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INSPRAAK OF UITGESPROKEN 

Wat zal een verkiezing voor de personeelsraad gaan opleveren ?

Vast en zeker : Een groep van uw en onze collega's, (waarschijnlijk dertion
in getal) die verschillende keren per jaar zal vergaderen.

Maar wat zullen wij ermee winnen ?

Een gemakkelijke en geschikte weg om ideeên, wensen en klachten, samen
met suggesties aan de orde te stellen bij de leiding van het ziekenhuis ?
Een ontmoetingsplaats, waar spijkers met koppen geslagen worden, waar
men het mogelijke gaat realiseren of het onmogelijke verklaren ? Of wordt
het 'n instelling „voor de show" ? Voor de buitenwereld een keurig brokje
demokratie, maar binnenshuis een flop ?

Of u straks „uitgesproken bent" of inspraak hebt, hangt af van Ow en
onze aandacht voor deze zaak. Want het hangt van u en ons af of er straks
collega's gevonden worden, die geschikt zijn ons te vertegenwoordigen
en het hangt van u en ons af of deze collega's genoeg te horen krijgen
van wat er bij ons leeft.

Het wordt tijd, dat wij alien erover gaan nadenken wie in onze omgeving
een goede kandidaat lijkt voor de personeelsraad. ledereen, die 'n jaar
of langer hier werkt en bereid is voor zijn/haar collega's op te komen, kan
ons straks gaan vertegenwoordigen.

Belangrijk is :

Of hij/zij ons vertrouwen heeft.
Of wij geen vriendjespolitiek van hem/haar hoeven te verwachten.
Of hij/zij van de dingen, die we hem/haar voorleggen „werk zal maken".
Of hij/zij zich in de vergadering niet te gemakkelijk zal laten afschepen.
Of hij/zij nu at de gewoonte heeft om zich in de positie van een ander
te verplaatsen en om de keerzijde van de medaille te erkennen.
Of wij/hem haar gemakkelijk kunnen bereiken voor een praatje en hem/haar
dus gemakkelijk kunnen informeren.



Wanneer hij/zij te zijner tijd gekozen is, wordt zijn/haar werk : door te
geven, wat naar uw idee verbeterd kan worden. Daarom is het zaak, dat
we meer gaan letten op wet verbeterd kan worden, bijv. werkmethoden,
bijscholing, apparatuur, vakantieregelingen, werkroosters, reglementen,
ontspanning, efficientere coordinatie, kortom zoveel dingen, waarbij ieder
op eigen terrein het beste kan beoordelen wat beter kan gaan door het
anders te doen.

Momenteel zal men vaak wat over zijn kant laten gaan en zal men zwijgen
over allerlei dingen :

„omdat je niet weet, waar je je ideeen kwijt moet"
„omdat het misschien de moeite niet waard is"
„omdat in het ziekenhuis alles toch al zo gecompliceerd is"
„omdat een ander er misschien niet veel waarde aan hecht"
(terwijI het goed denkbaar is, dat wat u een verbetering Iijkt ook voor veel
collega's een aanzienlijke verbetering kan zijn.)

Wanneer niet ieder op eigen terrein de mogelijkheden van verbetering
nagaat, is er straks niets in de vergadering veer te stellen, al is er misschien
nog zoveel te verbeteren.

U denkt toch niet, dat de leden van de personeelsraad straks voor u ieder
persoonlijk gaan zitten nadenken ? Ze zouden voor een onmogelijke op-
gave staan ! !

M. VAN BRACHT, - Lid Comm. van Voorber.
J. BERNSEN,	 - Lid Comm. van Voorber.

MEDEDELING VAN DE CIVIELE DIENST

Ten behoeve van het interne personeel zal binnenkort een hypermoderne
versnaperingenautomaat worden geplaatst in de lounge.

Deze automaat vergroot ons huidige servicepakket aan het interne perso-
neel. Men kan keuze maken uit een rijkelijk assortiment van 8 verschillende
artikelen tegen verschillende prijzen te weten :

ARTIKEL	 PRIJS

•	 Pennywafel	 15 cent

Choco prince	 20 cent

Gevulde heren	 25 cent

Glace cakes	 25 cent

Rondo's	 25 cent•

Smith's patatoes	 25 cent

Paprika patatoes	 25 cent

Chocomel	 50 cent

mededeling met „open armen" ontvangen.

DE CIVIELE DIENST.

