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Op 14 en 15 augustus j.l. nam de Heer F. M. G. Saes, direkteur-geneesheer,
afscheid van personeel en genodigden.
Dr. F. M. G. Saes, die sedert 15 mei 1964 in ons ziekenhuis werkzaam was,
is benoemd tot direkteur-geneesheer van het St. Franciscusziekenhuis to
Roosendaal.
Als zijn opvolger is benoemd Dr. J. Derksen.
Het is nog niet bekend op welke datum de Heer Derksen als direkteur-
geneesheer in dienst zal treden.
De medische staf en de hoofden van dienst zijn reeds aan hem voor-
gesteld.

Te zijner tijd zal hij met alle an-
dere medewerkers kennis maken.

Wij wensen de scheidende en ko-
mende direkteur bij de uitoefening
van hun funktie in resp. Roosen-
daal en Breda zeer veel sukses
toe.

DE REDAKTIE.



DE VIERDAAGSE
Een, twee, drie, vier, vijf	 dagen lang op de blaren ! !

MAANDAG 14 JULI 1969.

Om tien voor twee stonden we bepakt en bezakt op het Breda's station. Na diverse
vertragingen belandden we tenslotte in Nijmegen, waar we ons bij „de Vereniging"
meldden en onze controlekaart voor de eerste dag ontvingen. Daarna trokken we op
naar onze toekomstige hospita, die 	 zeer gastvrij was en lekkere „bakjes" zette.
Toen trokken we naar boven, hetgeen een vrij steile klim van 2 	 trappen bleek te zijn.
Eenmaal boven vielen we hijgend	 op onze bedden neer, ons afvragend hoe dat de
komende dagen zou moeten.
's Avonds na veel gehaast gingen we naar de vlaggenparade, een indrukwekkend schouw-
spel, waarbij ± 28.000 mensen aanwezig waren. Hier werden onder het spelen van de
volksliederen de 22 vlaggen van de deelnemende landen gehesen.
Na het genot van een pilsje gingen we huiswaarts.

DINSDAG 15 JULI. De eerste dag.

Kwart voor vijf liep de wekker af. 	 Na 't strootje trekken dook de eerste de badkamer
in. Om 6 uur zaten we aan het ontbijt met alles erop en eraan.
Goed uitgerust startten we om half zeven.
Via de Waalbrug kwamen we in Lent, het eerste dorpje; van Lent naar Bemmel. Nadat
we 20 km. langs de akkers getrokken hadden, kwamen we in Elst, waar de kersen ons
uitnodigend aankeken. Het was inmiddels 10 uur geworden en onder het genot van een
glas koude melk hielden we daar onze eerste rust.
Na ± 20 minuten trokken we weer verder naar Valburg, zingend 	 o.a. „Breda vooruit",
„bij ons in de polder" en „houd er de moed maar in".
Het begon al behoorlijk warm te warden en de ijslolly's smaakten best !
Om ± 12 uur kwamen we in Oosterhout (Gld.) aan, waar Jane de E.H.B.O.-post opzocht
voor het verbinden van haar hielen, die doorgelopen waren. Tot onze grote verwondering
deden ze vette watten op een open wand, de watten werden dan ook snel door ons
verwijderd ! !
Na nogmaals 20 minuten gerust te hebben, gingen we over een 7 km. lange dijk naar
Lent en via de Waalbrug kwamen we weer in Nijmegen bij „de Vereniging" terecht, dit
was om ± 14.30 uur.
Vol verwachting bekeken we onze voeten. Resultaat samen 11 blaren.
's Avonds na het leegspuiten van de blaren, waarbij nogal eens 	 gegild werd, on het
masseren, gingen we slapen; he, he, de eerste 40 km. zaten erop. We durfden nog niet
aan de volgende 120 km. te denken.

WOENSDAG 16 JULI.

