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TERUGBLIK 1970

Op verzoek van de redactie van Singel 33 volgt hier een summiere terugblik
op 1970. Summier daar men met de beste wil van de wereld niet volledig ken
zijn over een „wereld", waarin steeds sneller steeds meer gebeurt.
Om redenen van beknoptheid laten wij hier over het algemeen „Personelle"
achterwege, die men trouwens in vroegere edities „Singel 33" kan vinden.
Welnu, het Ignatiusziekenhuis zou in 1970 door de congregatie aan de Stich-
ting worden overgedragen, maar deze overdracht zal pas in 1971 plaatsvinden.
Het principe besluit van de Besturen van het Ignatiusziekenhuis en het St.
Laurensziekenhuis tot samenvoeging wordt in 1971 verder op zijn meritec en
uitvoerbaarheid bestudeerd. Laten we nu trachten chronologisch een aantal
gebeurtenissen weer te geven :
Op 22 januari vond de begrafenis pleats van Rector van de Donk (zie Singel
33) en op 1 februari werd de afdeling Zieke Zusters gesloten om de vrij-
k2mende ruimte tijdelijk te bestemmen voor de afdelilacijatemegeneeskunde
Heren". Later zal deze ruimte bestemd worden voor gynaecologie/obstetrie.
13 i'ebruari werd Mr. L. van Buchem geInstalleerd als Bestuurslid (secretaris)
van de Stichting Ignatiusziekenhuis. In februari werden een aantal brieven-
bussen in huis geplaatst voor het gemak van patiênten en personeel.
Door toedoen van de Postkamer wordt deze post in PTT brievenbussen ge-
deponeerd. Tevens werd in februari bij de Minister een aanvraag voor totale
nieuwbouw van het ziekenhuis ingediend. Tenslotte verraste Prins Carnaval
een aantal zieken met een bezoek.
Op 1 maart kwam Dr. Holdrinet, internist; 1 april bracht de arbeidsverkorting
met zich en op die datum kwam drs. A. Stuurman, die begin 1971 onze
ziekenhuisapotheek gaat runnen. In de maand april werd de bekende „Ark"
verplaatst en bestemd tot ruimte van de Technische Dienst. De interne huis-
houdelijke dienstmeisjes kregen i.p.v. „hun ark" een fraaie sociale ruimte
terug op de 2e etage. Op 22 april betrok het mannelijk personeel (Technische
Civiele- en Tuindienst) een nieuwe cantineruimte. Op 22 april vertrok Dr. R.
Smeets (65 jr.) en begon haar opvolger de kinderarts, Dr. Th. van Heyst.
Voor beter onderling begrip tussen Bestuur, Directie en Medische Staf werd
op 23 april een hearing gehouden.



In mei werden nieuwe uniformen voor de Civiele dienstmeisjes ingevoerd.
I Op 1 mei arriveerde de Bouwdirecteur Ir. W. van den Goorbergh. Op 12 mei,

Dag van de Verpleging, werd lekker gegeten en gedronken en de dag besloten
met een toneelavond voor het gehele personeel. Medio mei vonden enkele
instructie-avonden plaats voor het personeel over Brandbestrijding.
Op 4 juni overleed plotseling Dr. W. Hopmans, anesthesist voor wie op 9 juni
een rouwdienst plaatsvond in de ziekenhuiskapel. Op 12 juni was de leer-
lingenflat dichtgeplakt met krantenpapier om 66k zonwering to krijgen, die al
besteld was en daarom ook snel aangebracht kon warden. Op 19 juni vond de
eerste officiele SOBAZ-vergadering plaats. SOBAZ wil zeggen Samenwer-
kingsorgaan van de Bredase Algemene Ziekenhuizen.

