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TEN GELEIDE

Het beste resultaat van de omslagwedstrijd
heeft U nu in handen.

Mejuffrouw Rosemarie van Boxel spande de
kroon met haar ontwerp.

Naar wij hopen valt onze keuze bij U in de
smaak.

In totaal waren er 5 inzendingen, waarvan een
zonder naam, to weten :

Mej. Rosemarie van Boxel,
Dhr. J. C. M. Janssen, T.D.,
Dhr. Hopstaken, schilder,
Dhr. van Bracht.

Wij danken hen voor de enthousiaste inzet.

Zij worden beloond met een geschenkenbon.

IN MEMORIAM

Op 21 april j.l. overleed de heer G. J. A.
van Oers in zijn 64e levensjaar.

Vanaf mei 1969 was hij in onze dienst als
nachtportier van de verpleegstersflat.

Moge zijn echtgenote troost vinden in
de overtuiging, dat hij door zeer velen in
ons ziekenhuis werd gewaardeerd.

Hij ruste in vrede.

DANK AAN DE O.K.

die ook ditmaal op zo'n voortreffelijke wijze zorgde voor de continuing story
of Groenland.

Wij zouden graag van andere afdelingen publikaties met zo'n eigen stijl
plaatsen in ons blad.

De kinderen van het THERESIA-PAVILJOEN brachten weer leven in de
brouwerij ter gelegenheid van de heropening van deze afdeling.

Voor 'n uitgebreid verslag van de bouwaktiviteiten, zie onder „SANERING".
Ook deze keer weer veel medewerking van de LEERLING-VERPLEEG-
KUNDIGEN, die voor de nodige kopij zorgden.

DE REDAKTIE wenst U een prettige vakantie toe.
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VERSLAG

VAN DE ONDERNEMINGSRAADSVERGADERING
OP 8-2-1971

Erg Iaat, zult U wel denken....

Dit is te wijten aan het felt, dat de onderne-
mingsraad slechts 1 X in de twee maanden
vergadert en de notulen in de daaropvolgende
vergadering moeten worden goedgekeurd,
alvorens zij molten worden gepubliceerd.

Bekeken zal worden of deze periode sneller
overbrugd kan worden om de band met de
achterban te versterken.

IMPRESSIE VAN DOORN

Zoals U alien weet, zijn de leden van de Ondernemings-
raad naar het A. C. de Bruyn-Instituut in Doom geweest.
Wij hebben daar een paar dagen, onder uitstekende lei-
ding, geluisterd, gediscussieerd, maar vooral hard gewerkt
aan de uitleg van de Wet.

Wij zijn in die dagen ook nader tot elkaar gekomen, want
vruchtbaar samenwerken veronderstelt n.l. dat wij elkaar
begrijpen. Zonder wederzijds begrip zal er geen overeen-
stemming tot stand komen, in gedachten, bedoelingen,
gevoelens en strevingen.

Doelmatige samenwerking is dan onmogelijk, want het
woord „medezeggingsschap" houdt meer in dan men
denkt. Het is, wanneer men het goed tracht te doen een
verantwoording meedragen voor alles, in ons geval het
ziekenhuis en wat daar mee samenhangt.

Wij zijn wel tot de konklusie gekomen dat wij, om de
Ondernemingsraad goed te laten funktioneren, geInfor-
meerd moeten worden vanuit de direktie, maar ook vanuit
U, door wie wij gekozen zijn als vertegenwoordiger(ster)
in de vergaderingen. Samen kunnen wij lets bereiken om
zo doelmatig mogelijk het woord „medezeggingsschap"
waar te maken.

Zoals de sfeer was in Doorn, hoop ik dat dit door zal
werken in de zittingsduur van de O.R.

Zr. J. RIETVELD.
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SAMENVATTING

VAN DE

NOTULEN

VAN DE

2e VERGADERING ONDERNEMINGSRAAD

d.d. 8 FEBRUARI 1971

AANWEZIG : Alle leden; uitgezonderd met
bericht van verhindering :
de Heer G. Roelands.

Opening door de Voorzitter.

Nieuwe wet op de Ondernemingsraad.
Bij Koninklijk Besluit is de datum van inwerkingtreding
van de nieuwe wet op de ondernemingsraden vastgesteld
op 1 april 1971.
Aan alle leden is reeds de publikatie van het ministerie
van Sociale Zaken en Volksgezondheid ter hand gesteld,
inhoudende de wettekst en kort bestek van en op de
ondernemingsraad.

Cursussen.
De ondernemingsraad is drie dagen naar het A. C. de
Bruyn-instituut in Doorn geweest. Een verslag hierover
vindt men elders in dit blad.

Afval bij leerlingenflat.
De Voorzitter wijst op de rommel rond de leerlingenflat,
veroorzaakt door het naar buiten gooien van flessen,
kledingstukken, fruitafval, brandende sigaretten, dozen,
papier, enz. uit de ramen aan de voor- en achterzijde van
de leerlingenflat.
Het is levensgevaarlijk voor voorbijgangers. Er is druk
verkeer aan de voorzijde van de flat.
De vertegenwoordigers van de leerlingen zeggen toe dit
met hun „Achterban" te bespreken en er een eind aan
te maken. Inmiddels is gebleken, dat zij de daad bij het
woord gevoegd hebben. Er wordt praktisch geen rommel
meer gevonden. Dank voor Uw medewerking.

Draadomroep.
De zender Hilversum III zal in het programma van de
draadomroep blijven.

