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AFSCHEID

Op woensdag 27 februari O., nam de heer N. A. van Es, Hoofd Tuindienst,
afscheid van ons ziekenhuis.

De heer van Es ontving uit handen van de wethouder van sociale zaken en
volksgezondheid, de heer de Raaff, de eremedaille in zilver, behorend bij
de Orde van Oranje Nassau.
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IMPRESSIES VAN EEN AFSCHEIDSDAG

Op 27 februari j.l. nam de heer N. A. van Es afscheid van zijn werk op het
Ignatius-ziekenhuis. Zijn funktie was hoofd van de Tuindienst.
In de loop van de 35 jaren die hij hier gewerkt heeft, kreeg zijn funktie een
andere inhoud. Aanvankelijk was het een veelomvattende taak : aanleg en
onderhoud van de grote tuinen; verbouw van groenten en fruit; conservering
en diepvriezen daarvan; varkensmesterij; kweken en verzorgen van potplanten en snijbloemen.
Door uitbreiding van de gebouwen van het ziekenhuis zag de heer van Es
telkens een stuk van „zijn" dierbare tuin verloren gaan. In verband met de
stijging van arbeidslonen en het moeilijk verkrijgen van bekwame arbeidskrachten, werden de afdelingen conservering en diepvries en verbouw van
groenten en fruit gesloten. (In het hoogseizoen waren soms 50 man betrokken bij dit werk). Het accent van de Tuindienst kwam voortaan (± 1963) te
liggen op het recreatieve vlak.
De heer van Es hield (en houdt) ontzettend van de natuur en hij wilde, dat
ook anderen dat zouden gaan doen. Daartoe hield hij lezingen, dia-avonden,
probeerde de jeugd liefde voor de natuur bij te brengen, zowel via de
jongens die hij begeleidde voor hun examens als via de basisschool-jeugd.
Vooral voor deze nevenaktiviteiten werd hem door wethouder de Raaff de
zilveren medaille, behorend bij de Orde van Oranje Nassau, opgespeld.
Die liefde voor de natuur bezielde hem steeds en daarom was zijn werk
ook steeds zijn geweldige hobby.
Dat op zo'n afscheidsdag de natuur een extra accent krijgt is begrijpelijk.
De heer de Graaf, die namens DIO sprak, vergeleek de tuin en het ziekenhuis met een boord en een pak : een pak (ziekenhuis) kan nog zo mooi zijn,
als de boord (tuin) niet deugt is het pak nergens.
De heer Wijffels, namens de medische staf, as voor uit werk van Hermann
Hesse :
„Bomen zijn voor mij altijd de indrukwekkendste predikers geweest. lk vereer ze, als ze in volkeren en families !even, in bossen en wouden. lk vereer
ze nog meer als ze alleen staan. Zij zijn als de eenzame. Niet als de kluizenaars die zich uit een of andere zwakte afgezonderd hebben, maar als de
grote, vereenzaamde mensen als Beethoven en Nietzsche. In hun toppen
ruist de wereld, hun wortels rusten in het oneindige, maar ze verliezen zich
er niet in, maar streven met alle kracht uit hun !even slechts naar dat ene :
hun eigen, in zichzelf levende wet te vervullen, hun eigen beeld uit te bouwen en zichzelf voor te stellen".
Door de keuken was voor het diner een gegeven uit de tuin uitgewerkt : de
heer van Es kreeg een kruiwagen vol bloennen, gemaakt van suikerwerk.
De familieleden kregen kruiwagens met ijs.
In zijn dankwoord liet de heer van Es de 35 jaren aan zijn gedachten voorbijgaan; de beginperiode - oorlog - samenwerking met de zusters - de
periode „Van Aalst" - „jongste tijd". Men kreeg haast de indruk dat die
jaren omgevlogen waren en hem niet ouder hadden gemaakt. De heer van
Es liet duidelijk blijken dat hij doorgaat met werken. Hij voelt zich nog jong.
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Toch beseft hij heel goed, dat zijn „Ievensavond" is aangebroken, getuige
het gedicht, dat min of meer zijn levensfilosofie is :
„Verlang geen rozen als de herfstwind woedt,
doe afstand van de dingen, die u waren
als schatten en uw allerhoogste goed,
al onze wensen moeten nu bedaren.
