
2e jaargang no. 10 en 11 	 oktober - november 1970

VERKIEZINGEN PERSONEELSRAAD

Geachte Medewerk(st)er,

OP 26 NOVEMBER A.S. ZULLEN DE VERKIEZINGEN VOOR DE

PERSONEELSRAAD WORDEN GEHOUDEN IN DE TELEVISIEKAMER

ACHTER IN DE LOUNGE VAN 07.30 UUR TOT 19.00 UUR.

Kiesgerechtigd zijn alle personeelsleden, uitgezonderd stagiaires.

Indien U door ziekte verhinderd bent Uw stem uit te brengen, kunt U ook
stemmen bij volmacht. U gelieve hieromtrent tijdig kontakt op te nemen
met leden van de Commissie van Voorbereiding.

De kandidaten (naar voren gekomen uit de voorverkiezingen) zijn voor :

GROEP A, LEERLING-VERPLEEGKUNDIGEN

Mej. Diepstraten, J.

Dhr. Hommel, A.

Mej. Leeuwarden, J. T. M. van

Mej. Meeuwisse, W. J. J.

Dhr. Sluyszen, G. van der

Mej. Sluyter, M. T. E.

3e jaars leerling

2e jaars leerling

3e jaars leerling

2e jaars leerling

3e jaars leerling

2e jaars leerling



GROEP B, VERPLEGEND PERSONEEL :

Mej. Arkesteyn, H. N.
Dhr. Bal, K.
Dhr. Berg, J. van de
Dhr. Broekmans, G. C. M.
Dhr. Meyvis, P. A . M.
Mej. Rietveld, J. M.
Mej. Vroonhof, M. M.
Mej. Wiegersma, E. W.
Mej. Wilde, C. J. de

Afd. B
Afd. A
Narcose
Afd. B
O.K.
Afd. G
Kinderaantekening
Ther. Pay.
School

Hoofdverpleegkundige-A
Hoofdverpleegkundige-A
Hoofdverpleegkundige
Waarn. Hoofdverpleegkundige
Waarn. Hoofdverpleegkundige
Hoofdverpleegkundige-A
Verpleegkundige
Hoofdverpleegkundige
Docente

GROEP C, MEDISCH-PARAMEDISCH PERSONEEL EN DE NIET IN DEZE LUST
EXPLICIET GENOEMDE ANDERE CATEGORIEN :

Mevr. Degroote, J. F. M. J.
Dhr. Dolne, B. 0. M. A.
Mej. Hoon, J. M. A. P. de
Dhr. Kuypers, A. M. J.
Dhr. Leyten, C. J. J. A.
Dhr. Mook, M. P. van
Dhr. Rockland, R. W. F.
Mej. Vaart, P. F. M. van der

Maatsch. Werk.
KI. Chem. Lab.
Bloedafname
KI. Chem. Lab.
KI. Chem. Lab.
KI. Chem. Lab.
KI. Chem. Lab.
Path. Anat. Lab.

Maatschappelijk Werkster
Analist
Laborante-A
Analist-A
Anal ist-A
Magazijnbediende
Hoofdanalist
Analiste-B

GROEP D, ADMINISTRATIEF PERSONEEL :

Mej. Klaassen, C. A. M
Dhr. Pals, A. A. M.
Mej. Regenhardt, E. M
Dhr. Rijnders, L. M.
Dhr. Roelands, G. H.

Sekr. Klin. Psycholoog
Adm. Medewerker
Sekretaresse
Adm. Medewerker
Adm. Medewerker

Hoofdadministratie
Afd. B
KI. Chem. Lab.
Mech-Administratie

GROEP E, PERSONEEL CIVIELE DIENST :

Dhr. Bracht, M. P. J. van
Dhr. Broek, M. W. van den
Dhr. Joossen, P. G.
Mej. Oomens, F.
Mej. Oude Vrielink, C.
Dhr. Sebregts, J. J. M.
Dhr. Stráter, P. J. M.
Dhr. Verwijmeren, J.
Dhr. Vriends, A. A.

