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Allereerst wil ik U alien hierbij, ook namens miin vrouw, bedanken voor
al Uw gelukwensen en bloemen, die wij mochten ontvangen bij mijn be-
noeming tot Directeur-Geneesheer van ons Ziekenhuis.

Met genoegen heb ik kunnen constateren, dat diverse nieuwe methodes,
die in het bedrijfsleven reeds met succes worden toegepast, ook in een
aangepaste vorm in ons Ziekenhuis worden gebruikt.
Aan enkele onderdelen hiervan zou ik een kleine beschouwing willen wijden.
Bij het aanvaarden van Uw huidige functie heeft U instructies gekregen
over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Uw functie. Dit kan
mondeling of schriftelijk zijn gebeurd. lndien dit niet is gebeurd of als het
U niet duidelijk is, dan zult U zich zelf moeten instrueren door het stellen
van vragen.
Het kan ook zeer nuttig zijn om Uw instructies op te schrijven en deze
van tijd tot tijd eens door te lezen.



U zult dan zien, dat na verloop van tijd deze instructies voor U een andere
betekenis gaan krijgen.
Wat eerst vreemd scheen te zijn, blijkt dan een normaal lets te zijn ge-
worden. En wat eerst vanzelfsprekend was, blijkt dan soms twijfelachtig
te zijn. Bij twijfel of onduidelijkheid van Uw instructies is een gesprek met
degene, die U de instructies heeft gegeven van belang.
In het ziekenhuis is bij de communicatie over en met de patienten de
discretie reeds traditioneel voldoende gewaarborgd.
De discretie moet echter ook gewaarborgd zijn, wanneer er moet worden
gerapporteerd over het gedrag van een personeelslid.
Het doorgeven van successen en goede resultaten geeft geen moeilijk-
heden, maar anders wordt het, wanneer er moet worden gerapporteerd
over persoonlijke fouten en vergissingen. Dit moet zo objectief mogelijk
gebeuren, waarbij altijd alle omstandigheden en invloeden van buitenaf
in de rapportage moeten worden vermeld.
Dikwijls zijn fouten of vergissingen mede veroorzaakt door een gebrek
aan coOrdinatie en kan dus meer dan een persoon aansprakelijk zijn.
Van groot belang, vooral voor de patient, is de snelle melding van een
gemaakte fout of vergissing. Na snelle melding kunnen vaak nog maat-
regelen worden genomen, die later niet meer mogelijk zijn.
In de korte tijd, dat ik hier ben, heb ik reeds een grote onderlinge samen-
werking en teamwork mogen ervaren in een aangenaam werkklimaat.
Maar centraal staat in onze werkopdracht de patient, die wij alien de
maximale prestaties van ons kunnen moeten geven.

Mag ik U alien hierbij, namens de gehele Directie, een goed Kerstfeest
en een voorspoedig 1970 toewensen.

J. J. TH. DERKSEN, Dir. Geneesheer

KERKELIJKE KERSTVIERING,

ofwel

DE NACHTMIS

Onlangs nam ik deel aan een fo-
rum voor leerlingen van een Mater
Amabilisschool. Op een gegeven
moment merkt een van de forum-
leden op, dat ze nooit naar de
kerk ging (ook haar dochtertje niet
kerkelijk opvoedde), maar wel op
Kerstmis, dan ging ze met man en
kind naar de Nachtmis, want „dat
sprak haar aan". Daarop zei een
ander forumlid : „zoiets, dat noem
ik folkloristisch Christendom".
Voor het standpunt van deze laat-
ste meneer voel ik wel iets.
Je ziet dat meer, dat mensen die
zich een heel jaar niet in een kerk
vertonen in de Nachtmis ineens

Wij wensen al onze lezers een
zalig kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar.

Nous vous souhaitons :
„Joyeux Noel et Bonne Armee".

We wish you a Merry Christmas
and a Happy New-Year.

Wir wiinschen lhnen frehliche
Weihnachten and viel Gluck zum
neuen Jahre.

Nos to desea bosonan un bon
Pascu i un bon Anja Nobo.

DE REDAKTIE.
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hoognodig een goede plaats moeten verschaffen, alsof dat
een soort uitvoering is, een voorstelling, die je niet missen
mag, lets wat je nodig hebt om in de echte kerstsfeer te
komen, dus inderdaad een soort folkloristisch gebruik.
Dat is het toch werkelijk niet !