Wat wij seizoenen lang aan schoon vergaren
zal ons ontvallen, wijl het sterven moet :
de herfstwind komt reeds spelen door uw haren,
wens dus geen rozen na die afscheidsgroet.
Maar heerlijk is het ongeneselijk peinzen,
als gij straks voor de wilde storm zult deinzen :
de schoonste bloemen zijn mijn deel geweest,
vouw dan uw handen dankbaar in uw schoot,
en schenk de verse wijn en breek het brood
en houdt des nachts de rozen voor uw geest".
Deze dag, die hem door het Ignatius-ziekenhuis was aangeboden, was voor
hem een fijne afsluiting van 35 jaar werken. Prachtige cadeaux mocht hij
mee naar huis nemen: platenspeler met boxen, draagbaar radiootje, lederen
kaartentas en portefeuille, drank, bonbonniere. Zijn gezin vierde deze dag
mee en zal er zeker met dankbaarheid aan terug denken.
De Redaktie.
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VERSLAG JAARVERGADERING D.I.O. OP 28 JANUARI 1974
Opening door de voorzitter.
Dhr. Bastiaansen opende de vergadering en heette de 56 DIO-leden van harte welkom.
Hij deelde mede, slechts twee berichten van verhindering ontvangen te hebben.
Dhr. Bastiaansen richtte een dankwoord aan diegenen die zich ook in 1973 weer ingezet hebben voor onze personeelsvereniging, zijn dank ging vooral uit naar de koks,
de civiele dienst en de feestkommissie die hun bijdrage geleverd hebben aan ons le
Lustrum in november 1973.
Jaarverslag door de sekretaresse.
Het jaarverslag 1973 werd voorgelezen. Toegevoegd werd, dat de f 2,50 inschrijfgeld
voor de autopuzzelrit, die in november 1973 i.v.m. de oliekrisis geen doorgang kon
vinden, aan de leden teruggegeven zou worden.
Financieel jaarverslag door de penningmeester.
Uit dit verslag bleek, dat al onze aktiviteiten in 1973 geld gekost hebben. Aileen op
het zwemmen is f 25,— verdiend.
Verslag kaskommissie.
De kaskommissie, bestaande uit dhr. J. van Alphen, mej. M. Bouvy en dhr. H. Weterings, hadden de boeken en de kas gekontroleerd en verklaarden zich hiermee akkoord.
Zij dankten de heer de Graaf voor de voortreffelijke wijze waarop hij ook dit jaar
weer de boekhouding voor DIO heeft verzorgd.
Benoeming nieuwe kaskommissie.
Gekozen warden; Dhr. C. Heijmans, Dhr. H. Weterings, Dhr. J. Weterings.
Programma 1974.
In het jaar 1974 worden dezelfde aktiviteiten aangehouden als in het jaar 1973.
In augustus 1974 zal het voetbaltoernooi voor de Dr. Weggemanbeker, gporganiseerd
worden door het Ignatius-ziekenhuis. Totaal zullen 8 ziekenhuizen aan dit toernooi
gaan deelnemen.
Voorgesteld werd om i.p.v. een dropping een voetralley te houden dit jaar. Dit voorstel
zal in een bestuursvergadering aan de orde gebracht worden.
Verkiezingen nieuwe bestuursleden.
De stemkommissie bestond uit; Mej. A. Janssen, Dhr. J. v. d. Pol, Dhr. J. v. d. Velden.
Herkiesbaar; Mej. A. Lomans, 51 stemmen; Dhr. W. Verdam, 46 stemmen.
Verkiesbaar; Dhr. J. Mutsaerts, 38 stemmen; Dhr. J. Nelemans, 30 stemmen.
Aantal uitgebrachte stemmen 56 waarvan 1 ongeldig.
Mej. de Rijk en dhr. van Bracht hadden zich niet meer herkiesbaar gesteld.
De voorzitter dankte deze twee bestuursleden voor hun medewerking, in het bijzonder
Mej. de Rijk die vanaf de oprichting van DIO in het bestuur geweest is.
Verkiezing voorzitter.
Dhr. Bastiaansen werd met alter instemming herkozen als voorzitter voor de duur van
1 jaar.
9. Rondvraag.
Dhr. Vergeer was van mening, dat de barbeques eigendom zijn van het ziekenhuis en
begreep niet, dat DIO deze barbeques wel eens verhuurt aan een ander ziekenhuis.
De barbeques zijn echter wel eigendom van de personeelsvereniging en worden soms
verhuurd voor f 25,—.
Dhr. van der Velden bracht het voetbal aan de orde en was het niet eens met de
gang van zaken. Volgens hem doen meer spelers van buiten het ziekenhuis mee dan
