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Als men zich afvraagt : Wat was nu het markante
in dit mensenleven ?	 dan aarzelt men. Was
er iets opvallends in de persoon van onze
Rector ?

Zijn rechtschapenheid, zijn onverstoorbaar goed
humeur, zijn open manier van denken kon ieder
ervaren, die met hem in nauwer contact kwam.

Dat hij zijn jeugd doorbracht als enige jongen
tussen zusjes in een leraarsgezin heeft onge-
twijfeld een stempel op hem gedrukt.

Dat hij de weg naar het seminarie vond door de stille aanwijzingen van een vrome onder-
wijzer (de vader van wijlen Pastoor van der Born) is misschien ook typerend voor zijn
ontvankelijkheid voor de	 meningen van anderen.

Toen hem na zijn priesterwijding in 1927 een onmogelijk zware taak werd opgelegd, waren
het anderen, die hem daarvan moesten bevrijden.

Het meest kenmerkende in dit priesterleven is wel geweest zijn beschikbaar zijn.
Dat was hij ruim 20 jaar als leraar voor de seminaristen en nog eens 20 jaar voor zieken
en gezonden in het Ignatiusziekenhuis.

Duizenden heeft hij bijgestaan in hun overgang van dit naar het andere leven en de
moeilijke taak om getroffen families to troosten, heeft hij nooit ontlopen.

Breed was zijn belangstelling - groot zijn belezenheid, en toch bleef hij niet de kamer-
geleerde. Want vele activiteiten heeft hij ontplooid in tal van organisaties, waarvoor
hij werd geeerd met een koninklijke onderscheiding.

Zijn grote liefde was de MEMISA : Voor dit missiewerk heeft hij jarenlang letterlijk
gesjouwd. Tot vlak voor zijn dood was hij nog volop daarmee bezig.

Dit priesterleven werd gekenmerkt door toewijding aan al wat zich aan zijn hart en
handen aanbood.

Graag had hij zijn werk nog voortgezet - veel stelde hij zich nog voor van zijn „oude dag".
Maar het woord, dat hij op zijn sterfbed sprak : „De mens wikt - God beschikt" - was
voor hem geen cliché. Ook hier was de bereidheid om de Wil van de Ander to doen.

God geve hem het loon, dat aan de trouwe dienaar is toegezegd.
Hij ruste in vrede.

G. J. ZIEKMAN.
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OUDEJAARSAVOND

De kleine huiskamer was ter ere
van degenen, die hier oud en
nieuw moesten vieren, gezellig in-
gericht. De T.V. was naar boven
verhuisd en op de tafeltjes ston-
den kaarsen en schaaltjes met
allerlei heerlijkheden. leder, die
hier was, had er eigenlijk de pe
over in, maar het ging gewoon niet
anders. De stemming was wonder
boven wonder best gezellig.
's Avonds werd er gekaart en naar
de T.V. gekeken. Toen lets voor
lien uur de wacht vertrok onder
veel gelach en beste wensen, om
het nieuwe jaar in te gaan met
werken en pezen, werden de lege
kopjes van de tafel gehaald en
de glazen vol geschonken met kos-
telijk vocht, schaaltjes met allerlei
lekkers werden op tafel geplaatst.
Het was de bedoeling om hiermee
het oude jaar gezellig af te ronden.
Hier en daar hoorde je nog : „Zeg
zou jij het afgelopen jaar over
willen doen ?" De stemmen hier-
over waren verdeeld. Sommige
dingen wel, maar andere beslist
weer niet. lk geloof, dat alien hier
wel zo over zullen denken.
Tegen 12 uur was ieder goed vro-
lijk. Dit was ook wel aan de wijn
te danken, waar we goed aan had-
den gezeten.
Toch dachten we wel met wat wee-
moed terug aan het jaar, dat we
nu af gingen ronden.

