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AFSCHEID 

VAN 

ZR. URSULA 

Toen Zr. Ursula in 1965 

direktrice werd - op 62-jarige 
leeftijd - noemde zij zichzelf 
„een overgangs-paus". 
Dit tekent haar bescheiden-
heid ! 
Sinds Paus Johannes heeft 
echter de term „overgangs 
paus" een veel gunstigere en 
zwaardere inhoud gekregen 
dan voordien. 
Na ± 30 jaar - met enkele 
kleine onderbrekingen - haar 
krachten aan het Ziekenhuis 

gegeven te hebben was dit direktrice-schap de kroon op een lange reeks 
jaren van hard werken en veel zorgen ! 

Haar taak van direktrice vervulde zij beminnelijk en bescheiden, niet 
strevend naar erkenning en status, maar naar dienstbaarheid en hulp-
vaardigheid. 

Zr. Ursula voelde zich nog vitaal genoeg om op een leeftijd waarop anderen 
het „wel genoeg" vinden, nog een omvangrijke en geenszins gemakkelijke 
taak op zich te nemen. 
Wij wensen haar daarin veel sukses en hopen dat zij met genoegen aan 
haar Bredase tijd blijft terugdenken. 

Zr. Vahlkamp en Zr. Bouvy zijn al enige tijd „kind in huis"; hen wacht een 
moeilijke taak, maar wij zijn ervan overtuigd, dat zij er iets goeds van 
zullen maken. 
Op ons aller medewerking kunnen zij rekenen ! 

Dr. F. M. G. SAES, Dir.-Geneesheer. 



Na ruim dertig jaar werkzaam geweest te 
zijn in het Ignatius-Ziekenhuis, in ver-
schillende funktie's, wil ik via „Singel 33", 
nog afscheid nemen van verschillende 
personeelsleden die, door omstandighe-
den verhinderd waren, dit persoonlijk te 
doen, tijdens de door de Direktie ge-
organiseerde receptie. 
Een terugblik op deze jaren kan ik beter 
achterwege laten. De apostel Paulus zegt 
immers ergens : „Die de hand aan de 
ploeg geslagen heeft en omziet is het 
Rijk der hemelen niet waardig". Dus niet 
omzien, na zoveel jaren ploegen in 
(of op) Bredase bodem ! 
Nu zijn we op de „Blauwe Hoeve", ge-
zamenlijk aan het ploegen, in de Zeeuwse 
klei. Zwaar werk hoor ! En soms ben je 
het roer wel eens kwijt ! 
Toch wil ik nu even „omzien" om dank 
te brengen aan u allen; voor het vertrou-
wen dat u mij schonk en voor alle harte-
lijkheid, die ik van velen van u onder-
vond. 

Aan de directie, hartelijk dank voor de 
prettige samenwerking en voor alles wat 
u deed om „kleur" en „sfeer" te geven 
bij mijn afscheid. 

Alle top-funktionarissen, die steeds be-
reid waren te helpen, waar dit nodig was, 
dank ! 

Aan allen een speciale dank, voor de 
mooie en praktische cadeaux, die ik bij 
mijn afscheid van verschillende groepen 
mocht ontvangen. Deze nodigen mij tot 
„omzien", maar dan toch wel in de goede 
zin des woords. 

Vanuit de „Blauwe Hoeve" een hartelijke 
groet aan ALLE personeelsleden. 
Een bizondere groet en dank aan alle 
leerling-verplegenden. Speciaal voor de 
gezellige avond „onder ons". Aan u allen 
veel sukses met de verdere studie. De 
„kulturele" middagen zal ik missen. 

Met héél veel hartelijke groeten voor u 
allen, 

Zr. URSULA. 

Breda, 20 maart 1969. 

Daar het voor mij onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, wil ik gaarne 
gebruik maken van dit personeelsblad, om u allen dank te zeggen voor de gelukwensen, 
die ik van u - persoonlijk of door middel van een brief, telegram, bloemen of cadeaux -
in ontvangst mocht nemen bij mijn benoeming tot direktrice van ons ziekenhuis. 
Daar het zelfs voor een direktice onmogelijk is haar taak goed te vervullen zonder de 
steun van u allen, doe ik bij deze een beroep op uw aller medewerking. Ik pretendeer 
geenszins het alleen te kunnen. 

