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Nogmaals danken wij haar in het bijzonder voor de wijze, waarop zij de 
leerlingen heeft betrokken bij „Singel 33" en wensen haar veel voorspoed 
en succes toe voor de toekomst. 

DE REDAKTIE. 

Redaktie : 
Dhr. J. A. C. van Alphen, 
Dhr. M. P. J. van Bracht, 
Mej. Ch. van Es, 
Dhr. A. A. Vissers, 
Dhr. A. Veldman, 
Dhr. P. Verpaalen. 

Foto-reportages : 
Dhr. J. van der Pol. 

Omslag : 
Rosemarie van Boxel. 

Druk : 
Drukkerij 
West-Brabant, 
Dreef 58, Breda. 

Kopij inleveren in de bus op 
de Postkamer. 



WIE IS ONZE BUURMAN ? 
Op deze en andere vragen heeft dr. F. Zeegers, 

direkteur van het revalidatiecentrum, een duide-

lijk antwoord gegeven. 

De redaktie hoopt dan ook, dat U net als wij 

na de volgende antwoorden gelezen te hebben 

zult zeggen, oh, is dat nu onze buurman. 

1) Wanneer is het revalidatiecentrum „Brabantpark" opgericht ? 

Met welke doelstelling ? 

In 1955 is de Stichting Revalidatiecentrum Breda opgericht, op initiatief 
van dr. H. M. Houben, voorzitter van de Stichting Revalidatie Noord-
Brabant en indertijd lid van de Raad voor Revalidatie in Nederland. 
De opzet was te komen tot een poliklinische revalidatie in de regio Breda 
in de ruimste zin van het woord; dus de behandeling van de gehandicapten 
in fysisch, psychisch en sociale zin, met als doel integratie in de maat-
schappij. 

Voor deze integratie is vooral nodig, dat de patiënt zelf aktief is, dit in 
tegenstelling tot de passieve revalidatie in het ziekenhuis. 
Aanvankelijk was het de bedoeling, een poliklinisch centrum voor de 
drie Bredase ziekenhuizen te stichten, doch het Diaconessenhuis had 
in de nieuwbouw reeds een fysische therapie-afdeling opgenomen en het 
Laurensziekenhuis eveneens. 
Van de congregatie Alles voor Allen werd een stuk grond aan de Brabant-
laan in erfpacht verkregen, waarop het Revalidatiecentrum werd gebouwd, 
en wel in eerste instantie een uitgebreide afdeling fysiotherapie, (een 
bestralingsafdeling), een afdeling hydrotherapie (badafdeling met vliinder-
baden en loopbaden), een oefenzaal met oefenapparaten, een gymnastiek-
zaal en tenslotte een afdeling arbeidstherapie. 
Het betreft hier voornamelijk een typische extra murale (= poliklinische) 
aktiviteit, hetgeen ook in de bouw van het centrum tot uitdrukking werd 
gebracht. (zie tekening, het dik gedrukte gedeelte). 

2) Kunt U iets vertellen over de organisatie van het revalidatiecentrum ? 

In het revalidatiecentrum is de volledige unit aanwezig voor de behande-
ling van de gehandicapte mens. 
Naast deze fysische revalidatie is er een uitgebreide organisatie opge-
bouwd voor de sociaal maatschappelijke behandeling. 
Er is kontakt met de distriktverpleegsters voor revalidatie van de Stichting 
Revalidatie Noord-Brabant. 

Bovendien is er kontakt met de A.V.O., dit is een vereniging, die de 
belangen behartigt voor de minder validen, speciaal m.b.t. de aanpassingen 
in de woning, het verstrekken van vervoersmiddelen voor gehandicapten 
en het zorgen voor aangepast werk. 
Verder is er kontakt met de ouderverenigingen voor gehandicapte kinderen 
en met de G.M.D. (Gemeenschappelijke Medische Dienst) voor de uit-
voering van de Wet op de arbeidsongeschiktheid. 
Er zijn regelmatig besprekingen met deze instanties, zodat de behandeling 
van de patiënt niet blijft staan bij de behandeling van het gebrek alleen; 
de patiënt in zijn totaliteit wordt behandeld. 
De uitbouw van 1970 was erop gericht, deze totaliteit te kompleteren. 
Er is toen een uitbreiding gemaakt voor de afdeling fysiotherapie in engere 
zin (de bestralingsafdeling). 
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Verder zijn er vier kamers bijgebouwd voor de oefentherapie van motorisch 
gehandicapte kinderen, er is een gymnastieklokaal bijgebouwd en de 
hydrotherapie is via een zwembad aangesloten op de oefeneenheid. 
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Op de bovenverdieping is een orthopaedische werkplaats ingericht, verder 
zijn er ruimten voor logopaedie, maatschappelijk werk en voor de artsen. 
Een voordeel voor het revalidatiecentrum is, dat het gelegen is annex 
een groot ziekenhuis, waardoor alle medische specialismen hun inbreng 
kunnen geven in de revalidatie van de patiënt. 

Momenteel zijn er 900 patiënten in behandeling, waarvan 348 mannen, 
359 vrouwen en 193 kinderen. 

In het ziekenhuis worden circa 60 patiënten door de staf fysiotherapeuten, 
onder leiding van de in januari in dienst gekomen revalidatie-arts be-
handeld. 
Naast de voordelen voor de patiënten in het revalidatiecentrum van de 
nabijheid van een groot ziekenhuis, is er een voordeel voor de patiënten, 
opgenomen in het lgnatiusziekenhuis, dat zij gebruik kunnen maken van 
een volledig geoutilleerd revalidatiecentrum. 
Op bestuurlijk niveau is er een relatie gelegd met het lgnatiusziekenhuis. 
Een bestuurslid van het revalidatiecentrum is ook bestuurslid van het 
Ignatiusziekenhuis. 

3) Hoeveel medewerkers heeft het revalidatiecentrum ? 

Momenteel werken er in ons centrum 1 hoofd fysiotherapeut met 24 fysio-
therapeuten, onderverdeeld over de verschillende afdelingen namelijk de 
afdeling fysiotherapie in engere zin voor bestraling, elektriseren, de oefen-
zaal, massage-afdeling en hydrotherapie. 