We hopen alien om er het vol-
gende jaar meer van te maken,
doch waren toch ook wel blij om
verschillende dingen.
Toen de klok 12 sloeg, werd er ge-

klonken en wensten wij elkaar een
gelukkig nieuwjaar.
Om 0,30 uur konden we op het
kantoor van Mej. Bud6, naar huis
bellen. Het gelach was niet van de
lucht, toen verschillenden van ons
aan de telefoon allerlei soorten
dialect spraken.
Daar we het erg sneu vonden voor
de wacht, die het nieuwe jaar wer-
kend in moesten gaan, besloten de
overblijvers om het hele ziekenhuis
nog door te gaan. Volgeladen met
al het overgeschoten lekkers star-
ten we op afd. Z. Zo steeds verder
en op afd. A. was het prijs. Een
van hen was het nieuwe jaar niet
op de afd. ingegaan, doch in het
mortuarium. Nu, ik geloof wel, dat
die pleeg dit nog lang zal heugen.
We zijn toen maar verder al de
afdelingen afgegaan.
Bij de portier vingen we nog een
paar laatkomers op die wel op
hun neus stonden te kijken, dat wij
daar stonden met mej. Bude in de
voorhoede. We hadden alien ech-
ter lekker aan de wijn gezeten, dus
werd er maar niets over gezegd.
Voor we alien doodmoe in ons bed
tolden, was het echter al onge-
veer 3 uur in de nacht.
edereen zal wel begrijpen, dat er
met nieuwjaar veel duffe gezichten
rondliepen.
Al met al echter was het, naar ik
meen, wel een geslaagde avond.
Hierbij wil ik mej. Bude voor de
gezellige avond bedanken en de
directie van het huis voor de wijn
en al het lekkers.

EEN NACHTBRAAKSTER.



Ze hebben m'n benzinedop weg-
gepikt. Eindelijk mag ik wel zeg-
gen ! Het is pas de eerste keer,
dat 't me overkomt en ik heb mijn
brommer at een paar maanden,
zodat ik eigenlijk steeds als ik m'n
brommer nodig had, weer „aange-
naam verrast' was als ik zag, dat
de dop er nog op zat. lk was er
dus beslist op voorbereid.
Toch was ik woedend toen ik zag,
dat het ding verdwenen was.
Zuchtend voegde ik in gedachten
mijn benzinedop bij de reeks bal-
pennen en polstellers, die at uit
mijn schortzakken verdwenen was.
Toen mijn woede wat gezakt was,
heb ik me maar neergelegd bij het
felt (ik kon moeilijk anders), dat
sommige mensen nu eenmaal een
mentaliteit hebben, die erop ge-
baseerd schijnt te zijn, dat ze krij-
gen, wat ze nodig hebben, waarbij
de manier waarop voor hen van
minder belang is.
Je zou zoiets een „kettingdiefstal"

kunnen noemen. lemand ziet, dat
z'n benzinedop weg is en pakt er
als „wraak" een weg van lemand,
die er toch ook niets aan kan doen,
die er totaal niets mee te maken
heeft.

Zo gaat het niet alleen met ben-
zinedoppen, maar ook met polstel-
lers, dubbele knopen etc.
Het einde is zoek zo.
En het is juist de mentaliteit van :
,,ze hebben bij mij iets weggepakt,
dus ik doe het ook bij een ander
om het weer terug te krijgen", die
niet bepaald getuigt van de door
buitenstaanders zo vaak genoemde
naastenliefde van verpleegsters.
Of denken de meesten van ons
misschien, dat we tijdens ons werk
de naastenliefde at zo intensief be-
oefenen, dat we ons in onze vrije
tijd maar eens „uit moeten leven"
en er m.a.w. met de pet naar kun-
nen gooien ?

T. DUNK.

WEET U 	
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



AANLEG VAN SPEELWEIDE

Reeds lange tijd bestaat er be-
hoefte aan een terrein om het bal-
spel te beoefenen.

Tot op heden wordt dit spel, clan
destien, beoefend op het gazon
voor de lounge. De kwaliteit van
het gras is echter van dien aard,
dat het herhaaldelijk betreden niet
verdraagt.