Persoonlijk geloof ik in de wijsheid van deze fabel uit India : 
Er was eens een Maharadja die vier blinden in zijn tuin rondleidde. Toen zij bij een 
olifant kwamen gaf hij één van de blinden de slurf van de olifant in handen, een ander 
de staart, de derde liet hij een poot betasten en de vierde zijn hand op de flank leggen. 
Daarna vroeg hij de vier blinden wat een olifant was. De eerste - die van de slurf - zei : 
„Een olifant is een dikke slang" ! 
Die van de staart zei : „Och welnee, het is een touw I" 
Die van de poot hield vol dat de olifant een zuil was en de vierde, die op de flank 
geklopt had zei : „Allemaal mis, een olifant is een vat 1" 

De Maharadja riep de vier blinden gezamenlijk bij zich. Met z'n vijven vormden zij een 
gespreksgroep, deelden elkaar hun bevindingen mede en zo kwam men door samen-
werking en inspraak tot het „goede beeld van een olifant." 

Dit fabeltje geeft aan, dat wij allen moeten streven naar een goede samenwerking - team-
work - inspraak van iedereen met geen ander doel dan : een zo goed mogelijke verzorging 
van de aan ons toevertrouwde patiënten 1 
Bovendien kunnen door een goede samenwerking de werkzaamheden dan in een zo 
gunstig mogelijk „werkklimaat" - in een prettige sfeer - geschieden. 

Zr. M. P. VAHLKAMP, Direktrice. 

Breda, 21 maart 1969. 

Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor de gelukwensen en bloemen die ik ontving bij 

mijn benoeming tot Hoofdzuster in Algemene Dienst/Assistente Direktrice. 

Ik hoop, dat ik de samenwerking en het prettige kontakt, welke ik tot nu toe met u heb 

gehad, ook in mijn nieuwe funktie zal blijven ervaren. 
Zr. M. L. W. BOUVY. 



PROVO: ACHTERGRONDEN EN BETEKENIS 

14 februari 1969. 

Waarom protesteren ? 

Het protest tegen de huidige samenleving komt de laatste jaren steeds 
sterker naar voren, vooral bij de jongeren. De meeste ouderen hebben 
moeite om dat te begrijpen. Zij menen, dat het nu veel beter is dan vóór 
de oorlog. Naar hun mening is de jeugd van nu in een zacht bed gevallen, 
dat de oudere generatie voor hen gespreid heeft. Er is werk in overvloed, 
goede lonen en sociale voorzieningen, beter onderwijs en veel meer luxe. 
Hoe halen ze het in hun hoofd om toch nog te protesteren en te mopperen ? 

Dit is een belangrijke vraag, waar niet alleen de sociologen doch ook de 
kerken en de regeringen zich mee bezighouden. 

De wereld is volledig opengelegd. De jeugd maakt kennis met allerlei 
geestelijke en kulturele waarden in de wereld. De maatschappij verandert 
snel en de kultuur evenzeer. De moderne jeugd wordt geplaatst tegenover 
een veelvoud van begrippen over wat hoort en niet hoort. Het is veel 
moeilijker dan vroeger om te weten wat goed is en wat niet, nu dat niet 
meer in de kleine kring op lokaal niveau wordt vastgesteld. 

Het geloof in God is sterk in diskussie. Voor jongeren is het vaak onmoge-
lijk de traditionele geloofsopvattingen te aanvaarden. Ze zijn genoodzaakt 
vele traditionele normen te verwerpen en zelf nieuwe te vinden, die bij de 
stand van de huidige wetenschap en techniek houdbaar zijn. 

Dit geldt ook voor de opvoedingsmethoden, de overdracht van kennis en 
kultuur, waar de jeugd de gezagsmethoden niet langer verdraagt. 
Het gezag van de ouders verzwakt, omdat deze vroeger wisten wat goed 
en wat niet goed was, maar dit nu heel vaak niet meer weten. De jongeren 
weten het beter, omdat zij het nieuwe levensgevoel beter kunnen volgen. 
Het gevolg is, dat men spreekt over een generatiekonflikt. 

Ouders kunnen alleen helpen als ze bereid zijn tot openheid, zonder te 
preken. De emancipatie van de jeugd heeft zich snel voltrokken. Zij wenst 
zelfstandig te zijn en vrij. Zij wil in beginsel als volwaardig erkend worden. 
De mens vindt steeds minder erkenning van zijn persoon in de arbeid. 
De arbeid wordt vaak op de koop toe genomen, als onmisbaar kwaad, een 
middel om loon te verdienen. 