spelers van het ziekenhuis. Dhr. Dhaenens vertelde ons dat slechts een oud personeelslid meespeelde en dat dit de enige uitzondering was die gemaakt is. De andere
spelers zijn in hoofdzaak leerling-verpleegkundigen.
Tevens vertelde dhr. Dhaenens, dat de organisatie van het voetbal voor hem teveel
tijd in beslag nam, zeker gezien het felt, dat hij naast de voetbal ook nog andere
aktiviteiten verzorgt. Dhr. van der Velden, stelde zich samen met dhr. Melaer beschikbaar, om bij de organisatie behulpzaam te zijn.
Dhr. van Vree vroeg waarom het niet mogelijk was ook met damesvoetbal te starten.
Er is een oproep geweest waar nauwelijks een reaktie op gekomen is.
Dhr. Elands stelde voor de f 2,50 inschrijfgeld van de autopuzzelrit vast te houden,
omdat deze rit toch doorgang zal gaan vinden.
Dit werd afgewezen omdat er teveel personeelsmutaties zijn.
Niets meer aan de orde zijnde, sloot dhr. Bastiaansen de vergadering en dankte iedereen
voor de opkomst.
Namens het Bestuur D.I.O.,
A. M. LOMANS,
Sekretaresse.
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JAARVERSLAG D.I.O. 1973
Tijdens de jaarvergadering van 22 januari 1973, werd o.a. ook het programma van 1973 besproken.
In dit programma stond naast de normale aktiviteiten, onze le lustrumviering
in november 1973 vermeld.
Ons lustrumjaar begon met het karnavalsbal op 23 februari 1973, dat gegeven werd in de Graanbeurs. De in aanbouw zijnde Raad van Elf, werd
uitgebreid van 7 tot 9 leden. De Opperkolderspuiter werd in een ambulance
de zaal in gereden, Prins Carnaval van Breda, werd bij ons ingehaald en
diverse onderscheidingen werden uitgereikt.
Het sportprogramma 1973 bestond uit dezelfde aktiviteiten als het voorgaande jaar. De opkomst was het afgelopen jaar goed. De leiding over het
zwemmen was in 1973 in handen van de heren van Engelen en Mutsaerts.
Onze voetbalclub heeft weer aan diverse toernooien deelgenomen : het
nederlaagtoernooi, georganiseerd door drukkerij West-Brabant; het Dr.
Weggemantoernooi, een toernooi dat georganiseerd werd door het Mariaziekenhuis te Tilburg; een wedstrijd tussen het Ignatius-ziekenhuis en het
Revalidatiecentrum t.g.v. ons Lustrum, dat door ons gewonnen werd met 6-1.
De rikavonden zijn ook het afgelopen jaar weer een sukses geweest en de
fotoklub trok ook weer liefhebbers.
Op 15 juni 1973, de fietsenralley en barbeque. Het weer werkte mee en de
stemming was prima.
Ondertussen waren het Bestuur en de Feestkommissie druk bezig met de
voorbereiding voor onze lustrumviering op 3 november 1973. Men wilde het
5-jarig bestaan vieren in de vorm van een autopuzzeltocht en 's avonds een
koud buffet.
Nadat alle uitnodigingen verstuurd waren, de kaarten verkocht en wij helemaal met de organisatie rond zaten, werden onze plannen op vrijwel het
laatste moment getorpedeerd door de oliekrisis. Men vond het in die situatie
niet passend de autopuzzelrit doorgang te laten vinden en men besloot dit
uit te stellen. Het koud buffet kon wel doorgang vinden, echter niet in de
KTS maar in de lounge van het ziekenhuis.
Even zagen wij het niet meer zitten, maar alles liep gesmeerd ondanks het
gebrek aan olie.
Dat St. Nicolaas in 1973 op zaterdag viel i.p.v. zoals gebruikelijk op zondag,
was ook een gevolg van de autoloze zondag. St. Nicolaas trad toen ook
op voor de kinderen van de niet-leden van D.I.O.
Met deze middag werd het jaar 1973 besloten. Het bestuur heeft 20 maal
vergaderd. Het aantal D.I.O.-leden per 1-1-1974 bedroeg 580.
Bij deze gelegenheid danken wij iedereen die het afgelopen jaar hun medewerking gegeven hebben aan onze aktiviteiten.
Wij hopen ook voor 1974 op hun hulp en hopen mede daardoor over een
jaar op een suksesvol 1974 terug te kunnen kijken.
Namens het Bestuur D.I.O.,
A. M. LOMANS,
Sekretaresse.
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Sale 10)
Personeelsvereniging

