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I Veel genoegen, en . . leest U dit 
nummer alstublieft niet op het 

erk! Wees innovatief en neem het 
ee naar huis of naar de kroeg en 
es het daar. Lezen op het werk is 

de jaren tachtig. Dat wist U natuur- 
lijk al lang, en zo niet, dan heeft U 
dat wel van de heer Ter Haar mogen 
vernemen. Als U tenminste de 
moeite genomer t (  jn 
nieuwjaarstoespraak te komen t -  
luisteren. 
Kijk, wij ha Fen in de zevet,..,,, , 

ren hard en met sukses gewerk 
Het is ons goed gegaan en wij zi 
eraan gewend geraakt ons daarnaar 
te gedragen. Echter, sukses voert 
tot verslapping van de moraal en tot 
hogere personeelskosten: dagjes uit, 
overdekte fietsenstallingen, warm 
water op de toiletten, gratis abon- 
nementen, noem maar op. Deze 
luxe is niet direkt bevorderlijk voor 
de slagvaardi; vc euwende 
houding welke thans van U ver- 
wacht wordt. Het ligt dus voor de 
hand om op bezuiniging aan te drin- 
gen, en het innovatieve van zijn toe- 
spraak was dan ook dat de heer Ter 

eeft het c wel geda; 
wij, want wat .engt dit 
U? I- de eerste plaats een indrin- 
gend terview met de heer Doode- 
man, iergiedeskundige. Uit dit in- 
terview wordt keihard duidelijk hoe 
verspillend wij te werk gegaan zijn 
in de jaren zeventig. Conclusie: de 
Molenwerf was nog niet nodig ge- 
weest als . . . . (maar lees dat maar 
verderop). Vervolgens, wij hebben 
(dank, dank) van U diverse bijdra- 
gen mogen ontvangen en hebben 
deze, de oproep van de heer Ter 
Haar indachtig, op ruige wijze inge- 
kort. Want korter i s  minder papier 
is lagere kosten is minder 5eslag op 
Uw werktijd want snellei t. 
Dan, om Uw stukjes nc Lorter t e  
krijgen, presenteren wij ? bijdra- 
gekaart, eigenlijk een vooruedrukte 
kopijkaart, die het zelfs de minst 
innovatieve collega mogelijk moet 

ar denkproces vorm 

A 

efstal van de b, zijn tijd! Dat 
. 

... ink rwets, ach, zo 
zijn ~ Y I J .  ~uderwf  iilaai vernieu- 
wend. 
O ja, i s  volgend numr zal ge- 
heel gewijd zijn aan wat U wenst en 
uitkome a april. 

ktie. 

wat  gaat rranklln doen per 
editorial director? 

maart als 



;e hard fact that wi 
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ild not yet have been necc _ 
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ti colleague to give form to hisl 
her mental process. 
Enjoy reading, and . . . please don't 
read this issue during working 
hours! Be innovative and take it 
with you to your home or to the 
pub and read it there. Reading 
during your work time i s  theft of 
your boss' time! This sounds old- 
fashioned, doesn't it. But that's 
what we are. Old-fashioned but 
innovative. 
By the way, our next issue wil1 be 
totally devoted to what you wish 
and wil1 appear on April 1. 

I Puzzel No. 2 gewonne do( 
R. Marx (JvG I). Drie flessen zijn 

I zijn deel. Volgende keer beter. i?' 
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Door samenloop van omstandighe- 
den en het fe i t  dat  er in de divisie- 
ondernemingsraad een redaktielid 
van dit orgaan zit, ben ik, o p  een 
wel zéér subtiele wijze, in een redak- 
tionele val gelopen. 
Zoals u allemaal hebt kunnen lezen 
in de DOR-notulen van de 18e ver- 
gadering, meende ik m i j  o p  te moe- 
ten werpen als pleitbezorger voor 
diegenen onder ons die, ondanks 
het  niet beheersen van de Neder- 
landse taal, toch de euvele moed 
hadden o m  hun steentje bij te dra- 
gen aan onze Vaderlandse Econo- 
mie in het algemeen, en die van 
ESP i n  het bijzonder. 