Sous Chef Kok
Huish. Medewerker
Hoofd Portier
Ass. Afdelingskeuken
Ass. Hoofd Civiele Dienst
Chef-Kok
Ass. Hoofd Civiele Dienst
Huish. Medewerker
Huish. Medewerker

Centrale Keuken
Afd. 0
Portiersloge
Afd. B
Civiele Dienst
Centrale Keuken
Civiele Dienst
Centrale Keuken
Alg. Dienst

GROEP F, TECHNISCHE- EN TUINDIENST :

Dhr. Antens, A. J.	 Timmerman
	 Timmerwerkplaats

Dhr. Es, N. A. van
	 Hoofd Tuindienst

	
Tuindienst

Dhr. Graaf, J. de
	

Stoker
	 Ketelhuis

Dhr. Janssen, J. C. M.	 Electro-Monteur
	 Technische Dienst

Dhr. Schreuder, J. W.	 Chef Instrumentmakerij
	

Instrumentmakerij



De kandidaten zijn geplaatst in alfabetische, volgorde. Dit ter voorkoming
van iedere vorm van voorkeur.

U bent dus beslist niet verplicht op bijvoorbeeld de eerst geplaatste kan-
didaat to stemmen.

Naar Uw eigen voorkeur kunt U aangeven wie U het meest geschikt acht
om U in de Personeelsraad te vertegenwoordigen. Reeds nu willen wij
U erop attent maken t.z.t. de raadgeving op het stembiljet goed to lezen.

Men is wel verplicht op de kandidaten uit de groep te stemmen, waartoe
men behoort. Tot welke groep U behoort, kunt U zien op de lijsten op het
publikatiebord bij de lounge.

De kandidaten uit de diverse groepen, die het hoogste aantal stemmen
op zich hebben verenigd, worden geacht te zijn gekozen.

In geval van een tussentijdse vakature in een bepaalde groep, wordt de
opengevallen plaats ingenomen door diegene uit de groep, die het hoogste
aantal stemmen op zich verenigde van de bij de laatste verkiezing niet
gekozen kandidaten.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt U zich wenden tot de leden van de
Commissie van Voorbereiding :

NAAM :	 AFDELING

Zr. J. Wagener	 Leerling Verpleegkundige
Br. E. de Jong	 Leerling Verpleegkundige
Zr. A. Romkes	 Ther. Pay.
Br. A. van Groesen	 Afd. 0
Zr. N. de Bruyn	 Röntgen
Dhr. J. Bernsen	 KI. Chem. Lab.
Dhr. G. Roelands	 Mech. Administratie
Mej. A. van Berkom	 Afd. G
Dhr. M. van Bracht 	 Centrale Keuken
Dhr. J. de Graaf	 Ketelhuis

DE COMMISSIE VAN VOORBEREIDING.

drukkerij west/brabant
Doer at uw drukwerk



SANERING

Het is de bedoeling, dat in de Singel op geregelde tijden aandacht wordt
besteed aan de stand van zaken bij de saneringswerkzaamheden.
In de afgelopen maanden zijn de volgende afdelingen in gebruik genomen :

de polikliniek voor de kindergeneeskunde, bestaande uit twee spreek-
kamers, drie onderzoekkamers, een behandelkamer, administratie- en
wachtruimte.

de 2e verdieping van het hoofdgebouw aan de voorzijde.
Als U de trap opgaat, vindt U links de kamers van de klinisch psycho-
loog, de pastores, de maatschappelijk werksters en de medisch foto-
graaf en rechts de kapsalon en de patientenbibliotheek.

In uitvoering is thans de sanering van de rechter-voorvleugel en aansluitend
de zuidvleugel van het hoofdgebouw.
De volgende afdelingen worden hier in het jaar 1971 ondergebracht :

de apotheek op de 2e verdieping.

de afdeling cardiologie met coronair unit op de le verdieping
(30 bedden).

de poliklinieken voor de chirurgie, orthopedie en gynaecologie op de
begane grond.

het medisch archief en de drukkerij in de kelder.