"-\.%	 Wij voeren daar geen klank- en lichtspel op voor mensen
met een romantisch hart ! Kerkelijke kerstviering is een
serieuze zaak.
Als je daar komt, moet je minstens echt geInteresseerd zijn
in de figuur van Jezus Christus, minstens vermoeden, dat die
wel eens lets belangrijks voor je zou kunnen betekenen of
gaan betekenen, minstens hopen, dat je daar in die kerst-
viering lets zult vinden van heil - dat is : (begin van) ge-
nezing voor alles wat er aan je mankeert	 iets van redding,
verlossing, bekering, antwoord op diepe vragen, uitzicht in
serieuze problemen.

Dan pas heeft het zin het geboortefeest van Jezus te vieren, in een bijeen-
komst van gelovigen, in een kerkelijke liturgie.
Zo'n gelovige kerstviering, die wens ik u toe, mede namens Rector Van den
Donk en Pater Ziekman.

A. BLOMMERDE.

P.S. De Nachtmis in de ziekenhuiskapel begint om 24.00 uur. Er wordon
bekende kerstliederen gezongen door een koor, bestaande uit leden van he
huishoudelijk personeel, verplegers en verpleegsters en religieuzen; ieder-
een kan rneezingen.
Verder is er op eerste Kerstdag een gelezen H. Mis om 7.45 uur en een
gezongen Hoogmis (Gregoriaans) om 10.00 uur.

GEACHTE MIJNHEER,

Dit briefje laat ik U toekomen om U te bedanken voor het fijne St. Nicolaas-
feest, ook namens mijn ouders en broertje Hans. Wij vonden het erg leuk,
vooral de films.
Nu ga ik eindigen met de hartelijke groeten van

JEANNET JANSSEN.



HET BEZOEK VAN DE GROTE KINDERVRIEND
Al is het ziekenhuis voor onze kinderen wat vertrouwder, omdat Cr hun pappa werkt, toch
was hot de kleintjes op 30 november j.l. 's middags om ongeveer kwart voor 3 aan te zien,
dat zij moeilijk konden bevatten, dat daar, waar ze anders zo rustig en stil moeten zijn,
wanneer ze bij gelegenheid pappa eens mee of komen halen, nu St. Nicolaas zou komen
en dat ze dan, zo hard als ze konden of wilden, mochten zingen.
Het verlegen-zijn duurde evenwel niet lang. De lounge was erg leuk versierd, ballonnen
bij de vleet. Niemand hoefde er nu ruzie om te maken, er waren lange, gedraaide, dikke,
peervormige en dan nog in alle kleuron. Dat op zich was al eon feest. Ballonnen, fantasie-
vol omgetoverd tot een Sinterklaasgelaat of Piete-snoet. Ballonnen, die het lang uithielden,
ballonnen die met eon klap veranderden in nietige stukjes gummi. En al weet ieder kind,
dat ook hem dat ieder moment kan overkomen - want wat is betrekkelijker dan een
ballon - toch is de teleurstelling bij iedere klap voor de eigenaresjes of eigenaartjes z6
groot, dat jo als volwassene automatisch : „oh, wat jammer !" zucht. Zo'n intens be-
terrerd snoetje, wanneer een grote ballon, die eerst met twee handon vastgehouden moest
worden, verandert in een vodje. Zo'n snoetje vraagt gewoon om een camera en het spijt
je dan, wanneer je zo'n moment niet vast kunt leggen.
Om drie uur kwam er aan de spanning een eind door het waardig binnenschrijden van
Sint Nicoiaas an het gehuppel en gedans van zijn knechten. Jong en oud liet de stoom-
boot uit Spanje komen, terwijI de maan door de bomen scheen en Sinterklaas mocht
binnenkomen, omdat iedereen recht zat. Uit grote en kleine kelen, melodieus en vals
galmde het welkom Sint tegemoot, enthousiast en vol warmte. De zeer oude, zeer heilige
Gastarbeider uit het Spaanse land dankte voor dit onthaal en verwelkomde op zijn beurt
de gelovige- en ongelovige genodigden ! Hij was een waar kindervriend, want Hij had
begrip voor het ongeduld der kleintjes, en hield zijn toespraak kort. Als een vader,
zo voelde hij do hummels aan !