Ook in de politiek werden trouwens tot voor kort de jongeren moeilijk als 
volwaardige leden geaccepteerd, die gelijkwaardig konden meepraten. 

Dit zijn de achtergronden waartegen men het provoïsme moet zien. De 
provo's voelen zich inderdaad onmondigen, jonge mensen, die ook horen 
spreken over demokratie, liefde tot de naaste, enz. enz., maar de waarheid 
die zij ervaren is een andere. 

Zij hebben het gevoel, dat zij worden geleefd en dat zij geen ruimte 
vinden om zelf te leven. Dit is volgens mij de reden waarom het protest 
voortdurend toeneemt. 

Het provoïsme moet men dus zien als een bonte verzameling van jongeren, 
die tegen de huidige samenleving protesteren. 

De motieven en de wijze van uiten kunnen verschillen. Uitgangspunt is 
meestal de demonstratie, die uitdagend en daardoor tevens happening 
(opwindende gebeurtenis) moet zijn. 



Happening is een uiting van een deel van de provo's, die vooral behoefte 
hebben aan een min of meer kunstzinnige expressiviteit. 

Naast deze happeners zijn er de denkende en schrijvende provo's, die 
vaak ook akties op touw zetten. Zij geven het blad „Provo" uit, een ge-
stencild geval met tamelijk raadselachtige teksten. Daarnaast bevat de 
inhoud ten dele ook scherpe protesten tegen misbruik van macht, regen-
tisme, atoomwapengevaar enz. 

Zij willen meer persoonlijke vrijheid, meer erkenning als mens en dus een 
levende demokratie met zeggenschap van elke burger. Zij neigen naar 
een soort van anarchisme. 

Het tekort aan echte medemenselijkheid en het tekort aan perspektief voor 
een veilig en gelukkig leven in gemeenschap, leidt tot protesteren en 
provoceren, in de hoop dat het de massa wekken zal en in beweging 
brengen. 

Tot nu toe is dat aardig gelukt. 

Hiermee wil ik dit stukje „provo" afsluiten in de hoop, dat hierop reakties 
zullen volgen en uw zienswijze op het begrip „provo" in de huidige maat-
schappij, of van de maatschappij, zoals die op het ogenblik is. 

Wo- 
HAB' SONNE 

Hab' Sonne im Herzen 
ob's stormt oder schneit, 
ob der Himmel von Wolken, 
die Erde volt Streit ! 
Hab' Sonne im Herzen, 
dann komme was mag. 
Das leuchtet voll Licht dir 
den dunkelsten Tag ! 

Hab' ein Lied auf den Lippen 
mit friihlicher Klang', 
und macht auch des Alltags 
Gedrklge dich bang ? 
Heb' ein Lied auf den Lippen 
dann komme was mag', 
Das hilft dir verschwinden 
den einsamsten Tag. 

Hab' ein Wort auch fr andre 
in Sorg' und in Pein, 
und sag' was dich selber 
so frohgemut Isst sein. 
Hab' ein Lied auf den Lippen 
vertier nie den Mut, 
Hab' Sonne im Herzen 
und alles wird gut ! 

Zr. A. VAN DRUNEN. 



HET WORDT TOCH WEER „LENTE" 
Nog zie ik slechts wat kale takken 

afsteken tegen d'ijle lucht. 
Een enk'le vogel in zijn vlucht 

doet mij naar 't voorjaar snakken. 

Nog zie ik slechts de nevel hangen 
verkillend al wat daarin leeft. 

Maar reeds is 't of iets in mij beeft 
bij het horen van wat vogelzangen. 

En plots komt daar de zon door de wolken 
het „Leny-preludium" vertolken. 

Zr. I. VIS. 