Sinds enige weken zijn ook de verbouwingswerkzaamheden begonnen in
de middenvleugel en aansluitend de linker-achtervleugel van het hoofd-
gebouw. Dit betreft het volgende :

de uitbreiding van de riintgenafdeling op de begane grond.

de inrichting van het haematologisch laboratorium op de begane grond.

3. de verbouwingen op de eerste verdieping ten behoeve van de operatie-
--

kamer en sluderkamer voor K.N.O. en de algemene operatiekamers.

Ir. W. M. v. d. GOORBERGH.

BETREFT:

WIJZIGING TELEFOONNUMMERS IN BREDA

Met ingang van 20 november 1970 zal het telefoonnummer van pater
J. Dresen, hoofd pastorale dienst, worden gewijzigd in :

5 33 00.

Eveneens met ingang van 20 november 1970 zullen de nummers van
telefoonabonnees wonende ten zuiden van de zuidelijke rondweg worden
gewijzigd. De nieuwe telefoonnummers staan reeds vermeld in de telefoon-
gids van Breda.

DE DIRECTIE.



PROMOTIE!

De Heer A. van Groesen -

Hoofd Opleiding.

Zr. J. Rietveld -

Algemeen Hoofd afd. 0. en G.

Met ingang van 1 december 1970 is benoemd
tot Hoofd Opleiding de Heer A. v. Groesen.

Met ingang van dezelfde datum is Mej. Z. J.
Rietveld benoemd tot Hoofdverpleegkundige
van de afdelingen Urologie en Orthopaedie.

Wij wensen beiden in hun nieuwe funktie zeer
veel sukses.

De Heer van Groesen heeft ons medegedeeld,
dat hij, in verband met het aanvaarden van
zijn nieuwe funktie, zijn taak als redaktielid
zal neerleggen.

De redaktie betreurt dit zeer, doch heeft res-
pect voor zijn standpunt. Wij verliezen in hem
een zeer deskundig medewerker.

Wij danken hem voor het zeer vele en voor-
treffelijk werk, dat hij voor „Singel 33" ver-
richt heeft en hopen spoedig een waardige

plaatsvervanger(ster) to vinden.

DE REDAKTIE.



MEDEDELINGEN

De f 400,— uitkering.
Enkele dagen geleden is de beslissing gevallen, dat personeelsleden,
werkzaam in dienstverband van ons ziekenhuis ook de inmiddels beroemd
(berucht) geworden f 400,— zullen ontvangen.

Rechthebbenden :
Voor de uitkering ineens komen in aanmerking diegenen, die op
1 november 1970 in dienstverband werkzaam zijn. Voor part-timers
geschiedt de uitkering naar rato (afhankelijk van het aantal gewerkte
uren).
Het bedrag van de uitkering :
Dit is gesteld op f 400,— voor degenen, die op de peildatum
(1 november 1970) tenminste 23 jaar zijn, dan wel gehuwd of kost-
winner zijn.
Voor de overige personeelsleden is de uitkering gesteld op :
f 350,— voor 22- en 21-jarigen
f 300,— voor 20- en 19-jarigen
f 250,— voor 18- en 17-jarigen
f 200,— voor jongeren dan 17 jaar.
Mocht het volgend jaar naar voren komen, dat de uitkering in het
Bedrijfsleven gemiddeld lager ligt dan f 400,— dan zal de verrekening
hiervan plaatsvinden middels de te verwachten trend in 1971.

Tenslotte wijzen wij u erop, dat de genoemde bedragen bruto zijn. De
gebruikelijke inhoudingen zijn ook hierop van toepassing.
Uitbetaling zal geschieden gelijktijdig met de salarisbetaling over de maand
december 1970.

A. VISSERS,
Hoofd Personeelszaken.

SPAARREGELING

Deelnemers aan de spaarregeling, die hun spaarbedrag per 1 januari '71
wensen te verhogen, dienen dit vd•Or 5 december a.s. schriftelijk mede
te delen aan de LOONADMINISTRATIE.

WAT TE DOEN BIJ ZIEKMELDINGEN

VOOr 9.00 uur 's-morgens persoonlijk melden bij de Personeels-
administratie. (Toestel 116).
OOk indien u ziek wordt tijdens vakantie-verlof.

