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DE ADMINISTRATIE IS

VERHUISD

Al lang is er sprake van geweest,
dat de administratic ten gevolge
van de uit te voeren saneringen
zou moeten verhuizen.

Er zijn nogal wat plaatsen gezocht,
voordat definitief werd beslist, dat
de administratie een deel van het
„recreatiegebied" van het zieken-
huis zou gaan bezetten, te weten
het achterste gedeelte van de aula
met bijbehorende keuken.

Zeker tot genoegen van de „recreerende" personeelsleden is deze be-
zetting slechts tijdelijk, omdat de administratie, na sanering van de linker
vc5OrvIeugel van het ziekenhuis, zijn heil dichter bij de hemel zal zoeken
op de 2e etage van dit gebouw.

In de tussenliggende tijd is het recreatiegebied herschapen in een creatief
domein, waar de financien van het ziekenhuis zo zorgvuldig mogelijk worden
gelnd en uitgegeven.

Er is heel wat gepraat en getekend, voordat vaststond hoe de indeling van
de tijdelijke administratie zou gaan worden.

Op het geduldige papier werden kasten, bureau's en machines van de ene
hoek naar de andere geschoven en na veel schuif- en voetenwerk, lag,
althans op papier, vast hoe de aula na wijziging eruit zou zien.

Met een zekere spanning werd door de bevolking van de administratie
de gang van zaken gevolgd. Vaak wipte men overdag even naar de aula
om naar de verrichtingen van het technisch bureau, de bouwers van de



scheidingswanden en de onoverzichtelijke wanorde te kijken, die aanvanke-
lijk nogal deprimerend werkte op het idee te moeten verhuizen van een
vertrouwde pijpenla naar een dergelijke holle en kale ruimte.
Hoe meer de dag van de verhuizing naderde, des te meer kreeg toch het
enthousiasme weer de overhand. Het vooruitzicht van weer eens ouderwets
in de rommel te zitten en met allerlei transportmiddelen door het huis te
wandelen, werkte zo aanstekelijk, dat, in ruil voor het zien van de voetbal-
wedstrijd Feyenoord—Milaan, een aantal meisjes daags voor de verhuizing
over zou werken om alvast het „kleine spur over te brengen.
Dinsdagmiddag, 11 november om 5 uur rolden de eerste brancards en ander
transportmateriaal de administratie binnen, en wat niemand voor mogelijk
had gehouden, werd de volgende ochtend werkelijkheid, toen om half twaalf
alles op zijn nieuwe plaats stond en alle mappen en ordners weer netjes
terug in de kasten stonden.
Om twaalf uur zat iedereen, zij het nog wat onwennig, weer achter zijn
bureau en kon het dagelijkse werk weer voortgang vinden.
We voelen ons in de aula wel gelukkig. Het is een lichte, zonnige afdeling
en niemand heeft er spijt van de zonloze, donkere, oude administratie te
hebben verlaten.
Wij zijn dankbaar voor de vele hulp, die wij bij de verhuizing hebben onder-
vonden van onze Civiele- en Technische Dienst; deze mannen hebben
moeten sjouwen met alle meubelstukken, waarvoor we zelf „te fijn ge-
bouwd" waren.
De attentie van Dhr. Vergeer in de vorm van een gebakje bij de ochtend-
koffie is zeer gewaardeerd en heeft de meisjes, die schrale handen hadden
van het boenen en zemen van de bureau's en kasten in een stralend humeur
gehouden.
Toen tegen de middag Dokter Derksen en de Heer Mallens kwamen kijken
naar onze nieuwe huisvesting zat iedereen vermoeid, maar gelukkig achter
zijn bureau.
Over een paar dagen zal iedereen weer gewend zijn aan ons nieuwe huis,
en zal men zich weer met dezelfde liver en toewijding wijden aan zijn
normale dagtaak, die even onderbroken is geweest door het avontuur van
onze verhuizing.

L. MELSEN.

25-JARIG DIENSTJUBILEUM
Op donderdag, 20 november was de Heer P. A. de Zwart 25 jaar als portier
in ons ziekenhuis werkzaam.