FOTO-FLITS BERICHTEN
ATTENTIE
Wij hebben besloten om in de komende maanden ons werk in de
DOKA meer openbaar te maken.
Dit door middel van een expositie
in de lounge.
In de week van de expositie zijn er
ook 3 open avonden, waarop u rustig de gelegenheid krijgt eens rond
te neuzen in ons heiligdom.
Voor de serieuze liefhebbers bestaat tevens de mogelijkheid zich als lid
op to geven.
Wij hebben onze club in twee avonden gesplitst n.l. maandagavond voor
beginners en donderdagavond voor gevorderden.
In groep I (maandagavond) is nog plaats voor enkele enthousiastelingen.
Over dit alles volgt nog nader bericht door middel van een konvokaat, maar
nu bent u alvast op de hoogte van onze plannen.
Fotoclub Z.W.A.

KENNEDY-MARS

Er is door enkele DIO-leden een
plan geopperd, om dit jaar deel to
nemen aan de Kennedy-mars 1974
en wel in groepsverband.
Deze mars is 80 km lang en vertrekt 's avonds vanaf de Grote
Markt te Breda, waar ook de aankomst zal zijn de volgende ochtend
om twaalf uur.

Volgens plan wandelt men 40 km, waarna de eerste rustpauze volgt in de
omgeving van Baarle-Nassau.
Indien er genoeg animo bestaat voor deze mars, is DIO bereid om een
verzorgingsteam samen to stellen, als begeleiding van de deelnemers. Dit
team zal bestaan uit een masseur en een E.H.B.O.-er, die zowel medische
als de verdere verzorging van de deelnemers op zich nemen.
Zij, die aan deze mars wensen deel to nemen of inlichtingen hieromtrent
wensen te vernemen, kunnen zich vervoegen bij;
J. Blijlevens,
Technische Dienst.
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We gaaf DIO un week vur KARNAVAL ?
Je sjuust, een leutig boerebal.
En de zotten en zottinnen
Dromden bij de GRAONBEURS binnen.
Clowns, boerevolk en stofjasdraogers
Aileen mer laachers en gin klaogers
Zongen, dronken, daansten en hosten
Tot iedereen tegen iedereen aon klotste.
En ineens daor zaagen wij de smoelen
Van ut hoempapaorkest „DE DROELEN"
Ze bliezen de stemming naor ene klimax toe
Meense, meense, we'n gezellig gedoe.
D'IGNAOTUISRAOD VAN ELF kwaam binne mee un heel grote
KOLDERSPUIT
En wie sprong daor zo mér ineens toen uit?
Je krek, DEN IGNAOTIUSPRINS, heel vlot en kwiek
Zwierig zwaaiend en groetend naor ut publiek.
Un woord van welkom en natuurlijk wir zinge en hosse
En allemaol dicht aachter elkaor as druivetrosse.
Laoter op d'n aovond spelde diejen Karnavalsvorst
Medallies bij sommige meense op d'r borst
Mevr. Mallens, de heren Bastiaansen, Teuns en Sebregts waren
die vrienden
Die de lintje (zee de Prins) ook echt verdienden ! !
ledereen riep hoera, hoi, alaaf en leve de kliek
Ophaauwen mee praote en gaauw wir meziek.
Daor ging alleman er nog ene op pakke
Al waren er die al un bietje dur gingen zakke.
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Un uur daornao kwaam er un aandere kepél binnengeblaoze
En dé waren toch zulke deftige baoze.
Op ut vrouwvolk we t'ur bij was kwaamde nie uitgekeke
Dieje Prins JOOP heede mee die daoge toch mér goed bekeke.
Want daor ineens in al z'n praol en glorie
Stond op ut teneel, wel potverdorie
de GROOTE PRINS VAN DE STAD BREDAO
Zo fris nog, zo edel, doe ut urn maor us nao.
Hij boog en daankte vur ut entesjast onthaol
En wij kweeke wir hard „ALAAF" allemaol.
Daornao mengde hij zich tussen zun onderdaonen
En die fasaantevere waren as wuivende vaone.
Nao un tédje blies Thuur Piek op zun fluit
En ging de Prins er mee zun gevolg tussen uit.
Heel lang, nog veul ure
Is ut fist blijve dure
De stemming was gewoon nie kapot te krijge
De meense stonden op 't lest mee rooi koppe te hijge.
Mér alles we begint haauwt ok us op
Ge moet naor huis al is ut op oewe kop.
D'n aandere dag denkte nog mee veul plezier
Aon diejen aovond vol vertier.

WE HADDEN UT OONS NIE BETER KANNE WENSE
DAOROM HARTELIJK BEDAANKT ALLE DIO-MENSE.
Jullie Merie.
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Prins Joop I bezocht ook dit jaar weer afdeling 03.
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WIJ LAZEN VOOR U:
WAT IS EEN WOORD.
Er worden dagelijks in ons werkklimaat heel wat termen en woorden gebezigd, die ook
voor andere uitleg vatbaar zijn :
Bespoedigen

:

in plaats van onderaan midden in de stapel leggen.

Betrouwbare bron

:

de persoon die men juist gesproken heeft.

Bevoegde bron

:

degene met wie de „betrouwbare bron" tevoren sprak.

Capaciteiten

:

vaak niet aanwezige eigenschappen.

Communicatie

:

botsing van meningen.

Compromis bereiken

:

niemand gaat tevreden weg.

Contactpersoon

:

veroorzaker van kortsluiting.

Coordinator

iemand die zit tussen hamer en aambeeld.

Correcte taal

:

beleefde uiting van onbeleefde gedachten.

Doelmatig werken

:

matig werken om zijn eigen doel te bereiken.

Denkwerk

:

een stuk lezen met het hoofd tussen de handen.

Gedegen werkstuk

:

iets onbegrijpelijker dan normaal.