Indien u in de loop van de dag ziek wordt, dan dient u zich onmiddellijk
te melden bij de Personeelsadministratie, dus niet wachten tot de
volgende dag.



Tussen 18.00 uur 's avonds en 8.30 uur 's morgens, dient u zich ziek
te melden bij de Telefooncentrale.
Dit geldt ook voor zaterdagen, zondagen en algemene feestdagen.
Tijdens het ziek zijn, dient u zich stipt te houden aan de kontrOle-
voorschriften, welke u door de Bedrijfsvereniging worden toegezonden.
Adreswijziging tijdens het ziekteverlof dient u zo spoedig mogelijk
door te geven aan de Personeelsadministratie.
B.v. Indien u intern bent, doch tijdens uw ziekte bij uw oi'cicrs of
elders vertoeft, dient u dit onmicldellijk te melden.
Werkhervatting :	 u gelieve de datum van werkhervatting tijdig aan
het Hoofd van de afdeling door te geven.
Wij adviseren u bij ziek zijn zo spoedig mogelijk kontakt op to nemen
met uw huisarts.
Voor de dagen, waarover door de Bedrijfsvereniging Oen ziekengeld
wordt uitbetaald (b.v. omdat niet aan de kontrOle-voorschriften is vol-
daan), kan Been safaris worden doorbetaald.

DE DIREKTIE.

MEDEDELING

Ook dit jaar zal de St. Nicolaasviering op dezelfde wijze geschieden als
voorgaande jaren, hoewel het in de bedoeling had gelegen hieraan een
andere vorm te geven.

Het leek de Direktie echter meer voor de hand liggend de (toekomstige)
Personeelsraad een beslissing hierover te laten nemen.

„THUISKOMST"

's Avonds half tien.

Het is koud en winderig als je op de brommer de oprijlaan inslaat naar
de verpleegstersflat. Je denkt al aan je kamer waar het warm zal zijn on
een heerlijke douche voor het slapen gaan.

Maar eenmaal over de brug barricadeert een slagboom de weg. Geen
nood, het is een slagboom, dus bedoeld als mobiele afsluiting.

Arme illusie. De „bomen" zijn en blijven dicht. Dan maar met je brom-
mertje, dat van ellende in al z'n schroefjes kreunt, de stoep opgehobbeld.

Even later met luid protesterende banden er weer af. En dan weer eens
een stoep op naar de fietsenstalling. Tot je grote schrik konstateer je
een grote ravage, wanneer je de deur opendoet. Er in kun je nauwelijks.
Een brommer staat dusdanig tegen de eerste de beste pilaar aan, dat



geen mens, laat staan een mens en brommer erdoor kan. Bovendien
wordt enkele meters verder de weg versperd door enkele omgevallen
fietsen.
Van de brommers ontbreekt het de helft aan benzinedoppen en aan
fietsen is de kettingkast stuk.

Na zo voortgesukkeld te zijn en je brommer gestald te hebben, ga je
eerst koffie drinken in de lounge. Van daaruit naar je kamer. Je jas schiet
je maar weer aan, want anders vat je een flinke kou met dit weer.

Want al zijn we dan een passerel rijk in dit wereidje, 's avonds na 19.00
uur kunnen de „internen" beter door weer en wind lopen dan hierlangs
gaan. Aldus via de kortste weg, de fietsenstalling, naar de hal.

Wanneer je een portier vraagt, waarom hij de slagbomen niet opendeed,
toen jij er met je brommer voorstond, moet hij antwoorden : „die zijn
alleen voor auto's".

Internen kunnen dus alleen met een auto netjes tot bij de deur thuis-
gebracht worden of bij de fietsenstalling komen. Maar hoeveel procent
zou er een auto en hoeveel een brommer/ fiets rijk zijn ?
Ben je een auto rijk, dan heb je parkeerproblemen, de arme man kan
er niets aan doen, maar krijgt het wel te horen en de lelijke gezichten
te zien.

Ben je dan van plan met de lift te gaan, dan moet je de gang teruglopen.
Met de trap gaat het ook, maar probeer het eens naar 8 hoog. Dan weet
je hoe een trap eruit ziet.