Inhoud notulen.
In het vervoig zullen zaken zoals salarisregelingen etc.
niet uitgebreid in de notulen worden opgenomen, daar
deze regelingen volledig in Singel 33 worden gepubli-
ceerd.
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Bedrag voor kost en inwoning.

Vraag : „Waarom zijn de bedragen voor kost en inwoning
gekoppeld aan de salarissen, waarom geen vast bedrag
dat voor iedereen hetzelfde is ?"
De Voorzitter antwoordt, dat deze regeling wordt vast-
gesteld door het „georganiseerd overleg" en afwijkingen
per ziekenhuis niet gewenst zijn.

Agendacommissie.

Er wordt voorgesteld, dat de (benoemde) agenda-commis-
sie de agenda samenstelt, naar de belangrijkheid van de
ingediende agendapunten en deze agenda ter goedkeu-
ring voorlegt aan de Voorzitter. Dit in verband met de
beperkte duur van een vergadering.
De resterende punten komen dan op de agenda van de
volgende vergadering.
Men zal het op prijs stellen als de leden goed gedoku-
menteerd ter tafel komen.

Collectieve ziektekostenverzekering.

De Voorzitter deelt mee, dat de kwestie van de collectieve
ziektekostenverzekering in de direktievergadering wordt
besproken en offertes gevraagd worden.

Notulen Singel 33.

Ingevolge artikel 16 van het reglement van de personeels-
raad vindt bekendmaking van de door de raad behandelde
onderwerpen plaats in Singel 33.

Voorstel tot het wijzigen van artikel 9 van het reglement

Dit artikel heeft betrekking op de zittingsduur, het af-
treden en de herkiesbaarheid van de leden van de raad.
Dit punt wordt uitgesteld totdat het nieuwe reglement is
ontvangen, waarna aanpassing en eventuele verandering
van het huidige reglement aan de nieuwe wet kan plaats-
vinden.

Parkeergelegenheid.

Van de kant van de leerling-verpleegkundigen komt het
voorstel om aan de oudste leerlingen parkeergelegenheid
to geven. Naar hun mening zou het huidige aantal par-
keerplaatsen (39) uitgebreid kunnen worden.
Inmiddels heeft de Voorzitter aan de raad toegelicht
waarom de realisering van de uitbreiding van het parkeer-
bestand niet mogelijk is.

13. Nachtdiensten.

In het geding is, dat de verplegenden in nachtdienst 3'/2
uur per week to lang werken en hiervoor evenwel geen
vergoeding ontvangen.
De Voorzitter zal hierover kontakt opnemen met het hoofd
van de verplegingsdienst en het hoofd personeelszaken.
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Uniforme regeling koffie- en soepverstrekking.

Van het personeel van de tuindienst en technische dienst
(de overblijvers) komt het verzoek om soep te verstrekken
in de kantine.
Al snel blijkt, dat het verstrekken van soep zich verder
uitstrekt dan de tuin-, technische- en civiele dienst.

Uniforme regeling werkkleding.

Er is een groot verschil in soorten werkkleding in het
ziekenhuis en de vergoeding hiervoor. Er wordt een
schema voorgelegd, waaruit duidelijk blijkt het verschil
tussen diverse afdelingen met betrekking tot het ver-
strekken en de bewassing van dienstkleding.
Er wordt voorgesteld, dat er gestreefd moet worden naar
een „uniforme regeling op het gebied van de werkkle-
ding". De direktie zal trachten hiervoor een oplossing to
vinden.

Verschil salaribring B-verpleegkundigen en ziekenverzorgsters, die in
opleiding zijn voor het A-diploma.

Waarom is er verschil in salariering voor deze groepen ?
Het antwoord hierop is, dat een B-verpleegkundige ook
een gediplomeerde verpleegkundige is, waarvoor wettelijk
is vastgesteld, dat zij, bij het gaan volgen van de A-
opleiding, minimaal het aanvangsalaris van een gediplo-
meerde verpleegkundige moet ontvangen (artikel 3 van
de bindende regeling voor verpleegkundigen). Voor een
ziekenverzorgster bestaat deze regeling niet en daarom
ontvangt zij hetzelfde salaris als iedere andere leerling-
verpleegkundige.
Aan de Minister van Sociale Zaken is echter verzocht
om artikel 3 ook van toepassing te verklaren voor de
gediplomeerde ziekenverzorgsters, die in opleiding gaan
voor een diploma ziekenverpleging. Zodra de Minister
artikel 3 in deze zin heeft gewijzigd, zal ook de gediplo-
meerde ziekenverzorgster, die in opleiding gaat, minimaal
het salaris van een gediplomeerde ziekenverzorgster ont-
vangen.

Namen van Ondernemingsraadsleden.

Aan de nieuwe personeelsleden zal bij hun indiensttreding
een lijstje met namen van de leden van de ondernemings-
raad worden overhandigd. Tevens zal in het ziekenhuis
op het daarvoor bestemd publikatiebord (Lounge), een
lijst met de namen van de ondernemingsraadsleden wor-
den aangebracht.

18. Vakantieregeling 1971.

De oude vakantieregeling blijft tijdelijk gehandhaafd i.v.m.
de loonmatigingsmaatregel. Wij verwijzen naar het januari-
februari nummer van Singel 33, waarin de verlofregeling
is gepubliceerd.
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SANERING

In de afgelopen maanden zijn de volgende afdelingen in gebruik genomen :

de receptuur-afdeling van de apotheek.
De ruimten voor de bereiding van steriele
vloeistoffen en ampullen etc. zullen om-
streeks juli gereed zijn.
de poliklinieken voor de gynaecologie,
orthopaedie en chirurgie, aansluitend aan
de ongevallenpoli.
de uitbreiding van de rontgenafdeling in
de middenvleugel met een Bucky- en T.V.-
kamer.
de uitbreiding van de administratie.