Om 5 uur liep de wekker weer af. Snel werd er nog even geprikt en gemasseerd en
toch nog behoorlijk fit gingen we van start. Na 28 km. in de bloedhete zon gelopen te
hebben, belandden we in Wychen, waar we door de ouders van Els en Lyzeth op allerlei
lekkernijen onthaald werden. Na een rust van ± 1 uur gingen we weer op pad met nog
12 km. in het vooruitzicht.
Toen we onderweg waren, sneuvelden er verschillende militairen	 aan een zonnesteek,
het was dan ook 35° C in de zon. En de ziekenwagens reden af en aan. De stemming
tussen de lopers onderling was evenals de eerste dag opperbest en zodra iemand een
inzinking kreeg, schoot men direkt toe met sinaasappels, blokjes ijs, water, e.d.
Na een afmattende tocht bereikten we Nijmegen, waar we ontvangen werden door kinderen
met tuinslangen on bekertjes water. ledereen was even behulpzaam. Maar we hadden
nog 4 km. dwars door de stad voor de boeg (dit was bijna een uur lopen) on onze enige
gedachte was een lekker koel glas pits bij „de Vereniging". Zo gezegd, zo gedaan, toen
we om ± 4 uur bij „de Vereniging" aankwamen.
's Avonds het gebruikelijk ritueel -	 prikken - zwachtelen en masseren.

DONDERDAG 17 JULI.

De wekker liep om half vijf af, niemand hoorde hem en om half zes kwam de hospita
ons vragen of we nog belangstelling hadden voor de vierdaagse.
Het was heerlijk keel weer en we startten dan ook vol goede moed op weg naar Groes-
beek, hetgeen toen nog 24 km. van ons verwijderd lag, met de hoge bergen van Berg
en Dal in het vooruitzicht.
Om 9 uur zaten we at bij een E.H.B.O.-post waar Els haar blaren door liet prikken.
Vol goede moed gingen we verder. Eenmaal in Groesbeek waren we doodop en de
gedachte aan uitvallen was dicht bij ons. Bij kennissen werd 	 11/2 uur gerust, door-



gezakte knieen werden verbonden en onze voeten bepoederd, ook de inwendige mens
werd verzorgd.
Onder het commando van hup, hup, hup, wat snel veranderd werd in „ro-de-kool-met-
hachee", trokken we de bergen in. De lol was er al gauw of en we verlangden al snel
naar een nieuwe rustplaats. Deze genoten we pas teen al de zeven bergen achter ons
lagen. Na nog 5 km. waren we weer op „de Vereniging" waar meteen weer het gebruike-
lijke flesje pits gehaald word en de controlekaart voor de volgende dag. 's Avonds weer
het gebruikelijke ritueel van prikken, masseren en zwachtelen. Als midden in de nacht
iemand met spierpijn wakker werd, werd ze meteen gemasseerd, wat weer verschillende
kreten van pijn tot gevolg had. Spierpijn en doorgezakte knieen waren niet van de lucht,
we hadden er allemaal last van.

VRIJDAG 18 JULI, de Iaatste, langste dag.

Om kwart voor vijf liep de wekker af. Ditmaal ging de tocht naar Cuyk, waar de militairen
een noodbrug over de Maas gelegd hadden. Het was echt warm en we hadden er echt
genoeg van. Onze gedachten waren : ,De Vereniging" en „nooit meer".
In Malde, 7 km. van Nijmegen, versterkten we onze geestelijke on lichamelijke konditie
met een glaasje citroen-genever on cognac. Toen sleepten we ons Nijmegen binnen.
Eenmaal daar aangekomen ging het vanzelf. Onder geklap on aanmoedigingen van het
talrijke publiek waren we zo een eind op weg.
Een erg leuke verrassing was, dat we halverwege Mej. Klemans en Minerva Pantophlet
zagen. Ze hadden lang in de zon met bloemen voor ons staan wachten.
Na deze opkikkering hadden we geen moeite meer om bij „de Vereniging" to komen.
Daar stonden bekenden ons op te wachten. We kregen onze medaille on over on weer
klonken de kreten : „Beterschap en tot volgend jaar".
Na 's avonds gefeest te hebben, vielen we 's morgens, zonder spijt, maar met blaren,
doorgezakte knieen en spierpijn, doodmoe in bed.
Zaterdagmiddag ginger) we weer terug naar „de parel van het zuiden" (Breda).
Toen we maandagmorgen op de flat aankwamen, wachtte ons nog een leuke verrasssing,
de deuren van onze kamers waren kunstig versierd met closetpapier.
En toen naar de afdeling met nog een extra, maar verdiende, vrije dag in het vooruitzicht !
Wij kunnen ons aansluiten bij de kreet van de andere deelnemers „Tot volgend jaar",
„till next year", „bis nachstem Jahr" enz.

