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UITSLAG VERKIEZINGEN
Op 1 maart hadden de verkiezingen plaats voor de Ondernemingsraad.
De totale opkomst was ca. 54°/o van het personeel.
De uitslag luidde als volgt :

GROEP A

Leerling verplegenden.
Uitgebracht 101 stemmen
waarvan geen ongeldig
opkomst 65°/o

Dhr. A. Looymans
Dhr. M. Thiele
Mej. M. van Cauwenberg
Dhr. P. Verpaalen
Dhr. Ch. Martens
Mej. M. Aben
Mej. A. Rietveld
Dhr. A. Fraenk

GROEP B

59 stemmen gekozen
47 stemmen gekozen
39 stemmen gekozen
29 stemmen
29 stemmen
29 stemmen
28 stemmen
5 stemmen

Personeel verpleegafdelingen + docenten.
Uitgebracht 87 stemmen
waarvan geen ongeldig
opkomst 40%

56 stemmen gekozen
Dhr. B. Jansen
Mej. M. van Tetering
41 stemmen gekozen
Mej. J. Dohmen
35 stemmen gekozen
Mej. A. Nijeholt
27 stemmen
Mevr. J. Brouwers—Roelofs 26 stemmen
Mej. T. Oomes
19 stemmen
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GROEP C Personeel O.K. narcose + poliklinieken.
Voor deze groep heeft geen verkiezing plaats gevonden.
Omdat er niet meer dan 2 kandidaten aanwezig waren, zijn
automatisch gekozen :
Dhr. M. de Gouw

Dhr. J. v. d. Berg

GROEP D

Personeel paramedische afdelingen.
Voor deze groep heeft geen verkiezing plaatsgevonden. Omdat er niet meer dan 66n kandidaat aanwezig was, is automatisch gekozen;
Mej. M. Venhuis.
GROEP E

Personeel administratieve dienst + overig
niet genoemden.
Voor deze groep heeft geen verkiezing plaatsgevonden. Omdat er niet meer dan Oen kandidaat aanwezig was, is automatisch gekozen :
Dhr. F. Frankowski

GROEP F Personeel civiele dienst, technische dienst en tuindienst.
Uitgebracht 107 stemmen
waarvan geen ongeldig
opkomst 56%
Dhr. A. Veldman
Dhr. J. Sebregts
Dhr. J. de Graaf
Dhr. C. Heymans
Dhr. A. Antens

79 stemmen gekozen
78 stemmen gekozen
70 stemmen gekozen
23 stemmen
18 stemmen
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Als voorzitter van de O.R. fungeert
Drs. A. Mallens, Direkteur-ekonoom.

VAN DE RAAD VAN ARBEID
ONTVINGEN WIJ DE VOLGENDE BRIEF:
Mijne Horen,
Hiordoor delen wij U mede, dat met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1972 de kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de algemene kinderbijslagwet zijn gewijzigd en aangevuld met
bepalingen omtrent het recht op kinderbijslag voor partieel Ieerplichtige kinderen.
In artikel 17 lid 1 KWL en artikel 7 lid 1 AKW zijn de navolgende wijzigingen aangebracht :
le. lid e (dus het lid betrekking hebbende op de zgn. invalide kinderen van 16 jaar of
ouder doch jonger dan 27 jaar) warAit gewijzigd in lid f;
2e. er komt een nieuw lid e luidende :
16 jaar of ouder doch minderjarig zijn, tot zijn huishouden behoren en ten aanzien
van wie aan de verplichting als bedoeld in art. 4a van de leerplichtwet 1969 is voldaan,
voorzover ten aanzien van hen het aantal door ons to bepalen dagen, bedoeld in
art. 4c, le lid van laatstgenoemde wet, minder dan drie bedraagt.
Welke kinderen zijn partieel-leerplichtig ?
De leerplichtwet 1969 verplicht tot 9 jaar dagonderwijs. Na afloop van deze 9 jaren is
het kind nog 2 jaar partieel leerplichtig.
Een kind geboren op of na 1 januari doch voor 1 mei van een bepaald jaar is leerplichtig
per 1 augustus van het jaar, waarin het de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt.
Een kind geboren op of na 1 mei doch voor 1 oktober van een bepaald jaar is weliswaar
nog niet leerplichtig per 1 augustus van het jaar, waarin het de leeftijd van 6 jaar heeft
bereikt of zal bereiken, doch het mag dan wel naar de lagere school en het zal dit als
regel ook doen. Slechts bij uitzondering gaan deze kinderen pas 1 jaar later voor het
eerst naar school.
Een kind geboren op of na 1 oktober van een bepaald jaar is leerplichtig op 1 augustus
van het jaar, volgende op het jaar, waarin het de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt.