In juli kwam het
shotveld gereed, waarom vooral het voetballend personeel vroeg; in deze
maand vonden de verhuizingen plaats van: Hoofden van Dienst en Directie
(secretariaat) naar de 1e etage van de leerlingenflat; voorts van de klinisch
psycholoog, maatschapbelijk werk, medisch fotograaf en patientenbibliotheek
naar2es,tage van het hoofdgebouw.
Op 1 augustus vond de gebeorte van een drieling plaats op afdeiing E.
Op deze dag began ook Dr. v. d. Peppel, chirurg, zijn activiteiten.

130 Augustus overleed architect ir. B. Oomen, die zoveel bouwde en verbouw-
1 de in ons ziekenhuis.
Op 1 september kwam pater Dresen sj. als hoofd pastorale Dienst, tevens
werd die dag de nieuwe kinderpoli in gebruik genomen en began dr. van
Wingerden zijn teak als bedrijfsarts-docent. Op 10 september hielden de 31
Bredase besturen een persconferentie, waarbij het principebesluit tot semen-
voeging van het Ignatius- en Laurensziekenhuis werd bekend gemaakt, welke
mededeling enige dagen tevoren aan medische staf en personeel had plaats
gevonden.
Op 3 oktober werd de 10.000e patient van het jaar opgenomen.
Vanaf 5 oktober is er een wekelijkse eenvoudige lunchmogelijkheid in de
medische bibliotheek ingesteld voor alle specialisten ter bevordering van een
nog betere communicatie.
Op 7 oktober vond de iaarlijkse excursie van leerlingverplegenden uit Leuven
bij ons plaats. Dr. Urlings vierde 15 oktober zijn 25-jarig jubileum als internist
in ons ziekenhuis. 16 Oktober verhuisde een gedeelte van het klin. chem. lab.
naar Ignalusstraat 11. half oktober opende de dameskapsalon.
30 Oktober vertrok zr. J. G. Nas, hoofd opleiding, naar Nijmegen. Op 1 no-
vember kwamen dr. Tjon-Ling-Kong (3e gynaecoloog) en dr. Hoogbergen (as-
sistent dr. Zeegers). 25 november vond tussen 5 ziekenhuizen en een organi-
satiebureau een gesprek plaats over de vraag of men gezamenlijk kan komen
tot automatisering der facturering. 26 november vonden de verkiezingen voor
een personeelsraaa plaats.
1 December volocse de benoeming van dhr. A. van Groesen (voorheen hoofd
afd. 0.) tot hoofd opleiding en van zr. Rietveld (voorheen hoofd afd. G.) tot
algemeen hoofd (afd. G. + afd. 0); halverwege 1970 werd dhr. J. Bastiaansen
al benoemd tot algemeen hoofd poliklinieken; deze promoties zijn gevolg van
de gevoerde interne promotiepolitiek.
7 December 1970 werd de nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen; bin-
nenkort komt er oak een nieuwe oproepinstallatie. Op 17 december 1970
heeft het Bestuur van het ziekenhuis de Personeelsraad ge-installeerd.
Acties als ..Schip Ahoy" en „Ghana" verrieden het sociaal warmkloppend
hart van ons personeel, welk personeel op deze plaats een woord van dank
toekomt voor at het gepresteerde in het afgelopen jaar.
Mogen wii in 1971 eveneens op deze goede inzet van U rekenen?
Wii wensen U gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig 1971. 	 De Directie



VERKIEZINGEN PERSONEELSRAAD

DONDERDAG 26 NOVEMBER 1970

Dagenlang zag het hele
ziekenhuis en de flat
groen van de affiches,
die, naar men hoopte,
tot een goede opkomst
van de kiezers zouden
bijdragen.

Niet net echt", maar „echt".

Dat men in het algemeen de instelling van een Personeelsraad nuttig vond,
bleek wel uit die opkomst: ± 70% van het totale personeel kwam naar de
stembus. Als men daarbij bedenkt, dat sommigen door vrije dagen of ziekte
verhinderd waren te komen, kan men de opkomst zelfs zeer groot noemen.
De inrichting van het stemlokaal ontlokte bij de velen de opmerking, dat het
„net echt" was. Een kiezer had het bij het rechte eind door te zeggen dat het
„echt" was, want dat was het immers.
De stemming bij deze stemming was uitstekend en dankzij de organisatie door
de Commissie van Voorbereiding, verliep het geheel naar wens.
De volledige uitslag is als volgt:

UITSLAG VERKIEZINGEN
GROEP A	 (Leerling Verpleegkundigen)

Uitgebracht 113 stemmen, waarvan 6 ongeldig.
Opkomst 58%.