Aan de volgende afdelingen wordt de laatste hand gelegd :

het nieuwe cito-laboratorium op de begane
grond. Het haematologisch laboratorium
op de le verdieping verhuist naar het hui-
dige cito-laboratorium.
de operatiekamers, endoresectiekamer en
sluderkamer voor de k.n.o., urologie, oog-
heelkunde etc. op de le verdieping.

3. de afdeling cardiologie met coronair unit
op de le verdieping.

In uitvoering is thans de verbouwing van de
Iinkervoorvleugel op de le verdieping ten be-
hoeve van de nieuwe afdeling k.n.o. (22 bed-
den voor volwassenen en 12 bedden voor
kinderen).

In de maanden juni en juli zullen de volgende werkzaamheden beginnen :

de verbouwing ten behoeve van de uit-
slaapkamer (10 bedden) bij het O.K.-com-
plex.
het bouwen van een paviljoen voor de
rontgenafdeling op het binnenterrein bij de
rontgenafdeling.
de uitbreiding van de polikliniek urologie
en het opknappen van enige ruimten voor
de rontgenafdeling in de Iinkervoorvleugel
op de begane grond.
de uitbreiding van de couveuse-afdeling
op de le verdieping.

Wat de kleinere werkzaamheden betreft zijn
inmiddels gereed gekomen :
de gipskamer op afd 0,
de intensive care op afd. B,
de berging voor de O.K.
of in uitvoering :
de dierenstal,
de centrale zuurstofopslag,
de afzuiging van de keuken.

Ir. W. M. VAN DEN GOORBERGH.
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VAN DE LEERLINGEN-REDAKTIE

In vorige Singel hebben jullie enkele stukjes kunnen
lezen, die ingezonden waren door de leerlingen.

Daar dit in het algemeen goed ontvangen is, leek
het ons leuk om voortaan in elke Singel een leer-
lingen-rubriek te plaatsen.

Natuurlijk is het 't leukste om deze rubriek een eigen
naam te geven en hiervoor zouden wij graag ideedn
van de leerlingen willen krijgen.

ledereen, die denkt, dat hij/zij een toepasselijke
naam weet, kan deze inleveren bij Mej. v. Hezik
of bij iemand van de leerlingen-redactie.

De gekozen naam wordt beloond met een verrassing
en de uitslag kun je vinden in de volgende Singel.
Hopelijk kunnen we op ieders medewerking reke-
nen ?

L.L. redactie,
LOES BASTIAANSEN.

LEERLINGEN IN GOEDE KONDITIE

Al bij de aanvang van de wedstrijd, gehouden op
de „Dag van de Verpleging" bleek, dat de leer-
lingen de bal sterker onder controle konden houden,
en docenten en mentrices een nederlaag zouden
lijden.

Er was een enthousiaste deelname in het volley-spel
door beide partijen, onder het toejuichen van de
opgekomen supporters.

Het werd juist 2-0 voor de leerlingen, toen óón
van de praktijkdocentes, Zr. Beekers, zich even op
de grasmat buiten het speelveld neervleide om uit
to rusten.

Zij werd vervangen door Zr. Wijchgel.

De leerlingen hadden duidelijk de overhand in het
spel. Zo werd de eindstand 5-0.

Een zege voor de leerlingen !

Docenten en mentrices gaan zich nu iedere week
een avond inspannen tijdens een fikse training.

Zo hopen zij een volgende keer, als zij de leerlingen
uitdagen voor een revanche, een beter figuur to
slaan.

We rekenen erop, dat de volgende wedstrijd, een
groter succes wordt !

RIA GEERTS,
Leerlingen-redactie.
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VOETBAL PANDORA
SCAPINO

Deze wedstrijd werd georganiseerd door de jongste groep in huis
„SCAPINO".

De groep PANDORA werd uitgedaagd, omdat deze groep SCAPINO ont-
groend had.

JOKE:
Broeder, hoe lang moeten jullie verplicht toneel spelen, voor je
gediplomeerd bent ? ? ? !

Voor de aanvang van de match verkeerde SCAPINO in de vaste over-
tuiging, dat zij zouden gaan winnen. Dat zij desalniettemin toch verloren
hebben, is voor ons natuurlijk heel logisch, wanneer je tegen een groep
zoals PANDORA gaat spelen. U weet natuurlijk al, SCAPINO werd met
3-2 geklopt, en dit terwijI zij met twaalven speelden.

JOKE:
(dit is alweer engels) :

Uitlating van een mevrouwtje : broeder, ik heb m'n taande maor
thuis laoten liggen, want ik kan d'r glad niet mee uit de voete.

Maar zoals eerder gezegd, PANDORA zag kans to winnen. Dat deze groep
gewonnen heeft, ligt vooral aan het goede samenspel, dat zij voor ons
op de grasmat toverde. Door dit goede samenspel kwam dan het eerste
doelpunt tot stand. Dit was ongeveer in de 10e minuut van de eerste helft.
Na dit doelpunt werd er een beetje druk uitgeoefend op het Pandora-doel,
maar de voortreffelijke doelvrouwe bezweek niet.

JOKE :
Broeder, je bent veel to goed voor deze wereld, je hoort ander-
halve meter onder de grond thuis.