VOORBEELDEN.

3.

kind geboren
leerplichtig vanaf
leerplichtig tot
partieel leerplichtig tot

17-04-1956
01-08-1962
01-08-1971
01-08-1973

(62
(62

+ 9 = 71)
+9 +2=

73)

kind geboren
mag naar school
dan leerplichtig tot
dan partieel leerplichtig tot

15-08-1956
01-08-1962
01--08--1971
01-08-1973

(62

+9 +2=

73)

kind geboren
leerplichtig vanaf
leerplichtig tot
partieel leerplichtig tot

15-10-1955
01-08--1962
01-08-1971
01-08-1973

(62

+9 +2=

73)

Een kind geboren voor 1 mei 1955 kan per 1 augustus 1972 niet partieel leerplichtig zijn.
Een kind, geboren voor 1 oktober 1955 zal in het algemeen per 1 augustus 1972 niet
partieel leerplichtig zijn.
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Voor de partieel leerplichtige kinderen bestaat recht op enkelvoudige kinderbijslag onder
de volgende voorwaarden :
het kind moet tot het huishouden van de aanvrager behoren;
aan de partiele leerplicht moet ook inderdaad voldaan worden (ten bewijze hiervan
moet een schoolverklaring voor partieel leerplichtigen worden overlegd);
op het kind mag niet de bepaling van toepassing zijn, dat de werkgever over de
schooldag verplicht is het loon door te betalen. (Dit geldt alleen voor kinderen die
reeds op 31 juli 1971 in loondienst waren). Dit is slechts een kleine groep. Na 31 juli
1973 komt deze groep niet meer voor.
een onderhoudseis wordt niet gesteld. Voor partieel leerplichtige kinderen bestaat
nimmer recht op meervoudige kinderbijslag.
Een kind dat reeds 9 jaar dagonderwijs heeft genoten en nog steeds dagonderwijs volgt
is niet partieel leerplichtig. Voor een dergelijk kind gelden dus de normale voorwaarden
voor het recht op kinderbijslag omtrent het onderhoud en voor het recht op eventuele
meervoudige kinderbijslag.
Voor kinderen werkzaam ingevolge het leerlingstelsel kunnen zowel de bepalingen omtrent
partieel leerplichtigen als normaal studerenden van toepassing zijn.
De zgn. schoolverklaringen voor partieel leerplichtigen kunt U bij de Raad van Arbeid
bestellen. Zodra deze van de drukker zijn ontvangen zullen wij U deze dan toezenden.
Voor de partieel leerplichtigen waarvoor reeds recht op kinderbijslag bestond over het
3e en 4e kwartaal 1972 wordt verzocht een suppletie deklaratie op te maken en tegelijk
met de deklaratie over het le kwartaal 1973, in te zenden.
Hopende U voldoende te hebben ingelicht, verblijven wij,
Hoogachtend,
de Voorzitter,
drs. A. J. v. d. MADE.

