet nogelijk zijn dat elke deelnemer 66n gulden
in de bus deponeert? Wat betreft het contributie-bedrag van f 3, - per maand,
dat overigens al een paar jaar gelijk is gebleven, moeten we helaas voor-
stellen dit te verhoqen met 66n gulden per maand ingaande op 1 juli a. s. Dit
klinkt natuurlijk niet prettig in de oren, naar wij zien geen andere uitweg.
Als er andere manieren zijn ora de begroting sluitend te krijgen, dan hebben
we altijd een welwillend oor om naar jullie ideeSn te luisteren en erover te
praten.

Tot slot nog een verzoek om vlot de contributie te betalen wanneer de penning-
meester in do eerste week van februari langs korat. Alvast hartelijk bedankt
voor jullie medewerking, ook voor die van de mensen die over 1982 nog niet
betaald hebben.

NAMENS HET PV-BESTUUR,

Marcel van de Centjes
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ZoaXs jullie kiinnen lezen in de mededeling van onze penningiaeester zal de
fancy fair een belangrijke gebeurtenis warden in het PV-jaar 1983. Belang-
rijk vanuit 't oogpunt van gezelligheid, maar ook vanwege de financigle
kant.

Kort geleden heeft hot bestuur een gesprek gehad met de directie over de
mogelijkheden (en onmogelijkheden) on de PV-activiteit financieel te steunen.
De noodzaak van deze steun, alsook het belang van de PV, werden door Betsy
en Job volledig erkend. De beperkte mogelijkheden om steun te geven echter
ook. Voor het lab-uitstapje wordt / 750, - beschikbaar gesteld als tegemoet-
koming in de vervoerskosten. De overige financigle steun wordt in natura
aangeboden.

We hebben de toezegging gekregen voor het houden van een fancy fair met als
inzet overtollige en afgeschreven goederen die opgeslagen liggen in hot naga-
zijn en in de kelder. Om wat voor goederen gaat het nu? Ora een indruk te geven:

wandschoolborden

balanzen

babyweegschalen
1 kaarslantaarn
vleessnijmachine
microscoopkisten
handendroogmachines
glazen potten met ingeslepen deksels
schri j fmachines
tekentafel

stalen konijnenhokken
enzovoorts

voor de kinderen
voor de zuinige huisvrouw
als u reeds zover bent

voor wie op het licht wil besparen
om het be leg nog dunner te snijden
om zelf een boekenkast te bouwen
besparing op wasserijkosten
- voor sier en om kruiden te bewaren

om ingezonden brieven te typen
verzorg uw eigen publicatie
zie vooruit: fok zelf de kerstbout

ronde salontafels, houten krukken, roestvrije aanrechten, werktafelbladen,
tafelframes in hout en raetaal, paneelradiatoren, stalen wandrekken.

Een volledige inventarislijst zal door Betsy in over leg met Guus, Kees en
Johan worden opgemaakt. De lijst met prijsindicatie zal door de PV worden
opgehangen. De belangstelling voor de diverse vooawerpen zal warden gepeild
door iedereen te laten aangeven welke voorwerpen men zou willen hebben.
Voorwerpen waar redelijk veel belangstelling voor bestaat, zullen via onder-
linge verloting of bij opbod aan de man warden gebracht.

We stellon ons voor oin deze activiteit te houden op een mooie lentedag in
mei, waarbij de goederen in de binnenhof kunnen worden uitgestald. Het ge-
heel zal warden omlijst met drankjes en hapjes. Het is ony. e opzet om in
ieder geval een opbrengst van ca. f 1. 000, - te bereiken. Om de fancy fair
te organiseren zullen we hulp nodig hebben van ongeveer 10 mensen om al deze
goederen uit de kelder te halen. Hebben jullie ideegn om deze activiteit tot
een grote happening te maken, laat het dan horen.

NAMENS HET PV-BESTUUR,

John
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De volgende directeurskandidaat a.u. b.

Maar ondanks alles


