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IN MEMORIAM FRANS J. VAN AALST

Op 19 juni 1969 overleed in het lgnatiusziekenhuis op 62-jarige leeftijd Frans van Aalst.
Dit was het einde van een man, die voor het Ignatiusziekenhuis en voor het Nederlandse
ziekenhuiswezen steeds enorm hard gewerkt heeft.

Op 1 augustus 1933 startte hij op verzoek van mgr. Hopmans als part-time administrateur.
Tot 1941 werkte hij zodoende halve dagen voor het ziekenhuis; daarnaast werkte hij halve
dagen voor mgr. Frencken met wie hij Bouvigne huurde en bouwde voor de Catechisten.
De Congregatie, eigenaresse van het Ignatiusziekenhuis drong steeds sterker aan op
een fulltime administrateur en in 1941 mocht dit zo zijn. Het laat zich 	 raden, dat de
oorlogsjaren voor Frans van Aalst zeer moeilijk geweest zijn, doch ook de jaren daarna
waren problematisch.

Het moest duren tot 1950 vooraleer eindelijk de zo vur g en frequent bepleite bouw-
vergunningen kwamen. Hij kon teen het Moederhuis, het pathologisch-anatomisch labo-
ratorium en een semi-permanent paviljoen voor 100 patienten bouwen.	 Hij is daarna
blijven verbouwen en bouwen lot hij in 1966 om gezondheidsredenen gedoemd was het
werk voor het ziekenhuis neer to leggen. Nadal van Aalst in 1953 tot adjunct-directeur
was benoemd, volgde in 1958 zijn benoeming tot directeur-econoom van 	 het ziekenhuis.
Naast het werk in het ziekenhuis (1933-1966) is van Aalst bestuurslid geweest van de
V.K.Z. (Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen en wel van 1941-1966), hij was vele
jaren vice-voorzitter van de Ned. Ver. van Ziekenhuiseconomen.
Hij publiceerde veal o.a. in de „Ziekenfondsgids", waarvan hij vaste medewerker was
en in „Ons Ziekenhuis", waarvan hij redactielid was.

Daarnaast was hij lang bestuurslid van het P.K.I. (Pensioenfonds Kath. Instellingen).
Buiten de ziekenhuis-organisaties waren er de Nationale Katholieke Gezinszorg, het
Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum, de Katholieke Actie, de Katholieke Bond voor
het Gezin en enige schoolbesturen, die van zijn bestuurskracht mochten profiteren.
Hij was voorzitter van de Stichting St. Lucia (gestoorde bejaarden) en van de Stichting
Sterke Helpende Handen (opleiding voor gehandicapte jongens en meisjes), Penning-
meester en mede-oprichter van het Revalidatiecentrum.
Begrijpelijk, dat hij ere-voorzitter word van de sectie economen van de V.K.Z. en ere-lid
van de Ned. Ver. van Ziekenhuiseconomen, dat hij voorts ridder word in de Orde van
Sint Silvester on in de Orde van Oranje Nassau.

Hoe deze man naast het vele omvangrijke werk nog een aantal hobbies erop na kon
houden, die toch ook veel tijd vragen (o.a. filatelie en filmen) is mij steeds een
raadsel gebleven.
Frans van Aalst leeft voor mij in gedachten voort als een moedige, voortdurende stritder,
die enorm veel vertrouwen in zijn medewerkers had; een hardwerkende, sociaal be-
wogen man.

Mijn gedachten gaan voorts uit naar zijn kinderen en vooral naar zijn vrouw; wat hebben
zij door zijn ziekte de laatste jaren veal lead met hem gedeeld !
Moge God hen de kracht geven om dit smartelijk verlies to dragon.	 A. MALLENS.



BIJ DE IN GEBRUIKNEMING VAN HET	 •
NIEUWE LABORATORIUM

Binnenkort gaat het klin. chem. laboratorium weer verhuizen. Bij het ter
perse gaan van dit blad zal waarschijnlijk reeds een groot gedeelte ver-
huisd zijn. Dit keen worden personeel en instrumentarium niet in oude
ziekenkamers samengeperst, maar krijgen ze een aangepaste ruimte in een
modern geoutilleerd klin. chem. laboratorium.