Per gczin mochten de kinderen daarna bij Sint Nicolaas ko-
men. Ze kregon vermaningen over nagels bijten - moeilijk naar
bed gaan - vieze woorden zeggen - zusjes plagen - onge-
hoorzaam zijn, maar de standjes werden met een onnavolgbare
vriondelijke waardigheid gegeven, dat het bijna complimentjes
leken. (0, Sint, leer ons ouders, dat ook eens, want beheersing
is bij de opvoeding zo'n schone zaak !)
Met een oor luisterend naar de Sint - dat eiste de beleefd-
heid - met twee ogen kijkend naar wat Piet intussen van de
tafel nam, stonden de pukken bij de Good Heilig Man. De
dappersten wilden wel een sinterklaasliedje ten gehore bren-

gen, de meesten hielden het bij een braaf ja-geknik. Daar kun je tenslotte alle kanten
mee uit - een bewijs, dat je Ales goed gehoord hebt en tegelijk een belofte, dat je je
fouten zult herstellen in de toekomst.
Voor Mevrouw Vissers hoop ik, dat haar dochtertje geed geluisterd heeft en de bood-
schap van de Sint aan haar vader heeft doorgegeven. Zeker op de zondagen heeft
Mevrouw Vissers dan ongetwijfeld het langst plezier van Sint's bezoek.
Toen ieder kind bij Sint Nicolaas was geweest on de autootjes on boeken met een blij
gezicht waren aanvaard, sprak de Heilige Man nog een afscheidswoord on met een,
uit voile borst gezongen, „Dag Sinterklaasje", werden Sinterklaas en zijn Pieten uitgeleide
gedaan. Statig en liefdevol zwaaiend - gebaren een Graaf waardig - vertrok St. Nicoiaas
en zijn gevoig.

WEET 	
dat U Uw uniformkleding en huwelijksuitzet rechtstreeks

bij ons kunt betrekken tegen groothandelsprijzen ?

Een prijzenboekje zenden wij U op aanvrage gaarne toe.

Na afspraak bent U van harte welkom op ons bedrijf.

TEXTIELMAATSCHAPPIJ
C. DINNESEN — BREDA

Baliendijk 7
Breda-Noord
Telefoon 37283 - 46786



Al is dan nu de taai-taai Of hard, Of op en komt het kerstfeest weer in zicht, toch nog
een hartelijk dank-u-wel aan U, Sint Nicolaas en aan jullie, Pieten. Jullie bezoek was
hartverove rend.

Na het vertrek van de Sint werden de kinderen getrak-
teerd op limonade, chocolademelk, taai-taai, zak snoep,
strooigoed en ook wij, ouders, werden niet vergeten.

De stemming zat er goed in. De tekenfilms die volgden,
werden geweldig gewaardeerd. De jongetjes, die aan-
vankelijk hun speelterrein voor hun auto's hadden be-
perkt tussen vader's linker- en rechterbeen, breidden
dit gauw uit en er ontstonden zelfs autowegen, het was
den : zjoem, zjoem, toet-toet-krr-krr, sirenegehuil, boem-
pats-ongeluk.

Het was voor de kinderen eon onvergetelijke middag
en ik geloof, dat ik namens alle ouders spreek, wanneer
ik organisatoren en uitvoerders van deze Sint-Nicolaas-

middag, van Carte dank voor al hun moeite en zorgen. Het is bijzonder goed geslaagd
en de sfeer en de stemming waren uitmuntend. Dat zoiets niet vanzelf gaat, realiseer ik
me heel goed en daaroM is onze dank aan U, dames en heren, net zo intens als het
enthousiasme van onze kinderen.

EEN MOEDER.

MEVROUWEN EN MENEEREN,
Wanneer gullie dit leest, heeft de
prijsuitreiking al plaats gehad. Dat
gebeurde heel plechtig op 19 dec.
en nu zijn wij blij dat alles achter
de rug is; want het was heel erg
vermoeiend. Eerst jullie opporren,
toen sorteren, daarna proberen en
enslotte beslissen. 't Was maar

goed dat we probeerden. Er was
b.v. als naam voor de grote jon-
censzaal : 't Rovershol. Nou, het is
daar altijd wel een troep, maar als
de ouders met hun zoon binnenko-
men en de hoofdzuster zegt :
„Och, zuster Adrienne, neem Jan
vast mee naar het rovershol". Nou
dan zuilen die zich wel een hoedje
schrikken. Of voor de grote meis-
ieszaal : De noordpool. Heel toe-
passelijk, 't is er altijd om te bib-
beren, met dekens voor de buiten-
deur, maar leuk voor pa en ma, om
1:e horen dat Mientje op de Noord-
pool komt te „liggen".
Nee, dat kon echt niet, maar ten
lange leste hebben we het gevon-
den.
De JONKERS,

