






























J 2. Jan de Cler wil nog wat zeggen. 
13. Tom Erich en zijn kwartet maken een einde aan dit programma.
Conference: Jan de Cler.
Muzikale omlijsting: Tom Erich.
Bal tot 2 uur met medewerking van het Gusto-dansorkest o.l.v. de heer
J. v. d. Heuvel.

We hebben nog een speciaal verzoek. We willen deze avond çiraag om 
8 uur precies beginnen. Komt U later in de zaal, dan stoort U degenen, 
die op tijd gekomen zijn, zo erg. Wilt U alstublieft óók op tijd komen? 

We wensen U een prettige avond. 
Het Bestuur. 

CVacantie in 'j,rankrij k 
Het Frans Nationaal Verkeersbureau heeft op vrijdag, 20 april jl. de leden 
van onze vereniging meegenomen op een tocht door Frankrijk. Gezeten 
in de grote zaal van Gebouw Irene zagen wij de schoonste stukken van 
Frankrijk aan ons voorbijglijden en velen hebben ongetwijfeld het ver
langen gevoeld ook eens rood te zwerven langs de prachtige meren of een 
voettocht te maken door de bossen en andere delen van dit mooie landschap. 
Nadat onze Voorzitter de medewerkenden aan deze avond had voorge
steld, nl. de heer Berne. directeur van het bureau, Mej. Nicolaï, die via de 
microfoon de Franse teksten van de films vertaalde, en de heer Demper, 
die elke film met een kort exposé inleidde, werd met d� voorstelling een 
aanvang gemaakt. 
Achtereenvolgens werden de volgende films gedraaid: 

Rondes des Eaux. Een dichterlijke en tegelijkertijd toeristische kijk op 
verschillende streken: Massif Centra! - Vogezen - Dauphiné - en Pyreneeën, 
waar bronnen, meren en watervalen elkaar in bonte mengeling opvolgden. 

Pen-Ar-Bed. Een prachtige film over de provincie Finestère, die wel "het 
einde der wereld" wordt genoemd. Schitterend natuurschoon wisselde af 
met interessante volksgebruiken, dansen en processies. 
Hierna volgde de pauze, waarin enkele aardige door het Verkeersbureau 
beschikbaar gestelde P,rijzen werden verloot. In de pauze was er tevens 
gelegenheid tot het vragen van inlichtingen, waarvan echter geen druk 
gebruik werd gemaakt. Wel vonden de door het Verkeersbureau beschik
baar gestelde folders een gretige aftrek. Misschien komen de vragen om 
nadere inlichtingen later nog wel bij het Verkeersbureau binnen! 
Het tweede deel van de avond begon met een zeer geestige film over de 
beklimming van de Eifeltoreo, niet langs de normale. weg, maar "buitenom", 
door vier alpinisten, die wel de kortste, maar tevens de gevaarlijkste weg 
namen! De vakmensen in de zaal genoten bij deze film tevens van het 
constructiewerk van de Eifeltoren. 
Helaas moest wegens tijdsgebrek het programma worden bekort, zodat 
alleen nog gedraaid kon worden de film "Donzère-Mondragon", die een 
beeld gaf van de bouw van de beroemde stuwdam in de Rhóne. Deze 
film was voor ons bijzonder interessant, omdat de Werf Gusto een belang
rijk aandeel heeft gehad in de levering van baggermaterieel, dat bij de 
aanleg van dit werk is gebruikt. 
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ratie". Het is het onverdroten 
uitwerken van een nieuw idee 
inspanning aan menselijk de 
voldoening. Steeds zijn er J 
gegaan. Zij ook alleen zijn het 
Nooit heeft halve inspanning 
Verbeteren en uitvinden is 
dingen laten zich niet zo ma 
geestelijke en lichamelijke k, 
desnoods - en de kans daa 
resultaat ook uitvalt, men heel 
gewerkt en aldus zich te hd 

VERGADERING IDEliliNB 

Idee 107-1955. D. de Grave. 
te bereiken werk. 
tot de conclusie, da 
daaraan verbonden 
goed bruikbaar is. 
premie van f 7.50 
In verband hiermee 
48/1956. 

Idee 23. L. Franken. Nieuwe 
zender heeft op he 
gegeven, welke ech 
Commissie vermag 

Idee 26. W. Tromer. Bevei 
zwerfstromeo in de 
wonnen advies van 
liging doeltreffend , 
Premie: f 25.-. 

Idee 27. A. Huisman. Afstan, 
De Commissie heeft 
ven idee nader na 
machine aanwezige 
zonden idee geen v 
Geen beloning. 