Integendeel, nog geen 5 minuten na de eerste treffer, kon men de tweede
aantekenen op het denkbeeldige scorebord.
Na deze tweede treffer werd rustig doorgespeeld tot aan rust.

RUST - JOKE :
lk stel me voor aan een patient en schud hem de hand.
Uitlating van een medepatient : Dat zul je over een paar dagen
ook niet meer doen als je hem beter kent, dan schud je z'n kop !
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Tijdens de rust was er door SCAPINO voor een opkikkertje gezorgd. De
poging van SCAPINO om de scheidsrechter, die overigens goed leidde,
dronken te krijgen mislukte, omdat deze goede man maar een flesje wilde
drinken.

Na rust was een overwicht van de groep SCAPINO merkbaar, dit kwam
mede door hun twaalfde speelster.
Het eerste doelpunt voor SCAPINO werd gescoord uit een strafschop.
De strafschop kwam tot stand doordat een van de speelsters van PANDORA
de bal met de handen aanraakte (opzettelijk). Nog 5 minuten na de eerste
strafschop was het weer raak. Alweer een strafschop en alweer voor
SCAPINO.

JOKE:
Meneer, we doen een paar rekken aan Uw bed om te zorgen, dat
U er niet uitvalt. Doe geen moeite broeder, ik ben toch verzekerd.

De stand was nu 2-2. Maar intussen was PANDORA bezig geweest met
haar geheime wapen. Dit resulteerde ± 5 minuten voor tijd in een adem-
benemende goal. Hierna werd nog van alles door SCAPINO ondernomen,
maar ze gingen of als een gieter. De eindstand van deze wedstrijd was
dus 3-2.

JOKE:
(belangstellende vraag)

Hoeveel patiönten liggen er in de St. Ignatius fabriek ? ? ?
Na de wedstrijd werd er door SCAPINO nog een cabaret-avondje verzorgd,
waarin dikwijls het lied weerklonk, dat zij voor de aanvang van de wedstrijd
hadden gezongen.

De JOKES werden verzorgd door BROEDER BARTJE.
EEN LEERLING.

GEACHTE ZONAANBIDSTERS

ledereen wil, voor de koffers gepakt worden, graag een beetje bruin zijn, alvorens zich
in een ver land ten voile aan de zon bloot te stellen.
Ons ziekenhuis heeft hiervoor een zonneweide bij het ketelhuis. Dekens om op te liggen
zijn beschikbaar en liggen in de eerste keuken van de gediplomeerden flat.
Helaas moesten wij ervaren, dat na een dag zon, de dekens waren verdwenen.
Wie, oh wie is zo onkollegiaal ? Gaarne terug bezorgen in de daarvoor bestemde doos !
Het is niet toegestaan om naast de beschikbare stoelen, banken en dekens, lets van de
afdelingen te gebruiken.
Verder denk aan :
Laat niet als dank voor 't aangenaam verpozen .... op de zonneweide.

HOOFD CIVIELE DIENST.
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„COEUR CORPS” OP STAP !

Vrijdag 30 april hadden 15 mensen van de groep
„Coeur Corps", ook diegenen, die in nachtdienst
zaten, zich om 8.30 uur verzameld in het res-
taurant.

Hier kreeg iedereen twee lunchpakketjes + fruit
aangeboden.

Om 9.00 uur ging de groep o.l.v. Zr. Devos naar
het station en vertrok met de bus via Turnhout,
richting St. Antonius Brecht.

Daar aangekomen, werden we verwelkomd met
een bord uiensoep en een glas Trappistenbier.
Het laatste werd nog menigmaal herhaald.

Om 12 uur ging de groep vol goede moed het
bos in.

De uitgestrekte bossen en velden werden zorg-
vuldig uitgekamd en door sommigen bestudeerd.
Na zo'n 2 uur gewandeld te hebben, hadden de
meesten er wel genoeg van.

Maar ja : we waren verdwaald !

Met moeite worstelden we ons door de hete
zandvlakten en koele bossen. Eindelijk zagen
we dan het Trappistenklooster in de verte.

Van het plan om dit te gaan bezoeken, weken
we, gezien de lichamelijke toestand van enkelen
maar of en gingen op het terras tegenover het
klooster lekker genieten van de broodjes en het
Trappistenbier.

Er werd vêle malen geklonken op de verjaardag
van de Koningin en de stemming steeg.

De terugreis naar Breda werd in Turnhout een
uur onderbroken om iets warms te eten.

Toen we in Breda aankwamen, stopte de bus-
chauffeur op ons verzoek, voor het ziekenhuis.
Vrolijk en een beetje slaperig rolden we de bus
uit, het ziekenhuis in, om bij een sterke kop
koffie na te praten over deze gezellige dag in
Belgid.

JAN VAN NUENEN.
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Dinsdagavond 20.20 uur.

THIS IS THE CONTINUING STORY OF GROENLAND

Maar eerst de Singel-televisier met nieuws uit Groenland.
De O.K. breidt zich uit :
Magazijn in de kapel : de O.K. in hogere sferen.
Geen High Chaparal maar High in de Chappel.
Vanuit ons magazijn konden wij de diensten van de Goede Week volgen.
Wij zijn nu de enige afdeling, die een magazijn hebben met een offerblok
en een wijwatersvat.

Wij kregen een nieuwe garderobe, iedereen is welkom op de O.K.

De invloed van het wijwatersvat is al merkbaar,
ik hoorde een O.K. zuster bidden :
„Lieve Heer, U gaf ons een pacemaker
geef ons ook een „peace-maker" !

