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TEN GELEIDE

In de vorige Singel hebben wij ons tot de
lezers gewend met het verzoek om kopij.

Van de zijde van de Leerling-verpleegkundi-
gen kregen wij veel steun. De afdeling O.K.
zond ons „Nieuws uit Groenland". Naar wij
hopen, mogen wij deze correspondenten tot
onze vaste rij van medewerkers rekenen.

De omslagontwerpwedstrijd kwam minder goed
uit de verf. Het resultaat bestond slechts uit
5 inzendingen. In de volgende Singel gaan
wij hier nader op in en zullen dan tevens met
de nieuwe omslag verschijnen.

MUTATIES

IN DE

REDAKTIE

Wegens beeindiging van haar dienstverban
maakt Mej. Zr. Dunk niet langer deel uit van.
de redaktie. Dit geldt ook voor onze illustrator
de heer The van Gastel.

Wij danken de scheidende redaktieleden voor
het vele werk, dat zij ten behoeve van de
Singel 33 hebben verricht en wensen hen veel
veel sukses toe in hun verdere karriere.

Wij roepen serieuze kandidaten op voor de
funktie van „illustrator". Zij, die menen over
de nodige kreativiteit te beschikken om ons
blad op te luisteren, gelieve te reflekteren bij
de afdeling personeelszaken.

De redaktie wenst u prettige paasdagen.
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SAMENVATTING

VAN DE

1 e VERGADERING

PERSONEELSRAAD

DE DATO

18 JANUARI 1971

AANWEZIG :

Alle leden; uitgezonderd :
Mej. M. Vahlkamp,
Mevr. J. Degroote
en de Heer G. v, d. Sluiszen.

Opening.

De voorzitter, de Heer Derksen, opent de vergadering en heet
alien hartelijk welkom in de le vergadering van de personeels-
raad.
Men geeft de voorkeur aan korte vergaderingen (maximale duur
2 uur).
De voorzitter deelt mede, dat de direktie het op prijs stelt om
in de le vergadering voltallig aanwezig to zijn (Zr. Vahlkamp
was verhinderd).
In de volgende vergaderingen zal van de direktie alleen aan-
wezig zijn dhr. J. Derksen, als voorzitter van de Raad. Indien
hij verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door
de heer A. Mallens.
De direktieleden zijn, indien dit voor een bepaalde vergadering
noodzakelijk wordt geacht, of, indien door de leden van de
Raad daarom verzocht wordt, gaarne bereid de vergadering bij
to wonen.

Vakantieregeling 1971.

Medegedeeld worth, dat de nieuwe vakantieregeling, in verband
met het loonmatigingsbesluit van de regering, nog niet Inge-
voerd mag worden. Voor het jaar 1971 geldt dan voorlopig
dezelfde vakantieregeling als voor 1970.
De Raad gaat akkoord met het voorstel van de direktie om
dit jaar 24 en 31 december 1971 aan to wijzen als verplichte
snipperdagen.
De voorzitter wijst erop, dat alle vakantie- en snipperdagen
moeten worden opgenomen in het kalenderjaar, waarop zij
betrekking hebben.
Voor wat deze Iaatste bepaling betreft, kan eventueel een
uitzondering gemaakt worden voor personeelsleden woonachtig
in Suriname of de Nederlandse Antillen. Het betreffende Hoofd
van Dienst zal, in overleg met het Hoofd Personeelszaken,
voor deze categorie personeelsleden de vakantieregeling van
geval tot geval bezien.

Werktijden.

Voorstellen tot werktijdenverschuiving voor het administratief
en verpleegkundig personeel worden in eerste instantie ver-
wezen naar het normale overleg tussen personeel, hoofden van
dienst on direktie. Komt men daar niet tot een oplossing, dan
zal deze kwestie in de personeelsraad besproken worden.
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Bespreking Reglement Personeelsraad.

Medegedeeld wordt, dat het huidige reglement is gebaseerd
op de oude Wet op de ondernemingsraden van 1950. Zodra de
nieuwe Wet van krachtis, zal zonodig het reglement worden
aangepast. De Nationale Ziekenhuisraad zal vermoedelijk bin-
nenkort een concept Reglement uitbrengen. Dit concept zal
dan gebaseerd zijn op de nieuwe Wet.

Nieuwe Salarissen.

Aan de leden van de personeelsraad worden de nieuwe salaris-
sen bekend gemaakt. Voor de lezers van ons blad verwijzen
wij naar het januari—februari nummer van Singel 33, waarin
de nieuwe salarisregeling gepubliceerd werd.

VOOnrergaderen.

Mocht het noodzakelijk zijn, dat er „v6Orvergaderd" wordt, door
de „gekozen" leden van de Raad, dan zal hiervoor door de
direktie tijd en ruimte beschikbaar worden gesteld. Bij een
vd•Orvergadering wordt dan vergaderd onder leiding van een
door de „gekozen" leden benoemde voorzitter of diens plaats-
vervanger.
Door de gekozen leden werden als zodanig gekozen : Dhr. P.
Strater als voorzitter en Mej. J. Rietveld als plaatsvervangster.

Vergaderdata 1971.

De vergaderingen zullen plaatsvinden om de twee maanden
op de 2e maandag van de maand, to weten : 8 februari, 19 april,
14 juni, 9 augustus, 11 oktober en 13 december 1971.

8. Deelname Specialisten Personeelsraad.

Op de vraag, waarom de specialisten niet vertegenwoordigd
zijn in de Raad, antwoordt de voorzitter, dat het inderdaad
wenselijk is, dat ook de specialisten vertegenwoordigd zijn in
de Raad. Zij zijn echter niet in dienstverband werkzaam. Waar-
schijnlijk zal bij het samenstellen van een Reglement Onder-
nemingsraad door de Nationale Ziekenhuisraad, ook aan deze
kwestie de nodige aandacht worden geschonken. Zodra dit
„concept-reglement" is uitgebracht, zal hierover in de Raad
opnieuw worden gesproken.
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Collectieve Ziekte-kostenverzekering.
Gevraagd naar het niet doorgaan van een collectieve ziekte-
kostenverzekering, antwoordt de heer Mallens, dat offerte was
aangevraagd aan diverse „verzekeraars". De voorwaarden
waren echter van dien aard - er werden bijvoorbeeld enkele
personeelsleden niet geaksepteerd - dat van een collectieve
verzekering is afgezien. Te meer daar verschillende personeels-
leden te kennen gaven, beslist bij hun „eigen maatschappij"
verzekerd te willen blijven.
Toegezegd wordt deze kwestie alsnog opnieuw te bezien.

Draadomroep.
De voorzitter deelt mede, dat er klachten binnenkomen, dat
op diverse afdelingen de zender Hilversum III te hard staat.
Is het aan te bevelen deze zender uit te schakelen ?
De leden van de Raad zijn unaniem van mening dat deze zen-
der gehandhaafd moet blijven.
(In de 2e vergadering van de Raad is besloten deze zender
te handhaven. De Hoofden van de afdelingen moeten er op
toezien, dat niemand „overlast" wordt bezorgd).

