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Daar de Heer P. StrMer per 1 december 1971 benoemd is tot Hoofd Civiele 
Dienst bij het R.K. Ziekenhuis te Dordrecht, moet hij tot onze grote spijt 

de redaktie vaarwel zeggen. 

Wij mogen hier toch wel één keer als collega's onze bewondering uitspre-
ken voor de Heer P. StrMer, Assistent Hoofd Civiele Dienst. 

Dat Singel 33 thans uitgegroeid is tot een leuk, modern blad, is voor een 
zeer groot gedeelte te danken aan het enorm enthousiasme van de Heer 
StrMer, die dan ook niet schroomde om zijn mede redaktie-leden een 
schop onder hun a 	 te geven als zij, naar zijn zin, te langzaam werkten. 

Wij danken hem voor al die „schoppen" van harte en wensen hem zeer 
veel sukses. 

Ondanks 't feit dat de Heer StrMer ons heeft verlaten, is de redaktie toch 
weer versterkt en wel door de komst van Mej. Ch. van Es, die onderwijs 
geeft aan de kinderen van het Theresia Paviljoen. 

Ook de Heer J. van Alphen, Assistent Personeelszaken, zal zoveel mogelijk 
bijstand verlenen aan het redaktie-team. 

De Redaktie. 
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911014 6wording 

Het is haast niet meer bij te houden, wat we tegenwoordig 

allemaal moeten weten. De lijst met boeken b.v., die we 

beslist-gelezen-moeten hebben, wordt steeds groter. Als we 

alles wat echt de moeite waard is, willen lezen, horen of 

zien, kunnen we ons gewone werk wel meteen in de steek 

laten. 

Er verschijnt zoveel op allerlei gebied, dat we aan s.o.s.-seinen toe zijn. Zo goed en 

kwaad als het gaat, proberen we ons hoofd maar boven water te houden. Het lijkt wel 

of de mensen nu pas goed loskomen met wetenswaardigheden. 

Zelf ondergaan we ons werk ook anders. Het is veeleisender geworden. Nieuwe mogelijk-

heden vragen telkens weer onze belangstelling. Nauwelijks zijn we een beetje aan de ene 

methode gewend geraakt, of we moeten weer omschakelen. Het gaat allemaal zo vlug. 

Eigenlijk halsbrekende toeren om zo in volle vaart van het ene onderwerp naar het 

andere over te (moeten) springen. We komen ook niet zo makkelijk meer tot „stil-stand". 

Of we willen of niet, we draven gewoon nog een tijdje door. Al zit onze diensttijd erop, 

het duurt nog een hele tijd voor de echte rust begint. In onze vrije tijd moeten we vlug 

dit nog en vlug dat nog. Hoeveel mensen maken het niet opvallend slechter als ze aan 

hun „rustjaren" toe zijn ? De overgang bleek te groot en te plotseling gekomen. Ze 

kregen of ze namen niet de kans om langzaam over te schakelen. 

Bij zoveel inspanning en inzet moet er wel ontzettend veel gepresteerd worden. Dat 

gebeurt ook. We staan niet meer stil bij de zoveelste ontdekking. Voordat we goed en 

wel bekomen zijn van de ene nieuwigheid, krijgen we alweer de volgende te verwerken. 

Daarbij moeten we onze aandacht ook nog houden bij het (vele) werk, dat we zelf 

onder handen. hebben. Soms bekruipt ons het gevoel, dat we in een doolhof zitten. 

Niemand weet meer precies waar het begin en waar het einde is. 

Boven dit alles zette ik : menswording. Dáár gaat het om. Ontzettende opgave, die dan 

ook álles van ons vraagt. We kunnen niet meer langs de kant blijven staan. Dagelijks 

ervaar je hier de grote toewijding die „men" aan de zieke mens geeft. Helpen beter-

worden wil toch niets anders zeggen dan iemand helpen weer mens te worden ? 

Iemand die flink ziek is, voelt zich - en gedraagt zich ook als - een hoopje ellende. 

Zo iemand wil het liefst alleen zijn. Hij heeft al zijn krachten en energie nodig om de 

eerste narigheid te boven te komen. Pas heel langzaam komt de belangstelling voor 

andere mensen weer terug. Wat een takt, geduld en maar-weer-opnieuw-proberen wordt 

er dan niet gevraagd, vóór de zieke mens weer op eigen benen kan staan ? 

Men beweert wel eens dat „geloven" de menswording tegenhoudt; dat „geloven" je toch 

eigenlijk niet met hart en ziel bij je werk-op-aarde laat zijn; dat „geloven" echte ver-

antwoordelijkheid nooit helemaal op je schouders laat rusten, omdat al het gedoe-hier 

maar als tweedehandswerk beschouwd wordt. Gelovigen willen en zullen wel een handje 

helpen, in feite blijven ze aandachtige toeschouwers. 

Kerstmis bewerkt juist het tegendeel. God vindt de mens en z'n werk-op-aarde zo 

belangrijk, dat Hij mens wordt. Wie in kerstmis „gelooft", kan zich niet meer aan z'n 

taak-hier onttrekken. Wie niet verder komt dan alleen-maar welwillende belangstelling, 

levert façade-werk en pleegt verraad aan kerstmis. Kerstmis in de wereld van vandaag 

vraagt een volledige inzet, die trouw heel gewone dingen doet en ze volbrengt. Ondanks 

de nodige mislukkingen vraagt kerstmis, om de menswording in ons en in anderen voort 
te zetten. 

Mijn kollega Joop van de Ven en ondergetekende, wensen u veel geloof-in-kerstmis en 
veel moed om mens te blijven in 1972 ! 

JOEP DRESEN 
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„TERUGBLIK 1971” 

Evenals vorig jaar verzocht de redaktie van Singel 33 een terugblik te 
werpen op het reeds ver verstreken jaar 1971. Om dezelfde reden als vorig 
jaar is deze terugblik slechts een zeer summiere. Wederom zullen notities 
omtrent „Personalia" en „Saneringen" over het algemeen achterwege 
blijven in verband met het feit, dat hierover reeds eerder via Singel 33 
bericht werd. 
Op 1 januari kwam Dr. N. J. L. Wright, anaesthesist, de gelederen ver-
sterken. Drie dagen later vond de traditionele Nieuwjaarsreceptie in de 
lounge plaats. 

Op Driekoningen kon de nieuwe omroep- (zoemer-)installatie in gebruik 
genomen worden. 

7 Januari verklaarde het Bestuur van ons ziekenhuis zich in principe te 
kunnen verenigen met een eventuele verzelfstandiging van het klinisch-
chemische en het bacteriologisch laboratorium (eventuele aparte stichting). 
Op 18 januari begon Dr. B. Verbeeten, radioloog, zijn aktiviteiten. Bij 
Notaris van Nierop werd op 9 februari de akte getekend, waardoor het 
ziekenhuis werd overgedragen door de Kongregatie aan de Stichting 
Ignatius-Ziekenhuis. 
15 Februari vertrok Dr. 0. Kotora. 

Prins Karnaval bezocht 20 februari het Theresia Paviljoen en Afdeling C. 
Om allen zo goed mogelijk te bekwamen voor hun taak werd door de leden 
van de Ondernemingsraad een kursus gevolgd te Doorn van 25 tot en met 
27 februari. 
Dr. G. Rijnders, radioloog, kwam per 1 mei in ons ziekenhuis. 

Op 3 mei vond in de verpleegstersschool de eerste vertoning plaats van 
een door de G.G.D. gemaakte film over „Ongevallenopvang". 

