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ONDERNEMINGSRAAD

Uitslag OR verkiezingen 3 januari 1980

Vrije lijst:
C.Dek
R.van Hoof
H.Smits
B.Sprengers

Leerling-verpleegkundigen:
109
38
22
62

stemmen
stemmen
stemmen
stemmen

P.van Gastel
H.Peijen

23 stemmen
25 stemmen

Gekozen zijn C.Dek en B,Sprengers op de vrije lijst, en H.Peijen
voor de lijst leerling-verpleegkundigen.
VAN HARTE PROFICIAT!::
Voor de OR zijn C.Dek en B.Sprengers oude bekenden, wij rekenen
op een even goede inbreng als tijdens hun vorige zittingsperiode.
Voor H.Peijen zal het OR gebeuren nieuw zijn.
Wij wensen de nieuwe OR leden succes toe in de komende zittingsperiode.
Tevens willen wij al diegenen bedanken die de kleine moeite hebben genomen om te komen stemmen. (243 personen).
Van de overige 78% hopen wij dat zij in de toekomst meer belangstelling voor HUN OR gaan krijgen.

Met vriendelijke groeten,
Peter Beenakkers.
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DIO -- VOETBAL

Maandag avond 25 februari
JAARVERGADERING FC. IGNATIUS
Voor alle spelers.
AANVANG 20.00 uur
Televisiekamer naast de lounge

Zaterdag middag 12 april
NEDERLAAG TOERNOOI LUCIA
Fc. Ignatius
Lucia
Aanvang 15.00 uur

Vertrek 14.00 uur hoofdingang.

Spelers houdt U rekening met Uw dienst!!!
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ONDERNEMINGSRAAD
M.i.v. 2 januari heeft de OR een vaste secretaresse.
Haar naam is Edith Oosterhaven-den Drijver.
Zij zal al de secretariaatswerkzaamheden voor de OR gaan verzorgen. Het secretariaat is vanaf 02-01-80 verhuisd naar de leerlingenflat, le etage, kamer 29 (gouden laantje) telefoon 2151.
Wij wensen Edith veel succes toe met haar nieuwe job.

foto: P.Staat

D.I.O.

D.I.O.
I.v.m. te weinig Animo is de DIO-zeskamp film
niet doorgegaan.
Het Bestuur.

D.I.O.
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D.I.O.

NACALCULATIE-UITKERING 1979

De loonontwikkeling in het particuliere bedrijfsleven heeft de
Minister van Sociale Zaken doen besluiten om niet alleen het
overheidspersoneel maar ook medewerkenden in de particuliere
ziekenhuizen, voor wie de CAO van het ziekenhuiswezen van toepassing is, een nacalculatie-uitkering toe te kennen.
Deze nacalculatie-uitkering bestaat uit een uitkering ineens van
0,51% met een minimum van f 9,78 bruto per maand voor 21-jarigen
en ouder.
Werkingssfeer
Voor de nacalculatie-uitkering komen in aanmerking diegenen die
een volledige dan wel een deelbetrekking hebben/hadden in 1979.
Niet voor deze uitkering komen in aanmerking diegenen die in1979
of in de loop van 1979 het minimumloon hebben ontvangen.
Over de maanden waarin geen minimumloon is ontvangen, blijft
het recht op uitkering bestaan.
Diegenen die niet het gehele jaar in dienst zijn geweest ontvangen de uitkering naar rato.
Berekeningsbasis
Voor de berekening van de uitkering wordt als basis genomen het
op 1 november 1979 geldende bruto maandsalaris.
Onregelmatige dienst en overwerk
Over het bedrag dat gedurende de uitkeringsperiode of een gedeelte daarvan is ontvangen aan overwerk- en/of onregelmatige
diensten vergoeding wordt een uitkering verleend van 0,51%.
De hoogte van de uitkering
Deze bedraagt voor elke maand van het jaar 1979, waarin betrokkene werkzaam is:
0,51% van de uitkeringsbasis met inachtneming van de volgende
minima:
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voor
voor
voor
voor
voor
voor

21-jarigen en ouder
20-jarigen
19-jarigen
18-jarigen
17-jarigen
16-jarigen

f
f
f
f
ƒ
f

9,78
9,05
8,31
7,58
6,85
6,11

per
per
per
per
per
per

maand
maand
maand
maand
maand
maand

Voor leerling-verpleegkundigen en leerling-radio diagnostisch
laboranten gelden de volgende minimumbedragen:
le
2e
3e
4e

leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar

f
ƒ
f
f

7,58
8,31
9,05
9,05

per
per
per
per

maand
maand
maand
maand

Bovengenoemde uitkering wordt verhoogd met 8% vakantietoeslag.
Inhoudingen
Loonbelasting en de premie A0Q/AWW over de uitkering zullen volgens bijzonder tarief worden ingehouden, alsmede de gebruikelijke
Sociale Verzekeringswetten.
De uitbetaling van de uitkering
De uitbetaling van de nacalculatie-uitkering zal plaatsvinden
met het salaris december 1979.
Wij vertrouwen erop, u hiermede naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Personeelszaken.

ONDERNEMINGSRAAD
De leden van Uw ondernemingsraad wensen al de medewerkers van SIZ een
voorspoedig 1980 toe.
Wij hopen in het nieuwe jaar Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
OR
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Open brief aan Dhr. Wijffels en alle andere 999 Ignatianen.