Na de H. Mis en ontbijt voor familie en genodigden werd hij in de aula
ontvangen door Direktie, Hoofden van Dienst, afgevaardigden van de
Personeelsvereniging en medewerkers van diverse diensten.
Nadat Mevr. de Zwart in de bloemen was gezet, dankte de Heer Mallens
de jubilaris voor het vele werk in dienst van ons ziekenhuis verricht. De
heer Mallens beklemtoonde de belangrijkheid van de funktie. „De portier
is het visitekaartje van het ziekenhuis".
Ook de heer De Graaf, huldigde in een gloedvolle toespraak, namens de
Personeelsvereniging, de jubilaris !
Zowel door de Direktie als door de Personeelsvereniging werd een ge-
schenk onder couvert aangeboden.
Hierna was er voor alle medewerkers van ons ziekenhuis gelegenheid om
te feliciteren, waarvan zeer velen gebruik maakten.
Jubilaris, ook onze hartelijke gelukwensen.

DE REDAKTIE.
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VAKATURES IN ONS ZIEKENHUIS

Velen van u zal het zijn opgevallen, dat er bijna iedere week advertenties
in diverse dagbladen verschijnen, waarin door ons ziekenhuis personeel
wordt gevraagd.

Om te waarborgen, dat er, in het bijzonder t.a.v. de leidinggevende funkties,
een „open" promotie-beleid wordt gevoerd, mag ik er u, namens de
Direktie, op wijzen, dat iedere medewerk(st)er het recht heeft te solliciteren
naar iedere funktie, waarvoor hij/zij geschikt meent te zijn.
Het behoeft geen betoog dat, met het oog op een goed „intern" promotie-
beleid, er steeds naar gestreefd wordt onze „eigen" mensen de voorkeur
te geven.

Het moet echter 66k voor eenieder duidelijk zijn, dat op grond van diverse
feiten en omstandigheden, het niet altijd mogelijk is om bepaalde vakatures
door eigen medewerk(st)ers te doen bezetten.

Wij zullen het echter zeer op prijs stellen, dat u zich onmiddellijk in ver-
binding stelt met uw hoofd van dienst of met ondergetekende, indien u het,
al dan niet terecht, met bepaalde beleidslijnen niet eens kunt zijn. Zij zullen
er dan zorg voor dragen, dat uw klachten of wensen, zonodig bij de direktie
worden bekend gemaakt en dat u in ieder geval een duidelijk antwoord
zult ontvangen.

Wij zijn ervan overtuigd, dat het in het belang van het ziekenhuis is om
t.a.v. het promotie-beleid een volkomen „open politiek" te voeren.
Om dit te bevorderen, zullen vanaf heden alle advertenties door de hoofden
van dienst aan hun medewerk(st)ers worden bekend gemaaakt en gepubli-
ceerd op de daarvoor bestemde borden.

Indien er over bepaalde vakatures vragen zijn, kunt u zich altijd wenden
tot het hoofd van uw dienst of, zonodig, tot de afdeling Personeelszaken.
Zonder de illusie te koesteren, dat wij in staat zullen zijn om iedereen,
in alle omstandigheden tevreden te kunnen stellen, vertrouwen wij erop,
dat bovengenoemde methode ertoe zal bijdragen een eventueel „wan-
trouwen" t.a.v. het promotiebeleid weg te nemen.

Namens de Direktie,
A. VISSERS.



„BLOEDDORSTIGE VROUW„ IN BLOEDRODE ROZEN

Tijdens de viering van het honderd-jarig be-
staan van het Rode Kruis Breda, is, zoals uit
de aanhef blijkt, onze „bloeddorstige mede-
werkster” Zr. Venhuis, gehuldigd.

Dit voor de prettige wijze waarop zij de donors
de afgelopen jaren tegemoet was getreden.

c0„02	 Wij hebben Zr. Venhuis verzocht zich aan een
interview te onderwerpen, doch deze, van
nature bescheiden vrouw, wilde hier niet op
ingaan.

Wij zijn echter toch van mening, dat dit ge-
beuren niet geheel aan onze aandacht mag
ontsnappen.

Wij feliciteren Zr. Venhuis met haar voortreffe-
lijke werk ten bate van het Rode Kruis in
Breda en hopen van ganser harte, dat zij dit
werk nog zeer veel jaren mag voortzetten !

