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FIETSENRALLY

Onder het motto „nu eens niet van café naar het ziekenhuis maar van het ziekenhuis
naar het café" werd op maandag 2 juni de fiets ter hand en ter voet genomen en
't stille in zichzelf verzonken Brabantse land opgeschrikt door een grote menigte
peddelaars.
Een sportief geklede schare verdrong zich om half zeven aan de start, met enkele
minuten tussenpauze vertrokken telkens 4 personen.
Ja, zo'n rally dat is me wat, er waren „koppels" die met ernst en bedaardheid, evenwel
de snelheid niet uit het oog verliezend, hun weg zochten. Wij zagen eveneens nerveus
zoekende lieden, selheidsmaniakken, perfectionisten en zelfs dwalenden.
Door het schone dorp Bavel kwam men bij de eerste post „de Roosberg" waar kunstig
gemaakte papieren rozen tussen de struiken staken. In de haast om zo snel mogelijk
zo'n roos to bemachtigen werd er zelfs een struik gewoon uitgerukt.
Door de „binnenlanden" ging het naar een bottelarij waar de door dorst gekwelde
reizigers met bekwame spoed deskundig werden gelaafd.
Langs smalle paden en mooie wegen kwam men in het Ulvenhoutse bos waar de 2e post
zich in de lommer van twee reusachtige paarden-kastanjes had opgesteld. Hier werd
men gewogen en indien to zwaar bevonden teruggestuurd. Gelukkig bleek ons ziekenhuis
niet to zwaar belast, 2 tonners waren er met bij. Bij deze post gingen enkele lieden de
verkeerde richting uit, zij werden echter na een aantal kilometers gewaarschuwd door een
vliegende brigade.Toen een tweetal van het goede pad afgedwaalde heren de post voor
de tweede keer moesten passeren deden ze dit met de neus in de lucht en bekeken
de post niet eens, „Nonni soit qui mal y pense".

Langs het landgoed Anneville richting Ulvenhout-dorp.

Uiteraard moesten onderweg de nodige opdrachten,
in dit geval meest vragen, worden uitgevoerd. Een
zware opdracht bleek te zijn, het vangen van een mug,
liefst een mannetjesmug, voor de meesten gemakkelijk
te herkennen aan stropdas of manchetknopen. De
standen waarin deze insekten gevangen werden, vast
to leggen, zou voor een persfotograaf een pracht op-
dracht geweest zijn, staande in droge sloten, op de
knieen liggend, half in het water, gebukt, gestrekt, ge-
kronkeld, springend; niet te beschrijven.

Vlak voor Ulvenhout be yond zich enigszins afgelegen
de post „het ijzeren toilet"; hoewel er duidelijk ver-
meld was dat daar achter de frambozen geen plaats
was voor minnekozen durfden sommige mensen de
stap, of om in vorm to blijven de trap, niet te wagen
om naderbij to komen on een duik te nemen in een
toepasselijk voorwerp om een gouden W.C.-tje to
bemachtigen.



Door Ulvenhout langs een landelijk fietspad en over de Mark naar het Mastbos, via de
Kogelvangers naar de 4e post „de ballonnenpost". Hier werden ballonnen verstrekt met
de opdracht ze goed te bewaren. Langs de boswachter en „Dennenoord" naar de laatste
„pleisterplaats" de z.g. chirurgische post bij „Huize Mendelaar" waar een pleister het
aantal poststukken completeerden.

Van hier uit was het niet ver meer naar Boerke Verschuren. 't Was goed half negen
teen de eerste rallyrijders hijgend en puffend binnen kwamen vallen en om ongeveer
half tien waren de meesten binnen, enkele uitzonderingen daargelaten, maar ja voor
niet-Brabanders die hier pas zijn komen wonen valt zo'n tocht echt niet mee.

Er was voor eenieder koffie met worstenbrood en de stemming zat er meteen in. Rond
elf uur vond de uitreiking der prijzen plaats door Dr. Saes. De deelnemers met het
meeste aantal punten en een goede tijd kwamen voor de prijzen in aanmerking. Deze
bestonden uit enkele flessen drank zoals cognac, whisky en wijn. De prijswinnaars kwamen
dus goed aan hun trekken, ook degene die de prijzen uitdeelde kwam niets te kort.