Funktionaris

:

deftige naam voor een gewone jongen.

Her-orientering

:

een zaak na een jaar opnieuw bekijken.

Lange redevoering

:

slaapmiddel.

Leider

:

vreemde eend in de bijt.

Manager

:

leider van verdoolden.

Nevenfunktie

:

privilege voor topfunktionarissen.

Overleggen

:

een ander voor zijn karretje proberen te spannen.

Organisatie

:

ziende in het land der blinden.

Produktie-programma

:

lijst van wensdromen.

Personeelsbeleid

kwestie van geven en nemen.

Prestaties leveren

:

bijna doen wat men zou kunnen doen.

Produktiviteit

:

stijgend papierverbruik, stijgend ziekteverzulm.

Reorganiseren

:

verwarring vervangen door ellende.

Rationaliseren

:

ellende vervangen door wanhoop.

1e Rappel

:

muggebeet.

2e Rappel

:

wespesteek.

3e Rappel

:

vulsel voor de prullenmand.

Stafvergadering

:

Babylonische spraakverwarring.

Salaris

:

goregelde, maar altijd ontoereikende inkomsten.

Werktijd

:

tijd waarin men aanwezig moet zijn.

:

als u er niet meer aan denkt,

Wij zullen u t.z.t. op de
hoogte stellen

zullen wij het ook vergeten.
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ONTGROENING
FEBRUARIGROEP 1974
Zoals elk jaar in februari is er ook
nu weer een nieuwe groep leerlingverpleegkundigen gestart met de
opleiding.
De traditie getrouw, is ook deze
nieuwe, nog steeds naamloze
groep, op de korrel genomen door
een ouderejaars leerlingengroep.
Ditmaal nam de groep Eanthes de taak op zich om onze kersverse leerlingen
te ontgroenen en op deze wijze binnen de groep een gevoel van saamhorgheid aan te kweken en tegelijkertijd de nieuwe leerling bekend te maken
met het ziekenhuis.
Of de ontgroening een psychologisch of pedagogisch verantwoorde methode
van kennis en saamhorigheid bij brengen is, laten wij even in het midden.
Feit is, dat er tijdens de ontgroening enorm veel gelachen is.
Om de niet-verpleegkundige Igneut (pardon, medewerk(st)er van de Stichting Ignatius-ziekenhuis) een indruk te geven wat er op zo'n ontgroening
gebeurt, volgt nu een verslag van de ontgroening.
Welnu, in de loop van 6 februari werden de groentjes verwacht in de nieuwe
huiskamer van de leerlingenflat, waar onder het genot van een kopje koffie
en onder leiding van de mentrices voldaan werd aan een aantal formaliteiten, waaronder het passen van een uniform en het bekend maken van het
huisreglement.
De volgende ochtend begon het eigenlijke „groenprogramma"; om 6.45 uur
werden de groentjes (prikkies) met veel kabaal uit hun bed getoeterd en
om half 8 in de huiskamer verwacht voor het ontbijt.
Onder het motto „Eenheid moet er wezen" werd, nadat de buikjes gevuld
waren, een enorme verkleed- en schminkpartij aangericht : het uiteindelijke
resultaat was een zeer kinderrijk nest van alleen maar groene konijnen.
Nadat de prikkies, om het weglopen te voorkomen, met groepjes van 5 bij
de enkels aan elkaar gekluisterd waren, werd er afgemarcheerd richting
stad. Onderweg werden nog even de voeten gewassen in het Wilhelminapark, werd de konijntjes geleerd hoe ze moeten bokspringen en al paardrijdend kwam men bij „Kees" aan, een in Breda bekende winkel in sex- en
aanverwante feestartikelen. Uit erkentelijkheid voor Kees'bijdrage aan de
menselijke samenleving werd hem een welluidend lied ten gehore gebracht,
waarna onze groentjes heel toepasselijk beloond werden met een echte
ouderwetse liklollie en verder op weg gingen naar de stad.
In de stad aangekomen werd onze nieuwbakken broedertjes gevraagd hun
medemenselijkheid te bewijzen door vermoeide winkelende dames een
tum-tummetje aan te bieden. Vervolgens werd de tocht beeindigd in de
„Franciscaner", u alien welbekend.
De volgende opdracht was de boodschappen te verzorgen van de groep
Eanthes. Stom toevallig dat juist op de groendag de 3e jaars zulke rare
zaken nodig hadden als kopspijkertjes, klaptouw, een enkel dropje.
Nadat deze boodschappen gedaan waren, werd iedereen in de huiskamer
van de flat verwacht voor de thee. Tijdens de theepauze diende de laatste
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opdracht vervuld te worden; de groentjes moesten een programma vaststellen voor een gezellige avond die om 8 uur begon. Tijdens de avond
werd de verbroedering gevierd onder het genot van een lekker glas wijn
en beeindigd met een Griekse vriendschapsdans.