1 hoofd arbeidstherapeut met 3 arbeidstherapeuten en twee timmerlieden 
voor de afdeling lichte- en zware arbeidstherapie, voor A.D.L. training, 
d.w.z. training voor de aktiviteiten van het dagelijks leven, zoals koken, 
dus een aangepaste keuken, verder alle andere handelingen, die in huis 
noodzakelijk zijn, zoals naar het toilet gaan, in- en uit bed stappen, wassen, 
douchen, waarvoor de outillage aanwezig is. 
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Verder zijn er een psycholoog, een logopaediste, een maatschappelijk 
werkster, een orthopaedisch instrumentmaker met technische medewerkers, 
een aantal administratieve medewerk(st)ers en 40 stagaires fysiothera-
peuten van de „Akademie voor Fysiotherapie West Brabant". 

4) Is er een toename van de fysiotherapie te konstateren en hoe is de 
instelling van de artsen t.o.v. de fysiotherapeutische behandeling ? 

Inderdaad is er de laatste jaren duidelijk een beter inzicht gekomen in 
de waarde van de fysiotherapie in engere zin. In februari 1965 is er een 
Koninklijk Besluit uitgevaardigd, waarin de opleiding voor fysiotherapie 
en de inhoud van de fysiotherapie exacter is vastgesteld. 

Uitgaande van het revalidatiecentrum en de drie Bredase ziekenhuizen 
is er bovendien momenteel een opleiding voor fysiotherapie in Breda. 

Dit is de „Akademie voor Fysiotherapie West Brabant" met een apart 
bestuur, waarin de drie ziekenhuizen en het revalidatiecentrum zitting 
hebben. 

Er zijn momenteel 200 cursisten. 

Bovendien wordt momenteel op enkele universiteiten aan de medische 
studenten het vak fysiotherapie (dat eigenlijk paramedisch is) gedoceerd 
door een aparte hoogleraar. 

Voor de toename van de fysiotherapie zijn 2 faktoren aan te wijzen : 

a) een verbetering van de mogelijkheden voor de fysiotherapie, ver-
beterde technieken en een betere beroepsopleiding. Ook de artsen 
maken meer gebruik van de fysiotherapeutische mogelijkheden. 

b) er zijn meer mensen, die fysiotherapie nodig hebben. 
Mensen, die invalide waren hadden vroeger minder overlevingskansen. 
Het aantal invaliditeiten door verkeersongevallen neemt toe. 
De congenitaal gebrekkige kinderen, dus de kinderen, die geboren 
worden met afwijkingen aan het houdings- en bewegingsapparaat, 
(bv. spina bifida en spastische kinderen) blijven in leven en dienen 
voor een verbetering van hun validiteit te worden behandeld. 

5) In welke relatie staat de mytylschool tot 't centrum ? 

Bij de revalidatie drong zich direkt de gedachte op, dat naast de fysisch, 
psychisch, sociale revalidatie, het bij kinderen uitermate belangrijk is, dat 
er adekwaat onderwijs wordt gegeven. 

Derhalve was een mytylschool, een school voor lichamelijk gehandicapte 
kinderen, dus een noodzaak. 

Aanvankelijk werd gestart in de Ceresstraat, naderhand op een school 
op de Dreef. Momenteel hebben wij de beschikking over een zeer moderne 
mytylschool annex het revalidatiecentrum, waardoor wat de revalidatie 
betreft de toestand optimaal is. De kinderen die door een lichamelijk 
gebrek niet in staat zijn het lager onderwijs naar behoren te volgen, kunnen 
op de mytylschool worden geplaatst. Deze kinderen krijgen dus aangepast 
onderwijs (bv. kinderen, die niet kunnen schrijven leren typen), 

Er zijn alle mogelijke maatregelen getroffen om het leerprogramma zo 
goed mogelijk aan 't kind aan te passen. Daarnaast is er voor deze kin-
deren tijd om te worden behandeld in het revalidatiecentrum. 

Indertijd is voor de mytylschool een apart bestuur gekozen, omdat dit 
een aparte discipline is in de revalidatie. Ook hier is weer een relatie 
op bestuurlijk niveau, 'n bestuurslid van het revalidatiecentrum heeft zitting 
in het bestuur van de mytylschool. 
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6) Is er een voldoende kostendekking vanuit de ziekenfondsen en de 

partikuliere verzekeringsmaatschappijen ? 

Met de ziekenfondsen is er in Breda altijd de beste samenwerking geweest, 
voor wat betreft de honorering van de fysiotherapie-behandelingen. 

Er is eind 1971 een beschikking gekomen van de Minister van Volks-
gezondheid, waarbij de revalidatiebehandelingen als geheel in het zieken-
fondspakket zijn opgenomen. 

Dit verbeterde de mogelijkheden voor de uitgebreidere revalidatie. 

Wat de partikuliere maatschappijen betreft is er overleg geweest met de 
voorzitter van de Vereniging van ziektekostenverzekeraars, om te komen 
tot een adekwate polis, waarbij de patiënt behoorlijk is gedekt tegen 
calamiteiten, wanneer hij fysiotherapeutisch moet worden behandeld. 

Dit is echter nog niet volledig in kannen en kruiken. De polissen diver-
geren nog te veel. Aangezien de kosten van de fysiotherapie tot duizenden 
guldens kunnen oplopen is het altijd zaak, om bij 't sluiten van een ver-
zekering dit facet goed te bekijken. 

7) Hoe staat het met de revalidatie elders in Nederland ? 

In het algemeen heeft de revalidatie na de 2e wereldoorlog een hoge vlucht 
genomen in Nederland. 1) door het grote aantal invaliden van na de oorlog. 
Het eerste revalidatiecentrum in Nederland was dan ook het° Militair Re-
validatiecentrum in Doorn. 2) verbetering van 't sociaal geweten. De hou-
ding t.o.v. de gehandicapte mens is veranderd. We hebben de aktiviteiten 
rond „Het Dorp" gezien. 

Bovendien zijn er steeds meer revalidatie-afdelingen aan ziekenhuizen, 
maar ook revalidatiecentra, klinische en poliklinische. 

Het grote probleem is nog, de samenwerking van de vele disciplines, die 
in de revalidatie belangrijk zijn (zoals verschillende medische specialisten, 
psychologen, sociaal maatschappelijk werksters en leerkrachten). 

Het is naar mijn mening niet teveel gezegd, wanneer ik de zaak zo stel, 
dat de samenwerking tussen de verschillende medische disciplines in het 
Ignatiusziekenhuis en de maatschappelijke diensten in de regio Breda 
met 't team van het revalidatiecentrum, als voorbeeld is te stellen voor de 
rest van Nederland. 

