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Op 2 februari j.l. herdachten wij
het feit, dat Zr. I. Vis 12 1/2 jaar
geleden, to weten op 1 augustus
1957, in dienst van het ziekenhuis
kwam.

Zij begon haar loopbaan als ad-
ministratieve kracht bij de Opname
- later in 1963 werd zij aangesteld
als bibliothecaresse van de medi-
sche bibliotheek, waarover zij nu
nog de scepter zwaait.

De herdenking had een speciaal
cachet.
Zr. Vis recipieerde vanaf 10 uur
in haar eigen domein.

Vele felicitaties, bloemen en ca-
deaux, met name van de direktie,
medische staf, personeelsvereni-
ging en medewerk(st)ers, nam zij
stralend in ontvangst.
Zr. Vis - van harte proficiat met
deze mijlpaal.

Moge u ook in de toekomst vreug-
de beleven in uw werk bij ons.

DE REDAKTIE.

Aan Direktie, Personeelsvereniging en alien, die mijn 12 1/2-jarig jubileum,
dat gevierd is op maandag 2 februari 1970, voor mij tot een onvergetelijke
en zeer blijde dag hebben gemaakt, langs deze weg mijn hartelijke dank.

I. VIS.



Sophiastraat 37 Breda Tel. (01600) 3 47 50

JAARVERGADERING

VAN DE PERSONEELSVERENIGING D.I.O.
Op de vergadering van dinsdag 20 januari j.l. hebben wij, de leerlingen,
verloren. De reden was, dat wij geen kandidaten hadden op de vergadering
en dat wij het niet eens konden worden tijdens de tien minuten, waarin de
vergadering was geschorst.
Hierdoor hebben wij onze plaatsen in het bestuur prijs moeten geven.

Uit dit alles blijkt o
	

dat de belangstelling van de leerlingen voor de
personeelsvereniging erg summier is.
Waar ligt dat aan ?
Men wil alles, maar zodra er moeite voor gedaan moet worden, komt er
niets van terecht.
Ondanks dit, zijn er ook aan de kant van het bestuur fouten gemaakt.
Zo bleek bijvoorbeeld, dat de statuten niet waterdicht waren. Er was niet
in voorzien, dat er zich eksessen zouden kunnen voordoen.
Zo was er ook niet in voorzien, dat de leerlingen geen kandidaten zouden
hebben. Men wist niet, wat er dan moest gebeuren met hun plaatsen in het
bestuur. Vandaar dat er zich zo nu en dan hevige debatten ontwikkelden
tussen leerlingen en het personeel uit andere groeperingen. Soms was het
personeel uit de andere groeperingen het met elkaar ook niet eens. Het
werd er allemaal niet eenvoudiger door.

Hoe liep het nu of ?
Doordat wij met een te gering aantal leerlingen aanwezig waren, hadden
wij totaal niets in te brengen. Het is daarom erg wenselijk, dat de leer-
lingen nu eindelijk eens tot overeenstemming trachten te komen en zich
alsnog aansluiten bij de personeelsvereniging.
Laten wij niet aankomen met het ekskuus, dat D.I.O. ook de belangen,
die buiten ontspanning vallen, van de leerlingen of ander personeel moet
behartigen. Hiervoor zijn andere instanties aanwezig.
Het enige, waar wij het niet mee eens blijven, is, dat een kandidaat uit
een andere groepering van het personeel op een van de stoelen van de
leerlingen is gekozen, voordat de leerlingen zich hadden uitgesproken over
het besprokene tijdens de tien minuten schorsing.
De eerste en de grootste fout blijft echter bij de leerlingen. Want aan de
laksheid van de leerlingen in het algemeen is het te wijten, dat wij het
pleit hebben verloren en nu voor minstens een vol jaar geen inbreng
hebben in het beleid van de personeelsvereniging.

Leerlingen wat doen we nu ?

Kommentaar graag in de volgende Singel.

STASJA GARCIA
BERT NIHOT.