DE REDAKTIE.

DAG LIEVE

MENEEREN en MEVROUWEN,

Ja, daar ben ik weer; jullie dach-
ten dat ik weg was he, maar dat
was lekker niet waar. lk zit wel niet
meer in het „Tresia paveljoen",
maar in Zeist, dat is ook heel
dicht bij.
Mijn moeder had te veel kindjes,
mijn vader had te weinig werk en
ik te weinig verzorging en toen
stuurden ze me hier heen. Het is
hier ook heel leutig.

lk kreeg mooie kaarten, ook teke-
ningen en een hele mooie plaat
van de dereksie en nog een hele-
boel namen, vooral van meneer
noort. De eerste namen die binnen

kwamen, die kregen een prijs, maar
de prijs voor de mooiste namen,
die zoek ik nog uit; ik heb ook
kinderen gevraagd mee te doen,
dus moeten jullie nog even wach-
ten op de uitslag. Gek he, dat de
redaksie eerst nog moest brom-
men, voordat er eindelijk een kaart
kwam. Jullie meneeren en mevrou-
wen zijn net als kinderen, ze doen
het pas na twee keer vragen; niks
erg hoor, doe ik ook altijd !
Daag de groetjes, vooral aan mijn
nieuwe vriendinnetjes, Brigit en
Vera, (die kregen al een prijs I)

Jullie vriendje WILLIE.
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„IN MEMORIAM"

De redaktie van Singel 33 geeft
met grote droefheid kennis van het
„plotselinge overlijden" van

JANUS

Wij verliezen in hem een van onze
.,trouwste - medewerkers.

S.v.p. geen bloemen of „leed - -be-
tuigingen, doch werkelijke steun in
deze voor ons zo moeilijke tijd.

SINGEL 33

vraagt
voor spoedige indiensttreding

,,EEN NIEUWE JANUS.'

voor het verzorgen van de
Mini-Singel.

Al onze medewerk(st)ers kunnen
solliciteren.

Om deze funktie met sukses te
kunnen vervullen, dient men te
beschikken over :

gevoel voor humor:

grote werklust

interesse voor alle
gebeurtenissen in ons
ziekenhuis;

vlijmscherpe pen.

Wij bieden :

naast GEEN SALARIS,
uitstekende sociale
voorzieningen

o.a. — werk in de prive-tijd:

koffie zonder koek:

als het „vergeer(t)" een
flesje limonade.

Zij. die over de „ziel van de over-
leden Janus beschikken", genieten
de voorkeur.

Sollicitaties te richten aan het

MODE-SHOW

Er gingen geruchten, dat wij een
uniform zouden moeten gaan dra-
gen, Het „ach - waarom ?" en
„bah" was niet van de lucht.

Dinsdag 4 november werden we
alien om 16.00 uur in de aula ver-
wacht. Onder het genot van een
kop koffie werd er een show ge-
geven, waarbij zes uniformen ge-
toond werden.

Het uniform „Sorel" genoot zonder
meer de voorkeur.

Alleen over het kapje, dat hierbij
gedragen zou moeten worden, wa-
ren de meningen verdeeld.

Het was heel fijn, dat wij onze me-
ning mochten geven en achteraf
zijn we er toch ook mee ingeno-
men een leuk, vlot uniform te dra-
gen.

U zult ons misschien dan ook in
de nabije toekomst in ons „Sorel
(letje)" zien rondlopen.

DINI VAN ELEWOUT
Civiele Dienst.