De besturen van het Ignatius- en St. Laurens-Ziekenhuis dienden op 
26 mei een gezamenlijke aanvraag in tot nieuwbouw van een groot zieken-
huis van 900 bedden. 

Op 1 juni kwam Dr. R. Vandervelde, anaesthesist, in ons ziekenhuis werken. 
De heren A. Karthaus, H. Mendelaar, W. v. d. Peppel en R. Wirtz, chirurgen, 
vormden op 1 augustus één nieuwe chirurgengroep. 

Per 1 september kon de hartbewakingsafdeling (coronary care unit) van 
7 bedden in gebruik genomen worden. 

In september kwam ook de nieuwe K.N.O.-afdeling (afdeling K) gereed. 

Radio Ignatius bestond 14 september officieel 25 jaar, hetgeen op 
19 oktober gevierd werd in de kapel van het ziekenhuis. 

De 10.00ste patiënt werd dit jaar reeds op 28 september opgenomen. 

Dr. A. van Unnik, patholoog-anatoom, verliet 30 september ons ziekenhuis. 

Op 19 oktober werd het besluit genomen tot sluiting van de bakkerij. 

De nieuwe cardiologische afdeling (afdeling H) werd op 1 december in 
gebruik genomen. 

De nog niet voltooide saneringen zullen tegen mei van het volgend jaar 
naar verwachting gereed zijn. 

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om alle medewerkers te bedanken 
voor de betoonde ijver en inzet onder soms moeilijke omstandigheden. 
Gaarne doen wij ook voor 1972 een beroep op Uw aller toewijding. 

Wij wensen U een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 1972. 

DE DIREKTIE. 
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RADIO IGNATIUS BESTAAT 25 JAAR 

 

Op dinsdagavond 19 okto-
ber werd het 25-jarig jubi-
leum van Radio Ignatius 
gevierd. Het feest, voor de-
ze gelegenheid in de kapel, 
begon met officiële dank-
woorden van de Heer van 
Groesen, de Heer Mallens, 
dokter Gussenhoven en Me-
vrouw Verheggen namens 
de patiënten. 

Er waren door alle sprekers geschenken aangeboden aan de Heer van 
Groesen, huidige leider van Radio Ignatius. Ook afdeling B had een 
geschenk. 
Maarten van Rooyen, vroegere medewerker van Radio Ignatius, nu ver-
bonden aan de KRO en VARA, presenteerde het afwisselende programma 
waarin o.a. optraden : Dimitri van Toorn (vroegere medewerker van Radio 
Ignatius), het mandoline-orkest „Estrelita", Peter Lindeboom, The Jeans 
Band en The Original Dixieland Heebie Jeebie Jazz Band. Deze laatste 
groep bracht het publiek tot enthousiasme en kreeg dan ook het meest 
uitgelaten applaus. 
Wat Radio Ignatius voor de zieken betekent, ervaar je het beste op zo'n 
avond, tussen de patiënten. Als je een dame, die niet zo erg veel kan 
bewegen, met een „papegaai" ziet heen en weer zwaaien, omdat ze gewoon 
niet stil kán blijven liggen, dan voel je een klein beetje, wat muziek voor 
een zieke betekent. 
Het is echter niet alleen de muziek. De plaatjes voor de uitzendingen 
worden veel meer aangevraagd om hetgeen er omheen „gebreid" wordt. 
De persoon in de patiënt wordt daarbij aangesproken en daar gaat het om. 
De Heer van Groesen, die nu 231/2 jaar bij Radio Ignatius is, voelt dit 
erg goed aan. Hij kent de patiënten persoonlijk en het kontakt dat hij 
met hen heeft is ook voor hem een levensbehoefte. Dát stimuleert hem 
telkens weer om door te gaan. 
Er is in 25 jaar heel wat gebeurd bij Radio Ignatius. Het idee werd 
geboren op de eerste na-oorlogse Memisa-tentoonstelling in 1946. De 
heren W. Backx en N. de Vogel slaagden met hulp van conrector van Loon 
erin, om alle patiënten mee te laten genieten van de tentoonstelling/fancy-
fair. En daarmee waren zij de oprichters geworden. Hierna verzorgden zij 
iedere veertien dagen een uitzending. In het begin slechts met één pick-up, 
15 platen en een koolmicrofoon, gevoed met stroom uit een accu. 
Na anderhalf jaar kwam de Heer van Groesen bij het team. Er werden 
life-uitzendingen verzorgd. (Men had nu een „echte" microfoon). Toen de 
Koningin Breda bezocht, was Radio Ignatius steeds ter plaatse aanwezig. 
Er was kontakt met AVRO- en KRO-radio. Andere ziekenhuizen, die ook 
een omroep wilden beginnen, kwamen kijken. 

Nu heeft Radio Ignatius een goed uitgeruste studio in de vroegere film-
cabine boven de „aula". Van hieruit wordt twee avonden per week en op 
zondagmorgen uitgezonden. Helaas is het nu niet meer mogelijk life-uitzen-
dingen te verzorgen, omdat de aula is afgenomen. Met de aula is volgens 
de Heer van Groesen „het hart uit het ziekenhuis verdwenen". Wel gebeurt 
het nu, dat een patiënt voor de microfoons in de studio iets opvoert. 
Maar om alle patiënten nog meer in de gelegenheid te stellen hun bijdrage 
te leveren, heeft de Heer van Groesen als cadeau van de direktie een 
portable-bandrecorder gekozen. 
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Mag ik aan het verslag - 25 jaar Radio Ignatius - nog iets toevoegen. 
Primair was door ons gesteld : feest voor de zieken. Dank zij de medewerking van velen, 

zijn we hierin geslaagd. 
Dat U slecht was ingelicht omtrent dit feest ? Mogelijk, doch dit stond in verband 
met de ruimte, die ons ter beschikking was gesteld. De uitnodigingen waren zodoende 

minimaal. 
Het is een ontzaglijk fijn feest 
schreven worden, doch laat mij 
hoog tot laag, die op enigerlei 
werkt; heel - heel hartelijk dank 

geworden. Vele dankwoorden zouden moeten neerge-
volstaan onze dank te betuigen aan al degenen, van 
wijze aan het welslagen van dit feest hebben meege-
. Dank voor de cadeau's, voor de bloemen, voor de 

heerlijke dranken en fijne 
hapjes, voor de prachtige 
versiering van de feest-
ruimte. 
Dank ook aan de dames 
van het direktie-sekreta-

riaat. 
Graag wil ik van deze ge-
legenheid gebruik maken 
speciale woorden van dank 
te richten aan de hoofden 
van verpleegafdelingen en 
aan het gehele verplegend 
personeel voor de prettige 
samenwerking en de steun 
die wij van hen mogen ont-
vangen bij onze wekelijkse 
rondgang door het zieken-

huis voor het ophalen van 
de verzoeken voor onze 
programma's. 
Heel hartelijk dank namens 
alle medewerkers van Ra-
dio Ignatius. Door Uw aller 
steun en medewerking kan 
onze ziekenhuis radio blij-
ven doorgaan en hopen wij 
zodoende te kunnen bij-
dragen, al is het dan nog 
zo gering, in het genezings-
proces van onze zieken. 

Tijdens de zeer geslaagde feestavond viel het accent volkomen op het 
verleden. Maar laat deze avond niet alleen de suksesvolle afsluiting zijn 
van 25 jaar, maar tevens het begin van een hoopgevende toekomst. 

CH. v. ES. 