Dhr. G. van der Sluyszen 	 : 87 stemmen — gekozen
Dhr. A. Hommel	 : 77 stemmen — gekozen
Mej. M. T. E. Sluyter	 : 56 stemmen — gekozen
Mej. W. J. J. Meeuwisse	 : 42 stemmen
Mej. J. T. M. van Leeuwarden	 : 37 stemmen
Mej. J. Diepstraten	 : 22 stemmen

GROEP B	 (Vernlegend Personeel)
Uitgebracht 103 stemmen, waarvan 2 ongeldig.
Opkomst 54%.

Dhr. J. van de Berg 	 : 64 stemmen — gekozen
Mej. E. W. Wiegersma 	 : 47 stemmen — gekozen
Mej. J. M. Rietveld	 : 46 stemmen — gekozen
Mej. H. N. Arkesteyn	 : 41 stemmen
Mej. M. M. Vroonhof	 : 31 stemmen
Dhr. K. Bal	 : 26 stemmen
Dhr. P. A. M. Meyvis 	 : 23 stemmen
Mej. C. J. de Wilde 	 : 15 stemmen
Dhr. G. C. M. Broekmans	 : 10 stemmen



GROEP C
	

(Medisch-paramedisch personeel en de niet in deze lijst expli-
ciet genoemde andere personeelscategorien)
Uitgebracht 102 stemmen, waarvan 2 ongeldig.
Opkomst 76%.

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

41 stemmen — gekozen
38 stemmen — gekozen
32 stemmen
30 stemmen
19 stemmen
16 stemmen
15 stemmen
9 stemmen

GROEP D	 (Administratief Personeel)
uitgebracht 68 stemmen, waarvan 1 ongeldig.
Opkomst 76%.

Dhr. G. H. Roelands	 :	 36 stemmen — gekozen
Mej. E. M. Regenhardt
	

15 stemmen
Mej. C. A. M. Klaassen	 :	 7 stemmen
Dhr. L. M. Rijnders	 :	 5 stemmen
Dhr. A. A. M. Pals
	

4 stemmen

GROEP E
	

(Personeel Civiele Dienst)
Uitgebracht 106 stemmen, waarvan 3 ongeldig.
Opkomst 69%.

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

71 stemmen — gekozen
66 stemmen — gekozen
45 stemmen — gekozen
33 stemmen
31 stemmen
26 stemmen
16 stemmen
15 stemmen
6 stemmen

GROEP F
	

(Technische- en Tuindienst)
Uitgebracht 37 stemmen.
Opkomst 97%.

Dhr. J. de Graaf
Dhr. N. A. van Es
Dhr. J. C. M. Jansen
Dhr. A. J. Antens
Dhr. J. W. Schreuder

: 19 stemmen — gekozen
:	 7 stemmen

7 stemmen
:	 2 stemmen
:	 2 stemmen

TOTALE OPKOMST CIRCA 70% VAN HET PERSONEEL.

Wij wensen de personeelsraad-Ieden en hun plaatsvervangers veel succes1



OUD EN NIEUW

Wij schriiven binnenkort voor de Iaatste keer: 1970. Vanaf 1 januari zullen wij
ons nog wel eens vergissen. Je laat nu eenmaal niet zo makkelijk een heel
jaar achter je. Na een lange treinreis kijken wij, voor we uitstappen, eerst nog
eens goed rond of wij echt niets hebben laten liggen. Het afgelopen jaar is
misschien wel met een sneltreinvaart voorbijgevlogen. Op oud-jaar kijken wij
als vanzelf even om, wij zijn aan het eindpunt van 1970 gekomen. Op 1 januari
stapoen wij over. Dan gaan wij weer snel verder. Niemand weet waar 1971
ons brengen zal.