Voor at uw bloemen

Bloemenhuis

J. VAN BERKOM

Gen. Maczekstraat 61, Breda

Hoofd Personeelszaken.	 Tel. 40295 (na 18.00 uur 42740)



PERSONALIA

WIJ FELICITEREN
De heer P. A. de Zwart, die op 20 november 1969 zijn 25-jarig DIENST-
JUBILEUM gevierd heeft;

De heer en mevrouw Vugs, die op 28 november 1969 hun 12 1/2-jarig HUWE-
LIJKSFEEST gevierd hebben;

Zr. Beekers, Zr. Gubbens, Zr. v. Hamersveld-Jansen, Zr. Jongmans, Zr.
Kock, Zr. Luykx, Zr. v. Oss, Zr. Nijeholt, Zr. Poncin, Zr. Vroonhof, Zr. Wage-
makers, Zr. Talboom, r. v. Gilse, 	 Zr. v. Drunen, Zr. Hendriks, Br. Arthur,
Br. Beenakkers, Br. v. Bekhoven, Br. Brooymans, Br. v. Hooydonk, die op
27 oktober j.l. slaagden voor het diploma ZIEKENVERPLEGING-A;

Zr. v. Gaal, Zr. Hendrikx, Zr. Jansen, Zr. Kennis, Zr. Meeuwisse, Zr. v.
Nuenen, Zr. v. Raay, Zr. Schildwacht, Zr. Vijverberg, die op 29 november
j.l. slaagden voor de KRAAMAANTEKENING.

GEBOREN
22-10-1969 Rene, zoon van de heer en mevrouw Janssen (T.D.).

HUWELIJK
21-11-1969 Mej. M. Visker met Dhr. K. Segeren.

WIJ VERWELKOMEN
Mej. L. v. d. Brand	 T.P.
Mej. M. v. Dorst 	 Klin. chem. lab.
Mej. J. Warringa
Mej. M. Geerts	 Klin. chem. lab.
Mej. J. Kruijf 	 Centr. keuken
Mej. L. Adriaenssens	 Klin. chem. lab.
Dr. J. Gommers	 Ass. arts
Mej. W. Arr outs	 Bact. lab.
Mej. J. Bakx	 R.P.
Mej. S. v. Gent
Mej. J. de Geus	 0
Mevr. A. Graumans	 Klin. chem. lab.
Mej. M. Hofland	 Couveuse
Dhr. P. Hut	 T.D.
Mej. C. Luykx	 T.P.
Dhr. L. Mannaerts	 Klin. chem. lab.
Mej. R. v. d. Poel 	 T.P.
Mevr. J. Rutten	 Klin. chem. lab.
Mej. L. v. d. Vlasakker
Dhr. A. Vugs	 Alg. dienst
Mevr. M. Vugs	 Alg. dienst
Mej. T. Kimenai	 Chir. poli



VervoIg „WIJ VERWELKOMEN"
Mevr. W. de Kort	 Klin. chem. lab.
Mej. M. de Leuw	 School
Dhr. C. v. Turnhout	 Klin. chem. lab.

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Mevr. v. d. Vorst	 Klin. chem. lab.
Mevr. A. Tolenaars	 Alg. dienst
Dhr. A. Arends
Dhr. F. Bartels	 Klin. chem. lab.
Dhr. C. Beenakkers	 M.P.
Dhr. A. v. Bekhoven	 A-heren
Mej. D. v. d. Bliek	 School
Mej. A. Degenaar	 Klin. chem. lab.
Dhr. J. Doorakkers 	 Klin. chem. lab.
Mej. M. Driessen
Mej. E. de Haan	 Röntgen
Mevr. I. v. Hamersveld	 0
Mej. M. v. Hooydonk
Mej. A. Jansen
Mej. L. Kennis
Mej. A. Klerx	 Loonadm.
Mej. T. Koemans
Mej. A. Kuitems	 T.P.
Mej. H. Luykx
Mej. D. Meeuwisse
Mej. J. Passier	 T.P.
Mej. M. Pluymaekers 	 Keuken
Mej. A. v. d. Schoof
Mej. M. Verlijsdonk	 R.P.
Mej. M. Visker	 Chir. poll
Mej. A. Vijverberg
Dhr. J. Withagen	 Klin. chem. lab.
Dhr. M. Bosma	 Klin. chem. lab.
Mej. J. Anssems	 O.K.
Mej. W. Jacobson

gip Mej. W. Ligtenberg	 0
Mej. G. Schildwacht
Mej. A. Gijsbrechts
Mej. C. Hoeve	 A-dames
Mej. G. Oomens	 Bact. lab.

Redaktie : Zr. Bakx, Mej. Bude, 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.



Nadia; Decker
's werelds grootste fabriek van elektrisch gereedschap
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