Maar na dit alles sta je dan onder de douche, na het gebruikelijke ritueel.
Lekker een douche ! Maar voor bepaalde douches heb je een sterk hart,
sterke huid en nog sterker humeur nodig, want van gloeiend heet wordt
hij ineens ijskoud en omgekeerd, wat je humeur niet kan bijhouden.
Eenmaal terug op je kamer doe je de deur op slot, want als....

Het zijn kleine dingen, maar wanneer je zoiets enkele keren tot duizende
keren meemaakt, wordt je er weleens razend van en denk je „kan dit
echt niet anders ?"
Jazeker, dat kan wel. Als ieder z'n bezittingen goed verzorgt.

Dus : Personeel, zorg voor een goede fietsenstalling, waar je zelf als je
haast hebt in en uit kunt. Haal niet een andermans spullen weg, maar zorg
zelf voor je materiaal.

Direktie, laat er bomen zijn voor iedereen en geef de portier „ruim zicht",
zodat hij van beide kanten het verkeer ziet komen.
Laat douches en ander sanitair geregeld kontroleren.

Flatbewoners, ruim rommel op in douches, gangen, waslokalen, keukens
e.d. ook in de lounge.

Dit is een voorbeeld van vele kleine dingen, die het !even aangenamer
kunnen maken. Begin er vandaag nog mee. Het moet mogelijk zijn een
fatsoenlijke samenleving op te bouwen.

JARSO.

Volledige naam is bij de redaktie bekend !



HEEFT U EEN IDEE?

„Ziezo, dat zit er weer op" zullen velen onder U verzuchten als Uw dienst
er weer op zit. Fijn weer vrij 1 of 2 dagen al naar gelang het in Uw werk-
rooster uitkomt. Weer fijn vrij om je tijd te besteden aan je eigen hobby's
en deze zijn voor ieder van ons van zeer uiteenlopende aard. De een gaat
vissen, de ander pakt zijn boeltje bij elkaar en gaat een weekend naar huis.
Weer een andere groep gaat met vrouw en kinderen (voor zover aanwezig)
de bossen in, of alle dagelijkse beslommeringen van zich afschudden met
behulp van zeer luide muziek in Napoleon, de Blauwe Engel en dergelijke.

Voor de thuisblijvers betekent het : rustig thuisblijven. Heerlijk liggen wij
dan in een luie stoel en houden ons aangenaam bezig met het kijken naar
de T.V., zo nu en dan afgewisseld met een lekker kopje koffie of een
Campari.

En mocht dit alles niet van Uw gading zijn, dan kunt U grijpen naar een
heerlijk spannend boek dat U eventueel in een adern uitleest.

Maar heeft U eventueel een uurtje over, waarin U niets doet, dan zou ik U
willen vragen om dit uurtje to gebruiken om dingen op papier te zetten,
die U weet en een ander niet. Want wat de een weet, weet niet altijd de
ander, en alle onwetendheid bij elkaar is zo onvoorstelbaar groot, dat men
huivert als men er aan denkt.

Gaarne zouden wij van onze onwetendheid verlost worden door toezending
van Uw kopij, die U dan kunt sturen naar de redaktie van Singel 33. Wij
zijn dan uit de brand wat betreft de kopij en U heeft aan andere mensen
lets gegeven, wat zij nog niet bezaten.

Dhr. JANSSEN, Techn. Dienst.

SCHIP AHOY

De aktie Schip Ahoy is niet ongemerkt aan ons ziekenhuis voorbijgegaan.
Dit blijkt uit de totale opbrengst, die f 1000,— bedroeg.

Wij hopen, dat de Henri Dunant II begin 1972 in de vaart genomen kan
worden. Naar wij hopen zullen dan ook aktieve medewerkers zich spontaan
melden om hun vrije tijd op to offeren voor de gehandicapte medemens.
Allen hartelijk dank.

DE REDAKTIE.

Bij het ter perse gaan van dit nummer, vernamen wij het overweldigende
sukses van de aktie Ghana. Met behulp van het Rad van Avontuur werd
een bedrag van f 2000,— bijeengebracht.