Gaarne willen wij dr. Zeegers en zijn medewerkers hartelijk dankzeggen 
voor de geweldige medewerking, die ons verleend is bij de totstandkoming 
van „het antwoord". 

Als buren zeggen wij dan, „tot wederdienst bereid". 

DE REDAKTIE. 
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SAMENVATTING NOTULEN 
ONDERNEMINGSRAADVERGADERING D.D. 7-2-1972 
1. Opening door de voorzitter, dr. Derksen. 

2. Notulen vergadering d.d. 8-11-1971 worden zonder op- of aanmerkingen goed-

gekeurd. 

3. Mededelingen door de voorzitter : 

Uit een ingekomen stuk d.d. 17-11-1971 blijkt, dat op de stafvergadering 

d.d. 10-11-1971 een nieuw stafbestuur is gekozen, dat bestaat uit : 

voorzitter 	 : C. J. E. van Geel; 

vice-voorzitter 	 : H. M. Mendelaar; 

secretaris/penningmeester : N. J. M. Wijffels. 

Collectieve snipperdag 1972. 
De directie heeft besloten 22 december 1972 als coll. snipperdag aan te wijzen. 

Een O.R.-lid wijst erop, dat in het Rechtspositiereglement staat, dat bekend-

making van coll. snipperdagen dient te geschieden vóór ultimo januari. De 

voorzitter deelt mede dat bekendmaking van de coll. snipperdag niet eerder 

is gebeurd, daar de directie eerst de O.R. wilde inlichten. Aangezien de ge-

plande O.R.-vergadering van 11-1-1972 is uitgesteld i.v.m. vakanties, kon dit 

punt niet eerder aan de O.R. worden medegedeeld. 

Overeengekomen wordt, dat de O.R.-leden hun achterban zullen informeren 

over de reden van deze te late bekendmaking van de coll. snipperdag. 

Joegoslavische verplegenden. 

Er komen geen Joegoslavische verplegenden naar Nederland. De werving van 

deze verplegenden voor Nederland is zeer moeilijk geworden. De Nederlandse 

autoriteiten zagen geen kans aan onze aanvraag te voldoen. Op deze mede-

deling werd onze aanvraag ingetrokken. 

Reglement O.R. 

De commissie, bestaande uit de heren Derksen, Hommel, Leyten en Vissers 

heeft gewacht met opstelling van een reglement daar er een andere concept-

regeling zou komen van de N.Z.R. Dit concept komt niet. De voorzitter verzoekt 

de commissie haar werkzaamheden te hervatten. 

Assistent van de heer Vissers. 

De heer van Alphen zou graag zo nu en dan de vergaderingen van de O.R. 

bijwonen om zich verder te bekwamen in het personeelsbeleid. De O.R. heeft 

hiertegen geen bezwaar. 

Maaltijdenverstrekking. 

De gratis broodmaaltijden voor de leerlingen, die ,verloskamerdienst hebben, 

blijven voorlopig gehandhaafd. Bij de opstelling van de binnenkort te ver-

wachten regeling „Maaltijdenverstrekking" zal dit punt aan de orde komen 

en in deze regeling worden verwerkt. 

Geen gratis ontbijt voor externe leerlingen, die nachtdienst hebben. Externe 

leerlingen, die nachtdienst hebben, kunnen na de nachtdienst huiswaarts keren 

en daar ontbijten. Willen zij hier ontbijten, dan moeten zij daarvoor betalen; 

interne leerlingen betalen ook voor hun maaltijden. 

De O.R. vraagt nadere uitleg over art. 25 van de Wet. 

De voorzitter wijst erop, dat over uitleg van artikel 25 weinig jurisprudentie is. 

Artikel 25 is in de Wet opgenomen op verzoek van de vakbonden, om vooral 

in te kunnen grijpen bij fusies, bedrijfssluitingen etc. 

De O.R. wijst op het probleem van de communicatie. Als O.R.-lid vertegen-

woordigen wij een groep, aldus de O.R., en deze groep moeten wij dan ook 

kunnen informeren over de gang van zaken in het ziekenhuis. 

Een O.R.-lid stelt voor, na een directievergadering een aantal belangrijke 

zaken aan de O.R. bekend te maken. De voorzitter wijst erop, dat het voor een 

directie erg 'moeilijk is te beslissen, welke informatie te geven en op welk 

tijdstip. U dient zelf ook op informaties uit te gaan, aldus de voorzitter. 

De O.R. acht het van groot belang te weten hoe de organisatie van het zieken-

huis opgebouwd is. Een O.R.-lid zou graag op de hoogte zijn van de diverse 

mogelijkheden van beroep. 

Na de volgende O.R.-vergadering zal hierover informatie worden verstrekt. 
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4. Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek. 

Van enige O.R.-leden is het verzoek ontvangen de mogelijkheid te bieden aan 

werknemers van 40 jaar en ouder zich aan een periodiek bedrijfsgeneeskundig 

onderzoek te onderwerpen. 

Een periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek kan alleen worden ingevoerd, 

wanneer er een full-time bedrijfsarts aanwezig is. Een dergelijk onderzoek kan 

men niet verplicht stellen. 

Er wordt naar gestreefd een bedrijfsgeneeskundige dienst in het ziekenhuis 

op te richten. Tijdstip, waarop dit gerealiseerd is, is nog niet bekend. 

5. Rondvraag. 

De O.R. wijst erop, dat nog niet is voorzien in de vacatures, ontstaan door 

vertrek van mej. Rietveld en dhr. Str6ter voor een nieuwe voorzitter en een 

plaatsvervangend voorzitter van de agendacommissie. 

Dit moeten de O.R.-leden zelf regelen. In het nieuwe O.R.-reglement zal het 

aantal uren voor vóór-vergaderingen worden vastgesteld. 

Een O.R.-lid stelt voor de goedgekeurde notulen ongewijzigd op de prikborden 

te publiceren. De voorzitter heeft hiertegen bezwaar : hij acht het, terwille 

van de „achterban" beter, dat de notulen in aangepaste (voor iedereen lees-

bare) vorm gepubliceerd worden. 

Besloten wordt, dat zij, zoals eerder afgesproken, alleen op de prikborden in 

verkorte vorm gepubliceerd worden. 

Op een vraag van een O.R.-lid deelt de voorzitter mede, dat in de O.R.-

vergaderingen individuele gevallen, zoals sollicitaties, promotie e.d. niet be-

handeld kunnen worden. Dit is een zaak voor afdeling Personeelszaken, niet 

voor de O.R. 