Gaarne wil ik U over de opzet van dit laboratorium een en ander uiteen-
zetten.

Er werken ongeveer 70 personeelsleden op onderstaande afdelingen :
Computerafdeling, 	 (± november '69 in gebruik), routine-analyse, haema-
tologie, Citolab.	 urinelab., hormoon-analyse's, 	 reagentiabereiding annex
chemikalienmagazijn, spoelkeuken en een glas-	 instrumentariummagazijn.
De computer, die speciaal voor dit laboratorium is ontwikkeld zal praktisch
alle administratieve	 rompslomp van ons wegnemen.

Voor de afdeling routine-analyse rekenen we alleen al op een tijdsbespa-
ring van ± 30°/o.
De computer wordt „on-line" geschakeld, d.w.z. dat de meetapparatuur
er rechtstreeks mee in verbinding staat en dit heeft tot voordeel, dat tijdens
het bepalen door de computer reeds corrigerend kan worden opgetreden
als er lets bij een bepaling mis dreigt te gaan.

De afdeling routine-analyse's beschikt op dit moment over een auto-
analyser-systeem, waarmee men in staat is 8 bepalingen gelijktijdig uit een
monster te verrichten.

Daarnaast over een systeem geschikt om 4 bepalingen gelijktijdig uit een
monster te verrichten, een systeem voor het gelijktijdig bepalen van haemo-
globine, leucocyten en erythrocyten, bovendien nog 4 enkelvoudige
systemen.

De afdeling hormoonanalyse's beschikt over een dubbele gaschromato-
graaf, waarbij vermeld mag worden, dat binnenkort nog een tweede gas-
chromarograaf in gebruik wordt genomen voor de research-afdeling.

Het nieuwe cito-lab zal tevens als nachtdienstlab worden gebruikt en
de nachtdienst zal voortaan alleen bestaan uit personeel, dat op dit cito-
lab werkt.

Dit heeft het voordeel, dat de mensen, die nachtdienst hebben, vertrouwd
zijn met alle omstandigheden, die op dit lab kunnen voorkomen.

Tenslotte zal wellicht rond november een isotopenlaboratorium in gebruik
genomen worden. Tot dan worden de aldus ingerichte ruimtes in beslag
genomen door de haematologie.

Een nieuwe afdeling haematologie wordt moge!ijk gedurende de zomer-
maanden nog ingericht in de huidige administratie, zodat de volledige
voltooiing en oplevering van het laboratorium rond november 1969 plaats
kan vinden.

lk ben er van overtuigd, dat dit nieuwe laboratorium met zijn moderne
apparatuur voor de betrokken personeelsleden de mogelijkheid biedt een
goede service aan ons ziekenhuis te verlenen.

•

A. J. C. DE LEEUW.
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Woensdag 16 juli	 •
BEIERS FESTIJN IN DE AULA

Oorzaak van dit groots festijn was het verblijf van 25°/o van de echtge-
notes van de voltallige Beierse Muziekkapel „Etten-Leur". Initiatiefnemer
hiertoe was de Heer van de Corput.
De kapel had een bijzondere intentie, nl. een aubade te brengen aan hun
dames en daarin	 mede-patienten te laten delen. Dit alles geheel
belangeloos.
De Heer van Groesen van Radio Ignatius had de zorg voor het technische
gedeeiie en trad daarnaast op als een voortreffelijk conferencier.
Na het bezoek van 8 uur begon het verplegend personeel met het transport
naar de aula, wat een	 geweldige indruk op de patienten heeft achter-
gelaten. Een boeiende sightseeing door het ziekenhuis met als hoogtepunt
de „babyshow", welke een enorme opstopping ten gevolge had.
Een 20-tai bed- on een honderdtal looppatienten vulden de zaal.
Zr. Bouvy opende het festijn on heette alto blaasmuziekminnende patienten
in de auto on op diverse afdelingen van harte welkom.
De Bcierse kapel was zonder meer geweldig. De dertien muzikanten waren
kleurrijk uitgedost in hun Beierse tenue. Hun repertoire was erg afwisselend.
Naast Beierse volksmuziek speelden zij ook Tiroolse on Rheinlandse stuk-
ken. Het zou mij to ver voeren ze allemaal to vermelden. Op verzoek van
een patient werd een potpourri ten beste gegeven, waarin het alom be-
kende „Helene" verwerkt was.
De keuken had voor een surprise gezorgd en wel een speciale Coupe
Bavarois, aangeboden door het ziekenhuis tijdens de pauze.
Na de pauze werden enkele larigen met een speciaal nummer verrast.
De laatste klanken kwamen van Zr. Bouvy, die de kapel dankte voor hun
voortreffelijk optreden. Hierbij overhandigde zij namens de direktie iedere
deelnemer van de kapel een dons sigaren.
Daarna ondernamen de patienten hun terugtocht.
Onze oprechte dank aan alien, die zich belangeloos voor deze zo sukses-
voile avond hebben ingezet.
Hierbij denk ik op de	 eerste plaats aan de Beierse Kapel, de keuken,
Radio Ignatius on de verplegenden, on in het bijzonder degenen, die in
deze rij vergeten zijn.
Een geslaagde avond, zeker voor herhaling vatbaar !