LYZETH MAAS - afd. Ad.

JANE GOVERS - Th. pay.

PHILOMIEN SNELS - afd. Ah.

ELS v. d. HEILIGENBERG - M.P.
„WILLEN IS KUNNEN".

RECTIFICATIE

In het artikel „Rentekaart — Geld waard" (juli-nummer) is een drukfout
geslopen.

De regel : „Indien, iemand, die recht had op een afkoopsom na. 30 juni 1957
is overleden enz., moet luiden :
„Indien, iemand, die recht had op een afkoopsom na 30 juni 1967
is overleden enz."

DE REDAKTIE.

drukkerij west/brabant

two,- al utu druktrerk



DAG MENEEREN EN MEVROUWEN
VAN SINGEL 33!

lk ben Willie; ik ben al vier jaar en zit stiekum in 't kantoortje van de zuster. lk mag
hier niet zitten, maar ze wordt toch niet kwaad op mij, niemand wordt echt kwaad op mij,
ook niet als ik naar Maria-Paviljoen of Franciscus ga (voor	 snoepkes). Ze worden wel
kwaad, maar niet „echt", dat kunnen ze niet; van „binnen" moeten ze lachen.

lk ben Willie en m'n vel is ziek, net als op Franciscus, daar liggen ook mensen met
zieke vellen en Dr. Jagtman maakt mij lekker beter. lk heb nog maar weinig pukkeltjes.
Soms krijg ik op m'n kop voor m'n zwarte voetjes (ik heb nooit schoenen aan) en dan
zeg ik, dat het de zwarte zalf is. Ze hebben ook zwarte zalf, dat heet „lie-a-tral" en dan
mag je niet in de zon en dat doe ik lekker toch.

Lieve meneeren en mevrouwen, willen jullie mij helpen. lk heet Willie en ik lig op „kleine
meisjes-zaal" maar ik ben helemaal geen meisje, ik ben Willie ! !

Nu vraag ik jullie heel lief .... Kennen jullie geen andere naam voor mijn zaal en mis-
schien nog een voor de andere zalen ? Op een zaal liggen alleen jongens (groten) op
een andere alleen meisjes (groten), maar op de zalen van de kleineren willen de zusters
en de juffrouw gaan miksen, dat is beter, zeggen ze, voor 	 de latere seks-problemen;
dat laatste snap ik nog niet, misschien jullie ook niet, maar 	 we liggen er door elkaar,
meisjes, jongetjes en ik, Willie.

En als jullie nu vier leuke namen verzinnen, dan mag ik jullie de prijzen geven. Proberen
jullie te denken .... en stuur 't dan naar Willie op 'n mooie kaart, dan geef ik de namen
wel door aan de zuster.

Nou ik hou op, ik ben moe. Daaag.
WILLIE VAN THERESIA PAVILJOEN.

Natuurlijk geven wij graag gehoor aan de oproep van Willie.
Welke namen kiest u voor de grote jongenszaal - grote meisjeszaal - kleine jongens- en
kleine meisjeszaal.
Schrijf de namen op een mooie kaart (zelf getekend of mooie prentbriefkaart) en deponeer
die kaart (voorzien van volledige naam) in de brievenbus	 Afdeling Personeelszaken.
Wij zorgen dan wel dat ze bij Willie terechtkomen.
ledereen doet natuurlijk mee !

DE REDAKTIE.

GEACHTE PERSONEELSLEDEN

„Ach zuster, wilt u deze brief even voor me posten ? Het is	 erg belangrijk en hij zou
voor het weekend weg moeten".
„Goed hoor".

Maar als de zuster afgewerkt is, moet ze een heel andere kant uit dan waar de brieven-
bus hangt en daar ze het weekend vrij is, blijft de brief in haar zak zitten tot 's maandags.
Ondertussen heeft de patient het hele weekend in onzekerheid gezeten en liggen wachten
op bezoek of een berichtje.