Th. VAN GROESEN, 
Leider Radio Ignatius. 

SUGGESTIE VAN DE REDAKTIE 
Radio Ignatius zou erg blij zijn met oude platen, die U toch nooit 
meer draait. Denkt U er eens over. 

REDAKTIE. 
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KINDERBOEKENFEEST OP HET 

THERESIA-PAVILJOEN 

Op het Theresia-paviljoen stond op 
vrijdagmiddag 22 oktober de boe-
kenpoort wagenwijd open. 

Kinderen, zusters en belangstel-
lenden stapten door de boeken-
poort, daarmee letterlijk gevolg-
gevend aan de oproep van de 
organisatoren van de kinderboekenweek 1971 : „Stap door de boekenpoort". 

Binnen de poort was het feestelijk versierd, o.a. met tekeningen van de 
„rakkers" die ingestuurd waren voor de tekenwedstrijd. 
Het onderwerp : „Een straat op stelten" (naar een verhaal van H. An-
dreus) was duidelijk op de tekeningen te herkennen. 

Deze middag zouden prijzen uitgereikt worden voor het beste opstel, 
de beste tekening en de beste leesvoordracht. 

Na een kort openingswoord en een korte inleiding, waarin doel en be-
tekenis van de kinderboekenweek werden uitgelegd, werd het doodstil 
in de zaal; drie kinderen gingen voorlezen uit verhalenbundels van bekende 
auteurs. Door een jury, samengesteld uit kinderen en personeel van het 
Theresia-paviljoen, werd speciaal gelet op helderheid van stem en op 
voordracht. 

De kinderen, voor deze gelegenheid gehuld in kleurige „speelzakken", 
leefden intens mee en beloonden de prestaties van de deelnemers met 
een hartelijk applaus. (Later zei iemand : „Het is nog nooit zo rustig 
geweest op het Theresia-paviljoen"). 

De prijswinnaars kregen de bekroonde jeugdboeken van Alet Schouten 
en Leonie Kooiker en een lévensecht diploma, ontworpen door een van 
de jongens. 

Dit diploma werd officieel ondertekend door de juryleden. 

Het meisje, dat het beste opstel geschreven had, werd uitgenodigd om het 
voor te lezen. Het was bekroond vanwege de originele fantasie. 

Hierna werden de kinderen in groepjes verdeeld en met hulp van belang-
stellenden probeerden ze de vragen van de quiz te beantwoorden. 

Een vraag, die voor de kinderen 
vanzelfsprekend was, leidde bij 
zusters en direktie tot grote kon-
sternatie. Die konsternatie gaf ech-
ter goed weer, hoe iedereen bij 't 
feest betrokken was; een feest, 
waarin het kind en zijn boek cen-
traal stonden. 

Ch. v. ES. 
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SAMENVATTING 

VAN DE 

NOTULEN VAN 

DE ONDERNEMINGSRAAD 

DE DATO 

13 SEPTEMBER 1971 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen vergadering d.d. 7-6-1971. 

wijz. punt 4 maaltijden : f 0,80 in f 0,60 

j 4,40 in j 4,20. 

Hierna worden de notulen goedgekeurd. 

3. Mededelingen voorzitter. 

Werkkleding : koncept-voorstel is in behandeling bij de direktie. 

Maaltijden : koncept-voorstel is in behandeling bij de direktie. 

De kommissie Overleg Arbeidsvoorwaarden in ziekeninrichtingen heeft 

een advies uitgebracht aan alle ziekenhuizen in Nederland voor maal-

tijdprijzen. Een definitieve regeling is nog niet bekend. 

Nieuwbouw : 10 sept. 1971 heeft de Ziekenhuiskommissie gesproken 

met de besturen van de 3 Bredase Ziekenhuizen; die kommissie zal 

advies uitbrengen over de aanvraag voor de bouw van een zieken-

huis van 900 bedden aan de Minister, waarna de Minister over enkele 

maanden beslist of hij de principiële goedkeuring zal geven. 

Gepensioneerde personeelsleden : Dit is een aangelegenheid van de 

direktie die dit t.z.t. in samenwerking met de personeelsvereniging zal 

organiseren. 

Kollektieve Ziektekostenverzekering : Offertes hiervoor zijn aange-
vraagd. 

4. Diskussie over het funktioneren van de O.R. 

Over het juist funktioneren van de O.R. is uitvoerig gesproken. 

5. Voorstel honorering overwerk leidinggevend personeel 

en 
6. Werktijdverschuiving administratief personeel 

komen niet meer aan de orde en zullen op de agenda van de volgende 

vergadering worden geplaatst. 

7. Rondvraag. 

De notulen van de O.R. zullen worden samengevat en in Singel 33 

worden gepubliceerd. Indien dit te lang duurt, zullen zij op de mede-
delingenborden komen. 

8. Sluiting door de voorzitter. 
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SAMENVATTING 

VAN DE 

NOTULEN VAN 

DE ONDERNEMINGSRAAD 

DE DATO 

4 OKTOBER 1971 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen vergadering d.d. 13-9-1971 
worden in de volgende vergadering aan de orde gesteld. 

3. Mededelingen door de voorzitter. 

Maaltijden : Een voorstel van de direktie hierover is in bewerking 
en zal in een der volgende vergaderingen aan de orde komen. 
Werktijden laboratoria : In maart 1970 is door de toenmalige direktie 
de werktijd voor de personeelsleden van de laboratoria vastgesteld 
op 40 uur netto per week; voor de overige personeelsleden is de 
werktijd 4114 uur netto per week. Bij event. verdere werktijdver-
schuiving in de toekomst wordt deze niet toegepast op de werktijden 
van de laboratoria, tenzij de wettelijke werktijd minder dan 40 uur 
netto per week wordt. 
De direktie handhaaft deze toezegging. De O.R. spreekt zich uit voor 
uniformiteit in het ziekenhuis. Het laboratorium drinkt koffie in dienst-
tijd op de afdeling en heeft geen koffiepauze. 

4. Werktijdverschuiving administratief personeel. 

De direktie staat toe, dat de hoofdadministratie de aanvang en 
beëindiging van de werktijd wijzigt, mits de andere afdelingen hiervan 
geen hinder ondervinden en 1 uur middagpauze gehandhaafd blijft. 
Men is verplicht 1 uur middagpauze te handhaven; dit is vastgesteld 
in overleg met de bedrijfsarts. De O.R. gaat hiermede akkoord. 

5. Honorering overwerk leidinggevend personeel. 

Bij honorering van overwerk aan leidinggevend personeel is steeds 
gehandeld volgens het in het ziekenhuis geldende Rechtspositieregle-
ment. De interpretatie van een „redelijke vergoeding" gaf echter 
steeds problemen. De O.R. gaat akkoord met de regeling „Honorering 
overwerk leidinggevend personeel". 

6. Regeling studiekostenvergoeding. 

Door de direktie wordt bepaald, na overleg met het hoofd van dienst, 
leraren, hoofd personeelszaken, wanneer een vergoeding dient te 
worden terugbetaald als beëindiging van de studie gevolg is van 
onvoldoende studie-ijver of gebrek aan doorzettingsvermogen. Voor 
boeken etc. wordt geen vergoeding ontvangen, aangezien het moeilijk 
te beoordelen is welke boeken aangeschaft moeten worden. Wanneer 
men wenst te studeren, moet men hiervoor ook zelf iets over hebben. 
Voor hoofden, waarnemend hoofden en andere gediplomeerde ver-
plegenden geldt, dat men in aanmerking komt voor het volgen van 
de stafkursus, indien dit past in het promotiebeleid; dit ter beoor-
deling van de direktie. 
De direktie, gehoord het hoofd van dienst en het hoofd personeels-
zaken, beoordeelt of een studie in het belang van het ziekenhuis is. 
De regeling Studiekostenvergoeding wordt door de O.R. aangenomen 
en zal op 1-11-1971 in werking treden. 