BELANGRIJK !	 BELANGRUK ! BELANGRIJK !

Nog steeds blijkt, dat bepaalde personeelsleden niet bekend
zijn met de voorschriften betreffende ziekmeldingen.
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat het niet hand-
haven van deze regels voor betrokkenen, (financieel) nadelige
gevolgen kan hebben.

Tijdens de kantooruren (van 08.30 tot 18.00 uur) dient men zich
persoonlijk ziek te melden bij de Personeelsadministratie (toe-
stel 2116). Buiten de kantooruren dient u zich ziek te melden
bij de Telefooncentrale.

Wij verwijzen tevens naar de circulaire d.d. november 1970,
„Wat te doen bij ziekmeldingen".
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DE

NIEUWE

APOTHEEK

De meeste personen werkzaam in dit ziekenhuis zal het niet ontgaan zijn,
dat er per 1 februari j.l. een echte apotheek geopend is.

Sommigen merkten dit door de vervelende maatregel, dat er geen drop,
shampoo etc. meer verkrijgbaar was; anderen, met name op de verpleeg-
afdelingen, merkten dit door allerlei ingewikkelde paperassen en lastige
wensen van de apotheker.

De apotheek, zoals die nu gereed gekomen is, omvat eigenlijk nog slechts
ddt, wat U van een normale (stads-)apotheek gewend bent, nl. een afdeling
waar drankjes en poeders gemaakt worden, tabletten worden uitgeteld,
kortom waar recepten worden klaargemaakt.

De apotheek kunnen we onderverdelen in :

Uitgifte en eindcontrole,

Opslag dagvoorraad verpakte geneesmidde-
len (tabletten, injecties),

Opslag voorraden grondstoffen,

Bereiding voorraden,

Onderzoek-Iaboratorium voor genees-
middelen,

Civiele ruimtes.

Een en ander om zoveel mogelijk efficient te
werken. Of dat lukt zal de praktijk moeten leren.

Een ziekenhuisapotheek moet echter meer omvatten en wel een zgn.
steriele afdeling, waar de meer gespecialiseerde bereidingen tot stand
komen, zoals infusie- en injectievloeistoffen. (Hiertoe komt er een am-
pullenvulmachine, zodat aan bijzondere wensen t.a.v. samenstelling van
injecties tegemoet kon worden gekomen.)

In de torenkamer (de oude apotheek) komt hiervoor een autoclaaf, destil-
latie-apparatuur en een installatie voor het demineraliseren van leiding-
water. (Leidingwater is in Breda vanwege het hoog gehalte aan kalk en
ijzer ongeschikt voor het bereiden van dranken etc.).

Dit alles moet in juni gereed zijn voor gebruik.

Om op de dag van heden terug te keren, beperken we ons momenteel
tot het streven alles dezelfde dag van aanvrage aan de afdelingen of te
leve ren.
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Een en ander wil niet zeggen, dat we alles kritiekloos afleveren; enige
geneesmiddelen, waarvan het toegeschreven therapeutisch effect achter-
haald is, zijn al verdwenen en hebben plaats gemaakt voor andere (alles
uiteraard in overleg met de artsen).

Voor de uitoefening van onze taak staat ons een goed geoutilleerde
apotheek ter beschikking, waarin veel apparatuur is verwerkt, onder andere
een tablettentelmachine (voor veelvuldig voorkomende hoeveelheden van
bepaalde geneesmiddelen), een poedervouwmachine, een capsule-vulma-
chine, een automatische vulmachine, spoelmachines, etc.

Overigens zal het U zijn opgevallen, dat het medicijnglas zoveel mogelijk
genormaliseerd is. Dit zijn wij tevens van plan ten aanzien van de hoeveel-
heden tabletten en ampullen.

Een en ander maakt het mogelijk, dat we in de toekomst meer merkartikelen
door goedkopere en gelijkwaardige produkten kunnen vervangen, hetgeen
uiteraard de econoom zal interesseren.

Tot slot wil ondergetekende, mede namens zijn assistentes hartelijk dank
zeggen voor de wijze waarop U ons, vooral tijdens de eerste moeilijke
dagen, zoveel mogelijk ontzien en geholpen heeft om zo ssnel mogelijk de
apotheek draaiende to krijgen.

Naar wij hopen zullen in de toekomst de plezierige kontakten tussen ver-
pleegafdelingen en apotheek gecontinueerd worden, doch ook met de
afdelingen technische en bouwkundige dienst, evenals de afdeling inkoop,

• die zonder morren de vele grillige wensen hebben ingewilligd en een mooi
stuk werk hebben afgeleverd, waarin het plezierig werken is.

Namens de apotheek,

A. STUURMAN, apotheker.
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VERSLAG VAN HET

CARNAVALSBAL

d.d. 12 FE3RUARI 1971

Omdat het carnavalvie-
ren ons bepaald niet
met de paplepel is in-
gegeven, stonden wij
wat sceptisch tegen-
over het „Bal van en
voor de Leut".

De reden, waarom wij
toch kaarten hadden
besteld voor 12 febr.,
lag meer in de richting
van : niet voor „eiken"
te willen worden aan-
gezien.

Onze visioenen van een zwetende, drinkende, lallende massa werden
met het aantrekken van de kielen thuis en de „make-up" aanmerkelijk
vager. Het zweten leek ons minder irritant, het drinken meer aantrekkelijk
en het !alien veranderde in vrolijk zingen.
Meteen na het kopje koffie kwam het „kejakske" en we begonnen warempel
al te nurien.
We hadden dan ook geen enkele moeite met de sfeer bij aankomst in
„De Beurs".
Het zaaltje was carnavalesk, origineel en dus bijzonder leuk aangekleed
en een warm woord van waardering voor de „versierders" willen wij hier
beslist inlassen.

Het orkest „The part-
ners" verdient even-
eens een woord van
lof, los van het hono-
rarium. Het wist de
sfeer en de stemming
op een magnifieke wij-
ze te brengen zonder
dat de hits eindeloos
werden herhaald. Er
was volop variatie in
de meezingnummers en
dat werd, dachten wij,
door iedereen ook erg
gewaardeerd.

De stemming was van meet afaan om „te vreten" en dat is zo gebleven.
Het is een geweldig vrolijke, zorgeloze en ontspannende avond geworden.
Niemand was laveloos, al werden de blikken wat waziger naarmate de
avond vorderde. ledereen nam enthousiast deel aan de polonaise en wie
wat vermoeid in een hoek ging hangen, werd er onvermoeibaar weer
uitgehaald. Het geheel had meer weg van een reLinie van een famine,
die uit een allemachtig gezellig nest kwam dan van een personeels-
feestavond.
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In het begin hadden enkelen met het herkennen van een boer met zijn
Bolle Kakwangen. Zo zouden wij ook de direkteur van „De Paraplu",
wanneer er in zijn administratie enkele nummers ontbreken, willen advise-
ren eens op bezoek te gaan bij zijn overbuurman en het personeel van
O.K. en Centrale Keuken aan een verhoor te onderwerpen.

