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DROPPING

Twee veewagens	 'n bus en veel, heel veel mensen, dal samen was 't
begin van de dropping. Het vertrek ging met veel rumoer gepaard, hei
„busvolk" werd geblinddoekt. Het geheel leek op een massale orlvoering.
In een straal van pakweg een kilometer was het geloei, geb!af, ce,kakel,
gezang en geschreeuw te horen van de sportievelingen, die het lets minder
gemakkelijke, maar daarom niet minder plezierige vervoer in een veewagen
verkozen boven het luxe, maar „kortzichtige" vervoer in een autocar.
Toen een van de veewagens onderweg even moest stoppen werd er
achterin zo hevig gesprongen, dat ondergetekende, die veer in de cabin{
zat, letterlijk met haar hoofd tegen het plafond schoot.
Na vele bochten en kronkels, asphaltwegen, kinderkopjes en zandwege-1
arriveerden we op de droppingplaats. Hier werd om in duiventermen te
spreken de menigte en bloc en onder grote hilariteit „gelost".

• De gedropten verspreidden zich naar alle richtingen en binnen de tien
minuten was het hele span op pad. Af en toe hoorde je nog wet kreten en
zag je zaklantaarns flitsen. Maar al gauw stierven de laa'ste geluiden weg.

Voor de achterblijvers kwamen er andere en mindere prettige geluiden
voor in de plaats. In een poging om de bus weer naar de weg terug te
draaien, begaf een van de achterbanden het, akelig duidelijk en sarrend
siste de lucht eruit. Geen nood er waren 4 achterbanden. De chauffeur
zag het allemaal niet zo somber in, want „op 3 banden ging het ook",
beweerde hij vol optimisme. En zó was het, tot een nog sarrender geluid
de stilte doorbrak en .... de volgende achterband het begaf.

Zelfs op 2 achterbanden waren we het bos nog wel uitgekomen, als die
tweede lekke band maar aan de andere kant gezeten had. Maar daar zat
hij nu net niet en daar stond dan die mooie bus in het maanlicht te blinker,
Iichtelijk naar een kant doorgezakt (net of ie een klein beetje zat was).

Maar we raken de draad kwijt, we schrijven geen verhaaltjes over al of
niet „aangeschoten" bussen. Nee, we moeten schrijven over de lieden, die



daar in het donker hun weg zochten, door bossen, velden en weiden
(hier lagen koeienvlaaien zo groot, daar kon de groosie Limburgse vlaai
nog niet aan tippen).
Als je in zo'n wei loopt, eerst uitglijdt over zo'n eerder genoemd geval
en dan plotseling geconfronteerd wordt met de bijbehorende koe, is dat
precies genoeg om nachtmerries te krijgen en op de loop te gaan met de
koe achter je aan, want die beschouwt zoiets als een onverwachte, doch
zeer welkome afleiding in haar saaie koeienbestaan.
Enfin, niemand werd op de horens genomen en dat is al heel wat waard.
En zo liepen ze verder over hekken en sloten, onder de arm, hand in hand,
groepjes en eenlingen.
Men had de opdracht om een popje te maken van natuurlijke producten.
Er werd heel wat in de grond gewroet en gegraven, eikelbomen werden
er leeggeschud, takken verzameld, maisvelden „geplunderd" en aardappe-
len gerooid.
Terwijl de veewagens nog op weg waren naar het „zwarte schaap", stond
de eerst-aangekomen gedropte al hijgend en puffend voor de deur.
Van lieverlee kwamen er nog enkelingen binnenvallen.
Daarna kwam er een hele tijd niemand en toen begon het pas goed.
Hele horden meldden zich, druk lachend en pratend over wat ze onderweg
beleefd hadden, bij de finish.
De „poppen" werden tentoongesteld voor in de zaal op het podium, wear
ze door een ieder bewonderd werden. Er waren fraaie exemplaren bij.
Fond half twaalf werden de prijzen uitgereikt, acht voor de eerst binnen-
gekomenen en een voor de eerst binnengekomen dame en er waren twee
prijzen voor diegenen, die de meest originele poppen hadden.
Een goede band (al klonk het voor de zaal wel wat erg	 hard) zorgde
voor gezellige dansmuziek, zodat er volop gedanst kon worden, wat dan
ook gedaan werd.
Zo was het weer een gezellige avond en we hopen dat dit niet de laatste
is geweest.	 F. DE RIJK.