U EN IK

Zoals U, Drs. Wijffels, zich anderhalf jaar geleden "verplicht" vond te
reageren op mijn mijmeringen en daar in de vorige Singel een vervolg
op gaf, voel ik het weer een vanzelfsprekendheid te pogen om daar een
vervolg aan te geven.
Gek eigenlijk dat ik me bijna persoonlijk voel aangesproken door Uw
pennevrucht.
Twaalf en een half jaar al werk ik hier in dit ziekenhuis.
Anders gezegd: Twaalf en een half jaar vertoef ik, buiten m'n vrije
tijd in een omgeving die ik denk te kennen.
Het is waar, het ziekenhuis ken ik; alle gangetjes en kamertjes, ja
zelfs alle gangen en kamers heb ik wel eens aan de binnenkant gezien.
Ook is het waar dat ik bovendien een paar mensen ken die ook hun
brood verdienen in dit oord.
Een paar mensen
U zei het al, er werken er duizend hier.
Mensen.
Mensen zoals U en ik.
U en ik

P. Eelants.
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D.I.O.

PROGRAMMA VOOR DE MAAND FEBRUARI

KARNAVAL

Vrijdag 8 februari
Zie pag. 16 en 17 in deze Singel

RIKKEN

De zesde rikavond van het seizoen
Dinsdag 12 februari.
Naast vele prijzen altijd weer gezellig.

ZWEMMEN

Iedere vrijdagavond van 18.00 tot
19.00 uur in het bad van het
Revalidatiecentrum voor de leden
van de zwemclub van DIO.

FOTOCLUB

Iedere disndagavond in de doka
boven de aula.
Van 20.00 tot 23.00 uur.

VOLLEYBAL :

Iedere donderdagavond om 20.00 uur
in de Joseph-Mavo in de Bisonstraat.

JAARVERGADERING:
25 januari 1980.

Tot dan

GER COUVREUR en DE KOLDERSPUITERS op de plaat

Woensdagavond 19 december jl. was het voor velen de belevenis van
hun leven, want je komt niet iedere dag in een platenstudio voor een
opname.
Wim Hartmann had een carnavalsnummer geschreven dat gezongen
ging worden door Ger Couvreur met 't koor van de Kolderspuiters.

Om 20.15 uur zijn wij begonnen met de opnamen; eerst was de carnavalskapel "De Zandhazen" aan de beurt, daarna zong Ger de solo,
waarna het koor het refrein inzong.
Toen dit klaar was, was het intussen al half twee geworden. Na afloop
van de plaatopnamen gingen we nog naar het ziekenhuis voor een foto
voor de platenhoes. Radio-Ignatius, die al in het bezit is van een
bandcopie, draait iedere uitzending het plaatje al. Rond 20 januari
komt de plaat met de nummers "Agge da maor wit" en "Zak eens lekker deur" in de handel. We hopen dat het een woordje mee kan spreken
in de strijd om de carnavalshit van 1980.
De plaat is bij alle leden van de Raad van Elf te bestellen voor f 6, -'t is dagge da maor wit
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foto's: R.Wijnings
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AGENDA JAARVERGADERING D.I.O. 1980

* Opening
* Jaaroverzicht secretaris
* Financieel overzicht
* Verslag kascommissie
* Verkiezing nieuwe kascommissie
* Verkiezing bestuur
* Pauze
* Uitslag verkiezing bestuur
* Verkiezing voorzitter
* Aktiviteiten 1980
* Rondvraag
* Sluiting

foto: P.Staat
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INTERGROEP
Er wordt m. i. v. 23 oktober jl. regelmatig binnen SIZ vergaderd door
de Intergroep.
Velen zullen weten wat de Intergroep voorstelt, voor anderen zal dat
niet bekend zijn.
Zeer kort samengevat zou men de Intergroep kunnen zien als een door
de directie ingestelde groep, waarvan de deelnemers komen uit de
Medische staf, Directie, Verpleegkundige dienst en DIRA.
De Intergroep heeft de volgende opdracht:
- Het inventariseren van problemen die de verpleegkundige dienst
heeft op zich, en in samenwerking met andere diensten.
- Het aangeven van structurele knelpunten in samenwerking verpleegkundige dienst met medische staf.
- Het aanduiden van voorwaarden tot oplossing van de problematiek.
- Het aangeven van de wijze waarop de problematiek kan worden opgelost.
Zoals U ziet geen gering takenpakket.
Mede op aandrang van de OR werd de Intergroep door de directie in
het leven geroepen.
De OR wordt op de hoogte gehouden van de werkzaamheden door 2
waarnemers. Deze waarnemers hebben verslag aan de OR uitgebracht,
aan de hand waarvan de OR het volgende aan de Intergroep kenbaar
heeft gemaakt:
12

1) De OR vindt dat de Intergroep te veel bevoegdheden naar zich heeft
willen trekken.
2) De OR vindt dat de Intergroep te detaillistisch werkt.
3) De OR vindt dat de Intergroep dient te worden uitgebreid met
representanten van niet-leidinggevend personeel.
Bovengenoemde 3 punten zullen we hieronder wat uitgebreide omschrijven.
ad 1)