7. Jaarstukken 1970. 
De heer Mallens neemt met de O.R. leden de balans en exploitatie-
rekening over 1970 door en geeft hierop de nodige toelichting. 

8. Rondvraag. 
Hiervan wordt door de O.R. geen gebruik gemaakt. 

9. Sluiting door de voorzitter. 
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D.10.-NIEUWS 

DROPPING Zoals alle goede tradities is de dropping, die voor 
de 3e maal gehouden werd in de bossen bij Ter-
heijden, weer een gezonde en geslaagde avond 
geworden. 
Fijne wandelingen, fijne mensen en zeer goed weer, 
waren de drijfveer voor ± 150 wandelaars, zich in 
veewagens te hijsen en zich te laten DROPPEN in 
wel erg romantische bossen. 
Goed georganiseerd (niet te lange afstand en mooie 
omgeving), waarvoor alle lof, verliep de wandeling 
naar ieders wens. Ook voor de rustenden onderweg ! 
En ook traditie getrouw, snert, een gezellig café en 
een goede borrel, waren voldoende om een sfeer te 
scheppen waarvan je later zegt „moest het nou 
perse zo laat worden", het is maar een dropping - of 
ook verbroedering. 

FL. SP. 

Zoals ieder jaar zat iedereen 
gespannen te wachten op de 
komst van de goed heilig 
man en zijn knechten; die op 
uitnodiging van de perso-
neelsvereniging D.I.O. zijn 
opwachting maakte in de 
lounge van ons ziekenhuis. 
Welkom geheten door de 
voorzitter Dhr. Bastiaanse 

begon de Sint zijn geschenken en vermaningen uit te delen aan de kinderen 
van onze personeelsleden, die zich allen (dit ter geruststelling van de 
lezer) goed hebben gedragen. 
Onder het genot van chocolademelk, koffie, enz. (dames mijn dank) werden 
er films gedraaid, gezongen en volgens mijn zoontje zeer royaal met 
pepernoten gegooid, in ieder geval het was een leuke middag die de 
kinderen niet graag zouden missen, ook ik niet, maar ja wie ben ik. 

FL. SP. 

Het programma voor de maand december 
ziet er als volgt uit : 

ZWEMMEN 

BOWLEN 

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

9 en 23 december van 19.00 tot 21.00 uur. 
In verband met de reservering van de banen voor 
een heel seizoen, zien we ons genoodzaakt met een 
Bowling-ledenlijst te gaan werken. Ieder lid van de 
personeelsvereniging is welkom, maar dus wel even 
opgeven. Dit kan gebeuren op de Bowling-avonden 
om 19.00 uur in de Bowling. 

21 december om 20.00 uur in het restaurant. Er zijn 
zeer mooie prijzen te winnen ! 



D.I.O.-NIEUWS 

Graag wil ik gehoor geven aan het verzoek van de 
redaktie om op het einde van 1971 namens het 
bestuur van onze personeelsvereniging D.1.0., even 
terug te zien op het afgelopen verenigingsjaar. 
Mijn gedachten gaan allereerst uit naar de diverse 
aktiviteiten, waarvan ik hier enkele hoogtepunten 
wil noemen : 
— Karnavalsavond 
— Fietsenrally en barbecue 
— Strandwandeling 
— Dropping 
— St. Nikolaasviering voor de kinderen van onze 

leden. 
Verder was er veel belangstelling voor voetbal, 
zwemmen, bowlen en niet te vergeten, de gezellige 
maandelijkse rikavonden. 
Van deze gelegenheid maak ik gaarne gebruik om 
aan allen die, op welke wijze ook, hun medewerking 
hebben verleend om deze aktiviteiten te doen sla-
gen, namens het bestuur hartelijk dank te zeggen. 
Alhoewel het aantal leden van D.I.O. niet gering is, 
zouden wij het zeer op prijs stellen, om ons leden-

,aantal nóg verder uit te breiden. 
Personeelsleden, wanneer U nog geen lid bent, 
kunt U dit alsnog worden door U schriftelijk op te 
geven, via de bus van de personeelsvereniging, 
welke zich in de postkamer bevindt. 
In januari 1972 (de juiste datum en plaats worden 
nog per convocaat bekend gemaakt) vindt de jaar-
lijkse algemene vergadering plaats. 
Wegens diverse omstandigheden treden vier be-
stuursleden af, die zich niet meer herkiesbaar stellen. 
De leden, die animo hebben en tijd vrij kunnen 
maken voor een bestuursfunktie, kunnen zich hier-
voor opgeven bij het bestuur van D.I.O. 
Rest mij nog, U allen Prettige Kerstdagen en een 
goed 1972 toe te wensen. 

Namens het bestuur, 
J. A. BASTIAANSEN, 
Voorzitter. 

„DAT IS HET VOORDEEL VAN HET ZUIDEN" 

zei Mevrouw Willemse (op afdeling E) op donderdag-
middag de elfde van de elfde. 
's Morgens was haar dochtertje Colette geboren 
en 's middags bezat het al een piepklein boeren-
kieltje, een sjaal, een spaarvarkentje en een spaar-
bankboekje met f 11,11 erop. 
Prins Driekus, twee leden uit zijn gevolg en Thuur 
Piek, waren dit plechtig aan Colette en haar moeder 
komen aanbieden. 
Colette, die trots aan de Prins werd getoond, sliep 
rustig door alle drukte en belangstelling rondom 
haar persoontje heen. 
„Over 20 jaar komt ze hoor" beloofde haar moeder. 
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NIEUWS UIT GROENLAND 

P. op operatietafel, net voor hij narcose krijgt. 
Dr. met baard : Wees maar niet bang, het is net alsof U gaat slapen. 
Kijkt U maar naar mijn baard en als U weer bijkomt, is alles al klaar. 
P. krijgt narcose en slaapt direkt in. Als hij bijkomt, is het eerste wat hij 

ziet : een baard. 
P. gerustgesteld : dag dokter. 
Stem naast hem : Ik ben geen dokter, ik ben Petrus. 

Leerling O.K. verplegende, moet voor het 
eerst instrumenten uitkoken. Zij vraagt aan de 
sterilisatie-zuster : Hoe weet ik, wanneer ze 
klaar zijn ! 
Antwoord van de zuster : prik er met een 
vork in ! 

Jonge vrouw bij gynaecoloog : Dokter, wat 
moet ik doen om geen kinderen te krijgen ? 
Dokter : Drinkt een sinas. 
Jonge vrouw : Voor of na ? 
Dokter : Nee, nee, .... in plaats van .... 

ADVERTENTIE 

Man met linkerhand, zoekt vrouw met rechter-
hand .... om samen de vuilnisemmer naar 
buiten te dragen .... 

EENVOUDIG MIDDEL 

Tijdens een geneeskundig kongres nam een reporter een interview af van 
een bekend arts. Hij vroeg hem of hij op feestjes en recepties ook werd 
lastig gevallen door mensen, die proberen een gratis advies te krijgen. 
— Ja, zei de dokter, ik denk dat alle artsen dat probleem kennen. Maar 
ik los dat altijd op met 3 woorden. 
— Zo ? En mag ik dan weten welke ? 
— Kleed U uit ! 
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NIEUWS UIT GROENLAND 

KULTUURMENS 

Jan : „Ik ben gisteren naar „Dr. Zjivago" ge-

weest". 
Piet : „Waarom ? Ben je ziek". 