Door de O.R. wordt gevraagd de mededelingen van de voorzitter als agenda-

punten op de agenda te plaatsen, zodat overleg voor de vergadering mogelijk 

wordt. De voorzitter deelt mede, dat mededelingen geen agendapunten zijn. 

Een O.R.-lid vraagt of bij verkiezingen van de Jongerencommissie/leerlingenraad 

tevens een O.R.-lid als afgevaardigde voor de leerlingen gekozjn mag worden, 

aangezien dhr. van de Sluyssen eindexamen doet en daardoor geen lid meer 

kan zijn van de O.R. als afgevaardigde van de leerlingen. 

Voorlopig zullen de leerlingen door 2 leden vertegenwoordigd worden. 

Over de collectieve ziektekostenverzekering kan men binnenkort een voorstel 

verwachten. 

Volgende vergadering dinsdag 14 maart 1972 om 16.30 uur. 

B. Sluiting door de voorzitter. 

VERTREK NAAR NOORD-SUMATRA 
Graag wil ik van de gelegenheid, die de Re-
daktie van ons ziekenhuistijdschrift mij aan-
bood, gebruik maken om iets neer te pennen 
over mijn nabije toekomstplannen. 
Ik wil vooraf zeggen, dat zulks bij nadere be-
schouwing, niet zo eenvoudig is. 
De mobiele tijd waarin wij allen leven, geeft 
mijns inziens weinig garantie voor een stabiele 
toekomst. Te meer als deze toekomstplannen 
hun geboorte vinden in een strikt persoonlijk 
brein, waar dan eigen verlangens en wensen 
de hoofdtoon gaan spelen. Mede hierdoor is 
het moeilijk om van vaste toekomst te spreken. 
De hoofdgedachte die mij geleid heeft om 
aan ontwikkelingswerk te doen, want dat wil 
ik, is een zaak van, hoe schamel ook, open 
staan voor datgene wat leeft en omgaat buiten 
mijzelf. 
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Een zekere gevoeligheid voor de vraag, wat 
is de mens, hoe leeft hij, wat wil hij ? 
Door al dit existentieel gefilosofeer heen en 
terugvallend op mijn eigen gevoelens, meen ik 
te mogen besluiten, dat iedereen op de eerste 
plaats gelukkig wil zijn, en een menswaardig 
leven wil leiden. 
Dit alles, wat ik hier neerschrijf, is zeker niet 
nieuw, toch heb ik vier jaar nodig gehad om 
het te bedenken, maar om het dan zó te be-
denken, dat die gedachte voor mij vlees en 
bloed werd. 
Ik laat mij nu verder dobberen op een ge-
voel van onderlinge solidariteit, voor mij is dit 
de sleutel naar de zo kwetsbare vrede. 
En bij ontstentenis van dit laatste kunnen 
mensen het niet stellen ! ! 
Denken wij maar aan India, Pakistan, Vietnam, 
Boeroendie. En er is nog veel meer op te 
noemen. 
Weliswaar speelt zich dit af buiten onze hori-
zon, wij zien het niet in directe zin, maar 
struisvogelpolitiek (kop in het zand) is hier niet 
op zijn plaats. 
Door de hedendaagse snelle intra-mondiale 
contacten is de problematiek, waar ook, beter 
gekend en ook meer de problematiek van 
iedereen geworden. 
Ons saamhorigheidsgevoel wordt hier aange-
sproken en het is onze plicht om daar be-
denkingen bij te maken, willen wij de wereld 
leefbaar houden. 
Uit al deze bedenkingen ben ik tot het besluit 
gekomen om iets te gaan doen. 
Mijn verpleeg-opleiding is afgerond met een 
cursus in tropische ziektenleer en mijn vier-
jarige pastorale opleiding heb ik beëindigd. 
Mijn leefsituatie (ik ben,  lid van de Benedic-
tijner groep Vita et Pax) maakt het mij mo-
gelijk om naar Noord-Sumatra te gaan. 
De voornaamste taak die mij daar te wachten 
staat is verpleging en opleiding daartoe en 
pastorale zorg. 
Zelf ben ik reuze benieuwd wat het allemaal 
worden gaat ! 
Gezien de minder gunstige omstandigheden 
ginds ter plaatse en vanuit onze onderlinge 
solidariteit, als mensen samenlevend op een 
kluit aarde, durf ik het aan, ook op U een 
beroep te doen, mijn onderneming kans op 
slagen te geven. 

In naam van mijn toekomstige Batak-vrienden 
en niet in het minst van mijzelf zeg ik nu 
reeds : 

Terisma kasih ! ! 

Dank U ! ! 

LIONEL NOTTEBOOM. 
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GEHOORD OP HET THERESIAPAVILIOEN 

VRAAG : „Wat is er in de lucht ?" 

ANTW. : „In de lucht is God, Jezus en de Engels, vogels, vliegtuigen, 
raketten en kisten...." 

VRAAG : „Hoezo kisten ?" 

ANTW. : „Nou, alle mensen die dood zijn !" 

RINA, 8 jaar, is aan het rekenen. 

De juf probeert het sommetje 10 + 7 een beetje leuk aan te 
kleden : „Jij bent jarig en 's morgens krijg je op school 10 zuur-
tjes. 's Middags nog eens 7. 

VRAAG : Hoeveel zijn er dat ?" 

RINA : „Daar krijg je rotte tanden van". 

JACK : „Broeder, mag ik plassen ?" 

BROEDER : „Wanneer heb je voor het laatst geplast ?" 

Jack tegen de buurjongen : „Wanneer was dat ?" 

Na een kleine pauze zegt Jack : „Nog vóór de juffrouw". 

ROBBIE, 7 jaar, moest woordjes lezen die beginnen met ge. 
Geboren kwam aan de beurt. 

„Dat vind ik zo'n moeilijk woord, Rob. Kun jij er iets van vertellen? 

ROBBIE : Ja, nou eh, Mama krijgt bijvoorbeeld een keertje buikpijn en 
dan komt er een babietje en dan wordt 't geboren. 

RINA, 8 jaar, moet proberen het verschil tussen een stad en een dorp 
aan te geven. 

VRAAG : „Ken je mensen, die veel in de stad werken en niet op 'n dorp ?" 

RINA : „Ja, dokters ! Want dan kunnen ze meer geld verdienen". 
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50 Jaar 
gnatius-ziekenhuis 

Op 14 november 1972 

bestaat het Ignatius-ziekenhuis 50 jaar. 