voor de grote jongenszaal.
De JUFFERTJES,

voor de grote meisieszaal.
De UKKEPUKKIES (Ukkies),

GEGROET !
De RAKKERS,

voor de zalen van de kleintjes.
En wie waren de gelukkigen 	
De Juffertjes : ingestuurd door
onze lieve Juffrouw Anneke. 	 De
juffrouw, die vroeger met ons
speelde.
De Ukkies : Meneer van Noort. Ja,
die meneer stuurde 60 namen in,
die kan veel verzinnen he ! En hij
verzon ook
De Rakkers : Dus twee prijzen voor
meneer van Noort : de hoofdprijs !
Do Jonkers : Dat verzon zuster
Busch. Had U niet gedacht he,
maar ik wel hoer, die naam kwam
net op tijd binnen, we wisten ons
geen raad met die zaal, teen kwam
de redding.
lk hoop dat iodereen erg blij was
met de prijzen. (lollies en zo). 	 En
nou ga ik veer goed weg. Allemaal
bedankt voor het lezen van mijn
brieven, maar vooral bedankt voor
het helpen zoeken naar de naam.
Daàg, de groetjes van Willie,	 ik
lag op de zaal van de Ukkies en
a!s ik greet ben, wil ik werken	 bij
meneer van Noort, bij de civiele
dienst.
Hou-doe.

WILLIE en ZR. WIEGERSMA.



TRIESTE ZAAK !
Regelmatig komt het voor, dat er
fietsen en brommers uit de stalling
verdwijnen.

Vaak worden deze dan 66n of twee
dagen later beschadigd teruggezet.

Enkele brommers werden bijna ge-
heel gesloopt.

Bedenk echter, dat dit bovendien
iemand kan overkomen, die voor
de aanschaf van een fiets of brom-
mer jaren heeft moeten sparen ! !

De vele klachten van „je kunt je
fiets of brommer nergens kwijt"
zijn ongegrond : het is geen kwes-
tie van ruimte. De stalling onder
de flat en die bij het revalidatie-

centrum zijn ruim voldoende. Het
plaatsen van fietsen en brommers
rond de gebouwen is dikwijls
allëen een kwestie van gemak-
zucht.

Wanneer ieder van ons een beetje
medewerking zou geven en er ge-
zamenlijk meer op werd toegezien,
zou veel verdriet en ergernis voor-
komen kunnen worden.

Laten we alien 1970 het jaar ma-
ken van :

OPGERUIMD STAAT NETJES EN
ANDERMANS SPULLEN MET
RUST LATEN.

G. VERGEER, Civ. Dienst.

PERSONALIA

WIJ FELICITEREN
Mej. J. v. d. Maagdenberg en Mej. A. Stoof die op 29 novernber j.l. slaag-
den voor het diploma van RO;;tgenlaborante.

HUWELIJK
12-12-1969 Zr. A. Verheijen met
13-12-1969 Mej. A. Kuitems met
16-12-1969 Zr. L. Adank met
18-12-1969 Dhr. H. Donkers met
19-12-1969 Mej. M. Bakx met
19-12-1969 Mej. A. van Rooyen met
20-12-1969 Zr. A. van Drunen met
20-12-1969 Dhr. J. Roelands met
.22-12-1969 Mej. J. van Koppen met

2- 1-1970 Dhr.	 P. Strdter met

Dhr. E. Idsinga
Dhr. A. Mol
Dhr. H. Hoekstra
Mej. M. Saenen
Dhr. S. Mulder
Dhr. J. van Dalen
Dhr. P. van Helten
Mej. M. Verschure
Dhr. F. Altenburg
Mej. M. Szulc-Kryzanowski

GEBOREN
19-11-1969 Femke, dochter van Dhr. en Mevr. Visker.