Naar wij hopen wordt deze



HET WERK ALS PASTOR IN DEZE TIJD

Het getuigt van een moderne aanpak,
dat bij de vele specialismen in dit zie-
kenhuis, ook het pastoraat hoort.
Het bestuur en de directie heeft mij haar
vertrouwen gegeven, door mij te be-
noemen als Hoofd Pastorale Dienst, na
negen jaar als pastor gewerkt te hebben
in het Academisch Wilhelmina Gasthuis
te Amsterdam. lk ben hun daar erkente-
lijk voor.
Nu ik zo aan het schrijven ben, voel ik
mij als iemand, die zijn ambt aanvaardt
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met het uitspreken van een openbare
les. De toehoorders - in dit geval de
lezers - krijgen een schets-in-grote-lijnen
van een plan, dat wij samen in details
moeten gaan uitwerken en waarmaken.

Mag ik nog even mijn voldoening uitspreken over de kennismaking met
velen van U ? Als ik tijdens de ontvangst-receptie een woordje had moeten
spreken, dan was het hierop neergekomen, dat ik blij ben in het Ignatius-
ziekenhuis to kunnen werken. Dit is meór dan alleen maar beleefd bedoeld :
Sint Ignatius is in het bijzonder de inspirator van de twee pastores hier.
Onze stichter heeft na zijn bekering destijds to Parijs in een ziekenhuis
gewerkt; zelf heb ik na een (pastoraal)) verblijf in een melaatsenkamp te
Spanje een bekering-tot het ziekenhuis beleefd.
Hoe zie ik voor deze tijd het werk als pastor in een zich deskundig opstel-
lend ziekenhuis ? Als pastor val je niet meteen op door aparte functie-
kleding en daarbij-behorende attributen. Met een zoemer in je pak on een
telefoon op je kamer houdt de technische uitrusting praktisch op. (Daarmee
is niet gezegd dat ik geen „techniek" in mijn werk nodig zal hebben; ik
denk b.v. in de toekomst aan koorplaten onder de Eucharistische dienst
's zondags, nu authentieke stemmen steeds moeilijker to verzamelen en te
begeleiden worden.)
Ook buiten de kapel dacht ik, dat wij geen „kerkje" kunnen en mogen
gaan spelen in het ziekenhuis. Vanuit mijn specialisatie, die ik nog altijd
roeping blijf noemen, wil ik het leven-van-alledag van patienten en van
iedereen, die een beroep op mij doet, wat verlichten en speciaal in de
betekenis van bij-lichten. In een donker hoekje van ons bestaan wat licht
aanbrengen. Waar haal ik dat licht vandaan ? Mag ik het een beetje
artistiek zeggen : zoals Rembrandt vanuit een onverwachte hoek licht bracht
op zijn doeken; of zoals Van Gogh de zon nodig had om zijn kleuren diepte
to geven. Licht dus niet vanuit een „knopje", maar vanuit een vollere wer-
kelijkheid dan waarin we doorgaans gewend zijn to leven en te denken.
Licht aanbrengen is een kunst. Teveel licht verblindt en maakt de mensen
schuw; to weinig licht is ongezellig en jaagt de mensen de deur uit. Waar
goed aangepast licht is, daar vinden mensen elkaar. Dat wij het samen
lang mogen vinden !

J. DRESEN s.j.



DE MIDI-SINGEL
Vakantieperikelen :
„Je ziet pas hoe groot zo'n mo-
zaiek is als alle steentjes tege-
lijk met vakantie zijn".

Goede gewoonte :
„Elke dag even in de medische
bibliotheek kijken met wie er
nu weer kennis te maken valt".

3 ,Les op les :
Oog om oog
Tand om tand.
Maar op 't end :
Leer om leer".
Cantecleer.

Wat je op zo'n receptie niet
kunt missen :
„Een sherry-can".

Advies :
„Timmer niet op de lift. De di-
rektrice zou er wel eens in kun-
nen zitten".

Trim-truc :
„Je auto in de Brabantlaan par-
keren en op een vouwfiets het
ziekenhuisterrein oprijden".

Voorwaardelijke reflex :
„Elke keer als je nassi ruikt
denken dat het de dag van de
verpleging is".

,X-straalde" moet Zr. Etienne
na afloop van de geslaagde re-
ceptie gedacht hebben".

a Binnenkort in de kapsalon :
_Doorlopende voorstelling van
Hair".

3 Pater Dresen is met een klas-
sieke regenwaterdoop opgeno-
nomen in de ziekenhuisgemeen-
schap".

Wat nooit op de TV komt :
A.: „Wat is jouw was toch

mooi ! Ander wasmiddel ?
B. : Nee, andere paperclips,

rozenkransen, naamspeld-
jes en infuusregelaars".

Binnenkort in dit blad
„Karthoons".

„De kinderpoli is eindelijk vol-
wassen".