AFKOOPREGELING PENSIOENFONDS
In het reglement van het P.G.G.M. is een wijziging aangebracht in de rechten bij het tussentijds beeindigen van
de deelneming.
Deze wijziging houdt het volgende in :
Met ingang van 9 mei 1973 is afkoop bij beeindiging
van de deelneming door een vrouwelijk deelnemer
wegens haar huwelijk niet meer mogelijk;
Eveneens met ingang van 9 mei 1973 is afkoop bij
beeindiging van de deelneming wel mogelijk wanneer
de deelneming minder dan een jaar heeft geduurd.
Dit geldt zowel voor vrouwelijke als voor mannelijke
deelnemers.
3. De afkoopmogelijkheid bij emigratie blijft gehandhaafd.

MEDEDELING
In verband met de viering op 5 september 1973 van het
25-jarig regeringsjubileum van H. M. de Koningin, heeft
het kabinet besloten deze dag als een nationale feestdag
aan te merken.
Een en ander houdt in, dat voor hen die in kontinudienst
werken het aantal verlofdagen met een wordt vermeerderd en dat voor de overigen de 5e september a.s. als
een vrije dag wordt aangemerkt.
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"VelAry/

Beste leden,
Traditiegetrouw gaan we
weer fietsen-barbecuen en
gezellig feesten.
Dit evenement zal dit jaar
plaatsvinden op
vrijdagavond 15 juni a.s.
Wilt U deze avond vrijhouden en alvast noteren in
Uw agenda.
Nadere gegevens volgen
per convocaat.
Bestuur D.I.O.
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NEDERLAAGTOERNOOI
DRUKKERIJ WEST-BRABANT
Het nederlaagtoernooi, dat door bovengenoemde
vereniging in de periode 1972 / 1973 is georganiseerd„ werd op zeer sportieve wijze gestreden.
Op de le plaats eindigde de Firma Wagernakers
met als uitslag 5-1; 2e werd Deform met 9--6.
Op de 3e plaats eindigde het Ignatius-ziekenhuis
met 4-3.
De sportiviteitsprijs ging naar de Gemeente Politie.

PROGRAMMA
Voor de maand mei 1973, willen wij gaarne Uw aandacht vestigen op de
navolgende aktiviteiten.

BADMINTON

iedere woensdagavond van 21.00 tot 23.00 uur in het
Verenigingsgebouw in de Viandelaan.

BOWLEN

donderdag 10 mei en donderdag 24 mei.

FOTOCLUB

iedere maandag- en donderdagavond vanaf 19.30
uur in de DOKA in de kelder.

RIKKEN

dinsdag 8 mei a.s. om 20.00 uur, Restaurant.

Na afloop huldiging RIKKEIZER(IN) 1972/1973.
ZWEMMEN

iedere maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur en
van 19.30 tot 20.30 uur in het Revalidatiecentrum.
De Iaatste zwemavond van dit seizoen vindt plaats
op maandag 28 mei a.s.

Wilt U Uw agenda ter hand nemen en Uw fiets nakijken, want op vrijdag
15 juni a.s. vindt onze jaarlijkse fietsenralley annex barbeque plaats. Nadere
gegevens hierover volgen.
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CARNAVAL MET DE
KOLDERSPUITERS 1973

Op 23 februari was het
dan zo ver. We hadden
onze Carnaval in de
Graanbeurs en alle zotten en zottinnen riepen
elkaar 'n vrolijk ALAAF
toe. Kolder werd er gespoten, reken maar !
De wegblijvers hebben
wat gemist. Jammer,
volgend jaar beter !
Voor zover het me is bijgebleven geef ik hier nog enkele impressies van
een simpele ziel.
Langzaam druppelden de carnavalsvierders binnen. Een beetje rustig nog,
ze waren het gewoon.
De stemming steeg en plots kwam met veel lawaai de ambulance-trein om
een zware patient de verloskamer in te voeren. De vier couveusekindjes
van vorig jaar waren groter gegroeid en, o wonder, al groot genoeg om
met een snelle, vakkundige sectio caesarea, uitgevoerd onder toezicht
van de hele gemeenschap, een flinke opperspuiter te voorschijn te halen.
8