Prijswirmaars : 1. Dhr. C. Leyten, 2. Dhr. F. Bartels, 3. Dhr. A. de Jongh,
4. Dhr. A. van Noort, 5. Dhr. R. Waterreus, 6. Dhr. M. Nelemans, 7. Dhr.
L. Bekers, 8. Dhr. F. v. d. Wu1p.

Als eerste dame : Mej. M. Bekkers.

Prijzen voor de „poppen" : 1. Mej. W. Nooren, Dhr. A. v. Oosterhout met
hun groep, 2. Zr. J. van Koppen, Dhr. F. Janssen. •



DE EERSTE RIKAVOND VAN HET SEIZOEN

Om acht uur waren (bijna) alle ge-
interesseerden aanwezig en mot
blikken van „kom-op-met-de-kaar-
ten" werd het doen en laten van
de organisatoren - zogenaamd on-
opvallend - gadegeslagen. Toen
de heer Goossens dan ook wat
apart ging staan om iedereen wel-
kom te heten, was het of men do
ingehouden zuchten van verlichting
kon horen.
Zonder afbreuk te doen aan de
heer Goossens' warm welkomst-
woord, geloof ik toch, dat door het

• bedwongen ongeduld alleen ziji
mededeling van de extra prijs op
het einde van het seizoen voor het
hoogst behaalde totaal aantal pun-
ten, in de rikhersenen is blijven
hangen.
Na het uitdelen van de lijsten - het
nog eens, maar weer zonder dat
het echt tot je doordringt, herlezen
van de spelregels - de aan sommi-
ge tafels noodzakelijke kennisma-
king van de spelers onderling
het invullen van de namen, kon
men dan eindelijk starten.
De vurigsten deelden hoorbaar de
kaarten - de gematigden schoven
ze over tafel. (Volgens mijn vader
herkent men aan het geven de
,echte" rikker).
Toch begon iedereen met een en-
thousiasme alsof men enkele mo-
len, maar op zijn minst Oenmaal
van plan was „voor de dertien to
goon" of te „open miseren".
Na een tijdje hoorde je opmerkin-
gen als : rik - rik beter - klaveren
troef - negen - verdomme met ze-
ven harten en nog er in - je was
een maat van niks - op jou kun ie
bouwen - bedankt maat - en wan-
neer de spelers elkaar niet zo
goed kenden, waren de opmerkin-

gen meer in de trant van : „U had
ook niet zulke geweldige" - „een
beetje dom was het wel wat U
deed", als bijvoorbeeld een speler
of speelster de slag van de maat
afkocht, en waarvoor thuis bij zulk
eon blunder woorden als „sufferd",
„kluns", „ezel" etc. naar het hoofd
van de schuldige vlogen.
De sfeer was geweldig - niets ging
er geforceerd - de over en weer
klinkende opmerkingen kwamen
hoot van de naald on dus goed-
moed:g - hatelijkheden bleven uit -
Wanneer dan ook de invuller van
de lijsten aankondigde : „Dit is de
laatste rondo", dan was dat een
teleurstelling. Zoals bij enthousias-
te kaarters altijd het geval is, de
avond was to kort.
Na het optellen, inleveren en con-
troleren van de lijsten volgde do
prijsuitreiking, eigenlijk beter to
noemen de prijsneming. Paraplu-
standaard, badlaken en de andere
prijzen werden met voldoening van
de tafel genomen, het was dan 00K
echt verdiend.
De heer Sebregts droeg zijn prijs

een flessenstandaard - alsof or
twee flessen Remy Martin in lagen
in plaats van de twee lege fles-
sen die de standaard decoreerden.
Zowel voor de organisatoren als
voor de spelers hoop ik, dat op de
nog komende rikavonden alle ta-
feltjes weer bezet zijn, dan is suc-
ces verzekerd. Want naast het felt,
dat je op zo'n avond je „rik"hart
eens lekker op kunt halen, is de
totaal andere sfeer dan de werk-
sfeer, waarin je elkaar ontmoet on
het ongedwongen met elkaar be-
zig zijn een enorm pluspunt.