Hierna moesten de ballonnen worden opgeblazen, wie de grootste had kreeg hiervoor
een prijs. U kunt zich het tumult voorstellen dat hiermee gepaard ging in de strijd om
met de grootst mogelijke ballon to pronken.

Enkele verdachte lieden hielden zich onledig, door met brandende sigaretten, rond
te waren en zo een heidens lawaai te ontketenen met al die uit elkaar knallende balonnen.
„Act-161-m" al die trotse blazers, daar gingen ze met enorme exemplaren naar de „meeting",
zover kwamen de meesten echter niet daar hun ballon een roemloos, voortijdig einde stierf.

Onder het genot van een goed glas bier verliep de verdere avond bijzonder plezierig.

EEN OOGGETUIGE

DIE ALLES VAN ZEER DICHTBIJ MEEMAAKTE.

Hieronder volgen de prijswinnaars.

De twee eerste prijzen gingen naar :

Zr. Gabriel en Zr. Wilhada;

Zr. Clarina en Zr. Miranda.

De andere prijzen gingen achtereenvolgens naar :

Mej. van Bers en Dhr. van Mook;

Mej. Taks en Dhr. Oostlander;

Mej. Nooren en Dhr. v. d. Veeken;

Zr. Joseph en Mej. Kleemans;

Zr. Marie Anne en Mej. v. d. Vaart;

Mej. v. d. Klooster en Dhr. Withagen;

Zr. v. Keulen en Zr. de Wild;

Zr. Isabelle en Zr. Allondine.

De poedelprijs, een voetreis naar Amsterdam, ging naar het „koppel" Bude—Kusters.



GELUID UIT DE FLAT

Torenhoog - boven in de flat.

Acht uur 's avonds.

Daar zitten ze. Boven op hun bed,
met een kop koffie. Ze zijn vrij
vanavond. Helemaal vrij,
dus geen geluid over het zieken-
huis. Nee, geen ziekenhuis meer.

Geen ziekenhuis, dus geen lounge
en geen aktiviteit met mensen van
het ziekenhuis. Ze zijn vrij, dus
anti-ziekenhuis, anti-personeels-
vereniging.

Ze zitten gezellig koffie to drinken
boven op hun bed. Vier leerlingen
uit een groep.

Weet u waar vier leerlingen op
hun bed - met koffie - over pra-
ten ?

Wat horen wij ? Patient, afdeling,
hoofdzuster, flat, portier, les.

Buiten fietsen mensen. Veel men-
sen. Twee aan twee, of vier aan
vier. Ze fietsten, lachten en ze
praten ook.

Later zien wij ze samen in een
zaal. Hier dansen, lachen en pra-
ten ze. Het zijn veel mensen.

Mensen van Ignatius.

Ook zij praten.

Wat horen wij hier ? Mug - bord -
opdracht - bos - post - ballonnen.
De koffie in de flat is op.

De stof tot praten ook.

M. B.

Wie de schoen past, trekke hem
aan, ons blad staat open voor
kommentaar.

DE REDAKTIE.

DE MINI-SINGEL

Zr. Gabriel :
„Fietsen is gezo(e)nd."

Wat het jongerenkoor zou
willen :
„Voor het zingen het werk uit"

Asklepios versus Hermandad :
„Dat moet botsen".

Bouwmaterialen :
„Stenen des aanstoots".

Voor wie het vatten kan :
„Dans om de gouden zalf".

Ziekenhuis van de toekomst in
de ijskast :
„Een oplossing voor warme
dagen".

Motto dag van de verpleging
1972 :
„Ethiek en koeltechniek".

Utopie ?
„St. Laudiaconatiusziekenhuis".

Dagblad de Stem gaat hoe
langer hoe meer lijken op
„Spreekuur thuis".

Politiek :
„Poher is du Clos".
„Pompidouce France".

Mededeling :
„Alle ramen aan de voorkant
zijn inmiddels gelabd".

Sport :
„NAC-supporters : Poolreizi-
gers".

Oud liedje :
„Ik ben in Parijs geweest,
ik was er toch zo bevreesd".

Gebak zonder koffie als toetje:
ja, het kan Vergeren".

De krant kun je niet missen,
geen dag !

JANUS.



HET MES OP DE KEEL

Een van de naaste medewerkers van Singel 33 kwam op onze afdeling
voor een praatje. Hij zag de laatste aflevering van Singel 33 liggen en
vroeg er onze mening over.