Misschien willen wij het voorbije jaar juist vergeten. Liefst zo gauw mogelijk.
Wii Ptellen verder maar at onze hoop op het nieuwe jaar. Dat het ons wat
meer geluk mag brengen. Oud-en-nieuw heeft ons, behalve oliebollen, nog
i pts te bieden: wij staan steeds voor een einde en voor een begin. Daar ont-
komen wij niet aan. Het is wel een hele kunst om op het juiste moment, een
mint te zetten achter wat voorbij is. Gedane zaken nemen geen keer. Wij
maken voortdurend fouten; tegenvallers zullen er OOk in 1971 zijn. De eerste
de beste teleurstelling in het nieuwe jaar mag ons daarom niet ontmoedigen.

Waarom maken de mensen zoveel lawaai met de jaarwisseling? Aileen uit
pure vreugde dat ze het nieuwe jaar gehaald hebben? Dat ze het laatste ka-
lenderblad van 1970 kunnen verscheuren met at de onvervulde verwachtingen?
Het oude jaar kan ons niks meer maken! Een hele opluchting wanneer wij
weer opnieuw kunnen beginnen. 31 December, 's nachts om twaalf uur, doen
wij de stap over de tijdgrens; dat maakt ons een beetle bang. Waarom?

Omdat wij het werkelijke eindigen niet in de ogen durven zien, net zo min als
het werkelijke beginnen. Echt eindigen verlangt een afsluiting, een terugblik,
een onderzoek, een schatting naar waarde, hoe dan ook. Een soort rekenschap
voor het geweten. En echt beginnen betekent meer dan alleen maar de span-
ning: straks komt de wijzer op twaalf 	  nu is hij er overheen! Het is in een
of ander opzicht een zich-klaarmaken voor het nieuwe, een zichtopmaken
voor de komende beproevingen, de taak die wacht. Een uitzien naar wat
sterk maakt en moed geeft.

Echt oud- en nieuw vieren vraagt OOk stilte. Ondanks at de tegenvallers,
durven wij toch geloven in een goed einde. Omdat alles, ook het afgelopen
jaar, z'n vol-einding krijgt. Een goed uiteinde voor 1970! Omdat ondanks onze
tekorten, onze inzet van blijvende waarde is. En voor 1971, een goed begin!
Dat wij niet leven van wat voorbij is en alles bij het oude laten. Maar dat wij
steeds opnieuw durven beginnen.

J. Dresen s.j.

drukkerij west/brabant
Door al 14111 drukwerk



DE GEIT EN DE ZEVEN DAGEN

een waar gebeurd sprookje

Die heksensabbat in november, vrijdag de dertiende, ontlaadde zich de on-
draaglijke spanning van een voile week lief-zijn in het Rochuspaviljoen. Nooit
waren de patiênten na het bezoek zo snel op het stokje gezet, nooit ook werd
er sneller polsslag bij de zusters zelf geconstateerd.

Zeven dagen lang had iedereen op erg vreemde wijze punten gekregen voor
liefdevolle toewijding tijdens de toegemeten vele of spaarzame diensttijden.

De beoordeling had met opzet een subjectief karakter om de charitas tijdens
de competitie zo ongeveinsd mogelijk te houden. De inzet van al dat gedraaf
met pannen, de jaloerse blikken, van het nachtelijk ramen lappen, van het
dekken, wekken en wijzen op 's hemels paradijzen was de eretitel „snoepje
van de week". Maar at ging het (natuurlijk) niet om de prijzen, die waren er
wet, De patienten, die die week tot de geestelijke stand waren opgeklommen,
hadden een geitje, een maxibalpen en een dons bonbons uitgeloofd. Nu was
het zover: de hoofdprijs uitte haar emotie met een plasje en een kleine fabri-
kage van knikkers in het voorportaal. Met satanisch genoegen en met de bok-
kepruik op (bokkepoten aan). Na een korte toespraak in het voorgeborgte
bleken titel en hoofdprijs toegevallen aan zr. Th. van Es. Met opmerkelijke
kundigheid heeft de heer Vissers het dionysisch prijsdier en de gebruikelijke
zcen uitgereikt aan de winnares, die 15 1/2 punt vergaarde. Zr. R. Diets bleek
er at van door te zijn met haar tweede prijs. Met de ingebouwde rekencom-
puter kan ze haar 14 1/2 punten nu controleren. De derde prijs was voor het
hele peloton dat ex aequo met 13 punten eindigde.