Het overkomt ons allemaal wel eens, dat we brieven of kaarten meekrijgen, die vergeten
worden of, doordat de brievenbus buiten hangt, mee aan tafel worden genomen, om
uiteindelijk, meestal verkreukeld op de post te worden gedaan.

Is dit nu nodig ? lk dacht van niet. Immers, indien er b.v. bij de postkamer een brieven-
bus zou hangen, zouden de „lopende" patienten, zelf hun brieven en kaarten kunnen posten
en voor ons zou het ook een kleine moeite zijn, omdat we er zo vaak langs komen.
De postbode van de P.T.T. of iemand van de centrale of wie dan ook, zou deze brieven-
bus b.v. tweemaal per dag kunnen lichten.

De patient is dan nooit onzeker meer omtrent zijn post en wij komen dan ook niet meer
in zulke situaties terecht. En u zult het toch met me eens zijn, als ik zeg, dat bezoek
en post heel erg voorname punten zijn voor de patient, zodat er ook zoveel mogelijk aan
gedaan moet worden.

THERSE KLAASSEN.

In de postkamer, die steeds geopend is, kan iedereen zijn/haar brieven afgeven. Wel
dient men er voor te zorgen dat de brieven juist gefrankeerd zijn.

DE REDAKTIE.
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MEDEDELINGEN
Van een Hoofd van een verpleeg-
afdeling vernamen wij, dat het wel
eens voorkomt, dat personeelsle-
den een kamer in Breda zoeken en
dat het dan zeer moeilijk is een
behoorlijke kamer tegen een rede-
lijke prijs te vinden.
Wij maken u erop attent, dat de-
genen, die kamers in Breda zoe-
ken, zich in verbinding kunnen stel-
len met de afdeling Personeels-
zaken.
Zij kunnen dan adressen krijgen
waar zij kamers kunnen huren.

DE REDAKTIE.

AANGEBODEN
door Fam. Boelens, Wolvenring 56, Breda
Tel. 32399 :
Gemeubileerde of ongemeubileerde

ZIT- SLAAPKAMER
MET WASGELEGENHEID
Kamerhuur	 f 25,— per week
Kamer met volt. penison

f 50,— per week
Aileen mannelijke kandidaten komen in
aanmerking.

Nogmaals maken wij u erop attent
dat ingezonden stukken, die niet
zijn voorzien van de volledige
naam van de inzender niet ge-
plaatst kunnen worden.

DE REDAKTIE.

In voorgaande nummers werd aan-
dacht besteed aan de funktie van
rontgenlaborante en aan de werk-
zaamheden van het Klinisch Che-
misch Laboratorium.
U weet, dat het onze bedoeling is
om iedere funktie nader toe te
lichten in Singel 33. Zo zal er in de
komende nummers aandacht be-
steed worden aan de funkties van :
huisknecht - kok - maatschappe-
lijk werkster - de afd. personeels-
zaken - magazijnen - etc. etc.
Wij vragen iedereen, die over zijn/
haar funktie of aldeling iets wil
schrijven, kontakt op te nemen met
de afdeling personeelszaken.

DE REDAKTIE.

DE MINI-SINGEL

Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor	 de driejarige cursus :
Invullen van lab-formulieren.
Vroeger plakte je ergens gauw
een	 hansaplastje op.
In het MOInlycke tijdperk zeg
je : „Ptak er even een
MB 1556690Z12301H op-.
Als	 de	 nieuwe direkteur in
dienst treedt, worden	 de be-
kende bordjes bij de liften als
volgt veranderd :
..Niet roken, riemen vastmaken"
Zodra de restauratie	 van de
koepels klaar is, gaat alles van
een leien dakje.

Direktie-wisseling :
De nieuwe direkteur heeft eerst
kennis gemaakt met	 de medi-
sche	 staf en de hoofden van
dienst. Dat is heel logisch.
Die kwa.m hij tegen	 in	 de Ho-
gere luchtlagen.
Overgangsperikelen :
..Zelfs de broeders hadden last
van zwangerschapsstuipen -

Overganosexamens :
Het	 komt allemaal	 nit ..Des
Knaben Wunderhorn
Willie (zie elders in	 dit blad)
Dr. Trimbos Jr.
Zomerse verzuchting
..s Middags liet ik ze uit.
s avonds	 kreeg ik de kous op
de kop en moet er bovendien
twee	 aantrekken.
Vierdaagse :
..Vo g t- cn	 Hartzeer op!open..