Er waren meer goede
vermommingen, zoals
een slanke page, een
sheik met een van zijn
haremdames, een fruit-
koningin en veul boe-
ren, h6661 veul.

Maar de sheik was niet
zo arrogant, dat hij de
boerinnen negeerde en
ook de fruitkoningin be-
gaf zich onder „haar
yolk".

Er waren ook veel vermommingen, die zich moeilijk laten beschrijven
en daarom zijn samen te vatten onder de noemer „zeer origineel".

Wat ons wel opviel : „De knie is nog lang niet fini ! ! !".

Bij ons viel de cognac allengs vlugger op het schuim van de pits en at
onze vooroordelen ten opzichte van carnaval werden ook allengs beta-
chetijker.

Wat een succesvolle avond is het geworden.

Dank U wel organisatoren en organisatrices en alle mensen, die deze
avond op zo'n magnifieke manier hebben doen stagen en ons allemaal
de zorgen van alledag zo volledig hebben doen vergeten.

We zijn met „tante en
haar olifant" de	 deur
uitgegaan	 en hebben
daarom „jou de poen
en het chagrijn	 laten
houden" en merkten
buiten, dat „Abraham
en zijn zeven zonen"
erg intiem werden met
„Heléne" en dat kwam
nat Aurlijk	 door	 haar
„mooie béne". Ze ble-
ven maar	 „proosten",
ze!fs na de zevende.

Toen ik de volgende morgen via de zwarte schijf Charles Aznavour, hees
- maar muzikaal - hoorde vragen : 	 „pourquoi - pourqui ?" heb ik hem
ook hees - maar onmuzikaal - geantwoord : „Och Charles, jongen, carnaval,
da's gewoon pour ons eige".

Maar daar snapte hij wee geen 	  van.

EEN BOER EN EEN BOERIN.
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LEERLING-

VERPLEEGKUNDIGEN

KREGEN SPELD

Gezellig geklets, nerveus gedribbel, nieuwsgierige ouders en zenuwachtig
gegiechel : dat was zo ongeveer het beeld, dat op zaterdag 13 februari
de oudermorgen van de Carpe Diem-groep beheerste, gehouden in de
lounge.

Belangrijkste onderdeel van deze eerste nadere kennismaking tussen
ouders en prominenten van het zi gkenhuis : het uitreiken van de speld.
Hoewel het aanvankelijk veel nieuwe gezichten waren, die elkaar na de
ontvangst aankeken, was het ijs gauw gebroken.

Geen wonder : gemeenschappelijke interesse vergemakkelijken het gesprek
en dat die interesses tussen verpleegkundigen en hun ouders nagenoeg
hetzelfde zullen zijn, hoeft geen betoog. Kortom het was een gezellig
begin van een voor Carpe Diem belangrijke morgen.

Dat bleek onder meer ook uit de toespraken van, onder anderen, de heer
A. van Groesen, mentrix Mej. J. Bots en direkteur-geneesheer de heer
J. Derksen.

Alle sprekers lieten het in hun betoog duidelijk blijken : hard studeren
en werken vormen de sleutel naar het succes. Maar wie heeft dat de
afgelopen maanden in het Ignatius al niet gemerkt ?

Uit de toespraken bleek vooral de waardering van de heer Van Groesen
voor de naam van de groep, die onder het motto Carpe Diem, de dag
heus wel plukt.

Het eerste gedeelte van die oudermorgen was nogal officieel : serieuze
vermaningen, waarderende woorden, goedbedoelde aanwijzingen, gevolgd
door de officiele overhandiging van die, oh zo belangrijke speld, die
inmiddels op heel wat Carpe Diem-revers pronkt.

Het volgende hoogtepunt : een bliksembezoek aan de afdelingen met
gelegenheid voor de ouders tot kennismaking met het hoofd van de
afdeling. Daarna was er weer een samenkomst voor de lunch, waaronder
weer heel wat afgebabbeld is.

Deze eerste geslaagde oudermorgen werd besloten met een bezoek aan
het verpleegstersdomein : de flat, waar de gezelligheid van heel wat
kamerinterieurtjes tegen elkaar werd afgewogen. Ook was er bewondering
voor de fantasie, waarmee verschillende van die „schuilhoekjes" waren
ingericht. Toch jammer, dat er zo of en toe niet eens een vriend mag
komen kijken .... Maar waarom dat niet kan, is op diezelfde zaterdag-
morgen door 66n van de sprekers nog uitvoerig toegelicht.

Groep Carpe Diem,

RIA GEERTS.
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Het blauwe uniform aan de vlaggemast,
de leerlingentijd voorbij !

Na maandenlang studeren en zenuw-
achtig-zijn eindelijk de speld en het di-
ploma.

25 en 26 februari waren dagen vol span-
ning, maar ook erg plezierig : klamme
handen, sigaretten en koffie, koffie en
sigaretten; „Wat hebben ze jou ge-
vraagd ?, vliig nu, wat hebben ze jou
gevraagd ?" Daarna het verlossend
woord van de heer van Groesen : „jij
kunt naar beneden gaan." Gejuich, „sstt,
stil nu, er zitten er nog binnen".

Na de officiele uitslag om 7 uur (ieder-
een geslaagd) volgde voor de geslaag-
den en hun genodigden een koud buffet
in het restaurant (een kunststuk van de
keuken overigens).

De groep Palet verzorgde de feestavond
en deed dit erg origineel. Voor alle fees-
telingen waren kleurrijke bloemenkran-
sen gemaakt, Het cabaret, soms pla-
gend, sours lovend, werd met flair ge-
presenteerd.

Jan Doeleman dankte namens de groep
MozaTek alien, die meegewerk hadden
aan het behalen van hun succes, met
name de Heer van Groesen, dokter van
Wingerden, Zuster Nas (ook aanwezig)
en de docenten. Als blijk van waarde-
ring bood hij de school een wandplas-
tiek aan, waarvan de steentjes-achter-
grond gelijkenis vertoonde met een
mozalek.

In verlate carnavalsstemming ging men
tenslotte huiswaarts om het feest voort
to zetten.

Wij wensen hen veel succes bij het uit-
voeren van hun gemaakte plannen.

DE LEERLINGEN-REDAKTIE.
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WIJ LAZEN VOOR U IN DE STEM :

GROENE PRIKKEN

ONTNAALDEN

BREDA — De nieuwe cursisten voor de verpleeg-opleiding A in het Sint

Ignatiusziekenhuis zijn gisteren op originele wijze ontgroend.