NIEUWS VAN DE PERSONEELSVERENIGING

De maandelijkse bijeenkomsten van het D.I.O.-bestuur vinden als steeds
bij ondergetekende aan huffs plaats.
Dus altijd nieuws uit de laatste hand.
Op 27 januari werd de le bestuursvergadering gehouden door het nieuwe
bestuur, bestaande uit de dames L. de Rijk, A. de Brouwer, K. Loose en
de heren J. Bastiaansen (voorzitter), K. v. d. Berg, J. de Graaf, M. Dhaenens
en H. Schreuder.

Na onderling overleg werden de diverse taken als volgt verdeeld :
Dhr. J. de Graaf - penningmeester,
Mej. L. de Rijk en Mej. K. Loose - secretaresses,
terwijI Mej. A. de Brouwer, K. v. d. Berg, H. Schreuder en M. Dhaenens
met de organisatie van de diverse aktiviteiten belast werden.
Ook 1970 schijnt weer een aktief jaar to worden, gelet op de voorgestelde
plannen, zoals oprichting filmclub, fietsenralley annex barbacue-avond,
sportdag) hoewel ik door het inschenken van menig „hoefijzer", het een
en ander gemist heb.
Veel aandacht werd nog geschonken aan het jammerlijke optreden van de
groep leerling-verplegenden tijdens de jaarvergadering.
Kom leerlingen, waar blijven jullie met voorstellen in deze tijd van aktie
en medezeggenschap ?
De opmerkingen gemaakt tijdens de jaarvergadering door diverse leden
omtrent de komende aktiviteiten werden door het nieuwe bestuur uitvoerig
besproken en op de diverse wensen zal zoveel mogelijk worden ingegaan.
Aangezien het bestuur uit 8 leden bestaat, werd besloten, dat bij een
eventuele stemming voortaan 3 leden 2 x zouden stemmen.
Tot laat in de avond werd er gepraat, sneller dan de secretaresses schrijven
konden en werden de laatste bestuursleden na middernacht uitgeleide
gedaan door

SNOR.

WEET U 	

Baliendijk 7
Breda-Noord
Telefoon 37283 - 46786

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

drukkerij westIbrabant
voor al mu drulawerk



VOLGEND JAOR, OOK KARNEVAL VEUR ONZE LEEJE

DA MOET TOCH KUNNE!!
Als mejewerker in ons ziekenhuis, moet me iets van mijn carnevalshart.
En dat is, waorum bij ons geen carnevalsfeest veur onze meense. Zijn er
tussen ons collegas geen carnevallisten, lolbroeken, pruuvers, dolle mina's,
of meense, die gewoon gezellig kunne zijn. Of hedde gullie nooit geen
mombakkes op. Hedde thuis soms altijd carneval !
Nee meense, ik zal julli wa anders vertellen.
„Ge wilt wel, maor ge kant nie" (da zee mun vrouw).
Maar ut wor anders, let op. Vuul de mee zukke daage de kriebels, moet te
wir zo nodig dieje stink-kiel aen, dan hek oe just nodig.

Ge het ut deze dagen mee carne-
val zelf kenne merke, of ge ut
kaan of nie, want wil er iets koome,
volgend jaor, ge wit wel, wil de iets
goed doen dan vruug beginne).
(Da zee mun vrouw tenminste).
Nouw ken de wel denke, 't is mooi
gewist, net munne kater weg en
nouw begint ie alweer over car-
neval veur volgend jaar te praten;
man ik begin eerst paasaier te ver-
ven, want da versieren zit er toch
nog un bietje in
Luister nouw es goed, ge kaant van
et bestuur toch niet verwachte des
se alles veur mekaar kenne moake,
ut hoef direkt nog ginne Raad van
Elf te zijn, alleen wa aontosjaste
meense.
Hedde zin, bel 426 (keuken) en dan
zalle wij er met unne vlinke pot
bier, spoedig en langdurig over
ouwen....

SPUIT 11.

JUBILEUM
Op 29 januari j.l. was het 12 1/2 jaar geleden, dat Zr. Huybregts in dienst
trad van ons ziekenhuis.
Zij begon hier als leerling-verpleegster.
Na het behalen van haar diploma in 1962 bleef zij als verpleegster in
onze dienst.
Per 1 juli 1966 werd zij aangesteld als Hoofd van de Couveuse-afdeling
in welke funktie zij nog steeds werkzaam is.
Tijdens de viering van haar jubileum werd door het personeel van de
afdeling nog eens bezongen, wat zij in die 12 1/2 jaar zoal had meegemaakt.
Ook kreeg zij deze dag vele felicitaties, bloemen en cadeaux, o.a. van
de Direktie, leden van de Medische Staf en de Personeelsvereniging.
Ook de Redaktie, wenst u van harte proficiat en hoopt, dat u nog lang
in ons midden zult verblijven.