Welnu voor deze heldenmoed dient 
men, mijns inziens, met  een gepast 
initiatief beloond te worden. 
Zoals zo vele anderen ontdekte ik, 
in het  door velen versmade en door 
even zo velen geroemde kerstpakket, 
een boek, vol  ledig geschreven i n  
"den prachtvollen NEDE R LAND- 
SCHEN TAAL". 
Echter o p  hetzelfde moment over- 
vielen m i j  de meest gruwelijke visi- 
oenen over mensen, collega's zelfs, 
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die diep teneergeslagen waren om- 
dat  ze bovengenoemde tongval niet 
o f  nauwelijks beheersen. Toch wil-  
len ook  zi j  de inhoud van het kerst- 

pakket volledig benutten. Ze neste- 
len zich o p  een regenachtige zon- 
dagmiddag i n  een gemakkelijke stoel 
(overigens een volkomen verkeerde 
houding i n  de gegeven situatie) en 
slaan de eerste pagina van onze na- 
tionale winkeldochter, ELSNIER'S 
KERSTVERHALEN, op. 
Deze onaangename visioenen verge- 
zeld van een niet t e  onderschatten 
achtergrondgeluid van vele "gebro- 
ken tongen" brachten mij, n u  deze 
verplichting het gevolg is, t o t  m i jn  
zo hevig betreurde initiatief. 
Maar ja, w ie  A zegt i n  de DOR-ver- 
gadering moet B i n  ESPRESSO zeg- 
gen. Overigens, buitenlandse vrien- 
den, de voorgaande zin is er weer 
één waarin een berucht spreekwoord 
is gevlochten, zoals bekend één van 
de vele struikelblokken die het  Ne- 
derlands zo moeili jk maken. Alhoe- 
wel ik wel durf te  stellen dat  de ver- 
basteringen die sommigen onder u 
van onze spreekwoorden weten te  
brouwen, m i jn  lachspieren o p  onna- 
volgbare wijze weten te stimuleren. 
Enige voorbeelden hiervan w i l  ik de 
lezers niet onthouden: 
"Di t  muisje k o m t  u i t  de mouw". 



"Die aap zal nog wel een lange staart 
krijgen". "Beter een vogel dan een 
lege dop." "Als de kat van huis is 
wordt er in het donker geknepen." 
"Hij knijpt de muis tot het piept." 

"Hoge bomen weten niet waar de 
klepel hangt", etc, etc. 

Na -dit zijspoor onmiddelijk terug 
naar de essentie van deze publikatie. 
Het lijkt mij in het vervolg humaner 
als Elsevier niet meer, middels een 
in het kerstpakket bijgevoegd "stu- 
dieboek", haar buitenlandse werkne- 
mers dwingt tot het bestuderen, 
laat staan spreken, van de Neder- 
landse taal. 

Hiervoor zijn in den lande, naar ik 
uit PBNA-hoek heb horen verluiden, 

gerenommeerde instituten, die op 
pedagogisch zeer verantwoorde wij- 
ze IEDERE niet-Nederlandse we- 
reldburger het spreken va 
mogelijk maken. 
Tenslotte nog een besche 
Beste buitenlandse vrien 
ren van de Nederlandse taal vergt 
wilskracht, evenredig aan de wils- 
kracht die u misschien op hebt moe- 
ten brengen om naar Holland toe te  
komen. Maar als u nu in het vervolg 

uw Hollandse collega's dringend 
doch beleefd verzoekt niet meer in 
uw landstaal of een anderzins voor 
u begrijpelijk dialect met u t e  com- 
municeren, echter uitsluitend in de 
Nederlandse taal, dan verzeker ik u 
dat u binnen de kortste keren de 
meest elementaire woordenschat 
van het Nederlands machtig zult 
zijn. 

Ad Jakobs 

Wat wel doorgaat: 
- De prijscompensatie (2.54%) per 

1-1-1980. 
- De periodieke verhogingen per 

1-1-1980 als aangegeven in de 
loonschalen. 