KENNISMAKING MET MEJ. BOTS

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik,
U te laten weten, hoe ik de eerste weken in
het ziekenhuis ervaren heb.

Een spontane ontvangst is mij ten deel ge-
vallen. Van ieder mocht ik bereidheid tot
helpen ondervinden, de weg in de voor mij
vreemde wereld van het ziekenhuis te vinden.

Reeds hebben mej. E. van Hezik en ik bemerkt dat de leerlingen wensen
hebben op het gebied van lectuur en het beoefenen van hobby's. Er wordt
gezocht naar een evenwicht tussen werk, studie en vrije tijd.

Samen hopen wij met Uw medewerking, redle wensen te realiseren en een
sfeer te scheppen waarin ieder zich thuis voelt en naar eigen inzicht en
mogelijkheid kan ontplooien.

J. BOTS, Mentrix.



PERSPUBLICATIE

De besturen van de drie algemene ziekenhuizen in Breda hebben zich
mede n.a.v. een desbetreffend initiatief van de ziekenhuiscommissie, de
commissie die de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid adviseert
in ziekenhuisaangelegenheden en het gemeentebestuur van Breda ge-
durende 1969 en de eerste helft van het lopende jaar bezonnen over het
beleid, dat een optimale medische verzorging in Breda kan bevorderen.

E.e.a. was mede urgent geworden door de noodzakelijkheid van nieuwbouw,
die zich bij het Ignatius- en Laurensziekenhuis voordeed.

Daartoe is een raadgevend organisatiebureau uitgenodigd om - na inven-
tarisatie van de huidige omvang der huizen en standpunten van direkties
en specialisten, prognose van het benodigde aantal bedden en het dien-
stenpakket - na te gaan, welk aantal algemene ziekenhuizen in de nabije
toekomst de optimalisering kan bevorderen en welke omvang de huizen
dienen te hebben.

Het per medio 1970 uitgebrachte rapport dienaangaande adviseert te komen
tot een tweetal ziekenhuizen, waarvan een een funktie dient te verkrijgen,
die zal tenderen naar een centrumziekenhuis, het andere tot een volledig
basis-ziekenhuis zal dienen te groeien. Hierbij zal het dienstenpakket van
huidige en toekomstige specialismen in onderling overleg dienen te worden
verdeeld.

Een voorstel van het bestuur van de Stichting Ignatiusziekenhuis tot samen-
voeging van genoemd ziekenhuis met het St. Laurensziekenhuis is door
het bestuur van laatstgenoemd ziekenhuis in principe overgenomen.

De besturen hebben uitsluitend op bovengenoemd rapport het raadgevend
organisatiebureau verzocht nader advies uit te brengen over alle implica-
ties voortvloeiende uit het genoemde principebesluit enerzijds en de moge-
lijkheden van uitbreiding van het Diaconessenhuis anderzijds. In het kader
hiervan zullen de daarvoor in aanmerking komende geledingen van de
huizen in het onderzoek worden betrokken.

Het ligt in de bedoeling nog voor het einde van dit jaar aan de hand van
het uit te brengen nader advies het overleg of te ronden, waarna met de
betrokken overheidsinstanties contact zal worden opgenomen over de
realisatie daarvan. Het spreekt vanzelf, dat deze realisatie een aantal
jaren zal vergen.

Het Bestuur van de Vereniging Diaconessenhuis.

Het Bestuur van de Stichting Ignatiusziekenhuis.

Het Bestuur van de Stichting Laurensziekenhuis.

drukkerij west/brabant
poor al MO drukwerk



KENNISMAKING MET MEJ. VAN HEZIK

Als je niet uit de ziekenhuiswereld komt, kost
het in het begin nogal wat moeite alles te
begrijpen en te doorzien.

Maar de medewerking, van alle kanten ge-
kregen, is erg plezierig met veel begrip voor
al mijn onbegrip.

Samen met de Mentrix ,Mej. Bots, hoop ik een
goede vorm te vinden waarin wij de leerling-
verpleegkundigen van dienst kunnen zijn.

Het prettige van deze funktie is te weten, dat
je werkt voor mensen, die zelf hard voor
anderen werken.

Mej. E. VAN HEZIK,
Con-Mentrix.

UITKERING TREND 1970

Bij de salarisbetaling over de maand september, zal tevens de trend-
uitkering groot 2,78% van het jaarsalaris worden uitgekeerd.

De salarisgrondslag is het salaris per 1 augustus j.l. vermeerderd met
vakantietoelage, kindertoelage en kinderbijslag en het gemiddelde van de
onregelmatigheidstoeslag.

Uiteraard wordt voor degenen die geen vol jaar in dienst zijn een evenredig
deel uitbetaald.