DE 10 GEBODEN VAN DE OK ZUSTER 

Min in stilte de doktoren 
Vloek niet, zeg geen vieze woorden 
Eer de uren van het soppen 
eer je eigen boontjes doppen 
Zorg dat de patiënt blijft leven 
Hoed je voor bevelen geven 
Streef aldoor naar vrije dagen 

Ga je nooit bij 't Hoofd beklagen 
Wees steeds lief en kleed je goed 
Benijdt niemands (levens) moed. 

dé Cée. 

ANATOMICA 

Een kloppende spier 
en wat bloed, 
Wat witte en grijze stof 
onder je hoed 
Een lever, een maag 
twee nieren 
enkele meters darmen 
en wat spieren 
Ook nog een skelet 
hoort erbij, 
want zonder die been'dren 
val j'er zó bij 
nog veel wirrewar 
van zenuw 
en bloedbaan en zomeer 
dat is heel ruw 
geschetst in één lijn, 
wat een mens 
zo ongeveer normaal 
zou moeten zijn. 

dé Cée. 
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REGELING STUDIEKOSTENVERGOEDING 

Per 1 november 1971 is voor de personeelsleden van ons 
ziekenhuis, de hierna vermelde regeling Studiekostenvergoeding 
van toepassing. 
Wij zijn van mening, dat deze uitbreiding van de „secundaire 
arbeidsvoorwaarden" wederom meer inhoud geeft aan het be-
grip „een goed personeelsbeleid". 

DE DIREKTIE. 

ARTIKEL 1 
De direktie van het ziekenhuis kan, het Hoofd Personeelszaken gehoord 
hebbende, op verzoek van een personeelslid, een tegemoetkoming verlenen 
in de door dit lid gemaakte studiekosten. 

ARTIKEL 2 
Voor een studietoelage komen in aanmerking diegenen, die een studie vol-
gen, die in het belang van het ziekenhuis is, o.a. omdat : 
a. die studie nuttig is voor de taak, die het personeelslid in de toekomst, 

in ons ziekenhuis, gaat verrichten; 
b. die studie het personeelslid beter geschikt maakt voor de huidige taak 

en aansluiting geeft op de „ontwikkeling" van deze taak; 
c. opdracht van de direktie is gegeven, als voorwaarde voor een goede 

funktievervulling. 

ARTIKEL 3 
Of een studie noodzakelijk of nuttig is, wordt in eerste instantie beoordeeld 
door het Hoofd van Dienst en het Hoofd Personeelszaken. 

ARTIKEL 4 
De tegemoetkoming wordt verleend : 
1. in de uitgaven voor : 

a. Inschrijfgeld - lesgeld - examengeld - diplomageld, e.d. 
b. Reiskosten bij gebruikmaking van de minst kostbare wijze van open-

baar vervoer, indien de lessen en/of examens buiten de woonplaats 
moeten worden gevolgd, resp. afgelegd, alsmede eventuele noodza-
kelijke verblijfkosten. 

2. In de uitgaven terzake van boeken-, schrijfbehoeften en verzendingskosten 
van werkstukken wordt géén tegemoetkoming verleend. 

3. De tegemoetkoming bedraagt : 
a. 753/4 van de uitgaven bedoeld in het eerste lid sub a. 
b. 50% van de uitgaven bedoeld in het eerste lid sub b. 

ARTIKEL 5 
Indien aan de funktionaris door de direktie de verplichting wordt opgelegd 
een bepaalde cursus te volgen, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten 
voor rekening van het ziekenhuis komen. 

ARTIKEL 6 
1. De tegemoetkoming wordt toegekend voor de normale duur van de cur-

sus of studie. 
2. De direktie kan de in het eerste lid bedoelde termijn verlengen tot het 

eerstvolgende examen : 
a. indien de funktionaris na een met ongunstig resultaat afgelegd exa-

men de studie voortzet; 
b. indien overigens daartoe naar haar oordeel, in een zeer bijzonder 

geval, aanleiding bestaat. 
3. a. De termijn van de tegemoetkoming wordt in elk geval geacht te zijn 

verlopen op het tijdstip, waarop het dienstverband van de funktionaris 
eindigt. Neemt men ontslag of wordt men ontslagen tijdens de studie-
periode, dan moet de reeds ontvangen vergoeding worden terugbetaald; 

b. Als men ophoudt met de studie, zonder dat deze volledig en succes-
vol is beëindigd, dan zal men de vergoeding terugbetalen, als de be-
eindiging het gevolg is van onvoldoende studie-ijver of gebrek aan 
doorzettingsvermogen. Moet men de studie opgeven buiten zijn schuld 
- b.v. op doktersadvies - dan is men niet verplicht de vergoeding terug 
te betalen. 
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ARTIKEL 7 
1. De funktionaris, die, behoudens het geval waarvan sprake is in artikel 5, 

voor een tegemoetkoming in aanmerking wenst te komen, dient zich tijdig 
- minimaal één maand v66r de aanvang van de studie - met een met 
redenen omkleed verzoekschrift te wenden tot het Hoofd Personeelsza-
ken via het Hoofd van Dienst. 

2. Hij is verplicht schriftelijk die gegevens te verstrekken, welke de direktie 
voor de beslissing op het verzoekschrift noodzakelijk oordeelt. De gege-
vens bevatten in elk geval : doelomschrijving van de cursus en de kosten-
raming (zie aanvraagformulier). 

ARTIKEL 8 
De uitbetaling van de tegemoetkoming zal plaatsvinden na afloop van elk 
kalenderkwartaal, nadat de nodige bewijsstukken (b.v. kwitanties - girostro-
ken) aan het Hoofd Personeelszaken zijn getoond. 

ARTIKEL 9 
De funktionaris aan wie een tegemoetkoming wordt toegekend, is gebonden 
de vorderingen van zijn studie, uitslag van de tentamens en examens, onder 
overlegging van de hem verstrekte puntenlijst, ter kennis te brengen van 
het Hoofd Personeelszaken. 

ARTIKEL 10 
1. Er wordt verwacht, dat de funktionaris die een tegemoetkoming heeft 

ontvangen, na het beëindigen van de studie, nog twee jaar in dienst 
van het ziekenhuis blijft, te rekenen vanaf de le maand waarin de studie 
werd beëindigd. 

2. Afhankelijk van de hoogte van de studiekostenvergoeding kan deze ter-
mijn van 2 jaar worden bekort of verlengd. 

3. Indien de flinktionaris binnen de in artikel 10 eerste lid gestelde termijn 
ontslag neemt of op staande voet ontslag krijgt op grond van artikel 25 
van het in ons ziekenhuis geldende Rechtspositiereglement, zal van hem 
de reeds verleende tegemoetkoming worden teruggevorderd, naar even-
redigheid van het aantal maanden in de bepaalde periode (b.v. periode 
is 2 jaar ! Na 6 maanden neemt de funktionaris ontslag, dan zal hij 18/24 
van het ontvangen bedrag moeten terugbetalen). 