EEN GEINTRODUCEERDE
RI K„STER".

•

drukkerij west/brabant
voor al uw drukwerk



VOETBALNIEUWS
Op zaterdag 4 oktober werd op het terrein van de Seelig-Kazerne earl
voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal van Doktoren en van per-

.-	 soneel van het Ziekenhuis. Aanvang 14.30 uur.

Om ongeveer 14.45 uur, na geduldig doch gespannen to hebben gewacht
op enkele spelers uit het doktoren-elftal, werd begonnen met de wed-
strijd. De aftrap werd verricht door Drs. Mallens, die als neutraal maar
enthousiast toeschouwer de bal dan ook met een flinke loeier over
de zijlijn joeg.

De heren doktoren begonnen rustig en het personeels-elftal, met zijn vele jonge spelers,
dacht bier al vlug van te profiteren, maar owee, wat een bittere smart . Men had twee
zaken over 't hoofd gezien :

de doktoren	 beschikten over een goede fysieke kracht en
wet belangrijker was, Dr. de Groen bleek een voetballer to zijn met inzicht en
taktiek, die gelijk een prof zijn team-genoten dirigeerde.

Het eerste doelpunt echter werd gescoord door de heer Doggen (in de 16e minuut)
in eigen doel. De verraste keeper Goossens had geen verweer.

Zonder oedeprimeerd te zijn gingen de 0.1.0.'s steeds weer tot de aanval over. Door
het hele elftal werd veel work verzet, maar toch viel mijn oog steeds weer op een paar
zwoegers, die bij vlagen voetbalden als semi-profs uit de Ere-divisie. Zonder de anderen
te kort te doen	 noem ik eerst en vooral Koos. Koos leek onvermoeibaar en stormde
steeds weer op het „vijandelijke" doel af, daarbij passes uitdelend naar de meekomende
Schreuder, Doggen, Dhaenens en de steeds weer verderopkomende rechtsback Strater.

In de 24e minuut echter viel er een gat in de verdediging van het D.I0.-elftal, de bal
kwam bij Dr. de Groen on deze maakte op een manier „a la Cruyff", het tweede doelpunt.

Intussen waren er bier en daar enkele spelers geblesseerd geraakt, zoals Dhr. Kusters
en Dr. Rijken, maar ook deze spelers streden vol vuur.

Na de rust werd	 door de 0.1.0.-heren een geweldig offensief ingezet. Dit offensief ?at'
de ondergang worden der doktoren, maar deze laatsten wensten niet zo maar zonder
meer to worden „ingemaakt".

Op het moment	 dat de doktoren het grote offensief roken, brachten zij hun geheime
wapens in stelling, te weten in de achterhoede Dr. v. Geel, die telkens als een „vijande-
lijke" speler te	 ver oprukte, zijn been ongemerkt enkele centimeters boven de bal
bracht, waardoor de speler, die erachter liep een mooie salto maakte.

Zo ook Dr Wirtz, die zonder doelman te zijn enkele mooie snoekduiken naar de bal
produceerde, zowel buiten als binnen het strafschop-gebied. Zijn kollega in deze spe-
cialiteit was Dr. Snob!.
Het mocht echter allemaal niet baten.
De D.I.O.-spelers kwamen steeds beter in het spel en, veelal onder aanvoering an

„Koos", belaagden zij het „doktoren"-doel.
Doelpunten konden niet uitblijven.
In korte tijd werden vijf treffers geproduceerd.