DE MINI-SINGEL
De (pensioen)premie van de
maand gaat naar dhr. Melsen.
Hij had weer een tien voor re-
kenen.
„Kindertoelager-.
Juffr. Bucle.
„Binnenkort mentrex
Dr. Derksen :
,Zet voor de verandering de
bloemetjes eens binnen-.
De Centrale Sterilisatie is de
enige afdeling die elke maand
opnieuw kleur bekent.
Zr. Nas :
_De school is tegenwoordig
meer een lesblokkendoos-.
Afd. C :
Filiaal van Molenschot ?"

Er is kennelijk kopy voor de
Singel in het Stadsblad terecht
gekomen.
De burgemeester van Breda :
_Door Sade en schande wijs
geworden".

Met carnaval kan alles, alleen
D.A.T. mag niet !
Een geluk, dat het regende:
kon er beter gedweild worden.
Prachtige creaties in de carna-
valsoptocht :
Ford, Volkswagen. Stoof
Na carnaval zijn het plotseling
weer agrariers.
Overigens blijft het pokken-
weer.

JANUS.

VRIJE TIJDSVERF

KWALITEITSVERF

AFSCHEID
Zr. Bonaventura ondervond een grote belangstelling bij haar afscheid als
gevolg van de opheffing van de afdeling Z.Z.
Niets dan lof voor deze bescheiden vrouw, die reeds 38 jaar in ons zieken-
huis werkzaam was.
Hoogtepunten uit haar diensttijd waren haar dienstbaarheid tijdens de
bezettingsdagen op de „Duitse" afdeling en de zorg voor de zieke zusters,
waar zij tot het laatst binnen het ziekenhuis haar roeping getrouw bleef.
Zr. Bonaventura zal haar werkzaamheden voortzetten in het moederhuis
door zich verdienstelijk te maken voor de zieke zusters.
Zr. Bonaventura, wij wensen u hiermee veel sukses toe.

DE REDAKTIE.

EERVOLLE VERMELDING
De Heer M. P. J. van Bracht, Sous-chef Centrale Keuken, kreeg vorige
maand een eervolle vermelding bij de Nationale Kookwedstrijden in de
RAI te Amsterdam.
Onze gelukwensen !

SALARIS-NIEUWS
In tegenstelling tot de mededeling in de „Singel" van januari zullen alle
salaris- en pensioencorrecties van januari in maart door de loonadmini-
stratie uitgevoerd warden.

L. MELSEN.



PRINS KARNAVAL EN GEVOLG

IN ST. IGNATIUS-ZIEKENHUIS
Nadat de carnavalsleut nog
slechts enkele uren was los-
gebarsten, bezochten Prins
Driekus, de Raad van Elf,
Thuur Piek als „leutpliesie"
en - hoe kan het ook anders
- de „Blaospoepers" de zit-
kamer van het Manresa-
paviljoen.

Hoofddoel was, een bezoek
aan eon van de populairste
figuren van het Bredase Car-
naval, Paul Murk, die „op C"
verpleegd werd.

Zuster Lauriani, het hoofd
van de afdeling, gestoken in
„boerenblauw" oftewel de
kiel, compleet met onder-
scheidingen, bleef allerminst
achter en gaf dan ook dui-
delijk blijk met de Carnavals-
leut geen enkele moeite te
hebben.

De Prins had hoge onder-
scheidingen uit te reiken aan
Zr. Lauriani, Paul Murk en de
heer M. F. Voorbogt, van de
bereden politie (na een knie-
fractuur weer herstellende).

Na deze feestelijke zitting, onder het genot van 'n glas bier, bracht het
Doorluchtige gezelschap een bezoek aan de kinderafdeling op het There-
siapaviljoen, voorafgegaan door een kostelijk vermomde Dr. Mendelaar !