Het eerste wat de „Groene Prikken" zoals de nieuwelingen genoemd
worden, moesten doen, was het ontbijt verzorgen van de verpleegsters-
groep Pandarosa, die de leiding over de ontgroening heeft. Daarna kregen
de „groenen" de opdracht een dennenboom geheel steriel met een pincet
van zijn naalden to ontdoen. Bij dit bijna ondoenlijk karwei werden hoge
eisen voor steriliteit gesteld. De groenen droegen daarom muts, broek,
handschoenen en een lapje voor de mond en dat in de erg warme en
benauwde lounge van het ziekenhuis. De groep Pandarosa had voor deze
ludieke opdracht de lounge gekozen omdat het gehele ziekenhuispersoneel
hier de koffiepauze doorbrengt en zo kennis kon maken met de nieuwe
groep.

Aan de verhitte gezichten van de Groene Prikkers to zien viel het ont-
naalden niet mee, ondanks de aanmoedigingen in de vorm van liederen
als „Houdt de moed erin; als de moed eruit is, kopen we nog een boom,
etc.". 's Middags kregen de drie broeders on acht verpleegsters de
opdracht het standbeeld op de Havermarkt met tandenborstels schoon
to maken.

Hierna moesten ze naar de parochie om naar de biechttijden to informeren.
's Avonds volgde een dropping in het Mastbos.
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AANKOMST EN ONTGROENING

	

VAN DE	 De ontvangst van de groep op woensdag 18 februari
was leuk geregeld door de groep Pandora, die bij

	

NIEUWE	 aankomst de koffers naar boven sjouwden, waar

GROEP

	

	 de pralinischen op hun kamers een welkomstge-
schenkje vonden.
Dezelfde avond was er een gezellig souper in het
restaurant met de groep Pandora, die hen de vol-
gende dag zou ontgroenen.

DE

's Morgens om ongeveer 08.00 uur vonden de prikjes de
eerste opdracht in de keuken. Deze luidde, dat ze de
groep Pandora het ontbijt op bed moesten brengen.

	

G	 In optocht ging de „stoet" naar boven, voorafgegaan door

	

R	
de koffie- en theeboer (twee broeders).

0 Een tweede zware taak, die de prikjes uit moesten voeren,
was de operatie van een denneboom in de lounge. Dit
moest geheel steriel gedaan worden. Het kostte hen heel
wat zweetdruppels, maar door de „geweldige aanmoedi-
gingen" brachten ze het toch tot een goed einde.
's Middags werd de groep in groepjes verdeeld, die door

	

G	 de stad werden verspreid. Er waren nu verschillende
opdrachten, die door enkele personen moesten worden
uitgevoerd. Onder andere : Twee prikjes moesten het
beeldje op de Havermarkt schoonpoetsen met een tan-
denborstel, hetgeen zelfs beloond werd met een pilsje ! !
Uit medelijden ?
Drie anderen moesten op verschillende afdelingen in het
ziekenhuis woorden halen, die tesamen een opdracht
zouden vormen. Dat dit een beetje fout liep, zullen we
maar wijten aan het feit, dat de nieuwe groep nog niet
zo goed georienteerd was in het ziekenhuis.
Het slot van de dag was een dropping in het Mastbos,
waarbij heel wat gilletjes door verscheidene zusters zijn
geslaakt. Ondanks dAt is iedereen toch goed aangekomen
bij een van families van de Pandora's, waar de geslaagde
dag beeindigd werd met een kopje koffie.
Hoe het kwam, wisten de Pandora's niet, maar tOch was
er 's avonds een broeder niet komen opdagen. Deze is
echter de volgende dag op grandioze wijze in het bad
bij de broeders ontgroend.
De redaktie voorspelt aan hem door zijn spontane reaktie
een grote toekomst.
De reaktie van de groep Pandora en die van de pre-
klinischen :
Beiden vonden het een zeer geslaagde dag. De preklini-
schen omdat ze niet geplaagd werden met flauwe grapjes;
Pandora vond het leuk, daar de nieuwe groep zo spontaan
en leuk meedeed.

LI. Redaktie : L. BASTIAANSEN
R. GEERTS
A. LOOYMANS.
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NIEUWS

UIT

GROENLAND

Waarheden en merkwaardigheden over dat deel van dit gesticht, waarover
nog een geheimzinnige sluier hangt.

4 Belgen, 2 uit Curacao, 1 uit Suriname, 2 Engelsen, 1 Pool, 1 Pers,
1 Chinees en een handjevol Nederlanders om de overige plaatsen op to
vullen; een vijfling, leerlingen, jonge klare, oude klare, 2 soephoofden,
een gewoon hoofd en een opperhoofd, „de groene vader" genaamd, dat
is lets anders dan „hot lips".

Hier volgen enige vragen, die wij

stelden aan patiOnten, voordat zij

in slaap gebracht werden.

Nu nog een mededeling speciaal

voor LANG- en VERslapers :

Narcose-zuster vraagt : „Gebruikt u me-
dicijnen ?"
Patient : „Nee, alleen de vruchteloze
pil ...."

Een zuster vraagt aan een patient, die
voor een totale tandextractie komt :
„Hebt u veel kiespijn gehad voordat u
hier kwam ?"
Patient : „Als ik er aan dacht, deed het
pijn; als er niet aan dacht, had ik geen
pijn".

Een zuster vraagt aan een patientje van
8 jaar : „Waarom hebben wij doeken om
onze haren ?"
Antwoord : „Anders komen er haren in
het vlees ...."

Waarom dragen wij een masker ?
? ? ? tegen slechte adem....

Nog een vraag aan een narcose-zuster :
„Bent u wel eens ziek geweest ?"
Patient : „Nee nog nooit, ik heb alleen
een hartaanval gehad...."

BINNENKORT IN DIT THEATER :
SERVICE VOOR ALLE MEDEWERKERS
EEN SLAAPKAMER ! !
OPEN VAN 8-12 UUR.

Het Rochus Paviljoen bracht ons op een
idee :
Wij willen een MISTER O.K. verkiezing.
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PERSO NEEL GEVRAAGD

Wij lazen in de krant, dat een operatie-zuster vaak trouwt met
die chirurg, die zij assisteerde tijdens spannende operaties.

Als jullie nu allemaal op de O.K. willen komen werken, zullen
wij je toch teleur moeten stellen.

We kunnen voorlopig geen personeel meer aannemen.
Onze garderobe „puilt uit".

En weten jullie, dat onze familie onlangs is uitgebreid met de
komst van een vijfling ?

O.K. everything is all (W)right.

Dr. Mendelaar stelde zich voor aan een patient : „Dr. Mendelaar".
Waarop de patient antwoorde : „Dag Dr. Karthaus

Nieuws van de reizende reporter :

Er werd een patient opgenomen.
Wadi- doet er nu niet meer toe.