Door de werkwijze en instelling van de Intergroep is deze geworden tot een soort supra-orgaan, welke over alle bestaande organen heen adviezen geeft en beslissingen neemt.
De OR is van mening dat alle beslissingen dienen te worden genomen door de organen zoals die daarvoor zijn ingesteld.
Over een mede beleidsadviserend/bepalend orgaan te creëren is
bij oprichting geen sprake geweest.
De mogelijkheid tot het controleren en het toewijzen van aansprakelijkheid dient duidelijk zichtbaar te blijven.

ad 2)

De tot nu toe gehouden bijeenkomsten van de Intergroep behandelden voornamelijk details.
De werkelijke problemen zijn nagenoeg niet op tafel gekomen.
Hieruit volgt dat van een duidelijke voortgang geen sprake is.
Indien de aanpak niet verandert zal de Intergroep een lang leven
beschoren zijn, iets wat zeker niet de bedoeling bij de oprichting
was.
Het tijdelijke karakter van de Intergroep wordt door de OR niet
meer gezien.

ad 3)

De samenstelling van de Intergroep is van dien aard, dat van een
inbreng of vertegenwoordiging van werknemers praktisch geen
sprake is.
De OR wordt vertegenwoordigd door 2 waarnemers, zij mogen
alleen luisteren, niet meepraten.
Wij vinden dat er namens het overig personeel ook deelnemers
dienen te komen.

Afgaande op bovenstaande blijkt dat de OR niet gelukkig is met de wijze waarop de Intergroep funktioneert.
Wij hopen dat men rekening zal houden met onze bevindingen.
De OR heeft inmiddels een reactie van de Intergroep ontvangen, waaruit bleek dat de discussie binnen de Intergroep een andere wending
heeft genomen.
Wij hopen dat deze wending in een gunstig effect zal resulteren.
Namens de OR,
Peter Beenakkers.
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LICHT IN DE DUISTERNIS

Als je aan het begin van een werkdag een parkeerplaats probeert
te vinden in de buurt van het ziekenhuis, tref je regelmatig
auto's aan waarvan de lichten nog branden. Je probeert dan wel
de eigenaar op te sporen maar dat is meestal onbegonnen werk. Na
een dag van werken in het ziekenhuis is het dan s'avonds nog eens
hard werken geblazen om de gemaakte fout te herstellen. Dit probleem is te voorkomen als je medeparkeerder kan zien aan wie de
auto toebehoort. Dit kan gebeuren door zichtbaar in de auto een
kaartje met naam en afdeling waar je bereikbaar bent weg te leggen. Meerdere keren per week kan hiermee een boel narigheid worden voorkomen.
Kees Schrauwen.

foto: P.Staat
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UITSLAG KERSTPUZZLE

Om te beginnen een woord van dank aan de samensteller van de puzzle, Eugène
Breukers.
Het is geen eenvoudige zaak om een puzzle in elkaar te zetten en onze waardering is dan ook groot. Voor de liefhebbers van cryptogrammen is er goed nieuws:
Eugène is bezig er één samen te stellen, maar ook dat is niet zo eenvoudig.
En dan nu het slechte nieuws: er zijn maar DRIE oplossingen en daarvan was er
niet één foutloos.
Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat de puzzle niet gemakkelijk was, zeker
niet voor iemand die helemaal niet medisch geschoold is.
Maar het is wel te hopen dat er meer dan drie medewerkers zijn, die deze puzzle
redelijk konden invullen, want anders is het met de kwaliteit van medische kennis slecht gesteld.
Het is ook goed mogelijk dat er door de COZ-normen zó weinig personeel rond
het bed is, dat ze niet eens tijd hebben om een kruiswoordpuzzle op te lossen.
Er zijn stellig goede puzzelaars in ons ziekenhuis te vinden. Probeer eens een
puzzle te maken en stuur die naar de SINGEL. Als het kan een puzzle, die ook
voor leken is op te lossen. (sorry, Eugène)
Ja, daar zaten we dan met onze boekenbon en geen foutloze oplossing.
De redaktie besloot om toch maar de prijs weg te geven, als een aanmoedigingspremie. Maar ook dat was een puzzle, want er waren er twee met even weinig
fouten. Toen moest er toch nog geloot worden en daar kwam M.C. de Bruyn van
afd. 08 als de gelukkige uit de bus.
Wij gokken voor de komende maanden op méér puzzles en méér ingezonden oplossingen.
De Redaktie.
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WIST U DAT

* Ik U allen nog een gelukkig 1980 toe wens.
* Ik er nog maar een op Uw gezondheid neem.
* Tijdens de laatst gehouden introductie-avond de afdelingshoofden
goed waren vertegenwoordigd.

* De lounge er bijna te klein voor was om al die V. I.P. 's te herberge
* Ik er helaas maar één gezien heb.
* Dit voor de nieuwe groep Lid niet zo stimulerend moet zijn overgekomen.

* De D. I. 0. jaarvergadering plaats heeft in het projektielokaal van d€
school.
* Ook U vrijdagavond 25 januari daar naar toe moet.
* Dat het in het belang is van Uw eigen D.I. 0.
* Ik de nieuwe kandidaten veel succes wens tijdens de verkiezing op
die avond.
* Het carnavalsfeest plaats heeft in het Ginneken.
* We met z'n allen dat gaan vieren bij Ome Jan.
* Dat dit op de Ginnekenweg is.
* Ook de stadsprins op bezoek komt.
* Het 16-17-18-19 februari carnaval is.
* U de carnavalsplaat van Ger Couvreur met de Kolderspuiters bij
alle leden van de Raad van Elf kunt kopen.
* Voor maar slechts f 6, -* We nog op een T. V. -debuut hopen.