Na zich hierover beraden te heb-
ben, heeft de Direktie aan de tuin-
dienst opdracht gegeven een plan
en begroting in te dienen voor een
speelweide, waar het balspel wel
beoefend kan worden.

Na bestudering van het ingediende
plan en de begroting daarvan is
besloten de speelweide aan te leg-
gen in de nabijheid van de zonne-
weide, gelegen achter de flat voor
de leerling-verplegenden en ge-
diplomeerde verpleegsters.

Helaas laat het huidige tuinareaal

geen grotere oppervlakte toe voor
de speelweide dan 800 m2.
De direktie twijfelt er echter niet
aan of deze „kleine" oppervlakte
komt tegemoet aan de wens van
vele sportbeoefenaars.

Indien het weer meewerkt, zal ge-
iracht worden het veld in 1970 be-
speelbaar te maken.

Gezien de veranderingen, die er
plaats gehad hebben bij het Re-
validatie-Centrum, wordt de be-
planting in de nabijheid van de
lounge zo gewijzigd, dat er een
eenheid ontstaat met „het groen"
van het Revalidatie-Centrum, waar-
door eveneens een ruimtevergro-
tend effekt bereikt wordt.

Het gazon voor de lounge blijft
bestemd voor de passieve re-
creatie.

Met het realiseren van genoemde
projecten hoopt de Direktie aan
de wens van velen tegemoet te
komen.

Een woord van dank aan het adres
van de Direktie is dan ook zeker
op zijn plaats.

N. VAN ES (Tuindienst)

Voor al uw bloemen

Bloemenhuis

J. VAN BERKOM

Gen. Maczekstraat 61, Breda

Tel. 40295 (na 18.00 uur 42740)

drukkerij west/brabant

voor al uw drukwerk



KORT BERICHT

Een van de grootste successen
van het jaar 1969 in het Ignatius-
ziekenhuis werd, mijns inziens, het
bloemschikken, georganiseerd door
de personeelsvereniging D.I.O.

Onder de voortreffelijke leiding
van de dames van Es en van Vugt
werd deelgenomen door ruim 21
leden. Overwegend dames, doch
tot onze bewondering 66k door de
Heer Vergeer, die al zingend en
bloemschikkend een voorbeeld
was voor ons alien.

Niemand verzuimde een les, het-
geen, dacht ik, getuigde van het
groot enthousiasme der „werken-
de" leden.

Overal in huis, doch ook elders,
heeft men de gemaakte bloem-
stukjes kunnen bewonderen.

Vooral de kerststukjes waren een
succes.

Velen hebben hiervoor zelfs bos-
wachters en andere overheidsdie-
naren getrotseerd om dennengroen
enz. to „versieren".

Op de slotavond werd ons, uiter-
aard op versierde schalen, koffie
met een verrassing aangeboden.

Gaarne wil ik hierbij de dames
van Es en van Vugt en het bestuur
van D.I.O. bedanken voor hun in-
spanning en mijn „mede-bloem-
schikkers" voor de ontspannen
sfeer, die er van hen uitging.

EEN ENTHOUSIAST LID.

DE MINI-SINGEL

..Nieuwe vorm van ontspanning:
Elke maand een vergadering
van de Personeelsvereniging-.

,Het is even wennen. maar zo'n
vijfdaagse leswerkgriepweek
heeft toch	 wel bepaalde voor-
delen...

..Er wordt	 binnenkort gestart
met een kursus : Rikken voor
jeugdige leerlingen.-

Gehoord op de jaarvergadering
van DIO :
„Een grote kaartavond en
ouweh 	  troef.-

De leerlingen
,En nou is	 het welletjes !
Wij willen meer spelletjes.-

„Het komt	 erop neer, dat ze
katholiek dansen willen vervan-
gen door verpleegkundig paard-
rijden.-

_ledereen dacht, dat de leer-
lingen een kandidaat op stapel
hadden staan. Ze waren immers
14 dagen over tijd.-

„De meeste stemmen golden.
maar dhr.	 Schreuder had de
mooiste.-

,Na afloop bleek, dat spreken
inderdaad dorstig maakt.-

We begonnen het nieuwe ver-
enigingsjaar met een batig
saldo(rst).