DE REDAKTIE.



„DROP-IN, DROP-OUT” D.I.O.

16 oktober. Het is herfst, maar de avond is zacht. De regen is opgehouden
en er staat een voile maan, als was het afgesproken. Op de fiets, per auto
en zelfs per taxi kwamen de D.I.O.-leden naar Bavel.

Rond 8 uur zat de zaal van café Bruininkx stampvol gezelligheid : stoere
truien, lange broeken en modieuze broekpakken, zaklantaarns en con-
sumptiebonnen en boven alles de spanning over wat komen ging : de
dropping. De grote opkomst was op zich al plezierig.

Nadat Broeder Bastiaansen opdracht gegeven had onderweg een kastanje,
een eikel en een beukenootje te zoeken, besloten enkele ook wat kaarsen
van het café te lenen, als extra licht onderweg.

Als makke lammeren klauterde iedereen vervolgens in de veewagens om
tijdens de lange tocht het hele kerst-, sinterklaas- en carnavalsliederen-
repertoire af te werken, wat af en toe onderbroken werd, als men zich
als koekjes in een trommel door elkaar geschud voelde en een dichtst-
bijzijnde arm of been moest grijpen om houvast te hebben.

De wagens stonden eindelijk stil en in het flitsend licht van de foto-
toestellen klom iedereen er weer braaf uit. In groepen trok de menigte
de bossen in. Sommigen doken al direkt met de neus in de bladeren om
nootjes te zoeken, anderen liepen alvast door, om als eersten binnen te
komen. Wie weet nog hoe een beukenootjesboom er uit ziet ? Het licht
van de lantaarns was nauwelijks nodig bij de voile maan. De koeien in
de weilanden keken slaperig en verwonderd naar de stoet voorbijgangers.
Bij boerderijen werd aangeklopt en de weg gevraagd, en de groepen
wezen elkaar de verkeerde richting : dadr moet je zijn, wij wachten nog
even op iemand (om dan snel een andere weg in te gaan).



De weg naar Bavel, voor de een rechtstreeks, voor de ander langs om-
wegen, voor enkele wandelliefhebbers zelfs via het Belgische grensgebied !
Met knellende schoenen, blaren, en af en toe een rifling, maar de moed
erin houdend tot het bittere einde, want terugkomen zouden ze, al werd
het diep in de nacht.

Liften lukte wel, behalve op het vliegveldterrein, waar auto's met vliegende
snelheid voorbij raasden. Een tuinder bood aan een groepje een lift te
geven voor 50 cent de man, wat onder boe-geroep werd afgewezen.
En dapper gingen we weer verder, zingend om de moeheid te vergeten.
Uitgeput, maar vol gezonde buitenlucht, kwam de ene groep na de andere
in het café terug. De nootjes werden ingeleverd, de erwtensoep met smaak
gegeten en eenmaal in een stoel, leek je er niet gemakkelijk meer uit
te komen. Maar de Beierse kapel speelde zo uitnodigend, dat er weldra
door velen gedanst en gehost werd, in lange polonaise door de zaal.

De obers renden af en aan, de overgebleven stukjes kaars waren, voor
zover mogelijk, weer netjes teruggezet, en de meest wilde avonturen
werden aan elkaar verteld.

Toen vrijwel iedereen binnen was, werden de 10 prijzen uitgereikt, waarvan
de eerst-prijs-winnaars wel vermeld dienen te worden : Zr. Nuiten en haar
verloofde, de Heer van Campenhout. Zij hadden binnen een record-tempo
de afstand afgelegd. Zij en de andere prijswinnaars kregen een welverdiend
applaus.

De feestelijke stemming werd onder het genot van een drankje nog een
flinke tijd voortgezet, waarna men weer op de fiets of in de auto stapte
om, al of niet zigzaggend, naar huis te gaan.

AFSCHEID Zr. NAS

Als teken van dank voor alles wat Zr. Nas voor de leerlingen heeft gedaan,
boden zij haar op donderdag 22 oktober een afscheidsfeest aan.