NIEUWS VAN ONZE PERSONEELSVERENIGING D.I.O. 
HET RIKCONCOURS 

Op donderdag 16 januari en dinsdag 11 februari werden de eerste rik-
avonden gehouden voor leden van de Personeelsvereniging D.I.O. Er 
werden resp. 33 en 36 deelnemers ingeschreven, dit ondanks het bar 
slechte weer. 
Voordat het startsein werd gegeven had men de prijzen bekeken en 
sommigen begonnen meteen een kaartje te leggen om te zien hoe hun 
kansen lagen. 
De eerste avond werd het startsein gegeven door Dhr. v. Tiel, die allen 
een gezellige en sportieve avond toewenste. Hierna werd begonnen aan 
de tweemaal 16 ronden. 
Tijdens het spel vierde de sportiviteit en onderlinge rivaliteit hoogtij, 
terwijl er bij tijd en wijle aan het bierglas werd genipt en de jury geraad-
pleegd werd in verband met een „open misère met praatje" en „solo 13". 
In de pauze, die na de eerste 16 ronden plaatsvond werd nog wat na-
gekaart en de hoop uitgesproken straks betere kaarten te krijgen. 
Tijdens de pauze op de tweede avond werden loten verkocht, waarbij 
drie reuze krentenbroden op het spel stonden. 
De jury, die inmiddels de resultaten van de eerste 16 ronden binnen had, 
verrichtte de tweede loting, waarmee het spel weer kon worden hervat. 
Wederom spiegelde zich het beeld af van een gezellige sfeer en een 
steeds feller wordende strijd met steeds wisselende puntenstanden. 

De uitslag van de eerste avond : 

le prijs Dhr. Doggen, 

2e prijs Dhr. v. Eyk. 

De uitslag van de tweede avond : 
le prijs Dhr. Hopstaken, 
2e prijs Dhr. de Veth. 
Beiden met een gelijk aantal punten. 

De krentenbroden gingen naar : 

1. Dhr. Vissers, 
2. Dhr. v. Welt, 
3. Dhr. v. Tiel. 

Al met al kunnen we terugzien op twee gezellige, sportieve rikavonden, 
waar we vast en zeker mee zullen doorgaan. 
Alleen hopen we de volgende keren meer deelnemers te mogen begroeten. 
Graag ook leden van het verplegend personeel. 
Langs deze weg heten wij u van harte welkom op een volgende rikavond, 
die tijdig zal worden aangekondigd. 

P. MEIJVIS en J. GOOSENS. 



SPORTNIEUWS 

Sinds de entree van de personeelsvereniging 
is onze, reeds drie jaar bestaande voetbal-
vereniging, opgenomen in D.I.O. 
Dit voetbalelftal, voornamelijk bestaande uit 
personeelsleden van de operatie-kamer, labo-
ratoria en technische diensten, kan na al die 
jaren terugzien op een hoge staat van dienst, 
wat betreft de wedstrijden die gespeeld wer-
den tegen bedrijven, instellingen e.d. 
Want deden de uitslagen (in ons nadeel) in het begin denken, dat hier 
een korfbalteam aan het werk was, in de loop der jaren sloeg de balans 
steeds meer naar onze kant door. 
Zaterdag 22 maart werd het seizoen 1969 geopend met een wedstrijd 
tegen de „Struiketrekkers" (Gemeentelijke Beplantingen), die dank zij de 
Heren v. Tiel en Wynands met 4-0 gewonnen werd, wat maar een matig 
resultaat was, gezien de grote overmacht van onze kant. 
De komende maanden staat een druk programma voor de deur met zeker 
als „topper" het voetbaltournooi in het najaar van vier ziekenhuizen in 
West-Brabant, dat dit jaar waarschijnlijk in Roosendaal gehouden wordt 
en waarbij wij reeds tweemaal de wisselbeker gewonnen hebben ! 
Verheugend is tenslotte, dat enkele verplegers de stoute (voetbal)-schoe-
nen aangetrokken hebben en zich gemeld hebben als lid. (Hier ligt mogelijk 
ook een taak open voor ons Hoofd Personeelszaken; dus niet : „wat wilt 
U verdienen, mijnheer ?" maar : „kunt U voetballen"). 
U ziet, het bruine monster rolt weer. Hopelijk niet in ons doel. 
Dan zit het wel 
	

SNOR. 

VERNIEUWDE HAL 
Breda, 28 maart 1969. 

Op 4 maart 1969 is de nieuwe hal aan de lgnatiusstraat geopend. Voor velen van ons, 
maar ook voor de bezoekers is het geheel onherkenbaar veranderd. Wij hebben nog vers 
in het geheugen de oude garage, de fietsenstalling, het hokje van de portier, de half 
weggebroken tegelwanden en de povere verlichting. 