Die patient had een humerus fractuur. (Kijk in het woordenboek bij H).
Als de patient goed en wel in bed ligt, belt de zuster de dokter op :

„Dokter, meneer Van der Hub heeft toch een humerus fractuur ?
Wel kan hij beide benen goed bewegen ! ! !"

Kanshebber voor de tiptop parade voor afdeling E :
De man met die „tuba" van boven.
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EN TOT SLOT

Soms laat zelfs A.K. lets (ver)lopen !

Ditmaal zijn rijbewijs	 ! !

Zodat deze A.K. er nu alleen nog (op) uit kan vliegen.

Deze sprookjes van moeder de gans zijn verzameld door :

Miss All on Dine and J. Klaassen.

Dit is een A.J. Produktie.

Tekeningen van D. Jansen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

PERSONEELSVERENIGING D.I.O.
Op 4 februari j.l. hield de personeelsvereniging D.I.O. in de J liana-zaal
van Hotel Cosmopolite haar tweede Algemene Ledenvergadering.
Behalve het bestuur waren er ongeveer 30 leden aanwezig w.o. 4 nieuwe
bestuurskandidaten. Van slechts 4 van de ± 450 leden werd bericht van
verhindering ontvangen, de resterende leden hadden blijkbaar geen be-
Iangstelling.
Na het welkomstwoord van de voorzitter, dhr. Bastiaansen, werd de ver-
gadering geopend.
Mej. de Rijk begon met het jaarverslag, waarin zij alle aktiviteiten van het
afgelopen verenigingsjaar resumeerde.
De penningmeester, dhr. de Graaf, gaf daarna het financiele overzicht van
alle uitgaven en inkomssten en deelde mee dat er thans nog ± f 2700,—
in kas was. Hierbij dient te worden vermeld, dat de zojuist ontvangen
bijdragen, te weten f 1000,—, van de heren doktoren daarbij ingesloten zat.
Namens de kascontrole-commissie las dhr. van Noort het kascontroleverslag
voor. Hij complimenteerde dhr. de	 Graaf met zijn	 keurig bijgehouden
boeken.
Het volgende punt van de vergadering betrof de statuten. Deze werden

Op twee punten gewijzigd :
Het bestuur wordt niet meer voor een tijdsduur van twee jaar gekozen.
Voortaan treedt ieder jaar de helft van het bestuur af, maar elk be-
stuurslid kan zich weer herkiesbaar stellen.

2. Men ging accoord met het schrappen van artikel 7c. Het is niet meer
nodig dat er maximaal 2 personen uit de 4 grootste en 1 uit de kleinste
personeelsfunktiegroepering gekozen wordt.

Dhr. Bastiaansen deelde ons de begroting mee voor het komende ver-
enigingsjaar en de voorlopige aktiviteiten o.a. : 2 X 	 per maand bowlen,
iedere maandag zwemmen, voetbal, volley en badminton in groepsverband,
autorally, barbecue, St. Nicolaasfeest, karnaval. Ook kwam het D.1.0.-lid,
dhr. Jansen, met het verzoek een strandwandeling te gaan maken.
Voordat er werd overgegaan tot het kiezen van een nieuw bestuur, werd
de stemcommissie benoemd bestaande uit : Zr. Wiegersma, Dhr. Verdam
en Dhr. Marcelis.
Van het oude bestuur traden af Mej. de Rijk, Mevr. Eijkemans, Mej. de
Brouwer on Dhr. van de Berg. Behalve laatstgenoemde stelden ieder zich
weer herkiesbaar.
Als nieuwe verkiesbare bestuurskandidaten kwamen naar voren :
Mevr. Butner :	 Klin. Chem. Lab. 	 Dhr. Goossens :	 O.K.
Mej. Claasen : 	 Centrale	 Dhr. Leyten :	 Klin. Chem. Lab.

Dhr. Redelijk :	 L.L. verpleger.
•in totaal moesten er 5 nieuwe bestuursleden gekozen worden.

Dit zijn geworden in volgorde van het hoogst aantal gekregen stemmen :
Mej. de Rijk	 Dhr. Redelijk
Mej. de Brouwer 	 Mevr. Eijkemans

Mevr. Butner.
Dhr. Bastiaansen blijft in zijn funktie als voorzitter, waar vooral het bestuur
hem erg dankbaar voor is.
Als nieuwe kascontrolecommissie werd benoemd : Zr. Venhuis, Dhr. No-
belen en Dhr. van Noort.
Na de rondvraag waarbij geen belangrijke punten meer naar voren kwamen,
volgde het slotwoord van de voorzitter. Hij dankte Dhr. van de Berg voor
alles wat hij voor de personeelsvereniging heeft gedaan en verwelkomde
de nieuwe bestuursleden. Verder dankte hij alle aanwezigen voor hun
opkomst en verzocht hen nog to blijven zodat er een gezellig samenzijn
kon volgen.

A. DE BROUWER.
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LIEVE VRIENDIN

SINGELA

Deze brief schrijf ik om je te melden, dat de staat van mijn
gezondheid goed is.

Je weet dat ik in het Ignatius-Ziekenhuis heb gelegen van-
wege een operatie aan mijn spataderen. Dat loopt nu allemaal
wel, maar vanwege het feit, dat de mensen in dit ziekenhuis
zo goed voor mij gezorgd hebben, liep ik er nog eens binnen.

Dat was ook voor controle om te laten bekijken of het bloed
toch wel goed door die benen van mij stroomde.

Maar in dat ziekenhuis is een hoop veranderd zeg. Mijn Ask
kwam als hij mij bezocht graag langs de hoofdingang. Niet
omdat dat gerichter was, maar omdat hij dan langs
telefooncentrale kon gaan waar aanminnige maagden zijn be-
langstelling hadden gewekt. Nu mocht hij dat wel van mij,
hoewel ik hem zei dat hij van die meisjes de benen toch
niet kon zien, omdat die onder die toog zaten.

Nu zijn die meisjes op een enkele na allemaal naar achteren
in ballingschap gestuurd. lk weet niet of dat om de mannen
gebeurd is, maar men zegt dat ze het daar bij die hoofd-
ingang zo druk kregen, dat zij naar die afzondering gingen
verlangen. Niet dat ze in een klooster willen gaan, want dat
is er tegenwoordig bij de jonge meisjes niet meer bij.

Nu heeft een van die meisjes mij verteld dat zij in het oord
van hun ballingschap wel goed zijn ontvangen. Ze hebben
er een echte radio en een koffiezetmachine, waaruit ik een
kopje mocht proeven, toen ik dat verteld had van mijn man
en hun benen. Alles in het nette natuurlijk, maar ze zeiên
dat er al verschillende heren uit het huis bij hen op visite
waren geweest, wat zij zeer op prijs stelden. Niet omdat het
mannen waren, maar gewoon vanwege de vriendschap. Want
lieve Singela, laten wij elkaar geen Mieke noemen, wij als
vrouwen zien graag ne ferme man en de mannen zien graag
een ferm meisje. Het bloed kruipt waar het niet gaan kart
alhoewel dat bloed van mij door mijn benen kroop, vanweg
die spataderen, die gelukkig dan nu geopereerd zijn.