AGENDA D.I.O. OKTOBER

SPORT : Wegens het slecht opkomen van degenen, die zich voor diverse
takken van sport hadden opgegeven en tevens het niet tijdig voldoen van
de lesgelden heeft het bestuur besloten twee maanden proef te draaien.
Blijft er weinig animo bestaan dan zullen wij om financiöle redenen met
de sport in het revalidatiecentrum moeten stoppen.

De sportavonden vinden plaats op de 1 e en 3e maandag van de maand.
(5 en 19 oktober).

Het programma is als volgt :

19.00-20.00 uur volleybal o.l.v. Dhr. v. d. Sluizen.
19.00-20.00 uur zwemmen voor beginners o.l.v. Dhr. Janssen.
20.00-21.00 uur zwemmen voor gevorderden.
20.00-21.00 uur gymnastiek o.l.v. Dhr. Borman.
21.00-22.00 en 22.00-23.00 uur badminton.



VOETBAL

Het lesgeld bedraagt f 1,— per uur per sport en wordt voor twee maanden
vooruit betaald.

BOWLEN : de 2e en 4e donderdag van de maand van 19.00-21.00 uur
in het Bowlingcentrum. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij Dhr. Dhaenens
(klin. chem. lab.). (8 en 22 oktober).

10 OKTOBER voetbaltoernooi in Goirle, aanvang 12.00 uur. Supporters
opgeven bij : dhr. Dhaenens, (klin. chem. lab) en dhr. v. d. Berg (O.K.)

13 oktober : RIKAVOND.

DROPPING : vrijdag 16 oktober. We verwachten weer veel enthousiaste-
lingen en we hopen, dat het weer een plezierige avond mag worden.
Uiteraard zijn er weer prijzen aan verbonden voor snelle lopers en speur-
ders. U kunt zich nu reeds opgeven door middel van een briefje met uw
naam in de bus van de personeelsvereniging. Startplaats wordt nader
bekend gemaakt.

Bestuur D.I.O.

Op zaterdag 22 augustus werd het
jaarlijkse Dr. Weggeman-toernooi
gehouden, waarbij als gastheer
optrad de Psychiatrische Inrichting
„Vrederust" in Halsteren.

Ons elftal moest 5 wedstrijden
spelen en wij verloren prompt de
eerste wedstrijd met 1-0 van Lie-
vensberg, zodat iedereen dacht
dat wij kansloos waren.

Maar een wonderlijke ommekeer
volgde !

Tegen de door iedereen gevreesde tegenstander „Vrederust" wonnen wij
met 2-0. Het Laurensziekenhuis (Breda) werd met 3-0 verslagen. Tegen
V.V. Rhesus bereikten wij een 1-0 resultaat en wanneer wij de laatste
wedstrijd tegen Franciscus zouden winnen, waren wij praktisch beker-
winnaar.

Welnu, in deze, laatste wedstrijd scoorde broeder Joseph Wirken 3 minuten
voor het einde de winnende goal !

De laatste wedstrijd van het toernooi werd gespeeld tussen „Vrederust"
en onze stadgenoten van het Laurensziekenhuis. Won „Vrederust" dan
volgde een beslissingswedstrijd tussen „Vrederust" en ons elftal.

Maar ja, Breda staat overal bekend als De Bierstad en dat werd onze
redding; dus gauw elf flesjes bier gekocht, deze aan de rand van het veld
gezet, en ze als beloning in het vooruitzicht gesteld aan de Laurens-spelers
wanneer ze wonnen of gelijkspeelden.

Sukses bleef dan ook niet uit.



Na 3 minuten lag de bal reeds in het „Vrederust"-doel en nadat „Vrede-
rust" 5 minuten voor tijd gelijkmaakte, was de spanning to snijden.

Gelukkig voor ons bleven „verkeerde" doelpunten uit en nadat de scheids-
rechter voor het einde gefloten had, speelden zich Europa-cup tonelen of
voor de verbaasde toeschouwers.

Het Ignatius-elftal had de beker heroverd.

Met een gezellig etentje na afloop werd deze bijzonder goed verzorgde
en gezellige dag besloten.

-0-
Op zaterdag 5 oktober reden we naar Tilburg voor een voetbaltoernooi,
georganiseerd door het Maria Ziekenhuis.

De verschillende elftallen (zelfs een uit Belgie) waren verdeeld in poules.

Ons elftal was ingedeeld in een poule met het Maria Ziekenhuis (Tilburg),
Olvac (Antwerpen) en ziekenhuis Venray (later de bekerwinnaar).