Vanaf nu zal het ontvangen van bezoekers en patiënten kunnen plaatsvinden in een, in 
ieder opzicht riante en moderne ruimte. De poli-patiënten voor het Afspraakcentrum 
behoeven zich nu niet meer tijdens het bezoekuur door een mensenmassa te wringen, 
dit is geheel van elkaar gescheiden. De portiers hebben een goed overzicht over het 
geheel en kunnen iedereen nu aan de open balie goed te woord staan. 
Een dames- en heren-toilet zijn voor de bezoekers beschikbaaar. Ruimte voor een 
bloemen- en fruitwinkel kon helaas niet gevonden worden. 
Speciaal willen wij de aandacht vestigen op de vloerbedekking; dit is een vast tapijt. 
Velen van u zullen zich afvragen, waarom ? Er is veel overleg geweest voor de beslissing 
viel, om hiertoe over te gaan. Wij zijn niet het eerste ziekenhuis, dat het heeft. Het is een 
experiment, om te zien, wat er in de toekomst verder gedaan kan worden. Het onderhoud 
vergt geen dweilen en schuren meer en daarnaast is ook de sfeer en de aankleding 
bepalend geweest. Verder bereiken wij, dat diegene, die zijn voeten niet goed veegt, 
het vuil achterlaat en het niet mee naar de afdelingen draagt. 
Het tapijt is van kunstvezels en kan, indien nodig met een daarvoor bestemd procedé 
ter plaatse gereinigd worden : champoneren. 
De hal is een klein onderdeel van het geheel, wat nog verbouwd moet worden. Deze ver-
bouwingen geven vaak aan patiënten, bezoekers en medewerkers veel ongerief. 

But it must be done. 

Dank aan al diegenen, die goed begrip getoond hebben en een vlotte medewerking 
verleend hebben. Wanneer er te zijner tijd een verdere verbouwing plaatsvindt, houdt u 
dan steeds goed voor ogen, dat dit niet alleen in het belang is van de patiënten, maar 
zeker ook van hen, die straks in dit nieuwe gedeelte hun werkzaamheden met veel meer 
plezier kunnen verrichten. 

C. VERGEER, Hoofd Civiele Dienst. 



1 PERSONALIA 

WIJ FELICITEREN : 
Mej. F. de Rijk, die op 31-1-1969 haar 121/2-jarig jubileum vierde. (laborante 
Bact. lab.); 
Zr. L. A. G. Beerens, Zr. M. H. H. Jansen, Zr. G. W. P. Kuystermans en 
Zr. M. C. J. v. d. Pol, die geslaagd zijn voor de Kraamafdeling. 
Van de leerling verplegenden slaagden voor het examen van de le naar 
de 2e leerperiode : 
Zr. P. Adema, Zr. G. v. d. Biggelaar, Zr. N. v. Dongen, Br. J. v. d. Eertwegh, 
Zr. M. Guadeloupe, Zr. H. de Haas, Zr. J. de Meij, Zr. Josefa, Zr. M. v. 
Remortel, Zr. J. v. Riel, Zr. P. Rosseel, Zr. J. Smeekens, Br. Th. v. Spaan-
donk, Zr. 1. Stadhouders, Zr. J. Verdaasdonk, Zr. M. Verpalen, Zr. J. Wa-
gener en Br. K. Verwijst; 
Van de leerling verplegenden slaagden voor het examen van de 2e naar 
de 3e leerperiode 
Zr. M. v. Aken, Zr. A. v. d. Berg, Br. M. v. d. Duin, Zr. C. v. Geel, 
Br. L. Gladdines, Br. W. Gladdines, Zr. B. Gijsen, Zr. D. Huysmans, Zr. Th. 
Krouwel, Zr. M. v. Lange, Zr. I. Meurs, Br. A. Raats, Br. G. v. Rooy, Zr. N. 
Rijnaars, Br. G. Verdaasdonk, Zr. K. Vrakking en Zr. M. Werts. 

GEPENSIONEERD: 
25-2-1969 Dhr. Simjouw (huisknecht); 
28-2-1969 Mevr. Coret-Heymans (naaikamer). 

GEBOREN : 
21-1-1969 Ronald, zoon van Dhr. en Mevr. Winands-Buitendijk; 
2-2-1969 Tjeerd-Paul, zoon van Dhr. en Mevr. Vermeulen-v. d. Meer; 
7-3-1969 Miranda, dochter van Dhr. en Mevr. Goossens-v. Grootel. 