Na deze avond kan de oude Igneut gerust zijn. Ook deze groep leerlingen
is behoorlijk aan de tand gevoeld en heeft zich weten te handhaven, sterker
nog, de groep is door de ontgroening tot een geheel uitgegroeid, hetgeen
zeker zijn vruchten of zal werpen tijdens de komende studie- en arbeidsjaren.
Wij wensen onze nieuwelingen dan ook veel sukses in werk en studie.
Groep Eanthes.

BELANGRIJK

BELANGRIJK

BELANGRIJK

BELANGRIJK

Nog steeds blijkt, dat sommige personeelsleden niet bekend
zijn met - of zich houden aan - de voorschriften betreffende
ziekmeldingen.
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat het niet naleven
van deze regels, voor betrokkenen financieel nadelige gevolgen
kan hebben.
Tijdens de kantooruren (van 8.30 tot 17.30 uur) dient men zich

persoonlijk ziek te melden bij de salarisadministratie (toestel
2116). Buiten de kantooruren dient men zich ziek te melden bij
de telefooncentrale.
Zodra u hersteld bent, gelieve u dit onmiddellijk telefonisch door
te geven aan de salarisadministratie (toestel 2116).
Wij verzoeken de hoofden van de afdelingen, de herstelmeldingen nog dezelfde dag aan de salarisadministratie door te
geven.
15

DE DAG WAAROP CARPE DIEM GEPLUKT WERD
Het was 22 februari 's morgens 9 uur. Weinig Carpedisten hoefden de slaap
uit de ogen te wrijven, want het examenspook had hen dreigend alle slaap
doen vergeten gedurende de voorgaande nacht.
Met een onregelmatige, snelle pols, hoge tensie, chronische diarrhee en
een bleke geiaatskleur, strompelden de eerste kandidaten de leslokalen
binnen, alwaar een bloeddorstig (p.s. dit in verband met het verhaal, in
werkelijkheid viel het best mee) forum hen al met ontblote tanden opwachtte. ± 60 Minuten later kregen zij echter al door middel van slinkse, in de
les gerepeteerde knipogen van een van onze eigen docenten, te weten
dat zij geslaagd waren. Dit ging zo tot 's avonds laat door, zodat wij alien
om kwart over 5 ongelovig officieel mochten gaan vernemen dat het eerder
omschreven forum ons toch goed had behandeld. Wij waren gediplomeerd.
Later gingen wij met handen, die door de welgemeende felicitaties tijdens
de receptie, lichtelijk in vervormde toestand verkeerden, naar het restaurant, waar wij met onze trotse ouders mochten genieten van een ongelooflijk lekker koud buffet.

`-e
De groep Salerno zorgde ervoor dat onze kauwspieren of en toe rust kregen,
door enige leuke bekende liedjes met onbekende tekstjes in te lassen.
Al met at was deze dag onvergetelijk en ik wil daarom uit alter naam iedereen die het ons mogelijk heeft gemaakt na 3 1/2 jaar dit resultaat te bereiken,
ontzettend hartelijk bedanken.
Lieve mensen, tot ziens en nogmaals hartelijk bedankt.
Een ex-Carpedist.
Voor het verhogen van de sfeer,
Voor het Meedenken op Moeilijke Momenten,
Voor het geven van toegiften,
Voor het doorhakken van knopen,
Voor het uit andere vaatjes tappen,
Voor het stijfhouden van de poot,
Voor groot en klein,
Voor jong en oud;
Ons nieuwe toptrio : „de MEMAMO'S".
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DANKWOORD
Graag zou ik iedereen van de civiele dienst persoonlijk hebben bedankt voor de prettige samenwerking,
die ik twee jaar lang bij het Ignatius-ziekenhuis heb
ondervonden.
Daarom wil ik via de Singel hiervoor dankzeggen en
u alien het allerbeste en veel sukses voor de toekonnst toewensen.
Mijn nieuwe adres is geworden;
Menno ter Braaklaan 117, Delft.
A. M. Veldman.

DANKWOORD
Aan allen,
Daar het voor mij onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, doe ik dit door middel van uw
personeelsblad.
Graag wil ik u hartelijk danken voor de bijzonder
gezellige middag door u voor mij georganiseerd; dit
gaf licht, kleur en sfeer bij mijn afscheid; voor de
afscheidswoorden, die ik van u persoonlijk, of door
middel van brief, telegram, bloemen en cadeaux
mocht ontvangen.
lk wil u danken voor het vertrouwen, dat u mij schonk
en voor alle hartelijkheid, die ik van velen van u
ondervond.
Vanuit het „Goof" een hartelijke groet aan alien en
speciaal voor de leerling-verpleegkundigen veel
sukses met de studie.
M. P. Vahlkamp.