De telefoon ging op de O.K.
„Met de O.K., U spreekt met Jansen
„Sorry dan heb ik het verkeerde nummer gedraaid
„Sorry, dat heb ik opgenomen 	

ORA ET LABORA : BIDT EN WERKT
Een patient wordt verwezen van huisarts naar specialist.
De huisarts geeft hem met een verwijskaart ook nog een briefje mee, dat
luidt als volgt :
„Deze man lijdt aan atrofie van de nervus laborus".
(atrofie van de nervus laborus : een vermindering, een ziekte van zijn werk-

zenuw !)

Voorbereidin.g voor een operatie : scheren.
Dr 	  vraagt voor hij aan een arm begint te opereren :
Is dit een man of een vrouw ? : 0, ik zie het al, het is een vrouw, want ze

heeft geen haren op haar arm ! ! !"

In de laatste singe! stond een verhaal
En dat klopt niet helemaal
De operatiekamer heeft personeelsstop
Daar keek ik wel even van op
De garderobes zaten inderdaad veel te vol
Maar dat speelt sinds kort geen enkele rol
Nadat het koor eenmaal was „gekraakt"
Hebben we andere garderobes gemaakt
Dus voor een verder vreugdevol bestaan
Weer op naar de O.K. voortaan.

M. de Gouw
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ALGEMEEN BESCHAAFD NEDERLANDS

We hebben verteld dat Kier zoveel gastarbeiders werken, welnu dan begrijpt

U misschien het volgende :

Dr 	  vraagt : „Zuster, verstaat U at goed Nederlands ?"

„O yes dokter"

„Wel schuif dan eens een kruk onder m'n kont !"

Als we 10x op een morgen afd. B bellen om een Patient to laten brengen
of halen, begrijpen wij, dat die zusters daar wel eens het „heen en weer"
krijgen.

Drieendertig groene mensen

't peleton is weer paraat

dadelijk kunnen we starten

Met maag, galblaas, AO-plaat.

De chirurgen gaan en komen

zijn ze goed of kwaad geluimd ?

Vooruit zusters, broeders draven

Hier wordt voor de tijd geduimd.

Volgende patient op tafel

Slaapt hij al ? Narcose snel !

En ben jij nog niet aan 't wassen

Dokter wacht niet, weet je wel.

Laat ze maar eens rustig kafferen

Lach erom en hou je zoet

Hier baat immers geen zalven

Misschien menen ze 't wel goed ?

Na een zware operatie

smaakt een kopje koffie goed

Maar vaak echter zit je amper

Roepen ze alweer . . . Neu moed !

En hoe zwaar het ook mag wezen

soms gaat het ook rustig an

Kun je lekker gazen vouwen

of kasten soppen op de gang.

Kruip je na zo'n dagje sjouwen

Doodmoe weer onder de wol

Denk je „Dit heb ik gekozen"

En tevreden hou je vol.
de Cee.
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HEROPENING : THERESIA-PAVILJOEN

(van onze correspondent)

Op 1 april 1971 vond deze heropening plaats. Tientallen uitnodigingen waren verstuurd.

Velen van de genodigden, meenden aanvankelijk met een grap te doen te hebben. Ener-

zijds, omdat de datum hiervoor wel zeer toepasselijk scheen; anderzijds, omdat velen in

Ignatius, niets of zeer weinig van een „herbouw" hadden gemerkt. Maar klokslag 11 uur

waren alle gebruikers van dit paviljoen bij de ingang aanwezig; ook zagen wij er diverse

hoofden van dienst, directie-leden, specialisten en verplegenden met administratieve krach-
ten van andere afdelingen vertegenwoordigd.

Dit alles verhoogde de openings-sfeer. Allereerst werd door Dr. de Groen op plechtige

wijze het prachtige houtsnijwerk van de Heilige Theresia, boven de afdeling hangend,

onthuld. Door deze geste wilden de bewoners hun aanhankelijkheid betuigen aan deze

kleine heilige. Deze aanhankelijkheid is trouwens bekend. (Zo is er een specialist, die het

nooit zal laten, wanneer hij ons belt, te vragen : „Spreek ik met de Heilige Theresia zelf?")

Na deze onthulling werd door Yanka aan Dr. Derksen de schaar overhandigd, om het rode

lint, dat de afdeling symbolisch afsloot, door te knippen. Hiermede verklaarde Dr. Derksen

de afdeling als „her"opend. leder stroomde de gang en zalen binnen. Juffrouw Karin, de

spelleidster, had gezorgd voor een prachtige tentoonstelling in de speelkamer. Tekeningen

boetseerprodukten, handwerken, foto's en bouwwerken waren hier te bezichtigen, o.a. een

enorme plattegrond en een volledige maquette van de nieuwe afdeling. Met beide benen

in dik verband, zat Co bij een echt handtekeningen-boek en Ronald uit de Jonkers-zaal

verzorgde rondleidingen over de afdeling, die in gepaste rust an ordelijkheid moesten ver-

lopen, aangezien men hier met een ziekenafdeling te doen had, wat men soms bijna zou

vergeten. Na alles bezichtigd te hebben, belandde men bij de „bar". Deze werd beheerd

door Jeannette in de Juffertjes-zaal. Zij schonk heerlijke likeuren en men at er beschuit

met muisjes, alles gratis.