Buisico
Personeelsvereniging

Beslist gèón praematuurtje, het deed me eerder denken aan een overdragen kind. Een wonderkind, dat al in de eerste levensfase geleerd had
met zwier de kolderspuit te hanteren. Hulde aan de moeder, want gespoten
heeft ie onze Prins.
Meteen na zijn opstanding ontmaskerde hij de hele Raad van Elf en zo
kon het feest in alle waardigheid gevierd worden.
Er zat een goed orkest, er werd veel gedanst, gehost, gesprongen en
gezongen, alles volgens recept.
Officiele eretekens werden uitgereikt. Aan wie en wat voor tekens het
waren is niet helemaal tot me doorgedrongen.
Zijne Hoogheid Prins van Kielegat vereerde ons tesamen met zijn gevolg,
met een bezoek.
Doornroosje of het
bloemenmeisje, was 't
mooist, de twee clowntjes waren het leukst
en Vissers was de
grootste boer, een
eervol agrarier die er
zijn mag.
Kortom, het was een
feest om met veel plezierige gedachten op
terug te zien, we waren
lief voor elkaar en hopen weer zoiets te krijgen in het volgend jaar.
C. Boon.
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RAKKERS, UKKEN, JUFFERS en
JONKERS VIERDEN CARNAVAL

Onze nieuwe Prins Carnaval, Joop den Eerste, zette de fijne traditie voort
om op Carnavalszaterdag de kinderen van het Theresia Paviljoen te bezoeken. Voor hem was het allemaal nogal nieuw en hij stond dan ook wat onwennig rond te kijken naar al die zingende, dansende en lachende „zieke"
kinderen. ledereen die maar even kon lopen, zitten of liggen was erbij. En
wie was er nu eigenlijk ziek ? Niemand toch !
Misschien was het voor sommigen wat teveel; al die kinderen en grote mensen op een zaal bij elkaar en dan nog dansend, hossend, zingend en klappend. Enkele ukjes zetten het dan ook op een huilen. (Die begrepen niet
helemaal waarom die grote mensen soms ineens zo anders doen).
Sommige kinderen konden hun ogen niet geloven en keken verwonderd
naar de prachtige nar; naar de echte helm van Thuur Piek met die scherpe
punt; naar die enorme Prins met zijn muts met veren. En het zal je maar
overkomen, dat de Prins zomaar een handtekening zet op je „gipsen been".
Van het „officiele" gedeelte hebben de kinderen helaas niet veel gezien.
Direkt toen de Prins met zijn gevolg het paviljoen binnenkwam, werd hem
door Petra een sleutel overhandigd, waarmee zij wilde zeggen, dat de Prins
altijd op het Theresia Paviljoen mocht komen slapen, als hij te laat thuis
zou zijn.
Verder werd een eremedaille overhandigd aan Zr. Busch (bij afwezigheid
van het Hoofd) en via haar aan iedereen, die steeds voor de kinderen zijn
best deed. Het motto van de medaille : „Kek noar oe eige".
Hoewel er veel minder belangstelling was dan vorig jaar, hoewel de Prins
nog niet zo ervaren was in de omgang met kinderen, hebben de meesten
toch genoten.
En dat was tenslotte de opzet.
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ALAAF
Woensdag 21 februari heeft deze kreet meermalen geklonken in het Internaat Civiele Dienst. Daar heerste al
een ware carnavalsstemming.
De beentjes los, de keeltjes schor en maar pompen, blazen, danken, springen, hossen.
Dankzij de heerlijke gemaskerde hapjes van de keuken
bleef de fut erin.
De Oranje-Mandarine-Huppelepuppers kunnen er wat van.
Een Huppelepupper.

