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Eet doet het bestuur geaoegen u yoor het a.s. w1r1teraelzo6r1
19a1 - 19a4 de yolgellde lezlngen te kulnen aaabisden r
!994c.dec-I?-9\!9!Lr
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r ?rof.Dr. It. H.Slrkenhgger,

Zuid.erzlekeuhuis Rotterdan
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Het onderzook aaar d.6 oorzakeu van de befnvloedlng var
bloeddrulverhogiag heeft 1n de laatst6 d.ecoruila wlldvertakte
vornorr aangenoEe!. Veel yan ile baaale r69eaích lijkt nog ver
verwi.jderd rIan de praktlscha aanpak vaa het problaell, naar
toch d.oen zj-ch zo tu eu dan kortsluithgen yoor.
Yrr,iq?c

18 november
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! Prof.Ir. I.J. Àbbirk, Nationaal truchten Ruintevaart-laborat orlu!r
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Ín de yoordracht za] ee& lnzlcht worden
instruDentat ie van yerkeersvlie gtul-gen,

gegelroa yan de
waarbl j specl-ele

aandacht besteed za1 worde! aaa d.e rel-atie tu§Een EeBÉ

xnachine.

e[

§lngelstraat '1, te Uiddelburg.
P9!ggr gsc-12-q9e9B!e.r

Drs. C. !ÍooEe , B€ssarch-llstliuut
tron.Kweekbedrlj f Vaa der Ëave ,8111&nil.

B]J IÀI'BOUTGflTÀS S'1{
In de presentatlo za1 !!6t behulp van d.1aÍs een overzicht
worden gegsven van bet veredell-ngswsrk dat blJ lat1dbouwgewagssn
noet worden toegepast om ook roor ds toëkordst v€rzekèril te
EÀSSENSEIEC[ÍT

zijn

Yar succesvoLLe

!9s49rgsc-19-ic3cc!1

oogst eo.

s ?rof,rr. À.E. "an YoorthulzsD,
ÀcadeBi6ch Zi-ekenhuls Leldcn.

IN DX IMNISCEE IIÀG}IO§TÍTT
Het Acadenisch Ziekenhuls te ],eldel] is oaleags a1s esn van de
eerate centrà il1 Xurola veffijki net Ntr[R-apparatuur. Met dlt
nleuwe lvoader.yal1 Eedlsche techriek kan het lnweudige van bet
oenseliJk llchaan worden afgebeeld zo[der gebruik te aakea
van Rdnt gen-strafiag. Hierblj wordt het prlnclp€ ven d.€ kernNUCI!ÀR UÀCNETIC R!§ONÀNCX

sDlll-resonartle, waarbil §upèrgeleideade ltragaeterl zorge!
vóor het benodlgds sterke nagaeetYeld. À1 nei al 11lk€É dè
nogelijkh€deÈ yà4 ondorzoek ost di-t lÈ§truoelt l1og larlg Dl€t
uitg€put.

! Prof.nr" F.g.

LoPoE èa Sl1vat
SiotoglBch Csntrun, U&1v. v. A.ust€rilan.
,T TTSÍOTOCISCEE ËROtrDSÍ,AG VÀN Ë3T GTtrI'CEN
afhadreuik
Het ]IerEogerl 'vau de heraeneD. oe zlch aaa te passea
van de voórafgaalde erYaring , d..v.z. oB te rlerent ltrag zeker
een bijzondere e18eÈ6chap worden genoeBd.
zlin YerartwoorBiofysische veraltderlagen ln het zenumreefsel
de1ljk voor d.e yorEirxg ÍaL 2.8.r\. t geh€ugeBsporen I .
DaarÉ1j yalt o[dsrscheià te tlakel] tu§sen bet korte €n lange
ternlj]l geheugea. Bii het onderzoek Ilaar d€ze proc€§§en op
nolecilair nlveau ià het noodzakellik on uet eènYoudige systemen
te {,erken. }oor de spreker zal d.1t lader word.sr1 toegellcht net
een siud.ie Yan eeB bepeald herseugebied b1i zoogresultaten lran
dieren (de rhlppocanpuer), d1e zos'el in r.1vo a1s ln Yitro
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bestudeerd kan worden.
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DrB.

I. Í1lless'

Sterrenkundíg InstÍtuut

Universlteit van AEsterda.E
,A.STRONOMISCS ON}ERZOXK MET NE IR.É,S - SÀ?ETIIET

(Yoorloplge t 1te1)
De spreker za7 í\gaal op het furdanentele astrononi§che
ondeizoek dat ilx het afgelopen iaar verrlcht 1§ uet netlngeu
dooi de Nedexlandse ÍRAS - satel11et.
worden gehouden (E.u.v. 18 novenber 198J)
lezllgen
rDe
Schakelr ' Bachteasteene 14 t6 Ulddelburg.
1n het gebouw
AanYang : 20.00 uu-r.
Het lidlaat schap var1 het Natuurkundig Éezel§chap staat opon Yoor
iedereen. U word.t verzocht uw w€nsen kenbaar te Eakel1 btj het
b€ stuur.
De contributle bedraagt Í 1rr* per gezln. ( per Jaar )
Scholleren Í 3 r50
Bovenstaand6
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