Ja, en we waren niet ze) erg enthousiast - en toen kreeg ik het mes op de
keel : „Schrijf voor de 10e juni lets voor de Singel !" zei de	 heer X bij
zijn vertrek. Goed, als je kritiek hebt, kom er dan openlijk voor uit.

Maar dan eerst een kompliment voor Janus.

Janus, jij (mag ik je tutoyeren ?) jij was fantastisch : ik hoop dat je
inspiratie vindt voor de volgende aflevering, want een milde 	 (nee geen
ironische) lach hebben we alien nodig ! Succes.

Wat er aan Singel ontbreekt is een bijdrage van de verplegenden, en
overige personeelsleden, die niet in de redaktie zitten.
(lk denk nl. dat : v. G., Snor en Janus ook in de redaktie zitten.)

We schijnen met 800 man te zijn verbonden aan dit ziekenhuis; zit daar
geen schrijf- of tekentalent tussen ? Zouden we alien alleen maar in het
verplegen, verzorgen, schoonmaken etc. etc. willen „uitblinken" ? ?

Als nu iedere maand twee leden lets „verzinnen" dan is Singel's bestaan
voor 40 jaar gewaarborgd. (ieder jaar 10 nummers, met blijvende steun
van de redaktie).

Wie maakte er iets geks mee (of lets moois of een drama) op z'n vakantie ?
Of waarom niet op de afdeling of tijdens de lesuren. (zoals het antwoord
van die zuster op de vraag, hoe bloeddruk te meten bij een patent wiens
ene arm in het gips lag en z'n andere arm aan een infuus. Zij antwoordde :
Om zijn hats !).

OF kinderopmerkingen, zoals b.v. die grote knul bij ons, met een ge-
kompliceerde beenbreuk, die een onderlegger c.q. luier van melnlycke
omkreeg en zich doodschaamde. Op mijn verzoek kreeg hij een „evaatje".

Hij riep me en liet zien hoe het lapje tussen zijn benen was gelegd. „Nou
zuster, mot je nou eens zien, wat voor moois ze me gaven 	 een lende-
lappie". Of nee korrigeerde hij zichzelf „een el-lende-lappie !"

Een goede raad, als u lets te vertellen hebt, schrijf dat dan direkt op en
stuur het in, anders vergeten wij het beslist.

Tot schrijfs.

Zr. L. W. WIEGERSMA.

Van G. en Janus zijn inderdaad lid van de redaktie. „Snor" zit niet in de
redaktie, maar werkt zeer aktief aan ons blad mee.

Zonder iemand „het mes op de keel te zetten", blijven wij zeuren om kopy.
Waar blijven de „aktievelingen" ?

DE REDAKTIE.



25-JARIG DIENSTJUBILEUM

Op vrijdag 30 mei was de heer P. van Gurp 25 jaren bij ons werkzaam.
Gedurende deze periode was hij een groot deel van zijn dagtaak werk-
zaam voor het mortuarium.
Tijdens deze 25 jaren was hij een grote steun voor Zr. Tharcisia en
verrichtte zijn funktie in het mortuarium met veel toewijding, menselijkheid
en pieteit.
Op verzoek van de jubilaris werd zijn jubileum op eenvoudige wijze gevierd.
Na de H. Mis en ontbijt voor familie en genodigden werd hij in de Aula
ontvangen door Direktie, Hoofden van Dienst, afgevaardigden van de Per-
soneelsvereniging en medewerkers van de diverse diensten.
De heer Maliens beklemtoonde in zijn toespraak de belangrijkheid van de
funktie en had veel lof voor de toewijding waarmee de heer van Gurp
zijn werkzaamheden verrichtte („tijdens weekends en in de avonduren
wordt er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan").
Van de direktie en van het bestuur van de personeelsvereniging ontving
de jubilaris een geschenk onder couvert.
Na deze huldiging was er voor alle medewerkers van ons ziekenhuis ge-
legenheid om te feliciteren, waarvan velen gebruik maakten om, al dan
niet vergezeld van bloemen of cadeaux, hun gelukwensen aan te bieden.
Voor ons spreken wij de wens uit dat de heer van Gurp nog lange tijd
in ons ziekenhuis zal werken en wensen hem veel sukses toe voor de
verdere toekomst.