Uit de toespraak noteren we verder nog dat tot het ziekenhuis gedemocrati-
seerd is, voortaan jaarlijks op de vigilie van de verjaardag van Dr. Karthaus
de „miss Rochus"-verkiezingen zullen plaatsvinden.

In haar dankwoord beloofde zr Van Es (een verwoed vegetarister) de hoorn-
draagster aan een Bredase kinderboerderij te schenken.

Zusters en lopende patienten hebben zich ten slotte uitgebreid te goed ge-
daan aan een door de zusters calorierijk aangekleed kopje koffie. Ook daar-
voor zou er eigenlijk een psychologieprijs moeten bestaan.

F.



SINTERKLAAS 1970

Zal Sinterklaas echt komen en zal ik ook een van de kadootjes krijgen, die
op de trap liggen? Veel nog goedgelovige kleuters zullen zondagmiddag — 28
november, zeker zo gedacht hebben voordat Sinterklaas statig, vergezeld van
drie knechten Pitty, Petty en Patty, de kleurrijke, met balonnen versierde longe
binnenkwam. Levendige muziek, spoorde de ouders en kindjes aan de Sint
toe te zingen. De heilige man was blij weer eens in het lgnatiusziekenhuis te
zijn. Een voor een riep hij alle kinderen bij zich. De oudsten bekiommen dan
dapper het podium, sommige kleinen konden niet buiten ondersteun. De Sint
prees en gaf vermaningen, maar elk kind kreeg toch een kadootje en een
reuze zak met snoep.

Ook stond de hoffotograaf klaar om de Spaanse bisschop met zijn onderdaan-
ties to fotografercn. lk denk dat veel ouders dit gewaardeerd hebben, wij in
ieder geval wel.

Enkele vrijwilligers gingen rond met koffie, chocomel en speculaas.

Na een uur nam de Sint weer afscheid.

Toen kwam de goochelaar met tante Ria. Zij toverden en goochelden aan een
stuk door: watten werden serpentines, limonadeglazen bleven onder een
dienblad plakken, lapjes werden een paraplu en nog veel meer en veel onge-
loofwaardiger. Geregeld vroeg hij assistentie en veel jeugdigen boden zich
graag aan. Het was leuk dat hij zoveel kinderen bij zijn kunstemaken betrok.

Om half vijf, toverde hij een tot ziens en ging iedereen voldaan naar huis.

Dank aan alien, die hebben meegewerkt ons en onze kinderen zo'n gezellige
middag te bezorgen.

M. Wijffels-Libois.
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Van het sportfront

ZWEMMEN

Na veel aarzelen, ben ik
dan ook eens in de
pen geklommen. En wel
om U lets over de
zwemsport te vertellen.
Het is een sport met
vele facetten, zo heb-
ben wij bijvoorbeeld
schoolzwemmen, crawl-
slag, rugslag, vlinder-
slag, wedstrijdzwemmen
afstand zwemmen, wa-
terpolo, waterballet enz.