Tegen mijn man heb ik verteld dat de nieuwe centrale een
gastvrije omgeving is, waar iedereen van het ziekenhuis,
dames zowel als heren, welkom is, behalve hij natuurlijk, omdat
hij er niets meer to maken heeft nu mijn benen weer betrekke-
lijk gezond zijn.

Hoe die telefooncentrale werkt is gewoon een wonder, maar
daar snap ik niks van.

lk groet je nu heel hartelijk on ik hoop dat mijn briefke jou
eens aanzet om terug to schrijven. lk lees graag dat weet je.

Je liefhebbende vriendin,

CENTRALIA.
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ZUSTER MAG IK

MIJN HOOFDJE EVEN HALEN ?

Opmerkingen gehoord op Theresia-paviljoen

Vaak weten de kleintjes, dat ze naar huis mogen, als de hechtinkjes ver-
wijderd zijn. Zo vroeg Herman, 5 jaar, na een tortio testis : „Zuster, wanneer
haalt U er mijn hersentjes uit ?"

ANITA,
5 jaar, hoort haar dokter tegen de zuster zeggen : „Stoppen met de
penbritin en naar huis, als ze goed blijft". Een uur later vraagt Anita :
„Zuster, mag ik naar huis, ik blijf goed ?"

HANS,
6 jaar, pakt zijn speelgoed in, want hij gaat naar huis. Hij heeft nog
een klei-werkstuk op de speelkamer staan en vraagt : „Zuster, mag
ik mijn hoofdje even halen ?"

GINA,
5 jaar, is vreselijk aan het huilen, totaal overstuur; de zuster vraagt :
„maar Gina, wat is er dan toch ?" Gina : „Ik kan niet meer ophouden
met huilen".

WILLIE,
5 jaar, mag op een zondagmiddag met andere kinderen naar de
kapel. Daarin ontdekt hij een huisje met een gordijntje ervoor, hij
mag er zelfs in. Buiten de kapel ontmoet hij een zuster aan wie hij
enthousiast over het huisje vertelt. „Ja," antwoordde de zuster, een
religieuse, „en dat huisje is nu onbewoonbaar verklaard".

Er wordt aan de kinderen van de Rakkers-zaal gevraagd een eigen avond-
gebed op papier te zetten. Eric, 7 jaar, is binnen 2 minuten klaar. Hij
schreef : „Wel te rusten." (thuis zeggen we ook niet meer, gaf hij als
verklaring).

Op de Juffertjes-zaal wordt gevraagd, wie er mee naar de kerk wil.
Lianne, 8 jaar, „O, mag ik, zuster, ik heb al zolang geen hostie meer
ingenomen".

CHRISTJE,
7 jaar, mag ook mee naar de kerk. Nieuw is, dat de hostie in de kelk
gedoopt mag worden. Na de communie fluistert hij me toe : „zuster,
bij ons thuis is de communie veel lekkerder, en dat sap vind ik
helemaal niet lekker".

HENKIE,
5 jaar, „zuster, hoe hebben ze mij gemaakt ?" (een verbaast : „wat
zeg je, joh ?") Henkie : „hoe hebben ze ons gemaakt, jij en ik, de
mensen ?"

MARIA-PIA,
6 jaar, „Ik krijg een midi-jurk en dan laat ik mijn haren groeien, dat
staat hip."

MARK,
4 jaar, vertelt een sterk verhaal. Ik zeg hem : „Mark, dat is niet waar,
ik zie het aan je gezicht." Mark : „zuster, hoe maak ik een echt-waar
gezicht ?"

(wordt vervolgd, over 66n jaar.)
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D.I.0.-NIEUWS

VAN HET ZWEMFRONT

Het nieuwe zwemseizoen is weer goed van
start gegaan, dankzij de vaste zwemsters en
zwemmers. Daarvoor onze dank.

Om echter de mensen, die instruktie krijgen
van Dhr. Jansen, goed te kunnen begeleiden
en de tijd goed te benutten, het volgende :

ZWEMMEN:

iedere maandag van 18.30 tot 19.30 en
van 19.30 tot 20.30 uur.

Oón gulden per uur, graag eenmaal per maaniak
vooruit betalen.

Men kan dus het eerste of het tweede uur
komen.

De Heer Jansen doet dit geheel vrijwillig, dus
let zelf op de tijd en op het geld.

Spetter lekker mee, iedereen tevree ! ! !

BESTE D.I.O.-LEDEN

Hier volgen de activiteiten
voor de maand april :

RIKKEN	 : 6 april in het restaurant.

BOWLEN	 : 8 en 22 april.

SPORT	 : iedere maandagavond, behalve tweede Paasdag.

VOETBAL : vanaf 20 maart iedere zaterdagmiddag
om 14.00 uur op het terrein aan de
Bagvense Straatweg, Breda.

Namens het Bestuur,

K. EIJKEMANS—LOOSE.
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UITSLAG RIKKEN

DINSDAG 9 MAART j.I.

Aantal deelnemers 40.

Dhr. A. de Jong 53 punten
Dhr. v. Eyck 50 punten
Dhr. Weterings 48 punten
Dhr. v. Welt 41 punten

5. Dhr. Meijvis 40 punten

STRIJD OM DE TITEL

„RIKKEIZER"

na 7 gespeelde avonden is de tussenstand :

Dhr. Hopstaken 194 punten
Dhr. M. de Jong 175 punten
Dhr. Biemans 172 punten
Dhr. v. Puyenbroek 172 punten
Dhr. v. Noort 169 punten
Dhr. v. Welt 168 punten

7. Mej. Huijben 140 punten

J. GOOSSENS.

OPLEIDING TOT

O.K. ASSISTENTEN
Als eerste O.K. assistenten in het Ignatius-ziekenhuis zouden wij graag
onze opleiding en taak toe willen lichten.

1 september j.l. begon de opleiding. De prae-klinische periode kregen
wij in het St. Joseph-ziekenhuis te Eindhoven, waar wij 10 weken intern
zijn geweest.

9 november begon onze stagetijd. Volgens een rouleersysteem, uitgewerkt
door onze praktijkleider, tevens steun en toeverlaat, de heer P. Meyvis,
!open wij op de navolgende afdelingen stage : Centrale Sterilisatie, Sterili-
satie O.K., Afdeling B, Afdeling G, Afdeling 0, Afdeling Th. Pa y ., Narcose
en Centrale Polikliniek. Daarna komen wij voorgoed op de O.K.