De resultaten voor ons elftal waren echter zeer matig, alleen tegen het
Maria Ziekenhuis werd een gelijkspel behaald.

Met een gezellige avond werd deze perfect georganiseerde dag besloten.
Naar aanleiding van dit toernooi werd besloten een connpetitie to organi-
seren tussen verschillende ziekenhuizen in Brabant en dat was voor ieder
elftal zeker een winstpunt.

SNOR.
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BEDRIJFSARTS

Met ingang van 1 september 1970 is Drs. C. van Wingerden, chirurg, be-
noemd tot bedrijfsarts in ons ziekenhuis. Daarnaast vervult hij de funktie
van docent aan de school voor verplegenden.

Voor een juist begrip van de taak van de bedrijfsarts volgt hier een kort
omschrijving.

Adviseren, controleren, bestuderen van vraagstukken op het terrein
van arbeidsomstandigheden, hygiene van het arbeidsnnilieu etc. etc.
Keuring van alle werknemers bij in dienst treden.
Periodieke bedrijfskeuringen, zoals deze onder meer bij de wet zijn
voorgeschreven.
Eventueel het verrichten van ziektecontroles bij ziekte van de werk-
nemers.

5. Periodieke keuring van de oudere werknemers, indien deze daarop
prijs stellen.

De bedrijfsarts fungeert dus niet als huisarts zoals uit de bovengenoemde
omschrijving zijner werkzaamheden moge blijken.

In zijn nieuwe funktie wensen wij de Heer van Wingerden veel sukses.

Dr. J. J. Th. DERKSEN,
Direkteur Geneesheer.



VAKATURE

Daar Zuster Stolk binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde Ieeftijd
bereikt en dan gaarne van haar, meer dan verdiende, rust wil gaan ge-
nieten, is de tijd aangebroken om uit te zien naar een opvolg(st)er

Alvorens een advertentie te plaatsen in de dagbladen willen wij gaarne
onze personeelsleden de mogelijkheid bieden te solliciteren naar de funktie
van „Hoofd van de Centrale Sterilisatie".

Ook zij, die geen verpleegkundige opleiding hebben genoten, doch menen
te beschikken over organisatorische en Ieidinggevende capaciteiten, kunnen
solliciteren.

ADVERTENTIE.

Binnen afzienbare tijd komt in ons ziekenhuis een vakature,
te weten :

HOOFD VAN DE CENTRALE STERILISATIE

Wij verwachten van deze funktionaris, dat hij/zij :

een grote mate van zelfstandigheid bezit en eigen initiatief
kan ontplooien.

beschikt over Ieidinggevende en organisatorische capaci-
teiten.

kennis heeft (of bereid is deze zich door studie eigen te
maken) van de steriliteitsproblematiek.

leeftijd ± 28 tot 40 jaar.

inlichtingen omtrent deze funktie kunt u inwinnen bij de Direk-
trice, Zr. M. Vahlkamp.

GeInteresseerden in deze funktie gelieve hun, met de hand
geschreven sollicitaties te richten aan ons Hoofd Personeels-
zaken.



AFSCHEIDSGROET DEKEN A. BLOMMERDE

Middelburg, september 1970.

Toen ik ruim twee jaar geleden benoemd werd tot moderator van de
verpleegstersschool was ik daar niet zo erg blij mee. Het ziekenhuis lokte
me beslist niet en van godsdienstles geven aan jongelui had ik altijd
gedacht : „Als ik dat maar nooit hoef te doen".

En het viel inderdaad niet mee. De interesse voor wat ik wilde vertellen
was vaak ver te zoeken; een enkele keer draaide het zelfs op complete
heibel uit. Soms had ik het gevoel, dat ik voor een muur stond waar geen
deur in zat.

Maar een mens kan veel leren en er verandert ook wel eens wat : Op den
duur gingen de lessen beter lopen en er viel een gat in die muur. Er kwam
persoonlijk kontakt, je ging er bij horen, sommigen begonnen zelfs goede
dag tegen je te zeggen als je ze in de gangen van het ziekenhuis tegen-
kwam. Het mee koffie drinken in de lounge na de les, aanvankelijk arg-
wanend bekeken, werd geleidelijk aanvaard en zelfs gewaardeerd. En toen
bekend werd, dat ik weg zou gaan, heb ik echt even staan kijken van de
belangstelling, die dat opwekte. lk kreeg bijna spijt, dat ik niet besloten
had te blijven, vooral toen sommigen zeiden - en ze meenden het - „Jammer
dat je weggaat".