- De CAO-onderhandelingen, maar 
de afspraken mogen niet geëf- 
fectueerd worden. 

Wat niet doorgaat: 
- Geen nieuwe CAO'S. 
- Geen nieuwe pensioenregelingen, 

resp. wijzigingen in de bestaande. 
- Geen wijziging van de winstde 

lingsregeling. 
- Geen bijstelling autokostenver- 

goeding. 
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foto: Studio Meppel 

van ESP- 
Van onze locale correspondent 

Zoals wij van de heer ter Haar hoor- 
den, heeft hij zijn twee zoons, die 
nogal onhandelbaar waren (hoe kan 
dat nu met zo'n vader?) naar een 
kostschool in Engeland moeten 
sturen; gevolg was, dat de achter- 
blijvende leden van het gezin ter 
Haar, om de hoge kosten voor de 
kostscholen te kunnen opbrengen, 
genoegen moesten nemen met het 
eten van gras. Wij zijn blij u te kun- 
nen meedelen, dat gezien de foto, 
aan deze onhoudbare situatie een 
einde is gekomen. Een gelukkige 
bijkomstigheid is dat het verhuis- 
bedrijf van de heer ter Haar slechts 
drie man personeel heeft, dus geen 
last  van O R,  DO R,  CO R en andere 
lastposten ! 







wordt  toegevoegd aan de reeds be- 
staande luxe. D i t  fe i t  bracht een 
aantal mensen werkzaam bij de 
NOHUM o p  het  idee het nuttige 
met het  aangename t e  verenigen: 
zij deden middels een aankondiging 
o p  het publicatiebord een beroep 
o p  de personeelsleden van de 
N O  H U M  hun kerstpakketten geheel 
of gedeeltelijk af te staan voor een 
bazaar. De opbrengst zou gaan naar 
de Stichting Mensen in Nood, waar- 
mee afgesproken was dat het geld 
besteed zou worden aan v luchte  
lingenkinderen i n  de Hoorn van 
Afr ika en Thailand. 
Helaas, o m  diverse redenen bleek de 
bazaar o p  korte termijn moeili jk t e  
realiseren en dus besloot men t o t  
een andere - en wellicht effectie- 
vere - manier van actievoeren: 
de inhoud van ,het kerstpakket 

bolisch wegschenken door een .be- 
drag te  deponeren in een daarvoor 
bestemde pot. 
D i t  had succes. Op  vrijdag 21 de- 
cember 1979, enkele dagen na de 
uitreiking van de pakketten, werd 
de actie gesloten met  f. 1075.- i n  
de pot. D i t  bedrag is direct overge- 
dragen aan de afdeling Personeels- 
zaken, die voor de rest zorgde. 
Inmiddels zi jn er in de COR vragen 
gesteld over de kerstpakketten. 
Daaruit is naar voren gekomen dat 
er wel een standaardpakket is, maar 
dat het alle werkmaatschappijen vr i j  
staat i n  plaats daarvan zelf een pak- 
ke t  samen t e  stellen (ter waarde 
van het door het concern beschik- 
baar gestelde bedrag). Misschien is 
er voor dit jaar een actie t e  verzin- 
nen die de gehele ESP spontaan alle 
zakken doet legen. 

15.00 - 23.00 uur 

SPORTHALLEN Z U I D  
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AMSTERDAM 
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The suburban community of Gar- 
den City, about 45 minutes from 
midtown Manhattan, is the home of 
Medical Examination Publishing 
Co., Inc. (MEPC). This company 
became a member of Elsevier Sci- 
entific Publishers on 1 July 1978, 
and brings to the group a firm 
uniquely situated in the health 
science book publishing field. A 
full-time staff of 32 performs al1 
of the traditional functions of a 
book publisher: editorial, produc- 
tion, marketing, financial, and 
administration. 