Zo ziet U maar, er is keus en variatie genoeg. Maar laten wij bij het begin
beginnen.
Om zwemmen te leren, kunt U nooit vroeg genoeg beginnen.
Misschien heeft U vroeger al de gelegenheid gehad, als baby om met het wa-
ter vertrouwd te raken, doordat moeder U de gelegenheid gaf even flink te
trappelen en te spartelen in het bad, waarbij U misschien het uitkraaide van
plezier. Mocht dit het geval zijn geweest, dan zit de eerste fase er al op,
namelijk dat U vertrouwd bent met het water. En dan komt het erop aan om te
blijven drijven. Welnu, de wet van Archimedes helot ons er al een heel eind
mee. Weet U het nog: „Een voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof
gedompeld, verliest schijnbaar zoveel aan gewicht, als de verplaatsbare vloei-
stof weegt." Het is echter geen reden voor de dames om in het bad op de
weegschaal te gaan zitten want 	  schijn bedriegt.
Maar 111.1 het zwemmen. Om te beginnen moet U dus zelfvertrouwen hebben.
Wat U het beste krijgt door geheel op U zelve te spartelen zonder comman-
do's en aanmoedigingen. Dan is het noodzakelijk om te leren drijven, wat
het beste gedaan kan worden met een plankje.
Vroeger was dit van hout met een afmeting van 40 x 25 cm.
Tegenwoordig is het vervangen door kunststof, wat voor de beoefenaar pret-
tiger is omdat deze plankjes haast geen gewicht hebben.
Door dit plankje in de hand met gestrekte armen vast te houden en U dan
naar voren of te zetten, verkrijgt U dat U blijft drijven. Wanneer U na het
afzetten stil ligt, en de benen zakken, herhaalt U deze oefening, zodat U na
3 a 4 keer afzetten de andere kant van het bad heeft gehaald.
Want bij het zwemmen is het drijven het belangrijkste. En de zwemslag is
alleen om U voort te stuwen. Om goed vooruit te komen in het water, is de
beenslag wel het belangrijkste, welke rustig beoefend moet worden. Met na-
druk zou ik willen zeggen rustig, want met rustig zwemmen geniet U meer en
meer en wordt U veel minder moe.
Eveneens een belangrijk punt is de ademhaling. Pers uw longen niet vol maar
probeer normaal te ademen en dan op de juiste manier, die U in de hier-
volgende instruktie kunt lezen.
Na het lezen van deze instrukties, nog even wat zakelijke berichten. Zoals de
meeste van ons al weten, kunt U om de 14 dagen de ZWEMSPORT beoefenen
in ons mooie kleine maar gezellige zwembad in het Revalidatie Centrum.



Na enkele maanden proefzwemmen hebben wij al een vaste groep gekregen
die werkelijk enthousiast is en zich graag ontspant in het basin.
U kunt er 1 uur zwemmen voor f 1,—. Voorlopig 2 maal per maand. Wel is
het zo dat U 2 maanden vooruit moet betalen. Dit heeft 2 redenen. Het ver-
licht mij van mijn administratieve werk, maar het belangrijkste is wel om
vastigheid to krijgen, want ook onze vereniging moet een flinke huursom
betalen en wanneer we komen als het ons uitkomt, dan wordt er veel geld
onnodig verspild en dat is toch niet de bedoeling. Tot slot zou ik nog willen
zeggen dat de zwemtijden zijn: Maandags om de 14 dagen van 7-8 uur,
19.00 tot 20.00 uur en van 20.00 uur tot 21.00 uur en om het gezellig to houden
kunnen er	 20 personen per uur toegelaten worden.
Mocht U ooit de sprong in het water maken, dan is wel voor de dames een
badmuts verplicht en niet toegestaan dat U de ruimte op uw schoenen be-
treedt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, op de mijne kunt U rekenen.

Dhr. Janssen TECHN. DIENST

MEDEDELINGEN

Zr. Maria Regina van de Burgt,
Zr. M. Crescentia Speet
Zr. Maria Anna Helmonds
willen door middel van Singel 33,
nog iedereen in het ziekenhuis be-
danken voor de attenties in alle mo-
gelijke vornnen ondervonden op 8
september j.l.

Op 2 februari 1971 viert Zr. Sigfrida
Kannekes haar zilveren professie-
feest. Gelegenheid tot feliciteren:
2 Februari van 17-18.30. Rechteren-
straat 30 Breda.