De theoretische opleiding duurt 2 jaar. Een middelbare schoolopleiding
geldt hiervoor als toelatingseis. Elke vrijdag gaan we naar Eindhoven om
lessen te volgen.

De bedoeling van de opleiding is, om na het behalen van het diploma
dezelfde funktie te gaan vervullen als de huidige O.K.-verpleegkundigen.
Tenslotte maken wij van deze gelegenheid gebruik om alle personen, die
ons tijdens onze stagetijd begeleid hebben, te bedanken voor hun mede-
werking.

C. SZARZYNSKI
W. VAN NASSAU
J. DE VRIES
G. VOGELENZANG
A. NARI NG.
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AFSCHEID

MEJ. C. HOMMEL

Op woensdag 17 maart had in de huis-
kamer van de interne meisjes het
afscheidsfeest plaats van Mejuffrouw
C. Hommel, die na 18 jaar trouwe en
bekwame dienst het ziekenhuis met ver-
vroegd pensioen heeft verlaten.

Op deze avond, die opgeluisterd werd
door liedjes en voordrachtjes van de
meisjes, waarin at het lief en leed van
die 18 jaren werd bezongen, was ook
Dhr. Vergeer, Hoofd van de Civiele
Dienst, aanwezig. In zijn afscheidswoord
beklemtoonde hij al het goede dat M4.
Hommel in al die jaren voor de meisj
van het ziekenhuis heeft verricht en
wees hij op al de verbeteringen die
dank zij haar tot stand zijn gekomen.

Voor de inwendige mens werd intussen
ook goed gezorgd door middel van ge-
bak, slaatjes, dit alles besproeid met
wijn en andere drankjes.

Een gezellig samenzijn, waarbij allerlei
oude herinneringen werden opgehaald
en waar ook een dansje kon worden ge-
maakt, besloot deze succesvolle avond.

MEISJESINTERNAAT.
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HOE BEHANDEL IK

MIJN SECRETARESSE ?

Wanneer U een le klas secretaresse hebt
gevonden, koester haar dan.

Behandel haar niet als een imbeciel.

Als ze dat is, waarom nam U haar dan in dienst ?

Ze spelt waarschijnlijk toch accurater dan U
en ook haar grammatica zal wel beter zijn.

Laat haar persoonlijke telefoonsprekken voeren
op kantoor. Als ze haar baas waardig is,
zal ze dat niet te dikwijls doen.

In ruil voor een vriendelijke behandeling
en een goed salaris zal ze voor U jokken,
haar best doen het onmogelijke te bereiken,
Uw buien verdragen, U verplegen,
zelfs Uw knopen aannaaien
en honderd en een andere kleinigheden,
die Uw kantoortijd meer draaglijk maken.

Behandel haar slecht,
dan kan ze Uw leven tot een hel maken,
terwijl ze haar werk efficient doet.

En als Uw secretaresse bloemen op Uw bureau zet,
neem dan niet aan dat ze verliefd op U is.

Misschien houdt ze nu eenmaal van bloemen.

MIJNTJE.

•
MUTATIE ONDERNEMINGSRAAD

Mej. v. d. Vaart, path. lab., heeft om persoonlijke
redenen bedankt als lid van de Ondernemingsraad.

Haar plaats wordt ingenomen door de heer C.
Leijten, klin. chem. lab., die bij de verkiezing na
Mej. v. d. Vaart de meeste stemmen behaalde.

Wij danken Mej. v. d. Vaart voor alles wat zij ten
behoeve van de Ondernemingsraad heeft gedaan
en wensen de heer Leijten als lid van de Onder-
nemingsraad veel sukses toe.

DE DIREKTIE.
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PERSONALIA

Op woensdag 24 maart herdachten wij
het feit, dat Zr. Etiènne 25 jaar aan het
ziekenhuis verbonden was.

's Middags om 15.30 uur ontving zij het
gebruikelijke geschenk onder couvert
bij de Direktie, waarna het feest werd
voortgezet op de afdeling.

Wij respecteren de wens van de jubila-
resse om weinig ruchtbaarheid te geven
aan de viering van dit jubileum, doch
menen haar langs deze weg van harte
geluk to moeten wensen met het berei-
ken van deze mijlpaal.

Wij hopen deze „Zon" nog lang in ons
midden te hebben.

DE REDAKTIII

MEDEDELI NG

Al de personeelsleden die gaan verhuizen, of extern of
intern gaan, dienen een adreswijziging te sturen aan de
Afdeling Personeelszaken, het Ziekenfonds en de Bank
of Giro.

Hierdoor voorkomt u moeilijkheden i.v.m. behandeling
door arts of specialist en bij het overmaken van salaris.
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PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN

plej. J. Faes
Apotheek

Dhr. J. v. d. Houwen
Mondheelkunde

Dhr. Ch. Burgers
Pers. Zaken (Stag.)

Mevr. A. Brouwers-Bogers
Centrale Keuken

Mej. A. Corten
Afd. G

Mej. A. v. d. Donk
Afd. B

Mevr. C. van Eyk-Schneider
Maria Paviljoen

Dhr. J. Gerrits
Afd. A

Mej. J. Janssen
Bloedafname

Mej. M. Kamps
Afd. 0

Adiej. M. Klut
Bacteriologisch Lab.

Wevr. A. v. d. Meulen-v. d. Zalm
Apotheek

Mevr. A. Mineur-Groot
Afd. B

Mej. S. de Mulder
Maria Pay.

Mej. M. Nollen
Afd. C

Mevr. E. Scholte-Moerel
Internaat

Dhr. R. Valk
Arbeidskundige

Mej. T. Verheyen
Apotheek

Mej. M. Verhof
Mech. Adm.

Mej. H. Verstrepen
Path. Anat. Lab.

Mej. W. v. d. Wielen
Afd. D

Dhr. H. Wilmink
K.C.L.

Mej. J. v. d. Luytgaarden
Apotheek

Mevr. M. Bulkmans
Centr. Keuken

Mej. J. Franken
Röntgen

Mej. A. van Hooff
Afd. G

Mej. M. Scholtens
Afd. G

Mej. E. Tuinfort
Maria Pay.

Mej. H. Vlielander
Hoofdadministratie

Mej. C. Arnold
School

Dhr. P. van Dorst
School

Dhr. H. v. d. Giessen
School

Mej. M. Huinen
School

Mej. M. Krijnen
School

Dhr. C. Martens
School

Mej. P. Mol
School

Mej. A. Reijnders
School

Mej. A. Schiks
School

Mevr. C. Brauer
Apotheek

Dhr. G. van Geel
Techn. Dienst

Mej. J. Heuver
Afd. A

Mej. J. Stolk
Apotheek

Mej. M. Jansen
Mech. Adm.

Mej. I. Tanis
Poliklinieken (Stag.)

Mevr. P. Voss-Jansen
Kindergeneeskunde

Mej. M. v. d. Wegen
Hoofdadm.