ARTIKEL 11 
In bijzondere vooraf goed te keuren gevallen, kan een kursus gevolgd wor-
den in diensttijd. 
In deze gevallen zal bepaald worden of geheel of gedeeltelijk betaald buiten-
gewoon verlof wordt verleend. Dit telt dan uiteraard ook mee bij het bepalen 
van het totale bedrag van deze tegemoetkoming. 
Deze eventuele afwezigheid zal de totale uitoefening van de funktie niet 
mogen belemmeren en deze faciliteiten worden niet verleend wanneer de 
studie of kursus ook buiten de normale werktijd kan worden gevolgd. 

ARTIKEL 12 

ARTIKEL 13 

ARTIKEL 14 

ARTIKEL 15 

1. Bij het volgen van meerdere studiekursussen kan slechts voor één studie 
een tegemoetkoming worden aangevraagd. 

2. De studie dient bij een bevoegde instelling (b.v. I.S.O. goedgekeurd) 
gevolgd te worden. 

In gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, besluit de direktie. 

Eventuele belastingconsequenties van het verstrekken van de studietoelagen 
aan een medewerker komen voor rekening van die medewerker. 

1. Deze „Regeling Studiekostenvergoeding" treedt in werking per 1 novem-
ber 1971. 

2. Met ingang van 1 november 1971 vervallen alle vroegere bepalingen in-
zake het verlenen van tegemoetkoming in studiekosten. 

3. De op 1 november 1971 nog vigerende regelingen van reeds afgesloten 
studiekontrakten, zullen volgens de toen vastgestelde bepalingen, worden 
afgewikkeld. 

DE DIREKTIE. 
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PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES 

PUPIL REAKTIES 

VOORWOORD 

De leerlingen-redaktie hoopt, dat ieder-
een een plezierige Sinterklaasviering 
heeft gehad en graag wensen wij allen 
goede Kerstdagen en een goed Oud en 
Nieuw toe. 

Wij hopen dat volgend jaar meer leerlin-
gen het initiatief zullen nemen om ook 
een bijdrage aan deze rubriek te leveren. 
Graag kommentaar en/of eigen artikel. 

In deze rubriek vindt U o.a. : 
een verslag van de presentatie van de 
nieuwe leerlingengroep, de boekenshow 
en voordracht van Mevrouw Diet Bou-
knecht. 

Verder een Kerstgedicht en een „roman-
tisch" verhaal. 

L.L. Redaktie. 

5Zenstmio 1971 

Je hebt van die mensen, 
die altijd naar ouderen wijzen 
als er rottigheid is. 

Die anderen zijn rijke stinkerts, 
die hebben het gedaan. 

Ze draaien de knop van de t.v. om 
en zeggen : 
wat hebben wij daarmee te maken. 

Maar ze hebben niet in de gaten 
dat ze zèlf rijke stinkerts zijn. 

Terwijl ze dat zeggen 
pakken ze nog een pilsje 
en zien ze op de t.v., 
of lezen ze in de krant 
dat mensen in India 
van honger vergaan, 
dat mensen in Brazilië 
op straat slapen, 
dat mensen in Afrika 
aan besmettelijke ziekten sterven. 

En dan vatten ze d'r nog ene, 
die rijke stinkerts, 
en met Kerstmis 
eten ze zich een bult. 

Is dat waar, 
of is dat niet waar ? 

J. v. d. G. 

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES 
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PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES 

	

DE NIEUWE 	De voorlaatste dag, dat de praeklinischen nog prae- 

klinisch waren, hadden dezen een afscheidsavond ge- 

	

LEERLINGEN STELLEN 	organiseerd voor genodigden en leerlingen. 

Voor deze gebeurtenis was de lounge omgetoverd in 

ZICH VOOR een feestdomein. 

De goedverzorgde avond begon om 20.30 uur met een 

kop koffie of thee. Toen rond 21.00 uur iedereen van 

koffie en thee voorzien was, kon de avond beginnen. 

Gestart werd met de naam. De groep had een originele manier bedacht om de aanwezigen 

te laten raden naar die naam : de groep had ballonnen opgeblazen en gooide die in het 

publiek. Degenen die uit hun kapotgemaakte ballon een briefje haalden met een rode 

letter erop, werden verzocht naar het podium de komen. Daar werd dan geprobeerd de 

naam te vormen. De letters, die de mensen op het podium ter beschikking stonden, 

waren : E.A.R.S.O.N.L. 

Er werden allerlei namen verzonnen, maar ze kwamen er niet uit. Nu mochten ook de 

andere aanwezigen mee gaan doen. Na verloop van tijd werd er een hoop geroezemoes 

van achter uit de lounge hdorbaar; een groepje aldaar dacht met zekerheid dat het de 

naam „gevonden" had. Een afgevaardigde kwam naar het podium en mocht de naam 

op het bord schrijven. Deze luidde (en het was nog goed ook) „SALERNO" hetgeen 

betekent : gezelligheid. 

Nu kwamen alle Salerno's, voor zover ze er nog niet waren, het podium op en begonnen 

onder leiding van hun dirigent hun groepslied te zingen. Dit is gebaseerd op de melodie 

van „Het is uit het leven gegrepen" van Farce Majeur. 

Na dit gebeuren kregen alle aanwezigen een verfrissing aangeboden in de vorm van 

cassis of sinas. De tijd werd nu rijp gevonden om met de kwis te beginnen. De docenten 

kontra leerlingen. Aan de kant van de docenten deden drie dames en een heer mee. 

De groepen mochten om beurten uit een pet een briefje halen. Op dit briefje stond een 

getal en dit was het nummer van de vraag die gesteld zou worden. In totaal waren er 

30 vragen en na afloop hiervan kwam de kwisleider met zijn assistente en met hulp 

van de jury (wéér 3 dames) tot de konklusie, dat de docentes wonder boven wonder 

nog gewonnen hadden ook. Aan hen vielen dus de prijzen toe, bestaande uit diverse 

soorten wijn. 

Na afloop van de kwis restte enkel nog een formaliteit : de groepsvertegenwoordigers 

(sters) moesten nog voorgesteld worden. Ze werden een voor een opgenoemd en de 

desbetreffende persoon trad naar voren. Toen alle zes vertegenwoordigers bekend waren, 

gingen deze voor het podium staan en boden de opleiding en belanghebbenden een 

bloem aan. Hierna werd nog een keer het groepslied gezongen en werd het slotwoord 

gesproken. De praeklinischen konden nu door de leerlingen als volwaardig geaksepteerd 

worden, hetgeen dan ook spontaan gebeurde. Hiermee werd dan de geslaagde avond 

beëindigd en konden de Salerno's gauw naar bed, daar zij de volgende dag een bezoek 

aan het Flevohof zouden brengen. 

LEERLINGEN REDAKTIE. 

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES 

17 



PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES 

DE 

ROMANTISCHE 

TIJDEN 

De romantische tijden lopen van ongeveer 23.00 
uur tot 1.30 uur. 

De plaats waar romances zich afspelen is aan 
de Brabantlaan, ingang verpleegstersflat. 

Hier treft men in deze tijd verschillende paartjes 
aan : 
verzaaid tussen de bomen, waarvan nu de meeste 
bladeren reeds afgevroren zijn, 
op de brug over dat, gedurende lange tijd 
droogstaande slootje, 
ook onder meerdere, brandende lantaarns. 

Het valt niet mee à la minute afscheid te moeten 
nemen, sommigen trekken er wel een uurtje of 
wat voor uit. 

Een blauwe hemel en maneschijn kan van goede 
dienst zijn. Maar wanneer Jan de Winter om de 
hoek komt kijken, zullen de tijden langzamer 
verstrijken. 

Je zult dan moeten delen, of kiezen : 
voor de behaaglijke warmte binnen; 
of buiten je tenen aan de grond laten vriezen. 