De doelman van	 het doktoren-elftal hield de score zo „Iaag" door vele ballen uit zijn
kooi te ranselen. De vijf gescoorde goals waren alien van klasse on zeker die van Koos.

Hij deed ons alien denken aan Canjels in zijn beste jaren. Zijn treffers waren soms
zo hard dat de bal onder het net doorvloog.

Een kwartier voor de tijd werd de wedstrijd nog even onderbroken door de goed-
leidende scheidsrechter, om Hein de gelegenheid te geven enkele geblesseerde spele,-s
op te krikken met pure jenever.

Na deze onderbreking, waarvan Dhr. Weterings gauw gebruik wilde maken om er met
een fles jenever van Hein vandoor te gaan (Hein greep in) speelde men naar het einde
van de wedstrijd.

De doktoren drongen nog even aan, maar het D.I.O.-elftal was oppermachtig geworden.
Zo eindigde deze wedstrijd met een verdiende overwinning voor het D.I.O.-elftal.

Dhr. F. JANSEN.



MEDEDELINGEN

Viering St. Nicolaasfeest 1969.

Tot nu toe was het de gewoonte
om het St. Nicolaasfeest in ons
ziekenhuis te vieren met cadeaux
en/of geschenkenbonnen.

Het is de bedoeling van de direk-
tie om dit jaar met deze traditie
te broken en op een geheel an-
dere wijze dit „beroemde Neder-
landse feest" te	 vieren.

Gedacht wordt aan het geven van
feestavonden voor het gehele per-
soneel.

Om deze zaak good voor te be-
reiden is een kommissie benoemd
die tot taak heeft na to gaan op
welke wijze het St. Nicolaasfeest
dit jaar gevierd gaat worden.

De kommissie bestaat uit : de
voorzitter van de personeelsvereni-
ging - het Hoofd Civiele Dienst
de Mentrix en het Hoofd Perso-
neelszaken.

Mocht doze kommissie adviseren
am inderdaad enkele feestavonden
to geven, dan zal waarschijnlijk op
alle medewerkers een beroep wor-
den gedaan om deze feestavonden
op to luisteren met toneel, muziek
on zang !

Zo spoedig mogelijk zal de kom-
rnissie een voorstel indienen.

Reeds nu wil ik een beroep doen
op alle medewerkers van de ver-
pleging, paramedische-, civiele-,
administratieve-	 en	 technische
diensten om deze eventuele feest-
avonden tot een sukscs te maken.

Zij, die door zang, toneel of mu-
ziek deze avonden willen opluiste-
ren, gelieven zich op te geven bij
Mej Budá (mentrix) of	 bij onder-
getekende.

Over de St. Nicolaasviering volgt
zo spoedig mogelijk nader bericht.

A. VISSERS,
Hoofd Personeelszaken.

DE MINI-SINGEL

Commentaren na de wedstrijd :

.,Die aftrap ? lk koos instinct-
matig de gulden middenweg.-
(Dhr. Mallens)

..Voor een ander de kastanjes
uit het net halen.
(Br. Winands)
..lk had na afloop een lichte
trendverhoging. - (Dhr. Kusters)

..1k voelde me soms de Man
van La Mancha.-
(Dr. Gommers)

n ..Ach en (v) Hee roepen.-
(Veel vrouwelijke supporters)
_Het was geen slaapverwek-
kende vertoning.-
(Br. v. d. Berg)
..Zo bewijs je elkaar nog eens
een civiele dienst.-
(Dhr. Strater)
,.Het vloeiende 5_-;oel van de te-
genstanders rnondde heel kun-
dig uit in doelpunten
(Dr. v. Geel)
.,Kon je ook een goeie Wi(r)tz
zien. - (Janus)
.,Dr. de Groen voetbalde be-
paald niet op kinderschoenen.-
(Th. paviljoen)

..Blessures ? Met Bokma zie je
er geen barst van. - (Hein)

Het was overigens wel dui-
delijk :
..Leedvermaak is het mooiste
vermaak. - (naar Wim Kan)

.,Ach, ik wilde alleen maar even
laten zien hoe er (aan een
voorsprong) gebouwd moest
worden.' (Dhr. Doggen)

Na afloop van de wedstrijd
werd er gezellig nog wat na-
get(r)apt.