Maar verrassingen waren er niet alleen voor de bezoekers. De kinderen kregen een reus-

achtig cadeau. Een prachtige skelter, vuurrood met dikke gummibanden. De heren Voets en

Vergeer, die het aanboden, konden het pak amper tillen en genoten van de vreugde-kreten

toen het pakpapier weg viel. Al gauw vloog het ding de gang door, op het gevaar af, van

beenbreuken en bloedige verwondingen; toch bleven meldingen hierover uit; wel zagen

wij hoe de eerste stukken lak van de prachtige deuren vlogen en hoe er strepen op de

pas gewitte muren verschenen. Dit mocht echter de pret niet drukken. Bij het middageten

wachtte de kinderen een nieuwe verrassing; een enorme portie ijs toe, gesierd met een

wonderwaaier en verwacht u nu niet het einde; wat verscheen er in plaats van de avond-

boterham ? .... Frites en appelmoes ! Weer bevestigden kok en gevolg welk een plaats

kinderen in hun hart innemen en dat zij nog steeds de lievelingsgerechten uit hun eigen

jeugd niet zijn vergeten.

's Middags was alles te bezichtigen door de ouders van de kinderen; ook deze waren

enthousiast. Gezien de vele reacties, bezoeken en attenties, hebben zij, die in het Theresia-

paviljoen werken en of liggen, begrepen, dat het niet voor niets is geweest, dat deze

afdeling „herbouwd" werd.
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ZIEKMELDINGEN

Verwijzend naar de circulaire van november 1970, delen
wij u mede, dat met ingang van 1 mei 1971, de ziek-
meldingen moeten gebeuren bij de Loonadministratie.
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd : 2116.
Tevens delen wij u mede, dat door de Bedrijfsvereniging
met ingang van 1 mei a.s. een assistent medische dienst
is aangesteld, die o.a. belast wordt met het bezoeken van
ziekgemelde personeelsleden. U gelieve er rekening mede
te houden, dat de Bedrijfsvereniging intensiever gaat
kontroleren en u mogelijk reeds de le dag van uw ziek-
zijn kontrole krijgt.

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE ? ?

Veidir 9.00 uur 's morgens persoonlijk melden bij de Loonadmini-
stratie (toestel 2116). 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 Loonadministratie, 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.

Adreswijziging tijdens het ziekteverlof, dient u zo spoedig moge-
lijk door te geven aan de Loonadministratie.
B.v. Indien u intern bent, doch tijdens uw ziekte bij uw ouders
of elders vertoeft, dient u dit onmiddellijk 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 te
nemen met uw huisarts.

7. Over de dagen, waarover door de Bedrijfsvereniging geen zieken-
geld wordt uitbetaald (b.v. omdat niet aan de kontrolevoorschrif-
ten is voldaan) kan ook geen salaris worden doorbetaald.

DE DIREKTIE.

HET GEBEURDE OP EEN VRIJDAGMIDDAG

Daar vrijdagsmiddags de blauwe gang gedweild wordt,
gebeurde het volgende :
Het bezoek was grotendeels binnen, wordt ik plotseling
van achter op mijn rug geklopt en niet zachtjes. Draaide
ik me om en keek in het gezicht van een grote boer. En
die vroeg me waar hij kon 	
Wees hem de weg en dweilde verder. Nergens van be-
wust weer een stomp, nu nog harder; draaide me kwaad
om, en alweer die boer.
Keek me aan, en zei : een boer mot ge nie veur de gek
houwen, daar kunde nie .... want daar staat toilet op
de deur.
We hebben wel eens gelachen maar zo nog nooit.

A. VAN NOORT, Civ. Dienst.
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VERSLAG VOETBALTOURNOOI
ZATERDAG 1 MEI 1971 MARIA ZIEKENHUIS TILBURG

Hieraan werd deelgenomen door het volgende elftal van het ziekenhuis :

Staande van links naar rechts :
H. Donkers	 B. Ooyen	 M. Mook G. Gabriels J. Lievens 	 J. Charko
Zittend van links naar rechts :
J. Mutsaerts	 J. M. Linck	 W. H. Verdam	 W. de Jong	 J. Wirken
J. Roelants	 Leider : Dhr. Dhaenens

De elftallen waren verdeeld in 3 poules.

Ons elftal was ingedeeld met de volgende elftallen :
Maria ziekenhuis, Diaconessenziekenhuis, St. Jozefziekenhuis beiden uit
Eindhoven on het Ignatiusziekenhuis.

Om 10.00 uur werd begonnen met de wedstrijden. Doordat wij 2x gelijk
speelden met 0-0 en lx wonnen met 1-0 van het Maria ziekenhuis, kwa-
men wij in de halve finale.

Daarin moesten wij aantreden tegen het Elisabeth ziekenhuis uit Tilburg.

Na een spannende en faire wedstrijd bleef het 0-0 en moesten strafschop-
pen de beslissing brengen. Het elftal van het Elisabeth ziekenhuis mocht
eerst 5 strafschoppen nemen en benutte ze alle 5. Omdat wij de eerste al
ernaast schoten, bleek de beslissing gevallen. Ons elftal was niet door-
gedrongen tot de finale en moest genoegen nemen met de 3e of 4e plaats.
De 3e plaats verloren wij tegen Olvac uit Antwerpen met 3-1, hetgeen
ook wel to wijten was aan de vorige zware wedstrijd en de teleurstelling
veroorzaakt door het niet bereiken van de finale.

Toch was de 4e plaats een mooie prestatie omdat er maar liefst 12 elftallen
aan het tournooi meededen.

Al met al zeor geslaagd tournooi en hopelijk het volgende jaar de eerste
plaats.

W. H. Verdam.
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D.I.O.-NIEUWS

Uitslag Rikken 6 april j.l.
Aantal deelnemers 52.