WIJ VERWELKOMEN
Mej. J. Gulickx
Mej. M. Guns
Mevr. J. v. Leeuwen
Mevr. W. Melgert

Afd. A
Afd. Z
Klin. chem. lab.
Civ. Dienst



VervoIg „WIJ VERWELKOMEN"
Dhr. H. Quirindongo
	

Afd. A
Mej. J. de Ruyter
	

Afd. E
Mej. D. Vermunt
	

Afd. D
Mej. E. Wolswijk
	

O.K.
Dhr. L. Notteboom
	

Afd. A
Dhr. 0. Muller
	

Hoofdadm.
Mej. A. Steijlen
	

Dieetkeuken
Dhr. P. Weterings
	

Centr. keuken
Mej. J. de Ruyter
	

M.P.

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Mej. J. Anssems
Mej. J. Bakx
Mevr. M. Danen—v. Leest
Mej. A. Hendrikx
Mevr. E. Hirst—v. Diermen
Dhr. C. Koopmans
Mej. M. v. Remortel
Mej. G. v. Velzen
Dhr. P. Winands
Mevr. L. Hoekstra—Adank
Mevr. A. v. Helten—v. Drunen
Mevr. P. Gerritsen—Jansen
Mej. A. v. d. Heykant
Mej. A. van Keulen
Mej. A. Ligtenberg
Zr. A. Adriaanssens

O.K.
Klin. chem. lab.
Couveuse
T.P.
M.P.
Centr. keuken
M.P.
Röntgen
O.K.
O.K.
G
M.P.
Röntgen
Couveuse
Afd. B
Afd. A

Redaktie :

Foto-reportages

Illustraties

Druk

Zr. Bakx, Mej. Bud& Mej. Loose, Dhr. Strater,
Dhr. Vissers.

Zr. van Dongen.

The van Gastel en Zr. Bakx.

Drukkerij West-Brabant, Dreef 58, Breda.

Kopie inleveren voor de 10e van iedere maand bij de afdeling
personeelszaken.



Administratie

is geen spelletje
(clamour maakt General Electric computers)

Natuurlijk realiseert u zich als zakenman heel
goed, dat met de eerste steen, uw admini-
stratie, het gehele bedrijf staat of valt. U mag
in dit verband dan ook geen enkel risico lopen.
De gegevens waarop u belangrijke beslissin-
gen moet nemen, dienen up to date te zijn,
Een ononderbroken doorstroming is nodig um
voor de onontbeerlijke efficiency te zorgen.
Kortom: uw bedrijf heeft behoefte aan een
snelle informatieverwerkende machine. Deze
behoefte doet zich vrijwel overal elders even-
zeer gevoelen en dat is de reden waarom
General Electric zich ook op dit terrein be-
weegt en u computers e.d. aanbiedt.
Ervaring en know how
De deskundigheid van General Electric op dit
vlak ligt wel voor de hand. Immers, in het
eigen bedrijf zijn meer dan 300 computers
aan het werk die dagelijks jn de praktijk op
hun bruikbaarheid worden getest. Dat gebeurt
in al die andere sectoren van General Electric,
waar o.a. krachtstations, ruimtesatellieten,
supersonische vliegtuigmotoren, kernreacto-

ren e.d. worden ontwikkeld.
De ervaringen die Kier worden
opgedaan vergroten elke dag
opnieuw GE's kennis op het
gebied van de elektronische
informatieverwerking. General

Electric volstaat echter niet met het fabriceren
van de apparatuur. De eigen deskundigen en
die van de mondiaal opererende Information
Systems Group, waartoe ook Bull General
Electric behoort, hebben een unieke hoeveel-
heid kennis vergaard. Zij kunnen deze toe-
passen op de problemen rond de informatiever-
werking zoals die zich voordoen in de meest
uiteenlopende sectoren van de samenleving.
Ook thuis op Ow terrein
Bull General Electric heeft een staf van des-
kundigen, onder wie ook specialisten voor
Ow branche. Om u te helpen, vraagstukken
in uw onderneming op te lossen, beschikken
zij over • ponskaarten-apparatuur in een zeer
grote verscheidenheid • kleine, middelgrote
en grote computers • verwerkingsbureaus voor
het in service uitvoeren van uw opdrachten
• Time-Sharing, de allermodernste en meest
efficiénte computerservice, die door General
Electric in optima forma over de gehele we-
reld wordt geboden. Dagelijks verdiepen deze
experts zich in de problematiek van alle be-
drijfstakken, ook de ewe. Dat is geen sine-
cure maar de mensen van General Electric
weten wat er voor u op het spel staat.

Bull General Electric (Nederland) N.V.,
Vliegtuigstr. 26, Amsterdam-W. Tel. 020-158955

BULL
GENERALOELECTRIC
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