Founded in 1960, MEPC pio- 
neered the development of self- 
assessment review books for stu- 
dents and practicing professionals 
in medicine, nursing, and the allied 
health disciplines. These tit les com- 

prise multiple choice questions and 
referenced explanatory answers, 
devised by noted educators a t  ma- 
jor colleges and universities. Orig 
inally designed to streamline prep- 
aration for course, national, and 
licensing examinations, the nearly 
200 books in this group also com- 
plement continuing education ef- 
forts by helping readers evaluate 
their command of ongoing advances 
in practice and theory. On the 
threshold of i t s  third decade, MEPC 
has maintained i t s  dominant posi- 
tion in this market niche, and is 
today an international1 y recognized 
and respected company. As contin- 
uing education programs proliferate 
and the proces of recertification is 
institutionalized, the prospect of 
increased demand for MEPC's prod- 
u c t ~  is enhanced. 

Several years ago, MEPC embarked 
on an ambitious program of diversi- 
fication, and now has close to 400 
backlist titles in a variety of for- 
mats. A major thrust toward dwel- 
opment of a full range of expos- 
itory texts, out lines, handbooks, 
and case study books has been the 
theme of i t s  activities in the late 
seventies. These endeavors have 
given the paperback imprint in- 
creased visibility as a source of 
practical, contemporary reference 
works. Although the major con- 
centration of i ts  product lines has 
been in clinical medicine, the next 
few years wil1 see the emergence 
of MEPC as a broadly-based pub- 
lisher creating a full array of 
educational resources for the other 
health professionals. 

Creative interaction between pub- 
lisher and authors, combined with a 
well-balanced marketing program, 
have brought about a uniquely re- 
sponsive and profitable publishing 
profile. A multiplicity of marketing 
activities, including bookstores, con- 
sumers, international, institutional, 



';Y ' MEPC'S titlk by makik d c p ? ~  
uing education contributhrr íaward 
the improvement of patient man- 

of MEPC sales are 
subsidiary activities consisting bf 
book club selections and royalty 

Future plans cal1 for continued 
diversitication of i t s  product lines 
with heavy emphasis 'on practica1 
expository works. MEPC maintains 
i t s  active program of p~oduct devel- 
opment and author solicitation. At 
present, by means of a diversity of 
approaches and formats, the firm 
is bringing out products orignted 

' 

primarity toward patient care. Ed- 
itorial policy dictates the contin- 
w s  revision of the backlist wen/ 
three to four years to ensure &at 
ongoing scientific advances are 
properly reflected in the content 

flexible publishing and 
onf iguration, MEPC i$ 
ositioned tb capitalize 
blishing opportuniti 
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I UW BIJDRAGE GRAAG 

Wat belet U om aan ESPRESSO uw I bijdrage te leveren? Inspiratie? Geld? 
Tijd, dat zal het zijn. Tijd is geld. 
Ook voor U. Niet voor ESPRESSO. I 
Daarom helpen wij U een handje 
met de zogenaamde bijdragekaart. d( 
U hoeft slechts enkele woorden in 
te vullen en ESPRESSO weet ge- 1 noeg en doet de rest. 
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D
e
a
r
 Editors, 

I
 am happy 

to 
comply w

i
t
h
 y
o
u
r
 request to write 

a
 contribution 

f
o
r
 ESPRESSO. 

I
 c

m
 report 

the 
following: 

1. 
T
h
e
 other &

y, 
I
 noticed 

that besides his/her 
job ............. 

is a
l
s
0
 .............. 

2. 
I
 k
n
o
w
 that ............. w

i
l
1
 soon be/go .............. 

j. 
I
 have been 

told, that 
f
o
m
e
r
l
y
 ............. has been 

............... 
4. 

I have 
heard 

that the cooperation between ............. and 
................. 

is very ............... 
5. 

T
h
e
 
level of ESPRESSO 

should be 
raised/lowered 

further, so here 
is the 

following: 



I Kies enige foto's uit, knip ze uit en plak 
ze op de kaart. Geef aan de achterzijde 

I aan wat het gezelschap voorstelt. 