Nieuwe praeklinischen
.Ze zijn nog wat buclh-aosdhe

A N hot laboraioritire ri	 niei.owe
nomnuter	 in reicheiiik	 .craft. kun-
non	 de	 luoilingen	 misscliien
rise-	 Hun	 nelossin g isn on ver-
ktunningen Faten herokenen.

Rest<uiant :
.Kaes on	 kerne hharaf

Om de weg to vinden	 in het
ziekenhuis zou er op elk° Honk
.11 vorkeersagent mouton staan.



REAKTIE OP REAKTIE

Graag hartelijk dank aan de schrijver of schrijfster van het artikel „Reaktie
op Geluid uit de flat" voor de verdediging van de „niet-begrepenen"
onder de verpleegsters.
U hebt het grootste gelijk van de wereld, wanneer u zegt, dat het goed
is to spuien na een dag van hard werken.
En met u degenen, die het doen.
Het enige waartegen ik zou willen protesteren is tegen de tegenstelling
tussen de kreet „na het werk geen ziekenhuis meer" en de praktijk.
lk hoop, dat wij het op deze manier wel eens kunnen zijn.

M. BUDS.
Discussie gesloten — De Redaktie.

PERSONALIA

GESLAAGD

Op 31 juli slaagden voor het Kraamexamen :
Zr. M. Achterberg, Zr. A. Bastianen, Zr. A. Batist, Zr. H. v. Hoesel,
Zr. H. Hofstee.

HUWELIJ KEN
06-8-1969 Mej. J. Hooymayers met Dhr. J.	 Monsieurs;
12-8-1969 Dhr. A. Lageman met Mej.	 B. v. d. Linde;
15-8-1969 Mej. G. Kauffeld met Dhr. R.	 Robberegt;
19-8-1969 Mej. A. Haagberg met Dhr. J. Tolenaars;
22-8-1969 Dhr.	 L.	 Rijnders met Mej. W.	 Cornelissen;
27-8-1969 Mej. Y. Bezembinder met Dhr. H. Mannaert.

GEBOREN
16-7-1969 Michiel Hendrik, zoon van Dhr. en Mevr. v. d. Duin.

WIJ VERWELKOMEN
Dr. Visker	 Arts
Dr. 0. Kotora	 Arts
Mej. C. de Jong	 Huish. hulp
Mej. E. Klaassen	 Ass. afd. keuken
Mej. A. v. d. Wielen	 Huish. hulp
Mej. A. Brauns	 Leerling kraamaant.
Mej. T. Buys	 Ass. afd. keuken
Mej. C. de Craen	 Laborante
Zr. Dominique de Valk	 Ged. verpl.
Mej. E. Gielen	 Ged. Inas
Mej. J. Kieboom	 Leerl. E.E.G.-lab.
Mej. E. Leenders	 Leerl. kraamaant.
Mej. C. van Rooyen	 Leerl. kraamaant.
Mej. J. de Steur	 Ged. analiste
Mej. E. Werps	 Laborante
Mej. H. Buist	 Ass. afd. keuken
Mej. M. de Meurichy	 O.K.-verpl.
Mej. E. Seegers	 Welfare-leidster
Mej. J. Boemaars	 Huish. hulp



Mej. A. Lips	 Secr. Dr. Paanakker
Mej. A. Pinxteren	 Adm. kracht, Hfd. adm.
Mej. G. de Wit	 Laborante

Mej. E. Bastiaansen	 Leerling verpl.
Mej. P. Bogaarts	 ,,	 71

Mej. W. Brant	 11	 77

Mej. P. Dam	 71	 77

Mej. P. Deckers	 ,,	 ,,
Mej. M. van Gils	 ,,	 11

Mej. C. Grobbink	 ,,	 ,,
Mej. E. van Gijn	 51	 n

Mej. A. Herijgers	 77	 7;