DANKWOORD
Omdat ik bij mijn vertrek niet in de gelegenheid ben
geweest om iedereen de hand te schudden, wil ik
gaarne op deze wijze eenieder waarvan ik geen
persoonlijk afscheid heb kunnen nemen, hartelijk
danken voor de prettige samenwerking.
J. van Alphen.

DANKWOORD
Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan
de direktie van het ziekenhuis, de personeelsvereniging DIO, het personeel van het magazijn, tuindienst en technische dienst, voor de mooie cadeaux,
die mij aangeboden zijn ter gelegenheid van mijn
12 1/2-jarig dienstjubileum op 1 maart j.I.
Tiesje Stevens,
Technische Dienst.
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AFSCHEID VAN DE
VERPLEEGKUNDIG
DIREKTRICE
ZR. M. P. VAHLKAMP
Een gezellige namiddag en een
druk bezochte receptie vormden
het afscheid van Zr. Vahlkamp op
18 januari 1974.
Een speciaal geformeerde kommissie, zichzelf de kleinste kommissie noemende, had voor een aantrekkelijk programma gezorgd. Dat werd gepresenteerd door Piet van Meel en het bestond uit de volgende onderdelen :
afscheidsspeech van Frans Wiegerinck die, door middel van enkele
lyrische passages („en waar zij een voet heeft neergezet, staat blank
en blauw een bloemenbed haar blozend na te staren") kwam tot de
bloedige ernst van dat moment : „met Zr. Vahlkamp nemen we niet
alleen afscheid van de laatste vrouw maar ook van de laatste verpleegkundige binnen de direktie, om plaats te maken voor een volledig
akademisch gevormde direktie";
de aanbieding van een kado door Miep Cooymans. Een boek waarin
de, onder Zr. Vahlkamp ressorterende, afdelingen uitgebeeld waren
in cartoons;
het afscheidslied „Dag SIZ", dat gezongen werd door de „SIZ-rakkers";
de onthulling van het afscheidskado, dat uit naam van alien aangeboden
werd door Peggy Adema;
Zr. Vahlkamp sprak daarna een woord van dank uit en verzocht tenslotte eenieder, haar opvolger het voile vertrouwen te geven;
tijdens het drinken van een borrel, kregen alien de gelegenheid om
persoonlijk afscheid te nemen, waar in grote getale gebruik van werd
gemaakt.
J. F. P. Niwime.

BENOEMD
Met ingang van 1 april 1974 is de heer P. Strater
benoemd als adjunkt hoofd Civiele Dienst.
De heer Strater studeerde van 1967 tot 1969 aan de
Hogere Hotelschool te Maastricht en kwam daarna
als assistent van het hoofd Civiele Dienst in ons
ziekenhuis werken.
Velen van u zullen hem uit deze periode nog wel
kennen.
Momenteel is de heer Stater werkzaam als hoofd
van de Civiele Dienst in het R.K. ziekenhuis te
Dordrecht.
Wij wensen hem veel sukses toe in zijn nieuwe
funktie.
De Redaktie.
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AAN ALLE JONGEREN
EN STUDERENDEN
BENEDEN DE 30
DIE GOEDKOOP WILLEN REIZEN
Nu de zomer met rasse schreden nadert, zullen velen van u al druk bezig
zijn met het maken van vakantieplannen. Voor degenen, die nog niet alles
in kannen en kruiken hebben, wijzen wij op het volgende.
Het is bij velen onbekend, dat voor werkende jongeren tot 21 jaar en
studerenden van 15 tot 30 jaar, de mogelijkheid bestaat, gebruik to maken
van de diensten van het N.B.B.S.
Dit bureau verzorgt uw vakantie voor een ongekend lage prijs. Het N.B.B.S.
(Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen) werd in 1927
in Leiden opgericht en was oorspronkelijk alleen bedoeld voor studerenden
aan de universiteit. De laatste jaren echter maakt het N.B.B.S. zich ook
dienstbaar voor alle werkende jongeren tot 21 jaar en alle studerenden tot
30 jaar, ongeacht het nivo van de studie.
Door samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties en door het werken
op non-profit basis, zijn zij in staat tot het geven van geweldige mogelijkheden, tegen zeer lage prijzen. Bijvoorbeeld : een retourtje naar Parijs met
de trein kost u f 38,— bij het N.B.B.S. Onze Spoorwegen vragen er f 90,voor.
Niet alleen trein- en vliegreizen zijn er erg goedkoop, men beschikt ook
over eigen hotels en kan zodoende goedkope, verzorgde vakanties aanbieden. Bijvoorbeeld : 14 dagen Spanje (Blanes) voor f 360,— of een 15-daagse schoenercruise op de Egeische Zee (Griekenland) voor f 430,—.
N.B.
Introduktie is beperkt mogelijk.
Kortom, het is zeker de moeite waard eens te informeren bij het ANWBkantoor aan het Wilhelminapark waar alle verdere informatie en ook reisgidsen verstrekt worden.
De redaktie hoopt u met dit artikel, naar een bron van (N.B.B.S.)-vakantiegenot te hebben verwezen.
De Redaktie.