GREETINGS FROM . . . . . . . . . . . . . .  
Choose some photographs, cut them out 
and stick them on the card. Mark on back 
which group is portrayed. 

Directie ESP 1 ESP management 
Redactie ESPRESSO 1 Editors 
ESP R ESSO 
Enkele leden DOR-ESP 1 Some 
members DOR-ESP 
Anderenlothers: . . . . . . . . . . . . . . .  

YOUR CONTRIBUTION PLEASE 
What prevents you from submitting 
a contribution to ESPRESSO? Inspi- 
ration? Money? Time, that must be 
it. Time is money. For you too. 
Not for ESPRESSO. That's why 
we'll give you a hand with the so- 
called contribution card. You only 
have to fill in a few words and ES- 
PRESSO knows enough and wil1 do 
the rest. 



' NORTH-HOLLAND -- I 

Geachte Redaktie, I 
Naar aanleiding van de door u voor plaatsing 
akkoord bevonden advertentie van de firma 
Schipper's Drukkers BV, in no. 1, wens ik het 
volgende op te merken: 

I n  voornoemde advertentie wordt het gaan ge- 
bruiken van voorgedrukte klokkaarten gepropa- 
geerd. Hoewel het systeem van de firma &hip- 
pers vele voordelen biedt, wil ik u erop wijzen 
dat er natuurlijk ook een milieuonvriendelijk 
aspekt aan verbonden is: Het nog meer onttrek- 
ken van grondstoffen aan de door God ons ge- 
schonken natuur. 

Derhalve heb ik gemeend u op een alternatieve 
mogelijkheid, voor het aantrekkelijker maken 
van het klokken, te moeten wijzen. Hierbij heb 
ik het opnieuw gebruiken (in sommige volks- 
monden ook wel "recyclen") van volle klok- 
kaarten van oudere jaargangen voor ogen. 

Aantrekkelijk daarbij is dat eenieder de door 
hemlhaar gewenste kaart zou kunnen kiezen. I 
Voor het geval dat mijn idee wórdt wergeno- 
men zou ik bovendien het voorstel willen doen 
een ruilmarkt voor gebruikte klokkaarten te 
organiseren. 

T. Teunen (EM) 

Van redaktiewe@? ingekort I 









lust Hans Gieskes 

Amther Party? - 
The Sales Department had the 
pleasant opportunity of getting to- 
gether with the Sales Administra- 
tion Departments on 4th January 
with great success. 
Being ASP's field force means al- 
ways having to translate requests 
and symptoms of the market-place 
into clear and acceptable requests 
and instructions for the ~ d m i i i s t r a -  
tion Departments. 
Every now and then this translation 
causes a few headaches but we hope 
such relaxed informal get-togethers 

l 
set the right mood for tackling 
problems created throughout the 
year. 
Initiated by Peter Straub and fur- 
ther executed, with great excellence, 
by Tom ten Hoope, the get-togeth- 
er was extremely entertaining and 
the live music provided by the 
various departmental members 
highlighted the convivial atmo- 
sphere. 







De meesten van de ESP-werknemers 
zijn gedurende de afgelopen drie en 
half jaar in aanraking geweest met 
het z.g. Project Werkoverleg dat 
wordt uitgevoerd door medewer- 
kers van de Vrije Universiteit. 
Het doel van het project is in feite 
zeer simpel: in de onderzoeksfase 
wordt aan het personeel gevraagd 
welke knelpunten bestaan in de 
werksituatie, terwijl in de fase van 
de follow-up getracht wordt deze 
knelpunten op te lossen. 
Ondanks de eenvoud van de opzet, 
bleek nogal eens dat er verwarring 
rond het project bestaat. Deze ver- 
warring wordt o.m. ingegeven door 
de naam van het project, waaruit 
zou blijken dat overal in de divisie 
werkoverleg ingevoerd zou worden. 
Los nog van het feit dat niemand 
precies weet wat onder werkover- 
leg moet worden verstaan is het zo 
dat dit niet het enige doel van het 
project kan zijn. Het doel is om tot 
oplossing van knelpunten te komen 
en deze in de toekomst te vermij- 
den. 
Daarvoor zijn vele middelen denk- 
baar, waarvan werkoverleg - in de 

zin van een beter overleg tussen dc 
leiding en ondergeschikten - er één 
van is. 