Mevr. A. Baaij
Afd. Z

Mej. M. Doodeman
Afd. D

Dhr. P. Smit
Hoofdadministratie
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Mej. A. v. d. Broek
Afd. C

Dhr. R. Hagedorn
Bact. Lab.

Mej. A. Hennekam
Afd. E

Mej. M. d'Hont
Afd. E

Mevr. M. Huybregts-Michielsen
Afd. A

Mej. M. Huybregts
Maria Pay.

Mej. L. Jacobs
Afd. C

Mej. C. Jansen
Afd. 0

Mej. M. Kaczmarek
Restaurant

Mej. A. Luyks
Afd. C

Mej. J. Patty
Hoofdadm.

Mevr. A. v. d. Rijk-Wolf
Bloedafname

Mej. A. Steffens
Chir. Poli

Mej. E. v. d. Veeken
Cardiologie

Mej. C. Voetel
Afd. D

Dhr. F. v. d. Wu1p
Techn. Dienst

Mej. M. v. d. Heyden
Afd. E

Dr. 0. Kotora
Cardiologie

Dhr. A. Pals
Hoofdadm.

Mej. H. Versteeg
Afd. E

Mej. A. Kelders
Afd. E

Mej. H. Andries
Afd. G

Mej. C. Anssems
Afd. A

Mej. A. Anssems
Afd. E

Mej. S. Banwari
Afd. E

Dhr. P. Dekkers
Afd. E

Dhr. H. Donkers
Afd. Z

Mej. T. Dunk
Afd. K

Mej. S. Garcia
Maria Pay.

Mej. E. Hazenberg
Afd. A

Mej. J. Hoevenaars
Rochus Pay.

Mej. M. Huinen
Afd. A

Dhr. C. de Leeuw
Afd. G

Mej. C. Mol
Afd. E

Dhr. P. Nooyens
Maria Pay.

Mej. R. Quintelier
O.K.

Mej. M. Schenkels
Afd. 0

Dhr. M. Schoonen
Afd. Z

Mej. G. Schutte
Afd. E

Dhr. H. Sol
Afd. 0

Mej. T. van Steenhoven
Afd. B

Mej. A. Verhulst
Ther. Pay.

Dhr. C. Wortelboer
Afd. G

Mej. E. van Ginneken
Afd. D

Zr. Hilda
Afd. B

Mej. A. Hommel
Soc. Werk.

Mej. I. Holthuis
Tel. Centr.

Dhr. M. Neefs	 •
Tuindienst

Mej. P. van Oers
Afd. A

Mevr. R. Samson-Aveling
Afd. B

Zr. Trudo
Maria Pay.

Mej. H. v. d. Ven
Maria Pay.

Mevr. P. de Vroomen-v. d. Klundert
Afd. G

Mej. J. Warringa
Afd. G

Mej. A. v. d. Wielen
O.K.
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WIJ FELICITEREN MET HET

BEHALEN VAN HET DIPLOMA

ZIEKENVERPLEG I NG-A

Zr. H. Andries
Zr. A. Anssems
Zr. C. Anssems
Zr. S. Banwari
Zr. C. Beekers
Zr. E. van Beijnen

r. 0. Bouthisma
Zr. T. Dunk
Zr. T. Emmelot
Zr. S. Garcia
Zr. E. de Groot-Lenior
Zr. E. Hazenberg
Zr. S. Hoevenaars
Zr. M. Huinen

Zr. B. de Jongh
Zr. V. van Kempen-Wannijn
Zr. P. Luykx
Zr. C. Mol
Zr. M. Muller
Zr. J. Nuiten
Zr. C. Pelkmans
Zr. R. Quintelier
Zr. W. Schenkels
Zr. G. Schutte
Zr. T. van Steenhoven
Zr. M. van Trier
Zr. A. Verhulst
Zr. M. Voeten
Zr. E. Wychgel
Zr. A. van de Zande

Br. P. Dekkers
Br. J. Doeleman
Br. A. Donkers
Br. G. Hemel
Br. R. Giebels
Br. C. de Leeuw
Br. L. Nihot
Br. M. Schoonen
Br. C. Wortelboer
Br. P. Nooyens
Br. S. Ooyen
Br. H. Sol

WIJ FELICITEREN

Dhr. en Mevr. Lievens—Adriaansen met de geboorte van hun zoon Serge;
Dhr. en Mevr. Meyvis met de geboorte van hun dochter Yvonne.

HUWELIJKEN

13-2-71
19-2-71
26-2-71
6-3-71
6-3-71

12-3-71
17-3-71
19-3-71
19-3-71

Mej. J. Lenderink (Chirurgie) met Dhr. H. de Hoogh;
Mej. M. Klaassen (Afd. D) met Dhr. A. Martens;
Mej. W. Middelkoop (K.C.L.) met Dhr. W. Worm;
Mej. A. v. d. Klundert (Afd. G) met Dhr. A. Vroomen;
Mej. M. Weterings (Afd. B) met Dhr. A. Rouwhorst;
Mej. J. Patty (Hoofdadm.) met Dhr. M. Molle;
Mej. M. Huinen (Afd. A) met Dhr. H. Vinck;
Mej. P. Burm (D) met Dhr. P. v. d. Heuvel;
Mej. J. Wagemakers (Couveuse) met Dhr. P. Adams.
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GEHOORD OP DE AFDELING PERSONEELSZAKEN !

Bij het samenstellen van de lijst PERSONALIA voor Singel 33 deed zich
het volgende klemmende vraagstuk voor :

Moet de stagiaire van deze afdeling M. C. Burgers erbij ?

De heer Burgers onderbrak de pijnlijke stilte, die heerste, door op te
merken : „Ik wil ook wel eens in de singel."

Waarop de heer J. van de Wijngaart opmerkte : „O ja, kom dan maar
even mee ! !"

LUISTERVINKJE.

DANKBETUIGING

Hiermede zeg ik het Bestuur en de Direktie van ons ziekenhuis, alsmede
het bestuur van „D10", de heer Vissers en alle anderen Hartelijk Dank
voor de gelukwensen, cadeaux en bloemen, bij gelegenheid van mijn
25-jarig professiefeest.

Op 2 februari j.l. hebben velen van u meegewerkt om deze dag tot een
waar feest te maken, voor mij, mijn ouders en mijn groepsgenoten.

Nogmaals mijn oprechte dank.

Zr. SIGFRIDA - Kannekens.

L. S.,

isHartelijk dank ik alien die mij zo hebben verrast op de dag van mijn 40-jar
professiefeest.

Mede door uw attenties werd deze dag voor mij tot een onvergetelijke.

Zr. LUCIA.

WIJ FELICITEREN

Zr. Lauriani van Breugel (Hoofd afd. C) met 12 1/2-jarig dienstjubileum
op 16 maart j.l.
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