VAN DE REDAKTIE
Doordat de heren van Alphen on Veldman naar elders zijn
vertrokken, zijn de redaktieplaatsen die zij achterlieten
ingenomen door Mej. C. Jansen (nucleaire geneeskunde)
en de heer P. v. d. Hoogen (personeelszaken).
De redaktie wordt verder uitgebreid met Mej. N. Becker
(leerling verpleegkundige), de heer J. v. d. Pol (centrale
keuken) on de heer C. Poppelaars (portiersdienst), die in
de toekomst de Singel met foto's on tekeningen zullen
gaan illustreren.
De redaktie dankt de heren van Alphen en Veldman op
deze wijze nog eens hartelijk voor hun bijdrage aan ons
personeelsblad en wenst hen in hun nieuwe betrekking
veel sukses toe.
De Redaktie.
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AFSCHEID EN WELKOM
Per 1 maart 1974 heeft de heer Th. J. H. de Groen zijn
werkzaamheden als kinderarts in het Ignatius-ziekenhuis
beeindigd.
Wij darken dr. de Groen voor zijn ambitieuse inzet als
kinderarts en denken speciaal ook aan het belangrijk aandeel dat hij heeft gehad in de verbeteringen en het tot
stand komen van de diverse kinderafdeiingen.
Als zijn opvolger verwelkomen wij de heer H. J. Werre,
die in het Ignatius-ziekenhuis, naar wij hopen, een prettige
werkkring vindt, zodat hij met genoegen en sukses zijn
werkzaamheden zal kunnen verrichten.
Dr. de Groen feliciteren wij met zijn benoeming tot direkteur-geneesheer van „De Krabbebossen" to Rijsbergen en
wij hopen dat hij in deze funktie zijn veelzijdige kapaciteiten verder zal kunnen ontplooien.

PERSONALIA

Mej. M. Hermse

22

Mel. M. v. d. Velden

08

Mej. M. van Schaik

03

Dhr. J. de Maat
Dhr. J. Krijnen

WIJ VERWELKOMEN
Dhr. W. Nederveen

Ass. Civiele Dienst
14

Mevr. M. Bracke-de Bruin
Mej. J. Caly
Mevr. M. Dekkers-Nooren

Afspr. Centrum
12

Mej. D. Eland

04

Mevr. H. Goemans-van Rijssel

21

Mej. T. Vromans
Mej. Y. Wigbold
Mej. P. Gommers

16
Röntgen
16

O.K.

Mel. E. Koningen

Instrumentmakerij
01

Dhr. C. Heessels

Tech. Dienst

Mevr. F. Fraenk

22

Mevr. A. Dragstra-de Raaf

02

Mej. A. Schoneveld
Mej. E. Mion
Mej. N. Kleemans
Mevr. E. Verschuren
Mej. R. Vos
Mej. E. Hendriks

02
Opname
Chir. Poli
02
Patientenreg.
Gyn. Polikl.

WIJ FELICITEREN
Dhr. en Mevr. Mertens-v. d. Berg met de geboorte van hun zoon Sander.
Dhr. en Mevr. Smits-Wagemakers met de geboorte van hun zoon Wim.
Dhr. en Mevr. van Alphen met de geboorte van hun dochter Lysbeth.

HUWELIJKEN
20-12-1973 Mej. W. Gaakeer (02) met Dhr. J. Vermunt.
11-01-1974 Mej. Th. v. d. Sluiszen (02) met Dhr. J. van Ham.
25-01-1974 Mej. L. van Maanen (08) met Dhr. C. Geerts.
21-02-1974 Mej. J. Krijnen (Chir. Poli) met Dhr. J. van Tetering.
08-03--1974 Mej. T. v. d. Heijden (03) met Dhr. L. Reijntjes.

GESLAAGD VOOR HET DIPLOMA ZIEKENVERPLEGING - A
Dhr. E. Bak

Mej. W. van Heel

Mej. C. Anssems
Mej. L. Bastiaansen

Mej. C. Hofman

Mej. J. v. d. Borgt
Mej. L. Buiks
Mej. E. van Dijke

Dhr. A. Looymans
Mej. C. Meurs
Mej. J. Reijnders

Mej. D. van Erp

Mej. G. Snijders
Dhr. P. Verpaalen

Mej. T. Geerts

Mevr. E. Louer-Verheijden

WIJ FELICITEREN
Dhr. R. Melaer met zijn benoeming tot waarnemend hoofdverpleegkundige van de O.K.
Dhr. J. Stevens met zijn 12 1/2-jarig dienstjubileum.
Dhr. J. de Graaf met zijn 25-jarig huwelijk op 15 februari j.l.
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