* Ik U allen een goede, echte, onvervalste Bredaose Carnaval toewen;
* Je woensdagmorgen rode rozen krijgt.

Alaaf - Alaaf - Alaaf
groetjes den Bffck
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D.1.0.-VOLLEYBALNEDERLAAGTOURN001 (6)

Donderdag 20 december was het dan zover voor het B team van de OK.
Onder leiding van Antoinette van Geel stonden er om het in kersttermen te zeggen om acht uur zeven schapen op de vloer.
Jammer voor DIO slechts vier, maar vijf minuten later kwam de vijfde
toch nog binnen. De 0. K. die graag wilde beginnen moest toch even
geduld hebben omdat DIO nog niet compleet was. Ondanks dat men ervaren had dat men met vijf spelers ook kan winnen, mocht het tournooiverloop niet worden bëinvloed. Nadat het laatste schaap over de dam
dam was kon de wedstrijd beginnen.
Antoinette die de wedstrijd van het A-team ook had bekeken wist welke
tactiek ze moest spelen; niet alleen Antoinette maar ook hun verzorger en begeleider, mijnheer Melaer (Barry Hughes) doordat George
Kesseler niet in de zaal was wist hij wel hoe hij Johan Snoek moest
afleiden. Door in de hoek van de zaal tegen een deur met een witte
roller te gaan staan wetende dat dit niet mocht.
De O. K. had een zeer goede start want al heel snel keek DIO tegen
een 7 - 2 achterstand. Dit begin verbaasde wel enkele DIO mensen
die er dan toch maar iets aan moesten gaan doen. Waardoor de stand
moeizaam weer werd opgetrokken. De eerste set eindigde in een
15 - 8 stand in het voordeel van DIO. De tweede set zou toch de zwaarste klap voor DIO gaan worden want de O. K. die in 2 á 3 speelsters
zeer goede verdeelsters en nog een afmaker hadden ook, in de personen van Lieke en Mieke, wie nu wie is weet ik nog niet, die zag je de
onmogelijkste ballen nog redden door hun talent en kwaliteiten. Dan
was er ook nog een Carmen , een oud DIO-speelster, die wist waar
de zwakke plekken waren.
Ook hoorde ik nog de naam Basje noemen, Adriaan was met Kerstvakantie zei hij na de wedstrijd anders hadden we zeker meer gekke
dingen van hem gezien.
Deze set die steeds gelijk opging werd tegen het einde zeer spannend.
DIO ging weer in de fout door hun slaapkwartiertje in te gaan, waardoor de uitslag werd 12 - 15 in het voordeel van de 0. K.. Dit maakte
hen wel weer wakker maar de 0. K. had hun punt binnen. De laatste
set zou kunnen beslissen of het B-team van de 0. K. lijstaanvoerder
ging worden. Beter dan het A-team hadden ze het nu al gedaan wat wel
even zou aantonen dat dit team een goede gooi zou kunnen doen naar
de wisselbeker die de 0. K. eens beschikbaar had gesteld en die thans
in het bezit van DIO is. De derde set ging weer regelmatig tegen elkaar op. Tot de stand 9 - 10_Toen ging de 0. K. weer fel door naar
11 - 14 maar dat vijftiende punt wilde er maar niet komen.
21

De uitslag werd toch nog 15 - 14 voor DIO ondanks de protesten dat e
twee punten verschil moesten zijn, werd er toch nog door gespeeld
wat toen de uitslag deed veranderen in een 15 - 17 overwinning voor
de O.K..
Deze laatste uitslag zal niet worden opgenomen in de einduitslag daar
het hier gaat om een Nederlaagtournooi en geen normaal wedstrijdtournooi , wij bij de stand van vijftien stoppen, ongeacht het verschil
van een of twee punten, daar dit in de totaal uitslag grote verschillen
kan gaan maken bij drie uitslagen van bv. 15 - 17 16 - 18 14 - 16
of 12 - 15 8 - 15 en 13 - 15. Alleen daardoor is de O.K. uitgespeeld.
Dit B-team heeft nu wel het A-team overtroffen wat zeker nog wel
uitgepraat zal worden. Bij deze wil ik nog wel de charmante telster
bedanken die bereid was dit karwei voor haar rekening te nemen onde
het toeziend oog van de verzorgers en scheidsrechter.