DE REDAKTIE.

In verband met zijn vele aktivitei-
ten, zeker ook voor de personeels-
vereniging, heeft Br. Bastiaansen
gemeend niet langer redaktielid te
kunnen zijn.
De redaktie heeft hiervoor alle
begrip en dankt hem voor het vele
werk, dat hij ten behoeve van ons
personeelsblad heeft verricht.
Ook de heer Melsen kan, in ver-
band met drukke werkzaamheden,
niet langer lid van de redaktie
blijven.
Mej. Bude en de heer Strater
hebben zich, op verzoek van	 de
redaktie,	 bereid verklaard	 de
opengevallen plaatsen in te	 ne-
men.
Wij danken de scheidende	 re-
daktieleden voor hun werk en wen-
sen de nieuwe leden veel „werk-
lust en inspiratie" toe, bij hun
nieuwe taak.

DE REDAKTIE.

ABONNEMENTEN
PERSONEELSBLAD VOOR
EX-MEDEWERKERS

Van vele ex-medewerk(st)ers ko-
men er verzoeken binnen of zij
„Singel 33" toegezonden kunnen
krijgen.
Na overleg is besloten om aan
deze wens tegemoet te komen.
De personeelsleden die in de toe-
komst ons ziekenhuis gaan verla-
ten, en gaarne Singel 33 blijven
ontvangen, kunnen tegen betaling
van de kostprijs (druk- en verzend-
kosten) regelmatig ons perso-
neelsblad in hun brivenbus ver-
wachten.
De abonnementsprijs is bepaald
op f 10,— per jaar.
Zij die t.z.t. hiervoor in aanmer-
king wensen to komen, gelieve
zich te wensen tot de :

Afdeling Personeelszaken.



MEDEDELING AAN ALLE INTERNEN

Vanaf donderdag 24 juli zullen wij op alle donderdagavonden een hobby-
instuif openen.
Wij willen U graag uitnodigen eens te komen kijken in de hobbykamer
op de 7de verdieping in de leerlingenflat.
U kunt daar terecht van 19.00 uur tot 22.30 uur.
De volgende mogelijkheden aan technieken worden U ter keuze aan-
geboden :

werken met papier;
vrij schilderen;
lino-snijden;
figuurzagen;
metaalbewerking.

Alleen de kosten van het materiaal zijn voor eigen rekening.
Wij hopen velen van U in de hobbykamer te ontmoeten in een leuke en
ontspannende vrijetijdsbesteding.

M. BUDE, Mentrix.

SPITSUUR IN HET RESTAURANT

Om 11.30 uur, 12.15 uur en 13.00 uur zie je ze komen,
je ziet al het hongerig personeel, de eetzaal in stromen,
eerst even je kaart laten kijken
voordat je de tafel mag bereiken.
Als je dan even bent gezeten, op je stoel,
krijg je vanzelf 't water in je sm....
want de spijsverteringssappen gaan vast werken
dat kan eenieder wel eens merken,
je ziet alle ogen naar 't buffet gericht,
als er eten komt, in 't gezicht,
en ja hoor, daar komt de soep al aan,
eenieder kan aan 't slurpen gaan.
In China, mag dat wel, daar hoort het er bij,
maar in Nederland, kijkt dan niemand blij,
En dan, wat voor groenten zullen we eten ?
is er misschien al iemand die het kan weten ?
en wat voor vlees zal het vandaag weer zijn ?
'n gehaktbal, runderlap, of lets van 't zwijn ?
Enfin, al bij al, 'n heerlijk diner,
en iedereen is weer tevree.
Zondags zie je in de verte staan,
pudding met slagroompuntjes eraan,
daar moet ieder ook nog van smullen
't zijn zo van die verleidelijke spullen.
Als dit allemaal naar binnen is gewerkt,
is ieder lichaam weer aangesterkt,
de sigaret wordt ook na het eten
meestal niet vergeten.
En zo gaat het iedere dag maar weer,
keer op keer,
want van goed eten, je zult 't merken,
kan een-ieder voor twee man werken.	 R. DIELS.