JANUS.

P. S. :
Ter overname aangeboden : Deze rubriek.
Serieuze gegagigden gelieven zich te
wenden tot de redactie.



VOORUITGANG NOG SLECHTS BEPERKT !!

Op het gebied van de hart- en vaatziekten zijn sinds de tweede wereld-
oorlog enorme winsten geboekt. Daar is allereerst de uitbreiding en vervol-
making van de registratie van het elektrisch signaal van het hart (elektro
card iog rafie).
We hebben geleerd de door het hart geproduceerde tonen en geruisen
(souffles) te registreren (phonocardiografie), bovendien ook polscurven
te maken van alle, vanuit het hart veroorzaakte, bewegingen (pletysmo-
grafie en oscillografie).
De onderzoek-methoden in de rontgenkamer zijn aanzienlijk verbeterd.
Per catheter is het mogelijk alle delen van het hart en grote vaten te
bereiken, aldaar de druk te meten en zuurstofbepalingen te doen.
Aangeboren hartgebreken worden nu geopereerd en meerdere vormen van
verworven klepafwijkingen zijn operatief te herstellen. In ernstige gevallen
wordt een kunstklep aangebracht.
Eenieder herinnert zich de eerste harttransplantatie, nadien zijn er rnee,-
dan honderd verricht, - zeer spectaculair, - over de resultaten valt echter
te discussiören.
Veel van onze na de oorlog verkregen kennis betreft helaas slechts een
klein segment van de totale cardiologie. Op het omvangrijke terrein van
de ziekten van de kransslagaderen (arterio- en atherosclerose) vertoont
onze kennis nog zeer vele lacunes.
Vandaar dat de recent opgerichte Hartstichting in die richting activiteiten
gaat ontplooien.
Reeds is de sterfte door hartziekten in Nederland en West-Europa grote(
dan die door kanker.
Zeer veel onderzoek zal nodig zijn om de talloze, nog onbeantwoorde,
vragen op het gebied der kransslagaderen te helpen oplossen.
Wij schermen met dieet, rustkuur, anti-stolling en medicamenten. Zeker-
heid over de waarde hiervan ontbreekt volledig of ten dele, afgezien nog
van vele andere vraagstellingen, waarover heel veel wordt geschreven doch
waaromtrent volledige zekerheid ontbreekt.
Wij gaan jaren tegemoet van veel gericht onderzoek en zeker zal hel
lukken ook hier winsten te boeken, die voor de prognose van deze ziekten
gunstig zal zijn.

G. A. G.

	  •
SALARISSEN

In oktober zal worden uitgekeerd :
de Duurtetoeslag 1969.
de Nacalculatie-trend 1969.

1. De duurtetoeslag 1969.
De uitkering.
Deze bedraagt 1% van de uitkeringsbasis met een minimum van
f 110,— en een maximum van f 260,—.

De uitkeringsbasis.
Deze is het op 1 september 1969 geldende salaris inclusief 6c)/0
vakantie-toelage, op jaarbasis.

•



c. De toepassing.
Aileen diegenen komen voor deze toeslag in aanmerking, die op
1 september 1969 in dienstverband werkzaam zijn.
Zij, die voor 1 september de dienst hebben verlaten of na
1 september in dienst zijn getreden, komen niet voor een uitkering
naar rato in aanmerking.
Voorts is het minimum-bedrag van f 110,— niet van toepassing
degenen, die op 1 september 1969 de leeftijd van 21 jaar nog niet
hebben bereikt.
Degenen, die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben, komen
alleen in aanmerking voor een duurtetoeslag van 1°/0 van hun
bruto-salaris.