De volgende wedstrijd is tegen het Diaconessenhuis afd. Laboratoriur
die DIO ook wel eens kunnen trakteren op harde broodjes. Mocht het
dat team zijn dat weleens vriendschappelijk heeft gespeeld dan wens
ik je wel alle sterkte toe.
Dames en Heren,
Nu weer een nieuw jaar is begonnen wil ik vanaf deze plaats U allen
een Gelukkig en Voorspoedig jaar toewensen.
Wel zijn er bij de Afd. Volleybal nog echte aktieve volleyballers welkom.
Wie redt ons! ! !!
Uitslagen Recreatieve Competitie:
D.I.O. - D. V. M. 2

3-0

D.I.O. - Tuinzicht 3

0

-

3

Gerard Kamp,
Riintgenarchief.
Speeldata nederlaagtournooi

10 jan. DIO - Instrumentenmakerij 28 febr. DIO - De Klokkenberg
17 jan. DIO - Diaconessenhuis
13 mrt. DIO - Sticht. 't Hooghui
31 jan. DIO - Röntgen afd. ploeg A 27 mrt. DIO - De Koppelstok G/
14 febr. DIO - St. Laurens-ziekenh . 3 apr. DIO - Verpl. "Elisabett
21 febr. DIO - Sportief - Dongen
22

Profiel van De Jonge Manager
gecomponeerd door
Friso Endt
Jan Hendrik Wiggers
Kleding: blauwe of zwarte blazer; pantalon
donkergrijs flanel (Daks) met omslag; overhemd hard blauw, button down (Arrow).
Daarbij hoort altijd de club- of relatiegeschenkendas. De nieuwste is van HollandExpo, een donkerblauw kreng met een
oranje tulp in de vorm van een jeneverglaasje. Op tv is gezegd dat het ding in Engeland in plaats van in het vaderland is geproduceerd maar dat is plat VARA-gepraat.
Club- of relatiegeschenkdassen zijn overigens altijd donkerblauw en altijd voorzien
van een fijne tekening. Bij Bos Kalis is dat
een ragfijn geel/schuin streepje; bij KLMhelicopters - jawel - een lichtblauw helicoptertje, bij gemeente Rotterdam een lichtblauw havenplattegrondje, Rijn-ScheldeVerolme een ragfijn lichtblauw golfje, provincie Groningen een fijn oranje wapentje.
Daar hebben ze ook wel groene dassen,
maar waarbij moet je dat nu toch dragen.
Schoenen: de gaatjesschoen (Brogues).
Haardracht: kort van voren, ook wel lang,
maar dan semipage met de lok boven het
voorhoofd gedrapeerd.
Bril: vooroorlogse stijl, tikje 1930, hoorn
met ronde glazen.
Drank: jonge jenever, ook - mits op andermans-kosten - whiskey.
Campari is steeds meer in trek, ook omdat
P.B. (spreek uit: Pie Bie) de Prins der Nederlanden dat op het eind van de ochtend graag
nuttigt. Sherry raakt uit, alleen nog goed
voor vroege maaglijders.
Roken? Geen sprake van, niemand rookt,
basta. Wel wordt er steeds meer gehold,
trimclubjes zijn erg in.
De jonge manager was lid van VOC of Victoria in Rotterdam, AFC in Amsterdam, HVV
in Den Haag en KHFC in Haarlem voor
cricket of (ook) voetbal. Maar nu is het golven geblazen op de Pan bij Utrecht, bij
Haagse golf en countryclub (wel fors in de
prijs hoor), en het kan ook op die rotbaan
met 8 holes in Rotterdam.
In de zomer zeilen, liefst op de Koninklijke
in Muiden. In Rotterdam ben je ook lid van

De Maas, maar daar kom je alleen nog om te
bridgen.
Auto: De Volvo-stationcar, waarvan de achterbank is afgegrendeld met traliewerk zodat
de hond - uitsluitend Labrador of Golden
Retriever - vóór niet met die modderpoten
op de bank komt.
Krant: 's morgens Telegraaf, 's avonds de
kwaliteitskrant, die hij echter verdomd rood
begint te vinden.
Woning: villa - meestal 2 onder 1 dak, soms
ook vrijstaand. In het Gooi, Amstelveen,
Vogeltjeswijk Den Haag, Kralingen/Hillegersberg Rotterdam.
Hypotheek aan de hoge kant en daarom
moet-ie ook zo verrèkte hard werken, maar
schulden zijn ook goed met dit inkomen
zegt de belastingadviseur. Er is bovendien
ook de Morris Minor, Honda Civic of Fiat
Sport voor mevrouw en de slagersnota die
nogal eens naar 1000 gulden wil oplopen.
Kinderen: voor elk vak bijlessen, want
Atheneum moet gehaald en universiteit zeker. En dan die clubs
Sexleven: belazerd, moet veel te hard werken, altijd te laat naar bed en die paar uur
wil je dan wel snurken.
Vrouw: ziet er goed uit, niet zó geëmancipeerd, praat graag aardig mee, heeft MMS
en een jaar au pair gewerkt.
Politiek: D'66 als ze niet te dicht bij PvdA
zitten. Maar onder elkaar is de jonge manager wat rooier dan in het stemhokje.
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Vervelende patser dus? Nee hoor. Vaak een
man die graag en hard werkt, best bereid is
in beroerde hotels te bivakkeren om eindeloos achter IJzeren gordijn of in Arabië te
onderhandelen en er dan tóch die ene order
uit te slepen. Want het leven van de salesmanager 'abroad' heeft iets van de soldaat te
velde, maar in oorlogstijd die voor alles het
gestelde doel wil behalen. Daar in het veld
leeft, doet en strijdt hij. En wint vaak. Om

foto: P.Staat
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de centen? Hij wordt best betaald, maar
daar is het om de sport en de fun. En om
daarna groots aan de Round Table of op de
Junior Kamer van te vertellen.
Tenslotte: allemaal Crash '79 gelezen en er
in geloofd.
-V-