A - D.1.0. - S.
JANUS
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Druk	 Drukkert j West-Brabant, Dreef 58. Breda.

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



SALARISSEN EN PENSIOENPREMIES PER 1 JANUARI 1970

Traditiegetrouw zijn de salarissen van het overheidspersoneel per 1 januari
j.l. herzien en aangepast aan de salarissen van het bedrijfsleven.
Per 1 januari zijn de salarissen verhoogd met 4,5°/o, maar omdat de trend-
verhoging nog niet in de salarisschalen was verwerkt, stijgt deze verhoging
tot 5,19 8/0.
Daarnaast is per 1 januari tevens van kracht geworden een nieuwe loon-
belastingtabel. De belastingverlaging, waar in de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal zoveel deining om geweest is, vindt zijn weerslag in
deze tabel.
De premies van de sociale lasten zijn nagenoeg niet gestegen, zodat deze
algemene salarisverhoging en belastingverlaging een reeele vergroting van
het safaris betekenen.
Anderzijds is echter door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid verplicht gesteld per 1 januari 1970, dat werknemers, verbonden aan
particuliere verplegingsinrichtingen, deel moeten gaan nemen in het Pen-
sioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen,
kortweg P.G.G.M. genoemd.

Wat houdt dit nu precies in ?

Uit de weinige gegevens, waarover het ziekenhuis thans beschikt, blijkt
voorlopig het volgende :
Tot op heden waren de pensioenverzekeringen ondergebracht bij het
Pensioenfonds voor Katholieke Instellingen. De pensioenvoorzieningen, die
thans gaan lopen via het P.G.G.M. houden een verbetering in t.o.v. de
oude pensioenregelingen.

Voor de particuliere verplegingsinrichtingen zijn de pensioenvoorzieningen
gelijk geworden aan de overheidsregeling. Dit houdt dus een welvaartsvast
pensioen in. Alle dienstjaren, doorgebracht in particuliere verplegings-
inrichtingen, worden thans meegeteld voor de vaststelling van het pensioen.

De aanpassing aan de uitkeringen, zoals die geschieden via het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds, voor het overheidspersoneel, houdt in, dat ook
de premieregeling wordt aangepast aan die van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds.

Wat is het verschil in premie ?

Tot op heden was het werknemersaandeel 7% van de pensioengrondslag
bij de P.K.I.. De pensioengrondslag werd als volgt berekend. Het jaar-
salaris werd vermeerderd met 6 8/0 vakantiegeld. Hierop in mindering ging
een bedrag, dat gelijk was aan 8/7 X de uitkering A.O.W. van onge-
huwden; over het bedrag, dat dan overbleef, betaalde de deelnemer 7°/o.

Het ziekenhuis betaalde de rest.

Bij de nieuwe regeling spreekt men van bijdrage-gronds!ag. Dit is het
jaarsalaris, vermeerderd met het vakantiegeld. Voor de berekening van de
werknemersbijdrage wordt een bedrag in mindering gebracht van
f 5.136,—.

Dit bedrag wordt ontleend aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
Over het restant betaalt de deelnemer 100/0.



Een voorbeeld ter verduidelijking van de oude en nieuwe regeling :

Berekening volgens P.K.I. (oud)
Jaarsalaris 12 x 800	 f 9.600,-
Vakantietoeslag 6°/c,	 „	 576,—

/ 10.176,—

Afgerond op tientallen
guldens	 f 10.180,—
Aftrek 8/7 X A.O.W.
ongeh.	 „ 4.440,—

Pensioengrondslag	 f 5.740,—
Verschuldigde premie :
7 8/13 van f 5.740,— =	 f 401,80
per jaar.
Dit is per maand f 33,48.