Idee 28: D. de Jong. Verbetl 
nium. Beslissing wor 
zal zijn ontvangen. 





houden. Aan een steen vastgegroeid is het een dankbaar gewas, dat het 
op een vrij donkere plek nog wel uithoudt. 

Helodea Canadensis (:= Elodea) 

De Canadese waterpest is door de bemoeiingen van de mens, of - zo 
men wil - door zijn nalatigheid, in Europa ingeburgerd en soms een plaag 
geworden. Als ranken in een aquarium groeit het snel aan en is een 
goede zuurstofvormer. In 1842 moet de waterpest in Schotland ingevoerd 
zijn en sedert 1860 in overig Europa. Blijft ook in de winter groen en 
vormt- in de herfst aan zijtakken spruiten, die in het voorjaar uitgroeien. 

Helodea Densa 

De Argentijnse waterpest is een dankbare plant, die vrij lage temperatuur 
tot 10° C, verdraagt. De plant is niet "rommelig", zoals de gewone water
pest, maar levert evenals deze veel zuurstof. Daar de plant geen hoge eisen 
aan de bodemgrond stelt en zich daarin zelfs vermeerdert, hebben we er 
gauw te veel, evenals van de Cabomba en Myriophyllum. 

V allisneria Spiralis 

Deze dankt zijn naam aan de spiraalvormig naar boven gaande stengel 
van de bloem. Afkomstig uit het Middellandse Zee-gebied leent hij zich 
voor matig warme en warme bakken. De bloemen komen voor de bloei 
boven water en duiken later weer onder, waar de vrucht gevormd wordt. 
Dit grasachtig gewas vermeerdert zich door uitlopers. 

Myriophyllum Verticillatum 

Deze oorspronkelijk Amerikaanse plant leent zich zowel voor vissen, die 
hun kuit op de bodem schieten of aan de oppervlakte. De uiterst fijne 
bladeren worden ook graag benut voor schuimnesten. Verdraagt grote 
temperatuurschommelingen. 

Apogoneton Fenestralis 

Deze plant, met zijn bladeren als fijne kant, stamt uit Madagaskar. De 
openingen in de skeletachtige bladeren raken gauw door algen verstopt, 
waarom men tevens slakken moet houden. !noes noemt hem een aristocraat 
onder de waterplanten, waarmede niets te veel gezegd is, want deze bijzon
dere schoonheid is door geen enkele afbeelding weer te geven. De Gaas
plant is een echt kind der tropen. 

Bf\lDGE�I 
Nog juist voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons de mede

deling, dat onze bridgers in de Paren-competitie van de Bedrijfscompetitie 

Bridge te Rotterdam het kampioenschap behaald hebben, met een totaal van 

245 punten, dat is met een voorsprong van 8½ punt op nummer 2, de 

Sportvereniging Rijksambtenaren, die 236½ punt behaalden. 

Moge deze eerste bescheiden mededeling over onze Bridge-afdeling een 

stimulans zijn niet alleen voor de opkomst bij club- en competitie-avonden, 

maar tevens een sein tot regelmatige terugkeer met bridge-berichten in 

ons orgaan. 

Bridgers! Onze hartelijke gelukwensen en nog vele successen! 
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PROi 
De mensheid heeft in de loc 
gebracht; onnoemelijk veel. 
Zien we alleen eens naar h 
Ongetwijfeld is het nog slech 
te zien zulen geven, maar toe 
ontdekkingen zijn er voor nc 
vindingen. En dat alles moet 
menselijke· wil hebben geverg 
volle waarde te schatten. Vo 
zijn ze de grondslag geweest 
tot een geschenk der natuur 2 
van hebben, welk een hevig 
Hoe moeilijk ook het schijnb, 
overvloedig tonen. Noemen , 
midden doorboord, dat tot eer 
Ogenschijnlijk heel eenvoudig 
de zon al vrij hoog aan de 1: 
denkbeeld kwam. En als we 
het wiel nog niet kenden toeo 
tot Amerika doordrongen, dar 
die vinding wel was. 
Denken we verder aan het 
geschiedenis zijn hiermee pre 
alvorens het tot een ruime toe 
·matige voorspanning der die, 
voedsel dat zij nodig hadden. 
op de gedachte van het hals 
pas toen was het vraagstuk
voorbeeld uit talloze, het ko:
Magneetsteen was reeds in de
Meer vele eeuwen alweer mo
ontzaglijk nut die naald, all
strekken. Pas in de 13e eeuw. 
vrij drijvende magneetnaald, I
de echte zeevaart beginnen e
ons niet cadeau gegeven.
