Overgenomen uit: NRC Handelsblad

VAN DE KO(0)K

Appel-hamsalade

Ingrediënten: 4 á 6 rode appelen (Jonathan)
1 citroen
ca. 300 gr. gekookte ham
1 klein blikje bleekselderij of vers
100 gr. geraspte pittige kaas
dl. slagroom
3 eetlepels mayonaise
peterselie
1 kropje sla
groene paprika om te garneren
Bereiding:
Eén appel achterhouden voor garnering. De appelen liefst niet
schillen goed afboenen, van het klokhuis ontdoen en in blokjes
snijden. De blokjes direct wegzetten in het citroensap, om bruin
worden te voorkomen.
De ham in blokjes verdelen. De uitgelekte bleekselderij in stukjes snijden.
De room matig stijf kloppen en met mayonaise vermengen. Het appel
ham-mengsel erdoor scheppen. Op smaak afmaken met citroensap,
peper uit de molen en eventueel wat zout. De salade op een met
slabladen bedekte schotel doen en er de geraspte kaas over uit
strooien.
De salade verder garneren met de niet geschilde, in partjes verdeelde
achtergehouden appel
(bedruppeld met wat citroensap en voor de
liefhebber met wat reepjes paprika).
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Aardappelen met gehakt gevuld

Ingrediënten: grote aardappelen van gelijk formaat
bloem
1 ei
1 geraspte ui
nootmuskaat, zout, peper
rund, varkensgehakt
boter
paneermeel
paprikapoeder
Bereiding:
Schil de aardappelen, was ze en droog ze goed af met een schone
doek. U snijdt er een kapje af en holt de aardappelen daarna
voorzichtig zoveel mogelijk uit. Bestuif ze aan de binnenkant
met bloem.
U maakt het gehakt aan met ei, geraspte ui, nootmuskaat, zout,
peper en U zorgt ervoor dat het gehakt niet al te droog wordt.
Daarna vult U iedere aardappel royaal met dit gehakt zodat er
een flinke kop op komt, waar U dan het afgesneden kapje op laat
balanceren.
De aldus gevulde aardappelen bakt U in ruim boter in de braadpan een weinig aan.
Als dat gebeurd is en de boter is fraai bruin, dan giet U in de
pan zoveel water dat de aardappelen gaar kunnen smoren, U zet
daarbij het deksel op de pan.
Als de aardappelen gaar zijn serveert U ze op een verwarmde
schotel en U giet er de saus overheen, waarna U de aardappelen
met een wat rode paprikapoeder bestuift.
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HORIZONTAAL

VERTICAAL

1 ziekte
8 soort opleiding gezondheidsw.
11 op dit moment
12 jongensnaam
14 filmleider
17 wisk. getal
19 ontkennen
20 ten einde
21 soort schel
23 wereldboek
25 levend wezen
26 stad in Duitsland
27 soort spel
30 niet kort
31 bij (engels)
32 is (frans)
33 tuberculose (afk.)
35 excuus
37 wijnsoort
40 overblijfsel
42 vliegveld (spaans)
45 papagaai
47 erg vochtig
48 soort versiersel
52 god der liefde
54 heerl. voorgerecht
55 italiaanse rivier

1 lekker zeediertje
2 hemels wezen (meerv.)
3 werkschuw
4 beroemd egypt. pers.
5 deel v. lichaam
6 insekt
7 vader
8 afk. uit med. teminologie
9 op dit moment
10 bek. amer. wintersportplaats
13 bek. tentoonstellingsgebouw
15 vertrek
16 hulproep
18 meisjesnaam
21 peënstamp
22 stortplaats huisvuil
24 vrees
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27 wagen
28 muzieknoot
29 halt!
34 maar (engels)
36 Japanse munt
38 jongensnaam
39 bijvoeg. naamw.
40 goed getroffen
41 ind. lekkernij
43 sterrebeeld
44 andere (spaans)
46 moed
49 muzieknoot
50 voor Ignatius
51 muzieknoot
52 inmiddels gebeurd
53 uitverkocht

Oplossing:
17 26 40 27

15

2 28 55 3

10 23 6 50

Een hartewens van iedere autobezitter
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PERSONALIA

Personeel in dienst december 1979
Mevr.M.M.van Hoek-Mouthaan
Mevr.A.van Nispen-v.d.Konijnenberg
Mej.L.M.G.Bishop
Mej.E.M.Gremmer
Mej.M.B.van de Lande
Dhr.J.A. Langenberg
Mej.J.M.C. H. Loomans
Mej.M.L.A.Bogaarts
Mej.C.F.Th.M.Willems
Mevr.van Wingerden-Pals
Dhr.T.L.G.Keukens
Dhr.A.S.C.M.Havermans
Dhr.A.M. Lammers

poolverpleegk.
sekr./typiste internisten
ponstypiste/adm. medew.
medewerkster centrale sterilisatie
poolverpleegkundige
poolverpleegkundige
verpleeghulp afd. 11
verpleeghulp afd. 01
verpleeghulp afd. 16/17
poolverpleegkundige
stagiaire civiele dienst
3e kok
verpleegkundige medium care