De onderzoeksfase 

Inmiddels heeft het personeel van 
de Nohum, EWU, BMP, de divisie- 

stafdiensten en de servicediensten 
(ASP) antwoord gegeven op de 
vraag welke knelpunten zich voor- 
doen in hun organisatie. 
Het bleek dat het personeel in het 
algemeen een ruime belangstelling 
heeft voor minimaal twee gesprek- 
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op welke wijze doet. Ten tweede is -sic, zorgt voor de grote- lijn in dit 
, z 

ARBEIDSVOORWAARDEN 
het. nodig dat uitgesproken wordt &beuren. 4 
mike knelpuhten Op dit moment We weten dus inmiddels hoe net mndhr 
en welke' knelpunten later zullen moet gdxwen, maar nog niet wel- 
wotden aangepakt. Omdat er zovele ke onderwerpen de hoogste priori- 

l 

khelpunten bestaan moeten er prio- . te i t  verdienen. Het is daarom van Zoals in de maand januari al met de 
riteiten worden gesteld: gaan we het grootste belan'g dat in de Stuur- Amsterdamse schalen is gebeurd;, 
óns eerst bezig houden met de func- groepen en de Coördinatiecommis- zal nu ook per 1 februari de prijs- 
tieclassificatie of met de relatie tus- sie wordt vastgesteld waar het pro- , kompensátie worden verrekend in 
sqn werkmaatkchappijen en service- ject zich in de nabije toekomst op de Northprint schalen. Deze is gebe= 
diensten, om maar een voorbeeld te gaat richten. , .  . seerd op de prijsstijging in de peria- 
noemen. De beraadslagingen bie,rover zijn op de juni tot december van het vorige 

til en de uitkomst zal bslissend zijn jaar en bedraagt 2,86%. 
Wat de procedure betreft i s  inmid- voor de toekomst van wat we het 
déls de nodige vooruitgang geboekt: 'project Werkoverleg noemen. Naast de normale toekenning van 
,Sn' grbte trekken is nu dujdeljjk wie periodieken (ook bij de Northprin~ 
in de follow-up wat gaat doen. Daar- ters al in januari gerealiseerd) is dit 
.vo~r  ,is ,de formule van de 'stuur- de enige verbetering die op het mo- 
groep ontwikkeld, waarin per werk- ment onder het loonpauzebesluit 
maatschappij vertegenwoordigers mag worden gegeven. 
van direktie, Ondernemingsraad en 
hsoneelszaken zich zullen buigen . De unieke situatie doet zich nu 
'-w& de nodige maatregeien. Een voor dat geen nieuwe ,.grafische- 
coördinator zorgt eníoor-dat de be-. n CAO mag worden afgesi'oten en dat 
sluiten van de Stuurgroep worden \ men dus a.h.w. een "CAO-loos-" tij+ 
wi'Xgevoerd en dat de voortgang perk ingaat, voorlopig van twee 
wordt bewaakt. , maanden. Partijen hebben echteraf- 
De ICaördinatiecommissie waarin gesbroken dat men net ral. doen als- 
d&ei$de "partijen" zitting hebben, of de vorige CAO, die dp 26 janua 

'maaridan -ob het niveau van de divi- -4, 
I j  J . - .  aH~ep.nogvar)k@fi~.-.~ \ *  d 

- ' ,, 
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In dienst getm&n per december 1979: 

D. Bakels (EMJ 
J.J.P. Drake (BMP) 
N.J. Harris (BMP) 
M.F. Roelofs (Nohum) 
M.C. Revels (EWU) 

In dienst getreden per januari 1980: 

J. de Boer (Noh'um) 
M.D. Nauta (Nohum) 
A. Wijman (ASPI 
P.S. ClausCairn (ASPI 
J.J. Bergwerf @MP) 
M. van Leeuqn (BMP) 
€.H. Blake (€M) 
A. Bakker (EM) 
M.R. Ciolac (ASP) 