P. STRATER.

SALARISSEN PER 1 JULI 1969

Hierdoor delen wij u mede, dat de salarissen m.i.v. 1 juli 1969 met ± 2°/o
verhoogd zijn. Daarnaast ontvangt u nog een uitkering-ineens van 2°/o
over het eerste half jaar 1969.

FIND JULI zal worden uitbetaald :
het nieuwe salaris;
de uitkering-ineens van 2%.

•

•

DE REDAKTIE.



REIPTIE OP HET ARTIKEL

„GELUID UIT DE FLAT"

(juni-nummer)
De dag zit er weer op.
En wat voor een dag ! !
Een dag uit het !even van een verpleeg-
ster.
Toevallig een zondag, maar dat hebben
we bijna niet gemerkt.
Wel vingen we een klank op van een
H. Mis, die door onze verplegenden zelf
werd gezongen.
't Was een dag vol emoties, waar je
over na moet praten.

Je kunt na deze dag de deur niet achter
je dicht trekken. Je geest werkt nog uren
door.

lk denk aan onze leerlingen. Wat hebben
ze vandaag veel to verwerken gehad. Ze
zijn met hun neus op de realiteit gedrukt.
Een harde realiteit, want er waren sterf-
gevallen en ernstige patienten.

Wat zijn ze fantastisch geweest vandaag,
ze werkten met en voor elkaar on pakten
alles aan. Er was geen tijd voor eigen
emoties.

Nu zitten ze boven op hun bed en moe-
ten praten. 't Moet eruit, na zo'n inspan-
nende dag. Ze draaien een plaat en on-
der het genot van koffie, ontladen ze.
Gelukkig ! !
Wat een voordeel, dat ze bij elkaar wo-
nen de eerste jaren in de verpleging.
Ze hebben elkaar nodig om to luisteren
en te praten.

Voor iemand, die niet iedere dag met 't
leed van anderen geconfronteerd wordt,
is dit moeilijk te begrijpen.
lk begrijp het on hero, zelfs na jaren er-
varing, ook nog dikwijls die behoefte.

Vandaar deze krabbel on als kommentaar
op een stukje van een schrijfster uit 't
juni-nummer van Singel 33.

Neemt u mij niet kwalijk, 't moest me
even van 't hart.

't Is immers ons verpleegstersleven !

C. d. B.

DE MINI'SINGEL

Wij ontkomen er met aan
..Het dope-ceel van de Tour
moet gelicht worden-.
Jan Janssen :
..Adieu. monsieur le prof-cou-
reur-.
Rini Wagtmans :
..Ik verdien meer dan een
Heike met dit karweike-.
Kees Haast	 zich met meer
zoals vroeger
Eddy Merckx :
„GEELTRUIDENBELG
Je snapt trouwens niet hoe hij
het volhield; elke dag weer met
drie truien aan
Tourklimaat :
_Hoge drugstoring-.
Doping :
De reclamejongens hebben ge-
lijk :	 II is de sigaar.
Rudi Altig betrapt op doping :
.,Es ist nicht	 wahr !-
..Reactivan zou	 het merkteken
van de dope	 uitwissen-.
Eddy Merckx :
..CORTISONDAAR-.
Rijdend tourlaboratorium
.,Urinewegenwacht".
Geheime etappeplaats :
..MERKSPLAS-.
De bergen in de Tour :
.,Uityluchtheuvels".
Om gewicht uit te sparen re-

den de Willem II-renners tij-
dens de tijdritten op sigaren-
bandjes-.
Varia :
Beierse avond :
Van je aula-die, aula-dio-.