le jaars leerlingen per 1-12-1979
Mej.P.M.C.Aerts
Mej.M.W.Akkermans
Mej.E.R.A.Bakx
Dhr.H.Boevé
Mej.J.S.Buldeo Rai
Mej.E.D.F.M.van Buul
Mej.J.van Ettinger
Mej.A.C.A.Gommers
Mej.P.E.M.Gommers
Mej.A.L.W.M.van Gurp
Mej.H.J.v.d.Hoeven
Mej.J.E.M.Hooydonk
Mej.A.C.P.M.Janssens
Mej.W.B.M.de Jongh
Mej.J.A.M.Meeuwesen
Mej.E.P.Mol
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Mej.D.M.van Oers
Dhr. R.C.Oomen
Mej.C.A.M.van Oorschot
Mej.C.M.W.A. Rommens
Mej.J.M.de Roover
Mej.W.C.M.den Ridder
Dhr. R.C.M. Rennen
Mej.J.H.M.van Schaiji k
Mej.M.C.J.Schot
Mej.J. B.W.Strijtveen
Mej.N.C.Trappel
Mej.G.J.M.Verschueren
Mej.E.F.Verstrepen
Mej.A.J.M.Vissers
Mej.C.C.A.M.van den Wijgaard
Dhr.C.F.A.M.van Wingerden

Personeel uit dienst november 1979
Dhr.C.J.A.van Riel
Mej.M.Engbersen
Mevr.Schoonderwoerst-Metkemeyer
Mej.J.van der Kolk
Mej.M.F.M.van der Linden
Mej.C.J.P.M.v.d.Velden
Mevr.G.Ackerman-Spijkerman
Mej.A.A.Th.Wijdemans
E.C.A.M.Verwijmeren
Dhr.v.d.Akker
Mej.C.v.d.Berghe
Mej.W.J.Janssen
Nlej.H.Versteeg
Mej.M.A.Stolk
Mej.W.van Beek
Mevr.Strous-v.d. Heyden
Dhr.P.Vereycken

portiersdienst
verpleegk. afd. 07
le verpleegk. afd. 09
verpleegk. afd. 22
E.C.G. laborante
weekendhulp voedingsdienst
le ziekenverzorgster OK
voedingsass. afd. 16
medew. personeelsrestaurant
poolverpleegkundige
verpleegkundige OK
weekendhulp civiele dienst
weekendhulp verpleegk. dienst
poolverpleegk. verpleegk. dienst
medew. afspraakcentrum
poolverpleegkundige
poolverpleegkundige

Personeel uit dienst december 1979
Mej.P.G.van Oversteeg
Dhr.K.Knibbeler
Mevr.Brogtop-Rackwitz
Mej.A. Hoppenbrouwers
Mej.A.J.M.Siemons
Mej.E.J.C.M.Nooren
Mej.M.A.M.Erkelens
Mevr.M. H.C. Braspennincx-v. Rijckevorsel
Mevr.W.G.H.M.Divjak-de Leeuw
Mevr.E.C.Th.M.v.d.Heyden-Booy
Mevr.C.M.W.Pompe-Dekkers
Dhr.A.Adriaansen
Mevr.M.T.Joosen-Nieuwkerk
Dhr.A.Dilven
Dhr.H.J.de Vet
Mej.M.J.van Gils
Dhr.A.Nagelkerke
Dhr.R.A.M.Th.M.Vos
Mej.M.J.Scholte
Mej.A.van Oosterhout
Dhr.D.van Mourik
Dhr.R.van Beek
Mej.J.Schrauwen

verpleegkundige afd. 12/15
verpleegkundige
verpleegkundige afd. 09
verpleegkundige afd. 21
radiodiagnostisch laborante
radiodiagnostisch laborante
assistente patiëntenregistratie
adm. assistente
bloedprikster bloedafname
apothekersassistente
ass. salarisadministratie
weekendhulp civiele dienst
ponstypiste
le verpleegk. uitslaapkamer
timmerman
medew. schoonmaak
verpleegk. medium care
stagiaire civiele dienst
stagiaire civiele dienst
medew. medische registratie
stagiaire med. techn. afdeling
stagiaire med. techn. afdeling
verpleegkundige
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Voor de ontvangen bloemetjes en kerststukjes tijdens hun ziekte of trouwdag
BEDANKEN:
Wilma en Branislav Divjak-de Leeuw
Mathieu en Toos Coolen-Berende
Dhr. F.Struyer
Marianne en Piere van Leent-Steenbakker
Zuster Hartha
Mevr.L.van Nieuwenhuynen-v.Pieterson
Mevr.P.Adank
Mevr.A.Smits-van Laarhoven
Mej.A.van Eijk
Elvira Roelofs
Cees Brinkman
Hans Veels

prikster van de bloedafname
verpleegkundige van afdeling 09
transportmedew. centrale keuken
verpleegkundige afdeling 01
oud personeelslid
verpleegkundige v.d. uitslaapkamer
secr./typiste van afdeling cardiologie
analiste A van het P.A.L.
weekendhulp van afdeling 11
Redaktieleden van "Singel 33"

GEBOORTEN
03-12-1979: Dhr. en Mevr.van Ginneken-de Rooy
Sandra
Geboorte dochter:
19-12-1979: Dhr. en Mevr.Wagener-Cools
Geboorte dochter:

Marjolein

16-12-1979: Dhr. en Mevr.van de Vorm-Wessels
Maaike
Geboorte dochter:
04-12-1979: Dhr. en Mevr.Engel-Westenburgen
Geboorte dochter:

Kim

11-12-1979: Dhr. en Mevr.Beenakkers
Geboorte dochter:

Marie-Louise

24-12-1979: Dhr. en Mevr.Verhoeven-Luyken
Geboorte zoon:

Jan Willem

30-12-1979: Dhr. en Mevr.Niemans-Dressel
Geboorte zoon:

Lars

HUWELIJKEN
Richard Meulenbroek x Els Weijers
Huwelijk d.d. 19-01-1980

GESLAAGD
21-12-1979: F.Staal (Pz) voor het kandidaatsexamen rechten
V.M611er (Pz) MO-A Sociale pedagogiek
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FINANCIELE WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 1980

Van de Nationale Ziekenhuisraad bereikte ons het bericht dat met ingang van
1 jan. 1980 diverse wijzigingen zullen plaats vinden, die het salaris beïnvloeden.
Met name betreffen het nieuwe bedragen in het kader van de uitvoeringsregeling
"reiskosten woon-werk verkeer" en de kilometervergoeding voor dienstreizen.
Eveneens zijn de huurbedragen en de IZZ-tarieven voor het jaar 1980 bekend gemaakt.
Uitvoeringsregeling "reiskosten woon-werkverkeer" en reis en verblijf kosten.
Uitvoeringsregeling "reiskosten woon-werkverkeer" en reis en verblijf kosten.

Het bedrag van de maximale vergoeding van fl. 95,-- wordt fl. 100,-- en de eigen
bijdrage per maand oftewel de vloer wordt fl. 35,-- in plaats van fl. 33,-- die voor
1979 gold.
De maximale vergoeding die maandelijks mag worden toegekend wordt
dus fl. 65,-Diegenen die minder dan de maximale vergoeding ontvangen, moeten fl. 2,-- per
maand inleveren.
Voor wat betreft diegenen die gebruik maken van de diensten van de BBA wijzen
wij erop, dat met ingang van 1 december 1979 de BBA het zogenaamde zone-tarief heeft ingevoerd. Het gevolg hiervan is dat eventuele vergoedingen voor stadsdiensten die voorheen begrepen waren in de maandelijkse reisgeldvergoedingen
met ingang van die datum komen te vervallen. In sommige gevallen is dit een aanzienlijke korting op de reisgeldvergoeding. Daar staat echter tegenover, dat in een
aantal gevallen het reizen met de BBA goedkoper geworden is.
De kilometervergoeding voor dienstreizen wordt met ingang van 1 januari 1980
gebracht van 43 cent naar 46 cent per kilometer.
Huurbedragen per 1 - 1 - 1980

De inhoudingsbedragen zijn als volgt gewijzigd:
( 92,--) wordt fl. 100,-- per maand
(185,--) wordt fl. 195,-- per maand
(199,--) wordt fl. 210,-- per maand
(237,--) wordt fl. 249,-- per maand
IZZ-tarieven voor het jaar 1980

REGELING BASISVERGOEDING
bijdrage
bijdrage
totale
maandbijdrage werknemer werkgever
f1. 116,-alleenstaande
f1. 232,-echtpaar
fl. 290,-echtpaar met 1 kind
fl. 348,-echtpaar met 2 kinderen
echtpaar met 3 kinderen en meer fl. 406,-fl. 116,-- per maand voor elke volwassene
fl. 58,-- per maand voor ieder kind tot ten hoogste 3

f1. 58,36
f1. 58,36
fl. 58,36
fl. 58,36
fl. 58,36

fl. 57,64
f1. 173,64
fl. 231,64
fl. 289,64
fl. 347,64

kinderen.
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Regeling aanvullende vergoeding

alleenstaande
echtpaar

totale
maandbijdrage

bijdrage
werknemer
verpl.verz.

bijdrage
werknemer
vrijw.verz.

fl. 35,-fl. 70,--

1,0125 *
2,025 *

fl. 29,18
f1. 58,36

* omdag de eigen bijdrage van de deelnemer aan de regeling aanvullende vergoedingen verband houdt met diens salaris, kunnen bij verplicht verzekerden verschillen ontstaan.
Minimumloon en minimumjeugdloon-bedragen per 1 januari 1980
23 jaar en ouder
22 jaar
21 jaar
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar

bruto per maand
fl. 1826,50 (was fl. 1790,10)
fl. 1689,50 (was fl. 1655,80)
fl. 1552,50 (was fl. 1521,50)
fl. 1415,50 (was fl. 1387,30)
fl. 1278,60 (was fl. 1253,10)
fl. 1141,60 (was fl. 1118,10)
fl. 1004,60 (was fl. 984,60)
fl. 867,60 (was fl. 850,30)

bruto per week
fl. 421,50 (was fl. 413,50)
fl. 389,90 (was fl. 382,10)
fl. 358,30 (was fl. 351,10)
fl. 326,70 (was fl. 320,20)
fl. 295,10 (was fl. 289,20)
fl. 263,40 (was fl. 258,20)
fl. 231,80 (was fl. 227,20)
fl. 200,20 (was fl. 196,20)

Gezien in Brugge (België).
Dré van Eehelen.
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