Geachte Lezer(essen).
Zo, dit was voor mij het elfde
jaar dat ik aan een carnavalsoptocht deelnam, echter dit
jaar voor het eerst in Breda
en wel met een nieuwe groep.
In een schrijven van het dagblad De Stem werd ik gezien
als de animator van de groep
„De 200 ceeceers", hetgeen
ik met genoegen was en voor
mij is een herhaling vatbaar.
Het is gebleken dat er onder
het verplegend personeel wat
betreft carnaval, een enorme belangstelling bestaat voor de deelname aan
een optocht.
Ondanks de enorme werkzaamheden, die deze met zich mee brengt, alsmede de onregelmatige diensten die de deelname mede moeilijk maken, is
het ons toch gelukt om naar ons inzien goed to voorschijn to zijn gekomen.
Al bleek dat er toch mensen waren (ook in ons ziekenhuis), die het onderwerp niet begrepen, maar zoals smaken verschillen zal dit ook altijd wel
zo blijven.
Wij als groep De 200 ceeceers, hebben dit jaar enorm veel plezier gehad
zowel voor als tijdens de optocht.
Daarom willen wij langs deze weg iedereen danken voor de medewerking en
het medeleven dat wij van velen mochten ondervinden.
En wat onze verdere aktiviteiten voor het volgend jaar zullen zijn nou „Dat
zien we het volgend jaar dan wel weer".
J. BLIJLEVENS
Techn. Dienst.
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Geachte lezers,
Groot, dik, klein of dun,
het maakt ons Been verschil, het is voor iedereen bestemd.
Ten eerste willen wij
degenen die we niet
hebben kunnen bedanken, onze dank betuigen op deze (een beetje onpersoonlijke manier.)
Mede door U (met wie wij hebben samengewerkt) is de stage voor ons
prettig en onvergetelijk geworden.
Wel betreuren wij het ten zeerste dat de opkomst op onze afscheidsavond
zo slecht was.
Desondanks was de stemming er niet minder door en is deze avond naar
onze zin verlopen.
Kleine storingen waren merkbaar, maar dat komt vaker voor in T.V.-progamma's.
Donderdagsavonds was de opkomst beter. Wij waren bijna allemaal present
en zijn met Mej. Havermans van de afdeling H heerlijk gaan „chinezen" en
daarna zijn we er „nog eentje op gaan nemen !"
Nu is het onze laatste avond dat we hier aanwezig zijn en zijn klaar om naar
onze afscheidsfuif to gaan.
Hopelijk is hier de opkomst beter dan woensdag, maar dat zal wel loslopen.
Nu een woordje aan de nieuwe Inassers die dit zeker to lezen krijgen.
Wij wensen jullie ook een heel prettige stage toe, zoals wij die hier ook
hebben gehad.

De Inassers.
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INTRODUKTIEAVOND VAN DE FEBRUARIGROEP 1973

Weer is het zover en de affiches hangen op de mededelingenborden in het ziekenhuis
en de flat.
Achter de schermen een zenuwachtige spanning, om 20.00 uur is de lounge nog bijna leeg.
Dan opluchting, de gasten komen binnen, halen hun kopje koffie en zoeken een plaatsje,
vol verwachting.
Wat zal deze groep ervan maken en wat zal de naam zijn. De naam zou al vele malen
gevallen zijn, maar door niemand nog goed geraden.
De zaal applaudiseert na „Adam en Eva" gespeeld door Elly Martens en Ad Santbergen,
en „de ode op de Po" door Anja Martens.
Het lijkt wel of de groep hierdoor gestimuleerd wordt en bij de „Autoritaire Arts", uitgebeeld op muziek door woord en gebaar is ze helemaal „in".
Als dekor een verlichte, kleurige versierde achterwand waartegen de in zwarte truien en
broeken geklede groep mooi uitkomt.
Het blijft goed.
De parodie op de excursie „De Historische kilometer van Breda", „Wie van de drie",
,,Fish on Friday" en de bedankjes voor de docenten.
Tussen de stukjes door wordt de tijd gevuld met raak geschoten varia's die door Dirk
Boumeester steeds spontaner worden voorgedragen.
Hoogtepunt is dan de onthulling van de naam in de vorm van een dans.
We worden lekker genomen, want wie heeft niet gedacht dat het Bolero zou zijn, vanwege
de dans op de Bolero van Ravel.
Maar plotseling gaan ze over op

„Aquarius".