HUWELIJKEN : 
7-2-1969 Mej. R. Op de Weegh (M.P.) 

13-2-1969 Mej. M. v. d. Veeken (Afspr.centr.) 
22-2-1969 Mej. A. v. d. Assem (Cardiologie) 
14-3-1969 Mej. T. Kuystermans (Kraam) 

met Dhr. P. Gons; 
met Dhr. W. Konings; 
met Dhr. L. v. d. Schoor; 
met Dhr. R. Domen. 

WIJ VERWELKOMEN : 
Mej. C. Kloppenburg 	 Koffieverzorgster 
Dhr. J. Vincenten 	 Huisknecht 
Mej. A. Verheijen 	 A-heren 
Mej. A. Ravensloot 	 O.K. 
Zr. Edith 	 Stagiaire afd. Z 
Mej. Z. Frumau 	 Chir. poli 
Mej. E. ter Eist 	 Hoofdadm. 
Mej. H. Hofstee 	 E 
Mej. M. Achterberg 	 E 
Mej. A. Bastianen 	 E 
Mej. M. van Hoesel 	 E 
Mej. P. van Nuenen 	 E 
Mej. E. van Rijn 	 Klin. Chem. Lab. 
Dhr. G. Hemel 	 2e jaars I.I. verpl. 0. 
Mej. E. Broeders 	 Centrale 
Dhr. R. Waterreus 	 Klin. Chem. Lab. 



Vervolg : „Wij verwelkomen" : 

Zr. Clarita Hofman 
Mej. 1. Claes 
Mej. E. de Haan 
Dhr. J. Hereygers 
Mej. E. Regenhardt 
Dhr. L. Rijnders 
Mej. D. Wagemakers 
Mej. L. Wagemakers 
Mej. J. Welkamp 
Mej. M. Wielgoszeewka 
Dhr. C. Huybrechts 
Dhr. H. Jochems 

2e jaars I.I. verpl. M.P. 
M.P. 
Röntgen 
Centrale keuken 
B 
Klin. Chem. Lab. 
Sekr. Dr. v. Lier 
Bloedafname 
C 
Hoofdadm. 
Klin. Chem. Lab. 
2e jaars I.I. verpl. M.P. 

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN : 
Mej. L. Beerens 
Mevr. Hasselaar-de Ruyter 
Mevr. M. A. v. Bekhoven-v. 
Mej. A. de Bruyn 
Mej. M. Jansen 
Dhr. L. Lisman 
Mej. M. v. d. Pol 
Dhr. F. van Tiel 
Zr. Redempta Kromwijk 
Mej. M. Wubbels 
Mej. R. op de Weegh 
Mej. M. Dijkstra 
Mej. A. de Jong 
Zr. Ursula Tieleman 
Mej. L. Warrens 
Mej. M. Machielsen 
Zr. Alexia de Jong 
Mevr. E. Clerx-v. d. Put 
Mevr. A. Coret-Heymans 
Mej. C. Derx 
Mej. G. van Helvert 
Mej. G. Kuystermans 
Dhr. W. Michielsen 
Dhr. J. Simjouw 
Mej. M. Wevers 
Dhr. W. van Kuyk 
Mej. M. van Gilse 
Mej. M. de Bruyn 
Mej. H. Lammerts 
Mej. J. Verschuren 

E 
Div. poli's 

Oers K 

E 
Klin. Chem. Lab. 
E 
Loonadm. 
Moederhuis 
T.P. 
M.P. 
B 
Klin. Chem. Lab. 
Direktrice 
Klin. Chem. Lab. 
Centrale 
Keuken 
Diversen 
D 
E 
C 
E 
Klin. Chem. Lab. 
Ged. flat 
K.N.O.-poli 
O.K. 
Stag. diëtiste 
B 
T.P. 
Opleiding 

Redaldie : Zr. Bak; Br. Bastiaansen, Br. A. v. Groesen, 
Mej. Loose, Dhr. Melsen, Dhr. Vissers. 

Foto-reportages : Zr. van Dongen. 

Illustraties : Thé van Gastel en Zr. Bakx. 

Druk : Drukkerij West-Brabant, Dreef 58, Breda. 

Kopie inleveren voor de 10e van iedere maand bij de afdeling 
personeelszaken. 
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