PERSONALIA

WIJ FELICITEREN :

Dhr. P. van Gurp, die op 30 mei 1969 zijn 25-jarig dienstjubileum vierde;
(mortuarium en dierenverz.).
Dhr. C. M. de Jongh, die op 3 juni 1969 zijn 12 1/2-jarig dienstjubileum
vierde; (technische dienst).
Mej. M. van Hoorn, die ook op 3 juni 1969 haar 12 1/2-jarig dienstjubileum
vierde; (centrale sterilisatie).
Mej. J. Meijer, die op 17 juni haar 12 1/2-jarig dienstjubileum vierde.
(röntgen).

GEBOREN :

19-4-1969 Gijs, zoon van de heer en mevrouw A. J. M. van Unnik;
5-6-1969 Petra, dochter van de heer en mevrouw L. I. M. I. G. Melsen.

HUWELIJKEN :

10-2-1969 Mej. C. H. M. Hornman (verpl.) met Dhr. P.	 Muytjens;
4-6-1969 Mej. C. Schneider (leerl.) met Dhr. J.	 van	 Eyk;

20-6-1969 Mej. W. G. M. Simonis (G) met Dhr. A.	 C.	 M. Schrauwen.

WIJ VERWELKOMEN :

Mej. J. van Aalst 	 Chir. poli
Mej. Y. Cardon
Mej. M. van Gaal
Mej. M. de Hoogh	 Sekr. Dr. Arnoldussen / Dr. Urlings
Mej. A. Jansen
Mej. A. Jansen
Mej. M. Jongeneelen	 Cardiologie
Dhr. M. Nobelen	 Personeelszaken
Mej. J. van Raay
Mej. P. Stallaert	 0
Dhr. L. Weber	 KI. Chem Lab.
Dhr. G. van Oers	 Leerl. flat
Mej. J. van Koppen
Mej. M. Dingemans	 Stagiaire
Mej. M. Horsmans	 Stagiaire
Mej. M. Kessels	 Stagiaire
Mej. A. Peeters	 Stagiaire
Mej. B. ROmkens	 Stagiaire
Mej. H. Schotel	 Dietiste
Dhr. P. Strater	 Civiele Dienst
Mej. P. Hendriks	 Dir. sekretariaat
Mej. J. Schouwenaars 	 KI. Chem Lab.



Vervolg „Wij verwelkomen" :

Mej. E. Gijsen
Mej. H. Meyvis
Dhr. J. Walraven
Mej. Y. Mans
Mej. H. Dohmen
Mej. A. Weevers
Mej. J. van Hal
Mej. T. Stevens
Mej. T. Eringfeld
Mej. M. Auer
Mevr. W. Matzinger—de Man
Mej. J. St. Hill

K!. Chem Lab.
Interne poli
Civiele Dienst
M.P.
B
Interne poli
A-dames
A-heren
B
G
Interne poli
D

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN :

Mej. C. Mars&
Mej. A. de Vaan
Mej. M. Ambags
Mej. L. Audenaerd
Mej. F. Brouwer
Mej. A. Brugman
Mej. W. Bunschoten
Mevr. C. Dercks—Bus
Mevr. A. Duimel—Nagtzaam
Mej. P. Dijkstra
Zr. Edith Giesbergen
Dhr. G. Haanskorf
Mej. M. v. d. Hansz
Mej. M. van Hoek
Mevr. A. Lindner—Verhaegen
Zr. Ludgera Krijnen
Mej. M. van Luyk
Mej. W. v. d. Pennen
Mei. E. Richardson
Mej. M. Samwel
Mej. C. v. d. Ven
Mej. M. Verschoore
Mej. A. Versteeg
Mej. W. Hoebers
Mej. J. Verheijden
Mevr. C. van Eyk—Schneider

Stagiaire-Welfare
M.P.
Interne poli
Leerl. verpl.
K!. Chem Lab.
0
K
Leerl. verpl.
Centrale
E.E.G.
Z
Tuinman
Leerl. verpl.
Leer!. verpl.
Z
B
Leerl. verpl.
Leerl. verpl.
Leerl. verpl.
Leerl. verpl.
Sekr. Dr. Arnoldussen / Dr. Urlings
Leer!. verpl.
E
Leerl. verpl.
Restaurant
Leerl. verpl.

Redaktie : Zr. Bakx, Mej. Bade, Br. A. v. Groesen,
Mej. Loose, Dhr. Strater, Dhr. Vissers.

Foto-reportages : Zr. van Dongen.
Illustraties : The 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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