Er is een feestcommissie benoemd, die de opdracht heeft gekregen een 
feestprogramma samen te stellen. 

Samenstelling van de commissie : 

Drs. A. J. M. Mallens - Voorzitter. 

Leden : 

Drs. A. J. v. d. Made - Namens het Bestuur, 

Zr. M. Vahlkamp 	- Direktrice, 

Dhr. C. E. M. Wilking - Namens de Specialisten, 

Dhr. M. van 'Bracht 	Namens de Ondernemingsraad, 

Mej. F. de Rijk 	- Namens de Personeelsvereniging, 

Dhr. G. Vergeer 	Hoofd Civiele Dienst, 

Dhr. A. Vissers 	- Hoofd Personeelszaken. 

Door deze commissie werd vele malen vergaderd en op de laatste ver- 
gadering is het volgende programma vastgesteld. 

PROGRAMMA 

ALGEMEEN. 

Er zal een Jubileumboekje worden samenge-
steld met medewerking van een deskundige 
op dit gebied. Dit boekje zal worden uitge-
reikt aan : bestuur - patiënten - specialisten -
personeelsleden - en externe relaties. 
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14 NOVEMBER 1972: 

De Civiele Dienst zal op deze dag zorgdragen 
voor een „feestmenu". 
Vooral de patiënten zullen deze dag „extra" 
worden bedacht. 
Radio Ignatius zal voor de patiënten op deze 
dag zorgdragen voor een aangepast „muzi-
kaal programma". 
De patiënten en personeelsleden ontvangen 
op deze dag het Jubileumboekje. 
's Avonds om ± 19.00 uur is er een H. Mis 
uit dankbaarheid. 
Deze H. Mis zal waarschijnlijk t.b.v. de pa-
tiënten uitgezonden worden door Radio Igna-
tius. 

15 NOVEMBER 1972: 

Herdenkingsdag voor de externe relaties (o.a. 
specialisten, huisartsen, bestuur - direkties van 
ziekenhuizen etc. etc.). 
Het programma voor deze dag is nog niet 
bekend. 

24 EN 25 NOVEMBER 1972 : 

Feestdagen voor alle medewerk(st)ers van ons 
ziekenhuis. 
De feestcommissie heeft op deze dagen de 
„Stadsschouwburg" uitgekocht. 

Op deze avonden wordt in de schouwburg gespeeld de Musical 

„EN NU NAAR BED" 
van Annie M. G. Schmidt. 

Programma op deze avonden : 

Aanvang : 19.45 uur. 

Openingswoord door Mr. D. van Setten, Voor-
zitter van het Bestuur. 

20.15 uur. Aanvang Musical. 

Tijdens de pauze : gratis consumptie. 

Na het einde van de voorstelling, gezellig 
samenzijn in de schouwburg. 

Tijdens dit „gezellig samenzijn" zullen er 
„hapjes en drankjes" worden geserveerd. 

Op deze feestavonden worden uitgenodigd : 
Bestuur - Specialisten - Personeelsleden -
Gepensioneerden - Medewerkers Radio Igna-
tius - dames van de Patiëntenbibliotheek en 
andere medewerk(st)ers van ons ziekenhuis. 

Nadere mededelingen over het jubileum zullen 
t.z.t. worden bekendgemaakt. 

DE FEESTCOMMISSIE. 
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EXCURSIE 

IN 'T 

WONDERLIJKE 

GROENLAND Alvorens de O.K. binnen te gaan, werden we voorge-

steld aan 't hoofd van de afdeling, de heer de Gouw 

en na enkele minuten werden we steriel naar binnen 

geleid. 

We voelden ons als 'n vreemde eend in de bijt. 

Vreemd mag men wel zeggen; diep gehuld in lange 

vormloze jurken, douchemutsen bedekten onze haardos, 

plastic hoezen beschermden de vloer tegen eventuele 

verdere schadelijke indringers. 

Af en toe elkaar grijnzend aankijkend, hier en daar een 

stoot of stomp, wurmden we ons de eerste O.K. in, 

waar de heer de Gouw ons zeer levendig alles uitlegde. 

En zo werden we geconfronteerd met de zeer op en top 

technisch uitgevoerde snufjes van 't steriele wereldje 

van de O.K. 

Vooral opvallend was de demonstratie van de robot-

aandoende operatietafel. 

Af en toe kreeg je 't benauwde idee dat je daar zelf 

wel eens zou kunnen liggen en dat als men de operatie-

tafel opzij zou laten kantelen je eraf zou rollen. 

Na alle 0.K.'s te hebben doorlopen liet de heer de 

Gouw 'n zaaltje zien waar de patiënt na de operatie 

bewaakt wordt. Een compliment voor degene die op 

dit idee kwam en 't doorgevoerd heeft. 

'n Modern ziekenhuis met vooruitstrevende gedachten, 

zo moesten er meer zijn. 

Aan 't einde van de excursie kreeg men de gelegen-

heid vragen te stellen. 

Er werden vragen gesteld zoals over de steriliteit, 

't doel ervan enz. 

Waar uit de bus kwam, dat de heer de Gouw een 

man is van steriliteit (zo gezegd) en erg streng is 

op dat gebied. 

Interesse ging vooral uit naar belangrijke operaties hoe-

veel per dag, 't gedrag van de patiënten, eventuele 

opleiding van O.K.-verpleegster of O.K.-assistente. 

Zo hoorden we tot onze verbazing dat er ± 30 mensen 

per dag geopereerd worden, dat is nou niet 'n klein 

beetje, is dat niet ± 7800 patiënten per jaar ? 

We moeten wel zeggen, dat de excursie de moeite 

waard was en we zouden 't iedereen aanraden. 
Dan pas leert men de juiste situatie kennen, die er 

in de O.K. verkeert. 

Verder willen we de heer de Gouw nog hartelijk be-
danken voor de uitstekende begeleiding. 

HERMINE WESTERHOF, 

stagaire diëtiste. 
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GESLAAGD BARBECUE-FEEST 

VOOR VERKENNERS 

OP DE „MURK - HOEVE" 

Op zaterdagmiddag 10 juni j.l. is op de „Murk-Hoeve" 

aan de Moleneindstraat een mooie traditie voortgezet ! 