L.L. REDAKTIE. 

DIET 

BOUWKNECHT 

Op 11 november werd in de lounge weer een 
boekenshow gehouden door de fa. Kramers en 
Boymans. 

Voor alle liefhebberijen was er wel wat te vinden, 
of men nu van detectives, diepzinnige psycho-
logieboeken, handwerk- of kookboeken houdt. 

Aansluitend op de boekenshow was er 's avonds 
in de inmiddels omgetoverde lounge, de voor-
dracht (solotoneel) van Mevrouw Diet Bouw-
knecht. 

Zij droeg de werken voor van o.a. Henriëtte van 
Eyck, Godfried Bomans, Carmiggelt en Annie 
M. G. Schmidt. 

Het was jammer dat de zaal niet helemaal vol 
was, want de afwezigen hebben werkelijk iets 
gemist. 

De manier waarop Diet Bouwknecht de sfeer en 
de verschillende typen uit de verhalen weergaf, 
was zo juist en zó herkenbaar, het dwong wer-
kelijk respekt af. Zoals b.v. het „Zilvermannetje" 
van Henriëtte van Eyck, waarin zij de oude 
gravin Knal en de dronken Hein, springlevend 
op het toneel zette. 

PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES PUPILREAKTIES 

18 



IN MEMORIAM 

Op 27 november j.l. overleed de Heer W. J. 
Diepstraten op 64-jarige leeftijd. 

De Heer Diepstraten was vanaf mei 1944 in 
de funktie van tuinman in dienst van ons 
ziekenhuis. 

Hij ruste in vrede. 

IN MEMORIAM 

WILLEM DIEPSTRATEN 

Op zaterdag 27 november overleed in het St. Laurens-

Ziekenhuis de Heer W. Diepstraten. 

Willem trad op 1 mei 1944 in dienst van het St. Ignatius-

Ziekenhu is. 

In de eerste jaren werkte hij op de afdelingen : groenten-

en fruitteelt, conserven en diepvries. 

Na opheffing van deze onderdelen kreeg hij de zorg 

over het onderhoud van wegen en trottoirs. 

Willem was een medewerker van de oude stempel, het 

geringste werk deed hij met liefde en toewijding. 

In januari 1972 zou Willem met pensioen gaan. 

Af en toe bleek dat dit een enorm probleem voor hem was. 

Achteraf beschouwd moeten de laatste maanden, ook 

wat zijn gezondheid betreft, zwaar gevallen zijn. 

Hij klaagde echter nooit. 

Willem is doorgegaan tot zijn krachten het begaven. 

Willem, mede namens je medewerkers, dank ik jou voor 

de prettige omgang en de blijmoedige wijze, waarop je 

al die jaren, de aan jou opgedragen taken hebt verricht. 

N. A. VAN ES. 
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De chef-kok en zijn medewerkers zijn blij U met de kerst-

dagen deze kerstmenu's te mogen presenteren, het is voor 

hen een hoogtepunt en uitdaging om ieder jaar weer juist met 

deze dagen de patiënten en het personeel iets speciaals voor 

te schotelen. 

Wij wensen 1.1 vele culinaire genoegens en prettige Kerstdagen. 
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CKerstnien u, 

25 DECEMBER 1971 

Fruitcocktail met sherry 

Heldere Ossestaartsoep 

Varkenshaasje, champignonsaus 

Aardappelcroquetten 

Franse boontjes 

IJs met advocaat 

Rosé wijn 

26 DECEMBER 1971 

Kalfssoep met zwezerik 

Kalkoenrollade, perzik en preisselbeeren 

Bleekselderij, kerstsaus 

Gekookte aardappelen 

Kerstbavarois 
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MEDEDELINGEN 

WIJZIGING ORGANISATIE VERPLEGINGSDIENST 
Hierbij delen wij U mede, dat met ingang van 1 januari 1972 enige wijzi-
gingen in de organisatie van de verplegingsdienst zullen worden aan-
gebracht. 
Onder het Hoofd van de Verplegingsdienst zullen drie blokhoofden worden 
aangesteld, die de leiding krijgen over een blok (= een aantal afdelingen). 
De organisatie wordt dan 

Hoofd Verplegingsdienst : Zr. M. L. Bouvy 

Blokhoofd : Zr. J. Nijeholt 
Afdelingen : 

B, G, H, K, 0 

Blokhoofd : dhr. K. Bal 
Afdelingen : 

A, C, D, MP, P, RP 

Blokhoofd : Vacature 
Afdelingen : 

E, Couv., Th.P., Z 

DE DIREKTIE. 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
De direktie stelt iedereen in de gelegenheid elkaar een Gelukkig Nieuw-
jaar toe te wensen op maandag 3 januari van 17.00 tot 18.00 uur in de lounge. 

BESTUURSVERKIEZING 
Het Bestuur van de Medische Staf deelt mee, dat op de 72e stafvergadering 
d.d. 10-11-1971 een bestuursverkiezing heeft plaatsgehad. 
Het nieuwe Bestuur is als volgt samengesteld : 

C. J. E. van Geel 	Voorzitter 
H. M. Mendelaar 	Vice-voorzitter 
N. J. M. Wijffels 	Sekretaris-Penningmeester. 

ZR. MARTHA 
Op 21 dec. 1971 viert Zr. Martha haar Diamanten feest als kloosterlinge. 
Ze was 24 jaar werkzaam in het Ignatius-Ziekenhuis. 
De eerste jaren in de centrale keuken, daarna als Hoofd in de groente-
keuken. 
Ze heeft haar werkzaamheden altijd met grote nauwgezetheid, maar ook 
met zeer veel toewijding verricht en haar groentekeuken was altijd een 
feest voor het oog. Alles blonk en glom en voor het weekend was het 
kleedje op de tafel met een bloemetje aanwezig. 
Op hoge leeftijd verliet zij op aandringen, om nu wat te gaan rusten, 
haar afdeling, waar zij zoveel jaren had gewerkt. 
Momenteel genietend van een goede gezondheid brengt zij haar dagen 
van rust door in het Moederhuis. 
Wij wensen Zr. Martha nog vele goede jaren toe en een prettige dag 
op 21 december. 

DIREKTE EN PERSONEEL 
STICHTING IGNATIUS-ZIEKENHUIS. 

BEDRIJFSSPAREN 
Zij, die hun spaarbedrag per 1 januari 1972 willen verhogen, dienen dit 
vóór 1 januari 1972 schriftelijk door te geven aan de Loonadministratie. 
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MEDEDELINGEN 

 

Met ingang van 1 december 1971 is benoemd 
tot Personeelsfunktionaris - opvolger van de 
Heer Nobelen - de Heer J. van Alphen. 
Tot 1 december 1971 diende hij als Officier 
de Koninklijke Luchtmacht. 
Na de H.B.S. en twee jaar studie aan de Eco-
nomische Hogeschool, studeert hij thans aan 
de Katholieke Leergangen te Tilburg; richting 
Personeelsbeleid. 

Per 1 januari 1972 is benoemd tot Assistent 
Hoofd Civiele Dienst, de Heer A. Veldman. 
Tot 1 januari 1972 was de Heer Veldman werk-
zaam als assistent van de Direktie van het 
Parkhotel „Valmonte" te Berg en Dal. 

Wij wensen de Heer van Alphen en de Heer Veldman in hun nieuwe funktie 
veel sukses en vertrouwen - ook in de redaktie - op een prettige samen-
werking. 

DE REDAKTIE. 