Als je naar de	 middelste koe-
pel kijkt, vraag je je of :
Wie heeft ons deze kool ge-

stoofd
En je denkt bezorgd :
..Moet de schouw dan niet blij-
ven roken ?"
Om tenslotte te verzuchten, de
blik nog steeds	 naar boven :
leder huisje	 heeft zijn kruisje.

JANUS.



RENTEKAART - GELD WAARD ! ! 	 •

De hierna volgende mededeling is afgeleid van een publikatie van de
VERENIGING VAN RADEN VAN ARBEID te Amsterdam.
Mochten er na lezing van dit artikel nog vragen zijn, dan kunt u kontakt
opnemen met de afdeling Personeelszaken (toestel 115).
Afkoop rentekaartenverzekering :
In verband met de invoering van de wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering is een aantal maatregelen getroffen.
Een van deze maatregelen houdt in, dat de rentekaartenverzekeringen van
bepaalde groepen personen zullen worden afgekocht.
Afgekocht zullen worden de rentekaartenverzekeringen van :

Alle personen, die op 30 juni 1967 nog geen 36 jaar oud waren. Of
anders gezegd alle personen die zijn geboren na juni 1931.
Personen, die op 30 juni 1967 36 jaar of ouder, doch nog geen 65 jaar
waren, doch alleen als de bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd
toe te kennen ouderdomsrente minder zou bedragen dan f 60,—
per jaar.
Dit betreft de verzekerden, die zijn geboren veer 1 juli 1931, doch
30 juni 1903. Van deze groep verzekerden zullen sommigen wél een
afkoopsom ontvangen maar anderen niet.

Geen afkoopsom wordt uitbetaald, indien en zolang u van de Sociale Ver-
zekeringsbank een invaliditeitsrente ontvangt.
Een ouderdomsrente zal tenminste f 60,— per jaar bedragen, indien het
totale bedrag aan geplakte rentezegels f 286,— of meer is. Hoeveel er
voor u geplakt is, kunt u zien op de laatst toegezonden afrekening (witte
kaart).
Indien u bent geboren veer 1 juli 1931 en u weet, dat er f 286,— of meer
voor u is geplakt, heeft het geen enkele zin een aanvraag-formulier in te
sturen. U krijgt dan als u 65 jaar wordt een ouderdomsrente.
Wij wijzen er echter op, dat in een aantal gevallen, ook al is er minder
dan f 286,— geplakt, de ouderdomsrente toch f 60,— of meer per jaar
zal kunnen bedragen. Dit hangt nl. of van de leeftijd, waarop u voor het
eerst een rentekaart hebt gekregen.
Ook is van belang de vraag of u in de oorlogsjaren in Duitsland hebt
gewerkt. De hieromtrent op het aanvraagformulier gestelde vraag dient
u zo volledig en duidelijk mogelijk te beantwoorden.

AANVRAGE EN UITBETALING VAN DE AFKOOPSOM :

Geboortejaar	 Tijdvak van aanvrage en uitbetaling
1903 t/m 1908
1944 t/m 1950	 1 juli 1968-1 juli 1969
1909 t/m 1912
1941 t/m 1943	 1 juli 1969-1 juli 1970
1937 t/m 1940	 1 juli 1970-1 juli 1971
1913 t/m 1914
1934 t/m 1936	 1 juli 1971-1 juli 1972

1915 t/m 1918
1932 t/m 1933	 1 juli 1972-1 juli 1973

1919 t/m 1924
1931	 1 juli 1973-1 juli 1974

1925 t/m 1930	 1 juli 1974-1 juli 1975



Aafit schema zal strikt de hand worden gehouden.