Voor de derde maal werd, als tegenprestatie voor 't 

gebruik van de Murk-Hoeve t.b.v. 'n feestavond van 

de Personeelsvereniging van 't lgnatiusziekenhuis, 'n 

barbecue-middag georganiseerd voor de gehandicapte 

verkenners van de Dr. Murk Jansengroep. 

Ondanks het minder goede weer, dat het noodzakelijk 

maakte binnen te barbecuën, werd het weer een bij-

zonder geslaagd festijn ! 

In de feestelijk versierde schuur stegen weldra de 

braadgeuren naar boven en genoten de jongens enorm, 

omdat ze, zo vlak naast de „hete" barbecue, zelf hun 

lapjes vlees konden braden. 

Dat er af en toe eens 'n lapje vlees tussen het rooster 

viel, mocht de pret niet drukken maar verhoogde alleen 

maar het plezier en Meneer Bastiaansen, als ervaren 

„barbecuër", redde steeds met vaste hand de kotelet 

uit z'n benarde positie ! ! 

Het was 'n bijzonder gezellig gezicht, de jongens aan 

de diverse tafeltjes te zien smullen van hun eigen 

gebraden kotelet, gecompleteerd met 'n heerlijk sausje, 

stokbrood, worst en limonade ! 

Namens alle jongens, leiders en leidsters van de Dr. 

Murk Jansengroep, wil ik de Personeelsvereniging van 

het lgnatiusziekenhuis hartelijk danken voor het aan-

bieden van dit barbecue-feest; het was fantastisch ! 

Speciaal dank aan de Heer Bastiaansen en de dames 

en heren, die deze middag tot zo'n sukses hebben 

gemaakt ! 

Voor veel jongens is deze konfrontatie met Ignatius 

wel heel wat plezieriger dan de konfrontatie met het 

ziekenhuis, die ze soms noodgedwongen moeten onder-

gaan. 

Nogmaals dank en wat ons betreft mag de traditie 

volgend jaar worden voortgezet ! 

Namens de Dr. Murk Jansengroep, 

Groepsleider 

J. A. KOUWENBERG - Bevel. 
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D.I.O. - NIEUWS D.I.O. - NIEUWS D.I.O. - NIEUWS 

RIKKEN 
Donderdagavond 4 mei was weer de laatste rikavond 

van het seizoen 71-72. 

In een goed bezet restaurant streden weer de deel-

nemers naar de hoogste titel, namelijk rikkeizer worden. 

Al was die aan het begin van de avond al bijna bekend, 

toch probeerden nog enkele rikkers hem van de troon 

te stoten, maar het lukte ze niet. 

Rikkeizer werd Dhr. v. Campenhout met 266 punten. 

Ons aller voorzitter Dhr. Bastiaansen had die avond 

vrij gemaakt om de rikkeizer te huldigen met welge-

meende woorden en een prachtige bloemenkrans. 

Bloemen werden ook aangeboden aan Mevr. Hopstaken 

en aan Mevr. de Jongh, die er steeds op deze avonden 

voor hebben gezorgd de inwendige mens te voorzien 

van koffie en een pilske, om de spanning wat weg te 
spoelen. 

Dhr. Heymans dankte de leiders voor de fijne avonden 

en bood hen namens alle deelnemers een leuke attentie 

aan, wat zeer op prijs werd gesteld. 

Al met al kan weer terug worden gezien op deze ge-

slaagde aktiviteit van de Personeelsvereniging. 

Wij verwachten U allemaal weer half september, wan-

neer wij weer beginnen met ons 4de rikseizoen. 

Tot dan, 

J. DE GRAAF_ 
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GOED NIEUWS 

Lang gewacht - stil gezwegen. 

Nooit gedacht - toch voor elkaar gekregen. 

Goed Nieuws ! 

Voor alle leden van onze fotoclub en alle 
andere belangstellenden. 

Eindelijk hebben we dan een eigen D.O.K.A. 
(Donkere Kamer), met ontwikkelkamer, spoel-
lokaal, vergrotings- en afdrukruimte. 

Uitgerust met 3 vergrotingsapparaten voor 
alle soorten negatieven. 

Dus amateurfotograven jullie worden in grote 
getale verwacht op elke maandag, dinsdag 
of donderdag, te beginnen met de le maan-
dag van juli. 

Langs deze weg ook dank aan alle mede-
werkers die dit voor alle D.1.0.-leden moge-
lijk hebben gemaakt. 

Dhr. J. v. d. POL, 

Dhr. L. J. A. MARCELIS. 

DANKBETUIGING 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de trouwe komst om een 
duik te nemen. 

Want door Uw komst werd de mogelijkheid waargemaakt, dat de zwemclub 
bleef bestaan. Zoals U weet, ben ik er voor om te zorgen dat U het hoofd 
boven water houdt en dat alles in het gareel loopt. 

Op maandag 29 mei j.l., de laatste zwemavond, heb ik wederom gemerkt 
dat alles naar Uw tevredenheid is geweest. 

Ik kan dan ook niet nalaten om allen die hun blijk van waardering kenbaar 
hebben gemaakt door mijn vrouw en mij te verrassen, te bedanken voor 
de cadeau's die wij hebben ontvangen. Na de waarderende woorden die 
namens U allen, werden uitgesproken door de Heer van Bracht, werd 
mijn vrouw ook nog in de bloemen gezet, voor de eenzame uren die zij 
alleen heeft doorgebracht om mij de gelegenheid te geven dit alles waar 
te maken. 

U allen nogmaals hartelijk dankend en een prettige vakantie toewensend, 
teken ik, mede namens mijn vrouw. 

Dhr. en Mevr. JANSSEN. 
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BARBECUËN 

Zoals de charleston bij de jaren '30 hoort, zo hoort barbecuën bij de 
jaren '70. 

Barbecuën is heden ten dage een begrip van gezelligheid en ongedwon-
genheid; van : het los mogen laten van holle beleefdheidsfrasen en het 
lak mogen hebben aan tafelmanieren. 

Zo kom je ook eerder tot een fijn gesprek van mens tot mens - in tegen-
stelling tot een etentje waar je aan tafel converseert van persoon tot 
persoon - wanneer je gebogen over het vuur zit en je je uiterste best doet, 
de saté of kotelet tot een sukses te maken. 

En natuurlijk draagt de wijn in beker - waardoot je ongemerkt toch in 
een soort vakantiestemming komt - er toe bij, dat je ontvankelijker wordt 
voor een grap, een minder formele dans, een sprankelende babbel. 