En als ik dus nu de balans opmaak na twee jaar, dan komt daar zowat dit
uit : lk blijf het jammer vinden, dat er, juist bij jongelui in dit werk, niet
wat meer gerichte belangstelling is voor levensvragen, godsdienst, geloof,
kerk - maar tegelijkertijd kan ik dat ook wel een beetje begrijpen : Jullie
hebben het druk, het ziekenhuis draait voor een groot stuk op jullie, je
moet hard werken en daarbij ook nog tijd vinden om te studeren en je te
ontspannen; voor andere dingen blijft er dan niet veel tijd en energie
meer over. Daar komt bij, dat de waardering voor jullie werk niet altijd je
dat is. Alles bij elkaar genomen, moet ik zeggen, dat ik aan die twee jaar
een groot respect heb overgehouden voor de opgewektheid en het nuchtere
idealisme, waarmee jullie iedere dag weer aan je werk beginnen.

Dit laatste, dit respect, geldt natuurlijk ook alle andere personen en groe-
peringen binnen het ziekenhuis. U doet allemaal uitermate belangrijk werk
en ik wens U daarbij alle succes. lk dank al degenen van wie ik in deze
twee jaar medewerking en vriendschap mocht ondervinden.

A. BLOMMERDE.

AD VAN BOXEL
BRABANTLAAN 14 BREDA TELEF. 33478

Assurantien	 Hypo theken	 Financieringen



REISKOSTENVERGOEDING

De bestaande regeling reiskostenvergoeding is met ingang van 1 september
1970 uitgebreid met de volgende bepaling :

Ook voor reiskostenvergoeding komen in aanmerking :

Ongehuwde personeelsleden, die in Breda op kamers wonen, doch waar-
van de ouders elders hun woonplaats hebben, ontvangen 2 keer per maand
vergoeding van de reiskosten „Breda—woonplaats van hun ouders v.v."
in zoverre die reiskosten een bedrag van f 5,— per maand te boven gaan.

De eerste f 5,— komen voor eigen rekening en per maand wordt niet meer
dan f 25,— aan reiskostenvergoeding uitbetaald.

Zij, die een bruto salaris ontvangen van minder dan f 834,60 per maand
en menen op grond van bovengenoemde bepaling in aanmerking te komen
voor reiskostenvergoeding, kunnen de gemaakte reiskosten over september,
declareren bij de Loonadministratie. Trein- of buskaartje moet hierbij over-
legd worden.

DE DIREKTIE.

'catAt x4.4'
DANKBETUIGING
Mijn oprechte dank aan Direktie, Personeelsvereniging en alien voor de
hartelijke belangstelling bij mijn 12 1/2-jarig jubileum ondervonden.

C. M. PAULY, Technische Dienst.

DANKBETUIGING
Daar het mij onmogelijk is iedereen persooniijk te bedanken, doe ik dit
langs deze weg.

lk dank U alien hartelijk voor de enorme belangstelling en welgemeende
wensen, die ik bij mijn 25-jarig professie-feest heb mogen ontvangen.

Het zal voor mij een blijde herinnering blijven.

Zr. ETIENNE.

GEKNIPT
Medio oktober beschikt het ziekenhuis over een dameskapsalon. Deze
kapsalon is in eerste instantie bedoeld voor de patienten. Zij kunnen een
afspraak maken via de hoofdverplegende.

Ook ons personeel kan eventueel van de diensten van de kapster gebruik
maken. Er worden normale (geen hoge) prijzen gevraagd.

De Heer en Mevrouw Lindeboom zijn telefonisch bereikbaar op toestel 419.

DE REDAKTIE.



MUTATIES IN DE REDAKTIE

In verband met hun drukke en onregelmatige werkzaamheden meenden
Zr. van Dongen (Urologische Poli) en Zr. Bakx (Docente) niet !anger deel
uit te kunnen maken van onze redaktie.

De redaktie dankt hen voor het werk, dat zij ten behoeve van onze Singel
hebben verricht.

Op verzoek van de redaktie hebben Mej. van Hezik (con-nnentrix) en de
Heer van Bracht (sous-chef centrale keuken) zich bereid verklaard hun
taak over te nemen. Wij wensen onze nieuwe leden veel succes toe.

N.B. De redaktie overweegt Singel 33 in een ander jasje te steken.
Eenieder, die meent daadwerkelijk aan dit idee steun te kunnen verlenen,
is hartelijk welkom.

DE REDAKTIE.

PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN

Mej. E. Bogaerts	 K.C.L.
Mevr. C. van Eyk-Schneider 	 M.P.
Mej. A. Hennekam	 E.
Mej. M. v. d. Heijden	 E.
Mej. M. d'Hont	 E.
Mej. M. Janssen	 K.C.L.
Mej. G. de Jong	 Narcose
Mej. M. Kaczmarek	 Rest.
Mej. A. Kelders	 M.P.
Mej. L. Kennis	 Couveuse
Mej. C. Kroese	 Tel. Centrale
Mevr. M. Martens-de Werd	 Centr. Sterilisatie
Mej. C. Rentmeester	 R.P.
Mej. M. Rijk	 G.
Mej. E. Schmetz	 Dieetkeuken
Mej. M. v. d. Smissen	 K.C.L.
Mej. C. Verstegen	 K.C.L.
Mej. G. v. d. Vijver	 Röntgen
Mej. J. Blankenstijn 	 C.
Mej. M. Bastiaansen	 K.C.L.
Mej. A. Timmers	 Hoofdadm.
Mej. J. Broeders	 K.C.L.
Mej. J. Buys	 Hoofdadm.
Mej. J. Krzyzanowski	 Röntgen
Mej. E. Koningen	 B.
Mej. A. Lambregts	 B.



Vervolg Wij verwelkomen

Mej. P. Setton	 K.C.L.
Mej. K. Tjoa	 K.C.L.
De Heer P. Willemse	 K.C.L.

Mej. C. Adriaensen	 School
Mej. L. Bastiaansen	 School
Mej. J. v. d. Borgt	 School
Dhr. A. v. d. Bosch	 School
Mej. A. Brankaert	 School
Mej. C. Buiks	 School
Mej. M. Deutz	 School
Mej. E. v. Dijke	 School
Mej. E. Elsen	 School
Mej. W. van Emmerik	 School
Mej. D. van Erp	 School
Mej. M. Geerts	 School
Mej. M. Geerts	 School
Mej. E. van Gemert	 School
Mej. A. van Gils	 School
Mej. A. Gladdines	 School
Mej. W. van Heel	 School
Mej. H. van Herp	 School
Mej. A. Hoying	 School
Mej. L. Jacobs	 School
Mej. H. de Kort	 School
Dhr. A. Looijmans	 School
Mej. C. Meurs	 School
Mej. C. Puyk	 School
Mej. A. Reijnders	 School
Mej. E. Rijkhoff	 School
Dhr. J. Snoek	 School
Mej. G. Snijders	 School
Mej. C. de Swart	 School
Mej. H. v. d. Ven	 School
Dhr. P. Verpaalen	 School
Mej. E. Visser	 School
Mej. C. Voetel	 School
Mej. Th. Vollebregt	 School
Mej. D. Weterings	 School
Mej. W. de Wolf 	 School
Mej. A. Wouters	 School
Mej. C. Anssems	 School
Mej. M. Huybregts	 School
Mej. A. Rietveld	 School

Mej. J. van Bergen	 D.
Mej. M. van Bergen	 B.
Mej. B. Biemens	 E.
Mej. C. Boonen	 Röntgen
Mej. J. Bots	 Mentrix
Mej. D. Clerbout	 O.K.



Vervolg Wij verwelkomen

Mej. A. Devos	 D.
Dhr. J. Dresen	 1-loofd Pastorale Dienst
Mej. A. Engelhart	 G.
Mej. A. Geerts	 0.
Mej. A. Hereijgers	 G.
Mej. C. Hereijgers	 K.C.L.
Mej. E. Janssen	 Afspraakcentrum
Mej. J. Janssen	 Dieetkeuken
Mej. A. de Jongh	 Hoofdadm.
Mej. M. Joormann	 Adm. Maatsch. Werkster
Mej. A. Lenderink	 Chir. Poli
Mej. M. van Lent	 O.K.
Mej. J. Lodewijk 	 Z.
Mej. I. Martis	 O.K.
Mej. W. van Nassau	 O.K.
Mej. J. Peltenburg	 A.
Mevr. R. Samson-Aveling	 B.
Mej. F. Schlepers	 G.
Mej. H. Stoop	 Afspraakcentrum
Mej. C. Szarzynski	 O.K.
Mej. T. Tax	 0.
Mej. G. Vogelenzang	 O.K.
Mej. J. de Vries	 O.K.

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Mej. C. Bavinck	 Path. Lab.
Dhr. F. Goos	 K.C.L.
Mej. C. Grobbink	 B.
Mej. C. Huybregts	 Couveuse
Dhr. P. Hut	 Techn. Dienst
Mej. W. Jacobs	 K.
Mej. A. Jansen	 E.
Mej. H. Kroonenberghs	 Couveuse
Mevr. C. Laene-Meeren	 Z.
Mej. J. v. d. Langenberg	 D.
Mevr. v. Loon-Wijnen	 R.P.
Mej. F. v. d. Meer	 Chir. Poli
Mej. C. den Ouden	 Centr. Keuken
Mej. C. Prinse	 Z.
Mej. W. Seegers	 O.K.
Mej. D. Vermunt	 E.
Dhr. M. van Beek	 G.
Mevr. E. Joossen-ter Elst	 Hoofdadm.
Mevr. J. Donkers-Saenen	 School
Mej. C. Eikhout	 C.
Mevr. R. van Elewout-Pattenier 	 K.C.L.