Dhr. van Ooijen
	

64 punten
Dhr. N. v. d. Heijden
	

64 punten
Dhr. J. Linck
	

61 punten
Dhr. v. d. Berg
	

61 punten
5. Dhr. Redelijk
	

57 punten

Uitslag Rikken 11 mei j.l.
Aantal deelnemers 40.

Dhr. J. Linck	 60 punten
Dhr. Strous	 59 punten
Dhr. Heijmans	 53 punten
Dhr. Redelijk	 44 punten

5. Dhr. Hopstaken	 42 punten

Eindstand competitie „Rikkeizer".

Dhr. Hopstaken, kampioen	 236 punten
Dhr. van Puyenbroek	 234 punten
Dhr. M. de Jong	 223 punten
Dhr. A. van Noort 	 222 punten

5. Dhr. J. v. d. Berg	 197 punten

KAMPIOEN
RIKKEIZER

Dhr. HOPSTAKEN

Wij kunnen terugzien op een geslaagd rikseizoen, dat gezien het aantal
deelnemers steeds meer belangstelling heeft. Wij mochten 408 personen
verwelkomen, die tesamen 135 prijzen of prijsjes in de wacht sleepten.

Vanaf deze plaats nogmaals een woord van dank aan Denise, Irene en
Thelma voor jullie spontane hulp gedurende het gehele seizoen.

Alle deelne(e)m(st)ers bedankt voor de opkomst.

Tot het volgende seizoen.

J. Goossens.

DANKBETUIGING
AAN DE LEDEN VAN DE ZWEMCLUB D.I.O.
Mede namens mijn vrouw, dank ik U hartelijk voor de fijne verrassing, die
U ons bij de afsluiting van het zwemseizoen hebt toebedacht en wens U
een prettige vakantie toe.

J. C. M. JANSSEN, T.D.
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PERSONALIA

WIJ VERWELKOMEN

Mej. J. Margarita
Couveuse

Mej. M. Koevoets
Maria Pay.

Dhr. G. Beerten
K.C.L.

Mej. P. Maartense
Afd. D

Dhr. C. Speet
Hoofdadm.

Dhr. F. in 't Veld
K.C.L.

Dhr. R. Boom
Instr. Makerij

Mej. C. v. d. Bliek
Tel. Centr.

Mej. A. Brouwers
Couveuse

Mej. E. Drieskens
K.C.L.

Mevr. A. Giesen-Maes
Path. Anat. Lab.

Mevr. C. de Jong-Visser
Franc. Pay.

Mevr. W. Klijs-Bekers
Afd. E

Mevr. M. Mol-Rornboutb
Cardiologie

Mevr. C. Nefs-Ansems
Afd. A

Mevr. J. Nijhuis-Goudzwaard
Afd. Z

Dhr. J. v. d. Put
Centr. Sterilisatie

Mevr. P. Schretzmeijer
Afd. C

Mej. E. Vinken
K.C.L.

Mej. M. Althuisen
INAS

Mej. A. Beers
INAS

Mej. H. Beers
INAS

Mej. F. Dirven
INAS

Mej. G. Helms
INAS

Mej. Y. Jeuken
INAS

Mej. A. de Jong
INAS

Mej. J. van Kempen
INAS

Mej. A. Killaars
INAS

Mej. M. van Kollenburg
INAS

Mej. M. Mertens
INAS

Mej. J. van Overdijk
INAS

Mej. J. Rademakers
INAS

Mej. J. Ramaekers
INAS

Mej. P. Rensen
INAS

Mej. J. Scheffers
INAS

Mej. M. Siebelt
INAS

Mej. M. Simons
INAS

Mej. M. Simons
INAS

Mej. C. Sprangers
INAS

Mej. A. Tiggelman
INAS

Mej. P. Wijdeven
INAS

Mej. A. v. d. Wijst
INAS

Mej. M. Beer
Centr. Keuken Stag.

Mej. M. Eijsackers
Centr. Keuken Stag.

Mevr. A. Idsinga-Verheyen
Afd. A

Mej. J. de Rooy
Afd. D

Mej. W. Schenkels
Afd. D

Mej. A. Oomen
Int. Poll

Dhr. A. Vernooy
Mondheelk.

Zr. Hedwigis Fassaert
Afd. Z

Mej. P. Broers
Bloedafname

Mevr. M. Elst-Bastiaansen
Narcose

Mevr. B. v. Gestel-v. d. Wouw
Röntgen

Mej. R. Goddijn
K.C.L.

Mevr. C. Daver-de Jonge
Afd. A

Mej. C. Mutsers
Afd. B
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Mej. M. Nuyten
K.C.L.

Mej. M. Paymans
Tel. Centrale

Mevr. Vriens-Seelen M.
Afd. B

Mevr. M. Aarden-van Es
Afd. E

Mevr. J. Denis-van Hooft
Afd. E

Mevr. J. v. d. Beemt-van Dongen
Couveuse

Mevr. Y. Brouwers-Roelofs
Afd. C

Mevr. van Hellenberg Hubar
Afd. C

Mevr. M. Lomans-Regenhardt
Afd. C

Mevr. A. Strayer-v. d. Werf
Afd. Z

Mevr. A. Vermeeren-Krol
Afd. C

Mej. I. Balke
Stag. Afd. D

Mej. H. Wissink
Stag. Centr. Keuken

Mevr. F. Zuurmond-Senstius
O.K.

Mej. Th. Keesom
Maatsch. Werk

Mej. W. Goud
Stag. Rest.