In barbecuën zit een speels element dat je die dingen laat doen, waar 
je ook echt zin in hebt en dat „gewichtigdoenerij" belachelijk maakt. 

Je eet wat, je drinkt wat, je danst wat, je praat wat, je hangt wat rond, 
je lacht wat, je roept wat, je vrijt wat, je geniet en je hebt het gewoon 
lekker naar je zin. 

Barbecuën moet je gewoon een keer doen, je hebt het dan voorgoed te 
pakken. 

Zelfs de rook van de vuren, die af en toe schuurinwaarts kwam, werd niet 
als hinderlijk ervaren; het hoort erbij en je ruikt er toch helemaal naar. 

Met veel fantasie en enthousiasme was de schuur versierd. Alles stond 
in het teken van de fiets. Een opgehangen, witte fiets deed mij denken, 
aan het, destijds door de provo's gelanceerde, „witte fietsenplan". 

Toen een lachertje, nt:, bloedserieus genomen door de heren congresleden 
die in Navo-verband in Stockholm confereren over de milieu-verontreini-
ging en in de stad rondrijden op een witte fiets. Wie had dat kunnen 
denken. 
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De, aan de barbecue voorafgegane, ralley is een sukses geworden. Iedere 
deelnemer kwam wat vermoeid, maar enthousiast binnen. lederéen had 
het weer mee. Door aspirant-dichters en -dichteressen zijn de (alcoholische) 
prijzen gewonnen. De hoofdprijs - een fles champagne - is gewonnen 
door de heren Mutsaers en Tuinenburg met de volgende limmerick : 
(moest gemaakt worden bij een kerkhof) 

Hier rust heel zacht een fêtëist 
Die vorig jaar nog van fietsen wist 
Maar nu ligt hij onder de grond 
En wij fietsen nog vrolijk rond 
Dat wij er volgend jaar weer bij mogen zijn 
En nu gaan we barbecuën fijn. 

Misverstanden waren er ook - al bleek dit misverstand door een buiten-
staander gemaakt te zijn : een automobilist stopte bij twee dames, die 
op de controle-auto stonden te wachten en vroeg naar hun „prijs". Jammer 
voor hem waren deze dames niet te koop, zelfs niet in gedeelten. 
Het orkest van Kees de Nijs is ook een compliment waard. Pittige en 
toch goede muziek. De oergezellige sfeer was voor een groot percentage 
aan dit orkest te danken. 
Aan iedereen, die meegewerkt heeft aan deze verrukkelijke avond, een 
heel oprecht en hartelijk woord van dank. 

Kollekte tijdens de barbecue ten behoeve van het Rode Kruis heeft 
f 108,24 opgebracht ! 

Het Bestuur wenst iedereen een prettige vakantie. Begin augustus komen 
wij met onze aktiviteiten terug. Onder andere zal dan ook de fotoclub 
starten. 

HET BESTUUR. 
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IN MEMORIAM 

MEJ. L. MICHIELSEN 

(leerling verpleegkundige) 

Je kwam, je ging, een korte weg, 
een vluchtig spoor in 't aardse land. 
Vanwaar ? Waarheen ? 
Wij weten slechts : 
Vanuit Gods Hand, tot in Gods Hand. 

(Ludwig Uhl and) 

DANKBETUIGING 

Bij mijn afscheid heb ik vele handen gedrukt 
en van velen afscheid genomen. 

Tot mijn spijt kon ik anderen, door hun afwe-
zigheid, niet bereiken. Zo denk ik in het bij-
zonder aan dr. L. van Lier, dr. Greven, de 
medewerkers van de afdelingen K.N.O., O.K. 
en K. 

Veel ervaring en kennis heb ik mogen opdoen 
gedurende deze periode. 

Gaarne maak ik daarom van deze gelegenheid 
gebruik om via „Singel 33" U van harte te 
danken voor uw medewerking en de vriend-
schap, die ik in mijn werk in het ziekenhuis 
mocht ondervinden. Deze vriendschap is mij 
tot steun geweest en zal ik als 'n dierbare 
herinnering blijven bewaren. 

Zuster F. EKKERS. 
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ZILVEREN PROFESSIEFEEST 

Het zilveren trio werkzaam in „Ignatius" 

Zr. M. Arnolda Bongers 
	

Afd. B. 
Zr. Ewalda Voermans 
	

Afd. Couveuse 
Zr. José van Oosterhout 

	
Manresa D. 

vieren op 8 september hun professiefeest. 

De eucharistieviering uit dankbaarheid zal 
plaatsvinden in de kapel van „Mater Dei" om 
10.30 uur, 

daarna gelegenheid tot feliciteren. 

Mgr. Hopmansstraat 2. 

DANKBETUIGING 

De direktie wil ik langs deze weg hartelijk 
dankzeggen voor de fijne afscheidsreceptie 
en lunch, mij en mijn naaste familie aange-
boden. 

Mede gaat mijn welgemeende dank uit naar 
de Direktie, Personeelsvereniging D.I.O. en 
naaste medewerkers voor de fraaie en nut-
tige geschenken, bloemen en cadeaux, mij 
aangeboden. 

Een speciaal woord van dank wil ik niet ont-
houden aan de Heer G. Vergeer, Hoofd 
Civiele Dienst; Hoofd Centrale Keuken; zus-
ter Sylvia en vele anderen, voor de uitmun-
tende verzorging van de ons aangeboden 
receptie en lunch. 

Het afscheid is voor mij een onvergetelijke 
dag geweest. 

Ik wens U allen een goede gezondheid toe 
en veel arbeidsvreugde. 

Hoogachtend, 

Mej. M. VERHAGEN. 
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MEDEDELINGEN 

Op 30 mei nam Dr. J. Derksen afscheid van ons ziekenhuis. Vanaf november 
1969 was hij Direkteur-Geneesheer van ons ziekenhuis. 

Per 1 juli is er een nieuwe belastingtabel van toepassing. Dit betekent 
een verlaging van de loonbelasting i.v.m. wijziging van de Wiebeltax. 

Op 6 juni 1972 ontvingen wij een brief van „een dierenvriend". Deze brief 
was gericht aan de Personeelsvereniging D.I.O. 

Aangezien wij niet weten wie „de dierenvriend" is, konden wij hem geen 
toestemming vragen deze brief te mogen publiceren in onze Singel. 

Het is gebleken, dat er nogal wat misverstanden zijn gerezen over de 
circulaire, betreffende de opzeggingstermijn. Derhalve wijzen wij U er 
nogmaals op, dat reeds bestaande arbeidsovereenkomsten nooit eenzijdig 
door ons kunnen worden gewijzigd. 