2. De nacalculatie-trend 1969.
De uitkering.
Deze bedraagt 0,40V0 van de uitkeringsbasis voor iedere maand
van het jaar 1969, dat betrokkene in dienstverband werkzaam is
geweest.
De uitkeringsbasis.
Deze is de per 1 september geldende som van het salaris, verhoogd
met 6% vakantie-toelage en vermeerderd met de op die datum
geldende kinderbijslag en kindertoelage.
De uitkeringsbasis zal tevens verhoogd worden met de gemiddelde
toeslag voor onregelmatige diensten en voor overwerk gedurendo
het jaar 1969.

c. De toepassing.
Aileen diegenen komen hiervoor in aanmerking, die gedurende het
jaar 1969 in dienstverband werkzaam zijn geweest.

De Loonadministratie

PERSONAL IA

PROFICIAT
Van de leerling-verplegenden slaagden voor het examen van de le naar
de 2e leerperiode :
Zr. C. v. d. Berg, Zr. P. Burm, Zr. J. Diepstraten, Br. W. de Jong, Br. I.
v. d. Lindeloof, Zr. A. v. Loon, Zr. H. de Man Lapidoth, Zr. Clarina Martens,
Zr. R. Musters, Br. H. Redelijk, Zr. N. Talboom, Zr. M. Vorderman, Zr. M.
Weterings, Zr. M. v. Delft, Zr. T. v. Es, Zr. C. Jansen, Br. J. Kerstens,
Zr. A. v. Leeuwarden, Zr. I. Leijten, Zr. E. Meeren, Br. A. Mekes, Zr. M.
Mouwen, Zr. E. v. Oers, Zr. D.	 Rodrigues, Zr. T. Ruijgers, Br. G. v.
Sluiszen, Zr. P. Teh, Zr. P. Verschuren, Zr. E. v. d. Wal, Zr. I. Wortelboe:.

HUWELIJKEN
29-09-1969 Mej. T. Eringfeld met Dhr. L. Arendsen.
10-10-1969 Mej. M. van Leest met Dhr. P. Danen.

WIJ VERWELKOMEN
Dhr. K. Bal	 Afd. A
Mej. I. Carpay	 Opname
Mej. G. van Hoes	 A-heren
Mej. J. Janssen	 Couveuse



Vervolg wij verwelkomen :
Mej. A. v. d. Riet
Mej. C. Snepvangers
Mej. M. Snepvangers
Me]. Y. Beekers
Dhr. P. Klaassen
Me]. M. van Asperen
Mej. H. van Bannischt
Mej. A. Bongaerts
Mej. J. v. d. Buys
Mej. F. van Eyk
Mej. G. Gooren
Mej. J. van Hest
Mej.	 W. de Krom
Me]. T. Lenders
Mej. A. van Meerendonk
Mej. C. Rooyakkers
Mej. E. Smetsers
Mej. A. Smolders
Mej. M. Speekenbrink
Mej. A. Steeghs
Mej. C. Sterke
Mej. P. Teeuwen
Mei.	 M. v. d. Tillart
Mej. G. Velterop
Mej. A. Vullings
Mej. A. Wouters

Loonadministratie
Rectoraat
Centrale keuken
Loonadministratie
Centrale keuken
I NAS-stagiai re
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Mej. C. v. d. Enden
Mej. R. Gielen
Mej. D. Janssen
Dhr. J. Kommers
Mej. T. Kelders
Dr. F. Lindner
Mej. M. Matheeuwissen
Mej. J. Oreel
Dhr. W. Lagendijk
Mej. E. v. d. Venne
Dhr. J. Walraven
Mej. A. de Wild
Mevr. C. v. Keep-Hopmans
Mej. P. Snoeren

A-dames
Secr. Dr. de Groen
Bact. Lab.
Klin. chem. lab.
Afd. E
Ass. arts Cardiologie
Afd. 0
Afd. 0
O.K.
Dieetkeuken
Algemene dienst
O.K.
Hoofdadministratie
T.P.

Redaktie : Zr. Bakx, Mej. Buda, 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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