BENOEMINGEN 
Per 1 november 1971 is benoemd tot Hoofdverpleegkun-
dige van afdeling K, Zr. C. de Wilde. 
Per 1 december 1971 is benoemd tot Hoofdverpleegkun-
dige van afdeling H (Coronair Care Unit) de Heer K. 
Hoogstad. 
Per 1 december 1971 is tot Hoofdverpleegkundige van 
afdeling G benoemd, Zr. P. Wijtvliet. 
Wij wensen hen in hun funktie veel sukses. 

DE DIREKTIE. 

Eind december zal de Heer A. Koopmans ons gaan verlaten i.v.m. het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De Heer Koopmans was 
sedert 1962 verbonden aan het ziekenhuis als Hoofd van het Centrale 
Magazijn. 

WIJ FELICITEREN 
Dhr. en Mevr. Nelemans met de geboorte van hun zoon Mark. 
Dhr. en Mevr. Broekmans—v. Hees met de geboorte van hun dochter Lisette. 
Dhr. en Mevr. Wiegerinck met de geboorte van hun zoon Martijn. 
Dhr. en Mevr. Vermeulen—Gorissen met hun zilveren huwelijksfeest. 

WIJ FELICITEREN 
MET 121/2 JARIG DIENSTJUBILEUM 
19-11-1971 Mej. E. Langen. 
15-12-1971 Mej. J. Heeren. 
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PERSONALIA 

WIJ VERWELKOMEN 
Mej. J. M. Buys 	 A 
Mej. Th. W. M. van Dijk 	 0 
Mej. C. W. M. van Es 	 A 
Dhr. A. H. J. Franken 	 A 
Mej. C. M. W. van Gorkum 	K.C.L. 
Dhr. C. J. F. Havermans 	 A 
Mej. P. G. van 't Hullenaar 	 B 
Mevr. W. lmmig—Leusen 	 A 
Mej. C. J. de Jong 	 Rest. 
Mej. M. L. H. Klerx 	 Ther. Pav. 
Mevr. J. Krale—van der Wedden 	0 
Mej. C. M. J. de Laat 	 B 
Mej. F. J. M. Ups 	 Bact. Lab. 
Mej. J. P. Mol 	 Couv. 
Mevr. J. v. cl. Muysenberg—Clerx 	K 
Mevr. M. Rombouts—Wislak 	R.P. 
Dhr. J. J. J. M. v. d. Velden 	 G 
Dhr. J. A. M. van Velthoven 	K.C.L. 
Mej. A. J. Visker 	 B 
Mej. M. J. Voeten 	 O.K. 
Mevr. V. Wijnaldum—de Wit 	 D 
Mej. M. C. C. Zuidhof 	P.A. Lab. 
Mej. J. van Dongen 	 A 
Mej. B. W. G. Jansen 	 B 
Mevr. A. W. Lambregts—v. Halteren 

K.C.L. 
Zr. Marie-José (v. Oosterhout) 	D 
Mej. M. J. de Zwart 	Maatsch. W. 
Mej. A. V. Goedkoop 	 D 
Mej. A. M. H. de Gouw 
Mej. B. J. Janssen 	 C 
Mej. P. Monseurs 	 D 
Mevr. de Steur—Colsen (M) 	O.K. 
Mej. C. v. Rossenberg 	 B 
Mevr. D. Kuenen-Driessen 
Mej. M. Aarts 	 K 
Mej. C. van Beers 	 A 
Mej. G. de Bruyn 	 Rest. 
Mej. J. Geux 	 B 
Mej. M. van Gorp 	 G 
Mej. M. Hellenberg Hubar 	Keuken 
Mej. H. Hofmans 	 Keuken 
Mej. M. Janssen 	 C 
Mej. J. v. Kronenburg 	 Rest. 

Mej. J. Leermakers 
Mej. C. v. d. Linden 
Mej. J. v. Osselaer 
Mej. M. v. Rooy 
Mej. J. v. Rijsbergen 
Mej. C. Schuurkes 
Mej. A. Straten 
Mej. A. Titulaer 
Mej. G. Toelen 
Mej. M. Ummenthun 
Mej. C. de Wolf 
Mej. R. in 't Zandt 
Mej. C. Zeertsen 
Mej. M. E. Heger 
Mej. R. A. Hoekstra 
Mej. M. J. L. Nooren 
Mej. C. T. N. Poppelaars 
Mej. J. A. van Schuit 
Mej. L. H. Sedney 
Mej. E. A. Smulders 
Mevr. W. Sturm—v. Hoogevest 
Mevr. A. Vermeulen—Bodden 
Mevr. P. Mallee—Romme 
Dhr. A. T. Loete 
Mej. M. L. Claassen 
Mej. A. P. S. van Liesdonk 
Mej. J. C. M. Rompa 
Mej. A. M. Steffens 
Mej. D. Tanis 
Dhr. M. J. Thiele 
Mevr. W. A. Wennekes—Peterse 
Mej. J. Josepa 
Dhr. M. Machielsen 
Mej. P. Beljaars 
Mevr. L. Dujardin-Smits 
Mej. M. Evers 
Dhr. M. v. Achterberg 
Dhr. G. Boudewijn 
Mej. L. v. d. Broek 
Mej. W. Hermans 
Mej. M. Quaars 
Mej. A. Roelofs 
Dhr. F. v. Schijndel 
Mevr. Smolders—Dirven 
Mevr. J. Verburg—Tertoolen 
Mevr. T. v. d. Vlerk—Koster 
Mevr. H. Vrins—Plasman 
Mej. P. Wijtvliet 
Mevr. M. Looman—v. Bavel 
Mevr. J. Meyvis—v. Bekhoven 
Mej. J. de Vries 
Mej. E. Monsieurs 
Dhr. H. van Vree 
Dhr. M. Vermeulen 

HUWELIJKEN 
9— 9-1971 

21— 9-1971 
23— 9-1971 
2-10-1971 

15-10-1971 
15-10-1971 
19-10-1971 
29-10-1971 
29-10-1971 
29-10-1971 
5-11-1971 
5-11-1971 

26-11-1971 
27-11-1971 
1-12-1971 
3-12-1971 

Mej. 0. Bouthisma (B) met Dhr. E. Antonia. 
Mej. M. Joormann (Maatsch. W.) met Dhr. S. Shrivastave. 
Dhr. A. de Rooy (K.C.L.) met Mej. J. v. Pelt. 
Mej. R. Gomès (A) met Dhr. 0. Vogelpoel. 
Mej. I. Stadhouders (Ged. Verpl.) met Dhr. T. Kalkers. 
Mej. R. Oprins (A) met Dhr. P. Botermans. 
Dhr. J. Buys (K.C.L.) met Mej. M. Baayens. 
Mej. M. v. d. Reyt (K.C.L.) met Dhr. N. v. Bezey. 
Mej. D. v. Beynen (O.K.) met Dhr. J. Luyckx. 
Dhr. A. v. Gils (K.C.L.) met Mej. W. Bastiaanssen. 
Dhr. Ch. Martens (D) met Mej. C. v. d. Heuvel. 
Mej. T. v. Gils (Chir. Poli) met Dhr. T. Tielen. 
Mej. G. v. Geel (K.C.L.) met Dhr. A. v. Fessem. 
Mej. I. Raedts (Chir. Poli) met Dhr. J. Jenniskens. 
Mej. M. Hagenaars (Afspr. Centr.) met Dhr. K. Rijvers. 
Mej. C. Goos (Rtintgen) met Dhr. J. Goos. 
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