In februari staat de zon in het teken van de waterman. Een naam vol schone beloften.
Eigenschappen van dit teken zijn : onderlinge harmonie, begrip voor elkaar, sympathie en
vertrouwen, rechtvaardigheid, erkenning.
Leden van de groep Aquarius nogmaals hartelijk welkom bij alle kollega's, veel sukses
met de opleiding tot verpleegkundige, en dank voor de gezellige avond.

M.
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GEHOORD OP HET THERESIA PAVILJOEN
Na een voorbereidend gesprekje over de lente vroeg juf :
„Wat denk je, zou 't nu al lente zijn?"
Aris : „Nou

uuh .... nee !"

Juf : „Waarom niet ?"
Aris : „Omdat 't nou voorjaar is".
Jantje kan zijn aandacht niet bij het werk houden, omdat er een bij in de klas rondvliegt.
Als de juf vraagt waarom hij niet doorwerkt, antwoordt hij :
„Daar vliegt een weps, juffrouw".
Juf : „Dat is geen weps Jantje ,maar een wesp".
Jantje : „Nou juffrouw, maar hij lijkt er toch verdomd veel op".
Op 28 maart nam Zr. Tiny Vroonhof, in gezelschap van haar man, afscheid van de kinderen
van het Theresia Paviljoen. Toen ze haar man wegbracht naar de auto, liep Anja mee.
Ze huilde. Op de vraag van Zr. Tiny : „Waarom die tranen?" antwoordde Anja :
„Omdat U weggaat, maar eigenlijk eerst omdat ik mijn hoofd gestoten heb".
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OVERLIJDEN
Na de ziekte en het overlijden van mijn zus, Zr. Ewalda,
heb ik behoefte woorden van dank te richten aan alien
die door hun attenties en belangstelling haar nabij waren.
Speciaal denk ik aan de zorg van de pastorale, medische,
verpleegkundige en andere diensten. De bloemen en
attenties die zij ontving van Direktie, personeelsvereniging
e.a.
Verder gaat mijn dank speciaal uit naar alien, die in al
die jaren met mijn zus in het ziekenhuis gewerkt hebben,
vooral niet te vergeten haar geiiefde couveuse-afdeling.
Zij bleef daar belangstelling voor houden en die belangstelling was wederzijds.
Hartelijk dank aan alien.
Namens de familie en Zusters,
Zr. Stanislas Voermans.
De redaktie verontschuldigd zich voor het feit dat dit artikel pas in
deze singel is geplaatst

GEDICHT VAN ZUSTER LUCIA
Bij het neerleggen van m'n simpele taak
waarmee ik eigenlijk niet graag staak,
maar wegens handicap nu stop,
dank ik U alien welgemeend
voor de vele attenties mij verieend
bij 't afscheid; m'n verrassing steeg ten top !
Ja, harteiijk dank voor het heeriijk diner;
Ook over de prachtige „poef" ben ik zeer tevree,
en de fijne bloemstukken : „Het was zifs, zo ! !"
Werkelijk, ik stond ervan versteid,
daarom graag langs deze weg m'n dank vermeid;
Ook voor het dure Caset van D.I.O.
Een mooie herinnering zal dit alles blijven
en ik ga niet overdrijven
ais ik zeg : „Het ziekenhuis was m'n tweede thuis;
Moge het nog veel goeds aan de zieken verrichten
met goed personeel dat kent z'n rechten en plichten !
Lang leve het Ignatius-ziekenhuis !"
Zuster Lucia Krieckaart
Religieuze
St. lgnatiusgroep
M.M.D.
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PERSONALIA
WIJ VERWELKOMEN
Mevr. J. van Boxel-Clarijs
Cardiologie
Mej. A. Meyboom
Uitslaapkamer
Mej. T. v. d. Sluiszen
Maria Pay.
Mevr. R. Gons-op de Weegh
Mej. A. Kuylaars-Magielse
Cardiologie
Dhr. J. Lambrechts
Apotheek
Mej. A. v. d. Muysenberg
Bloedafname
Mej. J. Scheffler
Bloedafname
0
Mej. H. Schouten
A
Mej. J. Schouten
Mej. L. Siebers
Int. Kliniek
Mevr. M. Vischer-Bokkers
0
Mej. J. van Wanrooy
Polikliniek
Dhr. A. Jansen
School
Mej. W. de Bruyn
Inas
Mej. M. Coumans
Inas
Mej. P. Derks
Inas
Mej. W. Dirven
Inas