Getracht zal worden voor alle personeelsleden de oude overeenkomst 
in onderling overleg te wijzigen volgens de nieuwe bepalingen. 

Het maximaal aan reiskostenvergoeding uit te betalen bedrag is m.i.v. 
1 juni 1972 verhoogd van f 25,— tot f 30,—. 

COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 

De zeer hoge kosten, waarvoor degenen, die niet onder de bepalingen 
van de Ziekenfondswet vallen, zich gesteld zien bij verpleging in een 
ziekenhuis of sanatorium, dan wel bij behandeling door een specialist 
of huisarts, hebben ertoe geleid, dat de laatste jaren steeds meer werk-
gevers zijn overgegaan tot het sluiten van een collectieve verzekering 
hiertegen. 
Ook in ons ziekenhuis is nagegaan wat op dit gebied kan worden gedaan. 
Daartoe zijn diverse offertes aangevraagd en onderhandelingen gevoerd. 
Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen, dat het aanbeveling verdient 
een collectieve verzekering aan te gaan voor alle medewerk(st)ers met 
een salaris boven de loongrens en voor hun gezinsleden bij Delta-Lloyd 
Ziektekosten. 
Zoals u bekend is, draagt het ziekenhuis de helft van de verschuldigde 
premie. 
Het collectieve premie-tarief is erop gebaseerd, dat ieder of nagenoeg 
ieder, die voor deze verzekering in aanmerking komt, met zijn gezin tot 
de verzekering toetreedt. 
Hierbij wordt nog opgemerkt, dat de Direktie in overleg met de Onderne-
mingsraad besloten heeft de deelneming verplicht te stellen voor nieuw 
in dienst tredende medewerk(st)ers, alsmede voor medewerk(st)ers wier 
salaris boven de loongrens gaat komen. 
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 PERSONALIA 

WIJ VERWELKOMEN 

Mevr. C. v. Valen-Simmers 	Hoofdadm. 

Mej. E. Boeren 	Stag. Restaurant 

Mej. C. Bottse 
	

O.K. 

Dhr. H. van Embden 
	

Portiersloge 

Mej. A. Hanselaar 
	

B 

'Mej. J. Hermans 
	

Stag. Manresa 

Mevr. A. van Heugten-Seevens 

Mej. H. Westerhof 
	

Stag. Diëtiste 

Mej. M. Mertens 
	

G 

Dhr. A. Biezen 
	

Maria Pav. 

Mej. M. van Breemen 
	

Stag. H 

Mej. A. van Dooremaal 
	

Stag. A 

Zr. Gratia (Bekkers) 
	

Centr. Ster. 

Mej. J. Krijnen 
	

O.K. 

Mevr. P. van Rijn-de Bruin 
	

P.A.L. 

Mej. J. Snel 

Mej. R. v. d. Sijpt 
	

A 

Dhr. A. van Tilburg 	 Mech. Adm. 

Mevr. P. Broeders-Jacobs 	 H 

Mevr. C. Crane-v. d. Veeken 

Afspr. Centrum 

Mej. M. Mestrom Stag. B Mej. 	L. 	Kereh Restaurant 

Mej. M. Ooms B Mej. S. Landesbergen K.C.L. 

Dhr. 	P. 	Poppelier Rochus Pav. Mej. 	L. 	Nuyten Cardiologie 

Mej. A. Simons Stag. 	Diëtiste Mevr. 	D. 	Stock-Elshof Manresa 

Mej. M. van Strien Centr. Keuken Mej. G. Vergouwen Cardiologie 

Mej. G. Theuwis Mej. A. Verschueren Maatsch. Werk 

Mevr. A. Vinkenborg-de Boer 	K Mej. M. Vroege Con-Mentrix 

HUWELIJKEN 

9-5-1972 

12-5-1972 

12-5-1972 

25-5-1972 

26-5-1972 

3-6-1972 

8 6  1972 

10-6-1972 

16-6-1972 

1-7-1972 

Mej. H. Stoop (Afspr. Centrum) met Dhr. J. Kerstens. 

Mej. H. de Hoogh (Rëntgen) met Dhr. W. Rosman. 

Mej. E. v. d. Heiligenberg (Couveuse) met Dhr. G. Bouwmeester. 

Mej. M. Vehoff (0) met Dhr. A. Hendrickx. 

Mej. C. Beekers (School) met Dhr. A. Kouwenberg. 

Mej. D. van Merriënboer (Chir. Poli) met Dhr. W. Hendrikx. 

Mej. D. Weterings (0) met Dhr. H. van Dieren. 

Mej. W. Gubbens (Manresa) met Dhr. R. Jansen. 

Mej. W. van Es (O.K.) met Dhr. P. van Boven. 

Mej. J. Adriaensen (Maria Pav.) met Dhr. C. Koevoets. 

WIJ FELICITEREN 
Dhr. en Mevr. Diepstraten-Lips met de geboorte van hun dochter Monique. 

Dhr. en Mevr. Baremans-Plasmeyer met de geboorte van hun dochter Wilma. 

'Dhr. en Mevr. Neger-Kennis met de geboorte van hun dochter Muriel. 

tDhr. en Mevr. de Leeuw-Schouten met de geboorte van hun zoon Jan. 
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WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN 

HET DIPLOMA RNTGENLABORANTE 
Mej. G. Schalken en Mej. E. Trommels. 

WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN 

HET DIPLOMA INSTELLINGSKOK 

Dhr. W. Verdam. 

WIJ FELICITEREN MET HET BEHALEN VAN 

HET DIPLOMA HOVENIER 

Dhr. S. Ten Holder. 

5 mei Ignatius bedwelmt postbeambten in Rottérdam. 
Het zal je pakje maar wezen. 

12 mei Dag der verpleging. Ik ben de hele dag in m'n bed gebleven. 

13 mei U rookt niet en U drinkt niet, waarom hoest U dan zo, 
toch maar de röntgenwagen in meneer. 

2 juni Zelfs langs 't Terheydenskanaal staan de controleposten niet meer 
veilig. Die kerels waren beslist op de hoogte. 
Door Inspanning Ontspanning. 

4 juli 	Fusie in 1985; Igrentius of Lauratius ? 

6 juli Weer een foto van 't ziekenhuis in de krant. 
De brand valt niet te blussen. 

Tot de volgende keer 

HANNUS. 
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