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SMC naar de B E U R S 
U ook! 
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Personeelsfeest en Reunie mel dinerbuffet 
De Beurs van Berlage 
Damrak 243 le Amsterdam 
T elefoon 020 - 626 34 26 
Vrijdag 9 februari 1996, vanaf 18.30 uur 

De Beurs ligt op 5 minuten loopafstand 
van het Cenlraal Station 

Parkeeri nformatie 

De Bijenkorf 

ingong: 
geopend: 

Domrok, tussen Bijenkorf en Beursplein 
dagelijks van 08.00 uur lot 24.00 uur 
vrijdog- en zoterdognocht van 
24 .00 uur tot 08.00 uur 

Amsterdam Centroal 

ingong: Prins Hendrikkode, 
schuin tegenover Victoria Hotel 

geopend: dogeli jks, 24 uur per dog 

De Kolk 

ingong: 

geopend: 

Krasnapolsky 

ingong: 
geopend: 

Nieuwezijds Voorburgwol, 
ter hoogte van de Nieuwezijds Kolk 
en de Beurs van Berloge 
dogelijks, 24 uur per dog 

St. Jonsstrool via de Warmoesslroot 
dogelijks, 24 uur per dog 



Stichting Mathematisch Centr~ 
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UITNODIGING 

De Stichting Mothematisch Centrum SMC heeft het genoegen u uit le nodigen 
voor een bijzondere gebeurtenis. 

Wie? 
Wot? 
Woarom? 
Woar? 
Wonneer? 

Alie personen die bij de SMC werkzaom zijn 
Personeelsfeest (dogprogromma) 
50-jorig bestaan van de SMC 
Start vanuit het Bedrijfsrestauront WCW 
Vrijdog 9 februari 1996, 9.00 uur (tot 17.00 uur) 

Het dogprogromma zal een beroep doen op de kennis en ervaring die u bij 
de SMC heeft vergaard. Bovendien krijgt u de gelegenheid een en ander ook 
praktisch handen en voeten le geven in een inspirerende omgeving. 

En doorna? 

Wie? 

Wat? 
Waar? 
Wonneer? 

Goat de SMC noar de Beurs. U loch ook? 

Alie personen die bij de SMC werkzoom zijn of zijn geweest, 
met partner 
Personeelsfeesl en Reunie, met dinerbuffet 
De Beurs van Berloge, Domrak 243 te Amsterdam 
Vrijdog 9 februari 1996, vonof 18.30 uur 

Von deze beursgong zult u verrijkt terugkeren. Niel olleen vonwege het 
progrommo woarmee het oanstormend SMC-talent u aongenaam hoop! 
le verrassen, moor voorol door uw eigen ontmoeting met vele (ex-)collego's. 

U wordt vriendelijk verzocht de bijgevoegde inschrijfkoort ingevuld terug te 
sturen, groag voor 15 jonuari 1996. 

Wij stellen het bijzonder op prijs u op 9 februori le mogen begroeten. 

dr.ir. G. van Oortmerssen 
algemeen directeur SMC 