In dienst getreden per februari 1980: 

E.A. Calver INohum) 
H. Wassen (NP) 
L.H. Vennik (NP) 
C.C. Gorisen (Nohum) 
C. Bijlsma (Nohum) 
F.J. Oakley (EWU) 
A. Sevenster (Nohum) 
P.J.C. Braam (EWU) . 
M.D. Tyne (EWU) 

Uit dienst per december 1979: 

A.E. Kleen-Borrel (NP) 
S.M. Armstrong (EM) 
H.M. Varah (BMP)' 
D. Timmermaf, fBMP) 

Uit dienst per fabruari 1980.. 

A.A. Kroon (fWU) 
MM-. Heffermaih(E.WUU 

- 

R. HordiJk (Nohum) 
N.J. Harris (BMP) 
M.€. Smorenburg (€M) 
J.H. Bolder (EM) 
D. Bakels (€M) 
P.A. Thijn (ASP) 
J.K.W. van Leeuwen (€M) 

J. Liefting (van Nohum naar UME) , 
K. Shaw (van Nohum naar BMP) 
Per 1 januari 1980 is Dr. AA. Manten benoemd 
tot Hoofdradakteur Mitorial Research van de 
Divisie Wetenschap. In deze funktie zal hij zich 
bezig houden met de ontwikkelingen, in brede 
zin, op het totale gebied van uitgeefactiviteiten. 

ESPERSOMA 
Geboorte: 

02-1 2-1979, Tessa. dochter van de Fam 
Schouten (€M) 

18-12-1979, Wesley, zoon van de Fam. 
Deutrom (ASPI 

04-01-1980, Ronald, zoon van de Fam. 
Heuvelmans (NP) 

20-01-1980, Sarah Ann, dochter van de Fam. 
Benschop (EWU) 

22-01-1980, Valentina, dochter van Mw. 
I. D'ltri (Nohum) 

01-02-1980, Mark Edwin, zoon van de Fam. 
Scheyde (E\)\IU) 

>,FPLw,vY ',h 
Uit dienst per maart 1980: I Jubilea: %#a# 
C. van Mackelenbergh (BMP) 
M. Lilley (Nohum) 
GA.M. Alevan (EWU) 
Mutaties: 

S. Schipper (van Nohum naar ASP) 
G. Davelaar (van Nohum naar ASP) 
I. van der Heide (van Nohum naar ASP) 
R. Sanders (van Nohum naar ASP) 
A.G.M. Maas (van Nohum naar ASP) 
F.P. Basilovic (van ASP naat EWU) t - 

19-01-1980, K. Banati (€M), 10 jaar 
'01-01-1980, R.K.D. Bolt (EWU), 10jaar 

17-12-1979, Mw. J. v.d. Haar (NP) met de heer 
P. van Mechelen 

21-12-1979, Mw. R. Hoogwout (ASP) met de 
heer H. Hodde 

23-12-1979, Mw. A. Maloko (€M) met de heer 
De Hollander 



(Van redaktiewege gekort) 

De redactie ontving bijgeende bijdraw onder 
pseudoniem. Wij respectaren het verzoek om 
onbekend te willen blijven; de identiteit van 
"'spyS' is de redactie uiteraard w 1  bekend. 
Voortaan liefst wat pittiger, spy! 

I 

. . . dat er regelmatiy James i n  trainingspak 
. worden gesignaleerd i n  de gangen van het 

pand JvG en dat de heren zaalvoetballers 
dus zijn gelvaarschuwd. 

. . . dat bij het fotocbpieëren soms de sleutels 
worden g e h i k t  van collega's die vergeten 

. zi jn hun sleutel mee terug te nemen naar 
hun afdeling. 

. . . dat &n van onze collega's z i t  te schreeu- 
wen om tekst en uitleg w e r  CRC, gezien 
zijn (of haar) noodkreet op het raam: 
CRC7 
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