Mej. J. van Eekelen
Inas
Mej. H. Engels
Inas
Mej. T. van Gorp
Inas
Mej. M. Haenraets
Inas
Mej. L. Hanssen
Inas
Mej. J. van Hersel
Inas
Mej. M. van Hooydonk
Inas
Mej. J. Kerstens
Inas
Mej. H. Kuppen
Inas
Mej. H. Legius
Inas
Mej. J. van Loon
Inas
Mej. G. Palings
Inas
Mej. M. Rijnen
Inas
Mej. W. Selten
Inas
Mej. M. Selten
Inas
Mej. M. Smetsers
Inas
Mej. M. Vissers
Inas
Mej. P. Vonk
Inas
Mej. J. Vos
Inas
Mej. C. van Woensel
Inas
Mej. G. van Dijck
Hoofdadm.
Polikliniek
Mel. J. Jaspers
Mej. S. v. d. Koolwijk Centr. Sterilisatie
Mej. E. van der Linden
0
Maria Pay.
Mej. A. Simons
Mevr. J. v. d. Akker-v. d. Meer
Mel. C. Verhagen
Naaikamer
Mevr. J. Jansen-Kapitein

HUWELIJKEN
1-3-1973
9-3-1973
23-3-1973
27-3-1973
3-4-1973
17-4-1973

Mej. M. Huinen (H) met Dhr. R. Thielen.
Mej. H. Brant (Couveuse) met Dhr. B. van Tetering.
Mej. J. Stolk (Apotheek) met Dhr. H. Krijtenberg.
Dhr. P. Weterings (Keuken) met Mej. M. Pieters.
Mej. P. Ansems (Interne poll) met Dhr. J. Smolders.
Mej. M. Voeten (H) met Dhr. 0. Kuis.

WIJ FELICITEREN
Dhr. en Mevr. de Leeuw-Wollaert met de geboorte van hun zoon Janneman.
Dhr. en Mevr. v. d. Wegen-v. d. Borst met de geboorte van hun zoon Remco.
Dhr. en Mevr. Brinkman met de geboorte van hun zoon Herbert.
Dhr. en Mevr. Thielen-Huinen met de geboorte van hun dochter Vicky.
Dhr. en Mevr. Bijl-de Leuw met de geboorte van hun dochter Marie Louise.

GESLAAGD VOOR HET DIPLOMA ZIEKENVERPLEGING - A
Zr. E. Bastiaansen
Zr. P. Bogaarts
Zr. H. van Tetering-Brant
Zr. P. Deckers
Zr. A. Devos
Zr. M. van Gils
Zr. E. van Gijn
Zr. M. v. d. Heijden
Zr. H. de Jong (cum laude)
Zr. H. Joosen

Zr. J. Krijnen
Zr. M. Leyten
Zr. M. van Meel
Zr. W. Meeuwisse
Zr. L. Schildwacht
Zr. M. Hendrickx-Vehoff
Zr. M. Verheijden
Zr. M. Waayer
Br. J. van Nuenen (cum laude)
Br. J. v. d. Smissen

GESLAAGD VOOR DE OPLEIDING OPERATIE-ASSISTENTE
Mej. C. Szarzynski
Mevr. J. Duynstee-de Vries
Mevr. G. van Berkel-Vogelenzang
Mevr. A. v. d. Putten-Ndring
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