Vervolg Wij namen afscheid van

Mej. M. van Enckevort 	 Stag iai re
Mej. W. Wijnen	 Stag iai re
Mej. M. v. d. Zanden	 Stagiaire
Dhr. M. Oosterbos	 K.C.L.
Mej. N. van Gurp	 M.P.
Mej. J. van Aken	 A.
Mej. J. v. d. Berg	 A.
Mej. M. v. d. Bremer	 C.
Mej. M. v. d. Duin	 Z.
Mej. M. Bude	 Mentrix
Mevr. C. Duerinck-Pollemans	 Couveuse
Dhr. L. Gladdines	 Chir. Poli
Dhr. W. Gladdines	 E.
Mej. B. Huysmans	 C.
Mej. M. Jongmans	 B.
Mej. S. Kaczmarek	 K.C.L.
Mej. T. Krouwel	 K.
Mej. J. van Lange	 G.
Mej. A. Ligthart	 Centr. Ster.
Zr. Marie-Jose	 C.
Mej. B. Meurs	 A.
Dhr. 0. Muller	 Hoofdadm.
Mej. P. Rijnaars	 D.
Mej. J. Scheffler	 0.
Dhr. G. Verdaasdonk	 C.
Dhr. C. Visker	 Ass. Arts
Mej. C. Vrakking	 D.
Mej. M. Werts	 B.
Mevr. P. Wesselman-van Rijn	 Civ. Dienst
Mevr. C. Jansen-Wiegerinck 	 Bloedafn.

WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN

HET DIPLOMA A-ZIEKENVERPLEGING

Zr. J. van Aken	 A.
Zr. J. v. d. Berg	 A.
Br. M. v. d. Duin	 Z.
Br. L. Gladdines	 Chir. Poli
Br. W. Gladdines	 E.
Zr. B. Huymans	 C.
Zr. T. Krouwel	 K.
Zr. J. van Lange	 G.
Zr. B. Meurs	 A.
Zr. P. Rijnaars	 D.
Br. G. Verdaasdonk	 C.
Zr. C. Vrakking	 D.
Zr. M. Werts	 B.
Zr. C. van Geel	 B.
Zr. B. Gijsen	 E.
Br. G. van Rooy	 B.



WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN

DE KRAAMAANTEKENING
Zr. A. Jansen,
Zr. A. Kock,
Zr. M. Wring,
Zr. W. Oprins,
Zr. C. Talboom,
Zr. D. Vermunt,
Zr. J. van Vorstenbosch.

HUWELIJKEN

19-8-1970 Mej. A. Pinxteren (Hoofdadm.) met Dhr. A. van Wanrooy.
28-8-1970 Zr. E. Schoof (Z) met Dhr. A. Koeleman.
29-8-1970 Zr. E. Veraart (A) met Dhr. T. v. d. Bogaert.
29-8-1970 Zr. B. den Tenter (0) met Dhr. J. Fluitman.
31-8-1970 Mej. P. Paterik (E.E.G.) met Dhr. J. v. d. Kooy.
4-9-1970 Mej. A. de Wolf (Bloedafn.) met Dhr. P. v. d. Rijk.

WIJ FELICITEREN MET HUN 12 1/2 JARIG DIENSTJUBILEUM

5-8-1970 De Heer C. M. Pauly 	 Timmerwerkplaats
17-8-1970 Zr. E. de Gouw	 Gynaecologische Poli
1-9-1970 De Heer C. van Welt	 Stoffeerderij

WIJ FELICITEREN MET HUN ZILVEREN PROFESSIEFEEST

8-9-1970 Zr. M. Regina (v. d. Burgt).
8-9 1970 Zr. Marianne (Helmonds),
8-9-1970 Zr. M. Crescentia (Speet),

13-9-1970 Zr. Etienne (Aarsen),
13-9-1970 Zr. Marie Jose (Vrolijk).

Redaktie : Zr. Dunk, Dhr. v. Groesen, Mej. van Hezik,
Dhr. van Bracht, Dhr. Strater, Dhr. Vissers.

Foto-reportages : Dhr. van Bracht.

Illustraties : The van Gastel.

Druk : Drukkerij West-Brabant, Dreef 58, Breda.

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