Op 17 december 1970, heeft de of-
ficiele installatie van de Personeels-
raad plaatsgevonden. Nadere infor-
matie zullen wij U in het volgende
nummer van Singel 33 verstrekken.

Van de leerlingengroep Carpe
Diem, hebben Loes Bastiaansen,
Alida Rietveld, Rie Geerts, Toos
Bankaert en Ad Looymans zich be-
reid verklaard hun medewerking to
geven aan het redaktiewerk van
Singel 33

AD VAN BOXEL
BRABANTLAAN 14 BREDA TELEF. 33478

Assurantien	 Hypotheken	 Financieringen



1 PERSONALIA I

WIJ VERWELKOMEN

Mej. V. Loopmans
Dr. A. Hoogbergen
Zr. T. Vernack-Versteeg
Zr. W. Vermeer
Dhr. J. Blijlevens
Mej. W. Klayerdijk
Dhr. P. Moerenhout
Mej. D. Voesenek
Zr. Gertrude
Mevr. E. Weijters-Langerwerf
Mej. P. Goossens

KI. Chem. Lab.
Orthopaedie
Afd. E
Afd. A./School
Technische Dienst
Röntgen
KI. Chem. Lab.
Civ. Dienst
Röntgen
Afd. G
KI. Chem. Lab.

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Br. G. van Rooy
Mevr. G. Gury-van Daalen
Mevr. E. Lievens-Adriaansen
Zr. L. Donkers
Br. A. v. d. Bosch
Zr. A. de Groot
Zr. C. Puyck
Zr. E. v. d. Bogaert-Veraart
Zr. M. Donkers
Mej. M. van Eil
Zr. C. van Eyk-Schneider
Zr. C. van Geel
Mej. S. van Gent
Zr. J. van Gerwen-van Aalst
Mej. J. Meyer
Zr. A. de Wild
Mevr. M. Biemans-Teigman
Mej. E. Udo
Mej. A. Jacobs
Mej. E. van Rijn
Zr. N. Talboom
Zr. A. v. d. Vaart

Chir. Poll.
Int. Poli.
Path. An. Lab.
Afd. E
Afd. B
O.K.
Ther. Pay.
Afd. A
Afd. 0
Bloedafname
Maria Pay.
Afd. D
Afd. C
Afd. E
Röntgen
O.K.
Afspr. Centrum
Ther. Pay.
Röntgen
KI. Chem. Lab.
Afd. Z
Afd. E



HUWELIJKEN
8-12-1970 Dhr. P. Eelants (Centr. Mag.) met Mej. A. van Gorkum

11-12-1970 Dhr. F. Wiegerinck (Afd. B.) met Mej. A. de Jong
12-12-1970 Mej. A. de Groot (O.K.) met Dhr. P. Rompa
17-12-1970 Mej. B. Weimar (Afspr. Centr.) met Dhr. T. Jeukens
18-12-1970 Mej. T. Meyer (Röntgen) met Dhr. T. Sanders
21-12-1970 Dhr. L. Marcelis (Centr. Keuken) met Mej. A. Dikmans
22-12-1970 Mej. S. Maissan (Z en Ther. Pay.) met Dhr. J. Learbuch

WIJ FELICITEREN
De Heer en Mevr. van Sprundel met de geboorte van hun dochter Minouche.
De Heer en Mevrouw Kusters met de geboorte van hun zoon Maurice.

WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN HET
DIPLOMA RONTGENLABORANTE
Mej. M. Adams, Mej. A. Jacobs, Mej. C. Kakebeeke, Mej. M. Verschuren.

WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN HET
DIPLOMA E.E.G. LABORANTE
Mevr. P. van der Kooy-Paterik, Mej. J. Kieboom.

Redaktie : Zr. Dunk, Mej. van Hezik, Dhr. van Bracht,
Dhr. Shafer, Dhr. Vissers.

Foto-reportages : Dhr. van der Pol.

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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