Er is een uitzondering, waarbij eerder wordt betaald, namelijk ingeval van
overlijden.

Indien iemand, die recht had op een afkoopsom ná 30 juni 1957 is over-
leden of vOOr de uitbetaling komt te overlijden, wordt de afkoopsom uit-
betaald aan de echtgeno(o)t(e) OF aan de eventuele (ook meerderjarige)
kinderen van de overleden verzekerde.

De afkoopsom meet dan niet d.m.v. het normale aanvraagformulier, maar
door schriftelijke aanmelding bij de Raad van Arbeid, waar de overledene
was ingeschreven, worden gedaan. Als dit niet bekend is, kan de aan-
melding worden gedaan bij de dichtstbijzijnde Raad van Arbeid.

Bij de aanmelding van overlijdensgevallen moet worden opgegeven : de
naam, voornamen, geboortedatum van de overledene en - indien bekend -
het rentenummer.

Het aarwraagformulier ter verkrijging van de afkoopsom dient u zelf aan
te vragen.

Het fcrmulier is te verkrijgen bij de Postkantoren en bij de Radon van
Arbeid.

De afkoopsom wordt niet tot het inkomen of loon gerekend en is dus
beIastIngvrij. De afkoopsom kan enkele honderden guldens bedragen. (De
moeite waard om mee te nemen ! !)

DE REDAKTIE.

PERSONALIA

HUWELIJKEN :

21-6-1969 Mej. M. v. d. Maagdenb-rg met Dhr. W. Klunne;
28-6-1969 Mej. A. I. Kramer met Dhr. J. C. Speekenbrink.

GEBOREN :

5-7-1969 Annemieke, dochter van Dhr. en Mevrouw Walenkamp;
7-7-1969 Maurice, zoon van Dhr. en Mevrouw Dercks-GL's.

GESLAAGD

In juni slaagde voor het examen „Bemetel" Fijnmechanische Techniek :
Dhr. G. J. A. A. in 't Groen;
Voor het examen „Bemetel" Instrumentmaker slaagde :
Dhr. L. J. Bekers.
Een eervolle vermelding voor Dhr. Doorakkers, die in de avonduren het
diploma M.T.S.-werktuigbouwkunde behaalde !



WIJ VERWELKOMEN
	 •

Dhr. A. Lageman	 Mechanische administratie

Zr. Withagen-v. d. Veeken 	 K.N.O.-poli

Mevr. J. Mans-v. d. Jagt	 R.P.

Mej. A. M. Haest
Mej. P. A. M. Trienekens
Mej. M. J. L. Pluymaekers	 Keuken
Mej. E. M. Gageldonk	 Algemene Dienst

Zr. H. G. M. Kroonenberghs
Mej. J. P. Lilipaly
Mej. A. Mantz	 E.C.G.

Mej. C. Oude Vrielink	 Civiele Dienst

Dhr. C. J. J. A. Leijten	 KI. ch. lab.

Mej. A. M. v. d. Borgh
Zr. P. J. v. d. Klundert
Zr. J. A. van Dijk	 2e Hoofdwacht

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Zr. L. C. v. d. Broek
Mej. M. H. T. Buys	 KI. ch. lab.
Zr. I. J. M. Claes	 M.P.
Mej. G. M. C. Driesser	 KI. ch. lab.
Zr. A. A. C. v. d. Eynden	 Couveuse
Dhr. R. E. M. Jaski	 Leerl. verpl.
Zr. S. J. I. M. Kerckhaert
Zr. P. M. v. d. Made
Mevr. J. M. J. Martens-Ceelen 	 B
Zr. M. A. van Put	 Weekendverpl. C
Zr. W. J. M. Simonis
Dhr. W. van Tiel 	 Mech. adm.
Zr. L. M. Verschure	 Weekendverpl. Z
Mej. C. A. E. M. Hermans	 Centr. + dieetkeuken
Mej. M. J. A. Noyen	 Centr. + dieetkeuken
Mej. J. L. v. d. Weele	 Afd. D
Mej. C. A. E. M. van Woensel	 Afd. C

Redaktie : Zr. Bakx. Mej. Budd. 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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