Berekening volgens P.G.G.M.
(nieuw)
Jaarsalaris 12 X 800

	
f 9.600,-

Vakantietoeslag 6°/a
	 576,—

f 10.176,—
Aftrek volgens A.B.P. 	 „ 5.136,—

Bijdrage grondslag	 f 5.040,--

Verschuldigde premie f 504,—
per jaar.

Dit is per maand f 42,—.

De premies, die door de werknemer betaald moeten worden, zijn vrij sterk
gestegen, maar daar staat tegenover, dat de pensioenvoorziening aan-
merkelijk is verbeterd en tevens welvaartsvast is geworden.

Wie zijn verplicht tot deelneming in het pensioenfonds ?

alle werknemers, die 25 jaar of ouder zijn en een volledige dagtaak
in het ziekenhuis verrichten;
alle mannelijke gehuwde werknemers beneden 25 jaar;

3. alle part-time werknemers, dus werknemers, die geen volledige dag-
taak hebben, doch die per jaar meer verdienen dan f 2.129,—.

De wijzigingen t.o.v. de pensioenverzekering bij de P.K.I. zijn de volgende :
De mannelijke werknemers waren bij de P.K.I. vanaf hun 21 jaar opge-
nomen in het pensioenfonds, ongeacht het feit of zij gehuwd waren of niet.
Aan de ongehuwde mannelijke deelnemers, die jonger zijn dan 25 jaar,
zal dus op korte termijn de vraag voorgelegd worden of zij in het pensioen-
fonds willen blijven of niet.

Thans dienen wel in het pensioenfonds te worden ondergebracht :

de vrouwelijke, gehuwde werknemers vanaf 25 jaar;
de part-time werknemers, die meer verdienen dan f 2.129,— per jaar.

Met beide groepen zal op korte termijn kontakt worden opgenomen om de
opneming in het pensioenfonds te regelen.

Hoewel de werknemersbijdragen voor de pensioenvoorzieningen vrij sterk
stijgen, staat daar tegenover, dat u thans deelneemt aan een welvaarts-
vaste pensioenregeling, die vele anderen u zullen benijden.

L. MELSEN.



PERSONALIA

HUWELIJK
12-1-1970 Mej. I. Leijten met Dhr. H. v. d. Horst.
9-1-1970 Mej. G. van Flees met Dhr. G. Broekmans;

GEBOREN
2-1-1970 Elsbeth, dochter van de heer en mevrouw van Groesen.

WIJ VERWELKOMEN
Mej. W. Gaakeer	 M.P.
Dhr. J. Kortsmit	 Instrumentmakerij
Mej. M. Naring
Mej. M. Oprins	 A
Mej. L. Otten	 0
Mej. A. v. d. Schoof 	 0
Dhr. W. Verdam	 Centr. keuken
Mej. A. v. d. Vaart
Mevr. P. Wesselman	 Civ. dienst
Dhr. J. Charko	 Klin. chem. lab.
Mej. L. Hoeks
Mej. M. Nieuwkoop	 Cardiologie
Mevr. M. Elst	 Narcose
Mej. J. Arts	 Welfare
Mej. G. Schalken	 Röntgen
Mej. A. Tetteroo	 M.P.

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Mevr. J. Altenburg-v. Koppen
Mej. E. Asselbergs
Mej. P. Bakx	 Receptioniste
Mej. C. Biemans
Mevr. E. Backus-Buys 	 Röntgen
Mevr. W. v. d. Rijen-Dirkse	 Opname
Dhr. J. de Goey
Dhr. E. van Goningen
Dhr. P. Klaassen	 Centr. keuken
Mevr. J. v. Leeuwen-Verheul 	 Klin. chem. lab.
Mej. Y. Mans	 M.P.
Mej. C. Oonincx	 Mech. adm.
Mej. A. v. d. Pluym
Mej. W. Rijpert	 T.P.
Mej. H. Teklenburg
Mevr. M. Veenhuizen-Kennis 	 Klin. chem. lab.
Mej. T. de Wael
Mej. J. de Ruyter	 M.P.
Dr. J. SnObl	 Ass. arts, Dr. Urlings / Dr. Arnoldussen
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