Ook „op Theresia" bleef het gezelschap nog enige tijd, teneinde ook daar
een tikje Carnavalssfeer te brengen !

Wat ons betreft, tot volgend jaar !

Patient afd. C

Redaktie : Zr. Bakx, Mej. Bude, Br. 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.



WIE DE SCHOEN PAST - TREKKE HEM AAN

In het kader van de uniformiteit van
de kleding in ons ziekenhuis heb-
ben wij gezocht naar een passend
en tevens funktioneel schoeisel.

Het resultaat is een witte zweedse
gezondheids-sandaal, die o.i. aan
de gestelde eisen voldoet : zit ge-
makkelijk, loopt geruisloos, soepel,
geperforeerd leer.

Vanwege de hierboven genoemde
eenheid van kleding zou de direk-
tie graag zien, dat in 't vervolg
alleen dit soort sandaal Of de
zwarte of witte gesloten schoen
(met open hieltje) gedragen wordt.

Zr. BOUVY.

Noot van de redaktie.
De „juiste" sandalen zijn to bewonderen aan de benen van Zr. Bouvy. Wel
enige afstand bewaren ! ! !

DE REDAKTIE.

heerlijk luchtig

prettig passend

de originele

ZWEEDSE MUILEN
ortopedisk sandgrens panto

Voor personeel Ignatiusziekenhuis

10 0/0 korting op al ons schoeisel.

DE GOUDEN SCHOEN

Ridderstraat 27, Breda, Tel. 30160

PERSONALIA
GEBOREN

22-1-1970 Ingrid, dochter van Dhr. en Mevr. Doeleman;
2-2-1970 Ester, dochter van Dhr. en Mevr. Rijnders.



Vervolg „PERSONALIA"

HUWELIJKEN
31-1-1970 Mej. J. van Aalst met Dhr. P. van Gerwen;
13-2-1970 Mej. J. van Gils met Dhr. W. van Tiel;
21-2-1970 Mej. A. Klaassen met Dhr. P. Geurts;
26-2-1970 Dhr. M. Schoonen met Mej. P. Gobbens;
27-2-1970 Mej. J. Geerts met Dhr. J. Verhoeven.

PROFICIAT
Op 28 januari j.l. slaagden voor de aantekening Kraamverpleging :
Zr. A. Brauns, Zr. J. Dohmen, Zr. T. Eringfeld, Zr. J. van Hal, Zr. E. Leen-
ders, Zr. C. van Rooijen, Zr. T. Stevens, Zr. A. Williams.

WIJ VERWELKOMEN
Mej. W. Ballemans
Mej. C. Biemans
Mej. A. Douwes
Dhr. J. van Galen
Zr. F. v. d. Meer
Mevr. M. van Oers-v. Duuren
Mej. M. Roovers
Zr. G. Taylor
Zr. M. van Tetering
Mevr. G. Troost-Theloosen
Mevr. M. Verhagen-Verheijen
Zr. M. Widlak
Dhr. M. Oostelbos
Mej. A. Meesters
Mevr. L. Luysterburg-Snoeren

C
C
Klin. chem. lab.
Klin. chem. lab.
Chir. poli
Civ. Dienst
Opname
O.K.
Couveuse
Klin. chem. lab.
Civ. Dienst
B
Klin. chem. lab.
A
Klin. chem. lab.

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Mej. J. Damen
Zr. W. Meeus-Willemsen
Zr. A. van Steen
Zr. T. Arendsen-Eringfeld
Mej. C. de Brouwer
Zr. E. Gougon
Zr. J. van Hal
Br. H. Kant
Mej. E. Klaassen
Zr. C. Knab-v. Grunsven
Zr. M. Koertshuis
Zr. H. Roels-Eykemans
Mej. J. Schouwenaars
Zr. E. Schroer-Leenders
Zr. T. Stevens
Zr. A. van Tiel-v. Gils
Mej. H. Verhaard
Mej. W. Vermunt
Zr. A. Williams
Zr. E. Wolswijk
Zr. W. Cas-Dillisse
Zr. M. Vorderman

0
B
B
E
Hoofdadm.
A
E
M.P.
B
School
Chir. poli
Z.Z.
Klin. chem. lab.
E
E
Gyn. poll
G
Röntgen
E
O.K.
R.P.
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