Mej. W. le Clercq
Stag. School

Zr. Eymard Starek
Afd. K

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Mevr. M. Melgert-van Vlimmeren
Civ. Dienst

Mej. M. Fok
Afd. C

Mevr. G. de Ridder-Marijnissen
Afd. D

Mej. J. v. d. Luytgaarden
Stag. Apotheek

Mej. H. Benders
INAS

Mej. M. van Boxtel
INAS

Mej. J. de Cort
INAS

Mej. F. Doesborg
INAS

Mej. A. Glorius
INAS

Mej. M. v. d. Goor
INAS

Mej. M. v. d. Hei
INAS

Mej. P. Hendrikx
INAS

Mej. A. Henst
INAS

Mej. E. Hermans
INAS

Mej. R. Hermans
INAS

Mej. M. Hoppenbrouwers
INAS

Mej. Th. Kanters
INAS

Mej. A. de Kort
INAS

Mej. H. Linders
INAS

Mej. L. v. d. Meydenberg
INAS

Mej. L. v. d. Munckhof
INAS

Mej. A. Schuurkes
INAS

Mej. B. van Rensch
INAS

Mej. G. van Rijswijk
INAS

Mej. A. van Tiel
INAS

Mej. C. Wouters
INAS

Mej. J. van Bergen
Afd. D

Mej. C. Biemans
Afd. C

Mevr. M. Clercx-van Os
K.C.L.

Mej. J. Fortuin
Afd. A

Mej. A. Heymans
Path. Anat. Lab.

Mej. E. van Hoof
K.C.L.

Mej. J. de Hoon
Bloedafn.

Dhr. J. v. d. Houwen
Mondheelk.

Mej. A. Jansen
Afd. C

Mej. I. Moers
Tel. Centr.

Mej. F. Oomens
School

Mej. M. Pols
Afd. A

Mej. A. Poncin
Afd. C

Mevr. Y. Raams-Cardon
Afd. B
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Mej. N. Sapulete	 Mevr. J. Kerkhoven-Schoppenhauer
Afd. D	 Broodkeuken

Mej. J. v. d. Smissen	 Dhr. P. van Keijzerswaard
K.C.L.	 Afd. B

Mevr. G. Zentgraaff-Valk	 Dhr. F. Koster
Afd. Z	 K.C.L.

Dhr. M. Gabriels	 Mej. C. Mol
K.C.L.	 Afd. D

Mevr. P. v. d. Kooy-Paterik	 Mej. H. v. d. Noordaa
E.E.G.	 K.C.L.

Mej. H. Verstrepen	 Mej. E. Regenhardt
Path. Anat. Lab.	 Afd. B

Dhr. A. van Eijk	 Mej. M. Samwel
Organist	 Afd. A

Dhr. J. v. d. Hoogte	 Mej. M. Scholtens
Afd. A	 Afd. G

Mej. C. van Hout	 Mej. W. van Trier
Ther. Pay .	 Afd. D

Mej. M. Jongeneelen 	 Mej. A. Weevers
Cardiologie	 Int. Poli

Mevr. V. van Kempen-Wannijn 	 Mej. G. Wiarda
Afd. D	 Afd. C

HUWELIJKEN
26-3-1971	 Mej. G. Marijnissen (Afd. D) met Dhr. A. de Ridder;
31-3-1971	 Mej. G. Valk (Afd. Z) met Dhr. L. Zentgraaff;
29-4-1971	 Mej. M. de Hoogh (Int. Poli) met Dhr. R. Schoenmakers;
7-5-1971	 Mej. E. Regenhardt (Afd. B) met Dhr. H. Visser;
7-5-1971	 Mej. J. Anssems (Afd. E) met Dhr. G. Goos;
8-5-1971	 Dhr. J. de Turck (Hoofdadm.) met Mej. L. Snoeren;

15-5-1971	 Mej. V. Wannijn (Afd. D) met Dhr. B. van Kempen;
26-5-1971	 Mej. B. Claasen (Afd. B) met Dhr. R. v. d. Berg;
28-5-1971	 Mej. A. de Brouwer (Kinderpoli) met Dhr. B. Nuyten;
4-6-1971	 Mej. A. Kwaaitaal (K.C.L.) met Dhr. J. van Meggelen.
4-6-1971	 Mej. C. de Ruyter (Th. Pay .) met Dhr. P. Gulickx.

WIJ FELICITEREN
Dhr. en Mevr. Paalvast-de Leeuw met de geboorte van hun dochter Astrid;
Dhr. en Mevr. v. d. Kooij-Paterik met de geboorte van hun dochter Petra;
Dhr. en Mevr. Wijffels-Libois met de geboorte van hun zoon Tomas-Jan;
Dhr. en Mevr. Gerrits-Joore met de geboorte van hun zoon Maurice.
Dhr. en Mevr. Rockland-Louis met de geboorte van hun zoon Bob.

WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN HET
DIPLOMA-A ZIEKENVERPLEGING
Dhr. F. A. Wiegerinck.

WIJ FELICITEREN MET 12 1/2 JARIG DIENSTJUBILEUM
18 mei 1971	 Zr. M. van Dongen Chir. Poli;
1 juni 1971	 Zr. C. de Haas E.E.G. Afdeling.

DANKBETUIGING
Bij mijn vertrek uit het St. Ignatius-ziekenhuis ontving ik vele goede wensen
en kado's.
Gaarne wil ik alien, direktie en personeel hiervoor hartelijk danken.

A. C. C. HOMMEL.
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