Mej. M. v. d. Heijden	 77	 11

Mej. C. Hoeve	 71	 yy

Mej. C. Jacobs	 yy	 11

Mej. W. Jacobson	 11	 71

Mej. H. Joosen	 77	 yy

Mej. J. Krijnen	 71	 17

Mej. M. Leijten	 17	 77

Mej. A. Ligtenberg	 71	 11

Mej. W. Ligtenberg	 77	 77

Dhr. A. v. d. Linden	 13	 17

Mej. M. van Meel	 17	 17

Mej W. Meeuwisse	 ,,	 11

Mej. J. Meij	 77	 11

Mej. J. Mol	 77	 77

Dhr. J. van Nuenen	 11	 11

Dhr. C. van Costal	
71	 71

Mej. C. Pourier	 11	 77

Mej. N. Rijnders	 11	 11

Mej. M. Samwel	 77	 71

Mej. L. Schildwacht	 77	 77

Mej. M. Sluijter	
77	 71

Dhr. J. v. d. Smissen	
75	 17

Mej. H. Teklenburg	
71	 17

Mej. M. Toebak	
71	 11

Mej. M. Vehoff, (Zr. Dominique)	
77	 15

Mej. M. Verheijden	
17	 11

Mej. E. Voeten	
11	 17

Mej. Y. Voeten
71	 11

Mej. M. Waayer	
77	 11

Mej. T. de Wael
17	 11

Mej. G. Wiarda 11	 I,

Mej. H. de Jong	
11	 11

Dhr. G. Broekmans	 le verpleger afd. B
Mej. F. Oomens	 Ass. afd. keuken B
Dhr. J. Douma	 Leerl. instrumentmaker
Mej. M. Caluwe	 RO-laborante
Mej. W. Goverden	 Asp. leerling verpl. 0.
Mej. C. Anssems	 Asp. leerling verpl. Röntgen
Mej. M. Huybregts	 Asp. leerling verpl. C
Mej. C. Mulders	 Leerl. kinderaant.
Dhr. A. Oprins	 Laborant KI. ch. lab.
Mevr. C. Vermeulen-Visker	 Adm. kracht chir. poll



WIJ NAMEN AFSCHEID VAN :
Mevr. H. Alberts—v. Leersum	 KI. ch. lab.
Mevr. G. Corstanje—Verhoeven	 K.N.O.
Mej. A. Geerts	 O.K.
Mevr. M. Honhon—Buur 	 School
Mej. M. van lerssel	 A-dames

Mej. C. Kloppenburg 	 Alg. dienst
Dhr. P. van Loon	 Centr. keuken
Zr. Lucina Krieckaart	 Z.Z.
Mevr. A. Mol—Blessing	 Interne poll
Mej. A. Ravensloot	 O.K.
Mevr. A. v. d. Schoot—v. d. Assem 	 E.C.G.
Mevr. G. v. Veggelen—Langras	 K

Mevr. B. Graban—Wilf 	 Groentekeuken
Dhr. F. van Gilse	 Stagiaire
Mevr. A. Horward—Gielen	 Hoofdadm.
Mej A. Batist
Mej. Y. Bezembinder 	 Bloedafname

Mej. C. van Eijden
Mej. M. Gabriels
Mej. M. Hermes
Mej. H. Hofstee
Mej. F. Hoppenbrouwers 	 Hoofdadm.
Mej. J. Joosen

Mej. A. van Laerhoven	 O.K.
Mej. E. Rompa	 Hoofdadm.
Dhr. J. Vincenten	 O.K.
Mej. J. Welkamp
Mej. M. Dingemans	 Stagiaire A
Mej. M. Horsmans	 Stagiaire B

Mevr. H. de Ruyter—v. d. Velden	 E
Mej. C. Oomens
Mej. P. Vullers	 KI. ch. lab.
Mej. Y. in 't Groen	 Leerl.
Mej. M. Achterberg	 Couveuse
Mej. Y. Diepstraten	 E.E.G.

Mej. A. Frumau	 Chir. poll
Mej. C. Heydens	 A-dames
Mevr. J. Mans—v. d. Jagt 	 R.P.
Mej. M. Kessels	 Stagiaire
Mej. Aa Peeters	 Stagiaire

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

Foto-reportages : Zr. van Dongen.'(),

Illustraties : The van Gastel. Br. Schoonen afd. G 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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