De leerlingenflat was dagenlang vol voorbereidende aktiviteit geweest.
De lounge was versierd door de nieuwe leerlingengroep; de tuindienst had
voor prachtige bloemstukjes gezorgd en op de afdelingen zouden die
avond de gediplomeerde verpleegsters en de ziekenverzorgsters avond-
dienst hebben, zodat vrijwel alle leerlingen in de gelegenheid waren de
avond mee te maken.

De leerlingen van de groep MozaIek waren gastvrouw en gastheer.
Rond half 9 was iedereen aanwezig, staande in een lange rij, van de buiten-
deur via de gang tot in de lounge, ter verwelkoming van Zr. Nas, die door
de groep Radicalen in een draagstoel vanuit haar flat naar een ereplaatsje
in de lounge gedragen werd.

Broeder Jan Doeleman, die de leiding van de avond had, vertelde in zijn
welkomstwoord, dat iedere groep een eigen programma-onderdeel ver-



zorgen zou, en hij ging direkt van start en zong namens Mozaiek een aantal
liederen over Zr. Nas, telkens op een andere melodie, wat door die plot-
selinge overgangen en de tekst zelf, veel sukses had.

De groep Asklepiaden was door hun vakantie-week verhinderd en Jacques
van de Eertwegh hield namens hen een toespraak, waarin hij zei, dat hij niet
wist, wat hij nu zeggen moest. Dat hij het wél wist, bleek duidelijk. Zijn
improvisatietalent trouwens ook.

Palet gaf een staaltje folkloristische dansen weg, waarbij zij in hun vuur
het podium bijna onder zich wegdansten. De tekst van het danslied en de
kleding waren vol vondsten en op veler verzoek werd het nog eens
herhaald.

Maar even daarna kon men een speld horen vallen, toen Ria van den
Ouweland (Radicalen) mandoline speelde. Heel ijl en zuiver klonk het door
de stille lounge : het menuet van Beethoven en Le Trotteur en Don Josè
van Joh. B. Kok.

Joseph Wirken zong daarna vol bravour en met luide extra-schorre stem
het Agatha-lied met eigen teksten en in het refrein o.a. : „Zr. Nas, eerst
in ons sas en nu in zak en as" .... Hij kreeg een daverend applaus en
moest het lied nog eens herhalen.

Van de groep Coeur Corps speelden Jan van Nuenen en Marja Leyten
een middeleeuws spel „Zr. Nassegaal" (als variant op Zr. Nightingale).
Jan lag als gewonde soldaat op het slagveld en vroeg Zr. Nassegaal om
hulp ende verpleging. Maar zij kon hem niet lang helpen, zij moest immers
naar Nimweghen !

Broeder Schoonen maakte vervolgens sneltekeningen bij de tekst, die
Rosemarie Quintelier voordroeg. De sfeer was opeens heel ernstig en op
dit moment klonk het werkelijk besef over het naderend afscheid even
door, gecamoufleerd als het eerst was onder alle feestelijkheden.

Pandora bracht een gedicht en kwam tevoorschijn met een foto van Zr. Nas,
die heel toepasselijk genomen was, toen ze in de verte wegliep.

De nieuwe leerlingen-groep tenslotte besloot de avond met een grootse
modeshow van verpleegsters- en verplegersuniformen van vroeger en nu,
waarbij de eigen fantasie in de kleding en het historisch verhaal erg leuk
waren ingebracht. Zij presenteerden zich als nieuwe groep en maakten
hun naam Carpe Diem (pluk de dag) op een groot spandoek bekend. Zij
zongen, evenals alle andere groepen trouwens, tenslotte nog het groepslied.

Zr. Nas was op het eind van de avond omringd door de vele cadeaux,
die de groepen haar om beurten hadden aangeboden en zij was zichtbaar
onder de indruk van het geheel.

In haar dankwoord benadrukte zij vooral, dat ze erg blij was geweest met
deze avond die een blijk van waardering was geweest, maar ook dat zij
erg tegen afscheid nemen opzag. Zij bedankte iedereen en wenste alien
veel sukses met de voortzetting van de studie en beloofde tenslotte in
maart bij het eerstvolgende eindexamen aanwezig to zijn.
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